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 ةـــــدمــقـم

طؾك جؿقع إكبقاء  والصالة والسالم قـ،الحؿد هلل رب العالؿ

 عد:أما ب يـ،وطؾك مـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الد قـ،والؿرسؾ

 بشلن كبل اهلل طقسك ابـ مريؿ ابالغً  ااهتؿامً  الؽريؿ فؼد اهتؿ الؼرآنُ 

،  ِفر والعػاف الط   وكشلهتا كشلةَ  يؿ،ف مرِذكر وٓدة أم  ـفابتدأ قصتف ب

حقث  أب،ا بال الك لفا بلن رزقفا غالمً ـتعاهلل  ر إكرامَ ـثؿ َذكَ  ؾ،والعبادة والتبت  

ولقـػخ فقفا  بف،لقبشرها  -وهق جربيؾ -أرسؾ لفا أطظؿ الؿالئؽة 

ورطايتف لفا أثـاء  فا،اهلل لفا أثـاء حؿؾ ثؿ ذكر رطايةَ  ، فتحِؿؾ بعقسك

 فا مع بـل إسرائقؾ لؿا استـؽروا إكجاهبا لؾقلد ولقست ذاَت ثؿ حديثَ  لف،وٓدهتا 

ـ الؼرآن ثؿ بق   ،وأكف كبل مـ طـد اهلل ،طقسك يف الؿفد بلكف طبد اهلل مَ وكال وج،ز

ًدا بؿعجزات كثقرة تدل ـا ممي  ا بعثف اهلل إلك بـل إسرائقؾ كبق  ر لؿ  بِ خربه بعدما كَ 

أكف ٓ يليت بتؾؽ الؿعجزات إٓ  لقعؾؿ الـاُس  ،وأكف رسقل مـ طـد اهلل تف،طؾك كبق

 أخبارَ  ثؿ ختؿ الؼرآنُ  اء،ُف يف هذا كحال غقره مـ إكبقـلُ حا ا،ده اهلل هبرسقٌل أي  

اه مـفؿ بؿعجزة وكقػ أن اهلل كج   ف،طقسك ابـ مريؿ بذكر محاولة القفقد قتؾَ 
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ا ا لؿَ خالفً  ا،مً ا مؽر  زً عز  ُف إلك السؿاء مُ ـعُ وهل رفْ  ؾف،لؿ تحصؾ لـبل قب قة،فـٰإل

فقد وبصؼقا يف وجفف وصؾبقه طؾك والقفقد فقف أكف قتؾف الق (1)يعتؼده الـصارى

 حاشاه مـ ذلؽ. سف،ؾقب ووضعقا الشقك طؾك رأَص  طؾك هقئةِ  خشبةٍ 

ا بقـ القفقد ا وسطً تؼاد بالؿسقح مسؾؽً ـيف آط وقد سؾؽ اإلسالمُ 

 قة،ز إلقهز البشرية إلك حق  فالـصارى طظ ؿقه وأخرجقه مـ حق   رى،والـصا

ومـفؿ مـ  ،إكف هق اهلل الفؿـفؿ مـ ق ،اا طظقؿً ثؿ اضطربقا يف هذا اضطرابً 

وهؿ يف هذا آطتؼاد  ثة،إكف ثالث ثال الومـفؿ مـ ق ،إكف هق ابـ اهلل الق

وهق أن القفقد قتؾقه وبصؼقا يف وجفف  قف،ن ٓطتؼادهؿ أخر فقمـاقض

ا لفذا الؽقن مع وققع إذ كقػ يجتؿع كقكف رب   قب،وصؾبقه طؾك خشبة الصؾ

 قؿة طؾقف؟!اإلهاكة العظذه هـٰ

 ا؟!ه حق  عنه لو كان ابنَ  الرب   أفال دافعَ 

                                                 

ووجف تسؿقتفؿ هبذه  يؿ،وهؿ أتباع طقسك ابـ مر بالؿسقحققـ،الـصارى هؿ الؿعروفقن أن  (1)

 هق تـاصرهؿ فقؿا بقـفؿ.« كصارى»التسؿقة 

ـقا بذلؽ تبعً ـإهنؿ ُس  قؾوق  كؿا قال طقسك لؽ،قاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذا لؾحؿ 

: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ.﴾ 

ـقا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًض ـإهنؿ ُس  قؾوق إهنؿ  قؾوق قـ،بػؾسط« كاصرة» فاا يؼال لؿ 

ـقا بذلؽ ٕن طقسك خرج مـفا.ـُس   ؿ 

 وهل صػة مدح وثـاء. رة،صأصؾفا مـ الـ  « كصارى»وطؾك كؾ حال فؽؾؿة 
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اطتؼدوا يف الؿسقح طقسك  ،-اتؿامً  طؾك الجاكب أخر ففؿ-القفقد أما 

 ؽ(،إكف ابـ زكا )حاشاه مـ ذل قافؼال رى،ا يـاقض اطتؼاد الـصاابـ مريؿ اطتؼادً 

 وهؿ مع هذا ٓ يممـقن بـبقتف. ا،ا لف أن جعؾف اهلل كبق  حسدً 

ـ صائػة قؾقؾة مـ أتباع طقسك ابـ مريؿ بؼقت طؾك إيؿاهنا الصحقح ولؽ

وهؿ بريئقن مـ  ،ـففبؼقا متؿسؽقـ بدي قن،وهؿ الحقاري يؿ،بعقسك ابـ مر

 وازدراء القفقد لف. قح،الـصارى يف الؿس (1)ق  ـؾُ ـغُ 

وكان هذا بعد رفع  حؼ،وأضفر ال مر،ك حؼقؼة إـثؿ جاء اإلسالم فـَجـؾ  

لؿ يرتك بـل إسرائقؾ يسقرون  ده،وذلؽ أن اهلل رحـقؿ بعبا ون،ق ستة قرالؿسقح بـح

بـل إسرائقؾ  اس،ا إلك جؿقع الـفلرسؾ كبقف محؿدً  اد،مضطربقـ بال هداية وٓ إرش

وتؽػؾ بحػظف مـ التحريػ والتبديؾ الذي  آن،وأكزل طؾقف الؼر قؾ،وغقر بـل إسرائ

ضطراب طؼقدة الؿسقحققـ يف والذي تسبب يف ا قؾ،صرأ طؾك التقراة واإلكج

 طقسك ابـ مريؿ فبقـ  الؼرآن حؼقؼةَ  ،تفؿ ذاتف وماهقفْ واختالففؿ يف فَ  سف،الؿسقح كػ

،  َبشر كغقره مـ ـ أكف وبق   ا،وٓ حؼقؼة إٓ أباهن فا،بفة إٓ أزالُش  عْ دَ فؾؿ ي

هلل وحده أرسؾف اهلل لقلمرهؿ بعبادة ا قؾ،ل إسرائـقؿ مـ أكبقاء بــكبل طظو اء،إكبق

 اه،وهناهؿ طـ طبادة ما سق قر،فقف هدى وك وأكزل معف اإلكجقَؾ  اه،ك طبادة ما سقوترْ 

 م،ـ قبؾف مـ إكبقاء بشريعة اإلسالالؿسقح ومَ  قـ  الؼرآن أن اهلل كسخ شريعةَ ـوبَ 

                                                 

 هق الزيادة يف التعظقؿ كؿا سقليت. ـقؾُ ـالغُ  (1)
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مـ  -وهق الؼرآن-ها وحِػظ دستقرَ  ئع،وجعؾفا مفقؿـة طؾك ما قبؾفا مـ الشرا

 .مر اهلل الؽقين إلك يقم الؼقامةبل التحريػ والضقاع

ورد كؿا  رة،ا وطشريـ ميف الؼرآن خؿًس  (طقـسكالـبل )ورد ذكر اسؿ وقد 

 بقـؿا لؿ ُيذكر اسؿ الـبل محؿد  ات،)الـؿسقح( تسع مر باسؿذكره 

 يف الؼرآن إٓ أربع مرات.

 هل:و اتقة ألؼاب ومسؿ  د  يف الؼرآن بعِ  وقد ورد ِذكر طقسك 

  رسقل اهلل. ،طبد اهلل قح،الـؿس يؿ،ابـ مر ؿ،يطقسك ابـ مر

ذكر بقـؿا لؿ يُ  ،آنيف الؼر إحدى وثالثقـ مرة (مريؿ)كؿا ورد ذكر اسؿ أمف 

 أو زوجاتف. يف الؼرآن اسؿ واحدة مـ بـات الـبل محؿد 

قت باسؿفا إحدى سقر الؼر  ،آنكؿا يجدر التـبقف إلك أن )مريؿ( قد ُسؿ 

أو  بـات الـبل محؿد  ىحدإحدة باسؿ بقـؿا لؿ ُتَسؿ  سقرة وا

 زوجاتف.

يف مؼام آحرتام تؾؽ التسؿقات لؾؿسقح وأمف يف الؼرآن كؾ ت َوَردَ وقد 

ا مـ صػات الربقبقة أو دون اطتؼاد أن لفؿا شقئً  ؿا،والتعظقؿ والتبجقؾ الالئؼ هب

 اكف الجـةَ قُج ويرْ  ،هؿيعبده غقرُ َيعُبَداِن اهلَل كؿا  ـا،بؾ هؿا بشر مثؾ قة،إلقه

 .يرجقه غقرهؿمـ الـار كؿا  والـجاةَ 
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ـ ولل العزم مِ ـ أُ بؾ قد جاء وصػ طقسك بلكف مِ  سب،لقس هذا فح

 الصرب والحزم. هق والعزمُ  سؾ،الر

 قؿوإبراه قح)ك سةوهؿ خؿ سؾ،العزم مـ الرسؾ هؿ أطظؿ الر قوأول

 ا.صؾقات اهلل طؾقفؿ جؿقعً  د(،ومحؿ سكوطق سكومق

 عد:وب

يسؾط الضقء طؾك أخبار الـبل العظقؿ طقسك ابـ مريؿ كؿا  ففذا البحث

 ـ أربعةَ مِ  (1)الـبل محؿد وردت يف الؼرآن الؽريؿ ويف أحاديث 

 :اجاكبً  طشرَ 

 مريؿ بـت طؿران أمف قصة مقالد .1

                                                 

وهذا فقف  ؽة،هق ثـاء اهلل طؾقف يف الـؿإل إطؾك وهؿ الؿالئ ؿدمعـك الصالة طؾك الـبل مح (1)

 ٕن اهلل هدى الـاس بف إلك الديـ الصحقح. لؽ،وهق يستحؼ ذ قف،زيادة تشريػ وثـاء طؾ

مثؾ الطعـ فقف أو يف زوجاتف  ات،ؿف اهلل مـ أفؾ  ـَس ـأن يُ  -اأيًض -ومعـك )وسؾ ؿ( هذا دطاء 

 وكحق ذلؽ.

ـِ طؾك كبقؽ محؿد طـد أَ الؾفؿ  أي:( فقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة ) ث

 وَسؾ ؿف مـ أفات. تؽ،مالئؽ

 ؿد،ويجب طؾك الؿسؾؿ أن يؼقلفا كؾؿا مر بذكر الـبل مح ام،وهذه الجؿؾة جؿؾة تقققر واحرت

 وكلكف يتؽؾؿ طـ إكسان طادي. لف،ؿر طؾقف اسؿ الـبل محؿد فال يدطق فال يؾقؼ بالؿسؾؿ أن ي

 ا.ا لفؿ وتؽريؿً تشريػً  اء،( طـد ذكر باقل إكبق) قلكؿا يستحب ق
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يف فضائؾ مريؿ ابـة   إحاديث القاردة طـ الـبل محؿد .2

 طؿران

 طقسك ابـ مريؿالؿسقح قصة مقالد  .3

 ة طؾك كبقة الؿسقح طقسك ابـ مريؿكقإدلة الؼرآ .4

 كبقة الؿسقح طقسك ابـ مريؿ ذكر الؿعجزات الدالة طؾك .5

 إثبات أن اهلل مـزه طـ القلد .6

 قصة رفع الؿسقح إلك السؿاء .7

 اختالف أصحاب الؿسقح بعد رفعف إلك السؿاء .8

 وما يحصؾ بعد كزولف مـ أحداث ِطظام قح،قصة كزول الؿس .9

 ابـ مريؿ آكحرافات يف اإليؿان بعقسك .11

إحاديث القاردة طـ الـبل محؿد يف فضائؾ الؿسقح طقسك ابـ  .11

 مريؿ

 ابـ مريؿِصَػُة الؿسقح ِطقَسك  .12

 بِشارة طقسك ابـ مريؿ بالـبل محؿد  .13

وابـفا الؿسقح  اء،اإلسالم لؿريؿ العذرطؾك تؽريؿ  قنت  الس  الدٓئؾ  .14

 طقسك ابـ مريؿ
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 خاتؿة .15

ا ا أساسق  يف هذا البحث اطتؿادً  اطتؿدُت  طؾك أكـلفال يػقتـل التـبقف  ،دُ وبع

، فؼد بـ كثقر  بـ طؿر لؾشقخ إسـؿاطقؾ« البداية والـفاية»طؾك كتاب 

ما  إلقف بعَض  وضؿؿُت  يؿ،ومـفؿ الؿسقح طقسك ابـ مر اء،إكبق صَص سرد فقف قَ 

طؾقف ما  وزدُت  اب،يف هذا الب« تػسقر الؼرآن العظقؿ»قالف يف تػسقره الؿشفقر 

 ،ةوكتب الحديث الؿعترب ،«رالتػسقر الؿقس» مـ فقائد طؾؿقة مـ كتاب يسر اهلل

 .وغقرها مـ الؿصادر العؾؿقة

والذي دطاين إلطداد هذا البحث هق بقان طؼقدة الؿسؾؿقـ يف الؿسقح 

ين وجدت مـ خالل إحقث  ، طقسك ابـ مريؿ وأمف مريؿ بـت طؿران

ؿ يظـقن أن الؿسؾؿقـ بعض مـاقشايت مع غالب الؿسقحققـ )الـصارى( أهن

وبقـُت أن الؼرآن  لؽ،ذ فلثبت  يف هذا البحث خالَف  ف،وأم   بغضقن الؿسقَح يُ 

ويـػل طـفؿا ما ُكِسب إلقفؿا مـ  ؿا،هعؾل قدرَ ف ويُ وأم   ر الؿسقَح الؽريؿ يقق  

ٓ  ،، وهق اهللإذ إن ذلؽ خاص بالرب  قة،أوصاف إلقهقة والربقب

 ـ كان.ا مكائـً  حد،يشاركف فقف أ

ا  اتشققً الؿسقحققـ )الـصارى( كؿا وجدت طـد شريحة مـ مثؼػل  جاد 

طؾقفؿ مـ  ؿؾقف الؽـائُس ورغبة أكقدة لؾتخؾص مـ حالة طدم الؼـاطة الؼؾبقة بؿا تُ 

 د،ف الؼساوسة كؾ يقم أَح وكالم غقر مػفقم يبث   طؼ،مـاقضة لؾعؼؾ والؿـ طؼائدَ 

ويف  قـ،مـاقشة طؼائدهؿ أمام الؿسؾؿقن فتح باب يصاحب هذا أن الؼساوسة يخَش 
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أغؾب إحقان يؾجئقن إلك مبدأ التخقيػ واإلرهاب ٕفراد الرطقة مـ مـاقشة 

 أسلل اهلل أن يـػع بف. حث،فجاءت فؽرة هذا الب ؿ،الؿسؾؿقـ أو مجرد آحتؽاك هب

 أين أْصؾعُت إحدى الراهبات الؿسقحقات طؾك -أيًضا- ومـ الؾطائػ

  رة:فؼالت لل بصريح العبا ،قحافقة يف الؿسطؼقدة اإلسالم الص

 )عقودتكم يف المسوح خوٌر من عقودتنا ىحن المسوحوون فوه(.

وجعؾـا مؿـ يستؿع  لح،ؼ اهلل الجؿقع لؾعؾؿ الـافع وآطتؼاد الصاوف  

 بع أحسـف.فقت   الؼقَل 

 رض،، فاصر السؿاوات وإ(1)الؾفؿ رب جربائقؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ

اهدين لؿا  قن،أكت تحؽؿ بقـ طبادك فقؿا كاكقا فقف يختؾػ دة،والشفاطالؿ الغقب 

 .إكؽ هتدي مـ تشاء إلك صراط مستؼقؿ كؽ،ؾِػ فقف مـ الحؼ بنذـتُ ـاخ

 بن سلوامن ماجد

 هجري 2442يف شهر رمضان من عام 

 موًلدي 1212دوافق أبريل من عام ا

                                                 

 ؾ بالقحل إلك الرسؾ.قكَ ؽ الؿُ وهق الؿؾَ  ؽة،هق أطظؿ الؿالئ قؾجربائ (1)

 ؽ الؿقكؾ بالؿطر.ـؾَ ـهق الـؿَ  قؾومقؽائ

 كؾ بالـػخ يف الصقر لقؼقم الـاس يقم الؼقامة لؾحساب والجزاء. ؽ الؿقؾَ هق الؿَ  قؾوإسراف

 ا.ؿخالؼف أي (فاصر السؿاوات وإرض)ومعـك 
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 توضوح مصطلحات متكررة يف الكتاب

   مصطلح«» 

فنن معـك الصالة طؾك الـبل محؿد هق ثـاء اهلل  مة،دم يف أول الؿؼدكؿا تؼ

وهق  قف،وهذا فقف زيادة تشريػ وثـاء طؾ ؽة،إطؾك وهؿ الؿالئ طؾقف يف الـؿأل

 بف إلك الديـ الصحقح. ٕن اهلل هدى الـاَس  لؽ،يستحؼ ذ

لطعـ مثؾ ا ات،ؾ ؿف اهلل مـ أفـَس ـأن يُ  -أيًضا- ومعـك )وسؾ ؿ( هذا دطاء

 فقف أو يف زوجاتف وكحق ذلؽ.

ـِ طؾك كبقؽ أَ الؾفؿ  أي:( فقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة ) ث

 وَسؾ ؿف مـ أفات. تؽ،محؿد طـد مالئؽ

ويجب طؾك الؿسؾؿ أن يؼقلفا كؾؿا  ام،وهذه الجؿؾة جؿؾة تقققر واحرت

 يدطق فال يؾقؼ بالؿسؾؿ أن يؿر طؾقف اسؿ الـبل محؿد فال ؿد،مر بذكر الـبل مح

 وكلكف يتؽؾؿ طـ إكسان طادي. لف،

 ا.ا لفؿ وتؽريؿً تشريػً  اء،( طـد ذكر باقل إكبق) قلكؿا يستحب ق
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   مريم »مصطلح»: 

ن إحقث  فا،رض( ففذا دطاء لفا بالسالمة يف طِ )مريؿ  قؾإذا ق

 سك،إهنا زكت مع يقسػ الـجار فلكجبت طق قنالقفقد يطعـقن فقفا ويؼقل

فالؿسؾؿ يدطق لؿريؿ بالسالمة مِـ صعـ القفقد يف ِطرضفا  لؽ،حاشاها مـ ذ

 (. ) لفبؼق

بلكف اصطػاها  ا أن اهلل أخرب طـ مريؿ وسقف يؿر معـا قريبً 

  كؿا أخرب الـبل محؿدٌ  قـ،وصفرها واصطػاها طؾك كساء العالـؿ

 بلهنا سقدة كساء أهؾ الجـة.

   النَّصارى»مصطلح» 

ؿسقحققـ، وهؿ أتباع طقسك ابـ مريؿ، الـصارى هؿ الؿعروفقن أن بال

 هق تـاصرهؿ فقؿا بقـفؿ.« كصارى»ووجف تسؿقتفؿ هبذه التسؿقة 

ـقا بذلؽ تبعً ـإهنؿ ُس  قؾوق ا لؾحقاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذلؽ، كؿا ؿ 

  .(1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ : قال طقسك

ـقا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًض ـإهنؿ ُس  قؾوق « كاصرة» افا يؼال لؿ 

ـقا بذلؽ ٕن ـإهنؿ ُس  قؾوق قـ،سطؾَ بػِ    طقسك خرج مـفا.ؿ 

 وهل صػة مدح وثـاء. رة،صأصؾفا مـ الـ  « كصارى»فؽؾؿة  :وطؾك كؾ حال

                                                 

 .14 صػ:ال ،52 ان:سقرة آل طؿر (1)
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 الفصل األول:

 ، مريم بنت عمران، (1)قصة موالد العذراء البتول}

 {«القرآن»كام وردت يف 

 ،ُأم الَؿِسقح ؿَ مِقاَلِد َمْريَ  قصة ـَ فِقَفاوَبق   ان،سقرة آل ِطؿر َأْكَزَل اهلُل 

َفَؼاَل َتَعاَلك يف  ،«ؿَمْريَ »كؿا َبَسَط َذلَِؽ فِل ُسقَرِة  ،قحالَؿسَوَكْقَػ َحَؿَؾْت بَِقَلِدَها 

:َؼائِؾِقوهق أحؽؿ الحاكؿقـ وَأْصَدُق ال ،ن()سقرة آل طؿراهذه السقرة   ـَ

ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ں ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

  ﯁             

   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

حج  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث

 .(2)﴾مج

تِِف الوَ   َيْذُكُر َتَعاَلك َأك ُف اْصَطَػك آَدمَ  ي  ـْ ُذر 
ـَ َشْرَطُف ؿُ الُخؾ َص مِ ت بِِعق

                                                 

 «.الـفاية» ظراكالؿـؼطعة طـ الرجال.  أي قلالبت (1)

 .(37-33) ان:طؿر سقرة آل (2)



ستون دلوًلا عذ تكريم دين اإلسًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...   14 

 
ـَ َصاَطتَ ال َص َفَؼا ُف،ُؿاَلِزمِق  قؾ،َفَدَخَؾ فِقِفْؿ َبـُق إِْسَؿاطِ  ،﴾گک ﴿ َل ُثؿ  َخص 

  فدخؾت فقفؿ مريؿ ابـة طؿران. ،)وآل طؿران( ،اقَوَبـُق إِْسحَ 

وجعؾفؿ  ان،ؿرطِ  إبراهقؿ وآَل  إن اهلل اختار آدم وكقًحا وآَل  خر:وبمعنى آ

 .أفضؾ أهؾ زماهنؿ

متقاصؾة  ُصْفرٍ  إكبقاء والرسؾ سؾسؾةُ  همٓء أي:، ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

طؾقؿ  ده،واهلل سؿقع ٕققال طبا ،فِ ققْح يف اإلخالص هلل وتقحقده والعؿؾ بِ 

 وسقجازيفؿ طؾك ذلؽ. فؿ،بلفعال

بـ  بـ َباِشؿَ  َوُهَق ِطْؿَرانُ  ، َوالُِد َمْرَيؿَ ُهق ِعْؿَراَن ـُؿَراُد بِ الوَ 

بـ  بـ َياِوش بـ َأْمِصَقا بـ َطَزازيا بـ َمْقثِؿَ  بـ َأْحريَؼ  بـ ِحْزقَِقا بـ مقَشا َأُمقنَ 

 بـ َداُود. بـ ُسَؾْقَؿان بـ َرْحَبَعام يانبـ أ بـ إْيشا بـ َيْفَػاَشاط بـ َيازم َأْحريُفق

َوَكاَن َأُبقَها ِطْؿَراُن  ، فاَل ِخاَلَف أن مريؿ هل مـ ُساَلَلِة َداُودَ 

فَ  ِف،َبـِل إِْسَرائِقَؾ فِل َزَماكِ  َصاِحَب َصاَلةِ  َ َحـ ُة بِـُْت َفاُققد ا،َوَكاَكْت ُأم 
ـِ  َوِهل ْب

ـَ  ؾ،ُقَبقْ 
  ِت،َعابَِداالمِ

 
ا َكبِل َما َوَكاَن َزَكِري  وقِقَؾ  َؿ،ُأْخِت َمْريَ  وهق َزْوُج  ِن،َذلَِؽ الز 

 .زوج خالتفا

دُ  ـُ إِْسَحاَق  َوَقْد َذَكَر ُمَحؿ  َٓ َوغَ  (1)ْب َفَرَأْت  ،ؾتحؿِ ْقُرُه َأن  ُأم  َمْرَيَؿ َكاَكْت 

                                                 

ولد سـة  يث،يف التاريخ والؿغازي والحد مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ ار،محؿد بـ إسحاق بـ يس (1)

ن تاريخ سقرة الـبل و دي،بالتاريخ الـؿقال (713) ري،بالتاريخ الفج (85) هق أول مـ دو 

= 
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ـ  َوَلَدَها  َد،َقلَ الَفاْشَتَفِت  ُف،َيْقًما َصائًِرا ُيـطـِعؿ َفْرًخا لَ  ِف إِْن َحَؿَؾْت َلَتْجَعَؾ َفـََذَرْت لِؾ 

رً  َماِن َيـِْذُروَن لَِبْقِت َوَكاُكقا فِل َذلَِؽ ا ِس،َؿْؼدِ الَحبِقًسا فِل ِخْدَمِة َبْقِت  ْي أَ  ا،ُمَحر  لز 

ِدهِ ال َٓ ـْ َأْو
اًما مِ ما  (جعؾت لؽ أي)لؽ  إين كذرُت  ،يا رب   لت:فؼا ْؿ،َؿْؼِدِس ُخد 

 لح،فتؼب ؾ مـل هذا العؿؾ الصا ،«سبقت الؿؼد»ا لؽ لخدمة يف بطـل خالًص 

 العؾقؿ بـقتل. ئل،إكؽ السؿقع لدطا

ـْ َفْقِرهَ 
ا َصفُ  ا،َفَحاَضْت مِ َؿ، َفَحَؿَؾْت بَِؿْريَ  ،فاَزوُج َرْت َواَقَعَفا َفَؾؿ 

،  ِفا مات زوجفا ِطؿران.وأثـاء حؿؾ 

 .﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿

، ٕن البـت ٓ ة واطتذرت هلل ػت حـ  ـفَلِس  ،ابـتً  مريؿَ  أم   ةُ حـ  ُرِزقت 

 ،﴾﮿﮼ ﮽ ﮾ ﴿ الولؽـ اهلل ق جؾ،تؼقم بالخدمة يف الؿسجد كؿا يؼقم الر

مريؿ  ثؿ طاد سقاق الؽالم ٕم   ،يؿمر وسقف يجعؾ اهلل لفا شلًكا ٓ تعؾؿف أم   :أي

 يف الؼقة الجسؿقة لؾؼقام بالخدمة. أي: ،﴾﯀ ﯁ ﴿ لتفؼا

 .﴾       ﴿ 

 ها،فاستجاب اهلل دطاء ان،الشقط غاِت مـ كزَ بؽ يا اهلل ُأِطـقُذها وألجئُفا  أي

  ؿا جاء يف الحديث َطـك
 
َما » يؿ:يف بقان حؿاية اهلل لؿر محؿد  الـ بِل

                                
= 

ًٓ وصار مَ  ذا،، وتخصص يف همحؿد   (151)تقيف سـة  قف، طؾـ بعده طقا

 «.تذكرة الحػاظ»هجرية. اكظر ترجؿتف يف 
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هُ ـَمْولُوٍد إَِّلَّ يَ  مَ ي آدَ نِ ِمْن بَ  مـَس 

وْطَاُن ِحوَن ُيولَُد َفوَْستَِهل  َصاِرًخا (1) ِمْن َمسِّ  (2)الشَّ

وْطَاِن غَ ال ِ  رَ وْ شَّ  ْؿ:تُ َواْقَرُءوا إِْن ِشئْ  :-ثراوي الحدي-ُثؿ  قال َأبُق ُهَرْيَرَة  ،«اهَ َمْرَيَم َوابْن

 (3).﴾       ﴿

 
 
ـِ الـ بِل وْطَاُن فِي َج » َل:َقا وطـف َط ِه ـوْ ـبَ ـنْ ُكل  بَنِي آَدَم َيطَْعُن الشَّ

 (5).«(4)ِحَجابالَذَهَب َيطَْعُن َفطََعَن فِي  َم،َمْريَ  بْنِ  ِعوَسى ورَ غَ  ُد،ه ِحوَن ُيولَ بعِ ْص بٌِ 

 .﴾    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ ُه:َوَقْولُ 

 يؿ،فرزقفا مر ،امباركً  اوجعؾف كذرً  ها،رَ كذْ  ةَ حـ  ـ مِ  ؾ اهلل ـبِ ـقَ 

ت إم ابـتفا مريؿ ثؿ سؾ ؿ ية،فا مريؿ بالرطاوتقل ك ابـتَ  أي: ،﴾ڭڭ ڭ ﴿

ـَ ُهْؿ ُمِؼقُؿقَن يف بقت الؿؼدس لقؼقمقا بؽػالتفا الَبْعَد َرَضاِطَفا إَِلك  ِذي ُعب اِد ال 

كؾفؿ  ا،َفَتـَاَزُطقا فِقفَ  ،هاقد مات أبق ؿة،ٕن مريؿ كشلت يتق قة،وتربقتفا تربقة ديـ

فؿ ِب َصاَلتِِفْؿ ومعؾؿِ إَِمامِِفْؿ َوَصاحِ  ان،ِطؿر وهل اْبـَةُ ٓسقؿا  فا،يريد أن يؽػؾ

                                                 

 يـؿسف بنصبعف لقصقح. أي (1)

 يصقح. أي افؾ صارًخ يست (2)

 .( طـ أبل هريرة 2366( ومسؾؿ )3431رواه البخاري ) (3)

فؾؿا أراد الشقطان أن يطعـ مريؿ  يؿ،بقـ الشقطان ومروأوجده اهلل  خؾؼف حاجزهق  ابالحج (4)

لؿا أراد أن  يؿ،وكذلؽ إمر بالـسبة ٓبـفا الؿسقح طقسك ابـ مر اب،يف جـبفا صعـ يف الحج

 فحؿاه اهلل مـف. ؿا،بلصبعف لقصقح جاءت الطعـة يف الحجاب الذي جعؾف اهلل بقـف يطعـف يف جـبف

 (.2366( ومسؾؿ )3286رواه البخاري ) (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B0%D8%A7
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 هبا. حاماًل فا وكان قد مات كؿا تؼدم لؿا كاكت أم   فؿ،فضال طؾقأ يوذفؿ ديـَ 

َما ٓسقؿا وهق  فا،وكان يريد كػالت ِن،وكان َزَكِري ا هق َكبِق ُفْؿ فِل َذلَِؽ الز 

 ْؿ،َتِرَع َمَعفُ َوَصَؾُبقا َأْن َيؼْ  فا،ػؾؽْ كؾفؿ يريد أن يَ  َؽ،فـازطقه فِل َذلِ  فا،زوج خالت

ُثؿ  ََوَضُعقا  ِف،َوَذلَِؽ َأن  ُكال  مِـُْفْؿ َأْلَؼك َقَؾَؿُف َمْعُروًفا بِ  ْؿ،َفَخَرَجْت ُقْرَطُتُف َغالَِبًة َلفُ 

ا مـ تؾؽ أن يختار قؾؿً  (1)ِحـَْث الَوَأَمُروا ُغاَلًما َلْؿ َيْبُؾِغ  ٍع،إقالم فِل َمْقِض 

ـْ تؾؽ إقالَفَلْخَرَج َواِحدً  يؿ،ز بؽػالة مرف فافليفؿ خرج قؾؿُ  م،إقال
 م،ا مِ

ا  فؽان َقَؾؿَ   .َزَكِري 

ًة َثاكِقَ   ِر،َوَأْن َيُؽقَن َذلَِؽ بَِلْن ُيْؾُؼقا َأْقاَلَمُفْؿ فِل الـ فْ  ًة،َفَطَؾُبقا َأْن َيْؼَتِرُطقا َمر 

ُفْؿ َجَرى َقَؾُؿُف َطَؾك ِخاَلِف َجْرَيِة  ا  قا،َفَػَعؾُ  ُب،َغالِ الَق َؿاِء َففُ الَفَلي  َفَؽاَن َقَؾُؿ َزَكِري 

ِذي َجَرى َطَؾك ِخاَلِف َجْرَيِة   َؿاء.الَوَساَرْت َأْقاَلُمُفْؿ َمَع  ِء،َؿاالُهَق ال 

ُفْؿ َجَرى َقَؾُؿُف َمَع  ًة،ُثؿ  َصَؾُبقا مِـُْف َأْن َيْؼَتِرُطقا َثالِثَ  َوَتُؽقُن َبِؼق ُة  ِء،َؿاالَفَلي 

ا ُهَق  قا،َفَػَعؾُ  ُب،َغالِ الْقاَلِم َقِد اْكَعَؽَس َسْقُرَها َفُفَق إَ  َفػاز  ْؿ،َغالَِب َلفُ الَفَؽاَن َزَكِري 

 رطة فَؽَػَؾَفا.بالؼُ 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿ لى:وهذا تفسور قول اهلل تعا

 .(2)﴾          

                                                 

 ا.بؾ ٓ زال صغقرً  ال،الرج لؿ يبؾغ مبؾغَ  أي َث اْلِحـْ لؿ يبؾغ  (1)

 .44 ان:سقرة آل طؿر (2)
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بار الغقب التل إكؿا هق مـ أخ ذلؽ الذي قصصـاه طؾقؽ يا محؿدُ  أي:

إذ لؿ تؽـ معفؿ حقـ اختؾػقا يف كػالة مريؿ أي فؿ أحؼ هبا  قؽ،أوحاها اهلل إل

 اة،ا الؼرطة بلقالمفؿ التل يؽتبقن هبا التقرفلْجَروُ  ام،ووقع بقـفؿ الخص ،لكووأَ 

 فؽَػؾفا. طة،فػاز زكريا بالؼر

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ ﴿ َتَعاَلى:اهللُ  َقاَل 

 .(1)﴾ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ُروَن:الَقاَل  ـَ  ُمَفسِّ
َؿْسِجِد الذي كان يعبد الات َخَذ َزَكِري ا َلَفا َمَؽاكًا َشِريًػا مِ

َٓ َيْدُخُؾُف ِسَقاَها، فلسؽـفا فقف، َفَؽاكَْت َتْعُبُد اهلَل فِقِف، َوَتُؼقُم بَِؿا َيِجُب  اهلل فقف، 

ـْ خدمة 
بَقِْت إَِذا َجاَءْت كَْقَبُتَفا، وتتعبد فقف َلقَْؾَفا َوَكَفاَرَها، َحت ك َصاَرْت لاَطَؾْقَفا مِ

ـَ الُيْضَرُب بَِفا 
َؿثَُؾ بِِعبَاَدتَِفا فِل َبـِل إِْسَرائِقَؾ، َواْشَتَفَرْت بَِؿا َضَفَر َطَؾْقَفا مِ

ِريَػِة، ومـ ذلؽ أن َكبِ الْحَقاِل إَ  َػاِت الش   َزَكِري ا كان ُكؾ َؿا َدَخَؾ َؽِريَؿِة، َوالص 
ِ
 اهلل

 
ل

َطَؾْقَفا َمْقِضَع ِطبَاَدتَِفا وجد ِطـَْدَها ِرْزًقا َغِريبًا فِل َغقِْر َأَواكِِف، َفَؽاَن َيِجُد ِطـَْدَها 

قِْػ، َفقَْسَلُلَفا:  تَاِء فِل الص  تَاِء، َوَفاكَِفَة الش  قِْػ فِل الش  ، أي ﴾جب حب خب﴿َفاكَِفَة الص 

قِف ـــ، َأْي: هق ِرْزٌق َرَزقَ ﴾يب جت حت خت﴿َفَتُؼقُل  ؟بق  الط   هذا الرزُق  ـ أيـ لِؽ مِ 

ـ طـد ، َفِعـَْد َذلَِؽ َصِؿَع َزَكِري ا فِل رزٍق مِ ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿اهلُل، 

 ـ أطظؿ إرزاق. مِ  ا، والقلدُ اهلل كؿا حصؾ لؿريؿ، بلن يرزقف اهلل ولدً 
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ ى:اهللُ َتَعالَ َقاَل  ثم 

﮶  ھ ھ ھ ے ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   ال، ثؿ ق﴾ے ۓ ۓ

      ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھڱ ڱ ں ں 

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

 (1).﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 ِك،اْخَتاَرِك َواْجَتَبا :ِي أَ  ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ َماَلئَِكِة:الَقْوُل  

ـَ  ْي:أَ  ﴾ہ﴿
ِذيؾَ إَ مِ َػاِت  ِة،ْخاَلِق الر  ھ ھ ﴿ ،ةَ َجِؿقؾَ الَوَأْطَطاِك الص 

 .زماكِؽ َسائِِر كَِساِء َطاَلِؿل  ؾكط اصطػاكِ  أي: ،﴾ےھ ھ 

يا مريؿ داومل  أي:، ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿ 

 قـ،واسجدي واركعل مع الراكع ضع،وققمل يف خشقع وتقا بؽ،طؾك صاطة ر
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 شؽًرا هلل طؾك ما أوِٓك مـ كِعؿٍة.

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :تبولد فقال رتها المالئكةبشَّ ثم  

العظقؿ يف لف الجاه  أي: ،﴾مئۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ 

 .يف الدكقا وأخرةومـ الؿؼربقـ طـد اهلل  رة،الدكقا وأخ

  ِه،فِل ِصَغرِ  ْي:، أَ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ 
ِ
َيْدُطقُهْؿ إَِلك ِطَباَدِة اهلل

َٓ َشِريَؽ لَ  َوَيْدُطق  َة،ُؽُفقلَ الَفَدل  َطَؾك َأك ُف َيْبُؾُغ  ِف،َوَكَذلَِؽ فِل َحاِل ُكُفقَلتِ  ُف،َوْحَدُه 

 فِقَفاإِلَ 
ِ
 .ك اهلل

 . فف وطؿؾَ أكف مؿـ أصؾح اهلل قؾبَ  أي ـ(،)ومـ الصالحق

يؼة يف آية أخطظقؿً  وقد أثـك اهلل طؾك مريؿ ثـاءً  د  وهل  رىا فقصػفا بالص 

﮾ ﮿ ﯀  ﮽ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿ ك:ققلف َتَعالَ 

 .(1)﴾﯁

يؼةٌ )ومعـك  قت بؽالم اهلل وأوامره التل أ (ِصد  ف ئكزلفا طؾك أكبقاأي أهنا َصد 

فؾؿ يبدر مـفا  فا،ؾؿَ فا طِ فقافؼ طؿؾُ  فا،وطِؿؾت بؿا أمرها اهلل فق ا،تصديًؼا جازمً 

 .ما يخالػ الشريعةَ 

 لكوهل ققل اهلل تعا رىكؿا جاء وصػفا بتصديؼ كالم رهبا يف آية أخ

                                                 

 .75 دة:سقرة الؿائ (1)



 21 ًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...ستون دلوًلا عذ تكريم اإلس

 
ۇئ ۆئ  ۇئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿

 .(1)﴾ېئ ېئۆئ ۈئ ۈئ 

 ؾك صاطة رهبا.أي أهنا مـ الؿداومقـ ط :﴾ېئۈئ ﴿ لهوقو

َر مريؿَ الوَ  وكػك  ا،َواْصَطَػاَها َطَؾك كَِساِء َطاَلِؿل َزَماكِفَ  َؿْؼُصقُد أن اهلَل َصف 

 فعة.ا ورِ هبذه الؿـزلة شرفً 

 

*** 
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 خالصة يف عقودة الناس يف مريم ابنة عمران

إهنا زكت مع يقسػ الـجار ابـ  قافؼال يؿ،رقا مـ قدر مالقفقد حط   :األول

 حاشاها مـ ذلؽ. قح،فلكجبت الؿس فا،خال

فقصػقها  شر،الـصارى رفعقا قدرها فجعؾقها فقق مستقى الب :الثاين

فؼد  قؿ،مع وجقد اختالف بقـفؿ يف قدر التعظ ها،وطَبدو رب،بلوصاف ال

العذراء  اختؾػت الطقائػ الؽربى الثالث مـ صقائػ الـصارى حقل مريؿ

دت كلي إكسان آخر حامؾة ـحقث يرى فقفا إرثقذكس أهنا ُولِ  ،اا كبقرً اختالفً 

 ومثؾ إكبقاء والؼديسقـ. قة،لؾخط

هة طـ الخطقئة إصؾقة مثؾ ولؽـ الؼساوسة إولقـ كادوا بلن مريؿ مـز  

 .-حسب اطتؼادهؿب- الؿسقح

مقهنا ويؼقمقن بعؿؾ ـؽَ ـففؿ يُ  ،اهلل م  ويرون أن مؽاكتفا تتؾخص يف كقهنا أُ  ر 

 صقم لفا وأطقاد يف الققت كػسف.

 كس،وأما الؽاثقلقؽ فقعتؼدون أهنا بريئة مـ الخطقة مثؾ الؿسقح وبال د

 ،فؿكـائسوصـعقا لفا التؿاثقؾ يف  اء،إلك السؿ ةً دت حق  عِ ويعتؼدون أهنا َص 

 وُيصؾقن لفا.
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ويعرتضقن طؾك تسؿقتفا  ها،وأما الربوتستاكت فقعتربوهنا مخؾققة طادية كغقر

وإكؿا  قت،ففل لؿ تؾد الاله ؼط،يسقع ف ويعتؼدون أكـفا أم   ،«فأم اإللـ»و ،«فاإللـ»

 إهنا قشرة البقضة التل خرج مـف الؽتؽقت. فؿوقال بعض ؼط،ف اولدت جسدً 

اكؼطاطفا طـ  أي-قة العذراء ـتقلِ ـوقد اتػؼ إرثقذكس والؽاثقلقؽ طؾك بُ 

 خقة لؾؿسقح بالجسد.وطدم وجقد إ -الرجال

كة والشػقعة فؿريؿ طـد إغؾب مـ الطقائػ هل الؿبارَ  قموطؾك العؿ

وتصؾ إلك درجة أن يحؾػ  ا،وهل الؼديسة لدرجة طالقة جد   رب،الؿمتؿـة طـد ال

ويذكروهنا مع  ػظ،ويرجقن مـفؿا الح قح،الـاس هبا ويشركقهنا مع ابـفا الؿس

وأم  اء،وهل سؾطاكة السؿ ن،يسؿقكف أهبا لؾرب إب كؿا  نويتربكق رب،ال

 وهذا كؾف مـ الخرافة. هؿ،الؿسقحققـ وترطا ك أطؿاَل بارِ وهل تُ  قر،الـ

طـ  ثؿ إن مريؿ العذراء لق كان لفا شلء مـ صػات الرب لرد ت الؿقَت 

بف التل َرد ت محاوٓت إلحاق إذى بابـفا ومحاولة قتؾف وصؾْ ـولَ  فا،كػس

بؾ الذي حؿاه هق  فا،ولؽـ لؿ يؽـ شلء مـ ذلؽ مـ قف،يعتؼدون حصقلفا ف

وأما مريؿ فبشر كغقرها مـ  ؾب،وحؿاه مـ الؼتؾ والص اء،فرفعف إلك السؿ ،اهلل

 حتك جاءها الؿقت فؿاتت. ا،طاشت طابدة لرهب اء،الـس

أن مريؿ بـت طؿران كاكت  -وهق الؼرآن-يبقـ دستقر اإلسالم  :الثالث

يؼة ـشريػة ِص  ،طابدة هلل إلك طبادهتا  الـاَس  ولؿ تدعُ  ،اهلل لؿ تعبد غقرَ  ة،ة كؼق  تؼق  د 

 وقد جاء ذكرها يف الؼرآن يف مؼام آحرتام والتبجقؾ يف أحدٍ  فا،وٓ طبادة ابـ
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ذكر يف الؼرآن اسؿ واحدة مـ بـات الـبل محؿد بقـؿا لؿ يُ  ،اقضعً وثالثقـ م

 .أو زوجاتف 

قت باسؿفا إحدى سقر الؼركؿا يجدر التـبقف إلك أن )مريؿ( قد ُس  بقـؿا  ،آنؿ 

  أو زوجاتف. بـات الـبل محؿد  إحدىواحدة باسؿ  لؿ ُتَسؿ  سقرةٌ 

يف مؼام آحرتام والتعظقؿ تؾؽ التسؿقات لؿريؿ يف الؼرآن كؾ ت َوَردَ وقد 

بؾ  قة،ا مـ صػات الربقبقة أو إلقهدون اطتؼاد أن لفا شقئً  ا،والتبجقؾ الالئؼ هب

الجـة والـجاة مـ الـار كؿا  وترجقه ،هايعبده غقراهلَل كؿا  تعبد ـا،ؾبشر مث هل

  .يرجقه غقرها

كؿا يـص دستقر اإلسالم طؾك أن مريؿ بـت طؿران حؿؾت بالؿسقح 

الطبقعل لؾجـقـ يف  وبؼل يف بطـفا البؼاء فا،بؽؾؿة اهلل )كـ( فؽان الؿسقح يف بطـ

 ثؿ ولدتف كؿا تؾد الـساء أبـاءهـ. ،مفبطـ أ

*** 

، ويلوه «قصة موًلد مريم بنت عمران: »الفصل األولتم بحمد اهلل 

يف فضائل   عن النبي حممداألحاديث الواردة »الفصل الثاين وهو: 

 «.مريم ابنة عمران

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين
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 الفصل الثاين: 

  واردة عن النبي حممد األحاديث ال

 يف فضائل مريم ابنة عمران

 محؿد كؿا وردت يف أحاديث الـبلفضائؾ مريؿ ابـة طؿران هذا شلء مـ 

. 

خط أربعة  أن رسقل اهلل  طـ طبد اهلل بـ طباس  .1

 خطقط ثؿ قال:

 أتدروَن لِـَؿ َخَطْطُت هذه الخطقط؟

 قالقا: ٓ.

 د،وخديجة بـت ُخقيؾِ  ان،ؿرمريؿ بـت ط قال: أفضؾ كساء الجـة أربع:

  .(1)وآسقة بـت ُمزاِحؿ ؿد،وفاصؿة بـت مح

 . هل زوجة الـبل محؿد دٍ َخِديَجُة بِـُْت خَقْيؾِ 

  : َقاَل الـبل محؿد .2

ـَ » َجاِل َكثِقا َكُؿَؾ مِ ٓ  ا َوَلْؿ َيْؽُؿْؾ مِـ ٌر،لر  َوآِسَقُة  ،نَ َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَرا لـ َساِء إِ

                                                 

 .وصححف محؼؼقه (،1/322« )مسـده»رواه أحؿد يف  (1)
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 .(1)«َوإِن  َفْضَؾ َطائَِشَة َطَؾك الـ َساِء َكَػْضِؾ الث ِريِد َطَؾك َسائِِر الط َعامِ  َن،ْرَطقْ اْمَرَأُة فِ 

َش 

ِ

 ىوع من أصوب الطعام. يدثر، وال حممدهي زوجة النبي  ةَ َعائ

  : دَقاَل الـبل محؿ   .3

 .(2)«َيُم ْبنَُت ِعْمَرانَ َمرْ َوَخْقُر كَِسائَِفا  ٍد،َخْقُر كَِسائَِفا َخِديَجُة بِـُْت ُخَقْيؾِ »

 ىساء اجلنة. أي)خر ىسائها(  لهيعني بقو

 إ : الـبل زوُج  َة،َسَؾؿَ  ُأم  وقالت  .4
ِ
َدَطا  ن  َرُسقَل اهلل

َثَفا َفَضِحؽَ    ْت،َفاصَِؿَة َطاَم الَػْتِح َفـَاَجاَها َفَبَؽْت ُثؿ  َحد 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َ
ا ُتُقف ل فَؾؿ 

  َْت:ـْ ُبَؽائَِفا َوَضِحؽَِفا فَؼالَ َسَلْلُتَفا ط  
ِ
َأْخَبَركِل َرُسقُل اهلل

  ُْت،َأك ُف َيُؿقُت َفَبَؽق   ٓ ُثؿ  َأْخَبَركِل َأك ل َسق َدُة كَِساِء َأْهِؾ الَجـ ِة إِ

 .(3)َفَضِحْؽُت  َمْرَيَم بِنَْت ِعْمَرانَ 

ففل أطؾك  مريم بنت عمرانإٓ  ـة،أهنا ستؽقن سقدة كساء أهؾ الج أي

 مـفا يف الؿـزلة.

*** 

                                                 

 .طـ أبل مقسك إشعري رضل اهلل طـف( 2431ومسؾؿ ) (،3769رواه البخاري ) (1)

 طـ طؾل بـ أبل صالب رضل اهلل طـف. )2431ومسؾؿ ) (،3432رواه البخاري ) (2)

 (.3156وصححف إلباين يف صحقح الرتمذي ) (،3873رواه الرتمذي ) (3)
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 األحاديث الواردة عن النبي حممد: »الفصل الثاينتم بحمد اهلل 

 قصة موًلد : »الفصل الثالث، ويلوه «يف فضائل مريم ابنة عمران

 «.(كام وردت يف )القرآن عوسى ابن مريمادسوح 
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 الثالث:الفصل 

 قصة موالد ادسوح عوسى ابن مريم 

 «القرآن»كام وردت يف 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ َقاَل اهللُ َتَعاَلى:

ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڱ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ ڑ ک ک ک ک

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

           ﮿ ﯀ ﯁

ی     ڭ ڭ ڭ ڭ ېئ ىئ ىئ ىئ    

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ٿ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڈ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڃ چ چ چ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ۀ ہ ہ  ڻ ۀں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
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وئ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۆ ۆ

 .(1)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ِة َزَكِري  الَذَكَر َتَعاَلك َهِذِه  َة َبْعَد قِص  فؼد كان زكريا وابـف يحقك هؿا  ا،ِؼص 

فِل  اؿذكر اهلل قصتفَكَؿا  بل،ح كولقس بقـ يحقك والؿسق قح،لؾؿس السابَِؼقـ

كؿا قرن بقـفؿا  قـ،َقَرَن َبْقـَُفَؿا فِل ِسَقاٍق َواِحٍد يف السقرتو ،«آِل ِطْؿَرانَ »ُسقَرِة 

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿ ال:فؼ« ْكبَِقاءِ إَ »فِل ُسقَرِة 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       ﮺ ﮻

ٱ            

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .(2)﴾ڀ

هتا مؿا ءف اهلل إلك براكب   يؿ،يعـل هبا مر ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ فقوله

 فا مـ فعؾ الحرام وهق الزكا.َج أحصـت فرْ إهنا  الفؼ ،دُ قذففا بف القفق

أن قصة زكريا وابـف يحقك كاكت مـ أيات  اأيًض  ومؿا يـبغل التـبف إلقف

وكاكت  سـ،ا يف المع كقكف كبقرً  حقث رزق اهلل زكريا القلدَ  بة،صص العجقوالؼَ 

                                                 

 .37 - 16 يؿ:مرسقرة  (1)

 .91 - 89 اء:إكبقسقرة  (2)
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ثؿ اكتؼؾ السقاق  ،ٓ تؾد أصاًل  اطؼقؿً  أي ا،إضافة إلك كقهنا طاقرً  ا،زوجتف طجقزً 

ا حقث رزقفا اهلل ولدً  يؿ،وهل قصة مر فا،جب مـالؼصة إلك ما هق أطمـ هذه 

 فا،َوالت ْقصَِئِة ل يؿ،فصارت قصة زكريا كالؿؼدمة بقـ يدي قصة مر أب،بدون 

وهق التدرج الذهـل طـد الؼارئ لقسفؾ  بف،وهذا مـ خصائص الؼرآن وطجائ

اٍذ بالؼؾكؾ هذا بلسؾقب شق   ره،كاإليؿان والتصديؼ بؿا سقليت ذِ   قب،ؼ أخ 

 فالحؿد هلل طؾك كعؿة الؼرآن.

َفا ُمـح َم َأن  َمْرَيَؿ َجَعَؾْتَفا ُأم  رَ ـَوَقْد َتَؼد  وأن زوج َؿْؼِدِس الَتْخِدُم َبْقَت  ًة،ر 

َماهق و ،اَكَػَؾفَ  (خالتفا )زكريا   َذلَِؽ الز 
 
 ا،َوَأك ُف ات َخَذ َلَفا مِْحَرابً  ِن،َكبِل

ـَ الَوُهَق 
ِريُػ مِ َوَأك َفا اْجَتَفَدْت  ُه،َٓ َيْدُخُؾُف َأَحٌد َطَؾْقَفا ِسَقا ِد،َؿْسجِ الَؿَؽاُن الش 

َماِن َكظِقٌر فِ  ِة،ِعَبادَ الفِل  ـْ لفا فِل َذلَِؽ الز  َوَضَفَر َطَؾْقَفا  ِت،ِعَباَداالل ُفـُقِن َفَؾْؿ َيُؽ

ـَ 
بَِشاَرِة َلَفا الَؿاَلئَِؽُة بِ الَوَأك َفا َخاَصَبْتَفا  ، ْحَقاِل َما َغَبَطَفا بِِف َزَكِري اإَ مِ

 َلفَ 
ِ
مً َيُؽقُن َكبِق ا َكِريًؿا َصاِهرً  ا،َوبَِلك ُف َسَقَفُب َلَفا َوَلًدا َزكِق   ا،بِاْصطَِػاِء اهلل  ا،ا ُمَؽر 

ًدا بِ  ـْ َغْقِر َوالِ  ِت،ُؿْعِجَزاالُمَمي 
ـْ ُوُجقِد َوَلٍد مِ

َبْت مِ َٓ َزْوَج َلفَ  ٍد،َفَتَعج  َك َفا 
ِ
َٓ  ا،ٕ َو

ـْ َتَتَزو   َ مِؿ 
 ام،فقف طؾك الدو رة لخدمة بقت الؿؼدس والعبادةِ ٕهنا ُمـَحر   ُج،ِهل

(  فُ إَِذا َقَضك َأْمًرا َفنِك َؿا َيُؼقُل لَ  ُء،اهلَل َقاِدٌر َطَؾك َما َيَشا َؿاَلئَِؽُة بَِلن  الَفَلْخَبَرْتَفا  ـْ )ُك

  ُن،َفَقُؽق
ِ
َْمِر اهلل

ِ
َوَطؾَِؿْت َأن  َهَذا فِقِف مِْحـٌَة  ،َفاْسَتَؽاَكْت لَِذلَِؽ َوَأَكاَبْت َوَسؾ َؿْت ٕ

َٓ َيْعَؾُؿقَن َحِؼقَؼَة  ِف،ا بَِسَببِ َفنِن  الـ اَس سَقَتَؽؾ ُؿقَن فِقفَ  ا،َطظِقَؿٌة َلفَ  َك ُفْؿ 
ِ
 ِر،مْ إَ ٕ

ٍؾ.الَوإِك َؿا َيـُْظُروَن إَِلك َضاِهِر  َٓ َتَعؼ  ـْ َغْقِر َتَدب ٍر َو
 َحاِل مِ
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ذكر يف الؽتاب ـأن تُ  فا،فضائؾ أطظؿمـ  هذا ،﴾ڃڄ ڄ ڄ ﴿ قوله

ذكر فقف ـتُ ـف آن،وهق الؼر ا،العظقؿ الذي يتؾقه الؿسؾؿقن يف مشارق إرض ومغارهب

فبدأ الؼرآن بذكر  مؾ،جزاء لعؿؾفا الػاضؾ وسعقفا الؽا اء،كر وأفضؾ الثـبلحسـ الذ  

وذهبت إلك  واكػردت تباطدت طـ أهؾفا أي: ﴾ڃ﴿هنا إ فاقصتفا بؼقلف طـ

 طـفؿ. مؿا يؾل الشرَق  أي: ﴾چ چ﴿

ـَ  َوَكاَكْت مريؿُ 
ـِ َحْقِض الَتْخُرُج مِ َٓ  ا،فَ َؿْسِجِد فِل َزَم ٍة  َأْو لَِحاَجٍة َضُروِري 

ـَ اْستَِؼاِء َماٍء َأْو َتْحِصقِؾ ِغَذا ا،ُبد  مِـْفَ 
 ا،ا خارجة لبعض شلهنهل يقمً َفَبْقـََؿا  ٍء،مِ

وَح  مـػردة وحدها شرقل الؿسجد إقصك: ،مِقإَ إِْذ َبَعَث اهلُل إَِلْقَفا الر   ِجْبِريَؾ  ـَ

، يف  ال، مـ الرجكاماًل  أي: ،﴾ڈ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ ؽة،سقد الؿالئ

ولؿ يرسؾف اهلل يف صقرتف  ؼص،ٓ طقب فقف وٓ ك ـة،وهقئة حس ؾة،صقرة جؿق

لف  ،قةٕهنا بطبقعتفا البشرية ٓ تحتؿؾ رؤيتف طؾك صقرتف الحؼقؼ قة،الحؼقؼ

 ستؿائة جـاح.

ا َرَأْتُف  أهنا لؿا رأتف يف  أي ،﴾گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿َفَؾؿ 

 يريد أن يتعرض لفا عتزلة طـ أهؾفا خافت أن يؽقن رجاًل هذه الحال وهل م

ژ ڑ ڑ ک ﴿ لتفاطتصؿت برهبا واستعاذت مـف فؼا فا،ويطؿع فق قء،بس

ک ک ک ﴿ قء،ألتجئ باهلل وأطتصؿ بف أن تـالـل بس أي: ،﴾گک ک ک 

فجؿعت مريؿ  لل،إن كـت تخاف اهلل وتعؿؾ بتؼقاه فاترك التعرض  أي: ﴾گ

 ه بؾزوم التؼقى.وبقـ تخقيػف وترهقبف وأمرِ  ا،بقـ آطتصام برهب
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وقد  ،فاطػتيدل طؾك هق أن خقف مريؿ مـ جربيؾ  قفومؿا يـبغل التـبف إل

ې ې ى ى ﴿ ال:أثـك اهلل طؾقفا هبذه الصػة يف الؼرآن يف مقضعقـ فؼ

ٻ  ٻ ٻٱ ﴿ الوق ،﴾وئەئ ەئ وئ  ائ ائ

 .﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

طؾك طػتفا طـ  يؿ فؾقتلمؾ الؼارئ الؽريؿ كقػ أن اهلل كافل مر

أرسؾف اهلل إلك أمة  ، وهق الـبل العظقؿ طقسك ا،الزكا بلن رزقفا ولدً 

 فقف هدى وكقر. وآتاه اإلكجقَؾ  قؾ،إسرائ قبـوهل  ؿة،طظق

َلْسُت بَِبَشٍر َوَلؽِـ ل َمَؾٌؽ  ْي:أَ  ،﴾ڳگ گ ڳ ﴿يل فقال لها جبر

طظقؿة بالقلد  وهذه بشارة ،﴾ڱڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ِؽ،اهلُل إَِلقْ  َأرَسَؾـِل

واتصافف بالخصال  ؿة،فنن الزكاء يستؾزم تطفقره مـ الخصال الذمق ئف،وزكا

 ٌم،َكْقَػ َيُؽقُن لِل ُغاَل  ْي:أَ  ﴾ں ں ڻ ڻ﴿ ةً فؼالت مريؿ متعجب ،دةالحؿق

ـْ َيْػَعُؾ  ٍج،َوَلْسُت َذاَت َزوْ  ْي:أَ  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ َوَما َأَكا مِؿ 

هذا  ْي:أ ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ :ائاًل فلجاهبا جربيؾ ق َة،َػاِحَش ال

ر بلن َيْخُؾَؼ أمَ  بؽ،ضاء رق بلن يؽقن  دة،مِـِْؽ ُغاَلًما بطريؼة خارقة لؾعا ر وقد 

َوَيِسقٌر  ِف،َوَهَذا َسْفٌؾ َطَؾقْ  ْي:أَ  ﴾ھ ے ے﴿ الوق جؾ،مـؽ ولد بدون اتصال بر

مـ خؾؼ الـاس  أطظؿُ ؼ السؿاوات وإرض فخؾْ  ٌر،َفنِك ُف َطَؾك كؾ شلء َقِدي ِف،َلَديْ 

 .ولؽـ أكثر الـاس ٓ يعؾؿقن

ـ مِ  ِه،َحاَلُة َهذِ الوَ  ُف،َولِـَْجَعَؾ َخْؾؼَ  ْي:أَ  ﴾ۓ ﮲ ﮳﴿ له:وقو
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ـْ  ِؼ،َخؾْ الَدلِقاًل َطَؾك َكَؿاِل ُقْدَرتِـَا َطَؾك َأْكَقاِع  ر،أكثك بال ذكَ 

َفنِك ُف َتَعاَلك َخَؾَؼ آَدَم مِ

َٓ ُأْكثَ  ـْ َذَكٍر باَِل ُأْكثَ  ك،َغْقِر َذَكٍر َو
اَء مِ ـْ ُأْكَثك باَِل َذكَ  ك،َوَخَؾَؼ َحق 

 ٍر،َوَخَؾَؼ ِطقَسك مِ

ـْ َذَكٍر َوُأْكَثك.الَوَخَؾَؼ َبِؼق َة 
 َخْؾِؼ مِ

بـل  بَِلْن يدطقَ  َد،ِعَباالف وكرحؿ بف َكْرَحُؿ بِِف والدتَ  ْي:أَ  ﴾﮴ ﮵﴿ ُه:َوَقْولُ 

 َٓ  وحده 
ِ
ـِ ات َخاِذ  ِه،كَِبرِ َشِريَؽ َلُف فِل ِصَغِرِه ويف  إسرائقؾ إَِلك طبادة اهلل ُهقُه َط َوُيـَز 

اِحَبِة وَ  َرَكاِء َوالـ َظَراِء وَ إَ الص  ِد َوالش  َٓ  ويؽقن هذا سبقاًل  ِد،ْكَداإَ ْضَداِد وَ إَ ْو

 ا لفؿ لدخقل الجـة والـجاة مـ الـار. وسببً 

َذا َأْمٌر َقْد َقَضاُه اهلُل َوَحت َؿُف َيْعـِل َأن  هَ  ،﴾﮺﮷ ﮸ ﮹ ﴿ ُه:َوَقْولُ 

رَ  َرُه َوَقر   مـ وققطف.  فال مػر   ُه،َوَقد 

ـَ العؾؿاء َأن  ِجْبِريَؾ َكَػَخ فِل َجْقِب ِدْرِطَفا
، (1)وقد َذَكَر َغْقُر َواِحٍد مِ

ـْ َفْقِرهَ  ا،َفـََزَلِت الـ ْػَخُة إَِلك َفْرِجفَ 
َؿْرَأُة ِطـَْد ِجَؿاِع الُؾ َكَؿا َتْحؿِ  ا،َفَحَؿَؾْت مِ

ـْ َقا فا،زوج بؾ َكَػَخ يف جقب  طل،ك ُف َكَػَخ فِل َفِؿَفا أو يف صدرها فؼد أخإ َل َوَم

، َكَؿا َقاَل (2)فِقِف إلك الرحؿلـػخة ا َفاْكَسَؾَؽت ،فافرَج َوَلْؿ ُيَقاِجِف  فا،درط

                                                 

 «.الـفاية» ظراكهق الؼؿقص.  رعالد   (1)

كَ َصد  ـالذي يُ  (2) ر إلك فرج الؿرأة يتحقل إلك إكسان آخر ـق أن الؿاء الذي يخرج مـ فرج الذ 

ٕن كال إمريـ  خة،أن ُيصدق بلن اهلل يخؾؼ مـ الـػ ا طؾقفيسؿع ويبصر ويؿشل: لقس صعبً 

 وٓ يؼدر طؾقفؿا إٓ الرب وحده. شر،فقق قدرة الب



ستون دلوًلا عذ تكريم دين اإلسًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...   34 

 
الـػخة إلك رِحـِؿفا فؾؿا وصؾت ، (1)﴾ٻ ٻ پ پ﴿ ك:َتَعالَ 

 ف.)كـ( فؽان طقسك يف رِحِؿ أم   :اهلل قال

 ﮽ ﮾ ﮿ ﴿ ا،َحَؿَؾْت بَقَلِدهَ  ْي أَ  ﴾﮼﴿ َتَعاَلى:َقاَل  ُثمَّ 

َوَذلَِؽ  ،هاا طـفؿ لئال تراهؿ وٓ يروذهبت إلك كاحقة قاصقة بعقدً  أي ،﴾﯁﯀ 

َن  َمْرَيَؿ 
ِ
ٕ  ًا طظقؿ ـَ الـ اِس َس ؿِ ؾْ عِ لِ  ا،َحَؿَؾْت هـؿ 

َقُؽقُن فا َأن  َكثِقًرا مِ

َفا مـ ج  كا،ت فؿ بلهنا حؿؾت مـ صريؼ الزـوأهنا ستُ  فا،فرَ فة َش ـمِـُْفْؿ َكاَلٌم فِل َحؼ 

ـْ ُطب اِد َبـِل إِْسَرائِقفنن َرُجاًل  ،وقد وقع ذلؽ فعاًل  جة،لؽقهنا لقست متزو
 َؾ، مِ

ا ُيقُسُػ  فُ ُيَؼاُل لَ  ـُ َيْعُؼقَب الـ ج  ـَ َخالِفَ  ُر،ْب ـْ حؿؾفا َطَجًبا تَ  ا،َوَكاَن اْب
َب مِ َعج 

ـْ ِدَياَكتَِفا َوَكَزاَهتَِفا َوِطَباَدتِفَ  ا،َشِديدً 
 َحاماًِل َوُهَق َمَع َذلَِؽ َيَراَها  ا،َوَذلَِؽ لَِؿا َيْعَؾُؿ مِ

َض َلَفا َذاَت َيْقٍم فِل  ٌج،َوَلْقَس َلَفا َزوْ   َهْؾ َيُؽقُن َزْرعٌ  ،ؿُ َيا َمْريَ  َل:َفَؼا ِم،َؽاَل الَفَعر 

ـْ َغْقِر َبْذر؟! 
 مِ

ْرَع  ْؿ،َكعَ  ْت:َقالَ  ـْ َخَؾَؼ الز  ل؟! إَ َفَؿ  و 

َٓ َمَطر؟!  َل:ُثؿ  َقا ـْ َغْقِر َماٍء َو
 َفَفْؾ َيُؽقُن َشَجٌر مِ

َجَر  ْؿ،َكعَ  ْت:َقالَ  ـْ َخَؾَؼ الش  ل؟! إَ َفَؿ  و 

ـْ َغْقِر َذَكر؟!  َل:ُثؿ  َقا
 َفَفْؾ َيُؽقُن َوَلٌد مِ

                                                 

 .91 اء:سقرة إكبق (1)
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َٓ ُأْكَثك.  ْؿ،َكعَ  ْت:لَ َقا ـْ َغْقِر َذَكٍر َو

 إِن  اهلَل َخَؾَؼ آَدَم مِ

 َفَلْخبِِريـِل َخَبَرِك.  ا:َقاَل َلفَ 

َركِل  ْت:َفَؼالَ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿إِن  اهلَل َبش 

 . (1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ۋ جئ حئ مئ

ا ـْ َزَكِري   َلَفا َفَلَجاَبْتُف بِِؿْثِؾ َهَذا. َواهلُل َأْطَؾُؿ.َأك ُف َسلَ  ، َوُيْرَوى مِْثُؾ َهَذا َط

ـَ  صلفالحا أن مريؿ حَؿَؾْت بِِف تِْسَعَة َأْشُفٍر َكَؿا َتْحِؿُؾ الـ َساُء َوَيَضْع

ـ   ـ  َوَوْضِعِف  ﴿ َر،إِْذ َلْق َكاَن حؿؾفا ِخاَلَف َذلَِؽ َلُذكِ  ،لِِؿقَؼاِت َحْؿؾِِف

َها أَ  َفَلْلَجَلَها ْي:أَ  ﴾     ؾة،القٓدة إَِلك ِجْذِع كخ ؿُ لَ َواْضَطر 

وذلؽ أهنا تذكرت كالم  ،﴾        ﴿

ُققهَ  ها،الـاس الذي يـتظر ـَ  ا،وَأن  الـ اَس سَقت ِفُؿقَكَفا ولـ ُيَصد  ُبقَكَفا ِحق َبْؾ سُقَؽذ 

َمَع  كر،ا فال ُتذا مـسق  سقً وكاكت كَ  فتؿـت أهنا ماتت قبُؾ  ا،َتْلتِقِفْؿ بُِغاَلٍم َطَؾك َيِدهَ 

ـَ 
 ِد،َؿْسجِ الُؿَجاِوَراِت فِل ال ِت،َعابَِداِت الـ اِسَؽاالَأك َفا َقْد َكاَكْت ِطـَْدُهْؿ مِ

َياكَ  ِف،ُؿْعَتؽَِػاِت فِقال ِف،ُؿـَْؼطَِعاِت إَِلقْ ال ِة َوالد  ـْ َبْقِت الـ ُبق 
ـَ  ِة،َومِ

َفؿ  الفحصؾ لفا مِ

ق ِة. الَلْؿ ُتْخَؾْؼ بِ  ْي:أَ  ا،َحاِل َأْو َكاَكْت َكْسًقا َمـِْسق  الهنا َماَتْت َقْبَؾ َهَذا َما َتَؿـ ْت أ  ُؽؾ 

هوة إلـٰمعجزة هذه  ،﴾ىئ   ڭ ڭ ڭ ڭ ېئ ىئ ىئ ﴿ ُه:َقْولُ 

ٓ  :ؿفا قائاًل : كؾ  فات القٓدة وخرج الؿسقح مـ بطـ أمف وسِؿع كالمؿ  تَ فنكف لؿا  ،وةثاى

                                                 

 .(46 - 45) ان:سقرة آِل ِطْؿرَ  (1)
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 اشربل مـف كؿا تريديـ. ُر،وهق الـ فْ  ،اربؽ تحتؽ َسري   قد جعؾ ين،تحز

 صب،ـ الر  ل مِ ؾِ كُ  :أي ،﴾يئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿

َرا ـُ َمْقُؿقنٍ  َقاَل َطْؿُرو َب،َفَذَكَر الط َعاَم َوالش  ـَ  :(1)ْب
ٌء َخْقًرا لِؾـ َػَساِء مِ ْ

)َلْقَس َشل

َصِب   .ةَ يَ أُثؿ  َتاَل َهِذِه  (،الت ْؿِر َوالر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ ال:ثم ق

يف هذه أية بقان شلء مـ بِر  الؿسقح بلمف يف أول  ،﴾ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ـة،كقين قريرة العقـ مطؿئ أي ،﴾ٻٻ ﴿ فاكف صؿلهنا فؼال لإحقث  تف،حقا

ـَ الـ اِس َفَؼْقلِل َلُف طـ صريؼ َ فاوأرشدها فؼال ل
ڀ ﴿ ِة:رَ َشااإلِ إِْن َرَأْيِت َأَحًدا مِ

إين كذرت أن أصقم فال أكؾؿ  ْي:أَ  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ـْ َصْقمِِفْؿ فِل َشِريَعتِِفؿ اس،الـ
 ا. وترك الط َعاِم أيًض  ؿت،لصا َوَكاَن مِ

ا فِل شريعة اإلسالم  اإلمساك طـ الشراب والطعام هق الصقم فوَأم 

 .مـ الػجر إلك غروب الشؿسوالجؿاع 

ف مفبفذا صؿْ   دة،فحصؾت لفا السالمة مـ ألؿ القٓ يؿ،رلن طقسك أم 

أن كان  ده،دق اهلل وطَص فَ  ؾب،وحصؾ لفا الؿلكؾ والؿشرب وصؿلكقـة الؼ

 مـذ وٓدتف.  ا طؾك أمف مريؿ الؿسقح حـاكً 

ف رَجعت إلك ققمفا غقر مبالقة وٓ مؽْ  صؿلنفؾؿا  فحصؾ  ثة،رتَ الؿسقح أم 

                                                 

 «.تؼريب التفذيب»لف ترجؿة يف كتاب  اد،ب  هق أحد الثؼات العُ  (1)
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 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ ك:قال اهلل َتَعالَ  عت،ما تقق

ا رأى الـاُس  ،﴾چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   َلؿ 

 فعؾِت فعاًل  أي: ،﴾ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿َتْحِؿُؾ َمَعَفا َوَلَدَها  مريؿَ 

 حاشاها مـ ذلؽ. كا،فا بالزاهتامَ وأرادوا بذلؽ  ا،ا وخقؿً طظقؿً 

ِحقُح طـ الـبل القد َوَرَد  ،﴾ڄڦ ﴿ ا:ُثمَّ َقاُلوا َلهَ  َحِديُث الص 

ـِ  ون،َأك ُف َقْد َكاَن َلَفا َأٌخ اْسُؿُف َهارُ  محؿد  ي َوَكاَن َمْشُفقًرا بِالد 

اَلِح وَ  قَن أبـاءهؿ  وكاكقا يؽثرون التسؿقة هبارون ٕهنؿ ر،َخقْ الَوالص  َكاُكقا ُيَسؿ 

ـَ َقْبَؾُفؿْ إَ بلسؿاء ِ الِِحق  . ،، ومـفؿ هارون أخق مقسك(1)ْكبَِقاِء َوالص 

ـْ  ْي:أَ  ،﴾چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ﴿ وا:َقالُ 
َلْسِت مِ

َٓ َأُبق كا،رتؽاب الزا َبْقٍت ِشقَؿُتُفؿ ِؽ َو َٓ ُأم  رية يف  ِك،َٓ َأُخقِك َو وذلؽ أن الذ 

فتعجبقا مـ حصقلفا طؾك القلد  ده،الغالب تتؼارب مع بعضفا يف الصالح وض

ـ أيـ لِؽ هذا مِ ولؿ يتؿفؾقا فقسللقها  سد،بحسب ما قام يف قؾقهبؿ مـ الظـ الػا

اِهَقِة  ك،ُعْظؿَ الَػاِحَشِة الالذي هق  كا،ارتؽاب الزبا َفات َفُؿقَها فقرً  ،القلد والد 

ْهَقاِء.  الد 

ــا َضــاَق  صــلالحا إلــك الطػــؾ يف  ْي أَ  ﴾چ ڇ﴿َحــاُل بؿــريؿ الأكــف َلؿ 

ُؿـقُه وخـذوا مــف الخـ ده،مف  ده،ُؽْؿ طــَفـنِن  َجـَقابَ  رب،أشارت إلقف أن َخاصُِبقُه َوَكؾ 

                                                 

 .( طـ الؿغقرة بـ شعبة 2135ي رواه مسؾؿ )جاء هذا الخرب يف الحديث الصحقح الذ (1)
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ فؿ:َفِعـْـَدَها َقـاَل بعضـ دم،ٕهنا صائؿة طـ الؽالم كؿا تؼـ

َٓ الَكْقَػ ُتِحقؾِقـَـَا فِل  ْي:أَ  ﴾ڎ ڎ ڈ  َرِضـقٍع يف الؿفـد 
َ
َجـَقاِب َطَؾـك َصـبِل

ْســ ََب،ِخَطــاالَيْعِؼــُؾ 
ِ
ِؿ بِـَــا َوآ ٓ  َطَؾــك َســبِقِؾ الــت َفؽ   ِء،تِْفَزاَمــا َهــَذا مِـْــِؽ يــا مــريؿ إِ

ْزِدَرا
ِ
ِص َلـَا َوآ ًٓ ُكْطِؼق ـ ِء،َوالت ـَؼ  ـَ َطَؾْقـَا َقـْق ي َٓ َتُرد  ـَ فِـل  ا،إِْذ  َجـَقاِب الَبـْؾ ُتِحقؾِـق

ـْ َكــاَن فِــل  ــ ــَدَها تؽؾــؿ طقســك وقــ ا،َؿْفــِد َصــبِق  الَطَؾــك َم ژ ژ ڑ ڑ ﴿ الَفِعـْ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک ک ک ک

ُل َكاَل  ،﴾ڱڱ  َه بِِف َهَذا َأو  ـَؿ بِـِف َأْن  اس،أمام الــالؿسقح ٍم َتَػق  َل َمـا َتَؽؾ  َفَؽـاَن َأو 

 ُف،َوَأن  اهلَل َرب ـ ِة،ُعُبقِدي  اللَِرب ِف َتَعاَلك بِ  الؿسقحفػل هذا اْطَتَراَف  ،﴾ڑژ ژ ﴿ َل َقا

ـَ فِـل َزْطِؿِفـْؿ َأك ـفُ  ـالِِؿق ـْ َقْقِل الظ   َط
ِ
َه َجـَاَب اهلل   َفـَز 

ِ
ـُ اهلل  ،وأكـف رب   ف،وأكـف إلــٰ ،اْبـ

 
ِ
ـُ َأَمتِفِ  وأثبت وأقر  بلكف َطْبُد اهلل  .(1)َوَرُسقُلُف َواْب

وهق  اب،قضك بنططائل الؽت أي ،﴾کڑ ک ک ک ﴿ :الثم ق

 ضؿـقةً  كؿا أن يف هذا تربئةً  ،بلكويف هذا شفادة مـف بلكف  ا،وجعؾـل كبق   قؾ،اإلكج

ـَ َفنِن   كا،ف مـ الزٕم   ـْ كان اب َة َم َٓ ُيْعطِل الـ ُبق  َلَعـَُفُؿ اهلُل  قا،زكا َكَؿا َزَطؿُ  اهلَل 

 َوَقب َحُفْؿ.

وجعؾـل طظقؿ الخقر والـػع  أي: ﴾گ گ گ گ ڳ﴿ َل:ثم َقا

                                                 

وكذلؽ كؾ ما يف السؿاوات وإرض ففق  ،وكؾ الـاس مؿؾقكقـ هلل تف،ؾقكؿم أي فُ ـأَمـتُ  (1)

 .﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ لككؿا قال اهلل تعا ، مؿؾقك هلل
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َٓ َشِريَؽ لَ  ـت،حقثؿا ك  َوْحَدُه 

ِ
ـِ ـويُ  ُف،فؼد كان يدطق إَِلك ِطَباَدِة اهلل ه َجـَاَبُف َط ـَز 

س.  ِب،َعقْ الْؼِص وَ الـ    َتَعاَلك َوَتَؼد 

َوَهِذِه  ،﴾ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ هم:ثم قال المسوح ل

وأداء  ِد،َحِؿقالَعِزيِز ال ِؼَقاِم بَِحؼ  اهللالَعبِقِد تجاه رهبؿ ومقٓهؿ فِل الَوضِقَػُة 

اَل  َكاالْحَساِن إَِلك اإلِ وَ  ِة،الص   َتْشَتِؿُؾ طَ  ِة،َخؾِقَؼِة بِالز 
َ
ـَ َوِهل

َؾك َصَفاَرِة الـ ُػقِس مِ

ِذيؾَ إَ  َطَؾك  قـ،َعطِق ِة لؾػؼراء والؿحتاجالَجِزيَؾِة بِ الْمَقاِل إَ َوَتْطِفقِر  ِة،ْخاَلِق الر 

َوَسائِِر ُوُجقِه  ِت،َؼَراَباالَوالـ َػَؼاِت َطَؾك  ِف،ْضَقاإَ وإكرام  ِف،ْصـَاإَ اْختاَِلِف 

 ُرَبات.ؼُ الالط اَطاِت َوَأْكَقاِع 

ا بَِقالَِدتِ  ْي:أَ  ﴾ں ں ۀ﴿ َل:ثمَّ َقا َد  ل،َوَجَعَؾـِل َبر  َوَذلَِؽ َأك ُف َتَلك 

َفا َطَؾقْ  َٓ َوالَِد َلُف ِسَقاهَ  ِف،َحؼ  ـْ َخَؾَؼ  اه،وٓ ولد لفا سق ا،إِْذ   َة،َخؾِقؼَ الَفُسْبَحاَن َم

 َوَأْطَطك ُكؾ  َكْػٍس ُهَداَها. 

َٓ َغؾِق ْي:أَ  ﴾ۀڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ َل:ثمَّ َقا َٓ  ٍظ،َلْسُت بَِػَظ َو َو

 َوَصاَطَتُف. 
ِ
َٓ فِْعٌؾ ُيـَافِل َأْمَر اهلل  َيْصُدُر مِـ ل َقْقٌل َو

معـك  ،﴾ےۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ َل:ثمَّ َقا

فقؽقن معـك السقاق هق السالمة مـ الشقطان ومـ  مة،إمان والسال أيالسالم 

ا سؾ ؿف اهلل مـ كخس حقـ وٓدتف لؿ   ،ثةالثالشرور الـاس يف هذه إحقال 

ـ ا مـ الـار ومِ فقؽقن سالؿً  مة،وحقـ البعث يقم الؼقا قت،وحقـ الؿ ان،الشقط
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 وأكف مـ أهؾ الجـة دار السالم. مة،فزع يقم الؼقا

 (1)والحؿد هلل. فؿ،ف زال الشؽ طـفؾؿا قال الؿسقح وهق يف مفده مؼالتَ 

ا َذَكَر َتَعالَ  تَ ُثؿ  َلؿ  َحُف َوَشَرَحفُ  ُف،ك قِص  ـَ َأْمَرُه َوَوض  ے ۓ ﴿ َل:َقا :َوَبق 

صػَتف  ذلؽ الذي قصصـا طؾقَؽ  أي: ،﴾ۆۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ 

بؾ  ية،رمِـ غقر شؽ وٓ مِ  يؿ،هق حؼقؼة الؿسقح طقسك ابـ مر يا محؿدُ  وخربَه

وهق  ا،قتجادلقا وتخاصؿ أي رى،ؿارى فقف القفقد والـصاهق ققُل الحؼ الذي تَ 

ؿا ـوكؾ ما قالف القفقد والـصارى يف الؿسقح م قح،الخرب القؼقـل طـ حؼقؼة الؿس

وأن أمف زكت مع  كا،إكف ابـ ز ـفكؼقل القفقد ط ،صؾبايخالػ هذا الؼقل فنكف 

وكذلؽ أققال الـصارى الثالثة الؿضطربة الؿشفقرة ففل كؾفا  ار،يقسػ الـج

إكف  ثةوققل صائػة ثال ،إكف ابـ اهلل يـآخر وققل ،إكف اهلل فؿـوهل ققل بعض ؾة،باص

لقست مـ ققل رب البشر  ؼة،ففذه إققال كؾفا مضطربة وغقر متػ ثة،ثالث ثال

رق وهل السبب يف اكؼسامفؿ إلك فِ  ؿ،بؾ هل مـ ققل البشر وضـقهن ،وهق اهلل

 ق ِة الؿسقح وأمف.ـوصقائػ مختؾػة يف ماهِ 

قلس القفقدي إلك ديـ ثر دخقل بُ فنن أققال الـصارى هل مـ أ :ؾؿولؾعِ 

                                                 

ًٓ  فؼالقا تف،ا وهق يف سـ الثالثقـ حسـده القفقد طؾك كبقؿسقح كبق  ـولؽـ بعد بعثة ال (1)  طـف قق

فربأها اهلل مـ ذلؽ يف  فا،وأن أمف زكت مع يقسػ الـجار ابـ خالت كا،إكف ابـ ز قاقال ا،طظقؿً 

 قرآن يتؾك إلك يقم الؼقامة.
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ا فؼد دخؾ يف ديـ الـصارى بعد رفع الؿسقح فلفسد ديـف فسادً  ا،ػاقً الؿسقح كِ 

ففُ  ،اطظقؿً  قر حتك تحقل إلك وثـقة محضة تدور طؾك طبادة الصؾبان والص   وحر 

وح ديـ التل هل رُ  ده،ك طبادة اهلل وحوترْ  مف،وطبادة الؿسقح وأ قؾ،والتؿاث

 مريؿ الصايف قبؾ أن يطرأ طؾقف هذا التحريػ والتغققر. الؿسقح ابـ

فنن الؿسقح » :(القرآن العظومتفسور )يف كتابه  قال ابن كثور 

  ُقت أصحاب ا رفعف اهلل إلك السؿاء َتَػر  فؿـفؿ مـ آمـ  ده،بع (1)َقًعاـف ِش لؿ 

ـُ َأمَ  لف،بؿا بعثف اهلل بف طؾك أكف طبد اهلل ورسق فقف  (3)ـ غالمَ  ، ومـفؿ(2)تِفِ ـواب

وقد  ثة،هق ثالث ثال قا:وآخرون قال ،هق اهلل قا:وآخرون قال ،فجعؾف ابـ اهلل

 .(4). اكتفك كالمف «وَرد  طؾك كؾ فريؼ آن،حؽك اهلل مؼآهتؿ يف الؼر

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ لففؼد رد اهلل طؾقفؿ بؼق : ثم قال

 ،﴾ېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ەئ ائ ەئې ې ى ى ائ 

س  ا،ا كان هلل تعالك وٓ يؾقؼ بف أن يتخذ مِـ طباده وَخْؾِؼِف ولدً م أي: ه وتؼد  تـز 

 :لفوإكؿا يؼقل  قف،ضك أمًرا مـ إمقر وأراده فنكف لـ يؿتـع طؾـبؾ إذا ق لؽ،طـ ذ

                                                 

 .اصقائػ وفِرقً  أي (1)

الؿسقح وأمف مريؿ كؾفؿ طبقد  والؿؼصقد أن قك،العبد وهق الؿؿؾ يؼابؾفا كة،هل الؿؿؾق ةإمَ  (2)

 لقس لفؿ شلء مـ خصائص إلقهقة والربقبقة. شر،ؿ مـ البكغقره ،مؿؾقكقـ هلل

 طظ ؿف فقق الحد الؿشروع. أي قفغال ف (3)

 .55 يةأ ان:تػسقر سقرة آل طؿر (4)
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 كؿا يشاؤه ويريده. فقؽقن ذلؽ إمرُ  ،«كـ»

تِِف فِل سقرة  ں ں ڻ ﴿ َن:آِل ِطْؿَراوهذا َكَؿا َقاَل َتَعاَلك َبْعَد ِذْكِر قِص 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۇ ﮴ ڭۓ ۓ ﮲ ﮳ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ دهثؿ قال الؿسقح لؼقمف وهق يف مف

 ؽؿ،هق وحده ربل ورب إلك طبادتفالذي أدطقكؿ  وإن اهلل أي: :﴾ېئ ېئ

هذا هق  ،فلكا وأكتؿ سقاء يف العبقدية والخضقع هلل لف،فاطبدوه وحده ٓ شريؽ 

 الطريؼ الذي ٓ اطقجاج فقف.

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ ى:ثم َقاَل اهللُ َتَعالَ 

ـْ َبْعَدهُ  ْي:أَ  ﴾ىئ يئ َماِن َوَم ـَ  ِف،ْؿ فِقَفاْخَتَؾَػ َأْهُؾ َذلَِؽ الز 
ـْ َقائٍِؾ مِ  ِد:َقُفقالَفِؿ

وا َطَؾك ُكْػِرِهْؿ َوِطـَاِدِهْؿ إلك يقمـا ه ٍة،إِك ُف َوَلُد َزْكقَ  ُروَن ـَوَقاَبَؾُفْؿ آَخ  ذا،َواْسَتَؿر 

  َن:َوَقاَل آَخُرو ،ُهَق اهللُ  قا:ُؽْػِر َفَؼالُ الفِل 
ِ
ـُ اهلل ؿقن ُؿْممِـُقَن الؿستؼقالَوَقاَل  ،ُهَق اْب

ـُ َأَمتِِف. حة:طؾك العؼقدة الصحق  َوَرُسقُلُف َواْب
ِ
 ُهَق َطْبُد اهلل

                                                 

 .63 - 58 ان:سقرة آل طؿر (1)
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ُؿَمي ُدوَن ال َن،ُؿَثاُبقالوالؼائؾقن بلن الؿسقح بشر رسقل ُهُؿ الـ اُجقَن 

ـْ َخاَلَػُفْؿ فقفا َفُفُؿ  َن،َؿـُْصقُروال قَن  َن،َؽافُِروَن الظ الُِؿقالَوَم ال   َن،َجاِهُؾقالالض 

َدُهُؿ َوقَ   الْد َتَقط 
 
ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ ِف:بَِؼْقلِ  ُؿ،َعؾِقالَحؽِقُؿ الَعظِقُؿ الَعؾِل

 وهق يقم الؼقامة. قل،الفَ يقم طظقؿ  أي ،﴾يئىئ 

جب حب ﴿ ال:ثؿ ختؿ اهلل هذا الؿؼطع طـ قصة مريؿ وابـفا الؿسقح فؼ

 :﴾يت جثخب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

حقـ ٓ  ،مقن طؾك اهللَيْؼدُ  يقمَ  مة،َعفؿ وبصرهؿ يقم الؼقاما أشد  سؿْ  أي

ـِ الظالؿقن الققم يف هذه الدكقا يف بُ  لؽ،يـػعفؿ ذ ـٍ طـ الحؼ.ـلؽ  عٍد بق 

يف طدة آيات مـ الؼرآن الؽريؿ بلكف كؾؿة اهلل وُروح  الؿسقَح  َوَصَػ اهللُ 

  لك:وهل ققلف تعا ـف،م

ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .(1)﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڭ  ڭ ڭ      ڭ ﴿ لكوقال اهلل تعا

                                                 

 .171 اء:سقرة الـس (1)
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 .(1)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ لكوقال اهلل تعا

 .(2)﴾وئ

مـف يف كالم وح كؿا جاء وصػ الؿسقح طقسك ابـ مريؿ بلكف كؾؿة اهلل ورُ 

ـْ ُطَباَدةَ الـبل محؿد  امِِت  ، فَع ـِ الص   محؿد  ، ْب
 
ـِ الـ بِل َط

 اهللُ » َل:َقا  ٓ َٓ إلـف إِ ـْ َشِفَد َأْن  َٓ َشِريَؽ لَ  ،َم ًدا  ُف،َوْحَدُه  َوَأن  ُمَحؿ 

 َوَرُسقلُ  ُف،َطْبُدُه َوَرُسقلُ 
ِ
 ،هُ َأْلَقاَها إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمنْ  َوَكِلَمُتهُ  ُف،َوَأن  ِطقَسك َطْبُد اهلل

: َأْدَخَؾُف اهلُل  ،َجـ َة َحؼ  الوَ  ـَ الَوالـ اَر َحؼ 
 .(3)«َعَؿؾالَجـ َة َطَؾك َما َكاَن مِ

 (4).«اءَ َش  ةِ قَ اكِ ؿَ الث   ةِ ـ  الجَ  اِب قَ بْ أَ  ي  أَ  ـْ مِ  اهللُ  فُ ؾَ َخ دْ ... أَ » ية:ويف روا

ؿ هبا ؼف اهلل بؽؾؿٍة تؽؾ  أن الؿسقح خؾَ  أي اهللومعنى كون المسوح كلمة 

ففذه هل الؽؾؿة  ـ(،وهل كؾؿة )كُ  أب،فؽان هبا الؿسقح يف بطـ أمف مـ غقر 

ؼ مؿاثؾ لخؾؼ أبقـا وهذا اإلطجاز الرباين يف الخؾْ  ،َد َوُوجِ  بها المسوح الَّتِي ُخِلَق 

َكَؿا  ،ٌب وٓ أ ـ لف أم  ولؿ يؽ دم،فؽان آ ـ(،فؼد خؾؼ اهلل أباكا آدم بؽؾؿة )ك دم،آ

                                                 

 .45 ان:سقرة آل طؿر (1)

 .12 يؿ:سقرة التحر (2)

 .(3435)رواه البخاري  (3)

 .(28)مسؾؿ  رواه (4)
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﮴ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ ك:َقاَل اهلل َتَعالَ 

 .(1)﴾ۇڭ 

وح الؿسقح هل مـ إرواح التل أن رُ  أي، ﴾ٹ ڤ﴿له ومعنى قو

 وح غقره مـ الـاس.كرُ  فا،بتدؤها مـ طـد اهلل ٕكف خالؼمُ  لك،خؾؼفا اهلل تعا

ا، ٕن الرب ٓ يؽقن ـ كاكت روحف مخؾققة فال يؿؽـ أن يؽقن رب  ومَ 

  .اا بؾ خالؼً مخؾققً 

كذلؽ يف و (،كف )كؾؿة اهللبلالؿسقح  وصػويف إضافة الؽؾؿة إلك اهلل يف 

إلك شرف  وٌح مـف(: تـقيفٌ كف )رُ بلالؿسقح  وصػوح إلك اهلل يف إضافة الر  

 ف(،مـ وٌح )رُ  الفؼ ،سةإلك ذاتف الؿؼدوح حقث أضاف اهلل الؽؾؿة والر   قح،الؿس

 ف(.ؿتُ ؾِ )كَ 

 

*** 
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 فائدة يف بيان احلكىة 

 بال أب وي خنق املصيح وي أم  
ـْ ال

قرة أْن َيُؽقن يف َهَذا َدٓلٌة وَطالمٌة َخؾؼ الؿسقح ِحْؽؿة مِ بَِفِذه الص 

 ين:َعلى أمرلؾـ اس 

ع يف َخْؾؼِ قُ  كؿاُل  :ولاألاألمر  ِذي َكـق   ال 
ِ
َغْقِر َفَخَؾَؼ أَباُهؿ آَدَم مِـ  فؿ،ْدرِة اهلل

ـْ َذكٍر باِل ُأْكثَ  ك،َذَكٍر وٓ ُأْكثَ 
اَء مِ ـْ َذَكٍر وُأْكثَ  ك،وَخَؾَؼ َحق 

ري ة مِ  ك،وَخَؾَؼ َبؼق ة الذ 

  ٓ ـْ ُأْكَثك باِل َذكَ  َؿِسقَح الإ
  ٍر،فنك ف أْوَجَده مِ

ِ
وَلْقَس  ،فدل ذلؽ َطؾك َكَؿاِل ُقْدرِة اهلل

 بَِعِزي
ِ
َؿاواِت وإَْرِض أكرب مِـ َخْؾِؼ الـ اِس وَلؽِـ َأْكَثر  َفَخْؾُؼ  ٍز،َهَذا َطؾك اهلل الس 

 الـ اس ٓ يعؾؿقن.

ـْ َذَكر وُأْكثَ 
وَقْد  ر،َبَش الَكَؿا ُهق َحاُل َسائِر  ك،َفاهلُل َقادٌر َطؾك أْن َيْخؾَؼ َبشًرا مِ

ـْ  َم،َكَحال َأبِقـا آدَ  ثك،َيْخؾُؼ مِـ َغْقِر َذكٍر وُأكْ 
َكَحال  ك،َذَكٍر باِل ُأْكثَ وَقْد َيْخؾُؼ مِ

تل َخَؾَؼفا اهلُل مِـ ِضَؾع آدَ  اء ال  ـَا َحق  َكَحال  ٍر،وَقْد َيْخؾُؼ مِـ ُأْكَثك باِل َذكَ  م،ُأم 

ـِ َمْريال ُجؾ  َؿ،َؿِسقِح اْب ـَ الر 
ـَ إُم  الَعاقالوَقْد َيْخؾؼ مِ

َكَحال إَْكبقاِء  ِر،َؽبقِر ومِ

َكر وإُْكَثك َشقئً  ا،إْبَراِهقؿ وَزَكري   ـَ الذ 
َكَحاِل  ك،ٓ َذَكًرا وٓ ُأْكثَ  ا،وَقْد ٓ َيخُؾؼ مِ

ـْ بِف ُطؼ وِجقـ ُذكقًرا باِل إَكا ٌؿ،َم وَقْد َيْخؾُؼ مِـُْفَؿا إَكاًثا باِل  ٍث،وَقد َيْخؾُؼ مِـ الز 

، إَذا َشلٍء  َفاهلُل َقادٌر َطؾك ُكؾ   ا،وَقْد َيْخؾؼ مِـُْفؿا إَكاًثا وُذكقرً  ٍر،ُذكق
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( َفَقُؽقن ُف:َأَراَد َشقًئا َفنِك َؿا َيُؼقل ل ـْ ې ﴿ ِن:َكَؿا َقاَل اهلُل يف الُؼرآ ،لءذلؽ الش )ُك

 .(1)﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ ى:َوَقاَل اهلل َتَعالَ 

﮿ ﯀ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 .(2)﴾﯁

ر اهلل هبا  الؿطؾؼةفقة اإللـٰفالؿشقئة  هل الحؽؿة الثابتة يف أيات التل َبش 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ لت:هنا قاإ يؿكؿا قال اهلل تعالك طـ مر سك،مريؿ بقٓدة طق

تؽقن قدرتف  مشقئتِف، ومع ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

(3)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ ها، ولفذا قال بعد. 

ن هذا الؿخؾقق سقاء كا-ومـ الؿعؾقم أن كؾ مخؾقق خؾؼف اهلل يف الؽقن 

فنكف  -طـف )مثؾ آدم وحقاء وطقسك( اا لؾـظام الطبقعل يف الخؾؼ أو مختؾػً تابعً 

وقد أمر اهلل يف سقرة  دم،، الذي أوجده مـ العيدل طؾك طظؿة اهلل 

، (4)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ الة فؼالذاريات بالتػؽر يف هذه الحؼقؼة الفام  

                                                 

 .41 حؾ:سقرة الـ (1)
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 .21 ات:سقرة الذاري (4)
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 ؿة:ومعـك أية الؽري

حداكقة تدل طؾك وَ  وِطربٌ لك،طؾك قدرة اهلل تعا ويف خؾؼ أكػسؽؿ دٓئُؾ 

فصرتؿ ٓ  ذا،أَغَػؾتؿ طـ ه اه،لؽؿ يستحؼ العبادة سقف إلـٰ وأكف ٓ  ؽؿ،خالؼ

 تبصرون حؽؿة الرب وغايتف مـ الخؾؼ؟!

 تف،أن َخْؾَؼ الؿسقح طقسك ابـ مريؿ هبذه الطريؼة دلقؾ طؾك كبق الثاين:األمر 

وسقليت  أب،أولفا خؾؼف مـ أم بال  تف،دلت طؾك كبقبعة متتابؿعجزات اهلل فؼد أي ده 

 .الؿعجزات الدالة طؾك كبقة الؿسقح طقسك ابـ مريؿذكر  صؾ:ذكر البؼقة يف ف

 رَ كَ ذَ وحف: بؾ طؾك أن اهلل خؾؼف مـ رُ  لقس الؿسقح وحده الذي كص الؼرآنُ 

وهؿا  ،آنقـ مـ الؼروذلؽ يف آيت حف،اهلل يف الؼرآن أن أباكا آدم خؾؼف اهلل مـ رو

 لك:ققلف تعا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

 .(1)﴾ى ائ

اهلل الؿالئؽة بالسجقد ٔدم تحقة  رِ مْ يف قصة أَ  -أيًضا- جاء ِذكر ذلؽكؿا 

 لك:وذلؽ يف ققلف تعا ا،لف وتؽريؿً 

                                                 

 .9 دة:سقرة السج (1)
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 .(1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۇئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿

ق بالؿسقح طقسك بـ زكريا بلكف  جاء يف الؼرآن وصُػ الـبل يحقك َصد 

وذلؽ  (،وطب ر يف ذلؽ السقاق طـ الؿسقح بقصػف )كؾؿة مـ اهلل يؿ،ابـ مر

 لك:يف ققلف تعا

ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿ﴿

 .(2)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڦ ڦ 

ق   تف،ابـ خال ،وحبكلمة من اهلل وهو المسومعـك أية أن يحقك صد 

قف. أول مـ آمـ بالؿسقح  ففق  وصد 

*** 

يتؽؾؿ  حؼ،وصؾتـل رسالة مـ أحد الؼساوسة الصادققـ يف البحث طـ ال

يف ىفس  اوإىساىً  هو اهللَ  المسوُح  كوف يمكن أن يكون يسوعُ فقفا طـ مقضقع )

 وة:فيجبته بالرسالة التال ؟(،الوقت

                                                 

 .29 جر:سقرة الحِ  (1)

 .39 ان:سقرة آل طؿر (2)
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وتؼؾب يف  مف،وقد خرج مـ رحؿ أ ،ٓ يؿؽـ أن يؽقن الؿسقح هق اهلل

تف يف مِفا فا،يوأرضعتف مـ ثد فا،بطـ ٕن هذه صػة صػؾ رضقع مـحتاج  ده،ولػ 

 ٕكف خالؼفؿ ورازقفؿ. شر،أما اهلل ففق غـل طـ الب تف،لؾـاس أن يؼقمقا برطاي

 ،هق اهلل قنمرة يؼقل فؿ،ثؿ إن أصحاب هذا الؽالم متـاقضقن يف كالم

مـ  ٕن تصقرهؿ غؾط ثة،إكف ثالث ثال قنومرة يؼقل ،إكف ابـ اهلل قنومرة يؼقل

ومستـديـ إلك كتب كتبفا  آن،ضقـ طـ كالم اهلل وهق الؼرعرِ لؽقهنؿ مُ  صؾ،إ

 فؾفذا صاروا متـاقضقـ. ،قؾقها اإلكجشر وسؿ  بَ 

 :هذا القسوس قائاًل  فرد عليَّ 

ا كؿثؾ أي صػؾ  صغقرً ا كان الؿسقح صػاًل وحؼ   ـع،لؾحؼ تعؾقؼؽ واقعل ومؼ

 ف.ولفذا ٓ يجب مـل التـؽر لؿا قؾتَ  ،يةويـحتاج لؾرطا مف،د مـ بطـ أـُولِ  خر،آ

 يف دخولها قبلىصراىوة  راهبة كاىتوقد - األخواتسيلتني إحدى 

 العذراء؟ هوأمَّ  المسوح عوسى يحبون المسلمون هل :لتفقا -اإلسالم

  وة:فيجبتها باإلجابة التال

 وما اء،حبقن طقسك الؿسقح وأمف العذرـبال شؽ وٓ ريب الؿسؾؿقن ي

 ُض غْ فؿ أو بُ غُض وبُ  فؿ،فالؿسؾؿ يحب أكبقاء اهلل كؾ   ،الذي يقجب كراهتفؿا أصاًل 
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 آن،وهق الؼر ِؽ،ودستقر الؿسؾؿقـ بقـ يدي م،مـفؿ مـ كقاقض اإلسال واحدٍ 

 ا.واتركل كالم الـاس جاكبً  ؾؽ،اقرئل واحؽؿل بعؼ

*** 

، {عوسى ابن مريمادسوح قصة موًلد }اىتهى بحمد اهلل الفصل الثالث 

 .{القرآىوة عذ ىبوة ادسوح عوسى ابن مريم األدلة} ان:ويلوه الفصل الرابع بعنو

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

 

*** 
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 بع:الفصل الرا

 األدلة القرآىوة عذ ىبوة ادسوح عوسى ابن مريم

 يم:الكرقال اهلل تعالى يف القرآن 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .(1)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

قـا باهلل القاحد الؿعبقد ب ون:قولوا أيها المسلم وبؿا ُأكزل إلقـا مـ  حؼ،صد 

، وما ُأكزل مـ الؼرآن الذي أوحاه اهلل إلك كبقف ورسقلف محؿد 

وهؿ -وإلك يعؼقب وإسباط  اق،ؾ وإسحقف إسؿاطقـَ الصحػ إلك إبراهقؿ واب

  إكبقاء مِـ ولد يعؼقب الذيـ كاكقا يف قبائؾ
ِ
وما  -ل طشرةتَ ـَ ثْ بـل إسرائقؾ آ

وما ُأططل إكبقاء جؿقًعا مـ  قؾ،وطقسك مـ اإلكج اة،ُأططل مقسك مـ التقر

طاطة وكحـ خاضعقن هلل بال ان،ٓ كػرق بقـ أحد مـفؿ يف اإليؿ ؿ،وحل رهب

 والعبادة.

                                                 

 .136 رة:سقرة البؼ (1)
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ـقن بالـص إصؾل الذي كزلت بف تؾؽ ـؿقـ يممـيـبغل التـبف إلك أن الؿسؾ

ولؽـ تؾؽ الـصقص إصؾقة قد تعرضت  ر(،الزبق قؾ،اإلكج اة،الؽتب )التقر

مؿا أدى إلك تحريػ كػس  ون،حريػ والتغققر طؾك مر الؼرـلؾضقاع والت

فاإلكجقؾ  ذا،والقاقع شاهد طؾك صحة ه ،اءالرسآت التل جاء هبا أولئؽ إكبق

الذي كان بقد الؿسقح طقسك ابـ مريؿ والحقاريقـ « الؽتاب الؿؼدس»إصؾل 

كتبفا  أربعة أكاجقؾؾ  مؽاكف ـوقد َح  قح،ولقس لف وجقد بعد رفع الؿس ػظ،لؿ ُيح

ومؾحٌؼ معفا ثالثة وطشرون  ا(،ـ  قَح يُ  قا،قلُ  س،رقُ مُ  ك،أربعة أشخاص )مت  

 ا.ػرً وطشريـ ِس  فقؽقن الؿجؿقع سبعةً  قح،ػت بعد رفع الؿسـكؾفا قد ُأل   ة،لرسا

 م،111م إلك سـة 37عة مـ سـة إكاجقؾ إربهذه تدويـ  تؿوقد 

بؾ كتبقها بعد  دة،قا بالؿسقح ولق لؾحظة واحوهمٓء إربعة لؿ يثبت أن التؼَ 

 لء الؽثقر.وبقـفا مـ التـاقض وآختالف الش مـ،رفعف إلك السؿاء بز

)الـؿؽقكة مـ التقراة  وإربعقنوإذا ُأضقػت أسػار العفد الؼديؿ الستة 

عشريـ صار مجؿقع الوغقرها( إلك أسػار العفد الجديد )اإلكجقؾ( السبعة و

وٓ يممـقن  فا،يممـ الربوتستاكت بستة وستقـ مـ قـ،إسػار ثالثة وسبع

 فا.ا كؾ  بقـؿا يممـ إرثقذكس والؽاثقلقؽ هب قة،بالبؼ

يضاف إلك ذلؽ أن هذه إكاجقؾ إربعة يتؿ تحديثفا بشؽؾ مستؿر مِـ 
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 بحسب-ويؽتشػ همٓء الؿتخصصقن  قؾ،قِـَبـؾ متخصصقـ يف إكاج

فُقخرجقن كسخة  فا،ؼحؿة يف الـص إصؾل مـرات مُ طبا هـاك أن -ققلفؿ

ات التل حة مـ تؾؽ العبارإهنا مـؼ   قنيؼقل revisionجديدة مـ إكاجقؾ 

ؿ مـصػ طؾك هذا ٓ يستطقع باحث أو طالِ  ـاءً فبِ  ،ـصاكتشػقا أهنا مؼحؿة يف ال

 طـ أن فضاًل  ها،إن إكاجقؾ إربعة محػقضة كؿا هل كؿا كتبفا مملػق قلأن يؼ

 بقد كان الذي لإلكجقؾ إصؾل الـص ُتـَؿـث ـؾ -مـفا واحد أو-إهنا  قايؼقل

 الحؼقؼة كالم اهلل.الذي هق يف  ،قـوالحقاري الؿسقح

طؾك هذا فنن الرجقع إلك هذه الؽتب التل تسؿك أكاجقؾ وآطتؿاد  ـاءً فبِ 

بشٍر  كالمُ ٕكف  دح،خطل فاطؾقفا لؿعرفة رسالة الؿسقح طقسك ابـ مريؿ إصؾقة 

ف الصقاب أن يعرتيَ وإذا كان كالم بشر فؿـ الطبقعل  ا(،يقحـ قا،لق قس،مر تك،)م

ولقس  ها،ففق مثؾ كتب التاريخ وكحقؿ صػة الـؼص، ٕن البشر فقف والخطل،

الذي أكزلف اهلل طؾك الؿسقح طقسك  «اإلكجقؾ إصؾل»هق كتاب اهلل الؿؼدس 

 هل فِعاًل  «الؿسقحققن»ولق أن هذه إكاجقؾ التل يتداولفا الـصارى  يؿ،ابـ مر

ا أن ٕكف مـ الؿعؾقم قطعً  فا،تـاقضت فقؿا بقـواإلكجقؾ إصؾل َلـَؿا تعددت 

وكذلؽ إمر يؼال بالـسبة  حد،اإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقح إكؿا هق كتاب وا

 لؾتقراة.

وهل أن هذه إكاجقؾ إربعة  فاـ يتػطـ لولؽـ هـاك فائدة قؾقؾ مَ 

، فلـٰا وٓ ابـ اإلفً إلـٰ ر رسقل، وأكف لقس وغقرها فقفا إشارات إلك أن الؿسقح بَش 
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 (1)ا وٓ ابـ الرب.وٓ رب  

وأكف كبل كبل اإلسالم، كؿا أن فقفا ثؿاكقة وطشريـ إشارة إلك كبقة محؿد،  

 (2)، أرسؾف اهلل إلك الـاس كافة بديـ اإلسالم.فعاًل 

إلك أن الؿسقح لؿ يصؾب، بؾ رفعف اهلل إلقف إشارات طديدة وفقفا كذلؽ 

 ا مـ أذى القفقد، دون أن يؿسف أذى.ا محػقضً مً ا مؽر  زً معز  

ثة مـ آدم إلك أكف لقس هـاك خطقئة متقارَ إشارات طديدة  -أيًضا- وفقفا

أبل البشر، بؾ الـاس يقلدون صاهريـ لقس طؾقفؿ ذكب ٓ مـ أبقفؿ آدم وٓ مـ 

 (3)غقره.

مع -ولؽـفؿ  فؿ،وهذا الشلء ربؿا يعرفف بعض الؼساوسة يف داخؾ كػقس

                                                 

وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف  ،(؟ل المسوح ربه) اب:اكظر هذه إدلة اإلكجقؾقة يف كت (1)

 شبؽة الؿعؾقمات.

  اب:اكظر هذه إدلة اإلكجقؾقة يف كت (2)

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible 

 وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 

 طؾك وجقد الـبل دلقاًل  99« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب»كتاب  :اواكظر أيًض 

ر بف يف التقراة واإلكجقـبَ ـالـؿُ   .بقروت -دار ابـ حزم  شر:الـا شد،تللقػ د. صالح الرا ؾ(،ش 

وهذا الؽتاب ، « طؾك بطالن طؼقدة تقارث الخطقئة وصؾب الؿسقحأربعقن دلقاًل »اكظر كتاب  (3)

 مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 
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ؼؾقة ٕهنؿ مـاقشة ط (الرطقة)ٓ يؼبؾقن أن يـاقشفؿ فقف أحد مـ الـاس  -إسػ

فؾفذا  اس،وٕكف إذا اكؽشػ فنكف سقفدم كقاهنؿ مـ إس تف،يعجزون طـ إجاب

فتارة يؼقلقن  قب،يؾجئقن إلك التحايؾ طؾك طؼقل الـاس بالرتغقب والرته

وإذا حصؾ إلحاح مـ السائؾ ورأوا فقف  ال،إهنؿ لقس لفؿ حؼ يف السم قةلؾرط

ويسجـقكف  تؾ،فقفددوكف بالؼ اب،رأة والشجاطة استعؿؾقا معف أسؾقب اإلرهالجُ 

َبؾ ُأكاس مخصصقـ لفذه الؿفؿة ـا مـ قِ ا مربًح ف ضربً كويضربق سة،يف الؽـق

وإذا كان السائؾ امرأة أخذوها طـدهؿ واغتصبقها واستؿتعقا  ة(،)الشريػ

فالخط إحؿر طـد رجال الؽـقسة هق العؾؿ  ا،ا طـقػً وضربقها ضربً  ها،بجسد

والخط إخضر طـدهؿ هق آكؼقاد والتبعقة والتؼؾقد  اع،ـفؿ والسمال وآقتوالػَ 

ا فسقعرف مصقره بقـ طصابات الؽـقسة ـ خالػ ذلؽ شربًومَ  ؿك،إط

 الؿخصصقـ لفذه الؿفؿة.

ة وثؼافة ووفقر ػَ ومع هذا فؼد اكتبف لفذا الؽقد الؽـائسل بعض مـ طـده أكَ 

 ذا،وقارن بقـ هذا وه حؼ،وسلل طـ الديـ ال سف،َص كالمفؿ بـػـح  ـفؿَ  ؼؾ،ط

ٕن  طل،ثؿ تبقـ لف الديـ الصحقح مـ الديـ الخ سف،ووصؾ إلك الـتقجة بـػ

ُف ـُدل  ـقَ ـبؾ َس  ا،ا بقـف وبقـ ربف )اهلل( فنن اهلل لـ يرتكف حائرً اإلكسان إذا كان صادقً 

 يػرح بنقبال طبده إلقف. ده،ٕن اهلل رحقؿ بعبا ؼل،إلك الديـ الحؼق

 ػ يف رسالة طقسك إصؾقة أهنا يف أصؾفا تدطق الـاَس ومـ دٓئؾ التحري

بقـؿا الـاضر لقاقع الـصارى )الؿسقحققـ( أن يرى أهنؿ  ده،إلك طبادة اهلل وح
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 ف.يعبدون طقسك كػَس 

 وا،زسقة طديدة لحسؿ هذا آختالف فعجَ وقد طؼد الـصارى مجامع كـائ

 ثؿ تػرققا وصاروا صقائػ.

ا بؾ بعث كبقف محؿدً  رة،قيف َح  رتك الـاَس ولؽـ اهلل الرب الرحقؿ لؿ ي

 وأكزل طؾقف  شر،أرسؾف إلك جؿقع الب ون،بعد الؿسقح بستة قر

بس القاقع يف حؼقؼة وكشػ الؾ   مر،وبق ـ حؼقؼة إ قر،فقف هدى وك آن،الؼر

 ،ف مع اهللوطدم اتخاذ إلـٰ  ده،ودطا الـاس لعبادة اهلل وح مف،طقسك ابـ مريؿ وأ

بؾ إن اهلل لؿ يؾد ولؿ  ف،ف وٓ ابـ إلـٰ لقس فقفؿ إلـٰ  فؿ،كبقاء بشر كؾـ أن إـوبق  

َٕ  لد،ولقس لف صاحبة وٓ و ،يقلد أصاًل  خرب بف كؾ إكبقاء ولق كان إمر كذلؽ 

 ا إلك ما بعد طصر الؿسقح بؼرون.ولؿ يؽـ خافقً  ؾف،قب

الؼقامة كؿا  أن اهلل تؽػؾ بحػظ الؼرآن إلك يقم -أيًضا- ومـ رحؿة اهلل بعباده

كر هق (1)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿وطد بذلؽ يف الؼرآن بؼقلف  ، والذ 

لؿ يتغقر مـف حرف واحد  ،سـة 1411 أكثر مـ الؼرآن، فالؼرآن محػقظ كؿا هق مـذ

ة كؿا أكزلفا اهلل مـ ة صري  أو كؼطة واحدة، ولفذا فالعؼائد التل جاء هبا محػقضة غض  

 ويرتاح إلقفا الضؿقر. ،السؾقؿ تقافؼ العؼَؾ  لؿ تتغقر، السؿاء،

ـ الـصارى بؿا جاء ـ مِ ـ آمَ وبعد بعثة الـبل محؿد وإلك يقمـا هذا آمـ مَ 
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فخِسر  ػر،ـ كوكػر مَ  ؿد،بالرسقلقـ طقسك ومح فَغـِؿ اإليؿانَ  ؿد،بف مح

 .!الخسارة ؿَ اِطظَ فقَ  قـ،بالرسقل اإليؿانَ 

*** 

 لى:وقال اهلل تعا

ژ ژ  ڎ ڈ ڈڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ ڑ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .(1)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

قـا بعقسك ابـ مريؿ، أي  أي: ثؿ أتبعـا طؾك آثار كقح وإبراهقؿ برسٍؾ آخريـ، وقػ 

هؿ، وآتقـاه اإلكجقؾ، وجعؾـا يف قؾقب الذيـ اتبعقه طؾك ثرِ أتبعـاهؿ بعقسك، فؽان طؾك إِ 

وشػؼة، فؽاكقا متقاد يـ فقؿا بقـفؿ، ولؽـفؿ ابتدطقا رهباكقة يف العبادة، ما  قـًاديـف لِ 

فرضـاها طؾقفؿ، مثؾ ترك الـؽاح، فؿا قامقا بطاطة اهلل حؼ الؼقام، فآتقـا الذيـ آمـقا مـفؿ 

، ولؿ يحرفقا ولؿ يبدلقاباهلل ورسؾف أجرهؿ، وهؿ الذيـ آمـقا بعقسك وبؿا جاء بف، 

 أي خارجقن طـ صاطة اهلل. ،ذلؽ، بؾ هؿ فاسؼقنولؽـ أكثرهؿ لقس ك

*** 
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 يم:قال اهلل تعالى يف القرآن الكر

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ژڈ ڈ  ڎ ڎ

ڱ ڱ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .(1)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

بلن رزقـاه إسحاق  ـ ا طؾك إبراهقؿ ــَ ـومَ  ات:يقول اهلل يف هذه اآلي

  مـفؿا لسبقؾ الرشاد.ووف ؼـا كال   ا،ويعؼقب حػقدً  ا،ابـً 

ْؼـاوكذلؽ   إبراهقؿ وإسحاق ويعؼقب.مجلء لؾحؼ كقًحا مـ قبِؾ  وف 

ؼْ  داود وسؾقؿان وأيقب ويقسػ  قح:ـا لؾحؼ مـ ذرية كوكذلؽ وف 

 .رون ومقسك وها

 وكؿا جزيـا همٓء إكبقاء إلحساهنؿ كجزي كؾ محسـ. 

  وكذلؽ هديـا زكريا ويحقك وطقسك وإلقاس، وكؾ همٓء إكبقاء

 مـ الصالحقـ. 
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ؾـاهؿ وهديـا كذلؽ إسؿاطقؾ والقسع ويقكس ولقصً  ا، وكؾ همٓء الرسؾ فض 

 .اس بالـبقة، ٕهنؿ أكبقاء، وإكبقاء مػضؾقن طؾك سائر الـطؾك أهؾ زماهنؿ

ؼْ   ؿ،ف مـ آباء همٓء وذرياهتؿ وإخقاهنـ شئـا هدايتَ ـا لؾحؼ مَ وكذلؽ وف 

وأرشدكاهؿ إلك صريؼ  فؿ،واخرتكاهؿ لديــا وإبالغ رسالتـا إلك َمـ أرسؾـاهؿ إلق

 وهق تقحقد اهلل تعالك وتـزيفف طـ الشرك.  قف،ٓ ِطقج ف قح،صح

 يشاء مـ طباده.  الذي يقفؼ بف مـ ،ذلؽ الفدى هق تقفقؼ اهلل

ا مع اهلل يف العبادة )طؾك سبقؾ الػرض ولق أن همٓء إكبقاء أشركقا شريؽً 

 .ٕن اهلل تعالك ٓ يؼبؾ مع الشرك طؿاًل  فؿ،َبَطؾ طؿؾُ ـوالتؼدير( لَ 

*** 

 لى:وقال اهلل تعا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

ٿ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

لقؽ أيفا الرسقل بتبؾقغ الرسالة كؿا أوحقـا إلك كقح والـبققـ مـ إقـا إكا أوح
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وهؿ إكبقاء  اط،وأوحقـا إلك إبراهقؿ وإسؿاطقؾ وإسحاق ويعؼقب وإسب ده،بع

 
ِ
وطقسك وأيقب  قب،ل طشرة مـ ولد يعؼتَ ـَ ثْ الذيـ كاكقا يف قبائؾ بـل إسرائقؾ آ

 وأخ ود،ويقكس وهارون وسؾقؿان ودا
 
 الزبقر. كتاَب  داودَ  رب اهلل أكف آتك الـبل

*** 

 لى:وقال اهلل تعا

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

 .(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ

وأخذكا  لة،د بتبؾقغ الرساالؿمك   فؿ العفدَ واذكر أيفا الـبل حقـ أخذكا مـ الـبققـ كؾ  

 سؾ،العزم مـ الروهؿ أولق  ية،يف أهمٓء إكبقاء الؿذكقريـ الؿقثاق مـؽ ومـ 

كقح  هؿو سؾ،وأولق العزم مـ الرسؾ هؿ أفضؾ الر ؿؾ،والعزم هق الؼقة وشدة التح

وقد بذلقا يف سبقؾ دطقة الـاس إلك طبادة  ؿد،وإبراهقؿ ومقسك وطقسك ابـ مريؿ ومح

ا اهلل كبقف محؿدً ولفذا أمر  ا،ا طظقؿً وصربوا صربً اء،اهلل وحده ما لؿ يبذلف غقرهؿ مـ إكبق

 .(2)﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ لكقال تعا كصربهؿ،أن يصرب 

*** 
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 لى:وقال اهلل تعا

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ژڈ ڈ 

 .(1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

يـ  حؿدالذي أوحقـاه إلك الرسقل م شرع اهلل لؽؿ أيفا الـاس مـ الد 

 -ك بف كقًحا أن يعؿؾف ويبؾ -وهق اإلسالم وما وصقـا بف  غف،ما وص 

أن أققؿقا الديـ بالتقحقد وصاطة اهلل وطبادتف دون َمـ  :إبراهقؿ ومقسك وطقسك

َؿ طؾك الؿشركقـ ما ـظُ ـوقد طَ  بف،وٓ تختؾػقا يف الديـ الذي أمرتؽؿ  اه،سق

ثؿ أخرب اهلل بلكف  لؽ،وَكِرهقا ذ تدطقهؿ إلقف مـ تقحقد اهلل وإخالص العبادة لف

 ويقف ؼ لؾعؿؾ بطاطتف َمـ يرجع إلقف. ؼف،يصطػل لؾتقحقد َمـ يشاء مِـ خؾ

 

*** 
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 لى:وقال اهلل تعا

خب مب ىب يب  يئ جب حبی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿

جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ 

 .(1)﴾جس حس خس مس حص مص جض

ققا اهلل  ،كقكقا أكصاًرا لديـ اهلل طف، ورسقلف وطؿؾقا بشريا أيفا الذيـ صد 

 سك:أكصاًرا لديـ اهلل حقـ قال لفؿ طق )وهؿ الحقاريقن( كؿا كان أصػقاء طقسك

ب إلك اهلل؟   َمـ يتقلك مـؽؿ ُكصريت وإطاكتل فقؿا ُيؼر 

 (،)كحـ أكصار ديـ اهلل ؿ:ؾ ص أتباطف وأفضؾفـفؼال الحقاريقن وهؿ ُخ 

 ،بففليد اهلل الذيـ آمـقا  ػة،وضؾ ت صائ قؾ،ـل إسرائفاهتدت صائػة مـ ب

 مـتصريـ. أي فؿ،فلصبحقا ضاهريـ طؾق هؿ،وكصرهؿ طؾك َمـ طادا

*** 

، «األدلة القرآىوة عذ ىبوة ادسوح عوسى ابن مريم» :بعالفصل الراتم بحمد اهلل 

 «.ريمذكر ادعجزات الدالة عذ ىبوة ادسوح عوسى ابن م» :مسالفصل اخلاويلوه 

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين
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 :مسالفصل اخلا

 ذكر ادعجزات الدالة عذ ىبوة ادسوح عوسى ابن مريم

باألدلة والمعجزات الباهرة سرد اآليات الواردة يف إثبات تييود اهلل للمسوح 

 تهالدالة على ىبو

 لى:قال اهلل تعا - ىلاآلية األو

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹٹ ٹ ﴿

 .(1)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

الدٓئؾ القاضحات طؾك  أي ات،بالبقـولؿا جاء طقسك إلك بـل إسرائقؾ 

وٕبق ـ لؽؿ بعض الذي  قة،قد جئتؽؿ بالحؽؿة وهل الـب فؿ:قال ل :كبقتف

 قف،بامتثال أوامره واجتـاب كقاهفاتؼقا اهلل  يـ،تختؾػقن فقف مـ أمقر الد

 وأصقعقِن فقؿا أمرتؽؿ بف مـ تؼقى اهلل وصاطتف.

 

*** 
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 لى:قال اهلل تعا - وةاآلية الثاى

ۓ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 .(1)﴾﮴ ﮵ ﮶ ۓ ﮲ ﮳

ولؼد أططقـا مقسك  فؿ:يف هذه أية يخاصب اهلل بـل إسرائقؾ فقؼقل ل

 إدلة وأططقـا طقسك ابـ مريؿ قؾ،برسؾ مـ بـل إسرائ وأتبعـاه اة،التقر

يـاه بروح الُؼُدس  ،بفالدالة طؾك أكف رسقل مـ طـد ر الؿعجزات القاضحات وقق 

 . وهق جربيؾ 

*** 

 لى:قال اهلل تعا - ثةاآلية الثال

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .(2)﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹٿ 

ؾ اهلل بعضفؿ طؾك بهمٓء  ـ  اهلل بف بحسب ما مَ  عض،الرسؾ الؽرام فض 
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فؿـفؿ َمـ كؾ ؿف اهلل كؿقسك ومحؿد طؾقفؿا الصالة  ئص،طؾقفؿ مـ خصا

مثؾ أولق العزم  ومـفؿ َمـ رفعف اهلل درجاٍت طالقًة طؾك غقره مـ إكبقاء م،والسال

آتك طقسك ابـ مريؿ  فـ اهلل أكق  ثؿ بَ  هؿ،رفعفؿ اهلل طؾك مـ سقا سؾ،مـ الر

 كنبراِء َمـ ُولد  تف،البقـات الؿعجزات الباهرات التل تدل طؾك كبق

 ،وكنحقائف الؿقتك بنذن اهلل ،وإبراء َمـ بف برٌص بنذن اهلل لك،أطؿك بنذن اهلل تعا

وٓ تؽقن إٓ لؿـ أيده  ،ؿففذه دٓئؾ طؾك كبقتف ٕهنا فقق صقق البشر وقدرهت

 .طؾك كبقتفاهلل هبا لتؽقن دالة 

َؾؽ العظقؿ جربيؾ ـوهق الـؿَ  ،﴾ٹٹ ٹ ﴿ قحطـ الؿس ثؿ قال اهلل

. 

 

*** 
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 رسد اآليات الواردة 

 التي أيد اهلل هبا ادسوح عجزات اديف بوان 

 لتكون دلوالا عذ ىبوته 

  قـ:َؼائِؾِ الَقاَل اهلُل َتَعاَلك َوُهَق َأْصَدُق 

ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 .(1)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ

ُر اهلل َتَعاَلك  ـَ  ف الؿسقَح ه ورسقلَ طبدَ يف أول هذه أية ُيَذك  مريؿ  طقسك اب

َلًة َطَؾك َكَؿاِل ُقْدَرتِِف  ِس،ْحَساكِِف إَِلْقِف فِل َجْعؾِِف َلُف آَيًة لِؾـ اَوإِ  ِف،بِـِْعَؿتِِف َطَؾقْ  َٓ َوَد

 ُثؿ  إِْرَسالِِف َبْعَد َهَذا ُكؾ ف. ك،َتَعالَ 
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فِل اْصطَِػائَِفا  َؽ تل طؾك والدتِ عؿَ واذكر كِ  أي: ﴾ڤ ڦ﴿ :الثم ق

ا َكَسَبَفا إَِلْقِف ُبْرَهاِن َطَؾك َبَراءَ الَوإَِقاَمِة  ا،َواْختَِقاِرهَ  ڦ ﴿ َل:َقاثؿ  َن،َجاِهُؾقالتَِفا مِؿ 

يتؽ برُ ـقَ  أي ﴾ڦ ڦ ڄ فِل معؽ َوَقْركِِف  -َوُهَق ِجْبِريُؾ -وح الؼدس ق 

  .رسالتؽَحاِل 

َتْدُطق الـ اَس إَِلك  بعْثُتؽ ْي:أَ  ،﴾ڃڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :الثم ق

 فِل َحاِل ِصَغِرَك فِل َمْفِدَك َوفِل ُكُفقلَ 
ِ
 تِؽ.اهلل

 َؿ،َػفْ الَخط  وَ ال طؾؿتؽ :ِي أَ  ﴾ڃ چ چ چ﴿ :الثم ق

رَكص  َطَؾْقِف َبْعُض  ؽ التقراة ـوطؾ ؿتُ  أي ،﴾ڇچ ﴿ ،يـالُؿػس 

 واإلكجقؾ.

ـَ  ْي:أَ  ،﴾ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :هُ َوَقْولُ 
ُؾُف مِ ُرُه َوُتَشؽ  ُتَصق 

 بَِذلِؽ.
ِ
ـْ َأْمِر اهلل ـِ َطَؾك َهْقَئتِِف َط ق  الط 

ُد َتَعاَلك  ي،بَِلْمرِ  ْي:أَ  ،﴾ژڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :هُ لُ َوَقوْ  يف كؾ ُيَمك 

ِؿ أن  هذا كان  ،َؽ ْذِن َلُف فِل َذلِ اإلِ مرة ِذكر   . وأمره الؿسقحبنذن لَِرْفِع الت َقه 

ر َقاَل َبْعُض  ،﴾کڑ ﴿ ُه:َوَقْولُ  ِذي ُيقَلُد َأْطؿَ  يـ:الؿَػس   ك،ُهَق ال 

ـَ 
ََحٍد مِ

ِ
َٓ َسبِقَؾ ٕ َٓ  ،﴾ک﴿ ِف،إَِلك ُمَداَواتِ  وإصب اء ُحَؽَؿاءِ الَو ِذي  َوُهَق ال 

.الَبْؾ َقْد َمِرَض بِ  ِف،صِب  فِق ًٓ  َبَرِص َوَصاَر َداُؤُه ُطَضا

ـْ ُقُبقِرِهْؿ َأْحَقاًء بِنِْذكِل. ْي أَ  ،﴾گگ گ گ ﴿ ُه:َوَقْولُ 
 تخرجفؿ مِ
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ ُه:َوَقْولُ 

ـَ َأَراُدوا َصْؾَبُف َفَرَفَعُف اهلُل إَِلقْ  ،﴾ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ِف،َوَذلَِؽ ِحق

ـِ َأْضُفِرهِ  ـْ َبْق
ـِ الِصَقاَكًة لَِجـَابِِف  ْؿ،َوَأْكَؼَذُه مِ ـَ  ى،ذَ إَ َؽِريِؿ َط

َوَساَلَمًة َلُف مِ

َدى. الر 
(1)  

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ ُه:َوَقْولُ 

 إِْلَفاٍم َأْرَشَدُهُؿ اهلُل إَِلقْ قَ الُؿَراُد بَِفَذا ال َؾ:قِق ،﴾ۇ﮴ ﮵ 
ُ
 ِف،ْحِل َوْحل

ُفْؿ َطَؾْقفِ    ،لقـْصروا الَؿسقح فِل َدطقتف فِل َتقِحقد اهلل َوَدل 
ِ
ـْ ُجْؿَؾِة كَِعِؿ اهلل

َوَهَذا مِ

ـِ َمْريَ  وَكُف َأْن َجْعَؾ َلُف َأْكَصاًرا َوَأْطَقاًكا َيـُْصرُ  َؿ،َطَؾك َطْبِدِه َوَرُسقلِِف ِطقَسك اْب

َٓ َشِريَؽ لَ   َوْحَدُه 
ِ
دٍ  ُف،َوَيْدُطقَن َمَعُف إَِلك ِطَباَدِة اهلل  َكَؿا َقاَل َتَعاَلك لَِعْبِدِه ُمَحؿ 

: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .(2)﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 

*** 

                                                 

 ستليت قصة رفع الؿسقح إلك السؿاء دون أن يصقبف أذى. (1)

 .63 - 62 ال:سقرة إكػ (2)
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 لى:قال اهلل تعا

ۇ ۇ       ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

ٱ ٻ ٻ  ۋ جئ حئ مئ ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۆ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ

﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ائ ەئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۋ ۅ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ەئ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
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ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ہ ہ ہ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ۇ ۆ ۆ ۈ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ

 .(1)﴾ۋ ۋ ۈ ٴۇ

ا تسؿع وترى حقـ قالت حاضرً  يا محؿدُ  ما كـَت  لى:يقول اهلل تعا

رُ  ؽة:الئالؿ  :قلأي يؼ ،ِك بقلٍد يؽقن وجقده بؽؾؿة مـ اهلليا مريؿ إن اهلل ُيَبش 

لف الجاه العظقؿ يف الدكقا  يؿ،واسؿف الؿسقح طقسك ابـ مر قن،فقؽ «كـ»

 .يف الدكقا وأخرة مـ الؿؼربقـ طـد اهللكؿا أكف  رة،وأخ

وكذلؽ  تف،أكف يؽؾؿ الـاس يف الؿفد بعد وٓد يا مريؿ ابـِؽ ومـ آيات 

بؿا أوحاه اهلل إلقف يف كؾؿفؿ  ـة،يؽؾؿفؿ يف حال كفقلتف لؿا بؾغ ثالثقـ س

ة والدطقة واإلرش قؾ،اإلكج كؿا أكف معدود مـ أهؾ الصالح  اد،وهذا تؽؾقؿ الـبق 

 يف ققلف وطؿؾف. والػضؾ

كقػ يؽقن لل ولد وأكا لست بذات  مر:مـ هذا إ فؼالت مريؿ متعجبةً 

                                                 

 .61 - 42 ان:سقرة آل طؿر (1)



ستون دلوًلا عذ تكريم دين اإلسًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...   72 

 
 !ا؟ـزوج ولست َبِغق  

الذي ُيقِجد ويخُؾؼ  در،ف الؼاد طؾك اإللـٰهذا لقس بؿستبعَ  ك:فقال لها الَملَ 

 .ذلؽ الشلء فقؽقن «ُكـ» :قلما يشاء مـ العدم بؼ

وطؾؿف  ؿ،ف الؽتابة بدون ُمـعـؾ  أن اهلل طؾؿ يا مريؿُ  ابـِؽ ومـ أوصاف 

وطؾؿف التقراة التل أوحاها اهلل إلك  عؾ،داد يف الؼقل والػـوهل الس ،ؿةالحؽ

 وطؾؿف اإلكجقؾ الذي أكزل اهلل طؾقف. ، مقسك

ًٓ  ابـؽ يا مريؿومـ أوصاف   قؾ، إلك بـل إسرائأن اهلل سقجعؾف رسق

وهل  ،ك أين مرسؾ مـ اهللإين قد جئتؽؿ بعالمة مـ ربؽؿ تدل  طؾ فؿ:ويؼقل ل

ا بنذن فلكػخ فقف فقؽقن صقًرا حؼقؼق   قر،أين أصـع لؽؿ مـ الطقـ مثؾ شؽؾ الط

 ،وُأحقل مـ كان مقًتا بنذن اهلل رص،وَأشػل َمـ ُولِد أطؿك وَمـ بف ب ،اهلل

خرون يف بققتؽؿ مـ صعام أخربكؿ بؿا أكؾ  أي: ؽؿ،وُأخربكؿ بؿا تلكؾقن وتد 

ِخ وما ه ن،أحدكؿ أ  ِده.ـيف بقتف مـ إكؾ لغَ لـػسف ٌر ـق مد 

إن يف إططاء هذه إمقر العظقؿة التل لقست يف قدرة البشر لعقسك ابـ مريؿ 

ققـ بحجج اهلل وآيا بل، طؾك أكف كلدلقاًل  يـ بتقحقده يف العبادة.ـؼِ ـمُ  تف،إن كـتؿ مصد   ر 

بؿا يف وجئتؽؿ مصدًقا  مف:وبعد حصقل هذا لعقسك ابـ مريؿ قال لؼق

مف اهلل طؾقؽؿ فقفا تخػقًػا مـ اهلل  وٕحؾ  لؽؿ بلمر مـ اهلل بعَض  اة،التقر ما حر 

فاتؼقا اهلل وٓ  ؽؿ،وجئتؽؿ بحجة مـ ربؽؿ طؾك صدق ما أققل ل ؿة،ورح
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 وأصقعقين فقؿا أبؾغؽؿ بف طـ اهلل. ره،تخالػقا أم

فلكا وأكتؿ  وه،دهق ربل وربؽؿ فاطب ده،إن الذي أدطقكؿ إلقف هق طبادة اهلل وح

 وهذا هق الطريؼ الذي ٓ اطقجاج فقف. ده،سقاء يف العبقدية والخضقع لف وح

بلن اتػؼقا  ، ولؽـ الذيـ كػروا مـ بـل إسرائقؾ مؽروا بعقسك

رُه مـ أذا اء،فرفعف إلك السؿ ؿ،فؿؽر اهلل هب ؾف،طؾك قت اهلل كبقف ك فـج   هؿ،وصف 

 واهلل خقر الؿاكريـ.  قؿ،العظ

ولقس مـ الؿؽر الباصؾ الذي يػعؾف  حؼ،الـؿؽر مـ اهلل هق مؽٌر بوهذا 

 أهؾ الظؾؿ.

 وفاة ُيسؿك الـقم فنن-ُمتقفقؽ بالـقم  أيتقف قؽ( ـإين )مُ  اهلل لعوسى:ومما قال 

 ببدكؽ ورو ،-ىصغر
 
رك ـطَ ـومُ  حؽ،ورافعؽ إلل مـ الذيـ  (صؽـؾ  ـخَ ـمُ  أي)ف 

الذيـ اتبعقك طؾك ديـؽ  وجاطُؾ  ،ءٌ ؽ سقيـالَ أن دون ؽ مـ ؾَ كػروا بؽ وحاولقا قتْ 

  مة،ضاهريـ طؾك الذيـ جحدوا كبقتؽ إلك يقم الؼقا
 
مصقركؿ جؿقًعا يقم  ثؿ إلل

 .رك أيفا الؿسقحـؽؿ فقؿا كـتؿ فقف تختؾػقن مـ أمفلفِصؾ بق اب،الحس

ا الذيـ كػروا  مـ الـصارى  ؽأو َغَؾقا فقوأبغضقك مـ القفقد بؽ فلم 

فؿ طذاًبا شديًدا يف بُ ذ  طَ اهلل فلُ  ؽإك قاحتك قال ؽوزادوا يف تعظقؿ)الؿسقحققـ( 

وما لفؿ مِـ  ار،ويف أخرة بالـ ،ِؽ ؾبالؼتؾ وسْؾِب إمقال وإزالة الؿُ  قا،الدك

 كاصر يـصرهؿ ويدفع طـفؿ طذاب اهلل.
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 بؽوآمـقا  حة،وأما الذيـ آمـقا باهلل ورسؾف وطؿؾقا إطؿال الصال

باإليـؿان أيًضا  كوأصاطق يط،الذي لقس فقف إفراط وٓ تػر قح،اإليؿان الصح

ر بـبقتف ؿد،ٕن الؿسقح أمر باإليؿان بؿح) ؿد،بؿح ـ أدركف أن ، وأمر مَ (1)وبش 

واهلل ٓ  قص، غقر مـؼأطؿالفؿ كاماًل  ثقاَب أططقفؿ ففمٓء  :(يدخؾ يف ديـف

 يحب الظالؿقـ بالشرك والؽػر.

مـ أمر طقسك وقصتف لفق الـبل الحؼ الذي  إن هذا الذي أكبلتؽ بف يا محؿد

وإن اهلل لفق العزيز يف  ده،وما مـ معبقد يستحؼ العبادة إٓ اهلل وح قف،ٓ شؽ ف

 الحؽقؿ يف تدبقره وفعؾف. ؽف،مؾ

واهلل طؾقؿ  ون،فنن أطرضقا طـ تصديؼؽ واتباطؽ يا محؿد ففؿ الؿػسد

 وسقجازيفؿ طؾك ذلؽ. ؿ،هب

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ ا:محمًد ا ىبوه ثم قال اهلل مخاصبً 

ف طؾقؽ يف شلن طقسك لفق مـ الدٓئؾ القاضحة  ﴾ۀ ذلؽ الذي كؼص 

 وصحة الؼرآن الحؽقؿ الذي يػصؾ بقـ الحؼ والباصؾ. تؽ،طؾك صحة رسال

                                                 

  اب:تؼدمت اإلشارة إلك كت (1)

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible 

 وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 

 طؾك وجقد الـبل دلقاًل  99« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب»اب وكذلؽ اإلشارة إلك كت

ر بف يف التقراة واإلكجق  .بقروت -دار ابـ حزم  شر:الـا شد،تللقػ د. صالح الرا ؾ(،الـُؿـبَـش 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ ثم قال:

 كؿثؾ خؾؼ اهلل ٔدم مـ غقر ؾ َخْؾِؼ اهلل لعقسك مـ غقر أٍب ـثَ ـإن  مَ  أي: ﴾ڭ

 . اا سقي  بشرً  آدمُ فؽان  «كـ» لف:ثؿ قال  رض،ؼف مـ تراب إإْذ خؾَ  ،وٓ أمَ  أٍب 

فآدم  ؾة،َؼ مـ غقر أب دطقى باصـؾِ ـفقة طقسك لؽقكف ُخ فدطقى إلـٰ

  متػؼ طؾك أكف َطْبد مـ  ومع هذا فالجؿقع أم،َؼ مـ غقر أب وٓ ـؾِ ـُخ

 أم،مع أكف لقس لف أب وٓ  رب،إكف ابـ ال حدولؿ يؼؾ أ شر،وأكف ب ،طباد اهلل

 قؾ،طؾك إ ٕن الؿسقح لف أم   لؽ،ر أولك مـ آدم بذفقْصُػ الؿسقح بلكف بَش 

 .بقـؿا آدم لقس لف أب وٓ أم  

ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :قصة عوسىهذه اآليات الواردة يف بوان  اثم قال اهلل خاتمً 

قـ يف أمر  بؽ،إن هذا هق الحؼ مـ ر أي: ﴾ۈ ٴۇ ۋ فال تؽـ مـ الشاك 

وهداية  تف،ـ اتبعف مـ أمومَ  لكٌة لرسقل اهلل ويف هذا تثبقت وصؿْ  سك،طق

 ا.ا طظقؿً ٕمؿ القفقد والـصارى الذي اختؾػقا يف أمر طقسك ابـ مريؿ اختالفً 

 يف «البداية والنهاية»فائدة لطوفة يف كتابه  كثور  كتب المًرخ ابنُ 

 : المسوحقصة ض كالمه عن عرِ مَ 

َماَكاَكْت ُمْعِجَزُة كُ   فِل َزَماكِِف بَِؿا ُيـَاِسُب َأْهَؾ َذلَِؽ الز 
َ
 فُؿقَسك ِن،ؾ  َكبِل

،  ِا ُيـَاِسُب َأْهَؾ َزَماك َفُبِعَث بِآَياٍت  َء،َفَؽاُكقا َسَحَرًة َأْذكَِقا ِف،َكاَكْت ُمْعِجَزُتُف مِؿ 

َقا َر،ْبَصاإَ َبَفَرِت  ا َكاَن الس   ُب،َوَخَضَعْت َلَفا الر  ْحِر َوَما َوَلؿ  ـُقِن الس  ـَ بُِػ َحَرُة َخبِقِري

ـَ  ِف،َيـَْتِفل إَِلقْ 
ـْ  ِؾ،َفائِ الَباِهِر الْمِر إَ َوَطاَيـُقا َما َطاَيـُقا مِ ٓ  مِؿ  ـُ ُصُدوُرُه إِ

َٓ ُيْؿؽِ ِذي  ال 
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َدُه اهلُل َوَأْجَرى   َوَلْؿ َيَتَؾْعَثُؿقا. ا،اطً َخاِرَق َطَؾك َيَدْيِف َتْصِديًؼا َلُف: َأْسَؾُؿقا ِسرَ الَأي 

ـُ َمْريَ  َبائِِعق ِة  َؿ،َوَهَؽَذا ِطقَسك اْب ـِ الط  ، َفُلْرِسَؾ (1)ُحَؽَؿاءِ الُبِعَث فِل َزَم

َٓ َيْفَتُدوَن إَِلْقفَ  َٓ َيْسَتطِقُعقَكَفا َو ِذي (2)ْكَؿفِ إَ َوَأك ك لَِحؽِقٍؿ إِْبَراُء  ا،بُِؿْعِجَزاٍت  ، ال 

ـَ ُهَق َأْسَقُأ 
ًٓ مِ ؟الْبَرِص وَ إَ ْطَؿك وَ إَ َحا ـٌ

ـْ بِِف َمَرٌض ُمْزمِ  !َؿْجُذوِم َوَم

ـَ 
ُؾ َأَحٌد مِ ـْ َقْبِرِه؟الَخْؾِؼ إَِلك َأْن ُيِؼقَؿ الَوَكْقَػ َيَتَقص 

 !َؿق َت مِ

ـْ َقاَمْت بِ  ٌة َطَؾك ِصْدِق َم ا َيْعَؾُؿ ُكؾ  َأَحٍد َأك ُف ُمْعِجَزٌة َدال  َوَطَؾك  ِف،َهَذا مِؿ 

ـْ َأْرَسَؾف.  ُقْدَرِة َم

ا َأَقاَم َطَؾقِْفُؿ  َؿْؼُصقُد َأن  ِطقَسك الوَ  : اْستََؿر  الُحَجَج وَ الَلؿ  ـَ بََراِهق

ـْ بَقْـِِفْؿ َصائَِػًة  (3)َفاكْتََدَب َلفُ  ْؿ،َأْكثَُرُهْؿ َطَؾك ُكْػِرِهْؿ َوَضاَللِِفْؿ َوِطـَادِِهْؿ َوُصْغقَاكِفِ 
مِ

ـَ  ِف،َقاُمقا بُِؿتَابََعتِِف َوكُْصَرتِِف َوُمـَاَصَحتِ  ا،َفَؽاكُقا َلُف َأكَْصاًرا َوَأْطَقاكً  ًة،َصالِحَ  َوَذلَِؽ ِحق

َما َؾ،َهؿ  بِِف بَـُق إِْسَرائِق َفَعَزُمقا َطَؾك َقتْؾِِف  ِن،َوَوَشْقا بِِف إَِلك بَْعِض ُمُؾقِك َذلَِؽ الز 

ـِ َأْضُفِرهِ  ْؿ، مِـْفُ َفَلكَْؼَذُه اهللُ  ِف،َوَصْؾبِ  ـْ بَْق
َوَأْلَؼك َشبََفُف َطَؾك َأَحِد  ْؿ،َوَرَفَعُف إَِلقِْف مِ

َوْهُؿ فِل َذلَِؽ  ك،َوُهْؿ َيْعتَِؼُدوكَُف ِطقَس  ُه،، َفَلَخُذوُه َفَؼتَُؾقُه َوَصَؾبُق(4)َأْصَحابِفِ 

ـَ الـ َصاَرى َما اد َطقْ َوَسؾ َؿ َلُفْؿ َكثِقٌر  َن،َولِْؾَحؼ  ُمَؽابُِرو َن،َغالُِطق
ـِ الَوكاَِل  ُه،مِ َػِريَؼْق

                                                 

 هؿ الػالسػة. اءالطبائعقة الُحؽؿ (1)

 هق الذي ُولِـد أطؿك. ؿفإك (2)

 اختار لـػسف. :أي (3)

 ا.جزاه اهلل خقرً  قف،طؾ افداء وتضحقة بـػسف طـ الؿسقح لئال يؼبضق لؽ،بعد تربطف بذ وكان هذا (4)
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 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ ك:َكَؿا َقاَل َتَعالَ  َن،فِل َذلَِؽ ُمْخطِئُق

 .اكتفك كالم الؿمرخ ابـ كثقر 

*** 

ف كؿا تحدثت آخر سقرة الؿائدة طـ أيات والؿعجزات التل آتاها اهلل كبق  

ـَ  لف طـد بـل إسرائقؾ طؾك أكف كبل مرسؾ مـ  ـةً ـق  ـلتؽقن بَ  يؿ،رم العظقؿ طقسك اب

 لك:قال اهلل تعا بف،طـد ر

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٹ  ٿ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .(1)﴾ہ ہ ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
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فقسللفؿ  ، واذكروا أيفا الـاس يقم الؼقامة يقم يجؿع اهلل الرسؾ

فُقجقب الرسؾ  دة،طـ جقاب أَمِؿفؿ لفؿ حقـؿا َدَطقهؿ إلك إفراد اهلل بالعبا

إكؽ  كا،وٓ ما فعؾقا بعد اس،فـحـ ٓ كعؾؿ ما يف صدور الـ ـا،)ٓ طؾؿ ل ٍذ:حقـئ

 ؾ شلء مؿا ضَفر وخػل(.أكت طؾقؿ بؽ

ر ىبوه عوسى  ثم أخبر اهلل تعالى ببعض ما سوكون يوم القوامة ِمن أىه سُوذكِّ

 :تسعةعم اهلل علوه وهي ابن مريم بيعظم ىِ 

 أن اهلل أكعؿ طؾك والدتف بـعؿ كثقرة. عؿمـ هذه الـ   .1

 .وأكت رضقع ؽؾؿ الـاَس تُ  أكؽ عؿومـ هذه الـ .2

اهلل وأكت كبقر بؿا أوحاه اهلل إلقؽ إلك  أكؽ تدطقهؿ عؿومـ هذه الـ .3

 مؿا هق مذكقر يف اإلكجقؾ الذي كان بقدك.

 ؾ ؿ.ـعَ ـأن اهلل تعالك طؾ ؿؽ الؽتابة والخط بدون مُ  عؿومـ هذه الـ .4

 فؿ واإلدراك.وهل ققة الػَ  ،ؿةأن اهلل وهبؽ الحؽ عؿومـ هذه الـ .5

 .سك أن اهلل َطؾ ؿؽ التقراة التل أكزلفا طؾك مق عؿومـ هذه الـ .6

أن اهلل طؾؿؽ اإلكجقؾ الذي أكزلف طؾقؽ هداية  عؿومـ هذه الـ .7

 لؾـاس.
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وهل  تؽ،ا طؾك كبقما أيدك اهلل بف مـ معجزات لتؽقن برهاكً  عؿومـ الـ .8

 ،فتؽقن صقًرا بنذن اهلل ئة،تصقير الطقـ كفقئة الطقر فتـػخ يف تؾؽ الفق

فقعقد جؾده  ،َص وَتشػل إبر صر،بــ ُولِد أطؿك فقُ ومـفا أكؽ َتشػل مَ 

 الؿقتك فقؼقمقن مـ  ،سؾقًؿا بنذن اهلل
َ
ومـفا أكؽ تدطق اهلل أن ُيحقل

 قبقرهؿ أحقاء.

وهل معجزات  كف،وكؾ هذه الؿعجزات إكؿا هل بنرادة اهلل تعالك وإذ

فؾؿا جاء هبا طقسك دلت طؾك أن  ا،باهرة ٓ يستطقع البشر أن يلتقا هب

 هطؾك أكف مرسؾ مـ طـد لتدل ده،اهلل أجرى هذه الؿعجزات طؾك ي

. 

ُره اهلل  .9 بـعؿتف طؾقف إذ كػ  طـف أذى بـل يقم الؼقامة  ثؿ سُقَذك 

قا بؼت مع كقكف جاءهؿ بالؿعجزات القاضحة  ؾف،إسرائقؾ حقـ هؿ 

إن  ما جاء بف طقسك مـ  فؿ:فؼال الذيـ كػروا مـ تف،الدالة طؾك كبق

 البقـات سحر ضاهر.

*** 

ت آخر سقرة الؿائدة طـ قصة الؿائدة التل أكزلفا اهلل طؾك ثؿ تحدث

ا لؼؾقب وتثبقتً  يؿ،لدطاء الـبل العظقؿ طقسك ابـ مر استجابةً  قـ،الحقاري
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 ا،وهل مـ أيات الدالة طؾك كبقة طقسك ابـ مريؿ قطعً  ان،الحقاريقـ طؾك اإليؿ

 لك:قال اهلل تعا

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۈ ۈ ٴۇۇ ۆ ۆ  ﮵ ۇ

وئ ۇئ ۇئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ی ی

ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .(1)﴾چ چ

-لؼقُت يف قؾقب جؿاطة مـ خؾصائؽ واذكر كعؿتل طؾقؽ إذ ألفؿُت وأ

ققا بقحداكقتل وكبقتؽ يا طقأ -وهؿ الحقاريقن قـا يا  قا:فؼال سك،ن ُيصد  صد 

 واشفد بلكـا خاضعقن لؽ مـؼادون ٕمرك. ـا،رب

هؾ يستطقع ربؽ أن يـزل  ،يؿيا طقسك ابـ مر الحواريون:واذكر إذ قال 

 طؾقـا مائدة صعام مـ السؿاء؟ 
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قـ حؼ  إن كاكقا مممـ لك،َرهؿ بلن يتؼقا طذاب اهلل تعاـفؽان جقابف أن أمَ 

 اإليؿان.

 فا،سؽـ قؾقبـا لرؤيتوتَ  دة،كريد أن كلكؾ مـ الؿائ الحواريون لعوسى:فقال 

وأن كؽقن مـ الشاهديـ طؾك هذه أية أن اهلل أكزلفا  تؽ،ا صدقؽ يف كبقوكعؾؿ يؼقـً 

 وحجة لؽ طؾك صدقؽ يف كبقتؽ. اء،حجة لف طؾقـا يف تقحقده وقدرتف طؾك ما يش

ربـا  :قائاًل  فدطا ربف  قـ،ؾب الحقاريفلجاب طقسك ابـ مريؿ ص

كعظؿف كحـ وَمـ  ـا،كتخذ يقم كزولفا طقًدا ل اء،أكزل طؾقـا مائدَة صعاٍم مـ السؿ

طؾك وحداكقتؽ وطؾك صدق  اهللوتؽقن الؿائدة طالمة وحجة مـؽ يا  كا،بعد

 وأكت خقر الرازققـ. يؾ،وامـحـا يا ربـا مـ ططائؽ الجز يت،كبق

 مـؽؿ بعدُ  فؿـ يجحدْ  ام،الطع طؾقؽؿ مائدةَ  ٌل إين مـز   تعالى:فقال اهلل 

ٓ أطذبف أحًدا  ا،فنين أطذبف طذاًبا شديدً  طقسك  وحداكقتل وكبقةَ وفا إكزالَ 

 مـ العالؿقـ. 

 . وقد كزلت الؿائدة طؾك الحقاريقـ كؿا وطد اهلل

 

*** 
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 من إىجول يوحناتقرير 

 عذ ىبوته أن اهلل أيد ادسوح باآليات الدالة عذ 

بأيات الدالة طؾك كبقتف يف إكجقؾ يقحـا  د الؿسقَح ـلؼد جاء تؼرير أن اهلل أي  

(3/1-2:) 

 .رئوس للوهود وس،كان إىسان من الفريسوون اسمه ىوقوديم

ىعلم أىك قد أتوت من اهلل  م،لِّ ـيا ُمعَ  له: وقال هذا جاء إلى يسوع لواًل 

ل هذه اآليات التي أىت تعمل إن لم يكن لوس أحد يقدر أن يعمألن  ا،لِّمً ـُمعَ 

 .اهلل معه

لوس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات التي ) قحفؼقل رئقس القفقد لؾؿس

( دلقؾ طؾك أن اهلل أي د الؿسقح بؿعجزات دالة طؾك أىت تعمل إن لم يكن اهلل معه

 ك،تحقل الؿقومِـ ذلؽ أكف كان يُ  ا،ٕن البشر ٓ يستطقعقن أن يلتقا هب تف،كبق

ئ الـاس بؿا يلكؾقن وما ـب  ــَ ـويُ  ك(،ويشػل إبرص وإكؿف )أي الذي ُولِد أطؿ

خرون يف بققهتؿ مـ الطع ولقس لؾؿسقح فقف قدرة  ،وكؾ هذا بنذن اهلل ام،يد 

 ٓ أكثر وٓ أقؾ. شر،ٕن الؿسقح ب ؼؾ،مستؼؾة وطؾؿ مست

ىعلم أىك  م،لِّ ـعَ يا مُ ) قح:وهل أن رئقس القفقد قال لؾؿس ،لطوفةوهنا فائدة 

 رسوًَّل ففـا تؼرير أن الؿسقح أرسؾف اهلل إلك القفقد  ا(،لِّمـقد أتوت من اهلل ُمعَ 
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 ؾؿ،ٕن الرسقل ُيعؾ ؿ الـاس الذيـ أرسؾ إلقفؿ ما أرسؾف اهلل بف مـ الع ،اومعلمً 

 ودلفؿ طؾك الخقر. قؾ،ومـ الؿعؾقم أن الؿسقح قد طؾ ؿ الـاس اإلكج

ـًص  ا،إكف جاء فاديً  قحقد لؾؿسولؿ يؼؾ رئقس القف  ،أو إكف ابـ اهلل ا،أو ُمـَخـؾ 

 وٓ غقر ذلؽ مـ إققال السائدة بقـ جؿاهقر الؿسقحققـ. ،أو إكف هق اهلل

إكؽ مخطئ يف  لفولؿ يؼؾ  مف،ر  هذا القفقدي طؾك كالـوالؿسقح أقَ 

َٓ  اولق كان هذا القفقدي مخطئً  مؽ،كال صحح طرتض طؾقف الؿسقح ويف كالمف 

ه طؾك الصق ؿ،ؾ  ـٕن هذه وضقػتف َكـُؿـعَ  مف،كال ويصؾح لف  اب،وهل أن ُيِؼر 

ولؽـ الؿسقح أقره طؾك كالمف ولؿ  ،ؼةا طؾك الحؼقوإٓ لؿ يؽـ معؾؿً  طل،الخ

 .يتعؼبف بشلء

*** 

ذكر ادعجزات الدالة عذ ىبوة ادسوح : »اخلامسالفصل تم بحمد اهلل 

عوسى ابن مريم إثبات أن ادسوح » :السادس الفصل، ويلوه «عوسى ابن مريم

 «.هـٰوال ابن اإلل ،ا، وال ابن الرب، وال إلـها اعبٌد هلل، وبرش رسول، ولوس رب  

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّم وصذ اهلل

 .إىل يوم الدين

 

*** 
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 :الفصل السادس

 هلل، وبرش رسول،  عوسى ابن مريم عبد  إثبات أن ادسوح 

 هـٰوال ابن اإلل ،ا، وال ابن الرب، وال إلـها اولوس رب  

 يم:قال اهلل تعالى يف عوسى ابن مر

 .(1)﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ۈئۇئ ۆئ ۆئ ﴿

لقس لف مـ  ،وأكف طبٌد هلل يؿ،طقسك ابـ مر ُتػقد هذه أية الؽريؿة بشريةَ 

وأكف َيعبد اهلل الذي خؾؼف ورزقف كؿا َيعبده  ،لءخصائص الربقبقة وٓ العبادة ش

كؿا ُتػقد أية الؽريؿة أن اهلل أكعؿ طؾقف  هؿ،مـ إكبقاء وغقر شر،غقره مـ الب

بف طؾك طظقؿ قدرة اهلل  ل  وجعؾف طربة وآية لبـل إسرائقؾ ُيستدَ  قة،بالـب

ٕن البشر ٓ تف،لتؽقن دالة طؾك كبق ، بؿا أيده اهلل بف مـ معجزات 

 .يستطقعقن أن يلتقا بؿثؾفا

*** 
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 شر:ا أن عوسى ابن مريم بوقال اهلل تعالى مبونً 

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳگ ڳ ڳ ڳ ﴿

إذ خؾؼـاه مـ  ـا،ف طالمة دالة طؾك قدرتبـ مريؿ وأم  اوجعؾـا طقسك  أي:

 قف،تؼرار طؾمستٍق لالس رض،وجعؾـا لفؿا ملوى يف مؽان مرتػع مـ إ أب،غقر 

 دس،والؿؼصقد بالربقة هل بقت الؿؼ ،قنفقف خصقبة وماٌء جاٍر ضاهٍر لؾعق

 ،﴾ىئڭ ڭ ېئ ىئ ﴿ قف:والؿؼصقد بالؿاء الجاري هق الـفر الذي قال اهلل ف

 .ولدت مريؿ ابـفا الؿسقحوذلؽ لؿا 

*** 

 لىوقال اهلل تعا

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﮶ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿

 .(2)﴾﯁         ائ ەئ ەئ

إٓ رسقٌل مـ طـد اهلل كؿـ تؼدمف مـ  ما الؿسقح ابـ مريؿ  أي:
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يق تف،وإطالء شريع ـف،بعثف اهلل لتبؾقغ دي سؾ،الر ه َصدِّ قت  أي ،ةٌ وُأم  قد َصد 

وهؿا كغقرهؿا مـ البشر يحتاجان إلك  ،طؾًؿا وطؿاًل  ا،تصديًؼا جازًما بؽالم رهب

 ا َمن يحتاج إلى الطعام لوعوش. هً ـٰوَّل يكون إل ام،الطع

*** 

  :لىوقال اهلل تعا

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .(1)﴾ڎ ڈ ڈ ژ

تعاَلْقا إلك كؾؿِة  رى:قؾ أيفا الرسقل ٕهـؾ الؽتاب مـ القفقد والـصا أي:

شريٍؽ  أي   وٓ كتخذَ  دة،وحده بالعبا اهللَ  ن َكُخص  وهل أ ا،طدٍل وحَؼ كؾتزم هبا جؿقعً 

أو صـؿ أو صؾقب أو صقرة أو قرب أو صاغقت أو كبل أو بشر أو غقر  ـٍ ـ وثَ مِ  عف،م

 قن،هق الخالؼ الرازق الؿدبر ٕمقر هذا الؽ اهلل ٕن ،اـا بعًض يعبد بعُض وٓ  لؽ،ذ

 فؿ:الدطقة الطقبة فؼقلقا لفنن أطرضقا طـ هذه  اه،ففق الؿستحؼ لؾعبادة دون ما سق

مـؼادون لربـا بالعبقدية  ،مستسؾؿقن ٕوامر اهلل أي قن،اشفدوا طؾقـا بلكا مسؾؿ

 واإلخالص.
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لعؾ مـبع الشؽ طـد الـصارى يف اإليؿان ببشرية الؿسقح طقسك ابـ مريؿ 

الؼرآن طؾك هذه  وقد رد   أب،بال  لِد مـ أمَ ووصػفؿ لف بلكف ابـ اهلل هق كقكف وُ 

 قـ:الشبفة بدلقؾقـ طؼؾق

مع كقن وجقده يف هذه  ، أقروا ببشرية آدمفؿ كؾ   أن الـاَس  األول:

 ية،الؿسقح طقسك ابـ مريؿ وأبعد طـ العادة البشر وجقدا مـ إطجازً  الدكقا أكثرَ 

 ،أبخؾؼف اهلل مـ أم بال  بخالف الؿسقح الذي أم،فؼد خؾؼف اهلل مـ غقر أب وٓ 

ـ آمـ بلن أباكا آدم بشٌر: لزمف ضرورًة أن يممـ بلن طقسك بشٌر وبـاء طؾك هذا فؿَ 

ہ ﴿ آنيف الؼر قال اهلل  ،شرآدم بوإٓ كاقض اطتؼاده بلن  ا،أيًض 

ۇ ۆ ۆ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ

 فال تؽقكـ مـ الشاكقـ يف ذلؽ. أي:، (1)﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

خؾؼفا اهلل مـ  دم،مـ أبقـا آبؾ إن أمـا حقاء خؾؼفا اهلل  سب،ا فحلقس هذ

لؽقهنا  رَب  إهنا بـُت  أحدولؿ يؼؾ  شر،وكؾ الـاس تممـ بلهنا ب أم،بال  عف،ِضؾَ 

 ُخؾِؼت مـ غقر أم وٓ أب.

فاهلل قادر  مر،وٓ ُيعجزه أ دة،ُؽؿف طاـحْ ـٓ تَ  ير،أن اهلل طؾك كؾ شلء قد الثاين:

وقد يخؾؼ مـ غقر ذكر  شر،كؿا هق حال سائر الب ثك،ا مـ ذكر وأكبشرً طؾك أن يخؾؼ 
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كحال أمـا حقاء التل خؾؼفا اهلل  ثك،وقد يخؾؼ مـ ذكر بال أك دم،كحال أبقـا آ ثك،وأك

وقد يخؾؼ مـ  يؿ،كحال الؿسقح ابـ مر كر،وقد يخؾؼ مـ أكثك بال ذ دم،مـ ِضؾع آ

وقد ٓ يخُؾؼ مـ  يا،قاء إبراهقؿ وزكركحال إكب قر،الرجؾ الؽبقر ومـ إم العا

وقد يخؾؼ مـ الزوجقـ  ؼؿ،كحال مـ بف طُ  ثك،وٓ أك آ ذكرً  ا،الذكر وإكثك شقئً 

 ا،ا وذكقرً وقد يخؾؼ مـفؿا إكاثً  قر،ا بال ذكوقد يخؾؼ مـفؿا إكاثً  اث،ا بال إكذكقرً 

ذلؽ  فقؽقن «كـ» لف، إذا أراد شقئا فنكؿا يؼقل فاهلل قادر طؾك كؾ شلء 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ آنالؼريف قال اهلل  لء،الش

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ې ې ې ى ى

 ؿا،مؾؽ السؿقات وإرض وما فقف هلل  ؿة:، ومعـك أية الؽري(1)﴾ېئ

وَيَفُب لِـَؿـ  فـ،يفب لؿـ يشاء مـ طباده إكاًثا ٓ ذكقر مع ؾؼ،يخؾؼ ما يشاء مـ الخ

لؿـ يشاء مـ الـاس الذكر  ويعطل  فؿ،اث معيشاء الذكقر ٓ إك

قدير طؾك َخْؾؼ ما  ؼ،إكف طؾقؿ بؿا َيْخؾُ  لف،ويجعؾ َمـ يشاء طؼقًؿا ٓ يقلد  ثك،وإك

 .ٓ يعجزه شلء أراد خؾؼف اء،يش

*** 

إثبات أن عوسى ابن مريم عبد هلل، »اىتهى بحمد اهلل الفصل السادس 

رسد اآليات من القرآن الكريم » ن:بعنوا، ويلوه الفصل السابع «وبرش رسول

 .«التي ىفى اهلل فوها عن ىفسه اختاذ الزوجة والولد والبنات

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين
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 السابع:الفصل 

 رسد اآليات من القرآن الكريم 

 والزوجة والبنات  التي ىفى فوها اهلل عن ىفسه اختاذ الولد

بعد بعثة طقسك ابـ مريؿ بـحق ستؿئة  ا ف محؿدً بعث اهلل كبق  

قـ ث رسقلَ بعَ يف حقـ اكؼطاع واسع بقـ مَ  :أي سؾ،يف حقـ فرتة مـ الر ـة،س

برسالة  فؿ،إكِسفؿ وجـ   فؿ،طربِـفؿ وطَجؿِ  فة،بعثف اهلل إلك الـاس كا قـ،قمتتالَ 

مـ ضؾؿات  قر،مـ الظؾؿات إلك الـ ُقخرج الـاَس ل ت،خاتؿة الرسآ م،اإلسال

إلك كقر الفداية الؿتؿثؾة يف طبادة رب البشر  رة،طبادة البشر وإصـام والحجا

واتباع ما جاء يف الؼرآن الؽريؿ مـ إرشاد إلك  هؿ،رالذي خؾؼفؿ ورزقفؿ ودب  

  لقسعدوا هبذا يف دكقاهؿ وآخرهتؿ. ق،أحسـ العبادات وإخال

 ثالث -الجاهلوةالـُؿَعـب ر طـفا بػرتة -ا يف تؾؽ الػرتة ـتشرً وقد كان م

 ت:مؼآ

وقد كاكت العرب تؼقلفا يف ذلؽ  ،مؼالة أن الؿالئؽة بـات اهلل لى:األو

 الحقـ.

 وقد كاكت القفقد تؼقل هذه الؿؼالة.  ا،ا ولدً مؼالة أن اهلل اتخذ ُطـَزيرً  :وةالثاى
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وقد كاكت  ا،ح طقسك ابـ مريؿ ولدً مؼالة أن اهلل اتخذ الؿسق :ثةالثال

إن  :لتالطقائػ التل قا وهؿ َأْشَفرُ  لة،الـصارى )الؿسقحققن( تؼقل هذه الؿؼا

د  َطَؾْقِفْؿ َوَبَقاِن َتـَاُقِضفِ الولفذا ُذكُِروا فِل  ا،هلل ولدً  ِة ِطْؾِؿفِ  ْؿ،ُؼْرآِن َكثِقًرا لِؾر   ْؿ،َوقِؾ 

 َوَكْثَرِة َجْفؾِِفْؿ.

َطْت َأْقَقاُل الـصارى يف الؿسفؼ دةولؾػائ ٕن   يب،ولقس ذلؽ بغر قح،د َتـَق 

ْختاَِلِف َوالت ـَاقُ ال
ِ
ِب َوآ ڇ ڇ ڇ ﴿ :ككؿا َقاَل اهلُل َتَعالَ  ِض،َباصَِؾ َكثِقُر الت َشع 

ا ، (1)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ َٓ الَوَأم  َحؼ  َفاَل َيْخَتؾُِػ َو

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ﴿ :لكقال اهلل تعا ُب،َيْضَطرِ 

َحؼ  َيت ِحُد الَفَدل  َطَؾك َأن   ،﴾ڑڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 فنكف َيْخَتؾُِػ َوَيْضَطِرُب. َباصُِؾ الَوأما  ُؼ،َوَيت ػِ 

 لـــفص
 وة:ا باصلة من أربعة وجوه عقلودعوى أن اهلل اتخذ ولًد 

هلل ا أن اومـ الؿعؾقم قطعً  ده،أن القلد ٓبد أن يؽقن مـ جـس وال :ولاأل

كؿا  قه،لف بقجف مـ القج امـفا مشاهبً ءولقس شل ات،مـ الؿخؾقق ًئالقس شق

 ﴾.ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ :يؿقال اهلل يف الؼرآن الؽر

ر ٕن اتخاذ إوٓد إكؿا يؽقن لؾتؽث   لد،أن اهلل غـل طـ اتخاذ الق :ينالثا
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ة واهلل غـل بذاتف طـ العاَلؿقـ. وخؾُؼف هؿ الؿحتاجقن لؾزوج از،وآطتز

بؾ  شل،ٓ يحتاج ل ـل،أما اهلل ففق الغ فؿ،ُقعقـقهؿ طؾك قضاء حقائجـل لد،قـوال

كؿا وصػ اهلل كػسف بذلؽ يف  قـ،هق الرزاق والقهاب والـُؿـِعؿ طؾك الؿخؾقق

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :قرققلف تعالك يف سقرة الط

 .﴾ڈ ڈ ژ

 ا،ا واحدً ولقس ولدً  ر،ـثُ ـا كُ دً ا ٓتخذ أوٓا ولدً أن اهلل لق كان متخذً  :اثالثً 

 وٓ يؽتػقن بقلد واحد. لد،ٕن طادة إغـقاء اتخاذ أكثر مـ و

وقد ُطؾِؿ بالعؼقل أن  لد،فؽقػ يؽقن لف الق جة،أن اهلل لؿ يتخذ زو ا:رابعً 

 القلد ٓ يؽقن إٓ مـ زوجة.

طـ  تعالك اهلل لد،أي ا كان ذلؽ الق ا،فبطؾت هبذا دطقى أن اهلل اتخذ ولدً 

 ا.ا كبقرً ذلؽ طؾق  

 لـــفص
الصحقح مـ هذه  فقف الؿققَػ  ـ اهللُ بق   :هداية وإرشاد ولؿا كان الؼرآن كتاَب 

ا مـ طشريـ مقضعً  مـ ـػك طـ كػسف اتخاذ القلد يف كحقٍ ف ،الؿؼآت الثالث

 .كػك طـ كػسف اتخاذ الصاحبة )الزوجة( يف مقضعقـ مـ الؼرآن الؽريؿوالؼرآن، 

أن هذه الؿؼالة )اتخاذ القلد( هل يف الحؼقؼة  لـبل ـ اكؿا بق  

  ى:الَ عَ تَ  اهللُ  قاَل » : فؼد قال الـبل محؿد لك،سب ٌة هلل تعامَ 
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بني اْبُن آَدَم َوَلْم َيُكْن َلُه َذلِ   هُ يبُ ذِ كْ ا تَ مَّ يَ فَ  ،َك لِ ذَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ ي وَ نِ مَ تَ َش وَ  َك،كذَّ

 .انَ ا كَ مَ كَ  هُ وَد عِ أُ  نْ أَ  رُ دِ قْ  أَ ي ََّل ىِّ أَ  مَ عَ زَ فَ  ايَ يَّ إِ 

 (1)«.اًد لَ وَ  وْ أَ  ةً بَ احِ َص  َذ خِ تَّ أَ  نْ ي أَ اىِ َح ُسبْ فَ  (،ٌد لَ ي وَ )لِ  :هُ لُ وْ قَ فَ  ايَ يَّ إِ  هُ مُ تْ ا َش مَّ أَ وَ 

ُه كػسل طـ اتخاذ الصاحبة ـأكَ  :أي)سبحاين(  لفقق  -الزوجة وهل-ز 

يعترب مـ  لد،القكالصاحبة و قر،ٕن وصػ اهلل بآحتقاج إلك الغ ،لدوالق

ثؿ إن هذا  ،رهوهق أطؾؿ بـػسف مـ غق لؽ،فنن اهلل لؿ يصػ كػسف بذ ،التـؼص هلل

 طـ غـل ففق -اهلل وهق-أما الخالؼ  ري،القصػ ٓ يؾقؼ إٓ بالؿخؾقق البش

 .العاَلؿقـ

 

*** 
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 رسد اآليات اميت ًىف اهلل فيُا غي ًفصٍ اختاذ الِدل
 :يؿقال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀپ  پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ .1

 ﴾ٿ

قؾ أيفا  لف:، يؼقل اهلل الؿخاَصب هق الـبل محؿد  ﴾،ٱ﴿

 الرسقل لؽؾ الـاس.

هق اهلل الؿتػرد بإلقهقة والربقبقة وإسؿاء  أي ﴾:ٻٻ ٻ ﴿

 ٓ يشاركف أحد فقفا. ات،والصػ

 طؾب مـف حاجاهتا.وتَ  صؿد لف جؿقع الخالئؼالذي تَ  أي ﴾:پپ ﴿

ٕن هذه صػات  بة،لقس لف ولد وٓ والد وٓ صاح أي ﴾:ڀڀ  ڀپ ﴿

 ولقس كؿثؾف شلء. لء،أما اهلل فال يشبفف ش قـ،الؿخؾقق

ٍء َقْبَؾُف.  ْي أَ  ﴾ڀ ڀ﴿ لفوقق
ْ
ـْ َشل ْد َط  َوَلْؿ َيَتَقل 

ٓ يف أسؿائف  قف،لقس لف ُمـؿاثؾ وٓ شب أي ﴾:ٿٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

َٓ ُمَؽافٌِئ  س،وتؼد   سبحاكف وتعالك لف،وٓ يف أفعاوٓ يف صػاتف  َوَلْقَس َلُف ِطْدٌل َو
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َٓ ُمَسا َفاْكَتَػك َأْن  ،َي ُؿَساوِ الْطَؾك وَ إَ وَ  َفَؼَطَع اهلل يف هذه أية الـ ظِقَر الؼريَب  ٍو،َو

َٓ َيُؽقُن  ،دٌ َيُؽقَن َلُف َولَ  ـَ َشقْ الإِْذ  ًدا َبْق ٓ  ُمَتَقل  ـِ َأْو ُمَتَؼاِرَبقْ َقَلُد إِ ـِ ُمَتَعاِدَلْق ،َئْق  ـِ

ا َكبِقًرا. ـْ َذلَِؽ ُطُؾق   َوَتَعاَلك اهلُل َط

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ .2

 .(1)﴾ژ ڑ ڑ

وكؾ ما يف السؿقات وإرض  دة،تف بالعباق  وواحد يف أحؼ   تف،أن اهلل واحد يف ذا

 فؿـ الؿحال أن يؽقن لف مـفؿ شريؽ أو ولد. قف،فنهنؿ مؿؾقكقن لف مػتؼرون إل

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

جب حب خب مب  ىئ يئجئ حئ مئ  یېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿ .3

 .(2)﴾ىب يب جت حت

                                                 

 .171 اء:سقرة الـس (1)

 .111 ام:سقرة إكع (2)
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طؾك غقر  اهلل سبحاكف تعالك هق الذي أوجد السؿقات وإرض وما فقفـ

الذي تصِؿد وتؾجل  ؿد،وهق اإللـٰف السقد الص لد،فؽقػ يؽقن هلل الق بؼ،مثال سا

وهق الغـل طـ  لف،ٓ زوجة  أي: لف،وهق الذي ٓ صاحبة  ئؼ،إلقف الخال

 مضطرة إلقف يف جؿقع أحقالفا. قف،وكؾفا فؼقرة إل تف،مخؾققا

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ہ ہ ہ  ہڻ ۀ ۀ ﴿ .4

 .(1)﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﮳ ﮴

ه اهلل كػسف ـف ا،اتخذ اهلل لـػسف ولدً  قن:صارى والؿشركـقالت القفقد والـ ـز 

 ده،َمـ يف السؿقات وإرض مؾُؽف وطبق كؾ   بؾ إن   ال:فؼ صؾ،طـ هذا الؼقل البا

رون تح لف،وهؿ جؿقًعا خاضعقن   ت تدبقره.ُمسخ 

ر  بؼ،واهلل تعالك هق خالؼ السؿقات وإرض طؾك غقر مثال س وإذا قد 

 .فقؽقن« كـ» لفأمًرا وأراد حصقلف فنكؿا يؼقل 

*** 
                                                 

 .117 - 116 رة:سقرة البؼ (1)
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 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

 .(1)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ .5

ه اهلل  ا،مِـ طباده وَخْؾِؼف ولدً ما كان هلل تعالك وٓ يؾقؼ بف أن يتخذ  تـز 

س طـ ذ صغقًرا كان أو كبقًرا: فنكف لـ  ده،إذا قضك أمًرا مـ إمقر وأرا لؽ،وتؼد 

 فقؽقن ذلؽ الشلء الذي أراده اهلل وشاءه. ،«ـك» لف:وإكؿا يؼقل  قف،يؿتـع طؾ

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

﮸ ﮹  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮲ ۓے ے ۓ ﴿ .6

         ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﮺ ﮻ ﮼ 

ۆ ۆ       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    

 .(2)﴾ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ ۈ ۈ ٴۇ

اهلل  فرد   ا،)وهق اهلل( ولدً  الرحؿـٰـاتخذ  ن(:قالت الـصارى )الؿسقحقق

                                                 

 .35 يؿ:سقرة مر (1)

 .95 - 88 يؿ:سقرة مر (2)
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مِـ فظاطة  تتػط رن السؿقاتتؽاد  ة،رـؽَ ـــلؼد قؾتؿ مؼالة طظقؿة مُ  :لفطؾقفؿ بؼق

ؿ تُ بْ َس كَ  وتسؼط الجبال سؼقًصا شديًدا غضًبا هلل أنْ  رض،وتتصدع إ لة،لؿؼاهذه ا

وتتضؿـ أن اهلل  ا،ٕن هذا يتضؿـ وصػف بصػة لؿ يصػ كػسف هب ،دَ القل لف

 الغـك الؿط لد،فاتخذ الق ؼف،محتاج لخؾ
َ
تعالك اهلل طـ ذلؽ  ؾؼ،وأكف لقس بغــل

 ا كبقًرا.طؾق  

ٕن اتخاذ  ا،وٓ يؾقؼ بعظؿتف أن يتخذ ولدً  وما يـبغل لؾرحؿـٰـ ال:ثؿ ق

طـ كؾ  الؿربأوالحؼ أن اهلل هق الغـل الحؿقد  جة،القلد يدل طؾك الـؼص والحا

 الـؼائص.

 ذ ولدا؟!َخ وف يصح مع هذا أن يقال إىه اتَّ فكَ  يء،َش  لِّ الق كُ ه َخ ىَّ ن أَ بوَّ فَ 

اإلكس  مِـ الؿالئؽة وَمـ يف إرض مِـ السؿقاتكؾ َمـ يف  ال:ثؿ ق

 ا لف بالعبقدية. خاضًعا مؼر  ف يقم الؼقامة طبًدا ذلقاًل والجـ سقليت رب  

فال يخػك طؾقف  هؿ،ؾِؿ طددـوطَ  فؿ،َخْؾَؼف كؾ لؼد أحصك اهلل 

 أحد مـفؿ.

 معف. لف وٓ ولدَ  ٓ ماَل  ده،ف يقم الؼقامة وحوسقف يليت كؾ  فرد مـ الخؾؼ رب  

َٓ َيـَْبِغل َلُف ـَ اهلل َتَعاَلك يف هذه اَفَبق   ٍء  ُد،َقلَ الٔيات أكف 
ْ
َك ُف َخالُِؼ ُكؾ  َشل

ِ
ٕ

ٍء َفِؼقٌر إَِلقْ  ُف،َوَمالِؽُ 
ْ
اِن السؿقاِت ـِؿـَوَج  ِف،َخاِضٌع َذلِقٌؾ َلَديْ  ِف،َوُكؾ  َشل قُع ُسؽ 

ٓ  هُ  ُه،ْرِض َطبِقدُ إَ وَ  َٓ إلـٰف إِ َٓ َرب  ِسَقاه. َق،َوُهَق َرب ُفْؿ   َو
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 يؿ:ل اهلل تعالك يف الؼرآن الؽرقا

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀپ پ پ ڀ ﴿ .7

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .(1)﴾ڃ ڃ

ٕكف لق  خر،وٓ يرضك بلن يؽقن معف معبقد آ ا،لؿ يجعؾ اهلل لـػسف ولدً 

ان بقـفؿ ولؽ تف،لفذا الؽقن ٓكػرد كؾ رب بؿخؾققا أكثر مِـ رَب  ةَ كان ثؿ  

 فقختؾ  كظام الؽقن. قا،مغالبة كشلن مؾقك الدك

ه اهلل ـثؿ ك سفا طـ وصػ الؿشركقـ لف بلن لف  ز  كػسف وقد 

 وهق وحده يعؾؿ ما غاب طـ خؾؼف وما شاهدوه. ا،شريًؽا أو ولدً 

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

گ گ ڳ ڳ ڳ  ک ک گ گ کژ ڑ ڑ ک ﴿ .8

 .(2)﴾ۀ ۀ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ
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إن كان  :قؾ أيفا الرسقل لؿشركل ققمؽ الزاطؿقـ أن الؿالئؽة بـات اهلل

ـٰـ ولد كؿا تزطؿقن فلكا أول العابديـ لفذا الق ولؽـ هذا ما كان ولـ  لد،لؾرحؿ

س طـ اتخاذ الصاحبة والق قن،يؽ بؾ هذا مـ الؽذب وآفرتاء طؾك  لد،فنن اهلل تؼد 

ويؾعبقن يف  فؿ،ترك أيفا الرسقل همٓء الؿػرتيـ طؾك اهلل يخقضقن يف باصؾفا ،اهلل

 بالعذاب يف أخرة. فقفحتك يالققا يقمفؿ الذي يقطدون  هؿ،دكقا

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ۓھ ے ے ﴿ .9

    ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ۇ ۇ ۆ     ڭ ڭ ڭ

 .(1)﴾ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ

إن  قـكؼقل الؿشرك ا(،)اتخذ اهلل ولدً  ؾةذكر اهلل يف هذه أية الؿؼقلة الباص

ه كػسف طـ ذلؽ فؼ ،أو الؿسقح ابـ اهلل ،الؿالئؽة بـات اهلل  ﴾،﮲﴿ :الثؿ كز 
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س اهلل طـ ذلؽ كؾف وتـز   أي ما يف السؿقات لف  اه،ففق الغـل طـ كؾ ما سق ه،تؼد 

 !د مـ مخؾققاتف وكؾ شلء مؿؾقك لف؟فؽقػ يؽقن لف ول رض،وإ

 !هؾ لديؽؿ دلقؾ طؾك ما تػرتوكف مـ الؽذب؟

 !أم أكؽؿ تؼقلقن طؾك اهلل ما ٓ تعؾؿقن حؼقؼتف وصحتف؟

إن الذيـ يػرتون طؾك اهلل الؽذب بقصػف أكف اتخذ  ؿد:بؾ قؾ لفؿ يا مح

بؾ  رة،يف الدكقا وٓ يف أخ مطؾقهبؿلـ يـالقا  القلد وإضافة الشريؽ إلقف أهنؿ

ثؿ إذا اكؼضك أجؾفؿ فنلقـا  ا،يف الدكقا بؽػرهؿ وكذهبؿ متاًطا قصقرً  نسقتؿتعق

 ،فـؿ بسبب كػرهؿ باهلل وتؽذيبفؿ رسؾ اهللـثؿ كذيؼفؿ طذاب ج هؿ،مصقر

 وجحدهؿ آياتف.

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ھ ھ  ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ .11

 .(1)﴾﮷ ﮸ ﮹

ه طـ القلد  اء،الحؿد هلل الذي لف الؽؿال والثـ قل:قؾ أيفا الرس الذي تـز 
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 قي،ففق الغـل الؼ ؼف،وٓ يؽقن لف سبحاكف كاصٌر مِـ خؾ تف،والشريؽ يف طباد

ء طؾقف وطبادتف وحده ٓ ا بالثـاظ ؿُف تعظقًؿا تام  ـوطَ  قف،وهؿ الػؼراء الؿحتاجقن إل

 وإخالص الديـ كؾف لف. لف،شريؽ 

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ۋ ۋ ۅ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ .11

 .(1)﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ېۉ ۉ ې 

رت ـوكثُ  ،َطُظَؿْت بركات اهلل قل:ـل اهلل طؾك كػسف فقؼـثـيف أية إولك يُ 

ل الؼرآن الػارَق  ، وكُؿؾت أوصافف ف،تخقرا بقـ الحؼ  هق الذي كز 

ًٓ  والباصؾ طؾك طبده محؿد    لإلكس والجـ.لقؽقن رسق

ولؿ يؽـ لف  ا،ولؿ يتخذ ولدً  رض،الذي لف مؾؽ السؿقات وإوهق 

اه طؾك ما يـاسبف مـ الخؾؼ َوْفؼ  ،لءشوهق الذي خؾؼ كؾ  ؽف،شريؽ يف مؾ فسق 

 ون كؼص أو خؾؾ.ما تؼتضقف حؽؿتف د

*** 
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 ال:ػ اهلل تعالك الؼرآن الؽريؿ فؼوَص 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  مئ حئی ی ی ی جئ ﴿ .12

 .(1)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 (،ا)اتخذ اهلل ولدً  قا:يصػ اهلل كتابف وهق الؼرآن الؽريؿ بلكف ُيـذر مـ قال

دوهؿ يف مؼقلتفؿ هذه ووَصػفؿ بلهنؿ لقس طـدهؿ وٓ طـد أسالففؿ الذيـ قؾ  

طق َطُظؿت هذه الؿؼالة الشـقعة  كف،بلهنؿ لقس طـدهؿ شلء مـ العؾؿ طؾك ما َيد 

ًٓ  فؿ،التل تخرج مـ أفقاه   كاذًبا.ما يؼقلقن إٓ قق

*** 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ےھ ھ ھ ھ ے ﴿ .13

 .(2)﴾﮺ ﮻ ﮼

س  اء،هلل أن يتخذ ولًدا ٓختار مـ مخؾققاتف ما يشلق أراد ا ه اهلل وتؼد  تـز 
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ار الذي قفر خؾؼف  ؿد،الػرد الص حد،فنكف القاحد إ لد،طـ أن يؽقن لف و الؼف 

 فؽؾ شلء لف متذلؾ خاضع. تف،بؼدر

 

 

*** 
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 رسد اآليات اميت ًىف فيُا اهلل غي ًفصٍ اختاذ الزوجة والِدل
خاذ الصاحبة )الزوجة( يف مقضعقـ مـ الؼرآن لقربهـ كػك اهلل طـ كػسف ات

 ٕن القلد ٓ يؽقن إٓ بعد اتخاذ الصاحبة. لد،ا طؾك بطالن اتخاذ القا طؼؾق  بذلؽ برهاكً 

 يؿ:قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽر

 .(1)﴾ڄ ڄڦ  ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ .14

تعالت طظؿتف  :ـكفالؿع ل،لجالوالـَجـد  هق العظؿة وا ـا،تعاَلك َجـد  رب

ٕن  اتخاذ الزوجة والقلد ٓ يؽقن إٓ طـ  ا،وجاللف طـ أن يتخذ زوجة أو ولدً 

وخؾُؼف هؿ  لء،هق الغـل طـ كؾ ش بقـؿا اهلل  ؿا،حاجة لف

 ـل،أما اهلل ففق الغ فؿ،ُقعقـقهؿ طؾك قضاء حقائجـل لد،قـالؿحتاجقن لؾزوجة وال

كؿا وصػ  قـ،ق والقهاب والـُؿـِعؿ طؾك الؿخؾققبؾ هق الرزا شل،ٓ يحتاج ل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ ات:الذارياهلل كػسف بذلؽ يف ققلف تعالك يف سقرة 

 .(2)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڍ ڍ
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سقاء  ا،فنذا كان اهلل لؿ يتخذ زوجة: بطؾ بذلؽ ققُل مـ قال بلكف اتخذ ولدً 

 ،إن الؿسقح ابـ اهلل قالذيـ قالأو الـصارى ا ،ا ابـ اهللإن ُطزيرً  قاالقفقد الذيـ قال

ا كان جـسف ٓ ٕن القلد أي   ،إن الؿالئؽة بـات اهلل قاأو مشركق العرب الذيـ قال

 فؾؿا بطؾ هذا بطؾ هذا. ة(،يؽقن إٓ مـ زوجة )صاحب

*** 

 يم:قال اهلل تعالى يف القرآن الكر 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  وئ وئەئ ەئ  ې ى ى ائ ائې ﴿ .15

يئ جب حب  ىئجئ حئ مئ  یېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ۈئ ېئ ېئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  خب مب ىب يب جت حت خت

 .(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ـ   ية:تفسور اآل  دة،هلل تعالك يف العبا شركاءَ  جعؾ همٓء الؿشركقن الج

وقد خؾؼ اهلل تعالك السؿقات وإرض  ون،اطتؼاًدا مـفؿ أهنؿ يـػعقن أو يضر

خصائص الربقبقة  الذيـ لقس فقفؿ مـ دم،وما يعبدون مـ الجـ وغقرها مـ الع

الؿـعؿ بسائر أصـاف  مر،فجعؾقها شركاء لؿـ لف الخؾؼ وإ لء،وإلقهقة ش

ـ كاكت تؾؽ صػاتف فقجب إذ مَ  قع،ففذا خطل شـ ده،الؿستؼؾ بالخؾؼ وح عؿ،الـ

 يجب أن يـزه اهلل طـف. لف،أن ُيػرد بالعبادة وحده ٓ شريؽ 
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طؾك غقر  هق الذي أوجد السؿقات وإرض وما فقفـ واهلل 

وهق الغـل طـ القلد بؿؾؽف لؾسؿقات  ،لدوفؽقػ يؽقن هلل  بؼ،مثال سا

وكؾفا  تف،وهق الغـل طـ مخؾققا ئؼ،الذي تصِؿد وتؾجل إلقف الخال رض،وإ

 ؟!مضطرة يف جؿقع أحقالفا إلقف قف،فؼقرة إل

*** 

16.  
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل بني ابْ  :قال اهللُ » َل:َأك ُف َقا َوَثَبَت َط ُن آَدَم كذَّ

فيما تكذيبه إياي فزعم أين َّل أقدر  لك،وشَتمني ولم يكن له ذ َك،َوَلْم َيُكْن َلُه َذلِ 

(، فُسبحاين أن أتخذ صاحبة أو لي ولد) لهوأما شتمه إياي فقو ان،أن أعوده كما ك

 (1)«.اولًد 

ُه كػسل طـ اتخاذ الصاحبة ـأكَ  أي)سبحاين(  لفقق  -الزوجة وهل-ز 

وهل  ،ٕن آحتقاج إلك الصاحبة والقلد مـ صػات الـؼص يف حؼ اهلل ،لدالقو

 .العاَلؿقـ طـ غـل ففق -اهلل وهق-أما الخالؼ  ري،ٓ تؾقؼ إٓ بالؿخؾقق البش

 

*** 
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ِحقِح »َوفِل   .17   ا،َأْيًض « الص 

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ََّل » َل:َأك ُف َقا َط

ثم  ،ُد ُل له الولـعَ ـوُيـْج  به،ُك رَ ـشـإىه يُ  ، اهللِ  َأَحَد َأْصَبُر َعَلى َأًذى يسمعه ِمنَ 

 (1).«هو ُيَعافِوِهْم وَيْرُزُقُهمْ 

 لةف هذه أيات وهذا البقان مـ اهلل أن يـتفل طـ مؼقالقاجب طؾك مـ بؾغتْ 

ض كػسف لتفديد اهلل لف بالعؼقبة البؾق ا،إن هلل ولدً  والعذاب إلقؿ يقم  غة،وإٓ طر 

 واهلل الفادي إلك الصراط الؿستؼقؿ. مة،كؿا جاء يف أيات الؿتؼد مة،الؼقا

 

*** 

                                                 

 .طـ أبل مقسك إشعري  لف،( والؾػظ 2814( ومسؾؿ )7378رواه البخاري ) (1)



ستون دلوًلا عذ تكريم دين اإلسًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...   118 

 
 

 كال إن املالئكة بٌات اهللوي  ِذكر  
 الَأْخَبَر اهلل َتَعاَلك يف آيات كثقرة يف الؼرآن َأن  

ِ
َطْقا َطَؾك اهلل َقُفقَد َوالـ َصاَرى اد 

ا َكبِقرً تَ  ا،َوَزَطُؿقا َأن  َلُف َوَلدً  ا،َشَططً  ا َيُؼقُلقَن ُطُؾق  َوَأْخَبَر َأك ُفْؿ َلْقَس  ا،َعاَلك اهلُل َطؿ 

ُد  ٓ  ُمَجر  ـْ َسَبَؼُفْؿ إَِلك َهِذِه الَلُفْؿ ُمْسَتـٌَد فِقَؿا َزَطُؿقُه إِ َؿَؼاَلِة الَؼْقِل َوُمَشاَبَفُة َم

ال   َزَطُؿقا لَِجْفؾِِفْؿ  ِب،َعرَ الـْ ُمْشِركِل َوَهَؽَذا َصَقائُِػ مِ  ْؿ،َتَشاَبَفْت ُقُؾقُبفُ  ِة،الض 

  َؿاَلئَِؽةَ الَأن  
ِ
ـ  الَوَأك ُف َصاَهَر َسَرَواِت  ،َبـَاُت اهلل َد مِـُْفَؿا  (1)ِج  ُة،َؿاَلئِؽَ الَفَتَقل 

ا َيُؼقُلق ا ُيْشِرُكقن. َن،َتَعاَلك اهلُل َطؿ  َه َطؿ   َوَتـَز 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ۓ ے﴿ َقاَل اهلل َتَعاَلك طـفؿ: .18

 .(2)﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

وجعؾ همٓء الؿشركقن باهلل الؿالئؽة الذيـ هؿ طباد الرحؿـ  والمعنى:

 فقجف لفؿ الؼرآن سمآ: أَحَضروا َخْؾَؼفؿ حتك يحؽؿقا بلهنؿ إكاث؟ ا،إكاثً 

 .وُيسللقن طـفا يف أخرة ؿ،سُتؽتب شفادهت

*** 

                                                 

 «.الـفاية» ظراكأشراففؿ.  أي جـسروات ال (1)
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ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٹ ﴿ َوَقاَل اهلل َتَعاَلك: .19

 .(1)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ

أي: جعؾ همٓء الؿشركقن بقـ الّؾف وبقـ الجـة كََسبا، حقث زطؿقا أن الؿالئؽة 

بـات الّؾف، وأن أمفاهتؿ َسَرواُت الجـ، والحال أن الـِجـ قد طؾؿت أهنؿ محضرون بقـ 

 .(2)يدي الّؾف لِقُجازيفؿ، فؾق كان بقـفؿ وبقـ اهلل كسٌب لؿ يؽقكقا كذلؽ

*** 

ٹ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿٺ ٿ ٿ ﴿ َوَقاَل اهلل َتَعاَلك: .21

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .(3)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

فػل هذه أية وصػ اهلل تعالك الؿالئؽة الذيـ كاكت العرب تعبدهؿ 

وصػفؿ لفؿ وأكؽر طؾقفؿ  قن،مؽرموأهنؿ  ،وتزطؿ أهنؿ بـات اهلل بلهنؿ طباد هلل

 .بلهنؿ أوٓد اهلل

*** 
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 قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽريؿ:

ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٿ ٿ  ٺ﴿ .21

 .(1)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

ه -فزطؿقا أن الؿالئؽة بـات اهلل  ا،اتخذ الرحؿـٰـ ولدً  قن:قال الؿشرك تـز 

ب ،وكالمفؿ باصؾ ٕن الؿالئؽة طباد اهلل ،-ؽاهلل طـ ذل صقن ُمؼر  قن ُمخص 

وٓ  ؿ،وهؿ يف حسـ صاطتفؿ ٓ يتؽؾؿقن إٓ بؿا يلمرهؿ بف رهب ئؾ،بالػضا

ا إن هلل ولدً  قاإهنؿ قال فؿفؽقػ يصح أن يؼال طـ بف، حتك يلذن لفؿ يعؿؾقن طؿاًل 

  ممروا بذلؽ؟!وهؿ لؿ يُ 

 

*** 
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ِِّ يف ثػظيه املصيح غيىس ابي مريه فِق وزنتلٍ ـن  ـاتلحذير وي امغ  
ية والربِبيةامبرشي  ة، ورفػٍ إىل وزنمة األلَِ

الؽتاب مـ الـصارى  ا أهَؾ قال اهلل تعالك يف الؼرآن الؽريؿ واطظً 

 وع:)الؿسقحققـ( بعدم اإلفراط يف تعظقؿ طقسك ابـ مريؿ فقق الحد الؿشر

*** 

ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ﴿ :َس َوَتَقدَّ  سبحاكف وتعالكقال اهلل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ٹ ٹ

ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 .(1)﴾﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
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ـْ َشاَبَفُفؿْ الَيـَْفك اهلل َتَعاَلك َأْهَؾ  ـِ  ؽَِتاِب َوَم ياإلِ ُغُؾق  وَ الَط ،ْصَراِء فِل الد   ـِ

َفَؽاَن  ،َحد  الَؿِسقَح َحت ك َجاَوُزوا الَفالـ َصاَرى َغَؾْقا َوَأْصَرُوا  ،َحد  الَوُهَق ُمَجاَوَزُة 

 َوَرُسقلُ ال
ِ
ـُ َأَمتِِف  ُف،َقاِجُب َطَؾْقِفْؿ َأْن َيْعَتِؼُدوا َأك ُف َطْبُد اهلل  ،(1)َبُتقلِ لاَعْذَراِء الَواْب

تِل َأْحَصـَْت َفْرَجفَ   َكْػخَ  ا،َؿَؾَؽ ِجْبِريَؾ إَِلْقفَ الَفَبَعَث اهلُل  ا،ال 
ِ
ـْ َأْمِر اهلل  ًة،َفـََػَخ فِقَفا َط

الَّتِي بسببها ففذه هل الؽؾؿة  مف،فؽان طقسك يف بطـ أ ،﴾﮴﴿ ؿةثؿ قال اهلل كؾ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ ك:َكَؿا َقاَل َتَعالَ  َد،الؿسقح َوُوجِ  ُخِلَق 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ ك:، َوَقاَل َتَعالَ (2)﴾ۇ ﮴ ڭے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 . (3)﴾﯁ ﮿ ﯀﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

وأكف  حؼقؼة طقسك  وهذه أيات جاءت بعد أن أبان اهلل 

ِهؿ فـؾُ ـسبحاكف الـصارى فـفاهؿ طـ غُ  فقطظ اهللُ  ،رسقل مـ طـد اهلل غؾق وال قف،ق 

أو  رب،بلن يقصػ بلوصاف ال وع،وهق الزيادة يف التعظقؿ فقق الحد الؿشر قف،ف

فلمرهؿ اهلل يف هذه  رب،ُيصرف لف شلء مـ العبادات التل ٓ يجقز صرففا إٓ لؾ

                                                 

 «.الـفاية» ظراكالؿـؼطعة طـ الرجال.  أي قلتالبَ  (1)
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ودطاهؿ إلك اإليؿان بلن طقسك طبد اهلل  ؾة،أيات بآكتفاء طـ أققالفؿ الباص

يف  كجقؾ( ٓ تتجاوزوا آطتؼاد الصحقَح اإل أييا أهؾ الؽتاب ) ال:فؼ لف،ورسق

إكؿا  ا،فال تجعؾقا لف صاحبًة وٓ ولدً  حؼ،وٓ تؼقلقا طؾك اهلل إٓ ال ؽؿ،ديـ

 حؼ،بؾ رسقل أرسؾف اهلل بال ،ولقس ولد اهلل ،الؿسقح طقسك ابـ مريؿ رسقل اهلل

لؿسقح فؽان ا ،«ـك» لف:وهل قق يؿ،وَخَؾَؼف بالؽؾؿة التل ُأرسؾ هبا جربيؾ إلك مر

 ،ففل مـ اهلل اح،وحف خؾؼفا اهلل كؿا خؾؼ غقرها مـ إروورُ  يؿ،يف بطـ أمف مر

ققا بلن اهلل واحد وأسؾؿقا  ققا رسؾف فقؿا جا لف،َفصد  وكؿ بف مـ طـد اهلل ءوصد 

فتعتؼدوا ألقهقتفؿا  قـ،وٓ تجعؾقا طقسك وأمف مع اهلل شريؽَ  بف،واطؿؾقا 

وكؾ ما  كف،إكؿا اهلل إلـٰف واحد سبحا ؽؿ،لة خقًرا لاكتفقا طـ هذه الؿؼا ؿا،وتعبدوه

 !فؽقػ يؽقن لف مـفؿ صاحبة أو ولد؟ ف،يف السؿقات وإرض ُمْؾؽُ 

ؾقا طؾقف وحده  فؿ، طؾك تدبقر خؾؼف وتصريػ معاشوكػك باهلل وكقاًل  فتقك 

 ففق كافقؽؿ.

*** 

 لى:وقال اهلل تعا

ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڑ ک ک ک ک 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
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وئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ی ی ی ی جئ حئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج 

 .(1)﴾مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض جح

ومـفا أكف  مة،ا مؿا سقؽقن يقم الؼقاذكر اهلل تعالك يف هذه أيات بعًض 

ـَ  ـْ  ِف،ْكَراِم َلُف َوالت ْؼِريِع َوالت ْقبِقِخ لَِعابِِدياإلِ مريؿ َطَؾك َسبِقِؾ  سَقسلل طقسك اب مِؿ 

 
ِ
ـُ اهلل ا  ُف،ْو َأك ُف َشِريؽُ أَ  ،َأْو َأك ُف اهللُ  ،َكَذَب َطَؾْقِف َواْفَتَرى َوَزَطَؿ َأك ُف اْب َتَعاَلك اهلُل َطؿ 

ـْ َكَذَب  ُف،َفَقْسَلُلُف َوُهَق َيْعَؾُؿ َأك ُف َلْؿ َيَؼْع مِـُْف َما َيْسَلُلُف َطـْ  َن،َيُؼقُلق ـْ لَِتْقبِقِخ َم
َوَلؽِ

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ بة:وهق أطؾؿ باإلجا ِف،َطَؾقْ 

ًها اهللَ   أي ،﴾ڑ﴿ :لك طـ ذلؽ قائاًل تعا فعـدها سقجقب طقسك مـز 

 ْي:أَ  ،﴾ڳک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ قت،يا ربـا طـ هذا القصػ وتعال َت تـزهْ 

 . اإلـٰفً ذوا غقر اهلل اتخِ  :اسَلْقَس مـ حؼل وٓ حؼ غقري أن أققل لؾـ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿

ٌب َطظِقؿٌ  ،﴾ھ ما يـبغل لل أن أققل لؾـاس  ِب،َجَقاالِخَطاِب وَ الفِل  َوَهَذا َتَلد 

تعؾُؿ  لء،ٕكف ٓ يخػك طؾقؽ ش ،هللأإن كـُت قؾُت هذا فؼد طؾؿَتف يا  حؼ،غقر ال
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إكؽ أكت طالٌؿ بؽؾ شلء مؿا ضفر  سؽ،وٓ أطؾؿ أكا ما يف كػ سل،ما ُتضؿره كػ

 أو َخػل.

ـَ َأْرَسْؾَتـِل  ،﴾﮳ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ : كثؿ سقؼقل طقس ِحق

 َوَأْكزَ  ْؿ،إَِلْقفِ 
 
ِذي َكاَن ُيْتَؾك َطَؾْقفِ الْلَت َطَؾل  ل بتبؾقغف.وأمرتـ ْؿ،ؽَِتاَب ال 

َر َما َقاَل َلُفْؿ بَِؼْقلِ  دوا اهلل أفرِ  ْي:أَ  ،﴾ۆ﮴ ڭ ۇ ۇ ﴿ ِف:ُثؿ  َفس 

 بالعبادة.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿

ا كـت وكـُت أكا شاهًدا طؾقفؿ وطؾك أفعالفؿ وأققالفؿ لؿ   ْي:أَ  ،﴾وئەئ ەئ 

قبضتـل واسرتجعتـل إلقؽ برفعل إلك السؿاء  أي قؽ،فؾؿا تقفقتـل إل فؿ،بقـ

ـَ َأَراُدوا َقْتؾِل وأكت طؾك كؾ شلء  هؿ،الؿط ؾِع طؾك سرائر أكَت  كـَت  - ِحق

 ٓ تخػك طؾقؽ خافقة يف إرض وٓ يف السؿاء. قد،شف

إن  أي: ،﴾ىئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿

أو  ؽ،تػعؾ هبؿ ما تشاء بعدلِ  فؿ،وأكت أطؾؿ بلحقال دك،ؿ طباهلل فنهنا تعذهبؿ يا

 الحؽقؿ يف تدبقره وأمره.  ُب،فنكؽ أكت العزيز الذي ٓ ُيغالَ  تؽ،تغػر لفؿ برحؿ

 وهذه أية فقفا ثـاء طؾك اهلل تعالك بصػة الحؽؿة والعدل وكؿال العؾؿ.
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 ها:عندئذ قال اهلل بعد

حت خت  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴿

 طـد ذلؽ سقؼقل اهلل لعقسك أي: ،﴾جحمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج 

:  ُهؿ واكؼقادُ  فؿ،هؿ رب  هذا يقم الجزاء الذي يـػع الؿقحديـ تقحقد

لفؿ جـات تجري مـ تحت  فؿ،وصدُقفؿ يف كقاهتؿ وأققالفؿ وأطؿال طف،لشر

 اهلُل طـفؿ  ا،ماكثقـ فقفا أبدً  ار،قصقرها إهن
َ
ورضقا طـف  فؿ،ؾ حسـاتِ بِ فؼَ َرِضل

 بؿا أططاهؿ مـ جزيؾ ثقابف. ذلؽ الجزاء والرضا مـف طؾقفؿ هق الػقز العظقؿ.

ثؿ ختؿ اهلل أيات بتلكقد أن اهلل هق وحده الذي لف مؾؽ السؿقات 

مح ﴿ الفؼ لء،وهق سبحاكف طؾك كؾ شلء قدير ٓ يعجزه ش فـ،وإرض وما فق

 .﴾جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض

*** 

 لى:وقال اهلل تعا

ڻ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 .(1)﴾   
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فؼؾ أيفا الرسقل  يؿ،لؼد كػر الـصارى الؼائؾقن بلن اهلل هق الؿسقح ابـ مر

ا كؿا إلـٰفً لق كان الؿسقح  فؿ:هذا الدلقؾ العؼؾل الدال طؾك بطالن مؼقلت :ءلفمٓ

ف وَمـ يف إرض جؿقعً  طقن لَؼِدَر أن يدفع قضاء اهلل بنهالكف وإهالك ُأم  وقد  ا،يد 

وهق كذلؽ ٓ يستطقع أن يدفع طـ  قت،ماتت أم الؿسقح فؾؿ يدفع طـفا الؿ

فؼد هؿ  القفقد بؼتؾف فؾؿ يستطع أن يدفع طـ كػسف إٓ بؼضاٍء قضاه اهلل  سف،كػ

فالؿسقح وأمف  اء،وهق رفعف إلك السؿ فؿ،قدرة البشر كؾلقس يف قدرتف ولقس يف 

ففذا دلقٌؾ طؾك أكف بشر  ؿا،طْبدان مـ طباد اهلل ٓ يؼدران طؾك دفع الفالك طـف

يخؾؼف  ،ؾؽ هللوجؿقع الؿقجقدات يف السؿقات وإرض مِ  دم،كسائر بـل آ

 وهق طؾك كؾ شلء قدير.  اء،ويصرفف كؿا يش

*** 

 لى:وقال اهلل تعا

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦٹ ٹ ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گڈ ڈ ژ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼   ے ۓھ ھ ھ ے 

 .(1)﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ائ ەئ ەئ
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قد كػروا  ،يؿإن اهلل هق الؿسقح ابـ مر قاقال لن الذيـبيبقـ اهلل تعالك 

 وهق رد الحؼ الذي جاء مـ طـد اهلل. ان،والؽػر ضد اإليؿ ذه،بؿؼالتفؿ ه

)اطبدوا اهلل وحده ٓ شريؽ  قؾ:وأخرب تعالك أن الؿسقح قال لبـل إسرائ

ؼد مع اهلل غقره ف ـ يعبدْ إكف مَ  ء(،فلكا وأكتؿ يف وجقب الؼقام بالعبقدية هلل سقا لف،

م اهلل طؾقف الج  ولقس لف كاصٌر ُيـؼُذه مـفا. ه،وجعؾ الـار ُمسَتَؼر   ـة،حر 

 بـ،وآ ب،إ اء:إن  اهلل مجؿقُع ثالثة أشق ال:لؼد كػر مـ ق :ثؿ قال اهلل

 وح الؼدس. ورُ 

 وهق اهلل. حؼ،أَما َطؾَِؿ همٓء الـصارى أكف لقس لؾـاس سقى معبقد واحد 

ُقِصقَبـ فؿ طذاب الؿؼالة طـ افرتائفؿ وكذهبؿ لَ أصحاب هذه  إن لؿ يـتفِ 

 مملؿ بسبب كػرهؿ باهلل.

ا قال لك،أفال يرجع همٓء الـصارى إلك اهلل تعا ويسللقن  قا،ويتقبقن طؿ 

 رحقٌؿ هبؿ. قـ،واهلل تعالك متجاوز طـ ذكقب التائب ،ةَ اهلل تعالك الؿغػر

إٓ رسقٌل  مريؿ  ما الؿسقح ابـ ال:ا فؼا هنائق  ثؿ قرر اهلل تؼريرً 

ي سؾ،ؿـ تؼدمف مـ الرـك ه َصدِّ قت تصديًؼا جازًما بؿا أمرها  أي ،قةوُأم  قد َصد 

 وطؿؾت بؿا يؼتضقف ذلؽ التصديؼ مـ إطؿال الصالحة. لف،اهلل بالتصديؼ 

ـْ ُخُروِجِف مِـُْفؿَ  ﴾﮿ ﯀ ﯁﴿ ُف:َوأما َقْقلُ  ـْ  ا،كِـَاَيٌة َط
َكَؿا َيْخُرُج مِ
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ـْ َكاَن بَِفِذِه  ْي:أَ  شر،ـ البَغْقِرِهَؿا م ـْ إلـٰفاَكْقَػ َيُؽقُن  ِة،َؿَثابَ الَوَم ؟! َتَعاَلك اهلُل َط

ا َكبِقًرا.   َقْقلِِفْؿ َوَجْفؾِِفْؿ ُطُؾق 

ا َمن وَّل يكون إلـٰهً  ام،ففؿا بشر كغقرهؿا مـ البشر يحتاجان إلك الطع

 يحتاج إلى الطعام لوعوش. 

ؾ أيفا الرسقل حال  فؼد وضحـا العالماِت الدالَة طؾك  ار،همٓء الؽػفتلم 

طقكف يف أكبقاء اهلل ثؿ هؿ مع ذلؽ َيِضؾ قن طـ الحؼ  ،وحداكقتـا وُبطالن ما َيد 

 فاكظر كقػ ُيصرفقن طـ الحؼ بعد هذا البقان. قف،الذي َكفديفؿ إل

َوَأْخَبَر َأن   ا،فػل هذه أيات َحَؽَؿ اهلل َتَعاَلك بُِؽْػِر الـصارى َشْرًطا َوَقَدرً 

ـُ َمْرَيؿَ  ،َمَع َأن  رسقلفؿ ْؿ،َهَذا َصَدَر مِـْفُ   ،ـ لفؿ أكف طبٌد هللـقد بق   ،َوُهَق ِطقَسك اْب

َٓ  اق،يلكؾ الطعام ويؿشل يف إسق قق،مخؾ ر،بَش   َوْحَدُه 
ِ
َداٍع إَِلك ِطَباَدِة اهلل

َدُهْؿ َطَؾك ِخاَلِف َذلَِؽ بِ  ُف،َشِريَؽ لَ  ِخْزِي الوَ  ِر،َؼَراالَػْقِز بَِداِر الَوَطَدِم  ِر،الـ اَوَتَقط 

اِر  سقاء  فؿ،تقطدهؿ بذلؽ طؾك اختالف صقائػ ِر،َعاالَفَقاِن وَ الوَ  ِة،ِخرَ أفِل الد 

ک ک ک ﴿ قاأو الذيـ قال ،﴾ڻڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ قاالذيـ قال

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ ء:ا لجؿقع همٓفؼال اهلل متقطدً  ،﴾گ

 .﴾ڈ ڈ ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 

*** 



ستون دلوًلا عذ تكريم دين اإلسًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...   121 

 
 لى:وقال اهلل تعا

ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

 وئ وئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 .(1)﴾ۇئ ۇئ

تػقد هذه أية أن القفقُد والـصارى اتخذوا العؾؿاَء والُعب اَد أرباًبا )جؿع 

طقن لفؿ إح ،«(رب» ؿةكؾ واتخذ  ،فقؾتزمقن هبا ويرتكقن شرائع اهلل ام،ؽـُيَشر 

فعؾقا هذا مع أن اهلل أمرهؿ  وه،ا فعبدالـصارى الؿسقح طقسك ابـ مريؿ إلـٰفً 

س طؿا  هق،ٓ إلـٰف إٓ  حؼ،ففق اإللـٰف ال ره،بعبادتف وحده دون غق ه وتؼد  تـز 

 يػرتيف أهؾ الشرك والضالل.

*** 

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 . يوم الدينإىل

                                                 

 .31 بة:سقرة التق (1)



 121 ًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...ستون دلوًلا عذ تكريم اإلس

 
 

 

 مهسة يف أُذن عاقل

 ؼؾ،ققٌل مـخالػ لؾع -وهل مريؿ-ن اهلل اتخذ صاحبة إ رىإن ققل الـصا 

مع أكف هق الذي خؾؼفا بـػسف وخؾؼ  فا،ٕكف يؾزم مـف أن الرب محتاج إلق

 كؾ العالؿ!

ا لعؼؾف هذا الؼقل ٓ يؼتـع بف اإلكسان ذو الثؼافة العادية إٓ إذا كان معاكدً 

ا فؽقػ يؽقن محتاًج  فؿ،ٕن اهلل هق الذي خؾؼ البشر ورزق سف،ف وإحساوقؾب

 إلقفؿ؟! 

   إغـقاء طادة هل كؿا-ا كثقريـ ا ٓتخذ أوٓدً أن يتخذ ولدً اهلل لق أراد- 

 ،الخ وٓ طؿ وٓ أب وٓ زوجة وٓ ابـ لف لقس فاهلل اواحدً  اولدً  ولقس

ولقس  ؾؽ،صػ هبذه الصػات هؿ الؿخؾقققن مثؾل ومثـوالذي يت

 .وهق اهلل  لؼ،الخا

   كؿا هق مؼرر يف الؿسقحقة  ا،كذلؽ فؾق أن الؿسقح هق ابـ اهلل حؼ

ؾب والؼتؾ والبصؼ يف ا تعرض لؾص  فؾؿاذا لؿ يدافع طـف لؿ   رة،الؿعاص

 ؟!حاشاه مـ ذلؽ بزطؿفؿ -ثؿ الؿقت ثالثة أيام  فف،وج

دي إذا تعرض ابـف لؿثؾ هذه اإلهاكة الػظقعة فنكف ستؼقم إن الشخص العا
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فؽقػ لؿ يـحصؾ هذا مـ اهلل )لق كاكت قصة  ـف،قائؿتف ويبطش بؿـ أهان اب

ويدبر  ؾف،الذي خؾؼ الؽقن ك قي،وهق الؼ ة(،الصؾب حؼقؼة ولقست خراف

 !الؽقن بقده؟

 حتك الشخص الؿسقحل لق فؽر يف قرارة كػسف قل،هذا ٓ يصح يف العؼ

ولؽـ  ؾف،فنكف لـ يؼبؾ هذا يف داخ ،االؿجتؿع جاكبً  ؼؾقدَ تَ  كَ رَ تَ باستؼاللقِة تػؽقٍر وَ 

 بسبب تؼؾقد الؿجتؿع أو الخقف مـ التعذيب يف غرف الؽـقسة فنكف يعتؼد هذا.

 ؼة،ولق أكف قرأ الؼرآن )الؽتاب الؿؼدس يف ديـ اإلسالم( لتبقـت لف الحؼق

ف ديـ ا تحر  فنكؿا لؿ   اد،بدون دٓلة وإرش اًل هؿَ لؿ يرتكفؿ  ده،فنن اهلل رحقؿ بعبا

وأكزل طؾقف الؼرآن لقؽقن كتاب  ا،الؿسقح بعد رفعف إلك السؿاء أرسؾ كبقف محؿدً 

 ـ،ؼتؾ ولؿ ُيفَ ـ فقف أن الؿسقح لؿ ُيصؾب ولؿ يُ وبق   فؿ،هداية وإرشاد لؾـاس كؾ

ة لؿ تحصؾ لـبل يف معجزة سؿاوية رباكق بؾ رفعف اهلل إلقف قبؾ أن يؿسف إذى

والالئؼ  ؼؾ،وهذا هق الؿقافؼ لؾع تؾ،وحؿك كبقف العظقؿ مـ اإلهاكة والؼ ؾف،قب

بلن يرسؾف اهلل إلك بـل إسرائقؾ ثؿ يحؿقف مـ اإلهاكة  تف،بؼدر الؿسقح ومؽاك

وكعؿة  آن،فالحؿد هلل طؾك كعؿة الؼر لب،ٕكف ققي غا تف،وإذى بحقلف وقق

 وضقح الحؼ والقصقل إلقف.

 

*** 
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 خامتة لطوفة

 «:مالقرآن الكري»قال اهلل تعالى يف الكتاب المقدس 

ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 (1)﴾ٺ ٿ ٿ

قؾ أيفا  لف:، يؼقل اهلل الؿخاَصب هق الـبل محؿد  ،﴾ٱ﴿

 الرسقل لؽؾ الـاس.

 .أن اهلل واحد يف ذاتفأي  ،﴾ٻٻ ٻ ٻ ﴿

د لف جؿقع الخالئؼ وتطؾب مـف ي تصؿِ أي الذ ،﴾پپ پ ﴿

 حاجاهتا.

ٕن هذه صػات  بة،لقس لف ولد وٓ والد وٓ صاح أي ،﴾ڀپ ڀ ڀ ڀ ﴿

 وهق أطؾؿ بـػسف مـ غقره. لء،ولقس كؿثؾف ش لء،أما اهلل فال يشبفف ش قـ،الؿخؾقق

                                                 

 سقرة اإلخالص. (1)
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ٓ يف أسؿائف  قف،لقس لف ُمـؿاثؾ وٓ شب أي ،﴾ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

س. تبارك وتعالك لف،فعاوٓ يف صػاتف وٓ يف أ   وتؼد 

*** 

رسد اآليات من القرآن الكريم التي ىفى »اىتهى بحمد اهلل الفصل السابع 

 ان:، ويلوه الفصل الثامن بعنو«فوها اهلل عن ىفسه اختاذ الولد والزوجة والبنات

عوسى ابن مريم إىل السامء، ومحاية اهلل له من القتل ادسوح قصة رفع »

 .لخإ «والصلب...

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

 

*** 
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 الثامن:فصل ال

 ابن مريم إىل السامء، عوسى ادسوح قصة رفع 

 ومحاية اهلل له من القتل والصلب

قال اهلل تعالى يف سورة النساء يف ذم الوهود الذين كفروا بعوسى ابن مريم 

 اء:وه وآَذوا غوره من األىبووآذَ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڳ

 .(1)﴾ھ ھ ھ ھ ے ے

ك مريؿ بؿا كسبقه إكا لعـ اهؿ بسبب كػرهؿ وافرتائفؿ طؾ ود:قال اهلل عن الوه

وبسبب ققلفؿ طـ طقسك طؾك سبقؾ التفؽؿ  ـف،وهل بريئة م كا،إلقفا مـ الز

طل لـػسف هذا الؿـصب وهق مـصب الـبق) اء:وآستفز والحؼ  ،(ةقتؾـا هذا الذي يد 

  شبقًفا بف ضـ ا مـفؿ أكف طقسك. بؾ صؾبقا رجاًل  قه،أهنؿ ما قتؾقا طقسك وما صؾب

                                                 

 .159 - 156 اء:سقرة الـس (1)
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مـ القفقد ووافؼ طؾك ذلؽ مـ الـصارى فنهنؿ ٓ ِطْؾَؿ  ومـ اد طك َقْتَؾفُ 

ٕن اهلل حؿك كبقف  قـ،بؾ شاكقـ متقهؿ قـ،وما قتؾقه متقؼـ ظـ،لديفؿ إٓ اتباع ال

ره مـ الذيـ كػر ا،وحف حق  فرفعف إلقف ببدكف ورُ  قؿ،العظ خؾ صُف مـ  أي وا،وصف 

 وقضائف.حؽقًؿا يف تدبقره  ؽف،وكان اهلل طزيًزا يف مؾ هؿ،أذا

فنن  قف،مـ اطتؼاد الـصارى ف خقرٌ  وهذا آطتؼاد يف طقسك 

الـصارى يعتؼدون أن طقسك ُقتَِؾ وُصؾِب وُبِصؼ يف وجفف وُوِضع الشقك طؾك 

 ثؿ مات ثالثة أيام! سف،رأ

ف العظقؿ الؿسقح طقسك ابـ فقف أن اهلل خؾ ص كبق   ريةَ والحؼ الذي ٓ مِ 

بؾ رفعف اهلل إلك السؿاء يف معجزة  ،صؾب أصاًل ولؿ يُ  تؾ،مريؿ مـ ممامرة الؼ

فنن اهلل لؿا بعث طقسك  ؾب،وحؿاه مـ الؼتؾ والص ؾف،فقة لؿ تحصؾ لـبل قبإلـٰ

طؾك ما آتاه اهلل تعالك مـ الـبقة  حسده القفقدُ  دى،ابـ مريؿ بالبقـات والف

 الذي قوه- ِرئ إكؿفَ ـبـكان يُ و قؾ،فؼد آتاه اهلل اإلكج ات،والؿعجزات الباهر

ِرئ إبرص وُيـحقل ـبـوكان يُ  ،ابصقرً  فقؽقن طؾقف بقده فقؿسح -طؿكأ ُولِد

ر مـ الطقـ صائرً  ،الؿقتك بنذن اهلل ا بنذن اهلل ـػخ فقف فقؽقن صائرً ـا ثؿ يَ وُيصق 

إلك غقر ذلؽ مـ الؿعجزات التل أكرمف اهلل هبا وأجراها  كف،، ُيشاَهُد صقرا

بف ا يف،طؾك يد وسعقا يف أذاه  فؿ،مع أكف مرسؾ إلق قه،لقفقد وخالػومع هذا كذ 

ٓ  حتك صار كبل اهلل طقسك  فؿ،ا مـ طـد أكػسحسدً  فؿ،بؽؾ ما أمؽـ

ثؿ لؿ  ان،يف البؾد ؽثر السقاحة هق وأمف بؾ يُ  دة،ُيساكـفؿ يف بؾ
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وكان -ؽ دمشؼ يف ذلؽ الزمان ـفسعقا إلك َمؾِ  ،د(القفق أي) ُيؼـعفؿ ذلؽ

 يػتِــ إن ببقت الؿؼدس رجاًل  لفوقالقا  ،-بؽقاكـدة الطبَ  ا مـ مشركً رجاًل 

وكتب إلك  ذا،ـ همِ  ؾُؽ فغِضب الؿَ  ؽ،ؾِ ـؿَ ـػسدهؿ طؾك الـالـاس وُيضؾفؿ ويُ 

وأن  لف،هق ورجا ببقتف ُيحقط أي قر،كائبف بالؿؼدس أن يحتاط طؾك هذا الؿذك

ؾ الؽتاب فؾؿا وص اس،ويُؽػ  أذاه طـ الـ سف،َيصؾبف وَيضع الشقك طؾك رأ

إلك والل بقت الؿؼدس ذهب هق وصائػة مـ القفقد إلك الؿـزل الذي فقف 

سبعة  قؾ:وق شر،اثـل طشر أو ثالثة ط بف،مع جؿاطة مـ أصحا طقسك 

فؾؿا  وه،وكان ذلؽ يف يقم الجؿعة بعد العصر لقؾة السبت فحاصر ا،طشر كػرً 

ؿ طؾقف أو خروجف أحس  الؿسقح طقسك ابـ مريؿ هبؿ وأكف ٓ محالة مـ دخقلف

 وهق رفقؼل يف الجـة؟ فل،ؾَؼك طؾقف شبـؽؿ يُ أي   بف:إلقفؿ قال ٕصحا

ويؽقن ثقابف  هؿ،ويػتديـل مـ أذا فل،ؿ يرضك بلن يجعؾف اهلل شبـؽُ ـأي   أي:

 أن يؽقن رفقؼل يف الجـة؟

فلطاد  ُف،ولؽـ الؿسقح استصغر ِسـ   لؽ،فؼام شاب مـفؿ واكتدب كػسف لذ

ا طؾك أن طازمً  اب،ويف كؾ مرة ٓ يؼقم إٓ ذلؽ الش ثة،ثاكقة وثال الطؾَب  الؿسقُح 

فؾؿا رأى الؿسقح تصؿقؿ  ذى،يػتدي الؿسقح بـػسف لئال يصقب الؿسقح أ

ٓ بلس بلن تؽقن أكت الشخص الذي يؼقم هبذه  أي: ق(،)أكت ه لف:الشاب قال 

تِحت كافذة مـ ـوفُ  قح،حتك صار كلكف الؿس ،قحالؿس فللَؼك اهلل طؾقف شبفَ  ؿة،الؿف

فُرفِع إلك  ءة،إغػا أي قم،ِسـٌة مـ الـ  الؿسقحوأخَذت  قت،سؼػ الب
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كؿا قال اهلل  وه،ولؿ يستطع القفقد أن يمذ قء،لؿ ُيصبف س لؽ،السؿاء وهق كذ

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ لك:تعا

 -الحقاريقن-الؿسقح  فؾؿا ُرفَِع إلك السؿاء خرج أولئؽ الـػر أصحاُب 

 ،قحالؿسضـقا أكف  ن بالبقت ذلؽ الشاب  قفؾؿا رأى أولئؽ الؿحقط ،قتالب مـ

وافتخر القفقد  سف،ووضعقا الشقك طؾك رأ قه،فلخذوه يف الؾقؾ وقتؾقه وصؾب

ح قتفؿ صقائُػ  قا،بذلؽ وتبج  ما طدا  مر،مـ الـصارى لجفؾفؿ بحؼقؼة إ وصد 

ف مـ عف وسالمتَ اهدوا رفْ فنهنؿ ش ،قـمـ الحقاري ـ كان يف البقت مع الؿسقحمَ 

  فنهنؿ ضـقا كؿا ضـ القفقد أن الؿصؾقب هق الؿسقح كػسف.غقرهؿ وأما  ذى،إ

 .فؾف يف ذلؽ الحؽؿة البالغة ده،وهذا كؾف مـ امتحان اهلل لعبا

الذي  قؿ،ـف وأضفره يف الؼرآن العظه وبق  وقد أوضح اهلل حؼقؼة إمر وجال  

 ات،والدٓئؾ القاضحد بالؿعجزات والبقـات الؿمي   يؿ،ؽرـأكزلف طؾك رسقلف ال

طؾع طؾك السرائر ـالؿُ  قـ،ورب العالؿ قـ،وهق أصدق الؼائؾ-فؼال تعالك 

 ،-نبؿا كان وما يؽق ؿُ العالِ  رض،الذي يعؾؿ السر يف السؿاوات وإ ئر،والضؿا

ثؿ  اه،رأوا شَبَفُف فظـقه إي أي:، (2)﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ الق

يعـل بذلؽ  ،﴾کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ الق

                                                 

 .77 ان:سورة آل عمر (1)

 .779 اء:سورة النس (2)
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قفؿ مـ الـصا قد،مـ اد طك قتؾف مـ القف  گ گ ﴿ الثؿ ق رى،ومـ صد 

 .بؾ شاكقـ متقهؿقـ سك،وما قتؾقه متقؼـقـ أكف طق أي: ،﴾گگ 

 لب،غا أي يز،أن اهلل طز أي ،﴾ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ ال:ثم ق

ك اهلل فقفا ت هذه العزة والغؾبة يف هذه ـوقد تبقـ اب،ـمـقع الجَ  الؼصة العظقؿة التل كج 

أكف حؽقؿ يف  أي ﴾ں﴿ لفثؿ وصػ كػسف بؼق كة،كبقف الؽريؿ مـ إذى واإلها

ره ويؼضقف مـ إمقر التل يخؾُ جؿقع ما ُيؼَ  ولف الحؽؿة  فا،يضع إمقر مقاضعَ  فا،ؼد 

 .وإمر الـافذ قؿ،والسؾطان العظ غة،والحجة الدام غة،البال

فقالت صائفة:  ،ئفرى بعد رفع المسوح إلى ثالث صواوقد افترق النصا

زطؿقا أن  قة،وهمٓء هؿ القعؼقب (،ءد إلك السؿاثؿ صعِ  اء،كان اهلل فقـا ما ش)

 .تعالك اهلل طـ ذلؽ ،هق اهللالؿسقح 

ـُ )قة: وقالت فر وهمٓء هؿ  (،فثؿ رفعف اهلل إلق اء،اهلل( ما ش كان فقـا )اب

 .ايتخذ ولدً تعالك اهلل طـ أن  ية،الـسطقر

 (،فثؿ رفعف اهلل إلق اء،اهلل ورسقلف( ما ش كان فقـا )طبدُ ) قة:وقالت فر

 قف،الذيـ لؿ يـحرفقا طـ آطتؼاد الصحقح ف ا،سقح حؼ  ـوهمٓء هؿ أتباع الؿ

ولؿ يصػقه بشلء مـ أوصاف  قح،ولؿ يعظؿقه التعظقؿ الزائد طـ الحد الؿسؿ

 إلقهقة وٓ الربقبقة.

الذي كسخ اهلل بف  م،ديـ اإلسال ؿل،ا بديـف الخاتكبقف محؿدً  فؾؿا بعث اهلل
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أقر هذه الحؼقؼة التل وجعؾف الديـ الؿؼبقل إلك ققام الساطة:  ئع،الشرا جؿقعَ 

  لؿسقح طؾك أكف طبدٌ ـ آمـ بافؿَ  فا،اختؾػ الـصارى والقفقد فق
 
 رسقٌل بشٌر كبل

وأما مـ  حؼ،ذا مـ أهؾ الوأن اهلل رفعف إلقف وكجاه مـ إذى: فف ،مـ طـد اهلل

 ،اا طظقؿً وقال إثؿً  ،حؼوصػ الؿسقح بؿا يخالػ ذلؽ فؼد ضؾ طـ صريؼ ال

 واستحؼ القصػ بالؽػر والدخقل يف الـار.

ـُ َأبِل َحاتِؿٍ  ـِ َطب اٍس  (1)روى اْب ـِ اْب ا َأَراَد  َل:َقا َط اهلُل َأْن َيْرَفَع َلؿ 

َؿاءِ   َيْعـِل-مِـُْفْؿ ْثـَا َطَشَر َرُجاًل َبْقِت االَخَرَج َطَؾك َأْصَحابِِف، َوفِل  :ِطقَسك إَِلك الس 

ـَ 
ـَ المِ ق ـٍ  -َحَقاِري  ـْ َطْق

إِن   َل:َبْقِت، َوَرْأُسُف َيْؼُطُر َماًء َفَؼاالفِل  (2)َفَخَرَج َطَؾْقِفْؿ مِ

ـْ يَ  ـَ بِل. مِـُْؽْؿ َم ًة َبْعَد َأْن آَم ْ َطْشَرَة َمر 
 ْؽُػُر بِل اْثـََتل

ُؽْؿ ُيْؾَؼك َطَؾْقِف َشَبِفل َفُقْؼَتَؾ َمَؽاكِل، َوَيُؽقَن َمِعل فِل َدَرَجتِل َل:ُثؿ  َقا َأي 
 ؟ (3)

ـْ َأْحَدثِِفْؿ ِسـ ا
 اْجؾِْس.  ُف:، َفَؼاَل لَ (4)َفَؼاَم َشاب  مِ

                                                 

وروى ابـ جرير هذه الؼصة  ،157 اء:سقرة الـس تؿ،ٓبـ أبل حا« تػسقر الؼرآن العظقؿ» :ظراك (1)

 يف آخر تػسقر سقرة الصػ.« جامع البقان»بنسـاده يف تػسقره 

 اضل ٓستخراج الؿاء مـفا.وهل البئر التل تؽقن يف البققت يف الؿ ،اءهل طقـ الؿ قـالع (2)

 ا لف طؾك أكف افتدى الؿسقح بـػسف.ثقابً  :يعـل أكف سقؽقن معف يف درجتف يف الجـة (3)

 ا.مِـ أقؾ فؿ طؿرً  أي (4)
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، َفَؼاُثؿ  َأَطاَد َطَؾْقفِ  اب   اْجؾِْس.  َل:ْؿ، َفَؼاَم الش 

، َفَؼا اب   َأَكا.  َل:ُثؿ  َأَطاَد َطَؾْقِفْؿ، َفَؼاَم الش 

 َأْكَت ُهَق َذاَك.  َل:َفَؼا

ـْ َرْوَزَكةٍ 
 َطَؾْقِف َشَبُف ِطقَسك، َوُرفَِع ِطقَسك مِ

َ
َؿاِء. الفِل  (1)َفُلْلِؼل  َبْقِت إَِلك الس 

ؾَ  َل:َقا ـَ َوَجاَء الط 
َبَف َفَؼَتُؾقُه ُثؿ  َصَؾُبقُه، َفَؽَػَر بِِف  (2)َقُفقدِ الُب مِ َفَلَخُذوا الش 

ـَ بِفِ  ًة َبْعَد َأْن آَم ْ َطْشَرَة َمر 
)َكاَن َفَؼاَلْت َصائَِػٌة: ، ٍق ، َواْفَتَرُققا َثاَلَث فِرَ َبْعُضُفُؿ اْثـََتل

ؿَ  ِء اءِ اهلُل فِقـَا َما َشاَء ُثؿ  َصِعَد إَِلك الس  َٓ  ة.َقْعُؼقبِق  ال(، َوَهُم

ِء ٌة: َوَقاَلْت فِْرقَ  َٓ  َما َشاَء، ُثؿ  َرَفَعُف اهلُل إَِلْقِف(، َوَهُم
ِ
ـُ اهلل )َكاَن فِقـَا اْب

ُة.  الـ ْسُطقِري 

 َوَرُسقُلُف َما َشاَء اهلُل، ُثؿ  َرَفَعُف ا ٌة:َوَقاَلْت فِْرقَ 
ِ
هلُل إَِلْقِف(، )َكاَن فِقـَا َطْبُد اهلل

ِء  َٓ  .(3)ُؿْسؾُِؿقنالَوَهُم

                                                 

 فتحة. أي كةَروز (1)

 يطؾبقن الؿسقح ويبحثقن طـف. ـجاء الذي أي (2)

طام  :اناإلسالم لفا معـقبالؿسؾؿقـ هـا هؿ أتباع الؿسقح طؾك الحؼ، ٕن كؾؿة  الؿؼصقد (3)

ؾ فقفؿ، وهذا القصػ رِس أُ  ذيوصاطة الـبل الففق طبادة اهلل وحده  اموخاص، فلما الع

 )الؿسؾؿقن( يـطبؼ طؾك أتباع كؾ كبل مـ آدم إلك محؿد بؿا فقفؿ الؿسقح.

  موالؿعـك الثاين لؽؾؿة اإلسال
 
، محؿد  هق خصقص الديـ الذي بعث اهلل بف الـبل

= 
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َصامًِسا  (1)ْساَلمُ اإلِ ُؿْسؾَِؿِة َفَؼَتُؾقَها، َفَؾْؿ َيَزِل الَؽافَِرَتاِن َطَؾك الَفَتَظاَهَرِت 

ًدا   . َحت ك َبَعَث اهلُل ُمَحؿ 

مخ جس حس خس مس حص مص ﴿ ك:َوَذلَِؽ َقْقُلُف َتَعالَ  ٍس:َقاَل اْبُن َعبَّا

 (3).(2)﴾جض

، َأْبـَاَء قًض بِ  (4)َة ُجْرًدا ُمْرًداـ  َجـ ِة الجَ ال َأْهُؾ  ُؾ ُخ دْ يَ » ِث:َحِديالَوفِي  ـَ ؾِق ا ُمَؽح 

 .(5)«َثاَلٍث َوَثاَلثِقـ

ـِ ُيقُسَػ (6)َطَؾك مِقاَلِد ِطقَسك»رِ: َخ اآلَحِديِث الَوفِي   (7)«.، َوُحْس

                                
= 

 أتباطف بالؿسؾؿقـ.والذي يسؿك 

 اكظر التعؾقؼ السابؼ. (1)

 .14 صػ:سقرة ال (2)

ـُ َطب اٍس، َطَؾك َشْرِط ُمْسؾِؿ. : قال ابـ كثقر (3)  َوَهَذا إِْسـَاٌد َصِحقٌح إَِلك اْب

 وهق الذي ٓ لحقة لف.  ردجؿع أم اوُمردً  سؿ،وهق الذي لقس طؾقف شعر ج ردجؿع أج اُجردً  (4)

 (.7933وحسـف محؼؼقه برقؿ ) ره،( وغق2/295« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (5)

 وهق ثالث وثالثقن سـة كؿا سقليت. قف،ف الذي ُرفِع فيف سـ   :أي)طؾك مقالد طقسك(  لفمعـك قق (6)

صربي بـ سالمة  قؼ:تحؼ ، ( طـ أكس112« )صػة الجـة»رواه الضقاء الؿؼدسل يف  (7)

 الرياض. -دار بؾـسقة  شر:الـا قـ،شاه

 شر:الـا ضا،تحؼقؼ طؾل ر ، طـ ابـ طباس (،259« )صػة الجـة»أبق كعقؿ يف  اهورو

 دمشؼ. -دار الؿلمقن 

= 
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ادُ    َوَكَذا َقاَل َحؿ 

 
ـْ َطؾِل ـُ َسَؾَؿَة، َط ـْ َسِعقدِ  ْب ـِ َزْيٍد، َط ـِ  ْب ُؿَسق ِب، َأك ُف الْب

ـَ َسـًَة. ،ُرفَِع ِطقَسك َل:َقا ـُ َثاَلٍث َوَثاَلثِق  (1)َوُهَق اْب

 :(ةالبداية والنهاي)يف كتابه  قال المًرخ ابن كثور 

َؿاِء َبْعدَ  الؿسقَح  َأْخَبَر اهلل َتَعاَلك َأك ُف َرَفعَ  اُه بِ إَِلك الس  الـ ْقِم، رفعف َما َتَقف 

ـَ (2)ا كان يف إرضوحف وجسده كفقئتف لؿ  برُ 
َتُف مِ ـْ َأَراَد َأِذي  َقُفقِد ال، َوَخؾ َصُف مِؿ 

ـَ َوَشْقا بِِف إَِلك َبْعِض  ِذي َماِن لقؼتؾقه.الُؿُؾقِك الال   َؽَػَرِة فِل َذلَِؽ الز 

ـَ الَأْطَداَء أن  لؽوقصة ذ
َؿِسقح َمَع اللَتْقِريِط  قاعَ َقُفقِد َس الَؿِسقِح مِ

وَماكِق ة  ُؾَطاِت الر  ـَ آَكَذاَك لقؼتؾقه، فَقَشْقا بِِف إَِلك َبْعِض َحاكَِؿة لِػِ الالس  َؾْسطِق

َماِن، َفَلَمَر بَِؼْتؾِِف َوَصْؾبِِف، َفَحَصُروُه فِل َداٍر بَِبْقِت الُؿُؾقِك ال َؽَػَرِة فِل َذلَِؽ الز 

ْبِت، وسبب ذلؽ العداء أن القفقد لؿا الق َة َؿْؼِدِس، َوَذلَِؽ َطِش ال ُجُؿَعِة َلْقَؾَة الس 

ـَ  مريؿ بالبقـات والفدى: حسدوه طؾك ما آتاه اهلل مـ الـبقة  بعث اهلل طقسك اب

وإبرص وُيحقل الؿقتك  (3)والؿعجزات الباهرات، فؼد كان ُيربئ إكؿفَ 
                                

= 

 (.2512« )السؾسؾة الصحقحة»إلباين بشقاهده يف  صححفوالحديث 

 (.1111( برقؿ )1/481« )العؾؾ ومعرفة الرجال»رواه أحؿد يف  (1)

ففق باٍق هـاك  قة،ك السؿاء الثاكأكف رفعف إل جاء يف الحديث طـ الـبل محؿد  (2)

( طـ 164( ومسؾؿ )3217« )صحقح البخاري» ظر:اكحتك يلذن اهلل بـزولف يف آخر الزمان. 

 .أكس بـ مالؽ 

 د أطؿك.ـهق الذي ُولِ  ؿفإك (3)
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ُر مـ الطقـ صائًرا ثؿ يـػخ ف بنذن ف بنذن قف فقؽقن صائًرا ُيشاَهُد صقراكُ اهلل، وُيَصق 

، إلك غقر ذلؽ مـ الؿعجزات التل أكرمف اهلل هبا وأجراها طؾك يديف، اهلل 

لقعؾؿ الـاس أكف كبل، فؽذبقه وخالػقه، وَسَعْقا يف أذاه بؽؾ ما أمؽـفؿ، حتك 

ٓ ُيساكـفؿ يف بؾدة، بؾ ُيؽثر السقاحة وآختػاء طـفؿ يف  صار طقسك 

 .ق وأمف مريؿ البالد ه

ثؿ لؿ ُيؼـعفؿ ذلؽ حتك سعقا إلك َمؾِِؽ دمشؼ يف ذلؽ الزمان، وكان 

إن  لف)الققكان(، فؼالقا  ـف مشرًكا مـ َطبَدِة الؽقاكب، وكان يؼال ٕهؾ ديرجاًل 

، فغضب وُيفسد على الَمِلِك رعاياه يػتـ الـاس وُيِضؾ فؿ بِـبقِت الؿؼدس رجاًل 

ـُ  وهق َداُودُ -كائبف بالؿؼدس  ب إلكـ هذا، وكتم ُؽ ؾِ الؿَ  أن يؼبض طؾك  -ُيقَرا ْب

هذا الؿذكقر، وأن َيصؾبف وَيضع الشقك طؾك رأسف، وَيُؽػ  أذاه طـ الـاس، فؾؿا 

وصؾ الؽتاب امتثؾ والل بقت الؿؼدس، وذهب هق وصائػة مـ القفقد إلك 

أو  طشرَ  ل، وكان مع جؿاطة مـ أصحابف، اثـَ الؿـزل الذي فقف طقسك 

سبعة طشر كػًرا، وكان ذلؽ يقم الجؿعة بعد العصر لقؾة  قؾثة طشر، وقثال

ا َحاَن َوْقُت ُدُخقلِِفْؿ ألؼك اهلُل َش  َف الؿسقح َطَؾك ـبَ ـالسبت، فحصروه هـالؽ، َفَؾؿ 

ـْ فتحةٍ الأحد َأْصَحابِِف 
ـَ ِطـَْدُه، َوُرفَِع الؿسقح مِ يف سؼػ البقت إَِلك  َحاِضِري

َؿاِء، َوَأهْ   َبْقِت َيـُْظُروَن، َوَدَخَؾِت الش  الُؾ الس 
َ
ِذي ُأْلِؼل اب  ال  رصة َفَقَجُدوا َذلَِؽ الش 

ْقَك َطَؾك َرْأِسِف إَِهاَكًة  ـَ َأك ُف ِطقَسك، َفَصَؾُبقُه َوَوَضُعقا الش  َطَؾْقِف َشَبُفُف، َفَلَخُذوُه َضاك ق

حقا بذلؽ، وصد   ُة الـ َصاَرى اَلُف، وتبج  يف دطقاهؿ أهنؿ قتؾقا  لقفقدَ ق َطام 



 135 ًلم دريم العذراء وابنها ادسوح...ستون دلوًلا عذ تكريم اإلس

 
الؿسقح، ٕهنؿ لؿ يعؾؿقا حؼقؼة إمر ولؿ يشاهدوا ما حدث يف داخؾ البقت، 

فظـقا كؿا ضـت القفقد أن الؿؼتقل الؿصؾقب هق الؿسقح، َوَضؾ قا بَِسَبِب َذلَِؽ 

ًٓ ُمبِقـًا َكثِقًرا َفاِحًشا َبِعقًدا.  (1)َضاَل

 ؟َمِسوَح الَوُهوُد اللَِماَذا َيْكَرُه  ُل:ُقووُهنَا َقْد َيْسَيل َسائٌِل َفوَ 

ْؿَحة َتَتـَاَقُض َمَع َصَبائِع َؿِسقح وَتَعالِقؿَ الأن  َدْطقَة  ُب:َجواالفَ  َقُفقد الف الس 

ِرَهة، وُقُؾقبِِفُؿ الَؼاِسقة ال ي ة الش  ا َجاَءُهؿ وكَ الُؿَتَؽب رة الَؿاد  َرة، َفَؾؿ  فؿ صحَ ُؿَتَحج 

تِف، هؿ بات  وأمرَ  ة َطَؾك ُكُبق  ال  ٍع لؾـ ُبقة، وَكَػُروا بِأَياِت الد  ـباطف ات َفُؿقه بَِلك ف ُمد 

َقاصِقـ. قا:وَقالُ   إِك َفا َتتِؿ  بُِؿَساَطَدة الش 

(2)

ا َصَؾَب  ُجَؾ ُثؿ  َأْلَؼْقُه بَِخَشَبتِفِ الَلؿ  اكَُف َمْطَرًحا لِْؾُؼَؿاَمِة : َجَعُؾقا َمؽَ (3)َقُفقُد َذلَِؽ الر 

، َفَؾْؿ َيَزْل َكَذلَِؽ َحت ك َكاَن فِل َزَماِن (4)َؼاُذوَراِت الَؿْقَتاِت وَ الَوالـ َجاَسَة َوِجقََػ 

ـَ  ُف ِهقاَلكَُة (5)ُقْسَطـْطِق اكِق ُة ال، َفَعَؿَدْت ُأم  ـْ ُهـَالَِؽ ُمْعتَ الَحر 
ِؼَدًة َأك ُف ِػـِْدَقاكِق ُة َفاْستَْخَرَجتُْف مِ

                                                 

تػسقر الؼرآن »و اء،إلك السؿ باُب ذكر رفع طقسك  قر،ٓبـ كث« البداية والـفاية» ظراك (1)

 .157 اء:سقرة الـس لف، ،«ؿالعظق

 إلك السؿاء. خاتؿة باب ذكر رفع طقسك  قر،ٓبـ كث« البداية والـفاية»بتصرف يسقر مـ  (2)

 الخشبة التل ُصؾب طؾقفا. أي (3)

 ولؿ يعؾؿ إغبقاء أن الؿسقح يف السؿاء! قح،يريدون هبذا إهاكة الؿس (4)

لؿا رأى الخالف  دي،الرابع الؿقال طاش يف مطؾع الؼرن ان،هق أحد أباصرة الروم قـقسطـط (5)

= 
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تِل ُصؾَِب َطَؾْقَفا الَؿِسقُح، َوَوَجُدوا ال ْقَها الَؿْصُؾقُب، فَعظ ُؿقا تِْؾَؽ الَخَشَبَة ال  َخَشبََة َوَغش 

ُكقا بَِشْؽؾَِفا َوَقب ُؾقَها، َوَأَمَرْت ُأم   ْؾَباكَاِت َوَتبَر  ـْ َثؿ  ات َخُذوا الص 
لِِئ، َومِ َهِب َوالم  بِالذ 

 الؾِِؽ ِهقاَلكَُة َفُلِزيَؾْت تِْؾَؽ ؿَ ال
َ
يـَِة، َفِفل َ َمَؽاكََفا َكـِقَسٌة َهائَِؾٌة ُمَزْخَرَفٌة بَِلكَْقاِع الز 

ُؼَؿاَمُة، َوُبـِل

تِل ُيَؼاُل َلفَ الَقْقَم بِبََؾِد َبقِْت الَؿْشُفقَرُة الَهِذِه  َها، ، بِاْطتِبَاِر َما َكاَن ِطـْدَ «ُؼَؿاَمةال» اَؿْؼِدِس، ال 

قكََفا  تِل َيُؼقُم َجَسُد «ِؼقَاَمةال»َوُيَسؿ   َؿِسقِح مِـَْفا. ال، َيْعـُقَن ال 

ْخَرِة الُثؿ  َأَمَرْت ِهقاَلَكُة بَِلْن ُتقَضَع ُقَؿاَمُة  َبَؾِد َوُكـَاَسُتُف َوَقاُذوَراُتُف َطَؾك الص 

 قِْبَؾُة 
َ
تِل ِهل ـُ  ت ك َفَتَح ُطَؿرُ ، َفَؾْؿ يَزْل َكَذلَِؽ َح (1)َقُفقدِ الال    (2)َخط اِب الْب

 (3)َؿْؼِدِس، فؽـس طـفا الؼؿامة بردائف، وصفرها مـ إخباث وإكجاس.الَبْقَت 

                                
= 

ف: جؿع إساقػة إلـٰ وقائؾ بلكف  شر،بقـ قائؾ بلن الؿسقح ب رى،يف مؿؾؽتف بقـ الـصا دب  

وأمرهؿ بتقحقد اطتؼادهؿ يف هذا  قل،وهل قريبة مـ اسطـب ة(،والبتاركة يف قصره بؿديـة )كقؼق

ولؽـ  ف،إلـٰوإقؾقة إلك أكف  شر،ب بلن الؿسقح فرأى إكثرية الؼقَل  ف،الؿقضقع حسًؿا لؾخال

ففق وثـل ٓ  تف،ف مع أكف ققل إقؾقة ٕن هذا الؼقل أقرب إلك طؼقدإلـٰقسطـطقـ مال إلك أكف 

واستؿر الؼقل طؾك هذا طؾك أكف مـ أصقل ديـ  ان،فػرض هذا الؼقل بؼقة السؾط يـ،يممـ بد

 ـ اهلل ما يستحؼ.طؾقف مِ  قح،الؿس

 بالقفقد الذيـ تظـ أهنؿ قتؾقا الؿسقح وصؾبقه. كؽايةً هذا  هقالكة فعؾت (1)

 .وهق الخؾقػة الثاين لؾؿسؾؿقـ بعد الـبل محؿد  (2)

 قد،هذا الػعؾ مـ الخؾقػة الؿسؾؿ طؿر بـ الخطاب يبقـ أخالق اإلسالم يف مؼابؾ أخالق القف (3)

دي إلك سـة الؼرن الرابع الؿقال ذمـ ون،قؿامة مرتاكؿة طؾك مدى ثالثة قر فؼد أزال 

فؿا أطظؿ أيادي  قد،بؾة القفأزالفا مـ الصخرة التل هل قِ  دس،طـدما فتح بقت الؿؼ (م637)

= 
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عوسى ابن مريم إىل ادسوح قصة رفع » الثامنالفصل اىتهى بحمد اهلل 

 بعنوان: التاسع، ويلوه الفصل «السامء، ومحاية اهلل له من القتل والصلب

 «أصحاب ادسوح بعد رفعه إىل السامءاختًلف »

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

 

*** 

                                
= 

 الصحابة! اإلسالم وأخالَق  أخالَق  وما أكرمَ  ،الؿسؾؿقـ طؾقفؿ
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 التاسع:الفصل 

 اختالف أصحاب ادسوح 

 (1)بعد رفعه إىل السامء

  ال:بعد رفعف إلك السؿاء طؾك أققفقف  اختؾػ أصحاب الؿسقح 

 ع إلك السؿاء.فِ فرُ  ،لفكان فقـا طبد اهلل ورسق :فؿفؼال قائؾقن مـ

 هق اهلل. ون:وقال آخر

 ابـ اهلل. هق ون:وقال آخر

والؼقٓن أخران  حؼ،فالؼقل إول هق الحؼ وأصحابف هؿ أهؾ ال

 كػر طظقؿ.

فؼد  ى،والبؾقة الؽرب ؿك،ثؿ بعد الؿسقح بثالثؿائة سـة حدثت الطامة العظ

 سة،والشؿام سة،والؼساو ػة،جؿقع إساقو عة،إرب اختؾػ البتاركةُ 

ه    بط،ٓ تـحصر وٓ تـض دة،اختؾػقا يف الؿسقح طؾك أققال متعد قـ،ابـوالر 

واجتؿعقا وتحاكؿقا إلك الؿؾؽ قسطـطقـ باين الؼسطـطقـقة وهؿ أصحاب 

                                                 

وشؿائؾف  ذكر صػة طقسك  صؾ:ف قر،ٓبـ كث «البداية والـفاية»هذا الػصؾ مـؼقل مـ  (1)

 وفضائؾف.
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ـ تؾؽ مِ  فصار الؿؾِؽ إلك ققل أكثر فرقة اتػؼت طؾك ققلٍ  ول،جؿع إالؿَ 

دت الػرقة  هؿ،وَدَحض َمـ طداهؿ وأبعد ،«ةالـؿؾؽق»الؿؼآت فسؿقا  وتػر 

 ورسقٌل  ،مـ طباد اهلل دٌ بْ طَ  طقسكالذي ثبت طؾك أن  قس،بـ أدي التابعة لعبد اهلل

يارات والَؼال   دي،فسؽـقا الرباري والبقا ؾف،مـ رس ، (1)ياتوبـقا الصقامع والد 

وَبـت الؿؾؽقة  حؾ،الـ  ولؿ يخالطقا أولئؽ الـِؿؾؾ و قد،وقـعقا بالعقش الزه

فحقلقا مـحاريبفا إلك  ان،وطؿدوا إلك ما كان مـ بـاء الققك ؾة،الفائ الؽـائَس 

 وقد كاكت إلك الشؿال إلك كجؿ الجدي. رق،الش

وبـت أمف  قح،طؾك محؾ مقلد الؿس« بقت لحؿ»وبـك الؿؾؽ قسطـطقـ 

 كف الؿسقح.، وهؿ ُيَسؾ ؿقن لؾقفقد أ(2)هقالكة الؼؿامة طؾك قرب الؿصؾقب

ومـفا مخالػ  ام،ووضعقا الؼقاكقـ وإحؽ ء،وقد كػرت همٓء وهمٓ

ومـ ذلؽ  اة،وَأحؾ قا أشقاء هل حرام بـص التقر اة،لؾعتقؼة التل هل التقر

ولؿ يؽـ الؿسقح صؾك إٓ إلك صخرة بقت  رق،صؾ قا إلك الشو ير،الخـز

لـبققـ صؾك إلقفا ومحؿد خاتؿ ا سك،وكذلؽ جؿقع إكبقاء بعد مق دس،الؿؼ

                                                 

ـق   تايالؼال   (1) الؿعجؿ » ظراكجؿع طؾك قاللل. وتُ  عة،وهل مؽان طبادة يشبف الصقم ،ةجؿع قِـؾ 

 «.القسقط

بـػسف  وإكؿا هق شخص افتدى الؿسقَح  قح،تؼدم بقان أن الشخص الؿصؾقب لقس هق الؿس (2)

ف وكجك اهلل كبق   قه،ؿسقح فؼتؾقه وصؾبـفظـف القفقد هق ال قح،وهق يشبف الؿس قه،لئال يؼتؾ

 ا.مً ا مؽر  زً إلك السؿاء معز   ورفعف ،ذىمـ إ قَح الؿس
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ل اتجاه صالتف  ا،أو سبعة طشر شفرً  شر،بعد هجرتف إلك الؿديـة ستة ط ثؿ حق 

 إلك الؽعبة التل بـاها إبراهقؿ الخؾقؾ.

ووضعقا العؼقدة التل  لؽ،قبؾ ذ رةً وصقروا الؽـائس ولؿ تؽـ مصق  

 وهل يف الحؼقؼة ،ىةباألماالتل يسؿقهنا  فؿ،يحػظفا أصػالفؿ وكساؤهؿ ورجال

أهؾ  رس،الـؿؾؽقة والـسطقرية أصحاب كسطق وجؿقعُ  كة،أكرب الؽػر والخقا

 لث،والقعؼقبقة أصحاب يعؼقب الربادطل أصحاب الؿجؿع الثا ين،الؿجؿع الثا

 ويختؾػقن يف تػسقرها. دة،يعتؼدون هذه العؼق

ة ك  ٕكبف طؾك ما فقفا مـ رِ  فر،، وحاكل الؽػر لقس بؽا(1)وها أكا أحؽقفا

 اظ،والخبال الؿػضل بصاحبف إلك الـار ذات الشق ػر،وكثرة الؽ اظ،إلػ

 قن:فقؼقل

كؾ ما ُيرى  رض،خالؼ السؿاوات وإ ؽؾ،أب ضابط ال حد،واف نلـٰكممـ ب

 ب،الؿقلقد مـ إ قد،بـ اهلل القحاوبرب واحد يسقع الؿسقح  رى،وكؾ ما ٓ يُ 

مساوي  قق،د غقر مخؾمقلق حؼ،ف إلـٰ حؼ مـ ف إلـٰ قر،كقر مـ ك قر،قبؾ كؾ الده

ومـ أجؾ خالصـا  شر،إب يف الجقهر الذي كان بف كؾ شلء مـ أجؾـا كحـ الب

وتلك س وُصؾِب  اء،ومـ مريؿ العذر دس،وتجسد مـ روح الؼ اء،كزل مـ السؿ

 تب،وقام يف الققم الثالث كؿا يف الؽ ر،ـبِ ـوتللؿ وقُ  طلبَ الـ  طؾك طفد بقالصس 

                                                 

 «.البداية والـفاية»الـؿتؽؾؿ هق ابـ كثقر يف كتابف  (1)
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 ـ يؿقـ إب.وجؾس ط اء،د إلك السؿوصعِ 

 ؽف،الذي ٓ فـاء لـُؿؾ ات،فسقليت بجسده لقِديـ إحقاء وإمق ،اوأيًض 

ؿجد ـوب لف،وروح الؼدس الرب الـُؿحقِل الؿـبثؼ مـ إب وآبـ مسجقد 

سة رسقل اء،الـاصؼ يف إكبق وأطرتف بؿعؿقدية  قة،وبؽـقسة واحدة جامعة مؼد 

ك ققامة  يا،واحدة لؿغػرة الخطا  (1)وحقاة الدهر أيت. آمقـ. تك،الؿقوكرتج 

 .اكتفك كالم الحافظ ابـ كثقر 

*** 

اختًلف أصحاب ادسوح بعد رفعه إىل » التاسعالفصل اىتهى بحمد اهلل 

إىل األرض ورجوعه  ادسوحقصة ىزول » بعنوان:العارش ، ويلوه الفصل «السامء

 «.إلوها يف آخر الزمان

ا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني وبارك عذ ىبون وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

 

*** 

                                                 

ٓبـ  (،3/229« )الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح»ضبطت كص إماكة مـ كتاب  (1)

 .تقؿقة 
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 العارش:الفصل 

 ىزول ادسوح إىل األرض قصة 

 وما يتلوه من أحداث إىل موته  يف آخر الزمان

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ لىقال اهلل تعا

 .(1)﴾ھ ھ ے ے

 :اثدأحستكون للمسوح عوسى ابن مريم يف آخر الزمان ستة 

كزولف مـ السؿاء طؾك مـارة أحد مساجد الؿسؾؿقـ يف مديـة  األولى

 دمشؼ.

 .(2)مـف الدجال بقده، ويريح الـاَس  ؼتؾ الؿسقَح أكف سقَ  والثاىوة

ـ معف مـ بسبب دطائف ودطاء مَ  (3)إهالك ققم يلجقج وملجقج والثالثة

 الؿسؾؿقـ طؾقفؿ.

                                                 

 .159 اء:سقرة الـس (1)

 سقليت التعريػ بالؿسقح الدجال. (2)

 التعريػ بؼقم يلجقج وملجقج.سقليت  (3)
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التل  الجزيةَ  د  ى، ويرُ أكف سقؽسر الصؾقب الذي يعبده الـصارعة والراب

فؿ بالعقش تحت حؽؿ الؿسؾؿقـ، فال يؼبؾفا عِ تؿت   كاكت تمخذ مـفؿ مؼابَؾ 

 .يف ديـ اإلسالم، ويؼتؾ الخـزيرَ  حقـئذ، وٓ يؼبؾ إٓ الدخقَل 

 أكف سقحؽؿ الؿسؾؿقـ سـقات صقيؾة، هل أفضؾ أيام الدكقا.سة والخام

 أكف سقحج إلك مؽة.سة والساد

 ، ىسيل اهلل التوفوق والسداد.األحداثلكل واحدة من هذه  وفوام ييل تفصول

 ًزول املصيح وي الصىاء - األولاحلدث 

  يف آخر الزمان وقبؾ ققام الساطة تحصؾ معركة بقـ الؿسؾؿقـ والروم، يف

والؿعركة ، (1)«ؼـدابِ »ـأو ب قة،بقـ حؾب وأكطاك، وهل بؾد «إطؿاق»

وهل الؿعروفة أن  قة،لؿسؾؿقـ يريدون فتح الؼسطـطقـٕن اتحصؾ 

يف طفد السؾطان محؿد الػاتح طام الؼسطـطقـقة ُفتِحت  وقد قل،بنستاكب

هجري، ولؽـ الروم سقسرتجعقهنا، ويف آخر الزمان تؼقم هذه  (857)

الؿعركة بقـ الػريؼقـ ٓسرتداد الؼسطـطقـقة مرة أخرى، وحقازهتا إلك 

 حؽؿ الؿسؾؿقـ.

                                                 

 َؼ.ـَدبَ  دة:ما ،«نمعجؿ البؾدا» ظراكبقـفا وبقـ حؾب أربعة فراسخ.  ؾب،ح قرية قرَب  ،ؼدابِ  (1)
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 بـ إبراهقؿ  بـ إسحاق لروم هؿ مـ الـصارى، وهؿ مـ ساللة العقصوا

 .الخؾقؾ 

  مـ ِخقار أهؾ إرض يقمئٍذ، « الؿديـة»فقخرج جقش مـ الؿسؾؿقـ مـ

مـا ُكؼاتؾفؿ(،  اُسُبقؾ قا بقــا وبقـ الذيـ ـ)َخ  وم:فنذا تصاف قا لؾؼتال قالت الر

عارك ثؿ أسؾؿقا طؾك يف بعض الؿ (1)ـ سباهؿ الؿسؾؿقنيعـقن بذلؽ مَ 

 هبؿ الرومُ  ا ففؿقا ديـ اإلسالم واقتـعقا بف، ففمٓء يطالُب أيديفؿ لؿ  

ؾ ل بقـؽؿ ـ)ٓ واهلل، ٓ ُكخ قن:لقؼتؾقهؿ لؽقهنؿ أسؾؿقا، فقؼقل الؿسؾؿ

وبقـ إخقاكـا(، فقؼاتؾقهنؿ، فقـفزم ثؾث الؿسؾؿقـ، ٓ يتقب اهلل طؾقفؿ 

فؿ، هؿ أفضؾ ذا إثؿ طظقؿ، وُيؼتؾ ثؾثُ ا، ٕهنؿ فروا مـ الؿعركة، وهأبدً 

هنؿ سقتقجفقن إلك إ، حقث الؼسطـطقـقةَ  الشفداء طـد اهلل، وَيػتح الثؾُث 

الؼسطـطقـقة بعد اكؽسار جقش الـصارى يف أرض الؿعركة، ويػتحقهنا، 

ا، ولؿ تبؼ لفؿ شقكة، وهبذا يؽقن قد تؿ الؼضاء طؾك الـصارى طسؽري  

 .(2)ادً وهمٓء الثؾث ٓ ُيػتـقن أب

   ؼقا سققففؿ بشجر الزيتقن إذ فبقـؿا الؿسؾؿقن يؼتسؿقن الغـائؿ وقد طؾ

                                                 

 أخذوهؿ مـ ساحة الؿعركة وصاروا أسرى. أي قنسباهؿ الؿسؾؿ (1)

 الػتـة هل آختبار.و ات،يثبتقن طؾك اإلسالم حتك الؿؿ أي (2)
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َػؽؿ ـقد خؾَ  -(1)الج  الد   الؿسقَح  أي-)إن الؿسقح  ان:صاح فقفؿ الشقط

                                                 

ل بذلؽ ٕكف يؿسح إرض بضاللِ مـ بـل آدم،  الـؿسقح الدجال رجؾ (1) يـشر  أي ف،ُسـؿ 

، يدطل الـبقة، ثؿ يدطل الربقبقةيخرج يف آخر الزمان مـ غضبة يغضبفا،  رض،ضاللف يف إ

يػتـ الـاس بؿا أططاه اهلل مـ الخقارق، كنكزال الؿطر وإحقاء إرض بالـبات وإخراج 

عقث ـفقدها، يـا مـ يع يف إيران، ومعف سبعقن ألػً ، وهل بؾد تؼ«أصبفان»كـقزها، يخرج مـ 

طل الربقب تف،ويدطق الـاس لعباد ا،إرض فسادً يف  فقـطؾؼ مـ  ،يدطل أكف هق اهلل أي قة،ويد 

ًٓ الشام والعراق، ويعقث هبا يـؿقـً  ر مـ صريؼ بقــأصبفان فقؿ ُيػسد ما لؼقف يف  أي، ا وشؿا

ا، يقم كسـة، ويقم ـ يقمً قس، ويؾبث يف إرض أربعصريؼف ببث فتـف التل يـشرها بقـ الـا

 -الؿطر أي- الغقث كشفر، ويقم كجؿعة، وسائر أيامف كليامـا، وسرطتف يف إرض كسرطة

، ومعف فتـ أجراها اهلل طؾك يديف، لُقؼـع الـاس بلكف هق اهلل بزطؿف، فؿـ آمـ الريح استدبرتف إذا

طقف هؾؽ، ومـ حاد طـ صريؼف وتركف كجاه، ومـ فِتـتف أكف يلمر السؿاء أن تؿطر فتؿطر،  بؿا يد 

وإرض أن ُتـبت فتـبت، فتسؿـ الؿاشقة، وتشبع اإلبؾ، فنذا مر طؾك ققٍم فؾؿ يممـقا بف 

لقس بليديفؿ شلء مـ أمقالفؿ،  -أصاهبؿ الؼحط وهق اكؼطاع الؿطر أي-أصبحقا ُمـؿـِحؾقـ 

زك(، فتتبعف كـقزها كذكقر الـحؾ، ثؿ يدطق )أخرجل كـق فا:ويؿر بإماكـ الـخِربة فقؼقل ل

ا فقضربف بالسقػ فقؼطعف قطعتقـ، ثؿ يدطقه فقؼقم ذلؽ الشاب ويؼبؾ وهق ا شبابً  مؿتؾئً رجاًل 

متفؾؾ وجفف ويضحؽ، وكؾ هذه الػتـ هل مـ طـد اهلل، لقست مـ طـد الدجال، ولؽـ اهلل 

ؾك بصقرة مـ الجفال والؽػار أجراها طؾك يديف لقتؿقز الؿممـ الصادق الذي يعبد اهلل ط

 الذيـ يعبدون اهلل طؾك البدع والضالٓت والؽػريات، ويركضقن خؾػ كؾ كاطؼ.

 وهق الخؾط والتؾبقس والؽذب والتؾبقس. جؾ،وكؾؿة الدجال مـ الد  

 قر،والط صكوالؿسجد إق ـةوالؿدي ؽةم هلو كـوالدجال يطل كؾ أرض إٓ أربعة أما

أكذرتؽؿ  ال:ق ( أن الـبل 5/365اإلمام أحؿد ) والدلقؾ طؾك ذلؽ ما رواه

= 
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 أي-أكف قد ضفر، وقد أقام ُمؼامؽؿ يف أهؾقؽؿ، وهق  أييف أهؾقؽؿ(، 

قفؿ يف الحؼقؼة، فالدجال لؿ يظفر ولؽـف يريد إفزاع كاذب طؾ -الشقطان

 أي-جقش الؿسؾؿقـ وإفساد أمرهؿ وتـغقص فرحتفؿ، فقخرجقن إلقف 

، فنذا ذهبقا إلك الشام فنذا الؿسقح الدجال قد -إلك الؿسقح الدجال

ون ـالشقطان طؾقف، فبقـؿا هؿ ُيعِ  اهلل كقدَ  ، فرد  عاًل خرج فِ  ون لؼتالف وُيسق  د 

إذ أققؿت صالة الػجر، فقـزل الؿسقح طقسك ابـ مريؿ مـ  الصػقف

، يـزل بقـ (1)السؿاء طؾك الؿـارة البقضاء بالجامع إمقي شرقل دمشؼ

قطعتقـ مـ الثقاب، والثقب الؿفرود هق الؿصبقغ  أيَمفُرودتقـ، 

، إَِذا َصلْ ، (2)بالقرس ثؿ بالزطػران ـِ ْقِف َطَؾك َأْجـَِحِة َمَؾَؽْق َصَل واِضًعا َكػ 

                                
= 

ٓ يليت أربعة  فؾ،يبؾغ سؾطاكف كؾ َمـ ا،الؿسقح... طالمتف يؿؽث يف إرض أربعقـ صباًح 

 والطقر. صك،والؿسجد إق قل،ومسجد الرس بة،الؽع جد:مسا

 قر،طذكر مـفا إقصك وال د(،)ٓ يليت أربعة مساج لفقق (:38/181« )الؿسـد»قال محؼؼق 

ولقس يف إحاديث الصحقحة إٓ ذكر مؽة  ؾؿ،ولؿ يرد ذكرهؿا إٓ يف هذا الحديث فقؿا كع

 والؿديـة.

 اء،ٕن الؿـفؾ هق مقرد الؿ اء،يبؾغ سؾطاكف كؾ مقِرد م أي)يبؾغ سؾطاكف كؾ َمـفؾ(  لفوقق

 ومقارد الؿاء تؽقن الطرق طؾقفا.

ـْ ِحَجاقد ُبـَِقْت َهِذِه ال (1)
 َرٍة بِقٍض، ولفذا سؿقت بالؿـارة البقضاء، وهل مقجقدة أن.َؿـَاَرُة مِ

 َهـَرد. دة:، ما«الـفاية» ظراك (2)
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َر مِـُْف ُجَؿانٌ (1)قَقَطَر مـ العرَ  أيَرَأَسُف َقَطَر،   (2)، َوإَِذا َرَفَعُف َتَحد 

ْمُلمِ  ٓ   ، َفالَ يؿؽـ لَِؽافِرٍ (3)َكالؾ  َماَت، َوَكَػُسُف  َيِجُد ِريَح َكَػِس الؿسقح إِ

 بصره، فنذا كزل الؿسقح قال لف أمقر أيَصْرُفُف،  َحْقُث َيـَْتِفك لَيـَْتفِ 

كـ  أي: ا(،)تعاَل صؾ  لـ :-(4)الؿعروف بالـَؿفدي وهق-ُؿْسؾِِؿقـ ال

                                                 

مدار  شر:الـا زي،ٓبـ الجق (،4/216« )كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ» ظراك (1)

 الرياض. -القصـ 

 دة:ما ،«ةالـفاي» ظركب  ُيتخذ مـ الػضة أمثال الؾملم. اَح  قؾ:وق ار،هق الؾملم الصغ انالـُجـؿ (2)

 َجـؿـ.

ا لشبفف بف يف الصػاء فقسؿك جؿاكً  ئف،الؿراد أكف يتحدر مـف الؿاء طؾك هقئة الؾملم يف صػا (3)

 شرح الـقوي طؾك الحديث. ظروالحسـ. اك

 :قال الشقخ محؿد بـ صالح الؿـجد حػظف اهلل (4)

مان، ُيصؾح اهلل ، يؽقن يف آخر الزاإلمام الـؿفدي هق رجؾ صالح مـ ذرية محؿد 

ًٓ الـاس، ويؿأل إرض قسطً  بف أمرَ  ا، واسؿف طؾك اسؿ الـبل ا وجقرً ئت ضؾؿً ؾِ  كؿا مُ ا وطد

 واسؿ أبقف طؾك اسؿ أبل الـبل ، ففق محؿد بـ طبد اهلل الؿفدي، أو ،

، وهق مـ ذرية أحؿد بـ طبد اهلل الؿفدي، ويـتفل كسبف إلك فاصؿة بـت رسقل اهلل 

 ، وطالمة ضفقره فساد الزمان، وامتالء إرض بالظؾؿ والعدوان.الحسـ بـ طؾل 

، يجؿع ويؽقن ضفقره قبؾ خروج الدجال وقبؾ كزول طقسك ابـ مريؿ  ال:ثؿ ق

ويدل لذلؽ حديث  ، ويؽقن مؼدمًة لـزول طقسك ابـ مريؿ هؿ،الؿسؾؿقـ ويؼقد

هؿ فقؼقل أمقر يؿ،يـزل طقسك ابـ مر : قال رسقل اهلل ال:ق جابر 

 تؽرمة اهلل لفذه إمة.  عض،إن بعضفؿ أمقر ب ٓ، ل:فقؼق ـا،تعاَل صؾ  ب :ديالمه

= 
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، إن َبْعَضُؽْؿ  قح:الؿس َفَقُؼقُل  ،ػؽإمامـا يف الصالة وكحـ كصؾل خؾ َٓ

 َهِذِه 
ِ
ة.إُ َطَؾك َبْعٍض ُأَمَراء، َتْؽِرَمُة اهلل  م 

اهلل لفذه َفُقَصؾ ل الؿسقح خؾػ الـَؿفدي أمقر الؿسؾؿقـ، وهذا مـ كرامة 

سقصؾل خؾػف كبل طظقؿ  ا مـ ذرية الـبل محؿد إمة، أن واحدً 

 وهق الؿسقح ابـ مريؿ، بقـؿا الؿفدي لقس بـبل.

                                
= 

 «.مسـده»سامة يف ف الحارث بـ أبل أأخرج

 إسـاده جقد. (:1/147« )الؿـار الؿـقػ»وقال ابـ الؼقؿ يف 

 والحديث أصؾف يف صحقح مسؾؿ بدون تسؿقف إمقر... 

مؿا يدل  ال،وطقسك يؼتؾ الدج سك،ؾ طقـبْ ـكف قَ بالؿفدي مؿا يدل طؾك أ فقلتؿ طقسك 

 ثؿ بعد مؼتؾ الدجال يؽقن الؿسقح هق إمام الـاس. دي،طؾك أن الدجال يخرج يف زمـ الؿف

 (171174)سمال رقؿ  ،www.islamqa :عف مـ مققاكتفك مجؿقع كالمف حػظف اهلل كؼاًل 

 (.171174 ،43841)واكظر سمال رقؿ 

قل تعالقؿف يف كػقس الـاس بعد ـحْ ـويُ  م،الؿفدي يحؽؿ بشريعة اإلسالف ـف:قال مؼقده طػا اهلل ط

إلك الـِحؼبة الزمـقة  وقد أشار الـبل  ان،ُشـق الظؾؿ والعدوـوفُ  ػف،اكدراسف وضع

ي التل يتقلك فقفا الؿفدي أمر الـاس ويؼقؿ أمرهؿ يف حديث جابر بـ طبد اهلل إكصار

 سؿعت الـبل  ال:ق ائػة مـ أمتل يؼاتؾقن طؾك الحؼ ٓ تزال ص قل:يؼ

يعني فقؼقل أمقرهؿ ) فقـزل طقسك ابـ مريؿ  ال:ق مة،ضاهريـ إلك يقم الؼقا

 تؽرمة اهلل هذه إمة.  اء،إن بعضؽؿ طؾك بعض أمر ٓ، قل:تعال صؾ  لـا. فقؼ (:يالمهد

 (. 156رواه مسؾؿ )
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 طؾك أن الؿسقح سقعبد اهلل طؾك شريعة محؿد أيًضا  يدل وهذا

 -ٕكف سقصؾل صالة الؿسؾؿقـ، وهذا -شريعة اإلسالم ،

ؾـاس كافة، بؿا فقفؿ ل ا لقس بغريب، فؼد بعث اهلل كبقف محؿدً 

 .طبد اهلل بشريعة اإلسالمالؿسقح، فنذا كزل الؿسقح 

ر الؿسقح بؿحؿد   -بـل إسرائقؾ-، وأمر ققمف كذلؽ فؼد بش 

ـ باب أولك أن يػعؾ الؿسقح ذلؽ، ، فؿِ باإليؿان بف والدخقل يف ديـف اإلسالم

 (1).ويطبؼ ما أمره اهلل بف

 

*** 

 

                                                 

وهق  ،"The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible" اباكظر كت (1)

 مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا العـقان.
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 جال واملااء غنيٍ بادل حاقالن   - اثلايناحلدث 
ِدوع و    ي وػٍ وي ايلُ

  الؿسؾؿقن يف صؾب  يذهبوبعد اكؼضاء الصالة خْؾػ أمقر الؿسؾؿقـ

ـُ  الدجال ومعفؿ الؿسقُح  وهل قرية قرب بقت  ،«َباِب ُلدَ »َفَقْؾَحُؼُف ِطـَْد  مريؿ، اب

ـَ  ، فنذا رأى الؿسقُح الدجاُل الؿؼدس مـ كقاحل فؾسطقـ ؿا ك مريؿ ذاَب  الؿسقَح اب

ذاب كؿا يذوب الؿؾح يف الؿاء حتك يفؾِؽ بالؽؾقة، ؾح يف الؿاء، فؾق تركف لَ يذوب الؿِ 

َؽِريَؿة، ثؿ ُيِري الؿسؾؿقـ دمف يف حربتف، ويريح الولؽـ الـؿسقح يتداركف وَيْؼُتُؾُف بَِقِدِه 

 (1)الـاس مـ فتـف وإغقائف، والحؿد هلل تعالك.

ائؾ الؿسقح ابـ مريؿ، ٕكف ؾ الؿسقح الدجال مـ أطظؿ مـاقب وفضوقتْ 

أطظؿ فتـة حصؾت لؾـاس مـذ خؾؼ اهلل آدم، وقد قضك اهلل أن يؽقن هالك مسقح 

، وهذا مـ الضاللة وهق الدجال طؾك يد مسقح الفداية وهق طقسك ابـ مريؿ

 . أطظؿ مـاقبف

  ِؾفؿ تْ وقَ  ال،قتال القفقد الذيـ كاكقا بصحبة الدج قحالؿس مـاقبـ وم

                                                 

 ، ( طـ أبل هريرة2897« )صحقح مسؾؿ»اكظر قصة كزول الؿسقح وقتؾف لؾدجال يف  (1)

( طـ الـقاس بـ سؿعان 2937. وكذا ) ( طـ جابر بـ طبد اهلل إكصاري156وكذا )

 .الؽالبل 
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وقد لخص قصة  رض،، ثؿ بعد هذا يؼع السالم وإمان يف إـفؿمـ أسؾؿ إٓ مَ 

 ال:قتؾ القفقد الشقخ محؿد صالح الؿـجد حػظف اهلل حقث ق

 ، ( مـ حديث ابـ طؿر2921ومسؾؿ ) (،3593روى البخاري )

  َل:َقا
ِ
 ْؿ،)ُتَؼاتُِؾُؽُؿ الَقُفقُد َفُتَسؾ ُطقَن َطَؾْقفِ  :ُل َيُؼق َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

 َفاْقُتْؾُف(. ل،َهَذا َيُفقِدي  َوَرائِ  ؿُ َيا ُمْسؾِ  :رُ ُثؿ  َيُؼقُل الَحجَ 

 2922ويف صحقح مسؾؿ )
ِ
( مـ حديث أبل هريرة َأن  َرُسقَل اهلل

 اَطُة َحت ك ُيَؼاتَِؾ ) َل:َقا َفَقْؼُتُؾُفُؿ  َد،َقُفقالُؿْسؾُِؿقَن الَٓ َتُؼقُم الس 

ـْ َوَراِء الَئ ُؿْسؾُِؿقَن َحت ك َيْخَتبِ ال
جَ الَقُفقِدي  مِ َحَجُر َأِو الَفَقُؼقُل  ِر،َحَجِر َوالش 

جَ    ُؿ،)َيا ُمْسؾِ  ُر:الش 
ِ
ٓ   (،َفَتَعاَل َفاْقُتْؾفُ  ل،َهَذا َيُفقِدي  َخْؾػِ  ،َيا َطْبَد اهلل َفنِك ُف  َد،َغْرقَ الإِ

ـْ َشَجِر 
 .(َقُفقدالمِ

أن قتال القفقد الؿذكقر يف هذا  وقد جاء يف بعض الروايات ما يدل طؾك

بـ  الحديث سقؽقن يف آخر الزمان حقـ يخرج الدجال ويـزل الؿسقح طقسك

 فقؼتؾف. ، مريؿ

َيـِْزُل ) :الق أن رسقل اهلل  بـ طؿر  روى طبد اهلل

َبَخِة بِ  اُل فِل َهِذِه الس  ج  َؿر  َقـَاةـالد 
ـْ َيْخُرُج إَِلقْ (1) َحت ك إِن   ُء،ِف الـ َسا، َفَقُؽقُن َأْكَثَر َم

                                                 

« معجؿ معالؿ الحجاز» ظروجبؾ ُأُحد. اك قـاة هل واٍد يف الؿديـة يـؿر بقـ الؿديـة (1)

 لبـان. -ممسسة الريان  شر:الـا دي،طاتؼ البال قػ:تلل (،7/1415)
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ُجَؾ َلَقْرِجُع إَِلك َحِؿقِؿفِ  الر 
تِ  (1) ِف َواْبـَتِِف َوُأْختِِف َوَطؿ  َفُققثُِؼَفا ِرَباًصا َمَخاَفَة  ِف،َوإَِلك ُأم 

ـَ َطَؾْقفِ الُثؿ  ُيَسؾ ُط اهلُل  ِف،َأْن َتْخُرَج إَِلقْ  َحت ك  ُف،ِشقَعتَ ، َفَقْؼُتُؾقَكُف َوَيْؼُتُؾقَن (2)ُؿْسؾِِؿق

َجَرِة َأِو الإِن   َجَرُة لِْؾُؿْسؾِ الَحَجِر َفَقُؼقُل الَقُفقِدي  َلَقْخَتبُِئ َتْحَت الش   ِؿ:َحَجُر َأِو الش 

 .(َهَذا َيُفقِدي  َتْحتِل َفاْقُتْؾفُ 

 .(3)(9/255« )الؿسـد»رواه اإلمام أحؿد يف 

فالؿراد بؼتال  (:6/610« )فتح الباري»يف   وقال الحافظ ابن حجر

 اكتفك.. وققع ذلؽ إذا خرج الدجال وكزل طقسك قد:القف

فنن  سك،)تؼاتؾقن القفقد( إذا كزل طق لفالؿراد بؼق» قن:وقال ابن المل

 .«والقفقد مع الدجال عف،الؿسؾؿقـ م

 (.17/663« )التقضقح لشرح الجامع الصحقح»اكتفك مـ 

ج اإلمام الرتمذي بؾ أخر يث،وهق ما جزم بف جؿع مـ شراح الحد

 .«طالمة الدجال»بـ طؿر السابؼ يف باب  ( حديث طبد اهلل2236)

القفقد إكؿا يـتظرون الؿسقح » :ابن توموة قال شوخ اإلسالم 

                                                 

 ف بف صداقة متقـة ومقدة.تْ ؿ  الصديؼ الذي لَ  أي (1)

 دم،ؿ كؿا تؼإذا ذهب لػؾسطقـ ُيسؾ ط اهلل الؿسؾؿقـ طؾقف وطؾك مـ معف مـ القفقد فقؼتؾقهن أي (2)

 ثؿ ُيؼتؾ هـاك. قـ،الؿديـة ثؿ يذهب إلك فؾسطب ويؿرـ أصػفان فالدجال سقخرج م

 الرسالة. ط (3)
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مـ يفقد  (1)َؾسـقْ ـويخرج معف سبعقن ألػ ُمطَ  قد،فنكف الذي يتبعف القف ال،الدج

هذا  ؾؿ،يا مس :جرحتك يؼقل الشجر والح عف،ويؼتؾفؿ الؿسؾؿقن م ان،أصبف

الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ ». اكتفك مـ «فاقتؾف يفقدي ورائل تعاَل 

 (.31/ 2« )الؿسقح

ومعف  وه،يغز فنن طقسك » :ابن باز ويقول الشوخ 

يؼتؾف بحربتف  دس،قرب الؼ قـ،باب هـاك يف فؾسط د،فقؼتؾف بباب الؾ   قن،الؿسؾؿ

جاء  ؿة،ف يؼتؾقن القفقد قتؾة طظقوالؿسؾؿقن مع قح،كؿا جاء يف الحديث الصح

 ؿ،فقؼتؾقهن قد،أن الؿسؾؿقـ يؼاتؾقن القف يف الحديث طـ الـبل 

هذا يفقدي  ،يا طبد اهلل ؾؿ،)يا مس جر:ُيـادي الشجر والح فؿ،وُيسؾطقن طؾق

 . «ويـتفل أمره فقؼتؾ طقسك الدجاَل  ف(،فاقتؾ تعاَل 

 (.291/ 4) ية الشقيعربعـا از،ٓبـ ب« فتاوى كقر طؾك الدرب»اكتفك مـ 

وإذا خرج الدجال تبعف طشرات أٓف مـ القفقد واجتؿعقا معف يريدون 

ويجتؿع معف  بـ مريؿ ا فقـزل الؿسقح طقسك قـ،قتال الؿسؾؿ

ـُ  طف،الؿسؾؿقن لؼتال الدجال وأتبا وٓ  م،لإلسال مريؿ القفقدَ  فقدطق طقسك اب

ـ ويبؼك مـفؿ مَ  ؾؿ،ـ ُيسمـفؿ مَ  فُقسؾؿ ،مَ يؼبؾ مـفؿ يف ذلؽ الققت إٓ اإلسال

 . فتؽقن الؿعركة التل ذكرها الـبل  تف،يبؼك طؾك يفقدي

                                                 

 وهق كقع مـ الثقاب.  ان،س الطقؾسبِ لَ  أي سؾَ ـقـطَ ـمُ  (1)
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وهبذا يتبقـ أن الؿعركة مـ جاكب الؿسؾؿقـ معركة طادلة مشروطة يحبفا 

 لؽ:ومؿا يدل طؾك ذ شؽ،اهلل تعالك بال 

ٱ ﴿ قـ:أهنا ضد الدجال ومميديف الذيـ اجتؿعقا لؼتال الؿسؾؿ -

 .(1)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

 بـ مريؿا وٕهنا معركة يخقضفا الؿسؾؿقن تحت ققادة طقسك -

، .أحد الرسؾ الؽرام 

م الؿسؾؿقــؽَ ـأن اهلل تعالك يُ  - ر 
 مة،يف هذه الؿعركة هبذه الؽرا (2)

الحجر والشجر ومـاداتف طؾك الؿسؾؿ حتك يؼتؾ القفقدي الذي  ُؼ طْ وهل كُ 

 يختبئ وراءه.

كؿا هق الشلن يف الؿعارك  ،دل طؾك أهنا معركة طادلة يحبفا اهللفؽؾ ذلؽ ي

ـْ َقاَتَؾ ) رض،اإلسالمقة كؾفا التل يؽقن الؿؼصد مـفا إطالء كؾؿة اهلل يف إ َم

 
َ
 ِهل

ِ
 اللَِتُؽقَن َكؾَِؿُة اهلل

ِ
 (. واهلل أطؾؿ.1915. رواه مسؾؿ )(ُعْؾَقا َفُفَق فِل َسبِقِؾ اهلل

 (3)باختصار يسقر. ،حؿد صالح الؿـجد حػظف اهللاكتفك كالم الشقخ م

                                                 

 .32 :التقبةسقرة  (1)

 يـبغل التـبف إلك أن الؿسقح واحد مـ الؿسؾؿقـ. (2)

 https://islamqa.info/ar/223275 عف:اكظر اإلجابة يف مقق (3)
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 الـبل  أخرب  ْؼقة يف طدة بظفقر الدجال وبصػاتف الـَخـؾ

 أحاديث لقعرفف الـاس ويحذروا مـف، وهذا مـ وحل اهلل لف.

أرض، ولؽـ اهلل يعصؿ مؽة والؿديـة مـف،  والؿسقح الدجال يطُل كؾ  

 رف هاتقـ البؼعتقـ، فتؼػ مالئؽة يحرسقهنؿا مـ الدجال، كؿا قال الـبللش

: ولقس َكـَؼـٌب لوس من بلد إَّل سوطًه الدجال، إَّل مكة والمدينة ،

ـبَ  (1)مـ أكؼاهبا ، فرتجػ (2)َخةـإٓ طؾقف الؿالئؽة صافقـ تحرسفا، فقـزل بالـس 

 (3).الؿديـة ثالث رَجػات يخرج إلقف مـفا كؾ كافر ومـافؼ

فنذا يئس الدجال مـ دخقل مؽة والؿديـة اتجف إلك فؾسطقـ، فبقـؿا هق 

 كذلؽ إذ جاءه الؿسقح ومعف الؿسؾؿقن، فقؼتؾف بحربتف كؿا تؼدم.

صػاتف  وقد حذر جؿقع إكبقاء مـ الدجال، وقد ذكر الـبل 

كذركؿقه، ما مـ كبل إٓ إين ُٕ  : حتك يحذره الـاس، فؼد قال الـبل

ًٓ ققمَ  ف، لؼد أكذره كقٌح ققمَ  وقد أكذره  لؿ يؼؾف كبل ف، ولؽـ أققل لؽؿ فقف قق

                                                 

 كؼب. دة:ما ،«ةالـفاي» ظرهق الطريؼ بقـ جبؾقـ. اك ؼبالـ (1)

 ،«ةالـفاي» ظروٓ تؽاد تـبت إٓ بعض الشجر. اك حة،هل إرض التل تعؾقها الؿؾق خةَبــالـس   (2)

 خ.ـبَ ـَس  دة:ما

 والؾػظ لؿسؾؿ. ، ( طـ أكس بـ مالؽ2943( ومسؾؿ )1881رواه البخاري ) (3)
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 (2)لقس بلطقر. أكف أطقر، وأن اهلل  (1)تعؾ ؿقا مف:لؼق

إن اهلل لقس بلطقر، أٓ إن الؿسقح الدجال أطقر العقـ القؿـك، كلن  ال:وق

 (3)ـبة صافقة.ـطقـف طِ 

قـقف الدجال مؿسقح العقـ، مؽتقب بقـ ط : لنبيوقال ا

 (4)ه كؾ مسؾؿ.ؤ، يؼر«ك ف ر»، ثؿ هتجاها «كافر»

مـ  :أي، (5)ا، فـاره جـة، وجـتف كارـ فتـ الدجال أن معف جـة وكارً ومِ 

استجاب لف ودخؾ يف الجـة التل معف فنهنا كار يف الحؼقؼة، ومـ استجاب لف 

 ودخؾ يف الـار التل معف ففل يف الحؼقؼة جـة.

 أوصك الـبل  لؼد  بحػظ العشر آيات مـ أول سقرة

 َأن   ،ٕهنا تعصؿ مـ فتـة الؿسقح الدجال، فعـ أبل الدرداء  :الؽفػ
                                                 

 اطؾؿقا وتحؼؼقا. أي (1)

 ، ( طـ طبد اهلل بـ طؿر2931)الذي بعد  (169( ومسؾؿ )6175رواه البخاري ) (2)

 والؾػظ لؿسؾؿ.

 .( طـ ابـ طؿر 2932)الذي بعد  (169( ومسؾؿ )3439رواه البخاري ) (3)

 .( طـ أكس بـ مالؽ 113( برقؿ )2933ؼقب الحديث رقؿ )طَ « صحقح مسؾؿ» ظراك (4)

( مـ حديث 2936وكذا رواه مسؾؿ ) ، طـ حذيػة (2934« )صحقح مسؾؿ» ظراك (5)

 أبل هريرة بـحقه.
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مـ حػظ طشر آيات مـ أول سقرة الؽفػ ُطِصؿ مـ  ال:ق  الـ بِل

 (1)فتـة الدجال.

  كؿا أوصك الـبل  أمتف بلن مـ سِؿع بف فؾقـَل طـف وٓ يتؾؼاه

 ال:ق بـ حصقـ  فعـ طؿران ؾؽ،ف بالشبفات التل معف فقفؼ قؾبُ لئال يتعؾ

واهلل إن الرجؾ لقلتقف  ـف،مـ سِؿع بالدجال فؾقـل ط : قال رسقل اهلل

لِؿا ُيبعث بف مـ  أو: ات،وهق يحسب أكف مممـ فقتبعف مؿا ُيبعث بف مـ الشبف

 (2)الشبفات.

  كؿا طؾ ؿ الـبل  الؿسقح أمتف أن يستعقذوا باهلل مـ فتـة

 ال:ق فعـ أبل هريرة  م،الدجال يف كؾ صالة يف خاتؿة الصالة قبؾ السال

َد أحُدكؿ فؾَقْستعذ باهلل مـ أرب : قال رسقل اهلل  قل:يؼ ٍع،إذا تشف 

ومـ فتـة الؿحقا  رب،ومـ طذاب الؼ ـؿ،الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ طذاب جف

 (3).شرِّ فتنة المسوح الدجالومـ  ات،والؿؿ

                                                 

 (.819رواه مسؾؿ ) (1)

 (.4319رواه أبق داود ) (2)

 والؾػظ لؿسؾؿ. (،588( ومسؾؿ )1377رواه البخاري ) (3)

وآستعاذة مـ الدجال  بل:قال شقخـا الحافظ أبق طبد اهلل الذه : قال ابـ كثقر دة:فائ

 .اهلل متقاترة طـ رسقل 

 :ال، طذكر ما يعصؿ مـ الدج اب:ب (،17/115« )البداية والـفاية»يف  قالف ابـ كثقر 

= 
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   أحدهؿا  ال،ـ الؿسقح ابـ مريؿ والؿسقح الدجقْ اهلل الؿسقحَ وقد خؾؼ

وهلل يف خؾؼف  ره،وأخر يعؿ إرض ش ره،فإول يعؿ إرض خق خر،ضد أ

 قن.ئش

  أن الدجال يؿتحـ اهلل بف طباده بؿا يخُؾؼف معف مـ » مالؽال وخالصة

مر السؿاء ـ استجابقا لف فنكف يلكؿا تؼدم أن مَ  كف،دة يف زماالخقارق الؿشاهَ 

تلكؾ مـف أكعامفؿ وأكػسفؿ وترجع إلقفؿ  اوإرض فتـبت لفؿ زرطً  هؿ،فتؿطر

ــةُ  رد  يَ ـ ٓ يستجقب لف وَ ومَ  ا،ـً ـبـلُ  امقاشقفؿ ِسؿاكً  طؾقف أمره ُتصقبفؿ الـس 
(1) 

، وأكف يؼتؾ ذلؽ (2)وأكف يتبعف كـقز إرض كقعاسقب الـحؾ حط،والجدب والؼ

، بؾ لف حؼقؼة امتحـ اهلل بف طباده يف (3)كؾف لقس بِـَؿْخرقةوهذا  قف،ثؿ يحق الشاب  

ويزداد الذيـ  قن،يؽػر الؿرتاب ،اويفدي بف كثقرً  افقضؾ بف كثقرً  ان،زمـذلؽ ال

 (4).«اآمـقا إيؿاكً 

                                
= 

 .دمشؼ -دار ابـ كثقر 

 .ةَسـ دة:ما ،«ةالـفاي» ظرب. اكدْ الجَ  أي ـةـالس   (1)

 ذكقر الـحؾ. أي (2)

 ره،ره وتؼديوهق بلمر اهلل وتدبق ؼة،بؾ هق حؼق قـ،لقس طـ سحر أو شعقذة أو تخققٍؾ لؾع أي (3)

 ولقس بلمر الدجال وقدرتف.

ذكر أحاديث مـثقرة طـ ) (،112-17/111« )البداية والـفاية»يف  قالف ابـ كثقر  (4)

 باختصار يسقر. ،شؼدم -دار ابـ كثقر  ، ط(لالدجا
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   ُـ مريؿ إلك ققم قد طصؿفؿ  ثؿ بعد مؼتؾ الؿسقح الدجال، يليت الؿسقح اب

 ويحدثفؿ طـ درجاهتؿ يف الجـة.، (1)اهلل مـ فتـة الدجال، فقؿسح طـ وجقهفؿ

 

*** 

 

                                                 

فؿ بؿا ٓقَ  (1) كشػ »قا مـ الدجال. قالف ابـ الجقزي يف يؿسح طـ وجقهفؿ وكلكف يرفع غؿ 

 الرياض. -مدار القصـ  شر:الـا (،4/216« )يث الصحقحقـالؿشؽؾ مـ حد
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 كصة املصيح ابي مريه  - احلدث اثلامح
 وع يأجِج ووأجِج

فبقـؿا الؿسقح يؿسح طـ وجقه مـ طصؿفؿ اهلل مـ فتـة الدجال إذ أوحك 

ٓ قدرة ٕحد طؾك  أي-حٍد بؼتالفؿ ا لل ٓ َيداِن ٕاهلل إلقف أين قد أخرجُت طبادً 

ز طبادي إلك ، يعـل بذلؽ قق-قتالفؿ  أي:، قرالط  م يلجقج وملجقج، َفَحر 

فؿ إلقف واجعؾ ، والطقر هق الجبؾ الذي كؾ ؿ اهلل (1)اا وواققً ف لفؿ ِحرزً ُضؿ 

  مقسك طؾقف، ويؼع يف صحراء سقـاء بؿصر، ويلجقج وملجقج

صغار العققن، كاكقا مػسديـ يف  ،قبقؾتان كافرتان مـ ذرية آدم، ِطراض القجقه

ې ى ى ائ ائ ﴿ فػ:إرض، كؿا قال اهلل طـفؿ يف سقرة الؽ

ا مـ حديد وكحاس مذاب فبـك سد  « الؼركقـذا »ر اهلل ، فسخ  (2)﴾ەئ

روكف حتك يلذن اهلل بخروجفؿ يف آخر الزمان، ، فال يزالقن يحػِ (3)وحبسفؿ فقف

بحقرة »فقـفدم ذلؽ السد، فقخرجقن بلطدادهؿ الفائؾة، فقؿر أوائؾفؿ طؾك 

)لؼد كان هبذه مرًة  قن:فقشربقن ما فقفا، ويؿر آخرهؿ طؾقفا فقؼقل (4)«صربية

                                                 

 َحـَرز. دة:ما ،«ةالـفاي» ظراك (1)

 .94 فػ:سقرة الؽ (2)

 سقليت تػصقؾ الؽالم يف مقضقع بـاء ذي الؼركقـ لؾسد طؾك ققم يلجقج وملجقج. (3)

كثقرة مـ جفة ويصب فقفا فضالت أهُنر  ال،مقضع بالشام كالبِركة تحقط هبا الجب يةبحقرة صرب (4)

= 

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=8638',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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أولفؿ ما يف البحقرة فنذا جاء  رَب َش  أنْ  ،وهذا يدل طؾك كثرهتؿ العظقؿةماء(، 

ا، وُيـحصر كبل  لؾـاس وإهالكً آخرهؿ فنذا هل جافة، فُقػسدون يف إرض تؼتقاًل 

ا مـ مائة ديـار وأصحابف يف الطقر حتك يؽقن رأس الثقر ٕحدهؿ خقرً طقسك اهلل 

، وهذا شاهد من القصةوأصحابف، طقسك ، فقرغب كبل اهلل (1)ٕحدكؿ الققم

يدطق اهلل بضراطة ويسللف ويطؾبف هق ومـ معف مـ  أيوهق كقكف َيرغب إلك اهلل، 

ار الؿػسديـ يف إرض، لقفبطقا مـ الؿسؾؿقـ أن ُيفؾؽ همٓء الؼقم الؽػ

، فوستجوب اهلل دعاء المسوح ومن معهالطقر ويعقشقا مطؿئـقـ طؾك أكػسفؿ، 

َغُػ يف رقاهبؿ، وهق كقع مـ الدود يؽقن يف أكقف الغـؿ ــ  ـفقرسؾ اهلل طؾقفؿ ال

ا كؿقت كػٍس واحدة، يؿقتقن مقتً  -مقتك أي-، فقصبحقن َفرسك (2)واإلبؾ

يـحدرون مـف، فال  أيوأصحابف مـ الطقر، طقسك فبط كبل اهلل ا، ثؿ يَ جؿاطق  

 (3)ِػفؿ، فقرغبـقَ ـرائحة جِ  أيـُفؿ، ـتَ ـإرض مقضع شرب إٓ مأله كَ يجدون يف 

 
 
ذهب طـفؿ هذه الرائحة، فقرسؾ ـقُ ـوأصحابف إلك اهلل مرة أخرى لِ طقسك اهلل  كبل

، فتحؿؾ جثثفؿ (4)ِجـؿال صِقال إطـاقالا كلطـاق الُبْخت، وهل اهلل صقرً 

                                
= 

 ر.ـبَ ـصَ  دة:ما ،«نمعجؿ البؾدا» ظروالساحؾ وإردن إكرب. اك« باكقاس»

 .هؽذا أخرب الـبل محؿد  (1)

 َػ.ـغَ ـكَ  دة:ما ،«ةالـفاي» ظراك (2)

 يتضرع ويسلل. أي غبير (3)

 َت.ـخَ ـبَ  دة:ما ،«ةالـفاي» :ظراك (4)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6932',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6932',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6932',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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ا فقغسؾ إرض حتك يرتكفا الخبقثة فتطرحفا حقث شاء اهلل، ثؿ يرسؾ اهلل مطرً 

لَ   (2).(1)هبا ٓستقائفا وكظافتفاففا شب   آة،وهل الـِؿـر ة،ـػَ ـكالز 

وقد دلت الـصقص الصحقحة الصريحة طؾك أن يلجقج وملجقج مـ 

الؽػار يف الدكقا، وأهنؿ كذلؽ مـ أصحاب الـار يف أخرة، ومـ ذلؽ حديث 

  ال:ق طـ الـبل  أبل سعقد الخدري 

 َخْقُر فِل َيَدْيؽ.ال، وَ َلب ْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ  ُل:َيا آَدُم، َفَقُؼق ك:َيُؼقُل اهلُل َتَعالَ 

 َأْخِرْج َبْعَث الـ ار. ُل:َفَقُؼق

 َوَما َبْعُث الـ اِر؟  :َل َقا

ـْ ُكؾ  َأْلٍػ تِْسعَ  َل:َقا
 ِؿاَئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعقـ.مِ

ـَا ذلؽ القاحد؟  قا:قال  يا رسقل اهلل، َوَأي 

ـْ َيْلُج  :َأْبِشُروا ال:ق
 (3)قَج َوَمْلُجقَج َأْلًػا... الحديث.َفنِن  مِـُْؽْؿ َرُجاًل، َومِ

وهذا صريح أن يلجقج وملجقج مـ بـل  :قال الشوخ ابن عثومون 

 .(4)آدم، وأهنؿ يدخؾقن الـار

                                                 

 زَلػ. دة:ما ،«ةالـفاي» ظراك (1)

 (.2937) «صحقح مسؾؿ»ج يلجقج وملجقج وهالكفؿ يف قصة خرو ظراك (2)

 (.222( ومسؾؿ )3348البخاري )رواه  (3)

 «.لؼاء الباب الؿػتقح»اكتفك مـ  (4)
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فؿ لـبل اهلل ػر ققم يلجقج وملجقج وصغقاهنؿ: مـحاصرتُ ومؿا يدل طؾك كُ 

ومـ معف مـ الؿممـقـ يف الطقر، واطتؼادهؿ بغؾبة وقفر مـ يف  طقسك 

 كؿا قال الـبل  ،اهلل طـ ذلؽتعالك  ،اهلل  أيسؿاء، ال

َماِء، َفَقُؼقُلق فؿ:طـ َبًة بِالد  َؿاِء، َفَتْرِجُع ُمَخض  ـْ  َن:َفَقْرُمقَن بِِسَفامِِفْؿ فِل الس  َقَفْرَكا َم

َماءِ ْرِض، َوَطَؾْقَكا إَ فِل  ا. َمْن فِي السَّ  (1)َقْسَقًة َوُطُؾق 

 

*** 

                                                 

( مـ حديث أبل هريرة 2/511( وأحؿد )4181( وابـ ماجف )3153رواه الرتمذي ) (1)

 والؾػظ لؾرتمذي، وصححف إلباين ،. يث ؼقب حد( طَ 111) وأصؾف يف مسؾؿ

 .( طـ الـقاس بـ سؿعان 2937رقؿ )
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  الصني  وكجل انخزنير ورد ازجزيةكْس  - الرابعاحلدث 

  إحاديث التل وردت طـ الـبل محؿد  مـ  يف قصة كزول

 حديث َأبِل ُهَرْيَرَة  يؿالؿسقح ابـ مر
 
ـِ الـ بِل  َل:، َقا، َط

ٍت إَ » َفاُتُفْؿ َشت ك َوِديـُُفْؿ َواِحٌد، وإين َأْوَلك الـ  (1)ْكبَِقاُء إِْخَقٌة لَِعال  َسك ـاِس بِِعق، ُأم 

، َوإِك ُف َكاِزٌل، َفنَِذا َرَأْيُتُؿقُه َفاْطِرُفقُه، َرُج   
ـْ َبْقـِل َوَبْقـَُف َكبِل َك ُف َلْؿ َيُؽ

ِ
ـِ َمْرَيَؿ، ٕ ٌؾ اْب

رانالُحْؿَرِة وَ الإَِلك  (2)َمْرُبقعٌ  رأسف يؼطر َوإِْن  ، كلن  (3)َبَقاِض، طؾقف ثقبان ُمـؿص 

ؾِقَب  فقُدق  َلْؿ ُيِصْبُف َبَؾٌؾ،  ِجْزَيَة، ويدطق الـاس الِخـِْزيَر، َوَيَضُع ال، َوَيْؼُتُؾ (4)الص 

فا إٓ اإلسالم، وُيفؾؽ اهلل يف زماكف كؾ   إلك اإلسالم، فُقْفؾُِؽ اهلُل فِل َزَماكِِف الؿؾَؾ 

 مع إسقدُ  (6)ْرِض، َحت ك َتْرَتعَ إَ طؾك  (5)َمـَةُ إَ الدجال، ثؿ َتَؼُع  الؿسقَح 

                                                 

 تك،إخقة لـفؿ أب واحد وأمفات ش أي)إخقة لَِعالت(  لففؼق حد،الرجؾ القا زوجاتهـ  تالَعـال   (1)

تشبقف إكبقاء الذيـ يدطقن أققامفؿ إلك طبادة اهلل وحده مع كقن شرائعفؿ مختؾػة  قف،والؿراد هق التشب

 وهـ الشرائع. تك،لتقحقد مع كقهنؿ مـ أمفات شباإلخقة الذيـ لفؿ أب واحد وهق ا

 وأهنا بقـ الطقيؾ والؼصقر. ؿة،تؼدم بقان معـك هذه الؽؾ (2)

رة مـ الثق (3) والؿعـك أكف سقـزل يف ثقبقـ فقفؿا ُصػرة  ػة،ػرة خػقهل التل فقفا ُص  ابالـُؿـَؿـص 

 «.الـفاية» ظرخػقػة. اك

 يؽسره. أي قفيد (4)

 «.الـفاية» ظرمـ. اكإ أي ـةـإَمَ  (5)

 «.الـفاية» ظرترطك. اك أي تعتر (6)
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َئاُب َمَع الَمَع  (1)بُِؾ، والـ ؿارُ اإلِ  ْبَقاُن بِ الَبَؼِر، َوالذ  َحق اِت ٓ الَغـَِؿ، َوَيْؾَعُب الص 

 (2)ُؿْسؾُِؿقن.الَتَقف ك، وُيَصؾ ل َطَؾْقِف ـتضرهؿ، َفَقْؿُؽُث أربعقـ سـة ُثؿ  يُ 

  إحاديث التل وردت طـ الـبل محؿد  ومـ  يف قصة كزول

 ال:ق أن الـبل  حديث أبل هريرة  يؿرالؿسقح ابـ م

ـ  أن يـزل فقؽؿ  ،  والذي كػسل بقده  ـُ    َلققشَؽ ًٓ ؿً ؽَ َح     مريؿَ  اب ؽسر ، فقَ ا طد

حتك ٓ يؼبؾف أحد،  ، وَيػقض الؿاُل الجزيةَ    ضع ، ويَ خــزيرَ ـ، ويؼتؾ الؾقَب الص  

 ا مـ الدكقا وما فقفا.دة القاحدة خقرً ـحتك تؽقن السج

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ تؿ:واقرءوا إن شئ رة:أبو هري ثم قال

 (3).﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

                                                 

ؿ (1)  ر.ؿِ جؿع كَ  ارالـــ 

 (.9271« )الؿسـد»وصححف محؼؼق  (2/416رواه أحؿد ) (2)

( مـ حديث طبد اهلل بـ 2941« )صحقح مسؾؿ»وأما ما وقع يف  «:دالؿسـ»قال مـحؼؼق  وه:تنب

قـ: فػل إسـاده يعؼقب بـ تؽقن سبع سـ طؿرو بـ العاص أن مدة مؽث طقسك 

وقال ابـ حجر يف  قر،وهق رجؾ غقر مشف ان،لؿ يقثؼف غقر ابـ حب وة،طاصؿ بـ طر

واهلل  ؾؿ،ولؿ يتابعف طؾك هذا أحد فقؿا كع ـ،وإٓ ففق لق   عة،طـد الؿتاب أي (لمؼبق) «:بالتؼري»

 تعالك أطؾؿ.

 لؾبخاري. والؾػظ (،155ومسؾؿ ) (،2222 ،2476 ،3448رواه البخاري ) (3)
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(له قو ، فقف إشارة إلك قرب زمان كزول الؿسقح.ـربَ ؼْ َلقَ  أي )َلووشَكنَّ  ـ 

 يف هذه إمة. أي )فوكم(له قو

ا هبذه الشريعة، ٓ يـزل بشريعة مستؼؾة يـزل حاكؿً  أي ا()َحَكمً له قو

 (1)عة كاسخة، بؾ هق حاكؿ مـ ُحؽام هذه إمة.وشري

فقف إشارة إلك إبطال ديـ الـ ْصَراكِق ة بَِلْن َيْؽِسر   )َيكسر الصلوب(له قو

ؾِقَب  الؿسقُح  ، ٕهنؿ يعظؿقكف ويعبدوكف، وتعظقؿ الصؾقب لقس مـ ديـ الص 

ؼرون ، وحاشاه أن يلمر بف، بؾ هق مؿا دخؾ يف ديـ الؿسقح يف الالؿسقح أصاًل 

ا وٓ عبد صؾقبً  ولؿ يَ الؿسقح، وإٓ فنن الؿسقح لؿ ُيصؾب أصاًل  التل تؾت رفعَ 

 غقره، إكؿا كان يعبد اهلل وحده. 

م يف شريعة ف مـ الؿطاطؿ الخبقثة، وهق محر  حؿَ لَ  ٕن   (يؼتؾ الخـزير) لهقو

 اإلسالم، وقتؾف مـ باب تطفقر إرض مـ الخبائث.

 يؼبؾفا مـ أحد، ٕن الجزية كاكت تمخذ مـ ٓ أي الجزية(   )ويضع  لهقو

ػظ أمقالفؿ وأطراضفؿ، فنذا كزل تؿتعفؿ بحؽؿ الؿسؾؿقـ وحِ  الـصارى مؼابَؾ 

الؿسقح فنكف ٓ يؼبؾ الجزية، بؾ ٓ يؼبؾ إٓ الدخقل يف ديـ اإلسالم، فؿـ دخؾ 

                                                 

 قالف الـقوي يف شرح الحديث. (1)
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ا ا رافًض ـ أبك فعؼقبتف الؼتؾ، ٕكف سقؽقن معاكدً ف، ومَ يف اإلسالم سؾِؿ دمُ 

 .لؾؿسقح كػسف

يؽثر يف زمـ كزول طقسك ابـ مريؿ، َوَسَبب  أي )وَيفوض المال( لهقو

 َعْدل َوَطَدم الظ ْؾؿ.الَخْقَرات بَِسَبِب الَبَرَكات َوَتَقالِل الَكْثَرتف ُكُزول 

ـ   ؾؿ:ويف روايِة مس ْحـَاءُ  ا،ِؼاَلُص َفاَل ُيْسَعك َطَؾْقفَ الَوَلُتْتَرَك ـ  الش   َوَلَتْذَهَب

 َؿاِل َفاَل َيْؼَبُؾُف َأَحٌد.الَوَلُقْدَطُقن  إَِلك  ُد،َوالت َباُغُض َوالت َحاُس 

ٓ َيفتؿ  أي فا،ففذه ٓ ُيسعك طؾق قص،جؿع َقؾ ة،ـق  ـتِ ـهل اإلبؾ الػَ  صالِؼال

َٓ ُيْرَغب فِل » : الـاس هبا وٓ يعتـقن هبا. قال الـقوي َوَمْعـَاُه َأْن ُيْزَهد فِقَفا َو

ة  ال،ْمقَ إَ تِـَائَِفا لَِؽْثَرِة اقْ   ِؼَقاَمة.الِعْؾؿ بُِؼْرِب الوَ  ة،َحاَج الَوَطَدم  ال،مَ أَوقِؾ 

 َأْكَػس  ،ؾبِ اإلِ  ِؼاَلص لَِؽْقكَِفا َأْشَرَف ال َوإِك َؿا ُذكَِرِت 
َ
تِل ِهل ْمَقال ِطـْد إَ ال 

 َعَرب.ال

َٓ ُيْسَعك َطَؾْقفَ  َٓ َيْعَتـُقَن  ا،َيَتَساَهؾ َأْهؾَفا فِقفَ  ْي أَ  ا،بِفَ  َٓ ُيْعَتـَك ا(:َوَمْعـَك ) َو

 اكتفك باختصار. .«بَِفا

 ،إطراض الـاس طـ أخذ الؿال إشارة إلك أكف ٓ يقجد فؼراء أصاًل  ويف

 فالؽؾ سقؽقكقن أغـقاء.

ْجَدة  َقْوله  ْىَوا َوَما فِوَها(،ا َواِحَدة َخْوًرا ِمنال)َحتَّى َتُكون السَّ إن الـاس  ْي أَ   لد 

ْجَدة ا حقـئذ َيْرَغُبقَن َطـ ْكَقا وُيعِرضقن طـفا، َحت ك َتُؽقن الس  َقاِحَدة لرهبؿ َأَحب  اللد 
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ْكَقا َوَما فِقَفا، لعؾؿفؿ بؼرب ققام الساطة، وذهاب زمـ العؿؾ الصالح. ا إَِلْقِفْؿ مِـ  لد 

ة إِيَؿاهنأيًضا  ويف هذا إشارة َخْقر، الْؿ َوإِْقَبالفْؿ َطَؾك إَِلك َصاَلح الـ اس َوِشد 

ْكَعةَ  ْكَقا.ال َفُفْؿ لَِذلَِؽ ُيْمثُِروَن الر   َقاِحَدة َطَؾك َجِؿقع الد 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ مةوأما ققلف تعالك يف أية الؿتؼد

وما مـ أحد مـ أهؾ الؽتاب  ها:فؿعـا ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

الؼقامة يؽقن الؿسقح قبؾ مقت الؿسقح، ويف يقم  إٓ لقممــ بالؿسقح 

ـ لؿ يممـ بف اإليؿان الصحقح بلكف كبل بشر، أرسؾف اهلل إلك بـل ا طؾك مَ شفقدً 

إسرائقؾ بالؿعجزات، لقس لف مـ خصائص إلقهقة وٓ الربقبقة شلء، وأكف دطا 

 ضفقره. قرَ ققمف إلك اإليؿان بؿحؿد فَ 

لقس مـ ديـ ا فً إلٰـ ا رب   ها، وأن اتخاذَ طابد لعقسك أكف كان مخطئً  وحقـئذ يعؾؿ كؾ  

 واحد مـ إكبقاء، ويـدم حقـ ٓ يـػع الـدم. طقسك وٓ محؿد وٓ مقسك وٓ أي  

الؽتاب  سقـزل إلك إرض ويممـ بف أهُؾ »وقد تبقـ معـا أن الؿسقح 

ِطل اإللـٰـفِؿـ مُ  ا،الذيـ اختؾػقا فقف اختالًفا متبايـً  ومِـ قائٍؾ فقف  رى،كالـصا فقةد 

 ًٓ  ات،إكف ُقـتِؾ وُصؾِب وم ؾٍ ـ قائومِ  قد،ة وهؿ القفـقَ ـوهق أكف َوَلُد َزكْ  ،اطظقؿً قق

 فنِذا كزل إلك إرض قبؾ يقم الؼقامة تحؼؼ كؾ مـ الػريؼقـ َكِذَب  لؽ،إلك غقر ذ

 (1)«.ف فقؿا يدطقف فقف مـ آفرتاءكػِس 

                                                 

الحؽؿة يف طدم التصريح باسؿ  اب:ب (،17/113« )البداية والـفاية»يف  قالف ابـ كثقر  (1)

= 
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 مرحنة الصالم امػاميم  - انخامساحلدث 
 ُد  خه املصيحد امػيض حتت حكه املغ  ور  

ققم يلجقج وملجقج يعقش الـاس بخقر وصؿلكقـة الدجال ثؿ بعد هالك 

وهؿ الدجال وققم يلجقج ، وس الشرءد طقش، وقد اسرتاحقا مـ رورغَ 

تـل ثـؿرتؽ، وُرد ي بركتؽ(، فقؽثر الرزق يف ـ)أكبِ  :َض وملجقج، فقلمر اهلل إر

، وتالشل الشرك يف طبادة الـاس، بسبب كثرة الطاطات والعبادات بقـ الـاس

ماكة، وهل الجؿاطة مـ الـاس اهلل، فققمئذ تلكؾ الِعصابة مـ الر 
، ويستظؾقن (1)

ْسؾ،  ،(2)قِشرها أيِػفا، ـبَؼحْ  مـ  (3)ن الؾ ِؼحةإالؾبـ، حتك  أيوُيباَرك يف الر 

 ، والؾ ِؼحة مـ(4)مـ الـاس، وهؿ الجؿاطة الؽثقرة مـ الـاس اإلبؾ لتؽػل الػئامَ 

 (5)البؼر لتؽػل الؼبقؾة مـ الـاس، والؾ ِؼحة مـ الغـؿ لتؽػل الَػِخذ مـ الـاس.

  وتؽقن مدة حؽؿف  دي،ويف هذه الؿرحؾة الزمـقة الؿباركة ُيتقىف الؿف
                                

= 

 بتصرف يسقر. ،شؼدم -ط دار ابـ كثقر  ال،الدج

 َب.ـَص ـطَ  دة:ما ،«ةالـفاي» ظراك (1)

 َػ.ـحَ ـقَ  دة:ما ،«ةالـفاي» ظراك (2)

 َح.ـؼَ ـلَ  دة:ما ،«ةالـفاي» ظرتاج. اكـهل الـاقة الؼريبة العفد بالـ   حةـؼِ ـالؾ   (3)

 َلَم.ـفَ  دة:ما ،«ةالـفاي» ظراك (4)

 (.2937« )صحقح مسؾؿ» ظراك (5)
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وتؾتػ حقلف الطائػة  قـ،، ثؿ يتقلك الؿسقح ابـ مريؿ أمر الؿسؾؿ(1)سبع سـقـ

 تزال صائػة مـ أمتل ٓ لف:يف قق الؿـصقرة التل أشار إلقفا الـبل 

فقـزل طقسك ابـ مريؿ  ال:ق مة،يؼاتؾقن طؾك الحؼ ضاهريـ إلك يقم الؼقا

 .(2)... الحديث 

 كؿا قال  بع،ا طؾك شريعة اإلسالم بالطويؽقن حؽؿ الؿسقح معتؿدً 

 (3)كقػ أكتؿ إذا كزل ابـ مريؿ فقؽؿ فلم ؽؿ مـؽؿ؟ ال:ق ،رسقل اهلل 

الؿستؼاة مـ كتاب ربؽؿ وهق  ؽؿ،ؽؿ بشريعتم  أ أيؽؿ مـؽؿ( ـومعـك )َأم  

 .ة كبقؽؿ محؿد ـوُسـ   آن،الؼر

  الزمـقة مـ كزول الؿسقح يحصؾ السالم العالـؿل، فال  ؼبةالحِ هذه  ويف

 يؽقن هـاك طداوة وٓ حروب، فالـاس كؾفؿ مسؾؿقن، ويؽقن الـاس يف طقش

لخذها أحد، ٕكف ٓ ، وحقـفا لـ يقجد فؼقر واحد، وسُترتك الزكاة فال يدقرغ

، جزاء لفؿ مـ اهلل بسبب ققامفؿ دقرغ ، فالـاس كؾفؿ يف طقشيقجد فؼقر أصاًل 

وصفارة غضب اهلل، وتالشل إديان الباصؾة والؿحرفة، ا يُ بطاطة اهلل وتركفؿ لؿَ 

 إرض مـ الشرك يف طبادة اهلل.

                                                 

 .وصححف إلباين  ، طـ أبل سعقد الخدري (،4285ســ أبل داود ) ظراك (1)

 وقد تؼدم. (،156رواه مسؾؿ ) (2)

 والؾػظ لؿسؾؿ. ، ( طـ أبل هريرة155ومسؾؿ ) (3449رواه البخاري ) (3)
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  ىفثؿ ُيتق ،فؿطؾق يف سـقات حؽؿ الؿسقح الـاس يف رغد طقشٍ  ويستؿر، 

 (1)وتؽقن مدة مؽثف يف إرض أربعقـ سـة. قن،ل طؾقف الؿسؾؿصؾ  ويُ 

   أجقال ٓ َتـعـِرُف فقفا الؿسقح تخرج  الؿرحؾة التل تتؾق وفاةَ هذه

ويعؿ الؽػر  ،قحٓ تػعؾ الؿعروف وٓ ترتك فعؾ الؼب أي ا،ـؽر مـؽرً ا وٓ تُ معروفً 

وبعدها تؼقم الساطة طؾك  قـ،فتؼبض أرواح الؿممـ ،افقرسؾ اهلل ريحً  رض،إ

إذ  فبقـؿا هؿ كذلؽ» : والدلقؾ طؾك هذا ققل الـبل اس،شرار الـ

وح كؾ مممـ وكؾ ، فتؼبض رُ (2)ا صقبة فتلخذهؿ تحت آباصفؿبعث اهلل ريحً 

مسؾؿ، ويبؼك شرار الـاس يتفارجقن فقفا هتارج الـُحُؿر، فعؾقفؿ تؼقم 

كؿا  قاءٍ اكح الرجال والـساء يف ذاك الزمان أمام الـاس بال َح يتـ أي، (3)«الساطة

 ـاكح الـحؿقر يف الطرقات.ـتـت

ـْ َأَكٍس    وَط
ِ
اَطُة َحت ك  َل:َقا َأن  َرُسقَل اهلل َٓ َتُؼقُم الس 

 (4)اهلُل اهلُل. ِض:رْ إَ َٓ ُيَؼاَل فِل 

                                                 

  (.9271« )الؿسـد»( وصححف محؼؼق 2/416رواه أحؿد ) (1)

 وهق باصـ الؿـؽب. بط،جؿع إ اطآب (2)

رواه  ، ويف الباب طـ ابـ طؿر ، ( طـ الـقاس بـ سؿعان2937رواه مسؾؿ ) (3)

 (.2941مسؾؿ )

  (.148رواه مسؾؿ ) (4)
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  ابي مريه شيحج إىل مكة، املصيح - الصادساحلدث 
 ألداء فرياة احلج أو امػ ىرة أو لكيُىا

   ومـ أخبار الؿسقح ابـ مريؿ أكف سقؼقم بعبادة الحج إلك بقت اهلل الحرام

  : يف مؽة، والدلقؾ طؾك هذا ققل الـبل

ـ  ـفِ ـوالذي كػس محؿد بقده، َلـقُ  ـُ  (1)ؾ  ْوَحاءِ  اب مريؿ بَػج  الر 
ا َأْو (2) ، َحاج 

 (4).(3)ؿاقفــ  ـثَ ـقُ ـُمْعَتِؿًرا، َأْو لَ 

 .الستة اكتفت إحداث

 

*** 

 

                                                 

 صقتف بالتؾبقة لؾدخقل يف طبادة الحج. يرفع أي ـؾُيـفِ  (1)

وح (2)  «.معجؿ البؾدان» ظرهق مقضع بقـ مؽة والؿديـة. اك اءفج الر 

 ا.ربؿا ُيِفؾ الؿسقح بالحج أو بالُعؿرة أو هبؿا معً  أي (3)

إسـاده  (:12/217« )الؿسـد»وقال محؼؼق  ، ( طـ أبل هريرة2/241رواه أحؿد ) (4)

 صحقح طؾك شرط مسؾؿ.
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أن  ِطَظؿ قدر الـبل محؿد  دٓئؾأن مـ  ُيعَؾؿيـبغل أن 

بؾ  طف،أتبا سقؽقن أحدَ  -ـ أولل العزم مـ الرسؾوهق مِ - الؿسقح 

وسقؽقن هذا إذا  قة،سالما لؾشريعة اإلمطبؼً  فؿ،ا طؾك الؿسؾؿقـ كؾسقؽقن والقً 

 كؿا تؼدم. ان،كزل الؿسقح يف آخر الزم

 ًراـظَ ـتـنـمُ كل واحدة تنتظر  الثالثاألمم 

 ان،َتظًرا يخرج يف آخر الزمـوإمؿ الثالث تـتظر مـ : قومقال ابن ال

والؿسؾؿقن يـتظرون كزول الؿسقح طقسك ابـ مريؿ مـ  ؾة،فنهنؿ ُوِطدوا بف يف كؾ م

 اده مـ الـصارى.ب  ـالصؾقب وقتؾ الخـزير وقتؾ أطدائف مـ القفقد وطُ السؿاء لؽسر 

ًٓ  قة،ويـتظرون خروج الؿفدي مـ أهؾ بقت الـب  كؿا يؿأل إرض طد

 (1)ا.ُمؾئت جقرً 

 .(2)(338/ 2« )إغاثة الؾفػان»اكتفك مـ 

                                                 

ثؿ  ا،ا وطدواكً ٓ تؼقم الساطة حتك تؿتؾئ إرض ضؾؿً  : دلقؾ هذا ققل الـبل (1)

ًٓ يخرج رجؾ مـ ِطـرتيت أو مـ أهؾ بقتل يؿؾمها قسطً   ا.ا وطدواكً  كؿا ُمؾِئت ضؾؿً ا وطد

 صحقح طؾك شرط الشقخقـ. (:17/416« )الؿسـد»وقال محؼؼق  (،3/36« )مسـده»رواه أحؿد يف 

 إقارب الخاصقـ. أيإذ معـك الِعـَتـرة  قـ،قاربل الخاصأ أيومعـك )ِطـتـريت( 

 بتحؼقؼ محؿد حامد الػؼل. (2)
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 :وقال 

يزطؿقن أكف إذا  ، ا مـ ولد داودوأما القفقد فقـتظرون قائؿً »

ك شػت هق  -بزطؿفؿ-ر وأن هذا الؿـتظَ  مؿ،قف بالدطاء ماتت جؿقع إحر 

الضاللة  وهؿ يف الحؼقؼة إكؿا يـتظرون مسقَح  بف،الؿسقح الذي ُوِطدوا 

 وإٓ فؿسقح الفدى طقسك ابـ مريؿ  طف،ففؿ أكثر أتبا ال،الدج

 (1).«اوٓ يبؼل مـفؿ أحدً  فؿ،يؼتؾ

-ن إمامفؿ الؿـتظر بلن يؽق هؿ،فالقفقد سقعاقبفؿ اهلل بـؼقض قصد

فقليت  ية،بسبب كػرهؿ بؿسقح الفدا فؿ،هالك هق سبَب  -الؿسقح الدجال

هؿ  ا،ـ معفؿا مـ الؿسؾؿقـ فقؼتؾقهنؿ جؿقعً الؿسقح ابـ مريؿ والؿفدي ومَ 

كؿا صح هبذا الخرب طـ كبقـا  ئف،وإمامفؿ الؿـتظر الذي سقـضقون تحت لقا

 .محؿد 

ن يف الؿؽان الذي ستؽقن فقف أن القفقد يجتؿعقن أ ئػومـ الؾطا

وسقـضؿ معفؿ  فا،بعد احتاللفؿ ل ن،كؿا كشاهده أ قـ،سطؾَ وهق فِ  كة،الؿعر

 ثؿ يؽقن سحؼفؿ طؾك أرض فؾسطقـ الؿباركة. ان،ا مـ يفقد أصبفسبعقن ألػً 

قعة اإلمام ضة،وهؿ الراف اوهـاك أمة رابعة تـتظر مـتَظرً  يـتظرون  قة،الش 

اء بالعررداب يف مديـة سامَ ِفؿ مـ ِس ـي  خروج مفد إكف دخؾ السرداب  قنيؼقل اق،ر 

                                                 

 بتحؼقؼ محؿد حامد الػؼل. (،2/338« )إغاثة الؾفػان»قالف ابـ الؼقؿ يف  (1)
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وسقخرج بزطؿفؿ وتؽقن  قـ،وهق باٍق فقف مـذ ذلؽ الح ري،هج 275يف طام 

ًٓ  فؿ،الدولة ل وهذا كؾف دجؾ  ا،ا وضؾؿً قرً  ورخاء كؿا ُمؾِئت َج ويؿأل إرض طد

يف ن يبؼك وٓ يؿؽـ لبشر أ لء،والسرداب لقس فقف ش لف،وٓ حؼقؼة  فة،وخرا

ولؽـ ديـ الرافضة كؾف  اب،إرض هذه الؿدة الطقيؾة بال صعام وٓ شر جقف

وهؿ مع هذا يـسبقن  ات،ومعاكدة لؾعؼؾ وتعؾؼ بالخراف جؾ،كذب وتؾػقؼ ود

 واإلسالم مـ إفؽفؿ بريء. م،أكػسفؿ لإلسال

 المنجد حفظه اهلل:بن صالح  قال الشوخ محمد

وهق مسقح الضاللة  ال،الدجبعد أن يؼتؾ  يؽقن الحؽؿ لعقسك 

فالؿسؾؿقن يـتظرون الؿسقح الحؼ الذي لؿ ُيؼتؾ ولؿ  قد،الذي يـتظره القف

والقفقد  رب،تِؾ وصؾب وقُ ـوالـصارى يـتظرون الؿسقح الؿقهقم الذي قُ  ؾب،صيُ 

 .يـتظرون الؿسقح الدجال الذي يؼتؾف اهلل طؾك يد طقسك ابـ مريؿ 

ققم يلجقج وملجقج يؽقن بدطاء  طؾك أن هالك -اأيًض -ودلت السـة 

وٓ يبؼك إٓ أهؾ  ػر،ُفر إرض مـ أهؾ الشرك والؽـطْ ـوهبذا تَ  ، طقسك

 (1)التقحقد واإليؿان.

 قوم ييجوج وميجوجالذي بنى السد على « ذي القرىون»بـ تعريف

د حائاًل   طؾك ققم يلجقج وملجقج هق ذو الؼركقـ، بـاه الذي بـك الس 

                                                 

 https://islamqa.info/ar/171174 عف:فائدة مـؼقلة مـ مقق (1)
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صقا إلك الـاس فقػسدوا طؾقفؿ طقشفؿ، قال الشقخ  يخؾُ فؿ كحاجز حتك ٓدوكَ 

 :محؿد صالح الؿـجد حػظف اهلل

حئ مئ ىئ ﴿ لك:ذو الؼركقـ الؿذكقر يف سقرة الؽفػ يف ققلف تعا

ا ا مـ مؾقك إرض وطبدً ، كان مؾؽً (1)﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت

يدطق إلك اإلسالم ويؼاتؾ طؾقف مـ خالػف، فـشر  ا، صاف إرَض ا مسؾؿً صالحً 

 وَقؿع الؽػر وأهؾف وأطان الؿظؾقم وأقام العدل. (2)اإلسالم

 ػر:فا أربعُة كفا ومغربَ َؽ إرض مشرقَ ـؾَ ـمَ » ال:صح طـ مجاهد أكف ق

 ان:بـ داود وذو الؼركقـ، والؽافر ُسؾقؿان ان:مممـان وكافران، فالؿممـ

ـُخ ر وكؿرودــُ ـتـب  .«بـ كـعان، لؿ يؿؾؽفا غقرهؿ ص 

 (.5/433« )لتػسقرا»رواه الطربي يف 

 : قال ابـ كثقر

ذكر اهلل تعالك ذا الؼركقـ هذا وأثـك طؾقف بالعدل، وأكف بؾغ الؿشارق »

 (3)لة التامةعدَ والؿغارب، ومؾؽ إقالقؿ، وقفر أهؾفا، وسار فقفؿ بالؿَ 

ا . والصحقح أكف كان مؾؽً ر الؿـصقر الؼاهر الؿؼسطد الؿظػ  والسؾطان الؿمي  

                                                 

 .83 فػ:سقرة الؽ (1)

 وهق طبادة اهلل وحده وترك طبادة مـ سقاه. ،اماإلسالم بؿعـاه الع أي (2)

 العدل التام. :مةيعـل بالؿعدلة التا (3)
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 .«قـمـ الؿؾقك العادل

 (.122/ 2« )البداية والـفاية»اكتفك مـ 

 (1)اكتفك كالم الشقخ محؿد صالح الؿـجد.

*** 

ادسوح إىل األرض يف آخر قصة ىزول » العارشالفصل اىتهى بحمد اهلل 

 بعنوان:احلادي عرش ، ويلوه الفصل «وما يتلوها من أحداث إىل موته الزمان

ائل ادسوح عوسى ابن يف فض  األحاديث الواردة عن النبي حممد»

 «.ا أفضل الصًلة والسًلمعلوهام مجوعا  ،وأخباره مريم

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

 

*** 

                                                 

 .https://islamqa.info/ar/158191 عف:هذه الػائدة مـؼقلة مـ مقق (1)

مـفا حديث زيـب  قج،يف ذكر يلجقج وملج وقد جاءت طدة أحاديث طـ الـبل 

 (.2881)( ومسؾؿ 3346الذي رواه البخاري ) بـت جحش 

 (،4179( وابـ ماجف )3/77الذي رواه أحؿد ) وكذلؽ حديث أبل سعقد الُخدري 

 حسـ صحقح. ين:وقال إلبا
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 احلادي عرش:الفصل 

   األحاديث الواردة عن النبي حممد

  ،وأخباره يف فضائل ادسوح عوسى ابن مريم

 (1)ا أفضل الصالة والسالمهام مجوعا علو

 محؿد
 
 : قال الـ بِل

ٓ  َثاَلثَ ال َلْؿ َيَتَؽؾ ْؿ فِل) َلُف  ِطقَسك، َوَكاَن فِل َبـِل إِْسَرائِقَؾ َرُجٌؾ ُيَؼاُل  ٌة:َؿْفِد إِ

ُف َفَدَطْتُف َفَؼا ،ُجَرْيٌج، َكاَن ُيَصؾ ل َٓ  ْت:ْو ُأَصؾ ل؟ َفَؼالَ أَ  ُأِجقُبَفا َل:َجاَءْتُف ُأم  الؾ ُفؿ  

َضْت َلُف (2)ُؿقمَِساِت ال ُتِؿْتُف َحت ك ُتِرَيُف ُوُجقهَ  ، َوَكاَن ُجَرْيٌج فِل َصْقَمَعتِِف َفَتَعر 

ـْ َكْػِسَفا َفَقَلَدْت  اْمَرَأةٌ 
َؿْتُف َفَلَبك، َفَلَتْت َراِطًقا َفَلْمَؽـَْتُف مِ ـْ مِ  :ُغاَلًما، َفَؼاَلْت  َوَكؾ 

َل َوَصؾ ك، ُثؿ  َأَتك  ُجَرْيٍج، َفَلَتْقُه َفَؽَسُروا َصْقَمَعَتفُ  ُغاَلَم الَوَأْكَزُلقُه َوَسب قُه، َفَتَقض 

ـْ َأُبقَك َيا ُغاَلُم؟ َقا :َل َفَؼا اِطل. َل:َم  الر 

ـْ  قا:َقالُ   َذَهٍب. َكْبـِل َصْقَمَعَتَؽ مِ

. َل:قا ـٍ ـْ صِق
ٓ  مِ ، إِ َٓ 

                                                 

 صؾًبا لالختصار وطدم التؽرار. حث،ذكر يف ثـايا الباقتصرت هـا طؾك ذكر إحاديث التل لؿ تُ  (1)

 الزواين. أي (2)
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ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ َفَؿر  بَِفا َرُجٌؾ َراكٌِب ُذو  ْمَرَأٌة ُتْرِضُع اْبـًا َلَفاا َوَكاَكِت 

مِ

ُفؿ  اْجَعؾ :ْت ، َفَؼالَ (1)َشاَرةٍ  اكِِب َفَؼا ْبـِل مِْثَؾُف، َفَتَرَك َثْدَيَفا َوَأْقَبَؾ َطَؾكا الؾ   َل:الر 

َٓ َتْجَعْؾـِل مِْثَؾُف، ُثؿ  َأْقَبَؾ طَ  ُفؿ   ُف.  َؾكالؾ   َثْديَِفا َيَؿص 

ُثؿ  ُمر  بَِلَمةٍ 
َٓ َتْجَعؾ ْت:َفَؼالَ  (2)  َل:َفَؼا ْبـِل مِْثَؾ َهِذِه، َفَتَرَك َثْدَيَفاا الؾ ُفؿ  

ُفؿ  اْجَعْؾـِل مِْثَؾَفا، َفَؼالَ  اكِ  :لَِؿ َذاَك؟ َفَؼاَل  ْت:الؾ  َجَبابَِرِة، َوَهِذِه لا َجب اٌر مِـ ُب الر 

  .(3)(َوَلْؿ َتْػَعْؾ  َسَرْقِت َزَكْقِت  نَ َيُؼقُلقَمُة إَ 

*** 

 محؿد
 
 : قال الـ بِل

 فُ ـَ قْ بَ ل وَ ـِ قْ بَ  َس قْ لَ  ،ٍت ال  ـطَ  دُ َٓ وْ أَ  اءُ قَ بِ كْ إَ و ،ؿَ يَ رْ مَ  ـِ ابْ بِ  اسِ ك الـ  لَ وْ ا أَ كَ أَ )

 بِ كَ 
 
 .(4)(ل

 تك،اء مـ أب واحد وأمفات شت( فقف تشبقف لألكبقاء بإبـ)أوٓد َطال   لفقق

مثؾ كقػقة الصالة والصقم  ف،فإمفات هـ الشرائع وفقفا يحصؾ آختال

بقـ جؿقع  صـ الؿتػؼ طؾقفاوهق الؿق ،ادوإب هق أصقل آطتؼ لؽ،وكحق ذ

                                                 

 ابـ حجر يف شرح الحديث. فالصاحب هقئة ومـظر ومؾبس حسـ ُيتعجب مـف. ق أي (1)

 مؿؾقكة. أي (2)

 .( طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف2551ومسؾؿ ) (،3436رواه البخاري ) (3)

 طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف. (،2365ومسؾؿ ) (،3442رواه البخاري ) (4)
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اإليؿان باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف كأصقل آطتؼاد هل و ،اءشرائع إكبق

 ه.والققم أخر والؼدر خقره وشر

*** 

 محؿد
 
 : قال الـ بِل

ـَ ـ تلديبَ ف فلحَس َأَمتَ  إذا أد ب الرجُؾ ) ثؿ أطتؼفا  ،فاتعؾقؿَ  فا، وطؾ ؿفا فلحس

إذا اتؼك  ثؿ آمـ بل فؾف أجران، والعبدُ     بعقسك   فتزوجفا كان لف أجران، وإذا آمـ 

 .(2)(فؾف أجران (1)قفِ ف وأصاع مقالِ رب  

*** 

 محؿد
 
 : قال الـ بِل

طبد اهلل  قا:فؼقل ،دٌ فنكؿا أكا طب يؿ،وين كؿا أصرت الـصارى ابـ مررُ ٓ ُتطْ )

 .(3)(ورسقلف

                                                 

 أسقاده. أي (1)

 .( طـ أبل مقسك إشعري رضل اهلل طـف154( ومسؾؿ )3446رواه البخاري ) (2)

 .( طـ طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف3445رواه البخاري ) (3)
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إن طقسك ابـ مريؿ هق  قلكؼ اء،هق مجاوزة الحد يف الؿدح والثـ اءاإلصر

 اهلل أو ابـ اهلل أو ثالث ثالثة.

الؿعروفقن بالؿسقحققـ،  وهؿوالـصارى هؿ أتباع الـبل طقسك ابـ مريؿ، 

ـقا كصارى لتـاصرهؿ فقؿا بقـفؿ، وقـوهؿ إكؿا ُس  ـقا بذلؽ تبعً ـإهنؿ ُس  قؾؿ  ا ؿ 

مب ىب يب ﴿ : لؾحقاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذلؽ، كؿا قال طقسك

ـقا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًض ـإهنؿ ُس  قؾوق ،﴾جثجت حت خت مت ىت يت  ا ؿ 

ـقا بذلؽ ٕن ـهنؿ ُس إ قؾوق قـ،ؾسطـبػ« كاصرة» فايؼال ل  طقسك خرج مـفا.ؿ 

*** 

 محؿد
 
 : قال الـ بِل

ـُ ـيَ )  .(1)(بباِب ُلدَ  مريؿ الدجاَل  ؼتؾ اب

 قرية يف فؾسطقـ. «دباُب لُ »

*** 

 محؿد
 
 : قال الـ بِل

                                                 

 والؾػظ لف. (،2244والرتمذي ) (،2937رواه مسؾؿ ) (1)
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ـُ َمْرَيَؿ َرُجال َيْسِرُق، َفَؼاَل َلفُ )  ْقَت؟َسرَ أ :َرَأى ِطقَسك اْب

ِذي ٓ َكال واهلل  َل:اقَ   إِٓ ُهَق. فإلـَٰوال 

ْبُت  ك:َفَؼاَل ِطقَس   َوَكذ 
ِ
 .(1)(طقـلآَمـُْت بِاهلل

ُجِؾ َوَهَذا َيُدل  َطَؾك َسِجق ٍة َصاِهَرٍة، َحْقُث قَ  :قال ابن كثور  َم َحؾَِػ َذلَِؽ الر  د 

َٓ َيْحؾِ - ـ  َأن  َأَحًدا   َكاِذًباُػ بَِعَظَؿِة َوَض
ِ
َطَؾك َما َشاَهَدُه مِـُْف ِطَقاًكا، َفَؼبَِؾ ُطْذَرُه، َوَرَجَع  -اهلل

، أَ  َل:َطَؾك َكْػِسِف، َفَؼا
ِ
َْجِؾ َحؾِِػؽ. ْي آَمـُْت بِاهلل

ِ
ْبُت َبَصِري ٕ ْقُتَؽ، َوَكذ   َصد 

*** 

ـِ َطب اٍس  ـِ اْب   َل:َقا َط
ِ
ُتْحَشُروَن » : َقاَل َرُسقُل اهلل

 ًٓ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ َأ:ُثؿ  َقرَ  .(2)ُحَػاًة ُطَراًة ُغْر

ُل (3)﴾چ چ ـْ َأْصَحابِل َذاَت ال، َفَلو 
َخْؾِؼ ُيْؽَسك إِْبَراِهقُؿ، ُثؿ  ُيْمَخُذ بِِرَجاٍل مِ

َؿاِل، َفَلُققال ـِ َوَذاَت الش  ـَ َطَؾك إِك ُفْؿ َلْؿ يَ  ُل:َأْصَحابِل، َفُقَؼا ُل:َقِؿق ي َزاُلقا ُمْرَتد 

ـُ َمْريَ الَأْطَؼابِِفْؿ ُمـُْذ َفاَرْقَتُفْؿ، َفَلُققُل َكَؿا َقاَل  الُِح ِطقَسك اْب ۈ ﴿ ؿ:َعْبُد الص 

وئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

                                                 

 (.2368( ومسؾؿ )3444رواه البخاري ) (1)

 .114 اء:سقرة إكبق (2)

(3)  ًٓ  غقر مختقكقـ. أي غر
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 (2).«(1)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

  ـْ َسْؾَؿان الػارسل الَوَرَوى ـَ ِطقَسك فَ  َل:َقا ُبَخاِري  َط ْتَرُة َما َبْق

ٍد َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِفؿا َوَسؾ َؿ: ِست ِؿاَئِة َسـٍَة. َوُمَحؿ 
(3) 

 ـُ َجِريٍر َطـ دِ ا َوَذَكَر الؿمرخ اْب ـِ إِْسَحاَق َأن  ِطقَسك  لؿمرخ ُمَحؿ  ْب

  ك ـَ َقْبَؾ الَوص  ق َٓ الـ اَس إَِلك طِ  َأْن ُيْرَفَع بَِلْن َيْدُطقَ  َحَقاِري   َوْحَدُه 
ِ
َباَدِة اهلل

ـَ 
ـَ الـ اِس فِل إِْقؾِقٍؿ مِ

ـَ ُكؾ  َواِحٍد مِـُْفْؿ إَِلك َصائَِػٍة مِ ـَ إَ َشِريَؽ َلُف، َوَطق 
َقالِقِؿ مِ

اِم وَ  ُؿ بِؾُ الَؿْشِرِق َوباَِلِد الالش  َغِة َؿْغِرِب، َفَذَكُروا َأك ُف َأْصَبَح ُكؾ  إِْكَساٍن مِـُْفْؿ َيَتَؽؾ 

ـَ َأْرَسَؾُف  ِذي  َؿِسقُح إَِلْقِفْؿ. الال 

*** 

 األحاديث الواردة عن النبي حممد» احلادي عرشالفصل اىتهى بحمد اهلل 

  ا أفضل الصًلة يف فضائل ادسوح عوسى ابن مريم، علوهام مجوعا

َفة  » بعنوان:عرش الثاين ، ويلوه الفصل «والسًلم

ِ

ى ص
َ
وس

ِ

ه    ادسوح ع
ل 

ِ

ئ
َ

 «.َوَشام

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

*** 

                                                 

 .117 دة:سقرة الؿائ (1)

 (. 2861ومسؾؿ ) (3447رواه البخاري ) (2)

 (.3948رواه البخاري ) (3)
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 :عرشالثاين الفصل 

 َوَشاَمِئُلُه  ِصَفُة ادسوح ِعوَسى 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿ ك:َقاَل اهلُل َتَعالَ  .1

 ـُس  َؾ:، قِق﴾﮽
َ
ل ُتُف فِقَفا، ـَقاَح ْرَض، َوُهَق ِس إَ َؿِسقَح لَِؿْسِحِف الؿ 

ـَ 
ِة َتْؽِذيِب الَوفَِراُرُه بِِديـِِف مِ َماِن لِِشد  ـِ فِل َذلَِؽ الز  َقُفقِد َلُف، َواْفتَِرائِِفْؿ الِػَت

ِف   . َطَؾْقِف َوَطَؾك ُأم 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  .2   َل:َقا وَط
 
...  ِف:َلْقَؾَة ُأَسِرَي بِ  َقاَل الـ بِل

  (1)َفـََعَتفُ  .َوَلِؼقُت ِطقَسك
 
َكَلك َؿا  (2)َرْبَعٌة َأْحَؿرُ  َل:َفَؼا الـ بِل

ـْ ِديَؿاٍس 
ام.الَيْعـِل  -َخَرَج مِ  َحؿ 

 . (3)«َوَأَكا َأَشَبُف َوَلِدِه بِفِ  ،َوَرَأْيُت إِْبَراِهقؿَ 

ـِ ُطَؿَر  .3 ـِ اْب   َل:َقا وَط
 
َرَأْيُت ِطقَسك » : َقاَل الـ بِل

ا ِطقَسك َفَلْحَؿُر َجْعدٌ َوُمقَسك َوإِْبَرا ِهقَؿ، َفَلم 
ا  (4) ْدِر، َوَأم  َطِريُض الص 

                                                 

 ػف.وَص  أي فُ ـتَ ـعَ ـكَ  (1)

 «.شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ» ظربقـ الطقيؾ والؼصقر. اك أي ةٌ َربـع (2)

 (.168ومسؾؿ ) (3437رواه البخاري ) (3)

بط وهق الؿسرتسؾ. اك عد،أن شعره متج أي أسجعد الر (4)  «.الـفاية» ظروضده الشعر الس 
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ط  (2)َجِسقٌؿ َسْبطٌ  (1)َفآَدمُ ُمقَسك  ـْ ِرَجاِل الز 

 .(4)«(3)، َكَلك ُف مِ

4.  
ِ
ـُ ُطَؿَر  وطـ َطْبُد اهلل  ْب

 
رأى الؿسقح يف   ، أن الـ بِل

ـْ ُأْدِم  آَدمُ  َرُجٌؾ  ػف:يف الحديث يف وص الؿـام، ومؿا قالف ـِ َما ُيَرى َم َكَلْحَس

ُتفُ  َجاِل، َتْضِرُب لِؿ  الر 
ْعرِ  (5) ـَ َمـْؽَِبْقِف، َرِجُؾ الش  ، َيْؼُطُر َرْأُسُف َماًء، (6)َبْق

، َوُهَق َيُطقُف بِ  ـِ  َرُجَؾْق
ْ
ـْ َهَذا؟  ُت:َبْقِت، َفُؼؾْ الَواِضًعا َيَدْيِف َطَؾك َمـْؽَِبل َم

ـُ َمْرَيؿ.ؿَ الهذا  قا:َفَؼالُ    (7)ِسقُح اْب

*** 

ى » عرش الثاينالفصل اىتهى بحمد اهلل 
َ
وس

ِ

َفة  ادسوح ع

ِ

 ص
ه  
ل 

ِ

ئ
َ

شارة عوسى» عرش بعنوان:الثالث ، ويلوه الفصل «َوَشام
ِ
ابن مريم بالنبي  ب

 «. حممد

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّم وصذ اهلل

 إىل يوم الدين

                                                 

 «.الـفاية» ظريد السؿرة. اكأسؿر شد أي دمآ (1)

 «.الـفاية» ظراك. اأن شعره مسرتسؾ ولقس متجعدً  أي طٌ بـَس  (2)

ط   (3)  «.الـفاية» ظراكهؿ جـس مـ السقدان والفـقد.  رجال الز 

 (.3438رواه البخاري ) (4)

ت بالؿـؽبقـ.  أسالؾ ـؿة مـ شعر الر (5)  «.الـفاية» ظراكهل ما ألـؿ 

 ك َرِجؾ الشعر.تؼدم بقان معـ (6)

 (.169ومسؾؿ ) (3441 ،3439رواه البخاري ) (7)
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 :عرشالثالث الفصل 

  ِبشارة عوسى ابن مريم بالنبي حممد

 لى:قال اهلل تعا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .(1)﴾ڦ

إين رسقل اهلل  مف:واذكر أيفا الرسقل لؼقمؽ حقـ قال طقسك ابـ مريؿ لؼق 

ًقا لؿا جاء يف ، (2)«أحؿد»ا بؼدوم رسقٍل بعدي اسؿف ومبشرً  اة،التقر إلقؽؿ مصد 

                                                 

 .6 صػ:سقرة ال (1)

وأشفر أسؿاء الـبل  دة،أسؿاء متعد تؽقن لفؿ اء،العظؿوهؽذا  رة،لف أسؿاء كثق محمدالـبل  (2)

 ا.وبف سؿل يف التقراة صريحً  ،«دمحؿ»محؿد هق اسؿف هذا 

ومـفا  كؾ،ومـفا الؿتق يؿ،طقسك ابـ مروهق آسؿ الذي سؿاه بف الؿسقح  أحمدومـفا 

ومـفا كبل التقبة وكبل الرحؿة وكبل  حد،الذي لقس بعده أ أي ،قبالؿاحل والحاشر والعا

 الؿؾحؿة والػاتح وإمقـ.

ح سؿ،والؼا ،يروالنذ قر،والبش شر،والؿب هد،الشا اءوُيؾحؼ هبذه إسؿ  ،وطبد اهلل قك،والض 

وهـاك  قد،وصاحب الؿؼام الؿحؿ ؿد،وصاحب لقاء الح م،دوسقد ولد آ قر،راج الؿـوالس  

= 
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بأيات  ، فؾؿا جاء محؿد وهق اسؿ آخر لؾـبل محؿد 

 ق ـ.ـهـذا الذي جئتـا بف سحٌر بَ  ون:القاضحات قال الؽافر

بـ طبد اهلل مثبتة يف إكاجقؾ  محؿد م،البشارة بـبقة كبل اإلسال فائدة:

مـ ثؿاكقة وطشريـ مثبتة هذه الحؼقؼة الفامة و ن،الؿتقافرة بليدي الـصارى أ

 :ابا يف كتوجفً 

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible (1)  

فعؾك هذا فنن اإليؿان بؿحؿد واتباع شريعتف لقس إٓ صاطة لعقسك ابـ 

 إذ هق الذي أرسؾف بذلؽ. ؼة،والتل تعترب صاطة هلل يف الحؼق يؿ،مر

 ديـ اإلسالم هق يف الحؼقؼة معصقة لعقسك ابـ وآمتـاع طـ الدخقل يف

 والتل تعترب معصقة هلل يف الحؼقؼة. يؿ،مر

قـ طقسك ق  بِ وبـاء طؾك هذا فؿـ دخؾ يف اإلسالم فؼد كسب اإليؿان بالـَ 

وصار مـ الؽافريـ  ا،ومـ امتـع فؼد خسر الـبققـ طقسك ومحؿدً  ؿد،ومح

 لفا مـ خسارة. ويا ار،الؿستحؼقـ لدخقل الـ

                                
= 

 ا لالختصار.غقرها مـ إسؿاء كرتك ذكرها صؾبً 

 الؽتاب الؿذكقر مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات.  (1)

 طؾك وجقد الـبل دلقاًل  99« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب»كتاب  اواكظر أيًض 

 .بقروت -دار ابـ حزم  شر:الـا شد،تللقػ د. صالح الرا ؾ(،جقالؿبشر بف يف التقراة واإلك
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شارة عوسى ابن مريم بالنبي » عرش الثالثالفصل اىتهى بحمد اهلل 

ِ
ب

خًلصة الكتاب: » عرش بعنوان:الرابع ، ويلوه الفصل «حممد 

ادسوح عوسى ابن  اإلسًلم دريم العذراء، وابنهاعذ تكريم الدالئل الستون 

 «. مريم

ادرسلني وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء و وسلَّموصذ اهلل 

 .إىل يوم الدين

 

*** 
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 :عرشالرابع الفصل 

 خالصة الكتاب:

دريم العذراء، وابنها ادسوح  اإلسالمعذ تكريم الستون الدالئل 

  عوسى ابن مريم

يف الؼرآن  (طقـسكأن اهلل ذكره باسؿف ) قحمـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾؿس -1

بقـؿا لؿ  ات،تسع مر)الـؿسقح(  باسؿورد ذكره كؿا  رة،ا وطشريـ مخؿًس 

 يف الؼرآن إٓ أربع مرات. ُيذكر اسؿ الـبل محؿد 

إحدى ُذكِر  (مريؿ)اسؿ أمف  أن قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾؿس -2

بقـؿا لؿ يذكر يف الؼرآن اسؿ واحدة مـ بـات الـبل  ،آنيف الؼر وثالثقـ مرة

 أو زوجاتف. محؿد 

قت باسؿ أن إحدى س قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾؿس -3 قر الؼرآن قد ُسؿ 

بقـؿا لؿ ُتَسؿ  سقرة واحدة مـ سقر الؼرآن باسؿ إحدى  ،ؿ(أمف )سقرة مري

 أو زوجاتف. بـات الـبل محؿد 

كر لؾؿسقح وأمف يف الؼرآن كؾ ذلؽ  َوَردَ وقد  يف مؼام آحرتام الذ 

ا مـ صػات دون اطتؼاد أن لفؿا شقئً  ؿا،والتعظقؿ والتبجقؾ الالئؼ هب

 ،هؿيعبده غقرَيعُبَداِن اهلَل كؿا  ـا،بؾ هؿا بشر مثؾ قة،بقبقة أو إلقهالر
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 .يرجقه غقرهؿمـ الـار كؿا  والـجاةَ  ويرجقاكف الجـةَ 

الذيـ  ان،مـ كسؾ طؿر بة،أكف مـ ذرية صق قحمـ دٓئؾ تؽريؿ اهلل لؾؿسو -4

ڑ ڑ ﴿ لكقال تعا ، هؿ مـ ذرية يعؼقب بـ إسحاق بـ إبراهقؿ

 .﴾گ ڳ ک ک ک ک گ گ گ

وقد كاكت  بف،ر مريؿ بلهنا سُتـجأن اهلل بش   قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اهلل لؾؿس -5

 البشارة طـ صريؼ الؿالئؽة.

أن اهلل تعالك حػظف مـ كخِس الشقطان طـد  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اهلل لؾؿس -6

 وٓدتف.

أن اهلل خؾؼف بؿعجزة تحتار مـفا  قحلؾؿساإلسالم ومـ دٓئؾ تؽريؿ  -7

 بال أب. خؾؼف مـ أمَ  وهل أكف قل،العؼ

 فد،أن اهلل أططاه معجزة وهق يف الؿ قحؾؿساإلسالم لومـ دٓئؾ تؽريؿ  -8

 وهل الؽالم. بل، طؾك أكف كلتؽقن دلقاًل 

هِ لؾؿسقح اهلل ومـ دٓئؾ تؽريؿ  -9 فؼد  ده،لمف وهق يف مفب ما اتصػ بف مـ بِر 

ؿا رأوها تحؿؾ اهتؿقها بالزكا ل ـفا الذيؿ ققمَ ثؿ كؾ   ا،ف وصؿلهنؿ أم  كؾ  

 ت حقـئٍذ.ك  لفاصؿَ  ،إكف طبد اهلل فؿفؼال ل وج،ا وهل لقست ذات زصبق  

أن اهلل تعالك طؾؿف الؽتاب والحؽؿة والتقراة  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿس -11

وتعؾقؿ الؽتابة مـ أطظؿ كِعؿ اهلل  بة،الؽتا أي الكتابومعـك  قؾ،واإلكج
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ؿ اهلل الؿسقح الؽتابة ؾ  وقد طَ  قؿ،طؾك بـل آدم ٕكف يحصؾ هبا العؾؿ والتعؾ

معرفة فؿ والػَ  قؾوق قل،السداد يف الؼ أي الحكمةعلمه و ،ؾؿبدون مع

وبحصقل هذه الـعؿ إربعة حصؾ  قح،وكال الؿعـققـ صح رع،أسرار الش

 لؾؿسقح أطظؿ كعؿ اهلل العؾؿقة.

لف  أي رة،يف الدكقا وأخ اأن اهلل جعؾف وجقفً  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿس -11

 جاهة طـده وطـد الـاس.وؽاكة ومـزلة وم

مـ أكف  أي قـ،أن اهلل وصػف بلكف مـ الؿؼرب قحومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿس -12

 .ٕكف مـ خقاص إكبقاء وأولل العزم مـفؿ ،الؿؼربقـ طـد اهلل

 أن اهلل وصػف بلكف مـ الصالحقـ. قحومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿس -13

يف الدكقا وأخرة ومـ  اوالدلقؾ طؾك هذه الصػات الثالث )كقكف وجقفً 

      ﴿ لك:ققلف تعا ـ(الؿؼربقـ ومـ الصالحق

ۈ ٴۇ ۋ جئ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 .(1)﴾پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  مئ حئ

ٿ ٿ ٿ ﴿ :لككؿا يف ققلف تعا ره،أن اهلل صف   قحومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿس -14

 ﴾ڤ﴿ومعـك  ﴾،ڦڤ ڤ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

وكظقر هذا  ؾب،والصالؼتؾ ؽ مـ كقد القفقد لؽ بُص قؽ ومخؾ  مـج   :أي

                                                 

 .46 ،45 ان:سقرة آل طؿر (1)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳڳ ﴿ :لكققل اهلل تعا

ڳ ﴿ :لف، ومعـك قق(1)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 طـؽ أذاهؿ. َدْدُت رَ  أي ﴾،ڱڳ ڱ  ڳ

وهؿ خؿسة:  سؾ،ـ أولل العزم مـ الرأكف مِ  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿس -15

 طؾقفؿ صؾقات اهلل وسالمف. ؿد،كقح وإبراهقؿ ومقسك والؿسقح ومح

ؿ وهل أكف كؾ   ر،بِ أن اهلل أططاه معجزة لؿا كَ  قحٓئؾ تؽريؿ الؿسد ومـ -16

 وكان هذا وهق يف سـ الثالثقـ. بل،وأخربهؿ أكف ك حل،ققمف بالق

حقل أكف كان يُ  تف طؾك كبقومـ الؿعجزات التل أططاه اهلل إياها لتؽقن دلقاًل  -17

وهذا مـ أشد أكقاع  -وهق الذي ُولِد أطؿك- ربئ إكؿفَ الؿقتك ويُ 

خرون يف بققهتؿ  رص،ربئ إبـويُ  ؿك،العَ  ويـبئ الـاس بؿا يلكؾقن وما يد 

ٕكف لقس أحٌد مـ البشر يعؾؿ  قف،وهذا يدل طؾك أكف يقحك إل ؿة،مـ إصع

خروكف مـ إصعؿة لقلكؾقه يف  ما يلكؾ الـاس يف داخؾ بققهتؿ وٓ ما يد 

 ،أكف كبل مـ طـد اهلل فدل طؾك لؽ،إٓ إذا كان اهلل يقحل إلقف بذ بؾ،الؿستؼ

فقـػخ فقف الؿسقح فقؽقن صقًرا  قر،ومـ الؿعجزات تصقير الطقـ كفقئة الط

استجابة  دة،ومـ الؿعجزات الدالة طؾك كبقة الؿسقح كزول الؿائ ،بنذن اهلل

 وقد تؼدم الؽالم طـفؿا. قح،لدطاء الؿس

                                                 

 .111 دة:سقرة الؿائ (1)
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 ؾأن اهلل تعالك أيده بروح الؼدس وهق جربي قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -18

، اكظر  يؿ،آيات مـ الؼرآن الؽر وقد ورد إثبات هذا يف ثالث

 .111 دة:وسقرة الؿائ ،253 ،87 رة:سقرة البؼ

ا قؽقكقا لف أطقاكً لر لف حقاريقـ خ  أن اهلل َس  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -19

 والحقاريقن هؿ الـُخـؾ ـص مـ إتباع. ـف،ا طؾك ديوأتباطً 

ـ اتبعف فقق الؽافريـ إلك يقم جعؾ مَ  أن اهلل قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -21

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ لككؿا قال تعا مة،الؼقا

ـ فجعؾ اهلل مؽاكة الحقاريقـ )أكصار الؿسقح( فقق مؽاكة مَ ، (1)﴾ڃ

 .خالف الحؼ واطتؼد بفكػر بالؿسقح مـ القفقد 

ما جاء يف الؼرآن وما ذكره الـبل محؿد  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اهلل لؾؿس -21

 وقد تؼدم بقان هذا يف فصؾ خاص. ئؾ،لػضائؾ والشؿاطـف مـ ا 

ما جاء يف الؼرآن وما ذكره الـبل محؿد  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اهلل لؾؿس -22

 وقد تؼدم بقان هذا يف  ئؾ،طـ أمف مريؿ مـ الػضائؾ والشؿا

 فصؾ خاص.

ا مـ سقرتف ظ طـف أخبارً ػِ أكف َح  ميف ديـ اإلسالدٓئؾ تؽريؿ الؿسقح  ومـ -23

 ؿ ُتـحػظ يف إكاجقؾ وتراث الـصارى.الؿباركة ل

                                                 

 .77 ان:سورة آل عمر (1)
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ا أكف حػظ طـ أمف مريؿ أخبارً  ميف ديـ اإلسالدٓئؾ تؽريؿ الؿسقح  ومـ -24

 مـ سقرهتا الؿباركة لؿ ُتـحػظ يف إكاجقؾ وتراث الـصارى.

ر لف مَ  قحومـ دٓئؾ تؽريؿ اهلل لؾؿس -25 ـ يػتديف بـػسف لؿا داهؿت أن اهلل سخ 

 الشرصة بقتف لقلخذوه.

ففق أن بجسؿف وروحف يف  قف،أن اهلل رفعف إل قحٓئؾ تؽريؿ الؿسد ومـ -26

 الدكقا )إولك(. السؿاء

لؿا ؿ طؾقف سؾ   أن الـبل محؿد  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -27

حادثة اإلسراء  السؿاء إولك يف ُطِرج بف إلك السؿاء السابعة ومر  بف يف

 والؿعراج الؿعروفة.

ًٓ  اسقـزل يف آخر الزمان حَؽؿً أكف دٓئؾ تؽريؿ الؿسقح  ومـ -28 ، فقؽسر طد

ُقبطؾ ما يسقر طؾقف الـصارى مـ فالصؾقب ويؼتؾ الخـزير ويضع الجزية، 

لؿسقح وادطاء أكف رب وابـ الرب، وطبادة الصؾقب، وٓ يؼبؾ إٓ اطبادة 

ٕكف ٓ حجة لف  الدخقل يف ديـ اإلسالم، فؿـ استؽرب وطاكد فؿصقره الؼتؾ

 ًفا.الؿسقح أمامف يـؽر طؾقف اتخاذه إلـٰ ف، رار يف طبادة الؿسقحا يف آستؿإصالقً 

الذي هق أطظؿ  ال،الدج ؼتؾ الؿسقَح أكف سقَ  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -29

 ا.وكػك هبذا شرفً  ،فتـة خؾؼفا اهلل

أن اهلل سُقفؾؽ ققم يلجقج وملجقج بسبب  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -31
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وهذا مـ أطظؿ فضائؾف  فؿ،دطاء الؿسقح ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ طؾق

 ٕهنؿ ققم مػسدون أشد اإلفساد. ا،أيًض 

ا وَمؾًِؽا طؾك الؿسؾؿقـ بعد أكف سقؽقن والقً  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -31

وطؾقف فسقؽقن ِطـز  ديـ اإلسالم  ـة،كحق ثالث وثالثقـ س دي،وفاة الؿف

 يف ذاك الققت طؾك يديف.

لؿفدي قبؾف ستؽقن أن سـقات حؽؿف وحؽؿ ا قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس مـ -32

 ـ يف الدكقا كؾفا.ـقـوستؽقن سـقات رخاء وأمان تام   قا،أحسـ سـقات الدك

يف ديـ اإلسالم ما أخرب طـف الـبل محؿد  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -33

  الحج أو العؿرة أو كؾقفؿا إلك مؽةمـ أكف سقمدي فريضة. 

ر بـبقة محؿد  قحدٓئؾ تؽريؿ الؿس ومـ -34 ، الـبل أكف بش 

اإلكس  بل،العربل وغقر العر فة،الذي أرسؾف اهلل لؾـاس كا ؿل،لخاتا

وسقف  م،ودطا بـل إسرائقؾ إلك الدخقل يف ديـ اإلسال جـ،وال

ا لـبقة تحؼقؼً  ان،يدخؾ بـػسف يف ديـ آسالم إذا كزل يف آخر الزم

 (1)، وإطالء لديـف اإلسالم. محؿد

                                                 

 اب:اكظر كت (1)

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible 

 وهذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا العـقان. 

= 
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 الـبل محؿد ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾؿسقح ما أخرب بف  -35

 ءمـ أن الخالئؼ يقم الؼقامة ستليت إلك الـبل كقح لقشػع لفا طـد اهلل يف بد

ثؿ يلتقن مقسك  ذر،فقعت ثؿ يلتقن إبراهقؿ  ذر،فقعت اب،الحس

 ثؿ يلتقن الؿسقح ذر،فقعت ،  ًثؿ يلتقن  ا،ولؿ يذكر طذر

 جد،فقسجد هلل ما شاء اهلل أن يس فا،أكا ل قل:فقؼ  امحؿدً 

فقبدأ اهلل  ع(،واشػع ُتَشػ   ؿع،وقؾ ُيس سؽ،ارفع رأ ؿد،)يا مح لف:ؼال ثؿ ي

 يف الحساب وفصؾ الؼضاء بقـ الـاس.

والشاهد مـ هذا مجلء الـاس إلك الؿسقح لقطؾبقا مـف أن يشػع لفؿ طـد 

 مؿا يدل طؾك ِطظؿ جاهف ومؽاكتف. اب،رهبؿ لبدء الحس

ا يقجب وهق أكف لؿ يذكر ذكبً  قحويف هذا الدلقؾ دلقؾ آخر طؾك تؽريؿ الؿس

 اطتذاره مـ الشػاطة.

ما ذكره اهلل يف الؼرآن مـ أهنا مـ  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -36

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ :لكقال اهلل تعا ان،أسرة صقبة وهل آل طؿر

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ

ما أخرب اهلل طـفا يف الؼرآن مـ  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -37

                                
= 

 طؾك وجقد الـبل دلقاًل  99« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب»كتاب  اواكظر أيًض 

 .بقروت -دار ابـ حزم  شر:الـا شد،تللقػ د. صالح الرا ؾ(،الؿبشر بف يف التقراة واإلكجق
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ةَ أ  فرزقفا اهلل مريؿ. بة،( دطت رهبا بلن يرزقفا ذرية صقن أمفا )َحـــ 

ما أخرب اهلل طـفا يف الؼرآن مـ أن  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر  -38

ة( دطت رهبا بلن يرزقفا ذر فرزقفا اهلل مريؿ مع أن )حـ ة( كاكت  ية،أمفا )َحـــ 

 لعادة فحؿؾت وجاءت بؿريؿ.ولؽـ اهلل خرق ا ؾد،كبقرة يف السـ ٓ ت

ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذراء ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن مـ أن  -39

ففذه الشفادة  يؿ،فرزقفا اهلل مر بة،أمفا )حــ ة( دطت اهلل بلن يرزقفا ذرية صق

 بلهنا صقبة مـ أطظؿ شفادات الؼرآن لؿريؿ بالخقر. 

 ما أخرب بف الـبل محؿد ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذراء -41

 يف الؼرآن مـ أن اهلل تعالك حؿاها مـ كخس الشقطان طـد وٓدهتا.

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن أن اهلل  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -41

 اصطػاها مـ أسرة صقبة وهل آل طؿران.

أن اهلل ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -42

ؾفا زكر ، وهذا مـ كعؿ اهلل طؾقفا، أن طؿران ققمفا آلِ  وخقرُ  بل،وهق ك يا،كػ 

 جعؾ مـ تقلك تربقتفا مـ الؽامؾقـ الؿصؾحقـ.

ما أخرب اهلل طـفا يف الؼرآن مـ  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -43

ي وأهنا حة،كاكت امرأة طابدة صال أهنا ديؼ ققية التص :أي ؼة،كاكت ِصد 

مداومة  :أي تة،كؿا وصػفا بلهنا قاك ا،ققية العزيؿة يف صاطة رهب ا،بلمر رهب

 طؾك صاطة رهبا.
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ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذراء ما أخرب اهلل طـفا يف الؼرآن أهنا  -44

كاكت تخدم يف بقت الؿؼدس، الذي هق مؽان طبادة الـُعباد، وتصؾح مـ 

 شلكف.

ؿريؿ العذراء ما أخرب اهلل طـفا يف الؼرآن مـ أن ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم ل -45

الػاكفة كاكت تتقافر طـدها يف مؽان طبادهتا يف بقت الؿؼدس يف غقر طادهتا، 

فؽاكت فاكفة الصقػ تقجد طـدها يف الشتاء، وفاكفة الشتاء تقجد طـدها يف 

 خرق العادة لؿريؿ العذراء. الصقػ، وهذا كرامة مـ رب العالؿقـ، أنْ 

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن أن  اءئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذرومـ دٓ -46

 الؿالئؽة بشرهتا بحؿؾفا بالؿسقح يف بادئ أمرها.

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن أن اهلل  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -47

ر بؿا لقخربها -الؿالئؽة رئقس-أرسؾ إلقفا جربيؾ   حؿؾفا. أمر مـ اهلل قد 

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن مـ  اءئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذرومـ دٓ -48

 كبل. اختقارها لتؽقن أم  

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن مـ ذكر  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -49

 آن،قصة حؿؾفا ووٓدهتا لؾؿسقح طقسك ابـ مريؿ بالتػصقؾ الدققؼ يف الؼر

إلك أن ولدتف  اض،يؿ مرحؾة الؿخإلك حقـ بؾقغ مر بف،فا مـ حقـ حؿؾِ 

 ثؿ أتت بف ققمفا.
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ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن مـ أهنا  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -51

ؿا سقؼقلف ققمفا طـفا إذا رأوها قد جاءت بقلد وهل ضاق صدرها لِ 

مؿا يدل طؾك شدة حقائفا وطػاففا وحػاضفا طؾك  وج،لقست ذات ز

 سؿعتفا وسؿعة أسرهتا.

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن مـ أهنا  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -51

ره اهلل طؾقفا مـ الحؿؾ ولؿ تس مع طؾؿفا بؿا يرتتب  خط،رضقت بؿا قد 

 طؾك هذا مـ إذى الؼقلل مـ ققمفا.

ما أخرب اهلل بف يف الؼرآن مـ  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -52

إهنا حؿؾت بالؿسقح  قاحقـ قال فا،بف بعض الـػر مـ ققم تربئتفا مؿا قذففا

 حاشاها مـ ذلؽ. كا،مـ صريؼ الز

أن اسؿفا )مريؿ( ورد يف إحدى  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -53

بقـؿا لؿ يذكر يف الؼرآن اسؿ واحدة مـ بـات الـبل  آن،وثالثقـ مرة يف الؼر

 أو زوجاتف. محؿد 

أن إحدى سقر الؼرآن قد  اءسالم لؿريؿ العذرومـ دٓئؾ تؽريؿ اإل -54

قت باسؿفا )سقرة مري بقـؿا لؿ ُتَسؿ  سقرة واحدة باسؿ إحدى  ؿ(،ُسؿ 

 أو زوجاتف. بـات الـبل محؿد 

قت باسؿفا  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -55 أن )مريؿ( قد ُسؿ 

 اإلكجقؾ. بقـؿا لؿ ُتَسؿ  سقرة واحدة باسؿفا يف آن،إحدى سقر الؼر
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 الؼرآن يف السقر صِقال مـ سقرةً  أن العذراء لؿريؿ اإلسالم تؽريؿ دٓئؾ ومـ -56

 مريؿ ذِكر فقفا جاء وقد ،(طؿران آل) سقرة لهو أسرهتا، باسؿ سؿقت

 فقفا جاء كؿا لفا،  زكريا الـبل كػالة ذِكر فقفا جاء كؿا ووٓدهتا،

ڑ ڑ ک ﴿ فؼال لـاس،ا جؿقع طؾك أسرهتا اصطػك اهلل وأن رهتا،أس ذِكر

 وكقًحا آدم اختار اهلل إن أي ﴾،ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 ذهه يف جاء كؿا زماهنؿ، ؾهأ أفضُؾ  وجعؾفؿ طؿران، وآل قؿهإبرا وآل

 معجزات مـف ب اهلل أيده وما ،فققم معف قصت مـ وصرٍف  الؿسقح ذِكر السقرة

 ف.كبقت طؾك دالة

كرها يف الؼرآن يليت يف مؼام أن ذِ  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -57

ا مـ صػات دون اطتؼاد أن لفا شقئً  ا،آحرتام والتعظقؿ والتبجقؾ الالئؼ هب

وترجقه  ها،تعبد اهلَل كؿا يعبده غقر ـا،بؾ هل بشر مثؾ قة،الربقبقة أو إلقه

 مـ الـار كؿا يرجقه غقرها. والـجاةَ  الجـةَ 

أخرب بف الـبل محؿد  ما اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -58

 .مـ أهنا أفضؾ كساء العالؿقـ يف الدكقا يف وقتفا 

ما أخرب بف الـبل محؿد  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -59

 .مـ أهنا ستؽقن سقدة كساء أهؾ الجـة 

أن أخبارها محػقضة يف  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -61

وأحاديث الـبل محؿد  آن،ؿا الؼروه م،ـ لإلسالقْ الؿصدريـ الرئقَس 

. 
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ا أن ِذكرها يف الؼرآن يليت كثقرً  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -61

 ا،وكػك هبذا شرفً  يؿ،ا بذكر ابـفا الـبل العظقؿ الؿسقح طقسك ابـ مرمؼروكً 

ا بذكر كبل يف كتاب أن يليت ذكرها مؼروكً  رف،فؾؿ تحظ امرأة بؿثؾ هذا الش

 الؼقامة.يتؾك إلك يقم 

ا ا واضحً ا وسطً أكف سؾؽ مسؾؽً  اءومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذر -62

فؾؿ ُيعظ ؿفا فقق  از،لقس فقف اضطراب وٓ ألغ ؼؾ،ا لؾعمقافؼً  فا،يف حؼ

ولؿ يبخسفا  ها،فعبدو :إهنا قديسة :قاقدرها كؿا فعؾ الـصارى الذيـ قال

وصػفا بالبشرية وبلهنا بؾ  كا،فا كؿا فعؾ القفقد الذيـ وصػقها بالزحؼ  

 وأهنا أم كبل. حة،طابدة صال

*** 

اإلسًلم عذ تكريم  الستونالدالئل » الفصل الرابع عرشاىتهى بحمد اهلل 

 ويلوه ىتائج البحث.، « دريم العذراء، وابنها ادسوح عوسى ابن مريم

وبارك عذ ىبونا حممد، وعذ مجوع األىبواء وادرسلني  وسلَّموصذ اهلل 

 . يوم الدينإىل

 

***
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 ةـمـاتـخ

 قح،وقد تؿ صرح الؿقاضقع الؿفؿة التالقة يف حقاة الؿس ،تؿ البحث بحؿد اهلل

ا مـ اإلشؽآت الؼائؿة يف أذهان كثقر مـ الـصارى والتل أحسبفا ستجؾل كثقرً 

وبراءهتؿا  ية،ومؽاكتفؿا البشر اء،)الؿسقحققـ( طـ ماهقة الؿسقح وأمف مريؿ العذر

 لل:وهل كالتا ،قفِسب إلقفؿا مـ إجحاف أو تعظقؿ زائد وصؾ إلك حد التللمؿا كُ 

 .مريؿ بـت طؿران أمف قصة مقالد .1

يف فضائؾ مريؿ ابـة   إحاديث القاردة طـ الـبل محؿد .2

 .طؿران

 .طقسك ابـ مريؿالؿسقح قصة مقالد  .3

 .ة طؾك كبقة الؿسقح طقسك ابـ مريؿإدلة الؼرآكق .4

 .ؾك كبقة الؿسقح طقسك ابـ مريؿة طذكر الؿعجزات الدال .5

 .اهلل مـزه طـ القلد إثبات أن .6

 .قصة رفع الؿسقح إلك السؿاء .7

 .اختالف أصحاب الؿسقح بعد رفعف إلك السؿاء .8
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 .وما يحصؾ بعد كزولف مـ أحداث ِطظام قح،قصة كزول الؿس .9

 .آكحرافات يف اإليؿان بعقسك ابـ مريؿ .11

الؿسقح طقسك ابـ  إحاديث القاردة طـ الـبل محؿد يف فضائؾ .11

 .مريؿ

 .ِصَػُة الؿسقح ِطقَسك ابـ مريؿ .12

 .بِشارة طقسك ابـ مريؿ بالـبل محؿد  .13

وابـفا الؿسقح  اء،اإلسالم لؿريؿ العذرطؾك تؽريؿ  الستقنالدٓئؾ  .14

 .طقسك ابـ مريؿ

 .خاتؿة .15

 

*** 
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 ىتائج البحث

ث الؼرآن طـ تحد   ـف،هبذا إسؾقب الؿـطؼل الـُؿـت ػؼ والؿتـاسؼ فقؿا بق

السفؾة الػفؿ  لؿ،عاـ صقرتف القاضحة الؿَ وبق   يؿ،شخصقة الؿسقح طقسك ابـ مر

 فعقسك  رة،والتل يؿؽـ تؾخقصفا بؽؾؿات يسق اب،وآستقع

ففق بشر  لؽ،فقؿا سقى ذ البشروهق كسائر  ٍب،ُولِد بطريؼة معجزة مـ أَم بال أ

ولؿ يدُع إلك طبادتف  ده،دة اهلل وحا إلك طباإلك بـل إسرائقؾ داطقً  أرسؾف اهلل 

وأيده بأيات والؿعجزات  قؾ،وأكزل طؾقف اإلكج يؿ،كػسف وٓ طبادة أمف مر

وحجة طؾك مـ خالػ  ا،ا طؾك أكف كبل مرسؾ مـ طـد اهلل حؼ   وبقاكً لتؽقن دلقاًل 

 .(1)﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ ػر،وطاكد وك

من  ىستخلصها يمكن أنئج عشر ىتاوبهذا تم الكتاب بحمد اهلل، وهذه 

 اب:تنا للكتءخالل قرا

إلك  بف،مـ حقـ حؿؾفا  قؼ،قصة وٓدة طقسك ابـ مريؿ بالتػصقؾ الدقِذكر  .1

 إلك أن ولدتف ثؿ أتت بف ققمفا. اض،حقـ بؾقغ مريؿ مرحؾة الؿخ

                                                 

 .34 يؿ:سقرة مر (1)
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وأكف لقس لف مـ خصائص العبادة وٓ الربقبقة  يؿ،إثبات بشرية طقسك ابـ مر .2

 يعبد اهلل كؿا يعبده البشر أخرون. ،بؾ هق طبد هلل لء،ش

ٕن اهلل لؿ يخرب  ،ن طقسك ابـ اهللإ ـ(إثبات بطالن ققل الـصارى )الؿسقحقق .3

 قه،ثؿ إن دطقى اتخاذ اهلل لؾقلد باصؾة بالعؼؾ مـ ثالثة وج سف،هبذا طـ كػ

 تؼدم ذكرها.

فنن  سؾ،وهق مـ أفضؾ الر ،إثبات أن طقسك ابـ مريؿ رسقل مـ طـد اهلل .4

وهؿ كقح وإبراهقؿ ومقسك وطقسك وآخرهؿ  سة،وأفضؾفؿ خؿ قر،رسؾ كثال

 ا أفضؾ الصالة والتسؾقؿ.طؾقفؿ جؿقعً  ؿد،مح

ومـ الؿعؾقم  ا،إثبات كبقة طقسك ابـ مريؿ بدٓلة الؿعجزات التل أيده اهلل هب .5

وإكؿا يليت  فؿ،أن هذه الؿعجزات ٓ يستطقع البشر أن يلتقا هبا مـ طـد أكػس

كعقدها هـا  حث،، وقد مر ذكرها يف البر وهق اهلل هبا رب البش

 قص:لػائدة التؾخ

 أكف ُولِد مـ أَم بال أب. - أ

 .ؿ الـاس وهق رضقعأكف كؾ   - ب

 .أكف دطاهؿ لؾديـ الذي بعثف اهلل بف وهق كبقر بؿا أوحاه اهلل إلقف - ت

 ؾ ؿ.ـعَ ـأن اهلل تعالك طؾ ؿف الؽتابة والخط بدون مُ  - ث

 فؿ واإلدراك.وهل ققة الػَ  ةؿأن اهلل تعالك وهبف الحؽ - ج
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 .أن اهلل تعالك َطؾ ؿف التقراة التل أكزلفا طؾك مقسك  - ح

 هداية لؾـاس. فطؾق فأن اهلل تعالك طؾؿف اإلكجقؾ الذي أكزل - خ

لقؽقن  ا،أيده بالؿعجزات التل ٓ يستطقع البشر أن يلتقا هبأن اهلل تعالك  - د

فقـػخ يف تؾؽ  وهل تصقير الطقـ كفقئة الطقر تف، طؾك كبقذلؽ دلقاًل 

 صر،وأكف َيشػل الذي ُولِد أطؿك فقب ،فتؽقن صقًرا بنذن اهلل ئة،الفق

وأكف ُيحقل الؿقتك بنذن  ،فقعقد جؾده سؾقًؿا بنذن اهلل رص،وَيشػل إب

ئ الـاس بؿا يلكؾقن وما ــبِ ـوأكف يُ  اء،اهلل فقؼقمقن مـ قبقرهؿ أحق

ِخرون يف بققهت  ا.فقؼع كالمف صحقحً  ؿ،يد 

قصة الؿائدة التل صؾب  وهق ،قحدلقؾ طظقؿ طؾك كبقة الؿسكر ذِ  - ذ

فلكؾقا  فا،اهلل لفؿ أن ُيــِزلفا طؾقفؿ فلكزل الحقاريقن مـ طقسك أن يدطقَ 

يف العفديـ الؼديؿ  اوهذا الدلقؾ لقس مذكقرً  ،قـمـفا مطؿئـقـ فِرح

 والجديد.

فؼد ورد  م،إثبات أن الؿسقح طقسك ابـ مريؿ لف مؽاكة طظقؿة يف ديـ اإلسال .6

 وورد ذكره بقصػف )الؿسقح( تسعَ  ة،روطشريـ م اذكر اسؿف يف الؼرآن خؿًس 

ولؿ ُتذكر  ، وورد ذكر أمف مريؿ باسؿفا إحدى وثالثقـ مرة ات،مر

 امرأة غقرها باسؿفا يف الؼرآن.

ا لؿ   -قتؾة إكبقاء-إثبات أن اهلل حؿك كبقف طقسك ابـ مريؿ مـ كقد القفقد  .7
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 ا.مً ا مؽر  زً ف اهلل إلقف إلك السؿاء معز  فرفع ؾف،أرادوا قت

 فا،وهل أفضؾ كساء العالؿقـ يف الدكقا يف وقت سك،مريؿ ابـة طؿران هل أم طق .8

حاشاها  قد،وهل صاهرة مطفرة مؿا وصػفا بف القف ـة،سقدة كساء أهؾ الجو

 مـ ذلؽ.

فؽان طقسك يف « كـ» لكإثبات أن مريؿ حؿؾت بابـفا طقسك بؽؾؿة اهلل تعا .9

 أب،فؼد خؾؼ اهلُل أباكا آدم بال أم وٓ  ،ا طؾك اهللوهذا لقس شاق   مف،أ بطـ

 .ففق الؼادر طؾك كؾ شلء  دم،ؾع آوخؾؼ أمـا حقاء مـ ِض 

 يؿ،تعظقؿ طقسك ابـ مرمقضقع إثبات أن اإلسالم سؾؽ مـفج القسط يف  .11

ولؿ  ،إكف اهلل أو ابـ اهلل قافؾؿ ُيعظ ؿف فقق حؼف كؿا فعؾ الـصارى الذيـ قال

ورمقا أمف  ؾف،قا بؼتوهؿ   تف،يبخسف حؼف كؿا فعؾ القفقد الذيـ أكؽروا كبق

بؾ طظ ؿ اإلسالم طقسك كؿا طظ ؿ غقره مـ  كا،إكف ابـ ز قاوقال كا،بالز

 إكبقاء.

 

 تم الكتاب بحمد اهلل
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طالؿ  رض،، فاصر السؿاوات وإ(1)جربائقؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ الؾفؿ رب  

اهدين لؿا  قن،أكت تحؽؿ بقـ طبادك فقؿا كاكقا فقف يختؾػ ة،دالغقب والشفا

 إكؽ هتدي مـ تشاء إلك صراط مستؼقؿ. كؽ،اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذ

  ف،ئوصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك سائر أكبقا ؽؿ،واهلل أطؾؿ وأح

 ا.ا كثقرً وسؾ ؿ تسؾقؿً 

 

  ري،جه 1441لعام  في رمضان  الكتاب  الفراغ من هذا    بحمد هللا تم

 ميالدي 0202لعام    أبريلالموافق  

 ا وخررً والحمد هلل أولً 

 بن سليمان ماجد

majed.alrassi@gmail.com 

00566505506761 

                                                 

 وهق الؿؾؽ الؿقكؾ بالقحل إلك الرسؾ. ؽة،هق أطظؿ الؿالئ قؾجربائ (1)

 الؿقكؾ بالؿطر. ؽـؾَ ـهق الـؿَ  قؾومقؽائ

 ؽ الؿقكؾ بالـػخ يف الصقر لقؼقم الـاس يقم الؼقامة لؾحساب والجزاء. هق الؿؾَ  قؾوإسراف

  ا.ؿخالؼف أيومعـك فاصر السؿاوات وإرض 
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