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 هداءاإل
 

 
 في العالم السالم  الُحبَّ و ينشدون   ُكلِّ الذين  إلى 

 لهم اإلنسانيَّة دينا  ويتَّخذون  
 
  

  المتواضع هدُ هذا الجُنهدي 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمًة للعالمين محمد 
األنبياء والُمرسلين الميامين وأصحابه الُمنتجبين، وعلى جميع  مصطفى، وعلى آله الغر  ال

 بالرسالِة نبيَّنا الكريم... الذيَن سبقوه
 وبعد؛

ةُد ديُ عتقومُعلىُأساسُاحرتامُالتُ ُةُ فلسفيُ ُمنُرؤيةُ ُةُيفُاإلسالمالعالقاتُاإلنسانيُ ُتنطلقُ 
تعملُ ةطارُالسعيُلبناءُحضارةُاجتماعيُ إجيايبُباآلخر،ُوذلكُيفُعرتافُاإلة،ُواالةُوالفكريُ الدينيُ 

ُالبشريُ  ُةخلري ُاختالفُأدياهن، ُعلى ُالبشر ُبني ُالعالقة ُاألسس،وهذه ُمن ُعلىُجمموعة ُتقوم ُم،
 َلَجَعلَ  رَب كَ  َشاءَ  ﴿َوَلوْ :ُتعاىلُقالُ،ننُاهللمنُسُ ُ؛ُوهيالتنوعُوالتعددُواالختالفومنها:ُس ن ةُ

ِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك َوِلذَ  رَب كَ  رَِحمَ  َمنْ  لَّ إ ُمْخَتِلِفينَ  يـََزاُلونَ  َوَل  َواِحَدةً  مَّةً أُ  النَّاسَ 
فمنُُ؛هذاُالكونُننُ ةُمنُسُ نُ مادامُاالختالفُسُ ُوُ.(1)ِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن﴾أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَّ 

اإلسالمُُومنُاملعلومُأنُ ُ.رات،ُفضاًلُعنُالدينمجيعًاُيفُاألفكارُوالتصوُ ُالبشرُ ُفقُ يتُ ُاملستحيلُأنُ 
 .يقومُعلىُاالعرتافُاإلجيايبُباآلخر،ُوإقرارهُعلىُمعتقدهُودينه

نطلقُو
 
ُامل ُهذا ُُ؛من ُُموضوعُ ي عد  ُذاتُُ-اإلسالميالتعايش ُاملوضوعات ُمن املسيحي

ُإىلُحنوُُاألمهي ةُالكبريةُواملفصلي ة؛ُإذُإنُ  ُجذوٌرُمتتد  ُواملسيحيني  مخسةُعشرُللعالقِةُبنيُاملسلمني 
ُ ُاليومُوقرنًا ُوهيإىل ُُعدُ ت ُُةٌُقضيُ ُ.

 
ُامل ُاالعتقاديُ سلُ من ُوالتشريعيُ مات ُواألخالقيُ ة ُحننُ ة ُلنا ُة

ُالتعايشُقدُُأنُ إىلُُيعودُسلمني،ُوالسببُيفُذلككم ودعائمهُسسهُالقرآنُالكرميُأُ ُأرسىهذا
ُ.ةُ عمليُ ُأمثلةُ م عز زاًُإي اهاُبُةُ واقعيُ ُحياةُ كُُبتطبيقه(ُص)حممدُقامُالنيبُاألكرمُُحيثُ ُدئه،ومبا

ُ ُذلك؛ ُوبعد  نتجبنيُ صحابهنج
ُامل ُبعدهُته ُُمن ُالتعايشُُانطلقتُ فُ؛املنهجذات مسرية

ُُ-اإلسالمي ُمتألقة ُالطويلة، ُالقرون ُهذه ُعرب ُتطبيقُ ُتسريُ لاملسيحي ُتطبيُمن ُإىل ُهلا ُقُ عملي
ُبعضُالفرتاتُالزمنيُ حيايتُ-عملي ُخال ُكانتُ ، ُاليت ُتُة ُالتعايشُفيها ُسلبيُ ُرتكعالقة ُةُ سُحنو
ُعصبيُ ظلمةُ مُ  ُأو ُطائفيُ بغيضةُ ُةُ ، ُأو ُأسباهبا،ُُُمقيتةُةُ ، ُأحد ُالسماوي ة ُاألديان كانُاجلهلُحبقيقة

ُوكذلكُ
 
ُامل ُُوالتأويالت ُواملصاحل ُواألهواء ُبعضُعنتُالنحرفة، ُالديمن ُُورجال ُالغُ تدخُ ن، رباءُل

ُالطائفيُ  ُبذور ُلبث ُيسعون ُُةالذين ُبالُ-بذلكُ-ممهدين ُواستغالل ُاملسلمنيُالستعمار د
ُواحدواملسيحينيُعلىُ ُ.يفُآن 
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ُ ُأن  ُجند ُهنا ُالكرميمن ُوكذلكُالقرآن ُالنيبُُةنُ سُ ، ُاألكرم ُص)حممد ُعلىُ(؛ قدُحرصا
ُالتعايشُمعُغترسيخُ سسًاُواضحةُهذهُالقواعدُأُ ُكانتُ فُ؛حينيريُاملسلمني،ُوخباصةُاملسيقواعد 

الُاهللُتعاىلُيفُالقرآنُة،ُحيثُقالكرامةُاإلنسانيُ ُس،ُأالُوهوُحقُ قدُ مُ ُحفظُحقُ ُإىلجليةُتستندُ
ْلَناُهْم َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ﴿ُالكرمي:

ُ.(1)﴾َعَلٰى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل 
ُ ُ كما ُُبني  ُالكرمي ُفالُأنُ القرآن ُحيثُبشريتهم، ُمن ُبذلكُيفُقولهُناسُمتساوون صر ح

اَرُفوا ِإنَّ يَا أَيـ َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـعَ ﴿ :تعاىل
ُ .(2)﴾َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

ُ ُاإلسالميُ كما ُالوثيقة ُيف ُالكُ جاء ُالنيبة ُلسان ُعلى ُاإلنسان حممدُُاألكرمُربىُحلقوق
، كم آلدمَ لَّ ، كُ أباكم واحدٌ  ، وإنَّ كم واحدٌ ربَّ  إنَّ ":ُقولهبةُالوداع،ُجُ قبلُوفاتهُبأشهرُيفُحُ ُ(ص)

عجمي على ، ول ألعجميٍ أعلى  لعربيٍ  أتقاكم، ليسَ  اهللِ  أكرمكم عندَ  ، إنَّ رابٍ من تُ  وآدمُ 
غت؟ بلَّ   بالتقو،، أل هلْ فضل إلَّ  على أحمرٍ  ، ول ألبيضٍ على أبيضٍ  ، ول ألحمرٍ عربيٍ 

كثرُمنُي ُُ(ص)ُكانُرسولُاهللولذا؛ُفقدُُُ.(3)"منكم الغائب الشاهدُ  اللهم فاشهد، أل فليبلغُ 
ُ.(4)"هم إخوةل  كُ   بادَ العِ  وأنَّ  ، أنتَ إلَّ  ل إلهَ  اهللُ  أنتَ  كَ أنَّ  ي أشهدُ إنَّ  اللهمَّ "ُبقوله:ُءدعاال

ُكانتُ  ُممُودياناتُِهمُولغاتُِمُوأجناسُِالبشرُبغضُالنظرُعنُألواهنُُِلُ احلصانةُلكُ ُومنُهنا
ُكتابُقالُاهللُتعاىلحيثُ،ُواجتاهاتمُالفكري ة يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِميَن ِللَِّه ﴿هُالعزيز:ُيف

ُقوْا اللََّه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َألَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّْقَو، َواتَـّ 
ُ.(5)﴾ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ 

ُ ُأن  ُجند ُتقد م؛ ُما ُعلى ُللشخصيُ وبناًء ُوالتقدير ُاإلنسانيُ االحرتام ُجليُ ة ُحقيقة ُيفُة ة
َنا َعَلٰى بَِني ﴿يفُقولهُتعاىل:ُُالقرآنُالكرميُ؛ُوهذاُماُصر حُبهنصوصُاإلسالم ِلَك َكَتبـْ ِمْن َأْجِل ذَٰ

َساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو فَ 
ِلَك  َما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعاَأْحَياَها َفَكأَنَّ  ُهْم بـَْعَد ذَٰ َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيًرا ِمنـْ
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ُُوك لُ ُ.(1)﴾ِفي اأْلَْرِض َلُمْسرُِفونَ  ُذلك ُلونُ دُومن ُبني ُتفرقة ُجنسُ ُن ُملُ ُأو ُةُ أو فاإليذاءُ؛
ُةُجرميةُمنُأسوأُاجلرائمُيفُالدنياُواآلخرةُيفُميزانُاإلسالم.واالعتداءُعلىُالكرامةُاإلنسانيُ 

ُ ُالنيبُكما ُُ(ص)ُاألكرمُحممدأن  ُحتيُ قام ُمنُجملسه ُجلثمانُُِةًُيومًا ُتُ مرُ ُميتُ ُواحرتامًا
ُأمامه ُفجنازته ُاملسلمون؛ ُمعه ُقام ُوالتذكري: ُبابُالتنبيه ُمن ُله ُفقيل ،ُ ُاهلل ُرسول ُجإهنُ يا نازةُا

ُ.(2)"أليست نفساً "يهودي،ُفقال:ُ
ُأردناُأنُ  يفُاألسلوبُالذيُباشرُبهُُ-منُبابُالتقننيُوتقعيدُالقواعدُ-ثُنتحدُ ُوإذا

ُأنُ  ُنرى ُاآلخرين؛ ُالتعايشُمع ُحقيقة ُتعاىل:ُاإلسالم ُاهلل ُقول ُمن ُينطلق ُالتعايش ل ﴿ هذا
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـر وُهْم َوتُـ  ْقِسُطوا يـَنـْ

ُ .(3)﴾ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحب  اْلُمْقِسِطينَ  ُ،هذهُاآليةُتشملُمجيعُأصنافُاملللُواألديانولذا؛ُفإن 
اهللُحيبُاملنصفنيُالذينُينصفونُالناسُويعطوهنمُُهمُونصلهمُونقسطُإليهم،ُألنُ نربُ ُوتوجهناُأنُ 

ُ.هم،ُوحيسنونُإىلُمنُأحسنُإليهممنُبرُ ُونُ احلقُوالعدلُمنُأنفسهم،ُويربُ 
ُك ل ُماُتقد م؛ُُُُُُ ُُشاملةُ ُموعةُ جمليفُهذاُالكتابُعرضناُُسيكونُ وبناًءُعلى

 
نسوبةُمنُالرواياتُامل

ُألئمةُأهلُالبيتُ)ع(ُاملتعلقةُبالسيدُاملسيحُ)ع(،ُوحننُ ُوُ،ريبُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(للنيبُالع
ُبصحة ُالتسليم ُميكن ُال ُأن ه ُعام ُبشكل  ُاألحاديثُُنسل م ُهذه ُيف ُي قال ُما ُعلماءُُ،ك ل  وأن 

ُأل ُاحلديث ُعلم ُطوروا ُالصحيحةاملسلمني ُاألحاديث ُوفرز ُتصني  ُحناولُ،جل ُمل فرزُُوهنا
ُالصحيحةُعنُغريها.الرواياتُ
ُعنُأئمُ ُُُُُُُ ُتزودناُبنظرة ُشاملةُعنُاألحاديثُاليتُر ويت  ةُولذا؛ُأخرتناُالرواياتُاليتُميكنُأن 

ُك ل ُماُرويُهبذاُاخلصوص،ُإذُإن ُأهلُالبيتُ)ع(ُبشأنُالسيدُاملسيحُ)ع(،ُوالُندُ  عيُأن ناُمجعنا
ُروايا ُببعضُالتفاصيل.هناك ُختتل ُإال  ُأم اُويفُُتُال ُللرواية, ُالنموذجُاألمت ُاخرتنا ُاملقام هذه

ُعارضالرواياتُاليتُ وإدراكًاُمن اُألمهي ةُماُجاءُفيها؛ُفقدُاقتطعناُُ؛ذ كرُفيهاُاملسيحُ)ع(ُبشكل 
ختصُبالسيدُاملسيحُ)ع(.

 
ُاجل زءُامل

                                                           

 .32:ُاآليةُسورةُاملائدةُ-1
 (067)ُمسلمُرواهُ-2
متحنة:ُاآليةُُ-3

 
 .1سورةُامل
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ُفسوفُُُُُُ ُ)ع(؛ ُمرمي ُبن ُعيسى ُعن ُالرواياتُالشيعي ة ُدراسة ُللمسيحيني ُسو غنا يبقىُوإذا
ُالكتابُ ُبوجود ُملاذا ُالبعض ُيتساءل ُوقد ُللمسلمني, ُبالنسبة ُدراسة ُهكذا ُقيمة ُعن السؤال

ُوالس ن ة,ُعليناُأن ُنويلُاملسيحُهذاُاالهتمامُاخلاص؟
ُالسيدُاملسيحُوأنبياءُاهللُنوحُوإبراهيمُوموسىُ)ع(ُونبيناُاألكرمُحممدُبنُعبدُُُُُُُُُ بداية؛ُإن 

ُخاص ُمكانة ُهلم ُ)ص( ُاإلسالماهلل ُيف ُاألنبياءُُاحلني ُة ُالذينُ أولئكُُ،كأعظم جاءواُُاألنبياء
ُللمتأخُ  ُأوحي ُما ُلُِبشرائع ُتأكيد ُهو ُمنهم؛ ُهلذاُر ُكافيًا ُسببًا ُأليسُهذا ُسبقوه. ُملن ُأوحي ما

ُيفُالقرآنُالكرمي؟ُُ)ع(ُااللتفاتُالكبريُلألنبياءُالسابقني
ُك لُ ُُُُُ ُإن  ُاألُواحلق ؛ ُنبياء ُببش)ع( ُاحملب ةجاءوا ُوحّت ُُ،ارة ُواجلار، ُاهلل ُحمب ة ُأحقرُوهي ُحمب ة

ُالسيدُاملسيحُ)ع(ُيعطيُمنُطعامهُُ؛ُسوفُجنداملخلوقات،ُوخاللُالرواياتُاليتُسنعرضها أن 
ُملخلوقاتُالبحر.ُوبذاتُالوقتُالُتلتبسُحمب تهُبالعاطفةُاليتُقدُمتنعُشريعةُاهلل.ُ

ُكلماتُروحُاهللُُُُُُ ُبالدرجةُميُعيسىُبنُمُرإن  )ع(ُاملرويةُيفُاألحاديثُاليتُسنقد مهاُعنيت 
ُكماُُ-بذاتُالوقتُ-األساسُباألخالق،ُوهيُاألخالقُاملسيحي ة؛ُوهيُ أخالٌقُإسالمي ةُأيضاً.

ُ ُاإلسالم ُيؤكد ُ)ع( ُاملسيح ُالسيد ُأقر ها ُاليت ُاألخالق ُوتصممُُ-اليومُ–أن  ُاستمراريتها, على
ُُفكريُألهلُالبيتُ)ع(.ُُُعليهاُالرواياتُوالرتاثُال

ةُوصفاتهُخالقيُ األومساتهُ)ع(ُاملسيحُالسيدُُمنُاًُجديدمُنتعلُ ُالثُاإلسالمي؛ُفإن ناُارُتيفُالُوُُُُ
نقلُاًُليُ مهمُ ُةُ)ع(اهللُأهلُبيتُالنبوُ ُماُوجدهُأولياءُ-يضاًُأُ–اُنكتش ُولكنن؛ُفحسباحلميدةُ
ُكُ أهبىُصورُالكمالُاألُ)ع(بنُُعيسىالسيدُاملسيحُلُمثُ فقدُُ؛لذاُوُ.عنه ُلُ خالقيُوالروحيُيف
ُ.الشريفةُوردُيفُمسريةُحياتهُماكذلكُوُُ،وردُعنهُما

ُكفلُهلمُبناًءُُوُ ُمجيعُالبشرُعلىُوجهُهذهُاألرضُيشرتكونُيفُاإلنساني ة،ُوبالتايل عليه؛ُفإن 
ُُاإلسالم ُم كر ٌمُوالعيشُبكرامةُ ُباحلياةاحلق  ُاإلنسان ُأن  ُمبدأ ُوذلكُمن ُبينهم، ُمتييز  ُمنُدون ؛

ُاجملتمعُ ُأفراد ُمجيع ُإن  ُإذ ُمنشئه، ُأو ُلونه ُأو ُعرقه ُأو ُااللتفاتُإىلُديانته ُمنُدون ُأسرةلذاته،

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي ﴿قالُتعاىل:ُُمعينة،ُوعليهمُواجبات،ُقحقُوواحدة،ُوهلمُ
ُ.(1)﴾اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل 

ُالناسُوألواهن ُيفُأشكال ُاالختالفُالظاهر ُعلىُأم ا ُدلياًل ُفليسُإال  ُولغاتم؛ ُوأجناسهم م
ُقالُتعاىل:ُ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض ﴿عظمةُاهللُاخلالقُوقدرتهُوإبداعهُيفُخلقه،

ِلَك آَليَاٍت لِّْلَعاِلِمينَ  ُ.(2)﴾َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي ذَٰ
ُو ِجدُاالختالفُ ُفينبغيُفإذا ُيكونُذلكُمنُالظواهرُُ-حينهاُ–يفُاجملتمعاتُالبشري ة؛ أن 

ُذلكُي وِجدُالعداوةُوالبغضاءُيفُ ويثريُُاجملتمعالطبيعي ة،ُوالُينبغيُلفئة ُالتغولُعلىُفئةُأخرى؛ُألن 
ُيكونُذلكُاالختالفُسبياًلُللتعارفُوالتوادُوالرتاحمُ النعراتُالطائفي ةُبنيُأفرادها،ُبلُينبغيُأن 

يَا أَيـ َها النَّاُس ِإنَّا ﴿بنيُأطيافُاجملتمعُالواحد،ُوالسعيُإلجيادُاملصاحلُاملشرتكةُبينهم،ُقالُتعاىل:ُ
َكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َخَلْقَناُكم مِّن ذَ 

أشارُاهللُسبحانهُوتعاىلُيفُاآليةُالسابقةُإىلُأن هُالُجمالُللتفاضلُبنيُالناسُ؛ُإذُ(3)﴾َعِليٌم َخِبيرٌ 

ُعلىُأساسُالتقوىُوالقرُ  ُوجل ،ُومدىُتطبيقُشرائعهُوااللتزامُمباُجاءُبهُالر سلُُبإال  منُاهللُعز 
ُ.(4)﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ ﴿عنُاهلل،ُقالُتعاىل:ُ

ُمنُعندُاهللُقبلُجميءُاإلسالمُُاألديانأم اُمنُملُينتسبُإىلُاإلسالمُمنُ األخرىُاليتُجاءت 
مُليسواُبشراً،ُوأن هُالُحيق ُهلمُباهلل؛ُفإن ُالقرآنُاُيؤمنوملُ لكرميُملُينظرُإليهمُبانتقاص،ُأوُعلىُأهن 

ُخال ُ ُمن ُاجتاه ُاملسلم ُعلى ُينبغي ُوال ُولني، ُتسامح  ُنظرة ُإليهم ُنظر ُبل ُللمسلمني؛ ُحيق  ما
ُ، ُأطاعواُفبهاُونعمت  ُدعوتمُإىلُاهللُعلىُسبيلُالنصح،ُفإن  االعتقادُالسليمُمنُغريُاملسلمنيُإال 
ُدينُاهللُوحياربوه،ُقالُ ُملُيعادوا ُداموا ُالبقاءُعلىُمعتقدهم؛ُفالُإكراهُيفُالدينُما ُإال  ُأبوا وإن 

                                                           

 07اإلسراء:ُاآليةُُ-1
ُ.22ُُُُسورةُالروم:ُاآليةُُ-2
ُ.13ُُُسورةُاحلجرات:ُاآليةُُ-3
ُُُُ.13ُسورةُاحلجرات:ُاآليةُُ-4

http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86


11 
 

ُ يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن ﴿تعاىل: َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ لَّ يـَنـْ
ُ.ُُُُ(1)﴾اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحب   اللَّهَ  ِإنَّ تـَبَـر وُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم 

ُ ُراعى ُذمُ ُاإلسالمكما ُأو ُاملساسُمب عاِهد  ُعدم ُوبنيُاملسلمنيُعقد ُبينه ُكان ُإن  ُقالُذم ةي، ،
وإنَّ ريَحها توجُد من  "من قتل ُمعاَهًدا لم يـََرْح رائحَة الجنَِّة،املصطفىُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(:ُ

ُاالعتداءُُ،(2)مسيرِة أربعين عاًما" فيكونُأماهنمُمكفواًلُبصريحُأمرُالنيبُاألكرمُحممدُ)ص(،ُوأن 
ُعليهمُجرميٌةُهلاُعقاهباُالشرعي.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 د. عالء احللِّيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 رئيس قسم علوم القرآن والتَّربية اإلسالميَّة

 كُليَّة الكوت اجلامعة                                                                                                                                                                                              

 8172/ 3/ 71 -العراق/ واسط                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ُُُُُُ.1سورةُاملمتحنة:ُاآليةُُ-1
 .(3166)ُصحيحهُيفُالبخاريُ-2

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9
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 الفصل األوَّل

 خر،الم واألديان السماويِّة األُ مقاربات بيَن اإلس
 (أنموذجاً  المسيحيَّة)الديانة 
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اُ؛ُيفُرحلِتهاُعربُاألجيالُخاللُالتاريخُالطويلُالذيُقطعتهُاإلنساني ة ُاًُكثرُيُشهدتُ أهن 
منُاألنبياءُواملرسلني،ُويفُذلكُقالُُإىلُالناسُالكثريإذُأرسلُاهللُتباركُوتعاىلُُ،اتديانمنُال
.ُ(1)﴾َنِذيرٌ  ِفيَها َخاَل  ِإلَّ  أُمَّةٍ  مِّنْ  َوِإنَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشيًرا َونَِذيًرا ِإنَّا َأرْ ﴿:يفُالقرآنُالكرميُتعاىل

ُآخرُوقالُأيضاًُ ُهم مَّن ﴿:ُيفُموضع  ُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـْ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِّن قـَْبِلَك ِمنـْ
ُقِضَي بِاْلَحقِّ  اللَّهِ  َأْمرُ  َجاءَ  فَِإَذا اللَّهِ  بِِإْذنِ  ِإلَّ  بِآيَةٍ  يَْأِتيَ  َأن ِلَرُسولٍ  َكانَ  َوَمالَّْم نـَْقُصْص َعَلْيَك 

ُ.(2)﴾َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ 
ُ ُأن  ُك ل ُذلك؛ُإال  هناكُديانتنيُإهليتنيُي سم يُالقرآنُالكرميُُاملعروفُأنُ وعلىُالرغمُمن

حب س نُاملعاملةُوالعالقةُبنيُأبنائهُُيُاحلني اإلسالمالدينُأوصىُ،ُوقدُ(أهلُالكتاببـــُ)أتباعهماُ
ُواملساملنيُمنُأتباعُهاتنيُالديانتني،ُماُملُيكنُمنُأهلهاُع دوانُأوُطغيانُعلىُاملسلمني،ُحّت ُ

ُذلكُيفُالقرآنُالكرميُبقولهُتعاىل َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم فِ ﴿ُ:بني  يِن َوَلْم ل يـَنـْ ي الدِّ
َهاكُ  ُم اللَُّه ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـر وُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحب  اْلُمْقِسِطيَن ِإنََّما يـَنـْ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجكُ  ْم َأن تـََولَّْوُهْم َوَمن َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم ِفي الدِّ
ُ.(3)﴾يـَتَـَولَُّهْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ُاإلسالمُوثوابتهُةُالسابقةُمنُعقيدةُاإلسالماإلميانُبالكتبُالسماويُ ُنُ إ أنُمنُ،ُإذُأقر 
ُكماُنزلتُ )ع(ُأنبياءُاهللُور سلهُلُ املسلمُأنُي ؤمنُبكُ ُعقائد  نز لةُمنُعنده

ُدونُأنُ منُ،ُ،ُوبك ت بهُامل
ُيناهلاُ ُكتابهأوُتغيري،ُُحتري ُ أي  آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه ﴿:ُالعزيزُوقدُقالُتعاىلُيف

ِمْعَنا ا سَ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه ل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلو 
ُ.(4)﴾َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَـَّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ 
ُواملسلمونُيؤمنونُبأنُ اربُمعُأهلُالكتابُونبذُالعصبية،ُتقكماُأن ُاإلسالمُيدعوُإىلُال

ُكُ  ُأنُ لُ األديانُالسماوية ُمجيعُهاُعلىُأصلهاُمنُعندُاهلل،ُوجيبُعلىُأبنائها ُكلمةُ ُاًُيتالقوا ُعلى

                                                           

 .24سورةُفاطر:ُاآليةُُ-1
ُ.01سورةُغافر:ُاآليةُُ-2
ُ.0ُ-1سورةُاملمتحنة:ُاآليةُُ-3
ُ.215سورةُالبقرة:ُاآليةُُ-4
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ُكانُهلاُدخلٌُةُالدينيُ العصبيُ ُُأنُ سواء،ُغري ةُاخلالفُبنيُخاللُعصورُالتاريخُيفُتوسعةُحدُ ُكبريٌُُُة
ُاألديان. ُهذه ُأنُ ُأبناء ُحبكم ُأخرُيواإلسالم ُجاء ُُاًُه ُفإن ه ُأصولوم ك م اًل؛ ُمن ُأن اإلميانُُهقـ ر ر

ُكُ والتصديقُباألديانُالسماويُ  ُ.اًُهاُوبالرسلُمجيعلُ ة
ُيفُأنُ  ةُالثالثةُاليتُيدينُهباُالعاملُاليومُةُيفُاألديانُالسماويُ األخالقيُ ُاجلوانبُوالُشك 

 خلصنيُ يفُأغلبيُ 
ِخذواُيتُ ُمنُأبناءُهذهُاألديانُالثالثةُأنُ ُتهُتتقاربُإنُملُتتوافق،ُومنُواجبُامل

تاح اُالنيةُوأخلصوهاُاليتُنرجوُإذاُصدقُوُللتالقيُعلىُالكلمةُالس واءُاًُِمنُتـ و اف قُهذهُاجلوانبُِمف 
ُبِِهُالتنزيلُقاصدُالقوميُالدائم،ُالذيُنزلُعلىُحممدُوصلواُإىلُدينُاهللُاحلقُ  مجيعُُاًُ)ص(،ُون ط ق 

يَن ِعنَد اللَِّه اإِلْسالمُ ﴿:ُ،ُويفُذلكُقالُتعاىلشرائعه ُُ.ُُُ(1)﴾ِإنَّ الدِّ
ُك ل ُاألديانُاليتُسبقتهُرأٌيُُيإلسالملفكرُالواجلديرُبالذكر؛ُف ُهيإذُُ،واضحٌُُوحكمٌُيف

ُُعنده: ُُوديانات سماويِّة إم ا ُواملسيحي ة، ُاليهودي ة ُكالديانة ُصحيحة ُُديانات ُموضوعةإم ا
ُ.إخل.....ُ.(3)والكونفوشيوسي ةُ(2)كالبوذي ة

                                                           

ُ.10سورةُآلُعمران:ُاآليةُُ-1
ُيفُالبدايةُتناهضُاهلندوسي ةُُالبوذيِّة:ُ-2 ُيفُاهلندُيفُالقرنُاخلامسُقبلُامليالد.ُوكانت  وهيُمنُالدياناتُالوضعي ةُاليتُظهرت 

ُفيهاُدعوةُإىلُالتصوفُواخلشونةُونبذُالرتفُواملناداةُباحملبةُوالتسامحُوفعلُاخلري.ُوهيُوتتجهُإىلُالعنايةُباإلنسا ُأن  ُكما ن.
ُوعقائدُيفُإطارُد ُهيُآراء ا ُوإَّن  ُليستُوحياً؛ ُوتعاليمها ُعلىُنظري اتُفلسفي ة، ُمبنيًا ُفكري ًا ُومذهبًا ُأخالقي ًا يين.ُتعتربُنظامًا

ُبـ ُامللقب ُجوتاما ُسدهارتا ُبـ417ُُ–567)بوذا(ـأسسها ُأيضًا ُوي لقب ُالعامل، ُتعين ُوبوذا ُم(، ُومعناهُ)سكيا موني()ق. ،
املعتك .ُيعتقدُالبوذيونُأن ُبوذاُهوُابنُاهلل،ُوهوُاملخّلصُللبشريةُمنُمآسيهاُوآالمها؛ُوأن هُيتحملُعنهمُمجيعُخطاياهم.ُيفُ

التصد قُعلىُالفقراءُوتركُالغىنُوالرتف،ُومحلُالنفسُعلىُالتقش ُتعاليمُبوذاُدعوةُإىلُاحملبةُوالتسامحُوالتعاملُباحل سىن،ُُو
فكري ًةُأوُعقائديُ  ةُواخلشونة،ُوفيهاُحتذيرُمنُالنساءُواملال،ُوترغيبُيفُالب عدُعنُالزواج.ُليسُهناكُماُيثبتُأنُللبوذي ةُجذوراًُ

ُالناظرُيفُالدياناتُالوضعي ةُاليتُسبقتهاُأوُعاصرتاُجيدُ ُأن  بينهاُوبنيُالبوذي ةُشبهًاُمنُبعضُاجلوانبُمثل:ُاهلندوسي ة:ُيفُإال 
ُالديانةُ ُوتنتشر ُمنُآالمه. ُباإلنسانُوختليصه ُإىلُاالعتناء ُيفُاالجتاه ُالكونفوشيوسي ة: ُالتصوف. ُحنو القولُبالتناسخُواالجتاه

ُكبري ُمنُالشعوبُاآلسيوي ة،ُإذُيدينُهباُأكثرُمنُستمائةُ ُكامتندوُبالنيبال.ُالبوذي ةُبنيُعدد  مليونُنسمة،ُوهلمُمعبدُضخمُيف
ُ ُالكرمي: ُعبد ُبن ُحممد ُالشهرستاين، ُي راجع؛ ُالتفصيل ُمن ُالملل والنحلللمزيد 2ُجـ، ُحممد: ُزهرة، ُأبو مقارنة األديان ؛

ُُُُُ.في العقائد واألديان؛ُاحليين،ُحممدُجابرُعبدُالعال:ُ)الديانات القديمة(
الذيُظهرُيفُالقرنُالسادسُقبلُُ)كونفوشيوس(نةُأهلُالصنيُالقدمية،ُوترجعُإىلُالفيلسوفُوهيُدياُالكونفوشيوسيِّة:ُ-3

ُمنُفلسفتهُ ُجانبًا ُإليها ُمضيفًا ُالصينيونُعنُأجدادهم، ُاليتُورثها ُالطقوسُوالعاداتُوالتقاليدُالديني ة ُإىلُإحياء امليالدُداعيًا
ومُعلىُعبادةُإلهُالسماءُأوُاإللهُاألعظم،ُوتقديسُاملالئكة،ُوعبادةُوآرائهُيفُاألخالقُواملعامالتُوالسلوكُالقومي.ُوهيُتق

ُكونفوشيوسُمداومًاُعلىُإقامةُالشعائرُوالطقوسُالديني ة،ُوكانُيعبدُاإللهُاألعظمُواآلهلةُاألخرىُ ُكان أرواحُاآلباءُواألجداد.
ُكماُأنُ  ُكانُم غرماًُبالسعيُلتحقيقُاملدينةُالفاضلةُاليتُيدعوُعلىُغريُمعرفةُهبمُومنُدونُتثب تُمنُحقيقةُاآلراءُالديني ةُتلك. ه
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ُمنُُُباطلة دياناتُوإم ا ُاملصنوعة ُواألوثان ُلألصنام ُاجلاهلي ة ُزمن ُيف ُالعرب كعبادة
ُ.ىلُغريهاوالتمرُإُاألحجارُواخلشب

السماوي ةُالصحيحةُمنُخاللُاالعرتافُهبا،ُعالقتهُباألديانُطبيعةُوقدُحد دُاإلسالمُ
تلفة ُم تعد دة،ُوشرائعُُم  اُتتحدُمعهُمباهي ةُالدينُولكنُبنبو ات  هذاُمنُجانب،ُومنُُألن هُيؤمنُبأهن 

ُالُيتعص بُلذاته ُفاإلسالم ُآخر؛ ُوالُيؤمنُُجانب  ُاآلخر،ُُ-ضاًُأيُ–والُملبادئه، ُإقصاء بثقافة
ُ ُتعاىل: ُالقرآنُالكرميُيفُقوله ُماُصر حُبه َنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى ﴿وهذا ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ

نَِّبي وَن ِمْن ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي ال
ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  ُ.(1)﴾رَبِِّهْم ل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمنـْ

ُالقرآنُالكرميُفأم اُعنُمعاملةُاملسلمنيُلغريهمُمنُأصحابُالدياناتُاأل خرى؛ُ نجدُأن 
ُالدستورُاألساسُلذلك،ُإذُقال:ُقدُ َهاُكُم اللَُّه َعِن ا﴿وضعُقاعدةُت عد  لَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ل يـَنـْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـر وُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحب   ِفي الدِّ
اُعالقةُالعالقةُبنيُاملسلمنيُوغريهم،ُإهنُ ُفاآليةُواضحةُمتاماًُيفُتشخيصُطبيعة؛ُ(2)﴾اْلُمْقِسِطينَ 

ُكُ ظمُمنُالعدلُأعُقائمةُعلىُأمرُ  ترتقيُهذهُالعالقةُإىلُه؛ُبلُحقُ ُذيُحقُ ُلُ الذيُهوُإعطاء
ُفضاًل.ُوهوُالزيادةُعلىُاحلقُ ،ُ،ُوهوُمستوًىُأعلىُوأرقىمرحلةُاإلحسان

                                                                                                                                                                      

ُممكنُ ُواقع  ُيفُحدود ُكونفوشيوسُمثالي ة ُمدينة ُإن  ُإذ ُالفاضلة، ُأفالطون ُمدينة ُختتل ُعن ُلكنها ُمثالي ة ُمدينة ُوهي إليها،
ُالتطب ُمستوى ُعن ُبعيدة ُخيالي ة ُمثالي ة ُإىل ُجتنح ُأفالطون ُمدينة ُبينما ُوالتطبيق، ُيعتقدُالتحقيق ُال ُالقاصر. ُالبشري يق

ُيفُإصالحُاحلياةُالدنيا،ُوالُيسألونُعنُمصريُُبالبعث،ُوالُيعتقدونُبالجنَّة والنارالكونفوشيوسيونُ أصاًل،ُإذُإن ُمه همُم نصبٌّ
ُكونفوشيوسُعنُاملوت،ُفقال:ُ"إن ناُملُندرسُاحلياةُبعد ،ُفكي ُاألرواحُبعدُخروجهاُمنُاألجساد.ُوقدُسألُتلميٌذُأستاذه

ُندرسُاملوت".ُ ُفخري،ُوإنُشرًّاُفشر.ُالجزاء والثوابنستطيعُأن  اُيكونانُيفُالدنيا،ُإنُخريًا :ُيعتقدونُالقضاء والقدر:ُإَّن 
ُتكاثرتُاآلثامُوالذنوبُكانُعقابُالسماءُهلمُبالزالزلُوالرباكني.ُ :ُفإذاُماُقساُوظلمُوجانبُالحاكم ابن للسماءبذلك،ُفإن 

ُالس :ُهيُاألمرُاألساسُالذيُتدعوُاألخالقماءُتسّلطُعليهُمنُرعيتهُمنُخيلعهُليحل ُحمل هُشخصُآخرُعادل.ُالعدل؛ُفإن 
ُ ُوهي ُوأساسُالدين، ُالفلسفة ُوهيُحمور ُالكونفوشيوسي ة، ُليشعرُُ-أيضاًُُ–إليه ُالوازعُالداخليُلدىُالفرد ُبرتبية ُإليه تسعى

ُمم ا ُالنفسي ة؛ ُحياته ُعلى ُالذيُيسيطر ُي راجع،ُُباالنسجام ُالتفصيل ُمن ُللمزيد ُتلقائي. ُبشكل ُللقواننيُاالجتماعي ة خيضعها
ُ.Lin Yutang: The Wisdom of Confucius ؛ُكونفوشيوس )النبي الصيني(سعفان،ُحسنُشحاته:ُ

ُ.136ُسورةُالبقرة:ُاآليةُُ-1
ُ.1سورةُاملمتحنة:ُاآليةُُ-2
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ُكيفيُ ُاآليةُلفظُالربُعلىُلفظُالقسط،ُويفُذلكُمتُ قدُ كماُ ةُإشارةُرائعةُمنُاآليةُإىل
ىُغريُاإلسالمُمسُ ُقائمةُعلىُالربُواإلحسان،ُوالشيءُالرائعُأنُ ُاُعالقةمعاملةُغريُاملسلمني،ُإهنُ 
(ُ ُجمتمعه ُداخل ُالذمُ املسلمني ُألنُ ُ؛(ةأهل ُواألمان، ُوالضمان ُالعهد ُأهل ُاهلل،ُُأي ُعهد هلم

يعيشواُيفُمحايةُاإلسالمُوحتتُرايةُاجملتمعُُ،ُوأمانُمجاعةُاملسلمنيُعلىُأنُ )ص(ُوضمانُرسوله
ُ.(1)ننياإلسالميُآمننيُمطمئ

ُتقولُ  ُأيُأن ك  ُالعرب؛ ُعند ُمنُاملصطلحُ)أهلُالذم ة( ُوي فهم  :ُأوُ،في ذمتي( )أنتَ :
.ُوميكنُاستبدالُهذهُ(ول أسمح ألحٍد بأذيتكَ  في حمايتي ورعايتي وكنفي، ل أؤذيكَ  أنتَ )

ُ ُمبالكلمة ُيُ حاليًا ُوهؤالة(ة اإلسالميِّ )حاملي الجنسيِّ ُ:رفُالسياسيُباسمىُبالعُ سمُ ا ،ُ يفُُ-ء
ُكبقي ةُأفرادُاجملتمعُاإلسالميُ-احلقيقة يكونُلهُمنُاحلقوقُمثلُماُُ-هبذاُ–؛ُوهمُ(2)مواطنون

ُأو لُهذهُاحلقوقُهيُمتّتعهمُ ُعليهمُماُعلىُاملسلمنيُمنُالواجبات،ُإذُإن  ُكماُأن  للمسلمني،
ُاإلسالمي ُواجملتمع ُالدولة ُوالحبماية ُاحلقوق ُاىل ُباإلضافة ُس، ُاليت ُواجبات ُنبي نها ُهذاُوف يف

ُ:تباعاًُُمنُخاللُاملباحثُاآلتيةُالفصل
ُ

 
 
 
 

                                                           

؛ُاملقدسي،ُأبوُحممدُموف ق117ُصُ،0،ُمجع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائي نظر،ُالكاساين،ُأبوُبكرُبنُمسعود:ُُ-1
 .406ُُصُ،1،ُمجالُمغنيالدينُعبدُاهللُبنُأمحد:ُ

 .65ُُُ،ُصأحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالمللمزيدُمنُالتفصيلُي نظر،ُزيدان،ُعبدُالكرمي:ُُ-2
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 المبحث األوَّل

 (1)والمسيحيَّةبيَن اإلسالم المتداد الشرعي 
 القرآن الكريم( -من خالل النصوص الُمقدَّسة )الكتاب الُمقدَّس

ُقبلُظهورُاإلسالمُمنُخاللُالدعُو ُاملسيحي ةُواإلسالمُعالقٌةُوطيدةُحّت  ةُاحملمدي ة.ُبني 
ُأو لُمنُتنبأُبنبوءةُنيبُاإلسالمُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(ُ وحبسبُماُذكرهُرواةُالسريةُالنبوي ة؛ُفإن 

)حبريىُسارجيوس(،ُعندماُالتقاهُيفُأثناءُرحلتهُمعُعم هُأبوُُ(2)منذُصباه؛ُهوُالراهبُالنصراين
ُطالبُإىلُبالدُالشام.

ُ قد سُقدُتُأنُ واحلق 
 
ُبالنيبُالكتابُامل ُفعاًل ُونصوصُحممدنبأ خريُدليلُجنيلُاإلُ)ص(،

ُجاءُيفُأحدُنصوصهُعلى ُإذ ُذلك، كنتم تحبوني، فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من   "إنْ :
ُ.(3)األب فيعطيكم ُمعزيًا آَخر؛ ليمكث معكم إلى األبد"

                                                           

ُاإلسالمُُ-1 ُد عاةُاإلسالمُيفُأوروباُيفُِقبالُالغربُمعركًةُشرسًةُلكسُ-اليومُ–خيوض  ُحياول  بُالشرعي ةُوالقبول؛ُفمنُجانب 
ُاإلسالمُيؤمنُبنبو ةُموسىُوعيسىُ ُأخرُجتدهمُيؤك دونُأن  ُاإلسالمُهوُديٌنُمساوي.ُومنُجانب  إقناعُاملسيحينيُواليهودُأن 

ُلُهوُخامتُاألنبياءُوالرسلُمجيعاً.)ع(،ُوأن ُنيبُاإلسالمُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(ُهوُاستمرارُجلميعُاألنبياءُ)ع(؛ُب
ُ)يفُفلسطني(،ُُالنصار،:ُ-2 ُالناصرة ُيفُبلدة ُنشأ ُحيث  يُناصري اً؛ ُالذيُمس  همُأتباعُالسيدُاملسيحُعيسىُبنُمرميُ)ع(

مُأهلُاإلجنيل.ُُوُ-بذاتُالوقتُ–وبالتايلُمس ىُأتباعهُبالنصارى؛ُوهمُ قد س،ُأوُأهن 
 
قدُذكرهمُأهلُالكتاب،ُأّيُأهلُالكتابُامل

ُاهللُمنُقبل،ُولهُمكانةُعظيمةُعنده،ُفهمُمؤمنونُمتعبدونُُ-النصارىُ-القرآنُالكرميُ مُأهلُخريُورمحةُومود ة،ُعرفوا بأهن 
ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل وَ ساجدون،ُوذلكُيفُقولهُتعاىل:ُ ُهْم َيْسُجُدوَن* ﴿َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِفي اْلخَ  َراِت َوُأولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحيَن﴾يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ  /يـْ
َنا الَِّذيَن ﴿َوِللَّـِه َما فِ (.ُوكذلكُيفُقولهُتعاىل:114ُُ-113)سورةُآلُعمران:ُاآليةُ ي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَلَقْد َوصَّيـْ

ْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَـُّقوا اللَّـَه َوِإن َتْكُفُروا فَِإنَّ ِللَّـِه َما ِفي السََّماَواتِ  َوَما ِفي اأْلَْرِض وََكاَن اللَّـُه َغِنيًّا  ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قـَ
ُعندماُتظهر131ُالنساء:ُاآليةُ/ُ)سورةَُحِميًدا﴾ ُكانواُمرجٌعُمنُاملراجعُاملهم ةُي زيلونُالشك  م ُكماُأك دُالقرآنُالكرميُأهن  .)

ُاحلقائق،ُوهمُأهلُالرأيُواإلفتاءُالشرعي،ُإذُقالُتعاىل:ُ َزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يـَْقَرُءوَن بعض  ﴿فَِإْن ُكْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَنـْ
ْبِلَك﴾الْ  َلَك ِإلَّ رَِجاًل نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر (،ُوقولهُتعاىل:04ُ/ُ)سورةُيونس:ُاآليةُِكَتاَب ِمْن قـَ ﴿َوَما َأْرَسْلَنا قـَبـْ

ُِإْن ُكْنُتْم َل تـَْعَلُموَن﴾/  ُاآلية ُاألنبياء: ُغبُ 0)سورة ُي راجع، ُالتفصيل ُمن ُللمزيد ُوعثمان،(؛ ُمنري، ُُور، المسيحيَّة في أمحد:
ُُُُُُُُ.12ُ-11،ُصاإلسالم

ُ(.15ُ-14اإلصحاح:ُ)،ُإجنيلُيوحناُ-3
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ريفُواملعىنُاحلُ؛""فيعطيكم باركليتوس؛ ليمكث معكم إلى األبدة:ُويفُاللغاتُاألجنبيُ 
ُ.(1)(صهوُأمحد،ُوهوُمنُأمساءُالنيبُحممدُبنُعبدُاهللُ)ُ؛ةاليونانيُ ُ)باركليتوس(ُ:لكلمة

قد سُيفُدُ كماُوُر
 
ُوهوُخياطبُتالميذهُقبلُأنُ (،ُعالسيدُاملسيحُ)علىُلسانُُالكتابُامل

ُ كم لم أنطلق ل يأتي ه إنْ أَنطِلق؛ ألنَّ  ه خيٌر لكم أنْ ، إنَّ "لكني أقول لكم الحقَّ يرحل:
يواصلُاملسيحُ)"الُمعزِّي ألقول  اً أيض كثيرةً   اً لي أمور  "إنَّ احلديثُعنُذلكُاملعزيُقائاًل:ُ(ُع.ُمثُ 

، فهو يرشدكم إلى ا متى جاء ذاك روح الحقِّ تحتملوا اآلن، وأمَّ  لكم، ولكن ل تستطيعون أنْ 
ُ.(2)بركم بأمور آتية"م به، وُيخما يسمع يتكلَّ  لّ ه ل يتكلم من نفِسه، بل كُ جميع الحق؛ ألنَّ 

ربُتالميذهُقبلُأنُ (ُعاملسيحُ)السيدُومنُخاللُماُتقد م؛ُجندُأن ُ هُملُيرحلُمباشرةُبأنُ ُخي 

ُكُ ُيقلُ  ُوأنُ شيءُ ُلُ هلم ُمنُذلكُأهنُ ُ، ُيفُهذاُالذيُمن عه ُاألمور ُاحتمالُهذه ُالُيستطيعون م
ذلكُُملُت كتِملُبعد ،ُوأنُ ُجاءُهباُاليتُالشريعةُبأنُ (ُعصريحُمنُاملسيحُ)ُالوقت،ُوهذاُإعالنٌُ

 عزيُهوُالذيُسي كملهاُمنُبعده
ُكالمُامل ، فهو روح الحقِّ  ذاكَ  ا متى جاءَ "وأمَّ (:ُع)هُبدليل

ُ."يرشدكم إلى جميع الحقِّ 
ُم نُهوُهذاُاملعزيُأوُروحُاحلقُ هو:ُُ؛ولذا؛ُفالسؤالُالذيُيتبادرُإىلُالذهنُهبذاُالصدد

ُ؟(عسيحُعيسىُبنُمرميُ)السيدُاملالذيُبش رُبهُ
ُف ُعليه؛  ذلك المعزي أو ُروح الحق، ل يأتي إلَّ  إنَّ يقول:ُ")ع(ُُملسيحلسيدُااوبناًء

ُبأنُاملعزيُهوُخريُمنه؛ُولذلكُقالُوُ.بعد ذهابي، إن لم أنطلق، ل يأتيكم المعزي" ُ)ع(ُي قر 
ُ-اًُأيضُ–يقولُُ)ع(ُسيحاملالسيدُ،ُوكلمةُ)خري(ُمبعىنُأفضل،ُُو"خيٌر لكم أن أنطلق"لتالميذه:ُ

ُ."يخبركم بأمور آتية"ُ:هإنُ ُعنُهذاُاملعزي
ُ ُتلكُالصفاتُاليتُصر حُعنهاُالسيدُاملسيحُ)ع(؛ُالُتنطبقُإال  حممدُبنُُعلىُالنيبإن 

عنُالدنياُوماُسي حد ثُفيهاُبعدُوفاته،ُأوُعنُُكثرية؛ُسواءًُُُةُ غيبيُ (،ُإذُأخرب ناُبأمورُصعبدُاهللُ)
ُوحسابُوجنُ ُوماُ،اآلخرة ُ.ة ُونارهباُمنُبعث 

"،ُوهذاُالُينطبقُ:ُ"يرشدكمُإىلُمجيعُاحلقُ (ُعنُذلكُاملعزيعكماُقالُالسيدُاملسيحُ)
،ُفعرفُفهوُالذيُأرشدُالناسُإىلُمجيعُاحلقُ (؛ُصحممدُبنُعبدُاهللُ)ُُعلىُرسولُاإلسالمإال ُ

مُالواحد،ُوأزالُاألوهامُاليتُاستعب دتُ  الناسُمنُعبادةُغريُاهللُتارة،ُواإلشراكُبهُعقولُُالناسُبرهب 
ُاملخل ُبني ُالسليمة ُالعالقة ُوبني  ُاحلياة، ُيف ُودوره ُوجوده ُغاية ُاإلنسان ُوعل م ُأخرى، وقُتارة

                                                           

 .ضُاجلنوبُ)حبثُحولُكلمةُبارقليط(ي نظر،ُالشرقاوي،ُمجالُالدين:ُنيبُأُرُ-1ُ
ُ(.16ُُ-0،ُالفقرات:ُ)13ُ:إجنيلُيوحنا،ُاإلصحاحُ-2
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ُبعض ُبعضهم ُالناس ُوبني ُاًُوخالقه، ُاهلل ُفرضها ُاليت ُالتشريعات ُأصول ُووض ح ُ-وجلُ ُعزُ ُ-،
ُبنوُالبشر،ُويستقيمُهبا ُكُ ُلعبيده؛ُلي صلحُهبا ُولذلكُخياطبُاهللُنبيهُومكان؛ُزمانُ ُلُ أمرهمُيف

ُكتابص)ُالكرمي ُيف ُُيداجملُه( َيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًد، َورَحْ ﴿قائالً: َمًة َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
ُ.(1)﴾َوُبْشَر، ِلْلُمْسِلِمينَ 

،ُما يسمع يتكلم به" ل  ل يتكلم من نفسه، بل كُ  هُ "ألنَّ :ُ(ُأيضاًُعوقالُالسيدُاملسيحُ)
ُينطبقُعلىُالرسولُالكرمي ُوتعاىلُيفُُُالذيُقالُاهلل(ُصحممدُبنُعبدُاهللُ)ُوهذا عنهُسبحانه

ُُ.ُُ(2)َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَو،* ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌي يُوَحى﴾﴿كتابهُاجمليد:ُ
ُنتساءل:ُمنُم نُه ُلناُأن  وهلُأتىُُ(؟عاملسيحُ)ُالسيدذلكُاملعزيُالذيُبش رُبهُناُحيق 

ُ(؟صبنُعبدُاهللُ)ُحممدنيبُاإلسالمُُإال ُُ)ع(ُاملسيحالسدُبعدُُنيبٌُ
ُفقدُ ُأنُ ولذا؛ ُتبشرُييكونُذلكُاملعزيُأوُروحُاحلقُ ُتعني  ُمبُاًُ، (،ُصالنيبُحممدُ)جيء

ُا ُتُاألوصافُلُ كُ فيهُُُتُ جتمعحيث ُكما ُ)ع(، ُاملسيح ُالسيد ُهبا ُصر ح ُمعىنُاليت ُفيه تحق ق
ُخالدة.ُوةُعامُ ُخامتُالنبي نيُالذيُجاءُبشريعةُ إن هُ)ص(ُُة؛ُإذضليُ األف

ُف ُاملسيحُ)ُأنُ ُكمسلمنيُنعتقدنحنُُولذا؛ ُعالسيد )ُ  اً كثيرة أيض  اً لي أمور  "إنَّ بقوله:
، هو الحقِّ  ذاك روحُ  ا متى جاءَ تحتملوا اآلن، وأمَّ  أنْ  لكم، ولكن ل تستطيعونَ  ألقولَ 

واحتمالُالتشريعُُيُمجيعُاحلقُ لتلقُ ُمُغريُم هي ئنيُ اُي قصدُبذلكُأهنُ ؛ُإَّنُ "يرشدكم إلى جميع الحقِّ 
دماُيكونُالعقلُالبشريُأكثرُبعدهُسوفُيقومُبتلكُاملهم ةُعنُالنيبُالذيُسي بعثُ ُالكامل،ُوأنُ 

ُيُتعاليمُالشريعةُاجلامعة.ةُمهيأةُلتلقُ ،ُوالبشريُ اًُن ضج
ُكانُالنيب ،ُوقالُأيضاً:ُ"الُنيبُ(3)"النبيينَ  أنا خاتمُ "نُنفسه:ُ(ُيقولُعصحممدُ)ُوإذا

ُكتابهُالكرمي:ُ(4)بعدي" .ُواملهمُ(5)َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن﴾﴿،ُوقالُاهللُتعاىلُعنهُيف
ُة؟النبوُ ُهُقدُختمُ عنُنفسهُأنُ (ُعسيدُاملسيحُ)هلُأخربُالهبذاُالصدد:ُ
ُُو ُجوابًا ُيفيكفينا ُجاء قد س:ُما

 
ُامل  يأتونَ  الذينَ  الدَّجالينَ  "احترزوا األنبياءَ ُالكتاب

خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل  هم من الداخل ذئابٌ الحمالن، ولكنَّ  ثيابَ  إليكم لبسينَ 

                                                           

ُ.10سورةُالنحل:ُاآليةُُُ-1
ُ.4ُ-3سورةُالنجم:ُاآليةُُ-2
 ُ.3535،ُرقمُاحلديث:ُالبخاري صحيحُ:أمساعيلُبنُحممد،ُالبخاريرواهُُ-3
ُ.(2210)ُ،ُرقمُاحلديث:ُسنن الترمذي،ُأبوُعيسى:ُوالرتمذيُ؛4252،ُرقمُاحلديث:ُُسنن أبي داوود:ُرواهُأبوُداودُ-4
ُ.47سورةُاألحزاب:ُاآليةُُ-5
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ا ، أمَّ اً جيدة تُثمر ثمرًا جيد شجرةٍ  ل  ُيجنى من الشوك عنب أو من العليق تِين؟ هكذا كُ 
رديئاً، ول  اً الشجرة الجيدة ثمر  تُثمرَ  ، ل يمكن أنْ رديئاً  اً ثمر  تُثِمرُ ها الشجرة الرديئة، فإنَّ 

من  ، إذاً في النارِ  وُتطَرحُ  ، تُقطعُ جيداً  اً ثمر  ل تثمرُ  شجرةٍ  ل  ، وكُ الشجرة الرديئة ثمرًا جيداً 
ُ.(1)هم تعرفونهم"ثمارِ 

ُ (ُعلذا؛ُفالسيدُاملسيحُعيسىُبنُمرميُ)ُو ُكي ُي فر قُُهبذهُالكلماتُالرائعةُي بني  لتالميذه
ُالكاذبُ ُذلكُاملقياسُبنيُالنيبُالصادقُوالنيب ُوض ع ُوجمر د ُالكاذب، بنيُالنيبُالصادقُوالنيب

ُدلياًلُعلىُإمكانيُ  ُي بعةُي عترب  ُعالسيدُاملسيحُ)آخ رُبعدُُنيبٌُُثُ أن  (،ُهذاُمنُجانب؛ُومنُجانب 
ُكانُالأخر؛ُف آِخر األنبياء، فال تتَّبعوا أنا "يقول:ُُكفاهُأنُ هوُآِخرُاألنبياءُل)ع(ُسيحُسيدُامللو

ُ."وينتهي األمر يأتي بعدي اً أحد

ُ
ُ

ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ

                                                           

ُ(.15ُ-0،ُالفقرات:ُ)13ُاإلصحاح:ُإجنيلُمّت،ُ-1
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 المبحث الثاني
ُموقف اإلسالم من غير المسلمين خارج المجتمع اإلسالمي

ُاملسلمنيُ ُغري ُاإلسالميُ–ينقسم ُإىلُثالثُُ-حبسبُالفكر ُاإلسالمي خارجُاجملتمع
ُضُهلذهُاألقسام:ُويفُهذاُاملبحثُسنعُر،ُفئات
 المحايدون: -أوَّلً 

ُيفُحالةُحربُمعُاملسلمني،ُوالُتربطهمُباملسلمنيُ وهمُمنُاألديانُاألخرىُ"اليتُليست 
ُهلمُ ُفهؤالء ُم ع لن، ُعداء ُأو ُحرب ُحالة ُاملسلمني ُوبني ُبينهم ُوليس ُعالقات، ُوال معاهدات

ُاستع ُمع ُاحلياد، ُمن ُعلىُحالة ُداموا ُما ُاالعتداء ُوعدم ُأيُبادرةُالسالم، ُاملسلمنيُلقبول داد
.ُواألصلُيفُعالقةُاملسلمُمعُاخلارجُغريُاملسلم؛ُهوُالسالمُ(1)إلنشاءُعالقاتُصداقةُوتعاون"

ُوالتعاونُوالربُواإلحسان.
اُي ستمدُمنُقولهُتعاىل:ُ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ﴿وك ل ُالذيُتقد م؛ُإَّن  ل يـَنـْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـر وُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحب  ِفي الدِّ 
ُ.(2)﴾اْلُمْقِسِطينَ 

ُ، ُم عني  ُعدو  ُمع ُحرب  ُيفُحالة ُاملسلمون ُكان ُإذا ُوهي ُأ خرى، ُحالة ُللحياد ُأن  كما
بنيُللمسلمنيُعالقات،ُولكّنهمُجتن بواُوهناكُقومُآخرونُملُيدخلواُهذهُاحلرب،ُوتربطهمُباحملاُر

ُإذُ ُفهؤالءُجيريُعليهمُحكمُاحليادُمنُاملساملة، ُاملسلمني؛ لُتعاىل:ُقاالدخولُيفُاحلربُضد 
نَـُهم مِّيثَاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأن يـَُقاتُِلو ﴿ َنُكْم َوبـَيـْ ُكْم ِإلَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَلٰى قـَْوٍم بـَيـْ

 َوأَْلَقْوا يـَُقاتُِلوُكمْ  فـََلمْ  اْعتَـَزُلوُكمْ  فَِإنِ  فـََلَقاتـَُلوُكمْ  َعَلْيُكمْ  َلَسلََّطُهمْ  اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ َأْو يـَُقاتُِلوا قـَْوَمُهْم 
ُ.ُُُُ(3)﴾ُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل اللَّ  َجَعلَ  َفَما السََّلمَ  ِإلَْيُكمُ 

 المعاهدون: -ثانياً 

                                                           

ُوماُبعدها.10ُصُ،الجهاد والحقوق الدوليَّة العامَّة في اإلسالمافر:ُالقامسي،ُظُ-1
2-ُُ

 
ُ.1متحنة:ُاآليةُسورةُامل

ُ.07سورةُالنساء:ُاآليةُُ-3
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.ُ(1)ونُمنُخارجُبالدُاملسلمنيُمبعاهداتُواتفاقياتُومواثيقُمعُاملسلمنيوهمُمنُيرتبط
فهؤالءُهلمُالوفاءُالكامل،ُوالسالمُالكامل،ُوالتعاونُعلىُمبدأُالعدالة،ُواالحرتامُاملتبادل،ُوجيبُ
ُالوفاءُ ُألن  ُمنُجانبهم، ُأوفياء ُداموا ُما ُاإلخاللُهبا، علىُاملسلمنيُالوفاءُهلمُبعهودهمُوعدم

ُكتابهُالكرميُهودُواملواثيقُمنُأعظمُالواجباتُاإلسالمي ة،ُإذُقالُتعاىلبالع ِإلَّ الَِّذيَن ﴿:ُيفُحمكم
َعْهَدُهْم َعاَهدت م مَِّن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَِتم وا ِإلَْيِهْم 

تِِهْم  ُ.ُ(2)﴾اْلُمتَِّقينَ  ُيِحب   اللَّهَ  ِإنَّ ِإَلٰى ُمدَّ
 المحاربون:  -ثالثاً 

ُوأذيتهمُ ُوظلمهم ُاعتدائهم ُ"بسبب ُوذلك ُاملسلمني، ُمع ُحرب ُحالة ُيف ُالذين وهم
لإلنسانُمسلمًاُأوُغريُمسلم،ُوبسببُمنعهمُالنتشارُدعوةُاهللُتعاىل،ُوالوقوفُبوجههاُبالقوةُ

ُ.(3)والعن .ُفهؤالءُتنطبقُعليهمُقواننيُاحلروب"
ُالسالمُ ُجسور ُميد  ُفهو ُواضحُجداً، ُموق ُاإلسالم ُأن  ُجند ُتقد م؛ ُما ُك ل  ُعلى وبناًء
واألخو ةُاجتاهُاألديانُاأل خرىُوأتباعها؛ُوإذاُحدثُعربُفرتةُمنُفرتاتُتاريخُالعالقةُبنيُاملسلمنيُ

تكاك،ُوالوصولُإىلُحد ُوغريهمُأي ُتغيريُيفُهذهُالعالقةُحنوُالسلبيةُيفُالتعامل،ُوالقسوةُيفُاالح
ُننسبهُ إىلُعواملُأخرىُالُعالقةُهلاُمطلقاًُُ-قطعاًُُ–احلروبُواالقتتال؛ُفإن ُذلكُالتغيريُجيبُأن 

ُجبوهرُاإلسالم،ُوحقيقةُرسالته.
ُإرهابي ة ُباسمُاإلسالم؛ُوماُحيدثُاليومُمنُأعما ُإىلُالدينُاإلسالميُالنقيُأي ُل  الُمتت 

ُوال ُقامُهباُهؤالءُعلىُالكنائسُواألديرة،ُصلة ،ُالُمنُقريب  ُمنُبعيد،ُوماُحصلُمنُاعتداءات 
ُمنُاملسيحينيُأوُمنُغريهم؛ُفهوُالُ ُأكانوا وسيبُالنساءُمنُاألقلي اتُواألديانُُاأل خرىُسواًء
ُيندىُ ُك ل ُماُارت كبُمنُأفعال  ُاإلسالمُبريٌءُمن ميث لُالواجهةُاحلقيقي ةُللفكرُاإلسالمي؛ُبلُإن 

ُهلاُالضمريُاإلنساينُاحليُبامسه.ُُ

                                                           

ُ.100ُُ،ُصآثار الحرب في الفقه اإلسالمي )دراسة فقهيَّة مقارنة(الز حيلي،ُوهبة:ُُ-1
 .4سورةُالتوبة:ُاآليةُُ-2
ُ.114،ُاملرجعُالسابق،ُي الفقه اإلسالمي )دراسة فقهيَّة مقارنة(آثار الحرب فالز حيلي،ُوهبة:ُُ-3
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ُمنُق بلُاملسلمنيُعلىُاملستوىُالتارخيي؛ُ ُحدثُمنُأخطاء  ُما ُفإن  ُأخر؛ ومنُجانب 
ُالعالقةُإىلُالسلبي ة،ُ ُسببُتغري  فيجبُالنظرُإىلُاألسبابُاليتُدفعتهمُإليها؛ُإذُغالبًاُماُنرىُأن 

ُاملسلمني،ُوهيُيفُهوُيفُاحلقيقةُردةُفعلُنتيجًةُلألخطاءُاليتُت رتك بُمنُِقبلُغريُاملسلمنيُحبق 
ُأخطاءٌُسياسي ة.ُ-لوُدق قناُ–الغالبُ

ُاملسلمنيُباالعتداءُعلىُبعضُالكنائسُ ُبعضُعوام ُقام وقدُحدثُيفُبعضُفرتاتُالتاريخُأن 
ُاملساعداتُ ُأيديُالعابثني،ُوقدموا ُكّفوا واملعابدُيفُمصرُوالشام،ُولكنُاحلكامُاملسلمنيُآنذاك

ُبهُال ُقام ُما ُعلى ُفعل ُردة ُكان ُاملسلمني ُالسببُيفُتصرفُعوام ُأن  ُإال  ُاملسلمني، ُلغري الزمة
ُكانُمنُبعضُعوامُ البعضُمنُغريُاملسلمنيُمنُعملي اتُإحراقُبعضُاملساجدُوالبيوت؛ُفما

ُالردُمبثلُتلكُالطريقة ُ.(1)الناسُإال 
ُ ُقد مناه؛ ُما ُعلى ُدليٌل ُوخري  ُاملؤر خ ُالربيطاشهادة ُالشهري  :)ت رنسيمانستيفن ين

"لم يُثِر التعصُب اإلسالمي؛ إلَّ التعص ب المسيحي الذي دلَّ عليه ما ،ُإذُيقول:ُ(2)(1991
ُ.(3)قام به الصليبيون من سفك الدماء"

،ُوهمُاملخالفونُلهُيفُإلسالمُاحرتمُوجودُاآلخرينُبك ل ُمكوناتماُنُ واجلديرُبالذكر؛ُفإ
أكانواُأفراداًُأمُدواًل،ُفقدُصر حُالقرآنُالكرميُبذلكُُعرتفُبكياهنمُدائماً،ُسواءًُالرأيُواالعتقاد،ُوا
قًا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن الْ ﴿ يفُقولهُتعاىل:  ِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

نَـُهم ِبَما أَنَزَل اللَّهُ  فَاْحُكم  ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  ْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ َأْهَواَءهُ  تـَتَِّبعْ  َل وَ  بـَيـْ
                                                           

 .154ُُصُ،قصَّة الضطهاد الديني في المسيحيَّة واإلسالمنظر،ُالطويل،ُتوفيق:ُللمزيدُمنُالتفصيلُيُ ُ-1
ُبريهُسليلُأزُعنُالكثريُمنُأندادهُمنُاملؤرخنيُالغربينيُأنُ يتميُ ُجيمس كوجران ستيفن رنسيمان:ُ-2 ُثريُ طانيُ سرة ُةة ُتُ لبُ ،

ولدُيفُنورمثربالندُعلىُاحلدودُ.ُأواخرُالقرنُالتاسعُعشرُوامتدادُالقرنُالعشرينُأدوارًاُخطريةُيفُجمالُالسياسةُواالقتصادُمنذُ 
واُجنوباًُيفُقرُ ةُليستجدادهُاألوائلُقدُعربواُهذهُاحلدودُوغادرواُمناطقهمُاجلبليُ م،ُوكانُأ1073ةُيفُعامُالربيطانيُ ُ-ةاالسكتلنديُ 

ُكاناُأصبحاُعضوينُاملنطقةُالسهيلةُمشالُانكلرتا ُمكانةُأسرتهُجبدهُووالدهُالذين ولهُ،ُيفُجملسُاللورداتُالربيطاين.ُارتبطت 
ُالوسطىُ:الكثريُمنُاملؤلفاتُمنها ُيفُالعصور ُاملانوية ُةتاريخُاحلروبُالصليبيُ ، ُاالنشقاقُالشرقي، ُالصقليُ ، ُةالصالة سقوطُ،

ُةنطينيُ القسط ُأالسر، ُيف ُالعظيمة ُالكنيسة ُاألرثدوكسيُ ، ُالعلمانيُ الكنائس ُوالدولة ُةة ُالبيزنطيُ الثيوقراطيُ ، ُةة ُالبيزنطيُ ، ةُالنهضة
ُاملتأخُ  ُبيزنطةرة، ُوأسلوبُوحضارة ُمسرتا ُوكتابُعنُمدينة ،1017ُ ُبكتابُيفُأدبُالُر، ُكتبه ُ)أجبدي ةُوختم حالتُبعنوان:

،ُةخ ستيفن رنسيمان وكتابه تاريخ الحروب الصليبيَّ المؤرَّ ُ:الرزاقُناصرُعبدلتفصيلُي راجع،ُاملالُجاسم،ُاملسافر(؛ُللمزيدُمنُا
 .100ُُُُُ-106،ُص2713ُجامعةُاملوصل،ُلسنة:ُ،32،ُالعدد:0ُجمل ةُجامعةُاملوصل،ُمج

ُُُ.420ُُصُ،1،ُجتاريخ الحروب الصليبيَّةريسنمان،ُستيفن:ُُ-3



24 
 

َهاًجا ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم َلَجَعَلكُ  اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ  َوِمنـْ َراتِ  فَاْسَتِبُقواْم أُمًَّة َواِحَدًة َولَِٰكن لَِّيبـْ  ِإَلى اْلَخيـْ
ِإنَّ الَِّذيَن ﴿وكذلكُيفُقولهُتعاىل:ُُ.(1)﴾َتْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  ُكنُتمْ  ِبَما فـَيُـَنبُِّئُكم ِميًعاجَ  َمْرِجُعُكمْ  اللَّهِ 

نَـهُ  ْم يـَْوَم آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئيَن َوالنََّصاَرٰ، َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه يـَْفِصُل بـَيـْ
ُ.(2)﴾َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  لَّهَ ال ِإنَّ اْلِقَياَمِة 

ائجُاليتُتربـطُاملسلمنيُبغريهمُمنُاألديانُواألقلي اتُاألخرى؛ُهيُالوشُوُولذا؛ُفاألواصر
ُكاف ة؛ةُيفُاإلنسانيُ أخوُ روابطُ ُاملسلمونُمعُالبشر ُيلتقيُمنُخالهلا ُمنُأصحابُأُسواءًُُة كانوا

ُاملللُالوضعي ة.ُُبُُوذاهاألديانُاملةُأوُمنُالدياناتُالسماويُ 
ُ ُأن  ُاألرضُيفُجمملُكما ُعلىُظهر ُالوجود ُالستمرار ُليسُشرطًا االتفاقُيفُاالعتقاد

إللغاءُيفُُهُسببٌُاالختالفُيفُاالعتقادُالُيعينُمطلقًاُأنُ ُإنُ فُ؛الوقتُرُاإلسالمي،ُوبذاتالتصوُ 
ُعلىُوجهُاألرض.منُُ-هلُ كُ ُ-الوجودُ

ُكتابهُالعزيز:ُقالُأُ؛ُفقدوبناًءُعلىُذلكُُ ُقِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت ﴿صدقُالقائلنيُيف
ُ.(3)﴾َواأْلَْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة أَنَت َتْحُكُم بـَْيَن ِعَباِدَك ِفي َما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ 

ُمنُاإلشارة ُُ-أيضاًُُ–ُوالُبد  اليتُةُاألخالقيُ ُهمصاياُوةُهلمُأتباعُالدياناتُالسماويُ إىلُإن 
ُ ُعليها ُيفُتلكُالوصايا،اشتملت  ُالنظر ُعلى ُالتأكيد ُعلينا ُهنا ُمن ُلتطبيقُدياناتم. هاُوالسعي

ُالبشريُ عمليُ  ُأبناء ُبني ُأجلًُا ُمن ُالوصايا، ُهذه ُوفق ُوتوجيهيهما ُوالتعليم ُاإلعالم ُواستغالل ة،
ُاب،ُواجلوعُواملرضُوالتخل .واإلرهُةُمنُشبحُاحلروبُوكوارثُاالختالفاتختليصُالبشريُ 
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ

                                                           

ُ.41سورةُاملائدة:ُاآليةُُ-1
 .10سورةُاحلج:ُاآليةُُ-2
 .46سورةُالز مر:ُاآليةُُ-3



25 
 

 المبحث الثالث
 من غير المسلمين المجتمع اإلسالميموقف 

ُالفكرُاإلسالميُ-ُ)لهم ما لنا، وعليهم ما علينا(للقاعدة:ُ ُ-تلكُالقاعدةُاليتُأقر ها
ُمهمُيفُ أسلوبُوهذهُالقاعدةُقائمةُعلىُُ؛توضحُالعالقةُبنيُاملسلمنيُوغريهمُداخلُاجملتمعدور 

ُعاملكُ "يلُ،ُوقدُقُِوفقُمبدأُاملساواةُعاملةُباملثلامل يظلمك.ُوهذهُالقاعدةُُكنفسهُملُُقدمياً:ُم ن 
ُ.(1)"لنا،ُوعليهمُماُعلينا(هيُ)هلمُم

ُإطالقها؛ ُليسُعلى ُالقاعدة ُهذه ُتفسري ا ُماوإَّنُ ُور مب  ُهلم ُواحلُ ُا: ُاحلقوق ُمن ات،ُريُ لنا

ُ:وفقُالبنودُاآلتيةُ-أيضاًُُ–ُهُالقاعدةهذُتفسريُ.ُوميكنالذيُعليناُمنُالواجباتُوعليهمُبعضُ 
ُكُ ُأنُ يفرضُاجملتمعُاإلسالميُ من العدوان الخارجي: لهم تأمين الحماية -أوَّلً  ضوابطُُلُ تـ ؤ م ن

 منُرضيُالعيشُبداخله.ُلُ احلمايةُلكُ 
 :وتشتملُهذهُاحلمايةُاآليتُة:تأمين الحماية الداخليَّ  -ثانياً 

ُُان:حماية الدماء واألبد - ُوفكرُةاألحاديثُالنبويُ تعاضدت  ُوسلوكُاملسلمنيُاألوائل، ،
غريُمسلمُُمواطنُأوُزائرُ ُإنسانُ ُبأيُ ُأوُظلمُ ُأذىًُُعلىُحترميُإحلاقُأيُ ُأهلُالبيتُ)ع(

ُاملسلمني  ل من ظلمَ )أ(:ُص)النيبُاألكرمُحممدُ،ُوعهدهمُمنُذلكُقولُهوُيفُذمة
منه، فأنا  طيب نفسٍ  ، أو أخذ منه شيئًا بغيرِ اقتهِ ط فه فوقَ معاهدًا، أو انتقصه، أو كلَّ 

 نتُ ، ومن كُ ًا فأنا خصمهُ )من آذ، ذميَّ )ص(:ُقولهُكذلكُُو.ُ(2)يوم القيامة( حجيجهُ 
 .(3)(يوم القيامة خصمتهُ  خصمهُ 

شتمُُفالُ؛باملسلمُأوُغريُاملسلمُأذىًُُالُجيوزُيفُاإلسالمُإحلاقُأيُ إذُُحماية األعراض: -
 ُغيبة.أوُحّت ُُأوُقذفُأوُجتريح

                                                           

ُُ.177ُُُ،ُص0،ُجبدائع الصنائعاحلنفي،ُعالءُالدينُأبوُبكرُبنُمسعود:ُُ-1
ُ.46ُُُُ،ُص2يفُس ننه،ُجُرواهُأبوُداودُ-2
 .403ُُُ،ُص2،ُجاجلامعُالصغريالبغدادي:ُُرواهُاخلطيبُ-3
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ُواألعراضُحماية األموال: - ُالدماء ُحلماية ُاليتُُ؛وهيُمشاهبة ُاملعاهدة ُمنُضمن وكان
ُالنيبُوقُ  ُعها ُمعُنصارىُجنرانُقوله: )ولنجران وحاشيتها جوار اهلل وذمة محمد )ص(

 ،النبي رسول اهلل على أموالهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبَِيِعهم
 .(1)أو كثير( تحت أيديهم من قليلٍ  ما لَّ وكُ 

ُالشريعة ُالتطبيقيُألحكام ُلكُ ي ُُاإلسالمي ةُوالواقع ُاحلماية ُبوضوحُهذه ممتلكاتُغريُُلُ ظهر
ُكُ ُفلهمُاحلقُ ُ؛املسلمني ُكُ املعامالتُاالقتصاديُ ُلُ يفُدخول الصفقاتُإىلُغريُذلكُمنُُلُ ةُوممارسة

ُك.التملُ ُة،ُوحقُ ةُاالقتصاديُ ريُ احلُ 

ُكُ  كفالة بيت المال: - وخباصةُعندُُ،االحتياجاتُلُ يكفلُاجملتمعُاإلسالميُللمسلمُوغريه
عن  لٍ كم مسؤو لّ ، وكُ كم راعٍ ل  )كُ (:ُص)لقولُالنيبُوذلكُالعجزُعنُالكسبُوالعمل،ُ

 .(2)ول عن رعيته(، ومسؤ راعٍ  رعيته، فاإلمامُ 
ُكثرية ُذلك ُعلى ُالناسالذمُ ُفأهلُ ُ؛واألمثلة ُأوىل ُمن ُهم ُبالربُ ُة ُاملسلمني ُوالصلةُمع

فئاتُُلُ لكُ ُوُ،الفقرُوالعجزُوالشيخوخةُضماناتُاجملتمعُاملسلمُواضحةُضدُ ُكانتُ واإلحسان،ُإذُُ

ُمسلمُوغريه.ُاجملتمعُالُتفريقُبنيُ 
هُعلىُمصرُاإلمامُعليُبنُأيبُطالبُ)ع(ُيوصيُمالكُاألشرتاملعلمُفهذاُ بالعدالةُُحينماُوال 

ُتوج هاتمُوانتماءاتمُوأدياهنم،ُفيقولُله:ُيفُتقسيمُاألموالُبني ُكانت  "واْجَعْل َلُهْم ُالرعي ةُمهما
ُقالُ)ع(. ...ِقْسمًا ِمْن بـَْيِت َماِلِك، وِقْسمًا ِمْن َغالِت َصَواِفي اإلْسالِم ِفي ُكلِّ بـََلدٍ  :ُإىلُأن 

َشْخَصَك، وَتْجِلُس َلُهْم َمْجِلسًا َعاّماً  "واْجَعْل ِلَذِوي اْلَحاَجاِت ِمْنَك ِقْسمًا تـَُفرُِّغ َلُهْم ِفيهِ 
 .ُُُُ(3)فـََتتَـَواَضُع ِفيِه ِللَِّه الَِّذي َخَلَقَك"

 اآليت:ُاتُعلىريُ وتشتملُهذهُاحلُ ُة:ات العامَّ ريَّ الحُ  -

                                                           

ُُ.01ُُصُ،الخراج:ُ،ُأبوُيوس ُإبراهيمُبنُيعقوبنظري ُُ-1
 ُ.167ُُُ،ُص1يفُصحيحه،ُجُرواهُالبخاريُ-2
ُ.111ُ(،ُصنهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب )عي راجع،ُُ-3
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ُُ:رسة الشعائر، وصون أماكن العبادةعتقد، ومماة المُ ريَّ حُ  -1 ُبوضوحُ ُأقرُ إذ تامُُاإلسالم

إليه.ُكانُيدعوهمُُُالناس،ُفالُإكراهُألحدُعلىُدخولُاإلسالم،ُوإنُ ُلُ ةُاالعتقادُلكُ ريُ حُ 
ادُْع ِإَلٰى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة ﴿والدعوةُإىلُدخولُاإلسالم،ُويفُذلكُقالُقولهُتعاىل:ُ

َمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه بِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي َوَجاِدْلُهمْ َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 
يِن َقْد تـَبَـيََّن الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿،ُوقولهُتعاىل:ُ(1)﴾بِاْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  ل ِإْكَراَه ِفي الدِّ

ا َواللَُّه َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ل اْنِفَصاَم َلهَ 
 .(3)يدينون( نتركهم وما)(:ُع)ُعليُلُاإلمام.ُويفُذلكُقا(2)﴾َسِميٌع َعِليمٌ 

ُُُُ ُكثريةُمنُزمنُالنيبالشواهدُالتارخييُ كماُأن  فقدُحممدُ)ص(ُإىلُعصرناُاحلاضر؛ُُةُعلىُهذا
ُ ُالنيب ُعهد ُيف ُص)جاء ُاملدينة( ُيهود ُإىل م )... لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليه:

ُ(4) من ظلم وأَِثم(وأنفسهم إلَّ  ُعهده. ُُويف ُجنران)ص( ُألهل ر ُأْسقٌف من )... ول يغيِّ :
ُ.(5)ة(ته، ول كاهن من كهانته، وليس عليه َدنيِّ أسقفيته، ول راهب من رهبانيِّ 

ُكانُتسامحُاإلسالمُالرفيعُيتمث لُيفُمساحُالنيبُحممدُ)ص(ُلوفدُنصارىُجنران،ُإذُُُُُ لقد
ُصالتمُقامواُكانواُستني ُجيلسواُفيهُبضعةُأيام؛ُفإذاُحضرت  ُيدخلواُمسجده،ُوأن  ُشخصًاُأن 

ُمنُدونُأدىنُ متوجهنيُإىلُالشرقُعلىُمرأىُومسمعُمنُرسولُاهللُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(
ُ.ُُ(6)اعرتاضُمنهُأوُمنع

ألكرمُاحينيُواليهودُمنُسطوةُاحلروب،ُإذُجاءُيفُقولُالنيبُوقدُح ِفظُرجالُالدينُاملسي
ُ.(0)ول أصحاب الصوامع( ،)ل تقتلوا اِلولدانحممدُ)ص(:ُ

                                                           

ُ.125سورةُالنحل:ُاآليةُُ-1
 ُ.256سورةُالبقرة:ُاآليةُُ-2
 ُ.301ُُ،ُص0،ُجتكملة فتح القديري نظر،ُابنُاهلمام:ُُ-3
 .511ُ-507،ُص1،ُجةيرة النبويَّ الس:ُ،ُابنُهشام،ُعبدُامللكُبنُهشامظري نُ-4
ُ.01ُُُ،ُمصدرُسابق،ُصالخراج:ُ،ُأبوُيوس ،ُإبراهيمُبنُيعقوبظري نُ-5
ُ.504صُاملصدرُالسابق،ُ،1،ُجةالسيرة النبويَّ :ُ،ُابنُهشام،ُعبدُامللكُبنُهشامظري نُ-6
ُُ.377ُُُ،ُص1يفُم سنده،ُجُرواهُأمحدُ-0
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هُعلىُمصر،ُ كماُجندُذلكُواضحاًُيفُعهدُاإلمامُعليُ)ع(ُإىلُمالكُاألشرتُحينماُوال 
ُكانوا،ُسواًءُأكانواُمسلمنيُ ُفئة  للرعي ة،ُحمرتماًُملشاعرُالناسُمنُأي  ب اًُ ُيكونُحم  إذُأوصىاهُ)ع(ُأن 

يانُاألخرى.ُوالُخيفىُأن ُيفُذلكُتثبيتاًُإلنساني ةُاإلسالمُواحرتامهُملشاعرُالناس،ُأمُمنُأهلُاألد
 وتقويةُلبنيةُالنظامُواحلكومة.ُ

ُ ُ)ع(: )وَأْشِعْر قـَْلَبَك الرَّْحَمَة ِللرَِّعيَِّة، واْلَمَحبََّة َلُهْم، والل ْطَف ِبِهْم، ول َتُكوَننَّ قال
يِن، وِإمَّا َنِظيٌر َلَك ِفي َعَلْيِهْم َسُبعًا َضارِياً، تَـ  َفاِن: ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدِّ ْغَتِنُم َأْكَلُهْم؛ فَِإنَـُّهْم ِصنـْ

:ُالشامبالدُحتريرُالعراقُُو)رض(ُجليوشهُيفُُيقالصدُ اخلليفةُاألو لُأبوُبكرُويفُخطبةُ.ُ(1)اْلَخْلِق(
ُ.(2)ا فرغوا أنفسهم له(ون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وم)وسوف تمر  

إىلُأهلُالقدسُضمانةُواضحةُُاخلليفةُالثاينُعمرُبنُاحلط ابُ)رض(ُِخطابُوجاءُيف
 ا ما أعطى عبد اهلل عمر بن الخطَّاب)هذوحرمةُمعابدهمُوشعائرهمُماُنصه:ُُ،ةتهمُالدينيُ حلريُ 

بانهم سقيمها لأهل إيلياء من األمان: أعطاهم أمانًا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصُ 
ه ل تسكن كنائسهم ول تهدم ول ينتقص منها ول من َحّيزها ول من وبريئها، وسائر ملتها أنَّ 

ُ.(3)ضار منهم(صليبهم ول من شيء من أموالهم ول يكرهون على دينهم، ول يُ 
ُأنُأعظمُالشواهدُالواقعيُ إذاُحتق قناُأكثر؛ُجندُُوُُ

 
هوُماُُ؛عتقدُيفُاإلسالمةُعلىُحريةُامل

لكنائسُواملعابدُا)العبادة:ُلدورُمنُأماكنُُ-أربعةُعشرُقرناًُُدامتُ ُوبعدُفرتةُحكمُ ُ-ُرىُاآلنيُ 
ُكُ مُ ُواألديرة( ةُريُ دُعيانُتنطقُحبُ ؛ُوهيُشاهمكانُمنُبقاعُالعاملُاإلسالميُشرقاًُوغرباًُُلُ نتشرةُيف

ُ
 
ُكغريهمُفلوُأنُ ُ.عتقدُاليتُجاءُهباُاإلسالمامل ُكانوا ملاُاأل خرى؛ُمنُأتباعُاملللُوالِنحلُُاملسلمني

عُصوتُناقوسُ،شوهدُبرجُكنيسةُواحد ُ.ول م اُمسِ 
سسهُكانُمنُبنيُأُ ُُ،عندماُأرسىُاإلسالمُقواعدُاجملتمعُاإلسالميُم:ة الفكر والتعلَّ ريِّ حُ  -2

ُكُ  ُالعلمُبني ُاإلنتاجُالعلميُُلُ نشر ُكثرة ُوأبلغُدليلُعلىُذلكُهو فئاتُذلكُاجملتمع،

                                                           

 ُ.175ُُُ،ُصعلي وحقوق اإلنسانج رداق،ُجورج:ُُ-1
 ُ.246ُُُ،ُص2،ُجتاريخ الرسل والملوك:ُالطربي،ُحممدُبنُج رير،ُظري نُ-2
ُ.440ُُُ،ُص2املصدرُنفسه،ُجُ-3
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كثرُُُأمساءُعلماءُواشتهرتُ ُ،ةُاجملاالتُالعلميُ علىُأيديُغريُاملسلمنيُيفُشّت ُالذيُظهرُ
ُمنُاليهودُوالنصارىُوغريهم.

ُمينعُغريُاملسلمنيُمنُحُ كماُالُيوجدُ ُالفكرُوالتعلُ ريُ يفُأحكامُاإلسالمُما ُة ُإذُإن  هلمُم؛
ُوهلم ُمبادئُدينهم، ُوفق ُوتنشئتهم ُأبنائهم ُاملُ-أيضاًُُ–ُتعليم ُحيثُُإنشاء ُهبم، دارسُاخلاصة

ُكانُمنُضمنُالعمليُ ُ)ص(ُيفُتطبيقاتُالرسولُةُقدُظهرتُ ريُ لُمظاهرُهذهُاحلُ أوُ ُكانتُ  ة،ُإذ

ُاليتُآلتُ  ُالنيبُُالغنائم ُفأمر ُمنُنسخُالتوراة ُكبرية ُفتحُخيربُجمموعة  (ص)إىلُاملسلمنيُبعد
ُ.(1)هاُمباشرةُإىلُأصحاهباُاليهودبإرجاع

ُاإلسالميُ اجلامعاتُواملعاُكانتُ  ُهد ُعلىُمصارعها ُالتاريخُمفتوحة ُعرب ُحّت ُ"ة ُالذمة ُألهل
علىُيدُُ(2)ه(151ُ–15)قابنُاسحاءُوفقهاءُاملسلمني،ُفدرسُح ننيُتتلمذواُعلىُأيديُعلم

ةُجُ ُأصبحُحُ حّت ُُ،(4)هــ(117ُ-135)ُوسيبويهُ(3)هــ(103ُ-177)ُالفراهيديبنُأمحدُاخلليلُ
                                                           

ُ.171ُُُ،ُصأحكام الذميين والمستأمنين:ُ،ُزيدان،ُعبدُالكرميظري نُ-1
املُأبوُبكرُحممدُبنُاسحاقُبنُيسارُبنُخيارُاملدين،ُ،ُامسهُالكوالعباسي األموي مؤرخُمنُالعصرين :ابن إسحاقُحنين  -2

ُكتبُسريةُرسولُاإلسالم مؤر خوي عتربُأو لُ قضىُُ.كتابه علىُ)سيرة رسول اهلل(وأطلقُتسمية:ُ )ص( حممدُبنُعبدُاهلل عريب
ُمتوفرةُآنذاك،ُوملُيكنُ املدينة ابنُإسحاقُمعظمُحياتهُيف ُكانت  وبدأُجبمعُالرواياتُاملختلفةُمنُُمتل ُاملصادرُالشفهي ةُاليت

ُميكنُ ُما ُك ل  ُكانُغرضهُمجع ا ُالروايات؛ُوإَّن  ُعلىُتدقيقُصحة ُالرئيسُم نصب ًا مجعهُمنُمعلوماتُعنُالرسولُحممدُاهتمامه
ُيف الكوفة مث ُإىل اإلسكندري ة م،ُبدأُبالتنق لُمنُاملدينةُإىل033هـ،ُاملوافق115ُ)ص(.ُويفُعامُ حيثُوف رُ بغداد واحلريةُليستقر 
ُالكتابُ)ص(.ُ حممد الرسول تاريخ ك ل ُالدعمُاملمكنُليكتبُعنُُأبوُجعفرُاملنصور لهُاخلليفةُالعباسي علىُماُيبدوُُ-ومباُأن 

ُك تبُعنُسريةُ-لنا ُك ت ابُالسريةُالذينُجاءواُبعدهُمثل:)ص(؛ُ حممدالنيبُ  أقدمُما علىُ والطربي ابنُهشام فقدُاستندُعليه
ُإ ُاهللُوحدهُعليمُأيُالرواياتُالرغمُمنُحتّفظهمُعلىُبعضُالروايات،ُعلمًا ُكتابه:ُ)إن  ُابنُإسحاقُنفسهُذكرُيفُم قد مة ن 

ُكانُمه هُالرئيسُ)صحيحة ُإذ ُجيداً، ُالكثريُمنُاملؤر خنيُواملستشرقنيُيعتربونهُمؤر خًا .ُوبغضُالنظرُعنُهذهُاالنتقادات؛ُفإن 
ُعن ُرواية ُأي  ُعلى ُاإلسالم رسول تاريخ احلفاظ ُيفبغداد تويفُيف؛ ُود فن ُاخليزران ، ُي راجع،مقربة ُالتفصيل ُمن ُللمزيد وليدُُ؛

 .12ُُُُ،ُصالخيزران أعيان الزمان وجيران النعمان في مقبرةاألعظمي:ُ
ُِكبارُعلماءُالعربي ةُُاخلليلُبنُأمحدُبنُعبدُالرمحنُأبوهوُُالفراهيدي:ُ-3 عبدُالرمحنُالفراهيدّيُاألز دي،ُمنُالفراهيد،ُمن

ُمثابًةُللّدارسنيُومقِصداًُلطالبُالعلمُُعروضالُواللغة،ُوواضعُعلم وصاحبُفكرةُأو لُم عجمُعريبُشامل.ُولدُبالبصرة،ُوكانت 
ُكعيسىُبنُعمرُ)ت هـ(،ُوأيبُاخلط اب154ُهـ(،ُوأيبُعمروُبنُالعالءُ)ت141منُسائرُاآلفاق،ُواتصلُبأئمةُاللغةُالعربية

رباًُللعلماء.ُهـ(ُوبعضُالروا100)ت ب اًُللعلمُطالباًُله،ُوم ك  ُكانُاخلليلُحم  ُاخلليلُبنُأمحدُالبصريُهوةُاألعراب. الذيُ ي ذكرُأن 
ُكتابُالعني،ُواجلملُ أمت ُالعملُالقرآينُبوضعهُرموزُالفتحةُوالضمةُوالكسرةُوالشد ةُواملدودُوالوصلُواإلمشامُوالّرومُوغريها.ُله:

ُ.101،ُص1مجُ،الموسوعة العربّيةجمموعةُمنُالعلماءُوالباحثني:ُ؛ُ.....ُإخللشواهدروض،ُواوالع،ُيفُالنحو،ُوالنغم
ر(.ُقدُل قبُبسيبويه،ُوأصبحُهذاُاللقبُأشهرُمنُامسه،ُُسيبويه:ُ-4 ،ُوكنيتهُاملشهورةُهي:ُ)أبوُِبش  عمروُبنُعثمانُبنُقـ ن رب 

عنُمكانُأسرته،ُأوُمستواهاُالثقايفُأوُاالجتماعي،ُفك ل ُماُوصلُعنهُيومئُومعناهُرائحةُالتفاح ُكتبُالرتاجمُشيئاًُ .ُملُتذكر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=3025
http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=3025
http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=3025
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،ُ(2)م(057ُ-104)ُعلىُيدُالفارايبُ(1)هــ(364ُ-217)حيىيُبنُعديُوتتلمذُ.ةيفُاللغةُالعربيُ 

ُ.(2)"(1)م(157ُ-017)ُعلىُيدُاخلوارزميُ(3)هــ(211ُ-221)ُةودرسُثابتُبنُقـ رُ 
                                                                                                                                                                      

ُكتبُالرتاجمُالسنةُاليتُو ِلدُفيهاُسيبويه،ُغريُأن ُبعضُالباحثنيُذهبواُإىلُأن هُ  ُكانُمنُأسرة ُفارسي ة.ُوقدُأغفلت  و لدُيفُُإىلُأن ه 
ُخطّأهُمح  اد ُبنُس ل مةُهـ،ُنشأُبالبصرة135ُسنةُ هُإىلُدراسةُالفقهُواحلديثُحّت  ُأسرتهُمنُبالدُفارسُإليها،ُواجت  ُرحلت  بعدُأن 

ُإىلُتعل مُالنحو.160ُالبصريُ)ت ه ُفاجت  ُسنةُهـ(، ُت ويف  ُوأرجحُاألقوالُإن ه ُسيبويه، ُاليتُتويفُفيها اختل ُاملؤر خونُيفُالسنة
ُكتابُسيبويهُأقدمهـ.117ُ ُالعصور،ُفقدُُي عد  مه مًاُلك ل ُالنح اةُواللغوينيُعلىُمر  ماُوصلُيفُالنحوُالعريب،ُوماُزالُمصدراًُ

ُكثريُمنُالعلماءُأمثال:ُ ُآراء  اُوصلت 
حوىُاملسائلُالنحوي ةُوالصرفي ة،ُوبعضُمباحثُفقهُالّلغةُواألصوات،ُولوالُهذاُالكتابُمل

هـ(،ُواخلليلُبنُأمحد154ُهـ(،ُوعيسىُبنُعمرُالثقفي،ُوأيبُعمروُبنُالعالءُ)ت110احلضرميُ)تُُإسحاقُعبدُاهللُبنُأيب
ُ.360،ُص11مجُ،العربيَّة الموسوعةجمموعةُمنُالعلماءُوالباحثني:ُالفراهيدي،ُويونسُبنُحبيب،ُوغريهم؛ُ

أبوُزكرياُحيىيُبنُعديُبنُمحيدُبنُزكرياُاملنطقيُالتكرييت.ُهوُفيلسوفُومرتجمُللفلسفة،ُصرفُهوُُيحيى بن عدي:ُ-1
ُأّيُ ُاحلكمة، ُعلوم ُومعرفة ُاملنطق ُيف ُالرئاسة ُانتهت  ُإليه ُبقوهلم: ُبتعريفه ُالقدماء ُيبدأ ُفلق بُباملنطقي. ُللمنطق ُعنايته جل 

ُكانُأوحدُدهره.ُوكانُأحدُأبرزُاملرتمجنيُللرتاثُالفلسفيُوخاص ةُعنُالسرياني ةُإىلُالعربي ة.ُوإىلُالفلسفة .ُويضي ُبعضهمُأن ه 
ُكانُعايلُاهلم ةُشديدُالش غ ُبالعلمُومتابعةُشؤونه،ُوقدُبقيُالعديدُمنُ ُكثريُالكتابةُوالنسخ،ُإذ ُكان جانبُاشتهارهُبالرتمجة

ُ ُيده. ُوالثقافةُُلدُحيىيُبنُعديُيفُتكريت،ُوكانتُ ُوآثارهُخبط  ُالفكر ُمنُجهة ُمنُأكثرُمدنُالعراقُأمهي ة ُواحدًة يفُزمانه
ُيؤم هاُحيىيُبنُُ.وحلقاتُالعلمُوالتعليم ولكنُبغدادُهيُحمج ةُالعلمُوالعلماءُمنُِقبلُطالبُالعلم،ُولذلكُالُعجبُيفُأن 

ُكانُذلكُحنوُسنة ا هـ،ُأ وُبعدُذلكُبقليل.ُتلق ىُعلومهُالفلسفي ةُمباشرةُعنُالفارايبُوأيبُبشر206ُُعديُملتابعةُدراسته،ُور مب 
ُ مّتُبنُيونس،ُفقرأُعلىُأيبُبشرُأو اًل،ُوعندماُعادُإىلُبغدادُبعدُإقامتهُيفُحر انُقرأُعلىُأيبُنصرُالفارايب، والفارايبُتلميذُمّت 

ُسنيتُ قرأُعلىُغريمهاُمنُأعالمُالفكرُوالفلسفةُيفُعصره؛ُ م.ُوكذلك037ُ-025هــ/310ُُ-312أيضاً،ُوكانُذلكُماُبـ ني  
 .102،ُصعيون األنباء في طبقات األطباءابنُأيبُأصيبعة:ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُ

ُتركيوهوُُ.حممدُبنُحممدُبنُطرخانُبنُأوزلغ،ُأبوُنصرُالفارايب،ُوي عرفُباملعلمُالثاين:ُأكربُفالسفةُاملسلمنيُالفارابي:ُ-2
ُمستعرب ُإىلُمصرُُ.األصل، ُورحل ُكتبه، ُأكثر ُوأل  ُهبا ُفيها، ُفنشأ ُإىلُبغداد ُوانتقل ُجيحون(، ُيفُفارابُ)علىُهنر ولد

كانُحيسنُاليوناني ةُوأكثرُاللغاتُالشرقيةُاملعروفةُيفُعصره،ُوي قال:ُُُ.والشام،ُوات صلُبسي ُالدولةُابنُمحدان،ُوتويفُبدمشق
ُبالقانُو ُاملعروفة ُاآللة ُالناسُإليهإن  ُفنسبها ُإتقانًا ُوزادها ُعنُالفرسُفوس عها ُأخذها ُولعل ه ُهيُمنُوضعه، وع رفُباملعلمُُ.ن،

ُيفُالزخارف،ُالُحيفلُبأمرُمسكنُأوُمكسب،ُمييلُإىلُاالنفرادُ الثاين،ُلشرحهُمؤلفاتُأرسطوُ)املعلمُاألو ل(،ُوكانُزاهدًا
ُبدمش ُإقامته ُمد ة ُيف ُغالبًا ُيوجد ُيكن ُومل ُرياضبنفسه، ُمشتبك ُأو ُماء ُجمتمع ُعند ُإال  ُمئةُ.ق ُحنو ُومنها:ُُله كتاب،

ط(ُت رجمُإىلُاألملاني ة،ُو)إحصاءُالعلومُوالتعري ُبأغراضها(،ُو)آراءُأهلُاملدينةُالفاضلة(،ُو)إحصاءُاإليقاعات(ُُ-)الفصوص
ُحنوُ ُو)امل37ُيفُالنغم، ُاملوسيقى(، ُو)املدخلُإىلُصناعة ُاملخطوطات، ُيفُمعهد ُو)اآلدابُامللوكي ة(،ُورقة، وسيقىُالكبري(،

ُبعدُ ُو)أغراضُما ُبطهران، ُنسخته ُالنجوم( ُأحكام ُو)إبطال ُهبا، ُوط بعت ُالعربي ة ُإىل ُت رمجت  ُرسالة ُاملوجودات( و)مبادئ
ُيتقد مُالفلالطبيعة(،ُو)السياسةُاملدني ة(،ُو)جوامعُالسياسة(ُرسالة،ُو)النواميس(،ُو)اخلطابة(،ُو)ُو .....ُإخل؛ُسفة(ماُينبغيُأن 

 .203صُ،1،ُجاألعالمللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع،ُالزركلي،ُخريُالدين:ُ
 ثابتُبنُقـ ر ة:ُهوُأبوُاحلسنُثابتُبنُقـ ر ةُبنُعفانُاحلر اينُنسبةُإىلُوطنهُاألصليُحر انُالواقعةُمنُأعمالُبالدُالشامُ-3
ُالوسطىُبعلمُاهلن. ُالعصور ُبنيُعلماء ُثابتُبنُقـ ر ة ُوقدُمدحهُاشتهر ُالتفكري. ُوبأصالة ُالبديهة ُبسرعة ُيصفونه ُوكانوا دسة،

ُكتابه:ُُ)ول ديورانت(املؤل ُالكبريُ )إنَّ ثابت بن قـُرَّة أعظم علماء عصره في علم الهندسة، قائاًل:ُُ)قصَّة الحضارة(يف
استوعبُثابتُ. بَّع السحري(وكان لمعًا بين إخوانه العرب، إذ أبدع في الهندسة، والجبر واألعداد المتحابَّة، والمر 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1767&vid=9
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ُاألُ ألُل:ة التنق  ريَّ حُ  -3 ُالديانات ُاملسلمنيُخرىهل ُالتنقُ ريُ حُ ُغري ُوالسفرُة ُواحلركة، ل
 ساروا.ُاجتاهُ ُ،ُوأليُ شاءواُوقتُ ُآلخر،ُيفُأيُ ُوالرتحال،ُمنُبلدُ 

ُكانواُأيلة(ُإىلُأهلُ)ص)فقدُجاءُيفُالعهدُالذيُأرسلهُالنيبُولذا؛ُُُُ (،ُوهمُقوٌمُمنُالنصارى
بسم اهلل الرحمن الرحيم هذه أمنٌة من "ُ،ُإذُجاءُيفُالعهدُماُنص ه:العقبةُمنُقرببالُيقطنون

هل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر اهلل، ومحمد النبي رسول اهلل إلى يوحنا بن رؤبة، وأ
ه ل .. وإنَّ .والبحر: لهم ذمة اهلل، وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام واليمن

ُ.(3)"وبحر يريدونه من برٍ  ول طريقاً  ،يُمَنعوا ماًء يردونه أنْ  يحلّ 
                                                                                                                                                                      

ُمعادلةُ ُيفُإجياد ُإليه ُيعود ُالعظيم ُالفضل ُأن  ُكما ُاقرتحُحتويراتُعليها. ُإن ه ُحّت  ُكاماًل، ُاستيعابًا حمتوياتُمؤل فاتُاإلغريق
ُعربُالتاريخ ُامللحوظة ُالغربُاألمهي ة ُعلماء ُاليتُأعطاها ُاملتحاب ة ُكثرُي. األعداد ُمؤلفات ُيفُالرياضيات،ُوخل ُثابتُبنُقـ ر ة ة

ُكتابُترمجةُ ُكتابُالعملُبالكرة، ُتكونُمكتبةُمتكاملةُيفُمجيعُفروعُاملعرفة،ُومنُأبرزها: ُكادت  والطب،ُوالفلك،ُوالفلسفة،
ُكتابُاملعطياتُيفُاهلندسةُيواختصارُاجملس ُكتابُشرحُفيه ُكتابُجغرافيةُاملعمورةُلبطليموس، ُكتابُترجمُفيه طيُلبطليموس،

ُكتابُيف ُكتابُإلقليدس، ُكتابُيفُاملسائلُاهلندسي ة، ُكتابُيفُمساحةُاألشكال، ُكتابُيفُاملخروطُاملكافئ، ُقطعُاألسطوانة،
ُيفُ ُرسالة ُوله ُكتابُيفُتركيبُاألفالك. ُكتابُحسابُاهليئة، ُإقليدس، ُكتابُيفُأشكال ُيفُفلكُالربوج، ُاحلركة يفُإبطاء

ألعدادُاملتحاب ة،ُوثالثةُيفُمسريةُالقمر،ُورابعةُيفُاملربعُوقطره،ُوخامسةُتصحيحُمسائلُاجلربُبالرباهنيُاهلندسي ة،ُوأ خرىُيفُا
ُكرةُم عل قة؛ُ س مُذيُأربعُعشرةُقاعدةُحتيطُبه بنُخلكان،ُأمحدُبنُحممدُبنُأيبُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُيفُعملُشكلُجم 

 .201ُ،ُصوفيات األعيانبكر:ُ
ُأ صلهُمنُخوارزم،ُوهيُمنطقةُت قعُيفُأوزبكستان،ُأ م اُمسقطُهوُحممدُبنُموسى،ُوح سبُالُرُالخوارزمي:ُ-1 واياتُفإن 

 سلمُالشهريُ)اخلوارزمي(ُمنُأ همُع لماءُالرياضياتُاملسلمني،ُإذ
ُالعاملُامل كانُُُرأِسهُفهيُمدينةُبغدادُاليتُو لدُوت رعرعُفيها.ُوي عد 
ُوباأل خصُفرع ُالرياضيات، ُعلم ُكبريُيفُتطو ر ُدوٌر ُيفُنشرُ  (algebra)اجلرب:ُأل عماله ُودوره ُالغرب، ُعند اليتُانتشرت 

مُالرياضياتُاألرقامُاهلندي ةُ)املعروفةُبالعربي ةُأحياناً(.ُوقدُوافتهُاملنيةُيفُمدينةُبغداد،ُبعدُمسرية ُمليئةُبالعطاء،ُفانياًُعمرهُيفُعل
ُعملهُيفُالدولةُالعباسيُ ُ.واحلساب ةُوذلكُيفُعصرُاخلليفةُاملأمون،ُوعملُيفُدارُاحلكمةُبلغُحممدُبنُموسىُاخلوارزميُأوج 

ُكانُهدفهُمنُتأسيسهاُهوُنشرُاملؤلفاتُوأعمالُالعلماء،ُوالبحثُيفُ ُاخلليفةُاملأمون،ُحيث )خ زانةُاحلكمة(،ُاليتُأسسها
ُاألعمالُالعلمي ةُوالفلسفي ة.ُوقد ُاخلوارزميُإدارةُدارُاحلكمةُيفُُاألعمالُالغربي ةُواليوناني ة،ُوالعملُعلىُترمجتها،ُوخاصًة توىل 

دة،ُفرتةُانشغالُاخلوارزميُبالعلمُواألدب،ُواستطاعُمنُخالل133ُُ-113الفرتةُالواقعةُماُبنيُ
 
ثلُهذهُامل ُمت  م،ُحيثُكانت 

ُدرا ُيف ُطوياًل ُوقتًا ُأمضى ُكما ُوترمجتها، ُواليوناني ة ُاهلندي ة ُاألعمال ُعلى ُاالطالع ُاملأمون ُخ زانة ُيف ُالفلك،ُعمله ُعلوم سة
ُورسمُ ُواملثلثات، ُيفُاجلرب، ُالكبريُإىلُتقدميُأعمالُوكتاباتُمهم ة ُالتبح ر ُحيثُأد ىُهذا ُوالرياضيات، ُوالتاريخ، واجلغرافيا،
ُطويلةُ اخلرائط،ُوالعديدُمنُاملؤلفات.ُلقدُأل  ُاخلوارزميُالعديدُمنُالكتبُاليتُظلتُمراجعُأصيلةُيفُُمتل ُالعلومُلفرتات 

ُللمزيدُمنُُُ:الزمن،ُومنُأمه هامنُ ُاملختصرُيفُحسابُاجلربُواملقابلة،ُصورُاألرض،ُاجلداولُالفلكي ة؛ كتابُاجلربُواملقابلة،
 .2225،ُص1،ُجاألثر العالمي للحضارة العربيَّة اإلسالميَّةالتفصيلُي راجع،ُجهالن،ُطارق:ُ

ُُ.01ُُُ،ُصذمَّيون ل مواطنون،ُهويدي،ُفهمي:ُنظري ُُ-2
 .526ُُ،ُص2جُمصدرُسابق،ُ،ةالسيرة النبويَّ :ُابنُهشام،ُعبدُامللكُبنُهشامُ،ظرني ُُ-3
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 والكسب وتولي مناصب الدولة: (1)ة العملريَّ حُ   -4
ُ
 
ُالعملُمنُاألمورُامل ُوغريهم؛ُفي عد  ولغريهمُُأبوابُالعملُمفتوحةُللمسلمنيتاحةُللمسلمني 

ُدفعهم ُما ُوهذا ُمهنة؛ ُأو ُأيُعمل ُبكُ ُملمارسة ُاإلسالمي ُاجملتمع ُُوُثقةُ ُلُ داخل ُأنُ وطمأنينة،
ُيتوجُ  ُأكربُقدرهوا ُاليتُتدر ُإذُإىلُاألعمال ُاألرباح، ُُُممكنُمن ُبالكانوا ُوصياغةُراصُ يعملون فة

ُ.(2)،ُوميتهنونُالطبابةالتجارةُوُاجملوهرات،
كُباستثناءُالوظائ ُاليتُهلاُةُيفُذلريُ فلهمُمطلقُاحلُ ُ؛وكذلكُاألمرُبالنسبةُلتويلُوظائ ُالدولةُُ
ُالدينيُ الس ُاالعتقاديُ مة ُالبحتةة ُالعامُ ُُ:ة ُوالقضاء.كاإلمامة ُيُ ُة ُفيما ُاملشاركة ُسمُ وهلم جملسُبــ)ى

ُوانتخاباًُُ(الشعب ُالرأيُللدولةُوعرضُمشاكلُعضويُ ُألنُ ُ؛ترشيحًا ُاجمللسُتفيدُيفُإبداء ةُهذا
ُ.(3)وأحوالُاملواطننيُومعاجلتها

ُ ُوت عترب ُكتابُ(4)(1991ت ) السير توماس أرنولدشهادة )تاريخ الدعوة إلى ُ:صاحب
ُإذُأبلغُدليلُعلىُماُسبقُعرضهُاإلسالم( ُ؛ ُبني  ُتُ ُأن  العهودُمنُعتربُألهلُالذمةُفرتاتُطويلة
ُيف ُالدينيُ ُالزاهرة ُشعائرهم ُممارسة ُيف ُتسامح ُمن ُهؤالء ُلقيه ُملا ُالكنائسُتارخيهم، ُبناء ُويف ة،
طوائ ُاملوظفنيُالرمسينيُتضمُمئاتُمنُُفكانتُ ُ؛ويفُمساواتمُباملسلمنيُيفُالوظائ ُ،واألديرة

                                                           

ُلقاعدة:لكنُيفُاإلطارُاملعقولُالصحيحُوةُالعمل،ُريُ ةُالقول،ُوحُ ريُ ةُالفكر،ُوحُ ريُ أعطىُاإلسالمُلإلنسانُحُ ُ-1 منُُ،ُووفقًا
ُباآل ُاإلضرار ُبالنفسعدم ُالبالغ ُاإلضرار ُُوخرينُوعدم ُالُجيوزانُربُاملضرينُِاألكلُوالشُ ُُأنُ حّت ُ. ُبالغًا ُإضرارُألهنُ ُ؛ضررًا ما

اُإضرارُباآلخرين،ُواالستفادةُمنُمواهبُاحلياةُأكثرُمنُألهنُ ُ؛ُوذلكبابُبالقول،ُوالضربُوحنومهاُغريُجائزةبالنفس،ُوالسُ 
  ضرارُباألجيالُالقادمة.إهُالقدرُالصحيحُالُجيوز،ُألنُ 

 ُ.60ُُُ،ُمصدرُسابق،ُصالخراج:ُي نظر،ُأبوُيوس ُإبراهيمُبنُيعقوبُ-2
ُُ.14ُُ،ُمرجعُسابق،ُصذمَّيون ل مواطنون،ُهويدي،ُفهمي:ُنظري ُُ-3
ُفتعلمُ،للغاتُهبُ حُ ُأظهرُحيثُكمربدج،ُجامعةُيفُةالعلميُ ُحياتهُبدأُشهري،ُبريطاينُمستشرقوهوُ:ُأرنولد واكر توماسُ-4
ُالدعوة)ُ:املشهورُكتابهُخالهلاُ ألُ ُسنواتُعشرُهناكُأمضىُحيثُ،هلنداُيفُعليكراُجامعةُيفُباحثاًُُللعملُوانتقلُ،ةالعربيُ 
ُإدارةُملكتبةُمساعداًُُأميناًُُليصبحُلندنُإىلُادم،ُع1074ُعامُويفُالهور.ُجامعةُيفُللفلسفةُأستاذاًُُعملُمثُ ُ،(اإلسالمُإىل

ُهيئةُعضوُوكانُ،لندنُجامعةُيفُغمتفرُ ُغريُأستاذاًُُفسهنُالوقتُيفُوعملُة،الربيطانيُ ُةاخلارجيُ ُلوزارةُالتابعةُةاهلنديُ ُاحلكومة
ُعامُةاملصريُ ُاجلامعةُيفُزائراًُُأستاذاًُُعملكماُ.ُاألوىلُطبعتهاُيفُهبولنداُاليدنُيفُصدرتُاليتُةاإلسالميُ ُاملعارفُدائرةُحترير
ُعلىإقبالُحممدُاهلنديُاإلسالميُرللمفكُ ُمعلماُكانُهأنُ ُذكرويُ ُم،1037 ُمتوف ر ُُ؛ ُاملوقع: ُاألنرتنت،  شبكة

https://www.marefa.orgُ:26ُ/3ُ/2711،ُتاريخُالزيارة. ُ

https://www.marefa.org/
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ُرُ  ُالذين ُعدد ُبلغ ُوقد ُالعُ املسيحيني، ُمناصبُالدولة ُإىل ُمنهم ُأثارتُ قوا ُلدرجة ُالكثرة ُمن ُليا
ُ.(1)شكوكُاملسلمني

 ة:ة الجتماعيَّ ريَّ الحُ   -5
ُحُ ُُ ُهبا ُكُ ريُ واملقصود ُممارسة ُوالزياراتالنشاطاتُاالجتماعيُ ُلُ ة ُكاملهرجاناتُواألعياد ُ.ة
ُحممدُكانُالنيب،ُإذُُطوائفهُومللهُلُ كُ ُُمسةُاجملتمعُاإلسالميُهيُالتعايشُالسلميُبنيُ ُكانتُ لذا؛ُُُو

دُأحواهلم،ُفيحسنُإىلُاملسلمني،ُويزورُجريانهُمنهم،ُويتفقُ ُيعودُمرضىُغريُ)ص(ُبنُعبدُاهلل
ُمسيئهمحمتاج ُعن ُويتجاوز ُكُُ.هم، ُأن  ُاملسلمنيما ُغري ُالنصارىاحتفال ُسي ما ُال بأعيادهمُُ،

ُ.(2)ةُوالتسامحريُ منُاحلُ ُومناسباتمُمنُاألمورُاملألوفةُلدىُاجملتمعُاإلسالميُيفُجوُ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُُوماُبعدها.11ُُُ،ُصتاريخ الدعوة إلى اإلسالم:ُحممدُيسري،ُهاين،ُنظري ُُ-1
 .14ُُ،ُصاراتالديَّ :ُي نظر،ُأبوُاحلسن،ُعليُبنُحممدُ-2
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 الفصل الثاني 

 في التصو ر القرآني السيد المسيح )ع( 

 
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُاملسيح ُالسيد ُأحدُع)ُعيسىُبنُمرميُمنُاملعروفُأن  ُاهللُاملرسلنيُأنبياء( صاحبُُُو،
أشارُُوُ.، والقرآن(واإلنجيل ،التوراة):ُالذيُهوُأحدُالكتبُالسماويةُالكربىُُاإلجنيلكتابُ

ُالسيدُاملسيحُ)ا ،ُ)ع(ُبنتُعمرانُمرميالسيدُالعذراءُاهللُألقاهاُإىلُُكلمة(ُعلقرآنُالكرميُإىلُأن 
(ُعالسيدُاملسيحُ)نهاُ,ُوهذهُاإلشارةُبيُ (عُبينُإسرائيلُبعدُنيبُاهللُموسىُ)ىلإالنيبُاجلديدُوأن هُ

ُكان ُُم ذ ُوتعاىلُ: ُسبحانه ُالقرآنُالكرميُذلكُيفُقوله ُذكر ُكما قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه ﴿يفُاملهد
ُ.(1)﴾ِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّاآتَاِنَي الْ 

ُعلىُذلك؛ُفاملسيحُ) ُيكونُنبيُ ُمنذُ (ُعوبناًء ُككُ مولدهُأرادهُاهللُسبحانهُوتعاىلُأن  ُلُ ًا
ُُاصطفاهمُاهللُيفُعلمهُاألزيلُقبلُأنُ ُ)ع(,ُإذُاألنبياء ةُهبمُالعنايةُاإلهليُ ُأحاطتُ يولدوا,ُحيث 
ُمُوحفظتهمُإىلُحنيُتبليغُالدعوة.ورعته

ُمت افهمُعنُحنُر،ُبعدُايفُإعادةُبينُإسرائيلُإىلُجادةُالصواب(ُعالسيدُاملسيحُ)دعوةُث لت 
ُعنعالدينُالذيُجاءُبهُموسىُ) مُابتعدوا ُإهن  ُالدين.ُولذا؛ُفاُ(،ُحيث  لسيدُالتوحيدُوحجروا

ُ.(2)ألنبياءُمنُأ ويلُالعزمُمنُالرسلهوُأحدُاُ-يفُالقرآنُالكرميُهوفقُماُذكُرُ-(ُعسيحُ)امل
منهاُُو,ُ(عالسيدُاملسيحُ)ةُدُنبوُ تصرحياتُعديدةُوإشاراتُتؤكُ ُأوردتُ ُاألناجيلماُأن ُك

 : فأجابتْ عن هذا ها وسألتْ ل  كُ   المدينةُ  تْ ضجَّ  ؛أورشليم ا دخلَ ولمَّ ):ُماُجاءُيفُإجنيلُمّت
ُ.(3)يل(الجل يسوع من ناصرةِ  هذا النبي   الجموعُ 

جاءُهذاُالفصلُمبي نًاُلك ل ُذلك،ُوجميبًاُعنُتساؤالتُ؛ُفقدُمنُتوضيحُ ُووفقًاُِلماُتقد م
ُعد ةُمنُخاللُاملباحثُاآلتيةُتباعاً:

ُ
ُ
ُ

 
                                                           

ُ.37آليةُسورةُمرمي:ُاُ-1
ُ.172ُصُ،واألناجيل الكريم ة بين القرآنالعقيدة النصرانيَّ ،ُالباش،ُحسن:ُراجعيُ للمزيدُمنُالتفصيلُُ-2
 ُُ.11ُُُ-17ُالفقرات:،21ُُ:اإلصحاحُ،إجنيلُمّتُ-3



36 
 

 المبحث األوَّل

 وولدته( عالسيد المسيح )لقاب أ
 ألقاب المسيح في القرآن الكريم  -ولً أ

ُُ-دائماًُُ-االسمُيكونُ
 
ُةُللنيبُعيسىميكنُمعرفةُاملنزلةُالفريدومنُه ناُ.ُىسمُ دلياًلُعلىُامل

ُالقرآنُبعددُ ُ،(ُمنُخاللُآياتُالقرآنُالكرمي)عُبنُمرمي أللقابُوالصفاتُمنُاُحيثُوصفه
يفُالدنياُُ)ع(ُاملسيحالسيدُدةُجتعلُتعدُ إذُجندُيفُالقرآنُالكرميُألقاباًُمُ ُ،والنعوتُواألمساء وجيهاًُ

ُكانواُقبلهمنُبنيُالرُ  ُسلُالذين ًُاُينفردُهباُهناكُألقاب،ُإذُإن 
 
ُ،(1))ع(ُرسلنيعلىُسائرُاألنبياءُوامل

َنا يـُْرَجُعونَ ﴿ويفُذلكُيقولُسبحانهُوتعاىل:ُ َها َوِإلَيـْ ُ.(2)﴾ِإنَّا َنْحُن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَليـْ
ُينعت ُالكرميُُكما ُبــ)اُاملسيحُالسيدُ-عادةًُُ–القرآن ُمرمي)ع( ُولقببن )ع(ُعيسىُُ(.

ُامسهُالشخصيُاملعروفُبه.ُوامسهُصاملخلُ ناهُيف:ُ)(،ُأوُ)يشوع(،ُومعايشوع:ُ)ةبالعربيُ  (،ُوهذا
(ُ ُ)يشوعبالعرباني ة: ُوبالسرياني ة: ُعيسىأمُ ُ(.يسوع(، ُتسميته ُأهنُ ُ؛ا ُاألرجح ُعنُفعلى ُمنقولة ا

ُةالروميُ  ُاملنادى، ُصيغة ُ)إويف ُيسو: ُالعربيُ ُفوصلتُ (؛ ُاجلزيرة ُقلب ُالصورةإىل ُهذه ُعلى ُ:ة
ُ.إىلُأمهُنسبةًُُبنتُعمرانُ)ع(ُبنُمرمي,ُوهوُا(3)()عيسى

ُوهلا ُله ُتشريفًا ُإىلُأمه ُأوُحتقريُ،ونسبه ُإهانة ُأّي ُالتسمية ُاألمُُألنُ ُ؛وليسُيفُهذه هذه
ُالعاملنياصطفا ُنساء ُعلى ُتعاىل ُاهلل ُها ُتعاىل:، ُقوله ُيف ُالكرمي ُالقرآن ُصر ح ُذلك ،ُ(4)ُويف

إذُُ،خاصةُومقامُأمسىُاهللُتعاىلُملنزلةُ ُاختارها(ُومرميُ)ع،ُالنتقاءواالصطفاءُمعناهُاالختيارُوا
ُ.(5)للعبادةُواتباعُمرضاتهُغتُ ُتفرُ حّت ُُ،ختارهاُوألط ُهبا،ُأيُاطاهرُ ُأنشأهاُيفُبيتُ 

                                                           

 ُُُ.30،ُمرجعُسابق،ُصواألناجيل الكريم ة بين القرآنالعقيدة النصرانيَّ حسن:ُُ،الباشُ،نظري ُُ-1
ُ.47ُمي:ُاآليةسورةُمُرُ-2
ُ.137ص،ُنى واأللقابوالكُ  األساميأمحد:ُُ،حنبلُاجع،رُي ُُللمزيدُمنُالتفصيلُ-3
 .42سورةُآلُعمران:ُاآليةُُ-4
،ُجاللُالدينُعبدُالرمحنُالسيوطي؛ُُو41،ُص2،ُجالجامع ألحكام القرآنالق رطيب،ُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُأمحد:ُُ،نظري ُُ-5

ُُ.300،ُص1،ُجمعاني القرآنُ:،ُأبوُإسحاقُإبراهيمُبنُالسريالزجاجُو؛32ُ،ُص2،ُجالدر المنثورُ:بنُكمالُالدين
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يفُذلكُُ(1)هــ(531)تُُذكرُالزُمشري(،ُإذُاملسيحُ)عالسيدُيلُمعناهُاصطفاِكُلوالدةُوقُِ
ُ.(2)وأختصِكُبالكرامة"ُالًُحنيُتقبلِكُمنُأمِكُورباكُِاصطفاِكُأوُ قوله:ُ"

رُاليهودُويكفُ ُ،فتلكُإهانةُينتفضُهلاُالقرآنُالكرميُ؛هُجمهولُاألبونسبهُإىلُأمهُليسُألنُ 
املعجزُ)ع(ُوملولدُعيسىُُ.ةمرميُالبتوليُ السيدُبلُشهادةُدائمةُمنُالقرآنُالكرميُألمومةُ؛ُ(3)هبا

ُإذُُ،ملُميسسهاُبشرُالفريدُمنُبتولُ  ُإىلُبنُمرميُمالقبُإن  ُ،(4)لهُكنايةًُُُ(عيسىُ)عالنيبُسنودًا
قًا لَِّما ﴿حيثُقالُاهللُتعاىلُعنهُيفُالقرآنُاجمليد:ُ َنا َعَلٰى آثَارِِهم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ َوقـَفَّيـْ

قًا لَِّما بَـ  ۖ  بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة  نِجيَل ِفيِه ُهًد، َونُوٌر َوُمَصدِّ َناُه اإْلِ ْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوآتـَيـْ
ُتعاىل:ُ.(5)﴾َوُهًد، َوَمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقينَ  َنا ِمْن بـَْعِدِه ﴿ُويفُقوله َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ َوَلَقْد َآتـَيـْ

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأَفُكلَّ  َما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَما َل بِالر ُسِل َوَآتـَيـْ
بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلونَ  ُ.(6)﴾تـَْهَو، أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُتْم فـََفرِيًقا َكذَّ

                                                           

ُكانُإماًماُالقاسمُحممودُبنُعمروُبنُأمحدُأبوُالزمخشري:ُ-1 ب،ُواسعُيفُالتفسريُوالنحوُواللغةُواألد الزُمشريُجارُاهلل.
ُكبريُالفضلُمتفنن وكانُمعتزيلُاملذهب.ُُ،يفُبقصبةُخوارزمُليلةُعرفةم،ُوتُوبزُمشرُمنُضواحيُخوارُز .ُولدشّت ُُيفُعلومُ ُاًُالعلم،

ُاألصبهاينُوأيبُاحلسنُعليُابنُاملظفر أخذ النيسابوري،ُومسعُمنُشيخُاإلسالمُأيبُ األدبُعنُأيبُم ضرُحممودُبنُجريرُالض يب 
 أصبحُهذاُاالسمُارُاهلل،ُلذلكقالُله:ُجفصارُيُ ُ،اًُسافرُإىلُمكةُوجاورُهباُزمان.ُمنصورُنصرُاحلارثي،ُومنُأيبُسعدُالش ق اين

ُعنُعبقريُ ُاًُعلم استمسكُحببلُمواخيكُ"وذلكُحنوُقوله:ُ ةُوغزارةُعلمُوحسنُفهمُوإدراك،عليه.ُلهُمنُمنثورُالكالمُماُيش  
تنكرتُأحناؤه،ُورشحُبالباطلُإناؤهُفتعوضُُوحلُمعُأهلهُوظعن،ُفإنُ  وأذعن،ُواصحبهُماُصحبُاحلقُ ُ،ماُاستمسكُبأواخيك

ع،ُوتصرُ  ع وضتُ ُوإنُ ُ،صحبتهعنُ السوءُ فُحببلهُولوُأعطيتُالنسع،ُفصاحبُالصدقُأنفعُمنُالرتياقُالنافع،ُوقرينالش س 
ُالناقع ُالسم ُمن ُاملختلفة،"أضر ُصنوفُاملعرفة ُيف ُتصاني ُعديدة ُأل  ُالزُمشري ُألُ  . ُالكرمي ُالقرآن ُتفسري ُكتابهُففي  

ُكتابُأساسُالبالغة،ُأمُ تفسريُاحلديثُصنُ  بلهُمثله.ُويفصن  ُقهُملُيُ افُالذيُوص ُبأنُ الكشُ  اُ ُكتابُالفائق،ُولهُيفُاللغة
ُكتابُ كثري،ُواألَّنوذج،ُواملفرد،ُُكثريةُمنها:ُاملفصل،ُوقدُاعتىنُبشرحهُخلقٌُُُاًُتب ُكُ صنُ  فقدُ؛يفُالنحو واملؤل  ،ُوشرحُأبيات

ُكم ُكُ ُأنُ  اسيبويه،ُولهُيفُاألمثال:ُاملستقصيُيفُأمثالُالعرب. ،ُولهُفنُ ُلُ يفُعلمُالفرائض،ُواألصول،ُوالفقهُواألمايلُيفُكُ ُاًُتبله
 .153،ُص3،ُجِسير أعالم الُنبالءل؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُالذهيب،ُحممدُبنُع ثمان:ُمجي شعر
 ُُ.362،ُص1،ُجافالكشَّ :ُبنُعمروُأمحدُالزُمشريُجارُاهللُأبوُالقاسمُحممودُ؛الزُمشريُ-2
 .63ُ،ُص11،ُمصدرُسابق،ُجالقرآن ألحكام الجامع:ُ،ُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُأمحدالقرطيب،ُنظري ُُ-3
ُ.52ُُ،ُص2،ُجالتفاسير صفوةُ:،ُأمحدُبنُإبراهيمالصابوين؛ُي نظرُ-4
ُ.46سورةُاملائدة:ُاآليةُُ-5
ُ.10ُُُُ:ُاآليةُسورةُالبقرةُ-6
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ُُو ُلقبُ ُمرمي)ايرد ُبن ُبنفسهُُ( ُالساميُ ُةُ ميُ لُ عُ ُكنايةُ كمستقاًل ُالطريقة ُيفُقولهُةعلى ُكما ،
 ،ُويفُقولهُتعاىل:(1)﴾آيًَة َوآَويـَْناُهَما ِإَلٰى رَبـَْوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعينٍ َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه ﴿ُتعاىل:

ُ.لهُوتشري ٌُُوهذهُالكنايةُتفضيلٌُ؛ُ(2)﴾َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمَثاًل ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنُه َيِصد ونَ ﴿
ُُو ُثالثقد ُالكرمي ُالقرآن ُ)عُذكر ُاملسيح ُللسيد ُصفات ُس( ُعن ُهبا ُاألنبياءُأنفرد ائر
ُكلمةُاهللُ،بنُمرميُهوُمسيحُاهللفعيسىُ؛ُواألولياءُوالصاحلنيُ)ع(ُواملرسلني ُ،وهوُروحُاهللُ،وهو

ُكُ ُ؛تُواأللقابُيفُتعري ُاملسيحاهذهُالصفُو ُ-ذاتاُُحبدُ ُيهُوُ،تعري ُلُ هيُأبلغُوأمسىُمن
ُكانُمعناها ُكماُفسُ ُ،تهُيرفعهاُفوقُاجلميعلشخصيُ ُاًُحتديدُ-مهما ُُرونُ رهاُاملفسُ وهي ُعظمةُتبني 

حيثُاقتبسهاُالقرآنُالكرميُُ،التوراةُواإلجنيلعنُُصورةيفُمعناهاُالكاملُُ-أيضاًُُ–ُوهيُ؛املسيح
 ُومنُهذهُاأللقاب:؛ُ(3)دُهباقهاُوشهُِوصدُ 
 :عيسى ابن مريم -1
ُاهللُو ُمسيح ُتعاىل:هو ُقوله ُيف ُالكرمي ُالقرآن ُصر ح ُذلك ُويف ، 

َوِجيًها َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  اْسُمهُ  ِمْنهُ  ِبَكِلَمةٍ  يـَُبشُِّركِ  اللَّهَ  ِإنَّ  َمْرَيمُ  يَا َكةُ اْلَماَلئِ  قَاَلتِ  ِإذْ ﴿
نـَْيا ِفي  ؛ًُاُفقطوليسُلقبُ)ع(ُفاملسيحُهوُاسمُلعيسىُبنُمرمي؛ُ(4)﴾َوِمَن اْلُمَقرَّبِينَ  َواآْلِخَرةِ  الد 

رُبهُواهللُسبحانهُوتعاىلُبشُ ُ،معهاُمنُالسماءُإىلُاألرضُوهيُحتملهُ،رُهبذاُاالسمواملالئكةُتبشُ 
وعندماُُ،مساويُإهليُأوحىُبهُاهللُتعاىلُمباشرةُهوُاسمٌُُوُ؛بواسطةُاملالئكة(ُ)عالعذراءُالسيدةُ

ُيعلُ  ُرسالةًُيوحيُاهللُامسًا ُاالسمُُ،فاالسمُدليلُالشخصُ؛ةخاصُ ُقُعليه ُكانُمعىنُهذا ومهما
ُ.(5)للعاملنيُهُوأرسلهُرمحةًُااهللُمسُ ُهُيعينُأنُ فإنُ ُ؛العجيب

اُجاءُالقرآنُالكرميُوشهدُوملُ ،ُووص ُشخصهُورسالتهُ،ولقدُأخربُاهللُتعاىلُعنهُيفُالتوراة
اُهبوهوُحاملُالرسالةُاليتُتنبأُُ،هوُمسيحُاهللُ)ع(ُبنُمرميعيسىُُللتوراةُواإلجنيلُدلُعلىُأنُ 

                                                           

ُ.57ُُُُُُ:ُاآليةسورةُاملؤمنونُ-1
ُ.50ُُُآليةُ:ُاسورةُالزخرفُ-2
 .21ُُُُ،ُصمريم )ع( في الفكر اإلسالمي والفكر المسيحي:ُ،ُحامتُجاسمحممد،ُي نظرُ-3
 .45ُُُُُاآليةسورةُآلُعمران:ُُ-4
ُ.350ُُ،ُص1،ُجتفسير القرآن العظيم:ُكثري،ُعمادُالدينُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرُالدمشقيابنُُ،ُي نظرُ-5
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ُ ُاألنبياء ُيفُشخصه)ع(، ُاالسمُبنُمرميُ)ع(ُالقرآنُالكرميُلعيسىُوباعرتافُ.ووصفوها ُ؛هبذا
ُ.(1)كتابُاهللُعلىُهذاُاالسمُاجلليلُُقهاالرسالةُاليتُعلُ ُاممتإبُأقرُ فإن هُ

ُفتُ  ُكُ ُناشولو ُوجدلُ القرآن ُملا ُُناه ُعيسى ُمرميسوى ُُ)ع(ُبن ُوحده األنبياءُُمجيعُبنيمن
ُميزةُ،قدُأنفردُباسمُاملسيحُ)ع(ُواملرسلني ُبه ُسواهُخ صُ ُوانفراده رونُيفُوقدُذهبُاملفسُ .ُهبا

ُكُ ُ،تفسريُهاُاالسمُإىلُمذاهبُشّت ُ ُ)ع(،ُاملسيحالسيدُةُهاُتنطويُعلىُعظمةُشخصيُ لُ ولكن
ُُ.عليهاُامسهُدلُ ُيتوعلىُرسالتهُال

ُالبيضاوي ُُقال ُ"ُ:(2)هــ(530)ت ُُ،لقبهُ)ع(ُاملسيحالسيد
 
ُامل ُاأللقاب ُمن فةُُشرُ وهو

ُبُ،يقكالصدُ  ُالالوأصله ُمشيحاًُعربيُ لغة ُاملباركُ،ة ُُوومعناه ُكذلكمس ُ . ُألنُ ي ُبالربكة؛ ُمسح وملُُ،ه
أوُمسحُ،ُرةطهُ مُ ُطاهرةًُُسحةًُغريهُمُ ُوملُينلُ ُ،رهُمنُالذنوبميسحُغريهُبالربكةُأوُمسحُمباُطهُ 

ُلهُمنُمسُ ُ)ع(ُأوُمسحهُجربائيلُ؟وهلُيستطيعُغريهُذلكُ،يفُموضعُرضُوملُيقمُ األ ُصونًا
ُ.(3)أحدُغريهُمبثلُهذهُاملسحة"ُوملُيصنُ ُ،طانالشي

ُالرازي ُُبأنُ ُ(4)(هــ311)تُُوذكر ُمشيحاًُ"ُ)ع(:ُاملسيحالسيد ُبالعربية ُأصله ُمشتق اسم
ُ.(5)علىُهذاُالقولُالُيكونُلهُاشتقاق"فعربتهُالعربُوغريواُلفظهُُو

ُكانُميسحُبيدألنُ ؛ُيُمسيحاًُاُمس ُ إَّنُ ُ(6)(هــ61)تُُابنُعباسويرىُ ُهربئفيُ ُعاهةُ ُيذك ل ُهُُه
ُكانُميسحُاألرض؛ُألنُ منُمرضهُوكذلك ُ.(1)يقطعهاُيفُاملدةُالقليلةُأيُُّ،ه

                                                           

 .21ُُُ،ُصفي الفكر اإلسالمي والفكر المسيحي( مريم )ع:ُي نظر،ُحممد،ُحامتُجاسمُ-1
،ُأخوُالبغداديُاحلنفيُ،ُمثُ مدُبنُحممدُبنُالبيضاويُالفارسي،ُعبدُاهللُبنُحممدُبنُحمالقاضيُأبوُالفتحهوُُ:البيضاوي -2

".ُللمزيدُمنُت،ُمتثبُ رُيفُقضائهُاخلريحُ بت،ُمُ صاحلُمتواضعُشيخٌُ:ُ"السمعاين عنهُقال .هألمُ ُأيبُالقاسمُالزينيب قاضيُالقضاة
 .25،ُص15،ُمصدرُسابق،ُجسير أعالم النبالءالتفصيلُي نظر؛ُالذهيب،ُحممدُبنُأمحدُبنُع ثمان:ُ

ُ.167ُُُ،ُص4،ُجأنوار التنزيل وأسرار التأويل:ُالبيضاوي،ُأبوُالفتحُعبدُاهللُبنُحممدُ-3
.ُمبدينةُالريُجنويبُطهرانُبفارسُولدُلقرنُالثالثُاهلجري،منُعلماءُاُأبوُبكرُحممدُبنُحيىيُبنُزكرياُالرازي، هوُالرازي:ُ-4

ُمثُ ُ؛لُيفُمعيشتهُبنيُمدينةُالريُوبغدادتنقُ يُإىلُالقرنُالثالثُاهلجري.ُينتميُأبوُبكرُالراُزُومسيُبالرازيُنسبةُإىلُهذهُاملدينة.
ُالعباسيُُاستقرُ  ُاألنرتنت،ُعضدُالدولةُتضداملقتدرُباهللُجعفرُبنُاملعبهُاحلالُيفُبغدادُيفُزمنُاخلليفة ؛ُمتوف رُعلىُشبكة
ُ.20ُ/3ُ/2711،ُتاريخُالزيارة:www.almrsal.comُ املوقع:ُ

ُُ.204ُُُُ،ُص4،ُجالتفسير الكبيرالرازي،ُأبوُبكرُحممدُبنُحيىيُبنُزكريا:5ُُ-
نُعبدُاملط لبُ)وامسهُشيبةُاحلمد(ُبنُهاشمُ)وامسهُعمرو(ُبنُعّمُالنيبُهوُأبوُالعباسُعبدُاهللُبنُالعباسُبُابن عباس:ُ-6

ُكالبُبنُمُ ابوُالعباسُعبدُاهللُ)ص(،ُ ُكعبُبنُلؤيُبنُغالبُبنُفهرُالقريشيُاهلامشيرُ بنُعبدُمنافُبنُقصيُبن ،ُةُبن

http://www.almrsal.com/
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ُكانُميسحُرأسُاليتامىأنُ رينُويرىُبعضُاملفسُ  هُمسحُاألوزارُإنُ ُ:ومنهمُمنُذهبُبالقولُ.ه
.ُسحُبهُغريهموالُميُ ُ(،والر سلُ)عُسحُبهُاألنبياءمباركُميُ ُطاهرُ ُممسوحًاُبدهنُ ُنكاُُه؛ُألنُ واآلثام
ُلهُمنُمسُ ُ)ع(ُمسحهُجربائيلُو هُخرجُمنُبطنُألنُ ُ؛الشيطانُوقتُوالدتهُليكونُذلكُصونًا
ُ.(2)ممسوحاًُُالسيدةُالعذراءُ)ع(ُأمه

سحُهُمُ أنُ ُ؛حدمها:ُأتعينُمعنينيُ)ع(ُاملسيحالسيدُمسحةُُوخالصةُهذهُاألقوالُتعودُإىلُأنُ 
وقتُوالدتهُليكونُذلكُصونًاُلهُمنُُ)ع(ُمسحهُجربائيلُ؛خراآلُ.ُواملعىنمنُاخلطيئةُيفُوالدته

ُكُ ُ،الشيطانُمسُ  ُمُ لُ ويفُحياته ُطهُ ُسحُ ها ُاملسحةُمنُبطنُأمهُ،رهُمنُالذنوبُبالربكةمبا ُوهذه
ُ.(3)عظمتهُوسرُ ُ،تهشخصيُ ُسرُ ُ،ُوهيللرسالةُالكاملةُالسيدُالعذراءُ)ع(

ُم تعد دة،ُمنها:ُبـأليفُزبورهُيدعوهُ)ع(ُدُُوداُوالنيبُُو أوُيسميهُُ،وامللكُوالكاهنُالربُ ـ"قاب 
ُ.(4)"وينشدُمتنبئاًُيفُشأنُمولدهُ،سيحامل

ُُ(5)(541)تُُوقدُنقلُالشهرستاين ُأن  ُالشهريُ)املِللُوالِنحل( ُكتابه ُكمانظريُ يف ُالكتاب ُة
ُكمالُالشخصُاإلنساينُيفُثالثةُأشياءُ:يقولُهباُاملسيحيون وغريهُمنُُ.ةوملكيُ ُ،وإمامةُ،ةنبوُ ُ:"

ُاخلصالُالثالثةُُ)ع(ُاألنبياء ُموصوفنيُهبذه ُُوُ،كانوا ُببعضها ُأو ُفوقُُ)ع(ُاملسيحالسيد درجته

                                                                                                                                                                      

ُوإ ُالعصر، ُفقيه ُالتفسريحربُاأل م ة، ُبثاللبينُُولدُبشعبُ ُ؛مام ُاهلجرة ُقبلُعام ُللمزيدُمنُالتفصيلهاشم ،ُي نظرُثُسنوات؛
 .332ُ،ُمصدرُسابق،ُص13،ُجعالم النبالءسير أ:ُالذهيب
ط لبُ-1

 
ُ.325ُُُُ،ُص3،ُجتنوير المقباس من تفسير ابن عباس:ُابنُعباس،ُعبدُاهللُبنُعباسُبنُعبدُامل

 .316ُُُ،ُص6،ُججامع البيان:ُ،ُحممدُبنُج ريرالطربيي نظر،ُُ-2ُ
ُ.310ُُُُُ،ُصاملصدرُنفسهُ-3
ُ.130ُُُُ،ُصفي القرآن الكريم )ع( المسيح عيسى بن مريم:ُالفتاح،ُحممدُرامزُعبد،ُي نظرُ-4ُ
ُحمُالشهرستاني:ُ-5 ُالفتح ُأبو ُبهو ُالشهرستاينمد ُأمحد ُبن ُالكرمي ُعبد ُواحلكمة .ن ُالكالم ُأهل ُوصاحبُشيخ ،

ُاإلمام .التصاني  ُعلى ُالفقه ُيف ُاأل برع ُوقرأ ُالشافعي، ُاخلوايف ُعلىأمحد ُوعلى صول ُالقشريي، ُبن ُنصر ُالقاسمُ أيب أيب
ُكتابصنُ  ي.األنصاُر ُاإلقدام)ُ:  ُ(هناية ُوكتاب ُوالنحل)، ُكانامللل ُالفهم،ُُ(. ُقوي ُاحملفوظ، ُالوعظُكثري ُمليح ُقال،
ُكانُمتهمُ :ُغريُأنُ وقالُ".هُولدُسنةُسبعُوستنيُوأربعمائةثينُأنُ مبرو،ُوحدُ  تبتُعنه"ك :السمعاين عنه يلُإىلُأهلُالقالعُاملبُاًُه

 .66،ُص17ج،ُمصدرُسابق،ُير أعالم النبالءسم؛ُي راجع؛ُالذهيب:ُتظالماوالدعوةُإليهم،ُوالنصرةُل
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وهوُالذيُغفرُزلةُُ)ع(،ُفالُنظريُلهُوالُقياسُلهُإىلُغريهُمنُاألنبياءُ،هُاألبنُالوحيدألنُ ُ؛ذلك
ُ.(1)وهوُالذيُحياسبُاخللق"ُ)ع(،ُآدم

االيتُمسحهُاهللُهباُ)ع(ُسيحاملالسيدُُسحةُ فمُ ولذا؛ُ والسيدُُ،ةٌُوملكيُ ُوإمامةٌُُةٌُهيُنبوُ ُ؛ُإَّن 
واختصاصهُباسمُاملسيحُهلذهُاملسمياتُ،ُاألعظمُواإلمامُوالكاهنُوامللكهوُالنيبُُ)ع(ُاملسيح
اُهوُُ؛الثالث ُكماهلاُفيهُحّت ُإَّن  والقرآنُالكرميُمنُخاللُالتوراةُ.بهُرفتُ رفُهباُوعُ ُعُ دليلُعلى
ُفإنُ ،ُتصاصهُباسمُاملسيحُبألُالتعري باخُ)ع(ُبنُمرميلعيسىُُيقرُ ُ؛إلجنيلوا األلقابُُوهكذا

 قَالَ ﴿ :حيثُقالُعنهُالقرآنُالكرمي،ُ(2)آيةُللعاملنيُ)ع(ُاملسيحالسيدُُبأنُ ُةُللمسيحُتظهرُ النبويُ 

ِلكِ  ُ(3)﴾َمْقِضيًّا َأْمًرا وََكانَ ا ِمنَّ  َورَْحَمةً  سِ ِللنَّا آيَةً  َولَِنْجَعَلهُ  َهيِّنٌ  َعَليَّ  ُهوَ  رَب كِ  قَالَ  َكذَٰ بعدُُو.
ُ(4)﴾ِلْلَعاَلِمينَ  آيَةً  َوابـْنَـَها َوَجَعْلَناَها ُروِحَنا ِمنْ  ِفيَها فـَنَـَفْخَنا فـَْرَجَها َأْحَصَنتْ  َوالَِّتي﴿ :ذلكُيقول

وهذهُالصفةُُ،التهآيةُبرس،ُُوآيةُبكتابهُوبشخصهُُفهوُآيةٌُُ،األمُيفُشرفُابنهاُ-يفُذلكُ–شركاًُم

ُ:ومنهاُ،العديدُمنُاأللقابُاألخرىُ)ع(ُعيسىلنيبُولُ،األلقابُلُ موجزةُلكُ ُعدُ تُ 
 :اهلل عبد  -2

ُأنبياءُاهللُورُ يتُ ُوهيُصفةٌُُ،أيُرجلُاهلل قَاَل ِإنِّي ﴿ُ:فهوُقالُعنُنفسهُ)ع(،ُسلهص ُهبا
جيعلُالقرآنُهذهُ.ُُو(6)يفُقولهُتعاىل:ُاهللُيدعوهُعبدهُو.ُ(5)﴾َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا

ُرسالته ُميزة ُأنُ ُ،الصفة ُفخرًا ُعبداهللوحسبه ُ(0)ه ُتعاىل:. ُقال
ِعَبادَ  َعنْ  َيْستَـْنِكفْ  َوَمنْ ۖ   اْلُمَقرَّبُونَ  اْلَماَلِئَكةُ  َوَل  ِللَّهِ  َعْبًدا َيُكونَ  َأنْ  اْلَمِسيحُ  َيْستَـْنِكفَ  َلنْ ﴿
ُ.(1)﴾ِإلَْيِه َجِميًعا َفَسَيْحُشُرُهمْ  رْ َوَيْسَتْكبِ  تِه

ُ
                                                           

ُ.13ُُُُ،ُمصدرُسابق،ُص5،ُجالملل والنحلُالشهرستاين،ُأبوُالفتحُحممدُبنُعبدُالكرميُبنُأمحد:ُ-1
ُ.14ُُُ،ُص5،ُجاملصدرُنفسهُي نظر،ُ-2
 ُ.21ُُُُُُ:ُاآليةسورةُمرميُ-3
 .01ُُُُُُ:ُاآليةسورةُاألنبياءُ-4
ُ.37ُُُُُُ:ُاآليةسورةُمرميُ-5
ُ.50ُُُُُُ:ُاآليةسورةُالزخرفُ-6
ُ.114ُُُُ،ُمصدرُسابق،ُص3،ُجتفسير القرآن العظيم:ُي نظر،ُابنُكثري،ُعمادُالدينُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرُالدمشقيُ-0
ُ.102ُُُُُ:ُاآليةسورةُالنساءُ-1
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 النبي: -3
ُبلُ؛ُاُنطقُحالُوالدتهًاُبشهادتهُملُ نبيُ )ع(ُُعيسىُبنُمرميُالسيدُاملسيحولدُ تهُترتقيُنبوُ إن 

ُالوالدة ُقبل ُما ُتعاىل:إىل ُقال  َرُسولُ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإنََّما﴿ ،
ُُُ.ُُشخصهُورسالتهقدُأنفردُهذاُالنيبُخبوارقُ.ُُو(1)﴾ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  ِإَلىٰ  َهاَأْلَقا وََكِلَمُتهُ  اللَّهِ 
 الرسول:  -4

ُبنيُالنيبُوالرسولُالُجيعلُالقرآن ُكبريًا ُإذفرقًا ُأنُ ُ، ُاهللُالرسولُهوُالنيبُالذيُاختصُ ُقالوا ه
َأنِّي  ِإْسَرائِيلَ  بَِني  ِإَلىٰ َوَرُسوًل ﴿ ع(،ُقالُتعاىل:إبراهيمُوموسىُوعيسىُوحممدُ)ُ:جديدُمثلُبشرعُ 

ُ.؛ُفصر حُالقرآنُالكرميُبذلكلبينُإسرائيلُهُرسولٌُنُ ،ُوأ(2)﴾رَبُِّكمْ  ِمنْ  بِآيَةٍ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ 
ُيفُتاريخُالنبوُ ُلتُ ومتثُ  ُإىلُإحياءاألكمهُواألبرصُإبراءُُقّبيلُةُمنرسالتهُخبوارقُالُمثيلُهلا

ُ.(3)﴾اللَّهِ  بِِإْذنِ  اْلَمْوَتىٰ  َوُأْحِيي َواأْلَبـَْرصَ  اأْلَْكَمهَ  َوأُْبِرئُ ﴿ املوتىُبإذنُاهلل:
 :الغالم الزكي -5

السيدُاملسيحُعيسىُولدُُ.(4)﴾قَاَل ِإنََّما أَنَا َرُسوُل رَبِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلًما زَِكيًّا﴿ُقالُتعاىل:
ُ ُُمنُعذراءُ بنُمرميُ)ع( ُبُ،شيطانللُدونُمسُ منُطاهرة ُمنُالذنوبُالوعاشُطاهرًا ُريئًا

ُ.طالقعلىُاإلُاإلمثليهُإنسبُي ُُالُوُ،كماُيصيبُسائرُبينُأدمهاُُيصيبهُمن
 :الولدةالحمل و  -ثانياً 
ُصعوبةًُُتشتدُ ُُُ ُالسُاألمور ُ)عيعلى ُالعذراء ُمرمي ُدة ُأإلهليُعُ يتوسُ ُو(، ُالتكلي  ُعليها ألن ُ؛

ُاإلهليُ  ُاحلكمة ُبتجربةُ ُمترُ ُأنُ ُاقتضتُ ة ُالفتاة ُاإلنساين.ُريدةُ فُهذه ُالتاريخ ُيف ُنوعها وهناُ من
ُعديدةُعنُطريقةُاحلملُوالوالدةُمنُطريقُالنفخ،ُوهي: ُُسيكونُالكالمُيفُفقرات 

 معنى النفخ: -1

                                                           

 ُ.101لنساء:ُاآليةُسورةُاُ-1
ُ.40اآليةُسورةُآلُعمران:ُُ-2
ُ.40سورةُآلُعمران:ُمنُاآليةُُ-3
ُ.10ُُُُُُ:ُاآليةسورةُمرميُ-4
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ُاحلملُحصلُعنُطريقُالنفخيذكرُاملفسُ ُُُُُُ قولهُيفُوقدُوص ُالقرآنُالكرميُذلكُُ،رونُأن 
وقولهُ، (1)﴾وََكانـَْتِمَن اْلَقانِِتينَ  وَُكُتِبهِ  رَبِـَّها ِبَكِلَماتِ  دََّقتْ َوصَ  ُروِحَنا ِفيِه ِمنْ  فـَنَـَفْخَنا﴿ تعاىل:
أيُ؛ُ(2)﴾ِلْلَعاَلِمينَ  آيَةً  َوابـْنَـَها َوَجَعْلَناَها ُروِحَنا ِفيَها ِمنْ  فـَنَـَفْخَنا فـَْرَجَها َأْحَصَنتْ  َوالَِّتي﴿ تعاىل:
ُ ُالنفخةُُإن  ُالسيدة ُيفُرحم ُكانت  ُع)مرمي ُولذا؛ُبعيسىُفحملتُ (؛ نالحظُيفُاآليتنيُُ)ع(.

ُ.الُمنافاةُبينهماُوُ،هيُالنفخُوُ،الكرميتنيُالكيفيةُاليتُحصلُهباُاحلمل
كُالنفخةُُتلُفكانتُ ُ؛أيُلباسهاُ؛معىنُالدرعُهناُو،ُ(3)يفُدرعهانفخُُ)ع(ُجربائيلُقيلُإنُ ُوُ

هيُاليتُخلقُاهللُهباُعيسىُلنفخُكلمةُاُُنُ إلذلكُفُ،هللُتعاىلُاجلميعُُملوقٌُُو،ُكلقاحُالرجلُللمرأة
ُع) ُحيث ُتعاىل(، ُقال ُ(4)﴾ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  ِإَلىٰ  أَْلَقاَها َكِلَمُتهُ و ﴿: ُهباُأ؛ ُأرسل ُاليت ُالكلمة ي

ُ ُع)جربائيل ُروحه(؛ ُمن ُفيها ُإذفنفخ ،ُُ ُبقوله:بني  ُالكلمة ُهذه ُتعاىل  ُاهلل

ولذلكُُ.(5)﴾منه فـََيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  قَالَ  ثُمَّ  تـَُرابٍ  ِمنْ  َقهُ َخلَ  آَدمَ  َكَمَثلِ  اللَّهِ  ِعْندَ  ِعيَسىٰ  َمَثلَ  ِإنَّ ﴿
اُهوُناشئٌُُ؛هُملُيكنُلهُأبٌُ؛ُألنُ عيسىُروحُاهللُقيلُإنُ  ُكنُُعنُالكلمةُوإَّن  اليتُقاهلاُاهللُتعاىل
ُمعىنُقولهأمُ ُوُ.(6)فيكون ُتعاىلُا ؛ُ(0)﴾ِمْنهُ  ِبَكِلَمةٍ  شُِّركِ يـُبَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َمْريَمُ  يَا اْلَماَلِئَكةُ  قَاَلتِ  ِإذْ ﴿:

ُ:باملعاينُاآلتيةُفقدُف س رتُ 
 .(0)﴾فـََيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يـَُقولُ  فَِإنََّما َأْمًرا َقَضىٰ  ِإَذا﴿ :قال،ُإذُ(1)هوُقولُاهللُتعاىل -ُأ
 .(17)(محلهاُبعيسىُ)عُ(ُعندرميُ)عللسيدةُمهوُبشارةُاملالئكةُ -ُب

                                                           

 .12ُُُُُُاآليةسورةُالتحرمي:ُُ-1
ُ.01ُُُُُاآليةسورةُاألنبياء:ُُ-2
؛114ُُ،ُمصدرُسابق،ُص3،ُجتفسير القران العظيم:ُ،ُعمادُالدينُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرُالدمشقيابنُكثريُي نظر،ُ-3

 .220ُُُ،ُص4،ُجأضواء البيان:ُ،ُحممدُاألمنيُبنُحممدُاملختارُبنُأمحدوالشنقيطي
ُ.101ُُُُُاآليةاء:ُسورةُالنسُ-4
ُ.50ُُُُ:ُاآليةُسورةُآلُعمرانُ-5
 .5ُُ،ُص1،ُج(أو مفاتيح الغيب) التفسير الكبير:ُ،ُأبوُبكرُحممدُبنُحيىيُبنُزكرياالرازيُي نظر،ُ-6
 .45سورةُآلُعمران:ُاآليةُُ-0

ُ.310ُُُ،ُص1،ُجزاد المسير:ُي نظر،ُابنُاجلوزي،ُأبوُالفرجُعبدُالرمحنُبنُأيبُاحلسن1ُ-
ُ.40ُُُُُمنُاآلية:ُورةُآلُعمرانس0-  
 .310ُُُ،ُص1،ُجالبحر المديد في تفسير القران المجيد:ُمحدُبنُحممدُبنُاملهديي نظر،ُأُ-17
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ُكانُألنُ ُ؛مس  يُبذلك(،ُإذُ)عُبنُمرميُعيسىلنيبُلُاسمٌُُيهُ؛﴾ِمْنهُ  ِبَكِلَمةٍ ﴿معىنُُنُ إ -ُت ه
 .(1)(ُكنْ )ُ:عنُالكلمة

بالكلمةُ(؛ُعاهللُسبحانهُوتعاىلُوص ُعيسىُ)ُإنُ ُ:(2)م(1154)تُُوذكرُاآللوسي -ُث
قد سةُتبُالكُ يفُُوردُ ُذكرههُألنُ 

 
 .(3)السابقةامل

ُمعىنُقولهُتعاىلُ(4)هـــ(115)تُُوذكرُالبقاعي -ُج ُعيسىُ)ُ﴾ِمْنهُ  ِبَكِلَمةٍ ﴿ُ:أن  ُع(تعينُإن 

ُ.(5)اهللُمنُغريُأبُ ُلقُبقدرةُِخُ 
 ة النفخ:رين عن كيفيَّ أقوال المفسَّ  -2
اُريحُخترجُمنُالروح""مس  يُالنفخُروحاًُُ:(6)هـــ(317)تُُقالُالطربيُُُُُُ .ُوذهبُابنُُ(1)؛ُألهن 
ُالُ(2)كثري ُمال ُ.ُإ(9)نفخُتأويلهُيعينُلقاحُاألبُلألمُإىلُأن  ُ؛نهمُمنُيعطيُمعىنُآخرُللنفخُأن 

                                                           

ُ.310ُ،ُص1،ُجالبحر المديد في تفسير القران المجيد:ُملهديمحدُبنُحممدُبنُاي نظر؛ُأ1ُ-
ُعلىُالعلومُىوتلقُ ُبغداد،ُيفُولد.ُثوحمدُ ُرومفسُ ُفقيهُ.ُوهواحلسيينُاهللُعبدُبنُحممودُالدينُشهابُالثناءُأبوُاآللوسي:ُ-2

ُاشتغل.ُمنازعُبالُعصرهُإمامُصارُحّت ُُمسعه،ُشيًئاُينسىُيكادُالُ،اًُفطنُذكياًُُالتعلمُعلىُاحلرصُشديدُوكانُعصره،ُشيوخ
ُزياراتُةبعدُ ُقامهــ.1263ُُسنةُحّت ُُفيهُوبقيُاإلفتاءُمنصبُتوىلُتالميذه،ُوكثرُصيتهُفذاعُرة،بكُ مُ ُسنُ ُيفُوالتدريسُبالتألي 
ُالذيُاملثاينُوالسبعُ،العظيمُالقرآنُتفسريُيفُاملعاينُروحُ:الكبريُتفسريهُأبرزهاُقي مة،ُتبكُ ُةعدُ ُله.ُوغريهاُستانةاإلُإىلُةعلميُ 
ُذكرُوقدُالتفسري،ُيفُاملتقدمنيُعلمُخالصةُلوسياآلُفيهُمجعُكبريةُموسوعةُالتفسريُهذاُوي عدُ ُسنة،ُعشرةُمخسُتأليفهُاستغرق
ُاملوقع:التفسريُيفُةالصوفيُ ُإشاراتُبعضُفيه ُاألنرتنت، ُشبكة ُعلى ُمتوفر ُالتفصيل؛ ُمن ُللمزيد ُ؛

http://www.mawsoah.netُ:0ُ/3ُ/2711،ُتاريخُالزيارة. 
ُ.212ُُ،ُص3،ُجروح المعاني،ُاآللوسي،ُأبوُالثناءُشهابُالدينُبنُحممود:ُي نظرُ-3
ُ.احلسنُأبوُالبقاعي،ُبكرُأيبُبنُعليُبنُ-الباءُوختفي ُالراءُبضمُ-ُالر ب اطُحسنُبنُعمرُبنُإبراهيموهوُُالبقاعي:ُ-4
مؤل فاتُم تعد دة،ُُلهُ.بدمشقُوتويفُوالقاهرة،ُاملقدسُبيتُإىلُورحلُدمشقُسكنُسورية.ُيفُقاعالبُُِمنُأصله،ُأديبُوُخمؤرُ 

ُ،ُوهوُالكتابُالذياألشواقُوأسواقُالزمان،ُعنوانُتصرُمُ ،ُُوالعنوانُوعنوانُواألقران،ُالشيوخُتراجمُيفُالزمانُعنوانُومنها:
ُاآلياتُتناسبُيفُالدررُظمونُ ُ،البالدُفتحُيفُداجلال ُُوأخبارُ،واملساحةُاحلسابُعلميُيفُوالباحةُ،اقشُ العُ ُمصارعُبهُاختصر
ُديوانُولهُ.ورقةُبصحبةُللتعري ُوالشفقةُالنصحُوبذلُالبقاعي،ُتفسريُأوُالبقاعيُمبناسباتُعرفيُ وهوُالكتابُالذيُُوالسور،
ُصفرُيف(ُمصرُبالدُمن)ُرشيدُيفُهأمتُ (ُاملختارُسريةُنظمُيفُالبحارُرجواه)وُ،(البقاعيُبأشعارُالواعيُإشعار)ُ:مساهأُشعر
ُ،(اخللفاءُوالثالثةُةالنبويُ ُالسريةُيفُتصرُمُ )وُ،(التصوفُمصرع)ُوُرسالة،(ُالشامُإىلُاهلجرةُبسنُ ُاإلعالم،)ُوُهـ،141ُُسنة
ُعلىُلإلشرافُالنظرُمصاعد)وُاجلوزية،ُقيمُالبن(ُالروح)ُكتابُمنُاختصره(ُالروحُسرُ )وُ،(التجويدُأصولُيفُاملفيدُالقول)و

 .15،ُص2،ُجاألعالم؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُالزركلي،ُخريُالدين:ُ(السورُمقاصد
ُ.300،ُص4،ُجنظم الدرر في تناسب اآليات والسور،ُإبراهيمُبنُعمرُبنُاحلسن:ُالبقاعيُي نظر،ُ-5
ُمنُعشرةُالسادسةُيفُالعلمُطلبُيفُوبدأُبطربستان،ُولدُ.غالبُنبُيزيدُبنُجريرُبنُحممدُجعفرُأبووهوُُالطبري:ُ-6

ُةأئمُ ُأحدُ،عاملٌُُثقةٌُُهإنُ ":ُفقالواُكثريًا،ُالطربيُعلىُالعلماءُأثىنُ.بلدانُةعدُ ُزارُأنُ ُبعدُفيها،ُواستقرُ ُبغدادُإىلُرحلُمثُ ُعمره،

http://www.mawsoah.net/
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ُكاملةُوالشيءُاملنفوخُهُوهوُإنُ  القرآنُالكرميُأطلقُاللفظُُمباُإنُ .ُُو(4))ع(ُروحُعيسىأيُُ؛روح
ُ.وهوُالصوابُ،بنيُهذهُاألقوالُ-إذاًُُ–ُالُميكنُالرتجيحفُ؛وملُيقيدهُبشيءُ 
ُقولُالقرطيبُ-لناُ–ُيبدوعلىُماُُو هُيتفقُمعُ؛ُألنُ حةأقرهباُإىلُالص(5ُ)هــ(560)تُُأن 
ُ.(6)﴾ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  ِإَلىٰ  أَْلَقاَها وََكِلَمُتهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإنََّما﴿ :قولهُتعاىل

ُ.(0)بأمرُمنُاهللُتعاىلُ)ع(ُرينُأن ُالنفخُحصلُعنُطريقُجربائيلويتفقُمجيعُالعلماءُواملفسُ 
 :موضع النفخ -9
ُُُُُُ ُيفُمعىنُالنفخاوكما ُيفُموضعُالنفخُ-أيضاًُُ-فهمُُ؛ختلفوا فمنهمُمنُذكرُأن ُُ؛اختلفوا

ُكانُمنُإحدىُفتحاتُمالبسهاموضعُال .ُ(1)يفُاملالبسُت سم ىُفرجاًُُأوُخرقةُ ُفتحةُ ُلُ وكُ ،ُنفخ

                                                                                                                                                                      

ُجامعُ:الكبريُتفسريهُأبرزهاُنافعةُفاتمؤلُ ُةعدُ ُترك.ُمنهجهُالمةوسُعلمه،ُلسعةُإليهُوي رجعُبأقواله،ُؤخذي ُُبار،الكُُِةنُ السُ ُأهل
ُجاءُمنُلُ كُ ُمنهُأفادُإلينا،ُوصلُكاملُتفسريُ ُلُ أوُ ُوهو.ُالطربيُبتفسريُاجلمهورُبنيُاملشهورُالقرآنُاتآيُتأويلُعنُالبيان
ُيلتزمُملُهأنُ ُإال ُُمثله،ُيؤل  ُملُالتاريخُيفُكبريًاُاًُكتابُلهُألنُ ُالتاريخ؛ُأباُوهعدُ ُكماُالتفسري،ُأباُالطربيُالعلماءُ ُعدُ ُوهلذاُبعده،
ُبالتوثيقُفيه ُأيًضاُولهُوامللوك،ُاألممُتاريخُاهومسُ . ُالعلماءُوغرُيُاآلثارُتذيب: ُمن ُجمموعة ُي راجع؛ ُالتفصيل ُمن ُللمزيد ها.

ُ ُاألنرتنت،ةالعامليُ ُةالعربيُ ُاملوسوعةوالباحثني: ُشبكة ُعلى ُمتوف رة ُاملوقع:ُ، ،http://www.mawsoah.netُُعلى
ُ.23ُ/3ُ/2711تاريخُالزيارة:ُ

ُ.36ُُُُ،ُص6،ُججامع البيانُ،ُحممدُبنُج رير:الطربيُ-1
ُكثري:ُوهوُُ-2 ُبتفسريُعروفواملُاملشهورُالتفسريُصاحب،ُالدمشقيُمثُ ُالبصريُعمرُبنُإمساعيلُالفداءُأبوُالدينُعمادابن
ُاآلمديُمثلُعنهمُوأخذُدمشقُعلماءُمنُمسع.ُأبيهُوفاةُبعدُهـ076ُسنةُأخيهُمعُدمشقُإىلُرحلُمثُ ُبالبصرة،ُولد.ُكثريُابن
ُكثريُُانك.ُوغريه ُالبدايةُ:أبرزهاُقيمةُكثريةُفاتمؤلُ ُتركُوالتاريخ،ُواحلديثُالتفسريُيفُاًُإمامُاالطالعُواسعُالعلمُغزيرابن
ُلألقوالُوجتنبُباملأثورُعنايةُمنُبهُامتازُملاُالتفسريُكتبُأفضلُمنُوهوُالعظيم،ُالقرآنُتفسريُوكتابُ،التاريخُيفُوالنهاية
ُاملنكرةُوالرواياتُالباطلة ُالباحثني: ُمن ُجمموعة ُي راجع؛ ُالتفصيل ُللمزيدُمن ُعلىُشبكةُالموسوعة العربيَّة العالميَّة؛ ُمتوف رة ،
 .23ُ/3ُ/2711،ُتاريخُالزيارة:http://www.mawsoah.netُُُاألنرتنت:

ُ.507ُُ،ُص1،ُمصدرُسابق،ُجتفسير القران العظيم:ُ،ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرابنُكثريي نظر،ُُ-3
 .331ُ،ُص11جُ،ُمصدرُسابق،الجامع ألحكام القران،ُأبوُبكرُحيىيُبنُسعوف:ُالقرطيبُ،ي نظرُ-4
كانُثقةُمتقناًُ.ُبُبصائنُالدينقُ وي لُ،امُاالزديُالقرطيبُاملقرئُالنحويالقرطيب:ُالشيخُأبوُبكرُحيىيُبنُسعوفُبنُمتُ-5

بعللُالقُربارعا ُيفُالعربيُ  ،ُسير إعالم النبالء:ُالكرمي؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُالذهيب،ُحممدُبنُأمحدُبنُع ثمانُنآةُبصرياُ 
 .504ُُ،ُص27مصدرُسابق،ُج

 ُُ.101ُُمنُاآليةُُ:سورةُالنساءُ-6
 .331،ُص11جُ،ُمصدرُسابق،الجامع ألحكام القران،ُأبوُبكرُحيىيُبنُسعوف:ُالقرطيبُ،نظري ُُ-0
 .102،ُص21،ُمصدرُسابق،ُججامع البيان:ُ،ُحممدُبنُج ريرالطربيي نظر،ُُ-1
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ُتعاىل:لتفسريُبذلكُُيفُنيمستدل  ِفيهِ  فـَنَـَفْخَنا ْرَجَهافَـ  َأْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرانَ  ابـَْنتَ  َوَمْريَمَ ﴿ قوله
ُ.(1)﴾وََكانـَْتِمَن اْلَقانِِتينَ  وَُكُتِبهِ  رَبِـَّها ِبَكِلَماتِ  َوَصدََّقتْ  ُروِحَنا ِمنْ 

ُ
 
أيُأن ُُ،واألسفلُ،واألعلىُ،انمُ وهي:ُالكُ ُ،وهباُأربعةُفتحاتُ؛رادُبالفرجُهناُالثيابوامل

ُ
 
ُ.(2)(ع)فرجهاُوليسُُ،الرأيُثياهباُُ-سبُُهذاحبُ-رادُمنُالفرجُامل

ُالفرج ُمن ُاملقصود ُالعذراءُ؛ومنهمُمنُذهبُإىلُأن  ُمرمي ُفرجُالس ي دة ،ُنفسهُ)ع(ُهو
اُمنُأُالرغمُِعلىُفيهُُتُ استقرُ ُالنفخةُ ُاعتبارُأنُ ،ُعلىُرجذكرُالنفخُيفُالفقدُالقرآنُالكرميُُو هن 

ُ.(3)منُإحدىُفتحاتُالثوبُبدأتُ 
فكالمهاُُ؛بنيُالرأينيُمنُناحيةُمكانُالنفخُجوهريٌُُذلكُنالحظُأن هُالُيوجدُاختالفٌُول

ُالكيفيُ وذلكُموافقُملاُصرُ ُ،يفيدُأن هُبدأُمنُالثياب ةُهباُعمليُ ُتُ ةُاليتُمتُ حُبهُالقرآنُالكرميُ؛ُألن 
ُكُ  ُكماُأرادهاُاهللُُطاهرةٌُُفهيُنفخةٌُُ؛ةُ عاطفيُ ُأوُاستثارةُ ُةُ جنسيُ ُغريزةُ ُعدُعنُأيُ البُ ُلُ النفخُبعيدة

ُتكونُهبذهُالكيفي ةُاليتُاختارهاُتعاىل ُ.(4)أن 
 حصول الحمل:  -4
(ُع)مرميُالسيدةُُومحلتُ (،ُع)نُطريقُجربائيلُعةُالنفخُمنُاهللُتعاىلُعمليُ ُتُ متُ ُبعدُأنُ ُُُُُُ

ُذاوماُ؟منُأمرهاُأينُتذهبُيفُحريةُ ُأصبحتُ ؛ُماتُاحلملعالُيهاعلُظهرتُ ُوُ،بإذنُاهللُتعاىل
اُُ؟ُباإلضافِةُإىلُذلكبالعذراءُالطاهرةُوهيُاليتُع رفتُ ُتواجهُقومهاسكي ُ؟ُُوسيكونُمصريها أهن 

ُ.(5)يصدقواُماُستقولهُهلمُتعلمُعلمُاليقنيُأن ُقومهاُلنُ 
ُعنهمُحّت ُُرتُ قرُ وهناُ ،ُوالقرآنُالكرميُقدُوالُيروهناُ،ُختتفيُعنُأنظارهمالذهابُبعيدًا

َتَبَذْت بِِه َمكانًا َقِصيًّاَفَحَمَلتْ ﴿ :أخربُعنُذلكُيفُقولهُتعاىل ُ.(6)﴾ُه فَانـْ

                                                           

ُُُ.12ُُمنُاآليةُ:سورةُالتحرميُ-1
ُ.331،ُص11جُ،ُمصدرُسابق،الجامع ألحكام القران،ُأبوُبكرُحيىيُبنُسعوف:ُالقرطيبُ،ي نظرُ-2
ُ.365ُص،4ُ،ُمصدرُسابق،ُجتفسير القران العظيم:ُ،ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرابنُكثريي نظر،ُُ-3
ُ.141،ُمرجعُسابق،ُصفي الفكر اإلسالمي والفكر المسيحيمريم )ع( :ُي نظر،ُحممد،ُحامتُجاسمُ-4
ُ.212،ُص1،ُجانتيسر الرحمن في تفسير كالم المنُ:،ُعبدُالرمحنُبنُناصرالسعدي،ُي نظرُ-5
ُُ.22ُُ:ُاآليةُسورةُمرميُ-6
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ُاختل ُاملفسُ  ُمدُ وقد ُيف ُاحلملرون ُإذة ُعكرمةُ؛ ُعن ُمثانيةُأهنُ ُ(1)هــ(175)تُُورد ا
ُمحلتُ أن هُملُيكنُإال ُُ(2)هــ(61)تُُويُعنُابنُعباسورُ ُ.أشهر كالمُ.ُغريُأن ُُبهُفوضعتُ ُُأن 
ُمُ؛ ُعندهبنُعباسُالبدُمنُالتوقُ ا ُعالماتُاعارضُبألن ه ُعليها ُكيُالُيروا ُعنُقومها عتزاهلا

ُمنُجانبُ،وأماراتُاحلمل ُهذا ُجانبُ ؛ ُاإلهليُ ُومن ُالقدرة ُمظهر ُفإن  ُاإلهليُآخر ُواإلعجاز ة
ُ.(3)منُغريُأب(ُع)عيسىُالنيبُتكمنُيفُوالدةُ

اُمحلتُ ُ؛الرأيُالراجحُأنُ ُ-لناُ–ُيبدوعلىُماُُو ُكماُحتملُسائرُالنساءُُهوُأهن  ُةُِمبدُ به
ُالقولُالُغرابةُفيهتسعةُأشهر ُهذا اُمحلتُ ُ،؛ُألن  ُ،بغريُهذهُالفرتةُلكانُيفُاألمرُغرابةٌُُولوُأهن 

ُُ.(4)وعنايةُاهللُهباُ،هلاُل ذ ك ر هُالقرآنُالكرميُكماُذكرُاملعجزةُاليتُحصلتُ ُو
 :عمرها وقت الحمل -5
ُاختل ُاملفسُ ُُُُ ُةُاحلملرونُيفُمدُ وكما مُاختلفوا؛ يدُعمرُالس ي دةُمرميُيفُحتدُ-أيضاًُُ-ُفأهن 

ُهذهُاالختالفاتوقتُمحلها(ُع)العذراءُ ُ:،ُوهيعلىُأربعةُأقوالُ،ُإذُتبلورت 
اُولدتُ  -ُأ  عشرةُسنًة.ُةكانُعمرهاُمخسُوالسيدُاملسيحُ)ع(ُُمنهمُمنُذكرُأهن 
غُمنُوهيُتبل(،ُعالسيدُاملسيحُ)ُولدتُ قدُُالسيدةُالعذراءُ)ع(ُإىلُأنُ ُآخرٌُُوذهبُقسمٌُ -ُب

 .(5)العمرُاثنيتُعشرةُسنة
اُولدتُ  -ُت  .(6)عشرةُسنةًُُةوهيُبنتُثالثُ،ويرىُبعضهمُأهن 

                                                           

ُوهوُُعكرمة:ُ-1ُ
 
حد ثُرُفسُ احلافظُامل

 
ُكانُُ،أبوُعبدُاهللُالقريشيوامل فوهبهُُ؛العنربيُبنُأيبُاحلرُ حلصنيُموىًلُبربريُاألصل

ُقبلهُ،شعيبالُوُ،ثُعنهُإبراهيمُالنخعينحدُ ُوُ،اخلدريُأيبُسعيدُ ُوُ،بنُأيبُطالبعنُعليُعكرمةُثُحدُ ُ.بنُعباسال ُ.وماتا
ُ ُطلبتُالعلمُأربعنيُسنةللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ ُالذهيب،ُحممدُبنُأمحدُبنُع ثمانُ؛وقالُعكرمة ،ُعالم النبالءأسير :

ُ.14ُُ-13،ُص5مصدرُسابق،ُج
ط لبُ)وامسه:ُابن عباسُ-2ُ

 
بنُكالبُبنُعبدُمنافُبنُقصيُُو(عمُر)ُبنُهاشمُ(ةبيبشُوهوُعبدُاهللُبنُالعباسُبنُعبدُامل

ُكعبُبنُلؤيُبنُغالبُبنُفهرُالقريشيُاهلامشيرُ بنُمُ  ،ُوابنُعم ُلبينُهاشمُقبلُعامُاهلجرةُبثالثُسنواتُعبُ ولدُبشُُِ.ةُبن
ُ؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُالذهيب،ُحممدُبنُأمحدُبنُع ثمان:مامُالتفسريوفقيهُالعصرُوإُالنيبُحممدُ)ص(؛ُوي لق بُحبربُاأل م ة

ُ.332ُ،ُص13،ُمصدرُسابق،ُجالنبالء سير أعالم
ُ.442ُُُُ،ُصالقصص القرآني بين األباء واألبناء؛ُحافظ،ُعمادُزهري:ُي نظرُ-3
ُ.00ُ،ُص11جُ،ُمصدرُسابق،الجامع ألحكام القران،ُأبوُبكرُحيىيُبنُسعوف:ُالقرطيبُ؛ي نظرُ-4
ُُ.110ُُ،ُص3،ُمصدرُسابق،ُجتفسير القران العظيم:ُ،ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرابنُكثريي نظر؛ُُ-5
ُ.63ُُ،ُص1،ُجمروُج الذهب:ُ،ُأبوُاحلسنُعليُبنُاحل سنيُبنُعلياملسعودي؛ُي نظرُ-6
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اُولدتُ إىلُويذهبُآخرونُ -ُث ُ.(1)عشرةُسنةًُُةوهيُتبلغُمنُالعمرُسبعُ،أهن 
 الولدة: -6
ُأنُ ُوُُُُُُ ُاحلملمدُ ُتُ متُ ُبعد ُللوالدةُ،ة ُاملوعود ُالوقت ُاملُ،وجاء ُأمل ُوالوجاءها ُ،طلقخاض
ُكُجبذِعُالنخلةُيفُاملكانُالذيُاعتزلتُ التمسُ ُإىلُةُاألملُوقوتهمنُشدُ ُتاضطُرُ؛لوالدةاطالئعُُو
ِإلى ِجْذِع النَّْخَلِة قاَلْت يا لَْيَتِني  (9)فََأجاَءَها اْلَمخاضُ ﴿: قالُتعاىلُ،ُإذ(2)وهوُبيتُحلمُ،فيه

ُ.(4)﴾ِمت  قـَْبَل هذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا

وسيقولونُعنهاُُ،مُسيتهموهناُعندماُيرونُمولدهاُبيدهاطرُيفُباهلاُأهنُ ويفُهذهُاألثناءُخ
ُالطاهرةُ،شاعاتاإل ُتعاىلُ-فقدُ–لذلكُُ؛وهيُالعابدة ُقوله ُالكرمي ُيفُالقرآن ُورد ُف(5): هيُ؛
ُوملُتكنُشيئاًُُ،لقُأصالًُاُملُختُ ُأهنُ وتتمىن ُُ،كالمهمُالسيئُعليهالُاملوتُعلىُمواجهةُقومهاُُوتفضُ 

ملُخيطرُعلىُبالُأحدُمنُ( اً منسيَّ )بهُأصالُُعتدُ تافهًاُالُقيمةُلهُوالُيُ ُأيُشيئاًُُ(؛انسيَّ )ذكرُيُ 
ُويفُ(6)الناس ُعلىُُتلك. ُالقاسية ُاللحظاتُالعصيبة ُاهللُعلىُلسانُُ)ع(ُمرميالسيدة يطمئنها
ُُوُ،وليدها ُحّت ُمعجزته ُأوُ ُتطمئنيريها ُوالدتهمن ُحلظة ُكانُُُ،ل ُإذ ُتدئة ُاًُاطمئنانُوكالمه
فَناداها ِمْن َتْحِتها َألَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَب ِك َتْحَتِك َسرِيًّا َوُهزِّي ِإلَْيِك ﴿:ُقالُتعاىلُحيث،(0)هلا

ُ.(1)﴾ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا
ُ ُكُ إن  ُ،رُينطقالشجالقادرُعلىُجعلُاحلجرُينطقُُوهوُفُ؛شيءُ ُلُ قدرةُاهللُتعاىلُتفوق

ُينطقُقادرٌُُو ُالصغري ُاملولد ُجيعل ُعلىُأن  ،ُ ُمنُحتتها ُابنها ُخوفهاُُالذيُهوُ-فيناديها مصدر
ُاهللُتعاىلُجعلُحتتُقدميهاُهنرًاُجيريُلكيُتشربُمنهُ-قلقهاُو ُ،ترويُعطشهاُوُ،ليطمئنهاُبأن 

                                                           

ُ.00ُُ،ُص1،ُجتاريخ اليعقوبي:ُ،ُأمحدُبنُإسحاقاليعقويبُي نظر؛ُ-1
ُ  .115،ُص2،ُجتفسير القران العظيم:ُ،ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرابنُكثريُي نظر؛ُ-2
للمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُأيبُالسعود،ُحممدُبنُُ؛املرأةُإذاُحتركُالولدُيفُبطنهاُومنهُُمضتُ ُ،هوُاحلركةُالشديدةاملخاض:ُُ-3

ُ.261ُُُ،ُص5،ُجإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:ُحممدُبنُمصطفىُالعمادي
ُ.23ُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُمرميُ-4
ُ.427ُُُ،ُص4،ُجأضواء البيان:ُمدُاملختارُبنُأمحد،ُحممدُاألمنيُبنُحمالشنقيطي؛ُي نظرُ-5
ُ.2ُ،242ُُاملصدرُنفسه،ُجُ-6
ُ.242ُاملصدرُنفسه،ُصُ-0
ُ.25ُُُُُ-24ُ:ُاآليتانسورةُمرميُ-1
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ُمنه ُلتأكل ُالرطبُاملثمر ُيتساقطُعليها ُاليابسة ُالنخلة ُحتركُجذع ُأن  ُأيضًا ُوقيلوأمرها ُإنُ . :ُ
معجزةٌُُ،رُالنخيلوملُيكنُوقتُمثُالوقتُكانُشتاءًُ ُكانُُ:ُإنُ وقيلُأيضاُ،أخرىُوهذهُأيضاًُ النهر
ُذلكُبأن ُامتُ ؛ُُو(1)ذلكُمنُقدرةُاهللُتعاىلُلُ وكُ ُ،فالنهرُجرىُماؤهُوالنخلُأمثرُ؛يابساًُالُماء ُفيه

ُ.(2)اءُمنُعبادهُالصاحلنييشُوهذاُالفضلُيؤتيهُاهللُملنُ ُ،الشرابهاُبالطعامُُوعلي
ُالنخلةُملُتكنُيابسةوالذيُميكنُق ُكانتُ ؛ُولهُبأن  اُملُيكنُموعدُنضوجُ؛ُرةضُ ُمُ ُبل وإَّن 

ُبقولهُُكي إال ُُوُ،مثرها َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتساِقْط ﴿ :تعاىلُيطلقُالقرآنُالكرميُعليها
ُكي ُيطلقُعليهاُخنلةلىُذلك؛ُوبناًءُع ؟(3)﴾َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا ُكانتُيابسة وكذلكُالنهرُُ؟فإذا

طلقُعليهُُكي ُيُ إال ُُوُ،(4)()عللسيدةُمرميُالعذراءُاُجرىُبقدرةُاهللُتعاىلُإكراماًُوإَّنُ ُ؛ملُجيرُماؤه
الُيستطيعُالرجالُُإذُ،وعلىُالرغمُمنُثبوتُجذعُالنخلةُيفُاألرضُ؟هنرُوهوُالُأثرُوالُوجودُله

ُميُ)ع(ُريكهُفكي ُللسيدةُمُرقوتمُحتمعُ
 
ُتزُ تعبةُمنُأملُاملخاضُُوامل ُ؟هالوالدةُأن 

ُيصوُ ُو ُُوُرُاهللهنا ونعمةُأخرىُمنُنعمهُعلىُُ،تعاىلُمعجزةُأخرىُمنُمعجزاتهسبحانه
ُاهللُتعاىلُُ؛ةعربةُوفائدةُيفُغايةُاألمهيُ ُ-أيضاًُُ-ويفُذلكُ(،ُيقةُالطاهرةُ)عهذهُالصدُ  وهيُأن 

ُيأخذُ ُكانُضعيفاًُُ؛اإلنسانُباألسبابيريدُأن  ُيبُ؛أّيُمهما ذلُأقصىُجهدُلتحقيقُماُفعليهُأن 
فـََناَداَها ِمن َتْحِتَها َألَّ ﴿: رينُيفُاللفظُالواردُيفُقولهُتعاىلُوهناكُخالفُبنيُاملفسُ ُ.يطمحُإليه

ُسؤاٌلُ.ُ(5)﴾َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَب ِك َتْحَتِك َسرِيًّا املناديُأن ُهلُمهم،ُمفاده:ُويفُهذاُالصددُي ثار 
ُبنُمرميُ)ع(؟ُعيسىالسيدُاملسيحُُ)ع(؟ُأمُأن هُجربائيل

النيبُكانُمنُُُ؛رينُيفُالنداءماُذهبُإليهُمجهورُاملفسُ ُفإنُ وللجوابُعلىُهذاُالتساؤل؛ُ
ُمنها:ُ،فخرُالرازيُعدةُتوجيهاتالذكرُُ)ع(،ُإذُعيسى
ُتعاىلففيُُ-1 ُفُ؛﴾َهافـََناَداَها ِمن َتْحتِ ﴿ :قوله ُامليمالقراءة ُأنُ ُ؛اليتُبكسر ُتقتضي يكونُُال

ُيكونُُ،ُإذُإنُ تواترةاملقراءةُالُ،ُوهيبفتحُامليماُوأمُ )ع(.ُُاملناديُجربائيل هذاُالقولُالُميكنُأن 
                                                           

ُ.265،ُص5،ُجإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:ُأيبُالسعود،ُحممدُبنُحممدُبنُمصطفىُالعماديُ-1
ُُُ.265ُُُُ،ُصاملصدرُنفسهُ-2
ُُ.25ُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُمرميُ-3
ُ.242ُُُُ،ُص4،ُجلُباب التأويل في معاني التنزيل،ُعبدُالسالمُحممدُعليُشاهني:ُاخلازنُي نظر،ُ-4
ُ.24ُُُُُمنُاآليةسورةُمرمي:ُُ-5
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ُُ،حتتهاُأحدُلمُقبلهُأنُ ُإذاُعُ إال ُ فوجبُُ،كانُحتتهاالسيدُاملسيحُ)ع(ُُوالذيُكانُحاصاًلُهوُإن 
ُ.(1)محلُاللفظُعليه

ُموضوعُالعورةإُ-2 والبدُُ،فعل ﴾فـََناَداَها ِمن َتْحِتَها﴿قوله:ُ؛ُُوالُيليقُباملالئكةُ؛الن ظرُإليهُوُ،ن 
ُأنُ  ُتقدُ ُمن ُقد ُالفاعل ُذكرهيكون ُم ُُوأنُ ، ُُذكر ُأوىلُ)ع(ُعيسىالنيب ُُألنُ ُ؛هنا قوله:ُيف

ُ.(2))ع(ُالضمريُهناُعائدُعلىُعيسىضمري؛ُُو ﴾فـََناَداَها ِمن َتْحِتَها﴿
 ،ه ينطقلم تكن لتعلم أنَّ  ؛لم يكلمها)ع( عيسى لو أنَّ "ُ:ماُقالهُاإلمامُاحلسنُبنُعليُ-3

قه في لحظة ولدته لكي لذلك فإنَّ اهلل تعالى أنطو  ؛ولم تكن بعد ذلك تشير إليه بالكالم
ُ.(9)"رها اهلل تعالى بهل األمر ما بشَّ يزيل الوحشة عنها لكي تشاهد في أوَّ يطمئنها و 

ُ
ُ  

                                                           

ُُ.274،ُص21،ُجالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:ُ،ُالرازي،ُأبوُبكرُحممدُبنُحيىيُبنُزكرياالرازي،ُي نظرُ-1
ُ.274ُُُدرُنفسه،ُصصاملُ-2
ُ.274املصدرُنفسه،ُصُ-3
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 المبحث الثاني

 مسيح )ع( في القرآن واإلنجيل سيد المعجزات ال
سوفُُ؛املذكورةُيفُالقرآنُالكرميُواألناجيل(ُعثُعنُمعجزاتُالنيبُعيسىُ)قبلُالتحدُ 

ُ ُ؟وعلىُيدُمنُتأيتُ،ُماُاملقصودُباملعجزةنبني 
ُكُ ؛ُُواملعجزة ةُلبيانُصدقُللعادةُولنواميسُالطبيعةُيأيتُهباُمدعيُالنبوُ ُخارقُ ُأمرُ ُلُ هي

ُدعواه ُوإعجازهمُووسيلةًُ، ُحتديُالبشر ُمنها ُالقصد ُباهللُسبحانهُإلقناعهمُحّت ُُويكون ُيؤمنوا
ُُ.تكونُمناسبةُملاُأشتهرُيفُالعصرُالذيُيعيشُفيهُ)ع(ُيأيتُهباُاألنبياءُمعجزةُ ُلُ وكُ .ُوتعاىل

خروجُمعجزتهُُفكانتُ ُ؛يفُعصرهُانتشاراًُكانُالسحرُهوُاألكثرُ(ُعفنيبُاهللُموسىُ)
ُة.وكذلكُالعصاُاليتُتلق ُمجيعُالثعابنيُالومهيُ ُ،يدهُبيضاءُمنُغريُسوء

ُ لذلكُُُوُ؛شتهرُيفُعصرهُالبالغةُوالفصاحة(ُاص)ُبنُعبدُاهللُحممداألكرمُنبيناُكماُأن 

درواُعلىُجماراتهُواإلتيانُوملُيقُ،معجزتهُالقرآنُالكرميُالذيُحتدىُبهُقومهُوالناسُأمجعنيُكانتُ 
اُاعجاز،ُوأفحهمُباحل ج ةُثلهمب ُ.فأعجزهمُأمي 

ُكُ (ُع)والنيبُعيسىُ ُوجلُ لُ عندما دهُاهللُسبحانهُوتعاىلُ(ُأيُ  ُبالدعوةُإىلُتوحيدُاهللُ)عز 
ُ؛شتهرُبالطب(ُاعوألن ُعصرُنيبُاهللُعيسىُ)ُُيؤمنُبنوُإسرائيلُبعقيدته.حّت ُُ،ببعضُاملعجزات

ُالطبُإىلُأعلىُالدرجاتف ُقدُوصلُبه ُالدائرة.ُجاءتُ ف؛ ُتدورُيفُهذه ُُمعجزاته ُاهللُوقدُبني 
ُكتابهُالعزيزُامل ُ،دُالتأييدُاإلهليُلهليؤكُ (ُععجزاتُاليتُأجراهاُعلىُيدُعيسىُ)سبحانهُوتعاىلُيف

ُاتُكماُوردتُيفُالقرآنُالكرميُهي:ُوهذهُاملعجُز
ُكتابهُالعزيزُتعاىلقالُُ-1 َل أَنِّي َقْد ِجْئُتُكم بِآيٍَة مِّن رَّبُِّكْم َوَرُسوًل ِإَلى بَِني ِإْسَرائِي﴿:ُيف

ًرا بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبِرُئ اأَلْكَمَه  أَنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن طَيـْ
ُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َواألَبـَْرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اللَِّه َوأُنـَبُِّئُكم ِبَما تَأْ 

قًا لَِّما بـَْيَن يََديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوأِلُِحلَّ َُذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم م ْؤِمِنينَ  َلُكم بـَْعَض  َوُمَصدِّ
ِإنَّ اللََّه رَبِّي َورَب ُكْم  َه َوَأِطيُعونِ َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكم بِآيٍَة مِّن رَّبُِّكْم فَاتَـُّقوْا اللَّ  الَِّذي ُحرِّمَ 

ُ.(1)﴾فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط م ْسَتِقيمٌ 
                                                           

ُ.51ُُُُُ-40ُ:ُاآلياتسورةُآلُعمرانُ-1
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ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ ﴿ وقالُتعاىل:ُ-2
ِفي اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  أَيَّدت َك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاسَ 

ًرا  َوالتـَّْورَاَة َواإِلنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر بِِإْذِني فـََتنُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن طَيـْ
ْخِرُج اْلَمْوَتى بِِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت بَِني ِإْسَرائِيَل بِِإْذِني َوتـُْبِرُئ اأَلْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإْذِني َوِإْذ تُ 

ُهْم ِإْن َهَذا ِإلَّ ِسْحٌر م ِبينٌ   .ُ(1)﴾َعنَك ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فـََقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنـْ
ُ:ماُيليوهيُك(،ُع)ُبنُمرميُاملعجزاتُاليتُجاءُهباُنيبُاهللُعيسىُنتُ فهذهُاآلياتُقدُبيُ 

ُوجل (ُينفخُفيهُفيصبحُطرياًُُمثُ ُ،خيلقُمنُالطنيُكهيئةُالطري -ُأ  .بإذنُاهللُ)عز 
ُوجل (إُ -ُب  .براءُاألكمهُواألبرصُبإذنُاهللُ)عز 
ُوجل ( -ُت  .إحياءُاملوتىُبإذنُاهللُ)عز 
 .خرونُيفُبيوتموماُيدُ ُ،بينُإسرائيلُمباُيأكلونإخبارهُ -ُث
ُوجلُ ُ -ُج ُ)عز  ُاهلل ُأيُ إن  ُقد ُالقدسُده( ُاملهدُ،بروح ُيف ُتُ ُ،وأنطقه ُاملعجزة ُأ وىلُوهذه عترب

 .البي ناتُمعجزاته

وهذهُاملعجزاتُ)ع(،ُُاملسيحالسيدُعلىُيدُُاألناجيلُالعديدُمنُاملعجزاتُاليتُجرتُ ُوقدُذكرتُ 
 :ُهاومن،ُوالبعضُاآلخرُملُيردُذكرهُالكرمي،ُيفُالقرآنُكرتُ بعضهاُذُ 

 :تحويل الماء خمر -1
أم  قالتْ  ،الخمرَ  ا فرغتْ ولمَّ "ُ:عنُهذهُاملعجزةُجنيلُيوحناُاإلصحاحُالثاينفقدُجاءُيفُإ

 قالتْ ، مرأة؟ لم تأتي ساعتي بعدايسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا 
حسبُُوُ.ستةُأجرانُمنُحجارةُموضوعةُهناكُوكانتُ .ُفأفعلوه"مهما قال لكم  ام:أمه للخدَّ 

ُكُ ُ،رُاليهودتطهُ  فمَلوها ؛ مَلوا األجران ماءً أ"وُثالثة.ُقالُهلمُيسوع:ُأمطرينُُواحدُ ُلُ يسع
فلما ذاق رئيس ، موافقدَّ  أكتَّ أسقوا اآلن وقدموا إلى رئيس المُ قال لهم: " . ثمَّ إلى فوق

ستقوا اام الذين كانوا قد الخدَّ  لكنَّ ، ولم يكن يعلم من أين هي ؛ل خمراً الماء المتحوَّ  أكتَّ المُ 

                                                           

ُ.117ُُُُُُ:ُاآليةسورةُاملائدةُ-1
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 ،لً ما يضع الخمر الجيدة أوَّ إنَّ  إنسانٍ  ل  : كُ وقال له ،العريس أكتَّ دعا رئيس المُ ، لمواالماء ع
 .ُ(1)الخمرة الجيدة إلى اآلن" فقد أبقيتَ  ا أنتَ . أمَّ ومتى سكروا فحينئٍذ الدون

 :شفاء المرضى -2
ضع حيث و ، فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل"ُ:فقدُجاءُيفُإجنيلُيوحناُاإلصحاحُالرابع

. هذا إذ سمع يسوع قد جاء من للملك أبنه مريض في كفر ناحوم وكان خادمٌ ، الماء خمراً 
 ؛على الموت ه كان مشرفاً أنطلق إليه وسأله أْن ينزل ويشفي أبنه ألنَّ  ،ة إلى الجليلاليهوديَّ 

أنزل ، يا سيدقال له خادم الملك:  ؟فقال له يسوع  أل تؤمنون إْن لم تروا آيات وعجائب
. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له له يسوع: أذهب أبنك حي. قال ل أْن يموت أبنيقب

. فأستخبرهم إنَّ أبنك حي: ستقبله عبيده وأخبروه قائلين. وفيما هو نازل أوذهب، يسوع
ففهم  ،في الساعة السابعة تركته الحمىأمس فقالوا له: ، عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى

ُ.ُُ(2)ه"لَّ فآمن هو وبيته كُ ؛ الساعة التي قال له فيها يسوع: إنَّ أبنك حيك ه في تلاألب أنَّ 
 تحريك الماء:  -9

ُاخلامس ُاإلصحاح ُيوحنا ُإجنيل ُيف ُع"ُ:جاء ُكان ُهذا ُإىلُوبعد ُيسوع ُفصعد ُلليهود يد
.ُيفُوقةُرهلاُمخسةُأُ(بيتُحسدا).ُويفُأورشليمُعندُبابُالضأنُبركةُيقالُهلاُبالعربانيةُأورشليم
ُكثريُمنُمرضىُوعميُوعرجُوعسمُكانُمضطجعاًُهذهُُ ُمالكاًُُُ؛عونُحتريكُاملاءيتوقُ ُ،مجهور ألن 

ُينزل ُوحيركُاملاءُكان ُيفُالربكة ُأوُ ُ؛أحيانًا ُنزل ُيُ ُالًُفمن ُكان ُحتريكُاملاء ُأيُمرضُبعد ُمن ربأ
ُلهُوعلمُأ؛ُهذاُرآهُيسوعُمضطجعاًُُ؛سنةُ.ُوكانُهناكُإنسانُبهُمرضُمنذُمثانُوثالثنيعرتاها ن 

ُكثريًاُفقالُله يلقيينُيفُالربكةُمّتُليسُيلُإنسانُُ:أجابهُاملريضُياُسيدُ(تربأُ؟ُأنُ ُأتريدُ :ُ)زمانًا
ُأناُآتُ حتركُاملاء فحاالُُ(؛قمُأمحلُسريركُوامشُ )قالُلهُيسوع:ُُ؛ينزلُقداميُآخرُ.ُبلُبينما

 .ُ(3)ومشى"بريءُاإلنسانُومحلُسريرهُ

                                                           

 .40ُُ(،ُص11ُ-4)ُُ:الفقرات،ُاإلصحاحُالثاين،ُإجنيلُيوحناُ-1
 .11ُُُ(،ُص53ُ-46:ُ)الفقرات،ُاإلصحاحُالرابعإجنيلُيوحنا،ُُ-2
ُ.173ُ-172(،ُص0ُ-1:ُ)الفقرات،ُحاحُاخلامساإلص،ُإجنيلُيوحناُ-3
ُ
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 إشباع الجموع: -4
فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تالميذه "ُ:وحناُاإلصحاحُالسادسجاءُيفُإجنيلُُي

فقال  ،فرفع يسوع عينيه ونظر أنَّ جمعا كثيرًا مقبل إليه ؛قريباً  وكان الفصح عيد اليهود
هو مزمع  ألنَّه هو علم ما؛ ما قال هذا ليمتحنهوإنَّ لفيلبس: من أين نبتاع خبزًا ليأكل هؤلء؟ 

. قال واحد منهم شيئا يسيراً  لَّ ل يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كُ س: أجابه فيلب؛ فأْن يفعل
هنا غالم معه خمسة أرغفة شعير وهو أندراوس أخو سمعان بطرس:  ،له واحد من تالميذه

ان في المكان . وككئونفقال يسوع: اجعلوا الناس يتَّ  ،ولكن ما هذا لمثل هؤلء ،وسمكتان
ووزع  ،هم نحو خمسة آلف. وأخذ يسوع األرغفة وشكركأ الرجال وعددفأتَّ ، عشب كثير

ا شبعوا فلمَّ  ؛كذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. و كئينوالتالميذ أعطوا المتَّ ، على التالميذ
ة فَّ ثنتي عشرة قُـ االكسر الفاضلة لكي ل يضيع شيء. فجمعوا ومَلوا  أجمعواقال لتالميذه: 

ناس اآلية التي فلما رأ، ال ؛عن اآلكلين لتْ خمسة أرغفة الشعير التي فض من من الكسر
   .ُُ(1)بالحقيقة النبي اآلتي إلى العالم"نَّ هذا هو إصنعها يسوع قالوا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ُ.126ُُ-125(،ُص14ُ-1)ُ:الفقرات،ُاإلصحاحُالسادسإجنيلُيوحنا،ُُ-1
ُ 
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 المبحث الثالث
  به ة وعقيدة المسلمينبالرسالة المحمديَّ ( عمسيح )سيد البشارة ال

 شارةالبُ  -لً وَّ أ
ُنبوُ ُإنُ  ُنبينا ُة ُيفُمجيعُاألديانُالسماوية(ُص)ُبنُعبدُاهللُحممداألكرم ُكُ ُ،ثابتة ُُلُ ويف
ُوتعاىلُكتابُ  ُسبحانه ُاهلل ُاألنبياءُ؛أنزله ُ)ع(ُفجميع رسلني

 
ُبشُ ُوامل ُاخلامتُقد ُالنيب ُمبجيء روا

ُ.(1)وبرسالتهُاخلامتةُجلميعُالرساالتُ،للنبيني

ُنيبُاهللُعيسىُ)علقدُصرُ  رُبرسالةُالنيبُقدُبشُ (ُحُالقرآنُالكرميُيفُمجلةُمنُآياتهُبأن 
َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ِإنِّي َرُسوُل ﴿ (،ُإذُقالُاهللُتعاىلُيفُذلك:صحممدُ)

قًا لَِّما بـَْيَن َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشًِّرا بَِرُسوٍل يَْأِتي ِمن بـَْعِدي اْسُمُه َأحْ  فـََلمَّا  َمدُ اللَِّه ِإلَْيُكم م َصدِّ
 .(2)﴾قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر م ِبينٌ  َجاَءُهم بِاْلبَـيـَِّناتِ 

ُُأعالهُاآليةيفُُُُُُُ رهمُمبجيءُأخربُقومهُوبشُ ُ)ع(ُاملسيحُعيسىالسيدُداللةُواضحةُعلىُإن 
ُأمحد ُامسه ُالنيبُحممدُ)ُ؛نيبُمنُبعده ُبه ُإذُصواملقصود ُمعنينيُ،أخربهمُبرسالته(، ُله ُ:وأمحد

ُلاألوُ  ُوتعاىلُمنُغريهُ،منُالفاعلُمبالغة: ُهللُسبحانه ُأكثرُمحدًا ُأيُأن ه ُأم ا ُأمحدالثاين. ُإن  :ُ
ُ.(3)اُحيمدُغريهص ُمنُاألخالقُواحملاسنُأكثرُممُ ت ُامبالغةُمنُمفعولُأي:ُحيمدُمباُُصيغة
ُاآليةُخلُ ُوُُُُُُ ُإال ُُ؛دعوته(ُصُنيبُاهللُعيسىُ)عيفُهذه ُأن هُحاملُفأشارُإىلُأن هُالُشأنُله

ُ؛ُرسالةُمنُاهللُسبحانهُوتعاىلُإليهم ُ،غُيفُرسالتهُيبلُ رسلُإليهمُحّت ُإن هُأُ ُ:ُمضمونُرسالتهفبني 
وملُتنسخُأحكامهاُُ،قهابلُتصدُ (؛ُع)ُالنيبُوالُتناقضُشريعةُموسىُ،اُالُتغايرُدينُالتوراةأهنُ ُو
ُُه؛إبطالوليسُُ،نتهاءُأمدُاحلكمانسخُهوُبيانُوال.ُُالشيءُاليسريإال ُ السيدُاملسيحُولذلكُفإن 
،ُوقدُوص ُالقرآنُالكرميُذلكُيفُنسخُبعضُأحكامهابنيُُوُ،قدُمجعُبنيُتصديقُالتوراة(ُع)

ُتعاىل: قًا لَِّما بـَْيَن َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوأِلُِحلَّ َلُكم بـَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم ﴿ُقوله َوُمَصدِّ
ُُ.(4)﴾مِّن رَّبُِّكْم فَاتَـُّقوْا اللََّه َوَأِطيُعونِ  َوِجْئُتُكم بِآيَةٍ 

                                                           

 .147ُُُ،ُصُتحفة األريب في الردِّ على أهل الصليب:ُنسلم،ُإتورميدا،ُي نظرُ-1
ُ.6ُُُُُُ:ُاآليةسورةُالص ُ-2
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منُُراًُبرسولُ أن هُجاءُمبشُ (ُع)ُةُالسيدُاملسيحالشطرُالثاينُمنُمضمونُرساللذا؛ُجندُأن ُُوُُُُُُُ
ُالبُ ُ،بعدهُأمسهُأمحد ُُارُالذيُيسرُ شرىُهيُاخلربُالسُ ومنُاملعلومُإن 

 
والُتكونُُ.رُبهُويفرحهشُ بامل

منُبعثةُ(ُعنيبُاهللُعيسىُ)بهُواخلريُالذيُكانُيرتقُ ُ،ُبشيءُمنُاخلريُيوافيهُويعودُإليهشرىُإال ُالبُ 
ماُ؛ُلُِةُعلىُالناسُالذيُفيهُسعادةُدنياهمُوآخرتمنفتاحُبابُالرمحةُاإلهليُ اهوُ(؛ُصالنيبُحممدُ)

ُكليهماُ،ةحقُ ُيفُهذهُالبعثةُوالدعوةُمنُعقيدةُ  ُ.أوُالعملُالصاحلُأو
ُوبدعوةُ والبُ ُُُُُُُ ُنيب ُجميء ُبعد ُبالنيب ُُشرى ُجديدة ُإال  ُيكون ُسابقةُال ُدعوى ُحلول بعد
ُالبُ ُلكنُ ؛ُُوةُواحدةُالُتنقضيُمبرورُالدهورُواالزمنةوالدعوةُاإلهليُ ُ،ستقرارهااُو ُهذه ُإن ُشرىُتبني 

املقومةُألعمالُُوالشرائعُ،ةالدعوىُاجلديدةُتكونُأرقىُوأكملُفيماُتشتملُعليهُمنُالعقائدُاحلقُ 
ُ.اُسعادةُاإلنسانُيفُدنياهُوعقباهلُهبتحصُ تُاجملتمعُحّت ُ

ُ قًا لَِّما بـَْيَن َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاةِ ﴿ُ(:ُن ُمعىنُقولُالنيبُعيسىُ)عأُوهبذاُيتبني  يفيدُُ﴾َوُمَصدِّ
ُالنيبُبأنُ  ُأتىُبه ُ)صُحممدُما ُأرقىُوأمسىُوأكملُممُ ( ُالتوراةمنُاهللُهو ُتضمنته وبعثُبهُُ؛ا

ُعيسىُ)ع ُالنيبُعيسىُ)ع(؛ ُالرابطُبنيُالدعوتنيُ(وإن  ُمصدقاًُهو ُجاء ُفهو ُموسىُُ. بشريعة
وهذهُالشريعةُ(،ُمُعليهمُيفُزمنُموسىُ)عرُ ألتباعهُبعضُالذيُحُ ُوأضافُعليهاُأن هُأحلُ (،ُ)ع

ُُ.(1)(صوهوُالنيبُحممدُ)ُ،يكملهالُسيأيتُمنُبعدهُنيبٌُ
ُ ُالبُ إن  ُمنُمعجزاتُالنيبُعتربشرىُتُ هذه عندُظهورُالنيبُ(ُعُعيسىُ)يفُالوقتُنفسه
ُالبُ ُ؛ُألنُ (صحممدُ) ُتصديقُهلذه ُسيحصلُيفُاملستقبلُمعجزةٌُ،ُشرىظهوره ُمبا ُ،أيضاًُُفتبشريه

ُ.يؤمنواُبهُعندُجميئهُتهُأنُ عتربُهذهُالبشرىُأمراًُألمُ وكذلكُتُ 
تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ األُمِّيَّ الَِّذي الَِّذيَن يَـ ﴿ُ:وكذلكُأشارُاهللُسبحانهُوتعاىلُيفُقوله

َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيحِ  ل  َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِفي التـَّْورَاِة َواإِلنِجيِل يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُهمْ  ِإْصَرُهْم َواأَلْغالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن  َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

ُالنيبُُ،(2)﴾آَمُنوْا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوْا الن وَر الَِّذَي أُنِزَل َمَعُه ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  إن 
يفُالتوراةُواإلجنيل(ُصحممدُ) ُكتبهمصفتُحُبأنُ .ُوكذلكُصرُ مذكوراًُ ،ُويفُذلكُقالُهُمذكورةُيف
نَـُهْم تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا ﴿ُتعاىل: م َحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماء بـَيـْ

                                                           

ُ.253ُُُُ-22،ُص10،ُجالميزان في تفسير القرآن:ُ،ُحممدُحسنيالطباطبائي،ُي نظرُ-1
ُ.150ُُُُ:ُاآليةسورةُاألعرافُ-2
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َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفي التـَّْورَاِة  يـَْبتَـُغوَن َفْضال مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر الس ُجودِ 
َوَمثـَُلُهْم ِفي اإِلنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشطَْأُه فَآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَو، َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الز رَّاَع 

ُهم ُ.ُ(1)﴾مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنـْ
ُموجودةُيفُاألناجيل ُالبشارة ُاليتُصرُ ُ،وهذه مبجيءُُحتُ وسنذكرُبعضُالنصوصُمنها

ُاإلصحاحُالسادسُعشر(،ُصالنيبُحممدُ) : إنَّه الحقَّ  لكني أقولُ "ُ:فقدُجاءُيفُإجنيلُيوحنا
ومتى ، أرسله إليكم إْن ذهبتَ  ولكنَّ  ،ل يأتيكم المعزي ألنَّه إْن لم أنطقْ ، أنطلقَ  خير لكم أنْ 
ما  ل  بل كُ  ؛ه ل يتكلم من نفسهألنَّ ، فهو يرشدكم إلى جميع الحقِّ  الحقِّ  روحُ  ،جاء المعزي

ُ.(2)ا لي ويخبركم"؛ ألنَّه يأخذ ممَّ دنيذلك يمجَّ  ،آتية ويخبركم بأمورٍ ، يسمع يتكلم به
.ُواملعزيُاآلخرُهوُالرسولُالذيُهلمُةًُيرسلهُاهللُللناسُتعزيُرسولٌُُ؛ُهوواملقصودُباملعزي

ُ.(3)لناسُإىلُاألبدمتكثُرسالتهُمعُا
لكم إنَّ رسول اهلل بهاء يسر   لذلك أقولُ "ُ:وجاءُيفُإجنيلُبرناباُالفصلُالرابعُواألربعون

روح الخوف ، ةروح الحكمة والقوَّ  ،ألنَّه مزدان بروح الفهم والمشورة؛ ما صنع اهلل تقريباً  ل  كُ 
روح اللطف ح العدل والتقو، ورو ، ة والرحمةمزدان المحبَّ والعتدال ر روح التبصَّ  ،ةوالمحبَّ 
ما أسعد الزمن الذي ، الثة أضعاف ما أعطي لسائر خلقهالتي أخذ منها من اهلل ث والصبر

ألنَّ اهلل  ،نبيٍ  ل  حترام كما رآه كُ له ال متُ ي رأيته وقدَّ صدقوني إنَّ  ،سيأتي فيه إلى العالم
وليجعلني أهاًل  معكَ  اهللُ  : يا محمد ليكنْ عزاءًا قائالً  متَلتْ اولما رأيته ، ةيهم روحه نبو  يعط

ُ.(4)وقدوس اهلل" اً عظيماً نبيَّ  هذا صرتَ  ألنَّي إذا نلتَ  ؛سير حذائكَ  أْن أحلَّ 
اُةُبقُولكنُاألغلبيُ ،ُُونُبينُإسرائيلُبالرسولُاملوعودفقدُآمنُقسماًُمُ؛هلذهُالبشارةُونتيجةًُ

اجزهُوبراهينهُاُجعلهمُينكرونُمعممُ ُ،عدائيُمتشددُجتاههُوكانُهلمُموق ٌُُ،وأصرواُعلىُعنادهم
ُالواضحة ُوأدلته ُشخُ . ُقد ُكانوا ُبينُإسرائيل ُ)والعجيبُإن  ُالرسولُحممد ُصصوا ُمشركيُ( قبل

                                                           

ُ.20ُُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُالفتحُ-1
ُ.337ُُُ(،ُص14ُ-12:ُ)الفقرات،ُاإلصحاحُالسادسُعشرإجنيلُيوحنا،ُُ-2
ُ.34ُُُُ،ُصالقرآن والنصرانيَّة،ُدرويش،ُمصطفىُعبدُاللطي :ُي نظرُ-3
 .52ُُُُ:ُص،ُالفصلُالرابعُواألربعونإجنيلُبرناباُ-4
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ُللقائهُ،العرب ُشوقًا ُوأهلهم ُأوطاهنم ُبهُ،وتركوا ُُ،واإلميان م ُيفُاملستقرُ احيثُإهن  ُمرتقبنيُوا دينة
ُ.(1)ُيستجيبواُلدعوتهظهورهُحّت ُ

 (عالمسيح عيسى بن مريم )السيد عقيدة المسلمين في  -ثانياً 
ُمنُاليهودُبأنُ  ُكفروا ُتقولهُمرميُُ،اربنُيوس ُالنجُ اهوُ(ُععيسىُ)ُقالُالذين ُما وإن 

ُاملنكرةوتزعمهُإَّنُ  ُبهُمنُاليهُوأمُ ُ.اُهوُتغطيةُلفعلتها ُالذينُافتتنوا إن هُهوُُ:فقدُقالُبعضهمُ،دا
ُبنُاهلل.اإن هُُ:ومنهمُمنُقال.ُأيُإلهُمنُثالثةُ؛(إن هُ)أحدُثالثةُ:ومنهمُمنُقالُ،()اهلل

ُكُ )ع(ُاملسيحُالسيدُهواُنزُ ُ؛ماُجاءُيفُالقرآنُالكرميِلُُاًُاملسلمنيُووفقُلكنُ ُو يلُماُقُُِلُ عن
؛ُالناسُمجيعاًُُحريتُ (ُعولكنُشخصيتهُ)،ُيتهمنُاهللُخلقهُبقدرتهُوعناُ:ُإن هُرسولٌُفقالواُ،فيه
ُ.(2)أالُوهيُمولدهُمنُغريُأبُ؛نفردُبظاهرةُخاصةاهُألنُ 

ذنُبإُحيثُمحلتهُأمهُيفُرمحهاُحّت ُُ،كماُولدُبقيةُالبشر(ُع)بنُمرميُاملسيحُالسيدُولدُ
َتْحِتَها َألَّ َتْحَزِني  فـََناَداَها ِمن﴿،ُقالُتعاىل:ُاهللُسبحانهُوتعاىلُلهُبالوالدةُواخلروجُإىلُالوجود

عندماُ(ُعالكرميُوجودُرجلُإىلُجانبُمرميُ)فلمُيذكرُالقرآنُُ.(3)﴾َقْد َجَعَل رَب ِك َتْحَتِك َسرِيًّا
ُُ.ُوملُيكنُ وعندُوالدتاُ،وعندُمحلهاُ،أهلهاُعتزلتُ ا ُلوجوده؛ُألن  املسيحُُميالدُالسيدهنالكُداع 
ُ.ُعليهاُواملعجزةُالُحتتاجُلشاهدُ ُ،بهُمعجزة(ُعمرميُ)السيدةُومحلُ(،ُع)

ُأويكفيُ تاماتُاليتُُأُوالدتهُمنُمجيعُاالوبرُ ُ،نطقُوهوُيفُاملهدُأن هع(ُاملسيحُ)السيدُن 

هدُمنُطقُالصغريُيفُاملونُ ،ُبارُرجالُالدينُيفُذلكُالوقتبلُالكهنةُوكُِهةُهلاُمنُقُِوجُ مُ ُكانتُ 
فَأََتْت ِبِه قـَْوَمَها َتْحِمُلُه قَاُلوا ﴿ُقالُاهللُتعاىل:،ُ(4)ةالدُاملسيحُكانُمعجُزميأهمُالشواهدُعلىُإن ُ

ا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفرِيًّا يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُم ِك بَِغيًّ 

                                                           

ُُ.210ُُُ،ُص11،ُجنزلاألمثل في تفسير كتاب اهلل المُ :ُ،ُناصرُمكارمالشريازي،ُي نظرُ-1
ُ.51،ُصحياة المسيح )ع(ي نظر،ُشليب،ُحممود:ُُ-2
ُ.33ُُُ-24ُ:ُاآلياتسورةُمرميُ-3
ُ.60ُُُُ،ُص1،ُجالعقيدة النصرانيَّة بيَن القرآن واألناجيل:ُ،ُحسنالباش،ُي نظرُ-4
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َمْهِد َصِبيًّا قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب فََأَشاَرْت ِإلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفي الْ 
ُ.(1)﴾َوَجَعَلِني نَِبيًّا
ُأُالقرآينُالواضحُمنُالنصُ ُو ُأ مرتُ ُ)ع(؛ُاملسيحالسيدُُعندماُولدتُ (ُعمرميُ)السيدةُن 
قدُصر حُ،ُُوتنطقُبكلمةُوالُ،القومُعنُالذيُبيدهاُاءلستذلكُعندماُبُتتكلمُال ُبلُالوحيُأمنُقُِ

ُتعاىل: ًنا فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا ﴿ُالقرآنُالكرميُبذلكُيفُقوله َفُكِلي َواْشَرِبي َوقـَرِّي َعيـْ
إىلُالطفلُالذيُُلذلكُأشارتُ ُو.ُ(2)﴾فـَُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْوًما فـََلْن ُأَكلَِّم اْليَـْوَم ِإنِسيًّا

ُالسؤالُلهيوجُ ُبأنُ ُهلمُوأومأتُ ُ،بيدها ُاألمرُأثارُدهشةُ،ُهوا كانُ؛ُفرُوضاحلُك لُ الكهنةُُووهذا
ُكانُيفُاملهدُصبياًُ ُكي ُنكلمُمن ُتكلمُُألن هُملُيقعُ ُ؛اًُوهذاُاألمرُيثريُالدهشةُحقُ ُ؟جواهبم أن 

ُ.ُواحدُأحدُوهوُمازالُابنُيومُ 
ُُاًُكانُمصداقفُ)ع(؛ُاملسيحالسيدُمُتكلُ ُ؛وعندُذلك ُتلاقملا ُه اُوإهنُ ُ،(مرميُ)عالسيدة

ُكلمةُنطقهاُوأوُ ُ،بهُمتُ تُ ااُبريئةُممُ  اُءُنفسهُممُ :ُأيُإن هُبرُ ُعبدُاهللع(ُقالُإينُ املسيحُ)السيدُل
ُبدأتُ ُ،منُاهللُأيُبوحيُ ،ُُعبدُاهلل:ُإينُ فقالُ؛بنُاهللامُبهُمنُأن هُإلهُأوُأتُ  مسريتهُُُومنُهنا
ُ.ُ(3)هللُسبحانهُوتعاىلُوعبدُ ُ،كنيبُ 

ُالنصُ  السالفةُالذكرُاآلياتُ)ع(ُيفُُبنُمرميُعيسىالنيبُالقرآينُالذيُجاءُعلىُلسانُُإن 
ُبه؛ُ ُاليتُاختصت  ُ:ُأن هيبني 

 .بنُاهللاأوُُ،هُنفسهُعنُكونهُإلهوهبذاُنزُ ُ،عبدُاهلل -1
ُكتاباًُوجعلهُنبيُ ُإنُ  -2 ُوجل ُأنزلُعليه  .اًُاهللُعز 
ُكانُأيُإنُ ُ؛باركٌُمُ (ُعاملسيحُ)السيدُوإن ُ -3  .ُالشيطانُالُيقرتبُمنهُأينما
 .اًُبالصالةُوالزكاةُماُدامُحيُ ُ(ُمأمورٌُاملسيحُ)عالسيدُإن ُ -4
 .اًُاراًُشقيُ وملُيكنُجبُ ُ،بوالدتهُ(ُبارٌُّاملسيحُ)عالسيدُإن ُ -5

                                                           

ُ.37ُُُُُُ-20ُ:ُاآلياتسورةُمرميُ-5 
ُ.26ُُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُمرميُ-2
ُ.01ُُُُق،ُص،ُمرجعُساب1،ُجالعقيدة النصرانيَّة بيَن القرآن واألناجيل:ُي نظر،ُالباش،ُحسنُ-3
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ُالسيدُُ -6 ُولدُمثُ )عُعيسىُبنُمرميُاملسيحإن  ُاًُبعثُحيُ مثُيُ ُ،ميوتُ( ُكماُُفهوُبشرٌُ؛ وليس
ُللناسُوجودُحياةُأخرىُبعدُاملوتُ.مونُإن هُإلهيزع وهذهُالصفاتُُ،ومنُخاللُذلكُبني 

ُوجلُ ت ُاُهيُالصفاتُاليت ُاهللُعز  ُأنبياء ُالوالدةُةٌُبشريُ ُوهيُصفاتٌُُ؛ص ُهبا واملوتُُفيها
 .والبعثُللحسابُبعدُاملوت

ُالقرآنُالكرميُهوُخامتُالكتبُالسماويُ  هيُأكربُالقضاياُُ)ع(ُحاملسيالسيدُقضيةُُوُ؛ةوألن 
ُُةُأنُ كانُمقتضىُاحلكمةُاإلهليُ ُ؛اليتُتثريُعقولُالبشر فيماُُُاهللُسبحانهُوتعاىلُللناسُاحلقُ يبني 

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ﴿ :فقالُسبحانهُوتعاىلُ(؛عملسيحُ)لسيدُقُبايتعلُ 
وهيُُ؛الغريبةُواخلارقةُللعادة(ُعأيُإن ُقصةُعيسىُبنُمرميُ)ُ،(1)﴾فـََيُكونُ  ثُمَّ قَاَل َلُه ُكن تـَُرابٍ 

ُلقُبالُأبُ فهوُخُ ُ،أغربُمنُقصته(ُبلُإن ُقصةُآدمُ)ع(؛ُعمشاهبةُلقصةُآدمُ)ُوجودهُبالُأبُ 
حيُ ُُ؛(قالُلهُ)كنُ ُمثُ ُ،بلُخلقهُاهللُسبحانهُوتعاىلُمنُترابُ ؛ُأوُأمُ  أيُُ،(ًاُ)فيكونفصارُبشراًُ
ُ.ُُ(2)وإدراكُوفهمُ ُةُ إراديُ ُوحركةُ ُناًُذاُحسُ إنساصبحُأ

ُُماُتقد م؛منُخاللُُو مُيفُإهنُ ُصتتلخُ ُ،ُإذع(ُودينهاملسيحُ)ُالسيدُُعقيدةُاملسلمنيُيفتتبني 
يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َل تـَْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َولَ ﴿ ،ُقالُتعاىل:هوُروحُاهللُوكلمتهُورسولههُيعتقدونُأنُ 

َلى َمْرَيَم تـَُقوُلوْا َعَلى اللَِّه ِإلَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها إِ 
ًرا لَُّكْم ِإنََّما اللَُّه إِ  َلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأن َوُروٌح مِّْنُه فَآِمُنوْا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوَل تـَُقوُلوْا َثالثٌَة انتَـُهوْا َخيـْ

ُ.(3)﴾ْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي األَ 
أيُأن هُجاءُُ،اُبنيُيديهُمنُالتوراةوقدُجاءُمصدقًاُملُُِ،إىلُبينُإسرائيلهُاهللُرسلأولذا؛ُفقدُ

وجاءهمُمنُالدينُماُفيهُُ،رمُعليهمرائيلُبعضُالذيُحُ لبينُإسُوحيلُ (،ُعمكملُلشريعةُموسىُ)
منُقواهمُاليتُمنحهاُاهللُُةُ قوُ ُوملُيطالبهمُبتعطيلُأيُ ُ،هدىُهلمُورشادُيفُشؤونُدنياهمُوآخراهم

ُكانتُ ؛ُسبحانهُوتعاىلُهلم ُعليهميشكروهُعلىُهذُمطالبتهُهلمُأنُ ُبل ُالنعمُاليتُأنعمها والُُ،ه
ُهذيتحقُ  ُُهقُشكر ُالصحيحال ُإالنعم ُيفُموضعها ُاستعماهلا ُيرضىُاهللُعزُ ُ،ُعند ُ.وجلُ ُوفيما

ُالقوىأوالعقلُ خلقُاهللُسبحانهُُحبُ أوهوُُ،ةُوعمادهانسانيُ القوىُاإلُةبلُهوُقوُ ُ؛عظمُهذه
ُ ُاإلإوتعاىل ُعن ُورد ُكما ُليه ُالصادق اهلل سبحانه وتعالى عندما خلق العقل  نَّ إ"ُ:()عمام

                                                           

ُُ.50ُسورةُآلُعمرانُ:ُاآليةُُُ-1
ُُُ.51ُُ،ُصحياة المسيح )ع(،ُشليب،ُحممود:ُي نظرُ-2
ُ.101ُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُالنساءُ-3
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 ي مانَّ إتي وجاللي زَّ وع :وجلَّ  فقال عزَّ  ؛فأدبر برأد قال له ثمَّ  ،فأقبل فقال له أقبل ،استنطقه
 ،نهىأ ياكَ إأمر و  ياكَ إي نَّ أ لَّ إ ،حب  أُ  فيمن لَّ إ كَ كملتأول  ،منكَ  ليَّ إ حب  أ خلقاً  خلقتُ 
ُ.(1)عاقب"أُ  وفيكَ  ،يبُ أُث وفيكَ 

ُماُلُ وكُ ُ،وكتابهُالذيُيتلوهُ،رُهباصحيفةُالعقلُاليتُينظفالكونُمجيعهُوبناًءُعلىُماُتقد م؛ُ
السيدُجاءناُعنُُماُلُ وكُ ُ،ليهإللوصولُُوطريقٌُُ،فهوُهدايةُاىلُاهللُسبحانهُوتعاىلُ؛جيولُويقرأُفيه

ُالُخيال ُالعقلُيفُشيء.(ُ)عُعيسىُبنُمرميُاملسيح
ُ؛ختالفاتُفيهاُاالوأمُ ُ،عندُاألولنيُواآلخرينُواحدٌُُوهوُدينٌُُ،الدينُدينُاهللُسبحانهُوتعاىلُو
ُفهوُماُطولبُبهُالبشرُمجيعاًُُ؛اُروحهُوحقيقتهأمُ ،ُيفُصورهُومظاهرهُاختالفاتٌُُ-فقطُ-فهيُ
وإخالصُالعبادهُلهُُ،وهيُاإلميانُباهللُسبحانهُوتعاىل،ُسلرُ الُوُءنبيااألالعصورُعلىُلسانُُعلىُمرُ 

الناسُعلىُمساعدةُُبُ كذلكُحُ وُُ،بداًُأُثابتةُالُتتغريُ ُوهذهُاحلقيقةُهيُحقيقةٌُُ،سبحانهُوتعاىل
ُ.(2)عنُاآلخريناألذىُُوك ُ ُ،بعضهمُالبعض

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
 

                                                           

 ُ.21ُ،ُص1،ُج14:ُاحلديث،ُرقمُالعل والجهل:ُليينُيفُالكايفاحلديثُأخرجهُالكُ ُ-1
ُ.67ُُُُُ-50،ُصالمدينَّةاإلسالم والنصرانيَّة مع العلم و :ُ،ُحممدعبده،ُي نظرُ-2
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 المبحث الرابع

 ة واإلسالمالمسيحيَّ  التعايش السلمي بينَ أصوُل 
ُبالنصرانيُ ُأعرتفُالدينُاإلسالميُواملسلمون ُدينٌُأهنُ بة ُالنصارىُهمُأهلُُُ،مساويٌُُا وإن 

ُتعاىلكتاب ُقال ُإذ ُذلكُ، ِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن لَتَ ﴿ُ:يف
ُهْم ِقسِّيِسيَن َأْشرَُكوْا َولََتِجَدنَّ َأقْـَربـَُهْم مََّودًَّة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّا َنَصاَر، َذِلَك بَِأنَّ ِمنْـ 

ُ.(1)﴾ْكِبُرونَ َورُْهَبانًا َوأَنَـُّهْم َل َيْستَ 
ُأمُ  ُإىلُُفهوُنيبُ (؛ُعاملسيحُ)السيدُا ُاليتُألقاها مرميُُالعذراءالسيدةُاهللُورسولهُوكلمته
ُالقرآنُالكرميُعنُذلكُيفُقولهُتعاىل:ُبنتُعمران ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن ﴿ُ)ع(،ُحيثُعرب 

ْرَيَم َوُروٌح مِّْنُه فَآِمُنوْا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوَل تـَُقوُلوْا َثالثٌَة انتَـُهوْا َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى مَ 
ًرا لَُّكْم ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي األَ  ْرِض َخيـْ

ُ.(2)﴾وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً 
نُيفُعهدُالرسولُوالُبعدهُعلىُإجبارُالنصارىُعلىُتغيريُمُوفلمُحياولُاملسلُ؛لكلذُو

َول ُتَجاِدُلوا َأْهَل ﴿ُ؛ُقالُتعاىل:(3)باحلوارُوجمادلتهمُباليتُهيُأحسندينهمُوإَّناُطالبُدائماُ
ُهْم َوُقوُلوا  َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم اْلِكَتاِب ِإلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإلَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل ِإلَيـْ

ُ.(4)﴾َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 
ُ ُمنُاآليةُأعاله؛ُجندُأن  ُكيفيةُالتعاملُمعُأهلُالكتابُللمسلمالقرآنُالكرميُبني  ُإذُ،ني
ُوتعاىلُبأنُ  ُاليتُُأمرهمُاهللُسبحانه ُالسماحةُوحسنُتُحتدثُبينهمُيفُجوُ تكونُاجملادلة سوده

معاهدًا  من ظلمَ "أن هُقال:ُ(ُ)صُحممدُبنُعبدُاهللُالنيبُاألكرفقدُوردُعنُُ؛رةُفيماُبينهماملعاش
ُ.(5)فأنا حجيجه" طاقتهِ  فوقَ  فهُ أو كلَّ 

                                                           

ُ.12ُُُُُُ:ُاآليةسورةُاملائدةُ-1
ُ.101ُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُالنساءُ-2
 .64ُُُ،ُصالعرب النصار، )عرٌض تاريخي(،ُحسني:ُداتالعوُ ،ُي نظرُ-3
 .46ُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُالعنكبوتُ-4
 ُُ.21،ُص3حلديث:ُ،ُرقمُا01ج ،: )باب جوامع الحقوق(بحار األنواراجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-5
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ُ ُالتاريخكما ُكتب ُيف ُالذمُ ُ:ورد ُأهل ُعشُرإن  ُأربعة ُطوال ُعاشوا ُالدولةُُةة ُيف قرنًا
ُكُ ُُ؛ةيُ اإلسالم ُ.(1)ملةُهلمُماُلناُوعليهمُماُعليناالسماحةُواليسرُيفُاملعاُلُ كانواُجيدون

ُف ُللنصارىُحُ ولذا؛ ُاإلسالميُضمن ُاملعاصرريُ الدين ُحسبُمفهومنا ُالفكر ُة ُقا، لُإذ
ي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِ ﴿ تعاىل:

ُوكذلكُتركُهلمُحُ (2)﴾ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ  ُريُ . ُالقراراة ُختاذ
َوُقِل اْلَحق  ِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاء فـَْليُـْؤِمن َوَمن َشاء فـَْلَيْكُفْر ﴿:ُولذا؛ُفقالُأيضاًُُوحتديدُاملصري.

اْلُوُجوَه  ِإنَّا َأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها َوِإن َيْسَتِغيُثوا يـُغَاثُوا ِبَماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي
يِن َقد تَـّبَـيََّن الر ْشُد ﴿ُوكذلكُقولهُتعاىل:ُ.(3)﴾بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا َل ِإْكَراَه ِفي الدِّ

َها اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقَى َل انِفَصاَم لَ  ِمنَ 
ُ.(4)﴾َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ 
ُأُ؛ماُتقد معلىُُوبناءًُ إجيايبُمنُالناحيتنيُُهوُموق ٌُُ؛ن ُموق ُاإلسالمُمنُالنصارىجند 
ُاملسلمنيُيعتربونُأهلُالكتابُأصحابُذمُ كماُأُُة.لوكيُ السياسيةُوالس بنيُُوالذمةُهيُعقدٌُ،ُةن 
ُيهودُأوُنصأمُ ُ(ةكتابيُ منُاجملتمعُ)ُةُوبنيُفئةُ أوُبنيُالدولةُاإلسالميُ ُ،املسلمني ومبوجبُُ،ارىا

ُيُ  ُالعقد ُاملسلمنيعتربُغريُاملسلمُيفُذمُ هذا ُيفُأُ،ة ُأيُإن ه ُ،التأبييدمانتهمُوعهدهمُعلىُوجه
ُالعقدُيسريُعلىُأبناءُأهلُالذمُ  وإذاُ.ُللمسلمنيُفسخهُالُحيقُ ،ُإذُُيفسخوهُهمملُةُماوهذا

ُ.تهةُتقعُعليهُهوُفقطُوالُتقعُعلىُعاتقُطائفاملسؤوليُ ُفإنُ ُ؛ةمنُأهلُالذمُ ُفسخهُفردٌُ
ُتعاونُالذمُ ُوحيقُ  ُالعقدُإذا ُفسخُهذا ُكانتُأخطأمُ ُ،يُمعُالعدوللدولة ُإذا ُالذمُ ا يُاء

ُأوُموقفهُسياسيُأوُمشاركتهُيفُسلوكيُ  ُيقعُيفُُ؛علىُالدولةُأوُعصيانُ ُةُ داخليُ ُنتفاضةُ اة فهذا
ُ.ةبُإلغاءُعقدُالذمُ توجُ يوالُُ،(دائرةُ)البغي

                                                           

ُ.10ُُُص،ُمرجعُسابق،ُُتحفة األريب في الردِّ على أهل الصليب،ُإنسلم:ُتورميدا،ُي نظرُ-1
ُ.125ُُُُ:ُاآليةسورةُالنحلُ-2
ُ.20ُُُُ:ُمنُاآليةسورةُالكه ُ-3
ُ.256ُُُُُُ:ُمنُاآليةسورةُالبقرةُ-4
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ُالذمُ  ُيُ ُ؛ةومبوجبُعقد ُاملال ُمن ُمبلغ ُيدفعون ُكانوا ُالكتاب ُأهل ُفإن  ُعليه سمُاطلق
اُاحلاالتُأمُ .ُعفىُمنُاملشاركةُيفُاحلروببلُيُ ؛ُيشاركُيُالالذمُ ُفإنُ ُ؛ومبوجبُاجلزيةُ،()اجلزية

ُأهلُالكتابُباحلربُمعُاملسلمني ُيُ ُ؛اليتُيشاركُفيها ُكانوا ُعفونُمنُاجلزيةفإهنم لذلكُعد ُُو؛
 .ُ(1)بدلُاحلمايةُمنُالغزوُاألجنيبُعتُ بعضُالفقهاءُأن ُاجلزيةُوض

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ُُُ.60،ُصالعرب النصار، )عرٌض تاريخي(،ُحسني:ُداتالعوُ ي نظر،ُُ-1
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 المبحث األوَّل

 (عالسيد المسيح وأهل البيت )طبيعة العالقة بين 
ُ

الدينُعنُُوجلي ةًُُواضحةًُُصورةًُمتث ل ُةُوأهلُالبيتُ)ع(ُطبيعةُالعالقةُبنيُالديانةُاملسيحيُ ُنُ إُُُُُُ
مُاالمتدادُاحلقيقيُلُراإلسالمي عةُهذهُتستدعيُطبيفقدُُ؛لذاُوُسولُاإلسالمُحممدُ)ص(.،ُألهن 
ُاملساالعالق ُمعرفة ُاآلة ُلقبول ُاإلسالم ُيطلقها ُاليت ُتالوقتُوبذاتُ،خرحة ُللحوارُُفتح؛ جمااًل

ت مُعليناُعرضُالرؤيةُالقرآُ-بطبيعةُاحلالُ-ُوهذاديان,ُواملقارنةُبنيُاأل ،ُوتقيمُمتقدُ ُدُماةُتؤكُ نيُ حي 
ُومي ُعليه. ُوض حاألدلة ُعندما ُالعالقة ُهذه ُمعرفة ُبالسيداجلانبُُكن ُنظره ُوجهة ُالكرمي ُالقرآن

ُحلُعيسى ُاحلقيقي ُاالمتداد ُي عد  ُالذي ُ)ع(، ُمرمي ُاهللبن ُوتعاىلُكمة ُبعثُالرسلُُسبحانه يف
ُكرسناُاآل ُالشريفةُإليضاحُذلك.ُالقرآني ةُياتواألنبياء.ُومنُهنا

ُُو ُفقد ُتقد م؛ ُما ُعلى ُمنالبُناانطلقبناًء ُاملسيحي ُالرتاثُُخاللُفكر اإلسالميُدراسة
ُا

 
ُكانتُ ،ُوتأملُاإلسقدُ عتمادًاُعلىُالكتابُامل ُ)ع(،ُسلىلُاألنبياءُوالرُ تشريُإُشاراتُالواقعةُاليت
ُ)ع(.ُويفُحقيقةُأهلُبيتهُاألبرارُ)ص(،ُوخامتُالنبينيُحممد
ُالرتاثُاإلسالميالنصُويفُبعض ُيف ُإُواضحٌُُدليلٌُُوصُاليتُوردت  ُاملسلمنيُعلى ميان

بن عيسى السيد  نؤمن أنَّ  وننحن المسلم":ُكالنصُالقائلبنُمرميُ)ع(،ُُُعيسىالسيدُاملسيحُب
ه وأنَّ  ,لمن غير تدخَّ  ه ولد بمعجزةٍ وأنَّ  ,ه المسيحنَّ , وأ)ع( سل اهللهو أحد أعظم رُ  )ع(مريم 

يكون  المسلم ل نَّ واقع أ؛ بل اله أبرأ األكمه واألبرص بإذن اهللوأنَّ  ،أحيا الموتى بإذن اهلل
ُ.(1)"لم يؤمن بعيسى )ع( مسلماً إنْ 
ُ ُالتقاربُيُ إن  ُاألخرينُيفُمساحتهُودعوتهُلإلجتةُاإلسالمُازُنظريُ ربُ هذا والرتكيزُُ،سالماه

ُملبدأُالسالمُوالتعايشُالسلمي.ُولذا؛ُُتصبحُدستورًاُومثالًُحّت ُُديانعلىُالتالقيُواملقارنةُبنيُاأل
رسولُالكرميُمهُالحسانُوالسالمُوالتسامحُالذيُقدُ نقلته ُعنُمدىُاإلُوماُ،كتبُالسريفلوُتأملناُُ

رهاُيفُميكنُتصوُ ُإذُوالسيماُالنصارى,ُ،أثناءُتعاملهُمعُأهلُالكتابحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(ُيفُ
وطالبواُُ،جاءواُمبغالطاتينُجادلوهُيفُأمرُنيبُاهللُعيسىُ)ع؛ُفالذموقفهُ)ص(ُمعُأهلُجنرانُ

)ص(ُعلىُُوردُ ُتقولُيفُعيسىُ)ع(.ُما"ُقالوُله:ُأنُ هبمُاملسألةُُنتهتُ حيثُاُبردها,ُ)ص(ُلنيبا
ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـَُراٍب ﴿ُنُالكرميُبقولهُتعاىل:ذلكُمنُخاللُالقرآ

                                                           

 .131ُُ،ُص(ع)المسيح ،ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمر:ُكثريُُابنُ-1
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َتُكن مِّن اْلُمْمَترِيَن* َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما  ثُمَّ قَاَل َلُه ُكن فـََيُكوُن* اْلَحق  ِمن رَّبَِّك َفالَ 
َناَءنَا َوأَبـَْناءَُكْم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسكُ  ْم ثُمَّ َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا َنْدُع أَبـْ

ُ.(1)﴾نَ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعل لَّْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذبِي
ُذلك ُفقدومع ُوالرفضُورسولهُ ُاهللُ ُتركُ ُ؛ ُاهلداية ُبني ُهلم ُماُ،اخليار ُالقرآنُبيُ ُوهذا نه

ُالنصارىُنُ )ص(،ُوأُحممدُبنُعبدُاهللُفيهاُمكانةُالنيبُالكرميُتُ جتلُ ُ-بعمومهاُ–ُالروايةالكرمي.ُُو
ُ.(2)"هُاحلقُ نُ ويعلمونُأُ،بهُونُ يقرُ ُوغريهم

ُأمُ  ُاملؤمننيُا ُأيبُطالبُ)ُليعأمري ُكانُ"عبن ُفقد ُ(؛ ُتأثُ ُإلعطاءأَّنوذجًا ُعن رُصورة
نُأمعنُالنظرُمجعيُلألجيالُالقادمةُممُ ُملوروثُ ُاًُبوصفهُأسسالشعراءُالنصارىُبأهلُالبيتُ)ع(،ُ

ُالنصارىُاملسُوالُ،اإلسالمُورجالهب ُبرسالةُالنيبُحممدُ)ص(سيما املبنيةُعلىُُيحينيُالذينُنادوا
ُ ُاإلنسانيةُيفُإبالشخصيُ ُسنُالظنُ وحُ ُ،ةالبشريُ الوثوقُبالطبيعة ،ُويفُوخريُ ُدراكُالقيمُمنُحقُ ة

ُ.(3)"واألديانُالسابقةُمهانة،ُعندُد عاةُاألوثانُةُاليتُكانتُ حفظُالكرامةُاإلنسانيُ 
ُتقد م ُعلىُما ُوبناًء ُفقد ُاملسيحي؛ ُأستمد ُمنُفكر ُاملؤمننيُون ُأيبُأمري ُعليُبن اإلمام

ُُوعطالبُ) ُملعاجلاتُ انطالقاتُفكريُ ُه،عطاء( ُُةُ حياتيُ ُة ُإذ ُالشعريُ كثرية ، ُيفُنتاجاتم ة،ُأمثروها
ُ.(4)وغريهاُ...فكانُأغلبهاُيفُذكرُبيعةُالغدير

,ُحنوُطالبُ)ع(ُبنُأيبُاملسيحينيُباألمامُعلياملصادرُالقدميةُبيانُانبهارُُحوتُ كماُ
ُمُ  ُعنيُاملاء ُبصخرةُ ظهور ُراهبٌُُغطاة ُماُ،(5)..مسيحي..ُحيرسها ُُوهذا العشقُواهليامُيثريُفينا

ُأهلُالبيتُ)الذيُأ ُيفُيُ(6)بقراطُبنُأشوطُأنُ ُ.ُولذا؛ُجند(عمثرُيفُأشعارُاملسيحينيُحب ب  تغىن 
ُ:(0)عنُذلكُالعشقُعرهشُ 
  مِ ــالمال في المواس علياً بإحضارِ ـــــــــــــٌد       محم امَ ــــــأق قدْ  بخمٍ  أليسَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                           

 .61ُُُُ-50ُسورةُآلُعمران:ُاآلياتُ-1
 .111ُُُُ-176صُ،ونصار، نجران )ص( المباهلة بين النبيسينيوس،ُلويس:ُُ-2

 .210ُُُص،32ُ،ُمج3العرفان،ُججملةُُ،محمد والحكمةالسبيت،ُموسى:3ُُ-
مامُعليُ)ع(ُيفُمعركةُاجلمل،ُوساوىُبينهمُوبنيُاملسلمنيُيفُالعطاء؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي نظر؛ُقاتلُاملسيحيونُمعُاإلُ-4

 .144ُُ-143ص،2ُ,ُمجتاريخ اليعقوبياليعقويب،ُأمحدُبنُأيبُيعقوبُبنُجعفر:ُ
 .65ُُُُصُ،الهداية الُكبر،أيبُعبدُاهللُاحلسنيُبنُمحدان:ُُ،اخلصييبُ-5
ُكبريُحنيُاضطربُأمرُأرمينيةُُيفُعهدُاملتوكلُيوس ُبنُحممدارقةُأرمينية.ُُووهوُأحدُبطُبقراط بن أشوط:ُ-6 خرجُعليه

،ُوبعثُبهُإىلُاخلليفةُلقىُالقبضُعليهأُنُ ؛ُفحاربهُيوس ُوانتهىُاألمرُبهُألنفسهُعلىُاملنطقةُإلمارةبطارقتهاُبقراطُيطلبُا
 ُُُُ.31ص،1ُمج،ُالبحتري ديواناملتوكل.ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُالطب اع،ُعمرُفاروق:ُ

   .3ص،ُمناقب آل أبي طالبأبوُجعفرُحممدُبنُعلي:ُ،ُبنُشهرُآشوبُ-0
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  مِ ـــي بن فاطــــدي علـــــــبع ولكمُ ـــفم م     ــــــمنك مولهُ  نتُ لهم من كُ  فقالَ                 
ُمِ ـــــراغ مِ ــى رغــــه علـــاد أعاديـــــوعـــــــُه      ولي يَ ـــــــــــن ولــــي كُ ــإله فقالَ                 

فكراًُُةُاإلمامُعليُ)ع(شخصيُ ُيلثباتمُمثااًلُناصعاًُبتماءُوكتاأشعارُهؤالءُالشعُرُوكانتُ 
ُألُوعمالًُ ُواخلالصنُ وأخالقاً؛ ُالنور ُطريق ُليسُ ُ؛ه ُللمسيحيني ُبالنسبة ُللُفكان نيُمسلمأمامًا

ُيبحثُعنُخالصهُلُ مامُلكُ فحسب؛ُبلُإ ُح ر  ُ.إنسان 
سنيُ)ع(ُمنُالنصارىُفهناكُشعراءُرثواُاإلمامُاحلُ؛(وملُيتوق ُاألمرُعندُاإلمامُعليُ)ع

؛ُ(2)القبطيُاألصلُوغريهُمنُشعراءُالكوفةُ(1)هــ(314)ت:ُُبنُيوس ُبنُصبيحُالقاسمُ:حنو
السيدُُمنُمصري ُي شبهُمصريُالقاهماُاُلُِمبُ رُ ،ُيفُنفوسُاملسيحينيُ)ع(ُلهُأثٌرُواضحٌُُمامُاحلسنيفاإل
ُلذكرىُاملسيحُوفاءًُاهُ)ع(،ُوختليدُذكُرُعلىُاحلسنيُفكانُاحل زنُ؛اءُتبليغُرسالتهجرُ )ع(ُُاملسيح

ُ)ع( ُاحلسنيُبن ُاإلمام ُهنضة ُوبقاء ُبظُِت ُُ)ع(. ُلقي ُرسالة ُعلىُخلود ُالهلا )ع(ُُاملسيحالسيد
ُ ُبينهما؛ ُالوقائع ُلتشابه ُيبني  ُواالختالفُبينهما ُتشافنقاطُالتشابه ُمنُُمثة ُيقرهبما ُغريُمباشر به

ُ ُأويتُقدرةعاملسيحُ)فبعضهما؛ ُالناسُوهوُيفُاملهدُصبُ( ُُواحلسنيُ،ياًُُماطبة أويتُملكةُ)ع(

ُ.(3)البيانسنُاخلطابةُمنُطالقةُلسانُوحُ 
ُحُ ُ-يضاًُأُ-ُجندهُ ُاوممُ  ُدفعتُ ُ)ع(؛ُاحلسنيُلإلمامُ(4)املسيحينيُبُ من ُحادثة ُنذكر
ُتقبيلُرأسُنُ مسيحيُألُبراهبُ  ُمقابل ُيبذلُدراهم ُاستشهاده، ُالشري ُبعد ُبالطيبه ُ،وتطيبه

                                                           

منُأهلُالكوفةُ،ُوكانُأسن ُمنُُبينُعجلُموىلُهوُوُ.سمُبنُيوس ُبنُصبيحُالقبطيُاألصلالقاهوُُالقاسم بن يوسف:ُ-1
ُُوُعراًُأخيهُأيبُجعفرُأمحدُبنُيوس ُوأكثرُشُ  ُالذيُأعجبهُمنُمرامنه،ُوأفصحُيفُشعره، منُمجيعُُميُالبهائئأشعرُيفُفن ه

ُك ل هُُمتارُوللناسُفيهُفائ ُي سقطُمنُشعرهُشيء؛ُألن ه ُأن هُلرأسُفيهُمتقد مُمجيعُمنُحناه،ُوماُينبغيُأن  دة؛ُللمزيدُاحملدثنيُحّت 
،ُجواد:ُ  .336،ُص1ج،ُالطفِّ  أدبُ منُالتفصيلُي راجع،ُش رب 

 .61ص،ُمعجم الشعراءُاهللُحممدُبنُعمران:ُبوُعبدأُ،املرزباينُ-2
 .220ص،6ُجُمصدرُسابق،ُ:ُتاريخُاألممُوامللوك،ي،ُأبوُجعفرُحممدُبنُجريرالطرُبُ-3
ُ،ُاملوتمامُاحلسنيُوعصبتهُالقليةُاملؤمنةُعزمواُعلىُالكفاحُحّت ُاإلُُنُ إ"ُكليزيُبرسيُسايكس:نخُاإليقولُاملؤرُ ويفُذلكُُ-4

ُببطولةُ  ُكثريُ ُناهيكُ ،ُُيومناُهذاحّت ُُوُ،بارناُعربُالقرونىُإعجابناُوإكُِتتحدُ ُتُ ظلُ ُوبسالةُ ُوقاتلوا ُدُ سُ منُاحلوادثُاليتُجتُ ُعن
بنُُحممدالنيبُاألكرمُنبياءُُخامتُاألسلُحّت ُعليهاُالرُ ُةُاليتُتعاقبتُ هليُ مُاملسريةُاإلائدُقوُ كقُُ(ع)ُسنيمامُاحلُ إللُينياملسيحُبُ حُ 

ُللمزيدُمنُالتفصيلُيُ ص)ُعبدُاهلل ُكرمنظر(؛ ُالسوريُ جملُ ُ،كربالء الفداء في الفكر المسيحيُ:؛ُقنصل، ُالكلمة :ُعددالُ،ةة
     .10،ُص1000،ُالسنة:14ُ
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ُ؛ثناءُالليلُمسعُتسبيحاًُوتليالًُويفُأُ،ىلُجانبُصومعتهإُلىُرمحُ الرأسُعُصبُ وكانُذلكُعندماُنُ 
ُ
 
ُ"،اهللُباُعبد"السالمُعليكُياُأُقائاًلُيقول:ُ-أيضاًُُ–ُومسعُ،رطهُ ورأىُنورًاُساطعًاُمنُالرأسُامل

يبُطالبُوأمهُهُرأسُاحلسنيُبنُعليُبنُأن ُإُ:،ُويفُالصباحُقالوُلهملُيعرفُاحلالُبُحيثُ فتعجُ 
ُلكمُأيتُ ُ)ص(،ُتُالنيبُحممدفاطمةُبن ُاجلماعةفقالُهلم:ُتبًا إذاُُيفُقوهلا:ُاألخبارُصدقتُ ُ،ها

اُغادرواُوملُ ُ،ُبعدُدفعُالدراهمال ُفلمُيأذنواُلهُإُالرأسُ ُلُ قبُ ي ُُرادُمنهمُأنُ دماً.ُوأتلُمتطرُالسماءُقُ 
ُ.(1)ينقلبون"ُمنقلبُ ُيُ الذينُظلمواُأُوسيعلمُ :ُىلُالدراهمُمكتوبُعليهانظرواُإُ،املكان

،ُفكتبواُدبُالط ُأيضاةُمعُأدباءُمنُالديانةُاملسيحيُ امتزجُاألُ وإىلُذاتُالسياق؛ُفقدُ
،ُ(2)اسالشاعرُحبيبُالغطُ ُ:دباءلُالقصائد،ُومنُهؤالءُاألُ مج(ُأعذبُوأمامُاحلسنيُ)ععنُاإل

ائدهُالرائعةُقص،ُُو4) )(1000ُ:)تُوالشاعرُالكبريُالقديرُبولسُسالمة،ُ(3)والشاعرُحليمُدموس
 :ُُ(5)(؛ُفيقولُيفُرائعةُمنُروائعه)عُبنُعليُاحلسنيالشهيدُاإلمامُُحبقُ 

 ناولــوني القرآن قــال حسـين
 لذويه وجــدَّ فــي الـركعاتِ                                        

 فرأ، في الكتــاب ِسفــَر عزاء
                                                           

 .04ص،ُفي الفكر المسيحي )ع( سينالحُ ُانطوان:بارا،ُُ-1
أعلنُ)ع(،ُإذُُكُمبذهبُأهلُالبيتسالمُومتسُ ،ُاعتنقُاإل1107وهوُشاعرُمسيحيُلبناين،ُولدُعامُُحبيب الغطَّاس: -2

ُبكُ  ُُلُ إسالمه ُواعتزازُعام ُعلىُاملسيحينيممُ ؛1067ُفخر ُكانُحكرًا ُالذي ُمنصبه ُجعلهُخيسر ُمنُخدمةُا ُاستقالته ُفقدم ؛
،www.saddan.comُُ،ُم تاحةُعلىُشبكةُاألنرتنتُعلىُاملوقع:موسوعة الشعراءُ؛نظرمزيدُمنُالتفصيلُيُ اجليش.ُلل

 .20ُ/3ُ/2711تاريخُالزيارة:ُ

ُمثُ ؛ُيةُيفُزحلةةُالشرقىُدراستهُيفُالكليُ وتلقُ م،1111ُمدينةُزحلةُعامُولدُيفُُ،شاعرُومرتجمُلبناينهوُُحليم دموس:ُ-3
:ُديوانهُ)ديوانُحليم(،ُُولهُقصائدُفاتُمنهاؤلُ لهُمُ .ُىلُوطنهرجعُإُمثُ ُهناك؛ُةُقصريةدُ وتعاطىُالصحافةُمُ ُ،ىلُالربازيلهاجرُإ
ُ،موسوعة الشعراء(؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُصدىُاجلنان)ُ:اهاعلىُحدةُمسُ ُحفظهاُيفُجمموعةُ ؛ُإذُواملراسالتالتهنئةُ
 .20ُ/3ُ/2711،ُتاريخُالزيارة:www.saddan.comُُاحةُعلىُشبكةُاألنرتنتُعلىُاملوقع:م ت

ُمسيحيأُ:بولس سالمةُ-4 ُُلبناين،ُديبُوشاعر ُيفُجزين ُُجنوبولد ُاليسوعيُ لبنان، )جامعةُُةدرسُاحلقوقُيفُاجلامعة
ُلهُملحمةُ)الغدير(ُاليتُتبلغُأكثرُمنُثالثةُآالفُبيتُيفُسبعةُوأربعنيُفصالًُُ.(1021سنةُ)ُوعملُقاضياًُُالقد يسُيوس (،

ُتناولُفيهاُتاريخُاإلسالمُمنذُبدءُالدعوةُاحملمديُ 
 
ُكربالءحّت ُُوُ،باركةةُامل ولهُغريهاُالكثريُمنُالقصائدُيفُمدحُاإلمامنيُ.ُُيوم

،ُتاريخُالزيارة:htt//newspaper.annahar.comُم تاحُعلىُشبكةُاألنرتنت،ُعلىُاملوقع:ُُ)ع(.ُعليُواحلسني
20ُ/3ُ/2711.ُُ   
 .60ص،1ُ،ُجسينيعر الحُ لى الشِّ إالمدخل ُحممدُصادق:ُ،رباسيالكُ ُ-5

http://www.saddan.com/
http://www.saddan.com/
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 ه علــى الصفحــاتِ ومشى قلبـ                                     
 ليس فــي القــارئين مثُل حسين

 عالمــاً بالجـواهــر الغاليـاتِ                                          
 فهــو يدري خلف السطور سطوراً 

 ليــس كـُل العجاز في الكلماتِ                                      
 طهاربيان الُعلوي فـي أنفس األلل

 مسر، يفــوُق مســر، اللغاتِ                                           
 وهو وقٌف على البصيرة فاألبصار

 نجــم الباهراتِ تعشو فــي األ                                            
 للشواطئ رمــالً يقذف البحـُر 

 الل جـاتِ  تغوص فــي واآللي                                           
 مصل ـون فــي التـالوة أشبـاهوال

 ـــاتِ ـــــــــالنيّـــــــــروق بـــــــــــــوإنَّ الفــ                                       
ُفالمناجـاة شعلــٌة مــن فـؤاد

 صادق الــحس ُمـرهف الخلجاتِ                  ُُُُُُُُُُُُُُُُ
 لفإذا لم تكن سو، رجع قو 

 فهي لهـو الشفـاه بالتمتماتِ                                       
 د الُمصلي حسـينإنما الساج

 طاهُر الذيل طّيب النفحاتِ                                           
 فتقّبْل جبريـُل أثماَر وحـي

 ائناتِ أنت ُحّملتـُه إلـى الك                                            
 إذ تلقَّـاه جـد ه وتـــــــــــــــاله

 ُمعجزات ترن  في السجعاتِ                                              
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 وأبوه ُمدّون الذكر أجـــــــــــــــــراه
 ياًء علـى سواِد الدواةِ ـــــــــــــــض                                             

 قيُه نجُل فقيــهفالحسين الف
 أرشد المؤمنين للصلـواتِ                                                  

ُاألدبُالعريبُبقائمةُ  ُالُكبريةُ ُُويطالعنا ُاملسيحينيُسمنُقاماته ُواألدباء ُالشعراء ُمن امقة
ُمنُعليُواحلسني سُسالمةُكتبُالشاعرُاللبناينُبول؛ُإذُُةُالكبريةالروحُاإلنسانيُ ُ)ع(ُاستلهموا

ُكتبُملحمةُ)عليُواحلسني(ُاليتُتبلغُ ُكما ملحمةُ)الغدير(ُاليتُتبلغُأكثرُمنُثالثةُآالفُبيت،
رميونُ،ُوكتبُ(ُبيتا5505ًُة(ُاليتُتبلغُ))امللحمةُالعلويُ (1)عبدُاملسيحُانطاكي،ُوكتبُ(ُبيتا227ًُ)

ُ.(ملحمةُ)احلسنيُ(2)يسقسُ 
ُ:(3)ادوارُمرقصيقولُ

 ئها *** لوحي عليهم كالضياء العاقديا غرة الشهداء من عليا
 موسومة بدم الشهادة فهي ل *** تنفك تدمي مثل زند فاصد

                                                           

ُالكواكيبُالرمحنُبعبدُصلواتُ ُهبا،ُموتعلُ ُحبلبُولدُاألصل،ُيوناينُعريبُسوريُوصحفيُشاعرُعبد المسيح األنطاكي:ُ-1
ُومدحُمصر،ُيف(ُالعمرانجمل ةُ)ُمثُ ُحلب؛ُيفُ(الشذور)ُةجملُ ُأصدر.ُالعريبُالعاملُيفُوساحُمصر،ُإىلُهاجرعلىُيده.ُُوتتلمذ
ملحمة ُ:)ع(.ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُاألنطاكي،ُعبدُاملسيحُعليُاإلمامُسريةُيفُطويلةُقصيدةُونظمُ،العربُاألمراءُبعض

 .117ص،ُاإلمام علي )ع(

ُبيةالرتُ ُدائرةُيفُاإلداريُوالعملُالتدريسُومارسُ،ةالشرقيُ ُةالكليُ ُيفُدرس،ُزحلةمدينةُُيفُولدلبناين،ُُشاعرُقسيس: ريمونُ-2
ُحركة)ُعربُومؤمتراتُ ُوندواتُ ُةُ إذاعيُ ُحلقاتُ ُيفُشاركُكماُ.ةريُ عشُ ُومهرجاناتُ ُولقاءاتُ ُأمسياتُ ُيفُشاركُ.البقاعُيفُةالوطنيُ 
ُاحلوارُحركةُيفُسمؤسُ ُوعضوُ،لبنانُابتُ كُ ُاحتادُوعضوُ،الثقايفُزحلةُقضاءُجملسُعضوُ.ُوهوُأيضاًُ(لبنانُيفُوالثقافةُاحلوار
ُجمموعاتُمخسُلهُصدرتُ.ةوالفرنسيُ ُةالعربيُ ُباللغتنيُالشعرُيكتبُالبقاع.ُيفُاألدبُواحةُرئيسُونائبُ،لبنانُيفُوالثقافة
ُعام(ُشاعرُأوراق)وُ،(1000)ُعام(ُةالفرنسيُ ُباللغةُأوىلُقصائد)وُ،(1001)ُعام(ُاحلكيمُالفقيه،ُالفارس،ُي،عل)ُهيُةعريُ شُ 
ُأومسةُةعدُ ُنحمُ ُة.والفرنسيُ ُةبالعربيُ ُةعريُ شُ ُُمطوطاتُةعدُ ُولهُ.(2717)ُعام(ُاحلسني)وُ،(2775)ُعام(ُمنائر)وُ،(2774)
 .21ُ/3ُ/2711ُُ،ُتاريخُالزيارة:www.annabaa.orgُ:موقعُالنبأاألنرتنتُعلىُم تاحُعلىُشبكةُُلبناني ة.ُمراجعُمن

ُ،ودخلُاملدارسُفيهاُوعملُمعلماُيفُبلدتهُ،ةُيفُسورياولدُيفُالالذقيُ ُ،شاعرُوكاتبُوصحفيُسوريُ:إدوار نقول مرقص3ُ-
ُكانُةُأكثرهاُفرنسيُ ةُإىلُالعربيُ أدبيُ ُوترجمُأعماالًُُ، ُوجمالتُسورياُومصرُولبنانيفُصحُكماُعملُحمرراًُ.ُومصرُ،وطرابلس ة،
ُكُُِعدُ يفُاجملمعُالعريبُبدمشقُويُ ُعضواًُ ُكُ من ةُوترجمُفاتُاألدبيُ ةُيفُالوطنُالعريب،ُلهُالعديدُمنُاملؤلُ ابُاملقالةُالصحفيُ تُ بار

يفُُُ)ع(ُاليتُمحلهاُاإلمامُاحلسنيلياُقصيدةُاستوحاهاُمنُالقيمُالعُ ُلهُديوانُشعرُضمُ ُ،ةةُإىلُالعربيُ العديدُمنُالكتبُالفرنسيُ 
 .31،ُصُمعجم المؤلفين السوريين؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع؛ُعي اش؛ُعبدُالقادر:ُكربالء

http://www.annabaa.org/
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 *** ل يخضعون لغاصب ومعاند كيما يسيروا في الحياة بنهجه
 :ويقولُبولسُسالمة

 استقالل تحاولُ  *** لشعوبٍ  الزكي لواءٌ  سوف يبقى الدمُ 
:ُوقال؛ُفلعنُقاتليهُ)ع(؛ُأُباحلسنيتنبُ )ع(ُاملسيحُُالسيدُنُ أحداثُوالرواياتُوتذكرُاأل

 ي أنظرُ وكأنَّ  ،ومقباًل غير مدبر )ع(، نبياءه كالشهيد مع األنَّ إف؛ فليقاتل معه ؛"من أدرك أيامه
ُ.(1)"الزاهر القمرُ  دفنُ يُ  فيكِ  ،الخير كثيرةِ   لبقعةٍ  كِ إنَّ  :زارها وقال لَّ إ وما من نبيٍّ  ،لى بقعتهِ إ

ةُُللمسيحيُ ُهوُشهيدٌُ؛ُذاًُإةُسيحيُ املنظرُالمنُوجهةُأيبُطالبُ)ع(ُبنُعليُبنُُفاحلسني
دونُُتصرُبفردُ ختُ ُالُةُ مشوليُ ُةُ إنسانيُ ُفداءهُذوُأهدافُ ُألنُ ُ؛وكماُلغريمهاُمنُالعقائدُ،كماُلإلسالم

ُ.دونُأخرىمنُُبعقيدةُ ُوالُ،أخر

مامُفالُجيدرُبناُاعتبارُاإلأ؛ُطرهبذهُاألُ (ُع)ُبنُعليُةُثورةُاحلسنيماهيُ ُددحتُ ُوماُدامتُ 
ُُُُ-هيُُماُوُخرى؟ةُاألُ نسانيُ األديانُوالعقائدُاإلُلُ ولكُ ،ُةشهيدًاُلإلسالمُوللمسيحيُ ُ(ع)احلسنيُ

ُ)ع(،ُستشهادُوفداءُاحلسنيانساينُمللحمةُشجرةُالفكرُاإلُعنرؤيةُالفكرُاملسيحيُاملتفرعُُ-اًُأذ
األعمدةُاليتُتقومُعليهاُمعتقداتهُُ(،داءُوالتضحيةوالف)ُ:ستشهادهذاُالفكرُالذيُيرىُيفُركينُاال

ُ
 
ُ؟ةإنسانيُ ُةُ رةُبشموليُ ؤطُ امل

ىلُإجاءُُماُ(ُالذيعبنُمرميُ)ُعيسىوميكنُلناُاإلجابةُهنا؛ُمنُخاللُالسيدُاملسيحُ
ُ ُاحلقُ ُال ُإالناس ُبشارة ُأجل ُمن ُومستشهدًا ُالفداءُفثمُ ُولذا؛ُ.قائدًا ُحركيت ُبني ُكبري ُتقارب ة
ُ.(2))ع(ُهادُاللتنيُأقدمُعليهماُعيسىُواحلسنيواالستش

ُ:منهايون،ُُوثُهباُاملسيحهناكُأقوالُحتدُ كماُأن ُ
                                                           

ُكتابهُهعندُابنُقولويُ(ع)ىلُالسيدُاملسيحُإُبلُهوُمنسوبٌُُ؛جنيلهُيفُاإلهذاُالقولُملُيردُنصُ ُكُالبعضُبأنُ يشكُ ُ-1 ُ:يف
ُكانُمبقدورُالنيبُعيسىُ؛ُةخذُاحلقائقُوالرواياتُالتارخييُ أةُيفُعجبُاملرءُهلذهُاالنتقائيُ ويُ .62ُ(،ُصكاملُالزيارات) ُ(ع)فإذا

ُكلمةأبرصُبلمسةُبراءُاألإُوُاألكمهإحياءُاملوتىُوشفاءُ أدميهاُمنُُصرعُفوقُ عليهُاملرورُبكربالءُوالتنبؤءُمبنُسيُ ُفهلُعسريٌُ؛ُو
ُ،  ُفوقُمطارحُالطُ بأرضُكربالءُوتوقُ ُمرُ ُ(ع)ُعيسىالنيبُُأنُ ُخرىُتذكرُ حداثُاألُ واأل...ُمنُالزمن؟ُالشهداءُبعدُقرونُ 
،ُحممدُبنُعليُبنُاحلسنيُبنُالصدوق؛ُللمزيدُمنُالتفصيلُي راجع،ُهدريُدمهُفوقُهذهُالثرىومُ ُ(ع)ولعنُقاتليُاحلسنيُ

 .205ص،ُتمام النعمةو  كمال الدينإ:ُموسى
ةُجملُ ُ،الحسين في الفكر المسيحيُ:حمسنُظافر؛ُغريب،11ُص،ُالحسين في الفكر المسيحيُ:نانطواي نظر؛ُبارا،ُُ-2

ُ.2717ُ،ُلسنة2013:ُعدد،ُالناحلوارُاملتمدُ 
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ولنصبنا له في   ،راية بلدٍ  لِّ لرفعنا له في كُ  ؛كان الحسين لنا "لوُمسيحي:ُيقولُقسٌُ -1
 .(1)سم الحسين"اة بلى المسيحيَّ إولدعونا الناس  ،منبراً  قريةٍ  لِّ كُ 

اإلمامُرسالةُبنيُُوُ)ع(،ُعيسىُوهوُيعقدُمقارنةُبنيُرسالة،ُ(2)نُباراانطواالكاتبُُيقول -2
ُ)ُاحلسني ُعلي حركتهما  ف نشأتهما وتشابه المحنة وتطلعاتظرو "إنَّ ُ(:عبن

ُ.ُُ(3)"كمتهتَّ  ة على مجتمعٍ الثوريَّ 
ُكماُكانتُ ُُ(ع)املسيحُالسيدُورسالةُ  هُ نَّ أل ؛عليَّ  نازلٌ  الربِّ  "روحُ ُ:وردُيفُاالجنيلُعلىُلسانه

 ،المظلومينَ  نْ عَ  وأخرجُ  ،همسبيلَ  طلقُ أو  ،المأسورينَ  بلغُ وأَ ، الفقراءَ  رُ بشَّ وأرسلني ألُ  ،مسحني
ُ.(4)لد، الرب" ةً مرضيَّ  ةً نَّ سُ  علنُ أُ و 

فاملسيحيونُُ؛صُاملرتبطُبعقيدةُأخرُالزمانةُبفكرةُاملخلُ يرتبطُالفكرُاملسيحيُوالعقائدُالشيعيُ ُو
ُُاملسيحالسيدُىلُرجوعُإيذهبونُ ُيذهبونُ)ع(، ُاإلُظهورُىلإوالشيعة

 
ُاملهديُامل ُ(.ع)ُنتظرمام

ُُجتاهُ افكالُالفكرانُيسريانُب ُالنقطةُ.ةصُالبشريُ ىلُُملُ إباللجوءُُوذلكُ؛واحدمعريف  ؛ُومنُهذه

لُمهديُالشيعةُموعودُاملسيحينيُمثُنُ أُو؛ُ(5)ةةُعلىُمستوىُالعقيدةُالدينيُ العالقةُاجلدليُ ُنشأتُ 
ُ.(6)وسيظهرُيفُأخرُالزمانُ،نظاردُوغابُعنُاألقدُول

                                                           

 .54ص،ُبو الشهداء الحسين بن عليأُ:؛ُعباسادالعقُ ُ-1
ُسوريُ:بارا انطوانُ-2 ُوصحايف ُكاتب ُيف ُواسعة ُشهرة ُاكتسب ُمبكُ ، ُخاللُُمُراًُاخلليج ُالفكرُ)ُ:كتابهن ُيف احلسني

ُأوُ (املسيحي ُابتدأ ُبالتألي ُمعُاإل. ُاحلسنيلُعهده ُُو)ع(ُمام ُزينبأرا، ُمعُاخته ُأنُخيتمه ُبنيُهذينُاملعلمنيُ)ع(ُد ُوما ،
ُألُ  ُاجملاالتالبارزين ُُمتل  ُيف ُوالروايُ  ُاالعرتافات ُوأدب ُوالواقعي ُالغييب ُواألدب ُالرحالت، ُأدب ُالبوليسيُ من ُوأدبُة ة

ُبعضُك تبهرمجتُ ولهُأدبُاخليالُالعلمي.ُاالحتالل.ُواألغربُمنُذلكُتنا ربىُيفُعاملُاملغامرةُالكُ ُنُ أُمنُاللغات،ُإال ُُإىلُعددُ ُت 
مع ُبارا،ُانطوان:.ُلياُيفُمخسُجامعاترُدراساتُعُ مقرُ .ُعملُلغة10ُرجمُإىلُالكتابةُهيُتناولهُقضيةُاحلسنيُ)ع(،ُوكتابهُتُ 

 ُُ.10،ُص2774،ُلسنة534ُةُالوسط،ُالعدد:ُجملُ ،ُاإلمام الحسين )ع(
 ُ.2776ُُ،ُجملةُالقبسُااللكرتوينُ،الحسين في قلب المسيح:ُخولة،ُالقزويينُ-3
 .3ُ:16ُمّت ُ؛ُُو4ُ:11لوقا:إجنيلُُ-4
ُ.66ص،ُسقدَّ هل البيت في الكتاب المُ أالواسطي؛ُأمحد:ُُ-5
ُُ(ع)مامُاحلسنيُنُلإل:ُإسراءورةُاإلسمنُُ(6:ُ)يةالواردةُيفُتفسريُالربهانُذيلُاآلُةحاديثُيومُالكرُ أُذكرتُ ُ-6 اًُمُ همدورًا

ُحسابُالناسُاحلسنيُيتوىل ُُنُ إُ(،ع)مامُالصادقُوقدُرويُعنُاإلُ(.ع)مامُاملهديُةُجتهيزُاإلُمهمُ حيثُيتوىل ُُ،بعدُالرجعة
الذيُيليُحسابُالناسُُنُ إ"ُويقول:ُ(،عبنُمرميُ)ُعيسىُدةُاملسيحينيُيفُحقُ عقيبعيدُُىلُحدُ إوهذهُالعقيدةُتشبهُُيومُاجلزاء

الحسين في الفكر "؛ُبارا،ُأنطوان:ُىلُالنارإُوبعثٌُُ،ىلُاجلنةإُاُهوُبعثٌَُّنُ إفُ؛اُيومُالقيامةمُ أفُ؛قبلُيومُالقيامةُاحلسنيُبنُعلي
 .15ُ،ُمرجعُسابق،ُصالمسيحي
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ُنعرفُ-واألملُاخلالصيُ ُيقرتفُخطيئة،ُاخلطيئةُُنُ هوُإُ؛عندُاملسيحيةُ-مثلما اإلنسانُبعدما
ُاهللُاليت ُعن ُاهللُوتفصله ُعن ُتبعده ُإىلُاهللُنفسه؛ ُاحلاجة ُيأيتُتكون ُأن  ُأو ُخرُ ؛ ُما بتهُويعيد

ُُُ.يعيدُلإلنسانُاحلياةُأنُ ُوُ،اخلطيئة ويقومُبفداءُاإلنسانُُ،ديتجسُ ُ-عندُاملسيحي ةُ–اهللُكماُأن 
لصهُمنهاُمنُخطيئته ُ.وخي 
ُ ُيوجدُهناكُمفهومٌُإنُ ُ:نقولُنحنُبالتأكيدُالُنستطيعُأنُ فُ؛اإلسالمُيفُماُخيصُ أم ا ُه

ُللفداءُيفُاإلسالمُواضحٌُ الُُو،ُهناكُماُيشبهُمفهومُالفداءُاخلالصيُعندُاإلسالمُالشيعي؛ُإذُإن 

ُتأكيد.ُبالين ُيوجدُعندُاإلسالمُالسُ 
ُيبقىُمفهومُُملُيكنُ ُبنُعليُبنُأيبُطالبُ)ع(ُمباُأنُاحلسنيُو إهلًاُوملُيؤل هُأبداً،ُهلذا

ُأكثرُبقضيةُالشفاعة عظيمةُعندُُلهُمكانةُاحلسنيُ)ع(ُأنُاإلمامُوُ،الفداءُعندُالشيعةُمرتبطًا
ُاإلنسان.بنيُوسيطُبنيُاهللُُوالهوُُو،ُاهلل

بالنسبةُللفكرُالشيعيُهمُوسطاءُبنيُاهللُفاألئم ةُاالثينُعشرةُُ؛منُخاللُهذهُالوساطةُو
كانُهلمُوجودُسابقُيفُالسماءُقبلُُُ-سبُالرتاثُالشيعيحبُ-مُعلىُاعتبارُأهنُ ُ،اإلنسانبنيُُو

ُكانتُ ونفوسُاألئمُ ُعام،ُأل (13ُـــُ)ةُبـاخلليق ُلكُأنُ معىنُذُو،ُأمامُعرشُاهللمنُالنورُُكأعمدةُ ُُة
ُ،هللُدٌُياملسيحُالذيُهوُجتسُوُ.ةةُهلمُهذاُالدورُالوسيطُمثلماُهوُبالتأكيدُبالنسبةُللمسيحيُ األئمُ 

هلمُهذاُُاالثينُعشرةُةبتهُاخلطيئة.ُفاألئمُ وهوُجيّددُأوُيصلحُماُخرُ ُ،اإلنسانبنيُوهوُبنيُاهللُُو
ُأهنُ  ُاعتبار ُعلى ُالدور ُأولياء ُم ُاليتُميُواهلل. ُاملكانة ُاألئمُ هذه ُيفُالرتاثُالشيعيُجتعلهمُتلكها ة

ُ.1))يكونونُوسطاء،ُوبالتايلُشفعاءُللمؤمنني
ُُ؛بالتأكيدُو شفاعةُالقديسني،ُةُاملسيحيُ ،ُإذُتوجدُيفُفهومُاملسيحيهذاُيقرتبُمنُاملفإن 

ُمُ  ُالشيعيُشرتكٌُوهذا ُالرتاث ُاملسيحُولكنُ ُ؛مع ُُالسيد ُللمسيحيُ )ع( ُيؤدُ ُةبالنسبة ُدورُال ي
ُ.يقومُباخلالصُ؛ُغريُإن هشفيعال

ُ،ةُاجتاهُاملسيحينيبنماذجُحياتيُ (ُع)وأهلُبيتهُ(،ُص)ُحممدُسريةُالنيبُحفلتُ ولذا؛ُفقدُ

بنُأيبُُمامُعليواإلُ(،ص)ُالسيماُسريةُالنيبُحممدُ،حافلةُبذاكرتمُعلىُامتدادُالعصورُوبقيتُ 

                                                           

ُُ.60ُُ،ُصةصادر العقائد المسيحيَّ المسيح في مُمحد:أُ،عبدُالوهابُ-1
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عراءُليهاُالشُ إةُاستندُعطياتُفكريُ مُجلبتُ (،ُإذُع)ُبنُعليُبنُأيبُطالبُواالمامُاحلسنيُطالب
ُيفُنتاجاتم.ُدباءُاملسيحينيواألُ 

ُالعالقةُواضحةُبنيُأ املسيحينيُالذينُبنيُُو(،ُع)هلُالبيتُوبناًءُعلىُماُتقد م؛ُجندُأن 
ُيفُحقُ  ُالذيُوُُ.همأنتجواُشعرًا حممدُبنُعبدُاهللُُُتعريفًاُيفُمحلُسريةُالنيبال ُ؛ُماُهوُإكرذُ ك ل 

ُللسيدُلنظرلُلفتٌُمُ-يفُواقعُاحلالُ–وهذاُ.ُدونُسواهم)ع(ُُطهارهلُبيتهُاألأُوُ)ص(، ؛ُإذُإن 
ُ.الشيعةُاملسيحُ)ع(ُحضوٌرُيفُت راثُاملسلمني

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُاملبحثُالثاين

 (ع) المسيحالسيد في هل البيت أروايات 
  :)ع( المسيحالسيد أوصاف  -لً وَّ أ

اُمنُأهمُاألسئلةُاليتُت ُالصدد:ُُر مب  (ُكي ُوص ُأهلُالبيتُ)عتبادرُإىلُاألذهانُهبذا
ُ(؟ُ)عُبنُمرميُنيبُاهللُعيسى

ُالسؤال ُعنُهذا ُُ؛ولإلجابة ُإن  ُلالصفاتُالتشكيليُ نقول: ُاملسيحُة ُع)لسيد ُالُغيبٌُ(
حاديثُكثريةُأُوردتُ ُعنُطريقُالنيبُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(،ُإذُالوحيبهُماُأعلمناُُال ُإنعلمُعنهُ
ُ:منهاُوُ)ع(،ُاملسيحالسيدُوص ُُتُ تبنُ (ُلُالبيتُ)ععنُأه
-ُُ ُعن ُحممد  ُبن ُجعفر ُاإلمام ُ)ع( ُالصادق ُقالأن ه  يتُ أر  :()ص محمد قال رسول اهلل":
رجال الزط ورجال  شبهُ سبط يُ  لٌ يطو  فرجلٌ  )ع(؛ ا موسىمَّ أف(. براهيم وموسى وعيسى )عإ

ا مَّ أرسول اهلل  يا :يل لهفقِ ، ال ثم سكتَ ق. ربعة جعدٌ  أحمرٌ  ا عيسى فرجلٌ مَّ أو . أهل شنوءة
ُ.(1)"لى صاحبكم يعني نفسهإانظروا  :قال ؟)ع( ابراهيم
 ،دم في وقارهآلى إينظر  من أراد أنْ "ُ:أن هُقالُ)ص(الرسولُاألكرمُحممدُبنُعبدُاهللُُعنُ-
بن  قبل عليأف؛ لى هذا المقبلإفلينظر ؛ لى عيسى في زهدهإو  ،ة بطشهلى موسى في شدَّ إو 

ُ.(2)أبي طالب )ع("
ُأ ُُويفُروايةُ ُ- )ع(ُُاملسيحبنيُالسيدُُو(،ُ)عُبنُأيبُطالبُمامُعليُوجهُالشبهُبنيُاإلخرىُتبني 

دم آلى إ ينظرَ  من أراد أنْ  ،عباد اهلل "ياُ:بأعلىُصوتهُقال(ُأن هُاُمثلُبنيُيديُرسولُاهللُ)صملُ 
لى نوح في شكره لربه إو ، لى إدريس في نباهتهإو ، في حكمته لى شيثإو ، في جاللته

لى إو ، هلل ومنابذته عدوٍ  لَّ لى موسى في بغض كُ إو ، ته ووفائهبراهيم في خلَّ إلى إو ، وعبادته
ُ.(3)هذا" بي طالبٍ ألى علي بن إفلينظر  ؛سن معاشرتهوحُ  مؤمنٍ  لِّ كُ   بِّ عيسى في حُ 

                                                           

ُُُ.34ُ،ُص17جُمصدرُسابق،ُ،نواربحار األُ:اجمللسي؛ُحممدُباقرُ-1
 .01ُُ،ُص0املصدرُنفسه،ُجُ-2
ُ.401صُ،العسكري اإلمام الحسن تفسيرُ-3
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(ُع)نُحيثُكاُ،)الكلمة(ُ:منهاُوُ؛بالكثريُمنُالصفاتالسيدُاملسيحُ)ع(ُوص ُكماُ
ُالقرآنُالكرميُعنُذلك،ُيفُقولهُتعاىل:وجلُ ُاهللُعزُ كلمةُ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن ﴿ُ،ُإذُعرب 

ُ.(1)﴾َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلهِ 
ُكثريُعنفُ؛واسطةلقُمنُغريُهُخُ نُ عليهُألُطلقتُ وأُ  ُالسيدُاملسحُ)ع(ُابن ُ–وص ُ؛ُأن 

وسيكونُذاُوجاههُ،ُيفُالنفوسُلسألهُمنُمكانةُ ُةرتمُعندُاملواجهمُوحيُ عظُ يُيُ أُ،بالوجيهُ-يضاًُأ
ُ.(2)مةُيفُالدارينوكرا

ُ،يفُمهده(ُع)عيسىُالنيبُاُنطقُحيثُوردُيفُالقرانُملُ ُ؛باركٌُهُمُ ن ُأُ-يضاًُأُ–ووص ُ
ُ.(3)﴾َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا﴿ :قالُعنُنفسه

ُ.(4)مرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُونصرةُاملظلوماأل(ُومنُبركاتهُ)ع

ُأخرُيذكرهُآُحديثُ يفُُو -
 
محدُبنُحممدُأبوُالعباسُأثناُحدُ :ُقالُ،حممدُبنُعبدُاهللُلفضُ بوُامل

عنُهاشمُبنُساملُعنُىيُبنُزكرياُعنُاحلسنُبنُحمبوبُثناُحيحدُ ُ:قال،ُبنُسعيدُبنُعقدة
من  ةٌ نَّ مر فيه سُ حب هذا األاص"ُيقول:ُحممد ُالباقرُ)ع(ُباُجعفرأُعتُ مسُ ُ:قالُ،اسيزيدُالكنُ 
 نَّ ؛ فإا شبهه من يوسفمَّ أو . من محمد ةُ نَّ وسُ  ،من عيسى ةٌ نَّ وسُ  ،من موسى ةٌ نَّ وسُ  ،يوسف

ا شبهه من مَّ أو  .من موسى فخائفا شبهه مَّ أو  .وهم ل يعرفونه ،إخوته يبايعونه ويخاطبونه
 .(5)"ة......عيسى فالسياح

فدفنه في الغري وهو قطعة من  ؛( التابوتخذ نوح )عأف. "...ُ(:)عالصادقُإلمامُقالُا -
 براهيمإخذ وأتَّ  ،تقديساً  )ع( س عليه عيسىوقدَّ  ،( تكليماً )ع م اهلل موسىالجبل الذي كلَّ 

ُ.(6)..."وجعله للنبين مسكناً  ،حبيباً )ص(  خذ محمداً وأتَّ ، خليالً  )ع(
 الحواريونَ  -ثانياً 

                                                           

ُ.101ُالنساء:ُاآليةُُسورةُ-1
ُ.376ُُُُ-374،ُص3،ُجن الكريمآتفسير القر :ُحممدُرشيد،ُرضا2ُ-
ُ.31ُُ:ُاآليةُسورةُمرميُ-3
ُ.215ُُ،ُمصدرُسابق،ُص2،ُجالتفسير الكبير:ُالفخرُالرازيُ-4
ُ.201ُ،ُمصدرُسابق،ُصمامةدلئل اإلُ:حممدُبنُجرير،ُالطربيُ-5
ُُ.21ُُ،ُصخبارجامع األُ:تاجُالدين،ُالشعرييُ-6
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ُكُ غلبُحّت ُُمثُ ،ُالثيابُي بيضونُ ُالذينُروناالقصُ ُ؛ُوهماحلواريونُيفُاللغة ُناصُ ُلُ ُصار
ُحوارياًُُمحيمُ ُلُ وكُ  ُبعضهم. ُاألُ:وقال ُصفوة ُُنبياءاحلواريون ُهلمُمن)ع(، ُخلصوا .ُ(1)الذين

ُ،ميانُوالعملونصرتهُيفُاإل،ُ(عالسيدُاملسيحُعيسىُبنُمرميُ)بُاليتُآمنتُ ُةواحلواريونُهمُالصفُو

ُ.(2)يفُتصديقهاُوأخلصتُ 
.ُوقدُ(ُيفُالكثريُمنُرواياتمُأهمُهذهُالرواياتهلُالبيتُ)عأفحديثُاحلواريونُذكرهُ

 وكانتْ ، ةلى بني إسرائيل خاصَّ إ )ع( رسل عيسىأاهلل  نَّ إ"ُقال:أن هُُ()عُالباقراإلمامُوردُعنُ
ُكانُعددُاحلواريونُ؛ُأ(3)"ةثني عشر اوكان من بعده من الحواريون ، قدسبيت المفي ته نبو   ي

السيدُاملسيحُوهؤالءُهمُتالميذُ،ُابمّتُوبرناُ:امساؤهمُيفُإجنيليُ ُكرتُ وقدُذُ .ُحوارياًُُةاثناُعشُر
ُ.(4)املسيحُ)ع(السيدُعيُإليهُدُ ُىلُماإةُيدعونُبثهمُيفُالقرىُاليهودي)ع(،ُ

. "...ُقال:أن هُعباسُعنُعبدُاهللُبنُُ()عبنُعليُبنُأيبُطالبُُوعنُعليُبنُاحلسني
سباط أو  )ع(، بعدد حواري عيسىفقال )ص(:  ة من بعدك؟رسول اهلل فكم األئمَّ  يا قلتُ 

ة، ثنى عشر اكانوا   :نوا؟. قالرسول اهلل فكم كا يا قلتُ  .إسرائيل ونقباء بني )ع(، موسى
ُ.(5)"ةثنا عشر اة بعدي ئمَّ واأل

ُاهلمداينُحديثُ يفُُو ُأمحد ُعن ُفضُ ُأخر ُبن ُاحلسن ُُالعنُعليُبن ُأعن ُبيه ُقال:أن ه
ا عند مَّ أ ؟ قال:مي الحواريون الحواريينسُ  لمَ : )ع(إلمام علي بن موسى الرضا ل "قلتُ 
وهو  ثياب من الوسخ بالغسل:خلصون اليُ  ارينقصَّ  اهم كانو نَّ موا حواريين ألهم سُ فأنَّ ؛ الناس
 اهم كانو ألنَّ ؛ ي الحواريون حواريينمَّ فسُ ا عندنا؛ مَّ من الخبز الحواري. وأ شتقٌ مُ  اسمٌ 

 فقلتُ  :من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير. قالومخلصين لغيرهم  ،مخلصين في أنفسهم

                                                           

 .051ص،1ُج،ُلسان العربُ:،ُحممدُبنُمكرمُبنُعليابنُمنظورُ-1
 .43-13ص،ُةل المسيحيَّ أصو ُ:داوودُعلي،ُالفاضليُ-2
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نزلتها ، من بالد الشاماسمها ناصرة  يةٍ هم من قر نَّ قال: أل مي النصار، نصار،؟سُ  له: فلمَ 
ُ.(1)بعد رجوعها من مصر" (السيد المسيح عيسى )عو بنت عمران  مريمالسيدة العذراء 

ُنعرفُأنُ  ُهذا ُُمن ُاالسم ُهبذا ُُُ-سببُتسميتهم ُالبعضكما ؛ُلبياضُثياهبمُ-يرجعه
ُ ُقأخويرجعه ُكانوا ُإذ ُعملهم، ُالثياباصُ رونُإىلُطبيعة ُرينُيبيضون ُإمنُقالوهناكُ، واُمُمسُ هنُ :

ُ.(2)نفاقُوربيةُلُ بذلكُلنقاءُقلوهبمُمنُكُ 
ُكوبُالدمُ ُ:(ُأن هُقال)عُالصادقُعنُأيبُعبدُاهللويفُحديثُابنُحمبوبُعنُأيبُحيىي

 )ع( عيسى وما كان حواريِّ  ،انا حواريونشيعتَ  نَّ ا شيعته، وأكانو ( عيسى )ع حواريَّ  "إنَّ 
قال  ؟إلى اهلل من أنصاريّ  :ا قال عيسى )ع( للحواريينَ منَّ ؛ وإنابأطوع له من حوارين ل

نا واهلل ، ول قاتلوهم دونه، وشيعتُ نصروه من اليهود فال واهلل ما ،هللا نصارُ أ نحنُ  :الحواريونَ 
 عذبونَ ويُ  حرقونَ دوننا ويُ  ويقاتلونَ ، ينصرونا ()ص رسولهُ  -ذكرهُ عزَّ  – اهلل ضمنذ قبلم يزالوا 

ُ.(3)"ا خيراً عنَّ  جزاهم اهللُ  لدانِ في الب دونَ شرَّ ويُ 
دُالباهليُعنُمعاذُعنُابنُعونُعنُحممدُبنُخال ُنُرجاءُبنُحيىيُالعربتائيُالكاتبُعُو

ُ ُبنُزيد ُُأنسُبنُمالكعنُعنُهشام  عيسى عن حواريِّ  (رسول اهلل )ص سألتُ "ُقال:أن ه
ين في نصرة اهلل دين مكمثمجرَّ ة ثني عشر ، وكانوا امن صفوته وخيرته اكانو  :)ع(؛ فقال

 .وعناءٍ  وجدٍّ  ونفاذٍ  ينصرونه على بصيرةٍ  اوكانو  ،زهو فيهم ول ضعف ول شكَّ  لورسوله، 
، وفاطمة عليٍ  لبِ من صُ  ةثنا عشر ة من بعدي افقال األئمَّ  :رسول اهلل يا فمن حواريكَ  قلُت:

ُ.(4)والسالم" ةِ التحيَّ  عليهم من اهللِ ديني  نصارُ هم حواريي وأ

                                                           

ُ.203ُُ،ُص14،ُاملصدرُالسابق،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-1
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، دم المقتولابن آ :"السابقون أربعةُقال:أن هُُ(الباقرُ)عُخرُعنُأيبُجعفرآُويفُحديثُ 
، ارة عيسى وهو حبيب النجَّ والسابق في أمَّ ، ل فرعونموسى وهو مؤمن آ ةِ مَّ والسابق في أ
ُ.(1)وهو علي ابن أبي طالب )ع(" (ة محمد )صوالسابق في أمَّ 
ُ ُلفظُاحلوارينيُيفُالسُ كما ُأُةالنبويُ ُةُِنُ ورد ُالنيبمنُخالل ُيفُحممدُ)صُحاديثُعن )

ُاألوص ُاحلوارينيُعموماًُ ُوبوصفهمُخلفاء علىُوجهُوخاصتهمُمنُاتباعهمُُمجيعاًُُ)ع(ُنبياء،
ِإلَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه َحَوارِي وَن  يأُمٍَّة قـَْبلِ  يبـََعَثُه اللَُّه فِ  يٍّ َما ِمْن نَبِ  "ُل:أن هُقاُ()صُنهفعالتحديد؛ُ

ْصَحاٌب يَْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويـَْقَتُدوَن بَِأْمرِِه ثُمَّ ِإنَـَّها َتْخُلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخُلوٌف يـَُقوُلوَن َما لَ َوأَ 
َو يـَْفَعُلوَن َويـَْفَعُلوَن َما َل يـُْؤَمُروَن َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فـَهُ 

ُ.(2)"ِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلِبِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإِليَماِن َحبَُّة َخْرَدلٍ ُمؤْ 
اهللُتعاىلُحنيُأخربناُُألنُ (؛ُهذهُاألحاديثُتشملُاحلوارينيُمنُأصحابُعيسىُ)عُو

خواصُأتباعُُ(نيبُ)صوص ُبهُالوهوُالوص ُالذيُ؛ُاهمُاحلوارينيخربهمُيفُالقرانُالكرميُمسُ 
ُحواريُ ُبأنُ ُ(ةُالنيبُ)صنُ نُالقرانُالكرميُوالُمنُسُ صحيحُالُمُوملُيردُإليناُخربٌُ)ع(،ُُنبياءاأل

ُكانواُ ُ)ع(.ُواصُأتباعُاالنبياءخالفُالوص ُالعامُُخلعيسىُ)ع(
ُكانتُ احلواُذكرتُ الكرميُاليتُنُنصوصُالقرآُفإنُ ُ؛ضافةُاىلُذلكوباإل عمومهاُيفُبُريني

ُاالقتداءُهبمُيفُذلك.ةُبوأمرُاألمُ ُ،إمياهنمُوثباتمُونصرتمُلنبيهممعرفةُ
 رفعه الى السماء -ثالثاً 

ُالوضع ُضد ُالرفع ُالشي، ُإُارتفاعاًُُءُ ارتفع ُعالبنفسه ُتعاىلُ.ذا ُالعزيز:ُُقال ُكتابه يف
 .(4)بةقرُ ايُمُ  ؛(9)﴾َوفـُُرٍش مَّْرُفوَعةٍ ﴿

نيبُاهللُالسيدُاملسيحُعيسىُُياتُالكرميةُعلىُأنُ اآلُتُ دلُ كرُالرفعُيفُالقرآنُالكرمي،ُإذُوذُ 
ُاليهودُقتلهُوصلبه،ُىلُالسماءُبروحهُوجسدهفعُمنُاألرضُإرُ ُ()ع ُأراد نهمُاهللُملُميكُ ؛ُعندما
ُكماُمنه ،ُأخرىُيفُآخرُالزمانُةًُرضُمرُ هُسينزلُإىلُاألنُ علىُأُ-كذلكُ–اآلياتُالقرآني ةُُتُ دلُ .
ُعلىُقربُقيامُالساعة.ُعالمةٌُُوهي

                                                           

ُُ.156،ُص66ابق،ُجسالاملصدرُ،ُنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-1
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ُكثريُيفُتفسرُي ُ،(بالفتكُبعيسىُ)عُاُومهُ ُإسرائيلبينُُمألعمران:ُإن ُآلُسورةُلُهيقولُابن
ُكافراًُُ،ىلُملكُذلكُالزمان،ُووشواُبهُإواُعليهحنيُتبلُ هُالسوءُوالصلبُبُوأرادوا ،ُفاستثارواُوكان

ُ ُوينكُ غضبُامللك؛ ُويصلبه ُمنُيأخذه ُلُبهفبعثُيفُطلبه ُمبنُزمُ فل، ُأحاطوا ُوظنُ ا ُأهنُ له مُقدُوا
،ُوألقىُاهللُشبهتهُعلىُىلُالسماء،ُورفعهُمنُروزنةُذلكُالبيتُإاهُاهللُتعاىلُمنُبينهمجنُ ظفرواُبه؛ُ
ُالذي ُاملنزلُُالرجل ُيف ُعنده ُكان ُأولئكُاعتقدوافلمُ ، ُدخل ُُا ُالليل ُيفُظلمة ُ)ع(؛ُعيسىأن ه

ُووضعُو ُوصلبوه ُوأهانوه ُألالشوكُعلىُرأسهُافأخذوه ُاهللُهبم؛ ُمكر ُجنُ نُ ،ُوكانُهذا منُُُىُنبيهه
ُالقرآنُالكرميُعنُهذهُالواقعةُ،ُوتركهمُيفُضالهلمُيعمهونظهرهمورفعهُمنُبنيُأُكيدهم ،ُفيعرب 

ُبوُه ا َصلَ َوقـَْوِلِهْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللَِّه َوَما قـَتَـُلوُه َومَ ﴿ يفُقولهُتعاىل:
َوَما ٍم ِإلَّ اتِـَّباَع الظَّنِّ َما َلُهم ِبِه ِمْن ِعلْ  ۖ  َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّْنُه َولَِٰكن ُشبَِّه َلُهْم 

ُ.(1)﴾قـَتَـُلوُه يَِقيًنا
ُيعتقدونُ م ُأهن  ُكما ُاهللُأسكنُقدُظفروا ُألن  ُفكانُ؛للحقُ ُاًُوعنادُيفُقلوهبمُقسوةًُبه،

ُقالُاهللُتعاىلُ.(2)ىلُيومُالتنادُِالُتفارقهمُإُهمُذلةًُفأورثُ؛هلمُمالزماًُ ُكتابهُُوهلذا كم عنهمُيفُحم 
ُر اْلَماِكرِينَ ﴿ُ:الكرمي  .(9)﴾َوَمَكُروْا َوَمَكَر الّلُه َوالّلُه َخيـْ

ُالبيتُ)عُو ُأهل ُأن  ُجند ُذلك؛ ُعلى ُُ(بناًء ُيتحد ثون ُرفع ُ)عن ُاملسيح ُإعالسيد ُىل(
ُفالس ُالروايات؛ ُمن ُيفُالكثري ُماء ُالطربسيعن ُفضل ُبن ُيفُُُاحلسن ،ُ(قخالكارم األم)كتابه:

ُ(وفاطمةُ)عُاًُمُعليُ علُ ُ(األكرمُحممدُ)صُنُالنيبأُنصاريبنُعبدُاهللُاألُجابرعنُبسند ُم ت صلُ

؛ُةاُضالُ لكمُتُ السلطانُأوُضلُ ُأوُخفتماُجورُ ،ُبكماُمصيبةٌُُنزلتُ ُنُ إ"عاء،ُوقالُهلما:ُهذاُالدُ 
ُالوضوءفأ ُركعتنيُُِ،حسنا ُإوصليا ُأيدكما ُوارفعا ُوقوال، السَّرائِِر، يا يا عاِلَم اْلَغْيِب وَ  :ىلُالسماء

ِلِه، يا كاِئَد آٍد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ ُمطاُع يا َعليُم، يا اَللَُّه يا اَللَُّه يا اَللَُّه، يا هاِزَم اْلَْحزاِب ِلُمَحمَّ 
وسى، يا ُمْنِجَى عيسى ِمَن الظََّلَمِة، يا ُمَخلَِّص قـَْوِم نُوٍح ِمَن اْلَغَرِق، يا راِحَم َعْبِدِه ِفْرَعْوَن ِلمُ 

الن وِن ِمَن الظ ُلماِت، يا فاِعَل ُكلِّ َخْيٍر، يا هاِدياً  يُضرِّ اَي وَب، يا ُمْنِجَى ذِ  يـَْعُقوَب، يا كاِشفَ 
                                                           

 .150سورةُالنساء:ُاآليةُُ-1
ُُ.46ُ،ُص0،ُمج2،ُجن الكبيرآتفسير القر ،ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمر:ُابنُكثريُ-2
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ْنَت أَ ْيِر، يا َاْهَل اْلَخْيراِت، َخْيٍر، يا اِمرًا ِبُكلِّ َخْيٍر، يا خاِلَق اْلخَ يا داًل َعلى ُكلِّ  ِالى ُكلِّ َخْيٍر،
ِل آلَِّى َعلى ُمَحمٍَّد وَ ْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب، َاْساَُلَك َاْن ُتصَ أَ لَْيَك فيما َقْد َعِلْمَت وَ إِ  اللَُّه َرِغْبتُ 

"اهللُشاءُ ُنُ ابُإمثُاسئالُاحلاجةُجتُ ُ؛ُمَحمَّدٍ 
(1). 

ُأ ُقال ُوكذلك ُاهلل ُعبد ُ)عبو ُ)عمُ وأُ"....ُ(:الصادق ُعيسى ُغيبة ُاليهودُ(ا ُفإن ؛
َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَِٰكن ...ُ﴿ُ:بقولهُوجلُ ُهبمُاهللُعزُ وكذُ ُ،تلهُقُ نُ والنصارىُاتفقواُعلىُأ

 .(3)وهلا"ةُتنكرهاُلطمُ األُنُ ؛ُفإ(كذلكُغيبةُالقائمُ)ع ؛(2)﴾....ُشبَِّه َلُهمْ 
قام ؛ (علي بن أبي طالب )عمير المؤمنين أ "لما توفىُ:أن هُقالُحبيبُبنُعمرووعنُ

ُ.(4)"فع عيسى بن مريمرُ  ها الناس في هذه الليلةأيُ  :؛ فقال( خطيباً ابنه اإلمام الحسن )ع
ُاحل ُبن ُعلي ُبن ُزيد ُقالن ُأُ(سنيُ)عورويُعن ُالعابدينأُ"سألتُ ُ:ه ُبنُُيبُزين علي

يعينُحجواُُ؛(5)﴾َفِفر وا ِإَلى اللَّهِ ﴿ُوجلُ ُخربينُعنُمعىنُقولهُعزُ ياُأبهُأُله:ُفقلتُ ،ُ(احلسنيُ)ع
؛ُواملساجدُبيوتُاهللُ،فقدُقصدُاهللُ؛اهللُبيتُ ُفمنُحجُ ؛ُالكعبةُبيتُاهللُنُ ينُإب ُُياُ.ىلُبيتُاهللإ

هوُواق ُبنيُيديُاهللُواملصليُمادامُيفُصالتهُفُ،ىلُاهللُوقصدُإليه؛ُفقدُسعىُإليهافمنُسعىُإ
الُ،ُأليهرجُبهُإفقدُعُ ُ؛منهاُىلُبقعةُ جُبهُإفمنُعرُ ُ؛ُفإنُهللُتباركُوتعاىلُِبقاعاًُيفُمساواته؛وجلُ ُعزُ 

ُاهللُعزُ  ُ(6)﴾تـَْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالر وُح ِإلَْيهِ ﴿ُ:يقولُوجلُ ُتسمع ُاهللُعزُ . يفُقصةُُوجلُ ُويقول
ُاملسيحُعيسىُ ُ()عُبنُمرميالسيد ُعزُ ُ.(0)﴾....َبل رَّفـََعُه اللَُّه ِإلَْيهِ .... ﴿: :ُ(1)"وجلُ ُويقول

فـَُعُه َوالَِّذيَن َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميًعا ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَرْ ﴿
 .(0)﴾ٌب َشِديٌد َوَمْكُر ُأْولَِئَك ُهَو يـَُبورُ َيْمُكُروَن السَّيَِّئاِت َلُهْم َعَذا

                                                           

ُ.241صُمصدرُسابق،ُ،مستدرك الوسائلُ:حسنيُبنُحممدُبنُحممدُتقيُ،ُاملريزاالنوريُ-1
 .150سورةُالنساء:ُاآليةُُ-2
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ُقالن ُأُ(الصادقُ)عُيبُعبدُاهللوعنُأ للف ملك تسعة آ ("ينزل على القائم )عُ:ه
 .(1)"اهلل إاليه ا رفعهُ لمَّ  )ع( وهم الذين كانوا مع عيسى، وثالث مائه وثالث عشر ملكاً 

ُوع ُاحلسن ُحممد ُأبو ُصاحل ُالشيخ ُن ُعن ُأيبُُعنُالصدوقالشيخ ُبن ُحممد ُعن أبيه
ُعنُ ُعنُحممدُبنُعبدُاهللُبنُمهران، ُعنُحممدُبنُعلي، ُعنُحممدُبنُأيبُالقاسم، القاسم،

مَّا صعد رسول اهلل ل"أن هُقال:ُُ(صاحلُبنُعقبه،ُعنُزيدُبنُعبدُامللك،ُعنُأيبُجعفرُالباقرُ)ع
تحمله خضراء  لة من زبرجدةٍ كلَّ مُ من ياقوتة حمراء  صعد على سريرٍ  ؛لى السماءإ ()ص

م عليه وسائله عن فسلَّ ؛ (عد به إلى السماء السابعة لقيه عيسى )عا صُ فلمَّ . المالئكة...
اهلل فرض على المالئكة  أما إنَّ . تَ فنعم الخليفة خلَّ  :قالفته في أمتي، فقال خلَّ علٍي، 

ُ.(2)ع(") هم يقول له مقالة عيسىفكلَّ ؛ نبي نبيٌ ى )ع( والنبيون، لقيه موس ثمَّ طاعته. 
 سرائيل بني إ -رابعاً 

ةُخاصُ ُكانتُ ُُ)ع(ُاملسيحالسيدُدعوةُُداللةُواضحةُعلىُأنُ ُيدلُ ُناجيلُماوردُيفُاأل
ُاملسيحالسيدُةُسابقةُبنبوُ ُشارةُ ىلُبُ ببينُإسرائيل،ُومعُذلك؛ُفقدُوردُيفُإجنيلُمّتُمنُإشارةُإ

ام يهوذا؛ ك  حُ  بدًا بينَ رة الشأن أصغي لستِ يهوذا،  بأرضِ  لحمٍ  بيتُ  يا "وأنتَ ،ُنص ها:ُ)ع(
 .(3)"الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل يطلعُ  ه منكِ ألنَّ 

ُأنسُ  ُمالكُُوعن ُبن ُ)ص(: ُاهلل ُرسول ُقال ُقال: على  قتْ سرائيل تفرَّ بني إ نَّ إ"أن ه
أُمتي ستفترق  نَّ ص فرقَة. وإوتخلَّ قٍة، فرَّ  فهلك سبعونَ  ؛قةً إحد، وسبعين فرَّ )ع(،  عيسى
 نْ مَ رسول اهلل  قالوا: يا؛ فقةفرَّ  صُ يهلك إحد، وسبعون ويتخلَّ ، ثنتين وسبعين فرقةاعلى 
 ُ.(4)"، الجماعة، الجماعةالجماعة ؟ قال:الفرقة تلكَ 

ُبنُأمحدُبنُحممدُعنُالكويفُاهللُعبدُأيبُبنُحممدُعنُحممدُبنُأمحدُبنُعليوعنُ
ُ،طالبُأيبُبنُعليُبنُاحلسنيُبنُيعلُبنُعمرُبنُعليُبنُاحلسنيُبنُعليُعنُالعلويُإمساعيل

                                                           

ُُ.330ُ،ُص14،ُمصدرُسابق،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-1
ُُ.373ُُ،ُص11،ُجاملصدرُنفسهُ-2
 2ُ:6ُ،مّت ُإجنيلُُ-3

 .514ُصُمصدرُسابق،ُ،2،ُجالخصالُاحلسني:بنُُجعفرُحممدُبنُعليُوبأُ،الصدوق4ُ-



84 
 

ُأن هع)ُحممدُبنُجعفرُبنُموسىُأخيهُعنُجعفرُبنُعليُثناحدُ ُقال  ثالثة المسوخ"ُ:قالُ(
 اعتدوا البحر شاطئ على بلدةً  ينزلون قوماً  فكانوا ؛القردة افأمَّ عشر، منهم القردة والخنازير. 

 من قوماً  فكانوا ؛الخنازير اوأمَّ  .دةً قر  وجلَّ  عزَّ  اهلل فمسخهم ؛الحيتان فصادوا ؛السبت في
ُ.1))"خنازير وجلَّ  عزَّ  اهللُ  فمسخهم (؛ع) مريم بن عيسى عليهم دعا إسرائيل بني

 وعاب اليهود، تعالى اهللُ  ذمَّ ":ُأن هُقالُ(ع)بنُأيبُطالبُُعليأمريُاملؤمننيُُماموعنُاإل
 بالهدايا أشتروها أي ؛مهسأنف به اشتروا بئسما: فقال ؛(ص) بمحمدٍ  كفرهم في فعلهم

 على اهلل من الغضب وعليهم رجعوا يعني؛ غضب على بغضبٍ  فباءوا: قال ثمَّ  .والفضول
 الثاني والغضب ،)ع( مريم بن بعيسى بواكذَّ  حينَ  لوَّ األ والغضبُ  غضب، ثرإ في غضبٍ 

ُ.(2)"(ص) بمحمدٍ  بواكذَّ  حين
 نَّ "إُقال:ُاهللُ)ع(ُأن هُعنُأيبُعبدُ،بنُأيبُيعفور،ُعنُااهللُيبُعبدأبوُاحلسِنُأُثُ حدُ ُو

 ؛فقاتلهم ؛فقاتلوه بمصر؛ عليه فخرجوا ؛عنه يحتملوه لم بحديثٍ  قومه ثحدَّ ( ع) موسى
 ؛بتكريت عليه فخرجوا ؛عنه يحتملوه فلم؛ بحديثٍ  قومه ثحدَّ  )ع( عيسى نَّ وأل فقتلهم.
َرائِيَل َمَنت طَّائَِفٌة مِّن بَِني ِإسْ َفآ... .﴿ :وجلَّ  عزَّ  اهلل قول وهو فقتلهم، فقاتلهم ؛فقاتلوه

ُ.(4)"(9)﴾فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمُنوا َعَلٰى َعُدوِِّهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ وََكَفَرت طَّائَِفٌة 
قال "ُ:أن هُقالُ)رض(ُالغفاريُيبُذرُ أ،ُعنُأبيهُعنُأيبُاألسودُالدؤيلبنُُعنُأيبُحربُ ُو

( ع) مريم بن عيسى بعثَ  تعالى اهللَ  نَّ إ: ذر ي إاليه: يا أبافي ما أوص اهلل محمد )ص( رسول
 ةقرَّ  الصالةِ  في علتْ جُ ، والطيبَ  النساءَ  إليَّ  وحبَّبَ  السمحة، ةبالحنيفيَّ  وبُعثتُ  ة،هبانيَّ بالرُ 

 .(5)"عيني

                                                           

ُالعاملي:410ص،2ُ،ُجعلل الشرائعُ:بنُاحلسنيُجعفرُحممدُبنُعليُوبأُ،الصدوقي نظر،ُُ-1 إلى  وسائل الشيعةُ؛ُاحل ر 
ُُُ.124ُُ،ُص24،ُجتحصيل الشريعة
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 .14سورةُالص :ُاآليةُُ-3

ُُ.200ُُ،ُص14،ُمصدرُسابق،ُجنوارحار األباجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-4
ُُ.233ُُ،ُص00املصدرُنفسه،ُجُ-5
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 رض)ع( إلى األ المسيحالسيد نزول  -خامساً 
الرجاءُةُبــ)سمىُيفُاملسيحيُ ي ُُأوُماُ،عيسىُبنُ)ع(ُسيحسيدُاملعقيدةُاجمليءُالثاينُللُنُ إ

ُ
 
عليهاُالنصارىُمنُُيستدلُ (ُمنُاملسائلُاملهم ةُاليتُتدخلُيفُص لبُالعقائدُاملسيحي ة،ُإذُباركامل

ُكثرية ُبنصوص ُاجلديد ُآالعهد ُوهلم ُونظريُ ، ُعلماءُراء ُبني ُاملختلفة ُللتفاسري ُوفقًا ُجميئه اتُيف
ُ
 
ُسُحولُتلكُالنصوص.قدُ الكتابُامل

 وكما كانتْ "ُ:ومنُالنصوصُالصرحيةُحولُهذاُالنزول؛ُماُوردُيفُاجنيلُميت،ُحيثُذكر
 الطوفانِ  التي قبلَ  في األيامِ  ه كما كانَ نَّ ، ألأيضًا مجيء ابن اإلنسانِ  كذلك يكونُ نوح،   أيامُ 

ى تَّ ح اولم يعلمو ، لكَ الفُ  فيه نوحُ  لى اليوم الذي دخلَ إ ويزوجونَ  ويتزوجونَ  ويشربونَ  يأكلونَ 
ُ.(1)"ابن اإلنسان أيضاً مجيءُ  يكونُ  كذلكَ الجميع،   أخذَ و  الطوفانُ  جاءَ 

ُكثرياً.ُُوحاديثُالنبويُ رواياتُأهلُالبيتُ)ع(،ُويفُاألهذهُاملسألةُيفُُويتُ رُ كماُ هناكُة

" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم ُ:ومنهاُاألكرمُحممدُبنُعبدُاهللُ)ص(،ُنقلُعنُالرسولرواياتُتُ 
ُ.(2)م منكم"فيكم إمامك

)ع( شرقي  إذ هبط عيسى بن مريم؛ فبينما هو كذلك"ُ:هقولبُخرُ آُيفُحديثُ ُويشريُ 
لكين، إذا طأطأ رأسه م -ملونتينِ  أي غيمتينِ  - بين مهرودتينِ  دمشق عند المنارة البيضاء

 .(3)؛ فيدركه بباب لدَّ فيقتله"الدجالَ  فيطلبُ ر منه جمان كاللؤلؤ، إذا رفعه تحدَّ قطر، و 
نُالقاسمُبنُحممدُعنُسلمانُبنُداودُاملنقريُعنُأيبُمحزةُعنُشهرُبنُحوشبُأن هُعُو
ُكتابُُِأيةًُُبأنُ ُبنُيوس ُالثقفيُاجاحلجُ قالُيلُ"ُقال: ُيةُ هاُاألمريُأأيُ ُ:فقلتُ ُ؛عيتيناهللُقدُأُيف
َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن قـَْبَل َمْوتِِه ِمَننَّ بِِه َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإلَّ لَيُـؤْ ﴿تعاىل:ُُية ُهي؟ُفقالُقولهآ

ُبعيينُ ُأرمقهُ ُمثُ ُ؛ضربُعنقهباليهوديُوالنصراينُفيُ ُرُألأمينُ واهللُإ ؛(4)﴾َعَلْيِهْم َشِهيًدا أراهُُفما،

ُنُ إُ:كي ُهو؟ُقلتُ ُُقال:ُ:لتُ وُ :ُ"أصلحُاهللُاألمريُليسُعلىُماتأفقلتُ ُخيمد.ُحّت ُُكُشفتيهحيرُ 

                                                           

 .47ُ-24ُ:30صحاحُاإل،ُإجنيلُمّت ُُ-1
 ُ.275ُُ،ُص4،ُجمجعُجوامعُاألحاديثُواألسانيد،ُصحيح البخاريُ:مساعيلإحممدُبنُ،ُالبخاري2ُ-
 .210،ُصمام المهدياإل يوم الخالص في ظلِّ  :كاملسليمان،ُُُ-3
 .150لنساء:ُاآليةُسورةُاُ-4
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منُبهُقبلُُآال ُنصراينُإُةُيهوديُواليبقىُأهلُملُ ُفالنيا؛ُىلُالدُ زلُقبلُيومُالقيامةُإ)ع(ُينُعيسى
ُقال:ُوحيكُأُويصليُ،موته ُبهُحدثينُ:به؟ُفقلتُ ُجئتُ ُومنُأينُ ُ،هذاُُلكُ ىنُ خل ُاملهدي.

ُالباقرُ)ع(،ُ ُ.(1)"جئناُهباُواهلِلُمنُعني ُصافيةُفقال:حممدُبنُعلي 
ثنا محمد بن إبراهيم الهاشمي، حدَّ "ُقال:بنُأمحدُالطربيُأن هُوعنُأيبُاسحاقُإبراهيمُ
قال رسول  قال: بن محمٍد، عن أبيه، عن ابن عباس أنَّه اهلل عن أبي جعفر أمير المؤمنين عبد

ُ.(2)"، والمهدي في وسطهالها وعيسى بن مريم في أخرهانا أو  أ ةٌ م  أ كيف تهلك :)ص( اهلل
)ع( عن من  ي سألت علي بن موسى الرضا"إنَّ ُقال:يُأن هُوعنُالشيخُأبوُالقاسمُالطائ

ُُ.(3)من قاتل صاَحب عيسى بن مريم" قال:قاتلنا في أخر الزمان؛ ف
ُأ ُأن هُاهللُيبُعبدوعن ُالصادقُ)ع( ُحممد  ُبن عيسى بن مريم روح اهلِل "ُقال:ُجعفر

لى األرض ، ويهبط إلى السماءإرفعه اهلل  ثمَّ سنة؛  نيا ثالثة وثالثينَ وكان عمره في الدُ  ،وكلمتهُ 
السيدُاملسيحُقولُُ(الصراطُاملستقيم)ُكتاب:ُيُفذكرُيُ .ُُو(4)الدجال" وهو الذي يقتلُ  ،بدمشق
ُ.(5)ميراً"أ بعثُ وزيراً ولم أُ  عثتُ ما بُ نَّ "إُللمهدي:ُبنُمرميُ)ع(ُعيسى

على  قتْ سرائيل تفرَّ بني إ نَّ "إُ:(صأن هُقال:ُقالُرسولُاهللُحممدُ)ُنسُبنُمالكُ وعنُأ
على  أمتي ستفترقُ  نَّ ، وإقةً ص فرَّ وتخلَّ  ،قةً فرَّ  سبعونَ  فهلكَ قًة؛ فرَّ  حد، وسبعينَ إعيسى 

رسول اهلل من تلك  يا :اقالو قة، فص فرَّ ويتخلَّ  ،إحد، وسبعونَ  يهلكُ  قًة،فرَّ  ثنتين وسبعينَ ا
ُ.(6)"، الجماعة، الجماعةالجماعة: قالالفرقة، 
 )ع( عيسىح السيد المسيدعاء  -سادساً 

                                                           

1-ُُ ُأيمُ القُ ي نظر؛ 1ُج،تفسير القميُبراهيم:إاحلسنُعليُبنُُوب، 151ُص، ُالطربي؛ ُبنُجرير:؛ جامع البيان في ُحممد
 .52صُ،2ج،ُالتفسير الكبير:ُالفخرُالرازي؛ُُو111ص،3ُج،ُنآتفسير القر 

 .234صُ،مامةدلئل اإلُ:،ُحممدُبنُج ريرالطربيُ-2
 .10صُ،صحيفة الرضاُ:(ع)ُالرضاُمامُعليُبنُموسىاإلُ-3
 .201ص،2ُج،تفسير القميُبراهيم:إاحلسنُعليُبنُُوب،ُأيمُ القُ ُ-4
 .227ص،2ُج،ُالصراط المستقيمُ:عليُبنُيونس؛ُالنباطيُالبياضيُ-5
ُ.514ُص،2ُج،ُخصالالُبنُاحلسني:ُجعفرُحممدُبنُعليُوبأُ،الصدوقُ-1
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ُكتابُِو السيد المسيح فرأ، شخصًا حبسه بنو أمية؛  نَّ "إُ:(املستغيثني)ُ:رويُمن
ل إله  وهي:، عنه باقي يومه ج اهللُ ففرَّ هذه الكلمات؛  مهُ فعلَّ  ؛في منامه بن مريم )ع( عيسى

 .(1)"المبين اهلل الملك الحقّ  الَّ 
 لهُ وإ في السماءِ  نْ مَ  إلهُ  نتَ اللهم أ"ُ:)ع(ُعيسىالسيدُاملسيحُومنُاألدعيةُاملرويةُعنُ

 ل رضِ في األ نْ مَ  وحكيمُ  في السماءِ  نْ مَ  حكيمُ  نتَ ، ,وأفيها غيركَ  ل إلهُ  في األرضِ  نْ مَ 
، فيها غيركَ  ملكُ  ل في األرضِ  نْ مَ  وملكُ  في السماءِ  نْ مَ  ملكُ  نتَ ، وأفيها غيركَ  حكيمُ 

 كُ أسألُ  رضِ في األ كَ كسلطانِ   في السماءِ  كَ نُ وسلطا رضِ في األ كَ كقدرتِ   في السماءِ  كَ قدرتُ 
 .(2)بي كذا وكذا" تفعلَ  نْ نير وملِكَك القديم أالمُ  ووجهكَ  الكريمِ  كَ سمِ با

فعنُانُأهلُالبيتُ)ع(؛ُكثرياًُعلىُلسُُبنُمرميُ)ع(ُعيسىالسيدُاملسيحُُوقدُوردُدعاءُ 
اللهم ارزقني "ُقال:ُعيسىُ)ع(ُنُ :ُوردُيفُاإلجنيل:ُإقالاإلمامُجعفر ُبنُحممدُالصادقُ)ع(ُأن هُ

ُ.(3)"ترزقني فوق ذلك فأطغى ول، رغيفاً من شعير ، ومن عشيةٍ غدوًة رغيفاً من شعير
)ع(ُووصي ه؛ُأن هُحينماُأتىُُسليمانُبنُداودالنيبُوزيرُُبنُبرخياُومنُذلكُدعاءُأص 

ُكانبذاتُالدعاءُُدعىهُأنُ بعرشُبلقيس؛ُ بنُمرميُ)ع(ُُعيسىُالسيدُاملسيحُقدُدعىُبهُالذي
ُكان ل  اهللُ  نتَ ك أنَّ بأ كَ ي أسألُ "اللهم أنَّ ؛ُونص ه :ُحيييُبهُُاملوتىُفيماُبعد،ُوهوُالد عاءُالذي

 رب  ":ُخرآُويفُحديثُ ُ.رِض"ر نور السماوات واألهِ طَ القيوم الطاهر المُ  الحي   نتَ  ألَّ إله إ
 ان ذو الجاللِ المنَّ  انُ الحنَّ ، ر المتعالالكبيوالشهادة،  الغيبِ  عالمُ  ،رضينَ واأل السماواتِ 

ُ.(4)كرام ...."واإل 
اللهم  "ُقلْ ُ:؛ُفقالُلهعليهُديناًُالسيدُاملسيحُ)ع(ُىلُرجاًلُشكىُإُأنُ ُ؛خرىأُويفُروايةُ 

نيا الدُ  نُ ، ورحمطرينَ الُمض دعوةَ  جيبُ ومُ  ،حزانَ األ ذهبُ ومُ  ،الغمَّ  سُ ومنفَّ  ،الهمَّ  فارجُ  يا

                                                           

 ُ.100ُُ،ُصالمصباح:ُراهيمُبنُعلي،ُإبالكفعميُ-1
 .110صُ،شرح نهج البالغةُ:يبُاحلديدأبنُ،ُااملعتزيل2ُ-
 ُ.326ُُ،ُص14،ُمصدرُسابق،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-3
 ُ.105ُُص،02ُجاملصدرُنفسه،ُُ-4
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غنيني بها عن رحمِة من تُ  رحمني رحمةً ، فاشيءٍ  لَّ كُ   رحماني ورحمانُ  نتَ أ ،خرة ورحيمهماواآل
ُ.(1)بمنه" عنكَ  اهللُ  اهُ دَّ ملء األرض ذهباً أل عليكَ  فلو كانَ ، وتقضي بها عني الدينَ  ،سواكَ 
 بن مريم )ع(  عيسىالنبي لى إ اهللُ  ما أوحى به -سابعاً 
فكيف أنسى من ؛ ي ل أنسى من ينسانييسى إنَّ ع "يا:ُأوحىُاهللُإىلُعيسىُبنُمرميُ)ع(     

 .(2)على من يطيعني" فكيف أبخلُ  ؛على من عصاني أنا ل أبخلُ ، يذكرني
جعفرُبنُحممد ُالصادقُثهُعنُحدُ ُعنُرجلُ ،ُعنُبعضُأصحابنا،ُبنُعمروعنُعبدُاهللُ

 ريم ومنبمدرعِة صوٍف من غزِل مريم ومن نسج م )ع( رُفع عيسى بن مريم"أن هُقال:ُُ)ع(
ُ.(3)عيسى ألف عنك زينة الدنيا" يا :ا انتهى إلى السماء نوديفلمَّ خياطة مريم؛ 

ُ ُقال: ُأن ه ُأيبُطالبُ)ع( ُبن ُاملؤمننيُعلي ُأمري قل لبني  :"أوحى اهلل إلى عيسى )ع(وعن
ي نِّ وأخبرهم إ ،نقيةٍ  وأيدٍ  طاهرةٍ  وقلوبٍ خاشعٍة،  بأبصارٍ  تدخلوا بيتًا من بيوتي إلَّ  سرائيل لإ

 تملَّ  ل :، وفي الوحي القديممن خلقي عليه مظلمة وألحدٍ ل أستجيب ألحٍد منهم دعوة، 
ُ.(4)من اإلجابة" ي ل أمل  فأنَّ  ؛من الدعاء
"أوحى اهلل تعالى ُ:القأن هُُالصادقُ)ع(ُجعفرُبنُحممدُ اهللُُعنُأيبُعبد،ُعنُأيبُبصريُو

وأكحل  ،الخشوع ومن قلبكَ ، الدموع لي من عينكَ  عيسى هبْ  يا :)ع( لى عيسى بن مريمإ
فناداهم بالصوت الرفيع ؛ مواتِ على قبوِر األ وقمْ ن، الو ذا ضحك البطَّ زِن إالحُ  عينَك بميلِ 

ُ.(5)بهم في الالحقين" ي لحقٌ : إنَّ وقلْ منهم،  تأخذ موعظتكَ  كَ لعلَّ 
،ُأن هُمحادُ ُعنُعبدُالرمحنُبنُ،عنُعليُبنُأسباطُ إبراهيم،ُعنُأبيه،ُُيضًاُعنُعليُبنوأ
ة والعالنيَّ  في السرِّ  كَ لسانَ  عيسى ليكنْ  : يا)ع( بن مريم"قال اهلل تبارك وتعالى لعيسى قال:ُ

                                                           

 .210ُُصُ،مستدرك الوسائلُ:،ُاملريزاُحسنيُبنُحممدُبنُحممدُتقيالنوريُ-1
 ُ.117ُُ،ُص1،ُجخبارجامع األُ:تاجُالدينُ،الشعرييُ-2
 .331ُ،ُص14،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-3
 ُ.303ُُ،ُص07،ُجاملصدرُنفسهُ-4
 .101ُُ،ُص00املصدرُنفسه،ُجُ-5
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 يصلح لساناِن في فمٍ  لخبيرًا،  وكفى بيَ  نفسكَ  ي أحذركَ وكذلك قلبَك إنَّ  ،لسانًا واحداً 
ُ.(1)األذهان"وكذلك  ،واحدٍ  قلباِن في صدرٍ  ول، واحدٍ  في غمدٍ  سيفانِ  ولواحٍد، 
ُعزُ  اهللُ  قال:ُفيماُوعظ(ُع)،ُعنُعليُبنُأسباطُعنهمُعنُعليُبنُإبراهيم،ُعنُأبيهُو

  د بخلقِ ، وأنا األحد المتفرَّ ، إسمي واحدآبائكَ  ورب   كَ يا عيسى أنا رب  : "(ع)بهُعيسىُُوجلُ 
 ، وأنتَ يح بأمريالمس يا عيسى: أنتَ . راجعون إليَّ  لٌّ وكُ  نعي،من صُ  يءٍ ش لَّ ، وكُ يءٍ ش لَّ كُ 

إليَّ راغباً، ومني  ، فكنْ تحيي الموتى بكالمي ، وأنتَ بإذني الطيرِ  كهيئةِ   من الطينِ  تخلقُ 
ى حتَّ  بالرحمةِ  ن عليكَ المتحنَّ  وصيةَ  يا عيسى: أوصيكَ  . إليَّ إلَّ  تجد مني ملجأً  ، ولنْ راهباً 

، نتَ صغيرًا حيثما كُ  ، وبوركتَ راً كبي  فبوركتَ  ؛ةمني الولية بتحرِّيك مني المسرَّ  لكَ  تْ حقَّ 
ب إليَّ ، وتقرَّ ، واجعل ذكري لمعادكَ كهمِّكَ   ، أنزلني من نفسكَ عبدي ابن أمتي كَ أنَّ  شهدُ أ

ُ.(2)"، ول توكَّل على غيري فأخذلكَ ل عليَّ أكِفكَ ، وتوكَّ بالنوافل
  بن مريم )ع(: عيسى السيد المسيح أفعال -ثامناً 

فعلُهوُفُ؛فعالهُومعاجزة)ع(؛ُهيُأُاملسيحالسيدُُةألوهيُ لىُستدلواُهباُعمنُاألمورُاليتُا

لطةُبلُأعطىُتلكُالسُ تهُوقدرتهُاملستقلة،ُوحنيُفعلهاُنسبهاُإىلُنفسهُفقط؛ُتلكُاملعجزاتُبقوُ 
ُوالرُ إ ُالتالميذ ُما(3)"سلىل ُوهذا ُاألنبياءمييُ ُ. ُبقية ُعن ُاملعجزاتُ)ع(ُزه ُصنعوا ُألالذين مُهنُ ؛

ُوتعاىل.ُبلُبقدرةُاهللُسبحانهُ؛ةتمُالشخصيُ وقوُ ُبقدرتمُصنعوهاُال
ُرواياتُأهلُالبيتُ)ع(ُُ ُأُنتُ بيُ يفُحنيُأن  فعنُليستُم ستقل ةُعنُقدرةُاهلل؛ُُفعالهأن 
لى ( إعرج عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا )خ"حممدُبنُعليُالباقرُ)ع(ُأن هُقال:ُُأيبُجعفر

هذا  :؟ فقال يحيىهذا الصوت عجباً ما يا سيح )ع(؛ فقال المفسمعا صوت وحشية ؛يةالبرِّ 
ُ.(4)"سرحاً بإذن اهلل سرحاً  ة تلد؛ فقال عيسى )ع( انزلْ صوت وحشيَّ 

                                                           

 .343صُ،2ُ،ُجالكافيحممدُبنُيعقوب:ُ،ُالكليينُ-1
 .131ُ،ُص1صدرُنفسه،ُجاملُ-2
 .346ُص،1ُ،ُجوت القديمنظام التعليم في علم الالهُدنس:ُ،جيمسُ-3

 ُ.01صُ،(ع)ة ئمَّ طب األ:ُاهللُعبدُ،ابنُبسطام4ُ-
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،عنُحممدُبنُعليُالقريشيُوعنُابنُالرباقي،ُعنُأبيه،ُعنُجده، ُ،ُعنُحممدُبنُسنان 
الصادقُ)ع(ُأن هُمامُجعفرُعنُاإلُ،ُوعمارُبنُمروان،مساعيلُبنُجابر،ُوإاهللُبنُطلحةُعنُعبد
ُ  فمرَّ من أصحابه؛  ه في بعض حوائجه ومعه ثالثة نفرٍ توجَّ  عيسى بن مريم )ع( نَّ "إقال:

 ثمَّ هذا يقتل الناس؛  إنَّ  بلبناٍت ثالٍث من ذهب على ظهر الطريق؛ فقال )ع( ألصحابه:
 ؛صرففانلي حاجة؛  إنَّ  :قال اآلخر ثمَّ  ؛فانصرف :لي حاجة، قال نَّ : فقال أحدهم إمضى

اشتر  :؛ فقال: اثنان لواحدٍ فوافوا عند الذهب ثالثتهم؛ فانصرف؛ لي حاجةقال اآلخر:  ثمَّ 
ًا ليقتلهما كيال يشاركاه في الذهب، فجعل فيه سمَّ لهما طعاماً؛  فذهب يشتريلنا طعاماً؛ 

فماتا؛ ؛ ثم تغذيا ؛فتاله ؛ا جاء قاما إليهفلمَّ  ؛يشاركنا قتلناه كي ل إذا جاء :وقال الثنان
: ألم أقل قال ذكره ثمَّ  ؛تعالى؛ فأحياهم بأذن اهلل وهم موتى حوله فرجع إليهم عيسى )ع(،

ُ.(1)"هذا يقتل الناس نَّ لكم أ
ُ،عنُربيعُبنُحممدُ،عنُعليُبنُاحلكمعنُعليُبنُحممد،ُعنُبعضُأصحابنا،ُُيضاًُوأ
ُُعنُعبد ُالعامري، ُالصادُاهللُعنُأيبُعبداهللُبنُسليم ُبنُحممد ُقالُقُ)ع(جعفر ُأن ه  "إنَّ :

، فدعاه فأجابه ؛يحييه له ه أنْ وكان سأل ربَّ  عيسى بن مريم جاء إلى قبر يحيى بن زكريا )ع(،
 ؛في الدنيا نتَ تؤنسني كما كُ  نْ د أ؟ فقال له: أريتريد مني فقال له ما وخرج إليه من القبر؛

وتعود  ،لى الدنياتعيدني إ نْ الموِت، وأنت تريد أ عني حرارةُ  سكنتْ  ما، عيسى فقال له يا
ُ.(2)"؛ فعاد إلى قبرهفتركه ؛الموتِ  حرارةُ  عليَّ 

ُوي ُُماماإلُ-يضاًُأُ–ذكر  بن مريم )ع( أليس إحياء عيسى"ُ:)ع(ُالعسكرياحلسن
؛ فصار طيرًا بإذن ؟ أوليس خلق من الطيِن كهيئة الطيرمعجزة؟ أهي للميت أم لعيسى الميتَ 

؟ أهي للقردة أو علوا قردة خاسئين معجزةليس الذين جُ ؟ أو اهلل معجزة؟ أهي للطائر أو لعيسى
ُ.(3)"؟لنبي ذلك الزمان

                                                           

 .214ُُ،ُص14،ُمصدرُسابق،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-1
 .267ُُ،ُص3،ُجالكافيحممدُبنُيعقوب:ُ،ُالكليينُ-2
 ُ.310ُُ،ُصمامُالعسكريتفسريُاإلُ-3
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روح اهلل  : يارجاًل جاء إلى عيسى )ع(؛ فقال له إنَّ "اإلمامُجعفرُالصادقُ)ع(:ُُوعن
 خرج لتطهير فالٍن؛ حد إلَّ ى أيبق لناد، في الناس، يُ  فأمر عيسى أنْ رني؛ فطهَّ  ي زنيتُ إنَّ 

ني من هلل في جنبه يحدَّ  : ل، وصار الرجُل في الحفرة، ناد، الرجلُ واجتمعوا ا اجتمعفلمَّ 
مذنب  يا :فقال له  ؛فدنى منه يحيى (؛ع) عيسى ويحيى لَّ هم إل  فأنصرف الناس كُ حّد؛ 

 تعيرنَ  ل :قال : زدني،قال ،بين نفسَك وبين هواها فترديكَ  : ل تخلينَ عظني؛ فقال له
ُ.(1)": حسبيقال ،تغضب ل :قال دني،: ز قال ،خاطئاً بخطيئة

لَت في عيسى بن مريم قُ  شئتَ  إنْ "ُ:بنُأيبُطالبُ)ع(ُمامُعليوقالُأمريُاملؤمننيُاإل
 ،وكان إدامه الجوع ،كل الجشب، ويأويلبس الخشن ،د الحجرفلقد كان يتوسَّ  )ع(؛

 تنبتُ  ريحانه ماوفاكهته و  ، وظالله في الشتاء مشارق األرِض ومغاربها،وسراجه بالليل القمر
ه. دابته طمع يذلَّ  ول ،مال يلفته ول ،ولد يحزنه ول له زوجة تفتنه، ولم تكنْ األرُض للبهائم، 

ُ.(2)رجاله، وخادمه يداه"
  السيد المسيح )ع(:محادثة  -ثامناً  

.ُفعنُأمحدُبنُحممدُمنهاُيفُكثريُ (ُعأحاديثُعيسىُ)ع(ُيفُرواياتُأهلُالبيتُ)ُوردتُ 
ُالصادقُُاهللُيبُعبد،ُعنُأة ُرُ يبُقُـ عنُالفضلُبنُأُ،شري ُبنُسابقُ عنُالريقي،ُ جعفرُبنُحممد 

روح اهلل من نجالس؟ قال من  الحواريون لعيسى يا "قال رسول اهلل )ص( قال)ع(ُأن هُقال:ُ
ُ.(3)"بكم في اآلخرة عملهَ ويرغِّ  ،ويزيد في عملكم منطقه ،ركم اهلل رؤيتهيذكَّ 

 مالك ل "قيل لعيسى بن مريم )ع(:ُقالد ُالصادقُ)ع(ُأن هُاإلمامُجعفرُبنُحممُوعن
، نواعاشوا فت ؟ إنْ أصنع  بالتزويج ؟ قالوا يولد لك، قال: وما أصنع باألولد ؟ فقال وماتتزوج

ُوإ(4)"ا أحزنواماتو  نْ وإ ُإيحواُرُنُ . ُشكو ُ)ع( ُعيسى ُماي ُفقالُليه ُالناِس؛ ُمن ُيلقون  "إنَّ :

                                                           

 .33ُص،3ُ،ُمصدرُسابق،ُجيحضره الفقيه من لالصدوق،ُحممدُبنُعليُبنُاحلسني:ُُ-1
 .220ص،1ُجُ،شرح نهج البالغةُ:يبُاحلديدأبنُ،ُااملعتزيلُ-2
 .30ص،1ُ،ُجالكافيحممدُبنُيعقوب:ُ،ُالكليينُ-3
 ُ.551ُُ،ُص3،ُمصدرُسابق،ُجيحضره الفقيه من لالصدوق،ُحممدُبنُعليُبنُاحلسني:ُُ-4
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ُ(1)"ينيا ُمبغضنين ليزالون في الدنالمؤم .ُ ُقالُأيضاًُُالصادقُ)ع(وعن الحواريون  إنَّ "ُ:أن ه
بغضين مُ  االمؤمنين لم يزالو  إنَّ : "فقال؛ يلقون من الناس ما)ع( لى عيسى بن مريم و إشك

ُ.(2)"، ما أحلى مذاقها وأكثر أعداءهاالقمح في الناس كحبةِ 
جعفرُبنُحممد ُُاهللُعبدُيباُذكرهُعنُأيبُعمريُعمُ ،ُعنُابنُأبنُيزيدوعنُسعدُعنُ
ُ ُقال: ُأن ه ُ)ع( يدخل  على أنْ  كَ أيقدر رب   :)ع( إبليس قال لعيسى بن مريم إنَّ "الصادق

يوصف  اهلل ل نَّ ويلك إ :تكبر البيضة؟ فقال عيسى )ع( رض ولتصعر األ ل بيضة،رض باأل
ُ.(3)م البيضة"ويعظَّ  ،رضيلطَّف األ نْ ومن أقدر ممَّ  بعجٍز،

قال "ُ:جعفرُبنُحممدُالصادقُ)ع(ُأن هُقالُاهللُعنُأيبُعبدُُبنُسنان،اهللُوعنُعبد
شياء األ أشد   :فقال ؛شياء أشدّ األ ي  معلم الخير علمنا أ يا )ع( الحواريون لعيسى بن مريم

بدء  : ومااقالو  ،تغضبوا ل بأنْ  :قي غضب اهلل؟ قالفبم يتَّ  :قالوا، وجلَّ  غضب اهلل عزَّ 
ُ.(4)"ر ومحقرة الناسِ ر والتجب  الكب :الغضب؟ قال

نيا لعيسى الدُ  لتْ تمثَّ ")ع(ُأن هُقال:ُُاهللُعنُأيبُعبدُ،عنُطلحةُبنُزيدُعنُابنُاملغرية،
 :طلقِك؟ قالتْ  لٌّ فكُ  :قال كثيرًا،  ؟ قالتْ ي: كم تزوجت)ع( في صورة امرأة زرقاء؛ فقال لها

ُ.(5)الماضين"يعتبرون ب الباقين كيف ل زواجكَ : فويح أقال، بل قتلتُ 
ركم اهلل رؤيته ولقاؤه، فضاًل جالسوا من تذكِّ ":ُ)ع(ُبنُمرميُعيسىالسيدُاملسيحُوقالُ

عي بما ليس دَّ ذلك المُ  ، فإنَّ ، ويخالفه باطنكم، ول تجالسوا من يوافقه ظاهركمعن الكالم
لقاءه رؤيته و فاغتنم  ؛من فيه ثالث خصال نتم صادقين في استفادتكم، فإذا لقيتَ كُ   له إنْ 

قوله ل يجاوز  :بركاته وعبادتكَ  وقلبكَ  في دينكَ  رذلك يؤثَّ  فإنَّ  ؛ومجالسته ولو لساعة
، السه بالحرمة، وانتظر الرحمة والبركةفج ه، وصدقه ل ينازع ربَّ فعله، وفعله ل يجاوز صدقه

                                                           

 ُ.104ُُ،ُص01،ُمصدرُسابق،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:1ُُ-
 .216ُُُص،ُنوارمشكاة األبوُالفضلُعليُبنُاحلسن:ُ،ُأالطربسيُ-2
 .124ُُ،ُص4،ُمصدرُسابق،ُجنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-3
 ُ.210ُُ،ُص4،ُجاملصدرُنفسهُ-4
 ُ.337ُُ،ُص14،ُجاملصدرُنفسهُ-5
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 عليه، ، وراِع وقته كيال تلموه فتخسر، وانظر إليه بعين فضل اهللة عليكَ جَّ واحذر لزوم الحُ 
ُ.(1)"اه، وكرامته إيَّ وتخصيصه له
عنُعليُ،ُعنُجعفرُبنُحممد،ُعنُأبائه،ُعنُابنُميمونُ،عنُابنُهاشمُ،عنُاحلمرييُو

ُأن ه كان صمته فكراً، ونظره   طوبى لمنْ  سى بن مريم )ع("قال عيُ:قالُبنُأيبُطالبُ)ع(
ُُ.(2)ه"م الناُس من يده ولسانوسلِ عابرًا، ووسعه بيته وبكى على خطيئته، 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُُ.337ُُ،ُص14السابق،ُجاملصدرُ،ُنواربحار األاجمللسي،ُحممدُباقر:ُُ-1
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ُاملبحثُالثالث
 ة اإلصالح الُحسينيبقضيَّ )ع( مسيح سيد العالقة ال

ُُنُ إُُُُُ ُاألنبياء ُبه ُعربُُ؛البشرُلقُ منذُخُ ُ(ع)اإلصالحُالذيُقام ُوحقيقته الُخيتل ُمضمونه
ُواحدُواألهدافُوالغاياتُواحدة،ُفهمُُالزمان؛ُألنُ  ُمُ ُ(ع)املنشأ ُهللُسبحانهرس لونُمنُامجيعًا
ُ.االختالفُيفُالوسائلُاليتُترسمُوتربزُاإلصالحُعربُالزمانُ،ُولكنُ وتعاىل

سبُالظروفُحباخلاّصُيفُاإلصالحُُدورهُ )ع(ُُألنبياءُالسابقنيلك ل ُواحد ُمنُاُأنُ كماُ
ُ
 
حازُعلىُإذُة،ُةُوللبشريُ لأل مُ ُ(ع)اإلمامُاحلسنيُُاإلصالحُالذيُقد مهُ ُجندُغريُأن ناحيطةُبه،ُامل

ُبعمومه.ُأكربُمنُاالهتمامُوالرتكيزُيفُالفكرُالديين،ُبلُوالفكرُاإلنساينُنسبةُ 
ُكُ ي ثارُسؤاٌلُمفادهمنُهناُُوُ ُ(ع)هذاُاالهتمامُوالرتكيزُعلىُثورةُاإلمامُاحلسنيُُلُ :ُملاذا
ُة؟احلركاتُاإلصالحيُ ُوُالثوراتُدونُغريهاُمنمنُ

ُُإنُ  ُاحلسني ُاإلمام ُعُماتُ ومقوُ ُزاتُ ميُ ُعلىُحازتُ ُ(ع)هنضة ُمتتاز مجيعُُلىجعلتها
ُكانتُ ةُالدينيُ احلركاتُاإلصالحيُ  تلم ُباجملتمعُاإلسالميُواإلنساينُُة،ُوذلكُللظروفُالشائكةُاليت

ُممُ  ُآنذاك؛
 
ُامل ُالنهضة ُتلك ُيف ُاإلصالح ُجعل ُيعزُ ا ُواألئمُ باركة ُالسابقني ُاألنبياء ُمجيع ُدور ةُز

ُيتُ الالحقني،ُوميث لهُوحيفظ ُكانتُ ه،ُوهذا ُعندُمعرفةُالظروفُاليت رقُاليتُسائدة،ُوالطُ ُضحُجليًا
ُاستغلواُمجيعُاألساليبُاليتُاستخدمهاُاألنبياءفبنوُأ ميُ ُ؛استخدمهاُالعدو يفُُ)ع(ُةُوقوىُالشر 

ُممُ إصالحُاجملتمعُخلدمةُمصاحلهمُالدنيئةُوغاياتمُالشيطانيُ  ُجعلُاألة، مورُتلتبسُعلىُعمومُا
ُاالنا ُوخلسُمكو نة ُالوضوح، ُوعدم ُنفوسهم، ُيف ُاحلقُ حلرية ُالصراطُُط ُوبالتايلُضياع بالباطل؛

ُ.(1)﴿أَلُْغوِيـَنـَُّهْم َأْجَمِعيَن﴾ُ:املستقيم،ُوبذلكُيتحققُاهلدفُالشيطاين
تلكُُلُ ىلُاملطالبةُبكُ إسالميُتذهبُصالحيُاإلةُيفُمشروعهُاإلرؤيُلألمامُاحلسنيُ)ع(ُو
ُاملبادئُوالقواننيُُلُ كُ ُُنُ إاعتبارُعلىُة،ُوالعدل،ُوالعلم،ُريُ احلُ ُ:يأةُالراقية،ُنسانيُ املبادئُاإل هذه
ُاالجتماعيُ 

 
الرسولُيفُرسالةُُالًُوُ أسالميُالعامُصالحيُاإلمنُضمنُاملشروعُاإلُحرتمةُجاءتُ ةُامل

ُاجملتمعُمنُخزيُالذلُوالرتدُ حممدُ)ص(ُعظماأل ُألنقاذ قيُالرُ ُىلُعزُ إيُواالحنطاطُاحلضاريُ،

                                                           

ُ.170ُيةاآلسورةُص:ُُ-1
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ُاإلوالتقدُ  ُوبناء ُوالنهضة ُن ُأُال ُإُ؛نسانم ُواألبفعلُبعضُالعواملُالسياسيُ ه ُكانتُ ؛ُُةخرىُالعقديُ ة
اإلمامُاحلسنيُبنُعليُةُيفُزمنُةُالعامُ نسانيُ ةُواإلسالميُ عنُتلكُاملبادئُاإلُهناكُاحنرافةُقويةُجداًُ
ُ)ع( ُطالب ُأيب ُممُ بن ُدفع، ُا ُمبه ُواملطالبة ُالرؤيةُإُشروعُ بالنهضة ُبوصلة ُيعيد ُشامل صالحي

ُسالميُ اإل
 
ُقدتُ ةُاليتُلوُفُ صيلةُيفُاحرتامُهذهُاملبادئُالبشريُ ىلُسكتهاُاألإنحرفُةُمنُمسارهاُامل

ةُلتطويرُهنضتهُالتقدميُ ُ-أيضاًُُ–ُسالماإلولف قدُُ؛ةُمنُجهةتهُالالهوتيُ سالمُنفسهُشرعيُ قدُاإللفُ 
ُ.(1)رآخُنبُ منُجاُاإلنساينُحياةُاالجتماع
ُكماُأ وأبرزُبواعثُهذهُُ)ع(؛ُةُلنهضةُاإلمامُاحلسنيإلصالحُمنُاألهدافُاألساسيُ ان 

لناُةُللنهضة،ُوإذاُقُ ةُغائيُ ةُوعلُ ةُسببيُ علُ ُاإلصالحُوالنهضةُويفُالغايةُمنها.ُالنهضةُقائمُيفُمبدأُ
ُةُالعلُ بسنخيُ 

 
ُعلولُووحدتماةُوامل ُأن  بنُعليُُمعُهنضةُاإلمامُاحلسنيُاإلصالحُيدور؛ُسوفُجند 

ُكيفماُهذهُالنُ)ع( ُهضةُتدور.يفُعاشوراء،
وميتافيزيقاُُ؛هوُاملعىنُالقرآينُ)ع(؛ُاملعىنُاملقصودُمنُاإلصالحُيفُثورةُاإلمامُاحلسنيُو

ُ ُوعقائده: ُأصوله ُيف ُاإلسالم ُهي ُاإلصالح .ُوالمعاد ،اإلمامة ،العدل ،ةالنبو   ،التوحيدهذا

ُاإلصالحُاحلُ  ُالنظريُ وموقع ُيفُاإلصالحاتُوالتجاربُاإلسالميُ سيينُمن ُالقرآينُُ؛ة يرتبطُمبعناه
ُالتوحيديُ  ُكانتُ وميتافيزيقاه ُولذلك ُمُ ُة، ُمكانته ُبدورها، ُوتعاىلُمنُُورتبطة ُاهللُسبحانه ُاختاره مبا

ُواألولياءُدورُ  ُومنُدورُ )ع(ُلألنبياء ُالنبوُ ُ، ُاحملمديُ ومكانة ُاخلامتةة ُالعلُ،ة ُظهورُةُحّت ُويُ والوالية

ُاحلُ  ُليتمُ جُ اإلمام ُاحلسن ُبن ُحممد ُوالباطنُة ُمنه ُالقرآينُالظاهر وميألُاألرضُُ،اإلصالحُباملعىن

ُمُ  ُبعدما ُوعداًل ُوجوراً.ُُظُ ُلئتُ قسطًا ُألمًا ُاحلسنيُنُ كما بنُعليُبنُأيبُطالبُُإصالحُاإلمام
ُ.النوعُمنُاإلصالحُاإلهليُذاتهوُُ)ع(؛

وكانُجماهديُهذهُُ،املةةُشصالحيُ حركةُإُكانتُ مامُاحلسنيُ)ع(ُُاإلثورةُُأنُ جندُُولذا؛
ُا ُمن ُُوجمتمعاتُ ُنتماءاتُ الثورة ُتارخييُ ُمتلفة. ُروابط ُوهناك ُاملسيح ُبنيُالسيد ُمرميُة ُبن عيسى
ُ ُاإلُو)ع(، ُاحلسنيبني ُوإُمام ُ)ع(، ُعلي ُالروابطبن ُجانبُهذه ُيتنصُ ُ؛ىل ُعنُمل ُالنصارى ل

                                                           

ُُ.44ُص،ُ(ع) مام الحسينصالح الديني في ثورة اإلاإلُ:حممدشقري،ُُ-1
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ُاأل ُواإلخالقيُ جذورهم ُألنسانيُ ة ُاملسيحيُ ُنُ ة؛ ُديانةٌُالديانة ُاحملبُ ُةٌُمساويُ ُة ُوالتمسُ هدفها كُة
ُالناسُوُ.بالفضائل ُ.(1)ةُللمسلمنيمودُ ُالنصارىُأقرب 

ُأنطوانُبارا ُالعريبُاملسيحيُيقدُ ُنُ "إُ:يقولُالدكتور ُكاملسلم،ُعسُآلُالبيتُ)الفكر )
مبتغياًُالواقعُُالميُالذيُيعيشُفيه؛ُيهدفُإىلُاحليدة،العلمُاإلسُختصُ ُةُ تارخييُ ُحادثةُ ُوأخذهُأليةُِ

ُعنُاملنطقُوالرؤىُالعقالنيُ  ُباحثًا ُة، ُإمنهاُسبابٌُلهُأويفُهذا ُالفكرُاملسيحيُالعريبُيستمدُ ُنُ :
ُضُهلا،ةُاليتُيتعرُ ةُوالروحيُ ضُلنفسُالتياراتُالفكريُ ويتعرُ ُإسالمي،ُعريبُ ُتراثهُالفكريُمنُتراثُ 

ُ.(2)"تصالهُبظواهرها،ُأوُالبهُهلاُمنُخاللُاملعلوماتةُنتيجةُتشرُ تارخييُ ُحادثةُ ُلُ ويعيُكُ 
وخصوصاًُاملسلمنيُالشيعةُُ،إليهاُبالنسبةُللمسلمنيُرحقيقًةُي نظُكربالءُأوُمعركةُالط ُ ُو

اُ؛تارخييُفقطُكحدثُ ُُليستُ  ُكُ ُُحدثٌُهيُُوإَّن  ويدورُحولهُبالتأكيدُُ،التاريخُلُ كوينُيدورُحوله
هذاُفُ؛وجدانُاإلنسانُالشيعيُوويفُناموسُ.ُوماُهوُبعدُحادثةُالط ُ ُ،هوُقبلُحادثةُالط ُ ُما

ُكونيُ ُوقصوى،ُُةٌُاحلدثُلهُأمهيُ  ُ.عظيمةُاألثرُةلهُأمهية
ُالط ُاألحدُالدروسُاملهمُ وأ ُمنُواقعة ُاليتُنستخلصها ُالواقُنُ إُ؛ُهيليمةة ةُملُعهذه

ُنُ أوكانُجزاءهمُُ،جلهأواُمنُتبعوهُوضحُ افُ؛عرفواُاحلقُ ُاسٌُنأُ فهناكُُ؛وُدينُ أُتقتصرُعلىُطائفةُ 
الراهبُاملسيحيُالذيُأعطىُمالهُليحتفظُبرأسُاحلسنيُيفُُمساءومنُهذهُاألُ،دهمُالتاريخخلُ 

إىلُجيشُاإلمامُالثائرُللقتالُوللنصرةُُالذيُأنظمُ ُ(3)الكليب(ُ)وهبُالنصراينُيضاًُوأده،ُديرُتعبُ 
ُحقيقًةُعنُالتعايشُالذيُكانُموجوداًُيفُيبُعرب ُاستشهادُوهبُالكلُوُهُيفُذلك.مُ وشاركتهُأُ معه؛ُ
ُكانتُ عنُُوُ،املنطقة ُكانواُموجودينُُ،تربطُاإلمامُاحلسنيُجبريانهُالصداقةُاليت وباملسيحينيُالذين

ُُ؛اًُيكونُمسلماًُأوُمسيحيُ ُقبلُأنُ ُهاعتباُرعلىُُُعنُهذاُالتعايشيفُاملنطقة.ُوهذاُاالستشهادُيعرب ُ

                                                           

 .110صُ،ُمصدرُسابق،الصواعق المحرقةالعسقالين،ُابنُحجر:ُُ-1
ُ.55ُُ،ُمرجعُسابق،ُصالحسين في الفكر المسيحيُ:انطوانبارا،ُُ-2
منطقةُالقادسي ةُمنُضواحيُالكوفة؛ُُ-يب،ُوهوُمنُنصارىُالكوفةهوُوهبُبنُعبدُاهللُبنُح بابُالكلُوهب الكلبي:ُ-3

ُ تذىُهبا.ُآمنُباإلسالمُمعُأم هُعلىُيدُاإلمامُاحلسنيُ)ع(؛ُوالزمهُحّت  ُكربالء؛ُومنُالشخصي اتُاليتُحي  وهوُمنُش هداءُواقعة
ُكربالء.ُوكانُلقاءهُباحلسنيُ)ع(ُصدفةُيفُالطريقُصوبُالكوفة؛ُوذهب ُكربالء.ُي راجعُاجمللسي؛ُُاستشهدُمعهُيف معهُإىل

 .510ُُ،ُمصدرُسابق،ُص11،ُجبحار األنوارحممدُباقر:ُ
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ُأصدقاءُوكانتُ  يعطياُُأنُ ُتهبوهبُوبوالدُتُ أدُ اليتُ،ُهمُرابطةُالصداقةُورابطةُاألمانةتربطُكانوا
ُفهذاُمنُاجلانبُاإلنساين.ُ؛اُمنُأجلُصداقتهماُلإلمامُاحلسنيحياتم

ُهمُّكانُعندُوهبُوأُ ُُحسبُالرواةفبُ؛انبُالدفاعُعنُاملظلومهوُجُوُ،آخرُجانبُ أم اُمنُ
ُيقعُعلىُاحلسنيُبأنُ ُمنُالشعورُنوعٌُ ُوكاناُُبنُعليُبنُأيبُطالبُ)ع(ُهناكُظلمًا وعائلته،

ُبأنُ  ُأنُ يشعران ُواجبهما ُمن ُفعاًل ُاحلسنيُه ُاإلمام ُمبساعدة ُ)ع(ُيقوما ،ُ ُبل ُمن ُبد  إعطاءُال
ُ.  الدةاخلُتهومنُأجلُقضيُه،حياتماُمنُأجل

ُشاركُوُو ُالذين ُاملسيحيني ُاإلُامن ُثورة ُيف ُ)ع( ُاحلسني ُبنُُ؛صالحاإلمام ُجون هو
ُةُاملصادرُالتارخييُ ُنُ ،ُإذُإ(1)حوي غريُُة،قُلبيانُسريةُحياتهُالتفصيليُ ملُتتطرُ ه؛ُلذكُراليتُتعر ضت 
ا ُالنبيلُيفُنصرةُاحلقُ ُ-مجاالًُإُ-ُقتُ تطرُ ُأهن  اليتُُوخصوصاُيفُملحمةُالط ُ ُ،هلهأُوُلبيانُدوره
يفُُذاتهُيكفيُُ،ُوهذاُحبدُ ونصرةُالقائدُاملصلحُ،حصاللكُيفُخدمةُثورةُاإلماُميُلُ كُ ُُفيهاُبذل

ُ ُوصل ُالذي ُالبطل ُهذا ُإكش ُهوية ُمقام ُاحلسنيصحابُاإلأىل حياتهُُتُ تموخُ ُ)ع(،ُمام
ُُ.صالحيفُطريقُاإلُامليمونةُبالشهادة

 اُر ضرَب األسودِ ف ير، الفجَّ كيُُُُُُُ
 لمشرفيِّ القاطِع المهندِ با                                                        
 أحمي الخياَر من بني محمدِ 

 أذب  عنهم باللساِن واليدِ                                                       

                                                           

ُُيبُذرُالغفاري،أ موىل هوُجونُجون بن حوي:ُ-1
 
َذرٍّ   ْوٍن َمْوَلى أَِبياَلسَّاَلُم َعَلى جَ ":ُــــقدسةُبجاءُذكرهُيفُزيارةُالناحيةُامل

مبائةُومخسنيُديناراً،ُووهبهُ(ُع)اشرتاهُأمريُاملؤمننيُُ،لبللفضلُبنُالعباسُبنُعبدُاملطُ ُمملوكاًُُكانُسيدناُجونُعبداًُ. "اْلِغَفاِريِّ 
ُمتحمُ ُ،أليبُذرُالغفاري ُالكثريُمنُالصعوباتُاليتُمرُ ُالًُوكانُعنده ُُمعه ُواليتُآخرهاأهبا ُنفيُحمطُ ُكانتُ ُُبوُذرُالغفاري، ة

لُتأهُ ُنُ أ،ُبعدُ(ع)،ُحينهاُرجعُجونُإىلُأمريُاملؤمننيُعليُهـ32ُتويفُأبوُذرُسنةُُنُ أىلُإليهاُمعهُوالزمهُإفقدُخرجُُ،الربذة
ىلُإُمثُ ُ(؛)عُمامُاحلسنإىلُاإلُمثُ ُ؛ُشهادتهحّت ُُ(ع)بوُذرُالغفاري،ُوبقيُجونُمعُأمريُاملؤمننيُأستاذهُاجلليلُأُ يفُمدرسةُ

تلُمعهُقُ ُ)ع(ُبُاحلسنيُبنُعليقُاالسرتُآباديُيفُرجاله:ُجوينُبنُمالكُالتميميُمنُأصحااحملقُ ُوذكره(.ُ)عُمامُاحلسنياإل
وقالُصاحبُُ.تميميُلهُذكرُيفُاملغازيُواحلروبوقالُابنُعساكرُيفُتارخيه:ُهوُجوينُبنُمالكُبنُقيسُبنُثعلبةُالُ.بكربالء

ُكانُجوينُنازالًُةُوصاحبُابصاحلدائقُالورديُ  ُ؛وكانُمنُالشيعة(؛ُع)نُخرجُإىلُحربُاحلسنيُفخرجُممُ ُ؛منُبينُمتيمُارُالعني:
وكانُُ،ليالًُُ(ع)ورحلواُإىلُاحلسنيُُ،منُعشريتهمالُمعهُفيمنُمالُ(ُع)الشروطُعلىُاحلسنيُُتُ ردُ ُ،فلماُرأىُجوينُبنُمالك

 ُُُُ.272،ُص13ج،ُمصدرُسابق،ُاألعالمالزركلي؛ُخريُالدين:ُُ.عددهمُسبعة

http://www.jam3aama.com/forum/showthread.php?t=29407
http://www.jam3aama.com/forum/showthread.php?t=29407
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 رجو بذاك الفوَز يوم الموردِ أ
 من اإللِه الواحِد الموحَّدِ                                                        

هُ،ُإنُ ()عُاحلسنياإلمامُالصوتُهبذهُاألبياتُمنُذلكُالعرقُالنابضُحببُهذاُُنطلقاُُ
ُأنُ  ُآثر ُالذي ُاحلي ُصفحةًُُالضمري ُبدمه ُواحلُ ُخيط ُواإلباء، ُالتضحية، ُيف ُسجلُريُ خالدة ُيف ة

العبدُاألسودُالذيُنالُأعلىُ(،ُموىلُأيبُذرُالغفاريُ)رضُهُصوتُجونُبنُحوي،ُإنُ (1)التاريخ

مُاحلسنيُالكرامةُيفُوقوفهُذلكُاملوق ُاخلالدُيفُالدفاعُعنُسيدُاألحرارُاإلماةُُوريُ درجاتُاحلُ 
ُُاستشهدُيفُكربالء.(ُحّت ُوأهلُبيتهُ)ع
ُتيقُ  ُمعىنُاحلُ لقد ُالعبد ُالذيُدريُ نُهذا ُاحلقيقي ُ)عة ُالشهداء ُسيد ُإليه ُيفُهنضتهُعا )

ُ
 
ستوعبُجونُألقدُ".ُُبرماًُعُالظاملنيُإال ُُسعادة،ُواحلياةُمُالُأرىُاملوتُإال ُإينُ "باركةُيفُقوله:ُامل

وقبعواُيفُُ،األبياتُأمامُمنُأحنواُرقاهبمُتلك،ُواهلدفُالسامي،ُفأطلقُصوتهُبهذاُاملعىنُالعظيم
ُ ُكما ُالدنيا( ُخاطبُ)عبيد ُلبينُأمية، ُالذلُواخلنوعُواالحنناء ُاحلسنيُ)ع(ُزاوية ُاإلمام وصفهم

ُعنُنفسهُاحلرةُاألبيُ ُتلكب ُعنُحُ األبياتُمعلنًا تهمُاملزيفةُاليتُتقبعُأمامُأصنامُبينُريُ ة،ُوكاشفًا
ُ. منُأعالمُالط ُ ُوعلمٌُُ،منُأصواتُالشهداءُاخلالدينُهُصوتٌُأمية،ُإنُ 
ُإ ُاحلُ شاركُالنصارىُذًا ُمعُُ،ةسينيُ العربُيفُاحلركة ُواستشهادهمُهذا بنُُاحلسنياإلمام
ُُعليُ)ع ُنوعيُ ( ُكانُحدثًا ُكربالء ُحبدُ يوم ُمُ لكنُ ُوُ؛تهذاًُا ُكان ُأقدُ ه ُله ُُنُ رًا لكيُتعطيُيكون
ُكيفيُ املسيحيُ ُ–ةسالميُ التجربةُاإل ُيةُتعمةُالدرسُاألبلغُيف

 
شرتكُالديينُالكبري،ُقُأواصرُالرتابطُامل

ُهيُيومُالعاشر؛ُماُتُ ستبساهلماُبالطريقةُاليتُمتُ ني،ُواجونُاملسيحيكذلكُُوشهادةُوهب،ُُأنُ ُو
ُرسالةُإ ُ.ُاُالرتابطُاملشرتكُبنيُالديانتنيومثالُهلذُ،ةنسانيُ إال 

ُ ُاإلُأنُ كما ُالدين ُبني ُالفكر ُتُ التقاء ُقضية ُيف ُواملسيحي ُالقضاياُُعدُ سالمي ُأهم من
ُاإلالعقائديُ  ُأالُوهيُقضية ُاحلسنية، ُمفادهاُُينتهيُالفكرانُيفُنتيجةُ ُومنُمثُ ُ)ع(،ُمام واحدة
دُُومصرييُيوحُ ُرائعٌُُهلوُأمرٌُ،ُوالنضالُيفُسبيلها؛ُكلمةُاهللستجابةُلنداءُالسماءُُو،ُواالرسالةُاحلقُ 

ُثورةُاحلسنيُكانتُ ُنُ "إُنطوانُبارا:ويفُهذاُيقولُأُاألجناسُوالعقائد.ُختلفتُ كلمةُالعبادُمهماُا
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ُعلىُُوماُةُاأل خرى،ديانُالسماويُ يفُتاريخُاإلسالم،ُويفُتاريخُاألُلتُ جُ سُ ُلُثورةُ أوُ  كانُمنها
ُ.(1)ة"وُالقيمُالعقائديُ أُادئاملبمستوىُ

ُ ُوجندُأيضًا ُاإلاملسيحأن  ُاحلسنيينيُيذكرونُقضية )ع(ُيفُُبنُعليُبنُأيبُطالبُمام
ُعلىُقدرُ نصُ ُهاجنداإلجنيل،ُإذُ "وفي وسط السبع منائر يفُرؤيةُيوحنا:ُُةُيردمنُاألمهيُ ُكبريُ ًُُا

ُالرج.ُ(2)إلى الرجلين" بثوبٍ  متربالً شبه ابن إنسان،  ُُ؛لُاملاشيُوسطُاملنائروهذا
 
بُبابنُلقُ وامل

ُ.(3)نُظلمُهؤالءُوقتلهملينتقمُممُ ُ)ع(ُاملسيحالسيدُهوُاملهديُالذيُسوفُيأيتُمعُُُ؛نساناإل
ُىلُهذهُالثورةُمنُزاويةُ ؛ُهوُمبثابةُالنظرُإالنظرُلكربالءُمنُزاويةُالفكرُاملسيحيُأنُ كماُ

ُهيُإال ُُةُمااملسيحيُ ُوأنُ ُجزءُمنُالفكرُاإلنساين،ُال ُإُهوُالفكرُاملسيحيُماُنُ وذلكُألُ؛ةُ إنسانيُ 
ُ.(4)نُالدينُالواحدةُاليتُتكوُ مرحلةُمنُمراحلُاملدرسةُاإلهليُ 

ُمامُاحلسنياهلدفُاحلقيقيُخلروجُاإلُىلُأنُ إُ(5)جارلز ديكنسديبُاإلجنليزيُلُاألوتوصُ 
ُ ُالطاغية)ع( ُإعلىُحكم ُحقٌّ، ُإصالحيٌّ ُهدٌف ُهو ا ُإَّن  ُ؛ ُ"ُلاقذ ُنص ه: كانُُلويفُذلكُما

هُحيثُأنُ وزوجتهُوأطفالهُوالنساءُوأوالده،ُختهُصحبُمعهُأُ ُملاكمُوبالدنيا؛ُاحلسنيُيطمحُباحلُ 
ُ.(6)لديهُطلباًُلإلصالح"ُماُلُ فدىُاإلسالمُبكُ أ

                                                           

تمد ن،ُالعدد:ُفي الفكر المسيحي )ع( الحسينُ:ظافرُنحمسللمزيدُمنُالتفصيلُي نظر؛ُغريب،ُُ-1
 
،2013ُ،ُجمل ةُاحلوارُامل

ُ.20ُ،ُص2717لسنةُ
 .1ُ:13:ُسفرُرؤياُيوحناُالالهويت2ُ-
3-ُُ

 
بنُا"وحينئذُيبصرونُ:13ُ:26ُُ:مرقصلُفقالُمثاًلُيفُأجنيُ؛نسانبنُاإلاىلُإسُيفُأكثرُمنُمكانُقدُ أشارُالكتابُامل
ُمستعدينُةُ بقوُ ُاإلنسانُآتيًاُيفُسحابُ  ُأنتمُأيضًا ُكونوا ُإذاًُ؛ُنسانيتُابنُاإلتظنونُيأُالُهُيفُساعةُ نُ ألُ؛وجمدُلذلك  فأسهروا

 بنُاإلنسان".اليومُوالُالساعةُاليتُيأيتُفيهاُتعرفونُاُكمُالنُ أل
 ُ.24ُ،ُمرجعُسابق،ُصالمسيحيالحسين في الفكر ُ:انطوانبارا،ُُ-4
فقرأُعنُُ؛وتاريخُليكتبُعنُروايةُكانُيبحثُعنُحدثُ م،1220ُُةُولدُيفُمنطقةُالندربورتُالربيطانيُ ُ:ديكنس جارلزُ-5

ُكربالءُيفُهذاُاإلُ؛التضحيةُوالفداءُألجلُاإلصالح ملُتكنُُ(ع)مامُاحلسنيُهنضةُاإلُنُ أىلُإلُطارُفدرسهاُوتوصُ فوجدُمأساة
ُاملصاحلُالدنيويُ ُمنُأجل ُاحلكمة ُمنُُ؛واستالم ُاألنرتنتُعلىُاملوقع:ُُ؛صالحجلُاإلأبل ُم تاحُعلىُشبكة ُاملرسال، ي راجع:

www.almrsal.com،ُُ:6ُ/4ُ/2711ُتاريخُالزيارة.ُ
 .66صُ،ُ(ع) قالوا في الحسينُحممدُصادقُحممد:،ُالكرباسيُ-6

http://www.almrsal.com/
http://www.almrsal.com/
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لُعربةُ"كانُموتُاملسيحُعلىُالصليبُميثُ ُ:(1)غاندياملهامتاُالزعيمُاهلنديُوأيضاًُيقولُ
وملُتض ُيلُسريةُحياةُُيفُقليب،ُأوُخارقُ ُ،غامضُ ُينُملُأجدُيفُذلكُأيُأثرُ لكنُ ؛ُُوملُأمجعللعا

ُعلىُالذيُميكنُأنُ ُاملسيحينيُالصاحلنيُما ُالصاحلنيُيفُأُيزيد ُمنُحياة ُدينُ ُيُ أحصلُعليه
ُتُ خرىُنفسُاإلصالحُالديينُالذيُمسعأ ُُنُينتمونُلدياناتُ يفُحياةُآخرينُممُ ُفلقدُوجدتُ ؛ُأخر

ُ.(2)"ثونُعنهُيتحدُ املسيحيني
حقوقُُوُومبادئُقيمُ ثورةُُدتُ جسُ وبناًءُعلىُماُتقد م؛ُيت ضحُأن ُثورةُاإلمامُاحلسنيُ)ع(ُ

ُةاألمُ  ُإذ ُاإلصالح، ُومنها ُفأكُ ؛ ُشد ُبإصالح ُاالهتمام ُضرورة ُعلى ُاألمُ وُُؤيها ُالسياسيُ ن ةُة
ُمنُخاللُتوعيتهواالقتصاديُ  الذيُيسوسُالناس،ُمبواصفاتُاحلاكمُالعادلُاُة؛ُوالُيكونُذلكُإال 

ُلقيمةُاحلاكم؛ُوهذاُماُأرادهُاحلسنيُ)ع(،ُإذُيت ضحُذلكُمنُخاللُقوله: ما "إنَّ ُوجعلهُمقياسًا
 فمنْ نكر؛ وأنهي عن المُ أأمر بالمعروف،  ة جدي أريد أنْ خرجُت لطلب الصالح في أمَّ 

ى يقضي اهلل بيني وبين أصبر حتَّ هذا؛  عليَّ  دَّ ومن ر ، فاهلل أولى بالحقِّ  ؛قبلني بقبول الحقِّ 
ُ.(3)الحاكمين" وهو خير ؛القوم بالحقِّ 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

م،ُيفُمدينةُبورباُندارُاهلندي ة،ُودرسُالقانونُودافعُعنُاحلقوق1160ُأكتوبرُعام2ُُهوُاملهامتاُغاندي،ُولدُيفُُغاندي:ُ-1
ُللهنود،ُسواًءُاملدني ةُ يفُوطنهمُحتتُاحلكمُالربيطاين،ُأمُيفُجنوبُأفريقيا.ُأصبحُغانديُزعيمُحركةُاالستقاللُاهلندي ة،ُحيث 

ُ ُي راجع: ُاحلديث؛ ُيفُالعصيان ُبأشكالُسلمي ة  ؤسساتُالربيطاني ة
ُامل ُضد  ُالشرقُسيرة غاندينظ مُمحالتُمقاطعة ُجريدة ،

 ُ.2710،ُسنة:14100ُاألوسط،ُالعدد:ُ

 .167ص،ُتجاربي مع الحقيقةُ:هامتا،ُاملغانديُ-2
ُالتفصيلُُ-3 ُمن ُيُ للمزيد ُعنُاإلُماراجع ُاحلسنيكتبه ُالعقُ ُُ)ع(؛ُمام ُمنُعباسُحممود ُادكاًل ُ،اهللُالعاليليُوالشيخُعبد،
ُ.لشيخُحممدُمهديُمشسُالدينُوغريهموا
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ُقبلُنُ مُأاُتقدُ ممُ ُضحُ يتُ ُُُُُُ ُاملسيحي ةُواإلسالمُعالقٌةُوطيدةُحّت  ظهورُاإلسالمُمنُخاللُُبني 
الدعوةُاحملمدي ة.ُوحبسبُماُذكرهُرواةُالسريةُالنبوي ة؛ُفإن ُأو لُمنُتنبأُبنبوءةُنيبُاإلسالمُحممدُبنُ

ُالتقاهُيفُأثناءُرحلتهُُعبدُاهللُ)ص(ُمنذُصباه؛ُهوُالراهبُالنصراين )حبريىُسارجيوس(،ُعندما
ُمعُعم هُأبوُطالبُإىلُبالدُالشام.ُ

ُالكتابُ واحلُُُُُُ ُأن  قد سُقدُتنبأُفعاًلُبالنيبُحممدُ)ص(،ُونصوصُاإلجنيلُخريُدُق 
 
ليلُعلىُامل

"إْن كنتم تحبوني، فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب :ُ(يوحناإجنيلُ)ُذلك،ُإذُجاءُيفُأحدُنصوص
ُ.(1)"فيعطيكم ُمعزيًا آَخر؛ ليمكث معكم إلى األبد من األبِّ 
قُُُُُ

 
ُيفُالكتابُامل ُكماُورد  ُقبلُأن  د سُعلىُلسانُالسيدُاملسيحُ)ع(،ُوهوُخياطبُتالميذه

ُ ل يأتيكم  لكم الحقَّ، إنَّه خيٌر لكم أْن أَنطِلق؛ ألنَّه إْن لم أنطلقْ  "لكني أقولُ يرحل:
يواصلُ(2)الُمعزِّي"  "إنَّ ليَ )ع(ُاحلديثُعنُذلكُاملعزيُقائاًل:ُُعيسىُبنُمرميُاملسيحالسيدُ.ُمثُ 

روح  لكم، ولكن ل تستطيعون أْن تحتملوا اآلن، وأمَّا متى جاء ذاكَ  أيضًا ألقولَ أمورًا كثيرًة 
، بل ُكّل ما يسمع يتكلَّم به، ل يتكلم من نفِسهِ  ؛ ألنَّهُ كم إلى جميع الحقِّ الحقِّ، فهو يرشدُ 

ُ.(3)آتية" كم بأمورٍ وُيخبُر 
ُاإلسالمُيدعوُإىلُالتقاربُمعُأهلُالكتابُونبذُُُُُُُ ة،ُواملسلمونُيؤمنونُبأن ُالعصبيُ ُكماُأن 

ُكلمة ُ ُعلى ُمجيعًا ُيتالقوا ُأن  ُك ل هاُعلىُأصلهاُمنُعندُاهلل،ُوجيبُعلىُأبنائها األديانُالسماوية
ُكبرٌيُخاللُعصورُالتاريخُيفُتوسعةُحد ةُاخلالفُبنيُ ُكانُهلاُدخٌل سواء،ُغريُأن ُالعصبي ةُالديني ة

ُحب ُواإلسالم ُاألديان. ُهذه ُاإلميانُأبناء ُأصوله ُمن ُأن ُقـ ر ر ُفإن ه ُوم ك م اًل؛ ُأخريًا ُجاء ُأن ه كم
ُك ل هاُوبال ُرسلُمجيعاً.والتصديقُباألديانُالسماوي ة

ُاجلوانبُاألخالقي ةُيفُاألديانُالسماوي ةُالثالثةُاليتُيدينُهباُالعاملُاليومُيفُُُُُُ ُيفُأن  والُشك 
ُيت ِخذواُِمنُ،ُُوأغلبي تهُتتقاربُإنُملُتتوافقُ   خلصنيُمنُأبناءُهذهُاألديانُالثالثةُأن 

منُواجبُامل
ُوأخلصوهاُ ُالنية ُصدقوا ُإذا ُنرجو ُاليت ُالس واء ُالكلمة ُعلى ُللتالقي تاحًا ُاجلوانبُِمف  ُهذه تـ و اف ق

ُالقوميُالدائم،ُالذيُنزلُعلىُ ُبنُعبدُاهللُحممدُالنيبُالعريبُوصلواُإىلُدينُاهللُاحلق  )ص(،ُون ط ق 
يَن ِعنَد اللَِّه اإِلْسالُم﴾بِِهُالتنزيلُقاصداًُمجيعُشرائعه،ُويفُذلكُقالُتعاىل:ُ ُ.(4)﴿ِإنَّ الدِّ

                                                           

 .14ُ/45ُُُُإجنيلُيوحنا:ُُ-1
 .16ُ/0ُُُُإجنيلُيوحنا:ُُ-2
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ألن هُُ؛ةُالصحيحةُمنُخاللُاالعرتافُهباوقدُحد دُاإلسالمُطبيعةُعالقتهُباألديانُالسماويُ ُُُُُُ
ُتتُ  ا ُم تعد دةُ؛حدُمعهُمباهي ةُالدينيؤمنُبأهن  ُمنُجانب،ُومنُولكنُبنبو ات  تلفةُهذا ،ُوشرائعُُم 

ُالُيتعصُ  ُفاإلسالم ُآخر؛ ُوالُيؤمنُجانب  ُوالُملبادئه، ُاآلخر،ُُ-أيضاًُُ-بُلذاته ُإقصاء بثقافة
ُ ُتعاىل: ُالقرآنُالكرميُيفُقوله ُماُصر حُبه َنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى وهذا ﴿ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ

ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبي وَن ِمْن ِإبـَْراِهيَم وَ 
ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾ ُ.(1)رَبِِّهْم ل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمنـْ

ُُُ ُُُُُ ُأن  ُاإلنساُ،كرمينُالآيفُالقُرذ كرُُ(ع)ُالسيدُاملسيحكما ُكانُذهذا ُةُ شخصيُ ُونُالعظيم
كرمي،ُاصطفاهُاهللُليكونُرسواًلُإىلُبينُإسرائيلُحيكمهمُبشريعةُالتوراةُوهدايةُُُلقُ خُ ُووذُابةُ جذُ 

ُباُ،اإلجنيل ُاإلميان ُإىل ُلهفدعاهم ُإخالصُالعبادة ُوإىل ُوحده، ُأنُ ُ؛هلل احنرفُبنوُُوذلكُبعد
أوُُ)ع(ُنُاهلل،ُومنهمُمنُقتلُاألنبياءزيرُابإسرائيلُفمنهمُمنُعبدُالعجل،ُومنهمُمنُقال:ُعُ 

ُ.....ُإخل.افرتىُعليهمُعظيمُالقول
ُُومنُهناُُُُُُُ ُ،ُإذةُببينُإسرائيلخاصُ ُكانتُ ُُ(ع)ُعيسىُبنُمرميُاملسيحالسيدُرسالةُنعرفُأن 

،ُ(2)ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل﴾ َوَرُسولً  َوالتـَّْورَاَة َواإِلنِجيلَ  ﴿َويـَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ ُ:يقولُاهللُتعاىل
ُ.(3)(الــةبني إســرائيل الضَّ   إلى خرافِ لم أُرَسل إلَّ ):ُوردويفُإجنيلُمّتُ

ُذ كرتُ ُُُُُُ ُمهمُ ُوقد ُة ُالكرميالرسـاليُ ُ)ع(ُاملســيحالسيد ُالقــرآن ُيف ُقولهوذلكُُ؛ـة :ُتعاىلُيف
ُكرتُ ماُذُ ُكُ.(4)ّلِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح مِّْنــُه﴾﴿ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل ال

 اإلله الحقيقي وحدكَ  أنتَ  يعرفوكَ  نْ إ"(:ُيفُإجنيلُيوحناقدُجاءُ)فُ؛ةُيفُاألناجيلهذهُاملهمُ 
ُ.(5)ويسوع المسيح الذي أرسلته"

ُ؛)ع(ُراموكسائرُاألنبياءُالكُِ.ُ(6)"اً ناً نبيَّ إنسا انَ الذي كَ  الناصريِّ  سوعُ "يَ (:ُإجنيلُلوقاُ)ويفُُُُُُُ
ُكانُيُ منُذلكُأنُ ُومبعجزاتُوآيات،ُ)ع(ُُعيسىُبنُمرميُاملسيحالسيدُدُاهللُفقدُأيُ  ربئُاألكمهُه
ُ .ييُاملوتىُبإذنُاهللوحيُ ُ،واألبرص
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سالميُانطلقناُبالفكرُاملسيحيُمنُخاللُدراسةُالرتاثُاإلفقدُُ؛اُيفُالرتاثُاإلسالميمُ أُُُُُُُ
ُتشريُإىلُاألنبياءُوالر سلُ)ع(،ُ ُكانت   قد س،ُوتأملُاإلشاراتُالواقعةُاليت

اعتمادًاُعلىُالكتابُامل
قدُرويُعنُعليُبنُإبراهيم،ُعنُُويفُحقيقةُأهلُبيتهُاألبرارُ)ع(.ُوخامتُالنبينيُحممدُ)ص(،ُُو

ُوعظ(؛ُع)أبيه،ُعنُعليُبنُأسباطُعنهمُ ُبنُمرميُعيسىسيحُالسيدُاملبهُُوجلُ ُعزُ  اهلل فيما
 لَّ ، وكُ يءٍ ش لَّ كُ   د بخلقِ تفرَّ ، إسمي واحد، وأنا األحد المُ آبائكَ  ورب   كَ يا عيسى أنا رب  "(:ُع)
  من الطينِ  تخلقُ  بأمري، وأنتَ  المسيحُ  يا عيسى: أنتَ  .إلي راجعون لَّ وكُ  من صنعي،يٍء ش

مني  تجدَ  راغباً، ومني راهباً، ولنْ  إليَّ  نَّ حيي الموتى بكالمي، فكُ تُ  الطير بإذني، وأنتَ  كهيئةِ 
مني الولية  لكَ  تْ ى حقَّ حتَّ  بالرحمةِ  عليكَ  نْ تحنَّ المُ  وصيةَ  يا عيسى: أوصيكَ .  إليَّ إلَّ  ملجأً 

عبدي ابن  كَ ، إشهد أنَّ نتَ صغيرًا حيثما كُ  كبيراً، وبوركتَ   ة، فبوركتَ بتحرِّيك مني المسرَّ 
عليَّ  لَ ، وتوكَّ ب إليَّ بالنوافلِ ، وتقرَّ جعل ذكري لمعادكَ ، واكهمِّكَ   أمتي، أنزلني من نفسكَ 

ُ."على غيري فأخذلكَ  وكَّلَ تأكِفْك، ول ت
ُندعيُالُُوُُُُُُُ ُما ُك ل  ُاخلصوص،رويُأن ناُمجعنا ُُهبذا ُالرواياتُاليتُكماُالُند عيُأن نا أخرتنا
ُبنظرةُ ميكنُ ُتزودنا ُُحاديثُاليتُر ويتُ شاملةُعنُاألُأن  ُبشأنُالسيدُع)أهلُالبيتُعنُأئمة )
ُهناكُرواياتُالُإذُ(،ُع)ُعيسىُبنُمرميُاملسيح قامُيفُهذهُامل.ُُوُببعضُالتفاصيلإال ُختتل ُإن 
ُُمتُللرواية,لنموذجُاأللرناُياختاجاءُ
ُُُ ُلناُأُُُُ ُالسيدُاملسيحُوأنبياءُاهللُنوحُوإبراهيمُوموسىُ)ع(ُونبيناُاألكرمُحممدُبنُكماُتبني   ن 
جاءواُُنبياءُالذينُ ,ُأولئكُاألنبياءاألكأعظمُُُاحلني ُسالمةُيفُاإلهلمُمكانةُخاصُ ُ(صُ)عبدُاهلل

ُ ُمنهم؛ ُللمتأخ ر ُأوحي ُما ُتأكيدٌُُوبشرائع ُأوحيُملنُسبقوهِلُُهو ُهلذاُما ُكافيًا ُسببًا ُأليسُهذا .
ُ؟ُآنُالكرمييفُالقُرُ)ع(ُلكبريُلألنبياءُالسابقنيااللتفاتُا
ُك لُ ُُُُُ ُإن  ُاألُواحلق ؛ ُاحملبُ نبياء ُببشارة ُجاءوا ُحمبُ ُ،ة)ع( ُواجلاروهي ُاهلل ُحمبُ ة ُوحّت  ُأحقرُ، ة

ُاملخلوقات ُوخالل ،ُ ُاليت ُُوضُرعالروايات ُ)ع(ُناجدناها ُاملسيح ُالسيد ُطعامهُُأن  ُمن يعطي
ُ.اليتُقدُمتنعُشريعةُاهللُةتهُبالعاطفوبذاتُالوقتُالُتلتبسُحمبُ ُ.ملخلوقاتُالبحر

ُُُُُُ ُ ُطبيعةُالعالقةُبنيُالديانةُاملسيحي ةُوأهلُالبيتُ)ع(ُلناُخاللُالبحثُأكماُتبني  وثيقةُُن 
ُأهلُالبيتُ)ع( مُاالمتدادُُوجلي ةٌُُواضحةٌُُصورةٌُُجداً؛ُعلىُاعتبارُأن  عنُالدينُاإلسالمي،ُألهن 

اليتُُطبيعةُهذهُالعالقةُمعرفةُاملساحةُسالمُحممدُ)ص(.ُولذا؛ُفقدُاستدعتُ احلقيقيُلرسولُاإل
اُوبذاتُالوقت؛ُُيطلقهاُاإلسالمُلقبولُاآلخر، ُللحوارُواملقارنةُبنيُتفتحُجماالًُُ-ِبالُشكُُّ–فإهن 

مُعليناُعرضُالرؤيةُالقرآني ةُتؤك دُماُتقد م،ُوتقيمُاألدلةُعليه.ُوميكنُمعرفةُهذهُاألديان،ُوهذاُحتُ 
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عيسىُبنُمرميُ)ع(،ُالذيُاملسيحُيدُالعالقةُعندماُوض حُاجلانبُالقرآنُالكرميُوجهةُنظرهُبالس
ُي عد ُاالمتدادُاحلقيقيُحلكمةُاهللُسبحانهُوتعاىلُيفُبعثُالرسلُواألنبياء.

ُاملسلمنيُُُُُُُُ ُإميان ُعلى ُواضٌح ُدليٌل ُاإلسالمي ُالرتاث ُيف ُوردت  ُبعضُالنصوصُاليت ويف
ُالسيدُعيسىُبنُونؤمنبنُمرميُ)ع(؛ُفاملسلمونُيبالسيدُاملسيحُعيسىُ مرميُ)ع(ُهوُأحدُُأن 

وأن هُأحياُاملوتىُبإذنُاهلل،ُوأن هُأبرأُاألكمهُُمبعجزة ُمنُغريُتدخ ل،وأن هُولدُمُر سلُاهللُ)ع(،ُأعظ
ُملُيؤمنُب ُ.)ع(ُبنُمرميُعيسىالنيبُواألبرصُبإذنُاهلل؛ُبلُالواقعُأن ُاملسلمُالُيكونُمسلماًُإن 

مُاجتاهُاألخرينُيفُمساحتهُودعوتهُلإلسالم،ُوالرتكيزُعلىُإن ُهذاُالتقاربُي ربزُنظري ةُاإلسالُُُُُُُ
ُومثاًلُملبدأُالسالمُوالتعايشُالسلمي.ُولذا؛ُفلوُ ُتصبحُدستورًا التالقيُواملقارنةُبنيُاألديانُحّت 
ُالرسولُالكرميُ ُوالتسامحُالذيُقد مه ُنقلته ُعنُمدىُاإلحسانُوالسالم ُوما ُكتبُالسري، تأملنا

ُ)ص(ُيفُأثناءُتعاملهُمعُأهلُالكتاب،ُوالسيماُالنصارىُ.حممدُبنُعبدُاهللُ
منُفكرُأمريُاملؤمننيُاإلمامُعليُبنُأيبُطالبُ)ع(ُاملسيحينيُيستمدونُُأنُ ُجندُ؛ولذاُُُُُُُ

ُكثرية ،ُإذُأمثروهاُيفُنتاجاتمُالشعري ة،ُفكانُأغلبهاُيفُ ُحياتي ة  وعطاءه،ُانطالقاتُفكري ةُملعاجلات 
ُير...ُوغريها.ذكرُبيعةُالغد
ُاملصادرُ ُُُُُُُُ حنوُُبُ)ع(،القدميةُبيانُانبهارُاملسيحينيُباألمامُعليُبنُأبُطالُكماُحوت 

ظهورُعنيُاملاءُم غطاةُبصخرة ُحيرسهاُراهٌبُمسيحي....,ُوهذاُماُيثريُفيناُالعشقُواهليامُالذيُ
ُأمثرُيفُأشعارُ ُأهلُااأل دباء ُإذُجندُبقاملسيحينيُحب ب  راطُبنُأشوط،ُوجندُالقسمُلبيتُ)ع(؛

ُباإلمامُاحلسنيُ)شعارهمُأغلبهاُاألخرُيستمدُأفكارهُمنُاإلمامُاحلسنيُ)ع(؛ُفنجدُأ ُ(،عتتغىن 
ُالنيبُحممدُ)ص(ُوأهلُبيتهُُحفلتُ فقدُُ؛لذاُوُإخل.ُ....:ُبولسُسالمةُوانطوانُبارامنهمُو سرية

والسيماُسريةُُ،مُعلىُامتدادُالعصورحافلةُبذاكرتُوبقيتُ ُ،ةُاجتاهُاملسيحينيبنماذجُحياتيُ )ع(ُ
ُواإلُالنيبُحممد ُعلي)ص( ُاحلسنيُ)ع(.ُمام ُواإلمام ُأيبُطالبُوابنه معطياتُُوقدُجلبتُ ُبن

الرصينةُبنيُأهلُُلعالقةالبعيدةُلُدباءُاملسيحيني.ُومنُهناُاملدياتهاُالشعراءُواألُ فكريةُاستندُإلي
ُُ.هميفُحقُ املسيحينيُالذينُأنتجواُشعراًُبنيُُوالبيتُ)ع(،ُ

ُ
ُ
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:ُساميُبنُحممدُسالمة،ُدارُطيبةُللنشرُحتقيق،2ُط،ُير القرآن العظيمتفس................:ُ -0

 .1000ُبريوت،ُُوالتوزيع،
 .1066،ُدارُاألندلس،ُبريوت،1ُ،ُطن الكبيرآتفسير القر ............:ُ -1
وآخرون،ُُ:ُعبدُاهللُعليُالكبريحتقيق،1ُ،ُطلسان العرب،ُحممدُبنُمكرمُبنُعلي:ُابنُمنظور -0

 ،ُ)د.ُت(.،ُالقاهرةدارُاملعارف
،ُعبدُالسالمُحممدُهارون:ُقيق،ُحت1،ُطُمعجم مقاييس اللغة :بنُزكرياُالقزويينُ،ُأمحدبنُفارسا -17

 .1000ُ-هــ1300،ُبريوت،ُدارُالفكر
،1ُ،ُطالفروقُ:شهابُالدينُأمحدُبنُإدريسُبنُعبدُالرمحنُاملالكيُالشهريُبالقرايفُ،أبوُالعباس -11

 ،ُالقاهرة،ُ)د.ُت(.عاملُالكتب
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دراساتُاإلسالمي ة،ُبريوت،ُ،ُمعهدُال1،ُطمقارنة األديان )الديانات القديمة(،ُحممد:ُأبوُزهرة -12
2771. 

ُقدام -13 ُبن ُحممد ُبن ُأمحد ُبن ُاهلل ُعبد ُالدين ُموفق ُحممد ُأبو ُطالُمغنيه: ُالقاهرة،1ُ، ُمكتبة ،
 .1061القاهرة،ُ

 .1000،ُبريوت،ُدارُاملعرفة،1ُ،ُطراجالخِ ُبراهيم:،ُيعقوبُبنُإبوُيوس أ -14
،ُمكتبةُالرقيم،ُبغداد،1ُ،ُطأعيان الزمان وجيران النعمان في مقبرة الخيزران:ُ،ُوليدظمياألع -15

2771. 
 .2770،ُبريوتُ،دارُالعلومُ،5،ُطسين في الفكر المسيحيالحُ ُانطوان:بارا،ُ -16
 .2771ُ،ُدارُق تيبة،ُدمشق،1ُط،ُالعقيدة النصرانيَّة بين القرآن واألناجيلالباش،ُحسن:ُ -10
 ،ُالقاهرة،ُ)د.ُت(.مجعيةُاملكنزُاإلسالمي،ُيصحيح البخار ُ:مساعيلإنُحممدُب،ُالبخاري -11
10- ُ ُطالجامع الصحيح..................: ُالبغاُحتقيق:ُُ،3، ُديب ُمصطفى ُكثري، ُابن ُ،دار

 .1010ُبريوت،
 .1002،ُدارُصادر،ُبريوت،1ُ،ُطوفيات األعيانبنُخلكان،ُأمحدُبنُحممدُبنُأيبُبكر:ُ -27
،ُحتقيق:ُيوس ُبقاعي،3ُ،ُطبي طالبأل آمناقب ُمدُبنُعلي:بوُجعفرُحمبنُشهرُآشوب،ُأ -21

 .1001دارُاألضواء،ُبريوت،ُ
 .1006،ُدارُالغربُاإلسالمي،ُ)د.ُم(،1ُطُ،الترمذي سنن  ُالرتمذي،ُأبوُعيسى: -22
،ُبريوتُ،ةدارُالكتبُالعلميُ ُ،1طُ،التعريفات:ُعليُبنُحممدُبنُعليُالزينُالشري ُرجاين،اجل -23

 .1013ُُ-هــ1473
 ،ُ)د.ُن(،ُ)د.ُت(.األثر العالمي للحضارة العربيَّة اإلسالميَّةالن،ُطارق:ُجه -24
 مطبعةُاألمريكان،ُ)د.ُم(،ُ)د.ُت(.،ُنظام التعليم في علم الالهوت القديمُدنس:،ُجيمس -25
ُالعاملي،ُأبوُجعفرُحممدُبنُالشيخُاحلسنُبنُعلي: -26 مؤسسةُُ:حتقيق،1ُ،ُطوسائل الشيعةُاحلر 
 هــ.1470ُ،ُقم،ُاثحياءُالرُتلُالبيتُإلآ
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20- ُ ُشعبةاحلر اين، ُبن ُعلي ُبن ُاحلسن ُطحف العقولتُ : ،2ُ ُاإلسالميُ ، ُالنشر ُقم،ُةمؤسسة ،
 هـــ.1272

ُ،ُاهليئةُاملصري ةُالعام ةُللتألي ُوالنشر1،ُطفي العقائد واألدياناحليين،ُحممدُجابرُعبدُالعال:ُ -21
 .1001القاهرة،ُوالطباعة،ُ

ُُاحلنفي،ُحممدُبنُعبدُالواحدُبن -20 ُدارُالكتبُالعلمي ة،1ُ،ُطتكملة فتح القديرعبدُاحلميد: ،
 .2773بريوت،ُ

 ُُ.1016ُ،ُدارُالكتبُالعلمي ة،2ُ،ُطبدائع الصنائعُاحلنفي،ُأبوُبكرُبنُمسعودُأمحد: -37
مؤسسةُوراثُ،0ُ:ُالعدد،ُسينيمجلة اإلصالح الحُ ، صالحالحسين وثورة اإلُغدير:محودي،ُ -31

 ،ُالنج ُاألشرف،ُ)د.ُت(.ةيفُالنهضةُاحلسينيُ ُةاألنبياءُللدراساتُالتخصصيُ 
،ُمؤسسةُالبالغُللطباعةُوالنشر،4ُطُ،بر،الهداية الكُ ُعبدُاهللُاحلسنيُبنُمحدان:ُوأب،ُاخلصييب -32

 .1001بريوت،ُ
 ُُُُُ.1016،ُالقاهرة،ُةدارُالثقافةُاملسيحيُ ،1ُطُ،تاريخ الفكر المسيحيُ:،ُيوحن ااخلضري -33
ُُ،صحيفة الرضاُ،ُعليُبنُموسىُ)ع(:الرضا -34

 
(،ُع)ُاملؤمترُالعامليُلإلمامُالرضا،ُسقدُ املشهدُامل

 ُهـــ.1476ُُ
ُاهللُحممدالرازي -35 ُعبد ُأبو ُالدين ُزين ،ُ ُمختار الصحاح: ُيوس ُالشيخُحممد،، املكتبةُُحتقيق:

 .1000هـ/5ُ،1427ُطُة،ُصيدا،الدارُالنموذجيُ ُ-ةالعصريُ 
،ُ،ُمنشوراتُمكتبةُاملرعشيُالعام ة1،ُطفقه القرآنُ:قطبُالدينُبنُسعيدُبنُهبةُاهللالراوندي،ُ -36

 ،ُ)د.ُت(.ُُقم
 ،ُقم،ُ)د.ُت(.مؤسسةُاملهدي،1ُطُ،الخرائج والجرائح................:ُ -30
 ،ُمطبعةُاملنار،ُالقاهرة،ُ)د.ُت(.1،ُطن الكريمآتفسير القر :ُشيدرضا،ُحممدُُر -31
الدينُخليل،ُاهليئةُاملصري ةُالعام ة،ُ،ُترمجةُنور2ُ،ُطةتاريخ الحروب الصليبيَّ ريسنمان،ُستيفن:ُ -30

 .1007القاهرة،ُ
 .2772،ُدارُالعلمُللماليني،ُبريوت،1ُطُ،األعالمالزركلي،ُخريُالدين:ُ -47
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41- ُ ُوهبة: ُط)دراسة فقهيَّة مقارنة( آثار الحرب في الفقه اإلسالميالز حيلي، ُالفكر5ُ، ُدار ،
 .2713ُاملعاصر،ُبريوت،ُ

42- ...............ُ ُطر في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المني: ،2ُ ُاملعاصر، ُالفكر ،ُدار
 .هـــ1411دمشق،ُ

43- ُ ُالكرمي: ُعبد ُطفي دار اإلسالم أحكام الذميين والمستأمنينزيدان، ُالرسالة،2ُ، ُمؤسسة ،
 .1012بريوت،ُ

 .1045،ُبريوت،32ُمج،3ُجُ،جملةُالعرفانُ،محمد والحكمةُ:موسىالسبيت،ُ -44
45- ُ ُ)د.ُالقاهرة،ُ،ُمكتبةُهنضةُمصر،1،ُط)النبي الصيني(كونفوشيوس سعفان،ُحسنُشحاته:

  .ت(
ُلويسسينيوس -46 ُالمباهلة بين النبي ونصار، نجرانُ:، ُت، ُالرمحنُبدويُعبدرمجة: ُاملوسم، :ُجملة

 .2712ُ:سنةالُ،06عددُ
نشر:ُشركةُُ،اللبناينُدارُالكتابُ،1،ُطمام المهدياإل يوم الخالص في ظلِّ ُكامل:سليمان،ُُُ -40

 .1003ُُُوعات،ُبريوت،ُاألعلميُللمطب
41- ُ ُالعلمي ة(،1ُُطُ،الملل والنحلالشهرستاين،ُحممدُبنُعبدُالكرمي: ُأمحدُفهميُ)الطبعة حتقيق:

 .1002العلمي ة،ُبريوت،ُُحممد،ُدارُالكتب
40- ُ 1ُ،ُطفتح القدير:ُحممدُبنُعليُبنُحممدُبنُعبدُاهللالشوكاين، ُكثري، ُابن ُالكلمُُ-دار دار

 .1031ُدمشق،،ُالطيب
 .1016،ُدارُالرائدُالعريب،ُبريوت،ُاراتالديَّ يت،ُأبوُاحلسنُعليُبنُحممد:ُالشابش -57
ُالدين -51 ُمجال ُالشرقاوي، ُطبحث حول كلمة بارقليط() نبي أرض الجنوب: ُهادف1ُ، ُدار ،

 للنشر،ُالقاهرة،ُ)د.ُت(.
 ُهـــ.1363ُ،ُقم،ُالشري ُالرضيمطبعةُُ،1،ُطخبارجامع األُتاجُالدين:،ُالشعريي -52
53- ُ ُُ،ةقباط والمسيحيَّ موسوعة تاريخ األُزكي:شن ودة، ُباتروندار ُوالنشرُفيلو ُم(،ُللرتمجة ُ)د. ،

2771ُُ. 



112 
 

54- ُ ُط)ع( مام الحسينصالح الديني في ثورة اإلاإلُحممد:شقري، ،1ُ ُاملعارفُاحلكميُ ، ،ُةدار
 .2716ُبريوت،ُ

،ُجواد:ُ -55  .ت(،ُدارُاملرتضى،ُبريوت،ُ)د.2ُ،ُطالطفِّ  أدبُ ش رب 
ُأالصدوق -56 ُاحلسني:ُوب، ُبن ُعلي ُبن ُحممد ُعلل الشرائعُجعفر ُاملرتضى، ُدار ُطبريوت، ،1ُ،

2776. 
،ُةمنشوراتُمجاعةُاملدرسينيُيفُاحلوزةُالعلميُ ،ُكربُغفاريأعليُُحتقيق:،ُالخصال............:ُ -50

 ُقم،ُ)د.ُت(.ُُ
،ُعلميُللمطبوعاتمنشوراتُمؤسسةُاأل،1ُ،ُطوتمام النعمة كمال الدين................:ُ -51

 .1001،ُبريوت
 هـــ.1360ُ،ُقم،ُينيمؤسسةُمجاعةُاملدرسُ،يحضره الفقيه لمن :ُ............. -50
،ُدمشق،ُُمكتبةُمصطفىُالبايبُاحلليبُ،3،ُطُسبل السالم:ُحممدُبنُإمساعيلُالصنعاينالصنعاين،ُ -67

 )د.ُت(.ُُ
،ُيةُاهللُاملرعشيآمكتبةُ،1ُ،ُطبصائر الدرجاتُبوُجعفرُحممدُبنُاحلسنُبنُفروخ:،ُأارالصفُ  -61

 هــ.1474،ُقم
األشرف،ُُالنج ،ُةكتبةُاحليدريُ ،ُامل1،ُطنوارمشكاة األبوُالفضلُعليُبنُاحلسن:ُ،ُأالطربسي -62

 هــ.1351ُ
 .،ُ)د.ُت(قم،ُدارُالذخائرُللمطبوعاتُ،مامةدلئل اإلُحممدُبنُجرير:،ُالطربي -63
 .1031،ُدارُاملعرفة،ُبريوت،3ُ،ُطنرآجامع البيان في تفسير الق...............:ُ -64
65- ُ ُحمُ،1طُ،تفسير جامع البيان...............: ُأمحد ُالرسالةحتقيق: ُمؤسسة ُشاكر، ،ُمد

 .2777ُُ-هـــ1427
 ،ُدارُاملعارف،ُالقاهرة،ُ)د.ُت(.2ُ،ُطتاريخ الُرسل والملوك...............:ُ -66
60- ُ 1ُطُ،تاريخ األمم والملوك..................: ُمجيلُ، ُصدقي ُحتقيق: ُامليس، ُخليل تقدمي:

 .2775ُالعطار،ُدارُالفكرُللطباعة،ُبريوت،
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ُأالطحاوي -61 ُجعفر ُأبو ُاألزدي، ُبنُسالمة ُبنُحممد 1ُطُ،ثارشرح مشكل اآلُ:محد مؤسسةُ،
 ُ،ُبريوت،ُ)د.ُت(.ُالرسالة

60- ُ ُتوفيق: ُطقصَّة الضطهاد الديني في المسيحيَّة واإلسالمالطويل، ُالعريب،1ُ، ُالفكر ُدار ،
 .1040بريوت،ُ

(،ُعج)مامُاملهديُمدرسةُاإلُ،1،ُطتفسير العسكريُ،ُاحلسنُبنُعليُالنقيُ)ع(:العسكري -07
 قم،ُ)د.ُت(.

 هـــ.1475قم،ُُمؤسسةُمجاعةُاملدرسينيُ،1،ُطالمصباحُ:براهيمُبنُعلي،ُإالعامليُالكفعمي -01
02- ُ ُاملعافري: ُأيوبُاحلمريي ُبن ُهشام ُامللكُبن ُطةالسيرة النبويَّ عبد ُالعريب،3ُ، ُالكتاب ُدار ،

 .1007بريوت،ُ
ُالوهاب -03 ُأعبد ُطةالمسيح في مصادر العقائد المسيحيَّ ُمحد:، ،2ُ ،ُ ُبريوت،ُوهبةمكتبة ،

1011ُُ.ُ 
 ،ُالقاهرة،ُ)د.ُت(.هنضةُمصر،1ُ،ُطبو الشهداء الحسين بن عليأُ:،ُعباسادالعقُ  -04
 .1015ُ،ُدارُالفكر،ُدمشق،1ُ،ُطُمعجم المؤلفين السوريينعي اش،ُعبدُالقادر:ُ -05
 .2770،ُدارُالعلمُللمالينُ،1،ُطتجاربي مع الحقيقةُ:،ُاملهامتاغاندي -06
 .2770،ُاهليئةُاملصري ةُالعام ة،ُالقاهرة،1ُ،ُطالمسيحيَّة في اإلسالمد:ُغبور،ُمنري،ُوعثمانُأمح -00
01- ُ ُظافر:غريب، ُالحسين في الفكر المسيحيُحمسن ُاملتمدُ جملُ ، ُاحلوار ُالعدد:ُاإللكرتوني ةُنة ،

 .2717،ُلسنة2013ُ
الة،ُ،ُمؤسسةُالرس1طُ،القاموس المحيط:ُ،ُجمدُالدينُأبوُطاهرُحممدُبنُيعقوبالفريوزُآبادي -00

 .2775ُ-هــ1426ُبريوت،
 .1003،ُالرباط،ُمكتبةُاملعرف،1ُ،ُطةأصول المسيحيَّ ُداوودُعلي:،ُالفاضلي -17
 هـــ.1215،ُدارُمطابعُاملدخيل،1ُ،ُطعجم ألفاظ الفقه الجعفريمُ :ُأمحدفتحُاهلل،ُ -11
،ُرانطه،ُةتبُالعلميُ دارُالكُ ،2ُط،ُالتفسير الكبير،ُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُعمر:ُالفخرُالرازي -12

1005. 
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ُالقُ  -13 ُأبوُعبدُاهللُحممدرطيب، 1ُ،ُطالجامع ألحكام القرآن: ُدارُ، ُهشامُمسريُالبخاري، حتقيق:
 .2773ُ-هــ1423ُعاملُالكتب،ُالرياض،

ُق رايفال -14 ُأمحدأ، ُالدين ُشهاب ُالعباس ُبو 1ُطُ،الفروق: ُالكُ ، ُدار ُاملنصور، ُخليل تبُحتقيق:
 .1001ُ-هــ1411ُة،العلميُ 

 ُهـــ.1310ُُُ،ُقم،ُمامُاملهديمؤسسةُاإل،1ُ،ُطمِّيتفسير القُ ُبراهيم:إسنُعليُبنُاحلُوب،ُأيمُ القُ  -15
ُالدينالقامسي -16 ُمجال ُحممد ُطمحاسن التأويلُ:، ُعيون،ُ،1، ُباسل ُحممد الك تبُُدارُحتقيق:

 هــــ.1411بريوت،ُُالعلمي ة،
لعلمُللماليني،ُبريوت،ُ،ُدارُا1،ُطفي اإلسالم العامَّة ةالجهاد والحقوق الدوليَّ ُالقامسي،ُظافر: -10

2711. 
 .2776،ُجملةُالقبسُااللكرتوينُ،الحسين في قلب المسيح:ُخولة،ُالقزويين -11
ُكرم -10 ُكربالء الفداء في الفكر المسيحيُ:قنصل، ُالسوريُ جملُ ، ُالكلمة ُالعدد:ُةة ،14ُ،ُدمشق،

 .1000ُلسنةُ
 هــ.1335،ُطهرانُ،ةسالميُ دارُالكتبُاإلُ،1،ُطالكافيُحممدُبنُيعقوب:،ُالكليين -07
ُبنُمسعود -01 ُبكر ُأبو ُالكاساين، ُعليُحممد2ُ،ُطفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع: ُحتقيق: ،

 .2773عوضُوعادلُأمحدُعبدُاملوجود،ُدارُالكتبُالعلمي ة،ُبريوت،ُ
ُالكرباسي -02 ُ)ع( قالوا في الحسينُالشيخُحممدُصادقُحممد:، ُاملعارفُاحلسينيُ ، ،ُلندن،ُةدائرة

 )د.ُت(.ُُ
ُيرباسالكُ  -03 ُطسينيعر الحُ لى الشِّ إالمدخل ُحممدُصادق:، ُاملعارفُاحلُ ُ،1، ُلندن،ُةسينيُ دار ،

2777. 
اثُالعريب،ُحممدُالباقرُالبهبوديُ:حتقيقُ،2،ُطنواربحار األُ:،ُحممدُباقراجمللسي -04 ،ُدارُإحياءُالرت 

  .1013بريوت،ُ
،ُدارُصادر،ُفاروقُسليمُ:حتقيق،1ُ،ُطعراءعجم الش  مُ ُاهللُحممدُبنُعمران:ُبوُعبد،ُأاملرزباين -05

 .2775،ُبريوت
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 هــ.1474،ُقم،ُيةُاهللُاملرعشيآمكتبةُ،1ُ،ُطشرح نهج البالغةُيبُاحلديد:أبنُ،ُاملعتزيل -06
،ُاملؤمترُالعامليُللشيخُاملفيد،ُنشر:1ُ،ُطالختصاصُ:العكربيُحممدُبنُحممدُبنُنعمان،ُاملفيد -00

 ،ُ)د.ُت(.قم
ُا -01 ُعبد ُالدين ُموف ق ُحممد ُأبو ُاملقدسي، ُأمحد: ُبن ُطالُمغنيهلل ُالقاهرة،1ُ، ُالقاهرة، ُمكتبة ،

1061. 
 .1001،ُدارُاحلديثُللطباعةُوالنشر،ُبريوت،1ُ،ُطمكاتيب الرسول:ُعليُاألمحدياملياجني،ُ -00
،ُجمل ةُةخ ستيفن رنسيمان وكتابه تاريخ الحروب الصليبيَّ المؤرَّ ُ:الرزاقُناصرُعبداملالُجاسم،ُُ-177

 .2713ُجامعةُاملوصل،ُلسنة:ُ،32،ُالعدد:0ُجامعةُاملوصل،ُمج
ُالنيشابوري -171 ُالقشريي، ُاحلجاج ُبن ُمسلم ُاحلسني ُأبو ُطمسلم صحيح: ،1ُ ُالطباعةُ، دار

 .هــ1320،ُالقاهرة،ُالعامرة
ُحالنوري -172 ُاملريزا ُتقي، ُحممد ُبن ُطمستدرك الوسائلُ:سنيُبنُحممد ،1ُ ُالبيتُ، ُأل مؤسسة

 ،ُقم،ُ)د.ُت(.ُعليهمُالسالم
ُالنباطيُ-173 ُيونس، ُبن ُطالصراط المستقيمُ:البياضيُعلي ،1ُ ُاحليدريُ ، ُةاملطبعة النج ُ،
 هـــ.1314،ُشرفاأل
 (.،ُمكتبةُوهبة،ُبريوت،ُ)د.ُت3،ُطوالُمرسلين نبياءقصص األ:ُالوهابُعبدُ،النجار -174
 .1007،ُالقاهرة،ُدارُالشروق،3ُ،ُطيونمواطنون ل ذمِّ ُ:هويدي،ُفهمي -175
ُن -176 ُسليماناهليثمي، ُبن ُبكر ُأيب ُبن ُعلي ُالدين ُور كشف األستار عن زوائد البزار على :

ُ-هــ1300،ُمؤسسةُالرسالة،ُبريوت:ُنشر،ُحبيبُالرمحنُاألعظمي:ُحتقيقُ،1،ُطالُكتب الستَّة
1000. 

،ُحتقيق:ُحسامُالدينُالقدسي،ُناشر:ُمكتبةُالقدسي،1ُ،ُطزوائدمجمع ال.............:ُ -170
 .1004القاهرة،ُ

 ُ.1000،ُبغداد،ُمطبعةُصدر،1ُطُ،أهل البيت في الكتاب الُمقدَّس:ُمحدالواسطي،ُأ -171
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170- ُ ُاليعقويب، ُبن ُأأمحد ُيعقوبُبن ُطتاريخ اليعقوبيُ:جعفريب ،1ُ ُاألُحتقيق:، ُمهناعبد ،ُمري
 .1003وت،ُ،ُبرُيمؤسسةُاألعلميُللمطبوعات

ُهـــ.1420ُ،ُجامعةُأمُالق رى،1ُ،ُطتاريخ الدعوة إلى اإلسالمُهاين،ُيسريُحممد: -117

  األنترنت:مواقع  -
-https://www.marefa.org. 
-www.almrsal.com. 
-https://www.marefa.org. 
-www.almrsal.com. 
-www.mawsoah.net. 
-http://www.mawsoah.net. 
-www.saddan.com. 
-http://newspaper.annahar.com. 
-www.annabaa.org. 
-www.almrsal.com. 
-www.mawsoah.net. 
-http://www.mawsoah.net. 
-www.saddan.com. 
- http://newspaper.an.ahar.com. 
-www.annabaa.org. 
-www.almrsal.com. 
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