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 اآلية القرآنية

 آيت قرآويت

 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    ڤٹ   ٹ  ٹ

 

 (ٕٓٔ: )البقرة



 

   
 

 اإلىداء

 

 إٌــداء
 

 
 

 إلى من ضحوا بأرواحيم، وروْوا بدمائيم أرض فمسطين الطاىرة...
 ****      ***       * * 

الذين ربياني صغيرًا ، طال هللا في عمرهأ ، وأبي الحبيبروح أمي الحبيبة رحميا هللاإلى 
    فأحسنا تربيتي وتأديبي، ربي ارحميما كما ربياني صغيرًا...

***      ***       * * * 
 والعرفان...إلى أحبتي ونور عيوني، إخواني األعزاء ليم مني كل الحب والتقدير 

***      ***       * * * 
زوجي الغالي رفيق دربي  إلى بشيء من أجل تقدمي ونجاحي، عميإلى الذين لم يبخموا 

لى قرة عيني ونبض فؤادي كان عونًا لي في المنحة والمحنة ، الذيالطويل أبنائي ، وا 
 حفظيم هللا...بسممة، مازن، سارة، مريم األعزاء 

     ***       * * * *** 
إلى أعمامي وعماتي ، وأخوالي وخاالتي ، وصديقاتي العزيزات ؛ لكم مني كل الحب 

لى عائمتي الكريمة المعطاءة البارة بأبنائيا عائمة األسطل الكرام...والوفاء، و   ا 
***      ***       * * * 

 إلى مشايخنا وعممائنا وأساتذتنا الذين نيمنا العمم عنيم...
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 شكر وتقدير وعرفان

 َعرفان  شكر َتقدير
 

كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا كقائدنا كحبيبنا كرسكلنا ، الحمد  الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات
 . كعمى آلو كصحبو أجمعيف كمف سار عمى ىديو بإحساٍف إلى يكـ الديف دمحم 

: النمل]چۓ  ۓ               ﮲  ﮳  ﮴    ﮵             ﮶     ےھ     ھ  ھ  ھ       ے  چ: تعالىانطبلقًا مف قكلو 
فإنني أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف (ٔ)"من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"كمف قكلو ، [ٓٗ

الذؼ ، الدكتور/ نسيم شحدة ياسينكأخص أستاذؼ كمشرفي فضيمة ، ألىل الفضل عمى فضميـ
كذلل لي الكثير مف الصعاب كما تكاصمت معو مرة إال كغمرني ، ىذا البحث كممة كممةعاش معي 

 . بنصائحو كتكجيياتو

 : كما أتقدـ بالشكر إلى لجنة المناقشة المككنة مف

 دمحم بخيت             مشرفًا داخمياً : ______فضيمة الدكتكر

 خارجياً دمحم الجدؼ            مشرفًا : ______فضيمة الدكتكر

كالكقكؼ عمى ما فيو مف ، المذيف منحاني شرؼ المكافقة عمى مناقشة ىذا البحث إلثرائو
كتجربة خبلقة في ميداف ، بما أنعـ هللا عمييما مف خبرة طكيمة، كتدارؾ ما فيو مف عيكب، محاسف

 . البحث العممي فجزاىـ هللا عني كل خير

، كالييئة التدريسية المكقرة، بعميدىاكالشكر مكصكؿ إلى كمية أصكؿ الديف ُممثمة 
لى عمادة الدراسات العميا ، كأخص بالذكر قسـ العقيدة كالمذاىب الُمعاصرة، كاإلدارييف، كالمكظفيف كا 

داريييا لى منارة العمـ كالعمماء في أرض الرباط، ممثمة بعميدىا كا  رئاسة ، الجامعة اإلسبلمية بغزة، كا 
دارييف  . كعمداء كأكاديمييف كا 

كما كأتقدـ بالشكر إلى كل مف أعانني بفائدة أك نصيحة أك تكجيو أك تصحيح مما ساىـ 
يكنس طراؼ  األستاذ، حافع تكريـ البطة في إثراء البحث كأخص بالذكر األخكة األعزاء األستاذ

                                                           

(، قػاؿ ٛٚٛٔ( سنف الترمذؼ: كتاب البر كالصمة عف رسكؿ هللا، باب ما جػاء فػي الشػكر لمػف أحسػف إليػؾ رقػـ )ٔ)
 الترمذؼ حسف صحيح. 



 

   
 

 شكر وتقدير وعرفان

عمى ما ، حفظيـ هللا كاألستاذ ببلؿ عبدالرحيـ األسطل جبريل مازف األسطل: األستاذ، االسطل
 . ف جيد إلنجاح ىذا البحثبذلكه م
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 المقدمة

 املقدمت
كاستف ، كعمى مف سار عمى دربو، ملسو هيلع هللا ىلص كالصبلة كالسبلـ عمى الحبيب المصطفى ، الحمد 
 . القيامةبسنتو إلى يـك 

 [.ٕٓٔ: البقرة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : قاؿ تعالى

 : كبعد

، نأمر بالمعركؼ؛ كجعمنا خير أمة أخرجت لمناس، اإلسبلـالحمد  الذؼ ىدانا لديف 
، كحاد عنو الييكد كالنصارػ مف قبمنا، ككفقنا إلى الطريق المستقيـ الذؼ زاغ، كننيى عف المنكر

كأال نتبع سنف ، كأكصانا الحبيب دمحم بأف نتمسؾ بالكتاب كالسنة كما، فالحمد  عمى ىذه النعمة
 . كأف نبيف لمناس فساد عقائد األمـ السابقة، مف كاف قبمنا مف الييكد كالنصارػ 

كجبلء في القرآف ، ظير ىذا بكضكحك ، كفساد اعتقادىـ، لقد تحدث اإلسبلـ عف النصارػ 
 : ىذا بعنكافاختيارؼ عمى أف أكتب بحثي  كليذا فقد كقع؛الكريـ كالسنة النبكية الشريفة

 موقف اإلمام القرطبي من عقائد النصارى 
حيث إنني سأقكـ بجمع اآليات  النصارػ؛كقد خصصت البحث في ىذا المكضكع عف 

 . القرطبيكدراستيا دراسة عقدية مف خبلؿ كتب ، كصفاتيـ، الكاردة في عقائد النصارػ 

 :البحث أىمية
 . القرطبيأبرز صفات النصارىمف خبلؿ كتب  بياف- ٔ

 . المعاصراالستفادة مف الدراسة في كيفية التعامل مع النصارػ في كاقعنا  – ٕ

 . كالسنةكبطبلنيا عف طريق نقدىا مف القرآف ، بياف فساد عقائد النصارػ  – ٖ

 . كالجماعةكىك مكقف أىل السنة ، التعرؼ عمى مكقف اإلماـ القرطبي مف عقائد النصارػ  – ٗ

 :الموضوعسبب اختيار ىذا 
 . القرطبيكزيفيا مف خبلؿ كتب ، كبياف بطبلنيا، التعرؼ عمى عقائد النصارػ  – ٔ

كذلؾ كاف أدعى لدراسة عقائد النصارػ مف ، كثرة تداكؿ طمبة العمـ لكتبوك  شيرة القرطبي – ٕ
 . القرطبيخبلؿ كتب 
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 المقدمة

 . كالنصارػ في أؼ زماف كمكاف ، بياف استحالة التعايش بيف المسمميف–ٖ

 . المسمميفكمكقفيـ مف ، تبصير المسمميف بحقيقة النصارػ  – ٗ

 :البحث منيج
كاستنباط ما يمكف ، كالمنيج الكصفي التحميمي، تاريخي في ىذه الدراسة المنيج الستتبع الباحثة 

 . البحثاستنباطو مف أحكاـ تتعمق بالركايات الكاردة في 

 :البحث طريقة
كتمييز اآليات القرآنية بكضعيا بيف ، السكرةكرقـ ، السكرةعزك اآليات القرآنية بذكر اسـ  – ٔ

 . البحثىبلليف في 

كاسـ ، المؤلفاسـ ، الكتابذكر اسـ : التاليتكثيق المعمكمات في الحاشية عمى النحك  – ٕ
  .تاريخو، النشربمد ، النشردار ، الطبعةرقـ ، كرقـ الصفحةالمحقق إف كجد 

العمماء  كنقل حكـ، كذلؾ بعزكىا إلى مظانيا مف كتب التخريج، تخريج األحاديث النبكية – ٖ
كذلؾ بكضعيـ بيف  أحدىماأك ، صحيحييماعمييا ما أمكف باستثناء ما أخرجو البخارؼ كمسمـ في 

 . ىبلليف

غير ذلؾ مما أك ، أك العقيدة، أك الحديث، سكاء كانت في التفسير، األخرػ مف الكتب االستفادة  – ٗ
 . بالبحثلو صمة 

، المكقعكذلؾ بذكر اسـ ، كجداالستفادة مف المكاقع االلكتركنية التي ليا صمة بالمكضكع إف  – ٘
كتاريخ ، أذكر اسـ المكقع، المكقعفإف تكرر االقتباس مف نفس ، الرابطثـ ، االقتباسثـ تاريخ 
 . االقتباس

كرقـ ، أقكـ باختصار التكثيق بذكر اسـ الكتاب، مرةعند تكرار االقتباس مف المكقع أكثر مف  – ٙ
 . الصفحة

، كاألعبلـ، الكاردةكاآلثار ، المصحفكترتيبيا حسب كركدىا في ، كضع فيارس لآليات القرآنية – ٚ
 . كالمكضكعاتثـ إفراد قائمة بفيرس المراجع ، اليجائيةكترتيبيا حسب الحركؼ 

 . الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف  – ٛ
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 المقدمة

 :السابقة الدراسات
كاالىتماـ في مجاؿ ، بعد االطبلع كالبحث كجدت الباحثة أف تفسير القرطبي قد حظي بالعناية

إال أف الباحثة لـ تعثر عمى بحث خاص بمكقف القرطبي مف عقائد النصارػ ، كالتخريجالتحقيق 
كلكف ىناؾ بعض الدراسات التي  العقيدة؛كال سيما فيما لو عبلقة بقضايا يا ، عممفيما كصل إلى 

 : مثلقد تمتقي في بعض النقاط مع المكضكع 

 . الشعيبيالركح القدس في عقيدة النصارػ لعبد هللا بف عبد العزيز  – ٔ

 . بياععقيدة النصارػ لركاف عصاـ دمحم  – ٕ

 . رضاعقيدة الصمب كالفداء لرشيد  – ٖ

حيث تتميز ىذه الدراسة عف ؛ الدراسات ال تتعمق بالمكضكع المراد دراستو إال في فرعيات قميمةىذه 
 : الدراسات السابقة بما يمي

 . بياف فساد عقيدة النصارػ  – ٔ

 . تكضيح ردكد المسمميف عمى افتراءات النصارػ كبياف كذبيـ – ٕ

 . بياف مكقف القرطبي مف عقائد النصارػ  – ٖ

 :خطة البحث
كثبلثة فصكؿ كخاتمة كمراجع كفيارس كتمييد تو في مقدمة ضعت الباحثة خطة ليذا البحث كجعمك 

 : كذلؾ عمى النحك التالي

 ، كخطة البحث، كالدراسات السابقة، كمنيج البحث، كسبب اختياره، كتشمل أىمية المكضكع: المقدمة
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 تمييد

 عصر اإلمام انقرطبي َمُندي َوشأتً 
 مبحثان .وفيو 

 . القرطبياإلمام  عصر: األول المبحث

 وفيو أربعة مطالب:
 .السياسية لحياةالمطمب األول: ا

 .الدينية الحياة: الثاني المطمب

 الثقافية. الحياة: الثالث المطمب

 االجتماعية الحياة: الرابع المطمب

 . وعممو ونشأتو القرطبي اإلمام مولد :الثاني المبحث
 مطالب:أربعة وفيو 

 المطمب األول: مولد اإلمام القرطبي ونشأتو. 

 طمبو لمعمم ونشره .المطمب الثاني: 

 أقوال العمماء فيو.المطمب الثالث: 

 مؤلفاتو.المطمب الرابع : 

 

 : الفصل األول
 حقيقة النصارى وصفاتيم وفرقيم وعالقتيم بغيرىم

 ثالثة مباحث :وفيو 

 : حقيقة النصارى وصفاتيم .األولالمبحث 

 كفيو أربعة مطالب :

 :لغة كاصطبلحاً  تعريف النصرانية المطمب األكؿ :
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 المطمب الثاني : نشأة النصرانية .

 المطمب الثالث : مصادر العقيدة النصرانية .

 المطمب الرابع : صفات النصارػ كأخبلقيـ .

 .المبحث الثاني : فرق النصارى 

 :مطمبان  وفيه

 القديمة .المطمب األكؿ : فرؽ النصارػ 

 المطمب الثاني : فرؽ النصارػ الحديثة .

 .عالقة النصارى بغيرىم : لمبحث الثالثا
 :وفيه ثالثة مطالب

 ع قة النصارى بال  لة الر مان ة:المطل  األ   :

 : عبلقة النصارػ بالييكد:المطمب الثاني 

 : عبلقة النصارػ بالمسمميف.المطمب الثالث 

 . النصارػ بغيرىـ مف األمـعبلقة  -: المبحث الرابع

 . كفيو مطمباف

 . مكقفيـ مف الييكد -: المطمب األكؿ

 . مكقفيـ مف المسمميف -: المطمب الثاني

 
 .اإللييةعقيدة النصارى في الذات : الفصل الثاني

 كفيو مبحثاف:

 المبحث األول: عقيدة النصارى في الذات اإلليية

 . كفيو خمسة مطالب

 . الكلد  تعالى نسبة -: المطمب األكؿ
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 . عقيدة التثميث -: المطمب الثاني

 . عبادة اآللية كالرىباف كرجاؿ الكنيسة مف دكف هللا -: المطمب الثالث

 . التمرد عمى أكامر هللا تعالى -: المطمب الرابع

 . الزعـ بأنيـ أبناء هللا كأحباؤه -: المطمب الخامس
 اإللييةعقيدة النصارى في الصفات : المبحث الثاني

 . كفيو مطمباف

 . عقيدة التجسيـ عند النصارػ  -: المطمب األكؿ

 . اتياـ هللا تعالى بالعيكب كالنقائص -: المطمب الثاني

موقف القرطبي من عقيدة النصارى في األنبياء والمالئكة والكتب السماوية واليوم : الفصل الثالث
 .اآلخر

 . كفيو مبحثاف

 . منيا واألنبياء وموقف اإلمام القرطبيعقيدة النبوة : المبحث األول

 . كفيو أربعة مطالب

 . مكقفيـ مف األنبياء جميعاً  -: المطمب األكؿ

 . -ملسو هيلع هللا ىلص  –مكقفيـ مف نبكة دمحم  -: المطمب الثاني

 عقيدة الصمب كالفداء: المطمب الثالث

 . عكدة المسيح -: المطمب الرابع

 

 . منياتب السماوية واليوم االخر وموقف القرطبي المالئكة والك يدتيم فيعق : المبحث الثاني

 . كفيو ثبلثة مطالب

 . عقيدتيـ في المبلئكة -: المطمب األكؿ

 . الكتب السماكية فيعقيدتيـ  -: المطمب الثاني

 . عقيدتيـ في اليـك األخر -: المطمب الثالث
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 ، سيتكصل إلييا الباحث مف خبلؿ بحثوكتشتمل عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي  -:الخاتمة

كفقني لما فيو الخير كالصبلح لي كلؤلمة ثي أسأؿ هللا عز كجل أف ييديني ك كفي نياية بح
 اإلسبلمية. 

 المراجع.

الفيارس.
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 الفصل األول

 

 

 

 

 

 

 متٍيد
 مُندي َوشأتً انقرطبي َاإلمام عصر 

 

 مبحثان .وفيو 

 . القرطبياإلمام  عصر: األول المبحث

 .وعممو ونشأتو القرطبي اإلمام مولد :الثاني المبحث
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 الفصل األول

 المبحث األول
 عصر اإلمام القرطبي

 
 ة مطالب:أربع وفيو

 .السياسية لحياةالمطمب األول: ا

 .الدينية الحياة: الثاني المطمب

 الثقافية. الحياة: الثالث المطمب

 االجتماعية الحياة: الرابع المطمب
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 الفصل األول

  السياسية الحياةالمطمب األول: 
 :وتنقسم إلى

 السياسية في األندلس حياةأواًل: ال
كىذه الدكلة كانت قد تأسست ،  زمف الدكلة المكحدية -رحمو هللا  -عاش اإلماـ القرطبي 

دمحم بف )، ككاف مؤسس دكلة المكحديف ىك ى(ٕٓ٘سنة )انيارت بعد سقكط دكلة المرابطيف التي 
فقد جعل مف اإلمامة ، ككاف داعية، ؛ حيث كاف يميل إلى التعصب الفقيي(ٔ)(عبد هللا بف تكمرت

غير ، فقد كانت ىذه اإلمامة مصدرًا لمسمطات الدينية كالسياسية، الدينية أساسًا قامت عميو الدكلة
ف كاف قد حكفع معو  أف األمر اختمف بعد كفاتيحيث تحكلت الخبلفة إلى ممؾ سياسي محض، كا 

 عمى رسـك اإلمامة الدينية التي أسست عمييا الدكلة. 

حتى بمغت في ذلؾ مبمغًا عظيمًا لـ تبمغو  ، كامتازت الدكلة المكحدية بالقكة العسكرية
كقدرة ىائمة ، يكش المكحدية مف تفكؽ في فنكف الحصارال سيما ما امتازت بو الج، األندلس مف قبل

عبد المؤمف  ( ، )ابف تكمرت)عمى اقتحاـ المدف المنيعة باآلالت الفتاكة، كتكلى الخبلفة بعد كفاة 
، (ٖ)، كبعد سنتيف أرسل جيشًا، فنػزؿ باشبيميةى(ٙ٘٘، فسيطر عمى األندلس في سنة )(ٕ)(بف عمي

ىا ؤ فأعمف رؤسا يـ في األندلس ؛فبسط نفكذ المكحديف عمى مدنيا؛التي اتخذىا المكحدكف حاضرة ل
، (ٗ)تغمبكا عمى غرناطةى( ٜٗ٘مبايعتيـ لعبد المؤمف، كالدخكؿ في طاعتو كتحت أمره، كفي سنة )

عبركا إلى األندلس، كنػزلكا في جبل طارؽ، كتحصنكا بو كسمكه بجبل الفتح، ى( ٘٘٘كفي سنة )
                                                           

(، ٘ٗالجزء الخامس، صػفحة )،( انظر كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، أحمد بف دمحم بف أبي بكر ابف خمكاف (ٔ
ـ، كانظػػػػر شػػػػذرات الػػػػذىب: ٜٛٚٔ -ى ٜٖٛٔبيػػػػركت، الطبعػػػػة األكلػػػػى  -تحقيػػػػق د. إحسػػػػاف عبػػػػاس، دار صػػػػادر 

عبد هللا بف عبد الرحمف بف ىػكد بػف خالػد . ىك كفًقا لما كرد في كفيات األعياف: "دمحم بف ٙ/ٕٕٛ، كاألعبلـ: ٗ/ٓٚ
بف تماـ بػف عػدناف بػف صػفكاف بػف سػفياف بػف جػابر بػف يحيػى بػف عطػاء بػف ربػاح بػف يسػار بػف العبػاس بػف دمحم بػف 

 الحسف بف عمي بف أبي طالب" 
كثيرة مع استخمفو يكسف بف تكمرت بعد كفاتو كانت لو كقائع ، (عبد المؤمف بف عمي القيسي يمقب بأمير المؤمنيفٕ)

)سػػير أعػػبلـ : انظػػر  ،، فكاف يػػأمر بقتػػل مػػف تػػرؾ الصػػبلة ثبلثػػاً ؛المرابطينكػػاف متشػػددًا فػػي تطبيػػق الشػػريعة اإلسػػبلمية
الجػػزء العشػػركف، صػػفحة ، النػػببلء(، لمؤلػػف: شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد هللا دمحم بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف َقاْيمػػاز الػػذىبي 

، الشػػيخ شػػعيب األرنػػاؤكط، الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة الثالثػػة، المحقػػق: مجمكعػػة مػػف المحققػػيف بإشػػراؼ ٖٙٙ

 (. ٓٚٔ/ٗـ، ك )األعبلـ( ) ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ
 (. ٜ٘ٔ/ٔنظر )معجـ البمداف( )ابة مف البحر، تطل عمييا الجباؿ. (مدينة أندلسية، قريٖ)

. انظر معجـ الب(ٗ  (. ٜ٘ٔ/ٗمداف )( أقدـ مدف األندلس، كأشيرىا، يشقيا نير معركؼ بنير القمـز
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يغزك غرب األندلس؛ فاستكلى  (عبد المؤمف )كبعدىا أمر، يكخ األندلسكأقامكا بو شيريف، كبايعو ش
 ، كغيرىا مف المدف. (ٔ)(باحة )عمى

؛ (الجزيرة الخضراء)إلى  (بجنكدهٕيعقكب المنصكر)ة في( اتجو الخمٜٔ٘قكفي سنة )
 فالتقى المسممكف بعدكىـ فأنػزؿ هللا عمى المكحديف نصره كصبره. 

نفكس المسمميف، كاستطاعكا قتل عدد كبير مف أعدائيـ األكغنش، كأنو كاف فكاف ليا أثر عظيـ لتقكية 
 تشيد  جماعة مف أعياف المكحديف. قد اس

 (ليكف )عف ىذه المعركة: )اشتبؾ المكحدكف مع ممكؾ (ٖ)(القصبي زلط)كقد قاؿ 
الدكلة ؛ ألنيا كانت تجاكر األندلس، ككاف ممككيا يحاكلكف انتقاص أراضي (قشتالة)ك (البرتغاؿ)ك

. . (معركة األراؾ)المكحدية في أطرافيا، كمف أشير المعارؾ التي دارت بيف المكحديف، كالنصارػ 
 (ٗ). ككاف النصر فييا لممسمميف(.

، فعبر إلى (٘)تجيز الخميفة أبك عبد هللا الممقب بػ )الناصر لديف هللا(ى( ٜٓٙكفي سنة )
عمى (كىنا كنت الدائرة حض العقاب،)األندلس؛ بسبب نقض النصارػ لميدنة، كالتقى الجيشاف عند 

 انيزمكا بيا فكانت أحد أسباب انييار الدكلة المكحدية. فالمسمميف، 
 ؛حيث ظيرت في عيده  (ٙككاف آخر أمراء الدكلة المكحدية أبك يعقكب )المستنصر با(

                                                           

 (. ٖ٘ٔ/ٔمعجـ البمداف ): نظر ا-مدينة أندلسية، بناىا األقاصرة، كينتسب إلييا أبك الكليد الباجي  (ٔ)
ىك كفًقا لما كرد في كفيات األعياف: "دمحم بف عبد هللا بف عبد الرحمف بف ىكد بف خالد بف تماـ بف عدناف بف  2))

بف رباح بف يسار بف العباس بف دمحم بف الحسف بف عمي بف  صفكاف بف سفياف بف جابر بف يحيى بف عطاء
 أبي طالب ".

القصػبي محمػػكد حامػد زلػط، عػػالـ أزىػرؼ مصػرؼ، كػػاف عضػك مجمػع البحػػكث اإلسػبلمية كعضػك ىيئػػة  الػدكتكر (ٖ)
. لػػو كتػػاب القرطبػػي كمنيجػػو فػػي ٕٗٔٓديسػػمبر  ٖٔكبػػار العممػػاء بػػاألزىر الشػػريف كأحػػد مؤسسػػييا، تػػكفي فػػي يػػـك 

 تفسيرال
 . ٙٓٔالقرطبي كمنيجو في التفسير ص  (ٗ)
أبك عبػد هللا دمحم بػف يكسػف الممقػب بالناصػر لػديف هللا، انيػارت عمػى يػده الدكلػة المكحديػة، قائػد معركػة العقػاب، ( ٗ)

كاختمف بسبب كفاتو قيل مات مسمكمًا كقيل مات ىمػًا كغمػًا مػف كقعػة المسػمميف كانيػزاميـ فػي معركػة العقػاب تػكفي 
 ى(. ٓٔٙ) سنة
األعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشػرقيف لخيػر الػديف الزركمػي،  :انظر (٘)

 . ٜٓٛٔ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة الخامسة، ٘ٗٔالجزء السابع، صفحة 
سػنة تػكفي سػنة  ٙٔأبػك يعقػكب يكسػف بػف دمحم الممقػب بالمستنصػر بػا، تػكلى الخبلفػة كعمػره   األعػبلـ:انظر  (ٙ)
 (ٕٛٗ/ٛى( )ٕٓٙ)
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يو مف جميع أنحاء الببلد، كاستكلى النصارػ عمى المعاقل التي أخذىا الفتف، كخرجكا عم
، فقد قدـ الممؾ (ٔ)المسممكف، كىزمت حامية األندلس مف كل جية، كبعد أياـ قبلئل سقطت قرطبة

القشتالي بنفسو في جيٍش كبير، كاستبسل أىميا في الذكد عنيا، لكف األمر أشتد بتضييق فرناندك 
 . (ٕ)ى(ٖٖٙمكىا، كسقطت قرطبة بذلؾ في سنة )عمييـ؛ ففاكضكه كسم

لقد لبسنا العدك في ديارنا، كاستكلى عمى أنفسنا، "كقد عّبر القرطبي عف ىذه المأساة فقاؿ: 
 . (ٖ)"بقتل بعضنا بعضًا، كاستباحة بعضنا أمكاؿ بعض. . . ا ، كأمكالنا مع الفتنة المستكلية عمين

، كظفر العدك المعيف بنا صرنا أحقر مف الِفراش، كأذَّؿ كلجيمنا كغمبة شيكاتنا عمينا"ثـ قاؿ: 
 . (ٗ)"مف الَفراش، كال حكؿ كال قكة إال با العمي العظيـ

ترككا الجياد، كجبنكا عف القتاؿ، ، كما اتفق في ببلد األندلس"ثـ يقكؿ في مكضٍع آخر: 
 . (٘)"كسبي كاسترؽ... كأكثركا مف الفرار، فاستكلى العدك عمى الببلد كأؼ ببلد !! كأسر كقتل

 السياسية في مصر حياةثانيًا: ال
كفي عيد األيكبييف سافر القرطبي رحمو هللا إلى مصر، ككانت األحكاؿ فييا ال تختمف 
كثيرًا عف األكضاع التي تركيا في األندلس، كباألخص األكضاع السياسية ؛ بسبب كثرة الحركب 

عراؽ ؛ فقد كانت مصر عند كصكلو ليا تحت الحكـ التي شنيا الصميبيكف عمى مصر، كالشاـ، كال
؛ حيث كاف قد حمل راية الجياد ضد (ٙ)(صبلح الديف األيكبي)األيكبي الذؼ أسسو القائد 

الصميبييف، ففتح الكثير مف البمداف الصميبية، كحرر الكثير مف األراضي التي أقتطعيا الصميبيكف 
الدكلة األيكبية الحمبلت ضد الصميبييف بعد كفاة  مف المسمميف، كىكذا تابع الممكؾ كالرؤساء مف

 صبلح الديف، كخاصة في الشاـ كمصر. 

                                                           

 (.ٕٖٗ/ٗ( أكبر مدف األندلس، قاعدتيا، ذات أسكار مف الحجارة الكبيرة، انظر معجـ البمداف )(ٔ
، دار النيضػة ٖ٘ٔء االكؿ، صػفحة قرطبة حاضرة الخبلفة فػي األنػدلس، السػيد عبػد العزيػز سػالـ، الجػز  : (انظرٕ)

 . ٜٔٚٔالعربية، بيركت 
 (. ٓٔ-ٜ/ٚالجامع ألحكاـ القرآف، ألبي عبد هللا القرطبي، ) : (انظرٖ)

 (. ٕٕٔ/ٗٔالجامع ألحكاـ القرآف ) : ( انظر(ٗ
 (. ٕٕٔ/ٗٔ) :المصدر السابق : ( انظر٘) 
مػػف أشػػير ، يمقػػب بالممػػؾ الناصػػر، ى(ٜٛ٘ -  ٕٖ٘)ي ،بلح لػػديف بػػف يكسػػف بػػف أيػػكب األيػػكب( أبػػك المظفػػر صػػٙ)
مػف أشػير ،فتح هللا عمى يديػو كثيػر ممػا احتمتػو الػرـك، تفقو كتعمـ الحديث، مف العراؽ، كردؼ األصل، ؾ اإلسبلـك مم

 (. ٕٕٓ/ٛ)األعبلـ( ) :. انظرٖٛ٘التي انتصر فييا عمى الفرنج ككذلؾ فتح القدس سنة   (معركة حطيف)مكاقعو 
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، كسببو التنازع عمى الحكـ ؛ فقد كاف (صبلح الديف)كلكف الخبلؼ نشب، كظير بعد كفاة 
ه بعضيـ عمى بعض، كلما ابتدأت دكلة المماليؾ ازداد ؤ الخبلؼ ييز الببلد ىزًا عنيفًا، ككثب أبنا

تحت حكـ المماليؾ، ككاف ى( ٛٗٙ، حيث كانت مصر بعد سنة )(ٔ)، كالتنافس عمى الحكـالخبلؼ
بعد الكضع الداخمي سيئًا؛ بسبب الفتف الداخمية، كالتنازع عمى الممؾ كالسمطة، لكنيـ كاجيكا التتار، 

ردىـ لكف هللا  ، اتجيكا لمصر، عاثكا فسادًا في األرض، كفعمكا ما فعمكا في العراؽ، كالشاـ  أف
 . (ٕ)المماليؾ في كجكىيـ كقكؼخائبيف؛ بسبب 

إف الحكـ في ىذه الدكلة ببل ريب حكمًا مطمقًا، كالحاكـ "ذلؾ فيقكؿ:  (أبك زىرة)كيصف لنا 
فيو مستبٌد ال يصل إلى الحكـ إال بقكتو... لكف سرعاف ما ينقض عميو قريب، أك قائد مف قكاده ؛ 

أبكه أك جده... فإذا كاف عدك غالب مف التتار، أك غيرىا ليأخذ منو الحكـ بالطريقة التي أخذه 
ف كاف أمٌف مف الخارج ظير النػزاع قكيًا غبلبًا، كقد  اختفى النػزاع في بعض األحكاؿ، أك سكف، كا 

 (ٖ)."يستعيف بعضيـ بعدٍك لمفريقيف في سبيل االستكماؿ مف خصمو؛ ليناؿ منو مأرباً 

 
  الحياة الدينيةالمطمب الثاني: 

   مك  أ  نلخصها  بما  لي : 

المؤلفات از  ار النهضة ال  ن ة في األن لس ,  لع  م  أبرز معال    ه النهضة ظه ر  –أ الً 
غ عمماء كثر في عمـك شتى ؛ فنجد النيضة في عمكـ الفقو ك كالعمكـ في ربكع األندلس، كنب

 كغيرىا . كالحديث كالتفسير
ماء يمقكف يك المسجد أك الجامع؛ حيث كاف العمفالمكاف الذؼ كانت تعمـ فيو العمكـ كأما _ ثانيًا  

 ؤلىل األندلس مدراس تعينيـ عمى طمب العمـ، بل يقرؤكف جميع العمكـ في دركسيـ فييا، فمـ يكن

 

                                                           

،  دار القمػػػـ، دمشػػػق، الطبعػػػة ٚٔٔ صي شػػػيخ أئمػػػة التفسػػػير، المشػػػيكر حسػػػف محمػػػكد سػػػمماف، ( اإلمػػػاـ القرطبػػػٔ)
 ـ. ٖٜٜٔاألكلى، 

، مكتبػػة النيضػػة المصػػرية العامػػة، ٕ٘ٗ-ٕٗٔ ص( مكسػػكعة التػػاريخ اإلسػػبلمي: أحمػػد شػػمبي، الجػػزء الخػػامس، (ٕ
 .ٚٔٔ ص، كانظر تاريخ المسمميف ٜٛٛٔمصر ك القاىرة، الطبعة الثالثة، 

 ٔٗٔابف تيمية ، لمشيخ أبي زىرة ، ص ( ٖ)
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 . (ٔ)المسجد

مع حفع القرآف الكريمفي المكاتب  ،ـ الكتابةتعم حيث، كقد نشأ القرطبي كعادة أقرانو  –ثالثًا  
 كىذا في مرحمة ما قبل البمكغ .الممحقة بالمساجد، 

أما مرحمة ما بعد البمكغ ؛ فيتـ فييا التخصيص فيذا يختص بالتفسير كىذا في الحديث  –رابعاً 
 كىكذا.

األثر البالغ في صقل شخصية  نتشار المدارس كالمساجد كبنائياكفي مصر كاف ال –خامسًا 
، فقد كاف لممدارس أكقاؼ تنفق عمى طبلبيا الدارسيف فييا، كىذا الفضل يرجع بعد رطبي الدينيةالق

فقد جاء مف ترجمتو أنو: )رتب ىذه  -رحمو هللا  - (صبلح الديف األيكبي)فضل هللا، لمقائد 
 .(ٕ)األكقاؼ العظيمة كليس فييا شيء منسكب إليو في الظاىر(

العالـ، كىك اإلماـ القرطبي، كال عجب لمف عاصر ىذه  كىذه النيضة العممية أنجبت ىذا
النيضة العممية أف يككف عالمًا كمؤلفًا ؛ سكاء في مصر، أك في األندلس ؛ ألف الشيء ال يستغرب 

 إذا جاء مف معدنو. 

 

 لمطلب الثالث: الحياة الثقافيةا

 :وتنقسم إلى
 أواًل: الحركة العممية في األندلس

مف أىـ األسباب ك ، كانت الحركة العممية نشطة مزدىرة، في فترة القرطبي في األندلس اإلماـعاش  
 لذلؾ:

أف ابف تكمرت مؤسس الدكلة المكحدية، كاف مف عمماء عصره الكبار، ففسح المجاؿ لمعمـ   -أ 
 أعُز ما يطمب"كالعمماء، كالحض عمى التعمـ، كيشيد لو في ذلؾ قكلو ألتباعو في كتاب ألفو ليـ: 

                                                           

 ، دار الفكر ٕٕٔ صدمحم عبد الحميد عيسى،  ، (، كتاريخ التعميـ في األندلسٕٔٔ/ٔنفح الطيب ) :انظر (ٔ)
 ـ. ٕٜٛٔ ، العربي، الطبعة األكلى

 (. ٕٚٓ/ٚكفيات األعياف ) :انظر (ٕ)
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كأفضل ما يكتسب، كأنفس ما يدخر، كأحسف ما يعمل، العمـ، الذؼ جعمو هللا سبب اليداية إلى كل 
 . (ٔ)"خير، ىك أعز المطالب، كأفضل المكاسب، كأنفس الذخائر، كأحسف األعماؿ

كانت ليـ المساىمة، كالقدـ الراسخة في العمـ حيث ، بو مف بعده  الخمفاء كاألمراء اءاقتد -ب 
 . (ٕ)كاألدب

: (نفح الطيب)بعض مف ممكؾ األندلس كما جاء في كالمؤلفات، كقد كاف ال،كثرة الكتب  -ج 
يستجمبكف المصنفات مف األقاليـ كالنكاحي، باذليف فييا ما أمكف مف األمكاؿ، حتى ضاقت عنيا "

 . (ٖ)"خزائنيـ، ككانكا ذك غراـ بيا

عف العمماء ؛ ليجمع العمـك مما لـ يجمعو األمراء كالممكؾ العمـ لدرجة؛ أف أحدىـ يبحث حب  –د 
 .(ٗ)غيره، كيفكؽ مف كاف قبمو مف الحكاـ في ذلؾ

كاف ذلؾ متأصبًل في ىكايتيـ ؛ لذلؾ تعددت الييئات إذ لمعمـ كالمعرفة؛ أىل قرطبة  محبة -ق 
جد العممية لدييـ، كظيرت المؤلفات كالعمكـ في ربكع األندلس، كنبغ عمماء كثر في عمكـ شتى ؛ فن

كالمسجد أك الجامع ىك  ، (٘)النيضة في عمكـ المغة مف نحك كببلغة كأدب كشعر كحتى التاريخ 
المكاف الذؼ كانت تعمـ فيو العمكـ حيث كاف العمماء يمقكف دركسيـ فييا فمـ يكف ألىل األندلس 

 (ٗمدارس تعينيـ عمى طمب العمـ بل يقرؤكف جميع العمكـ في المسجد.)

                                                           

، مطبعػػػة لجنػػػة  ٘ٗٙ عبػػػد هللا عنػػػاف، ص ( انظػػػر ؛ عصػػػر المػػػرابطيف كالمكحػػػديف فػػػي المغػػػرب كاألنػػػدلس، دمحم(ٔ
 ـ.ٜٗٙٔالتأليف كالنشر كالترجمة، القاىرة، الطبعة األكلى، 

، تحقيػق دمحم سػعيد العريػاف كدمحم ٖٙ٘المعجب، في تمخيص أخبار المغرب، عبد الكاحػد المراكشػي، ص  :( انظر(ٕ
 ـ.ٜٜٗٔالعربي العممي، مطبعة االستقامة، القاىرة، الطبعة األكلى، 

 (. ٗٛٔ-ٓٛٔ/ٔنفح الطيب، ) :(انظر ٖ)
شػػػرحو كاعتنػػػى بػػػو د. صػػػبلح الػػػديف  ،ٕٔٔالمعجػػػب فػػػي تمخػػػيص أخبػػػار المغػػػرب: عبػػػد الكاحػػػد المراكشػػػي،ص  (ٗ)

 .ـ  ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔاليكارؼ، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: األكلى، سنة 
 ، المكتبة الثقافية. ٜٙدة ىبلؿ، ص ، قرطبة في التاريخ اإلسبلمي، الدكتكر جك ٕ٘ٔص/ٔجنفح الطيب  (٘)
، دار الفكػر ٕٕٔ، كتاريخ التعمػيـ فػي األنػدلس ، دمحم عبػد الحميػد عيسػى ، ص ٕٔٔ/ صٔ( المصدر السابق جٗ)

 ـ .ٕٜٛٔالعربي ، الطبعة األكلى 
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 العممية في مصرثانيًا: الحركة 
سافر إلى مصر، فكانت الحركة العممية فييا  -رحمو هللا -نا أفَّ اإلماـ القرطبي فمسفكما أ

مزدىرة، كال سيما في عيد األيكبييف كالمماليؾ، كأبكاب العمـ مفتحة، كأف مف أىـ أسباب ىذه 
 ة ىي: يالنيضة العمم

ؾ المغكلي بالمشرؽ، كالذؼ أدػ اجتماع عمماء المشرؽ كالمغرب في مصر، كذلؾ بسبب الفت - أ
إلى ىجرة العمماء، كغيرىـ إلى مصر ؛ النتشار األمف فييا، كأما المغرب فقد ىجرىا العمماء 

أثر سقكط كثير مف ببلد األندلس في أيدييـ، فكانت مصر مجمعًا  ،فرارًا مف بطش النصارػ 
 لمعمـ كالعمماء. 

 ارس أكقاؼ تنفق عمى طبلبيا الدارسييف فييا ، انتشار المدارس كالمساجد كبنائيا فقد كاف لممد - ب

 (ٔ) .-رحمو هللا  –كىذا الفضل يرجع بعد فضل هللا لمقائد صبلح الديف األيكبي  - ت

الحرية التامة في التعمـ فمـ يكف ىناؾ مف يخضع لضغكطات حككمية سكاء المدرسيف  - ث
 . (ٔ)كالطبلب، كلـ يكف ىناؾ أسمكبًا مفركضًا عمييـ، أك منيج معيف 

تشجيع الممكؾ كالسبلطيف لمعمـ كالعمماء، عف طريق عبلقاتيـ الكطيدة بالعمماء، فأقبل الناس  - ج
 . (ٕ)بيمة عمى طمب العمـ، لطمكحيـ في الكصكؿ إلى ما كصل إليو العمماء مف الرتب كالمزايا

كىذه النيضة العممية أنجبػت ىػذا العػالـ كىػك اإلمػاـ القرطبػي كال عجػب لمػف عاصػر ىػذه النيضػة 
لعممية أف يككف عالمًا كمؤلفًا سكاء في مصر أك في األندلس ألف الشيء ال يستغرب إذا جاء مف ا

 معدنو.

 

 

 
                                                           

 . ٖٔانظر : البحث نفسو ، ص ( (ٔ
 (. ٖ٘/ ٔمكسكعة التاريخ اإلسبلمي ) : انظر( ٕ) 
كمػا بعػدىا،  ٔٗٔالحركة الفكرية فػي مصػر فػي عيػد األيػكبييف كالمماليػؾ، عبػد المطيػف حمػزة، صػفحة  : انظر( ٖ)

 القاىرة.  -تقديـ جابر عصفكر، الييئة العامة لمكتاب، مصر 
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الحياة االجتماعية :رابعال المطلب  

:وتنقسم إلى  

 أواًل: الحياة االجتماعية في األندلس
ثبلثة لـ تكف األندلس تضـ عرقًا كاحدًا يدينكف بديف كاحد، فقد كاف سكانيا ينتمكف إلى 

كالبربر كانكا ، كالييكد، كينتمكف عرقيًا إلى عرب كبربر ، كالنصارػ ، المسممكف  :أدياف أساسية
كأما المغرب فإف البربر ، فمنيـ اآلسيكيكف، كمنيـ األكربيكف، كمنيـ األفارقة :خميطًا مف جنسيات

 ىـ السكاف األصميكف فييا. 

المكالي الداخمكف في كالية بني ُأمية أكثرىـ مف ككاف ،  ككانت لغتيـ البربرية ىي السائدة
ككذلؾ كاف ىناؾ بعض مف ، المغرب ؛ بل ليـ الدكر الكبير في تأسيس دكلة بني ُأمية في األندلس

كاف ، كأيضًا ىناؾ مف المسممينمف تزكج باإلسبانيات، ف(المسالمة )مف األسباف كيسمكنيـ  أسمـ
سكاء في ، ، كقد اعتنى أىل األندلس بالكسب كالماؿ(ٔ)(كف المكلدِّ )الجيل الذؼ نشأ منيـ يسمى ب 

الزراعة، أك في الرعي، أك مما كاف متكفرًا لدييـ آنذاؾ، ككانكا يعّدكف البطالة مف جممة العار الذؼ 
يجيد أف  ، ... كالذؼ لـ يكفقو هللا لمعمـ"عف ذلؾ:  (النفح )و، حيث يقكؿ صاحبيعاب عميو فاعم

، (ٕ)"نفسو أف يرػ فارغًا عالًة عمى الناس ؛ ألف ىذا عندىـ في غاية القبحيتميز بصنعة، كيربأ ب
، بسبب تأثرىـ بالنصارػ، حتى أف (ٔ)(الطميساف)ككانكا يحبكف النظافة، كال يرتدكف العمائـ ك

 . (ٖ)البعض مف عممائيـ كانكا حاسركا الرأس عند الخركج مف بيكتيـ كقصكرىـ

 صرثانيًا: الحياة االجتماعية في م
 كانت الحياة االجتماعية في مصر عمى عيد األيكبييف، كالمماليؾ مككنة مف أربع طبقات كىي: 

                                                           

تاريخ المسمميف كآثػارىـ فػي األنػدلس مػف الفػتح العربػي حتػى سػقكط الخبلفػة لقرطبػة، عبػد العزيػز سػالـ، انظر : ( (ٔ
 .ٕٛٓٓدار النيضة العربية، الطبعة األكلى،  ،ٜٔٔصفحة 

 . ٕٔٔص /ٔ ج نفح الطيبانظر :  (ٕ)
 . ٖٕٔ: ٕٕٔ/ٔالمصدر السابق ( انظر : ٖ)
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طبقة السبلطيف كاأُلمراء: كىذه الطبقة ىي أعمى طبقات المجتمع، كانت تعيش في ترٍؼ كغنى،  - أ
، ككاف ذلؾ كمو عمى حساب الشعب الذؼ عاش حياة فقر كتعب، بعيدة عف المآسي كاألحزاف

 . (ٔ)ىذه الطبقة بمباس، كأزياء خاصة بيا، ككانت تسكف القاىرة كتميزت

كا بسماع السبلطيف ليـ، ككانت ظكالكّتاب: كىؤالء قد ح ، كالقضاة ، كالفقياء ،طبقة العمماء - ب
المنكر؛ حتى لك صدر مف  فكممتيـ مسمكعة لدػ المجتمع، ككاف العمماء ال يسكتكف ع

عمى عكس المعتاد، فكاف أىل العمـ ينصحكف األمراء  الممكؾ، فكاف السبلطيف يخشكف العمماء
 . (ٕ)يأمركنيـ بالمعركؼ، كينيكنيـ عف المنكر ، ككانكا شجعانًا ال يخافكف في هللا لكمة الئـ، 

طبقة التجار كالصّناع: كىؤالء كانكا متكسطي الحاؿ، فمـ يككنكا كالعمماء، كال ىـ دكف  - ت
نيـ كانكا يمدكنيـ بالماؿ، كخاصة كقت الشدائد يف يقدركنيـ، ألطالفبلحيف، بل كاف السبل

 كالمحف. 

طبقة الفبلحيف كالعّماؿ: كىذه الطبقة ىي أفقر أفراد المجتمع، فمـ يكف لدييـ اىتماـ مف قبل  - ث
السبلطيف، أك األمراء، ككانكا ينالكف القميل مما يخرج مف األرض، ككانكا ال يممككف حق ترؾ 

 نفسو لمعقاب، كيعاد إلى عمموالعمل، كمف ترؾ العمل يعرض 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٕٓٚ/ ٘مكسكعة التاريخ اإلسبلمي، أحمد شمبي، انظر : ( ٔ)
 . ٕٛٙ/٘ ، ( المصدر السابقٕ)
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 المبحث الثاني :

 مولد اإلمام القرطبي ونشأته وعلمه

 

 مطالب: أربعةوفيو 
 المطمب األول: مولد اإلمام القرطبي ونشأتو. 

 طمبو لمعمم ونشره . المطمب الثاني:
 . أقوال العمماء فيو المطمب الثالث:
 مؤلفاتو. المطمب الرابع : 
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 الفصل األول

 مولد اإلمام القرطبي ونشأتو: األولالمطمب 
 .ونسبتو، وكنيتو، ولقبو، اسمو: أوالً 

 (ٔ)األنصارؼ الخزرجي المالكي ) بسككف الراء كالحاء (  بف فرحبكر دمحم بف أحمد بف أبي :اسمو
صاحب التفسير المشيكر ، أحد األعبلـ المفسريف ، (ٖ)شمس الديف أبكعبد هللا القرطبي، (ٕ)األندلسي
 . (ٗ))الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمف مف السنة كآؼ الفرقاف ( المعركؼ

 . (٘)كلكف بعض العمماء يمقبكنو بشمس الديف، لـ يعرؼ اإلماـ القرطبي بمقب اشتير بو:لقبو

 . (ٙ)يكنى اإلماـ القرطبي بأبي عبد هللا:كنيتو

حدؼ ىيإك ، نسبة إلى قبيمة الخزرج ( كفتح الراء، كسككف الزاؼ، بفتح الخاء) الخزرجي  :نسبتو
، ف في اآلفاؽيكانتشار المسمم، كمع تكالي الفتكحات اإلسبلمية، قبيمتي األنصار الذيف سكنكا المدينة

كأصبحكا ال يسمكف باألكس ، في اآلفاؽ بعد أف نصركا الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  لذلؾ انتشار الخزرج فكاف تبعاً 
نما باألنصارمنيـ ؛ كالخزرج إال قمة  (ٚ).اإلماـ القرطبي كا 

                                                           

تبػة كىبػة ، تحقيػق عمػي دمحم عمػر، مكٕٜفحة طبقات المفسريف، لمحافع جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، ص (ٔ)
 ـ، مطبعة الحضارة العربية. ٜٙٚٔ –ق ٜٖٙٔالطبعة األكلى، جمادػ األكلى  –يف دشارع الجميكرية بعاب ٗٔ
 نسبة إلى األندلس.  ((ٕ
صػػفحة ( ىديػػة العػػارفيف أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف، مؤلفػػو: اسػػماعيل عيػػد باشػػا البغػػدادؼ، المجمػػد الثػػاني، (ٖ
 .ٜ٘٘ٔ، طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ، سنة ٘ٙ
، طبعػػػة جديػػػدة ٖ٘ٗالقسػػػـ الثػػػاني مػػػف الكتػػػاب، صػػػفحة  المؤلػػػف لػػػكيس معمػػػكؼ ، ( المنجػػػد فػػػي المغػػػة كاألعػػػبلـ،(ٗ

 . ٕٓٓٓكمنقحة، دار المشرؽ، بيركت، سنة 
السنة كأؼ القرآف، ألبي عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي فػرح األنصػارؼ  ( الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنتو(٘

بػػػراىيـ ٖٖ(، الجػػػزء األكؿ، صػػػفحة  ٔٚٙالخزرجػػػي، شػػػمس الػػػديف القرطبػػػي ) متػػػكفى  ، تحقيػػػق: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
 ـ.  ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة الثانية،  –اطفيش، دار الكتب المصرية 

(، تحقيق ٜٔٗلس الرطيب، أحمد بف دمحم المقرؼ التممساني، الجزء الثاني، صفحة )( نفح الطيب مف غصف األند(ٙ
 ىػ. ٖٚٙٔ، ٔدمحم محيي الديف عبد الحميد، طبعة 

( ، تقػػػػديـ عبػػػػد هللا ٜٓٔ، الجػػػػزء الخػػػػامس، صػػػػفحة )ى(ٕٙ٘( األنسػػػػاب، أبػػػػك سػػػػعيد الكػػػػريـ بػػػػف دمحم السػػػػمعاني )ٚ)
 . ٜٛٛٔ، لبناف، الطبعة األكلى -الباركدؼ، بيركت 
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 :مولده ونشأتو: ثانياً 
أكائل القرف السابع اليجرؼ ما بيف ، كتحديدًا في قرطبة، كلد اإلماـ القرطبي في األندلس:  مولده
ألف القدماء ال يكلكف لتاريخ الكالدة أىمية بخبلؼ  ؛ كلـ يتـ تحديد سنة كالدتو، ق ٓٔٙ – ٓٓٙ

 . تاريخ الكفاة
حيث ، كنشأ مف عائمة متكسطة الحاؿ، كصار عممًا مف أعبلميا، كنشأ القرطبي في قرطبة: نشأتو 

ككاف عمره لـ يتجاكز الخامسة كالعشريف مف عمره ، كبعد كفاة أبيو، كاف أبكه يشتغل بالزراعة
 (ٔ). ككانت مف الصناعات المنتشرة في قرطبة، كنقل اآلجر، اشتغل بصناعة الخزؼ

 . قٔٚٙعاـ  –رحمو هللا تعالى –اإلماـ القرطبي كتكفي : وفاتو -ج 

 : المطمب الثاني : طمبو لمعمم ونشره

أف أكقات القرطبي كانت ما بيف ، كتب التراجـ عنو أكردتوما،كمما يدؿ عمى طمبو لمعمـ
ككانت ، كأف لو مؤلفات تدؿ عمى إمامتو كفضمو ككثرة إطبلعو، كعبادة كتصنيف، تكجو إلى هللا

كطمبو ، كىذا ما نراه كاضحًا في التكمـ عف عممو، مكانة عممية رفيعة - رحمو هللا -لئلماـ القرطبي 
ككذلؾ ، كرحبلتو، كتبلميذه الذيف تتممذكا عمى يديو، كمف خبلؿ شيكخو الذيف أخذ منيـ، لمعمـ

، بمناصب تقمدىا - رحمو هللا -كلـ يشتير ، كالتصانيف التي ألَّفيا، اشتير القرطبي بكثرة الكتب
ف مف أىـ أسباب ذلؾ زىده ككرعو ككصفكىا بالصبلح ، حيث أثنى عميو كل الذيف ترجمكا لو ؛ كا 

 ٕ.كذلؾ سنبينو حينما نذكر أقكاؿ العمماء فيو؛ كالعرفاف

 :حالتور : أوالً 

كانت لو رحبلت مع أبيو كىك صغير السف عمى مكة كالمدينة كالقدس كغيرىا مف الببلد  -
 عممائيا .كسمع مف 

كانت لو رحبلت طاؼ فييا بمداف المغرب ، كلقي العمماء فييا ؛ كذلؾ لسيكلة الكصكؿ  -
 إلييا . 

                                                           

، دار القمػػػـ، ٜٔ – ٛٔ( انظػػػر: اإلمػػػاـ القرطبػػػي شػػػيخ أئمػػػة التفسػػػير، المشػػػيكر حسػػػف محمػػػكد سػػػمماف، صػػػفحة (ٔ
فػػي القػػرف الخػػامس اليجػػرؼ، الشػػيخ دمحم عبػػد الكىػػاب خػػبلؼ، ، ـ، ك قرطبػػة اإلسػػبلميةٖٜٜٔ، دمشػػق، الطبعػػة األكلػػى

 ى.ٗٓٗٔ، الدار التكنسية، ٛٙٔصفحة 
 413/ ص  5جالديباج البن فرحون ,  (5)
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، فسافر إلى مصر، كمسقط رأسو إال بعد أف ُاحتمت، مدينتو -رحمو هللا  -لـ يغادر اإلماـ القرطبي 
 : كسافر لمدف كثيرة منيا، كحصمت لو في مصر رحبلت

مكث القرطبي ، مدينة عربية التقت بالقادميف مف المغرب العربي كاألندلسأكؿ : (ٔ)سكندريةاإل -ٔ
أبك العباس : كمف ىؤالء العمماء، كأخذ عنيـ، التقى فييا بعمماء أجبّلء، فييا برىة مف الزمف

ككاف القرطبي يصرح باألخذ ، كأبي دمحم عبد المعطي المخمي، كأبي دمحم بف َركاج، القرطبي
بمسجد بثغر . . . أنبأناه" : ( ابف ركاج)فيقكؿ عف ، مكاف ذلؾ كأحيانًا يحدد، عنيـ

 . (ٕ)"اإلسكندرية

فقد جاء في ، (ٗ)كىي مف المدف التي سافر إلييا اإلماـ القرطبي برفقة اإلماـ القرافي: (ٖ)الفيكـ -ٕ
كالشيخ شياب الديف القرافي في السفر إلى الفيـك ، ترافق القرطبي المفسر" : الكافي بالكفيات

 . (٘)". . . نو في عصرهل منيا شيخ فَ كك

ككاف قد تتممذ ، ى(ٚٗٙاستقر القرطبي في ىذه المدينة بعد أف قدـ إلييا سنة ): (ٙ)المنصكرة -ٖ
كصرح ، حيث قرأ عميو بعض الكتب؛ (أبي عمي الحسف بف دمحم البكرؼ )عمى يد الشيخ 

الحسف بف دمحم بف دمحم بف ابف عمي )رأت عمى اإلماـ المحدث الحافع " ق: القرطبي بذلؾ فقاؿ
 . "بالجزيرة قبالة المنصكرة مف الديار المصرية (دمحم البكرؼ 

                                                           

مدينة كبيرة مف أقػدـ مػدف مصػر، كىػي ذات حضػارة عريقػة، فييػا منػارة بكلػغ فػي كصػفيا إلػى حػد كبيػر اختمػف  ((ٔ
المؤلػػف: شػػياب الػػديف أبػػك عبػػد هللا يػػاقكت بػػف عبػػد هللا الركمػػي ، فػػي الػػذؼ بناىػػا عمػػى أقػػكاؿ. انظػػر: )معجػػـ البمػػداف(

 ـ. ٜٜ٘ٔ، الناشر: دار صادر، بيركت، الطبعة: الثانية، ٕٛٔىػ(، الجزء األكؿ، صفحة ٕٙٙالحمكؼ )المتكفى: 
ك  ٖٛٔ، صػػفحة ى(ٔٚٙانظػر: التػذكرة فػػي أحػكاؿ المػػكتى كأمػكر اآلخػػرة، شػمس الػػديف أبػي عبػػد هللا القرطبػي ) (ٕ)

 ـ.  ٖٕٓٓ، ، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األكلىٜٛ٘ة صفح
( كاليػة غربػػي مصػػر، تقػػع فػػي مػػنخفض مػػف األرض، كالنيػػل أعمػى منيػػا، بينيػػا كبػػيف الفسػػطاط أربعػػة أيػػاـ. انظػػر: (ٖ

 (. ٕٙٛ/ٗ)معجـ البمداف( )
لقرافي نسػػبة إلػػى ، لقػػب بشػػياب الػػديف، كاشػػتير بػػاى(ٗٛٙأبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف إدريػػس بػػف عبػػد الػػرحمف، )ت  ((ٗ

 (. ٜٗ/ٔمصر، فقيو مالكي، لو تصانيف منيا: )أنكار البركؽ( ك )الذخيرة( انظر: األعبلـ )
 ، اعتنػاء دكركتيػأٖٕ-ٕٕٔالكافي بالكفيات، صبلح الديف بف خميل بف آبيػؾ الصػفدؼ، الجػزء الثػاني، صػفحة  (٘)

 بيركت.  -ـ، تنفيذ دار األندلس ٜٔٛٔ -ى ٔٓٗٔكرافكلسكي، دار النشرات اإلسبلمية، أسسيا ىممكت ريتر 
( انظػر: معجػـ البمػداف ٖٖٚ( مدينة بقرب القيركاف بالشماؿ األفريقي، بناىا المنصكر بف القائـ بػف الميػدؼ سػنة )ٙ)
(٘/ٕٔٔ .) 
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تقع في طريق كل مف يريد ، كىي اليكـ عاصمتيا، كانت ىذه المدينة حاضرة مصر: (ٔ)القاىرة -ٗ
 . (ٕ)كبقي فييا مدة زمنية ، فعندما سافر القرطبي مر بيا، الصعيد

فييا استقر إلى أف تكفي ، المدينة آخر محطات القرطبي في مصرىذه : (ٖ)منية بني الخصيب -٘
كقد ، )تكفي بمنية بني خصيب في الصعيد األدنى بمصر(: قاؿ في الكافي - رحمو هللا -

أف أىل الصعيد  ؛ كلعل مف أىـ أسباب استقراره فييا، ككثرة التأليف، قضى كقتو فييا بالعبادة
 . (ٗ)كعبادة هللا عز كجل، د فانقطع فييا لمتأليف كالتعب، آنذاؾ يغمب عمى حاليـ الزىد

 . شيوخو وتالميذه: ثانياً 

 : شيوخو في األندلس -أ 

 قٖٗٙتكفي )المعركؼ بابف أبي حجة  ، كىك أبك جعفر أحمد بف دمحم القيسي: ابف أبي حجة – ٔ
بذكر أنكاع تسديد المساف )مف تصانيفو ، كعمـ العربية، تصدػ لئلفتاء، كىك مف أىل قرطبة، (

 . (٘)كغيره (البياف

مف أىل قرطبة كأحد ، ( قٕٖٙتكفي )، ربيع بف عبد الرحمف بف أحمد األشعرؼ : أبك سميماف – ٕ
 . (ٙ)كاف عاداًل في أحكامو ، قضاتيا

حافع ، عالـ جميل، (قٜٖٙ)تكفي ، يحيى بف عبد الرحمف بف أحمد األشعرؼ : أبك عامر – ٖ
 . (ٚ)دقيق النظر ، تكلى قضاء قرطبة، كمحدث

 : شيوخو في مصر: ب

                                                           

سػكر كاحػد، بناىػا جػكىر الصػقيمي. انظػر: معجػـ البمػداف، مدينة بمصر، ضخمة تقع بجانب الفسطاط، يجمعيا  (ٔ)
(ٗ/ٖٓٔ .) 
 . ٜٖ، ص مشيكر بف حسف آؿ سممافانظر: اإلماـ القرطبي شيخ أئمة التفسير،  (ٕ)
/ ٘( مدينػة كبيػرة، حسػػنة، يكثػر فييػػا السػكاف، تقػػع عمػى شػاطل النيػػل فػي الصػػعيد األعمػى، انظػػر: معجػـ البمػػداف)ٖ)

ٕٔٛ .) 
، ٛٙٔ-ٚٙٔالفكريػة فػػي مصػػر فػي العصػػريف األيػكبي كالمممػػككي، عبػػد المطيػف حمػػزة، صػػفحة  انظػر: الحركػػة (ٗ)

 القاىرة.  –جابر عصفكر، الييئة العامة لمكتاب، مصر :تقديـ 
 . ٘ٙ/  ٕ، (ىداية العارفيف (٘
 . ٖٚٔ/ٔ، ( الجامع ألحكاـ القرآف ٙ)
 . ٕٛٙ/ٓٔ ، المصدر السابق (ٚ)
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و ظافر بف عمي بف فتكح كاسم، كىك اإلماـ المحدث أبك دمحم عبد الكىاب بف ركاج: ابف ركاج - ٔ
 . (ٔ)(قٛٗٙ)سكندراني المالكي تكفي سنة األزدؼ اإل

كىك العبلمة بياء الديف أبك الحسف عمي بف ىبة هللا بف سبلمة المصرؼ : ابف الجميزؼ  - ٕ
 . (ٕ)ككاف مف أعبلـ الحديث كالفقو كالقراءات ، ق ٜٗٙالشافعي المتكفى سنة 

، (قٙ٘ٙ)المتكفى سنة ، أبك العباس ضياء الديف أحمد بف عمر بف ابراىيـ المالكي القرطبي – ٖ
 . (ٖ)(المفيـ في شرح صحيح مسمـ)صاحب 

ثـ الدمشقي أبك عمي صدر ، ىك الحسف بف دمحم بف عمرك التيمي النيسابكرؼ : الحسف البكرؼ  – ٗ
 . (قٙ٘ٙ)المتكفى سنة ، الديف البكرؼ 

 . تالميذه: ثالثاً 

 . (ٗ). كركػ عف أبيو باإلجازة، تمقى مف أبيو العمكـ: ابنو شياب الديف أحمد – ٔ

بف ابف الحسف باس أحمد بف أميف الديف بف دمحم أبك بكر: دمحم ابف اإلماـ كماؿ الديف أبي الع - ٕ
رحمو هللا  -، كاف فقييًا عمى مذىب اإلماـ مالؾ ى(ٙٛٙالميمكف القسطبلني المصرؼ، تكفي سنة )

 . (٘)أخذ عف عمماء كثر، كعمماء بمكة المكرمة، كغيرىا مف البمداف  -

، كاف حافظًا حجةً ى( ٛٓٚتكفي سنة )، بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطيأحمد : أبك جعفر - ٖ

 اإلعبلـ بمف ختـ بو القطر)لو مصنفات كثيرة منيا ، كالمحدثيف في األندلسشيخ القراء 

 (ٙ).( األندلسي مف األعبلـ

                                                           

 . ٙٙ- ٘ٙصفحة ،( اإلماـ القرطبي شيخ أئمة التفسير  (ٔ
، تحقيق شػعيب األرنػاؤكط، تقػديـ د. ٓٛ /ٖٕ، ى(ٛٗٚشمس الديف دمحم بف أحمد الذىبي، ):سير أعبلـ النببلء  ((ٕ

 . ٜٙٛٔلبناف، الطبعة الرابعة،  -بشار عكاد معركؼ رئيس قسـ التاريخ في جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، بيركت 
، ٙٙ، الجػزء الثػاني. صػفحة ى(ٜ٘ٗطبقات المفسػريف: الحػافع شػمس الػديف دمحم بػف عمػي بػف أحمػد الػداككدؼ ) (ٖ)

 لبناف.  -مراجعة لجنة مف العمماء، دار الكتب العممية، بيركت 
 كما بعدىا.  ٜٚطبقات المفسريف لمسيكطي ص (ٗ)
، كزارة الثقافػػة ٖٖٚ( النجػػـك الزاىػػرة فػػي أخبػػار مصػػر كالقػػاىرة ، البػػف تعػػزؼ بػػردػ، الجػػزء السػػابع، صػػفحة رقػػـ ٘)

 . ٖٖٜٔكاإلرشاد القكمي، 
 (.  ٘ٛ-ٗٛ/ٔاألعبلـ، الزركمي  ) (ٙ)
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أبػػك بكػػر: دمحم ابػػف اإلمػػاـ كمػػاؿ الػػديف أبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف أمػػيف الػػديف بػػف دمحم ابػػف الحسػػف بػػف  -ٗ
مالػػؾ )رحمػػو هللا( كػػاف فقييػػًا عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ ى( ٙٛٙالميمػػكف القسػػطبلني المصػػرؼ، تػػكفي سػػنة )

 .(ٔ)أخذ عف عمماء كثر كعمماء بمكة المكرمة كغيرىا مف البمداف

ضياء الديف: أحمد بف أبي السعكد بف أبي المعالي البغدادؼ المعركؼ بػ )السطربجي( مػف بغػداد  -٘
 .(ٕ)أجازه القرطبي بمناكلة كتاب التذكرة

فػػي الكتػب التػػي ترجمػت لػػو غيػػرىـ فيػؤالء الخمسػػة فقػط ىػػـ تبلميػػذ اإلمػاـ القرطبػػي كلػـ يػػذكر 
)رحميـ هللا( كلعلَّ مف أىـ األسباب لذلؾ أنػو بعػد أف خػرج مػف األنػدلس مكسػكر القمػب عمػى احتبلليػا 
كتمكف األعداء عمييا انعزؿ عف مخالطة الناس فبقي إلى آخر حياتو في الصعيد إلى أف مػات رحمػو 

 .(ٖ)هللا

 .أقوال العمماء فيو: لثاالمطمب الث
كمف ؛ما قدمو مف عمكـ أفادت المسمميف ل، الذيف ترجمكا لو عميو جميع عمماء المسمميف أثنىقد ل

 : األقكاؿ التي قيمت في الثناء عميو

، كالعمماء العارفيف الكرعيف، كاف مف عباد هللا الصالحيف":( الديباج)نو في فقد قيل ع -ٔ
 . (ٗ)ة "شغكليف بما يعنييـ مف أمكر اآلخر الزاىديف في الدنيا الم

تدؿ عمى كثرة ، لو تصانيف مفيدة" : بقكلو (فكات الكفيات)لؾ أثنى عميو صاحب كذ -ٕ
 . (٘)"ر عممو منيا تفسير الكتاب العزيزاطبلعو ككفك 

                                                           

 (. 7/474انظر النجوم الزاهرة, ) (6)

 (. 33انظر: اإلمام القرطيب, )ص (5)

 وما بعدها(.  77انظر: اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري, )ص  (4)

 . ٘ٙ /ٕ، ى(ٜ٘ٗ( انظر: طبقات المفسريف: الداككدؼ )ٗ)
، تحقيػػػق د. إحسػػػاف عبػػػاس، دار صػػػادر، ٜٕٛفػػػكات الكفيػػػات، دمحم بػػػف شػػػاكر الكتبػػػي، الجػػػزء األكؿ، صػػػفحة  (٘)

 لبناف.  -بيركت 
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كعمى الجممة فإف " : يقكؿ عنو (التفسير كالمفسركف )الدكتكر دمحم حسيف الذىبي  في كتابو  -ٖ
، عف في مناقشتو كجدلو، نزيو في نقده، القرطبي رحمو هللا في تفسيره ىذا حر في بحثو

 . (ٔ)" استطرد إليو كتكمـ فيو، بارع في كل فف، ممـ بالتفسير مف جميع نكاحيو

 . "أنو مف الراحميف مف األندلس": (نفح الطيب)صاحب كتاب (ٕ)كقاؿ عنو المقرؼ  -ٗ

كاف مف الغكاصيف عمى معاني " : (شذرات الذىب)في كتابو (ٖ)كقاؿ عنو ابف العماد -٘
 (ٗ). " حسف التصنيف جيد النقل، الحديث 

الزاىديف في ، كاف مف عبادهللا الصالحيف كالعمماء العارفيف الكرعيف": (٘)كقاؿ عنو ابف فرحكف  - ٙ
ككاف ، كعبادة كتصنيف تكجو أكقاتو معمكرة ما بيف، المشغكليف بما يعنييـ مف أمكر اآلخرة، الدنيا

 ٙ)). "يمشي بثكب كاحد كعمى رأسو طاقية، التكمفقد اطرح 

 
 

 

                                                           

ليف الػدكتكر دمحم حسػيف الػذىبي، أنشأة التفسير تطكره كألكانو كمذاىبو، تالتفسير كالمفسركف، بحث تفصيمي عف  (ٔ)
 . ٜٙٚٔق، ٜٖٙٔ، الطبعة الثانية ٗٙٗالجزء الثاني، صفحة 

( دمحم بػػف دمحم بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد الػػرحمف، القرشػػي المقػػرؼ التممسػػاني، أبػػك عبػػد هللا: باحػػث أديػػب، (ٕ
( ٜ٘ٚكعبػد الػرحمف بػف خمػدكف )ت  ،كقتػو، كشػيخ لسػاف الػديف ابػف الخطيػبقاض، مف أكابر المػذىب المػالكي فػي 

  ، )ٖٖٔ-ٕٖٔانظػػر. معجػػـ أعػػبلـ الجزائػػر ِمػػف َصػػدر اإلسػػبلـ َحتّػػى الَعصػػر الَحاِضػػر: لعػػادؿ نػػكييض صػػفحة: )
 ـ  ٜٓٛٔ -ىػ  ٓٓٗٔ، الناشر: مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليف كالترجمة كالنشر، بيركت  لبناف، الطبعة: الثانية

( ىػػك عبػػد الحػػي بػػف أحمػػد بػػف دمحم ابػػف العمػػاد العكػػرؼ الحنبمػػي، أبػػك الفػػبلح مػػؤرخ، فقيػػو، عػػالـ بػػاألدب، كلػػد فػػي ٖ)
 صالحية دمشق، كأقاـ في القاىرة مدة طكيمة، كمات بمكة حاجًا. 

الفػػبلح ،  شػػذرات الػػذىب فػػي اخبػػار مػػف ذىػػب : عبػػد الحػػق بػػف أحمػػد بػػف دمحم بػػف العمػػاد العكػػرؼ الحنبمػػي ، أبػػك (ٗ)
محمكد األرناؤكط ، الناشر : دار ابف كثير ، دمشق  –، المحقق عبد القادر األرناؤكط  ٘ٛ٘الجزء السابع ، صفحة 

 ـ .ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔبيركت ، الطبعة األكلى ، سنة النشر :  –
عػالـ بحػاث،  ،)ىػػٜٜٚابف فرحكف: ىك إبراىيـ بف عمػي بػف دمحم، ابػف فرحػكف، برىػاف الػديف اليعمػرؼ )المتػكفى:  (٘)

 مالؾ، مف عدناف. انظر األعبلـ. كلد كنشأ كمات في المدينة. كىك مغربي األصل، نسبتو إلى يعمر بف
( الديباج المذىب فػي معرفػة أعيػاف عممػاء المػذىب: إبػراىيـ بػف عمػي بػف دمحم، ابػف فرحػكف، برىػاف الػديف اليعمػرؼ (ٙ

ميػػػق: الػػػدكتكر دمحم األحمػػػدؼ أبػػػك النػػػكر، الناشػػػر: دار ، تحقيػػػق كتعٗٙٔ، الجػػػزء االكؿ، صػػػفحة )ىػػػػٜٜٚ)المتػػػكفى: 
 التراث لمطبع كالنشر، القاىرة. 
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 مؤلفاتو: رابع المطمب ال
كأف لو ، كعبادة كتصنيف، كتب التراجـ أف أكقات القرطبي كانت ما بيف تكجو إلى هللا بينت

، فكجدت لو كتبًا في مختمف الفنكف اإلسبلمية، طبلعوا ككثرة، كفضمو، مؤلفات تدؿ عمى إمامتو
، ككثير منيا يعد مكسكعة في فنو، غةكالم، كالمكعظة، كالزىد، كالفقو، كالتفسير كالحديث؛ كالعربية

سأتكمـ . كىنا فمـ يعثر عنو ، قد فقد كما، كما ىك مخطكط، كمف ىذه التصانيف ما ىك مطبكع
 : بإيجاز عنيا
 مؤلفاتو المطبوعة: أوالً 
كىذا ىك المشيكر ، ( الفرقاف الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمفَّ مف السنة كآؼ) - أ

ف اسمو الكامل ىك الذؼ ذكرناه اعتمادًا عمى ما ذكره القرطبي في ، بتفسير القرطبي كا 
 . (ٔ)التذكرة

 . (ٕ)(التذكار في فضل األذكار) - ب
 . (ٖ)(التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة) - ت
ظيار محاسف د) - ث  . (ٗ)(يف اإلسبلـاإلعبلـ بما في ديف النصارػ مف المفاسد كاألكىاـ كا 
 . (٘)(قمع الحرص بالزىد كالقناعة كرد ذؿ السؤاؿ بالكسب كالصناعة) - ج
 مؤلفاتو المخطوطة: ثانياً 

 . (رسالة في ألقاب الحديث) - أ

 . (ٙ)(األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى كصفاتو العميا) - - ب

 . (ٚ)(األعبلـ في معرفة مكلد المصطفى عميو الصبلة كالسبلـ) - ت

                                                           

 كغيرىا مف الصفحات(.  ٖٛٛ، ٙٛٔ ،ٕٔٔانظر: التذكرة، )ص  (ٔ)
 (. ٙٙ/ٕانظر: طبقات المفسريف،  ) (ٕ)
 -، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت ٕٓٗانظػػر: معجػػـ المػػؤلفيف، عمػػر رضػػا كحالػػة، الجػػزء الثػػامف، صػػفحة  (ٖ)

 لبناف. 
، تحقيػػق كتعميػػق دمحم ٜٖ٘صػػفحة ، ، الجػػزء الثػػانيى(ٖٙٓٔ( انظػػر: إظيػػار الحػػق، رحمػػة هللا ابػػف خميػػل الينػػدؼ )(ٗ

كمػا بعػدىا( كػارؿ  ٖٚٛ/ٔاء. ك تػاريخ األدب العربػي، )أحمد عبد القادر المكاكؼ، طبع رئاسة البحكث العممية كاإلفت
 ،  ترجمة عبد الحميـ النجار، دار المعارؼ، مصر، الطبعة الثالثة. ٖٚٛبرككمماف، الجزء األكؿ، صفحة 

 (. ٜٕٔ/ٕ)،انظر: ىدية العارفيف(٘) 
 (. ٙٛ/ٗٔ) ،( ٜٔٔ/ٕ)،( ٙ٘/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، ) (ٙ)
 (. ٜٕٔ/ٕ، )السابقالمرجع انظر:  (ٚ)
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 . (ٔ)(شرح مكطأ اإلماـ مالؾ بف أنسالمقتبس في ) - ث

 (ٕ). (المصباح في الجمع بيف األفعاؿ كالصحاح) - ج

 مؤلفاتو المفقودة: ثالثاً 

 (ٖ). كشرحيا( )جمع فييا أسماء النبي ، ُأرجكزةٌ  - أ

 . (ٗ)(شرح التقصي)  - ب

 (٘). (منيج العباد كمحجة السالكيف كالزىاد) - ت

 . (ٙ)(كالحجازاالنتياز في قراءة أىل الككفة كالبصرة كالشاـ ) - ث

 . (ٚ)(مؤلؤية في شرح العشرينات النبكيةالممع ال) - ج

  

                                                           

( كغيرىػػا. كلكػػف لػػـ يػػذكره أحػػد مػػف الػػذيف ترجمػػكا ٖٓ/ٗٔ)،( ٜ/ٖ) ،( ٖٚٔ/ٔ( انظػػر: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، )(ٔ
 لو. 
 (. ٖٚٚ/ٔانظر: تاريخ األدب العربي، ) (ٕ)

دمحم تحقيػػػق ، ، ٖٚٔ( انظػػػر: الػػػديباج المػػػذىب فػػػي معرفػػػة عممػػػاء أعيػػػاف المػػػذىب، ابػػػف فرحػػػكف المػػػالكي، صػػػفحة (ٖ
 األحمدؼ أبك النكر، مطبعة السعادة بمصر.

 (. ٜٗ/ٕ( انظر: نفح الطيب، )ٗ)
 ( كلـ ينسبو أحد مف المترجميف لو. ٕٙٔ/٘ٔ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، )٘)
 (. ٜٕ، )ص لمقرطبي التذكار انظر( ٙ)
 (. ٖٚٚ/ٔ( انظر: تاريخ األدب العربي، )ٚ)



 

29 
 

 الفصل األول

 الفصل األول :
 وعالقتيم بغيرىم حقيقة النصارى وصفاتيم وفرقيم

 

 ثالثة مباحث :وفيو 

 : حقيقة النصارى وصفاتيم .األولالمبحث 

 . فرق النصارى الثاني :المبحث

 .عالقة النصارى بغيرىم : لمبحث الثالثا
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 األول المبحث

 حقيقة النصارى وصفاتيم وفرقيم

 أربعة مطالب :وفيو 

 :لغة واصطالحاً  تعريف النصرانيةالمطمب األول :

 لمطمب الثاني : نشأة النصرانية .ا

 المطمب الثالث : مصادر العقيدة النصرانية .

 المطمب الرابع : صفات النصارى وأخالقيم .
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  : لغة واصطالحاً  النصرانيةتعريف  المطمب األول :

كتسمى ىذه القرية ، كىي قرية المسيح عميو السبلـ، قيل إنيا نسبة إلى الناصرة:النصرانية لغةأواًل :
  . (ٔ)كجمعو نصارػ ، نصرانيةالكالنسبة إلى الديانة ، ناصرة كنصكرية

المسيح عيسى عميو الذيف يزعمكف أنيـ يتبعكف ، ىي ديف النصارػ :اصطالحاثانيًا : النصرانية 
 . ككتابيـ اإلنجيل، السبلـ

كأىل ، كأىل الكتاب، كقد أطمق عمى أتباع الديانة النصرانية في القرآف الكريـ نصارػ 
كيسمكف ديانتيـ ، كىـ يسمكف أنفسيـ بالمسيحييف نسبة إلى المسيح عميو السبلـ، اإلنجيل
كيرػ البعض أف ، ـٕٗأنطاكية حكالي سنة كأكؿ ما ُدعَي النصارػ "بالمسيحييف" في ؛ المسيحية

 . ذلؾ أكؿ األمر كاف مف باب الشتـ

كماأف المسيح حسب ، كالفي السنة النبكية، كلـ ترد التسمية بالمسيحية في القرآف الكريـ
لتحريفيـ ديف ؛ كىي تسمية التكافق كاقع النصارػ ، اإلنجيل لـ يسـ أصحابو كأتباعو بالمسيحييف

 . ـالمسيح عميو السبل

ألف في نسبتيـ لممسيح عميو  أك أىل الكتاب ؛، فالحق كالصكاب أف يطمق عمييـ نصارػ 
كىك منو ، إلى المسيح عميو السبلـ كاالنحراؼإذ يمـز مف ذلؾ عزك ذلؾ الكفر ، السبلـ خطأ ظاىر

 . (ٕ)برغ 

 

  

                                                           

، مكتبػػػة أضػػػكاء ٖٙٔدراسػػػات فػػػي األديػػػاف الييكديػػػة كالنصػػػرانية، لسػػػعكد بػػػف عبػػػد العزيػػػز الخمػػػف، ص :انظػػػر (ٔ)
ـ، النصػػػػرانية نشػػػػأتيا التاريخيػػػػة ٕٗٓٓ –ق ٕ٘ٗٔالسػػػػمف، الريػػػػاض، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة الرابعػػػػة 

 .ٚٔكأصكؿ عقائدىا، لعرفاف فاتح صفحة 
كد كالنصػارػ، لػدمحم بػػف أبػي بكػر بػػف سػعد شػمس الػػديف ابػف القػيـ الجكزيػػة ىدايػة الحيػػارػ فػي أجكبػة الييػػ :انظػر (ٕ)

 ـ. ٜٜٙٔ-ق ٙٔٗٔ، تحقيق دمحم أحمد الحاج، الطبعة األكلى ٚٙق، صفحة ٔ٘ٚالمتكفى 
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 نشأة النصرانية: الثاني المطمب
 :كذلؾالنصرانية يكاد يككف مستحيبلً إف الحديث عف تاريخ النصارػ مف المصادر 

كالركايات ، كالنصكص، أف التاريخ يعتمد اعتمادًا كميًا عمى المصادر التاريخية المحفكظة  - ٔ
؛ كىذه المصادر مفقكدة في النصرانية في أىـ الفترات  التاريخية التي تبيف كل حقبة مف الحقب

إلى  -عميو السبلـ  -ع التي أعقبت رفع عيسى كىي فترة االنقطا، خية المتعمقة بالنصرانيةالتاري
رة المصادر التي دبسبب ن؛ ىذه الفترة أحرج الفترات دحيث تع؛ منتصف القرف الثاني الميبلدؼ 
كال يكاد يكجد إال كتاب كاحد ىك كتاب أعماؿ الرسل يعتمد عميو ، يعتمد عمييا في بياف ىذه الفترة

كذكرىـ ، -عميو السبلـ  -كقد عرج صاحب الكتاب في بدايتو عف أصحاب عيسى ، في ىذه الفترة
فإف ، كعمى الرغـ مف ذلؾ، اقي الكتاب أخذ يعدد مناقب بكلس كأعمالوكفي ب، بشكل سريع

كيستندكف بعد ذلؾ في تاريخيـ عمى ، المعمكمات أيضًا اختفت مع بكلس عند كصكلو إلى ركما
كال ، تي تشير بشيء بسيط إلى الحقبة التاريخية التي مر بيا بكلسرسائل بكلس األربع عشرة ؛ ال

 (ٔ). األصمييف -عميو السبلـ  -يذكر فييا شيئًا عف الحكارييف البتة أصحاب عيسى 

الذؼ  تحريفالك ، في عقائدىا الذؼ حصل تخبطالك ،مف قبل الييكد  مبلضطيادتعرض النصارى – ٕ
 (ٕ). بسبب ذلؾ ـدخل في مصادرى

 : إلى أربعة أطكار كيمكننا تقسيـ نشأتيا، يدة مختمفةبأطكار عد في نشأتيا النصرانية كقد مرت
عيسى  كلما رفع هللا تعالى، فقد كانت عمى ديف هللا الحق، في عيد عيسى : - الطور األول

 ،حيث كاف الييكد الذيف لـ يؤمنكا بعيسى  ؛بقي عدد مف أتباعو كأنصاره عمى الحق مدة يسيرة
 .(كُيشكف بيـ عند السمطات)الحكاـ، عميو السبلـ يطاردكنيـ كيقتمكنيـ

، فأدػ ذلؾ إلى كتماف العمـ، الييكد ليـ قرابة نصف قرف  اضطيادفيو  استمر: -الطور الثاني
 . ندراس معالـ النصرانيةكا

كىك عيد كتابة األناجيل ، القرف األكؿ الميبلدؼكيبدأ في النصف الثاني مف : -الطور الثالث
، كبعضيا مف دس الييكد، مشافية كىي عبارة عف اجتيادات لـ تسمع مف عيسى ، المبتدعة

  . كاستمر ىذا الطكر ما يزيد عمى ثبلثة قركف 

________________________ 

 ( .ٔٚٔ/ٔانظر : دراسات في األدياف : ) (ٔ)
 (ٔٚٔ/ٔالمرجع السابق : ) (ٕ)
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كالطقكس الكثنية ، كاآلراء، كتأثرت بالفمسفات، عاشت فيو النصرانية في تخبط كافتراؽ
شاعة الفرقة، إضافة إلى ما لعبو الييكد خبلؿ ىذه الفترة، السائدة ، مف الدس كالتحريف كا 

 . كالمذىبي بيف صفكؼ أتباع النصرانية، كاالختبلؼ العقدؼ

ثرت األناجيل إلى حد ال يمكف ككُ ، الصحيح لئلنجيلد النص قِ كما أنو خبلؿ ىذه الفترة فُ 
  . االىتداء إلى نص اإلنجيل الثابت

سنة  (نيقية)ممؾ الركماف في  (قسطنطيف)يبدأ بالتجمع النصراني الكبير الذؼ عقده -:الطور الرابع
كالتي ىي ، كىك تجمع حاسـ قرر فيو مبتدعة النصارػ االتجاه نحك النصرانية الضالة، ـٕٖ٘

، كبقايا النصرانية المشكشة، كمف الييكدية المنحرفة ، مزيج مف الكثنية الركمانية السائدة آنذاؾ
كىك اعتقاد أف هللا ، كفيو رسخت عند النصارػ عقيدة التثميث الكثنية،  كالديانات الكثنية اليندية

تأثرت ببكلس)شاكؿ( أنيا ، كمما يجدر ذكره في نشأة الديانة النصرانية المحرفة.((ٔثالث ثبلثة
فاستطاع أف يغير  اإلفسادى، ـ أؼ بعد رفع المسيحٖٛالييكدؼ الذؼ اعتنق المسيحية عاـ 

كقد ، كيضطيدىـ عمى استمرار، ككاف عدكًا لدكدًا لممسيحييف، كيسير بيا إلى التثميث، اتجاىيا
 . (ٕ)حكى ذلؾ عف نفسو في سفر أعماؿ الرسل

ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ    ژ  ڑچ : قاؿ تعالى في ذـ عقيدتيـ

  [.ٖٚالمائدة اآلية ] چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

 
 النصرانيةالعقيدة مصادر : لثالمطمب الثا

 .الكتاب المقدس: أوالً 
كالعيد الجديد)اإلنجيل( كيضمكنيا معًا في ، النصارػ يقدسكف كبًل مف العيد القديـ)التكراة(

  . )الكتاب المقدس(كتاب كاحد كيطمقكف عمييما اسـ 
. . سنة مضت ٖٓٓ٘سفرًا يرجع تاريخيا إلى  ٙٗ"يتككف مف : العيد القديم عند النصارى  -ٔ

                                                           

المػػكجز فػػي األديػػاف كالمػػذاىب المعاصػػرة، عػػرض عقػػدؼ كتػػاريخي ميسػػر، دكتػػكر ناصػػر بػػف عبػػد هللا  انظػػر :( (ٔ
ق،  ٖٔٗٔ، نشػػر دار الصػػميعي، الطبعػػة األكلػػى، (ٓٚ – ٜٙص)القفػػارؼ، كدكتػػكر ناصػػر بػػف عبػػد الكػػريـ العقػػل، 

ٜٜٕٔ  
عظمػػػي، األسػػػتاذ بكميػػػة الحػػػديث دراسػػػات فػػػي الييكديػػػة كالنصػػػرانية كأديػػػاف الينػػػد، دمحم ضػػػياء الػػػديف األ :انظػػػر (ٕ)

 ـ. ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔ(، مكتبة الرائد، الطبعة الثانية، ٕٚالشريف، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ص )
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  . كىي مكضحة كالتالي حسب نكعية السفر
  . التثنية -العدد  –البلكييف  –الخركج  –( كتشمل التككيف ٘عددىا): أسفار التوراة -أ
 -صمكئيل األكؿ كالثاني -راعكث  -القضاة  –( كتشمل يشكع ٙٔعددىا): أسفار تاريخية -ب

مكابيف  -طكبياييكديت –نحمياأستير–عزرا  –أخبار األياـ األكؿ كالثاني -ممكؾ األكؿ كالثاني
 . األكؿ كالثاني

 – نشيداالنشاد – الجامعة-األمثاؿ-المزامير-أيكب – (كتشملٚعددىا): أسفار شعرية - ح
  . حكمةيشكع بف سيراخ – حكمةسميماف

: (كتشمل٘كعددىا): األنبياء الكبار - ٔ -: (مقسمة إلى قسميفٛٔعددىا): أسفار نبوية -د
  . دانياؿ -حزقياؿ  – ارميامراثي  - ارميا -إشعيا 

 – يكناف – عكبديا – عامكس – يكئيل – ىكشع: (كتشملٖٔعددىا): األنبياء الصغار -ٕ
  . (ٔ)باركخ – مبلخى – زكريا – حجى – صفنيا-حبقكؽ  – ناحكـ – ميخا
 . (ٕ)(كىك كممة يكنانية تعني الخبر الطيب)البشارة، المقصكد بو اإلنجيل: العيد الجديد -ٕ

  : سفرًا بيانيا كالتالي ٕٚكيتككف مف
  . األناجيل األربعة: أوالً 
، ـٓٙكيعتقدآخركف أنو كتب نحك، ـ٘ٗحكالي سنةكتب : ( متى)لقديسإنجيل ا-ٔ

كقد كتب لمييكد ليبيف ليـ أف ، كممةٖٛٓ٘ٔمككنةمف ٔٚٓٔكعدد آياتو ،ٕٛإصحاحاتو كعدد
 . "المنتظرح ىك"المسيحاليسكع المسي

 آيةٔٚٙمككنة مف ، ٙٔكعددإصحاحاتو، ـٙٔكتب حكالي سنة: ص( مرق)لقديس إنجيل ا -ٕ
  . لمركماف ليبيف ليـ قكة المسيحككتب ، كممة ٗٔٙٛتحكؼ  ،
 ، آيةٖ٘ٔٔ مف مككنة،  ٕٗإصحاحاتو كعدد، ـٖٙكتب نحكسنة: ( لوقا)لقديس إنجيل ا -ٖ

  . ككتب لميكناف ليبيف خدمة المسيح،كممة ٔٙٗٗٔ تحكؼ 
 ٙٚٛمككنة مف ،  ٕٔ إصحاحاتوكعدد ، ـٜٛ كتب نحكسنة: (يوحنا)لقديس إنجيل ا -ٗ
 . ككتب لمجميع ليبيف الىكت السيد المسيح،  كممة ٕٕٔٔٔ كتحكؼ ، آية

كىك سجل ، ـ  ٖٙكىك سفر أعماؿ الرسل كتبو القديس لكقا نحك  تاريخي.السفر الثانيًا: 
 ٕٛكانتشار الكرازة، كعدد إصحاحاتو ، كتحقيق بركات الفدا، لتاريخجياد الكنيسة 

                                                           

 ٕٓ – ٜٔمص مرقس عزيز خميل صفحة استحالة تحريف الكتاب المقدس لمق (ٔ)
 . ٜٚٔدراسات في األدياف ص :انظر (ٕ)
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 . كممة ٘ٓٓ٘ٔكتشمل ، آيةٚٓٓٔمككنة مف 

 :تتكون من و : الرسائل: نياً ثا
، ـ ٓٙ- ٓ٘رسالة كتبت في الفترة مابيف سنة ٔكعددىا : رسائل القديس بولس الرسول -ٔ

  . كممة ٖٖٚٗٔآية كتحكؼ  ٖٕٖٕكتشمل ، اصحاح ٙٓٔكتتككف مف 
ثبلث -رسالتاف لبطرس-)يعقكب ىي ، رسائل ٚكعددىا : )الكاثوليكيون( الرسائل الجامعة -ٕ

اصحاح ٕٔكىي مككنة مف ، ـ  ٘ٙ- ٓٙكجميعيا كتبت فيما بيف، رسالة لييكذا( -رسائل ليكحنا 
  . كممة ٖٜٔٚآية تحتكؼ عمى  ٕٖٗكتشمل ، 

  . سفر النبوى)سفر الرؤيا(: رابعاً 
 (ٔ).ـ ٓٓٔكتركو لمعالـ سنة ، ـ قبل نياحتو  ٜٙ - ٓٛكقد كتبو القديس يكحنا الحبيب ما بيف 

أنزلو هللا تعالى عمى عيسى عميو السبلـ ىدػ  ىك الكتاب الذؼ: اإلنجيل عند المسممينأما عن و 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  چ : قاؿ تعالىكقد ثبت ىذا مف المصحف الشريف  كنكر

 چڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 . [ٙٗ: المائدة آية]

أربعة أناجيل يجعمكنيا في كصار عندىـ بدؿ اإلنجيل الكاحد ، كىذا اإلنجيل فقده النصارػ 
نما ىي منسكبة إلى ، كالينسبكف أيًا منيا إلى المسيح عميو السبلـ، مقدمة كتابيـ العيد الجديد كا 

حيث ذكر فييا  -عميو السبلـ  -كتحكيشيئًامف تاريخ عيسى ، (يكحنا)ك (لكقا)ك (مرقص)ك (متى)
كما . ثـ صعكده إلى السماء، في زعميـ كقيامتو، ثـ نيايتو بصمبو ، ثـ تنقبلتو في الدعكة، كالدتو

كىذه األناجيل أشبو ماتككف ، كمجادالت مع الييكد كمعجزات، تحكؼ مكاعع منسكبة إليو كخطب
كيراد بكممة  (ٕ).كالتناقض الذؼ اليمكف التكفيق كالجمع بينيا، االختبلؼكمابينيا مف ، بكتب السيرة

أؼ أنو ميثاقًا أخذه هللا عمى الناس كارتبطكا ، الميثاؽادؼ معنى ير  في ىاتيف التسميتيف ما (العيد)
مف عيد مكسى عميو السبلـ؛كاآلخر يمثل ميثاقًا جديدًا مف عيد  بو معو فأكليما يمثل ميثاقاً قديماً 

 .  -(ٖ)عميو السبلـ -عيسى 

                                                           

 .ٖٓ-ٜٕالكتاب المقدس، لمقمص مرقس عزيز خميل ص استحالة تحريف انظر :( (ٔ
 . ٜٚٔدراسات في األدياف ص  :انظر (ٕ)

الييكديػػة كالييػػكد بحػػث فػػي ديانػػة الييػػكد كتػػاريخيـ كنظػػاميـ االجتمػػاعي كاالقتصػػادؼ، لعمػػي عبػػد الكاحػػد انظػػر :( (ٖ
 (، نشر دار نيضة مصر، الفجالة، القاىرة. ٓٔ) صالكافي، 
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 .عالمجام: اً لثثا
تبحث في األمكر المتعمقة ىيئات شكرية في الكنيسة : يعرفيا النصارػ بأنيا: ع النصرانية المجام

 . كأحكاؿ الكنيسة، بالديانة النصرانية

  : فيكالمجاميع النصرانية عمى نكع
  . ف المحمية لمكنائس التي تنعقد فيياك كىي التي تبحث في الشؤ : مجاميع محمية -ٔ
كمكاجية بعض األقكاؿ ، كىي التي تبحث في العقيدة النصرانية: مجاميع مسكونية)عالمية( -ٕ

  (ٔ). كمخالفتيا لمديانة، التي يرػ غرابتيا

كلـ يتفق ، فالناظر في تمؾ المجامع يجد أنيا تنتيي، كىي في حقيقتيا ىيئات إلزامية
، فيككف ىناؾ جبر كمكافقة قسرية عمى قكؿ مف تمؾ األقكاؿ، المجتمعكف عمى األمكر التي بحثت
 (ٕ). بأف تذىب كل مجمكعة بقكليا التي جاءت بو االنقساـأك إذلـ يمكف الجبر كالقسر يحدث 

، كتفرض بقرار السمطاف، إذ فييا تقرر عقيدتيـ، كلتمؾ المجاميع أثر عمى عقيدة النصارػ 
 . تواكيمزمكف بإتباع قرار 

  : كمف أىـ تمؾ المجاميع كقراراتيا
 : مجمع نيقيو  -ٔ

تعالى -بف هللااكأنو ، تقرير ألكىية المسيح عميو السبلـ ، ت ىذا المجمعراإذ كاف مف قرا 
كما قرركا أف ىذا اإللو تجسد ، كأنو مكلكد منو غير مخمكؽ ، كأنو مساٍك  هلالج لج،  -هللا عف كفرىـ

 (ٖ). بعد قيامو مف المكترتفع إلى السماء اثـ ، بصكرة البشر لخبلص الناس
فاكتمل بذلؾ ، كلعف كطرد مف خالف ذلؾ، ألكىية ركح القدسقرركا فيو : مجمع القسطنطينية - ٕ

 (ٗ).ثالكث النصارػ 

 : مجمع أفسس - ٖ

نساف ذك طبيعة كاحدة   .كأف مريـ أـ إلييـ، كأقنـك كاحد، قرركا فيو أف المسيح إلو كا 

__________________________ 
 .ٜٕٗدراسات في األدياف ص  :(انظرٔ)
 .ٕٓٚالمرجع السابق ص ( ٕ)
 .ٕٓ٘ص  نفسوالمرجع  انظر : (ٖ)
 .ٕٙ٘ص  نفسوالمرجع ( انظر :ٗ)
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، -عميو السبلـ  -نجدىـ اتفقكا جميعًا عمى كممة الكفر في تأليو المسيح ، فيذه أىـ مجاميعيـ(ٔ)
﮺   چ : كأنو إبف هللا تعالى هللا عف كفرىـ قاؿ تعالى ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳  

﮿  ﯀  ﯁                                   ﮻  ﮼   ﮽  ﮾   

كىـ قد جعمكا أنفسيـ ، [ٖٜ- ٜٛ: اآلياتمريم ] چ       ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
، بكفرىـكتضميل خمقو ، كنصبكا أنفسيـ في تقرير عبادتو سبحانو كتعالى، بذلؾ أربابًا مف دكف هللا

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ مبيًنا كذبيـ كافتراءىـ : قاؿ تعالى

﮴    ﮳  ﮲  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  

 . تعالى هللا عما يقكلكف عمكًا كبيًرا [ٖٓ: التوبة ] چ﮵ ﮶   

، بل إف لكنائسيـ، كليس فقط ما سبق ذكره يعد مف مصادرىـ: الرىبان والقسيسين -رابعاً 
، كقرركا بمجاِمعيـ قرارات باطمة، فيـ كما حرفكا اإلنجيل بأقاكيل باطمة، يا أثر في عقيدتيـئكزعما

ليـ ، كرىباف ، كزعمائيا مف قساكسة، نجدىـ أيضًا في كنائسيـ ، كألزمكا أتباعيـ بيا بقكة السمطاف
لزاميـ بيا ، كالشرائع، أثرًا أيضا في إصدار العقائد  ﮷  چ : ا ذلؾقاؿ تعالى مبينً ، كا 

﯁            ﯀   ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸  

كىذا التنكع في  ،[ٖٔ: التوبة اآلية] چ                       
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   چ كضبلالً  اً كالتناقض فيما بينيا ىك ما جعميـ أشد األمـ افتراق، مصادرىـ 

 . حكؿ كال قكة إال با كال، [ٓٗ: النور] چے   ۓ     ۓ  

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٙ٘ص  ، ألديافدراسات في ا :(انظرٔ)
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 : صفات النصارى وأخالقيم.الرابعالمطمب 
 كىي عديدة بعضيا كردت في القرآف، كاألخرػ كردت في السنة: 

 أواًل: صفاتيم وأخالقيم في القرآن:
 تأليف الكتب، كنسبتيا إلى هللا كتحريفيا:   -ٔ

ؼ أقكـ بذكرىا مع إضافة تفسير ىذه كقد ذكر ىذا الكصف في غير آية مف القرآف الكريـ، كسك 
  اآليات مف تفسير القرطبي، كىي كالتالي: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  چ  -أ

 . [ٜٚالبقرة: ] چڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

" " قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية:  ـْ ـَ َأفَّ الثالثة َقْكُلُو َتَعاَلى: "ِبَأْيِديِي َتْأِكيٌد، َفِإنَُّو َقْد ُعِم
ْثَباٌت ِلُمَجاَىَرِتِيـْ  ـْ َكاِ  " َبَياٌف ِلُجْرِمِي ـْ اْلَكْتَب اَل َيُككُف ِإالَّ ِباْلَيِد، َكِقيَل: َفاِئَدُة" ِبَأْيِديِي

َفِإفَّ َمْف َتَكلَّى اْلِفْعَل ، 
. الرَّ  ـْ ِفي َىِذِه اآْلَيِة َكالَِّتي َقْبَمَيا التَّْحِذيُر ِمَف التَّْبِديِل َكالتَّْغِييِر  -اِبَعةُ َأَشدُّ ُمَكاَقَعًة َحِقيَقًة ِفي َكْتِب َأْيِديِي

ْرعِ  َياَدِة ِفي الشَّ ِ َما َلْيَس ِمْنُو، َكاَل َيُجكُز ِفيِو َفُيَك َداِخٌل ، َكالزِّ َؿ َكَغيََّر َأِك اْبَتَدَع ِفي ِديِف َّللاَّ َفُكلُّ َمْف َبدَّ
ِديدِ  َتْحَت َىَذا ْف َكاَف َرْأًيا َلُو. ، اْلَكِعيِد الشَّ ـْ َيَتَكلَُّو، َكاِ  ِ ،َكاْلَعَذاِب ِممَّْف َل َصمَّى َّللاَُّ  -َكَقْد َحذََّر َرُسكُؿ َّللاَّ

ـَ  ـْ  -َعَمْيِو َكَسمَّ َماِف َفَقاَؿ: )َأاَل َمْف َقْبَمُك ـَ َما َيُككُف ِفي آِخِر الزَّ َتُو َلمَّا َقْد َعِم ِمْف أَْىِل اْلِكَتاِب اْفَتَرُقكا ُأمَّ
فَّ َىِذِه اأْلُمََّة َسَتْفَتِرُؽ َعَمى َثبَلٍث َكَسْبِعيَف ِفْرَقًة ُكمَُّيا ِفي  النَّاِر ِإالَّ َكاِحَدًة( َعَمى اْثَنَتْيِف َكَسْبِعيَف ِممًَّة َكاِ 

ـْ َأْف ُيْحِدُثكا ِمْف ِتْمَقاِء َأْنُفِسِيـْ  ِ َأْك ُسنَِّتِو َأْك ُسنَِّة َأْصَحاِبِو،  اْلَحِديَث، َفَحذََّرُى يِف ِخبَلَؼ ِكَتاِب َّللاَّ ِفي الدِّ
نَّا ِإَلْيِو َراِجُعكَف. اْلَخاِمَسةُ  ِ َكاِ  قكلو  -َفُيِضمُّكا بو الناس، كقد كقع ما حذره كشاع،. كثر َكَذاَع، َفِإنَّا ّلِلَّ

َّللاَُّ َتَعاَلى َما َيْأُخُذكَنُو ِباْلِقمَّةِ  تعالى: " ِلَيْشَتُركا ِبِو َثَمنًا َقِميبًلً " َكَصفَ 
ـِ َثَباِتوِ ،  مَّا ِلَكْكِنِو ، ِإمَّا ِلَفَناِئِو َكَعَد َكاِ 

: َكاَنْت  ِ، َقاَؿ اْبُف ِإْسَحاَؽ َكاْلَكْمِبيُّ ـَ اَل َبَرَكَة ِفيِو، َكاَل َيْرُبك ِعْنَد َّللاَّ  ِصَفُة َرُسكِؿ َّللاَِّ  َحَراًما ؛ أِلَفَّ اْلَحَرا
ـَ  - ـْ  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ـَ َسْبًطًا َطِكيبًل، َكَقاُلكا أِلَْصَحاِبِي ـْ َرْبَعًة َأْسَمَر، َفَجَعُمكُه آَد ِفي ِكَتاِبِي

ـُ: اْنُظُركا ِإَلى ِصَفِة النَِّبيِّ  َماِف َلْيَس يشبيو الَِّذؼ ُيْبَعُث ِفي آِخِر الزَّ  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  -َكَأْتَباِعِي
ـْ كرئاستيـ، نعت ىذا، ككانت لؤلحبار كالعمماء رئاسة َكَمَكاِسبُ  َفَخاُفكا ِإْف َبيَُّنكا َأْف َتْذَىَب َمآِكُمُي

َفِمْف ، 
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ـْ ِممَّا َيْكِسُبك  ـْ َكَكْيٌل َلُي ـْ ِممَّا َكَتَبْت َأْيِديِي َـّ َقاَؿ َتَعاَلى: " َفَكْيٌل َلُي َـّ َغيَُّركا، ُث َف" ِقيَل ِمَف اْلَمآِكِل. َكِقيَل َث
 (ٔ)." ِمَف اْلَمَعاِصي. ككرر الكيل تغميظًا لفعميـ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ 

  [ٛٚآل عمران: ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  
﮳   چ  ﮲   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ 

﯁                     ﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﮴   ﮵  ﮶ 

 . [ٖٔالمائدة: ] چ

ُلكَنُو َعَمى َغْيِر َتْأِكيِمِو، َكُيْمُقكَف  ۓ  ھ  ے    ے  ۓقاؿ القرطبي في تفسيره  َأْؼ َيَتَأكَّ
ّـِ.  ُلكَف ُحُركَفُو. َك" ُيَحرُِّفكَف" ِفي َمْكِضِع َنْصٍب، َأْؼ َجَعْمَنا قمكبيـ قاسية َذِلَؾ ِإَلى اْلَعَكا َكِقيَل: َمْعَناُه ُيَبدِّ

 (ٕ)."محرفيف

  _ إتباع ىكػ الشيكات أماـ النص اإللييٕ
   .[٘ٛالبقرة: ] چڃ  ڃ  چ  چ   چچ چ 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 

كىنا يكضح القرآف الكريـ أنيـ يؤمنكف ببعض الكتاب كيكفركف بالبعض  .[ٜٔالبقرة: ] چں 
، أما ما يخالف أىكاءىـ بعض أحكاـ التكراة كيكفركف ببعضيا اآلخربحيث إنيـ يؤمنكف باآلخر ؛ 

نكاره.   كشيكاتيـ ؛ فبل يؤمنكف بو، بل يقكمكف بتكذيبو كا 

 _ تقديـ الحياة الدنيا عمى اآلخرةٖ

 . [ٙٛالبقرة: ] چڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ 
﮺   چ  ﮹   ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   ﮳﮴  ﮲    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

 . [ٗٚٔالبقرة: ]چ﮻ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁             

  _ التكذيب كاإلعراض:  ٗ

 . [٘ٗٔالبقرة: ] چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ 
                                                           

 . ٛ/  ٕتفسير القرطبي:  (ٔ)
 . ٘ٔٔ/ ٙ: لقرطبيا فسيرت (ٕ)
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َـّ َأْخَبَر َتَعاَلى َأفَّ اْلَيُيكَد َلْيَسْت ُمتَِّبَعًة ِقْبَمَة النََّصاَرػ َكاَل النََّصاَرػ ُمتَِّبَعًة ِقْبَمَة الْ  ؼِّ ُث دِّ َيُيكِد، َعِف السُّ
. َكَقاَؿ َقْكـٌ: اْلَمعْ  ـْ ـْ َكَضبَلِلِي ـْ َكَتَداُبِرِى ـَ َكاْبِف َزْيٍد. َفَيَذا ِإْعبَلـٌ ِباْخِتبَلِفِي َنى َكَما َمِف اتََّبَعَؾ ِممَّْف َأْسَم

ُؿ َأْظَيُر، َكَّللاَُّ  . َكاأْلَكَّ ـَ ـْ ِقْبَمَة َمْف َأْسَم ـْ ُيْسِم ، َكاَل َمْف َل ـْ ـْ ُيْسِم ـْ ِبُمتَِّبٍع ِقْبَمَة َمْف َل ـُ. َقْكُلُو ِمْنُي  َتَعاَلى أَْعَم
ـْ ِمْف َبعْ  ـِ ِإنََّؾ ِإذًا َلِمَف الظَّاِلِميَف" اْلِخَطاُب ِلمنَِّبيِّ َتَعاَلى: " َكَلِئِف اتََّبْعَت أَْىكاَءُى ِد َما جاَءَؾ ِمَف اْلِعْم

ُ َعلَْ ِه َ َسلَّ َ  ُتُو ِممَّْف َيُجكُز َأْف َيتَِّبَع َىَكاُه َفَيِصيَر ِباتَِّباِعِو َظاِلًما، َكَلْيَس َيُجكُز َأْف َيْفعَ َصلَّى اَّللَّ َل ، َكاْلُمَراُد ُأمَّ
ِتِو ِلِعْصَمِة النَّ النَّ  ـَ َما َيُككُف ِبِو َظاِلًما، َفُيَك َمْحُمكٌؿ َعَمى ِإَراَدِة ُأمَّ ِبيِّ َصمَّى َّللاَُّ ِبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

ـَ َكَقَطْعَنا َأفَّ َذِلَؾ اَل َيُككُف ِمْنُو، َكُخكِطَب النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  ـَ َتْعِظيًما ِلؤْلَْمِر َكأِلَنَُّو َعَمْيِو َكَسمَّ َكَسمَّ
 (ٔ)اْلُمَنزَُّؿ َعَمْيِو. 

ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ لبي رعبٌٝ : 

   .[ٖٕآل عمران: ] چٿ  ٿ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  لبي رعبٌٝ :

 چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄڄڄ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ

 .[ٛٔالمائدة: ]

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  چ  ٚلبي رعبٌٝ :

  . [ٓٚالمائدة: ] چی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
  _ كفرىـ بما جآءىـ مف الحق بعد معرفتو: ٘

ِ ]لبي رعبٌٝ : ِْٕذ اَّللَّ ْٓ ِع ِِ ُْ وزبة  ُ٘ ب َخبَء َّّ ٌَ َٚ َٓ َْ َعٍَٝ اٌَِّز٠ ًُ ٠َْغزَْفزُِحٛ ْٓ لَْج ِِ َوبُٔٛا  َٚ  ُْ ُٙ عَ َِ ب  َّ ٌِ َصِذٌّق  ُِ

َىبـِِش٠ ٌْ ِ َعٍَٝ ا ِٗ ـٍََْعَٕخُ اَّللَّ ب َعَشـُٛا َوفَُشٚا ثِ َِ  ُْ ُ٘ ب َخبَء َّّ    .[َٓوفَُشٚا ـٍََ
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  ٚلبي رعبٌٝ :

 . [ٔٓٔالبقرة: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ   

البقرة: ] چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ  ٚلبي رعبٌٝ :
ٔٗٗ].  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  ٚلبي رعبٌٝ :

 . [ٙٗٔالبقرة: ] چٺ  

                                                           

 (ٖٙٔ/ ٕ، )تفسير القرطبي (ٔ)



 

41 
 

 الفصل األول

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  چ  ٚلٌٛٗ رعبٌٝ :

   .[ٜ٘ٔالبقرة: ]چۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   

﮴ ﮵  ﮶   چ  ٚلٌٛٗ رعبٌٝ : ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

          ﯁   ﯀    ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷  

 . [ٗٚٔالبقرة: ]چ  

في اآليات السابقة يبيف هللا سبحانو كتعالى، أف أىل الكتاب مف الييكد كالنصارػ يعممكف أف دمحمًا 
كما يعرفكف أبناءىـ، كلكف رىبانيـ كقسيسييـ ؛ يأبكا أف يؤمنكا  مرسل مف ربو، كيعرفكف النبي 

  (ٔ)بو خكفًا عمى مصالحيـ. 
  _ كراىية الخير لممكحديف كحب انتشار الكفر بيف المؤمنيف: ٙ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ لبي رعبٌٝ : 

  . [٘ٓٔالبقرة: ] چۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  چ لبي رعبٌٝ : 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

 . [ٜٓٔالبقرة: ] چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ٚلبي رعبٌٝ :

 . [ٕٓٔالبقرة: ] چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  

ـْ َيا ُمَحمَُّد ِبَما   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀچ َقْكُلُو َتَعاَلى:  اْلَمْعَنى: َلْيَس َغَرُضُي
نََّما ـْ َيْرَضْكا َعْنَؾ، َكاِ  ـْ ِبُكِل َما َيْسَأُلكَف َل ـْ تَ  َيْقَتِرُحكَف ِمَف اآْلَياِت َأْف ُيْؤِمُنكا، َبْل َلْك َأَتْيَتُي ْرُؾ َما ُيْرِضيِي

تباعيـ  ـِ كا  ْسبَل  . (ٕ)َأْنَت َعَمْيِو ِمَف اإْلِ

آل ] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  ىئ  ی  ی  چ  لبي رعبٌٝ :
 . [ٜٙعمران: 

                                                           

 (ٕٜ/ٕ، )لمصدر السابق ا (ٔ)
 (.ٗٗٔ/ٗ، )تفسير القرطبي ( (ٕ
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  _ االختبلؼ في الديف بعد العمـ: ٚ
ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  لبي رعبٌٝ :

 . [ٜٔآل عمران: ]چڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  

اآْلَيَة. َأْخَبَر َتَعاَلى َعِف اْخِتبَلِؼ أَْىِل اْلِكَتاِب   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍَقْكُلُو َتَعاَلى: 
ـْ ِباْلَحَقاِئِق، َكَأنَُّو َكاَف َبْغًيا كطمبًا لمدنيا. قاؿ اْبُف ُعَمَر َكَغْيُرُه. كَ  ـٍ ِمْنُي اْلَمْعَنى: َكَما َأنَُّيـ َكاَنكا َعَمى ِعْم

ـُ، َقاَلُو اأْلَْخَفُش. َقاَؿ ُمَحمَُّد ْبُف اْخَتَمَف الَِّذيَف ُأكُتكا اْلِكَتاَب َبْغًيا َبيْ  ـُ اْلِعْم ـْ ِإالَّ ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى َنُي
ِبيعُ  َبْيِر: اْلُمَراُد ِبَيِذِه اآْلَيِة النََّصاَرػ، َكِىَي َتْكِبيٌخ ِلَنَصاَرػ َنْجَراَف. َكَقاَؿ الرَّ  ْبُف َأَنٍس: َجْعَفِر ْبِف الزُّ

ُـّ اْلَيُيكَد َكالنََّصاَرػ، َأْؼ" َكَما اْخَتَمَف الَِّذيَف ُأكُتكا اْلُمَراُد ِبَيا اْلَييُ  كُد. َكَلْفُع الَِّذيَف ُأكُتكا اْلِكَتاَب َيُع
" َيعْ  ـُ ـُ اْلِعْم " ِإالَّ ِمْف َبْعِد َما جاَءُى ـَ َفِتِو ِني َبَياَف ِص اْلِكتاَب" َيْعِني ِفي ُنُبكَِّة ُمَحمٍَّد َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

ْنِجيَل  ِفي َأْمِر ِعيَسى، َكَفرَُّقكا  . َكِقيَل: ؟ َأْؼ َكَما اْخَتَمَف الَِّذيَف ُأكُتكا اإْلِ ـْ ِتِو ِفي ُكُتِبِي ِفيِو اْلَقْكَؿ، َكُنُبكَّ
ِ كَ  ـُ ِبَأفَّ َّللاََّ ِإَلٌو َكاِحٌد، َكَأفَّ ِعيَسى َعْبُد َّللاَّ ـُ اْلِعْم  (ٔ)َرُسكُلُو. ِإالَّ ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ لبي رعبٌٝ : 

  . [ٖٜيونس: ] چۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :ٚلبي رعبٌٝ

چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  

  . [ٚٔ-ٙٔالجاثية: ] چک  گ  گ       گ  گ    ڳ  

 _ الغمك كينقسـ إلى قسميف: ٛ

  أ _ الغمك في األنبياء كتأليييـ: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : قاؿ تعالى 

 [ٗٙآل عمران: ]چچ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قاؿ تعالى:

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ     ڃڃ  ڃ  ڃ  چ    

 .[ٔٚٔالنساء: ]چک  
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ : وقوله تعالى 

ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

 . [ٖٚ- ٕٚالمائدة: ] چڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

كفي ىذه اآليات يحكـ هللا سبحانو كتعالى بكفر الذيف جعمكا المسيح بف مريـ ىك هللا تعالى 
، -عميو السبلـ  -هللا عما يقكلكف عمكًا كبيرًا، كيكضح كذلؾ هللا سبحانو كتعالى عمى لساف عيسى 

كدعكة الناس  أف عيسى ما ىك إال عبد  تعالى مثمو مثل باقي الناس، إال أف هللا اختصو بالرسالة،
إلى عبادة هللا، كبياف الطريق الحق الكاجب إتباعيا، كاف مف يكفر با كرسكلو عيسى ؛ فاف هللا 
تعالى حـر عميو دخكؿ الجنة، كأف مصيره النار، كليس ليـ مف دكف هللا تعالى معيف كنصير، كفي 

 ثالث ثبلثة، كيجعمكف ذلؾ مف اآلية التي تمييا يحكـ هللا سبحانو كتعالى بكفر الذيف يقكلكف بأف هللا
 صمب عقيدتيـ. 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   چ قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآليات: َقْكُلُو َتَعاَلى: 

كَف ِبوِ  ڤ  ڦ  ڦ ٍة َقاِطَعٍة ِممَّا ُيِقرُّ ڦ  َفَقاَؿ: ، َىَذا َقْكُؿ اْلَيْعُقكِبيَِّة فرد هللا عمييـ َذِلَؾ ِبُحجَّ

َأْؼ ِإَذا َكاَف اْلَمِسيُح َيُقكُؿ: َيا َربِّ َكَيا َّللاَُّ َفَكْيَف َيْدُعك  ڃڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ 
ـْ َكْيَف َيْسَأُلَيا؟ َىَذا ُمَحاٌؿ.  ـٍ  چ    چ  چ  چَنْفَسُو َأ قيل: كىك ِمْف َقْكِؿ ِعيَسى، َكِقيَل: اْبِتَداُء َكبَل
ْشَراُؾ َأْف َيْعتَ  ِ َتَعاَلى، َكاإْلِ  ِقَد َمَعُو ُمكِجًدا. ِمَف َّللاَّ

َأْؼ َأَحُد َثبَلَثٍة َكَىَذا َقْكُؿ ِفَرِؽ ". ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگَقْكُلُو َتَعاَلى: 
ـْ َيُقكُلكَف َأٌب َكاْبٌف َكُركُح اْلُقُدِس ِإَلوٌ  ُطكِريَِّة اليعقكبية ؛ أِلَنَُّي َكاَل ،  َكاِحدٌ النََّصاَرػ ِمَف اْلَمِمِكيَِّة، َكالنُّسُّ

، َكَما َكاَف ىكذا ، َيُقكُلكَف َثبَلَثَة آِلَيٍة، َكُىَك َمْعَنى َمْذَىِبِيـ ـْ نََّما َيْمَتِنُعكَف ِمَف اْلِعَباَرِة َكِىَي اَلِزَمٌة َلُي َكاِ 
ِزَمةِ  ـْ َيُقكُلكَف: ِإفَّ ااِلْبَف ِإَلٌو َكاأْلََب ِإَلٌو ، صح أف ُيْحَكى ِباْلِعَباَرِة البلَّ گ  َكُركَح اْلُقُدِس ِإَلٌو. َكَذِلَؾ َأنَُّي

ـْ ُيَصرِّحُ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ ْف َل ، َكاِ  ـَ ـُ اْلَقْكُؿ ِبَثبَلَثِة آِلَيٍة َكَما َتَقدَّ ـْ َيْمَزُمُي ُد، َكُى َلَو اَل َيَتَعدَّ كا َأْؼ َأفَّ اإْلِ
ْنَيا َأْؼ َيُكفُّكا َعِف اْلَقْكِؿ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ِبَذِلَؾ لفظًا قكلو َتَعاَلى: ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ ِفي الدُّ نَُّي ِبالتَّْثِميِث َلَيَمسَّ

نََّما ، َأْؼ َفْمَيُتكُبكا ِإَلْيِو َكْلَيْسَأُلكُه َسْتَر ُذُنكِبِيـْ ، َكاآْلِخَرِة، )َأَفبل َيُتكُبكَف( َتْقِريٌر َكَتْكِبيخٌ  ، َكاِ  ـْ َكاْلُمَراُد اْلَكَفَرُة ِمْنُي
كْ  ـُ اْلَقاِئُمكَف بذلؾ دكف المؤمنيفُخصَّ اْلَكَفَرُة ِبالذِّ  (ٔ). "ِر أِلَنَُّي

                                                           

 (. ٕٓ٘-ٜٕٗ/ ٙتفسير القرطبي ) ( (ٔ
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ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  چ قاؿ تعالى: 

﮳ ﮴  ﮵  ﮶    التوبة: ] چہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ 
ٖٓ] . 

ِإنََّما َأَراُدكا ُبُنكََّة النَّْسِل ، َكَظاِىُر َقْكِؿ النََّصاَرػ َأفَّ اْلَمِسيَح اْبُف َّللاَِّ "قاؿ القرطبي في تفسيره: 
اِؾ َكالطََّبِرؼِّ كغيرىما، َكَىَذا َأْشَنُع  حَّ اْلُكْفِر، َكَما َقاَلِت اْلَعَرُب ِفي اْلَمبَلِئَكِة، َكَكَذِلَؾ َيْقَتِضي َقْكُؿ الضَّ

نَُّو اْبُف ِإَلٍو. َقاَؿ اْبُف َعِطيََّة: َكُيَقاُؿ ِإفَّ َقاَؿ َأُبك اْلَمَعاِلي: َأْطَبَقِت النََّصاَرػ َعَمى َأفَّ اْلَمِسيَح ِإَلٌو َكأَ 
ـْ يعتقد ىا ُبُنكََّة ُحُنكٍّ َكَرْحَمٍة. َكَىَذا اْلَمْعَنى َأْيًضا اَل َيِحلُّ َأْف ُتْطَمَق اْلُبُنكَُّة َعَمْيِو، َكُىَك ُكْفٌر.  َبْعَضُي

: ِفي َىَذا َدِلي -الثَّاِلَثةُ  ٌل ِمْف َقْكِؿ َربَِّنا َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َعَمى َأفَّ َمْف َأْخَبَر َعْف ُكْفِر َغْيِرِه َقاَؿ اْبُف اْلَعَرِبيِّ
ـِ َلُو َكالرَّدِّ الَِّذؼ اَل َيُجكُز أِلََحٍد َأْف َيْبَتِدَغ ِبِو اَل َحَرَج َعَمْيِو، أِلَنَُّو ِإنََّما َيْنِطُق ِبِو َعَمى َمْعَنى ااِلْستِ  ْعَظا

ْخَباِر َعْنوُ  َعَمْيِو َكَلكْ  َف ِمْف ِإْطبَلِؽ اأْلَْلُسِف ِبِو َفَقْد َأِذَف ِباإْلِ ـَ ِبِو َأَحٌد، َفِإَذا َمكَّ َعَمى  َشاَء َربَُّنا َما َتَكمَّ
 (ٔ). "َمْعَنى ِإْنَكاِرِه ِباْلَقْمِب َكالمَِّساِف َكالرَّدِّ َعَمْيِو بالحجة كالبرىاف

  ب_ الغمك في رجاؿ الديف كتنزيميـ منزؿ اإللو: 
     چ  ﯁   ﯀   ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸    ﮷ 

  .[ٖٔ:التوبة ] چ                           

ـْ َأْربابًا ِمْف ُدكِف   ـْ َكُرْىباَنُي يقكؿ القرطبي في تفسيره ليذه اآلية َقْكِلِو َتَعاَلى: )اتََّخُذكا َأْحباَرُى
 ) ـَ ِ َكاْلَمِسيَح اْبَف َمْرَي ُمُو َكُيْتِقُنُو ِبُحْسِف اْلبَ "َّللاَّ ُف اْلَقْكَؿ َكُيَنظِّ َياِف اأْلَْحَباُر َجْمُع َحْبٍر، َكُىَك الَِّذؼ ُيَحسِّ

يَنَة.   َعْنُو. َكِمْنُو َثْكٌب ُمَحبٌَّر َأْؼ َجَمَع الزِّ

َرَكػ اأْلَْعَمُش َكُسْفَياُف َعْف َحِبيِب ْبِف َأِبي َثاِبٍت َعْف َأَبى اْلَبْخَتِرؼِّ َقاَؿ: ُسِئَل ُحَذْيَفُة َعْف َقْكِؿ 
ـْ  ـْ َكُرْىباَنُي : " اتََّخُذكا َأْحباَرُى ِ َعزَّ َكَجلَّ ـُ َّللاَّ ِ" َىْل عبد كىـ؟ َفَقاَؿ اَل، َكَلِكْف َأَحمُّكا َلُي َأْربابًا ِمْف ُدكِف َّللاَّ

ـٍ  ـُ اْلَحبَلَؿ َفَحرَُّمكُه. َكَرَكػ التِّْرِمِذؼُّ َعْف َعِدؼِّ ْبِف َحاِت ـَ َفاْسَتَحمُّكُه، َكَحرَُّمكا َعَمْيِي َقاَؿ: َأَتْيُت النَِّبيَّ اْلَحَرا
ـَ َكِفي ُعُنِقي َصِميٌب ِمْف َذَىٍب. َفَقاَؿ: )َما َىَذا َيا َعِدؼُّ اْطَرْح َعْنَؾ َىَذا اْلَكَثَف( َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ  ِو َكَسمَّ

ِ َكاْلَمِسي ـْ َأْربابًا ِمْف ُدكِف َّللاَّ ـْ َكُرْىباَنُي ( َكَسِمْعُتُو َيْقَرُأ ِفي ُسكَرِة" َبَراَءٌة" )اتََّخُذكا َأْحباَرُى ـَ َـّ َح اْبَف َمْرَي ُث
َذا َحرَُّمكا عَ  ـْ َشْيًئا اْسَتَحمُّكُه َكاِ  ـْ َكاُنكا ِإَذا َأَحمُّكا َلُي ـْ َشْيًئا َقاَؿ: )َأَما إنيـ لـ يككنكا يعبد كنيـ َكَلِكنَُّي َمْيِي

 . (ٕ)" َحرَُّمكُه(
                                                           

 (. ٚٔٔ/ٛ) ، لمصدر السابقا( (ٔ
ركاه الترمػذؼ فػي ٙٔٔ/ ٓٔالسػنف الكبػرػ »، كركاه البييقػي فػي ٙٓٔ/  ٚج« التػاريخ الكبيػر»( ركاه البخارؼ فػي (ٕ
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  _ كثرة المجادلة بجيل كعمى باطل: ٜ
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     چ  لبي رعبٌٝ :

 .[٘ٙآل عمران: ] چڱ  ڱ  

َكَىِذِه اآْلَيُة َنَزَلْت ِبَسَبِب َدْعَكػ ُكلِّ َفِريٍق ِمَف اْلَيُيكِد " قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية: 
ـَ َكاَف َعَمى ِديِنوِ  ـُ َّللاَُّ ،َكالنََّصاَرػ َأفَّ ِإْبَراِىي ه َتَعاَلى ِبَأفَّ اْلَيُيكِديََّة َكالنَّْصَراِنيََّة ِإنََّما َكاَنَتا مف بعد َفَأْكَذَبُي

اُج: گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  فذلؾ َقْكُلُو: ، ًة َعَمى اْلَيُيكِد ". َقاَؿ الزَّجَّ َىِذِه اآْلَيُة َأْبَيُف ُحجَّ
ْنِجيُل ُأْنِزاَل ِمْف َبعْ  ـِ ِفي َكالنََّصاَرػ، ِإِذ التَّْكَراُة َكاإْلِ ْسبَل ـُ اإْلِ ِدِه َكَلْيَس ِفيِيَمااْسـٌ ِلَكاِحٍد ِمَف اأْلَْدَياِف، َكاْس

ـَ َكُمكَسى َأْلُف َسَنةٍ  ُكلِّ ِكَتاٍب. َكُيَقاُؿ: َكاَف َبْيَف ِإْبَراِىي
ڳ     َكَبْيَف ُمكَسى َكِعيَسى َأْيًضا َأْلُف َسَنٍة. ، 

  (ٔ). " دحكض حجتكـ كبطبلف قكلكـ. كهللا أعمـ    ڱ
  _ ليس ليـ كالء كال براء: ٓٔ

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  لبي رعبٌٝ :

   .[ٓٛالمائدة: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
  : _ إنكار كجحكد نبكة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٔٔ

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ لبي رعبٌٝ : 

   .[ٜٛالبقرة: ]چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  لبي رعبٌٝ :

 . [ٔٓٔالبقرة: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  لبي رعبٌٝ :

  .[ٙالصف: ] چٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
  _ سب هللا تعالى: ٕٔ

اٌجمشح: ] چڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   چ  لبي رعبٌٝ :

111] . 

                                                                                                                                                                          

، كحسػنو األلبػاني فػي صػحيح سػنف الترمػذؼ. َقػاَؿ الترمػذؼ: َىػَذا َحػِديٌث َغِريػٌب اَل ُيْعػَرُؼ ِإالَّ ٜٖ٘ٓسننو حديث رقـ 
ـِ ْبِف َحْرٍب.  بَل  َكُغَطْيُف ْبُف أَْعَيَف َلْيَس ِبَمْعُركٍؼ ِفي اْلَحِديِث. ِمْف َحِديِث َعْبِد السَّ

 (. ٚٓٔ/ٗتفسير القرطبي)( (ٔ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  لبي رعبٌٝ :

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

  . [ٔٚٔالنساء: ]چک  
﮿     چ  لبي رعبٌٝ : ﮽﮾   ﮼    ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶  ﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ھ  ے  ے  ۓۓ  

 . [ٛٙيونس: ]چ﯀ ﯁                       

 _ كتماف العمـ: كقد ذكرىا هللا سبحانو كتعالى في أكثر مف آية مف القرآف الكريـ: ٖٔ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ قاؿ تعالى: 

 . [ٚٛٔآل عمران: ] چٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

﮸   چ  كقاؿ تعالى: ﮷    ﮶   ﮵   ﮴  ﮳  ﮲   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

 [.ٗٚٔ: البقرة] چ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁             

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  چ كقكلو تعالى: 

  [.ٜ٘ٔالبقرة ] چۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   

 بيف هللا تعالى في اآليات السابقة كذب، كافتراءات الييكد كالنصارػ، كذلؾ مف خبلؿ
بتبميغو لمناس، كمف اجل الفكز بأىداؼ دنيكية، فيـ باعكا  كتمانيـ العمـ الذؼ أمرىـ هللا تعالى

 دنياىـ بآخرتيـ. 

 _ الرىبانية. ٗٔ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  چ قاؿ تعالى: 

ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  

ـْ ؛ " ؛  [ٕٚالحديد: ] چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ   َأْؼ ِمْف ِقَبِل َأْنُفِسِي
َكاِح  ـِ َكاْلَمْشَرِب َكالنِّ ـْ َعَمى اْلَمَشقَّاِت ِفي ااِلْمِتَناِع ِمَف اْلَمْطَع ـْ َحَمُمكا َأْنُفَسُي َكالتََّعمُِّق َكَذِلَؾ أِلَنَُّي

ُلك  ـْ َغيَُّركا َكَبدَّ َكاِمِع، َكَذِلَؾ َأفَّ ُمُمكَكُي اُؾ: ِإفَّ ِباْلُكُيكِؼ َكالصَّ حَّ ا َكَبِقَي َنَفٌر َقِميٌل َفَتَرىَُّبكا َكَتَبتَُّمكا. َقاَؿ الضَّ
بَلـُ اْرَتَكُبكا اْلَمَحاِرـَ َثبَلَثِماَئِة َسَنةٍ  ُمُمكًكًا َبْعَد ِعيَسى َعَمْيِو السَّ

ـْ َمْف َكاَف َبِقَي َعَمى ِمْنَياِج ،  َفَأْنَكَرَىا َعَمْيِي
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ـُ َبْيَنُيـْ َفقَ ، ِعيَسى َفَقَتُمكُىـْ  ـْ َقَتُمكَنا َفَمْيَس َيَسُعَنا اْلَمَقا : َنْحُف ِإَذا َنَيْيَناُى ـْ اَؿ َقْكـٌ َبُقكا َبْعَدُى
َفاْعَتَزُلكا ، 

َساِء َكاتَِّخاذِ  َكاِمَع، َكَقاَؿ َقَتاَدُة: الرَّْىَباِنيَُّة الَِّتي اْبَتَدُعكَىا َرْفُض النِّ  (ٔ) ." معالصكا النَّاَس، َكاتََّخُذكا الصَّ

﮼  چ _ جعل حق التشريع لغير هللا قاؿ تعالى: ٘ٔ ﮻    ﮺   ﮹   ﮸    ﮷ 

﯀  ﮿    ﮾   كذلؾ باف أحبارىـ كقسيسييـ، جعمكا ألنفسيـ حق  [ٖٔالتوبة:  ] چ﮽ 
مغفرة الذنكب، كالتجاكز عف األفعاؿ الخاطئة، ككضعكا معيـ صككؾ غفراف تمنح لمتائب، كبيذه 
الصككؾ الممنكحة لممسيحي يدخل الجنة، كال حسيب كال رقيب عميو، ككل مف يخرج عف مسارىـ 

ًا مف الجنة، فيـ بيذا نصبكا أنفسيـ آلية مف يمنع مف منح ىذه الصككؾ، كيككف ممعكنًا كمطركد
 دكف هللا تعالى.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ _ احتقار ما عند الخصـ: ٙٔ

 [ٖٔٔالبقرة: ] چڀ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  چ  :_ االختبلؼ بسبب البغي: قاؿ تعالىٕٗ

كىذه أدػ إلى حركب طاحنة  [ٚٔالجاثية: ] چک  ک  ک  ک  گ  گ       گ  گ    ڳ  
 بينيـ. 
افترقت الييود عمى إحدى أو اثنتين : )-ملسو هيلع هللا ىلص-عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا _ التفرؽ: ٚٔ

وسبعين فرقة، وافترقت النصارى عمى إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي عمى ثالث 
ہ   ہ  ہ  چ : كاضح عمى كثرة فرقيـ كاختبلفيـ، كقكلو تعالىفيذا دليل (ٕ) (وسبعين فرقة

  . [٘ٓٔآل عمران: ] چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
﮼  چ : _ قسكة القمكب: قاؿ تعالىٛٔ ﮻    ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶       ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے  ے  ۓ  ۓ 

 . (ٖ)[ٙٔالحديد:  ]چ﮽ ﮾     ﮿  ﯀  ﯁                             

                                                           

 ( ٕٙٙ_  ٕٕٙ/  ٚٔ: ) فسير القرطبيت( (ٔ
(، كابػف حبػاف فػي ٜٚٗ/  ٕ(، كابػف ماجػو )ٖٚٙ/  ٖطبع الحمبي(، كالترمػذؼ ) – ٖٓ٘/  ٕ( أخرجو أبك داكد )(ٕ
، كالحاكـ في «مسنده»( كأبك يعمى في ٕٖٖ/ ٕ(، كأحمد )ٕ٘)ص « الشريعة»(، كاآلجرؼ في ٖٗٛٔ« )صحيحو»

  )ٕٚٔ/  ٔالمستدرؾ عمى الصحيحيف )
ق،  ٜٕٗٔ(، سػنة ٚٗٔ-٘ٗٔكتاب رسائل في األديػاف كالفػرؽ كالمػذاىب، لػدمحم بػف ابػراىيـ الحمػد ص ) :( انظر(ٖ

 www. toislam. netاقتباس مف مكقع دعكة اإلسبلـ 

http://www.toislam.net/
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  ثانيًا: نماذج من صفات النصارى في السنة:
 : الفتنة بالنساء_ ٔ

 . ( ٔ) (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء): قاؿ النبي  

 : _ كثرة السؤال واالختالف عمى األنبياءٕ

أىمك من كان قبمكم بكثرة ذروني ما تركتكم؛ فإنما ):  كما في صحيح مسمـ عف أبي ىريرة قاؿ: 
ذا نييتكم عن شيء  سؤاليم واختالفيم عمى أنبيائيم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتم، وا 

  . (ٕ)(فدعوه
دوا عمى أنفسيم؛ )قاؿ النبي _ التشدد: ٖ د عميكم؛ فإن قومًا شدَّ دوا عمى أنفسكم فُيَشدَّ ال تشدِّ

د هللا عمييم، فتمك بقاياىم في   . (ٖ)(الصوامع والديارفشدَّ

 _ التفرقة العنصرية: ٗ

أن قريشًا أىميم شأُن المرأة ) قاؿ النبي  -رضي هللا عنيما  -ة كما في الصحيحيف عف عائش
المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكمم رسول هللا ؟ فقالوا: ومن يجترئ عميو إال أسامة بن زيد 

؟. ثم قام   ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أتشفع في حد من حدود هللا؟.  فكمَّمو أسامة، فق  حبُّ رسول هللا
ذا سرق  فاختطب، ثم قال: إنما أىمك من كان قبمكم أنيم كانوا إذا سرق فييم الشريف تركوه، وا 

  . (ٗ)(فييم الضعيف أقاموا عميو الحد، وأيم هللا لو أن فاطمة بنت دمحم سرقت لقطعت يدىا
 _ اتخاذ القبور مساجد: ٘

ن من كان قبمكم كانوا : )ديث جندب بف عبد هللا قاؿ النبي كما في صحيح مسمـ مف ح أال وا 
يتخذون قبور أنبيائيم وصالحييم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إني أنياكم عن 

 . (ٔ()٘)(ذلك

                                                           

ىػ(، ، الجزء الرابع، حديث رقػـ ٕٔٙ( صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ )المتكفى: (ٔ
، كتاب الرقائق، باب أكثر أىل الجنة الفقراء كأكثر أىل النػار النسػاء كبيػاف فتنػة النسػاء، ٜٕٛٓ، صفحة رقـ ٕٕٗٚ

 .ٜٗ٘ٔبيركت،  –ؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي تحقيق دمحم ف
 . ٖ٘ٔ/ٔ(، ٖٚٚٔكتاب الفضائل، حديث رقـ )، حيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج ( صٕ)
 . ٕٙٚ/ٗ(، باب في الحسد، ٜٗٓٗسنف أبك داككد، حديث رقـ ) (ٖ)

 ، كالترمذؼ. كابف ماجو ، كالنسائي ، كأبك داكد، أخرجو الشيخاف ((ٗ
لنيػػي عػػف بنػػاء المسػػاجد عمػػػى (، كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػبلة، بػػاب إٖ٘المرجػػع السػػابق، حػػديث رقػػـ )( ٘)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
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َكِر ِفيَيا َكالنَّْيِي َعِف اتَِّخاِذ اْلُقُبكِر َمَساِجَد،   . ٖٚٚ/ٔاْلُقُبكِر َكاتَِّخاِذ الصُّ
 . ٛٗٔانظر كتاب رسائل في األدياف كالفرؽ كالمذاىب، لدمحم الحمد ص (ٔ)
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 فرق النصارى : المبحث الثاني
 :مطمبان  وفيه

 : فرق النصارى القديمة .المطمب األول 

 المطمب الثاني : فرق النصارى الحديثة .
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، كزادت فرقيـ عمى السبعيف فرقة، مما ال شؾ فيو أف النصارػ كالييكد افترقكا عمى دينيـ
وافترقت ، ةافترقت الييود عمى إحدى أو ثنتين وسبعين فرق": بذلؾ فقاؿ كقد أخبر النبي

كذلؾ بعد أف ، (ٔ)"وتفترق أمتي عمى ثالث وسبعين فرقة، وسبعين فرقةالنصارى عمى إحدى 
؛ فمف الكتاب يـ معمكـ عندنا مف الكتاب كالسنةكبالتالي نجد أف تفرق، كانت أمة قائمة عمى التكحيد

 . (ٕ)[ٗ: البينة] چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  چ  :نجد ذلؾ في قكلو تعالى

فبل نعمـ أمة مف األمـ أشد اختبلفًا في معبكدىا ": مبينًا شدة تفرقيـ كاختبلفيـقاؿ ابف القيـ 
بغير كنبييا كدينيا منكـ؛ فمك سألت الرجل كامرأتو كابنتو كأمو كأباه عف دينيـ ألجابؾ كل منيـ 

 (ٖ). "جكاب اآلخر

 :فرق النصارى القديمة: المطمب األول
الييود عمى افترقت":قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصاختبلفيا كافتراقيا  عفمف الديانات التي أخبرنا  رانيةالنص

أمتي عمى  ترق و سبعين فرقة و تف احدىرقت النصارى عمى تفإحدى أوثنتين سبعين فرقة و ا
كمف أجل ، عمى هللا تعالى كافتراءًا كاختبلفًا افتراقإال أنيا مف أشدىا ، (ٗ)"ثالث و سبعين فرقة

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ مااختمفت فيو تكحيد هللا تعالى الذؼ ىك أساس الخمق 

، الشرؾ كالبدع انتشرحتى  ؛ف دخل بكلس الييكدؼ ديف النصارػ إ ماك ، [ ٙ٘: الذاريات]
كاضطيد أصحاب التكحيد بتأييد مف السمطاف في كثير مف المجاميع كما ، كالخرافات في دينيـ

  . سبق ذكره

كتأليو عيسى ، يجدىا اتفقت في الشرؾ با، كالناظر لفرؽ النصارػ بعد تمؾ المجاميع
كسنذكر ىنا أكبر كأشير فرقيـ ، لكنيـ مختمفكف في ماىية ذلؾ، كالقكؿ بالتثميث، عميو السبلـ

 : نقسميا إلى أقساـ ثبلثة كىيكيمكف أف ، كما ذىبت إليو مف اعتقاد، القديمة كأتباعيا

 

                                                           

ِجْسػػتاني (ٔ ( سػػنف أبػػي داككد، أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك األزدؼ السِّ
 (. ٜٛٔ، ص)ٜٙ٘ٗىػ(، كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقـ ٕ٘ٚ)المتكفى: 

إشراؼ الدكتكر ( انظر فرؽ النصارػ كأثر التحريف عمى تفرقيـ، إعداد الطالب عبد هللا بف أحمد بف حمد البدر، (ٕ
 ق.ٖٔٗٔ –ق  ٖٓٗٔعبد هللا بف عمر العبد الكريـ الفصل األكؿ سنة 

 .ٖٓٛ( ىداية الحيارػ في أجكبة الييكد كالنصارػ البف القيـ، ص(ٖ
 . ٖٗص ( سبق تخريجوٗ)
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 : الفرق النصرانية الموحدة_ ٔ

مف عند هللا جل ، --كانت النصرانية في بداية نشأتيا قائمة عمى التكحيدالذؼ جاء بو عيسى 
إال أف ىناؾ أقكامًا ظّمكا عمى ، غير أف الشركيات تسممت إلى ىذه الديانة منذ كقت مبكر، كعبل

كأبرز ىذه ، بنسخ الشرائع قبموكالتي جاءت شريعتو ، التكحيد الصحيح حتى مبعث نبينا دمحم 
 : عمى التكحيد بقيتالطكائف التي 

، كىي مجمكعة بقيت بعد المسيح كّكنت طائفة ييكدية تمارس ديانة المعبد: الييودية المسيحية – أ
ككانت منتشرة ة ،ـ غالبية الكنيسٓٚككانت الييكدية المسيحية تمثل حتى العاـ ،  كتحفع تعاليميا

 . دعكة بكلسفي كل مكاف قبل 

إذ كاف بكلس يعتبر معتقدات ىذه ، ككانت عبلقة الييكد المسيحييف ببكلس في غاية العداء
 . أمكرًا بالية، كديانة المعبد، كمراعاة السبت، الفرقة مثل الختاف

كفي ، ككانت العداكة بينيـ مستمرة، ككاف الييكد المسيحيكف ينظركف إلى بكلس بأنو خائف
كلـ ، سرعاف ما تبددكا في الغرب، كبانقطاع الييكد المسيحييف عف الكنيسة الكبرػ ، (ٔ)جميع الببلد

 .(ٕ)يعد ليـ كجكد فعمي
 : األبيونية – ب

كتعتبر عيسى ، ككانت ىذه الفرقة تؤمف بجميع شرائع مكسى، (أبيكف )كىـ أتباع القسيس
ككاف ليـ إنجيل ، المسيح كتنكر ألكىية، ىك المسيح المنتظر الذؼ تتحدث عنو أسفار العيد القديـ

 . (ٖ)كانقرضت ىذه الفرقة بعد القرف الرابع، كىك ضمف األناجيل المحرمة في مجمع نيقية، خاص بيـ

 : فرقة الشمشاطي  - ج

إف عيسى عبدهللا كرسكلو : ككاف يقكؿ، ككاف ينكر ألكىية المسيح، (بكلس الشمشاطي)تنسب إلى 
 .(ٔ)"الكممة كال ركح القدسال أدرؼ ما ": كيقكؿ كأحد األنبياء 

                                                           

، سػػعد رسػػتـ، صػػفحة )(ٔ (، مكتبػػة دمشػػق، ٕٔ( انظػػر الفػػرؽ كالمػػذاىب المسػػيحية منػػذ ظيػػكر اإلسػػبلـ كحتػػى اليػػـك
 ـ.  ٕ٘ٓٓـ، الطبعة الثانية  ٖٕٓٓعة . األكلى الطب
(، األكائػػل لمنشػػر ٗٚ( انظػػر الفػػرؽ كالمػػذاىب المسػػيحية منػػذ البػػدايات حتػػى ظيػػكر اإلسػػبلـ، نيػػاد خياطػػة، ص )(ٕ

 . ٕٗٓٓكالتكزيع، الطبعة الثانية، 
 (.  ٙٚ( انظر الفرؽ كالمذاىب المسيحية، نياد خياطة، ص )(ٖ
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كاعتبره ، الذؼ نفى األلكىية عف المسيح (آريكس)سميت بذلؾ نسبة إلى : اآلريسيون  – د
كقد نفي ، (ٕ)كىك مربكب مخمكؽ مصنكع، إف المسيح عبدهللا كسائر األنبياء كالرسل: فقاؿ،مخمكقاً 

ىذه المسألة مثار الجدؿ  فأصبحت، إال أنو أصبح لو مؤيدكف كأتباع، بسبب عقيدتو ىذه (آريكس)
المسألة إلى انعقاد أكؿ مجمع مسككني  هكقد أّدػ المغط  في ىذ، في الكنيسة ألكثر مف نصف قرف 

كالذؼ اتفقكا فيو عمى العقيدة النيقاكيةكصارت دستكر اإليماف المسيحي ، ـٕٖ٘في نيقية عاـ 
 . األرثكذكسي

كبالتالي فيك مف نفس جكىر ، بل ُكلد، ـ ُيخمقكأىـ ما في ىذه العقيدة أنيا أّكدت أف ابف هللا ل
ككانت ىذه ، كليس جزءًا مف المخمكقات، فاالبف جزء مف الثالكث، اآلب؛ أؼ مساٍك لو في األلكىية

كُأرفق تثبيت ىذه العقيدة ، كلـ تكف عقيدة شمكلية قبميا، أكؿ عقيدة يتـ فرضيا عمى جميع الكنائس
كتحريـ تعميمو إال أف تعميمو لـ ، (ٖ)(آريكس)كمع أف لعف . ةكاعتباره زندق(آريكس)بتحريـ تعميـ 

بل إف اإلمبراطكر ، كرفضكا قرار مجمع نيقية، فقد تابعو الكثيركف الذؼ كانكا يعتقدكف قكلو، يمت
كبرزت شخصيتاف ميمتاف تؤيداف ، كسمح لو بالعكدة لكطنو، قسطنطيف استدعى آريكس مف منفاه

األسقف : كالثانية. (قسطنطيف األكؿ)خميفة  (قسطنطيكس الثاني)اإلمبراطكر : آراء آريكس األكلى
كصار أحد قادة العقيدة ، الذؼ أصبح فيما بعد بطريرؾ القسطنطينية، (النيقكميدؼ يكزيبيكس)

 (ٗ)اآلريكسية

كأصبحت تمثل العقيدة الرسمية ، سادت اآلريكسية في ربكع اإلمبراطكرية، ـٜٖ٘كفي عاـ 
الذؼ قاـ باضطياد  (فالينس)كحكـ ـ( ،ٖٔٙ)عاـ  (قسطنطيكس الثاني)كبعد كفاة اإلمبراطكر ليا؛

كاف قد  (يكلفيبلس)كمع ذلؾ؛ فإف األسقف ، كمّيد الطريق النتصار العقيدة النيقاكية، اآلريانييف
ىذه الذيف أصّركا عمى المحافظة عمى ، نشر اإليماف المسيحي طبقًا لمعقيدة اآلريانية بيف شعبو

 . (٘)العقيدة كُممّيز ليكيتيـ القكمية
 : الفرق الشركية التي رافقت نشأة النصرانية وحتى ظيور الدين اإلسالمي - ٕ

                                                                                                                                                                          

 ( .ٖٙٗدراسات في الييكدية كالنصرانية كأدياف اليند، دمحم ضياء الديف األعظمي، ص) :( انظر(ٔ
 (.ٖٙٗدراسات في الييكدية كالنصرانية كأدياف اليند، ص ) :( انظر(ٕ
 ( ٖٖٛىداية الحيارػ، ص ) :( انظر ٖ)
 (. ٖٖٛ، ص ) المرجع السابق( ٗ)
 (. ٔٙٗ( دراسات في الييكدية كالنصرانية ، ص )٘)
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، ككاف مف رجاؿ القرف الثاني الميبلدؼ، (مرقيكف )تنسب ىذه الفرقة إلى : فرقة المرقيونية – أ
 : العتقاده بكجكد إلييف؛ كحكـ عميو بالطرد كالحرماف 

 . كجعمو شعبًا مختاراً ، العادؿ الذؼ أنزؿ التكراة عمى مكسى: أحدىما

 . الذؼ خمص اإلنساف مف خطاياه--المخمص كتمّثل بشخصية عيسى : الثاني

في تفكيره مف مبدأ الفصل التاـ بيف مسيحية مستقمة عف التكراة تقكـ عمى  (مرقيكف )ينطمق 
ذلؾ أف بكلس في ، كعمى رسائل بكلس الرسكؿ، إنجيل كحده في شكمو المشّذب كالمختصر مف قبمو

بعد أف تجمى لو المسيح عمى ، رأؼ مرقيكف ىك الذؼ فيـ اإلنجيل حق الفيـ مف دكف بقية الرسل
فعارض منذ البداية المسيحية الييكدية التي ، كأككل لو ميمة التبشير باإلنجيل الحقيقي، طريق دمشق

 . (ٔ)كاف بطرس كزمبلؤه يدعكف إلييا
 . فرقة البربرانية -ب 

إال أنيا تركت آثارًا سيئة عمى ، كقد انقرضت ىذه الفرقة، ككانت تنادؼ بألكىية المسيح كأمو
 . (ٕ)النصرانية

 . فرقة اليان - ج

كقصة صمبو ، كحمل أمو بو، كتصكر حقيقتو، كىذه الفرقة تؤلو المسيح كتقرر أنو ابف هللا
 . (ٖ)كالظف ال عمى الحقيقة، عمى الخياؿ كترػ أف القتل كالصمب كانا، في صكرة خاصة

 . يثفرقة التثم - د

كىذه الفرقة ىي  ، كىي األب كاالبف كركح القدس، كىذه الفرقة ترػ أف اإللو لو ثبلثة أقانيـ
 . (ٗ)التي أصبحت فيما بعد المذىب المسيحي الرسمي لجميع المسيحييف بعد مجمع نيقية

 . المونوفيزية - ق

الذؼ  (أفتيخيس)كلعل أشد غبلة ىذا المذىب ، الطبيعة الكاحدة في المسيحكىـ أصحاب 
لكنو بعد التجسد تبلشت الطبيعة البشرية أماـ ، ذىب إلى أف المسيح كاف قبل التجسد ذا طبيعتيف

                                                           

 (.ٕٙٗانظر دراسات في الييكدية كالنصرانية كأدياف اليند، ص ) ((ٔ
 (.ٕٙٗ( المرجع السابق ، ص )(ٕ
 (. ٕٙٗ، ص )نفسو( المرجع  (ٖ
 (.ٕٙٗ، ص )المرجع نفسو( (ٗ
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كالتي أخذ بيا َمف ُعرفكا ، ضبط المنكفيزية المعتدلة (سفيركس األنطاكي)عمى أف ، الطبيعة اإلليية
 . (ٔ)فيما بعد باليعاقبة

 . المونوتيمية - و

كىذا القكؿ إنما جاء مف قبل بطريرؾ القسطنطينية ، كىـ أصحاب المشيئة الكاحدة
لبيزنطة التي كاف ، في محاكلة منو لكسب كالء المكنكفيزية؛ أقباطًا كيعاقبة، ـ(ٖٛٙ)ت (سرجيكس)

القكؿ يصل إلى النتيجة التي تقكؿ كىذا ،كالفرس مف الشرؽ ، يتيدد إمبراطكريتيا العرب مف الجنكب
 . (ٕ)بيا المكنكفيزية

 .سام الكنيستينقالفرق النصرانية الشركية بعد ظيور اإلسالم وحتى ان - ٖ

  . فرقة الممكانية - أ
كمذىب جميع ممكؾ ، كىي أكبر الفرؽ (ٖ)، كاستكلى عمييا، الذؼ ظير بأرض الركـ (ممكا)أصحاب
 ، كمذىب جميع نصارػ أفريقيا، عدا الحبشة كالنكبة، لمنصارػ كعامة أىل كل مممكة ،النصارػ 
  . (ٗ)كجميكر الشاـ، كاألندلس  ، كصقمية
 : عقائدىا

، ركح القدس(كميا لـ تزؿ، أب، ابفعبارة عف ثبلث أسباب) -تعالى عف كفرىـ -ف هللاإ
نساف تاـ كمو ليس ألحدىما دكف اآلخر، إلو تاـ كمو -عميو السبلـ  -كأف عيسى  كأف اإلنساف ، كا 

ف مريـ ىي التي كلدت اإللو كاإلنساف، كأف اإللو منو لـ ينمو ذلؾ، منو ىك الذؼ صمب كقتل ، كا 
 . كأنيما معًا شيء كاحد تعالى هللا عف كفرىـ عمكًا كبيراً 

كيعنكف ، كيعنكف بالكممة أقنكـ العمـ، كتدرعت بناسكتو، ف الكممة اتحدت بجسدهكما قالكا إ
فقاؿ ، بل المسيح مع ما تدرع بو ابف؛ كال يسمكف العمـ قبل تدرعو ابنا ، ـ الحياةبركح القدس أقنك 

 . كما يمازج الخمر أك الماء المبف، أف الكممة مازجت المسيح: بعضيـ

                                                           

 (. ٕٓٔالفرؽ كالمذاىب المسيحية مف البدايات، نياد خياطة، ص ) :( انظرٔ)
 (.ٖٓٔ)( الفرؽ كالمذاىب المسيحية مف البدايات، ص (ٕ
ق (، الجػػزء ٛٗ٘الممػػل كالنحػػل ألبػػي الفػػتح دمحم بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف أبػػي بكػػر أحمػػد الشيرسػػتاني )تػػكفي  :( انظػػر(ٖ

 ، نشر مكتبة الحمبي. ٕٕٕاألكؿ صفحة 
ق ٙ٘ٗ( الفصل في الممل كالنحل أبك دمحم عمي بف أحمد بف سػعيد بػف حػـز األندلسػي القرطبػي الظػاىرؼ )تػكفي: (ٗ

 ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ٛٗ(، الجزء األكؿ، صفحة 
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كعف ىذا صرحكا ، كذلؾ كالمكصكؼ كالصفة، كصرحت الممكانية أف الجكىر غير األقانيـ
 .(ٔ)بإثبات التثميث
  : فرقة النسطورية -ب 

كىـ ، (ٕ)كتصرؼ في األناجيل بحكـ رأيو، الذؼ ظير في زمف المأمكف  (نسطكر الحكيـ)أصحاب 
 . (ٖ)كخراساف، كفارس ، كالعراؽ ، غالبًا مايككنكف في المكصل 

 : عقائدىم

كالحياة( كىذه األقانيـ ، كالعمـ، كاحد ذك أقانيـ ثبلثة)الكجكد -تعالى عف كفرىـ  -إف هللا : قالكا -أ 
ال عمى طريق  - عميو السبلـ -بجسد عيسى  الكممةكاتحدت ، زائدة عمى الذات كالىي صكرليست 

كلكف كإشراؽ الشمس في ، كال عمى طريق الظيكر كما قالت اليعقكبية، االمتزاج كما قالت الممكانية
  . ككظيكر النقش في الشمع، ككة عمى بمكرة

القتل كقع عمى المسيح  إف: قالكاف، اليعقكبيةقكؿ الممكانية ك ، قكليـ في القتل كالصمبخالف  –ب 
  . (ٗ)ألف اإللو ال تحمو اآلالـ؛ مف جية ناسكتو ال مف جية الىكتو

كالنسطكرية في القكؿ بالقتل كالصمب ؛ ،  أنو ال فرؽ بيف الممكانية كذكر ابف حـز رحمو هللا
نما كلده ، كلـ تمد اإللو، إال أنيـ قالكا أف مريـ كلدتاإلنساف ككبلىما . تعالى هللا عف كفرىـ(٘)اإللوكا 
 . اختبلؼ النقل عنيما، كتناقضو فبل عجب، مف المعمـك بطبلف كفساد قكليـ

  . فرقة اليعقوبية -ج 
 . (ٙ). في القسطنطينية اً كاف راىب، ينسبكف إلى يعقكب البذعاني

 : تيمسبب نشأ

القاضي بعزؿ بطريرؾ ، الخمقيدكنيىك قرار المجمع الرابع ، ككاف سبب نشأة ىذه الطائفة
كعمى عقيدتيـ ، (ديسقكرس) كأصركا عمى بطركّية، فرفضكا ىذا القرار، (ديسقكركس)اإلسكندرية 

                                                           

 (.ٕٕٕ: ٔالممل كالنحل، لمشيرستاني، ) :( انظر(ٔ
 (.ٖٕٕ: ٔ( الممل كالنحل )(ٕ
 (. ٛٗ: ٔلنحل ) كاكاألىكاء الفصل في الممل  :( انظرٖ)
 (. ٕٕ٘: ٔالسابق ) المصدر( ٗ)
 (.  ٛٗ: ٔكالنحل )كاألىكاء الفصل في الممل  :(انظر٘)
 (.  ٛٗ: ٔ) المصدر السابق(اٙ)
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فانعقد مجمع خامس في القسطنطينية سمي بالمجمع القسطنطيني الثاني بأمر ، المكنكفيزية
  . الكاحدةكضد معممي الطبيعة ، ( أكريجانكس)ضد  (يكستيانكس)اإلمبراطكر 

 :عقائدىم

كىك ، فصار اإللو ىك المسيح إال أنيـ قالكا انقمبت الكممة لحمًا كدماً ، قالكا باألقانيـ الثبلثة -أ 
  (ٔ). الظاىر بجسده بل ىك ىك

كأف ، ثـ قاـ كرجع كما كاف، كأف العالـ بقي ثبلثة أياـ ببل مدبر، كقالكا أنو مات كصمب كقتل -ب 
 -.ف هللا كاف في بطف مريـ محمكالً إ: كما قالكا، كأف المحدث عاد قديماً ، محدثاً عاد  -تعالى  -هللا 

 . (ٕ) -تعالى هللا عف كفرىـ 

 . كالحبشة، كالنكبة ، كالسكداف ،كقد تكاجدكا في مصر 

 
 .فرق النصارى الحديثة:المطمب الثاني 

بالنسبة لتاريخ سائر ، كما ىك معمكـ أف الديانة النصرانية تمتاز بكثرة الفرؽ كالطكائف
، أف أمريكا كحدىا تكجد فييا أكثر مف مائتيف كخمسيف فرقة مسيحية: إذ قيل، األدياف في العالـ

  . كنشر في دراسة مف أف أفريقيا تكجد فييا أكثر مف ألف كأربعمائة طائفة
  : كالتي انبثقت منيا سائر الفرؽ األخرػ ىي، كمف أشير الفرؽ الحديثة

  . ثوليكفرقة الكا - ٔ
أؼ أف الكاثكليكية ىي الديانة ، اليكنانية بمعنى العاـ أك العالمي (katholkos) أصميا مف كممة
 . المسيحية العالمية

كينسب إلى ىذه الفرقة ، رئيس الحكارييف (بطرس)كتسمى الكنيسة البطرسية نسبة إلى 
 . البلتينيةعامة المسيحييف في الغرب ؛ لذا تسمى كنيتيا الكنيسة الغربية أك 

  : نبذة موجزة عن الكاثوليكية

كجميع بابكات ركما ، ىك المشرع بعد عيسى عميو السبلـ (ٕ()ٔ)كالبابا، تتبع النظاـ البابكؼ 
فإرادتو إرادة إالىية يجب ، كالبابا في نظر الكاثكليكييف معصكـ ال يصدر عنو الخطأ، خمفاؤه

                                                           

 (ٕٙ٘: ٔالممل كالنحل )  :( انظر(ٔ
 (.  ٛٗ: ٔالسابق )  مصدر(الٕ)
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ككأف المسيح ، التمميذ األكبر لممسيح في األرض كيعتبر البابا نفسو، بدكف مناقشة كجدؿ إتباعيا
كىك في نظر المسيحييف معصكـ ال ، بعد رفعو جعمو في مقامو لتكضيح كتفسير العقيدة كالشريعة

 . كرئيس ىذه الكنيسة في الكقت الحاضر ىك رئيس دكلة الفاتيكاف، يصدر عنو الخطأ
دكف ، ما مضى منيا كما ىك آت، إصدار صككؾ الغفراف مف الذنكب: ومن أىم أعمال البابا

 . أك رد المظالـ إلى أىميا، الحاجة إلى تكبة
  : أىم عقائدىا وما تتميز بو

  . تؤمف بأف ركح القدس نشأ مف هللا األب كاالبف معاً  - ٔ
  . تعتقد ىذه الكنيسة بالمساكاة الكاممة بيف اإللو األب كاإللو االبف - ٕ
  . يعني البلىكتية كالناسكتية -يح طبيعتيف كمشيئتيف تعتقد ىذه الكنيسة بأف لممس - ٖ
ارتكبت في  التيتحترؽ فيو األنفس ، يعتقد ىؤالء بكجكد جحيـ صغير بمكاف في قمب األرض - ٗ

كىذه العقيدة ، كتصبح أىبًل لمدخكؿ في الفردكس السماكؼ ، حتى تنتقي مف أكزارىا؛ حياتيا خطيئة 
  . بابكاتيـبل أحد ؛ ليس مصدرىا أناجيميـ 

كمف ىنا نشأت عقيدة الغفراف ، إف صمكات كينة الكنيسة ترفع العذاب عف النفكس المتألمة - ٘
. كالصبلة عمييا، كىي أف ممثمي الكنيسة قادركف عمى تخميص األركاح اليالكة في العذاب بالدعاء

 . كالتعميد ، نيكالعشاء الربا، ليصدر لو صؾ الغفراف، االعتراؼ لمقسيس بما فعل مف آثاـ - ٙ
ألؼ سبب ميما عظـ ؛كال تبيح فسخ الزكاج ، تحـر الكنيسة الكاثكليكية الطبلؽ تحريمًا باتاً  - ٚ

 . شأنو ؛ حتى الخيانة الزكجية ال تعد مبررًا لمطبلؽ

كالكاليات المتحدة ، آسياكجنكب شرؽ ، ينتشر الكاثكليؾ في أكركبا كأمريكا البلتينية: أماكن انتشارىا
  (ٖ). كبعض دكؿ أفريقيا، األمريكية

  : فرقة األرثوذكسية - ٕ

 كالثانية، بمعنى الحق(orthos) كىي أيضًا كممة يكنانية مركبة مف كممتيف إحداىما
((doxa ألف ، كتسمى كنيستيـ الكنيسة الشرقية أك اليكنانية. بمعنى المذىب أؼ المذىب الحق

                                                                                                                                                                          

 ( البابا: ىك صاحب السمطة العميا. ٔ)
 (. ٜٖٕالييكدية كالمسيحية لدمحم األعظمي، صفحة ) :(انظرٕ)
  mongiz@maktoob. comىػٕٗٗٔ –محـر  –مقاؿ د. منقذ بف محمكد السقار، مكة المكرمة (ٖ)
 
 

mailto:mongiz@maktoob.com
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كأتباع ىذه الفرقة منتشركف في الشرؽ كفي . ببلد الشرقيةأكثر أتباعيـ مف الركـ الشرقييف كمف 
 . ببلد اليكناف كتركيا كركسيا

 .ـ ألمكر اختمفتا عميياٗ٘ٓٔانفصمت ىذه الكنيسة عف الكنيسة الكاثكليكية في عاـ 
  : أىم عقائدىا وما تتميز بو

اآلب، االبف،  :األقانيـؤمف الكنيسة األرثكذكسية مثل باقي الكنائس األخرػ بإلو كاحد مثمث ت - ٔ
  .ـ(ٕٖ٘الركح القدس عمى حسب ما كرد في قانكف اإليماف النيقاكؼ )

ئة كاحدة، تؤمف بربكبية كألكىية الرب كالمسيح في آف كاحد، عمى أنيما مف جكىر كاحد كمشي - ٕ
 .كمتساكييف في األزلية

بيعتو كجكىره، كىك ركح هللا يؤمف بالركح القدس الرب المحيي كالمنبثق مف األب كحده، فمو ط - ٖ
  .كحياة الككف، كمصدر الحكمة كالبركة فيو

د اإللو في السيد المسيح مف أجل خبلص البشرية مف إثـ خطيئة آدـ، كذريتو  - ٗ اإليماف بتجسُّ
مف بعده، فيعتقدكف أنو ُكلد مف مريـ كصمب كمات فداًء لخطاياىـ، ثـ قاـ بعد ثبلثة أياـ ليجمس 

  .؛ ليحاسب الخبلئق يـك الحشرعمى يميف الرب
 - ٙ. اإليماف بأف السيدة مريـ العذراء كالدة اإللو، كلذا يكجبكف تقديسيا كما يقدسكف القديسيف - ٘

اإليماف بنصكص الكتاب المقدس كبما يتضمنو مف أسفار التكراة كأسفار األنبياء باإلضافة إلى باقي 
 (ٔ.)األسفار األخرػ 

 : البروستانت - ٖ

  .المحتجكف : معناىا إنجميزية كممة بركتستانت ككممة ،الكاثكلككية الكنيسة أتباع مف األصل في كىـ
 عدة كبعد عشر السادس القرف  منتصف في الكاثكليكية الكنسية عف البركتستانت انشق كقد

 . األنكؼ منيا زكمت التي الكنيسة بابكات ممارسات عمى احتجاجات

 أكربا. بدأت في ظيرت التي اإلصبلحية الدعكات ىذه بعض عف الحديث بنا يجدر كىنا
 دعكة ـ، كعاصرتياٜٗٔعاـ  في( لكريف) كنيسة في( جيرارد) يد عمى لئلصبلح الدعكات ىذه

 .( كمكيف) حركة تسمى أخرػ 

___________________ 
 ىػٕٗٗٔ –محـر  –مقاؿ د. منقذ بف محمكد السقار، مكة المكرمة (ٔ)
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 القضاء مف البابكية ، كتمكنت(الكالدنييف)ك (الكاتارييف)ا حركت فرنسا جنكب في ظيرت ثـ
 عمييما. 

 ، كحماية لمبساطة كدعت ، )اإلخكاف( الرىباف حركة ظيرت عشر الثالث القرف  كفي
القرف،  ىذا نياية مع لكف،  المخمصيف األتباع طريق عف البابكية كتدعيـ ، اليراقطة مف الكنيسة

 ذكره.  يسكء ما إلى الثراء األثرياء، كجر مف فأصبحكا ، منو حذركا فيما الحركة ركاد كقع

 بعده ثـ، كأتباعو طرد أف بعد (حنا) اإلصبلح داعي تكفي ـٖٖٛٔعاـ  كفي
 ضد حربو في(كالعشركف  الثالث حنا) البابا بيا استعاف التي الغفراف صككؾ بإيقاؼ (حّناىس)نادػ
 ـ. ٘ٔٗٔحيًاعاـ  (حّناىس)أحرؽ  ، كقد(نابمي) مممكة

 الكنيسة مع طيبة بعبلقات كاحتفع، باإلصبلح (آزـر) نادػ عشر السادس القرف  أكائل كفي
 . (تكمسمكر) معاصره فعل كمثمو، (العاشر ليك) كالبابا

 ركما في الحج إلى ذىب ألماني قس كىك، لكثر مارتف ظير أيضاً  القرف  ىذا بداية كفي
 كالخشكع. ،  كالطير،  النقاء مف صكرة ذىنو فييا، كفي البابا بركات طالباً 

آخر؛ حيث كجد رجاليا منغمسيف في الرذيمة، زاعميف أف بيدىـ  بكاقع ركما في فكجىء لكنو
التكبة ؛ فيغفركف لمف يشاءكف، فبدأ  مفاتيح الممككت في السماكات كاألرض، كأنيـ يممككف قبكؿ

نكار عصمة البابا، كحقو في إصدار صككؾ براءتو مف تصرفات رجل الكنيسة، كيدعكا إلى إ يعمف
 الغفراف. 

 الغفراف صككؾ كىاجـ، لئلصبلح يدعك أللمانيا كعاد،  عيسى ديف ىذا ليس بأف يصيح فجعل
كبدأ العامة كالخاصة يتأثركف بدعكتو ؛ ألنو أكتي مف الحجج كالبراىيف ما لـ يؤت  ، دجبلً  كاعتبرىا

البابا ُبًدا مف إصدار قرار بحرمانو مف جميع المناصب الدينية، أحد األقاكسة في زمانو، فمـ يجد 
ككذلؾ أصدر اإلمبراطكر قرارًا بحرمانو مف جميع حقكقو المدنية، فاشتد غضب لكثر؛ كبدأينادؼ 
بالجياد ضد استبداد الكنيسة عمنًا، كمف ىنا سميت ىذه الفرقة البركتستانت أؼ المحتجيف عمى  

 .(ٔ)تصرفات البابا
 

                                                           

 ىػٕٗٗٔ –محـر  –مقاؿ د. منقذ بف محمكد السقار، مكة المكرمة ( ٔ) 
  ىػٕٗٗٔ –محـر  –مقاؿ د. منقذ بف محمكد السقار، مكة المكرمة  (ٕ)
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  : عقائدىا أىم
فكل كنيسة حرة في رئاستيا كتصرفاتيا ، ليس لمكنيسة البركتستانية سمطاف عمى كنيسة أخرػ  - ٔ

 . كربطيا بالكنيسة المركزية ىك بمثابة ربط اإلدارات بالكزارات

  . الكتاب المقدس ىك المصدر الكحيد لمنصرانية - ٕ
معانيو بعد الحصكؿ عمى القكاعد كيفيـ ، يجكز لكل مسيحي أف يدرس الكتاب المقدس - ٖ

فقد ترجـ الكتاب المقدس إلى المغة األلمانية ؛ ليقرأه كل ألماني ، األساسية لمعرفة الكتاب المقدس
 . بعد أف كاف ىذا األمر محظكراً 

  . الخالق اختصاصليس لمكنيسة حق الغفراف إذ ىذا مف  - ٗ
كماأنكر استحالة الخبز إلى ، أف المسيح يحل في بدف كل مف يأكل العشاء الرباني تأنكر  - ٘

كاكتفى بككف العشاء الرباني تذكيرًا لما قاـ بو المسيح مف ، كالخمر إلى دـ المسيح، عظاـ المسيح
 . فداء لمخميقة

طقكس  أك المسيح مف؛ تنكر ىذه الكنيسة جميع ماتقيمو الكنائس األخرػ لمسيدة مريـ  - ٙ
  . األمكر المحدثاتمف كترػ ذلؾ ، كاحتفاالت كعبادات كأعياد

  . إذ ىي مف مظاىر الكثنية، الصكر كالتماثيل في الكنائس اتخاذعدـ  - ٚ
، كألكىية المسيح كبنكتو كصمبو كقيامو، التختمف ىذه الفرقة عف غيرىا في عقيدة التثميث – ٛ

  . ارتكبيا آدـ يكتكفيره عف خطيئة البشر األزلية الت

، كألمانيا، كقد انتشرت الفرقة البركتستانية في كثير مف الببلد األكربية التي منيا إنجمترا
كمف إمكانياتيا اليائمة بدأت تغزكا كثيرًا مف معاقل ، كأمريكا، كىكلندا كالنركيج، كسكيسرا، كالدانمارؾ

 . (ٔ)مبشركف في الببلد اإلسبلميةكليـ ، كالياباف، كالصيف، الكاثكليكية في السكداف الجنكبي

 

                                                           

 –محػػـر  –مقػػاؿ د. منقػػذ بػػف محمػػكد السػػقار، مكػػة المكرمػػة (.  ٓٔٗ- ٜٖٛالييكديػػة كالمسػػيحية ص ) :انظػػر (ٔ)
  ىػٕٗٗٔ
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 لثالثالمبحث ا
 خرىم  األم  األ بغ ر   النصارى ع قة
 :وفيه ثالثة مطالب

 عالقة النصارى بالدولة الرومانية:المطلب األول :

 : عالقة النصارى بالييود:المطمب الثاني 
 : عالقة النصارى بالمسممين.المطمب الثالث 
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فنرػ مكقفيـ مف الييكد ، غيرىـ مف األمـ بشيء مف التناقضتميز مكقف النصارػ مع 
كأصبحت ، كمف ثـ تغيرت ىذه النظرة، كاف في بداية األمر العداكة الشديدة كالبغضاء بيف الطرفيف

 : مميففقد كانت منذ بدايتيا مناصبة العداء المس، كأما نظرتيـ لممسمميف، محبة كألفةً  كصداقةً 

 :صارى بالدولة الرومانيةعالقة الن:المطمب األول 
مف حيث ، في بداية األمر قاـ النصارػ بقطع جميع العبلقات المكجكدة بينيـ كبيف الركماف

كنبذ ، ألف المسيح دعا إلى تكحيد هللا ؛ كقداسة اإلمبراطكرية الركمانية، تركيـ عبادة آلية الركماف
كقدمكىـ إلى الشعب الكثني؛ كأنيـ ، فثار الكثنيكف عمى المسيحييف، جميع مظاىر الشرؾ كالكثنية

كقل ، ككذلؾ فإنيـ حينما آمنكا بأف القيامة قد اقتربت تقاعسكا عف فعل أؼ شيء، ممحدكف كافركف 
كمف األمثمة عمى ، مما أضر بمصالح الكطف الركماني بشكل كامل ؛اىتماميـ بكاجبات الكطف

 : ذلؾ

 . ستطاعتيـ القياـ بذلؾكالسبب يعكد في ذلؾ عدـ ا، بغض الخدمة العسكرية – ٔ

كقد ، ـ في ذلؾ أني قد اعتزلت المجتمعككاف شعارى، عدـ اىتماميـ بمتطمبات الحياة العادية – ٕ
ف بعض النصارػ قد عينكا في خدمة الدكلة في مناصب إ: بيف ذلؾ ترتكلياف في كتاباتو حيث يقكؿ

 تتساىل كتتسامح الدكلة إزاء ككاف مف الطبيعي أال، حساسة لـ يككنكا مخمصيف لمدكلة الركمانية
 . ىركبيـ مف الخدمة العسكريةك ، مكقفيـ

ألنيـ ، امتناع المسيحييف عف أداء الضريبة التي تفرضيا الحككمة الكثنية عمى جميع رعاياىا – ٖ
كعدـ تحققيا أضرت ، كىذه العقيدة التي أخترعيا بكلس في فجر الدعكة، كانكا ينتظركف نياية العالـ

 . كضد أحكاـ الديف، كأصبحكا ضد الكنيسة، أنفسيـ بالمسيحييف

كساءىـ حالة العزلة ، كحقدىـ عمييـ، ىذه األسباب كغيرىا أدػ إلى حنق جميكر الكثنييف – ٗ
كأىابكا بحكاميـ أف يعاقبكا ىؤالء الممحديف ، كتعاليميـ كثقتيـ في نفكسيـ، التي يعيشيا المسيحييف

كمف الشكاىد عمى ، كاستمر عدة قركف ، ء اضطياد  المسيحييفكأدت إلى بد، الذيف ييينكف اآللية
 : ىذا االضطياد

حيث بدأ في تعذيب ، ـٙٓٔما قاـ بو الحاكـ الركماني تراجاف عندما تكلى مقاليد الحكـ عاـ  –أ 
، كتبلميذ يكحنا األتباع كتابعييـ، كقتل الكثير مف الدعاة كالمبمغيف، المسيحييف بشتى أنكاع العذاب
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، كاالستماع إلى المكاعع الدينية، لجأ المسيحييف إلى االجتماعات السرية ألداء الصمكاتمما أ
 (ٔ). كقراءة كتاب هللا اإلنجيل الذؼ نزؿ عمى سيدنا عيسى عميو السبلـ

، كالمحاؿ العامة، ككاف المسيحيكف في ىذا القرف يعتبركف أنجاسًا ال يسمح ليـ بدخكؿ الحمامات
يضـ خصكميـ الذيف يحضركف لمتميي ، تفترسيـ في مدرج عاـ، الكحكش الضاريةككانكا يمقكف إلى 

 (ٕ).بمشاىدة تمؾ المناظر

ما قاـ بو الحاكـ الركماني دقيانكس عندما عمـ أف المسيحييف في مصر يريدكف االنفصاؿ  –ب 
لقبض كا، كحرؽ الكتب، كأمر بيدـ الكنائس، عف الدكلة الركمانية ؛ حيث أنزؿ بيـ أشد العذاب

كقتل في ىذه الحادثة كما يذكر الركاة ما بزيد عف ، كزج بيـ في السجكف ، عمى األساقفة كالرعاة
كسمي ىذا العصر بعصر الشيداء كفييا فر نفر مف المؤمنيف بالتكحيد إلى ، ثبلثمائة ألف شخص

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ : الجباؿ كنزؿ فييـ قكلو تعالى

 [.ٓٔ- ٜالكيف ] چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ک  ک  ک 

في القرف الرابع الميبلدؼ تغيرت المكازيف لصالح المسحييف كذلؾ بعد تكلي قسطنطيف حكـ  –ج 
كلعل مف ، كا عبلنو اعتناؽ الديف المسيحي ؛ فتـ في عيده إنشاء الجمعيات الدينية، الدكلة الركمانية
، ككاف ىدفيا القضاء عمى كل مف يناصب الديف المسيحي العداء، الصميب المقدسأشيرىا جمعية 

كلـ يكف  ، فبدأ المسيحيكف في االنتقاـ مف الركماف الكثنييف الذيف اضطيدكىـ مف قبل عدة قركف 
بل تعدػ انتقاميـ إلى المسيحييف الذيف ، اضطياد المسحييف أقل بطشًا مف اضطياد الركماف ليـ

ككصفت ىذه الفترة بأنيا ، ية المسيح كىي العقيدة التي كاف يؤمف بيا الحاكـ الركمانيأنكركا ألكى
 (ٖ). فترة في التاريخأفظع 

 :عالقة النصارى بالييود:المطمب الثاني 
، إلى بني إسرائيل متممًا رسالة مكسى  أرسل هللا سبحانو كتعالى المسيح عيسى 

كحاكلكا ، كأَْغركا بو الحكاـ، ككذبكه، الييكد ناصبكه العداءإال أف ، كمصححًا ما حرفو الييكد فييا
 . بل ادعكا قتمو كصمبو عميو السبلـ، قتمو

                                                           

محاضرات فػي النصػرانية )تبحػث فػي األدكار التػي مػرَّت عمييػا عقائػد النصػارػ كفػي كتػبيـ كمجػامعيـ المقدسػة  (ٔ)
 ـٜٙٙٔ -ىػ  ٖٔٛٔالطبعة الثالثة  (، الناشر: دار الفكر العربي، القاىرة،ٖٙ- ٖ٘لدمحم أبك زىرة، ص ) كفرقيـ(

 (. ٕٕٖظمي، ص )دراسات في الييكدية كالنصرانية كأدياف اليند، دمحم األع (ٕ)
 (، بتصرؼ. ٕٖ٘دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية، ص ) (ٖ)
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ىا كقد بمغ ذلؾ العداء قمتو قديمًا ، كمنذ ذلؾ الحيف كالعداكة بيف الييكد كالنصارػ عمى َأُشدِّ
، كتشريدىـ، قتل الييكدفعممت بعد ذلؾ عمى ، عندما اعتنقت الدكلة البيزنطية العقيدة النصرانية

إال أف ذلؾ يزكؿ ، كقياـ بعضيـ بتكفير بعض، كبالرغـ مف تمؾ العداكة كاالختبلؼ، كمبلحقتيـ
ـُ إذا كاف عدك الطرفيف اإلسبلـ أك المسمميف، كيختفي أثره بل َيُحلُّ محمَّو الكئا

(ٔ) . 

 چڀ   ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ : كىذا مصداؽ لقكلو تعالى

كأبديتيا ذلؾ النكع الذؼ تكاجو بو ، كليس في تاريخ العداكات عداكة تماثل شراستيا، [ٔ٘: ]المائدة
كلـ يكف الرضا عف الييكد متفقًا عميو مف قبل جميع ، (ٕ)طكائُف الييكِد كالنصارػ األمَة اإلسبلميَة 

مف إنجمترا عاـ بل إف ىناؾ مف النصارػ المتعصبيف مف يقف ضد الييكد؛ فقد طردكا ، النصارػ 
( ٕٜٙٔكمف إسبانيا سنة )، ( ـٕٓٗٔكمف النمسا سنة )، ( ـٜٖٓٔكمف فرنسا عاـ )، ( ـٜٕٓٔ)

ثـ أخرجكا مف ، ـ كذلؾ مف قبل محاكـ التفتيش التي أقيمت ضد المسيحييف كالييكد عمى السكاء
 . (ٖ)ثـ جاء ىتمر فقتل منيـ مف قتل، ( ـٕٚٚٔكمف ركسيا سنة )، ( ـٜٔٚٔألمانيا عاـ )

زاء ىذه العداكة العنيفة خصكصًا كأنيـ يزعمكف أنيـ شعب هللا  -كىذا االضطياد العظيـ، كا 
 . فكركا جديِّا بالتخمص مف تمؾ العداكة التي تقف أماـ كثير مف مخططاتيـ -المختار

كالطغياف الكنسي بكافة ألكانو؛ فسمككا ، خصكصًا كأف أكربا كانت تعاني مف الخكاء الركحي
 : المكضكع خطكات عديدة منيا في ىذا

 . كعممائيـ بالدخكؿ في النصرانية، تظاىُر كثيٍر مف حاخاماتيـ - ٔ

كغيرىا التي كانت ترفع شعارات الحرية ، كالماسكنية، إنشاء المنظمات السرية كالصييكنية - ٕ
 . كاإلخاء كالمساكاة

                                                           

مكقف أصحاب األىكاء كالفرؽ مف السنة النبكية كركاتيا جذكرىـ ككسائميـ كأىدافيـ قديما كحديثا، أبك ياسػر دمحم ( ٔ)
ق، ٔٔٗٔالطبعة األكلػى، (، مكتبة الصديق، ٕٖىػ(، ص )ٕٚٗٔبف مطر بف عثماف آؿ مطر الزىراني )المتكفى: 

العممانيػػػة. . . نشػػػأتيا كتطكرىػػػا كآثارىػػػا فػػػي الحيػػػاة اإلسػػػبلمية المعاصػػػرة، د. سػػػفر بػػػف عبػػػد الػػػرحمف الحػػػكالي، ص 
ـ، انظػػر مكسػػكعة ٕٗٔٓ مػػايك 16 المكافػػق ٖ٘ٗٔرجػػب  ٚٔ (، نشػػر جامعػػة أـ القػػرػ، السػػعكدية، الجمعػػةٕٛ٘)

(، مجمكعػػة مػػف العممػػاء بإشػػراؼ الشػػيخ عمػػي بػػف عبػػد القػػادر العمػػكؼ، نشػػر مكقػػع الػػدرر ٔٓٗالممػػل كالنحػػل، ص )
 dorar. netالسنية عمى االنترنت، 

 (. ٖٖمكقف أصحاب األىكاء كالفرؽ مف السنة النبكية، دمحم بف مطر الزىراني، ص ) :انظر( ٕ)
 (. ٖٖاألىكاء كالفرؽ مف السنة النبكية، ص ) مكقف أصحاب :( انظر(ٖ
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كمف ذلؾ ما قاـ بو مارتف لكثر ، غيرىـأك استغبلليا إذا قاـ بيا ، إحداث الثكرات ضد الكنيسة - ٖ
ككذلؾ الثكرة الفرنسية التي ، ضد الكنيسة الغربية الكاثكليكية في مطمع القرف السادس عشر الميبلدؼ

الحرية كاإلخاء : كالتي كانت تنادؼ بنفس شعارات الماسكنية، ( ـٜٛٚٔقاـ بيا نابميكف عاـ )
 . كالمساكاة

 . مى الدكؿ األكربيةالسعي لمسيطرة االقتصادية ع - ٗ

 . كاستغمكا الفرصة التي أتاحيا ليـ نفكر األكربييف مف دينيـ، كقد حصل الييكد عمى نتائج ميمة

 : كمف تمؾ النتائج التي حقَّقيا الييكد مف كراء مخططاتيـ ما يمي

 . حيث ُأقصي الديف المسيحي عف الحياة تماماً ، عممنة الحياة في أكربا - ٔ

كمكاقع رفيعة في الحككمات الغربية لـ يككنكا يحممكف بيا في ، مف َتَبكُّء مناصب تمكف الييكد - ٕ
 . عصكر االضطياد

 . بل كعمى اقتصاد كثركات العالـ، السيطرة التامة عمى االقتصاد الغربي كثركاتو - ٖ

 . كسر حدة العداء لمييكد عند األكربييف - ٗ

 . (ٔ)تمكف الييكد مف إحياء التحالف الييكدؼ النصراني مرة أخرػ ضد اإلسبلـ  - ٘

كمنذ أف أحكمت الييكدية العالمية : -حفظو هللا  -يقكؿ الشيخ الدكتكر سفر الحكالي 
أنشكصتيا عمى العالـ الغربي الذؼ أكقعتو أسيرًا في شباكيا األخطبكطية اتخذت العداكة مسارًا 

، كتداخمت مصالح الطرفيف، كتكجيو األفعى الييكدية؛ فقد تشابكت، لركح الصميبيةكاحدًا تحفزه ا
ا لمتخمي عف كل حقد كعداكة إال عداكتو لئلسبلـ في حيف كانت . ككاف الغرب الصميبي مستعدِّ

لمقضاء عمى عدكىا كركبت رأسو ، الخطط التممكدية تركـ تسخير العالـ الصميبي بعد أف شمَّت قكاه
 . (ٕ)سبلـاألكبر اإل

كتجدر اإلشارة إلى أف خطة العمل المكحد المشترؾ بيف : -حفظو هللا  -كيقكؿ الشيخ 
الصميبية كالييكدية أصبحت لزامًا ككاجبًا عمى كبل الطرفيف بعد المكقف الصمب الذؼ كاجو بو 

حة السمطاف عبد الحميد ىرتزؿ؛ إذ تعيف بعدىا أف القضاء عمى الخبلفة اإلسبلمية ضركرؼ لمصم
النصارػ الذيف كانت ليـ دكليـ االستعمارية تتحيف الفرصة لؤلخذ بثأر الحركب : الفريقيف

                                                           

 (. ٖٗمكقف أصحاب األىكاء كالفرؽ، ص ) :انظر( (ٔ
 (.  ٕٖ٘العممانية، ص ) :انظر(ٕ)
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، كالييكد الذيف أيقنكا أف فشميـ مع السمطاف يستكجب التركيز عمى العالـ الصميبي، الصميبية
عمى كبمغت الخطة ذركة التكحد بعد قرار المجمع الماسكني الذؼ ينص . كتسخيره لمآربيـ التممكدية

كالذؼ كاف ييدؼ إلى محك كل أثر عدائي مسيحي ، تبرئة الييكد مف دـ المسيح عميو السبلـ
 . (ٔ)كبالتالي إيجاد كتمة ييكدية نصرانية كاحدة لمجابية اإلسبلـ ، لمييكد

كأعظـ ، كىكذا نجد أف الييكد كالنصارػ متعادكف متناحركف ال يجمعيـ سكػ مصالحيـ
 . اء اإلسبلـ كالمسمميفمصمحة يجتمعكف عمييا ىي عد

سرائيل كما كعد بمفكر المشؤكـ إال نمكذج لذلؾ ، كما نراه اليكـ مف تحالف بيف أمريكا كا 
 . التحالف

كقد تبنَّى بعض النصارػ في أمريكا كأكربا فكرة كجكد إسرائيل الحديثة عمى أنيا تحقيق 
ثانية؛ حيث إنيـ يعتقدكف أف كعبلمٌة عمى قرب عكدة المسيح إلى األرض ، لنبكآت الكتاب المقدس

بخبثيـ  -كىـ متفقكف مع المسمميف في ىذه القضية إال أف الييكد ، المسيح سينزؿ في آخر الزماف
لكا ىذه القضية لصالحيـ؛ فالييكد يعتقدكف بمجيء ُمْنَتظر؛ ألنيـ  -كمكرىـ كبغباء النصارػ  حكَّ

 . يعتقدكف أف عيسى عميو السبلـ كذَّاب دجاؿ

كفي الحقيقة ىك المسيح ، كما يزعمكف  -ممؾ السبلـ  -ر الذؼ ينتظركنو فيك أما المنتظ
 . الدجاؿ

ركا بالنصارػ  ، كىك أف المسيح سينزؿ، البد أف نعمل بما اتفقنا عميو: كقالكا، كمف ىنا غرَّ
أما مف ىك المسيح الذؼ سينزؿ فسنتركو جانبًا؛ فالييكد يعتقدكف بأف النصارػ سينتيكف إذا جاء 

حيث يعتقدكف بأف المسيح إذا نزؿ سيقتل كل مف لـ يدخل في ، كالنصارػ بعكسيـ، ىـمنتظر 
 . المسيحية

كمف المؤتمرات التي عقدت بيذا الصدد المؤتمر المسيحي الصييكني الدكلي الذؼ عقد في 
 . كألقى فيو إسحاؽ شامير رئيس الكزراء بنفسو كممة االفتتاح، في إسرائيل، ( ـٜٛٛٔإبريل عاـ )

استمراره في  -كبكل كضكح  -كفي كممتو التي اتسمت بالعاطفة كالحماسة أكد شامير 
كفي نياية كممتو كقف كل . كمقاكمة الفمسطينييف بكل الكسائل، تثبيت أركاف الدكلة الصييكنية

 . (ٕ)كذلؾ حينما دعاىـ ألف يدعكا كل مسيحيي العالـ لتعضيد دكلة إسرائيل، المستمعيف لتحيتو
                                                           

 (. ٖٗ٘، ص )لعممانبةا( (ٔ
 (. ٕٓٗ. انظر مكسكعة الممل كالنحل، ص )ٕٜٛ( العدد ٖٕمجمة المجتمع، ص ) (ٕ)
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إف الكنيسة : كىك )فاف درىكفيو( قاؿ، المؤتمر قاؿ أحد القساكسة المشاركيف فيوكفي ىذا 
 . (ٔ)سكؼ تنتيي مثل الدخاف  -تأييد إسرائيل  -التي ال تتبع ىذا الطريق 

كالحرص ، كلعمنا نجد مف ثمار ذلؾ ما تقكـ بو الدكؿ الغربية مف حماية لمصالح الييكد
 . أك محاكلة تخفيف عداء المسمميف لمييكد، كتسييل ذلؾ، كتشجيعيا، عمى ىجرتيـ

 : كمف خبلؿ ما مضى يمكف إجماؿ عبلقة النصارػ مع الييكد بما يمي

أنيـ أىل كتاب كما سمَّاىـ هللا تعالى ككتابيـ الذؼ يجمعيـ ىك الكتاب المقدس إال أف الييكد  - ٔ
 . ال يؤمنكف باألناجيل في آخره

كأىـ ما يجمعيـ عداء المسمميف؛ حسدًا مف عند ، ديداً أنيـ متعادكف فيما بينيـ عداء ش - ٕ
 . أنفسيـ

كأف مكاف ، أنيـ متفقكف مع الييكد في عقيدة المسيح المنتظر الذؼ سينزؿ في آخر الزماف - ٖ
 . نزكلو في فمسطيف

كلكنيـ يختمفكف في ماىية ىذا المنتظر؛ فالييكد يزعمكف أنو ممؾ السبلـ الذؼ سيحكـ 
 . مف سكػ الييكدكيقتل كل ، األرض

كأنو سيدخل جميع الناس في النصرانية كمف ، كالنصارػ يعتقدكف أنو المسيح عميو السبلـ
 . رفض قتمو

 . كالنصارػ ينتظركف مسيحًا كىميِّا ال حقيقة لو، كالحقيقة أنيـ ينتظركف المسيح الدجاؿ

عداًل كما ممئت كالمسممكف ينتظركف المسيح عميو السبلـ؛ ليحكـ بشرع دمحم كيمؤل األرض 
احتبلؿ الييكد ك ، كاإلطاحة بالخبلفة اإلسبلمية، جكرًاكقد حققكا مف جراء ىذا التحالف الشيء الكثير

 (ٕ). لفمسطيف

 

                                                           

 (. ٕٓٗ. انظر مكسكعة الممل كالنحل، ص )ٕٜٛ(، العدد ٖٕ، ص )جمة المجتمع م (ٔ)
ق، ٕٙٗٔ/ٜ/ٜ(، بتاريخ ٕٙٔ- ٚ٘ٔرسائل في األدياف كالفرؽ كالمذاىب، دمحم بف ابراىيـ الحمد، ص ) :انظر (ٕ)

 www. toislam. net مكقع دعكة اإلسبلـ، ٓٙٗ، ص. ب. ٕٖٜٔٔالزلفى 

http://www.islamhouse.com/172253/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_www.toislam.net
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 .عالقة النصارى بالمسممين: المطمب الثالث 
كالخمفاء الراشديف كاف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتكسعت الفتكحات في عيد الرسكؿ ، لما ظير اإلسبلـ

 : النصارػ قسميف

كىـ نصارػ الجزيرة العربية كالعراؽ كالشاـ ، أك كرىاً  الغالبية منيـ دخمت اإلسبلـ طكعاً : األكؿ
ككاف ، ككذلؾ النصارػ مف أىل فارس كما حكليا مف ببلد الشرؽ ، كمصر كأفريقية، كفمسطيف

 . النصارػ أكثر قبكال لئلسبلـ مف الييكد كالمجكس كالكثنييف

 : البقية الذيف لـ يدخمكا اإلسبلـ كىـ عمى حاليف: الثاني

، كىـ نصارػ أكركبا )عدا األندلس كشرؽ أكركبا(، نصارػ لـ تصميـ الفتكحات اإلسبلمية -أ
كمنيـ انطمقت اليجمات النصرانية عمى المسمميف في الشاـ كمصر كأفريقية ، كىؤالء مركزىـ ركما

الحديث( بل  (ٔ)ا إلى عيد ما يسمى بػ )االستعمار كما قبميا كما بعدى، أياـ الحركب الصميبية
 . كحتى اليكـ

ككاف ، النصارػ الذيف بقكا عمى نصرانيتيـ داخل الدكلة اإلسبلمية )أىل الذمة( أك تحت الرؽ  -ب
ما ك، في ذلؾ ككثيرا ما يتضامنكف مع الييكد سراً ، ليؤالء دكر كبير في الكيد لئلسبلـ كالمسمميف

كما أف ىؤالء قامكا بجيد كبير في بثِّ ، كالفتف التي تمت ذلؾ، ي هللا عنوحصل في مقتل عمر رض
كالتي أسفرت عنيا الفرؽ الكبلمية ، كالشبيات كالفمسفات الدخيمة عمى العقيدة اإلسبلمية، المعتقدات
كاالتحادية ، كالحمكلية، كاإلسماعيمية، كالفرؽ الباطنية ؛ كالرافضة، كالمعتزلة، كالجيمية، كالقدرية

 (ٕ).ككل ىذه الفرؽ كالمذاىب أثر النصرانية فييا جمي كاضح، كالطرؽ الصكفية، كاالتجاىات الفمسفية

 . كيتربصكف بالمؤمنيف الدكائر، كأىل الكتاب يكيدكف ليذا الديف كلنبيو، منذ أف ظير ديف اإلسبلـك 

 چ :قاؿ هللا تعالى، سننو الككنيةكأنيا مف ، عف عداكتيـ لممسمميف -سبحانو كتعالى-كقد أخبر هللا 

 . [ٕٚٔ: ]البقرة چ ڳک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ چ : كقاؿ

 . [ٜٓٔ: ]البقرة چ
                                                           

صػػػبلح، كاألكلػػػى أف يقػػػاؿ: االسػػػتعباد أك االحػػػتبلؿ، أك ( ىػػػذه التسػػػمية غيػػػر صػػػائبة فاالسػػػتعمار ىػػػك العمػػػراف كاإل(ٔ
 االغتصاب، أك التخريب، كنحك ذلؾ. 

 (٘ٚالمكجز في األدياف كالمذاىب المعاصرة، دكتكر ناصر القفارؼ، كدكتكر ناصر العقل صفحة )( (ٕ
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 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ  :كقاؿ

 . [٘ٓٔ: ]البقرة

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :قاؿ عزَّ كجلَّ ، حتى نتبعيـ في دينيـ؛كأخبر تعالى أنيـ ال يقنعكف بشيء 

 . [ٕٓٔ: ]البقرة چ ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

كحاكلكا بكل ما أكتكا ، كلقد كقف النصارػ مف المسمميف مكقف المعادؼ المبغض الشانل
، ىذا السبيل طرائق شتى كسمككا في، مف قكة عمى مرِّ العصكر أف يردكا ىذه األمة عف دينيا

 . كخططًا مختمفة مبلئمة لكل زماف كمكاف

مع أنيـ كانكا ينعمكف في ظل ، كغزكىـ في ببلدىـ، ففي الماضي قامكا بحرب المسمميف
 . عدالة الدكلة اإلسبلمية أكثر مما يمقكنو تحت حكـ النصارػ أنفسيـ

تمؾ الحركب التي استمرت قرنيف مف الزماف  ليس أدؿ عمى ذلؾ مف الحركب الصميبية ؛ك 
كبيف الصميبييف القادميف مف ، كالتي قامت بيف المسمميف في المشرؽ العربي، ( ىػٜٓٙ-ىػ ٜٓٗ)

 . َكَكْقِف انتشاره في أكربا، كالقضاء عمى اإلسبلـ، أكربا؛ الحتبلؿ بيت المقدس كببلد الشاـ كمصر

، ة الحاقدة بدعكػ تحرير القدس مف المسمميفكىي حركب دينية شنَّتيا أكربا النصراني

 . (ٔ)كرغبة في القضاء عمى اإلسبلـ، كالحقيقة أنيا قامت إلذالؿ المسمميف

 : أسباب الحروب الصميبية عمى العالم اإلسالمي
 : كلعل أىميا كأكضحيا ما يمي، ب أسبابًا كثيرةك أف لتمؾ الحر  كالجدير ذكره

كلعل السبب في ذلؾ يعكد إلى أف اإلسبلـ كالمسمميف أزاحكا : الحقد الصميبي كالعداء لئلسبلـ - ٔ
عميو  –النصارػ مف سيادة العمـ بعد أف كانكا أسيادًا لو لقركف عديدة امتدت مف مبعث عيسى 

حينما قضى المد اإلسبلمي عمى الدكلة الركمانية مترامية ؛ إلى معركة اليرمكؾ  –السبلـ 
كعدـ عكدتيـ إلييا مرة ، فبدأ بإزاحتيا مف الشاـ، كبدأ يقتطع مف مستعمراتيا شيئًا فشيئاً ، األطراؼ
)الكداع : كليس أدؿ عمى ذلؾ مف قكؿ ىرقل زعيـ الركـ آنذاؾ كىك يغادر الشاـ، (ٕ)أخرػ 

 . الكداعياسكريا كداعًا ال لقاء بعده(

                                                           

 71انظر: املوجز يف األداين, انصر العمر , ص (6)

ـَ َأِبيػػُدكا أَْىَمػػُو "المؤلػػف: جػػبلؿ العػػالـ د عبػػد الػػكدكد يكسػػف الدمشػػقي  :انظػػر(ٕ) ػػُركا اإِلْسػػبَل قػػادة الغػػرب يقكلػػكف " َدمِّ
 ـ، .  ٜٗٚٔ -ىػ  1395(، تاريخ النشر: ٛٔ-ٚٔ-ٙٔ، صفحة ))ىػٖٓٗٔ)المتكفى: 
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كمف تمؾ اإلثارات ما قاـ بو القديس ، رػ في أكرباما أثاره الرىباف كالبابكات في نفكس النصا - ٕ
، كيحرض األكباش كالعكاـ عمى تحرير القدس، بطرس؛ حيث أخذ يجكب أكربا عمى حماره

 . كاالستعداد لنزكؿ المسيح

كمحاكلتو جمع النصارػ تحت ، رغبة البابا أكرباف الثاني في تكحيد الكنيستيف الشرقية كالغربية - ٖ
كذلؾ عندما دعا البابا أكرباف الثاني إلى ، كغزكىـ في ببلدىـ، تاؿ المسمميفكىك ق، ىدؼ مشترؾ

ثارة األحقاد في نفكس ، كألقى فيو كممة مشيكرة مؤلىا باليجـك عمى المسمميف، مؤتمر )كميرمكنت( كا 
كدعا الحاضريف إلى تعميقو كالدفاع ، كعمَّقو عمى صدره، ثـ أخرج في نياية الخطبة صميباً ، النصارػ 

 . (ٔ)عنو

 . أسباب الحركب الصميبية -بإجماؿ -ىذه 

، ثـ بعد ذلؾ كاف ىناؾ تفكير ذكي اتعع باليزائـ العسكرية المتبلحقة التي مني بيا الغرب

ككجد السر فعبًل؛ أنو اإلسبلـ نفسو ، كانتفاضتيـ المفاجئة، كنقَّب عف السر العظيـ لصبلبة المسمميف
ر الغرب ف، كال شيء سكاه ككضع ، كذلؾ الرصيد في نفكس المسمميف، ي تحطيـ تمؾ القكةكلقد فكَّ

نما ، كال عمى احتبلؿ أراضييـ، خطة ال تقكـ عمى إبادة المسمميف، خطتو الخبيثة بناء عمى النتيجة كا 
كعزلو عف ، أك تقميص دائرتو، كاقتبلعو مف نفكس أبنائو كضمائرىـ، تقكـ عمى إبادة اإلسبلـ نفسو

 . (ٕ)كاقع الحياة 

 أساليب النصارى في محاربة المسممين :

 . االستشراؽ - ٔ

 . االحتبلؿ العسكرؼ  - ٕ

 . التنصير )التبشير( - ٖ

 . االختصاركسكؼ أبينيا بشيء مف 

 

 

 
                                                           

 , بتصرف.61,67ص  دمروا اإلسالم , (6)
 (. ٖ٘٘العممانية، ص ) :انظر((ٕ
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 االستشراق : أوالً 

ىك دراسات أكاديمية يقكـ بيا غربيكف كافركف مف أىل الكتاب بكجو خاص : االستشراؽ
كثركات ، كنظماً ، كتاريخاً ، كحضارة، كثقافة، كشريعة، الجكانب عقيدةمف شتى ، لئلسبلـ كالمسمميف

مكانيات؛ بيدؼ تشكيو اإلسبلـ كفرض التبعية ، كتضميميـ عنو، كمحاكلة تشكيؾ المسمميف فيو، كا 
كتزعـ ، كنظريات تدَّعي العممية كالمكضكعية، كمحاكلة تسكيغ ىذه التبعية بدراسات، لمغرب عمييـ

 (ٔ). لثقافي لمغرب المسيحي عمى الشرؽ اإلسبلميالتفكؽ العنصرؼ كا

كشياطيف الغزك الثقافي لمعالـ ، أدمغة الحمبلت الصميبية الحديثة: كالمستشرقكف ىـ
، ظيركا في حمبة الصراع في فترة كاف المسممكف فييا يعانكف مف اإلفبلس الحضارؼ ، اإلسبلمي

كجنكد الصميبييف ، كالرىباف، ألكلئؾ األحباركالخكاء الركحي كفقداف الذات؛ مما جعل الفرصة سانحة 
  . كينفثكا أحقادىـ الدفينة، كي يثأركا ليزائميـ الماضية؛ المكتكريف 

أك ، كالمستشرقكف يمتقكف مع المبشريف في األىداؼ؛ فكميـ ييدؼ إلى إدخاؿ المسمميف في النصرانية
. أف مف أىدافيـ كقف انتشار اإلسبلـأك في األقل تشكيكيـ بعقيدتيـ ؛ كما ، رد المسمميف عف دينيـ

(ٕ) 
 : وسائل المستشرقين

 : سمؾ المستشرقكف لتحقيق أىدافيـ كسائل عديدة منيا

صدار المجبلت، _ تأليف الكتبٔ لقاء المحاضرات في الجامعات كالجمعيات العممية، كا  لمتشكيؾ  كا 
 . كتراثيـكتاريخ المسمميف ، كالسنة المطيرة، كالقرآف العظيـ، اإلسبلـفي 

كمف ىذه الجمعيات الجمعية اآلسيكية ، _ إنشاء الجمعيات كالمراكز لخدمة االستعمار الغربيٕ
كمعيد الشرؽ ، كالجمعية الشرقية األمريكية، كالجمعية اآلسيكية الممكية البريطانية، الفرنسية
 . كرابطة الدراسات الشرؽ أكسطية، األكسط

                                                           

(، نشػر المنتػدػ اإلسػبلمي، لنػدف، الطبعػة ٚرؤية إسبلمية لبلستشراؽ _ أحمد عبد الحميد غػراب، ص ) :انظر (ٔ)
 ق. ٔٔٗٔالثانية، السنة 

 (. ٔٚٔرسائل في األدياف كالفرؽ كالمذاىب، دمحم بف إبراىيـ الحمد، ص ) :(انظرٕ)
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 . إلى المجبلت التي يصدركنيا المسمميف إضافةببلد  _ شراء العديد مف الصحف المحمية مفٖ

 . _ عقد المؤتمرات إلحكاـ خططيـٗ

، كالكيد لئلسبلـ كالمسمميف كدائرة المعارؼ اإلسبلمية، _ تأليف الكتب كالمكسكعات المميئة بالدس٘
 . ككتاب المنجد

نشاء الكميات، _ إرساؿ البعثاتٙ كالخدمات ، باسـ العمـ كالمراكز في العالـ اإلسبلمي مستترة، كا 
 . كتركيج ألفكار المستشرقيف، كىي في حقيقتيا أككار لتغريب أبناء المسمميف، اإلنسانية

كجعميا مجااًل ، كىي التي يمكف أف تككف ليا أىمية في أكربا، _ جمع الحقائق عف الشرؽ ٚ
  (.ٔ)لمتخصص العممي

 : االستشراق اساليب

إنو تطكير محرؼ لمييكدية : فقالكا عف اإلسبلـ: القرآف_ الطعف في حقيقة اإلسبلـ كحقيقة ٔ
تكلد مف احتكاؾ الكثنية العربية بأدياف ؛ أك ىك جزء مف تكلد مجمكعة األدياف الشرقية ، كالنصرانية
ف القرآف مف كضع دمحم "أك ىك مف إمبلء راىب نسطكرؼ ، فارس كاليند  . كا 

يقكؿ في فصل  -كىك مف أئمتيـ  -مارت جميكت كدليل ذلؾ أف : _ الطعف في نبي اإلسبلـ دمحمٕ
ككاف ، ؛ ألنو دمحم بف عبد هللا"إف دمحمًا "رجل مجيكؿ النسب": لو منشكر في مكسكعة تاريخ العالـ

 . العرب يطمقكف عمى مف ال يعرفكف نسبو اسـ عبد هللا

سبلـ بأنو منيا كصف اإل، كىي دعكػ تأتي في صكر شتى: _ القكؿ بأف اإلسبلـ استنفد أغراضوٖ
، ككأد البنات، جاءت إلنقاذ المجتمع العربي مف عاداتو السيئة كعبادة الحجارة؛دعكة أخبلقية 

 . الخ. . كشرب الخمر، كالنيب، كالسمب

بحيث تككف تركيبًا اجتماعيا ، كتارة بأنو حركة اجتماعية تيدؼ إلى تغيير البنية االجتماعية القبمية
 . ذلؾ مف الدعاكػ  إلى غير، قكميًا منحصرًا لمعرب

كالحياة ، كالحكـ، فبل دخل لو بأمكر الحياة: القكؿ بأف اإلسبلـ طقكس كشعائر ركحية-ٗ
 . كالسياسية، االجتماعية

كىي دعكػ مركبة عمى الدعكػ : _ القكؿ بأف الفقو اإلسبلمي مأخكذ مف القانكف الركماني٘
شأف األخذ مف القكانيف الكضعية مف جية كتيكيف ، كىدفيا إسقاط تكحيد األلكىية مف جية، السابقة

                                                           

 .41-52, ص 6انظر: االستشراق والتبشري, د. دمحم السيد اجلليند, ج  (6)
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فما المانع اليـك مف االقتباس مف القكانيف ، أخرػ؛ فما داـ الفقو القديـ مستقى مف أصكؿ أكربية
 . األكربية كالقانكف السكيسرؼ أك الفرنسي؟

كىذه الدعكػ تقـك عمى استغبلؿ : _ االدعاء بأف الشريعة اإلسبلمية ال تتبلءـ مع الحضارةٙ 
 . عكر بالنقص عند بعض المسمميفالش

إف : حيث قالكا: كالدعكػ إلى الميجات العامية، كىجر أساليبيا، _الدعكػ إلى نبذ المغة العربيةٚ
 . كحركفيا كتراكيبيا معقدة، المغة العربية غير مناسبة لمعصر

العربية؛ كىك اليجكـ عمى العقيدة كالقرآف عف طريق مياجمة المغة ، كاليدؼ مف كراء ذلؾ معركؼ
 . كىـ ال يعرفكف المغة العربية؟، إذ كيف يتصكر أف يقرأ الناس القرآف الكريـ

كيؤلف ، ـ يدعك لمعاميةٕٖٜٔـ حتى عاـ ٕٛٛٔالذؼ استمر مف عاـ  (كلكككس) كما قاـ بو 
 . شاىد عمى ذلؾ (القاضي كلمكر)ك، كما قاـ بو سبيتا، بالعامية

 كاألخبلؽ، دعكػ ييدؼ مف كرائيا إلى تحطيـ القيـكىي : _ إثارة ما يسمى بتحرير المرأةٛ
 . كاالنحبلؿ، كنشر اإلباحية، كاألسر،

 . كشاركيـ في ذلؾ تبلميذىـ، كتشكيو التاريخ اإلسبلمي، _ التيكيف مف شأف الحضارة اإلسبلميةٜ

كىذا العمل جزء مف تشكيو ،كتضخيـ أدكارىا، كالطكائف الضالة، _ بعث الحركات اليدامةٓٔ
عمى أنيا مرحمة ، كسائر فرؽ الباطنية، يخ اإلسبلمي؛ فقد اىتمكا بالطكائف الضالة كالمعتزلةالتار 

 . أك حرية الفكر، مف مراحل الفكر الحر 

 كعبد هللا بف سبأ، كاعتنكا بالشخصيات الضالة كالحبلج، كما حفمكا في كتبيـ ككتب إخكاف الصفا 
 . كغيرىـ ، هللا العبيدؼكالحاكـ بأمر ، كعبد هللا بف ميمكف القداح،

حياء معارفيأٔ كذلؾ ، كالطكرانية، كالفرعكنية، كالحضارة األشكرية: _ نبش الحضارات القديمة كا 
 . كتفريق األمة، إلحياء النعرات القكمية

كقطع صمة األمة ، كتمجيد طكاغيتيا ، كنجـ عف ذلؾ نتائج خطيرة منيا تحسيف سمعة الجاىمية
 (ٔ). مى األقل إشغاليا عنوأك ع، بماضييا الحقيقي

                                                           

، كاإلسػػػػبلـ ٖٔٗ، كالػػػكالء كالبػػػػراء د. دمحم بػػػف سػػػعيد القحطػػػاني ص ٚ٘٘إلػػػى ص  ٗ٘٘العممانيػػػة ص  :( انظػػػر(ٔ
كالحضػػارة الغربيػػة لػػدمحم دمحم حسػػػيف، الفصػػل الرابػػع، كالخػػامس، كالسػػػادس، الفرقػػاف، كرؤيػػة إسػػبلمية لبلستشػػػراؽ ص 

 . ٙٚ_ ٛٙص  ٕٔكالعدد ، ٜٙ_ٗٙص  ٕٓ، كمقاؿ د. دمحم بف صامل السممي في مجمة البياف العدد ٕٗ_ ٙٔ
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 : أسماء بعض المستشرقين

مف أشير رجاؿ الديف المسيحي المعركفيف بالعداكة الشديدة لئلسبلـ في : (بطرس المحتـر)_ ٔ
كقد قاـ بدكر مف أخطر األدكار في تاريخ ، (ـٙ٘ٔٔ)تكفي عاـ ،  أكربا في القركف الكسطى

لدير )حتى أصبح رئيسًا ؛ ترقى في سمؾ الرىبنة ، فرنسياالستشراؽ كالتنصير؛ فيك راىب كالىكتي 
 األسبافكعده رىباف ، كانطمقت منو حركة إصبلح عمت النصرانية األكربية،(ٔ). في فرنسا (كمكني
ليصنف الكتب في الرد عمى ؛ ثـ رجع إلى ديره ، قصد األندلس، لنشر الثقافة العربية خطيراً  مركزاً 

في الرد عمى اإلسبلـ يعاكنو فيو  مكسكعياً  كأراده كتاباً ،  الييكدكشجب ، عمماء الجدؿ المسمميف
 (ٕ). كأكعز بترجمة معاني القرآف الكريـ، مجمكعة مف المستشرقيف المنصريف

منصرًا أكثر مما ُعرؼ  (صمكيل زكيمر)كقد ُعرؼ القسيس األمريكي : (صمكيل زكيمر)_ ٕ 
: كمف أىـ إنجازاتو، كاألكاديمية، شاطاتو العمميةكلكنو في الحقيقة قد جمع بينيما في ن، مستشرقاً 
كقد رأس تحريرىا مدة ست ، كىي أخطر مجمة تنصيرية عالمية، (لمجمة العالـ اإلسبلمي)تأسيسو 

 (ٖ). كثبلثيف سنة

؛ (ـٜٖٜٔ )تكفي (ليدف) مستشرؽ ىكلندؼ كاف يعمل أستاذًا لمغة العربية بجامعة :(فنسنؾ)_ ٖ
كيرجع ( ،كضع المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكؼ )ينسب إليو أنو صاحب المبادرة إلى مشركع 

كقد خرج المعجـ في ثمانية أجزاء ظير الجزء األكؿ منيا سنة ، (ـٜٙٔٔ)تاريخ الفكرة إلى سنة 
، (ـٜٜٙٔ)كظير الجزء الثامف كاألخير سنة ، كاألجزاء األخرػ بعد كفاة فنسنؾ ، (ـٖٜٙٔ)

، كقد ألفو لتحقيق أىدافو، كأشرؼ عمى إخراج ىذا المعجـ بعد كفاة فنسنؾ عدد مف المستشرقيف
، كالسنة، كاستخداميا لمطعف في القرآف، كسيكلة إلى األحاديث، كأراد مف ذلؾ الكصكؿ بسرعة 

 .كفي اإلسبلـ كمو، كالشريعة، كالعقيدة

 

                                                           

(، دار العمػػػـ لممبليػػػيف، الطبعػػػة الثالثػػػة، السػػػنة ٔٔٔ -ٓٔٔمكسػػػكعة المستشػػػرقيف، عبػػػد الػػػرحمف بػػػدكؼ:  ص) (ٔ)
ٜٜٖٔ ، 

 (. ٕٚالمستشرقكف كالتنصير، عمي بف ابراىيـ الحمد النممة، الطبعة األكلى، ص ) (ٕ)
 . (ٕٜ، عمي بف ابراىيـ الحمد النممة، ص)لمرجع السابق ا( (ٖ
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 االحتالل العسكري : ثانياً 

ما ىك إال امتداد ، أك ما يسمى باالستعمار في العصر الحديث ، االحتبلؿ العسكرؼ 
 لمحمبلت الصميبية التي شنتيا أكربا الحاقدة عمى المسمميف؛ حيث استغمكا ضعف المسمميف

كما ، كالتمسح بالعتبات، كالخرافات كالطكاؼ بالقبكر، كتخمفيـ العقدؼ الناتج عف كثرة البدع،
 . مميف بممذات الدنيا ناسيف رسالتيـ الحقيقيةاستغمكا مف جية أخرػ اشتغاؿ المس

ككجكب القضاء عميو في عقر ، عندئذ تعالت صيحات النصارػ مناديًة بخطر اإلسبلـ
 . داره

تقكدىا عقكؿ تختمف عف العقكؿ ، كعندىا َقِدَمْت جيكش االحتبلؿ إلى ببلد المسمميف 
؛كىذه العقكؿ تتمتع بقسط كبير يبية لمسمميف في عيد الحركب الصمالبربرية الصميبية التي غزت ا

كأف نجاح ىذه ، كتعرؼ _مسبقًا _ أف ميمتيا أعظـ مف ميمة أجدادىا، كالخبث، مف الدىاء 
 . الميمة يتكقف عمى الدقة في تنفيذ الخطة الجديدة

كقد قطفت أكلى ثمرات ىذه الخطة عندما استطاعت أف تحارب جيكش الدكلة العثمانية 
 (ٔ). حتى دخكؿ القدس (المكرد المِّنبي)في ركاب  بأناس مسمميف ساركا

كفي القرف التاسع عشر استطاع الغرب النصراني أف يسيطر تدريجيًا عمى العالـ 
كلـ تأِت نياية ذلؾ القرف حتى كانت كل أجزاء العالـ اإلسبلمي تقريبًا _ في آسيا ، اإلسبلمي

كالفرنسي  ، كاالستعمار البريطاني، عاـكأفريقيا _ قد سقطت في براثف االستعمار الغربي بكجو 
 (ٕ). بكجو خاص

 : أىداف االستعمار - ٔ

 : يمكف إجماليا فيما يمي، لبلستعمار أىداؼ كثيرة

 . ك الحد مف انتشار اإلسبلـ، _ القضاء عمى اإلسبلـ كالمسمميفأ

 . أك تركيـ متذبذبيف، كذلؾ بإدخاليـ بالنصرانية، _ رد المسمميف عف دينيـب
                                                           

 (. ٖٛ٘العممانية، ص ) :انظر (ٔ)
 (. ٕٙ٘(. كانظر رسائل في األدياف كالفرؽ كالمذاىب، دمحم الحمد، ص )ٓٗرؤية إسبلمية لبلستشراؽ، ص ) (ٕ)
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 . كاالنتقاـ مما حصل لمنصارػ إباف الحركب الصميبية، الرغبة في إذالؿ المسمميف_ ج

 . _ قطع حاضر المسمميف عف ماضييـد

 . (ٔ)كتسخيرىا ألطماع المستعمريفا ،_ سمب ثركات ببلد المسمميف كخيراتيق

كيمكف أف نجمميا ، ف في سبيل تحقيق ىذه األىداؼ العديد مف الطرؽ كقد سمؾ المسيحيك 
 : بعض التقاط التالية في

 . _ احتبلؿ معظـ ببلد المسمميف؛ إذ لـ يسمـ منيا إال ما ندرأ

حبلؿ القكانيف الكضعية محميا، _ إلغاء المحاكـ الشرعيةب  . كا 

 ، كما قاـ بو كركمركدانمكب في مصر: كاألكقاؼ اإلسبلمية، _ القضاء عمى التعميـ اإلسبلميج
 . يل عمى ذلؾكغيرىـ دل، كالمستر ككؾ في العراؽ

حياؤىا مثل، _ استخداـ الطكائف المنحرفة غير اإلسبلميةد  . النصيرييف في سكريا، كا 

 . كالقاديانية، كالبابية، _ دعـ أقامة طكائف عديدة تيدؼ إلى ىدـ اإلسبلـ كالبيائيةق

كال تصمد أماـ ، _ العمل عمى تحكيل ببلد المسمميف إلى دكيبلت صغيرة؛ لكي تضعف قكاىاك
ذكاء العداكة بيف تمؾ الدكؿك ، أعدائيا  . ا 

تبشير المسمميف يجب أف يككف بكاسطة : كما قاؿ زكيمر: _ اصطناع العمبلء مف أبناء المسمميفط
 . رسكؿ مف أنفسيـ؛ ألف الشجرة يجب أف يقطعيا أحد أعضائيا

قبات التي قد كتذليل الع، كاإلشراؼ عمى إنجاح مياميـ، _ تنفيذ تكصيات المستشرقيف كالمبشريفت
 . (ٕ)تعترض جيكدىـ

 : آثار االستعمار

كيمكف أف نذكر ، فقد خمف االستعمار خمفو آثارًا عظيمة الخطر عمى األمة اإلسبلمية
 : بعضًا منيا

 . _ ترؾ الحكـ بما أنزؿ هللا تعالى في معظـ الببلد اإلسبلميةٔ

 . كزىدىـ بالديف اإلسبلمي، بأنفسيـكقمة ثقتيـ ، _ إحداث اليزيمة النفسية لدػ كثير مف المسمميفٕ
                                                           

 .56, ص 6انظر: االستشراق والتبشري ج  (6)
 .243العلمانية , ص  : انظر ( 5)
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 . كنيب ثركات المسمميف، _ التحكـ بمصير الشعكبٖ

كتحطيـ حاجز النفكر مف ، كالتفسخ، كصقميا بصفات التميع، _ ضياع الشخصية اإلسبلميةٗ
ضعاؼ عقيدة الكالء كالبراء، الكفار  . كا 

 . كاالشتغاؿ بتكافو األمكر، _ الرككف إلى الممذات٘

فكذلؾ حصل بعض اآلثار التي انعكست ، صل مف جراء االستعمار آثار سيئةككما أنو ح
 : منيا، عمى األمة بالفائدة

 . ك انبعاث الصيحات المنادية لمجياد في سبيل هللا، _ تنبو المسمميف إلى الخطر المحدؽ بيـٔ

 . _ انبعاث الغيرة عمى الديف اإلسبلميٕ

 . _ الحرص عمى تحقيق كتب األسبلؼٖ
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 . ٕٓٗالعممانية : ص  : انظر(ٔ)
 التنصير: ثالثاً 

( ىك حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظيكر إثر إخفاؽ التبشير): تعريف التنصير
كبيف المسمميف بخاصة؛ ، الحركب الصميبية؛ بغية نشر النصرانية بيف دكؿ العالـ الثالث بعامة

كماؿ ألعماؿ المستعمريف . (ٔ)السيطرة عمى ىذه األمـبيدؼ إحكاـ  كالتنصير ىك امتداد كا 
ف اختمفت الطرؽ ، كالمستشرقيف؛ فالمنصركف كالمستشرقكف كالمستعمركف أىدافيـ كاحدة تقريباً   . كا 

 : التنصير نشأة

القس االسباني ريمكف لكؿ ىك أكؿ مف تكلى ميمة التنصير بعد فشل الحركب  تعد
كجاؿ بعدىا في ، فقد تعمـ المغة العربية بعد جيد شاؽ قاـ ببذلو، العسكرية الصميبية في ميمتيا
 . كيناقش عمماء المسمميف، ببلد المسمميف يبشر بالنصرانية

تكجيو جيكدىا إلى اليند كجزر السند التبشيرية  اإلرسالياتكفي القركف الكسطى بدأت 
 . ككانت ىكلندا أكؿ مف اىتـ بالتبشير في جاكة، كجاكة

كمف ثـ ، ـ قاـ الباركف أكؿ مدرسة كمية ميمتيا تعميـ التبشير ككسائموٗٙٙٔكفي عاـ 
ثـ بعد ذلؾ تـ تأسيس جمعيات تأسيسية كثيرة في الغرب ، تخريج المبشريف لمقياـ بأعماؿ التبشير

 (ٕ). كبعدىا تـ تأسيس المدارس التبشيرية عمى مستكػ العالـ، رار ىذه المدرسةعمى غ
 : التنصير أىداف

 (ٖ)كييدؼ التبشير إلى تحقيق ما يمي 

زكرًا  أؼ جعميـ يدينكف بالديف المنسكب إلى المسيح عيسى بف مريـ : _ تنصير المسمميفٔ
 . كبيتاناً 

                                                           

 (. ٜ٘ٔالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب المعاصرة، ص ) :انظر( (ٔ
(، كانظػػػػػر أجنحػػػػػة المكػػػػػر الثبلثػػػػػة، ٓٙٔ، ٜ٘ٔالمكسػػػػػكعة الميسػػػػػرة فػػػػػي األديػػػػػاف كالمػػػػػذاىب المعاصػػػػػرة، ص )ٔ(ٕ)

(، المكتبػة اإلسػبلمية، ٙٗ(، ككاقعنا المعاصر كالغزك الفكرؼ، الػدكتكر صػالح الرقػب، ص )ٕٖ-ٕٚلمميداني، ص )
 ـ. ٖٕٓٓق، ٖٕٗٔغزة، الطبعة الخامسة، 

( كمػا بعػدىا، دار ٖٖكسػائمو كسػبل مكاجيتػو، د. عمػي إبػراىيـ النممػة، صػفحة )التنصير مفيكمو كأىدافو ك  :انظر(ٖ)
 ـ. ٖٜٜٔ-ق ٖٔٗٔالصحكة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 
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إنني أحاكؿ أف أنقل المسمـ مف دمحم : القس المبشر رايديقكؿ : ككشف ذلؾ بصراحة قادة المبشريف
كال ، كمع ذلؾ يظف المسمـ أف لي في ذلؾ غاية خاصة ؛ أنا ال أحب المسمـ لذاتو، إلى المسيح

كلكال أنني أريد ربحو إلى صفكؼ النصارػ لما كنت تعرضت لو ، ألنو أخ لي في اإلنسانية
 (ٔ). ألساعده

بمعنى ىدـ اإلسبلـ في قمكب المسمميف كعقكليـ : أك التذبذب فيو المسمميف مف دينيـ إخراج_ ٕ
 كعاداتيـ عف دينيـ  أخبلقيـكأف يصبحكا بعيديف في ، كقطع صمتيـ با تعالى

كذلؾ بيدؼ كسر حاجز النفرة في نفكس : _ تحطيـ عقيدة الكالء كالبراء في نفكس المسمميفٖ
كمف ثـ يسيل القضاء ، كيفقدكا ىكيتيـ، خصيتيـكتضيع ش، المسمميف؛ لكي يذكبكا في المجتمعات

 . عمييـ

ضعاؼ ىمميـ، كبالشيكات، كذلؾ بإغراقيـ بتكافو األمكر: _ إفساد أخبلؽ المسمميف كعقكليـٗ  . كا 

 . كتفريق كممتيـ، _ تشتيت المسمميف٘

 . كالدعاة في مقاكمة أفكار التبشير، _ استيبلؾ جيكد العمماءٙ

 . كمحكه_ القضاء عمى القرآف ٚ

_ السعي المستمر إلبعاد قادة المسمميف األقكياء عف استبلـ الحكـ في دكؿ العالـ اإلسبلمي؛ ٛ
 . حتى ال ينيضكا باإلسبلـ

شاعة االنحراؼ الجنسي، _ إفساد المرأةٜ  . كا 

كالتحكـ في مقدراتو كخيراتو ، سيطرة االستعمار األكركبي الغربيالعالـ اإلسبلمي ل إخضاع_ ٓٔ
مكاناتو  . كا 
 : التنصير وسائل

كما ككفرت ، مف أجل تحقيق أىدافيـ إلى استخداـ كافة السبل المتاحة المنصركف لقد لجأ 
، ت مف أجل ىذه األىداؼكرصدت ليـ مميارات الدكالرا، النجاح إمكاناتليـ دكليـ االستعمارية كل 

الصامت لمعالـ اإلسبلمي إلى مجاالت  ـركف في غزكىمبشي الكسائل التي استعمميا الكيمكف تقص
 : عدة

                                                           

(، الطبعػػة ٖٜٔالتبشػػير كاالسػػتعمار فػػي الػػببلد العربيػػة، د. مصػػطفى الخالػػدؼ، د. عمػػر فػػركخ، صػػفحة ) :انظػػر(ٔ)
 ـ. ٜٜٚٔ –ق ٜٖٓٔالرابعة 
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 : في مجال التعميم سواء في المدارس أو الجامعات أو الكميات: أوالً 

 (ٔ). " إف المبشر األكؿ ىك المدرسة ": فقد جاء في كتاب اليسكعييف في سكريا

 : كسمككا مف أجل ذلؾ الطرؽ التالية

" إف الكسيمة التي تأتي بأحسف الثمار في : كقالكا: من المدارس ورياض األطفال اإلكثار_ ٔ
 (ٕ). تنصير المسمميف إنما ىي في تعميـ أكالدىـ الصغار "

" في بيركت كالقاىرة  األمريكيةكمف أشير ىذه الجامعات " الجامعة ، إنشاء الكميات والجامعات_ ٕ
برىف التعميـ ( " لقد ٜٗ٘ٔ-ٜٛٗٔيقكؿ نبركز رئيس الجامعة األمريكية في بيركت )، كفمسطيف

في سعييـ لتنصير سكريا ، عمى أنو أثمف الكسائل التي استطاع المبشركف أف يمجأكا إلييا
 (ٖ)."كلبناف

؛ حتى  وأنماط السموك الغربي في نفوس المسممين وحياتيم، _ غرس مبادئ التربية الغربيةٖ
 . كقد استخفكا باألخبلؽ كالقيـ اإلسبلمية، يشبكا مقمديف لمغرب الكافر

 : في مجال الطب والتمريض: ثانياً 

كنشر ، يف استغمكه ككسيمة خداعأكـر الميف اإلنسانية؛ لكف المبشر مف الطب  عدي
يقكؿ الطبيب " بكؿ ، كاستغمكا الدكاء في نشر اإلنجيل بيف المرضى، االعتقادات المسيحية

العرب لنجعل رجاليا لقد كجدنا في ببلد ... مستشفى إنشاء"إف المبشر ال يرضى عف : "ىاريسكف 
 . كنساءىا نصارػ "

كتقكؿ المبشرة إيرا ىايس ناصحة الطبيب النصراني الذاىب في ميمة تبشيرية "يجب أف 
ليـ باإلنجيل؛ إياؾ أف تضيع  -فتبشر –تنتيز الفرصة لتصل إلى آذاف المسمميف كقمكبيـ فتكرز 

 (ٗ). طبلؽ"نو أثمف الفرص عمى اإلت فإالتطبيب في المستكصفات كالمستشفيا

                                                           

 (ٓ٘(. كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرؼ، صالح الرقب ص )ٔٚار، ص )التبشير كاالستعم(ٔ)
 (. ٓ٘(. كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرؼ، ص )ٛٙ( المرجع السابق ص )(ٕ
 (. ٙٗالمرجع السابق ص )( (ٖ
الجامعة اإلسػبلمية. فمسػطيف  -كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرؼ. الدكتكر صالح حسيف الرقب. كمية أصكؿ الديف (ٗ)
 (. ٔ٘ـ ص )ٕٓٔٓ -ىػٖٔٗٔغػزة. الطبعة الجديدة.  -
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كمف ، كمراكز العبلج، كالمستشفيات، فأنشأكا في ببلد العرب كالمسمميف أالؼ المستكصفات
كيعممكنيـ بأنو ىك الشافي ، كيعالجكف المرضى باسـ المسيح، خبلليا يتـ تقديـ الدكاء مع اإلنجيل

 . آلالميـ كأمراضيـ
كمنيا ، التبشيرية ـأغراضيفي تحقيق  اإلعبلـحيث استخدمكا كل كسائل : اإلعالمفي مجال : ثالثاً 

كمف أشير ، كشرائط الفيديك كاالنترنت كنحكىا، كالمسرح، كالصحافة، المرئية كالمسمكعة اإلذاعة
 . مكنتي كارلك الفرنسية إذاعةالتبشيرية  اإلذاعات

، كالشبابكبيكت الطمبة ، الرياضية كاألندية: الجمعيات الشبابية ودور الخدمة االجتماعية: رابعاً 
يقكؿ المبشر ايديسكف " إف فركع جمعية الشباف المسيحية قد نشرت في ، كدكر العجزة كالمسنيف

 . إلى مثل ذلؾ أشار كلبر سميث "، الشرؽ األكسط لتككف عكنًا عمى تغمغل التبشير المسيحي
 . البعثات الجامعية والقروض والمنح لمطالب المحتاجين: خامساً 

عبلقات  إلقامةكاستغبلؿ ىذا الحكار ، الدعوة إلى التسامح المشبوه والحوار بين األديان: سادساً 
(ٔ). كمفاىيمياكمف خبلليا يتـ التبشير بالمسحية ، إنسانية

                                                           

 (٘٘-ٕ٘كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرؼ ص ) :انظر( (ٔ
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 انفصم انثاوي
 مُقف انقرطبي مه عقيدة األنٌُيت

 عىد انىصارِ 
 

 وفيو مبحثان:

  م قف القرطبي منها ةاإلليي الذات في النصارى  عقيدة: األول المبحث
  م قف القرطبي منها اآلليية الصفات في النصارى  عقيدة: الثاني المبحث

 

. 
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 المبحث األ  
 م قف القرطبي  عق  ة النصارى في ال ا  اإلله ة
 منها

 

 وفيو خمسة مطالب:

 .المطمب االول: شبية اتخاذ الولد

 التثميث. عقيدة: الثاني المطمب

 تعالى. هللا دون  من والرىبان اآللية عبادة: الثالث المطمب

 تعالى. هللا أوامر عمى التمرد: الرابع المطمب
 وأحبابو. هللا أبناء بأنيم الزعم: الخامس المطمب
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 المبحث األول

 عقيدة النصارى في الذات اإللييةموقف القرطبي من 

بأف اإللو إنما ىك إلو كاحد مف ثبلثة : المثمثة اليكـ عمى القكؿتجمع الفرؽ النصرانية 
، كثالثيا ىك ركح القدس، كثانييا ىك االبف، اآلبيضًا عمى أف أكؿ ىذه األقانيـ ىك كتجمع أ، أقانيـ

 . كالثبلثة إلو كاحد

 (مجمع نيقية)فمقد صدر عف ، لكف ىذه الفرؽ تختمف اختبلفًا بينًا في تحديد طبيعة المسيح
 (ٔ(.ثـ حار النصارػ في تحديد ماىية ىذه األلكىية، تألييو

حارب ،  عيسى ابف مريـ عند بعض نصارػ العرب الجياؿ (تأليو )كما حارب القرآف 
 . عف اإلنجيلعند قـك آخريف منيـ ضمكا (تثميثعقيدة ال)

 :شبية اتخاذ الولد: المطمب االول
بأنو اتخذ ككصفكه بما ال يميق بجبللو سبحانو ، فقالكا  -تعالى -افترػ البعض عمى هللا 

فبل بد مف كجكد  –حاشا   –ألنو لك جاز عميو سبحانو كتعالى ؛ كىذا زعميـ باطل ، كلدًا كابناً 
ينكرىا المكاـز الفاسدة التي كغيرىا مف ، كال بد مف معرفة أييما سبق اآلخر في الكجكد، زكجة لو

 النقل الصحيح كالعقل الصريح .

فقد قالت الييكد ، كاالفتراء العظيـ التي جاء بيا أىل الكتاب، كىذه مف المقاالت الشنيعة
كما في ؛ (تعالى هللا عما يقكلكف عمكًا كبيراً )كقالت النصارػ بأف المسيح ابف هللا ، ف عزير ابف هللابأ

ہ  ہ    ۀڻ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻچ  :قكلو تعالى

: ]التوبة چ﮴ ﮵  ﮶     ﮳ۓ  ﮲   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ
ٖٓ] . 

ِإنََّما َأَراُدكا ُبُنكََّة النَّْسِل َكَما َقاَلِت ، َكَظاِىُر َقْكِؿ النََّصاَرػ َأفَّ اْلَمِسيَح اْبُف َّللاَِّ قاؿ القرطبي : "
اِؾ َكالطََّبِرؼِّ كغير ىماَكَكَذِلَؾ َيْقَتِضي ، اْلَعَرُب ِفي اْلَمبَلِئَكةِ  حَّ َقاَؿ َأُبك . َكَىَذا َأْشَنُع اْلُكْفرِ . َقْكُؿ الضَّ

ـْ كَ : َقاَؿ اْبُف َعِطيَّةَ . َأْطَبَقِت النََّصاَرػ َعَمى َأفَّ اْلَمِسيَح ِإَلٌو َكَأنَُّو اْبُف ِإَلوٍ : اْلَمَعاِلي ُيَقاُؿ ِإفَّ َبْعَضُي
 " .َكَىَذا اْلَمْعَنى َأْيًضا اَل َيِحلُّ َأْف ُتْطَمَق اْلُبُنكَُّة َعَمْيِو َكُىَك ُكْفرٌ . َكَرْحَمةٍ ىا ُبُنكََّة ُحُنكٍّ يعتقد

                                                           

  ىػٕٗٗٔ –محـر  –( مقاؿ د. منقذ بف محمكد السقار، مكة المكرمة (ٔ
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اْلَمْعَنى َأنَُّو  َكاَف َقْكٌؿ َساَذٌج َلْيَس ِفيِو َبَياٌف َكاَل : ِقيلَ  ہہ  ہ  ہ: َقْكُلُو َتَعاَلى
ٌد َنْفِس َدْعَكػ اَل َمْعَنى َتْحَتُو َصِحيٌح ، ُبْرَىافٌ  ـِ ُمَجرَّ نََّما ُىَك َقْكٌؿ ِباْلَف ـْ ُمْعَتِرُفكَف ِبَأفَّ َّللاََّ ؛ َكاِ  أِلَنَُّي

ـْ َيتَِّخْذ َصاِحَبةً  األقكاؿ بخبلؼ َفُيَك َكِذٌب َكَقْكٌؿ ِلَساِنيّّ فقط ، ؟ َفَكْيَف َيْزُعُمكَف َأفَّ َلُو َكَلًدا، ُسْبَحاَنُو َل
 . "َكَيُقكـُ َعَمْيَيا اْلُبْرَىافُ ، ىا اأْلَِدلَّةُ الصحيحة التي تعضد

ـْ َيْذُكْر َقْكاًلً " :َقاَؿ أَْىُل اْلَمَعاِني ، ُزكًرا َكاأْلَْلُسِف ِإالَّ َكَكاَف َقْكاًلً ، َمْقُركًنا ِبِذْكِر اأْلَْفَكاهِ  ِإفَّ َّللاََّ ُسْبَحاَنُو َل
 (ٔ)" . [ٚٙٔآل عمران: ] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  :َكَقْكِلوِ 

: َكِمْنُو َقْكُؿ اْلَعَربِ ، ( " ُيضاِىُؤَف" ُيَشاِبُيكفَ ُيضاِىُؤَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبلُ ): قكلو تعالى
 ." َأْشَبَيِت الرَِّجاؿَ َكَأنََّيا ، اْمَرأٌَة َضْيَيٌأ ِلمَِّتي اَل َتِحيُض َأِك الَِّتي اَل َثْدَؼ َلَيا

ـُ َّللاَُّ " ( َأْؼ َقاَتَمُيُم َّللاَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ ): قكلو َتَعاَلى َلَعَنُي
أِلَفَّ اْلَمْمُعكَف ْعِني اْلَيُيكَد َكالنََّصاَرػ؛يَ ، 

 (ٔ). " َكاْلَمْقُتكؿ

البحث ترد ىذه كقد جاءت كثير مف اآليات القرآنية كما سيأتي في أثناء : الرد عمى ىذه الفرية
پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ : المقالة الباطمة قاؿ سبحانو

 .[ٜٔ: المؤمنون ] چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

، َكاَل َكاَف َمَعُو ِإَلٌو ِفيَما َخَمَق. َكِفي قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية "  ـْ َما اتََّخَذ َّللاَُّ َكَلًدا َكَما َزَعْمُت
ـِ َحْذٌؼ، َكاْلَمْعَنى: َلْك َكاَنْت َمَعُو آِلَيٌة ال نفرد ُكلُّ ِإَلٍو ِبَخْمِقِو.  َأْؼ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤاْلَكبَل

ِعيَف  َلِييََّة. َكَلَغاَلَب َكَطَمَب اْلَقِكؼُّ الضَّ ِعيُف اْلَمْغُمكُب اَل َيْسَتِحقُّ اإْلِ َكاْلَعاَدِة َبْيَف اْلُمُمكِؾ، َكَكاَف الضَّ
ِريِؾ َيُدؿُّ َعَمى َنْفِي اْلَكَلِد َأْيًضا، أِلَفَّ اْلَكَلَد ُيَناِزُع األب في ا لممؾ منازعة َكَىَذا الَِّذؼ َيُدؿُّ َعَمى َنْفِي الشَّ

 (ٕ").ْنِزيًيا َلُو َعِف الكلد كالشريؾ.تَ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ الشريؾ
، لككنيا إلحادًا في صفات الرب تبارؾ كتعالى؛ خطر االفتراءات ىذه الفرية مف أكتعد 
في كثير هللا عز كجم فقد رد، ياكمختمفة تبيف بطبلن، لذلؾ جاء الرد عمييـ بأدلة متنكعة؛ كتنقيصًا لو

العظيمة التي نطق بيا الجياؿ مف أىل الكتاب مف كالفرية ، مف اآليات عمى ىذه المقالة الشنيعة
 : الييكد كالنصارػ كذلؾ ألسباب

 :القول باتخاذ الولد مناف ألحدية هللا وصمديته - 1
                                                           

 . بتصرؼ ٜٔٔ/  ٛ،  فسير القرطبيت انظر :((ٔ
 بتصرؼ . ٚٗٔ،  ٙٗٔ/  ٕٔ( انظر : المصدر السابق ، ٕ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ قاؿ سبحانو كتعالى: 

چ َقْكُلُو َتَعاَلى: " يقكؿ القرطبي في تفسيره : ؛ [ٗ-ٔاإلخالص: ]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 اْلِكْتُر، الَِّذؼ اَل َشِبيَو َلُو، َكاَل َنِظيَر َكاَل َصاِحَبَة، َكاَل َكَلَد َكاَل َشِريؾَ  َأِؼ اْلَكاِحدُ     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
".(1) . 
كالبد أف يككف لو شيء يناسبو ، ما مف شيء مف المخمكقات إال" : يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية و

ما فرع، إما أصل ما نظير، كا  كالبيائـ ، كالجف  ، أك ثبلثة كىذا في اآلدمييف، أك اثناف مف ذلؾ، كا 
ف لـ يتكالدكا بالتناسل ، كأما المبلئكة، ظاىر كليذه كانت ىذه ، فميـ األمثاؿ كاألشباه، فإنيـ كا 

 ركيفمف كفر مف الييكد كالنصارػ كالصابئيف كالمجكس كالمش مىع اً السكرة أؼ سكرة اإلخبلص رد
مثل مف  ، أك البشر، بأف لو بنيف كبنات مف المبلئكة: ﴾ رد لقكؿ مف يقكؿ پ  ڀ فإف قكلو ﴿،

ې  ې  ى  چ  :كما قاؿ تعالى ، أك عزير ابف هللا، أك يقكؿ المسيح، المبلئكة بنات هللا: يقكؿ 

. " [ٓٓٔ: األنعام] چى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
(ٕ) 

قاؿ هللا ): عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ، الحديث الصحيح عف أبي ىريرة رضي هللا عنو كقد جاء في
لف يعيدني : فقكلو، فأما تكذيبو إياؼ، كشتمني كلـ يكف لو ذلؾ، كلـ يكف لو ذلؾ، كذبني ابف آدـ

كأنا ، كلداً اتخذ هللا : فقكلو،  كأما شتمو إياؼ، كليس أكؿ الخمق بأىكف عمي مف إعادتو، كما بدأني
فالحديث يدؿ عمى أف القكؿ باتخاذ الكلد  (ٖ)(كلـ يكف لي كفأ أحد، لـ ألد كلـ أكلد، األحد الصمد

، كىذا مما  فيو منافة لمكماؿ اإلليي، كالكحدانية، كشتـ لمحق تبارؾ كتعالى، كانتقاصًا لقدره سبحانو
 .رػ الفاسدةيستنبط مف عقائد النصارػ الفاسدة كىذا يستنبط مف عقائد النصا

 منافاة الكمال: -ٕ

    ۅ   ۋۋ  ٴۇ  ې  ې  ۉ  ۉ   ې  ڭې  ڭ  ڭڭ   ۓۓ  ے  ے  ٙچ قاؿ سبحانو كتعالى: 
  .[ٛٙيونس: ]چ   ەئ  ائ  ائ    ى  ى  ې  ې  ېې  ى  ى  ۅ

 

___________________________ 

 . ٕٗٗ/ٕٓانظر : تفسير القرطبي ،  (ٔ)
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ق( ، الجزء الثاني ، صفحة ٕٛٚاني ت)ر تيمية الحمجمكع الفتاكػ ، أحمد عبد الحميـ بف  (ٕ)
، تحقيق عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ ، نشر مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف ٜٖٗ

 ـ .ٜٜ٘ٔق، ٙٔٗٔالشريف ، المدينة النكرة ، المممكة العربية السعكدية ، سنة النشر 
الجزء الرابع ، صفحة صحيح البخارؼ ، دمحم بف أسماعيل أبك عبد هللا البخارؼ الجعفي،  (ٖ)

، تحقيق دمحم بف ناصر الناصر ، نشر دار طكؽ النجاة )  ٜٓٙٗ، حديث رقـ ،:  ٖٜٓٔ
 ق.ٕٕٗٔمصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي ( ، الطبعة األكلى 

 

 چ ﮲ چ. َيْعِني اْلُكفَّارَ    چ ھ  ے  ے  ۓۓچ َقْكُلُو َتَعاَلى: " قاؿ القرطبي في تفسيرىا : 
ماكاِت َكما ِفي  َرَكاِء َكاأْلَْنَداِد. )ُىَك اْلَغِنيُّ َلُو َما ِفي السَّ نزه نفسو عف الصحابة َكاأْلَْكاَلِد َكَعِف الشُّ

َـّ َأْخَبَر ِبِغَناُه اْلُمْطَمِق، َكَأفَّ َلُو َما ِفي السمكات كاألرض ممكا كخمقا كعبيدا ﯀   چ اأْلَْرِض( ُث ﮿    

    ٍة ِبَيَذا.    چ ﯁  ـْ ِمْف ُحجَّ ِمْف ِإْثَباِت  چ                چَأْؼ َما ِعْنَدُك
 (ٔ)." اْلَكَلِد َلُو، َكاْلَكَلُد َيْقَتِضي اْلُمَجاَنَسَة َكاْلُمَشاَبَيَة َكَّللاَُّ َتَعاَلى اَل يجانس شيئا كال يشابو  شيئاً 

ككبلىما يستمـز ، كنظير لو، جنس الكالدفاف الكلد مف ): يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
لـز افتقار كل  لك فرض مكافئاً  فالذؼ جعل  شريكاً ، فيمتنع كجكد قادر بنفسو، الحاجة كالفقر

ف كاف غير مكافل فيك مقيكر، كىك ممتنع، منيما ، كالكلد يتخذ المتخذ لحاجتو إلى معاكنتو لو، كا 
كهللا ىك ، كفقر، فاتخاذ الكلد إنما يككف عف حاجة، كالدلافاف الكلد إذا اشتد أعاف ، كما يتخذ الماؿ
ف اتخاذ الكلد ىك ؛ ألبل ىي أنقص ، ففي ىذه القكؿ منافة لكماؿ هللا  عز كجلالغني الحميد 

 . (ٕ)( فيك أنقص في الكالدة، عكض عف الكالدة لمف لـ يحصل لو

 امتناع الوالدة عليه سبحانه: -3

                                                           

 . 416/ 7انظر : تفسري القرطيب , (  6)

 
ه ( , اجلزء االول , الصفحة 757النبوات , تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي , ت ) (  5)  (6)

, نشر أضواء السلف , الرايض , اململكة العربية  , عبد العزيز بن صاحل الطواينالعشرون بتصرف , حتقيق  : 
 م . 5111ه , 6351السعودية , الطبعة األوىل , 
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كنفى اتخاذ الكلد جميعًا، فمك كاف ، كتابو عف نفسو الكالدة فقد نفى الحق تبارؾ كتعالى في
كلكقع ىذه ، جائزًا في حقو الكالدة، لما كاف إال مف طريق التبني كاالختيار ؛ المتناع الكالدة عميو

  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ٙ  ٘  ٗ  ٘چ االختيار مف اشرؼ المخمكقات قاؿ سبحانو كتعالى: 
 .[ٗالزمر: ]چ    ٴۇ    ې  ې  ۉ  ۉ  ېې  ڭڭ

َي َأَحًدا ِمْف َخْمِقِو ِبَيَذا َما َجَعَمُو َعزَّ َكَجلَّ قاؿ القرطبي في تفسيرىا  : َأْؼ َلْك َأَراَد َأْف ُيَسمِّ
اُر". ." ُسْبحاَنُو" َأْؼ َتْنِزيًيا َلُو َعِف اْلَكَلِد" ُىَك َّللاَُّ اْلكاِحُد اْلَقيَّ ـْ  ِإَلْيِي

 

 :ن اثنينالوالدة ال تكون إال م -ٗ
ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   چ : قاؿ الحق سبحانو كتعالى، ال صاحبة لو  هللا سبحانو

 . [ٔٓٔ: األنعام]چحئ  مئ  ىئيئ  جب  حب            خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت   

َأْؼ         چ ی  ی  ی  ی چ َكْيَف َيُجكُز َأْف يككف لو كلدَأْؼ ُمْبِدُعُيَما، فَ " يقكؿ القرطبي في تفسيرىا :

 ( ٔ)."أؼ زكجة چ جئ   حئ  مئ  ىئ چِمْف َأْيَف يككف لو كلد. ككلد كل شي َشِبيُيُو، َكاَل َشِبيَو َلُو. 

، ككنو ليس لو صاحبة: كفي اآلية ثبلثة أدلة عمى نفي الكلد أحدىا": كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
ألف خمق كل ؛ كىى التكلد ، لمكالدة العقميةكخمق كل شيء نفي : كقكلو، فيذا نفي الكالدة المعيكدة
أف يككف لما ادعت  -كهللا أعمـ  -كىك بكل شيء عميـ يشبو : كقكلو، شيء ينافي تكلدىا عنو

كالعمة ال ، كالصابئة القائمكف بالتكلد، النصارػ أف المتحد بو ىك الكممة التي يفسركنيا بالعمـ
، عمى الصابئة إلثبات ىذه الصفة لو رداً ؛ ميـ ذكر أنو بكل شيء ع؛ بكل شيء  يجعمكنو عالماُ 

 ( ٕ)." كنفييا عف غيره ردًا عمى النصارػ 

 عراض أنبياء هللا وأوليائو عن عبادة غيره:إ -٘

 [.ٔٛالزخرف: ]چ   گ  گ      ک  ک  ک  ک      ڑ  ڑ  ژچ قاؿ سبحانو: 

                                                           

( 
 . 416/ 7انظر : تفسري القرطيب , (6

 

( 
 .5/332جمموع الفتاوى , ابن تيمية ,  (5
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ُؿ َمْف َيْعُبُد لمكفار ُقْل َيا ُمَحمَُّد يقكؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية :معناه أؼ"  ِ َكَلٌد َفَأَنا َأكَّ ِإْف َثَبَت ّلِلَّ
ِليِل َفَأنَ  ُؿ َكَلَدُه، َكَلِكْف َيْسَتِحيُل َأْف َيُككَف َلُو َكَلٌد، َكُىَك َكَما َتُقكُؿ ِلَمْف تناظره: إف ثبت ما قمت ِبالدَّ ا َأكَّ

 .( ٔ)"ِد، َأْؼ اَل َسِبيَل ِإَلى اْعِتَقاِدهِ َمْف َيْعَتِقُدُه، َكَىَذا ُمَباَلَغٌة ِفي ااِلْسِتْبَعا

 

 

 

كما ذكر ذلؾ كثير مف أىل  -عز كجل -ىذا مف األدلة العقمية عمى نفي الكلد عف هللا ك 
ففي ذلؾ مرضاة ، فالرسكؿ ىك أكؿ العابديف لذلؾ الكلد؛ ألنو يككف مستحقاً  لمعبادة كالكالد. التفسير
، فمك صح ىذا، كما يحصل في الدنيا مف تعظيـ أبناء الممكؾ، كقياـ بحق عبادتو، كطاعة لو، لمرب

كلكف ىذا ممتنع غاية االمتناع عف هللا عز كجل فبل أعبد أحدًا ، كقاـ الدليل عميو لكاف أكؿ العابديف
 . غيره

يقكؿ اآللكسي: " فالمعنى إف كاف لمرحمف كلد، كصح ذلؾ، كثبت ببرىاف صحيح ك 
كأسبقكـ إلى طاعتو، كاالنقياد لو  ، بيا، فأنا أكؿ مف يعظـ ذلؾ الكلدتكردكنو، كحجة كاضحة تدلكف 

كما يعظـ الرجل كلد الممؾ لعظـ أبيو، كىذا نفي لكينكنة كلد لو سبحانو عمى أبمغ كجو، كىك 
كالمذىب الكبلمي، فإنو في الحقيقة قياس استثنائي استدؿ فيو بنفي البلـز البيف  ، الطريق البرىاني

، كىك كينكنة الكلد لو سبحانوك ، انتفاؤه،  كذلؾ نظير قكلو ، ىك عبادتو ملسو هيلع هللا ىلص لمكلد عمى نفي الممزـك
 (ٕ). [ٕٕاألنبياء: ] چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې چ : تعالى

فيذا احتجاج عظيـ عند مف عرؼ أحكاؿ الرسل، كأنو إذا عمـ أنيـ أكمل الخمق، كأف كل 
نكارًا لو كبعدًا منو، خير فيـ أكؿ الناس  سبقًا إليو كتكميبًل لو، ككل شر فيـ أكؿ الناس تركًا لو كا 

                                                           

 .119/ 16انظر : تفس ر القرطبي ,  1))

 
تفس ر القرآ  العظ    السبع المثاني, شها  ال    محم   ب  عبال    الحسال ني اول سالي,   ر ح المعاني في ( (2

, نشالالر  ار الكتالال  العلم الالة, ب الالر  , 411ه, تحق الالع علالالي عبالال  البالالارا عط الالة, الجالالز، الثالالام  عشالالر, صالالفحة 1271
  ه.1415الطبعة األ لى, 
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فمك كاف عمى ىذا لمرحمف كلد كىك الحق، لكاف دمحم بف عبد َّللّا، أفضل الرسل أكؿ مف عبده، كلـ 
 .(ٔ)يسبقو إليو المشرككف 

سبحانو  - فكاف ىذه اإلعراض مف الرسل الكراـ دليل عمى بطبلف نسبة الكلد إلى هللا
 . كتعالى عما يقكؿ الظالمكف عمكًا كبيراً 

 قكؿ منكر كشنيع أنكرتو حتى الجمادات قاؿ سبحانو كتعالى في معرض الرد عمى ىذا  -ٙ

ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    چ : االدعاء العظيـ

                             ﯁   ﯀   ﮿   ﮾    ﮽   : مريم] چ﮼  
ٛٛ-ٜٕ] . 

﮲  چ َقْكُلُو َتَعاَلى: "قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية :  َيْعِني اْلَيُيكَد   چے  ے  ۓ  ۓ 
ـَ َأفَّ اْلَمبَلِئَكَة َبَناُت َّللاَِّ  " كادت السمكات اف تتشقق كتتصدع األرض كتسقط َكالنََّصاَرػ، َكَمْف َزَع

 .(ٖ)الجباؿ ىدًا كىدمًا مف ىذا الزعـ 

كىذا تقبيح كتشنيع لقكؿ المعانديف الجاحديف، الذيف زعمكا أف الرحمف اتخذ كلدًا، فقد جاءكا 
بشيء عظيما، تكاد السمكات عمى عظميا كصبلبتيا أف تتصدع كتنفطر، كالجباؿ أف تندؾ مف 

أؼ: ﴾     ﴿أجل ىذه الدعكػ القبيحة تكاد ىذه المخمكقات، أف يككف منيا ما ذكر، كالحاؿ أنو: 
كىك ، يدؿ عمى نقصو كاحتياجو، كذلؾ ألف اتخاذه الكلد، ﴾         ﴿ال يميق كال يككف 

 . (ٕ)كهللا تعالى ال شبيو لو كال مثل كال سمي، مف جنس كالده، كالكلد أيضا. الغني الحميد

. ككادت أف تزكؿ منو لعظمة هللا تبارؾ كتعالى، كخافت مف ىذا الشرؾ، فالجمادات فزعت
كتيكيل ألمرىا المنبل عف كماؿ ، اآلية التفات مف الغيبة إلى الخطاب رد لمقالتيـ الباطمةكفي 
كتسجيل عمييـ بنياية الكقاحة كالجيل ، كشدة الغضب المفصح عف غاية التشنيع كالتقبيح، السخط
 . (ٖ)كالجرأة

                                                           

بف ناصػر بػف عبػد هللا السػعدؼ، تحقيػق عبػد الػرحمف تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف ( (ٔ
 ـ. ٕٓٓٓق،  ٕٓٗٔ، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، ٓٚٚبف معبل المكيحق، الجزء األكؿ، صفحة 

 ، ٚ٘ٔ/ ٔٔ( انظر : تفسير القرطبي ، ٖ)
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف عبػد هللا السػعدؼ، الجػزء األكؿ،  :انظر( (ٕ

 ،. ٔٓ٘صفحة 
 . ٜٖٔ( ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، اآللكسي، الجزء السادس عشر، صفحة ٖ)
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 : حجة واىية

فيا ليا  اً عمى ككنو إليفكاف دليل ، بأف المسيح كلد مف غير أب: كيستدلكف عمى قكليـ ىذا
فيك دليل ظاىر البطبلف ، ال يحتاج بالتبرع لو بالدليل عمى بطبلنو، كدليل سقيـ، مف حجة كاىية
ف قمتـ إنما استدلمنا عمى ككنو إليا بأنو لـ يكد مف البشر: يقكؿ ابف القيـ لكاف  كلك كاف مخمكقاً ، "كا 

كىك أحق بأف يككف إليا منو ، آدـ إلو المسيحف فإف كاف ىذا االستدالؿ صحيحاً ، مف البشر مكلكداَ 
ألنيا ال أـ ليا كىي أعجب  خامساً  كحكاء أيضا جعمكىا إلياً ، ألنو ال أـ لو كال أب كالمسيح لو أـ

فخمق ، كأنو يفعل ما يشاء، لقدرتو مف خمق المسيح؟! كهللا سبحانو قد نكع خمق آدـ كبنيو إظياراً 
كخمق عبده المسيح مف أنثى ، زكجو حكاء مف ذكر ال مف أنثىكخمق ، آدـ ال مف ذكر كال مف أنثى

 . (ٔ)كخمق سائر النكع مف ذكر كأنثى"، ال مف ذكر

كتدؿ عمى ضبلؿ ، كبيذا يتبيف لنا فساد ىذه المقالة كمخالفتيا لممنطق كالعقل السميـ كالكاقع
 . قائميا نسأؿ مف هللا تعالى السبلمة كالعافية

 :التثميثعقيدة : المطمب الثاني
كاألساطير التي شاعت فى األمـ ، ال تخرج النصرانية عف نطاؽ األدياف البدائية تمؾ

التي أثارت كما ، كلعل أىـ المعتقدات النصرانية، ذلؾ ألنيا ال تمت إلى المسيح بصمة، القديمة
كاحد في  عقيدة التثميث التي تقكؿ أف هللا، كعبلمات االستفياـ، زالت تثير الكثير مف التساؤالت 

، كالركح القدس، كاالبف ،  ىـ األب ، أؼ أف النصرانية تدعي أنيا تديف بالتكحيد بثبلثة، ثبلثة أقانيـ
مف أيف أتت ىذه ، ك فيل ىذا الكبلـ معقكؿ أك مقبكؿ ؟؟ ، كالكاحد في ثبلثة، فالثبلثة في كاحد 

كىل في الكتب المقدسة ما يدؿ عمى ألكىية المسيح أك  ،  كمف أكؿ مف قاؿ بيا ؟؟ك العقيدة ؟؟ 
 . الركح القدس ؟؟

 :معنى التثميث عند النصارى : أوالً 
إال أف جماىير ، كاسعاً  إف المدقق لمعنى التثميث عند طكائف النصارػ يجد اختبلفاً 

كالغربية ، كعامة الكنائس الشرقية  ( ،البركتستانت)ك (األرثكذكس)ك (الكاثكليؾ)النصارػ مف 
كىي ، فمعبكدىـ لو ثبلثة أقانيـ في ثبلثة ذكات منفصمة اتحدت، يؤمنكف بإلو كاحد مثمث األقانيـ

 . األب كاالبف كالركح القدس

                                                           

 . ٕٓٔ، ص ٔ( ىداية الحيارػ في أجكبة الييكد كالنصارػ، البف قيـ الجكزية، ج(ٔ
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 ىل في الكتاب المقدس دليل عمى التثميث ؟؟ 

أف نجد ما يؤصمو في عشرات ، كنحف نتحدث عف التثميث أىـ عقائد النصرانية، المتكقعمن
كلكف المفاجل أف ال نعثر ال في ، الكاردة عمى لساف األنبياء ثـ المسيح عميو السبلـالنصكص 

، ككل ما  ؟فيل يعقل ىذا، العيد القديـ كال الجديد عمى أدلة كاضحة صريحة تتكمـ عف التثميث
تعمق النصارػ ببعض اإلشارات في بعض (العيد القديـيممككنو إشارات مكىكمة محتممة ، ففي )

ككركد كممة ) قدكس ، التثميث الصريحدعكػ لتي ال تدؿ بأؼ حاؿ مف األحكاؿ عمى النصكص ا
فمسكؼ ، التي لك استدؿ بيا عمى التثميث، كغيرىا مف الكممات المشابية (ٔ)قدكسقدكس رب الجنكد( 

 . ال لمتعددلكثرة تكرارىا لمتأكيد  نظراً إلخ ، ... كتخميساً  نرػ تربيعاً 

 : فميس فيو سكػ نصيف فقط ذكر فييما التثميثكأما في العيد الجديد 

األب كالكممة كالركح القدس : )فإف الذيف يشيدكف في السماء ىـ ثبلثة: في رسالة يكحنا األكلى - ٔ
، كىك نص غير مكجكد في سائر المخطكطات القديمة لمكتاب المقدس، كىؤالء الثبلثة ىـ الكاحد(

 (ٕ). باعتراؼ عمماء النصرانية أنفسيـ الحقاً  فقد أضيف، بل غير مكجكد في أكؿ نص مطبكع

دعا إلىعقيدةالتكحيدال   الثاني: فيك ما جاء في خاتمة متى مف أف المسيح قبيل صعكده إلى السماء
 (ٖ)التثميث. 

 . أصل التثميثثانيًا: 
، يظير أف ىذه العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت عف تأثر بالفمسفة األفبلطكنية الحديثة

كىي المدرسة التي تنسب إلييا الفمسفة األفبلطكنية ، زعيـ مدرسة االسكندرية (ٗ)(أفبلطكف )كذلؾ أف 
أف هللا ىك منشل األشياء ال يتصف بكصف مف ، كاف يرػ فيما يتعمق بالككف كمنشئو، الحديثة

كماؿ يميق يتصفبكل ، كليسفكرًاكفكرناكال إرادة كإرادتنا، فميس بجكىر كال عرض، أكصاؼ الحكادث
كال يحتاج إلى مكجد ؛ كأف أكؿ شيء صدر عف ىذا ، كيفيض عمى كل األشياء نعمة الكجكد، بو

كلكف ليس كمف يكلد ، كقد صدر عنو كأنو يتكلد منو ؛ كليذا العقل قكة اإلنتاج، المنشل ىك العقل

                                                           

 . ٗ/ٛكالرؤيا   ٔ/ٔكالتككيف   ٙ/ٖ( سفر إشيعيا (ٔ
 (.  ٕٓ  - ٛٔ/  ٕٛ( متى ) ٕ)
 . ٜٔ/ٚٔك  ٕٕ-ٓٔ/ٜمتى  انجيل :( انظر ٖ)
 ـ. ٕٓٚـ كتكفي سنة ٕ٘ٓكلد سنة  –( مف رجاؿ القرف الثالث الميبلدؼ ٗ)
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ء كمنو كعف ىذا الثالكث يصدر كل شي، كمف العقل تنبثق الركح التي ىي كحدة األركاح، عنو
 . يتكلد كل شيء

كعقيدة التثميث التي استقرت ، فكجو الشبو كاضح كل الكضكح بيف ىذا المذىب مف جية
ذا الحظنا أف ىذا المذىب كاف منتشرًا كمعركفًا قبل مجمع نيقية . عمييا المسيحية مف جية أخرػ  كا 

اإلسكندرية الذؼ نشأ في كأف بطريرؾ ، كأنو كاف المذىب الفمسفي لمدرسة اإلسكندرية، بأمد طكيل
البيئة التي ساد فييا ىذا المذىب كاف مف أكبر المدافعيف عف عقيدة التثميث في مجمع نيقية  كفي 

ذا الحظنا ىذا كمو ترجح لنا ما ذكرناه كىك أنو يظير أف العقيدة ، المجمع القسطنطيني األكؿ كا 
 . لحديثةالمسيحية الطارئة قد نشأت عف تأثر بالمدرسة األفبلطكنية ا

كذلؾ أف ، كمف الممكف كذلؾ أف تككف قد تأثرت بالديانة البرىمية في أكضاعيا األخيرة
ف كاف ثالكثيا ، الديانة البرىمية قد استقرت أكضاعيا في آخر األمر عمى االعتقاد بتثميث اآللية كا 

تقرر أف  كذلؾ أنيا، يختمف عف ثالكث المسيحييف في نشأة كل أقنكـ مف أقانيمو كعممو كصفاتو
ثـ انبثق منو اإللو سيفا كىك ، كأنو خمق العالـ كسمى نفسو الخالق، اإللو براىما كاف قبل الكجكد

كلك ترؾ ىذا اإللو كشأنو لفنيت السماكات كاألرض كمف ، اإللو المدمر المككل بالخراب كالفناء
 (ٔ). (اإللو فيشنك)ىك  بثق مف براىما إلو ثالثكليذا ان، فييف

 . بيف أف التثميث مبدأ فمسفي قديـ كعبادة كثنية سابقةمما سبق يت

 :إبطال التثميث في القرآن الكريمثالثًا: 
كلـ يتكمـ ، ال تعرؼ في أؼ ديف سماكؼ ، إف عقيدة التثميث بدعة عظيمة أحدثيا النصارػ 

كىي بعدد مف األدلة كقد رد القرطبي عمى ذلؾ ، كىي مخالفة لمعقل بكل المقاييس، نبي كاحد بيا
 كالتالي :

 بياف غمك النصارػ كزجر القرآف ليـ : –أ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ : قكلو تعالى تفسير قاؿ القرطبي في

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    

                                                           

، ٛٓٔ- ٚٓٔ( األسػػفار المقدسػػة فػػي األديػػاف السػػابقة لئلسػػبلـ، تػػأليف الػػدكتكر عمػػي عبػػد الكاحػػد كافػػي، صػػفحة (ٔ
 ـ. ٜٗٙٔ –ق ٜٗٛٔنشر مكتبة نيضة مصر، الطبعة األكلى، 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ]:َقْكُلُو َتَعاَلى  [ٔٚٔالنساء ] چڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ُركَف ُغُمكَّ ، َكاْلُغُمكُّ التََّجاُكُز ِفي اْلَحدِّ . َنْيٌي َعِف اْلُغُمكِّ  چٻ  پ   َكَيْعِني ِبَذِلَؾ ِفيَما َذَكَرُه اْلُمَفسِّ
ْفَراُط َكالتَّْقِصيُر كُ ، َكُغُمكَّ النََّصاَرػ ِفيِو َحتَّى َجَعُمكُه َربِّا، اْلَيُيكِد ِفي ِعيَسى َحتَّى َقَذُفكا َمْرَيـَ  مُُّو َسيَِّئٌة َفاإْلِ

بَلـُ  عمر أنو َكِفي َصِحيِح اْلُبَخاِرؼِّ َعفُ ، َكُكْفرٌ  َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى  (ٔ)اَل ُتْطُروِني ): قاؿ َعَمْيِو السَّ
ال تقكلكا إف لو : َأؼْ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ: َقْكُلُو َتَعاَلى. (ٕ)(ِعيَسى َوُقوُلوا َعْبُد َّللاَِّ َوَرُسوُلوُ 

 ، أك أبناء شريكاً 

 مكقف القرآف مف عيسى عميو السبلـ . –ب 

بَلـُ  -َتَعاَلى َحاَؿ ِعيَسى  هللا َبيَّفَ  حيث ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى " : َكِصَفَتُو َفَقاؿَ  -َعَمْيِو السَّ
َعَمى َأفَّ َمْف َكاَف َمْنُسكًبا ِبَكاِلَدِتِو َكْيَف " ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ " : َكَدؿَّ ِبَقْكِلوِ ، اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل َّللاَِّ َوَكِمَمُتُو"

َلِو َأْف َيُككَف َقِديًما اَل ُمْحَدًثاً ، ؟ َيُككُف ِإَلًيا َأْؼ ُىَك  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ :َقْكُلُو َتَعاَلى، .َكَحقُّ اإْلِ
ٌف ِبَكِمَمِة" ُكْف" َفَكاَف َبَشًرا ِمْف َغْيِر َأبٍ  ْيِء ِإَذا َكاَف َصاِدًرا َعْنوُ َكاْلَعَرُب ُتَسمِّي ، ُمَككَّ ـِ الشَّ ْيَء ِباْس . الشَّ

بَلـُ : َكِقيلَ  ـَ َعَمْيَيا السَّ ِ َتَعاَلى َمْرَي بَلـُ(، " َكِمَمُتُو" ِبَشاَرُة َّللاَّ ، َكِرَساَلُتُو ِإَلْيَيا َعَمى ِلَساِف ِجْبِريَل)َعَمْيِو السَّ
 . [٘ٗ: آل عمران] چوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  :َكَذِلَؾ َقْكُلوُ 

َكآِمُنكا ، َأْؼ آِمُنكا ِبَأفَّ َّللاََّ ِإَلٌو َكاِحٌد َخاِلُق اْلَمِسيِح َكُمْرِسُموُ  ڤ  ڤ   ڦ  :َقْكُلُو َتَعاَلى
ـْ ِعيَسى َفبَل َتْجَعُمكُه ِإَلًيا ُيِريُد ِبالتَّْثِميِث َّللاََّ " : اْبُف َعبَّاسٍ َقاَؿ ،آِلَيُتَنا" َثبلَثٌة" ڦ  ڦ. ِبُرُسِمِو َكِمْنُي

ـْ َثبَلَثةٌ " : َكَقاَؿ اْلَفرَّاُء َكَأُبك ُعَبْيدٍ . " َتَعاَلى َكَصاِحَبَتُو َكاْبَنوُ  ـْ ، " َأْؼ اَل َتُقكُلكا ُى َكالنََّصاَرػ َمَع ِفَرِقِي
، َفَيْجَعُمكَف ُكلَّ ُأْقُنكـٍ ِإَلًيا، ٌر َكاِحٌد َكَلُو َثبَلَثُة َأَقاِنيـَ ِإفَّ َّللاََّ َجْكىَ : ُمْجِمُعكَف َعَمى التَّْثِميِث َكَيُقكُلكفَ 

ـِ اْلُكُجكَد َكاْلَحَياَة َكاْلِعْمـَ  ـِ ِباأْلَِب َكااِلْبِف َكُركِح اْلُقُدسِ ، َكَيْعُنكَف ِباأْلََقاِني ، َكُربََّما ُيَعبُِّركَف َعِف اأْلََقاِني
كِح اْلَحَياةَ ، كدَ َفَيْعُنكَف ِباأْلَِب اْلُكجُ  ـْ ِفيِو َتَخبٌُّط َبَياُنُو ِفي ُأُصكِؿ ، َكِبااِلْبِف اْلَمِسيحَ ، َكِبالرُّ ـٍ َلُي ِفي َكبَل

يفِ   (ٔ). الدِّ

 التنكيع في أنماط االستدالؿ عمى إبطاؿ مزاعـ النصارػ . –ج 

ُسْبَحاَنُو َكَتَعاَلى َعَمى َيَدْيِو ِمْف ُيْجِريِو َّللاَُّ ما اعتماد المغة في بياف الحقائق كرد الشبيات . -
َراَدِتوِ   َخَكاِرِؽ اْلَعاَداِت َعَمى َحَسِبَدَكاِعيِو َكاِ 

                                                           

 ( اإلطراء مجاكزة الحد في المدح كالكذب فيو. ٔ)
 ، ٕ٘٘، ص ٛ( أخرجو البخارؼ في باب الطيب لمجمعة، ج (ٕ
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ُخُركَج َىِذِه اأْلُُمكِر َعْف َمْقُدكِر اْلَبَشِر، َفَيْنَبِغي َأْف َيُككَف  االستناد لمبرىنة العقمية في الرد . -
لَ  : َلْك َكاَف َذِلَؾ ِمْف َمْقُدكَراِتِو ككاف مستقبًل بو ؛ َكاَف اْلُمْقَتِدُرَعَمْيَيا َمْكُصكًفا ِباإْلِ ـْ ِييَِّة، َفُيَقاُؿ َلُي

ـْ َعْنُو ِمْف َمْقُدكَراِتِو، َكَلْيَس َكَذِلؾَ   َتْخِميُص َنْفِسِو ِمْف أَْعَداِئِو، َكَدْفُع َشرِِّى
ذلؾ بما حصل مع مكسى عميو السبلـ مف  ةُمَعاَرُض حشد الشكاىد النقمية في بياف الفساد . -

، ِمْثَل َقْمِب اْلَعَصا ُثْعَباًنا، َكَما َكاَف َيْجِرؼ َعَمى َيَدْيِو ِمَف اأْلُُمكِر اْلِعَظاـِ المعجزات العظيمة ، 
ْمَكػ  . ،َعَمى َيِد اأْلَْنِبَياءِ  َكَكَذِلَؾ َما َجَرػ ، َكَغْيِر َذِلؾَ ، َكَفْمِق اْلَبْحِر َكاْلَيِد اْلَبْيَضاِء َكاْلَمفِّ َكالسَّ

(ٕ) 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  چ : كقاؿ تعالى

 . [ٖٚ :المائدة] چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

____________________ 

 .ٕٕ – ٕٓ/ٙتفسير القرطبي  (ٔ)
 .ٕٙ – ٕٓ/ ٙالمرجع السابق ، انظر : (ٕ)

 

 

أؼ أحد  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ يقكؿ القرطبي في تفسير اآلية 
أب كابف كركح : ألنيـ يقكلكف ، كىذا قكؿ فرؽ النصارػ مف الممكية كالنسطكرية كاليعقكبية، ثبلثة
نما يمتنعكف مف العبارة كىي الزمة ، كال يقكلكف ثبلثة آلية كىك معنى مذىبيـ، إلو كاحد، القدس كا 
، كاألب إلو، أف االبف إلو: كذلؾ أنيـ يقكلكف ، ىكذا صح أف يحكى بالعبارة البلزمةكما كاف ، ليـ

 ، كركح القدس إلو

أؼ أف اإللو ال يتعدد  كقكلو  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ :كقكلو، فأكفرىـ هللا بقكليـ ىذا
أؼ يكفكا عف القكؿ بالتثميث ليمسنيـ عذاب أليـ في الدنيا  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڱ  :تعالى
 (ٔ). كاآلخرة

بل جمعت المتناقضات ، إف عقيدة التثميث جمعت بدكف منازع بيف الغمكض كالتعقيد معاً  
لـ يجد ، كأماـ ىذا التناقض كالتضاد، أك الكاحد ثبلثةً  فكيف يعقل أف يككف الثبلثة كاحداً ، كاألضداد

                                                           

 ٜٕٗ/ٙ، لقرطبي فسير ات( ٔ)
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إف التثميث سر مف األسرار ال يمكف لمعقل أف يقف عمى : ص منذلؾ إال بالقكؿالنصارػ لمتخم
 . بينما المفترض أف تككف العقيدة سيمة كاضحة كما ىي العقيدة اإلسبلمية، كنييا

 :عبادة اآللية والرىبان من دون هللا تعالى: المطمب الثالث
القكـ أف يدخمكا الشرؾ إلى قمكب كىي مف أقبح العقائد الفاسدة التي مف خبلليا أراد ىؤالء 

كلذلؾ فيـ يزعمكف أف ىؤالء األحبار ، الناس مف خبلؿ ىذه العقيدة كغيرىا مف العقائد الباطمة
فيحمكف ، كليـ السمطة المطمقة في الديف، كالرىباف يتكممكف كيأمركف كينيكف نيابة عف هللا تعالى

كتقبيمو ألعتابيا كألقداميـ ) ، حضكره لمكنيسة بل كيغفركف لممذنب كالمجـر كالفاجر بمجرد، كيحرمكف 
النجسة ( كقد يمنحكف المجرميف كالمفسديف في األرض صككؾ الغفراف زاعميف أنيـ يضمنكف ليـ 

 بيا الجنة !

كىذه التسمية نابعة مف فكرتيـ الخاطئة مف أف ، كلذلؾ فيـ يسمكف رجاؿ الكنيسة ) رجاؿ الديف (
كقد انتقمت ىذه التسمية ، و رجاؿ ال يتدخمكف بأمكر الدنيا التي ليا رجالياكل، الديف ال صمة لو بالدنيا

حتى  أصبح ؛ كأخذ المصطمحات الغربية دكف تمحيص ، مع األسف إلى المسمميف بالتقميد األعمى
كنسكا أف ، كأف لمسياسية رجاؿ يختمفكف عف رجاؿ الديف، المسممكف يتغنكف بيذه الشعارات الزائفة

ألف مف أىـ شركط الكالية ، ككل المسمميف ينبغي أف يككنكا رجاؿ ديف كسياسية، الحياةاإلسبلـ ديف 
حتى تيتدؼ نشاطات الحياة كميا بأحكاـ اإلسبلـ التي ، الفقو كالعمـ بالديف: كاإلمارة في اإلسبلـ

 . تشمل كل شيء
 : المقصود من عبادة الرىبان واآللية

ـْ  ـْ َأْنَزُلكُى ـْ ُيِحمَُّو َّللاَُّ َمْعَناُه َأنَُّي ـْ ُيَحرِّْمُو َّللاَُّ َكَل ـْ ِلَما َل ـْ َكَتْحِميِمِي ـْ ِفي َقُبكِؿ َتْحِريِمِي . َمْنِزَلَة َربِِّي
ـْ َكَنَكاِىيِيـْ  ـْ ِفي َأَكاِمِرِى ـْ َأَطاُعكُى  (ٔ). أؼ َأنَُّي

تكافقكا َعَمْيَيا كارتبطكا َلَيا مف ك  ا ألَْنُفِسِيـْ ىكضُعك كما أنيـ اتبعكا أحبارىـ كرىبانيـ في القكانيف التي 
ة ِتْمَؾ القكانيف َشاىد مف تكراة َكاَل مف إنجيل   (ٕ).غير َأف يْشيد ِبِصحَّ

 : رد القرطبي عمى ىذه الفرية

                                                           

 . ٙٓٔ / ٗ( تفسير القرطبي (ٔ
 .٘ٓٗ/ ٔ( انظر : اإلعبلـ لمقرطبي ، ٕ) 
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﯀  چ  :قاؿ تعالى ﮿     ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸    ﮷ 

                                  چ﯁ 

 [ٖٔ: التوبة]

حيث ، القرطبي عمى ذلؾ مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ كبيف بطبلف ىذه العقيدةكقد رد 
﮽   چ : قاؿ القرطبي في تفسير قكلو تعالى ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸    ﮷ 

﯀  ﮿    ُمُو َكُيْتِقُنُو ِبُحْسِف اْلَبَياِف ، اأْلَْحَباُر َجْمُع َحْبرٍ   چ ﮾  ُف اْلَقْكَؿ َكُيَنظِّ َكُىَك الَِّذؼ ُيَحسِّ
ِ ، َكالرُّْىَباُف َجْمُع َراِىٍب َمْأُخكٌذ ِمَف الرَّْىَبةِ . َكِمْنُو َثْكٌب ُمَحبٌَّر َأْؼ َجَمعَ . َعْنوُ  َكُىَك الَِّذؼ َحَمَمُو َخْكُؼ َّللاَّ

يََّة ُدكَف النَّاسِ   چ: َقْكُلُو َتَعاَلى. وِ َكَيْجَعُل َزَماَنُو َلُو َكَعَمَمُو َمَعُو َكُأْنَسُو بِ ، َتَعاَلى َعَمى َأْف ُيْخِمَص َلُو النِّ

ـْ كاألرباب حيث أطاعكىـ في كل : َقاَؿ أَْىُل اْلَمَعاِني چ ﮺ ﮻  ﮼  ﮽  ـْ َكُرْىَباَنُي َجَعُمكا َأْحَباَرُى
ِ ْبُف . َأْؼ َكالنَّارِ  [ٜٙ: الكيف] چمت  ىتيت  جث  مث  ىث   چ :َكِمْنُو َقْكُلُو َتَعاَلى، شي َقاَؿ َعْبُد َّللاَّ

 : اْلُمَباَرؾِ 

يَف ِإالَّ اْلُمُمكؾُ   َكَأْحَباُر ُسكٍء َكُرْىَباُنَيا... َكَىْل َأْفَسَد الدِّ

ُسِئَل ُحَذْيَفُة َعْف َقْكِؿ : َرَكػ اأْلَْعَمُش َكُسْفَياُف َعْف َحِبيِب ْبِف َأِبي َثاِبٍت َعْف َأَبى اْلَبْخَتِرؼِّ َقاؿَ 
ِ َعزَّ َكَجلَّ  ـْ َكرُ : َّللاَّ ِ" َىْل عبد كىـ؟ َفَقاَؿ اَل " اتََّخُذكا َأْحباَرُى ـْ َأْربابًا ِمْف ُدكِف َّللاَّ ـُ ، ْىباَنُي َكَلِكْف َأَحمُّكا َلُي

ـَ َفاْسَتَحمُّكهُ  ـُ اْلَحبَلَؿ َفَحرَُّمكهُ ، اْلَحَرا ـٍ َقاؿَ . َكَحرَُّمكا َعَمْيِي َأَتْيُت النَِّبيَّ : َكَرَكػ التِّْرِمِذؼُّ َعْف َعِدؼِّ ْبِف َحاِت
ـَ َكِفي ُعُنِقي َصِميٌب ِمْف َذَىبٍ َصمَّى َّللاَُّ  )َما َىَذا َيا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَك َىَذا اْلَوَثَن( : َفَقاؿَ .  َعَمْيِو َكَسمَّ

َمْرَيَم" ُثمَّ   اْبنَ َوَسِمْعُتُو َيْقَرُأ ِفي ُسوَرِة" َبَراَءٌة" اتََّخُذوا َأْحباَرُىْم َوُرْىباَنُيْم َأْربابًا ِمْن ُدوِن َّللاَِّ َواْلَمِسيحَ 
ُموا َعَمْيِيمْ : َقالَ  َذا َحرَّ  )َأَما إنيم لم يكونوا يعبد ونيمَوَلِكنَُّيْم َكاُنوا ِإَذا َأَحمُّوا َلُيْم َشْيًئا اْسَتَحمُّوُه َواِ 

ُموهُ  ﯀  چ: َقْكُلُو َتَعاَلى:َقاؿَ (ٔ). (َشْيًئا َحرَّ ﮿    . اْلَجِبيفِ اْلَعَرُؽ َيِسيُل ِمَف : َكاْلَمِسيحُ   چ ﮾ 
(ٕ) 

                                                           

ـِ ْبػػِف ٜٖ٘ٓ( ركاه الترمػػذؼ فػػي سػػننو حػػديث رقػػـ )(ٔ ػػبَل (كفػػاؿ َىػػَذا َحػػِديٌث َغِريػػٌب اَل ُيْعػػَرُؼ ِإالَّ ِمػػْف َحػػِديِث َعْبػػِد السَّ
 ٖٕٓ: ِٖفي اْلَحِديِث، كخرجو السيكطي في الدر المنثكر َحْرٍب. َكُغَطْيُف ْبُف أَْعَيَف َلْيَس ِبَمْعُركٍؼ 

 . ٕٙ، ص ٔٔ( تفسير القرطبي، ج ٕ)
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ِبيعُ  ـْ ُربََّما َكَجُدكا ِفي : ُقْمُت أِلَِبي اْلَعاِلَيِة َكْيَف َكاَنْت ِتْمَؾ الرُُّبكِبيَُّة ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل؟ َفَقاؿَ : َكَقاَؿ الرَّ ِإنَُّي
ِ َما ُيَخاِلُف َأْقَكاَؿ اأْلَْحَباِر َكالرُّْىَبافِ  ِ َفَكاُنكا ، ِكَتاِب َّللاَّ ـَ ِكَتاِب َّللاَّ ـْ َكَما َكاُنكا َيْقَبُمكَف ُحْك َيْأُخُذكَف ِبَأْقَكاِلِي

 (ٔ). َتَعاَلى

كقد ظير ىذا ، كال يشرككا معو أحد مف األحبار كالرىباف، أمرىـ أف يعبدكه كحده إف هللا تعالى – ٔ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ : ؿ تعالىحيث قا، كنصارػ نجراف بيف النبي  ملسو هيلع هللا ىلص جميًا في آية المباىمة 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  

كيقكؿ القرطبي في معرض رده عمييـ  [ٗٙ: آل عمران]چڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  
ِلَيُيكِد  كقيل. اْلِخَطاُب أِلَْىِل َنْجَرافَ  چ ڤ  ڤ  ڤچ : َقكُلُو َتَعاَلى: أيضًا في تفسير ىذه اآلية

ـْ َكاأْلَْرَبابِ ، اْلَمِديَنةِ  ـْ ِفي الطَّاَعِة َلُي ـْ َجَعُمكا َأْحَباَرُى ُىَك ِلْمَيُيكِد َكالنََّصاَرػ : َكِقيلَ . ُخكِطُبكا ِبَذِلَؾ أِلَنَُّي
ـَ  َكِفي ِكَتاِب النَِّبيِّ . َجِميًعا ـِ  ِإَلى ِىَرْقَل ِبْسـِ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ِ الرَّْحمِف الرَِّحي ِمْف ُمَحمٍَّد َرُسكِؿ  َّللاَّ

كـِ  ـِ الرُّ ِ ِإَلى ِىَرْقَل َعِظي َتْينِ ، أسمم تسمم، َساَلٌم َعمى َمِن اتََّبَع اْلُيدىَّللاَّ ْن ، ُيْؤِتَك َّللاَُّ َأْجَرَك َمرَّ َواِ 
اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإلى َكِمَمٍة َسواٍء َبْيَننا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ  َوَيا َأْىلَ ،(ٕ)َتَولَّْيَت َفِإنَّ َعَمْيَك ِإْثَم اأْلَِريِسيِّينَ 

َكاُء اْلَعْدُؿ َكالنََّصَفةُ  (ٖ). "" َفُقوُلوا اْشَيُدوا ِبَأنَّا ُمْسِمُمونَ : ِإَلى َقْوِلوِ  -َّللاََّ  َفاْلَمْعَنى َأِجيُبكا ِإَلى َما . َكالسَّ
ـْ ِإَلْيوِ  َرَىا بَقْكِلِو َتَعاَلى، َكُىَك اْلَكِمَمُة اْلَعاِدَلُة اْلُمْسَتِقيَمُة الَِّتي َلْيَس ِفيَيا َمْيٌل َعِف اْلَحقِّ ، ُدِعيُت : َكَقْد َفسَّ

أؼ ال نتبعو في تحميل ڍ   چ چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ: َقْكُلُو َتَعاَلى،  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ
﮹   چ : َكُىَك َنِظيُر َقْكِلِو َتَعاَلى. مََّمُو َّللاَُّ َتَعاَلىشي َأْك َتْحِريِمِو ِإالَّ ِفيَما حَ  ﮸    ﮷ 

﮽  ﮼   ﮻   ـْ ِفي َقُبكِؿ َتْحِريِمِيـْ [ٖٔ: التكبة] چ ﮺  ـْ َمْنِزَلَة َربِِّي ـْ َأْنَزُلكُى ـْ ، ؛ َمْعَناُه َأنَُّي َكَتْحِميِمِي
ـْ ُيِحمَُّو َّللاَُّ  ـْ ُيَحرِّْمُو َّللاَُّ َكَل ڎ   چ. َأْؼ أَْعَرُضكا َعمَّا ُدُعكا ِإَلْيوِ  چ ڍ  ڌ  ڌ چ :َقْكُلُو َتَعاَلى، ِلَما َل

ـِ ُمْنَقاُدكَف أِلَْحَكاِمِو معترفكف بما  عميو َعَمْيَنا  چڎ  ڈ      ڈ  ْسبَل َأْؼ ُمتَِّصُفكَف ِبِديِف اإْلِ
ْنَعاـِ  ألنيـ بشر مثمنا ، َربِّا اَل ِعيَسى َكاَل ُعَزْيًرا كال المبلئكة َغْيُر ُمتَِّخِذيَف َأَحًدا، ِفي َذِلَؾ ِمَف اْلِمَنِف َكاإْلِ

ـْ ُيَحرِّْمُو َّللاَُّ َعَمْيَنا، محدث كحدثنا ـْ َعَمْيَنا َما َل َكاَل َنْقَبُل ِمَف الرُّْىَباِف َشْيًئا ِبَتْحِريِمِي
ـْ ،  َفَنُككُف َقِد اتََّخْذَناُى

ُجكَد َكاَف ِإَلى َزَمِف النَِّبيِّ . َيتَِّخَذ" َيْسُجدُ َمْعَنى : َكَقاَؿ ِعْكِرَمةُ . َأْرَباًبا ـَ َأفَّ السُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  -َكَقْد َتَقدَّ
ـَ  َـّ  -َكَسمَّ : َوَرَوى َأَنُس ْبُن َماِلٍك َقالَ ، َنَيى النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم ُمَعاًذًا َلمَّا َأَراَد َأْن َيْسُجدَ ُث

                                                           

 . ٖٓ: ص ٙٔ(مفاتيح الغيب، لمفخر الرازؼ، جٔ)
 ( األريسييف: األكاركف كالفبلحكف كالخدـ، كالخكؿ، كل ذلؾ كارد في معنى ىذه الكممة. (ٕ
 (. ٕٕٖٖكمسمـ في كتاب الجياد كالسير رقـ)  (ٙ) ( ركاه البخارؼ في صحيحو، كتاب بدء الكحي رقـٖ)
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)اَل َوَلِكْن : َأُيَعاِنُق َبْعُضَنا َبْعًضا؟ َقالَ : َأَيْنَحِني َبْعُضَنا ِلَبْعٍض؟ َقاَل )اَل( ُقْمَنا، ْمَنا َيا َرُسوَل َّللاَِّ قُ 
 (ٕ) (ٔ). َتَصاَفُحوا(

لؾ لمخالفتيـ تعاليـ التكراة كاالنجيل  التشريع عدـ التسميـ ليـ بما ينسبكنو ألنفسيـ مف حق– ٕ
 : كتحريف االحكاـ فييما بما يناسب أىكاءىـ

نََّما ننكر َعَمْيِيـ َأف يْجَعُمكا أنفسيـ شارعيف كينزلكا أنفسيـ منزَلة رب اْلَعالميف َفِإنَُّو قاؿ القرطبي "  َكاِ 
ِريد َكيحكـ َما َيَشاء ِفي العبيد َكأما اأْلَْنِبَياء َفبَل ِإنََّما َيْنَبِغي الحكـ كالتحكـ َلُو ِإْذ َلُو َأف يفعل َما يُ 

َـّ أعجب مف َذِلؾ جرأتيـ عمى هللا كاستيزاؤىـ  نََّما يبمغكف َأْحَكاـ هللا ث يحكمكف مف ِعْند أنفسيـ َكاِ 
نصكصا َكَبيف ُحُدكدَىا  ِبِكَتاب هللا َفِإف َىِذه الذُُّنكب الَِّتي قدمت ذكرَىا قد شرع هللا َأْحَكامَيا ِفي التَّْكَراة

َفجعل ِفي َأكثر ِتْمَؾ اْلَمَكاِضع اْلَقْتل َكلـ يحكـ ِفيَيا ِبَشْيء ِممَّا اخترعكه َكَلْيَس ِفي إنجيميـ َأْيضا مف 
َىِذه اأْلَْحَكاـ َشْيء َكعند َىَذا تبيف َأنيـ خالفكا كتب هللا َكترُككا سنة رسل هللا كتحكمكا ِفي َذِلؾ 

 (ٕ)" كا سَنف َأْنِبَيائيـْ فحقت َعَمْيِيـ لعنة هللا َأَبد اآلبديف كغضبو ِإَلى َيْكـ الّديفبأىكائيـ َكتركُ 
 :تعالىعمى أوامر هللا  التمرد: الرابع المطمب

كىناؾ آيات ، قد ذكر القرآف الكريـ بعض الصكر التي تبيف تمرد النصارػ عمى أمر هللا تعالىف
كقد كقع التمرد عمى أكامر ، تمرد النصارػ عمى أكامر هللا تعالىكتكضح ، كثيرة في ىذا الباب تبيف

 : هللا في صكر عدة

في آخر  لو مع معرفتيـ السابقة بمبعثو ملسو هيلع هللا ىلص  كعدـ اتباعيـ، كفر النصارػ بالنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  - أكالً 
 تعالى نقضكا العيد مع هللا كلكف حينما بعثو هللا، كعمميـ بصفتو كنعتو مف خبلؿ كتبيـ، الزماف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ : قكلو تعالى، كمف ىذه اآليات،  ملسو هيلع هللا ىلص ككفركا بدمحم ، تعالى

پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

                                                           

ىػػ(، بػاب المصػافحة، الجػزء الثػاني، ٖٕٚ( سنف ابف ماجو تأليف، أبك عبد هللا دمحم بػف يزيػد القزكينػي، )المتػكفى: (ٔ
فيصػل عيسػى  -، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء الكتب العربيػة ٕٖٓٚ، حديث رقـ ٕٕٓٔالصفحة 
 .الحمبي  البابي

 . ٚٓٔ -ٗٓٔ/  ٗتفسير القرطبي ،  ( انظر :ٕ) 
 . ٘ٓٗ/ ٔ( انظر : اإلعبلـ لمقرطبي ، ٕ)
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ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ٙٔ –ٗٔاآليات : المائدة]چک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
] . 

 : تعالىمف ىذه اآليات نستطيع أف نبيف جانبًا مف ىذا التمرد عمى أكامر هللا 

يَماِف ِبُمَحمٍَّد َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ : أكالً  ، أخبر سبحانو كتعالى أنو أخذ عمييـ العيد ِفي التَّْكِحيِد َكاإْلِ
ْنِجيلِ  بَلـُ ، غير أنيـ نسكا ىذا العيد، ِإْذ ُىَك َمْكُتكٌب ِفي اإْلِ بَلُة َكالسَّ يَماُف ِبُمَحمٍَّد َعَمْيِو الصَّ َكُىَك اإْلِ

ـَ ؛ َكَجَعُمكا َذِلَؾ اْلَيَكػ َكالتَّْحِريَف ، َيْعَمُمكا ِبَما ُأِمُركا ِبوِ  َلـْ : َأؼْ  َسَبًبا ِلْمُكْفِر ِبُمَحمٍَّد َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
 . 

كلـ يقل سبحانو  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ مصداقًا لقكلو تعالى : النصرانيةابتداع : ثانياً 
ـْ اْبَتَدُعكا النَّْصَراِنيََّة َكَتَسمَّْكا َدِليٌل َعَمى َأنَّ : مف النصارػ   (ٔ). ِبَياُي

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   چ : قاؿ تعالى: تعالىعبادتيـ لممسيح مف دكف هللا  – ثالثاً 

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 [.ٕٚ: المائدة] چڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ " : القرطبي في تفسير ىذه اآليةيقكؿ 

كَف ِبوِ ، َىَذا َقْكُؿ اْلَيْعُقكِبيَّةِ  ڦ چ ڦ ٍة َقاِطَعٍة ِممَّا ُيِقرُّ ڦ  ڄ  چ : َفَقاؿَ ، فرد هللا عمييـ َذِلَؾ ِبُحجَّ

ـْ َكَياَيا َربِّ : ِسيُح َيُقكؿُ َأْؼ ِإَذا َكاَف اْلمَ  چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ   َّللاَُّ َفَكْيَف َيْدُعك َنْفَسُو َأ
ـٍ ِمَف : َكِقيلَ . كىك ِمْف َقْكِؿ ِعيَسى: قيل   چ ڃ  چ    چ  چ  چچ . َكْيَف َيْسَأُلَيا؟ َىَذا ُمَحاؿٌ  اْبِتَداُء َكبَل

ِ َتَعاَلى ْشَراُؾ َأْف َيْعَتِقَد َمَعُو ُمكِجًدا. َّللاَّ  . " َكاإْلِ

﮹  چ  :قاؿ تعالى: كرىبانيـ مف دكف هللا تعالى عبادتيـ ألحبارىـ –رابعاً  ﮷ ﮸    

﮺ ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                         

ـْ ِفي َقُبكِؿ  [ٖٔالتوبة: ] چ          ـْ َمْنِزَلَة َربِِّي ـْ َأْنَزُلكُى َمْعَناُه َأنَُّي

                                                           

 بتصرؼ.  ٜٔٔ-ٚٔٔ /ٙ( تفسير القرطبي (ٔ
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ـْ ُيِحمَُّو َّللاَُّ  ـْ ُيَحرِّْمُو َّللاَُّ َكَل ـْ ِلَما َل ـْ َكَتْحِميِمِي َكَىَذا َيُدؿُّ َعَمى ُبْطبَلِف اْلَقْكِؿ ِبااِلْسِتْحَساِف اْلُمَجرَِّد . َتْحِريِمِي
ِريَعةِ ، َدِليٍل َشْرِعيٍّ  الَِّذؼ اَل َيْسَتِنُد ِإَلى نَُّو ُيِحلُّ َما َحرََّمُو َّللاَُّ ِمْف َغْيِر َأْف ُيَبيَِّف ُمْسَتَنًدا ِمَف الشَّ  (ٔ).َكاِ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  :قاؿ تعالى: ابتداع الرىبانية –خامسًا 

ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

 [.ٕٚ: الحديد] چڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

 چ گ    گ چ ": يقكؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية

أف ىذه الرىبانية تـ ابتداعيا مف قبل النصارػ أنفسيـ ما فرضيا هللا تعالى عمييـ ، كال أمرىـ  –أ 
 بيا إال إبتغاء رضكاف هللا تعالى ، فما قامكا بيا حق القياـ .

،  كينبغي لمف ابتدع خيراص أف يدكـ عميو ، كال ية دالة عمى أف كل محدثة بدعة ىذه اآل –ب 
 .دخل في اآليةيعدؿ عنو إلى ضده ، في

اآلية دالة عمى أف العزلة عف الناس في الصكامع كالبيكت مستحبة عند فساد الزماف ، كتغير  –ج 
 (ٔ)األصدقاء كاإلخكاف .

چ  :كاتياـ  تعالى بالنقصاف قاؿ تعالى، عقيدة التثميث فييا تمرد عمى أكامر هللا تعالى – سادساً 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

 . [ٖٚ: المائدة] چڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

أؼ أحد  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ : يقكؿ القرطبي في تفسير اآلية 
كابف كركح أب : ألنيـ يقكلكف ، كىذا قكؿ فرؽ النصارػ مف الممكية كالنسطكرية كاليعقكبية، ثبلثة
نما يمتنعكف مف العبارة كىي الزمة ، كال يقكلكف ثبلثة آلية كىك معنى مذىبيـ، إلو كاحد، القدس كا 
،  كاألب إلو،  أف االبف إلو: كذلؾ أنيـ يقكلكف ، كما كاف ىكذا صح أف يحكى بالعبارة البلزمة، ليـ

أؼ أف اإللو ال ڱ   چ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ چ: كقكلو، فأكفرىـ هللا بقكليـ ىذا، كركح القدس إلو
أؼ يكفكا عف القكؿ بالتثميث ليمسنيمعذاب أليـ   چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ: يتعدد  كقكلو تعالى
 (ٕ). في الدنيا كاآلخرة

 :كتمردىـ عمى أكامر هللا تعالى، كقد عاقبيـ هللا تعالى في الدنيا بسبب ىذه األفعاؿ
                                                           

 . ٚٓٔ /ٗ( تفسير القرطبي (ٔ



 

113 
 

 الفصل الثاني

، ككل فرقة مأمكرة بعداكة صاحبتيا، كالبغضاء ؛ ككفر بعضيـ بعضاً بأف ألصق بيـ العداكة  -أ 
خفاء بعض األحكاـ ، كذلؾ جزاء لنقضيـ العيد كالميثاؽ مع هللا تعالى، كابغاضيا ألنيـ كفار كا 

ككشف ، كبينيا ككضحيا –ملسو هيلع هللا ىلص  –كقد جاء النبي ، المكجكدة عندىـ في كتبيـ كتغييرىا كطمسيا
يـ مثل آية الرجـ، كأصحاب السبت الذيف مسخكا قردة كغيرىا التي كانكا يخفكنيا، كَيْتُرُؾ كذبيـ كزيف

ِتِو، َكَداَلَلٌة َعَمى ِصْدِقِو كَ  ٌة َعَمى ُنُبكَّ نََّما ُيَبيُِّف َما ِفيِو ُحجَّ ، َشَياَدٌة ِبِرَساَلِتوِ أمكرًا أخرػ كثيرة َكاَل ُيَبيُِّنُيا، َكاِ 

ـْ يَكَيْتُرُؾ مَ   كف بو حاجة إلى تبييا َل

____________________ 

 . ٖٙٙ- ٖٖٙ/  ٚٔ،  تفسير القرطبيانظر :  (ٔ)
 ٜٕٗ/ٙالسابق ، المصدر (ٕ)

 :الزعم بأنيم أبناء هللا وأحبابو: المطمب الخامس
كفرية ال أساس ليا مف أقكاؿ ىؤالء المتبجحيف مف الييكد ، كىي شبية ال دليل عمييا

 . أف هللا اختصيـ بيذا األمر دكف غيرىـ مف الخبلئقك ، الخمق كىـ يعتقدكف أنيـ أفضل، كالنصارػ 

 : مضمون الشبية

، كىـ بنكه، ألنيـ منتسبكف إلى أنبيائو؛أف الييكد كالنصارػ يزعمكف أنيـ أبناء هللا كأحباؤه 
 . كىك يحبيـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   چ 

 . [ٛٔ: المائدة]چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ْنِجيِل ِحَكاَيًة َعْف ، َكالنََّصاَرػ َقاَلْت َنْحُف َأْبَناُء َّللاَِّ : يقكؿ القرطبي في تفسير اآلية أِلَفَّ ِفي اإْلِ
"ِعيَسى" َأْذَىُب  ـْ ِإَلى َأِبي َكَأِبيُك

ِ َكِباْلُجْمَمةِ : اْلَمْعَنى: َكِقيلَ . (ٔ) ـْ . َنْحُف َأْبَناُء ُرُسِل َّللاَّ ـْ َرَأْكا أِلَْنُفِسِي َفِإنَُّي
 . (ٕ)َفْضبًل 

 : رد القرطبي عمى ىذه الفرية

                                                           

 (.  ٚٔ: ٕٓيكحنا )( ٔ)
 . 651/  1( انظر تفسري القرطيب ,  5)
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ـْ َفَقاؿَ  قاؿ القرطبي َفَرّد هللا تعالى - ٔ ـْ َقْكُلُي ـْ َيُككُنكا َيْخُمكَف ِمْف  چ ڀ  ڀ  ڀ چ: َعَمْيِي َفَم
 : َأَحِد َكْجَيْيفِ 

ُبَنا: األكؿ ـْ ِإًذا َأْبَناَءُه َكَأِحبَّاَءهُ : َفُيَقاُؿ َلُيـْ ، ِإمَّا َأْف َيُقكُلكا ُىَك ُيَعذِّ ُب َحِبيَبوُ ، َفَمْسُت ، َفِإفَّ اْلَحِبيَب اَل ُيَعذِّ
كَف ِبَعَذاِبوِ  ـْ ُتِقرُّ  -َكَىَذا ُىَك اْلُمَسمَّى ِعْنَد اْلَجَدِليِّيَف ِبُبْرَىاِف اْلُخْمفِ  -يٌل َعَمى َكِذِبُكـْ َفَذِلَؾ َدلِ ، َكَأْنُت

ُبكا َما ِفي ُكُتِبِيـْ : الثاني ُبَنا َفُيَكذِّ ـْ ، َكَما َجاَءْت ِبِو ُرُسُمُيـْ ، َأْك َيُقكُلكا اَل ُيَعذِّ َكُيِبيُحكا اْلَمَعاِصَي َكُى
ـَ ُكُتِبِيـْ ، ُعَصاِة ِمْنُيـْ ُمْعَتِرُفكَف ِبَعَذاِب الْ  َأْؼ َكَساِئِر  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ :َكِلَيَذا َيْمَتِزُمكَف َأْحَكا

ـْ َعَمى الطَّاَعِة َكاْلَمْعِصَيةِ  ً ِبَما َعِملَ ، َخْمِقِو ُيَحاِسُبُك َفبَل  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ  .َكُيَجاِزؼ ُكبلِّ
 (ٔ). َأْؼ َيُئكُؿ َأْمُر اْلِعَباِد ِإَلْيِو في اآلخرة چڄ  ڄ  چ  .َشِريَؾ َلُو ُيَعاِرُضوُ 

 : ال يكجد ىناؾ دليل ألؼ مف الفريقيف عمى دعكاىـ – ٕ

كأف المسيح ىك ، نيـ أبناء هللا بكالدة الركحكأ، النصارػ يدعكف أف المسيح فداىـ بنفسوف
 . فرفضكا القبكؿ بنبكة دمحمكلذلؾ فيـ ليسكا بحاجة إلى إصبلح في دينيـ كدنياىـ ، ابنو الحقيقي

بشرت بدمحم كىذا الزعـ مردكد عمييـ ألف المكجكد في كتبيـ خبلؼ ما يدعكف إذ إف كتبيـ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  چ : قاؿ تعالى ملسو هيلع هللا ىلص 

   [.ٙ: فالص] چٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

                                                           

 . ٕٔٔ /ٙ، لمصدر السابق ا( (ٔ
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 المبحث الثاني

 م قف  عق  ة النصارى في الصفا  اوله ة
 القرطبي منها 

 

 مبان:وفيو مط

 المطمب االول: عقيدة التجسيم عند النصارى. 

 .المطمب  الثاني: اتيام هللا تعالى بالعيوب والنقائص
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 .وموقف القرطبي منيا عقيدة التجسيم عند النصارى : المطمب االول
 :تعريف التجسيم واالتحاد: أوالً 

، أف هللا تبارؾ كتعالى اتخذ جسد المسيح لو صكرة: االتحاد لدػ النصارػ المراد بو ىك
 (ٔ). تعالى هللا عما يقكلكف ، كحلَّ بيف الناس بصكرة إنساف ىك المسيح

 : اتحاد الكممة

الَِّتي ِىَي  عميو السبلـ كاف بالكممة بعيسى  سبحانو كتعالى حيث فسر النصارػ اتحاد هللا
 . اْلعمـ

 : كاختمف النصارػ فيما بينيـ في االتحاد كالحمكؿ عمى فرقتيف

كىـ َطاِئَفة ُمَتَقّدَمة يْعرُفكَف ، َكلـ تقل ِبَشْيء مف َذِلؾ، كىـ القمة تنفى اإلتحاد كالحمكؿ: الفرقة األكلى
 . ِإالَّ ِفي إنكارىـ نبكة َنبيَنا ُمَحمَّد ، َكاَل يَكاد َمْذَىبيـ ُيَخالف َمْذَىب اْلُمسمميف، باألرؤسية

ثباتو: الفرقة الثانية  كلكنيـ اختمفكا فيما بينيـ، كىـ األكثركف كالجميكر عمى الَقْكؿ ِبِو كا 

 . َكاَل يْسَأؿ َعنُو ِبحرؼ، َكيفَ نيـ مف َقاَؿ اَل ُيَقاؿ ِفيِو بفم -أ 

، َأف اْلَكِمَمة خالطت َجَسد اْلَمِسيح: ماىيتو فقالكا َكَتْفِسير، َكِمْنُيـ مف شرع ِفي َبَياف كيفيتو -ب 
اْختمطت اْلَكِمَمة : كزادكا َعَمْيِيـ َفَقاُلكا، لى َنْحك َىَذا ذىب الّركـا  ك ، كمازجتو َكَما يمازج اْلخمر المَّبف

 . كىك قكؿ اليعقكبية كالنسطكرية، َكاِحًدا فصارا َشْيئاً ، بالمسيح

َفَصاَر هللا ، َفاتخذ مف َلحمَيا جسداً ، َفدخل ِفي بطف َمْرَيـ، ِإف هللا نزؿ: فأما اليعقكبية َقاُلكا
 . َلىَتَعا كجرأتيـ عمى هللا، كىذا يدؿ عمى تكقحيـ، َمَع اْلَجَسد نفسا َكاِحًدا

ـ: كقاؿ َبعضيـ )اليعاقبة( َفَصاَر َذِلؾ المَّْحـ ، فزاده ِفي َنفسو، أف هللا اتخذ َذِلؾ المَّْحـ َكالدَّ
 . َكَصاَر ُمعظـ اليعاقبة ِإَلى َأف اْلَكِمَمة انقمبت َلْحًما كدماً ، هللا

نََّما ِىَي بعضو، َليست ِتْمَؾ النَّفس ِىَي هللا: َكأما النسطكرية َفَقاُلكا َكَىَذا ُىَك اْلُبْيَتاف الَِّذؼ ، َكاِ 
ُركَرِة كل ِإْنَساف  . يعمـ ُبْطبَلنو ِبالضَّ

                                                           

، نشػػر دار المعرفػػة، بيػػركت، الطبعػػػة ٖٙٔتفسػػير المنػػار، دمحم رشػػيد بػػف عمػػػي رضػػا، الجػػزء السػػادس، صػػػفحة ( (ٔ
 الثانية. 
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، َكَما يحل اْلعرض َمَحمو، ِإَلى َأف اْلَكِمَمة حمت َجَسد اْلَمِسيح ؛ َصاَرػ َكَصاَرت َطاِئَفة مف النَّ 
َكُربَما عبركا َلُو ، ُظُيكر البلىكت عمى الناسكت؛ َكَصاَر أخبلط مف النََّصاَرػ ِإَلى َأف الُمَراد باإلتحاد

َـّ اْختمُفكا ِفي َتْمِثيل َذِلؾ عمى َثبَلَثة أكجو، َعف َذِلؾ بالفيض  : ث

 . َفمنيـْ مف َقاَؿ ِمَثالو َما ينطبع ِفي اأْلَْجَساـ الصقمية مف اأْلَْشَياء الَِّتي تَقابمَيا - ٔ

َفيْظير نقش الطابع ، َكَما يضاىيو، ِمَثالو الطابع المنقكش ِإذا اتَّصل بشمع: َكِمْنُيـ مف َقاؿَ  - ٕ
ف لـ يحمو َشْيء مف الطابع، َعَمْيوِ   . َكاِ 

َلو عمى اْلَعْرش ِعْند ، معنى ُظُيكر البلىكت عمى اْلَمِسيح: اؿَ َكِمْنُيـ مف قَ   - ٖ كمعنى اْسِتَكاء اإْلِ
 . َمَع مصيرىـ ِإَلى اْسِتَحاَلة المماسة، اإلسبلمييف

ـْ أخُذكا َذِلؾ مف لفع الدْرع، َكُربَما يعبركف َعف اإلتحاد بالتدرع يشيركف ِإَلى َأف البلىكت اتخذ ، َكَأنَُّي
 (ٔ). َىِذه َمَذاِىب المشتيريف مف طكائفيـ. اْلَمِسيح درعاً ناسكت 

 :موقف القرطبي من عقيدتيم في االتحاد والحمولثانيًا: 
، كيفندىا كاحدة كاحدة، كيرد عمى خزعببلتيـ، عمييـ إثبات تمؾ العقيدة اإلماـ القرطبي ينكر

 : فيرد عمى المثبتيف ليا قائبلً 

طمب القرطبي مف النصارػ تعريف عقيدة االتحاد كبياف ما يثبت ىذه العقيدة إما عمى شكل – ٔ
ال فإف ىذه العقيدة باطمة  فقاؿ : "  ِإف اإلتحاد اَل يْسَأؿ : َكَقاؿَ ، َكأما مف أْثبتومجمل أك مفصل كا 

فقد اْعترؼ ، َفِإف لـ يعرفوُ ، فواَل َيْخُمك َأف تعرفو َأك اَل تعر : معنى اإلتحاد: َفَنُقكؿ، َكاَل يكيف، َعنوُ 
َـّ لما ُطكِلَب بتثبيتو ، َكاّدعى ُثُبكتو لممسيح َكحده، َفِإنَُّو اْعترؼ باإلتحاد، كناقض ُمَتَقدـ َقْكلو، بجيمو ث
 أعرفُو ِإالَّ أنني يقصر َعف ِإْدَراؾ َحِقيَقتو: َكأما مف َقاؿَ ، َكَقكؿ َباِطل، َكَىَذا تَناقض، اَل أعرفوُ : َقاؿَ 

: بقكلَنااما استداللكـ بسماع مكسى لكبلـ هللا تعالى فمردكد عميكـ ، َكاَل أقدر عمى اْلعباَرة َعنوُ ، عقمي
َكاَل ، َتَعاَلى الَِّذؼ ُىَك َكصفو الَِّذؼ َلْيَس ِبحرؼ هللاسمع ِبِو َكبَلـ ؛ ِإف هللا َتَعاَلى خمق َلُو إدراكاً 

ْدَراؾ عمى اْلُجْمَمة، َصكت َكَأنت لـ تعرؼ اإلتحاد جمَمة َكاَل ، َكلـ نفيمو عمى التَّْفِصيل ،ففيمنا اإْلِ
 (ٕ). بل جيمت كادعيت َأنَّؾ عممت، َتْفِصيبًل 

                                                           

 . ٕٛٔ – ٕٚٔ/ ٔ( انظر اإلعبلـ لمقرطبي: ج(ٔ
 . ٜٕٔ – ٕٛٔ/ ٔ: جمصدر السابق( انظر ال(ٕ
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ف اْلَمْفُيـك ألَ ، كمازجتو ممازجة اْلخمر المَّبف، جسـ اْلَمِسيحخالطت اْلَكِمَمة فساد استدالليـ بأف – ٕ
ر ِإالَّ ، مف المخالطة َكَذِلَؾ أف المخالطة ِإنََّما يعبر بَيا ، ِفي اْلَجَكاِىر المتحداتكالممازجة اَل يَتَصكَّ

كيشغمو ، يحفع حيزه، كاجتماعيا ِبَحْيُث يككف كل َكاِحد مف اْلَجَكاِىر المتمازجة، َعف تجاكر اْلَجَكاِىر
فادة تَصكره، وَفبَل ُبد مف َبَيان، كاالختبلط أمرًا آخر، َفِإف َأَرادكا باالمتزاج، َكيْمَنع ِمْنُو َغيره  (ٔ). كا 

َأك متحيز ِفي ، ِإنََّما ِىَي َأف يحصل جسـ، أِلَف َحِقيَقة اْلُحُمكؿ: بالحمكؿبطبلف قكؿ مف قاؿ – ٖ
ْسَبة َبينيَما ، كالمحصكؿ ِفيِو ُيسمى محبلً ، فيسمى اْلَحاِصل َحاالً ، َأك عمى َشْيء، َشْيء َكتَسمى النِّ
يو ، حمكالً   . النَّْحِكّؼ مصدرًا َىَذا ُىَك اْلَمْفُيكـ مف َحِقيَقة اْلُحُمكؿَكُىَك الَِّذؼ ُيَسمِّ

ف أردتـ الثَّاِني َفُيَك مَحاؿ ، َفِإف اْلعمـ َلْيَس بجسـ َكاَل َجْكَىر، َفِإف أردتـ َحِقيَقة اْلُحُمكؿ َكاَف محاالً  َكاِ 
 َكيقكـ عرض َكاِحد بمحميف ِفي زَمافٍ ، َجاِىبلً  كبقاؤه، أِلَنَُّو يْمـز َعَمْيِو ُمَفارَقة اْلعمـ اْلَجْكَىر ؛ َأْيضاً 
كحدكثيا ِإَلى َأْنَكاع مف المحاالت اَل يبكء بَيا ، َكيْمـز َعَمْيِو انتقاؿ الّصفة مف َمحل ِإَلى َمحل، َكاِحدٍ 
 (ٕ). كمنتحميا َأحَمق َجاِىل، َعاقل

ـ عمماً فكيف ي، ِإف اْلَكِمَمة انقمبت َلْحًما كدماً بطبلف قكليـ :– ٗ ، َكاْلَقِديـ َحاِدثاً ، ْنَقِمب المَّْحـ َكالدَّ
َكَلْكاَل ، َعف مف شّد أطرافا مف المعقكالتؾ مف المحاالت الَِّتي اَل تصدر ِإَلى غير َذلِ ، كالحادث َقِديماً 

 (ٖ). لما كجد مثل َىِذه الفكاقح ِفي َكبَلـ أحد مف اْلَمْخُمكَقات؛ اْلحمق كالتقميدات 
كر ِفي ، ِإف اإلتحاد ُىَك ُظُيكر كفيض: بياف زيف كبطبلف استدالليـ بالقكؿ – ٘ َكمثمو بانطباع الصُّ

َكيككف َجَسد اْلَمِسيح ، ِإنََّما َكاَف َيصح َلك َكاَف اْلعمـ ُصكَرة محسكسة بالبصر؛ َفَيَذا اْلِمَثاؿ ، اْلمْرآة
ُركَرةِ ككل َذِلؾ َمْعدُ ، صقيبًل تنطبع ِفيِو ُصكَرة المقاببلت  كباطلٌ  فتخيمو َفاسدٌ ، كـ ِفي َمْسَأَلتَنا ِبالضَّ

ُركَرةِ  ، كاإلدراكات ِفي اْلمْرآة َكَذِلؾ اَل تتمثل اْلَكِمَمة ِفي َجَسد اْلَمِسيح، َفَكَما اَل تتمثل َذات اْلَحَياة، ِبالضَّ
َـّ ِإف َجاَز انطباع عمـ هللا ِفي َجَسد البشرؼ   (ٗ). ِفي الجسدية فمينطبع ِفي كل َما ُيشبيوُ ، ث

 كالمنحفر ِفي اْلَخاتـ يعكد ناتئاً ، التَّْمِثيل بنقش اْلَخاتـ يعكد منحفرًا ِفي الشمعبطبلف استدالليـ :ب– ٙ
ف َجاَز ِفي غير اأْلَْجَساـ، َفَذِلؾ اَل يَتَصكَّر ِإالَّ ِفي اأْلَْجَساـ، ِفي الشمع َفيْمـز َأف يككف كل َكاِحد ، َكاِ 

، َفيككف الناسكت حل ِفي البلىكت، َكيحل ِفيوِ ، البلىكت كالناسكت ُيؤثر ِفي اآلخر أعنى، ِمْنُيَما
َـّ تنطبع ، َكاأْلَمر الثَّاِني َأف النقش ِفي اْلَخاتـ يكضع مقمكب اْلَكِمَمات، َكَذِلَؾ مَحاؿ ِعْند كل فريق ث

                                                           

 . ٜٕٔ/ ٔ( اإلعبلـ لمقرطبي: (ٔ
 . ٖٔٔ- ٖٓٔ/ ٔ: مصدر السابق (الٕ)

 . ٖٔٔ/ ٔ:  نفسوصدر (الم(ٖ
 ٖٔٔ/ ٔ: صدر نفسوم( ال(ٗ
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َفيْمـز عمى ، ت ِفي الشمع منعكسةالنطبع؛ َكَلك كضعت ِفي اْلَخاتـ ُمْسَتِقيَمة ، ُمْسَتِقيَمة ِفي الشمع
َفِإف انطبعت ِفيِو ، ما االستقامة َأك ِباْلَعْكسِ إ، مساؽ َىَذا اْلِمَثاؿ َأف تنطبع اْلَكِمَمة ِفي الناسكت

ف انطبعت ِفيِو باالنعكاس، فأقنكـ اْلَكِمَمة ِفي اْلَجْكَىر باالنعكاس، باالستقامة تْبق اْلَكِمَمة ِفي َفمـ ، َكاِ 
بل ِىَي ، َفبَل تبقى َحِقيَقة اْلعمـ عمى َما َكاَنت، بل ِىَي منعكسة، البلىكتعمى َحِقيَقتَيا ِفي الناسكت 
 (ٔ). كتحكماتيـ اْلَباِرَدة، َكَىَذا ُكمو ِممَّا يْمـز عمى آرائيـ اْلَفاِسَدة، َلْيَس ِبعمـ

َفَذِلؾ ، استكائو َتَعاَلى عمى اْلَعْرشبقكلَنا ِفي ، َكأما مف لبس ِمْنُيـ ِبَأف مثل َقْكليـ ِفي اإلتحاد - ٚ
أَلنا ُنِريد بقكلَنا ُىَك عمى اْلَعْرش ؛َكاَل فيض َكاَل انطباع ، َكاَل ُحُمكؿ، ِممَّا اَل ُيَقاؿ َعَمْيِو عندَنا اتَِّحاد

َك كاالستكاء َعَمْيِو ِإنََّما ىُ ، كمسخر بقدرتو، كاستكػ عمى اْلَعْرش َأف اْلَعْرش َتحت َقبضتو، مستك
كصحيح لكنو ، ِبَمْعنى االستيبلء عمى َما يعرفُو اْلَعَرب مف َكبَلمَيا ؛ َفِإف َأَرادكا َىَذا اْلَمْعنى َفُيَك حق

َكأما مف أطمق ، كَعمى َغيره، َفِإف هللا َتَعاَلى مستكؿ عمى ِعيَسى، اَل َيصح ِفي حق ِعيَسى َكحده
كالتكسع َكَذِلَؾ َأف َىَذا المَّْفع يْشعر ِبَأف البلىكت اتخذ  ،فيستحيل عمى اْلَحِقيَقة، ِمْنُيـ لفع النُُّزكع

َلو تَبارؾ َكَتَعاَلى، الناسكت درعا َأك كالدرع ككل َما تقدـ ، كَعمى عممو، َكَىَذا ُكمو ُمْسَتِحيل عمى اإْلِ
 (ٕ). مف المحاالت عمى َىَذا اْلَمْذَىب يْمـز

َكَعف التَّْكِفيق معزكلكف فيـ َعف المعقكالت ، جاىمكف  كَعمى اْلُجْمَمة َفَيؤاَُلِء اْلَقْكـ أغبياء
َكاَل يتأدبكف َمَع مالكيـ كرازقيـ فسبحاف هللا ، َكبَيا مستيزءكف اَل يستحيكف مف خالقيـ، معرضكف 

مد الَِّذؼ ، َكَتَعاَلى َعمَّا يْنسبُو ِإَلْيِو المبطمكف ، َعمَّا َيُقكؿ الجاىمكف  بل ُىَك هللا اْلَكاِحد اأْلََحد اْلَفرد الصَّ
 (ٖ) [ ٗ-ٖ: اإلخالص]چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ 

 : دليل النصارى عمى القول باالتحاد والتجسد

 . كحذرًا مف اْلُمَخالَفة كالتبديل، تقميدًا لئلنجيل: استدلكا عمى قكليـ ذلؾ بدليميف أكالىما

براء األكمو ، ِإالَّ إللو مف إْحَياء اْلَمْكَتى، أف ِعيَسى َظيرت َعَمْيِو َأفَعاؿ اَل تنبغي: ثانييما كا 
َفُيَك ِإذف ، َعَمْيَياَكُىَك قد قدر ، َكَىِذه َأفَعاؿ اَل يقدر َعَمْيَيا ِإالَّ ِإَلو، َكخمق الطير مف الطيف، كاألبرص

َكاَل ، َذِلؾ لَككف ِعيَسى لـ يخمق مف الَماء الدافق اْلَكاِئف َعف أبكة ِإنََّما صرنا ِإَلى: َكِمْنُيـ مف َقاؿَ ، ِإَلو
كليتخذه ؛ لَيُككف كاسطًا َبينو َكَبيف خمقو ؛ بل خمق هللا ناسكتو مف غير َأب ، خرج َعف َشْيَكة آدمية

                                                           

  ٕٖٔ – ٖٔٔ/ ذ: إلعبلـا( (ٔ
 . ٕٖٔ/ ٔ مصدر السابق:ل( ا(ٕ
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   چ ألستـ تقرأكف ِفي كتابُكـْ : َكُربَما َقاَؿ َبعضيـ؛ لكممتو 

، َكَىَذا عيف َما أنكرتـ عمينا مف اإلتحاد، [ ٔٚٔ: النساء]چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٹ 
 . كالىكتو كممة هللا عمى َما أخبر ِبِو كتابُكـْ ، فناسكتو َرُسكؿ هللا، َفِإف ِعيَسى َرُسكؿ هللا ككممتو

 : رد القرطبي عمى أدلتيم

كال يعقل أف ، متكاتر كمحرؼ أف اإلنجيل كتاب غير، لمف َقاَؿ بذلؾ تقميدًا لئلنجيل: َفَنُقكؿ
َكأما مف . كالمادية عمى تحريف اإلنجيل، كقد تكاردت األدلة الحسية، عميو السبلـ يقكؿ ذلؾ عيسى

: َفَنُقكؿ َلُو ألؼ َشْيء قمت، اْستدؿَّ ِمْنُيـ عمى َذِلؾ ِبَما ظير عمى َيدؼ اْلَمِسيح مف خكارؽ اْلَعاَدات
)رب أعمـ : ل ِإنََّيا تدؿ عمى َما َكاَف يْسَتدّؿ ُىَك بَيا مف رَساَلتو َفَقاؿَ َكلـ تق، َأنََّيا تدؿ عمى ألكىيتو
، (نيكليصدقكا َأنَّؾ أرسمت، ليؤمنكا ِبوِ ؛ َكَلِكف َأُقكؿ مف أجل اْلَجَماَعة الكاقفة ، َأنَّؾ تعطيني كل َشْيء

َـّ نُقكؿ َلُيـ. بذلؾ عمى ألكىيتوَكَأْنُتـ تستدلكف ، عمى رَساَلتوى َفُيَك قد اْستدؿَّ بإحياء اْلَمْكتَ  َكيَف : ث
َكَأْنُتـ تعزكف ِفي كتبكـ َأف ِعيَسى ، َيْنَبِغي لكـ َأف َتقكُلكا َىِذه اأْلَْفَعاؿ العجيبة تدؿ عمى َأنو الىكت

هللا  َحتَّى يْقضى؛ َكرغب ِإَلْيِو بخضكع كتذلل، ِممَّا ذكر تضرع ِإَلى هللا، َكاَف ِإذا َأَراَد َأف يفعل َشْيئا
ِحيف صمبو : َقْكلو، عمى نفي َما تنسبكنو ِإَلْيوِ  َككفى َدِليبلُ ، ِفيَيا َكَىَذا َمْكُجكد ِفي كتبكـ كثيراً ، َحاجتو

؛ َيا أبتاه ِإف َكاَنت َىِذه الكأس اَل تقدر تجاكزني : َكَقكلو قبل َذِلؾ، بزعمكـ إليي إليي لـ أسممتني
 . (ٔ)مو ِفي ُسُجكده َكَىَذا كُ ، َحتَّى أشربيا فمتكف إرادتؾ

َـّ نُقكؿ اَل َتقكُلكَف ِإف الياس  فؤلؼ َشْيءٍ ، ِإف َكاَف إْحَياء اأْلَْمَكات يدؿ عمى األلكىية: ث
كشأنيما ِفي إْحَياء اْلَمْكَتى اَل يقدر أحد عمى َدفعو ، َكَأنو حل بناسكتيما البلىكت، َكاْلَيسع َكاَنا ِإَلَيْيفِ 

َـّ ، فأماتيـ هللا، ِإْذ فر قكمو كىـ ُأُلكؼ حذر الكباء؛ تعتقدكف ألكىية النَِّبي حزقياؿَكلـ اَل ، َكاَل يخفى ث
َحتَّى ؛ َكَرَجُعكا ِإَلى َقكميـْ سحنة اْلَمْكت عمى ُكُجكىيـ، لتحيكا ِبِإذف هللا َفَحيكا: َجاَءُىـ َنِبّييـ َفَقاَؿ َلُيـ

 . مدفع ِفيوِ  َكاَل ، َكَىَذا َمْعُركؼ ِعْندىـ، َماُتكا بآجاليـ

ف أنكرتـ كجكد َشْيء مف َذِلؾ ـْ ِإَلى َما ِفي اْلكتب اْلَقِديَمة مف قَصص اأْلَْنِبَياء، َكاِ  ، نزلَنا َمعُك
 (ٕ). ِمْنُيـ أبداً  اَل َيْنَفّؾ َعنُو َكاِحدٌ ، ككتبيـ َكَىَذا اَلـز لَيؤاَُلء اْلَقْكـ

َفِإنَُّو لـ ، َفيْمزمُو َأف يْعَترؼ آلَدـ بألكىية، َأبِبَأنَُّو خمق مف غير ، َكأما مف اْستدؿَّ عمى َذِلؾ
َـّ نفخ ِفيِو مف ركحو، بل ِإنََّما خمق مف تربة َأرض، يخمق مف ُنْطَفة َأب َكَما فعل ِبِعيَسى خمقو مف ، ث
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َكَىَذا ، ة نفخوكنفخو ِبَمَثابَ ، فتربو ِبَمْنِزَلة َلْحمو، َفَنَشَأ ِمْنَيا كفيَيا، فعمقت بمحمة َمْرَيـ، نفخة اْلممؾ
َـّ أْكرمو هللا َتَعاَلى، َكاَل ُخُركج َعنوُ ، َماال مخمص ِمْنوُ  : لـ يكـر بَيا َغيره ِمْنَيا، بأنكاع مف الكرامات ث

ـْ ، َأنو َأسجد َلُو َمبَلئَكتو ِإَلى َما  َككفى ِبَيَذا شرفاً ، ِإَلْيِيـ َحتَّى جعمو َرُسكالً ؛ كأعممو ِبَما لـ يعممُي
 (ٔ). َكمف فضائمو، مف َخَصاِئصو، ُىَنالؾ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   چ: َتَعاَلى َكأما استدالليـ ِبَما ِفي كَتابَنا مف َقْكلو

ة َلُيـ ِفي َذِلؾ لكجكه [ ٔٚٔالنساء: ]چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   : َفبَل حجَّ

 . َأحدَىا َأنيـ اَل يصدقكف بكتابنا َفبَل يستدلكف ِبِو عمى َشْيء -

َكَكَذِلَؾ ، َفِإف صدرىا يرد َعَمْيِيـ استدالليـ، َكالثَّاِني َأنيـ ِإف استدلكا عمى غرضيـ ِبَشْطر َىِذه اآْلَية -
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  چ : َتَعاَلى ِفي ِكَتابو اْلَعِزيز َقاَؿ هللا، اآْلَيات الَِّتي بْعدَىا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  َلُيـ كردًا َعَمْيوِ  ُمَخاطباً  [ٕٗ: فصمت]چں  ڻ  ڻ  

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

﮳    ہ   ﮲   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

 . (ٕ)[ٖٚٔ -ٔٚٔ: النساء]چ﮴  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 :اتيام هللا تعالى بالعيوب والنقائص: المطمب  الثاني
فيـ ، َكَأقميـْ فطنة كتحصيبلً ، اْعَمـ َأيَيا اْلَعاِقل كفقؾ هللا َأف النََّصاَرػ َأْضَعف النَّاس عقكالً 

َفَتاَرة ، كيستندكف ِفي أحكاميـ ِإَلى الخرافات، َكُيْنِكُركَف الضركريات، َيْعَتِقُدكَف ِفي هللا المحاالتلَذِلؾ 
َكُأْخَرػ تحكـ فييـ متقسس َجاِىل ، يسندكف قضاياىـ ِإَلى منامة رأكىا َأك خرافة سمعكىا َكَما كعكىا

َجَكاز َشْيء ِممَّا ُيِريد َأف يفعل مف مف غير َأف يْسَتدّؿ عمى ، ليبمحض اْلَجْيل كاليكػ كاألباط
كيتأكليما َتْأِكيل منسمخ َعف ، بل قد يعرض َعف ُنُصكص اْلِكَتاَبْيفِ ، األفاعيل اَل بتكراة َكاَل بإنجيل

َكَيُقكُلكَف ، فيتحكمكف بأىكائيـ، فيجتمعكف َلَيا ِفي المحافل، َكُربَما تنزؿ بيـ ِعَظاـ النََّكاِزؿ، يفتالمم
                                                           

 ٖٙٔ/ ٔ: اإلعبلـ لمقرطبي (ٔ)
 . ٖٚٔ/  ٔ: السابق صدرالم( (ٕ
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گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ كيحرمكف َما أحل هللا ، فيحمكف َما حـر هللا، بآرائيـِفيَيا 

 (ٔ) [ٓٗٔ: سورة األنعام] چڱ  ڱ  

َفِإنَُّو احتاؿ ، َفيدؿ َعَمْيِو خبر بكلس، أما َككنيـ يستندكف ِفي أحكاميـ ِإَلى الترىات كالمنامات - ٔ
، فصرفيـ َعف قبمتيـ، َكَقْكليـْ مف اْلمَذاىب كاآلراء كل َقِبيح، َعَمْيِيـ َحتَّى صرفيـ َعف ديف اْلَمِسيح

، فتـ َلُو كل مكر عمى كل غبي غمر، كشتت كممتيـ، َكفرؽ َجَماَعتيـْ ، َكأحل َلُيـ َما حـر َعَمْيِيـ
ينسبيا َكَأف يشرع َلُيـ َشِريَعة ، َفاْجتمع َرْأييـْ َأف يتعبد اْلَقْكـ ِبَطَمب دـ، َكَكَذِلَؾ خبر قسطنطيف

ْنِجيل َأك َأْكَثره، لممسيح ، َكشرع َلُيـ ترؾ اْلِخَتاف، كتعبدىـ بالصمكبية، َفكتب َلُيـ َما ِبَأْيِديِيـ مف اإْلِ
كأكد َذِلؾ بمنامة َرآَىا ذكر فيا َأمر ، َكَجاَءت عمى اْخِتَياره، َكغير َذِلؾ مف اأْلَْحَكاـ الَِّتي كافقتو

ِميب  . (ٕ)َكَخبره َمْعُركؼ ِعْندىـ َكعند َغيرىـ ، فييـفتـ َلُو ُمَراده ، الصَّ

َكَما َعَمْيِو ، َما أكدعكه كتب محافميـ، َفيدؿ عمى َذِلؾ، َكأما َككنيـ يحكمكف بآرائيـ كأىكائيـ - ٕ
َفِإف ، كجرأتيـ عمى هللا كل عجب، َكمف طالع ِتْمَؾ اْلكتب قضى مف جيميـ، اآْلف ُمعظـ َعَمميـ

ـْ أصبلً : ُقْمَنا َلُيـ، َكِىي عندَنا أصل َراِجح، نحكـ بالمصالحِإنََّما : َقاُلكا  ِإف َكاَنت اْلمَصالح عْندُك
فقد ، َفِإف ُكْنُتـ أصمتمكىا ألنفسكـ، ؟َفمف الَِّذؼ َأْصمَيا لكـ ، كتسندكف أحكامكـ ِإَلْيوِ ، تعكلكف َعَمْيوِ 

َـّ يمزمكـ مف َىَذا الَقْكؿ، تحكمتـ ِفي اأَلْصل َكاْلفرع َراِئع ث َكَأف َما شرع هللا مف ، االستغناء َعف الشَّ
ف َكاَف ، َكاَل َفاِئَدة ِإذا ِفي الّنظر ِفي اْلمَصالح غنى َعْنَيا، اأْلَْحَكاـ ِفي التَّْكَراة َعبث اَل معنى َلوُ  َكاِ 
ذا لـ تستدلكا ، َفبَل ُبد مف االستدالؿ عمى َذِلؾ مف َكبَلميـ، اأْلَْنِبَياء شرعكا لكـ أصل اْلمَصالح َكاِ 

َـّ نُقكؿ َلُيـ، كحجتكـ داحضة، فدعكاكـ َباِطَمة، عمى َذِلؾ َىب َأف اأْلَْنِبَياء شرعكا لكـ أصل : ث
مف  َأكعينكا لكـ نكعاً ؟ َما َكاَنت اْلمصمَحة ُمطمًقا َفَيل شرعكا اْلَعَمل بالمصالح كيفَ ، اْلمَصالح
َفَما بالكـ تسترسمكف ، ِغي لكـ َأال تتعدكا َما عيف لكـ اأْلَْنِبَياءَفَيْنبَ ، َفِإف َكاُنكا قد عينكا، اْلمَصالح

ف َكاُنكا أْطمُقكا لكـ الَقْكؿ بالمصالح، َكاَل يَخاؼ هللا َكاَل يخشاه، استرساؿ مف يحكـ بيكاه َكَقاُلكا ، َكاِ 
َىَذا إسقاط كثير  َفَكاَف يْمـز عمى، فاعممكا بمقتضاىا، ميما َظيرت لكـ مصمَحة كائنة َما َكاَنت: لكـ

ـْ سارحة تسرح مف ِعْند ؛ َحْيُث َقاَؿ َلُيـ؛ كالرأؼ َكَما فعل بكلش، مف َأْحَكاـ التَّْكَراة بالمصالح َىل َرَأْيُت
ْمس َكاْلَقَمر كالبركج: َقاؿَ ، َكاَل تخرج ِإالَّ مف َحْيُث ُتؤمر ِبوِ ، َربَيا ْبح َكالمَّْيل َكالشَّ يَرَأْيت الصُّ َما ِإنَّ ، َفِإنِّ

َكَما أكجب َذِلكفردىـ َعف اْسِتْقَباؿ َبيت اْلُمَقّدس ِإَلى اْسِتْقَباؿ ِجَية ، َتِجيء مف َىا ُىَنا َيْعِني الشرؽ 
َـّ َقاَؿ َلُيـ بعد زَماف، الشرؽ لَيَذا اليذياف ألستـ َتْزُعُمكَف َأف : َىات َقاَؿ َلُيـ: َفَمك َقاُلكا َرَأْيت َرأياً : ث

                                                           

 . ٖٜٖ – ٔ، نفسو   صدر( الم(ٔ
 . ٖٜٖ – ٔ:  إلعبلـ لمقرطبيا( (ٕ
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َكَأف هللا سخر لكـ َما ِفي ، َفردَىا شّق َذِلؾ َعَمْيوِ ، كأكرمو بالكرامة، َلى الرجل َىِديَّةالرجل ِإذا أْىدػ إِ 
َماء لكـ َكَراَمة، اأَلْرض َفَما َباؿ بعض اأْلَْشَياء ، َفا َأَحق َأال ترد َعَمْيِو كرامتو، َكجعل َما ِفي السَّ
، َكَىَذا َمْحض الجرأة عمى هللا، اْلِفيل َحبَلؿ َقاُلكا صدقتَكَبعضَيا َحبَلؿ َما َبيف البقة ِإَلى ، حَراـ

َكيْمـز َعَمْيِو َأف يككف كل مف ، َكلـ يصر قّط أحد مف المتشرعيف ِإَلى مثمو، كاالفتراء عمى شرائع هللا
ا َغاَية َكَىذَ ، َأَراَد َأف يشرع شرعا َشرعو َفيككف اْلُعَقبَلء كميـ شارعيف كيستغنى َعف رسل رب اْلَعالميف

فقد ظير مف َىَذا اْلَفْصل َأنيـ اَل يستندكف ، َكُىَك اَلـز عمى َمْذَىب ُأكَلِئَؾ اْلُجيَّاؿ، اْلكْفر كالضبلؿ
ـْ َلْيُسكا عمى َشْيء، ِإَلى َشْيء  (ٔ)[ٛٔ: المجادلة] چۆئ  ۆئ      ۈئ      ۈئ  ېئ  چ  َكَأنَُّي

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  ى:كىذا مصداقًا لقكلو تعال

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  

 .[ٖٗ: التوبة]چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ـْ َضَراِئبَ : ِقيَل في تفسيرىا ـْ َكاُنكا َيْأُخُذكَف ِمْف َأْمَكاِؿ َأْتَباِعِي ـِ اْلَكَناِئِس ، ِإنَُّي َكُفُركًضا ِباْس
ِ َتَعاَلى، َذِلؾَ َكاْلِبَيِع َكَغْيِر  ْرِع َكالتََّزلُِّف ِإَلى َّللاَّ ـْ َأفَّ النََّفَقَة ِفيِو ِمَف الشَّ ـْ ِخبَلَؿ َذِلَؾ ، ِممَّا ُيكِىُمكَنُي َكُى

َرُه اْبُف ِإْسَحاَؽ َذكَ ، َكالَِّذؼ َذَكَرُه َسْمَماُف اْلَفاِرِسيُّ َعِف الرَّاِىِب الَِّذؼ اْسَتْخَرَج َكْنَزهُ ، َيْحُجُبكَف ِتْمَؾ اأْلَْمَكاؿَ 
َيرِ  ْرعِ : َكِقيلَ . ِفي السِّ ـِ ِبالشَّ يِف َكاْلِقَيا ـِ ِحَماَيِة الدِّ ـْ َضَراِئَب ِباْس ـْ َكَأْمَكاِلِي ِتِي . َكاُنكا َيْأُخُذكَف ِمْف َغبلَّ

 (ٕ).َكَما َيْفَعُمُو اْلَيْكـَ ، َكاُنكا َيْرَتُشكَف ِفي اأْلَْحَكاـِ : َكِقيلَ 

ـْ قكانيف تكافقكا َعَمْيَياكأعمـ َأف َىؤاَُل  كارتبطكا َلَيا مف غير َأف يْشيد ، ِء اْلَقْكـ كضُعكا ألَْنُفِسِي
ة ِتْمَؾ القكانيف َشاىد مف تكراة َكاَل مف إنجيل َتاَرة ككافرا  َفمف خالفيا ِعْندىـ سمكُه خارجياً ، ِبِصحَّ
َـّ ِتْمَؾ الذُُّنكب منقسمة ِإَلى َما اَل يغفركنو، ُأْخَرػ َكاْلُخُركج َعف ِتْمَؾ القكانيف ُىَك الذَّنب ِعْندىـ َلى ، ث َكاِ 

ذا لـ يغفركا َلُو أبعدكه َعف ، كقبمكا قربانو، َفِإذا غفركا َذْنب َكاِحد ِمْنُيـ أدخمكه اْلَكِنيَسة، َما يغفركنو َكاِ 
َكتمؾ اْلَكفَّاَرة ، مف َكفَّاَرةَكاَل ُبد لمذنب المغفكر ، َكلـ يقبُمكا برىانو، كىكلكا َعَمْيوِ ، كنائسيـ كطردكه

َكتاَرة اَل ، َفَتاَرة يكجبكف َعَمْيِو خدَمة اْلَكِنيَسة، ِبَحسب َما يْظير لقساكستيـ كيركنو ُمَكافقا لغرضيـ
ِإمَّا  َكتاَرة يكجبكف َعَمْيِو َماالً ، عديدة َكُربَما يْبقى عمى َذِلؾ أعكاماً ، يدخمَيا بل يقف ِعْندَىا متذلبل

مَّا َلُيـ كلكنائسيـ لممكيـ  (ٖ).َكاِ 

                                                           

 . ٜٖ٘ /ٔ(اإلعبلـ لمقرطبي: (ٔ
 . ٕٕٔ/ ٛ( تفسير القرطبي: ٕ)

 . ٘ٓٗ/ ٔ: لمصدر السابقا( (ٖ
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 : كمف األمثمة عمى تعدييـ عمى هللا تعالى في كصفو تعالى بالعيكب كالنقائص ما يمي
 : كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كمنيا: تشبيو هللا تعالى بخمقو

 َكمف َذِلؾ َأْيضا َأنو حكى: قاؿ القرطبي: كأنو ذك جكارح، تشبيو النصارػ هللا تعالى باإلنساف – ٔ
ُركَرِة مَحاؿ، ِفيَيا َأف هللا َتَعاَلى كاإلنساف شخص ُذك جكارح َكاَل لمتأكيل ِفي َىَذا ، َكَىَذا عمى هللا ِبالضَّ

َـّ َأنى َىَذا مف َقْكلو، المَّْفع مَجاؿ  (ٔ). [ٔٔ: الشورى ]چٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ چ: ث

َكمف َذِلؾ : قاؿ القرطبي: األصكات المرتفعة فقطتشبيييـ هللا سبحانو كتعالى بأنو ال يسمع إال  - ٕ
، عدكىـَحتَّى يْمقكا ، َقِميبًل َقِميبلً َأف يْضرُبكا اْلقرف ِفي َعْسَكرىـْ : َأْيضا َأنيـ ذكُركا ِفيَيا َأف هللا َقاَؿ َلُيـ

َفَكَأنَُّو ُسْبَحاَنُو َكَتَعاَلى اَل ، فيؤيدىـ عمى عدكىـ، َفِحيَنِئٍذ يضربكنو بأشد َما يقدُركَف َعَمْيِو ليسمعيـ هللا
َفَأْيَف َىَذا مف كصف هللا َتَعاَلى َنفسو ِفي ِكَتابو عمى ِلَساف نبيو َكَرُسكلو ، يسمع ِإالَّ اأْلَْصَكات اْلَعاِلَية

: طو]چڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ : َحْيُث َقاؿَ 
ٚ-ٛ].(ٕ) 

ْنَساُف َغْيَرُه ِفي : َقاَؿ اْبُف َعبَّاسٍ : قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية َث ِبِو اإْلِ رُّ َما َحدَّ السِّ
ْث ِبِو َغْيَرهُ ، َخَفاءٍ  ـْ ُيَحدِّ رُّ َحِديُث َنْفِسؾَ ، َكَأْخَفى ِمْنُو َما َأْضَمَر ِفي َنْفِسِو ِممَّا َل ، َكَعْنُو َأْيًضا السِّ

ـْ َيُكفْ َكَأْخَفى ِمَف ال ُث ِبِو َنْفَسَؾ ِممَّا َل رِّ َما َسُتَحدِّ ـُ َما ُتِسرُّ ِبِو َنْفُسَؾ اْلَيْكـَ ، سِّ َكاَل ، َكُىَك َكاِئٌف َأْنَت َتْعَم
ـُ َما ُتِسرُّ ِبِو َغًدا ـُ َما َأْسَرْرَت اْلَيْكـَ ، َتْعَم رَّ َكَأْخَفى ِمَف َّللاَُّ َيعْ : َكَما ُتِسرُُّه َغًدا َكاْلَمْعَنى، َكَّللاَُّ َيْعَم ـُ السِّ َم

ـَ ِفي َنْفِسِو" َكَأْخَفى" َما َخِفَي َعَمى اْبِف آدَ  " َما َأَسرَّ اْبُف آَد رُّ رِّ َكَقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس َأْيًضا" السِّ ـَ ِممَّا السِّ
ـُ َذِلَؾ ُكمَّوِ ، ُىَك َفاِعُموُ  ـٌ َكِعْممُ ، َكُىَك اَل َيْعَمُمُو َفاّلِلَُّ َتَعاَلى َيْعَم ُو ِفيَما َمَضى ِمْف َذِلَؾ َكَما ُيْسَتْقَبُل ِعْم

ْنَساُف ِفي : َكاِحٌد َكَجِميُع اْلَخبَلِئِق ِفي ِعْمِمِو َكَنْفٍس َكاِحَدٍة َكَقاَؿ َقَتاَدُة َكَغْيُرهُ  رَّ  َما َأْضَمَرُه اإْلِ " السِّ
ـْ َيُكْف َكاَل َأْضَمَرُه َأَحدٌ ، َنْفِسِو"  (ٖ). َكَأْخفى ِمْنُو َما َل

 . نو مف المصكريفشبيو النصارػ عيسى با تعالى كأت -ٖ

: آل عمران]چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  چ  :قاؿ تعالى
ٙ.] 

                                                           

 . ٜ٘ٔ- ٜٗٔ/  ٔ: لمقرطبي  اإلعبلـانظر  (ٔ)
 . ٜ٘ٔ/  ٔ: ج المصدر السابق نظرا(ٕ)

 . ٓٚٔ / ٔٔ( تفسير القرطبي: (ٖ
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َأْخَبَر َتَعاَلى َعْف  چ ڈ  ڈ  ژچ : َقْكُلُو َتَعاَلى: قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية
ـِ اأْلُمََّياتِ  ـِ ِمَف الرَّْحَمةِ ، َتْصِكيِرِه ِلْمَبَشِر ِفي َأْرَحا ـُ ِبوِ ، َكَأْصُل الرَِّح كَرِة . أِلَنََّيا ِممَّا ُيَتَراَح َكاْشِتَقاُؽ الصُّ

كَرُة َماِئَمٌة ِإَلى َشَبٍو َكَىيْ ، ِمْف َصاَرُه ِإَلى َكَذا ِإَذا َأَماَلوُ  ِ َتَعاَلى. َئةٍ َفالصُّ َكَىِذِه اآْلَيُة َتْعِظيـٌ ّلِلَّ
َكِفي ، 

ِريفَ ، ِضْمِنَيا الرَّدُّ َعَمى َنَصاَرػ َنْجَرافَ   . َكَذِلَؾ ِممَّا اَل ُيْنِكُرُه َعاِقلٌ ، َكَأفَّ ِعيَسى ِمَف اْلُمَصكَّ

َـّ َقاَؿ َتَعاَلى َر ]ِسَكاُه[ چک     ک    گ        گ          چ: ُث ، َكَذِلَؾ َدِليٌل َعَمى َكْحَداِنيَِّتوِ ، َأْؼ اَل َخاِلَق َكاَل ُمَصكِّ
رٌ  ًرا َكُىَك ُمَصكَّ ُذك اْلِحْكَمِة َأِك  چگ    چ. الَِّذؼ اَل ُيَغاَلبُ  چگ   چ  .َفَكْيَف َيُككُف ِعيَسى ِإَلًيا ُمَصكِّ

 (ٔ). َكَىَذا أخص بما ذكر مف التصكير، اْلُمْحِكـُ 

 : قالكا بإف عيسى عميو السبلـ ىك هللا تعالى – ٗ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ : قاؿ تعالى

ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 [.ٕٚ: المائدة]چ

ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ : َقْكُلُو َتَعاَلى: قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية

كَف ِبوِ  چ ڤ  ڦ  ڦ ٍة َقاِطَعٍة ِممَّا ُيِقرُّ ڦ   چ: َفَقاؿَ ، َىَذا َقْكُؿ اْلَيْعُقكِبيَِّة فرد هللا عمييـ َذِلَؾ ِبُحجَّ

َيا َربِّ َكَيا َّللاَُّ َفَكْيَف : َأْؼ ِإَذا َكاَف اْلَمِسيُح َيُقكؿُ  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
ـْ َكْيَف يَ  : َكِقيلَ . كىك ِمْف َقْكِؿ ِعيَسى: قيل چ چ    چ  چ  چ چ. ْسَأُلَيا؟ َىَذا ُمَحاؿٌ َيْدُعك َنْفَسُو َأ

ِ َتَعاَلى ـٍ ِمَف َّللاَّ ْشَراُؾ َأْف َيْعَتِقَد َمَعُو ُمكِجًدا. اْبِتَداُء َكبَل  . چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ. َكاإْلِ

حيث بيف سبحانو كتعالى كفر مف يعتقد أف عيسى عميو السبلـ ىك هللا تعالى كرد عمييـ 
إلى  إسرائيلمف قكليـ كقاؿ ليـ إف الذؼ تدعكنو إليا يقر كيعترؼ بكحدانية هللا تعالى كيدعك بني 

 (ٕ).كحدانيتو كعبادتو

يكلد مف أثنى كفي ىذا دليل عمى بطبلف أعتقادىـ بأف عيسى ابف مريـ ىك هللا إذ كيف 
 نبي هللا، ثـ يعتقدكف بأنو هللا. كىك

                                                           

 ٛ -ٚ/ ٗ: فسير القرطبي ت :(انظرٔ)
 . ٜٕٗ/ ٙ: لمصدر السابقا : انظر ( (ٕ
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 انفصم انثانث
األوبياء َاملالئكت َانكتب يف  عقيدة انىصارِ

 َمُقف انقرطبي مىٍا انسماَيت َانيُم اآلخر
 

 :وفيو مبحثان

 . منيا وموقفو واألنبياء النبوة في عقيدتيم: االول المبحث

 .منيا وموقفو اآلخر واليومالسماوية  والكتب المالئكة في عقيدتيم: الثاني المبحث
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 املبحث االَل
 يدتٍم يف انىبُة َاألوبياء َمُقفعق

 .مىٍا انقرطبي
 

 . وفيو أربعة مطالب

 . جميعاً  األنبياء من موقفو: االول المطمب

 . دمحم نبوة من النصارى  موقف: الثاني المطمب

 . والفداء الصمب عقيدة: الثالث المطمب

 .المسيح عودة: الرابع المطمب
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 موقفيم من األنبياء جميعاً : المطمب االول
 :المقدسأنبياء هللا في الكتاب : أوالً 

ف الحديث عف أنبياء هللا تعالى في الكتاب المقدس حديث أشبو بأحاديث الخياؿ حيث ال  كا 
يتكرع النصارػ عف نسبة األعماؿ التي تقشعر منيا الجمكد ك تشمئز منيا النفكس ألنبياء هللا بل ال 

ـ ال حرمة نبالغ إف قمنا أف في سير األنبياء ما يفكؽ فعمة قكـ لكط ك فرعكف ك ثمكد فاألنبياء عندى
حقيقة في كتاب إال أنو ، حديٌث ال يكاد يصدؽليـ ك ال تنزيو عف فاحشة أك رذيمة 

يشار إلى أف النصارػ يؤمنكف بالتكراة كاإلنجيل كما سيشار إليو ىنا عف ، ()المقدسالنصارػ 
 (ٔ).األنبياء ىك في التكراة التي حرفيا الييكد كآمف النصارػ بيا عمى عبلتيا كتحريفيا

 . السالمنوح عميو  -ٔ

كرأػ ابنو عكرتو فمعنو كلعف أبنو ػ أؼ ، كتعرػ ه في كتابيـ أنو شرب مف الخمر فسكر ك نعتحيث 
  . السبلـحفيد نكح عميو 

حا َكَغَرَس َكْرما" فأبصر َحاـٌ  . َكَشِرَب ِمَف اْلَخْمِر َفَسِكَر َكَتَعرَّػ َداِخَل ِخَباِئوِ . كابتدأ ُنكٌح َيُككُف َفبلَّ
َداَء َكَكَضَعاُه َعَمى أكتافيما َكَمَشَيا   . أبك َكْنَعاَف َعْكَرَة أبيو َكاْخَبَر أخكيو َخاِرجا َفاَخَذ َساـٌ َكَياَفُث الرِّ

ـْ ُيْبِصَرا َعْكَرَة أبييما. إلى َكَراِء َكَسَتَرا َعْكَرَة أبييما َكَكْجَياُىَما إلى اْلَكَراءِ  َتْيَقَع ُنكٌح ِمْف َفَممَّا اسْ  . َفَم
ـَ َما َفَعَل ِبِو اْبُنُو  ِغيُر َفَقاؿَ َخْمِرِه َعِم : َكَقاؿَ  . «َعْبَد اْلَعِبيِد َيُككُف إلخكتو. َمْمُعكٌف َكْنَعافُ »: الصَّ

َكْلَيُكْف . َمَساِكِف َساـٍ  ِلَيْفَتِح هللُا ِلَياَفَث َفَيْسُكَف ِفي . َكْلَيُكْف َكْنَعاُف َعْبدا َلوُ . ُمَباَرٌؾ الرَّبُّ اَلُو َساـٍ »
 (ٕ). «َكْنَعاُف َعْبدا َلُيـْ 

  نبي يسكر كيتعرػ ؟! نبي كيشرب الخمر ؟!: كنسأليـ
 . نبي كيمعف حفيده الذؼ ال ذنب لو ؟! كيجعمو عبدا ألعمامو عمى جـر لـ يقترفو

 : السالمنبي هللا لوط عميو  -ٕ

َذِلؾ َما حككا  مف. كعمكف شرب خمرا كسكر ثـ زنى بابنتيو كأنجب منيما كلديف مكآب : قالكا عنو
ِفي الّسفر األكؿ َعف لكط َأنو طمع مف صاغار فسكف اْلَجَبل ُىَك كابنتاه َمَعو َفَجَمَس ِفي مغار ُىَك 

                                                           

 بتصرؼ.  ٖٜٔ-ٕٜٔ/  ٔ( اإلعبلـ ٔ)
 (.  ٕٛػ ٕٓ: العددٜسفر التككيف )إصحاح : ( انظر (ٕ
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يْدخل عمينا نسقى َأَباَنا َكَلْيَس عمى اأَلْرض رجل ، كابنتاه َفَقاَلت اْلُكْبَرػ لمصغرػ قد شاخ َأبكَنا
 . (ٔ)َفَفَعْمَنا كحممتا ِمْنُو بكلديف مكآب كعمكف ، كنضطجع َمَعو ِفي مضطجعو، اْلخمر

حتى ضاؽ ؛ كحارب الرذيمة ، ىك الذؼ دعا إلى الفضيمة طيمة عمرهك ، كمعاذ هللا أف يفعل لكط ذلؾ
ڀڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :بو قكمو ذرعًا قاؿ تعالى عنيـ

 [.ٕٛ: األعراف]چڀ  ٺ  ٺ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : َقْكُلُو َتَعاَلى: يقكؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية

ْتَياِف ِفي َىَذا اْلَمْأَتى چ ٺ  چ        َكَمْعَنى. َأْؼ ُلكًطا َكَأْتَباَعوُ  چ پ َتَطيََّر : ُيَقاؿُ . َعِف اإْلِ
ْثـِ الرَُّجُل َأْؼ َتَنزََّه َعِف  ِ ِبَغْيِر َعْيبٍ : َقاَؿ َقَتاَدةُ . اإْلِ ـْ َكَّللاَّ  (ٕ). َعاُبكُى

َـّ َىِذه الحكايات اْلَفاِحَشة غير المستقيمة ِفي التَّْكَراة َلَيا ُأُمكر أخر تعارضيا بل كأدلة ، ث
َكَذِلَؾ ، ِباْلبرِّ كشيادتو َلُو ، َما حكى ِفيَيا مف مدح لكط عمى ِلَساف ِإْبَراِىيـ: مف َذِلؾ، اْلعقل تناقضيا

َيا رب : ِبَأنَُّو ُيِريد َأف يْيمؾ سدكـ كعمكرا كىما مسكف قكـ لكط َقاؿَ ؛ َأف هللا َتَعاَلى لما أعمـ ِإْبَراِىيـ 
َكشيد َلُو بذلؾ َبيف َيدؼ هللا ، فسماىـ أبراراً ، كبنتيو أتيمؾ اأْلَْبَرار َمَع اْلفجار يْعنى باألبرار لكطاً 

كيكقعاف َأنفسيَما ِفي َأف يزنى بَيا َأبكُىَما َنِبي ، َيصح َأف يككف ابنتا لكط مف اأْلَْبَرارَكَكيف ، َتَعاَلى
َـّ لـ يعصمو هللا َتَعاَلى مف مثل َىِذه الرذيمة، ؟ هللا َـّ ِإف هللا شيد َعنُو َىِذه الفضيحة الَِّتي يتحدث ، ث ث

ْىرأبَيا عمى  َكىل َىَذا مف ناقمو ، يف مف أَجاز ِنَكاح اْلَبَناتَمَع َأنو لـ يسمع قّط مف المشرع، مد الدَّ
 (ٖ). كناسبو ِإَلى هللا ِإالَّ جْرأَة كتكاقح عمى هللا

أيصح ىذا مف خيار الناس المصطفيف األخيار في حيف أنو لـ يحصل مف فرادػ البشر 
 . األبرار

 

 . السالمنبي هللا داوود عميو  - ٖ

ـَ َعْف َسِريِرِه ، بزكجة جارة أكريا الحثيزنا : عنوقالكا  كحبمت منو)َكَكاَف ِفي َكْقِت اْلَمَساِء َأفَّ َداُكَد َقا
ى َعَمى َسْطِح َبْيِت اْلَمِمؾِ  ُـّ ، َكَتَمشَّ ْطِح اْمَرأًَة َتْسَتِح . َكَكاَنِت اْلَمْرأَُة َجِميَمَة اْلَمْنَظِرِجّداً . َفَرَأػ ِمْف َعَمى السَّ

                                                           

 ٜٙٔ/ ٔ( اإلعبلـ لمقرطبي  (ٔ
 . ٕٔٓ/ ٔ: السابق  صدرمال (ٕ)
 ٕٙٗ/  ٚتفسير القرطبي ( ٖ)
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؟»: َفَقاَؿ َكاِحدٌ ، اْلَمْرأَةِ َفَأْرَسَل َداُكُد َكَسَأَؿ َعِف  ـَ اْمَرأََة ُأكِريَّااْلِحثِّيِّ َفَأْرَسَل  ؛«َأَلْيَسْت َىِذِه َبْثَشَبَع ِبْنَت َأِليَعا
َرٌة ِمْف َطْمِثَيا، َداُكُد ُرُسبًل َكَأَخَذَىا َـّ َرَجَعْت ِإَلى . َفَدَخَمْت ِإَلْيِو فاضطجع َمَعَيا َكِىَي ُمَطيَّ . َبْيِتَياُث

كقالكا أنو أردؼ ذلؾ بتدبير مؤامرة لزكج ، «ِإنِّي ُحْبَمى»: َفَأْرَسَمْت َكَأْخَبَرْت َداُكَد َكَقاَلْت ، َحِبَمِت اْلَمْرأَةُ كَ 
 (ٔ).سفاحمف  كضـ ىذه المرأة لنسائو كأنجب منيا سميماف عميو السبلـ، ىذه المرأة كقتمو

 . ة النكراءك حاشا  أف يككف نبي هللا داككد قد فعل ىذه الفعم

استدلكا ك ، أف القرآف أقر ىذه االفتراءات كادعكا، ك قد حاكؿ أعداء هللا تمبيس الحق بالباطل
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :زكرًا بقكلو تعالى

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      

ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             ۓ ﮲  ﮳     ﮴    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  

يئ  جب  حب  خبمب  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  

 [.ٕٙ- ٚٔاآليات : ص] چىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   

ىي نفس القصة ، كلكي يستقيـ ىذا الباطل زعمكا أف قصة النعجة المذككرة فل القرآف
استشيدكا بأف بعض المفسريف أكرد ك ، المراد بيا المرأة التي زنى بيا داكدك ، المذككرة في التكراة

كقد ذكرىا كتفسير الطبرؼ ، التكراتية الخبيثة عند تفسير اآليات الكريمة كتفسير القرطبيالقصة 
 . قريبًا مف ىذا الكبلـ كلـ أقـ بنقمو حرصًا عمى االختصار

رفع أؼ شيء منيا إلى رسكؿ  لـ يصحك ، إف ىذه القصة الباطمة مأخكذة مف اإلسرائيميات
منيـ الحافع ابف كثير ، د ليس فييا خبر صحيحالمحققكف ذىبكا إلى أف قصة داكك ك ، هللا 
فبل عبرة بكركدىا في بعض كتب التفسير خاصة تمؾ ، غيرىـالداكدػ ك اإلماـ القاضي عياض ك ك 

الحق في تفسير اآليات أف داككد ك ، كتفسير اإلماـ الطبرؼ ، التي كانت تكثر مف نقل اإلسرائيميات
، كاف يجب عميو سماع األخرك ، بلـ أحدالخصميفألنو حكـ بمجرد سماعو لك؛ عميو السبلـ أكخذ 

لجكاز أف يككف خصمو قد فقئت ، قد فقئت عينو فبل تحكـ لوك ، "إذا جاءؾ أحد الخصميف: قد قيلك 

                                                           

 ،ٜٜٔ/ٔاإلعبلـ لمقرطبي ج،  [ٙػ ٕ: ٔٔسفر صمكئيل الثاني ] :( انظر(ٔ
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ٱ      ٻ  ٻ  چ : إذ يقكؿ تعالى، ةك يتضح ىذا مف خبلؿ التحميبللدقيق لآليات الكريم، عينيو أيضا"ً 

كجعل التأسي ، فأمر هللا تعالى نبيو بالصبر، [ٚٔ: ص] چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ
حتى قاؿ ؛ ثـ ذكر هللا فضمو ك منتو عمى داككد، عكنًا لو عمى ذلؾ -عميو السبلـ  -بداكد الشككر 

كىك ، ك ىذه شيادة هللا لداكد [ٕٓ: ص] چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ چ  :تعالى
ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      چ : القائل سبحانو

فكيف يمكف أف تككف ىذه المقدمة العظيمة مقدمة لفاحشة مقيتة  [ٜٕٙ: البقرة]چۈئ  ۈئ  ېئ   
  . ؟

فاآليات كاضحة ، ثـ بمطالعة اآليات البلحقة ال نجد فييا ذكر ألؼ مما يقكلو الكافركف 
 ذكر امتنانو عز خاصة ك أنو قد أكرد خبرىا بعد أف، نبيوتدكر حكؿ مخاصمة حقيقية ابتمى هللا بيا 

كتزكيتو ، فكانت ىذه الكاقعة مثااًل ربانيًا عمى كيفية تربية هللا نبيو، كجل عمى داككد بالحكمة كالعدالة
ۅ   چلذا عندما شعر داككد أنو قد تسرع في حكمو خر راكعًا منيبًا لربو  ؛ إياه عمى أكمل كجو

أكصاه بالتزاـ ك ، فغفر هللا لو ىذه اليفكة، [ٕٗ :]ص    چې   ى    ى      ۉ  ۉ  ې  ې  ې   
  چىذه ىي العبرة المنشكدة ك ، ليستقيـ دائمًا عمى منياج الحق؛ اليكػ كاجتناب التسرع ك ، العدؿ

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  

 . [ٕٙ :ص] چ خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج

 . (ٔ)كىكذا نفيـ اآليات بكل سيكلة ك يسر بفضل هللا ك منتو 

 . السالمنبي هللا سميمان بن داوود عميو  -ٗ

 كعبد ، كارتد في أخر عمره، بأنو عمـ قكمو السحر -عميو السبلـ  -اتيمكا نبي هللا سميماف فقد 
، َفَكاَنْت َلُو َسْبُع ِمَئِة َزْكَجةٍ . بنى ليـ المعابد )َكَلِكفَّ ُسَمْيَماَف اْلَتَصَق ِبِيفَّ ِلَفْرِط َمَحبَِّتِو َلُيفَّ ك ، األصناـ

ـْ ، َطْعَف َأْف ُيْغِكيَف َقْمَبُو َكَراَء آِلَيٍة ُأْخَرػ َفاْستَ . َفاْنَحَرْفَف ِبَقْمِبِو َعف الرَّبِّ ، َكَثبَلُث ِمَئِة مف السرارؼ  َفَم
يُدكِنيِّيفَ َيُكْف َقْمُبُو ُمْسَتِقيمًا َمَع الرَّبِّ َكَما َلِبَث َأْف َعَبَد َعْشَتاُركَث آِلَيَة  ك ىكذا كًفركا نبي ،(ٕ)(..الصِّ

، أعطاه هللا الممؾ مع النبكة، تعالىأحب أىل عصره إلى هللا أعمـ ك ، كيـ سميماف العالـ التقىهللا الح
چ : قد برأه هللا  تعالى مف ىذه الفرية بقكلو تعالىك ، كعممو منطق الطير، سخر لو الجف ك الريحك 

                                                           

 بتصرؼ.  ٜٓٔ – ٘ٙٔ/  ٘ٔتفسير القرطبي  :انظر(ٔ)
 .ٕٓٓ/ٔاإلعبلـ (.  ٕٔ -ٔ: ٔٔالممكؾ األكؿ ) : انظر(ٕ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 . [ٕٓٔ: البقرة]چںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

َلمَّا : َكَقاَؿ ُمَحمَُّد ْبُف ِإْسَحاؽَ : يقكؿ القرطبي في معرض رده عمييـ في تفسير ىذه اآلية
 ِ ـُ ُمَحمٌَّد َأفَّ اْبَف داكد َكاَف َنِبيِّا: َقاَؿ َبْعُض أْحَباِرِىـْ ، ُسَمْيَماَف ِفي اْلُمْرَسِميفَ  َذَكَر َرُسكُؿ َّللاَّ ، َيْزُع

ِ َما َكاَف ِإالَّ َساِحًرا ياِطيَف َكَفُركا" َأْؼ َأْلَقْت ِإلَ : َفَأْنَزَؿ َّللاَُّ َعزَّ َكَجلَّ ، َكَّللاَّ ى " َكما َكَفَر ُسَمْيماُف َكلِكفَّ الشَّ
َياِطيِف َكاَف ِسْحًرا ـَ َأفَّ َما َفَعَمُو ُسَمْيَماُف ِمْف ُرُككِب اْلَبْحِر َكاْسِتْسَخاِر الطَّْيِر َكالشَّ : َقْكُلُو َتَعاَلى. َبِني آَد

ِ ِلُسَمْيَمافَ  ـْ ِفي اآْلَيِة َأفَّ َأَحًدا نَ ، " َكما َكَفَر ُسَمْيماُف" َتْبِرَئٌة ِمَف َّللاَّ ـْ َيَتَقدَّ َكَلِكفَّ اْلَيُيكَد ، َسَبُو ِإَلى اْلُكْفرِ َكَل
ْحرِ  ْحُر ُكْفًرا َصاَر ِبَمْنِزَلِة َمْف َنَسَبُو ِإَلى اْلُكْفرِ ، َنَسَبْتُو ِإَلى السِّ َـّ َقاؿَ . َكَلِكْف َلمَّا َكاَف السِّ " َكلِكفَّ : ُث

ـْ بتعميـ  ياِطيَف َكَفُركا" َفَأْثَبَت ُكْفَرُى كتعالى يبرغ نبيو مف ىذه كاالفتراءات سبحانو  فا. السحرالشَّ
 (ٔ). بياكلكنيـ يمصقكف ىذه الكفريات بو في كتابيـ المحرؼ كيصفكنو 

 . نبي هللا ىارون عميو السالم -٘

ْعُب َأفَّ . ليعبدكه مف دكف هللا تعالى؛ اتيمكه بأنو ىك الذؼ صنع ليـ العجل فقد  )َكَلمَّا َرَأػ الشَّ
ْعُب َعَمى َىاُركَف َكَقاُلكا َلوُ ُمكَسى َأْبَطَأ ِفي  ـِ اْصَنْع َلَنا آِلَيًة َتِسيُر »: النُُّزكِؿ ِمَف اْلَجَبِل اْجَتَمَع الشَّ ُق

ـُ َماَذا َأَصاَبوُ  ـْ . «َأَماَمَنا أَلفَّ َىَذا ُمكَسى الرَُّجَل الَِّذؼ َأْصَعَدَنا ِمْف َأْرِض ِمْصَر اَل َنْعَم َفَقاَؿ َلُي
ـْ َكْأُتكِني ِبَيااْنزِ »: َىاُركفُ  ـْ َكَبَناِتُك ـْ َكَبِنيُك ْعِب ، «ُعكا َأْقَراَط الذََّىِب الَِّتي ِفي آَذاِف ِنَساِئُك َفَنَزَع ُكلُّ الشَّ

ـْ َكَأُتكا ِبَيا ِإَلى َىاُركفَ  ْزمِ . َأْقَراَط الذََّىِب الَِّتي ِفي آَذاِنِي َرُه ِباإْلِ ـْ َكَصكَّ يِل َكَصَنَعُو َفَأَخَذ َذِلَؾ ِمْف َأْيِديِي
  (ٕ).ِعْجبًل َمْسُبككًا(

 أخبرنا أف الذؼ صنع العجل ىك السامرػ ك ، كقد فضح هللا ضبلليـ في القرآف: الرد عمييـ
﮹   چ  ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   كأكد القرآف أيضًا أف نبي ، [ ٘ٛ: طو اآلية]چۓ  ۓ 

ٱ  ٻ  چ  :يقتمكنو حيث يقكؿ سبحانوك كادكا ، أنو أنكر عمييـ إنكارًا شديداً ك ، هللا ىاركف برؼء

                                                           

 . ٖٗ -ٕٗ/  ٕتفسير القرطبي ج  :انظر(ٔ)
 (.  ٙ-ٔ: ٕٖ(سفر الخركج  ( ٕ)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

 – 1٥١األعراف: ] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 -َكَكاَف َىاُركُف َأْكَبَر ِمْف ُمكَسى. ِمْحَيِتِو َكُذَؤاَبِتوِ َأْؼ بِ : يقكؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية [1٥1
ِ َكَسبَلُمُو َعَمْيِيَما  ألنو كاف ليف ، َكَأَحبَّ ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْف مكسى، ِبَثبَلَث ِسِنيفَ  -َصَمَكاُت َّللاَّ

َكَما َكاَنِت اْلَعَرُب َتْفَعُمُو ِمْف ، ُمَتَعاَرًفا ِعْنَدُىـْ كتأكيل َأْخِذ ُمكَسى ِبَرْأِس َأِخيِو َأفَّ َذِلَؾ َكاَف ، الغضب
ْذاَلؿِ ، َقْبِض الرَُّجِل َعَمى ِلْحَيِة َأِخيِو َكَصاِحِبِو ِإْكَراًما َكَتْعِظيًما ـْ َيُكْف َذِلَؾ َعَمى َطِريِق اإْلِ كَضَـّ ِإَلْيِو ، َفَم

ـَ َما َلَدْيوِ  ـُ اْسَتْضَعُفكهُ ، َىاُركُف ِلَئبلَّ َيُظفَّ َبُنك ِإْسَراِئيَل َأنَُّو أََىاَنوُ َفَكِرَه َذِلَؾ ، َأَخاُه ِلَيْعَم ، َفَبيََّف َلُو َأُخكُه َأنَُّي
َأِؼ اْغِفْر ، َكأِلَِخيَربِّ اْغِفْر ِلي : َفَممَّا َسِمَع ُعْذَرُه َقاؿَ . َكَكاُدكا َيْقُتُمكَنُو َأْؼ َقاَرُبكا، َيْعِني َعَبَدَة اْلِعْجلِ 

ْنَكاِر َعَمْيِيـْ ، اأْلَْلَكاحَ ي َما َكاَف ِمَف اْلَغَضِب الَِّذؼ َأْلَقْيُت ِمْف َأْجِمِو لِ  ًرا ِفي اإْلِ ، َكأِلَِخي أِلَنَُّو َظنَُّو ُمَقصِّ
ـْ َيَقْع ِمْنُو َتْقِصيرٌ  ْف َل َكاِ 

رَ ،   (ٔ). َأِؼ اْغِفْر أِلَِخي ِإْف َقصَّ

 . نبي هللا ابراىيم عميو السالم -ٙ

؛ امرأتو سارة إلى فرعكف  قدـأنو كالسبلـ الصبلة  كعمى نبينا، إبراىيـ خميل الرحمف عميو اتيمكافقد 
ي َقْد َعِمْمُت َأنَِّؾ : حتى يناؿ متاعًا بسببيا )َكَحَدَث َلمَّا َقُرَب َأْف َيْدُخَل ِمْصَر َأنَُّو َقاَؿ ِلَساَراَؼ اْمَرَأِتوِ  ِإنِّ

ـْ َيُقكُلكفَ  اْمَرأٌَة َحَسَنُة اْلَمْنَظرِ  َفَيْقُتُمكَنِني َكَيْسَتْبُقكَنِؾ ُقكِلي ، َىِذِه اْمَرَأُتوُ : َفَيُككُف ِإَذا َرآِؾ اْلِمْصِريُّكَف َأنَُّي
قص ك ، كقد كذبكا عمى خميل الرحمف، (ٕ)ِإنَِّؾ ُأْخِتي ِلَيُككَف ِلي َخْيٌر ِبَسَبِبِؾ َكَتْحَيا َنْفِسي ِمْف َأْجِمِؾ(

"لـ يكذب إبراىيـ إال ثبلث : فقاؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص  قصة إبراىيـ ىذه عند دخكلو مصرعمينا رسكؿ هللا  
اثنتاف منيـ في ذات هللا أؼ في سبيمو( قكلو)إني سقيـ( حيف : كذبات)ك في ركاية ألبى ىريرة قاؿ

ـ قرية ك دخل إبراىي: دعي ألليتيـ ك قكلو )بل فعمو كبيرىـ ىذا( كقكلو عف سارة)إنيا أختي( قاؿ
: دخل إبراىيـ الميمة بامرأة مف أحسف الناس قاؿ: فييا ممؾ مف الممكؾ أك جبار مف الجبابرة فقيل

فأرسل إليو الممؾ أك الجبار مف ىذه معؾ؟ فقاؿ أختي )يعنى أختو في اإلسبلـ( قاؿ فأرسل بيا إليو 
نو ليس عمى كجو األرض م ؤمف غيرؼ ك غيرؾ ك قاؿ ال تكذبي قكلي فإني قد أخبرتو أنؾ أخنى كا 

)أؼ ليس مف زكجيف مؤمنيف غيرؼ ك غيرؾ( فمما دخمت عميو قاـ إلييا فأقبمت تتكضأ ك تصمى ك 
فال ، أحصنت فرجي إال عمى زوجيو برسولك و الميم إن كنت تعمم أنى أمنت بك تقكؿ )تصمى ك 

                                                           

 . ٜٕٛ/  ٚتفسير القرطبي ج: ( انظر (ٔ
 . )ٕٔ: ٗٔسفر التككيف: ) (ٕ)
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تكرر عدة و في بعض الروايات أن ذلك ، فسقط حتى ركض برجمو: قال، ذلك الكافر( تسمط عمي
 (ٔ). شرفياأىداىا ىاجر لما رأى من عفتيا و و ، حتى أرسميا؛ مرات

 . السالمنبي هللا يعقوب عميو  -ٚ

ـَ َيْعُقكبُ ، خرج بأىمو خمسة دكف أف يعمموك ، سرؽ مكاشي حميو أنو يعقكب فقد اتيمكا  َكَحَمَل ، َفَقا
َمَكاِشَي اْقِتَناِئِو : َكَجِميَع ُمْقَتَناُه الَِّذؼ َكاَف َقِد اْقَتَنى، َمَكاِشيوِ َكَساَؽ ُكلَّ ، َأْكاَلَدُه َكِنَساَءُه َعَمى اْلِجَماؿِ 

ـَ ِلَيِجيَء ِإَلى ِإْسَحاَؽ َأِبيِو ِإَلى َأْرِض َكْنَعافَ  اَف َأَرا َكَأمَّا اَلَباُف َفَكاَف َقْد َمَضى لَيُجزَّ . الَِّتي اْقَتَنى ِفي َفدَّ
ـَ َأِبيَيا َغَنَمُو َفَسِرَقْت َراِحيلُ  ـْ ُيْخِبْرُه ِبَأنَُّو َىاِرٌب( . َأْصَنا َكَخَدَع َيْعُقكُب َقْمَب اَلَباَف اأَلَراِميِّ ِإْذ َل

(ٕ) 

أكل الذئب ليكسفػ عميو  بخبر سمعككفر بقضاء هللا حيف ، كشق الجيكب، مطـ الخدكدأني
 السبلـ ػ 

كسكت عنو ، الفعل القبيح عمـ يعقكب بذلؾك ، كمف ذلؾ أف راكبيف زنى بزكجة أبيو يعقكب
يَِّة  . َأِبيوِ )َكَحَدَث ِإْذ َكاَف ِإْسَراِئيُل َساِكنًا ِفي ِتْمَؾ اأَلْرِض َأفَّ َرُأكَبْيَف َذَىَب َكاْضَطَجَع َمَع ِبْمَيَة ُسرِّ

 (ٖ). َكَسِمَع ِإْسَراِئيُل(

، كتابيـ المقدسكيزعمكف أنيا مكجكدة في ، ىذه بعضًا مف أكاذيبيـ عمى أنبياء هللا تعالى
األدىى مف ذلؾ أنيـ جعمكا أحبارىـ كرىبانييـ أفضل ك ، أنبيائيـكىي صفات ، كىك الذؼ تـ تحريفو
 . عندىـ مف أنبيائيـ

َـّ نُقكؿ ِلمنََّصاَرػ بعد َذِلؾ ـْ ِبُكُقكع َىِذه اْلَفَكاِحش ، اْلعجب ِمْنُكـ َكمف جيمكـ: ث َحْيُث َصدْقُت
َـّ لـ تجكزكا عمى الحكارييف ُكُقكع اْلَغَمط ِمْنُيـ ِفيَما حككا ، َمَع َذِلؾ بنبكتيـكاعترفتـ ، مف اأْلَْنِبَياء ث

َفِإف اْلعقل يدؿ بضركرتو عمى َأف َظاىر ، ِإف صحت الحكايات َعْنُيـ مف إتحاد اْلعمـ بالمحمة، لكـ
ـْ َأنو يجكز َعَمْيِيـ اْلغَ ، َذِلؾ َفاسد مَحاؿ َكَما ، َكاَل يدؿ َذِلؾ عمى نقضيـ، َمطَفَيبل تأكلتـ َذِلؾ َأك ُقْمُت

ـْ ِفي اأْلَْنِبَياء الَّذيف حكيت ـْ َذِلؾ َلَكاَف األكلى ِعْند اْلُعَقبَلء، َعْنُيـ ِتْمَؾ اْلَفَكاِحش ـُقْمُت  (ٗ). َكَلك َفعْمُت

                                                           

 . ٖٖٛ٘، ح ٔٗٔ -ٓٗٔ/ ص  ٗ( صحيح البخارؼ ج(ٔ
 . ٚٔ/ ٖٔسفر التككيف  : انظر (ٕ)
 .ٜٚٔ/ٔاإلعبلـ  ج،  [ ٖٛػ  ٕٖ: ٖٚالتككيف ] (ٖ)
 . ٕٕٓ/ ٔ،اإلعبلـ  (ٗ)



 

125 
 

 الفصل الثالث

 .عيسى بن مريم في القرآن وكتب النصارى : ثانياً 
كاالنحراؼ المكجكدة في الكتاب ، التحريفلتكمل سمسمة ؛ حيث جاءت أناجيل النصارػ 

 : منياإنيا نسبت لممسيح عيسى بف مريـ عددًا مف الفظائع : المقدس مف حيث

كقالكا أف عيسى بف سميماف بف داككد ك جدىـ األكبر فارض ، عيسى عميو السبلـ بالزنا اتيمكا- ٔ
 . (ٔ)الذؼ ىك مف الزنا مف ييكذا بف يعقكب 

 : كأنزؿ في حقو قرآنًا يتمى إلى يكـ القيامة قاؿ تعالى، فبرأه هللا عز كجل مف ىذه التيمة 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ 

ک    چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

﮳ ﮴  ﮵      ﮶  ﮷    ﮲  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

                 ائ    ائ        ەئ  ەئ     ﯁  ﯀  ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻             ﮺   ﮹    – ٧٢مريم: ] چ﮸   

3٥] . 

اْخَتَمَف النَّاُس ِفي  چ ڦ  ڄ چ: َقْكُلُو َتَعاَلى: اآلياتقاؿ القرطبي في تفسير ىذه 
َكاْلُمَراُد َمْف ُكنَّا نظنيا مثل ىاركف في ، ُىَك َىاُركُف َأُخك ُمكَسى: َمْعَنى َىِذِه اأْلُُخكَِّة َكَمْف َىاُركُف؟ َفِقيلَ 

 . العبادة تأتي بمثل ىذا

ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َرِضَي َّللاَُّ َعْنَياَكَقاَؿ َكْعُب  َأفَّ مريـ ليست بأخت : اأْلَْحَباِر ِبَحْضَرِة َعاِئَشَة ُأ
ِ : َفَقاَؿ َلَيا. َكَذْبتَ : َفَقاَلْت َلُو َعاِئَشةُ ، ىاركف َأِخي ُمكَسى َـّ اْلُمْؤِمِنيَف ِإْف َكاَف َرُسكُؿ َّللاَّ َقاَلُو ، َيا ُأ
ِة ِستَِّماَئِة َسَنةٍ ، َبرُ َفُيَك َأْصَدُؽ َكَأخْ  الَّ َفِإنِّي َأِجُد َبْيَنُيَما ِمَف اْلُمدَّ ـٍ . َفَسَكَتْت : َقاؿَ . َكاِ  َكِفي َصِحيِح ُمْسِم

ـْ َتْقَرُءكَف" َيا ُأْخَت ىاُركَف" َكُمكسَ : َعِف اْلُمِغيَرِة ْبِف ُشْعَبَة َقاؿَ  ى َقْبَل َلمَّا َقِدْمُت َنْجَراَف َسَأُلكِني َفَقاَؿ ِإنَُّك
ـَ َسَأْلُتُو َعْف َذِلؾَ ، ِعيَسى ِبَكَذا َكَكَذا ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ـْ : َفَقاؿَ ، َفَممَّا َقِدْمُت َعَمى َرُسكِؿ َّللاَّ )ِإنَُّي

اِلِحيَف  ـْ َكالصَّ ( َكاُنكا ُيَسمُّكَف ِبَأْنِبَياِئِي ـْ َقْبَمُي
َكُيْسَتَفاُد ِمْف َىَذا جكاز . اْسًماَكاْلَمْعَنى َأنَُّو اْسـٌ َكاَفَق . (ٕ)

 (ٖ). أعمـكهللا ، التسمية بأسماء األنبياء

                                                           

 (. ٓٔ-ٔإنجيل متى ) (ٔ)
 . ٖٕ٘ٔصحيح مسمـ ح (ٕ)
 . ٔٓٔ_ص  ٔٔتفسير القرطبي ج :انظر (ٖ)
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ْفِل َقاُلكا ـْ َلمَّا َأَشاَرْت ِإَلى الطِّ َـّ َقاُلكا َلَيا ، اْسِتْخَفاُفَيا ِبَنا َأَشدُّ َعَمْيَنا ِمْف ِزَناَىا: َكُيْرَكػ َأنَُّي ُث
بَلـُ َيْرَضُع َفَممَّا : َفِقيلَ ، ـُ َمْف كاَف ِفي اْلَمْيِد َصِبيِّا"َعَمى ِجَيِة التَّْقِريِر" َكْيَف ُنَكمِّ  َكاَف ِعيَسى َعَمْيِو السَّ

ـْ ِبَكْجِيوِ  ـْ َتَرَؾ الرََّضاَعَة َكَأْقَبَل َعَمْيِي ـْ ِبَسبَّاَبِتِو اْلُيْمَنى، َكاتََّكَأ َعَمى َيَساِرهِ ، َسِمَع َكبَلَمُي َك" ، َكَأَشاَر ِإَلْيِي
ِ تعالى كبربكبيتو قاؿَ  َؿ َما َنَطَق ِبِو ااِلْعِتَراُؼ ِبُعُبكِديَِّتِو ّلِلَّ ِ " َفَكاَف َأكَّ ا َعَمى َمْف َغبَل ، ِإنِّي َعْبُد َّللاَّ َردِّ

ْنِجيلُ . ِمْف َبْعِدِه ِفي َشْأِنوِ  ـَ ِلي ِبِإيَتاِء اْلِكَتاِب َكالنُُّبكَِّة ِفي اأْلَزَ ، َكاْلِكَتاُب اإْلِ ـْ ، ؿِ َأْؼ َحَك ْف َل يُكِف َكاِ 
َعاِء ِإَلْيِو  چ گ  گ چ. َكَىَذا َأَصحُّ ، اْلِكَتاُب ُمَنزَّاًل ِفي اْلَحاؿِ  يِف َكالدُّ َأْؼ َذا َبَرَكاٍت َكَمَناِفَع ِفي الدِّ

اؿَّ ، َكَأْنَيى َعِف اْلُمْنَكرِ ، َكَجَعَمِني آُمُر ِباْلَمْعُركؼِ . َكُمَعمًِّما َلوُ  َكأُِغيُث ، ُصُر اْلَمْظُمكـَ َكَأنْ ، َكُأْرِشُد ضَّ
َيُيَما ِإَذا َأْدَرَكِني التَّْكِميفُ  چ ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ. اْلَمْمُيكؼَ  َكَأْمَكَنِني ، َأْؼ أِلَُؤدِّ
 (ٔ). الصحيحَعَمى القكؿ األخير ، َأَداُؤُىَما

أك ناداىا بمفظة  فما كقرىا، ألموكىي عقكقو ، اتيمكه بأنو ارتكب أكبر كبيرة بعد الشرؾ با – ٕ
يخاطبيا قائبًل )يا ك ، قار أماـ الناستحبايعامميا ك ، ككاف ييينيا، )أمي( في أؼ مكضع في األناجيل

: فكاف ينادييا في كسط الحضكر قائبلً ، امرأة( تمامًا كما خاطب المرأة الزانية أك )الكمبة( الكنعانية
 . (ٕ))مالي كلؾ يا امرأة !(

 چ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ چ: مف ذلؾ بقكلو تعالى عيسى  تعالى كقد برأ هللا

 [ٖ٘]مريـ: 

َلمَّا َقاَؿ" َكَبرِّا ِبكاِلَدِتي" : َقاَؿ اْبُف َعبَّاسٍ  چ ں  ں چ: اآليةقاؿ القرطبي في تفسير ىذه 
ِ َتَعاَلى ـَ َأنَُّو شي ِمْف ِجَيِة َّللاَّ ـْ َيُقْل ِبَكاِلَدؼَّ ُعِم ًما ُمَتَكبًِّرا َيْقُتُل  چ ڻ  ڻ   ڻ چ. َكَل َأْؼ ُمَتَعظِّ

َأْؼ َخاِئًبا ِمَف  چ ڻ چ. اْلَجبَّاُر الَِّذؼ اَل َيَرػ أِلََحٍد َعَمْيِو َحقِّا َقطُّ : َكِقيلَ . َكَيْضِرُب َعَمى اْلَغَضبِ 
ـْ َيْجَعْمِني : َعاِصًيا ِلَربِِّو َكِقيلَ : َكِقيلَ . َعاقِّا: اْبُف َعبَّاسٍ . اْلَخْيرِ  َتاِرًكا أِلَْمِرِه َفَأْشَقى َكَما َشِقَي ِإْبِميُس َل

 (ٖ). َلمَّا َتَرَؾ َأْمَرهُ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  چ : كأيف ىذا مف قكؿ هللا تعالى

اإلسراء: ] چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

٧3]. 
                                                           

 . ٖٓٔ/  ٔٔلمصدر السابق ا(ٔ)
 (. ٗ: ٕيكحنا ) (ٕ)

 . ٖٓٔ/ٔٔج:  فسير القرطبيت( (ٖ
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( فكيف يككف الحاؿ ...يا أبت... كافر قائبًل ) يا أبتىك ك ، ك قد كاف إبراىيـ يتكدد ألبيو
 . مع مريـ خير نساء العالميف ؟!

ك يصل ، كاف يتعامل بغمظة مع كبار السفك ، اتيمكه بأنو ما كاف يتكانى عف سب مف يخاطبو – ٖ
: كيقكؿ ليـ، فتارة تجده يشتـ معممي البشرية، األـ لكل مف يناقشواألمر إلى الشتيمة باألب ك 

)أييا الغبياف كالبطيئا القمكب في : كيقكؿ الثنيف منيـ، كتارة تجده يشتـ تبلميذه، (ٔ)اأكالد األفاعي()ي
: بقكلو، كىك في بيتو، ليتغدػ عنده؛ تارة ثالثة تجده ال يتكرع عف سب مف يستضيفوك ، (ٕ)اإليماف(

تعجب أنو لـ يغتسل  كأما الفريسي فمما رأػ ذلؾ، فدخل يسكع كاتكأ، )سألو فريسي أف يتغذػ عنده
كأما باطنكـ فمممكء ، أنتـ اآلف أييا الفريسيكف تنقكف خارج الكأس: أكاًل قبل الغداء فقاؿ لو الرب

، يا معمـ: كقاؿ لو، اختطافًا كخبثًا يا أغبياء كيل لكـ أييا الفريسيكف ؛ فأجاب كاحد مف النامسييف

كىذا قطعًا ليس خمق ، (ٖ)أييا النامكسيكف( ككيل لكـ أنتـ: فقاؿ، حيف تقكؿ ىذا تشتمنا نحف أيضاً 
باستعماؿ الرفق في  -عمييما السبلـ  -ألنو يتعارض بما أمر هللا بو مكسى كىاركف ؛ األنبياء 

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   چ  فقاؿ سبحانو، الدعكة مع أعتى جبابرة األرض )فرعكف(

فكيف ، فإذا كاف ىذا ىك أسمكب الدعكة مع فرعكف ، [٣٣ – ٣3طه: ] چھ  ھ     ے       ے  ۓ  
ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  چ : سبحانو كيقكؿ أيضاً ، يككف الحاؿ مع مف ىـ دكنو؟

كيتعارض أيضًا مع قكؿ ، [3٣فصلت: ] چگ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  
 .(ٗ)مف شيء إال شانو( الينزع) ما كاف الرفق فيشيء إال زانو ك : النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

)أنا باب : كمنيا أف المسيح شيد بأف كل األنبياء الذيف قامكا في بنى إسرائيل ىـ لصكص - ٗ
ليحقركا مف شأف ؛ ىذا مف كذب عباد الصميبك ، الخراؼ كجميع الذيف جاؤكا قبمي سارقكف كلصكص(

 .(٘)األنبياء

لمجرد أنيـ ليسكا مف بنى ؛ ك ييينيـ ، المسيح كاف شديد العنصرية يسب المؤمنيفكمنيا أف  - ٘
فيا ىك مسيح الحبة يسب كل األمييف مف  (ٙ)) ال يجكز أف يأخذ خبز البنيف كيرمى لمكبلب(: إسرائيل

                                                           

 (. ٕ٘: ٕٗإنجيل لكقا ) ( (ٔ
 (. ٚ: ٖإنجيل متى ) ( ٕ)
 .(ٜٖ: ٔٔإنجيل لكقا )(ٖ)
 .  ٚٙٚٙصحيح مسمـ: ح( ٗ)
 . ٕٗٓٓ/ ٖ/ ٕٓاقتباس مف االنترنت عف مكقع الجامع بتاريخ ، ٓٔ: ٚيكحنا( ٘)
 ( نقبًل عف المصدر السابق. ٕٙ -٘ٔ: ٕٔ( )متى ٙ)
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  . يصفيـ بالكبلبك ، غير بنى إسرائيل
بشكل مثير لمريبة )قاـ عف العشاء  يتعامل معيـك ، كمنيا أف المسيح كاف يتعرػ أماـ تبلميذه - ٙ

ثـ صّب ماء في مغسل كابتدأ يغسل أرجل التبلميذ كيمسحيا . كخمع ثيابو كاخذ منشفة كاّتزر بيا
  . (ٔ)بالمنشفة التي كاف متزرًا بيا(

في حضف يسكع كاحد مف تبلميذه كاف  ك نجد أف تمميذه )المحبب( كاف يتكل في حضنو )ككاف متكئاً 
 . (ٕ)يسكع يحبو(

 .موقف النصارى من نبوة دمحم : الثاني المطمب
كيزعمكف أف المراد مف البشريات التي ، النصارػ ال يؤمنكف بكجكد نبي بعد عيسى 

أك يفسركنيا عمى أنيا بمعنى ، ىك خاتـ األنبياء ساقيا األنبياء ما ىي إال دليل عمى أف عيسى 
كشمعكف  مثل بارنابا؛ إلكماؿ شريعة عيسى في الببلدجاءكا األنبياء الذيف جاءكا مف بعد عيسى أف 

كىذا ، َكمف فمسطيف جرجيس، َكمف َبيت اْلُمَقّدس أعفانكس، كليكقيكشكمنايف َىؤاَُلِء َأْنبَياء أنطاكية
، ألنكـ تقكلكف أنو ال نبي بعد عيسى بيـ؛كنرد عمييـ بأنو يتكجب عميكـ أف تكفركا ، خطأ كقعكا فيو
كأف المراد ، أك أف تككنكا كاذبيف بنص كتابكـ، فإما أف تنكركا نبكتيـ، األقكاؿ بكتبكـكتسندكف تمؾ 

 (ٖ).ال غير - ملسو هيلع هللا ىلص -مف تمؾ البشريات ىك دمحم 

الحقيقة كجحكدًا  في كتكذيبو إنكارًا لمرب تعالى، جحد نبكة خاتـ األنبياء كالرسل كنقكؿ إف 
لييتو كممكو فبل يمكف اإلقرار بربكبيتو، لو فبل ، دمحم بف عبد هللا مع تكذيب، بل كال بكجكده، كا 
مع الكفر بالمعاد كاليـك تكما ال يج، كصفاتو أصبلً ، اإلقرار بالرب تعالى ملسو هيلع هللا ىلص مع الكفر برسكؿ هللاتيج

بو ذلؾ في مكضعيف في كتا -سبحانو كتعالى  -كقد ذكر ، بكجكد الصانع أصبل ً  اإلقرار، اآلخر
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  چ : في سكرة الرعد في قكلو تعالى

  . [٥الرعد: ] چائ  ائ    ەئەئ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  چ  :كالثاني في سكرة الكيف في قكلو تعالى

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

  . [3٢ – 3٥الكهف: ] چڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
                                                           

  ٗ: ٖٔيكحنا ( ٔ)
  ٖٕ: ٖٔ( يكحنا ٕ)

 . ٕٔٚ/ٔاإلعبلـ ::( انظر (ٖ
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، فالرسكؿ صمكات هللا كسبلمو عميو إنما جاء بتعريف الرب تعالى بأسمائو كصفاتو كأفعالو
فمف أنكر رسالتو فقد أنكر الرب الذؼ دعا إليو كحقكقو التي أمر ، بحقكقو عمى عباده كالتعريف

 . ملسو هيلع هللا ىلص كذيب رسكلوال يمكف االعتراؼ بالحقائق عمى ما ىي عميو مع ت: بل نقكؿ،بيا

 : ملسو هيلع هللا ىلص بشيء مف التفصيل كسكؼ أقـك بذكر األدلة التي تدلل عمى نبكة النبي

 :األدلة عمى نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أوالً 
 . التبشير بنبكة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في الكتب السماكية السابقة – ٔ

نََّما قدمَنا َىَذا النَّْكع: قاؿ القرطبي ف َكاَف َغيره أكلى بالتقديـ، َكاِ  لَككف اأْلَْنِبَياء الخبيريف ؛ َكاِ 
 يـ أرادكا َكلَككن، َكلَككف َىِذه البشائر َكاَنت َمْعُركَفة قبل َمِجيئو، الزََّمافبعبلماتو متقدميف َعَمْيِو ِفي 

اِئل االستدالؿ ِبَما َجاَء ِفي كتب اأْلَْنِبَياء عمى َلُو كباعثاً  كليككف َىَذا اْلَباب مؤنساً ، عمى نبكتوالسَّ
كتكاترت ، فع ِبِو ِإالَّ مف صدؽ ِبِتْمَؾ اْلكتبكلتعمـ َأف االستدالؿ ِبَيَذا النَّْكع اَل يْنتَ ، الّنظر ِفيَما بعده

 : كأنو أخبر بقدكمو كثيرة منيا، كالمبشرات التي تدؿ عمى أنو خاتـ األنبياء(ٔ).ِعْنده

ِإنِّي أقيـ لبني ِإْسَراِئيل مف ِإْخَكتيـ َنِبي مثمؾ : َأف هللا َقاَؿ لُمكَسى بف عمَراف: َما َجاَء ِفي التَّْكَراة -أ 
 (ٕ). َفمف َعَصاُه انتقمت ِمْنوُ ، بَلمي عمى ِفيوِ أجَعل كَ 

ىنا ليس يكشع بف نكف كما  بأخكة بني إسرائيل بقكلو "كالمراد المرادقد بيف القرطبي ك 
َفبَل مَحالة َأف َذِلؾ ، ألنو أخبر في آخر التكراة اَل يخمف مف بني ِإْسَراِئيل َنِبي مثل ُمكَسى؛ تزعمكف 

فمننظر مف ىـ إْخَكة ، َلِكف مف إْخَكة بني ِإْسَراِئيل، التَّْكَراة اَل يككف مف بني ِإْسَراِئيلالَِّذؼ بشرت ِبِو 
 ككاف سابقًا لمكسى ، كالركـ قد جاءىـ أيكب، َفبَل مَحالة َأنيـ اْلَعَرب َأك الّركـ، بني ِإْسَراِئيل

َكقد  رب َفُيَك ِإذف ُمَحمَّد فمـ يبق سكػ الع، فبل يجكز أف يككف ىك الذؼ بشرت بو التكراة، بزمف
فكنى َعف ، ِحيف ذكر ِإْسَماِعيل جد اْلَعَرب َأنو يضع فسطاطو ِفي كسط ِببَلد إْخَكتو: َقاَؿ ِفي التَّْكَراة

ِإنِّي أقيـ لبني : َكَما كنى َعف اْلَعَرب بإخكة بني ِإْسَراِئيل ِفي َقْكلو، بني ِإْسَراِئيل بإخكة ِإْسَماِعيل
 (ٖ). مف ِإْخَكتيـ َنِبي مثمؾ ِإْسَراِئيل

                                                           

 . ٖٕٙ/ ٔاإلعبلـ (ٔ)
 . ٖٕٙ/  ٔالسابق  درصالم(ٕ)
 . ٕ٘ٙ/  ٔ: إلعبلـ لمقرطبيا(ٖ)
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كأنميتو ، ككثرتو، كباركتو، قد استجبتؾ ِفي ِإْسَماِعيل: َأف هللا َقاَؿ إِلْبَراِىيـ: َما َجاَء ِفيَيا َأْيضا -ب 
َكاَل يشؾ ِفي َأف الّشعب اْلَعِظيـ ُىَك ُمَحمَّد ، كأجعمو لشعب َعِظيـ، جدًا جدًا ُيكلد َلُو اْثَنا عشر َعِظيماً 

بَلـعَ  -  (ٔ). َكأمتو ِإْذ لـ يكف ِفي كلد ِإْسَماِعيل أعظـ ِمْنُيـ - َمْيِو السَّ

، كتدعيف اسمو ِإْسَماِعيل َيده عمى كل، ستمديف ابناً : َأف مبلؾ الرب َقاَؿ لياجر: َكِفييا أيضاً  -ج 
لـ تكف َأْيدييـ ِإالَّ َتحت  َكاَل مَحالة َأف ِإْسَماِعيل َككلده، كسيحل عمى َجِميع ُحُدكد إْخَكتو، َكَيد كل ِبوِ 

َيد ِإْسَحق؛أِلَف النُُّبكَّة َكاْلممؾ ِإنََّما َكاَنا ِفي كلد ِإْسَحق ؛ َفَممَّا بعث هللا َتَعاَلى ُمَحمًَّدا جعل َيد بني 
 (ٕ). جداً  َكَبارؾ َعَمْيِيـ جداً ، كعظميـ، كأنماىـ، كرد النُُّبكَّة َكاْلممؾ فييـ، ِإْسَماِعيل َفكؽ َأيدؼ اْلَجِميع

ـْ َأنو َقاؿَ : َكمف َذِلؾ َما َجاَء ِفي الزُبكر -د  سبحكا الَِّذؼ ، سبحكا الرب تسبيحًا َحِديثاً : الَِّذؼ ِبَأْيِديُك
ـْ ، ىيكمو الصالحكف ؛ ليفرح ِإْسَراِئيل بخالقو َكَبُنك صييكف مف أجل َأف هللا اْصطفى َلُيـ أمة َكأَْعَطاُى

اِلحيف  ، كيكبركنو ِبَأْصَكات ُمْرَتفَعة، ِمْنُيـ بالكرامة ؛ يسبحكف هللا عمى مضاجعيـالنَّْصر كسدد الصَّ
يكثقكف ُمُمككيـْ بالقيكد ، ِبَأْيِديِيـ سيكؼ َذَكات شفرتيف لينتقـ هللا بيـ مف اأْلَُمـ الَّذيف اَل يعبدكنو

 . كأشرافيـ باألغبلؿ

أبناؤىا ، بالسيف ألنيا ىي التي بعث نبييا ؛ كال ريب أف ىذه األكصاؼ ىي ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
؛ كمعيـ السيكؼ ، كيكبركنو بأصكات مرتفعة، ىـ األبناء الذيف يسبحكف هللا تعالى عمى مضاجعيـ
 (ٖ). حتى ينتقمكا مف باقي األمـ التي تكفر با تعالى

لرياستو كمحمكد ُىَك  َأف هللا َتَعاَلى أظير مف صييكف أكميبل َمْحُمكًدا ؛ فاإلكميل ضرب مثل -ق 
 (ٗ). ُمَحمَّد صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ َكقد بمغ دينو صييكف َغيره

ِفي المزمكر اْلَخاِمس اسمع َما : َتْرَجَمة كىب بف ُمَنّبو َيُقكؿ هللا َتَعاَلى لداككد : َكِفي الزُبكر -ك 
َكأمتو فيـ خبلفكـ لـ تكف ، كرثيا ُمَحمًَّدافميقمو لمنَّاس مف بْعدؾ ِإف اأَلْرض لي أ، َكمر ُسَمْيَماف: َأُقكؿ

 . َكاَل قدسكني باألكتار، صبَلتيـ بالطنابير

 (٘). َكَىَذا َتْصِريح باسمو كتأييد َشِريَعتو كبصفات أمتو

                                                           

 . ٕٙٙ/  لمصدر السابقاانظر :( (ٔ
 . ٕٙٙ/  ٔنفسو درصنظر :الما( (ٕ
 . ٖٚٙ – ٕٙٙ/ ٔ لمصدر نفسواانظر : (ٖ)
 .ٕٚٙ/  ٔإلعبلـ لمقرطبي ا(ٗ)
 . ٕٛٙ/  ٔ : لمصدر السابق اظر : نا (٘)



 

131 
 

 الفصل الثالث

ْنِجيل الَِّذؼ ِبَأْيِديُكـْ  -ط  ِإف ُكْنُتـ تحبكنني فاحفظكا : َأف اْلَمِسيح َقاؿَ : َكمف َذِلؾ ما جاء ِفي اإْلِ
ـْ ِإَلى اأْلََبد ركح اْلحق الَِّذؼ اَل ، كصاياؼ كسأرغب ِإَلى اآلب ِفي َأف يْبَعث ِإَلْيُكـ البرقميط لَيُككف َمعُك

ْنَيا  كعندكـ البث َكلست أدعكـ ، ـَعَمْيك رفكنو أِلَنَُّو نازؿَكَأْنُتـ تع، أِلَنََّيا اَل تَراُه َكاَل تعرفو؛ تقبمو الدُّ
، أنتـ تعرفكنو، سكؼ يبعث مف بعده رسكالً  المسيح يبشر بأف هللا تعالىكىنا يظير أف ، أيتاماً 

كسكؼ ، كأنو نبي مف أنبياء هللا تعالى، كسكؼ يبيف لمناس أف المأثـ ىك ترؾ اإليماف بعيسى
نما يسمعيا أنتـ ال تحممكنيا، يعممكـ أمكرًا كثيرة ليست مف ذاتو  (ٔ). كا 

فقد أخبر ِبِو ، مل َىِذه البشائر الَِّتي اَل ينكرىا ِإالَّ معاند مجاىرَفَتأ، البرقميط معناه في العربية دمحم
 . [3٧يونس: ] چی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ چ اْلَمِسيح ِباْلعيِف كاالسـ َكاأْلَْفَعاؿ 

ْنِجيل َأْيضا -ح  ْنَيا َكمثل رجل اغترس كرما": لمدنيا َفَقاؿَ  َأنو ضرب مثبلً : َكِفي اإْلِ كسبخ ، مثل الدُّ
َفَممَّا دنا َأَكاف قطافو بعث ، كتغرب َعنوُ ، كككل ِبِو أعكاناً ، كشيد ِفيِو قصراً ، َكجعل ِفيِو معصرة، حكلو

َـّ لَنفِسوِ  مثبلً  َفضرب اْلَمِسيح ، عبيده ِإَلى أعكانو بالمككميف ِباْلَكرـِ  َـّ َقاؿَ ، لؤلنبياء ث سيزاح : ث
َـّ ذكر ِفي اْلمثل َصْخَرةَعْنُكـ ممؾ هللا كتعطاه اأْلمة المطيعة ؛  َكَقاَؿ مف سقط عمى َىِذه ، َفَتَأّممو ث

ْخَرة سينكسر ، مف ناكأه كحاربو أظيره هللا َعَمْيوِ  َكمف َسَقطت َعَمْيِو يتيشـ ُيِريد بذلؾ ُمَحمًَّدا ، الصَّ
اـ كببلد َحْيُث اف؛ َكأَْعَطاُه أمة ُمَحمَّد ، كأزالو َعْنُكـ، َكَكَذِلَؾ قد أزاح هللا ممككـ تتحكا َعَمْيُكـ ِببَلد الشَّ

كاالسترقاؽ ، َكأخُذكا ِمْنُكـ اْلِجْزَية بعد اْلَقْتل الذريع، الغرب كردككـ ِفي َأكثر اأَلْرض أىل ذلة كصغار
ديد بعد َأف َكاَف ممككـ راسخاً  ظـ َكأع، كلينفذ ِبِو هللا مكاعده، َفيد هللا ِبَنِبيِِّو َقَكاِعده، كجبمو شامخاً ، الشَّ

كأظيرنا ، ِإف هللا َتَعاَلى أَْعَطاَنا َبيت اْلُمَقّدس: َكَما َقاَؿ اْلَمِسيح، َشاىد عمى َأف هللا أزاح ممككـ َعْنُكـ
ف كرىتـ، َعَمْيوِ  ـْ مف أعظـ شرائعكـ، َكاِ  َـّ اْلَكاِحد ِمْنُكـ اَل يصل ِإَلْيِو ، َكاْلحج ِإَلْيِو عْندُك َكَشَراِئع اْلَيُيكد ث
الصف: ] چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک        چ يْمحقُو مف الذلة َكالصَغار َما اَل يخفى َعَمْيُكـَحتَّى ؛ 

٨].(ٕ) 

أِلَنََّيا ستعطى ؛ كلتبتيج البرارؼ كالفمكات ، لتفرح َأرض اْلَباِدَية العطشى: َكِفي صحفو َأْيضا
ِبَحْيُث ، اْسمو َكَكصفو كبمده َىَذا ينص عمى، َكمثل حسف الدساكير كالرياض، ِبَأْحَمد مَحاِسف لبناف

 . (ٖ)مجاىر ِباْلَباِطلِ  معاند اَل ُينكره ِإالَّ 

                                                           

 . ٜٕٙ/  ٔ نفسو : صدرلما( ٔ)
 . ٕٕٚ/  ٔ( اإلعبلـ (ٕ
((

 .571 / 6 املصدر السابق , 4
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 .االستدالل عمى نبوتو بقرائن َأْحَوالو : ثانياً 
 . كىي كثيرة منيا

، حينما أراد هللا تعالى لو خمقو، ما كاف يراه الرائي عمى كجو أبيو مف نكر تشبو غرة الفرس – ٔ
كمنقكؿ عف الصحابة ، كىك ثابت في كتب السير، ج نطفتو مف صمب َأِبيوكحاف ُخُرك ، َكقرب كقتو

؛ إحداىما آِمَنة أـ َكاَنت َلُو اْمَرَأَتافِ  َأف عبد هللا بف عبد المطمب َكاِلد َرُسكؿ هللا : يقكؿ القرطبي
آَثار مف الطيف َفمر ِبِتْمَؾ فتعمقت ِبِو ، َكاْمَرأَة ُأْخَرػ َفحمل َيْكًما ِفي طيف لِبَناء َبيتو، َرُسكؿ هللا 

فاغتسل َكغسل َما ِبِو مف ، َفخرج مف ِعْندَىا، َفَدَعاَىا لَنفِسِو َفَأبت لما َكاَف َعَمْيِو مف الطيف، اْلَمْرأَة
أصابيا َفدخل َعَمْيَيا ف، ثَـّ خرج َعاِمًدا ِإَلى آِمَنة، فدعتو ِتْمَؾ اْلَمْرأَة ِإَلى َنفسَيا َفأبى َعَمْيَيا، أثر الطيف

اَل ِإنَّؾ َمَرْرت ِبي َكَبيف : َىل َلؾ َقاَلت: ثَـّ مر بامرأتو ِتْمَؾ َفَقاَؿ َلَيا  َفحممت ِبُمَحمد َرُسكؿ هللا 
َـّ ، َكدخمت عمى آِمَنة َفَذَىبت بَيا، فأبيت، فدعكتؾ َرَجاء َأف يككف لي، َعْيَنْيؾ غرَّة مثل غرَّة اْلفرس ث
َفِإذا َكقع عمى اأَلْرض ، ِإنَّؾ قد حممت ِبَسيِّد َىِذه اأْلمة: ت َفقيل َلَيالما حممت ِبِو آِمَنة أمو أتي

 (ٔ). أُِعيذُه ِباْلَكاِحِد مف َشّر كل َحاِسد ثَـّ سميو ُمَحمًَّدا: َفقكِلي

اـ، أف أمو َرَأْت ِحيف حممت ِبوِ  – ٕ َكَلَقد ، َأنو خرج ِمْنَيا نكر َرَأْت ِبِو ُقُصكر بصرػ مف َأرض الشَّ
َكَرَأْيت ، َفَرَأْيت اْلَبْيت ِحيف كضع قد اْمَتؤَلَ نكراً  ؛َقاَلت أـ ُعْثَماف الثقفية حضرت كالَدة َرُسكؿ هللا 

 (ٕ). مختكناً  َككلد ، َحتَّى َظَنْنت َأنََّيا ستقع عمى، النُُّجكـ َتْدُنك

كعندما كضعتو كقع عمى ، كما تشعر بيا غيرىا مف الحكامل، شعكر أمو باآلـ الحمل عدـ- ٖ
 (ٖ). األرض مقبكضة أصابع يديو يشير بالسبابة كالمسبح بيا

، إني أريد أف يحمده أىل السمكات كاألرض: كعندما سئل جده عف ذلؾ قاؿ، تسميتو باسـ دمحم – ٗ
َماء ة خرجت مف َظيره َلَيا طرؼ ِفي السَّ كطرؼ ، كَذِلَؾ َأنو َكاَف يرػ ِفي َمَنامو َكَأف سمسمة مف فضَّ

َـّ َعاَدْت َكَأنََّيا َشَجَرة عمى كل كرقة ِمْنَيا ، كطرؼ ِفي اْلمغرب، كطرؼ ِفي اْلمشرؽ ، ِفي اأَلْرض ث

                                                           

 . ٕٔٛ/ ٔ: السابق در صالم ((ٔ
إسػػحاؽ بػػف مكسػػى بػػف ميػػراف األصػػبياني )المتػػػكفى: دالئػػل النبػػكة ألبػػك نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد هللا بػػف أحمػػد بػػف ( ٕ)

نشر: دار  ركاس قمعو جي، عبد البر عبا، تحقيق: الدكتكر دمحمٙٚ، حديث رقـ ٖ٘ٔىػ(، الجزء االكؿ، صفحة ٖٓٗ
 ـ.  ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔالنفائس، بيركت، الطبعة: الثانية، 

 . ٕٕٛ/  ٔ( اإلعبلـ ٖ)
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ـْ يتعمقكف بَيا، نكر ذا أىل اْلمشرؽ َكاْلمْغرب َكَأنَُّي َيا فعبرت َلُو بمكلكد يككف مف صمبو يتبعُو ، َكاِ  َفَقصَّ
َماء َكأىل اأَلْرض ؛ َفمَذِلؾ َسمَّاُه ُمَحمًَّداَكَيْحَمدُه ، أىل اْلمشرؽ َكاْلمْغرب  (ٔ).أىل السَّ

أنو سمع أحد الييكد قاـ ينادؼ الييكد مف عمى ، ما ركاه حساف بف ثابت كىك طفل في المدينة – ٘
 (ٕ).يامعشر ييكد ظير اليـك نجـ أحمد: فقاؿ، مالؾ: فمما اجتمع عميو الييكد قالكا لو، أطـ

إدرار  كمنيا؛كعادت بو إلى بيتيا ، ا مرضعتو حميمة السعدية حينما احتممتوالبركة التي رأتي – ٘
درار ضرع غنمتيا بعد أف كاف ال يدر، جفافيماثديييا بعد  كمسابقة أتانيا أتاف صكيحباتيا بعد ، كا 

كغيرىا مف البركات التي حمت عمى بيتيا بعد مجيء دمحم ، أف كانت ىزيمة ال تقكػ عمى السير
 (ٖ).عمييـ – ملسو هيلع هللا ىلص

 (ٗ).كعمره أربع سنكات نزع حع الشيطاف منو  – ٙ

كمف ثـ ، كنزكلو إلييـ عمى غير العادة، كصنيعو طعامًا لقافمة قريش، قصة الراىب بحيرا – ٚ
رجع بو إلى مكة ألف الييكد إذا فطمب منو أف ي إببلغ عمو أبي طالب بخبر ابف أخيو كأف لو شأناً 

 (٘).يقتمكنو إذا رأكا اآليات التي قمتيا لؾعممكا بو  سكؼ 

اِلَحة جمع- ٛ َكأْكرميـْ ، َكَأْحَسنيـْ خمقاً ، فقد كاف رجبًل أفضل قكمو ُمُركَءةً ، هللا ِفيِو كل اأْلُُمكر الصَّ
، كأبعدىـ مف اْلُفْحش، كأعظميـ َأَماَنةً ، كأصدقيـ َحِديثاً ، كأعظميـ حمماً ، َكَأْحَسنيـْ جكاراً ، حسباً 

                                                           

 . ٕٕٛ/  ٔالسابق  درص( المٔ)
( السػػػيرة النبكيػػػة البػػػف ىشػػػاـ، كىػػػك عبػػػد الممػػػؾ بػػػف ىشػػػاـ بػػػف أيػػػكب الحميػػػرؼ المعػػػافرؼ، أبػػػك دمحم، جمػػػاؿ الػػػديف (ٕ

براىيـ األبيارؼ كعبد الحفيع الشمبي نشر: ٜ٘ٔىػ(، الجزء االكؿ، صفحة ٖٕٔ)المتكفى:  ، تحقيق: مصطفى السقا كا 
 ـ.  ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔة: الثانية، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، الطبع

-ٜٗ/ٔىػػ(، ٔ٘ٔكتاب السػير كالمغػازؼ: لػدمحم بػف إسػحاؽ بػف يسػار المطمبػي بػالكالء، المػدني )المتػكفى:  :انظر(ٖ)
 ـ. ٜٛٚٔىػ /ٜٖٛٔبيركت، الطبعة: األكلى  –، تحقيق: سييل زكار، نشر: دار الفكر ٓ٘
 .  ٔ٘ -ٓ٘/ ٔالسير كالمغازؼ البف إسحاؽ: : انظر (ٗ)
دالئل النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسَرْكِجردؼ الخراسػاني، أبػك (٘)

، ٕٗىػ(، الجزء الثاني، صفحة ٛ٘ٗبكر البييقي )المتكفى:  ـَ ، َباُب َما َجاَء ِفي ُخُركِج النَِّبيِّ َصمَّى هللا عميو كآلو َكَسمَّ
ـِ َتاِجًرا، َكُرْؤَيِة َبِحيَرػ الرَّاِىِب ِمػْف ِصػَفِتِو َكآَياِتػِو َمػا اْسػَتَدؿَّ ِبػِو َعَمػى أَ َمَع َأِبي َطاِلٍب ِحيَف أَ  ا نَّػُو ُىػَك َراَد اْلُخُركَج ِإَلى الشَّ

 ، ـْ  -كلػػػى ، نشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت، الطبعػػػة: األ-َصػػػمَّى هللُا عميػػػو كآلػػػو َكَسػػػمَّـَ  -النَِّبػػػيُّ اْلَمْكُعػػػكُد ِفػػػي ُكتُػػػِبِي
 ىػ ٘ٓٗٔ
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كلعل ، الصادؽ اأْلميفَحتَّى َما اْسمو ِفي قكمو ِإالَّ ؛ كاألخبلؽ الَِّتي تدنس الرَِّجاؿ تنزىًا كتكرمًا 
 (ٔ).برىافقصتو في تجارة خديجة أكضح 

َكَقَرَأ ، َكَذِلَؾ َأنو َكاَف تنصر، يقكؿ البييقي :كلعل مف أكضح تمؾ القرائف قصة سمماف الفارسي  – ٜ
ِكيَف بديف اْلَمِسيحَكبحث َعف ، كتبكـ ـْ أعنى الَّذيف َكاُنكا ُمَتَمسِّ َفمـ يزؿ يْبَحث ، جَماَعة مف أىل دينُك

َفَكاَف اْلَكاِحد ِمْنُيـ ِإذا َحضرتو اْلَكَفاة كصاه ، كيخدميـ َحتَّى يحضرىـ اْلَكَفاة، َعْنُيـ َكاِحًدا بعد َكاِحد
ُو كيدلو َعَمْيِو ِإَلى َأف كصل ِإَلى عمكرية ِإَلى كيعينو لَ ، ِبَأف يْمحق ِبمف ُىَك عمى مثل دينو كحالو
، فأقمت ِعْند خير رجل عمى ىدػ َأْصَحابو: َقاَؿ سمَماف، َأرض الّركـ ِإَلى َراِىب َنْصَراِنّي َكاَف ُىَنالؾ

، ي كنت َمَع فبَلفَيا فبَلف ِإنِّ : َفقمت َلوُ ، َكأمرىـْ َيْعِني الّديف َكاُنكا دلكا َعَمْيِو ِإَلى َأف َحضرتو اْلَكَفاة
َـّ َأْكَصاِني فبَلف ِإَلى فبَلف، فأكصاني ِإَلى فبَلف َـّ َأْكَصاِني فبَلف ِإَلْيؾ َفإَلى مف تكصى ِبي َأْنت، ث ، ث

ـَ َتْأُمرِني قاؿ َأؼ بني َكهللا َما أعممُو أصبح اْلَيْكـ أحد عمى مثل َما ُكنَّا َعَمْيِو مف النَّاس آُمرؾ ِبِو : َكِب
َكُىَك َمْبُعكث بديف ِإْبَراِىيـ يخرج بَأْرض اْلَعَرب مياجره ِإَلى َأرض ، َكلكنو قد أظل زَماف َنِبي، تيوَأف َتأ

َدَقة، َبيف حرتيف َبينيَما نخل ِبِو َعبَلَمات اَل تخفى ؛ َيْأُكل اْلَيِديَّة َكَبيف َكتفيِو َخاتـ ، َكاَل َيْأُكل الصَّ
َـّ َماَت كغيب: َقاؿَ ، تْمحق ِبِتْمَؾ اْلِببَلد فافعلَفِإف اْسَتَطْعت َأف ، النُُّبكَّة َكلحق سمَماف ِباْلَمِديَنِة ، ث

ـَ ُىَنالؾ َحتَّى قدـ َعَمْيِو َرُسكؿ هللا ، ِباأْلَْرِض الَِّتي عينت َلوُ  فبحث َعف ِتْمَؾ العبلمات ، ُمَياجراً  َفَأَقا
َكَكاَف َمَعو كَعمى دينو ِإَلى َأف ، ِبِو َكأتبعُو َكصدقو َفآمف، َفَكَجَدَىا َكَما رسمت َلوُ ، الَِّتي رسمت َلوُ 

 (ٕ).تكفاه هللا َتَعاَلى َرِضي هللا َعنوُ 

 : صفاتوكل ىذا قبل بعثتو كأما بعد بعثتو فياؾ 

بشيرًا ككافة لمنَّاس ، َأْرَبِعيَف سنة َبعثو هللا َتَعاَلى َرْحَمة لْمَعالميف بمغ ُمَحمَّد َرُسكؿ هللا  عندما - ٔ
اِلَحة ِفي الّنكـ، َكَنِذيراً  ْؤَيا الصَّ َكَكاَف اَل يرػ ُرْؤيا ِإالَّ َجاَءت ، َفَكاَف أكؿ َما ابتدغ ِبِو مف اْلَكْحي الرُّ

ْبح َفَكاَف ، كيأكؼ ِإَلْيَيا، َفَكاَف َيْنَقِطع ِإَلى الكيكؼ َكاْلِجَباؿ، ثَـّ حبب هللا ِإَلْيِو اْلخْمَكة، مثل فمق الصُّ
بَلـ َعَمْيؾ َيا َرُسكؿ هللا: َكاَل َشَجَرة ِإالَّ َقاؿَ ، َكَكاَف ِفي َذِلؾ اَل يمر ِبحجر، ك ِبَغار حراءَيْخمُ  ، السَّ

َفَمكَث ، َفبَل يرػ ِإالَّ الّشجر َكاْلِحَجاَرة تَكممو، حكلو َعف َيِمينو كشمالو َكَخمفو فيمتفت َرُسكؿ هللا 
َـّ َجاَء ِجْبِريل ،  َأف يْمكثيرػ َكيسمع َما َشاَء هللا َرُسكؿ هللا  ِبَما َجاَءُه مف َكَراَمة هللا َكُىَك  ث

 (ٖ).كعمت بركاتو كتنكقمت رَساَلتو كمعجزاتو، َكمف َذِلؾ اْلَكْقت َظيرت آَياتو، بحراء ِفي َرَمَضاف
                                                           

 . ٕٚٛ/ ٔاالعبلـ (ٔ)
 . ٙٛ- ٕٛ/ ٕدالئل النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة: ألبي بكر البييقي، ج :انظر(ٕ)
 . ٜٕٔ/ ٔ العبلـا(ٖ)
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 :ك جمع هللا َلُو كل صفات اْلَكَماؿ الظَّاِىر َكاْلَباِطف جميع الفضائل كىاؾ بعضًا منيا

َكُقكَّة ، ككـر أرضو، َكعزة قكمو، َكشرؼ نسبو، كفصاحة ِلَسانو، كجماؿ صكرتو، خمقتو َكَماؿ- ٔ
ة فيمو، عقمو كجزيل ، َكحسف تكاضعو كعدلو، كعظيـ حممو، َكَجِميل صبره، كمتيف عممو، َكِصحَّ

، تو َكنسبوكطيارة َذا، كرائق سمتو كأدبو، ككثيق عيكده كذممو، كعميـ جكده َكَكرمو، زىده كفضمو
َأنو أكمل النَّاس خبلال كأفضميـ  َكُجْمَمة أمره ، َككثير حيائو كمركءتو، كعظيـ شجاعتو كنجدتو

 . َحاال كأعمميـ بحدكد هللا كأخكفيـ مف هللا
 : ِلَسانوَوأما فصاحة 

كل َفَقد َكاَف ُيَخاطب ، كبدائع الحكـ، َجَكاِمع اْلَكمـ، أكتي ، فقد كاف الرسكؿ أفصح العرب
َكلـ يكف يْقَتصر عمى ُلَغة َكاِحَدة َمَع َأنو ِإنََّما َنشأ عمى ُلَغة بني سعد ، َحّي مف َأحَياء اْلَعَرب بمغتيـ

َكَيُقكُلكَف َما َرأيَنا ِبالَِّذؼ ُىَك أْفصح ، َحتَّى َكاُنكا يتعجبكف ِمْنوُ ، َكَكاَف يعرؼ ُلَغات َغيرىـ، كقريش
 [٣ – 3النجم: ] چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ : قاؿ تعالى في كصفو (ٔ). ِمْنوُ 

ِ َعزَّ َكَجلَّ ، َأْؼ َما َيْخُرُج ُنْطُقُو َعْف َرْأِيوِ : قاؿ القرطبي في تفسيرىا أِلَفَّ َبْعَدُه ، ِإنََّما ُىَك ِبَكْحٍي ِمَف َّللاَّ
 (ٕ).[ٗ: النجـ] چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   چ

 : نسبوَوأما 

ف لـ ير، يعرؼ برائحتو َكَلَقد َكاَف ، َكاْلعْرؼكقد ثبت في األحاديث الصحيحة  َكَلَقد َكاَف ، َكاِ 
: يقكؿ سمعت رسكؿ هللا : يقكؿ كاثمة بف األسقع ففي مسمـ كالترمذؼ مف حديث، يتطيب برائحتو

قريش بني واصطفى من ، واصطفى قريشًا من كنانة، إسماعيل هللا اصطفى كنانة من ولدإف "
 (ٖ)."واصطفاني من بني ىاشم، ىاشم

 : قوموَوأما عزة 

                                                           

 بتصرؼ.  ٜٕٗ-ٖٜٕ/ ٔ المصدر السابق ( ٔ)
 . ٘ٛ/ ٚٔ( تفسير القرطبي ٕ)
، حيػػػث رقػػػـ ٕٛٚٔ، صػػػفحة -ملسو هيلع هللا ىلص  –نبػػػي صػػػحيح مسػػػمـ، الجػػػزء الرابػػػع، كتػػػاب الفضػػػائل، بػػػاب فضػػػل نسػػػب ال( ٖ)

ٕٕٚٙ  . 
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َكاَل دخُمكا ِفي أغمب أزمانيـ ، َكاَل َظفرت بيـ أَعَداء، فقد َكاُنكا ِفي جاىميتيـ لـ ينميـ سباء
َكَأقميـْ ، كالمفاخر كالمآثر ىـ أكفر النَّاس عقكالً ، بل َكاُنكا قد حازكا الّشرؼ الباىر، َتحت قير َغيرىـ

 (ٔ). األدباءالشجعاف الكرماء كالحكماء ، َكأْكرميـْ فعاالً ، كأفصح النَّاس مَقاالً ، فضكالً 
 : أرضوَوأما 

، َكأمره ِبَأف يدعك النَّاس ِإَلْيَيا اْلممؾ اْلَجِميل، أسس بقيتيا ِإْبَراِىيـ اْلَخِميلفناىيؾ مف َأرض 
َما  َككفى بمدتو شرفاً ، كتكارثيا اأْلَْشَراؼ جيبًل بعد جيل، ِإْسَماِعيلَكاْلمَقاـ بَيا النَِّبي ، َكَتَكلَّى عمارتيا

ة السجيل التي فرمتيـ بحجار ، َفأرسل عمييـ الطير األبابيل، فعل هللا ِبممؾ اْلَحَبَشة الَِّذؼ َجاَء ليدميا
 (ٕ). ممزؽ مزقتيـ كل 

 : َوعمموَوأما ُقوَّة عقمو 

عمى  َككفى َدِليبلً ، َكأْعطى ِمْنَيا َما لـ ُيْعطو َكاِلد َكاَل كلد، أحد َفَمَقد ُأكتى ِمْنُيَما َما لـ يؤتو
كسياستو لؤلمة اإلسبلمية خير دليل ، َكَأْحَكاـ ُأُمكر الرياسة، َما ظير َعَمْيِو مف حسف السياسة، َذِلؾ

 (ٖ). كبرىاف

 . ) السياسة الشرعية(: المصمحيةأما اأْلُُمور 

بَلة َكاْلحجحيث قسـ أعماؿ الشريعة إلى  ْكـ َكالصَّ َكغير َذِلؾ ِممَّا اَل ، أمكر تعبدية مثل الصَّ
َلى ُأُمكر مصمحية يْدرؾ َمَعاِنيَياَ اْلُجْمُيكر ، َكحكمَيا ِإالَّ مف أمده هللا ِبَتْكِفيق َخاص، يْدرؾ َمَعاِنيَيا َكاِ 

ذه األصكؿ كميا إلى كأرجع ى، كقسـ أصكؿ الشريعة إلى مصالح كمفاسد، منأىل الّدياَنة الحنيفية
، كحـر عميو التياكف كاالستيتار بيا، خمسة أصكؿ رئيسية يتكجب عمى اإلنساف المحافظة عمييا

 . كالماؿ، كالنسل، كالعقل، كالنفس، كىذه األصكؿ ىي المحافظة عمى الديف

َذِلؾ عمى فشق ، كشج ِفي َكجو، فيكفيؾ مف َذِلؾ؛ َأنو كسرت رباعيتو َيْكـ أحد: َوأما صبره وحممو
َـّ اىد ، ِإنِّي لـ أْبعث لعاناُ : َلك َدَعْكت هللا َعَمْيِيـ َفَقاؿَ : َأْصَحابو َفَقاُلكا َلوُ  َـّ َقاَؿ المَُّي نََّما بعثت َرْحَمة ث َكاِ 

 (ٗ).ؾ كثيرة ال يسعيا ىذا البحث منياكاألمثمة في ذل، قكِمي َفِإنَُّيـ اَل يعمُمكفَ 

                                                           

 . ٜٕٗ/  ٔ(اإلعبلـ لمقرطبي: ٔ)
 .   ٜٕ٘-ٜٕٗ/ ٔ : السابق  درصالم(ٕ)

 ٜٕ٘/ ٔ:  لمصدر نفسوا( (ٖ
األنػػكار فػػي شػػمائل النبػػي المختػػار: محيػػي السػػنة، أبػػك دمحم الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف دمحم بػػف الفػػراء البغػػكؼ  :انظػػر(ٗ)

، تحقيػق: الشػيخ إبػراىيـ اليعقػكبي، نشػر: ٖٕٔ، حػديث رقػـ ٙٚٔىػ(، الجزء االكؿ، صفحة ٙٔ٘الشافعي )المتكفى: 
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، كأبعدىـ َعف كبر، َفَكاَف َأشد النَّاس تكاضعاً ، عمى عمك منصبو كرفعة رتبتو : َوأما تواضعو
فقمنا ، متككًأ عمى َعصا خرج عمينا َرُسكؿ هللا : ما ركاه َأُبك ُأَماَمة حيث يقكؿ: كاألمثمة كثيرة منيا

، ِإنََّما َأنا عبد آكل َكَما َيْأُكل الَعْبد: َكَقاؿَ ، اَل تقكمكا َكَما تقكـ اأْلََعاِجـ يعظـ َبْعضَيا َبْعًضا: َلُو َفَقاؿَ 
، كيجالس اْلُفَقَراء، َكيعكد اْلَمَساِكيف، كيردؼ َخمفو، َكَكاَف يركب اْلحمار، كأجمس َكَما يجمس الَعْبد

: بيـ َحْيُث َما اْنتيى ِبِو اْلمْجمس جمس َكَقاَؿ  َكيْجمس َبيف َأْصَحابو مختمطاً ، كيجيب َدْعَكة العبيد
 (ٔ).تطركني َكَما أطرت النََّصاَرػ اْبف َمْرَيـ ِإنََّما َأنا عبد َفقكُلكا عبد هللا َكَرُسكلو(اَل )

 : وأمانتو َوصدق ليجتو َوأما عدلو َوصدقو 

كقد كاف ، كأصدقيـ ليجة ُمْنُذ َكافَ ، كأعف النَّاس، َكأَْعدؿ النَّاس، آمف النَّاس َفَكاَف 
اِلَحة، يسمى قبل النبكة بالصادؽ األميف َكِممَّا يدؿ عمى ، َكَذِلَؾ لما جعل هللا ِفيِو مف اأْلَْخبَلؽ الصَّ

فحكمكا َبينيـ أكؿ َداخل ، َذِلؾ َأف ُقرْيًشا لما بنيت اْلَكْعَبة اْختمفت ِفيَمف يضع اْلحجر اأْلسكد َمْكِضعو
. َكَذِلَؾ قبل َأف يْبَعث، د َىَذا اأْلميف قد َرِضيَنا ِبوِ َىَذا ُمَحمَّ : َداِخبًل َفَقاُلكا ِبالنَِّبيِّ ُمَحمَّد َفِإذ ، َعَمْيِيـ

(ٕ) 

َكِدْرعو َمْرُىكَنة ِعْند ، َأنو َماتَ : كمما يدلل عمى ذلؾ، َفَمَقد َكاَف أزىد النَّاس كأكرعيـ،  َوأما زىده
َـّ اْجَعل رزؽ آؿ : َكُىَك َيْدُعك ككافَ َيُقكؿ، َيُيكِدّؼ ِفي َنَفَقة ِعَيالو  (ٖ).ُمَحمَّد قكتاً المَُّي

 .بجوىر القرآن ومضامينو  بوة دمحم  االستدالل عمى ن: ثالثاً 
، بالعديد مف الدالئل ، كمنيا االستدالؿ حرص القرطبي عمى االستدالؿ عمى نبكة دمحم 

كىك عمى النحك بحقيقة تنزيل القرآف عميو مف رب العزة ، ناىيؾ عف حقائقو الكضاءة .... إلخ 
 التالي :

                                                                                                                                                                          

 .  ٖٔٓ/  ٖج ـ، اإلعبلـ  ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٙٔٗٔدمشق، الطبعة: األكلى،  –دار المكتبي 
صػػمى  –، بػػاب تكاضػػعو ٖٔٛٙ، حػػديث رقػػـ ٕٗٙشػػرح السػػنة البغػػكؼ، الجػػزء الثالػػث عشػػر، صػػفحة رقػػـ  :(انظػػرٔ)

 . ٜٛٔ، كانظر الشمائل الدمحمية لمترمذؼ، ص -هللا عميو كسمـ 
ىػػ(، الجػز ٜٕٚ( سنف الترمذؼ: دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذؼ، أبك عيسى )المتكفى: ٕ)

(، كدمحم فػػؤاد عبػػد البػػاقي )جػػػ ٕ، ٔ، تحقيػػق كتعميػػق: أحمػػد دمحم شػػاكر )جػػػ ٖٕٔٙ، حػػديث رقػػـ ٛ٘ٔالرابػػع، صػػفحة 
بػػراىيـ عطػػكة عػػكض المػػدرس فػػي األزىػػر الشػػريف )جػػػ ٖ ر شػػركة مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطفى البػػابي (، نشػػ٘، ٗ(، كا 

 ـ.  ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔمصر، الطبعة: الثانية،  –الحمبي 
 . ٖٗٓ – ٕٖٓ/ ٔاإلعبلـ جانظر : ( ٖ)
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 حقيقة القرآف كجكىره المنزؿ مف عند هللا تعالى كالرد عمى مف أنكر حقيقة ىذا التنزيل. –أ

 .عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص المنزؿ القرآف  نقل تكاتر– ٔ

 .مع إقرارىـ بأنو كتاب منزؿ عمى دمحممعجزة كقد أنكر النصارػ أف القرآف 

 رد  القرطبي عمى ىذه الفرية .
ألنو تحدػ بو كافة الفصحاء كالبمغاء مدة مقاميـ بينيـ، فمـ يقدركا عمى معجزة  القرآفأف  - ٔ

كعند سماعيـ لو ، إف كنتـ في شؾ مف صدقي فأتكني بقراف مثمو: قاؿ ليـحيث.معارضة شيء منو،
ثـ تحداىـ ، ثـ تحداىـ أف يأتكا بعشر سكر، راعيـ  ما سمعكا كعممكا أنيـ لف يستطيعكا معارضتو

كعجزكا عف اإلتياف بذلؾ مع أنيـ أكثر ، فما استطاعكا، ثـ تحداىـ أف يأتكا بآية، بسكرةأف يأتكا 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  :ثـ قاؿ ليـ، الناس ببلغًة كفصاحةً 

كعندما  ظير عجزىـ تبينت حجتو ، [٨٨اإلسراء: ] چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
عمييما  -احد مف الرسل مف أمثاؿ مكسى كعيسى ابف مريـ كىذا حاؿ غير ك ، ككضحت محجتو

 ( ٔ).-السبلـ 

إف مف كقف عمى القرآف، كسمعو، كفيـ معانيو، ككاف عارفًا بأصناؼ الكبلـ عمـ عجز   - ٕ
الخبلئق عف اإلتياف بمثمو، كما عجز األطباء عف إحياء المكتى، كالسحرة عف اإلتياف بثعباف 

 ( ٕ). حقيقي ليس مف التخيبلت

أف القرآف خارج عف مقدكر البشر، كليس مف جنس مقدكرىـ، كأف القرآف كاف كاف كبلمًا،  - ٖ
فميس بينو كبيف كبلـ العرب مف االلتقاء كالمناسبة، إال ما كاف بيف الحية التي انقمبت عصى 

 ( ٖ).مكسى عنيا، كبيف حيات السحرة التي كانت تخيل لمناظر أنيا تسعى

 
 :: مضامين القرآن الكريم ب

ككجكه إعجازه كثيرة لكننا نقتصر عمى ذكر أربعة منيا لبيانيا قكؿ القرطبي ىنا :"  في
 : ككضكحيا

                                                           

 . 451/ 6( انظر : اإلعالم :  6)
 . 457/ 6املصدر السابق :  :( انظر 5)
 . 453/  6نفسه :  صدرامل:( انظر  4)
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كأنيـ متميزكف عف غيرىـ بأمكر ال يعمميا ، أف لساف العرب مبايف لمساف غيرىـ: الوجو األول
، ذلؾ فعميو أف يتعمـ لساف العربكمف أنكر ، كال يشككف فييا، إال العارفكف بالمغات كاأللسنة

عمى كألسنة غيرىـ حتى يعرؼ الفرؽ بينو كبيف األلسف االخرػ لما تمتاز بو مف خفة المفع 
عف  كعذكبتو كسيكلة المخارج، ككما تميز لساف العرب عف غيره تميز لساف النبي المساف 

أف السامع عندما يسمع  ىذا المساف، كما تميز كبلـ هللا تعالى عف كبلمو بأساليب أخر، حتى
كبلـ هللا يميزه عف غيره مف الكبلـ، كيقكؿ عنو ىذا ليس مف كبلـ البشر، كمف األمثمة عمى 

 چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ذلؾ: ما قالو أبك جيل حينما سمع قكلو تعالى

 .[1١١األعراف: ]

 

تضمنتو ىذه اآلية مف أحكاـ ك ؛ لما "إف رب دمحم لفصيح": كىك مف أشد المعارضيف لدعكتو قاؿ
كتدؿ داللة كاضحة ، كااللتزاـ بأخبلؽ الكراـ، كاإلعراض عف أىل الجيل، كتفسير الحبلؿ كالحراـ
 (ٔ). أنيا كبلـ العزيز العبلـ

فبل ىك ، كأسمكبو الغريب المخالف لجميع أساليب كبلـ العرب، نظمو العجيب: الوجو الثاني
كال كمنثكره فيككف نثرًا ؛ بل خالف ىذا كذاؾ بأف كاف أسمكبًا ، مكزكناً فيككف شعرا ، كمنظكـ كبلميا

 (ٕ). خارجًا عف كبلميـ كمنياجًا خارقًا لعادة خطابيـ

كبكقكع كائنات قبل كجكده ، إخباره بالمغيبات قبل أف يحيط بعمميا احد مف البشر: الوجو الثالث
 . الصادقيف عف هللا تعالىكىك أمر ال يتكصل العمـ بو إال مف جية المخبريف 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     چ :مثاؿ ذلؾ َقْكلو َتَعاَلى

َكَذِلَؾ َأف هللا َتَعاَلى كعده ِبَأف يْدخمُو ،  ِه اآْلَية مف أكضح معجزاتوَفَيذِ ، [٧٢الفتح: ] چۉې 
َفَما َزاُلكا ينتظركف َذِلؾ ، َعَمْيِيـ َمكَّة عمى أحسف َحاؿَكيفتح ، اْلَمْسِجد اْلَحَراـ ُىَك َكَقكمو ِفي َحاَلة َأمف

 (ٖ).كفتحكه عمى َما أْخبرُىـ، َفَدَخُمكا َكَما كعدىـ، َكصدؽ كعده، ؛ حتى بمغ كقتو

                                                           

 . ٖٖٓ – ٜٕٖ/ ٔ: اإلعبلـ  :(انظرٔ)
 . ٖٖٙ/ٔالسابق:صدر ( انظر : المٕ)
 . ٜٕٓ/ ٙٔتفسير القرطبي :  :( انظرٖ)
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كالقصص الغابرة التي ال يعمـ بيا إال ، كالقركف السالفة، إخباره عف األمـ السابقة: الوجو الرابع
، كيأتي بو عمى نصو، عمي في القرآف عمى كجيو فيكرده النبي ، الشأفاآلحاد مف عمماء ذلؾ 
 ، فيعترؼ العالـ بصحتو

َكاَل يظّف ظاف َأف إعجاز اْلُقْرآف ِإنََّما ُىَك مف َىِذه اْلُكُجكه اأْلَْرَبَعة َفَقط بل ُكُجكه إعجازه َأكثر 
 (ٔ). مف َأف يحصييا عدد َأك ُيِحيط بَيا أحد

جممة مف اآليات الكثيرة كالخارقة لمعادات التي ظيرت عمى  نب ته ملسو هيلع هللا ىلص.االست ال  على ج:
َجاَبة ُدَعاِئِو  ، ك ِفي عصَمة هللا َلُو ِممَّف َأَراَد يديو كمنيا. انشقاؽ القمر، كحبس َكَذكؼ العاىات، كاِ 

 .َكيده، كفي بركاتو كمعجزاتو  

كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة ال يسع البحث ، ملسو هيلع هللا ىلص  كفي إخبار هللا لو بالغيب اكبر دليل عمى نبكتو ، 
 (ٕ).ذكرىا

ـْ مف ، َما ذكرتمكه مف معجزات َنِبيُكـ: َفِإن اعترض النََّصاَرى والمخالفين لنا بقوليم ِإنََّما يثبت عْندُك
ف َكاَنت ، َأْخَبار اآْلَحاد َحْيُث تكممتـ َمَع ، َفبَل يحصل بَيا اْلعمـ َكَما ُكْنُتـ قدمتـ، صحاحاً َكِىي َكاِ 

 . النََّصاَرػ ِحيف استدلكا عمى ِإْثَبات نبكة مسيحيـ

 : اْلَجواب َعن َذِلكمعرض رده عمييم بأن ِفي  ال القرطبي قُ 

ار المتكاترة الَِّتي يحصل اْلعمـ َأنا لـ نقبل ِفي َىَذا اْلَباب إال اأْلَْخبَ : اْعَممكا َأيَيا اْلُمْعَترضكف 
 : بَيا َلِكف َيْنَبِغي َأف تعمـ َأف اْلُمَتَكاتر َضْرَباف

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : َكَذِلَؾ مثل َقْكلو َتَعاَلى ضرب يتواتر َلفظو َوَمْعَناهُ 

 كيقينًا َأف َنبيَنا ُمَحمًَّدا ، َفِإف َىَذا المَّْفع نعمـ قطعاً ، [٨٥آل عمران: ] چڃ  چ  چ  چ   
َفبَل يَتَطرَّؽ ، ِإْذ قد َنقمو َعنُو الجـ اْلَغِفير َعف الجـ اْلَغِفير، َكَما تمكناه مف غير ِزَياَدة َكاَل ُنْقَصاف: َقاَلو

ؾ معجزات َككثير مف ، َكاَل ِفي َمْعَناهُ ، َفبَل يقدر أحد َأف يتشكؾ ِفي َلفظو، ِإَلْيِو َكجو مف ُكُجكه الشَّ
 . اْلُمَتَقّدَمة الّذكر مف َىَذا اْلَقِبيل النَِّبي 

                                                           

 . ٖٛٗ-ٖٖٚ/ ٔ: إلعبلـا :انظر(ٔ)
 .  ٜٖٚ-ٖٛٗ/  ٔ : مصدر السابقلا :( انظر(ٕ
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ْرب اآلخر َوُىَو متواتر َمْعَناُه دون َلفظو َكَذِلَؾ مثل َأف ، َفيحصل اْلعمـ َأْيضا بذلؾ اْلَمْعنى َوأما الضَّ
َحاح عمى معنى َكاِحد ِبَأْلَفاظ  كحكايات فإننا نجـز ، ُمَتَغاِيَرةتتكارد ِرَكاَيات َكِثيَرة مف َأْخَبار اآْلَحاد الصِّ

 (ٔ). مف خبلؿ ذلؾ  بكقكع ىذه األمكر كالمعجزات

 : بعض  الكرامات الخارقة لمعادات التي ظيرت ألصحابو وتابعييم

بياف أمريف ىذا األمر  يكرد القرطبي ىنا بعض المعجزات التي ظيرت ألصحابو كىدفو مف
 لمنصارػ :

مف أعظـ  ُىَك آَية لَرُسكؿ هللا ، كَعمى أىل دينو مف الكرامات، ابوأف َما ظير عمى َأْصحَ : َأحدىَما
َفِإف َذِلؾ يدؿ عمى َأنو عمى ، ِإذا أْكـر َكاِحًدا ِمْنُيـ ِبَأف خرؽ َلُو َعاَدة َتَعاَلى َكَذِلَؾ َأف هللا، اآْلَيات
؛ َقْكلو عمى هللا  َدْعَكاُه َكاِذب ِفيَكَأف دينو حق ِإْذ َلك َكاَف ُمْبطبًلً ِفي دينو ُمتبعًا لمبطل ِفي ، اْلحق

فعمى َىَذا نُقكؿ ِإف كل َكَراَمة لكلى ِإنََّما ِىَي آَية لمنَِّبي الَِّذؼ ، َكاَل أْكـر مف اتبع دينو، لما أْكرمو هللا
 ( ٕ).يتبعُو َذِلؾ اْلَكِلّي َفَيَذا أحد الغرضيف َكُىَك أىميما

 : َواْلَغَرض الثَّاِني

ف َكاُنكا قد أْكرميـ هللا بكرامات خارقة لمعادات، َأف َأْصَحاب َرُسكؿ هللا  َفبَل يْعَتقد فييـ ، َكاِ 
َكَأْصَحاب َرُسكؿ هللا تمقكا ، بل يْعَتقد فييـ َأنيـ َأْكِلَياء هللا، َأنيـ َأْنبَياء َكَما فعمت النََّصاَرػ بالحكارييف

َكفعمو فبذلكا ِفي ِإْظَيار ديف هللا أنفسيـ َكَأْمَكاليـْ ؛ َحتَّى ، َقْكلو كبمغكا َعنوُ ، َشرعو َعف َرُسكؿ هللا 
يَمانيـْ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ  َكَما َقاَؿ هللا َتَعاَلى فييـ، أظير هللا عمى كل اأْلَْدَياف دينيـ َكاِ 

پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ   ڦڦ 

 ( ٖ).[٧١الفتح: ] چڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 

 

 
                                                           

 .ٖٔٛ- ٖٓٛ/  ٔ:  إلعبلـا: انظر ( (ٔ
 . 476/  6انظر : املصدر السابق  (5)
 . 476/  6املصدر نفسه : : ( انظر  4)
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 .عقيدة الصلب والفداء: المطلب الثالث

كلعل مف ، كثيرة ىي المغالطات كالتناقضات التي تكتنف العقائد النصرانية بشكل عاـ
كالشرؾ ، تمؾ العقيدة التي ترتب عمييا الكثير مف العقائد الباطمة، كالفداءأخطرىا عقيدة الصمب 

بعد أف حل البلىكت في الناسكت كما ، الذؼ تجسد عمى شكل إنساف، با تعالى بنسبة الكلد لو
، الذؼ تكارثتيا األجياؿ مف بعده، لتنفيذ عقيدة الفداء مف معصية كخطيئة آدـ عميو السبلـ، يقكلكف 

 . الخبلص عمى يد المسيح عميو السبلـ )ابف هللا كما يعتقد النصارػ( حتى كاف

كرغـ بياف عكارىا كبطبلنيا ، كرغـ تعارض مفيكـ الصمب كالفداء مع العقل كالمنطق بداية
كمناقشة النصكص حسب ما كرد ، إال أنو ال بد مف ذكر ىذا المفيكـ عند النصارػ ، مف األساس

 . كبطبلف ما يؤمنكف ، ليثبت زيف ما يعتقدكف  ،في أناجيميـ ككتبيـ المقدسة

 .والفداءتعريف الصمب : أوالً 
كىي التي ارتكبيا آدـ تحت ، ىك اعتقاد النصارػ بأف المسيح صمب ليكفر الخطيئة األزلية 

، كانتقمت الخطيئة بطريق الكراثة إلى جميع نسمو، تأثير زكجتو حينما أكبل مف الشجرة المحرمة

 . لكال أف افتداىـ المسيح بدمو كفارة عف خطاياىـ، بيـ إلى يـك القيامةككانت ستظل عالقة 

كبمقتضى صفة ، كالرحمةكأساس ىذا المكضكع عند النصارػ أف مف صفات هللا العدؿ 
، كطرد بيا مف الجنة، العدؿ كاف عمى هللا أف يعاقب ذرية آدـ بسبب الخطيئة التي ارتكبيا أبكىـ

كبمقتضى صفة الرحمة كاف عمى هللا أف يغفر سيئات ، هللا بسببيا كاستحق ىك كأبناؤه البعد عف
عيسى  –كلـ يكف ىناؾ مف طريق لمجمع بيف العدؿ كالرحمة إال بتكسط ابف هللا الكحيد ، البشر

كبيذا العمل يككف هللا قد جمع ، ليمكت عمى الصميب كفارة كنيابة عنيـ -عميو السبلـ كما يزعمكف 
 (ٔ). تعالى كظيرت رحمة هللا، نساف كأخذ العدؿ حقوبيف عدلو كرحمتو مع اإل

                                                           

 .wwwـ، ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٛاقتبػػاس مػػف الشػػبكة العنكبكتيػػة، مركػػز التأصػػيل لمدراسػػات كالبحػػكث، تػػاريخ االقتبػػاس (ٔ)
tassel. com . 

http://www.tassel.com/
http://www.tassel.com/
http://www.tassel.com/
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 :النصارى عقيدة الصمب والفداء عند  أىمية: ثانياً 
ىي التي قادتيـ لمقكؿ بألكىية ، النصرانيةإف عقيدة الصمب كالفداء في : نستطيع أف نقكؿ

، كاف مف أجل أف يصمب اإللو االبف إنما-العظيـىذا الحدث -فتجسد اإللو في المسيح ، المسيح
 . آدـفداًء كتخميصًا لمبشرية مف خطيئة 

كيصكر لنا ذلؾ اإلصبلحي البركستانتي الشيير تكماس األككيني )الممقب بالدكتكر 
، فيزعـ البعض أف ابف هللا كاف سيتجسد حتى لك لـ يخطل آدـ، تكجد أراء مختمفة": المبلئكي( فيقكؿ

فالكتاب يقكؿ لنا . . . كيبدك مف األصكب االنتماء إلى الرأؼ الثاني ،كيرػ البعض خبلؼ ذلؾ
كعميو يظير أف ىذا السر إنما رتبو هللا ، إف خطيئة اإلنساف األكؿ ىي الدافع لتجسد ابف هللا: دائما

 (ٔ)."كدكاء لمخطيئة؛ بحيث إنو لكال الخطيئة لما كاف التجسد

إف كفاة عيسى عمى الصميب ىي ": المصمكبكيقكؿ جكردف مكلتماف في كتابو اإللو 
، كعف الخطيئة، كعف الخميقة، إف كل النظريات المسيحية عف هللا، عصب كل العقيدة المسيحية

 (ٕ)."تستمد محكرىا مف المسيح المصمكب، كعف المكت

 .عقيدة الصمب والفداءالقرطبي لنقد : ثالثاً 
النَّاس َأنو رضى بيرؽ َدمو َعْنُيـ ِفي خشَية الصمب أما َقْكليـ مف َرحمتو عمى يقكؿ القرطبي " - ٔ

فتكاقح اَل يفكه ِبِو مف َلُو مف اْلحَياء أقل نصيب َيا عجبا َكيَف يجترغ َأف يْنطق ِبَيِذِه القبائح َعاقل أـ 
ج ِإَلى َكيَف يرضى لَنفِسِو ِبمثل َىِذىالمخازؼ َفاضل كىبل َكاَف يرحـ عباده ِبَأف يْغفر ألبييـ َكاَل يْحَتا

َىَذا ُكمو َأك َلْيَس َكاَف يككف غفراف الذَّنب أَْىكف َعَمْيِو اْبِتَداء كأليق بالحكمة َكالرَّْحَمة كالرأفة مف َأف 
َـّ َذِلؾ المعاقب الَِّذؼ لـ يجف الذَّنب اْبنو بل َكُىَك عْندُكْمَنفسيبإعتبار َما حل ِفيِو  ُيَعاقب مف لـ يجف ث

 (ٖ.) "كَبة الذَّنب الَِّذؼ جناه آدـ َحتَّى عاقب َنفسو َأك اْبنوِمْنُو َفمـ يرض مف ُعقُ 
بَلـ ِإالَّ بعد َأف صمب اْلَمِسيح َكِبَذِلؾ َتْكِذيب كتب اأْلَْنِبَياء َفِإنََّيا – ٕ عدـ تكبة هللا عمى آدـ َعَمْيِو السَّ

كاجتباه كيمزمكـ َأْيضا َعَمْيِو َأف تقتضى َأف آدـ َبَكى عمى خطيتو كدعا هللا َتَعاَلى َحتَّى َتاَب َعَمْيِو 

                                                           

كػػاف  -( المسػيح إنسػاف أك إلػو، المستشػار الػدكتكر دمحم مجػدؼ مرجػاف رئػيس محكمػة االسػتئناؼ كالجنايػات العميػا ٔ)
 . . ٕٗٓٓ، كالطبعة الثانية ٜٗٚٔ، مكتبة النافذة، الطبعة األكلى ٓ٘ٔ، صفحة–مسيحيًا فأسمـ 

، دار ٕٓ-ٛٔكىرؼ، صػػػفحة ( مسػػػألة صػػػمب المسػػػيح بػػػيف الحقيقػػػة كاالفتػػػراء، ألحمػػػد ديػػػدات، ترجمػػػة عمػػػي الجػػػٕ)
 ـ. ٜٜٛٔ-ق ٜٓٗٔالفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير، نشر مجمع البحكث اإلسبلمية األزىر 

 . ٕٔٗ-ٓٔٗ/ ٔاإلعبلـ : : ( انظر ٖ)
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ْبَراِىيـ كُمكَسى َكَما َبينيـ مف النَِّبييف عصاة بذنب آدـ َحتَّى صمب ِعيَسى َكِحيَنِئٍذ غفر  يككف نكح َكاِ 
َكقد صرح بعض أقستكـ َلعنو هللا َأف آدـ َكَجِميع َكَلده ِإَلى زَماف ِعيَسى َكاُنكا كميـ ثاكييف ِفي ،  َلُيـ

ـ بخطيئة َأِبيِيـ َحتَّى فداىـ ِعيَسى بيرؽ َدمو ِفي اْلَخَشَبة َفَممَّا صمب نزؿ َجَينَّـ َكأخرج ِمْنَيا اْلَجِحي
 َجِميعيـ ِإالَّ ييكذا األشكريكث

ْبَراِىيـ اْلَخِميل كُمكَسى الكميـ َكمف َبينيـ مف النَِّبييف  أحدَفاْنُظر َىل يستجرئ عمى َأف َيُقكؿ َأف نكًحا َكاِ 
ْسَحق َكَغيرىَما مف اأْلَْبَناء صمَكات هللا َعَمْيِيـ َأْجَمِعيَف كميـ ِفي َنار اْلَجِحيـ َكاْلَعَذاب  مثل َيْعُقكب َكاِ 

بنواأْلَِليـ َكِفي السخط اْلَعِظيـ َحتَّى صمب اإْلِ  َفاْنُظر َىل سّب اأْلَْنِبَياء بأقبح مف َىِذه ،  َلو َنفسو كا 
الشتائـ َأك َىل تجرأ أحد قّط َأف َيُقكؿ عمى هللا كَعمى رسمو مثل َىِذه العظائـ }َكَيْكـ اْلِقَياَمة ترػ الَّذيف 

 (ٔ)كذُبكا عمى هللا ُكُجكىيـ مسكدة َأَلْيَس ِفي َجَينَّـ مثكػ لممتكبريف{
الذؼ بيف زيف ، ما جاء في القرآف الكريـ، أجمل كأعظـ رد عمى ىذه العقيدة الباطمةإف  - ٖ

الذيف ، مف قبل الييكد -عميو السبلـ  -مكضحًا خيكط المؤامرة عمى عيسى ، كبطبلف ىذه الدعكػ 
، كلكف هللا تعالى رد كيدىـ في نحرىـ، مف خبلؿ المكر بو، أرادكا اإليقاع بو في المكت كالقتل

 .نبي هللا مف بيف أيدييـكنجى 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  كاآليات تتكمـ بكضكح كجبلء ال يحتاج معو إلى شرح أك تكضيح

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ڃ  چ  چ  : " قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية [1٥٢النساء: ] چکک   گ  گ  گ  گ  

ـْ َيُككُنكا َيْعِرُفكَف َشْخَصُو : َكِقيلَ . َأْؼ ُأْلِقَي َشَبُيُو َعَمى َغْيِرهِ  چ  ڇ  ڇ. َردّّ ِلَقْكِلِيـْ  چ َل
ـْ َشاكُّكَف ِفيوِ  : أؼ معناه  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ: َكَما َقاَؿ َتَعاَلى، َكَقَتُمكا الَِّذؼ َقَتُمكُه َكُى

ـْ َأفَّ  ـْ َقاُلكااْخِتبَلُفُي َماءِ ، َقَتْمَنا ِعيَسى: َعَكامَُّي ـْ : َكِقيلَ . َما َقَتْمَناهُ : َكَقاَؿ َمْف َعاَيَف َرْفَعُو ِإَلى السَّ اْخِتبَلُفُي
َكَقاَلِت . ُصِمَب ِعيَسى ِمْف ِجَيِة َناُسكِتِو اَل ِمْف ِجَيِة اَلُىكِتوِ : َأفَّ النُّْسُطكِريََّة ِمَف النََّصاَرػ َقاُلكا

ْمُب َكاْلَقْتُل َعَمى اْلَمِسيِح ِبَكَماِلِو َناُسكِتِيَكاَلُىكِتوِ : َمْمَكاِنيَّةُ الْ  ـْ َقاُلكا: َكِقيلَ . َكَقَع الصَّ ـْ ُىَك َأنَُّي ِإْف : اْخِتبَلُفُي
ْف َكاَف َىَذا ِعيَسى َفَأْيَف َصاِحُبَنا؟! ـْ ُىَك َأفَّ اْلَيُيكَد اْختِ : َكِقيلَ ، َكاَف َىَذا َصاِحَبَنا َفَأْيَف ِعيَسى؟! َكاِ  بَلُفُي

َبْل : َكَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمَف النََّصاَرػ ، .أِلَفَّ َيُيكَذا َرْأَس اْلَيُيكِد ُىَك الَِّذؼ َسَعى ِفي َقْتِموِ ، َنْحُف َقَتْمَناهُ : َقاُلكا
َماءِ َبْل َرَفَعُو َّللاَُّ ِإَلى : َكَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُيـْ ، َقَتْمَناُه َنْحفُ  گ  گ  : َقْكُلُو َتَعاَلى. َكَنْحُف َنْنُظُر ِإَلْيوِ ، السَّ

ؼُّ  گ دِّ ـْ َيِقيًناً : َقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس َكالسُّ ، َقَتْمُتُو ِعْمًما ِإَذا َعِمْمَتُو ِعْمًما َتامِّا: َكَقْكِلؾَ ، اْلَمْعَنى َما َقَتُمكا َظنَُّي
. َكَما َقَتُمكُه َفَقطْ : َكَلْك َكاَف اْلَمْعَنى َكَما َقَتُمكا ِعيَسى َيِقيًنا َلَقاؿَ : َأُبك ُعَبْيدٍ  َقاؿَ . َفاْلَياُء َعاِئَدٌة َعَمى الظَّفِّ 
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ـْ َأنَُّو ِعيَسى َيِقيًنا: َكِقيلَ  اْلَمْعَنى : َكِقيلَ . َفاْلَكْقُف َعَمى َىَذا َعَمى" َيِقينًا"، اْلَمْعَنى َكَما َقَتُمكا الَِّذؼ ُشبَِّو َلُي
 . (ٔ)َقَتُمكا ِعيَسى  َكَما

عميو -كأف كل ما ينسبكنو إلى عيسى ، األساسكىنا يتبف لنا بطبلف ىذه العقيدة مف 
 )أأنتعمى سؤاؿ هللا لو يـك القيامة  افتراء فقط كيدلل عمى ذلؾ رد عيسى  محض-السبلـ 

﮴  چ  :قائبلً فيرد عيسى  هللا(قمت لمناس اتخذكني كأمي إلييف مف دكف  ﮳     ﮲   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ 

﮹  ﮸  ﮷   ﮶   مع العمـ أف مف أدخل ىذه العقيدة إلى الديانة المسيحية  ، [11٢المائدة: ] چ﮵ 
 . ىك بكلس كالذؼ كاف ييكديا حاقدًا عمى المسيحية ثـ تنصر كبدأ يبث أفكاره ليدـ الديانة المسيحية

 .عودة المسيح: المطمب الرابع
 :معنى عودة المسيح: أوالً 

   ليحكـ بشريعة دمحم؛ في آخر الزماف  أؼ أف هللا سبحانو كتعالى سكؼ ينزؿ المسيح 
َفَيْنَسُخ ِبِو ، َكاَل َيْنِزُؿ ِبَشْرٍع ُمْبَتَدأٍ ، بيا كما ىك مبيف في أحاديث آخر الزماف التي أخبر رسكؿ هللا 

ًدا ِلَما َدَرَس ِمْنَيا متبعاً   . َشِريَعَتَنا َبْل َيْنِزُؿ ُمَجدِّ

 .من عودة المسيح  النصارى موقف : ثانياً 
بإنو سيرجع بركحو دكف : كلكنيـ يقكلكف ، في آخر الزماف النصارػ يؤمنكف بعكدة عيسى ف

َماء، َكَتبعُو بكلس ؛ ِبَأف ِعيَسى لـ يمت: بطرسكدليمو ما قالو ، جسده َكَأنو ، َكَأنو رفع َحيًا ِإَلى السَّ
ْنَيا  ْنَيا ممكًا كممؾ َداُككد َكسميَماف ِفي ، ليحارب أعداءه؛ سيرجع ِإَلى الدُّ كينتصر كيؤسس ِفي الدُّ

سيسأؿ النَّاس َمتى َيْكـ الرب ؟ َأؼ َمتى ، عمـ َأف الزَّمف ِإذا َطاؿ َكلـ ينزؿ ِعيَسى، الزََّماف اْلَقِديـ
َفَقاَؿ ، بالزكر نبكءات التَّْكَراة َعَمْيوِ  ألَنيـ طبقكا، اْلَيْكـ الَِّذؼ َسيْظير ِفيِو ِعيَسى ليقيـ اْلممؾ الدنيكؼ ؟

َسَيْأِتي ِفي آخر اأْلَيَّاـ قكـ مستيزئيف سالكيف ِبَحسب : ِفي اإلصحاح الثَّاِلث مف رَساَلتو الثَّاِنَية
مف ، كقائميف َأْيف ُىَك مكعد َمِجيئو ؟ ؛ أِلنَُّو مف ِحيف رقد اآْلَباء كل َشْيء َباٍؽ َىَكَذا، شيكات أنفسيـ

ْيء اْلَكاِحد َأيَيا األحباء َأف َيْكًما َكاِحًدا ِعْند الرب ، ْدء الخميقةبَ  كرد بقكلو اَل يخف َعَمْيُكـ َىَذا الشَّ
اَل يتباطأ الرب َعف كعده كَما يْحسب قكـ التباطؤ لكنو يتأنى ، كألف سنة َكألف سنة َكَيْكـ َكاِحد

َكَلِكف لف ينزؿ ِعيَسى بالجسد ، عمى َأف َيْكـ الرب قريب َكالنََّصاَرػ اْلَيْكـ طكائفيـ اْلُعْظَمى، عمينا

                                                           

 . ٚٔٗ/ ٔانظر : اإلعبلـ :( (ٔ
 . ٓٔ-ٜ/ ص  ٙتفسير القرطبي : انظر ( ٕ)



 

146 
 

 الفصل الثالث

فعمى الرغـ مف أنيـ يزعمكف أنيـ سيككنكف في جيكش المسيح الحق . َكالركح بل ِبالركِح دكف اْلَجَسد
فا يعمـ أنيـ ػ بجميع طكائفيـ ػ ىـ الذيف ىيأكا أنفسيـ لكي يككنكا أكؿ ، ضد المسيح الدجاؿ

يمالذيف اعتنقكا عقيدة أف المسيح عيسى عميو السبلـ ىك اإللو القادر عمى أليسبالدجاؿ المصدقيف 
فما الذؼ سيككف ، شيءكالمسيح الدجاؿ سيقكؿ أنا المسيح اإللو القادر عمى كل  شيء؟كل 

اإللو في صكرة ، مستغربًا في دعكة الدجاؿ عمى مسامع النصارػ الذيف ال يستيجنكف أف يتجسد
يمنعيـ ػ كمعيـ الييكد ػ مف مشاركتو في فرض السيطرة النيائية عمى العالـ إنساف خاصة كأنو لف 

 (ٔ).باعتبارىـ أتباعو ألنو المسيح المخمص كاإللو القدير

كاف ثمة عقيدة مشتركة كحدت الجماعات المسيحية المنتشرة في أنحاء ": يقكؿ دؿ ديكرانت
كأفَّ كل مف يؤمف بو ، مممكتو عمى األرضكأنو سيعكد إلقامة ، أفَّ المسيح ابف هللا: العالـ؛ ىي

 (ٕ)."ةاؿ النعيـ المقيـ في الدار اآلخر سين

قدمت لو ، ـ(ٜٗ٘ٔكعندما انعقد المجمع العالمي لمكنائس النصرانية في )إفناستكف( عاـ )
إف الرجاء المسيحي بالمجيء الثاني ": المجنة المختصة ببحث عبلقة الييكد بالكنيسة تقريًرا جاء فيو

الذؼ ال نراه بكضكح فقط في كتاب العيد ، سيح ال يمكف بحثو عبر فصمو عف رجاء شعب الييكدلمم
بل شعب هللا المختار كال نرتاح قبل أف يق، بل فيما نراه مف عكف إليي دائـ ليذا الشعب، القديـ

 (ٖ)."المسيح كممؾ

 : وىو موقف أىل السنة والجماعة موقف القرطبي من عودة المسيح  - ثالثاً 

ف كنا ال نعمـ مكعده، ال نشؾ في خركج الدجاؿ المسممكف نحف  كلكف مقصكدنا ىنا ، كا 
كمع ذلؾ فيك مسيح الضبللة الذؼ تعاقب بو ، التنبيو عمى أف الييكد كالنصارػ يستعدكف لخركجو

كفضمكا أف يبقكا ، بدمحم سيد الرسل عميو صمكات هللا كسبلمواإليمانالذيف تكبركا عن، أمتي الضبللة
كالكذب عمى  عمى ديانات منسكخة ؛ لـ تمبث أف تحكلت إلى ديانات ممسكخة باالفتراء عمى هللا

 چپ        پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ : يقكؿ هللا تعالى. أنبياء هللا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  چ  :كقاؿ تعالى [٢1آل عمران: ]

 .[1٨٢آل عمران: ] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

                                                           

 . ٚٚٗ- ٙٚٗ/ ٔاإلعبلـ: (انظر ٔ)
 .ٜٕٓديكرانت، الجزء الثالث، صفحة ( قصة الحضارة: دؿ (ٕ
 ـ(ٕٜٛٔ( سنة )ٗٓٔ(مجمة األمل ، عدد )ٖ)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : قاؿ هللا تعالى

 چڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  

 .[٥٥آل عمران: ]

 : يقكؿ القرطبي في تفسيره ليذه اآلية  في معرض رده عمى النصارػ 

َماءِ إني َراِفُعَؾ ِإَليَّ َكُمَطيُِّرَؾ ِمَف الَِّذيَف َكفَ : َكاْلَمْعَنى  . ُركا َكُمَتَكفِّيَؾ َبْعَد َأْف َتْنِزَؿ ِمَف السَّ

 : كالمفسركف ليـ ثبلثة أقكاؿ في معنى متكفيؾ

َماِء ِمْف َغْيِر َمْكتٍ : قاؿ الحسف كابف جريح - ٔ ِمْثَل َتَكفَّْيُت ، َمْعَنى ُمَتَكفِّيَؾ َقاِبُضَؾ َكَراِفُعَؾ ِإَلى السَّ
 . َقَبْضُتوُ َماِلي ِمْف ُفبَلٍف َأْؼ 

َماءِ : َقاَؿ َكْىُب ْبُف ُمَنبِّوٍ  - ٕ َـّ َرَفَعُو ِإَلى السَّ بَلـُ َثبَلَث َساَعاٍت ِمْف َنَياٍر ُث . َتَكفَّى َّللاَُّ ِعيَسى َعَمْيِو السَّ
اؿَ ُنُزكُلُو َكَقْتُمُو  َفِإنَُّو َصحَّ ِفي اأْلَْخَباِر َعِف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ ، َكَىَذا ِفيِو ُبْعدٌ  جَّ  . الدَّ

ـْ َيُمْت َبْعدُ ، ُمَتَكفِّيَؾ َقاِبُضؾَ : َقاَؿ اْبُف َزْيدٍ  - ٖ َكَرَكػ اْبُف َطْمَحَة َعِف ابف . َكُمَتَكفِّيَؾ َكَراِفُعَؾ َكاِحٌد َكَل
ٱ  ٻ  ٻ  چ  :َعاَلىَقاَؿ َّللاَُّ تَ ، َكِىَي َكَفاُة َنْكـٍ : الربيع ابف َأَنسٍ . عباس معنى متكفيؾ مميتؾ

ـْ أِلَفَّ النَّْكـَ َأُخك اْلَمْكتِ  [٠١األنعام: ] چٻ  َأْؼ ُيِنيُمُك
ـَ  -َكَما َقاَؿ ،  َلمَّا  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

ِحيُح َأفَّ َّللاََّ . (ٔ)َكاْلَجنَُّة اَل َمْكَت ِفيَيا(، النَّْكـُ َأُخك اْلَمْكتِ ، )اَل : َأِفي اْلَجنَِّة َنْكـٌ؟ َقاؿَ : ُسِئلَ   -َكالصَّ
َماِء ِمْف َغْيِر َكَفاةٍ  -َتَعاَلى  ، َكُىَك اْخِتَياُر الطََّبِرؼِّ ، َكاَل َنْكـٍ َكَما َقاَؿ اْلَحَسُف َكاْبُف َزْيدٍ ، َرَفَعُو ِإَلى السَّ

ِحيُح َعِف اْبِف َعبَّاسٍ  اؾُ ، َكُىَك الصَّ حَّ اؾُ . َكَقاَلُو الضَّ حَّ ُة َلمَّا َأَراُدكا َقْتَل ِعيَسى َكانَ : َقاَؿ الضَّ ِت اْلِقصَّ
ـُ  ـُ اْثَنا َعَشَر َرُجبًل َفَدَخَل َعَمْيِي َفَأْخَبَر ِإْبِميُس ، اْلَمِسيُح ِمْف ِمْشَكاِة اْلَغْرَفةِ اْجَتَمَع اْلَحَكاِريُّكَف ِفي ُغْرَفٍة َكُى

ـْ َأْرَبَعُة آاَلِؼ َرُجٍل فَ  ـْ َيْخُرُج : َفَقاَؿ اْلَمِسيُح ِلْمَحَكاِريِّيفَ . َأَخُذكا َباَب اْلَغْرَفةِ َجْمَع اْلَيُيكِد َفَرِكَب ِمْنُي َأيُُّك
ِمْف ُصكٍؼ َكِعَماَمًة  (ٕ)َفَأْلَقى ِإَلْيِو مدرعة ، َأَنا َيا َنِبيَّ َّللاَِّ : َكُيْقَتُل َكَيُككُف َمِعي ِفي اْلَجنَِّة؟ َفَقاَؿ َرُجلٌ 

اَزهُ  َكَأمَّا اْلَمِسيُح . َفَخَرَج َعَمى اْلَيُيكِد َفَقَتُمكُه َكَصَمُبكهُ ، َكُأْلِقَي َعَمْيِو َشَبُو ِعيَسى ِمْف ُصكٍؼ َكَناَكَلُو ُعكَّ
ـِ َكاْلَمْشَربِ ، َكَأْلَبَسُو النُّكرَ ، َفَكَساُه َّللاَُّ الرِّيَش  َعِف اْبِف ك . َفَطاَر َمَع اْلَمبَلِئَكةِ ، َكَقَطَع َعْنُو َلذََّة اْلَمْطَع

                                                           

(صحيح، انظر مشكاة المصابيح: دمحم بف عبد هللا الخطيب العمرؼ، أبك عبد هللا، كلي الػديف، التبريػزؼ )المتػكفى: ٔ)
، نشػػػر: المكتػػػب ، تحقيػػػق: دمحم ناصػػػر الػػػديف األلبػػػانيٗ٘ٙ٘، حػػػديث رقػػػـ ٖٚ٘ٔىػػػػ(، الجػػػزء الثالػػػث، صػػػفحة ٔٗٚ

(، سمسػػمة األحاديػػث ٕ/  ٖٙ/  ٕ، انظػػر" شػػعب اإليمػػاف " لمبييقػػي )ٜ٘ٛٔبيػػركت، الطبعػػة: الثالثػػة،  –اإلسػػبلمي 
 . ٚٛٓٔ، ح ٗٚٔ/  ٖالصحيحة لؤللباني ج

 (المدرعة )بالكسر(: الدراعة كىى ثكب مف كتاف. ٕ)
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ـُ اْثَنا  َأْف َيْرَفعَ  -َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى  -َلمَّا َأَراَد َّللاَُّ ": َعبَّاٍس َقاؿَ  َماِء َخَرَج َعَمى َأْصَحاِبِو َكُى ِعيَسى ِإَلى السَّ
ـْ َمْف َسيَ : َرْأُسُو َيْقُطُر َماًء َفَقاَؿ َلُيـْ كَ ، ِمْف َعْيٍف ِفي اْلَبْيتِ  َعَشَر َرُجبًلً  ْكُفُر ِبي اْثَنَتْي َعْشَرَة َأَما ِإفَّ ِمْنُك

َـّ َقاؿَ ، َمرًَّة َبْعَد َأْف آَمَف ِبي ـَ : ُث ـْ ُيْمَقى عميو شبيي فيقتل مكاني كيككف معي ِفي َدَرَجِتي؟ َفَقا َأيُُّك
ـْ َفَقاؿَ  ابُّ ، اْجِمْس : َفَقاَؿ ِعيَسى. َأَنا: َشابّّ ِمْف َأْحَدِثِي ـَ الشَّ ـْ َفَقا َـّ أََعاَد َعَمْيِي : َفَقاَؿ ِعيَسى. َأَنا: َفَقاؿَ  ُث

ابُّ َفَقاَؿ َأَنا. اْجِمْس  ـَ الشَّ ـْ َفَقا َـّ أََعاَد َعَمْيِي ـْ َأْنَت َذاؾَ : َفَقاؿَ . ُث  َفَأْلَقى َّللاَُّ َعَمْيِو َشَبَو ِعيَسى ، َنَع
َكَرَفَع َّللاَُّ َتَعاَلى ِعيَسى ِمْف َرْكَزَنٍة : َقاؿَ 

َماءِ  (ٔ) َكَجاَء الطََّمُب ِمَف : َقاؿَ . َكاَنْت ِفي اْلَبْيِت ِإَلى السَّ
َـّ َصَمُبكهُ  ِبيَو َفَقَتُمكُه ُث ـُ اْثَنَتْي َعْشَرَة َمرًَّة َبْعَد َأْف آَمَف ِبوِ ، اْلَيُيكِد َفَأَخُذكا الشَّ َفَتَفرَُّقكا ، َكَكَفَر ِبِو َبْعُضُي

َماءِ  :َقاَلْت ِفْرَقةٌ : َثبَلَث ِفَرؽٍ  َـّ َصِعَد ِإَلى السَّ : َكَقاَلْت ِفْرَقةٌ . َكَىؤاَُلِء اْلَيْعُقكِبيَّةُ ، َكاَف ِفيَنا َّللاَُّ َما َشاَء ُث
َـّ َرَفَعُو َّللاَُّ ِإَلْيوِ  ِ َما َشاَء َّللاَُّ ُث ِ َكاَف ِفيَنا : َكَقاَلْت ِفْرَقةٌ . َكَىؤاَُلِء النَّْسُطكِريَّةُ ، َكاَف ِفيَنا اْبُف َّللاَّ َعْبُد َّللاَّ

َـّ َرَفَعُو ِإَلْيوِ  ـْ ، َفَتَظاَىَرِت اْلَكاِفَرَتاِف َعَمى اْلُمْسِمَمِة َفَقَتُمكَىا. َكَىؤاَُلِء اْلُمْسِمُمكفَ ، َكَرُسكُلُو َما َشاَء َّللاَُّ ُث َفَم
ْسبَلـُ َطاِمًسا َحتَّى َبَعَث َّللاَُّ ُمَحمًَّدا  مث  ىث  يث  حج  مج  جح     چ: َّللاَُّ َتَعاَلىَفَأْنَزَؿ ، َفَقَتُمكا َيَزِؿ اإْلِ

ـْ ِفي َزَمِف ِعيَسى  [1٣الصف: ] چمح  جخحخ  مخ  جس  حس    ِبِإْظَياِر  خس  مس َأْؼ آَمَف آَباُؤُى
ـْ َعَمى ِديِف اْلُكفَّارِ  ِ : َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاؿَ ف ." حص  مص ِديِنِي ِ َلَيْنِزَلفَّ اْبُف : َقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَّ )َكَّللاَّ

ِميَب َكَلَيْقُتَمفَّ اْلِخْنِزيَر َكَلَيَضَعفَّ اْلِجْزَيَة َكَلُتْتَرَكفَّ  ـَ َحَكًما َعاِداًلً َفَمَيْكِسَرفَّ الصَّ َفبَل ُيْسَعى  (ٕ)اْلِقبَلُص َمْرَي
ْحَناُء َكالتََّباُغُض َكالتََّحاُسُدَكلَ  َكَعْنُو َأْيًضا َعِف . (ٖ)َيْدُعَكفَّ ِإَلى اْلَماِؿ َفبَل َيْقَبُمُو َأَحٌد (َعَمْيَيا َكَلَتْذَىَبفَّ الشَّ

ْكَحاِء : َقاؿَ  النَِّبيِّ  ـَ ِبَفجِّ الرَّ )َكالَِّذؼ َنْفِسي ِبَيِدِه َلُيِيمَّفَّ اْبُف َمْرَي
َينَُّيَما( َكاَل  (ٗ) ا َأْك ُمْعَتِمًرا َأْك َلُيَثنِّ َحاجِّ

ًدا ِلَما َدَرَس ِمْنَيا متبعاَيْنِزُؿ ِبَشْرٍع  ـٍ َعْف . ُمْبَتَدٍأ َفَيْنَسُخ ِبِو َشِريَعَتَنا َبْل َيْنِزُؿ ُمَجدِّ َكَما ِفي َصِحيِح ُمْسِم
ـَ َقاؿَ  ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ـَ ِفيُكـْ : َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسكَؿ َّللاَّ ـْ ِإَذا َنَزَؿ اْبُف َمْرَي ـْ  )َكْيَف َأْنُت َماُمُك َكاِ 

) ـْ (: َكِفي ِرَكاَيةٍ . ِمْنُك ـْ ـْ ِمْنُك ُك ؟: َقاَؿ اْبُف َأِبي ِذْئبٍ . )َفَأمَّ ـْ ـْ ِمْنُك ُك : َقاؿَ . ُتْخِبُرِني: ُقْمتُ . َتْدِرؼ َما َأمَّ
ـْ  ـْ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َكُسنَِّة َنِبيُِّك ـْ ِبِكَتاِب َربُِّك ُك  (٘). َفَأمَّ

 
 

                                                           

 (الركزنة: الككة )الفتحة في الجدار(. ٔ)
 قمكص كىي الناقة الشابة. (القبلص: بالكسر جمع ٕ)

 .ٕٕٗ، حٖ٘ٔ/  ٔ( صحيح مسمـ، ج(ٖ
لى مكػة عػاـ الفػتح ٗ) ـَ ِإَلى بدر كا  ُ َعَمْيِو َكَسمَّ ِ َصمَّى َّللاَّ ( فج الركحاء: طريق بيف مكة كالمدينة، كاف طريق َرُسكُؿ َّللاَّ

 كعاـ الحج. )عف معجـ ياقكت(. 
 ٕٙٗ/ ٖٙٔ/ ٔ( المرجع السابق، ج(٘
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 لمبحث الثانيا
عق  ته  في الم ئكة  الكت  السما  ة  ال    اوخر 

  م قف القرطبي منه 
 

 :وفيو ثالثة مطالب

 : منيا القرطبي وموقف المالئكة في عقيدتيم: االول المطمب

 : منيا القرطبي وموقف السماوية بالكتب اإليمان من النصارى  عقيدة: الثاني المطمب

 .منيا القرطبي وموقف اآلخر اليوم في عقيدتيم: الثالث المطمب
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 عقيدتيم في المالئكة وموقف القرطبي منيا: ولالمطمب األ 
كىـ كراـ ، كىك عالـ كريـ كمو طير كصفاء كنقاء، المبلئكة عالـ غير عالـ اإلنس كالجف

 . كال يعصكف هللا أبداً ، يأمرىـ بوكيقكمكف بتنفيذ ما ، يعبدكف هللا حق العبادة، أتقياء
 : النصارى في اإليمان  بالمالئكةعقيدة  –أكاًل 

 : معنى المالئكة في االصطالح -أ 

كىػميؤلفكف جنسًا ،  كقد خمقكا قبل العػالـ،  ىـ كائنات ركحية تمثل خميقة هللا الركحية غير المنظكرة
كليـ أجساد ، بل ىك عقمي، كغير مادؼ، كمكاف إقامتيـ غير محسكس ، كال يتناسمكف ، خاصًا 

كال ، بمعنى كل منيـ يكجدفي مكاف ما،  كىي كائنات محدكدة، أك المكت، أثيرية غير قابمة لمفساد 
كلكنػو ينتقل في سيكلة ، كلكنو مع ذلؾ فالمبلؾ ال يكجد مرتبطًا بمكاف معيف، يكجد في مكاف آخر
 (ٔ).كلذلؾ فمف العبث البحث عف المكاف الذؼ فيو، مف مكاف إلى آخر

خبلؿ التعريف يتبيف لنا بعض األمكر التي تظير اعتقادىـ في المبلئكة كىي مكجكدة في كتبيـ مف 
 :المقدسة

 بدليل حيف خمق هللا اإلنساف حاكؿ كائف خبيث : أنيـ خمقكا قبل كجكد البشر عمى األرض
 (ٕ). كيبيده ككاف ىذا المخرب مبلكًا ساقطاً ، كاف قبمو أف يخربو

 بسبب عدـ كركد نص صريح في ؟؛  كىل ىي ذات أجساد أـ ال، اختبلفيـ في المبلئكة
إف ليـ أجسادًا لطيفة جدًا مثل النكر كاليكاء ال : فقاؿ بعضيـ، الكتاب المقدس يبيف ذلؾ

 : كاستدلكا عمى ذلؾ بأدلة عقميو منيا، نقدر أف نراىا

ككف لمخبلئق كال نقدر أف نراه فمماذا ال ي، إذا أمكف كجكد مادة كاليكاء الذؼ نتنفسو -ٔ
. كما يعمل اإلنساف بجسده الحيكاني الكثيف، بياالعاقمػةالسامية أجسادًا ركحية غير منظكرة تعمل 

(ٖ) 
 . كأكضح الفرؽ بينيما  (ٔ)() يكجد جسـ حيكاني كجسـ ركحاني: قول بولس -

                                                           

 .ٚعالـ المبلئكة، د. تاكضاركس، ص : (انظرٔ)
 . ٚ -ٔ/  ٖتككيف  (ٕ)
اإلسػبلـ(: مػي بنػت  –النصػرانية  –المبلئكة كالجف دراسة مقارنة فػي الػديانات السػماكية الثبلث)الييكديػة  :انظر (ٖ)

 بتصرؼ.  ٔٛٔحسف دمحم المدىكف، ص 
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نعمـ أف كبما أننا ، يصيركف مثل المبلئكة نيـعف أبناء القيامة أ: قول عيسى عميو السالم - ٖ
ألنيـ في الجنة ال "، أبناء القيامة يككف ليـ أجساـ ركحية نستنتج أف المبلئكة ىـ أيضًا كذلؾ

 (ٕ)."يزكجكف كال يتزكجكف بل يككنكف كمبلئكة هللا في السماء

أك أركاح بػالمعنى ، أفضل مف االعتقاد أنيـ جكىر بسػيط، االعتقاد أف لممبلئكة أجسادًا ركحية - ٗ
 (ٖ).شأف هللاالمفيـك في 

أك اليكاء استنادًا ، ـ أف لممبلئكة أجسادًا لطيفة مف النارٚٛٚجمع نيقية الثاني سنة محكـ ب -٘
 : عمػى بعض نصكص الكتاب المقدس مثل

َذا زْلزَلٌة عظيمٌة حدَثت  عِف اْلباِب كجَمس اْلحجر السماِء كجػاَء كدحرج مف نزؿَ  أَلفَّ مبَلؾ الرب )كاِ 
َذا مبَلؾ. (ٗ)َكالثَّْمِج(  َأبيض كلباسو َكاْلبرؽِ  منَظرهعَميو كَكاَف   اْلبيت في َأضػاءَ  كنكر َأْقبلَ  الرب )كاِ 

 مبَلكاً  رَأيت )ُثـ (٘)يديو( مف السْمِسَمتاف َفسَقَطت. «ُقـ عاِجبلً »: َقائبلً  كَأيَقَظو بْطرس جنب َفضرب
 كِرجبَله، َكالشمسِ  ككجيو، ُقزح َقكس كعَمى رْأسومتسػرِببًل ِبسػحابة  السماءِ  مف نازالً  َقِكياً  آخر

 (ٙ).ناٍر( َكعمكدؼ
 : القول المخالف استند إلى

ككافقو في ، الذؼ نادػ بأف المبلئكة بدكف أجساد (ـٕ٘ٔٔ)الذؼ عقد عاـ (البلتراني)لمجمعا -ٔ
 (ٚ).حقيقية كقالكا إف األجساد التي ظيػركا فييػا أحيانػًا غػير، ذلؾ كثيركف مف عمماء البلىكت

  كىـ ،  حيث تعتقد النصارػ أف عدد المبلئكة ثابت ال يزيد كال ينقص؛ أعدادىـ محدكدة
َلى مدينة، ِإَلى جبِل صييكفَ  فقد جػاء)بْل َقد َأتيتـ، كثر ال يعدكف  ُأكرشميـ : هللِا اْلحي كاِ 

َلى ربكات ىـ، السماِكية  (ٛ)محفُل مبَلئَكة ( كاِ 

                                                                                                                                                                          

 . ٓ٘ – ٓٗ/  ٘ٔ(الرسػالة األكلى إلى أىل ككرنثكسٔ)
 . ٖٓ: ٕٕ(متى ٕ)
 ٜ. ٕٛٔ(المبلئكة كالجف دراسة مقارنة: مي المدىكف، ص ٖ)
 . ٖ-ٕ: ٕٛ(متى ٗ)
 . ٚ: ٕٔ(أعماؿ الرسل ٘)
 . ٔ: ٓٔ(رؤيا يكحنا ٙ)

 . ٖٚٓ(عمـ البلىكت النظامي، جيمس أنس، ص (ٚ
 . ٕٕ: ٕٔ(سفر العبرانييف ٛ)
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  فإف كبًل منيـ يكجد في مكاف ما كال يكجد في ، كائنات محدكدةليـ مكاف محدد المبلئكة
كلكنو ينتقل في سيكلة ، كلكف مع ذلؾ فالمبلئكة ال يكجد مرتبطًا بمكاف معيف، مكػاف آخػر

كلكنو يقص ، كالكتاب المقدس كثيرًا ما يشير إلى السماء كمكاف لممبلئكة. مف مكاف آلخر
كليسكا مرتبطيف بمكاف ما مثل البشر الذيف ، المبلئكةمف ىذا أف العالـ كمو مجاؿ لتحرؾ 

فيذا مف خصػائص ، "كىـ ال يكجدكف في نفس الكقت في كل مكاف. يرتبطكف باألرض
كعندما يرسل ، فعندما يككف المبلؾ في السماء ال يككف في نفس الكقت عمى األرض، هللا_

. ك كائف متحرؾ دائمًا "مف قبل هللا إلى األرض ال يككف في نفس الكقت في السماء كى
فيـ رتب ، كىناؾ أنكاع مف المبلئكة تسمى بالسرافيمكالكركبيـ دائمًا في السماء تسبح هللا

عف  بيامختمفة الرتفاع بعضيـ عمى بعض مف حيث جبلؿ أنكارىـ كقكتيـ التي يتسامكف 
 (ٔ).اآلخريف

 : المالئكة في الكتاب المقدس -ب 

كمف ىذه األمثمة التي تثبت ، األدلة ما يثبت كجكدىـكقد كردت في الكتاب المقدس مف 
 : كجكدىـ ما يمي

ـٍ صنع الػرب السماء كاألرض كاْلبحر كُكلَّ ما فييا كاستراحفي اْليكـِ الساِبِع لَذلؾ  )أَلْف في ستة َأيا
 . كأصل خمقيـ، فيو إشارة غير مباشرة إلى خمق المبلئكة(ٕ)بارؾ الرب يـك السبت كقدسو(

 اْلغمِر ُظْممٌة كركح كَكانت اأَلرض خِربًة كخاليًة كعَمى كجو. ِء خَمػقاُ السػماكات كاأَلرض)في اْلبد
فيو إشارة مباشرة إلى خمق  (ٖ)(.نكر"  َفَكاَف نكر ليُكف": كَقاَؿ هللاُ . هللِا يِرؼ عَمى كجػو اْلمياه

 . المبلئكة

كما عَمى  ْلُكل ما في السماكات خمقا فيو )َفِإنو: رسالة بكلس إلى كمكسي  يقكؿ فييا
َقد  اْلُكل ِبو كَلو. ِرياسات أـ سبَلطيف أـ سكاٌء َكاَف عركشًا أـ سػيادات، ما يرػ كما اَل يرػ ، اأَلرضِ 
 (ٗ).خمق(

 (ٔ).َكبَلمو( صكت سماعِ  عند َأمره اْلَفاعميف ُقكةً  اْلمْقتدِريف مبَلئَكتو يػا )بػاِرُككا الػرب

                                                           

 . ٗٛٔالمبلئكة كالجف دراسة مقارنة ص  :(انظرٔ)
 . ٔٔ: ٕ(سفر الخركج، (ٕ
 . ٖ-ٔ: ٔ(سفر التككيف، ٖ)

 .ٙٔ: ٔ( ككلكسي، (ٗ
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 (ٕ).(يا ُكلَّ جنكده سبحكه. مبَلئَكتو ياجميع )سبحكه

فعمـ المسيح أف المبلئكة يفرحكف بالخطاة متى تابكا)ىَكَذا  الجديد كجكد مبلئكةكذكر العيد 
 (ٖ).يتكب( ِبخاطل كاحد هللِا  مبَلئَكة ُقداـ رحف فَ يُكك  َأُقكُؿ َلُكـ

مجػده كجميع في  اإِلنساف كأنو متى أتى ثانية تصحبو كل المبلئكة )كمتى جاَء ابف
كأف مف أنكره عمى األرض قداـ الناس  (ٗ)(.مجده ُكرسي عَمى يجمس َفحينئذ معو اْلقديِسيف اْلمبَلئَكة

 مبَلئَكة ُقداـ ِبو ابف اإِلنساف يعتِرؼ الناسِ  ُقداـ ِبي ُكل اعترؼ: ينكره قداـ مبلئكة هللا )كَأُقكُؿ َلُكـ
 (٘).(.هللاِ  مبَلئَكة ُقداـ ينَكر الناس ُقداـ َأنَكرِني كمف. هللاِ 

 (ٙ).كفي أقكاؿ الرسل عبارات كثيرة تدؿ عمى كجكد ىذه الطبقة السامية مف الكائنات
 : عقيدة القرطبي في المالئكة وىي عقيدة أىل السنة -ج

 : يمكننا تمخيص عقيدة القرطبي في المبلئكة بما يمي

 ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ : كدليمو قكلو تعالى، اإليماف بجميع المبلئكة

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 .[ ١٨ - ١٢البقرة: ] چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ : قاؿ تعالى

 .[٧٨٥البقرة: ] چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   

ـْ ُيْؤِمُنكَف ِبَبْعضٍ : َكَمْعَنى َىِذِه اآْلَيةِ   المبلئكة َأفَّ اْلُمْؤِمِنيَف َلْيُسكا َكاْلَيُيكِد َكالنََّصاَرػ ِفي َأنَُّي
 . ِبَبْعضٍ َكَيْكُفُركَف 

                                                                                                                                                                          

 . ٕٓ: ٖٓٔ(سفر المزامير، ٔ)
 . ٕٔص ، ، كانظر عالـ المبلئكة، د. تاكضاركسٕ: ٛٗٔ(المزامير، ٕ)
 . ٓٔ: ٘ٔ(لكقا، ٖ)

 .ٖٔ: ٕ٘( متى، (ٗ
 . ٜ – ٛ: ٕٔ(لكقا، ٘)
، كانظػر  عمػـ البلىػكت النظػامي، جػيمس أنػس، ٙٛٔالمبلئكة كالجف دراسػة مقارنػة، مػي المػدىكف، ص  :( انظرٙ)

 . ٖٙٓص
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إذ إف الييكد عادكا جبريل عميو السبلـ كما  كالنصارػ؛كفي ىذه اآليات رد عمى كل مف الييكد 
كما أف النصارػ يقدسكف جبريل عميو السبلـ كيعبدكنو كيعدكنو إليًا ، اآلياتفسير بيناه سابقًا في ت

 (ٔ). المبلئكةألنو عندىـ مف األقانيـ الثبلثة كىذا باطل ألف جبريل عميو السبلـ أحد 

 گ  گ  گ  چ : بياف ميمة الكحي كىي النزكؿ بالرساالت عمى أنبياء هللا كدليمو قكلو تعالى

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 . [1١٠ - 1١٧الشعراء: ] چھ   ھ  

ـَ   چ گ  گ  گ  ڳ  ڳچ : َقْكُلُو َتَعاَلى: قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآليات َعاَد ِإَلى َما َتَقدَّ
كَرِة ِمْف ِإْعَراِض  ِؿ السُّ فَّ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں . اْلُمْشِرِكيَف َعِف اْلُقْرآفِ َبَياُنُو ِفي َأكَّ " َكاِ 

" ُقْل َمْف كاَف َعُدكِّا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّو : َكَما َقاَؿ َتَعاَلى، اْلُقْرآَف َلَتْنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِميَف َنَزَؿ ِبِو ِجْبِريُل ِإَلْيؾَ 
َلُو َعمى َقْمِبَؾ" َأْؼ َيْتُمكُه  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  . ليثبت َقْمِبؾَ : كقيل. َعَمْيَؾ َفَيِعيُو قمبؾَنزَّ

ـُ َما َتُقكؿُ  ہ فَّ ِذْكَر ُنُزكِلِو َلِفي ُكُتِب  چہ  ہ  ہ  ھ   ھ   چ. َأْؼ ِلَئبلَّ َيُقكُلكا َلْسَنا َنْفَي َأْؼ َكاِ 
ِليَف َيْعِني اأْلَْنِبَياءَ  ِليفَ  َأْؼ ِإفَّ ِذْكرَ : َكِقيلَ . اأْلَكَّ بَلـُ ِفي ُكُتِب اأْلَكَّ " : َكَما َقاَؿ َتَعاَلى، ُمَحمٍَّد َعَمْيِو السَّ

ْنِجيِل" ـْ ِفي التَّْكراِة َكاإْلِ  . َيِجُدكَنُو َمْكُتكبًا ِعْنَدُى

حيث بيف هللا تعالى ، -عميو السبلـ  -كفي ىذه اآلية رد عمى النصارػ الذيف يؤليكف جبريل 
 (ٕ). س ىي التنزؿ بالكحي مف عند هللا تعالى عمى أنبيائوفييا أف ميمة الركح القد

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ٜٕٗ – ٕٚٗ/  ٖ: تفسير القرطبي:   :انظر(ٔ)
 . ٖٛٔ/  ٖٔ : المصدر السابق( ٕ)
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 عقيدة النصارى من اإليمان بالكتب السماوية وموقف القرطبي منيا: الثاني المطمب
 :عقيدة النصارى في الكتب السماوية وموقف القرطبي منيا: أواًل 

لمكتاب المقدس ) التكراة كاإلنجيل ( مف تقديس يبيف القرطبي عقيدة النصارػ في الكتب السماكية 
 كيقسميا عمى النحك التالي :

 : عقيدتيم في التوراة واإلنجيل - ٔ

 . أنيما مف أعظـ الكتب عندىـ الَِّتي يرجعكف ِإَلْيَيا كيعكلكف ِفي أحكاميـ َعَمْيَيا – أ

 . تناقمتمكىما جيبًل بعد جيلِ  كفاىما شرفًا كشيرًة َأنَُّيَما َكبَلـ اْلممؾ اْلَجِميل كتدعكف َأنُكـْ  -ب 

 (ٔ).لـ يطرأ عمييما التغيير كالتبديل كلـ يتـ نسخيا بالقرآف الكريـ –ج 
 : استدالليم عمى عدم تحريف التوراة واإلنجيل: ٕ

 : األدلة من الكتاب المقدس – أ

 : يستدلكف عل عدـ كقكع التحريف في الكتاب المقدس بما يمي

 : المسيح في الكتاب المقدسبعض أقكاؿ السيد   -أ 

أك نقطة كاحدة مف النامكس ، ال يزكؿ حرؼ كاحد، إلى أف تزكؿ السماء كاألرض، فاني أقكؿ لكـ "
 (ٕ) " حتى يككف الكل

السماء كاألرض تزكالف كلكف كبلمي . حتى يككف ىذا كمو، ال يمضى ىذا الجيل، "الحق أقكؿ لكـ
"كل الكتاب ىو موحي بو من هللا ونافع لمتعميم ، (ٗ)ب" "كال يمكف أف ينقض المكتك ، (ٖ)" ال يزكؿ

 . " (٘)"والتوبيخ لمتقويم والتأديب الذي في البر

                                                           

 . ٚٛٔ/ ٔ:  عبلـاإل (ٔ)
 ٘ٔ: ٛإنجيل متى:  (ٕ)
 . ٖ٘ – ٖٗ: ٕٗ( المصدر السابق: ٖ)
 . ٓٔ: ٖ٘( إنجيل يكحناٗ)
 . ٙٔ: ٖ( تيمكثاكس ٘)
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التحذيرات كاإلنذارات لمف يمس الكتاب المقدس بالزيادة أك النقصاف ك تكقيع الجزاء الصاـر  -ب 
 . عمى مف يحاكؿ أف يزيد أك يحذؼ شيئًا منو

ف كاف ، عمى ىذا يزيد إف كاف أحد يزيد هللا عميو الضربات المكتكبة في ىذا الكتاب كا 
مف أقكاؿ كتاب ىذه النبكة يحذؼ هللا نصيبو مف سفر الحياة كمف المكتكب في ىذا  يحذؼ أحد

 (ٔ). "الكتاب

 : موقف القرطبي من عقيدتيم في التوراة واإلنجيل والرد عمييم بأنيما محرفتان - ٖ

، َكَأف اْلَغَمط كالسيك يجكز عمى ناقمييما، َأف نقميما ِإنََّما َكاَف بطِريق اآْلَحادَكَأنا أبيف ِإف َشاَء هللا 
كالتحريف َكاْلقمب ، كأذكر ِإف َشاَء هللا بعض َما َكقع فييَما مف التََّناُقض، كسآتي ِمْنُيَما ِبُبْطبَلف الُمَراد

َكَما تنتقصكف ، الَقْكؿ السفساؼ السخيفكأنبو عمى َقِبيح َما تنسبكنو فييَما ِإَلى هللا مف ، كالتصحيف
 . ِبِو اأْلَْنِبَياء أكلى اْلفضل كالتشريف بحكؿ هللا َتَعاَلى َكحسف عكنو

ِ اْلُمْسَتعَ  ْتَبة َكالزََّماف كمعترفا بَيا ِعْند أكلى اأْلَْدَياف َكِباّلِلَّ  (ٕ)افكأبدأ ِبالتَّْكَراِة لَككنَيا ُمَقّدَمة ِفي الرُّ

 : التوراة والتحريف الذي وقع فييا وىو قسمانموقفو من : أ

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  چ عف الييكد : قاؿ تعالى

﯁              ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﮷ ﮸   ﮶  ۓۓ ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  

 .[13المائدة: ] چ       

كجعمنا قمكبيـ صمبة ، بالمسخكفي ركاية ، فبنقضيـ ميثاقيـ عذبناىـ بالجزية: كمعنى اآلية
كيمقكنو إلى العكاـ كقيل بل يبدلكف أحرفو حرفًا ، كيتأكلكف التكراة عمى غير تأكيميا، ال تعي خيراً 
ِ الَِّذؼ َأَخَذُه اأْلَْنِبَياُء ، كذلؾ أنيـ غيركا صفة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص   كآية الرجـ، مكاف حرؼ كَنُسكا َعْيَد َّللاَّ

يَماِف ِبُمَحمٍَّد  َعَمْيِيـْ  كال تزاؿ يادمحم تقف عمى خيانتيـ ، َكَبَياِف َنْعِتوِ ، .- َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  -ِمَف اإْلِ
ِ ، لؾ ـْ َكَبْيَف َرُسكِؿ َّللاَّ ـَ  -كالتي تتمثل بنقضيـ اْلَعْيَد الذؼ َبْيَنُي ـُ ، -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ َكُمَظاَىَرَتُي

 ِ ـَ  -اْلُمْشِرِكيَف َعَمى َحْرِب َرُسكِؿ َّللاَّ ـْ ، -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ِي َكَيْكـِ اأْلَْحَزاِب َكَغْيِر َذِلَؾ ِمْف َىمِّ
ـْ َعْيدٌ . ِبَقْتِمِو َكَسبِّوِ  ـَ َبْيَنَؾ َكَبْيَنُي ـْ َكاْصَفْح َما َدا ـْ َفاْعُف َعْنُي ( َل ـْ مَّةِ  )ِإالَّ َقِميبًلً ِمْنُي ـْ أَْىُل الذِّ  (ٖ). َكُى

                                                           

 . ٜٔ – ٛٔ: ٕٕ(سفر الرؤيا: ٔ)
 . ٚٛٔ/  ٔ( اإلعبلـ: ٕ)
 . ٙٔٔ/  ٙتفسير القرطبي: ج: (انظر ٖ)
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 : تحريفيا –أ 

 : كاألدلة عمى كقكع التحريف في التكراة كثير منيا

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : قكلو تعالى  - ٔ

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 .[٣٠النساء: ] چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ـَ النَِّبيِّ : اآليةقاؿ القرطبي في تفسير ىذه  ـْ ِإنََّما ُيَحرُِّفكَف َكِم ، - َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  -َأنَُّي

ـْ ِفي التَّْكَراِة َكَلْيَس ُيَحرُِّفكَف َجميَع اْلَكبَلـِ  ُلكَنُو َعَمى َغْيِر َتْأِكيِموِ  ٺَكَمْعَنى ، َأْك َما ِعْنَدُى . َيَتَأكَّ
ـُ َّللاَُّ  ـْ يفعمكنو متعمديف -َتَعاَلى -َكَذمَُّي  -َيْعِني ِصَفَة النَِّبيِّ  ٺ  ٿ: كقيل. ِبَذِلَؾ أِلَنَُّي

ٹ  ٹ  . َأْؼ َسِمْعَنا َقْكَلَؾ َكَعَصْيَنا َأْمَرؾَ  ٿ   ٿ  ٿ. - َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ 

َىَذا ، اْسَمْع اَل َسِمْعتَ : - َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  -كانكا يقكلكف النبي " : َقاَؿ ابف عباس ٹ
ـُ َّللاَُّ  -ُمَراُدُىـْ  ـْ ُيِريُدكَف اْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع َمْكُركًىا َكاَل َأًذػ، -َلَعَنُي ـْ ُيْظِيُركَف َأنَُّي َكَقاَؿ اْلَحَسُف . َكُى
( َأؼْ . "ْؼ َمْقُبكٍؿ َكاَل ُمَجاٍب ِإَلى َما َتُقكؿُ أَ ، َمْعَناُه َغْيَر ُمْسَمٍع ِمْنؾَ " : َكُمَجاِىدٌ  ـْ : َكَمْعَنى )َليِّا ِبَأْلِسَنِتِي

ـْ َعِف اْلَحقِّ َأؼْ  )َكَطْعنًا َأْؼ يطعنكف في ، صل المي القتلكأ، ا ِإَلى َما ِفي ُقُمكِبِيـْ ُيِميُمكَنيَ : َيْمُككَف َأْلِسَنَتُي
َفَكاَف ، َفَأْظَيَر َّللاَُّ َتَعاَلى َنِبيَُّو َعَمى َذِلؾَ ، َلْك َكاَف َنِبيِّا َلَدَرػ َأنََّنا َنُسبُّوُ  َأْؼ َيُقكُلكَف أِلَْصَحاِبِيـْ ، الذيف

ِتوِ  ـْ َعْف ىذا القكؿ، ِمْف َعبَلَماِت ُنُبكَّ كمعنى )َأْقَكـَ( أصكب ليمِفي الرَّْأِؼ)َفبل ُيْؤِمُنكَف ِإالَّ . َكَنَياُى
يَمافِ َقِميبًل( َأؼ ِإالَّ ِإيَما ـَ اإْلِ  (ٔ).ًنا َقِميبًل اَل َيْسَتِحقُّكَف ِبِو اْس

أف هللا تعالى بعث عيسى عميو السبلـ بعد مكسى عميو السبلـ كأنزؿ معو شريعة جديدة ككتابًا  - ٕ
 . جديداً 

 : أسباب تحريف التوراة

مف كيرجع تحريف التكراة إلى عدد مف األسباب سأقكـ بذكرىا بشيء مف االختصار خكفًا 
 : اإلطالة في البحث كىذه األسباب ىي

َكاَل عمى َما انتسخيا َلُيـ ، َأنََّيا لـ تْترؾ عمى َما َكاَنت ِفي األلكاح الَِّتي كتبَيا هللا َتَعاَلى لُمكَسى - 
أف ُمكَسى تكفى ِفي " : كالدليل عمى ذلؾ ما كرد في آخر السفر الخامس، بل زيد ِفيَيا، ُمكَسى

اِء َبيت فغكر َكلـ يعرؼ ِإْنَساف َمكِضع َقبره ِإَلى اْلَيْكـ َكَكاَف قد َأَتى عمى ُمكَسى ِإْذ َأرض مكآب ِبِإزَ 
                                                           

 . ٕٗٗ – ٖٕٗ/ ٘تفسير القرطبي:  :(انظرٔ)
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تكفى ماَئة َكِعْشُركَف سنة َكلـ يضعف َبَصره َكلـ يتشيخ َكجيو َكبكى َبنك ِإْسَراِئيل عمى ُمكَسى َثبَلُثكَف 
 . (ٔ)"َيْكًما ِفي عريب مكآب

 : كىذا األمر محرؼ لسببيف

َكاَل ِممَّا كتبَيا ، َكَىِذه اْلَكَفاة َليست ِممَّا أنزؿ هللا عمى ُمكَسى، أنو ال يشؾ أحد أف َىَذا التَّاِريخ: أكالىما
نََّما ِىَي مف ِإْثَبات مف َأَراَد َأف يثبتيا بعد َكَفاة ُمكَسى ِبَزَماف، ُمكَسى َعف َنفسو  . َكاِ 

ُيِريد ِبِو اْلَيْكـ الَِّذؼ كتب ِفيِو َىَذا اليذياف ؛ َقبره ِإَلى اْلَيْكـ َقْكلو َكلـ يعرؼ ِإْنَساف َمكِضع : أخرىما
 (ٕ). كالكذب

ِكيَكة المنسكبة إلى هللا تعالى - ٕ الَِّتي اَل َيِميق يَيا َعف اأْلَْنِبَياء األمكر كالَِّتي يحكى فِ ، الحكايات الرَّ
 . الخمق عمى اإلطبلؽكىـ أفضل ، ذكرَىا بسفمة النَّاس فما بالؾ باألنبياء

َأنو كثيرًا يقكؿ فيو ككمـ الرب ُمكَسى "كالدليل عمى ذلؾ ما تـ كتابتو في السفر االكؿ سفر البدء 
َكمثل َىَذا  "كمـ بني ِإْسَراِئيل " َكَقاَؿ َلوُ  "ككمـ الرب ُمكَسى" " اقبض ِحَساب بني جرشكف ": َكَقاَؿ َلوُ "

 . كثير

 : َكَىَذا يدلل عمى

َكاَل ِممَّا َقاَلو ُمكَسى َلُيـ أَعِني لفع  "ككمـ الرب  ، ْيَس ِممَّا َقاَلو الرب جّل ذكره لُمكَسىَأنو لَ  -أ 
نما ُىَك َشْيء حكى َعنُو بعد انقراضو، ُمكَسى َكَقاَؿ َلُو" َكَما أشبيو مف لفع الحكاية َعنوُ  كأضيف ، كا 

 . إلى َكبَلما

َكاَل َيْشُعُركَف ِبِو َجاَز َأف يككف َأْكَثرَىا مغيرًا ، ذا َجاَز مثل َىَذاَكا ِ ، أنيـ اَل يْعرُفكَف مف الحاكي -ب 
 (ٖ). كمبدالً 

َكَذِلَؾ قبل ، اعتراؼ اْلَيُيكد ِبَأف الّسْبعيف ككىانًا اْجَتمُعكا عمى َتْبِديل َثبَلَثة عشر حرفا مف التَّْكَراة -ٖ 
َفبَل يكثق ِبالَِّذؼ ، كتحريفو، يل حرؼ مف كتاب هللاَكمف اجترأ عمى َتْبدِ ، اْلَمِسيح ِفي زَماف القياصرة

                                                           

 .677/ 6اإلعالم  (6)

 . ٛٛٔ/ ٔ: اإلعبلـانظر :  ((ٕ
 . ٜٛٔ/  ٔالمصدر السابق :انظر:  (ٖ)
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َكَأْيًضا َفَمَعمَُّو قد حرفو ُكمو َأك ، كلقمة مباالتو ِبالّديفِ ، لعدـ الثَِّقة ِبوِ ؛ ِفي َيده ِممَّا يدعى َأنو كتاب هللا 
 (ٔ). َأْكَثره

كالسامرية يدعكَف ، التَّْكَراة تحريفًا َبينًا كثيراً إقرارىـ َأف َطاِئَفة ِمْنُيـ ُيَقاؿ َلُيـ السامرية حرفكا  – ٗ
 (ٕ). َعَمْيِيـ مثل َذِلؾ التحريف

صمى  -كيزعمكف َأنيـ َنَقُصكا مف َتاِريخ آدـ ، زعـ النصارػ أف اْلَيُيكد حرفكا ِفي التَّْكَراة التَّاِريخ –٘
 (ٖ). ألف سنة َكَنْحك اْلِماَئَتْيفِ  -هللا َعَمْيِو َكسمـ 

 . األمكر كاالحتماالت ترجح حصكؿ التحريف في التكراةكل ىذه 

 : شبيات والرد عمييا

 : الشبية األولى

كالدليل عمى ذلؾ أف أنبياء بني إسرائيل ، إف ىذه التكراة لـ تكف محرفة: قائميف كاضفإف اعتر 
َـّ بعد َذِلؾ ، يحيى َكِعيَسىكيرجعكف ِإَلْيَيا َكاِحًدا بعد َكاِحد ِإَلى زمف ، بعد مكسى يحكمكف ِبالتَّْكَراةِ  ث

ف َجاَز تطرؽ التحريف ِإَلى َما َىَذا ، َكَما تناقميا اْلَيُيكد خمفًا َعف سمف ِإَلى اْلَيْكـ، تناقميا النََّصاَرػ  َكاِ 
كا عمى اْلَباطِ ، َعَمْيِو َأف يحكـ اأْلَْنِبَياء ِباْلَباِطلِ ، َسبيمو َفيْمـز َكَىَذا ، ل َغيرىـَكيْمـز َعَمْيِو َأْيضا َأف يقرُّ

َكاَل يكثق ِبِكَتاب يدعى ، َكيْمـز َعَمْيِو َأْيضا َأف اَل يحصل اْلعمـ ِبَخَبر متكاتر، ُكمو َباِطل عمى اأْلَْنِبَياء
 (ٗ). َأنو َجاَء َعف َنِبي

 : نرد عمييـ بعدد مف األمكر

بالتحريف فييا  َكاَل مف ألحق بَيا ككذا عدـ تعييف القائـ ، عدـ تعييف زمف ُكُقكع التحريف ِفيَيا –أ 
نََّما أبدينا ِتْمَؾ االحتماالت ، َأك بعدىـْ ، َفيْحَتمل َأف َيقع التحريف ِفيَيا قبميـ، َشْيئا ليعمـ َأف الَِّذؼ ؛ َكاِ 

، االتَكِممَّا يدؿ عمى قُبكؿ ِتْمَؾ االحتم. ِفي نفكسكـ مف الثَِّقة بَيا ِإنََّما ُىَك اعتقاد جـز َكَلْيَس ِبعمـ
بل زيد ِفيَيا ما لـ يتمق ؛ عمى َما تمقيت مف ُمكَسى اْلعمـ بسبلمتيا َأنََّيا لـ تقر َكَأنََّيا قادحة ِفي َدْعَكػ 

َكَىَذا ، كحكاية َقكؿ كمـ هللا ُمكَسى، كحزف بني ِإْسَراِئيل، َعف ُمكَسى مثل الَِّذؼ حكيناه مف ذكر َكَفاتو
                                                           

 . ٜٔٔ- ٜٓٔ/ ٔ: : فسوندر صالم : انظر(ٔ)
 . ٜٔٔ/ ٔ: صدر نفسوالم : انظر(ٕ)
 . ٜٔٔ/  ٔ: : اإلعبلـ (انظرٖ)
 . ٜٔٔ/ ٔالمصدر السابق:( ٗ)
 .ٜٔٔ/  ٔ( المصدر نفسو : ٕ)
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، يعمـ َذِلؾ مف كقف َعَمْيوِ ، يقمُو لُمكَسى َكاَل ُمكَسى َقاَلو َعف َنفسو يعمـ ِمْنُو عمى اْلقطع َأف هللا لـ
 (ٕ)َفالَِّذؼ َزاد َذِلؾ َلَعمَّو ىك الَِّذؼ َكقع اْلخَمل مف ِجَيتو ، كتتبعو بضركرة مساؽ اْلَكبَلـ َكاَل ُبد

ة إلمكاف حمل ىذا األمر عمى أ  -ب نيـ َكاُنكا يحكمكف ِبَما َكاَف هللا حكـ اأْلَْنِبَياء بَيا َفَمْيَس ِفيِو حجَّ
ـْ ِبَما ُيَكافق َشِريَعة ُمكَسى َكاَل ُيَخاِلفَيا كل َشْيء : َكَلك سممَنا َأنيـ َكاُنكا يحكمكف بَيا َفَنُقكؿ، يعممُي
ِذؼ حرؼ مثل َفَمَعمَُّو الَّ ، َكأما َما لـ يحكمكا ِبِو ِمْنَيا، حكـ ِبِو اأْلَْنِبَياء مف التَّْكَراة َفَمْيَس بمحرؼ

 (ٔ). اأْلَْخَبار الَِّتي ذكرناىا آنفاً 
 : الشبية الثانية

 كيتحدثكا ِباْلَكِذِب َفِإنَُّيـ َكاُنكا يتحدثكف ، يمـز مف ىذا التحريف َأف يقر اأْلَْنِبَياء عمى اْلَخَطأ: قكليـ

 (ٕ).بَيا

 : نرد عمييـ ُقائميف

تو  -أ  ف َكاَف َذِلؾ اْلَخَبر ِفي ، اَل يَتَعمَّق ِبِو حكـ هللا َتَعاَلىَلْيَس بكاذب مف حكى َشْيئا يْعَتقد ِصحَّ َكاِ 
نََّما اْلَكاِذب الَِّذؼ يخبر َعف ، َفِإنَُّو ِإنََّما يْحكى َعف اعتقاده، َنفسو ُمَخالفًا لما ِفي اْلُكُجكد َكُىَك حق َكاِ 

ْيء ِبِخبَلؼ َما ُىَك َعَمْيِو مف اْلعمـ بذلؾ  . (ٖ)ِذب عندَنا َكَحِقيَقتوَكُىَك حد اْلكَ ، الشَّ

يجكز الخطأ عمى األنبياء ِفي ِحَكاَية اأْلَْخَبار الَِّتي اَل يَتَعمَّق بَيا حكـ َكأما َما تعمق ِبِو  -ب  
نََّما ، َفبَل يجكز َذِلؾ ِإْذ اأْلَْنِبَياء معصكمكف ِفيَما يبمغكنو مف اأْلَْحَكاـ َعف هللا َتَعاَلى، حكمِمْنَيا ُقْمَنا َكاِ 

َكاَل َأف ُيَناِجي ِبِو صفكة ، َىَذا حذرًا مف َأف ننسب ِإَلى هللا َتَعاَلى َما اَل َيِميق بجبللو َأف ينزلو ِفي ِكَتابو
َكادعكا َأنو ِفيَيا مسطكر َمَع َأنو َلْيَس ِفي ك أحبابو مف اْلَفَكاِحش كالفجكر الَِّتي حككىا ِفي التَّْكَراة 

 . َٗي ِبُكل َضبَلَلة َعاِئَدةذكرَىا َفاِئَدة بل ىِ 

َعف َذِلؾ اْلَكبَلـ الغث الركيؾ الَِّذؼ َلك حكى  -صمَكات هللا َعَمْيِيـ  -تنزه ُمكَسى كاألنبياء بعده  -ج 
، َكلما َكاَف َيْنَبِغي لعاقل َأف يْمَتفت كيصغى ِإَلْيوِ ، كاستحى ِمْنوُ ، مثمو َعف بعض السفمة ألنف ِمْنوُ 

كينكره ِإذا َسمعو َىَذا ِإذا َكاَف محكيًا َعنالسفمة َفكيف ِإذا َحَكاُه هللا ، َأف يعرض َعنوُ  كلكاف يجب َعَمْيوِ 

                                                           

 . ٕٜٔ/ ٔ: اإلعبلـ :انظر (ٔ)
 . ٕٜٔ/  ٔ: انظر :المصدر السابق (ٕ)
 .635/ 6املصدر نفسه (4)
 .635/ 6(املصدر نفسه 3)
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فيـ ، الَّذيف برأىـ هللا َعف اْلَكَباِئر كالنقائص الَِّتي تَناقض نبكتيـ ؟  َعف َنفسو َأك َعف خيرتو مف خمقو
 . ٔأْكـر اْلخمق َعَمْيِو كأحظاىـ َلَدْيوِ 

َـّ يتعامل بَيا َمَع أْكـر ،  َتَعاَلى اْلَفَكاِحش َما ظير ِمْنَيا َكَما بطف كالغيبة كالبيتافتحريـ هللا  -د  ث
َىَذا ِممَّا اَل ، كيشيعيا َأَبد اآلبديف َعَمْيِيـ، كينسبيا ِإَلْيِيـ، اْلخمق َعَمْيِو ِفي ُنُفكسيـ كذرارييـ كبناتيـ

 . ِٕبُكُقكع َىَذا مستيزغ مفتر عمى هللاَيِميق ِبجبَلؿ هللا َتَعاَلى َكاْلَقاِئل 

َـّ نُقكؿ َلك سممَنا َأنََّيا لـ تحرؼ ِفي زَماف اأْلَْنِبَياء -ق  كذلؾ ، بعدىـ َفَمَعمَُّو حرؼ: ألمكف َأف نُقكؿ، ث
ة بَقْكليـْ ، بعد كْقَعة طيطش َحْيُث أفناىـ ف ُقمْ ، َكالَّذيف تنصُركا ِمْنُيـ عدد يسير اَل تقكـ اْلحجَّ َنا ِإنَُّيـ َكاِ 

 (ٖ). َكاُنكا عددًا كثيرًا َفمـ يكف كل َكاِحد ِمْنُيـ ِممَّف يحفظيا َكاَل يضبطيا
 . كذلؾ لؤلسباب التالية، نقل التوراة لم يتم بالتواتر كما يزعمون   –ٕ 

ة ممؾ بني ِإْسَراِئيل َكاَل ُينكُركَف َأف التَّْكَراة ِإنََّما ، َأف اْلَيُيكد عمى بكَرة َأِبيِيـ يْعرُفكفَ  -أ  َكاَنت طكر ُمدَّ
 . َٗكاَل ِمْنُكـ ِإالَّ مجاىر ِباْلَباِطلِ ، َكاَل ُينكر َذِلؾ ِمْنُيـ، ِعْند الككىاف اأْلَْكَبر الياركني َكحده َكعنُو تمقيت

ْتبَلؼ َما َكاَف ِبَأْيِديِيـ، إحراؽ نكبخت نصر كتب التَّْكَراة َحْيُث كجدت –ب  مى عدد كاإلبقاء ع، َكاِ 
َكىدـ اْلَبْيت َأك َلَعمَّو َكاَف اْلَباِقي ، َكَكاَف قد أجبلىـ ِإَلى بابل، َيِسير منيـ اَل يحصل بخبرىـ اْلعمـ

، اَل يحصل اْلعمـ بَقْكليـْ  َيِسيراً  ِإالَّ َأنيـ لـ َيُككُنكا كميـ يحفظكنيا بل َكاُنكا عدداً  كثيراً  ِمْنُيـ عدداً 
 . َ٘مِسيح ِبخْمس ماَئة سنة َتْقِريًباَكَكاَف َىَذا ُكمو قبل الْ 

َكَىَذا ، تفرقة الييكد بعد َكاقَعة طيطش بف شبشاف الَِّتي َكاَنت بعد اْلَمِسيح ِإَلى َأْرَبِعيَف سنة –ج 
ِفي  َكَىِذه اأْلُُمكر كمَيا ِممَّا تقدح، َأْيضًا مف اْلَمْعُركؼ ِعْند اْلَجِميع ِبَحْيُث اَل ُينكره ِإالَّ مكابر مجاىر

 . ٙالنَّْقل الَِّذؼ َيدُعكَنُو متكاتراً 

َـّ نُقكؿ بعد َىِذه اأْلُُمكر اْلَمْذُككَرة ِإف كافقكا عمى ُكُقكعَيا ـِ التََّكاُتر، ث َفِإف مف َشرط ، فقد اْعَتَرُفكا ِبَعَد
 (ٔ). ى اْلَكِذبخبر التََّكاُتر َأف َيْنُقمُو اْلعَدد اْلكثير الَِّذؼ تحيل اْلَعادة َعَمْيِيـ التكاطؤ عم

                                                           

 .635/ 6(املصدر نفسه 6)
 .635/  6اإلعالم :  (5)
 . ٕٜٔ/  ٔانظر : المصدر السابق:  (ٖ)
 .631/ 6انظر: املصدر نفسه : (3)
 .631/ 6انظر: املصدر نفسه :  (2)
 .631/ 6انظر: املصدر نفسه : (1)
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 . موقفو من اإلنجيل وبيان التحريف الواقع فيو: ٕ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ 

 . [1٣المائدة: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 . ككاضح بكقكع التحريف مف قبل النصارػ في اإلنجيل، ىذه اآلية نصت نص صريح

يَماِف : في تفسير ىذه اآلية يقكؿ القرطبي أؼ أف هللا تعالى أخذ عمييـ المكاثيق ِفي التَّْكِحيِد َكاإْلِ
ْنِجيلِ ، - َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  -ِبُمَحمٍَّد  يَماُف ِبُمَحمٍَّد ، ِإْذ ُىَك َمْكُتكٌب ِفي اإْلِ َفَنُسكا ىذا األمر َكُىَك اإْلِ

 ، ِـْ َيْعَمُمكا ِبَما ُأم فألصقنا بيـ  َكَجَعُمكا َذِلَؾ اْلَيَكػ َكالتَّْحِريَف َسَبًبا ِلْمُكْفِر ِبُمَحمٍَّد ، ُركا ِبوِ كَل
كفي نياية اآلية يتكعدىـ هللا كيتيددىـ ، ليكفر كل كاحد منيـ اآلخر؛ كسمطنا بعضيـ عمى بعض 

 (ٕ). كصنيعيـ بالكفر بدمحم  ملسو هيلع هللا ىلص، كسكؼ يبيف ليـ سكء أعماليـ، بسبب ىذا الكفر
 : تحريف اإلنجيل

ِإف َىَذا اْلكتاب الَِّذؼ بيد النََّصاَرػ اْلَيْكـ الَِّذؼ يسمكنو باإلنجيل َلْيَس : يقكؿ القرطبي في كتابو
ْنِجيل الَِّذؼ َقاَؿ هللا ِفيِو عمى ِلَساف َرُسكلو  آل ]چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ: ُىَكاإْلِ

 : لؤلسباب التاليةكذلؾ . [ٗ-ٖعمران: 

كىما ، اتفاؽ النََّصاَرػ عمى َأف اإلنجيل المكجكد بيف أيدييـ تـ تمقيو َعف اثنيف مف الحكارييف -أ 
بَلـ  -َكَأف ِعيَسى ، كىما ماركش كلكقا، َكَعف اْثَنْيِف مف تبلميذ الحكارييف، متاؤكش كيكحنا َعَمْيِو السَّ

 . (ٖ)َكَما فعل ُمكَسى لـ يشافييـ ِبِكَتاب َمْكُتكب َعف هللا -

كحصكؿ االختبلفات بينيـ ، تفرؽ الحكاريكف ِفي اْلِببَلد كاألقاليـ بعد رفع عيسى َكَما َأمرىـ -ب 
َكَبعض معجزاتو ، كالزيادة كالنقصاف في النقل كالكتابة ؛ َفَكاَف ِمْنُيـ مف كتب بعض سيرة ِعيَسى

َفُربَما تكارد اأْلَْرَبَعة عمى َشْيء َكاِحد َفَحدُثكا ، َعَمْيِو ِفيوِ َكَما يسر هللا ، َكَبعض َأْحَكالو حسب َما تذكر 
 َكَكَذِلَؾ كثيرًا َما ُيكجد َبينيـ مف ، َكُربَما اْنَفرد َبعضيـ ِبِزَياَدة معنى، ِبوِ 

                                                                                                                                                                          

 . ٜٓٔ/ ٔالمصدر نفسو  ((ٔ
 . ٛٔٔ – ٙٔٔ/ ٙانظر تفسير القرطبي:  (ٕ)
 .514/ 6اإلعالم :انظر:  (4)
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 (ٔ). اْخِتبَلؼ مساؽ كتناقض َبيف َقْكَلْيِف َكِزَياَدة كنقصاف
 : ؾ لؤلسباب التاليةكذل: نقل اإلنجيل تم بطريق غير متواتر –

 (ٕ). َكاْلَعاَدة تجكز َعَمْيِيـ اْلَغَمط كالسيك َكاْلكذب، ألنو َراجع ِإَلى اأْلَْرَبَعة الَّذيف َذَكْرَناُىـْ 

 . شبية وردىا

َدِليل ك ، َقكليـ إف األربعة الذيف نقمكا اإلنجيل معصكمكف ِفيَما نقمكه َعف ِعيَسى 
َكَشَياَدة ِعيَسى ، َكَدِليل نبكتيـ َما ظير عمى َأْيدييـ مف خكارؽ اْلَعاَدات، عصمتيـ َأنيـ َكاُنكا َأْنبَياء

 ـْ ستجابكف " : َلُيـ َحْيُث َقاَؿ َلُيـ ستكقفكف عمى ": َكَقاَؿ َلُيـ، "كل َما سألتمكه ِإذا حسف إيَمانُك
ُركا ِفيَما َتقكُلكفَ ، اْلُمُمكؾ كلستـ تنطقكف ، َذِلؾ اْلَكْقت لما تقكلكنوَفِإنَُّكـ ستيدكف ، كيسألكنكـ َفبَل َتَفكَّ

، َأنو َدَعا اإلثني عشر حكارياً  َكقد َجاَء َعف ِعيَسى ، َأْنُتـ َلِكف ركح اْلُقدس يْنطق عمى َأْلِسَنتُكـ
ْمَطاف َما َيتَُّقكَف ِبِو َجِميع اْلِجفّ  ـْ مف اْلُقْدَرة َكالسُّ " : َقاَؿ لبطرس َكَكَذِلؾَ ، كيبرءكف ِبِو األسقاـ، َكأَْعَطاُى

َماء  َماء َكَما حممتو ِفي اأَلْرض فمحمكؿ ِفي السَّ َكأما ، "َما عقدتو َأْنت ِفي اأَلْرض فمعقكد ِفي السَّ
بَلـ  -كيبرءكف المرضى َكَما َكاَف َيْفَعمو ِعيَسى ، فقد َكاُنكا يحيكف اْلَمْكَتى، خكارؽ اْلَعاَدات َعَمْيِو السَّ

 (ٖ). اليـَكَذِلَؾ َمْعُركؼ مف حَ ، -

 : كىذه الشبية مردكدة

 : استدالليـ بشيادة عيسى عمييـ مردكدة مف كجكه – ٔ

ْنِجيل: أحدَىا ـْ أسندتـ َذِلؾ ِإَلى اإْلِ َكَما َجاَء َعْنُيـ ، كاستدلمتـ عمى صدقيـ ِبَما َجاَء َعْنُيـ ِفيوِ ، َأنُك
ْنِجيل َكاَل عصمتيـ َفبَل يثبت ِبَما ذكرتمكه، َحتَّى تثبت عصمتيـ، ِفيِو اَل يثبت  . اَل اإْلِ

ْطبَلؽ: الكجو الثاني ، َلْيَس ىناؾ َشْيء ِمْنَيا ينص عمى َأنيـ معصكمكف ِفيَما أخبركا ِبِو عمى اإْلِ
، كيؤيدكف ِممَّا يبمغكف َعف ِعيَسى ِفي بعض اأْلَْكَقات، َكَغاَية َما ذكرتمكه َأف يدؿ عمى َأنيـ يعانكف 

 . اأْلَْحَكاؿ َأك ِفي بعض اأْلَْخَبار كَ 

                                                           

 . ٕٗٓ – ٖٕٓ/  ٔ المصدر السابق : :(انظرٔ)
 . ٕٗٓ/  ٔ:اإلعبلـ  :(انظرٕ)
 . ٕٗٓ/  ٔ:  السابق درصالم :(انظرٖ)
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ْنِجيل َأنو َقاَؿ ، َأف َما َذكُركُه مَعارض ِبَما نقمكه َأْيضاً : َكاْلَكْجو الثَّاِلث َكَذِلَؾ َأنيـ نقمكا ِفي اإْلِ
َلى َمتى أحتممكـ، ِإَلى َمتى أككف َمعُكـْ ، َيا نسل التشكيؾ َكاْلكْفر: لمحكارييف ، َكأما َما َقاَؿ لبطرس، َكاِ 
 . ٔ"َتَأّخر َيا َشْيَطاف َفإنَّؾ َجاِىل بمرضات هللا " : َأنو َقاَؿ َلوُ ، ارض ِبَما حكيتـ َعنوُ معَ  َفُيَك َأْيضاً 

نََّما ِىَي َأْخَبار آَحاد غير ، َفمـ يْنقل ِمْنَيا َشْيء عمى التََّكاُتر: ظيكر المعجزات عمى أيدييـ – ٕ َكاِ 
ألنيـ ادعكا التَّْبِميغ ؛كَعمى َأنيـ َأْنبَياء ، اأْلَْحَكاؿَكَلك صحت لما دّلت عمى صدقيـ ِفي كل ، َصِحيَحة

 . (ٕ)فقط دكف النبكة َعف ِعيَسى 

ْنِجيل اْلُمدعى: يقكؿ القرطبي َكلـ يقـ َدِليل عمى ، لـ يْنقل تكاتراً ، َفظير مف َىَذا اْلَبْحث َأف اإْلِ
بل َكاَل َغَمَبة ، حصل اْلعمـ ِبَشْيء ِمْنوُ َفبَل ي، َفِإذف يجكز اْلَغَمط كالسيك عمى ناقميو، عصَمة ناقميو

َكَبَياف قُبكؿ تحريفو َكعدـ ، َكَىَذا َكاؼ ِفي رده، َكاَل يعكؿ ِفي االحتجاج َعَمْيِيـ، َفبَل يْمَتفت ِإَلْيوِ ، الظَّف
 (ٖ). بمضمكنو الثَِّقة

َيصح االستدالؿ بيما كاَل ، كفي نياية ىذا البحث فقد ظير أف التكراة كاإلنجيل ال تحصل بيما الثقة
ذا َجاَز مثل ، َكقد دلمنا عمى بعض َما َكقع فييَما مف َذِلؾ، ِلَكْكِنِيَما غير متكاتريف كقابميف لمتغيير َكاِ 

كمستند ديانتيـ فاألكلى بَساِئر ، َكأعظـ عمدىـ، َذِلؾ ِفي ىَذْيف اْلِكَتاَبْيِف َمَع َككنيَما أشير َما ِعْندىـ
 . ف بَيا ِممَّا َلْيَس َمْشُيكرًا مثميَما َكاَل َمْنُسكبًا ِإَلى هللا نسبتيما أف تككف محرفةكتبيـْ الَِّتي يستدلك 

 : وتنقسم إلى: عقيدة النصارى في القرآن الكريم وموقف القرطبي منيا –ٖ

 . عقيدتيم في القرآن الكريم – أ

النصارػ عمى كبلميـ كاحتج ، يعتقد النصارػ أف القرآف الكريـ محرؼ مثل التكراة كاإلنجيل
 : ىذا بثبلث حجج

 . [ٗ-ٖ: آل عمران]چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ :احتجكا بقكؿ هللا تعالى: أكالىا

ْنِجيل ـْ مف التَّْكَراة، عمى أنكـ مقّركف ِبالتَّْكَراِة َكاإْلِ َكَما أثبتنا َنحف ، فيجب عميكـ إثبات دينُك
: َلكـ مف كتابكـ َشْيئا قمنا: َفِإف قمتـ، َأنو اَل نقبل لكـ مف كتبكـ َشْيئا كاَكاْعَمم، دينَنا مف كتب اأْلَْنِبَياء

َفَكَجَب َعَمْيكـ َأف تثبتكا دينكـ مف التَّْكَراة ، َكاْلَيِميف عمى مف أنكر، اْلَبيَِّنة لمف اّدعى، َكَما َقاَؿ َرُسكلكـ

                                                           

 .513/  6( انظر: املصدر نفسه : 6)
 513/ 6: اإلعالم للقرطيبانظر:  (5)

 . ٕٕٔ – ٕٔٔ/  ٔ: :المصدر السابقانظر (ٖ)
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ْنِجيل الَِّتي َأْنتـ مقّركف بيما ـْ مف هللا َكَأنتـ تتدعكف َأف، َكاإْلِ فأثبتكه مف التَّْكَراة بالعبراني َكمف ، كتابُك
ْنِجيل بالعجمي َكَما َأْنُتـ مقركف   . ٔاإْلِ

آل ] چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ : كاثبات قكلكـ أف دمحمًا رسكؿ قاؿ تعالى: ثانييا

َفائتكا ِبَما ادعيتـ : باالستدالؿ عمى ذلؾ مف الكتب التي َجاَءت ِبِو الرُُّسل َكَما ُقْمُتـْ  [1٣٣عمران: 
نا ننكر عمَيكـ الَّ َيِميننا أِلَنِّ  . َكاِ 

َجاَءت اْمَرأَة : حديث َعاِئَشة َقاَلت: الطعف في بعض األحكاـ التي كردت في األحاديث مثل: ثالثيا
ـَ الرَُّسكؿ ، َفتزّكجت عبد الرحمف بف الزبير، َلُو كنت ِلرَفاَعة فطمقني: اَلتِرَفاَعة ِإَلى الرَُّسكؿ َفقَ  َفَتَبسَّ

َكِفي ، (ٕ)(، ) َأُتِريِديَف َأف َتْرِجِعي ِإَلى ِرَفاَعة اَل َحتَّى يذكؽ عسميتؾ كَتُذكِقي ُعَسْيَمتو: َكَقاؿَ ، َضاِحكاً 
َـّ َطمقَيا قبل َأف يْدخل بَيا، َفَتَزكجَيا رجل، أة َثبَلَثةطمق رجل امر : ِرَكاَية ُأْخَرػ َعف َعاِئَشة َقاَلت ، ث
) اَل َحتَّى َيُذكؽ اآلخر مف عسيمتيا َما : َفسئَل الرَُّسكؿ َعف َذِلؾ َقاؿَ ، َكَأَراَد َزكجَيا األكؿ َأف َيَتَزكَّجَيا

اَل َيْنَبِغي لرجل َطبَلؽ : اْلَمِسيح َيُقكؿَفاْفَيـ َفمثل َىِذه النبكات اَل نقبميا ِمْنُكـ ؛ أِلَف ، (ٖ)ذاؽ األكؿ (
ف زنت َفبَل يحل َلُو مراجعتيا، َزكجتو ِإالَّ َأف تزني َكمف طمق امرأتو فقد جعل َلَيا َسِبيبًل ِإَلى ، َكاِ 

 َكَأْنُتـ َتقكُلكا اَل يحل لَزكجَيا، َكمف زكج ُمطمَقة َفُيَك َفاسق بَيا، أعنى مف َطمقَيا دكف َسَبب، الزَِّنى
ـْ َفِريَضة التياس، ِإالَّ َأف تزني بدؿ َأف تنيكا َعف الزنا، مراجعتيا  (ٗ). تأمركا بالزنى َكُىَك عْندُك

 : وبيان المراد من تمك الحجج، والرد عمى طعنيم في القرآن، موقف القرطبي من ىذه الحجج -ب

ْنِجيل المَّذيف َكاَل نفرؽ َبيف أحد مف رسمو ؛ ، ا نؤمف ِباّلِلَّ َككتبوننقكؿ لكـ َأن فنؤمف ِبالتَّْكَراِة َكاإْلِ
َكقد نبينا عمى َأف ، َكَلِكف قبل َأف يعترييما التَّْغِيير كالتبديل، أنزليما عمى رسكليو اْلممؾ اْلَجِميل

ـْ اَل ُيَقاؿ َعَمْيِو منزؿ ِباْلَحِقيَقِة َكَما تقدـ ـْ اْلُمَسّمى باإلنجيل عْندُك  . اْلكتاب الَِّذؼ ِبَأْيِديُك

كلكنكـ َلْسُتـ ِعْند ، َكاْعَممكا َأنا اَل نقبل مف كتبكـ َشْيئا ؛ َفَمْيَس َذِلؾ ِبأكؿ عنادكـ: أما َقْكلكـ
ِليل الَِّذؼ أكجب ، َكاَل لرد َباِطل ؛ َفَمْيَس ردكـ ِبأكلى مف قبكلكـ، اْلُعَقبَلء أَىبًل لقُبكؿ حق الَّ َفَما الدَّ َكاِ 
ـْ ِأالَّ تقبُمكا نبكة ، كعدالة بيناتو، َمَع كضكح معجزاتو، -صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -َنبيَنا ُمَحمَّد  عْندُك

                                                           

 6/562انظر: اإلعالم  (6)

 . ٕٓٙ٘، ح ٕٗ/  ٚ :(البخارؼ ٕ)
 . ٕٔٙ٘، ح ٖٗ/  ٚ :(المرجع السابقٖ)
 . ٕٙٔ – ٕ٘ٔ/ ٔاإلعبلـ لمقرطبي:  :(انظرٗ)
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نََّما ُىَك ألجل إتباع َقكؿ كل جيكؿ يحكـ عمى عقمو ، َفظير مف َىَذا َأف ردكـ لديننا َلْيَس ِبَدِليل َكاِ 
 (ٔ). َىَكاهُ 

َلْيكـ َفآَمنا ككفرتـَفنعـ ُىَك : فنرد عمييا بالقكؿ: كأما قكلكـ في حجتكـ الثانية  ، َرُسكؿ ِإَلْيَنا َكاِ 
؛ َفنْحف نُقكؿ َرِضيَنا ِباّلِلَّ [٧٧٢الشعراء: ] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی چ كصدقنا ككذبتـ

ـِ دين، َكِبُمَحمٍَّد َرُسكؿ هللا َرُسكالً ، َربِّا ْسبَل فميدخمنكـ ، ف عمى تكذيبكـَكأما َأْنتـ َفِإف متـ مصري، اً َكِباإْلِ
َكأما َطَمبكـ ، َكاَل ِبَنِبي ُمْخَتار، َفبَل تْنَتفعكا بشفاعة ممؾ مقرب، كليدخمنكـ ِفي َدار اْلَبَكار، النَّارهللا 

، فكفاكـ َشَياَدة اأْلَْنِبَياء العارفيف ِبحقِِّو اْلمخبريف َعنُو ِبُمُزكـ َتْصِديقو َكصدقو، اْلَبيَِّنة عمى صدقو
َحْيُث كصف اْلَكذَّابيف ؛ ، َبيَِّنة عدلو َما َكقع ِفي صحف النَِّبي دانياؿكَعمى َسِبيل االستعجاؿ َيْكِفيكـ 

َكاَل تقكـ لمدع ، َكأقسـ الرب بساعده َأف اَل يْظير اْلَباِطل، َكاَل يتـ ُقْرَبانيـْ ، اَل تمتد دعكتيـ" : َكَقاؿَ 
َقاِئـ ُمْنُذ أكثر مف ألف كأربعمائة  ا َكَىَذا ديف ُمَحمَّد َرُسكلنَ ، "َكاِذب َدْعَكة َأكثر مف َثبَلِثيَف سنة 

 . ؟ٕ َفكيف تركا َىِذه اْلَبيَِّنة المصححة أمعدلة عْندكـ أـ مجرحة، كثبلثيف سنة

ـْ مف هللا: َكأما َقْكلكـ َفادعكا عصابتكـ ، َفِإف كنتـ تنكركف َذِلؾ، َكَأنتـ تدعكف َأف كتابُك
َفِإف فعمكا َذِلؾ دحضت ، ِبُسكَرة مف مثمو ليعارضكه، بمَغة اْلُقْرآفالبمغاء مف َنَصاَرػ َنْجَراف اْلُمَتَكمِّميف 

تو َأنو َلْيَس يقدر َعَمْيِو ؛ لِكنيـْ لما سمُعكا ِمْنُو اْلُقْرآف تحققكا عمى اْلقطع ، َكاْنقطع َعِظيـ َقْكلو، حجَّ
ْنس كالجاف كحققكا فحصمكا ، كا لما عرُفكاَكَعمُمكا َأنو َكبَلـ اْلممؾ الديَّاف فآمنكا َكَصدقُ ، أحد مف اإْلِ

َتْيفِ   . عمى فضل الممتيف كآتاىـ هللا أجرىـ مرَّ

كالتي تعكلكف عمى نقميـ ، قد أثبتنا نبكة نبينا  ملسو هيلع هللا ىلص  مف كتب أنبيائكـ المترجمة: كنقكؿ لكـ
ؿ عمى نبكتو كاالستدال، كقد سبق الحديث في ذلؾ في مبحث األنبياء، بدكف إسناد تمؾ التراجـ ألحد

 . (ٖ)مف كتبيـ 
كرده ِإيَّاَىا بعد َطبلقَيا اَل َيْخُمك ِإمَّا َأف يككف ، َمنعكـ َطبَلؽ الرجل َزكجتو: ونرد عمى حجتكم الثالثة

ْرع  . منعًا مف ِجَية اْلعقل َأك مف ِجَية الشَّ

ُركَرةِ : فإذا كان المنع من ِجَية اْلعقل ككجكدىا ، َفِإف صكر َىِذه اْلمَساِئل، َكاَنت دعكاكـ َباِطَمة ِبالضَّ
ُركَرةِ  ذا َجاَز َأف ُتكجد، َفيجكز َأف ُتكجد، َفِإذا َبطل َأف يككف امتناعيا مف ِجَية اْلعقل، َمْعُمكـْ ِبالضَّ ، َكاِ 

                                                           

 . ٕٛٔ- ٕٚٔ/ ٔ: المصدر السابق(ٔ)
 .567ص 6انظر: اإلعالم ج (5)

 . ٜٕٔ – ٕٛٔ/  ٔ(انظر اإلعبلـ لمقرطبي: جٖ)
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َفكيف َيْنَبِغي لمف ينتسب ِإَلى اْلعقل َأف ُينكر نبكة مف َقاَمت اأْلَِدلَّة القاطعة عمى صدقو مف َحْيُث 
 . (ٔ)نو حكـ ِبَشْيء َيصح ِفي اْلعقل َأف ُيكجدأَ 

ـْ التزمتـ ِفي شرعكـ ِبَما يْشيد اْلعقل األكؿ بفساده ؛ مثل َقْكلُكـ ِفي األقانيـ َأنََّيا آِلَية َثبَلَثة : كما َأنُك
َـّ لـ ينفركـ ، ِفي اإلتحاد كالحمكؿ َما يعمـ َفَساده بضركرة اْلُعُقكؿ: كقمتـ، ِإَلو َكاِحد َذِلؾ َعف إتباع ث
 (ٕ). بل يتبع ِفيِو اْلكتاب اْلَمْنُقكؿ، بأنو ِممَّا َلْيَس يْدرؾ بالعقكؿ: كتقكلكف ، شرعكـ

ْرع ذا كان الْمُنع من ِجَية الشَّ َراِئع كمَيا َأك مف : وا  َفَنُقكؿ َلكـ ِإمَّا َأف يككف َمْمُنكًعا مف ِجَية الشَّ
 . َبْعضَيا

 : فيذا باطل بسبب: َراِئع كمَيافالقول بْمُنعو من ِجَية الشَّ 

 . َككفى َدِليبًل عمى َأف التَّْكَراة تخالفكـ ِفي َذِلؾ، أف الشرائع تختمف عف بعضيا البعض - ٔ

بَلـ  -جكاز مخالفة ِعيَسى  – ٕ     َكاَل عمى ، َكاَل يدؿ َذِلؾ عمى كذبو، بعض َأْحَكاـ التَّْكَراة -َعَمْيِو السَّ
َكاَل يدؿ َذِلؾ عمى ، لنا َأف ُيَخالف شرعنا شرع ِعيَسى كُمكَسى ِفي بعض اأْلَْحَكاـيجكز ، َفَساد َشرعو

َـّ قد تْخَتمف اأْلَْحَكاـ ، كليس مخترعًا حكمًا مف قبمو، ِإنََّما يبمغ حكـ هللا، ِإْذ كل َكاِحد ِمْنُيـ، َفَساده ث
ف ، مُو مف اختبلؼ اأْلَْحَكاؿ كالمصالحكبحسب َما ُيعم، -َتَعاَلى  -كاألكضاع ِبَحسب َما ُيريدُه هللا  كاِ 
، يحل لعبيده َما َيَشاء -َتَعاَلى  -َفِإف هللا ، فقد َثبت َتْحِميمو عندَنا، َكاَف قد َثبت َتْحِريـ َذِلؾ عْندُكـْ 

َـّ َكي، َكَىَذا َكَما أحل هللا لُمكَسى مف الطَّبَلؽ َما حرمو عمى ِعيَسى، َكيحـر َعَمْيِيـ َما َيَشاء َف ُيمكف ث
َراِئع فركج، لعاقل َأف ُينكر مثل َذِلؾ فقد ، َكحرمت ِفي شرع آخر، َكقد َثبت َأنو أحّمت ِفي بعض الشَّ

ثَـّ حرمت عمى منبعدىـْ مف ، َثبت َأف اْلَبطف األكؿ مف َأْكاَلد آدـ أحّمت َلُيـ ِنَكاح اأْلََخَكات
َراِئع  (ٖ).الشَّ

فقد تككف ، رفقًا ِبَنا َكَرْحَمة ِمْنُو عمينا، ليتخمص الرجل مف نكد اْلَمْرأَة؛ شرع هللا َتَعاَلى الطَّبَلؽ  - ٖ
َفبَل تجبر عمى ِإَزاَلتو لَككنو اَل يَتَحقَّق مف ، َضَررًا اَل ُيمكف َأف يطمع َعَمْيِو أحدك غبًل تضر ِبالرجِل 

 . ا فعلَكمف ضررى، َفجعل لمرجل َأنو َمتى َشاَء َأف يَتَخمَّص ِمْنَيا، ِجَيتَيا

                                                           

 .567/ 6املصدر السابق  (6)

 . ٕٕٔ -ٕٕٓ/ ٔاإلعبلـ لمقرطبي: (ٕ)
 ٖٕٕ/  ٔ المصدر السابق :انظر: (ٖ)
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َساء ِفي اْلَغاِلب ناقصات عقل: جعل الطَّبَلؽ َسببًا يحتـر أَلجمو الرجل  -ٗ          َفَمك ، كذلؾ لككف النِّ
فإذا ، كبادرت ِإَلى َضَرره، عممت َأف الرجل لـ َيْجَعل َلُو َسِبيل ِإَلى مفارقتيا؛ لما َكاَنت تحترمو

 . اْمتنعت مف َضَرره ِفي اأْلَْكَثر، كجَيا َطمقَياعممت المرأة َأنََّيا ِإف بالغت ِفي َضَرر زَ 

ذا كضعنا العصمة في يد المرأة  –٘ لما اْسَتَقرَّْت امرأة ، كأجزنا ليا أف تطمق نفسيا متى شاءت، كا 
َفبَل ُيؤمف َعَمْيِيفَّ َغَمَبة شيكاتيف عمى ، ِعْند َزكجَيا ِفي َغالب اأْلَمر؛ أِلَنَُّيفَّ ناقصات عقل

 (ٔ).عقكليف

يبيف أنو ال يجكز أف ترجع الزكجة إلى زكجيا االكؿ ، باإلضافة إال أنو في الحديث الثاني –ٙ
كتطمق دكف الدخكؿ بيا؛ حتى يسد باب التياكف في أمر ، بمجرد أف تتزكج مف شخص آخر

 (ٕ). الطبلؽ

ْخبَلؽ بل ُىَك عمى َكاَل تنافيو َمَكاِرـ اأْلَ ، َفِإذا تقرر َىَذا اْلَمْعنى الَِّذؼ اَل يمنعُو اْلعقل
اَل يحل لَزكجَيا مراجعتيا ِإالَّ َأف : كَعمى سنتيا َفكيف َيْنَبِغي لكـ َأف تتقكلكا عمينا َأنا نُقكؿ، منياجيا
لما شبيتـ ِنَكاحًا عمى كْفق َشِريَعة َصِحيَحة َكقع بكلي َكمير كشيكد ، َكَلك كنتـ عاقميف، تزني

َنا الَِّذؼ ي، كا عبلف كتشبييكـ ، قع مخالفًا لمشرائع َلْيَس ِفيِو كلى َكاَل مير َكاَل ُشُيكد َكاَل إعبلفِبِنَكاح الزِّ
ْسبَلـ، ىذا قصدتـ بو استزالؿ اْلَعكاـ ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ  كليكره َلُيـ ديف اإْلِ

 .[٨الصف: ] چڑ    ک    ک  

 (ٖ).[111التوبة: ] چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ َكَلَقد صدؽ هللا َعبده كأنجز كعده 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 . ٕٕٕ-ٕٕٔ/ ٔ اإلعبلـ : (ٔ)
 . ٖٕٕ/  ٔالسابق:  مصدرال (ٕ)
 . ٕٕٗ/ ٔ: المصدر نفسو  (ٖ)
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 .عقيدتيم في اليوم اآلخر وموقف القرطبي منيا: الثالث المطمب
 : عقيدة النصارى في اليوم االخر -والً أ

، كالبعث، كاتفقكا عمى المكت، اتفق النصارػ مع المسمميف في أصل كجكد اليكـ االخر
ث إنيـ ينكركف العذاب ياالخر ؛ ح مع اختبلفيـ مع المسمميف في جكىر اليكـ، كالعقاب، كالجزاء

لِكنيـْ اَل يصرحكف ِبِو َكَما تصرح ِبِو ؛ كيصرفكف َذِلؾ ِإَلى االلتذاذ الركحاني ، المحسكس كالنعيـ
َكنحف نتكمـ ُىَنا َمَع مف ُينكر َذِلؾ مف ، لقصكرىـ؛ ِإْذ اَل يقدُركَف عمى َتْبِييف أغراضيـ ، الفبلسفة

َراِئع كمَيا َفِإنَُّيـ قد ا، المتشرعيف ْجَتمُعكا عمى إعادتنا َكَما ُكنَّا أكؿ مّرة ِإْذ قد اْجتمعت عمى َذِلؾ الشَّ
 . مف غير اْخِتبَلؼ َبينَيا ِفيوِ 
 : اليوم اآلخر في اإلنجيل

 : خر كمنياـ اآلكردت نصكص كثيرة في اإلنجيل تثبت إيمانيـ في اليك 

 كأف ، نتيجة السقكط في الخطيئةيعتقد النصارػ أف "مكت اإلنساف كاف : في المكت
كيستندكف في ذلؾ إلى فقرة  (ٔ)اإلنساف حيف يرتضي نعمة هللا ال يحفظو شيء مف المكت"

أؼ أنو فقد ، "إف آدـ أبعد عف شجرة الحياة التي كانت تجعمو خالداً : في سفر التككيف تقكؿ
، اإلنساف األصميةكيعتبر أف المكت ضد طبيعة ، نعمة الخمكد بابتعاده عف هللا مصدرىا

 (ٕ)."كصنعو عمى صكرة ذاتو، فإف هللا خمق اإلنساف خالداً 

 كما أنيـ يعتقدكف أف سبب المكت مترتب عمى خطيئة آدـ " ال بد مف المكت لكل إنساف 
 (ٖ)."ألف آدـ اإلنساف سقط في الخطيئة

 نما فقط كا  ، حيث يظير مف اعتقادىـ في البرزخ أنو ال يكجد في البرزخ عذاب: في البرزخ
فإنيـ سيككنكف في الفردكس مع  ، أنيـ بمجرد أف تفارؽ أركاحيـ أجسادىـ: نعيـ أؼ

                                                           

 ، منشكرات النكر، بيركت. ٖٜمدخل إلى العقيدة المسيحية، تأليف ككستمييندلي كآخريف، صفحة  (ٔ)
 . ٖٜ( مدخل إلى العقيدة المسيحية: ص ٕ)
، نشػػر ٛٓ٘ -ٚٓ٘إيماننػػا الحػػي: تػػأليف األب دركبيػػر كميمػػاف اليسػػكعي كاألب أدمكنتارزجياليسػػكعي، صػػفحة  (ٖ)

 . ٜٔٙٔدار المعارؼ، سنة 
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كشذ عف ، (ٔ)كدليميـ " طكبى لؤلمكات الذيف يمكتكف في الرب منذ اآلف "، المسيح سعداء
كدليميـ " حالما نمكت تمثل ، النصارػ فرقة الكاثكليؾ الذيف يؤمنكف بكقكع العقاب في القبر

 (ٕ).أماـ هللا لتحاكـ عف أعماليا الصالحة كالشريرة "أنفسنا 

 كيربطكف بينو كبيف الحساب كالجزاء ، حيث يطمق عمى قيامة األجساد عندىـ: في البعث
ككثيرًا ما نرػ تعميـ المسيح عف القيامة العامة مرتبطًا بتعميمو " كدليميـ ، لؤلبرار كاألشرار

كـ فييا األبرار القيامة العامة التي يق فيضًا أكلقد عمـ الرسل أ، عف الدنيكية النيائية
 (ٖ).ة األخيرة "نكنيكالخطاء عند الد

  كيطمقكف ، حيث يعتقدكف أف الحساب كالجزاء لجميع البشر: الحساب كالجزاء عند النصارػ
، كقد أعطيت ىذه الدينكنة لمرب يسكع المسيح، "ةعمى مكقف البشر لمحساب كالجزاء الدينكن
لكي يعطكا حسابًا عف أعماليـ في الجسد خيرًا ؛ فيك الدياف الذؼ يقف أمامو جميع البشر 

كبمكجب ىذا الحكـ ، االستئناؼأك ، كال يقبل النقض، كحكـ ىذه الدينكنة نيائي، أك شراً 
كيذىب األشرار إلى الظممة الخارجية ، يدخل األبرار إلى أمجاد ممككت المسيح كأفراحيا

 . (ٗ)"كاليأس األبدؼ

 المسيح ىك : قاؿ بطرس، كما كيعتقد النصارػ أف المسيح ىك الذؼ يتكلى الحساب كالجزاء"
 (٘).المعيف مف هللا ديانًا لؤلحياء كاألمكات"

 سفقد كرد في قامكس الكتاب المقد، كما كيعتقد النصارػ أف المراد بالجنة ىك الفردكس :
، ككضع في كسطو شجرة الحياة، قبل سقكطو"أنو الفردكس األصمي الذؼ ربتو هللا لئلنساف 

مف المبلحع أف قامكس الكتاب  (ٙ)كأطمقت الكممة عمى كل بستاف في قصكر الممكؾ"
ككل ىذه ، كىي معدة لبلنشراح كالمذات، المقدس ربط الجنة بالبستاف الذؼ يممكو الممكؾ

ركا إلى كعمى الرغـ مف أف النصارػ لـ يشي، الصفات تطمق عمى البساتيف في األرض

                                                           

 . جٖٔ/  ٗٔ(سفر الرؤيا: ٔ)
، تقػػػديـ األسػػػتاذ ٔٓٔيػػػـك القيامػػػة بػػػيف اإلسػػػبلـ كالمسػػػيحية كالييكديػػػة: د. فػػػرج هللا عبػػػد البػػػارؼ، صػػػفحة  :(انظػػػرٕ)

 يحيى ىاشـ حسف فرغل، دار األفاؽ العربية. جالدكتكر 
 . ٓٗٔيـك القيامة بيف اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية: د. فرج هللا عبد البارؼ: ص  (ٖ)
 . ٕٖٛ. كانظر  قامكس الكتاب المقدس، ص ٕٔٔالمرجع السابق: ص  :(انظرٗ)
 . ٗٗ- ٖٗ/  ٓٔ(أعماؿ الرسل: ٘)
 . ٕ٘ٚ(قامكس الكتاب المقدس: ص ٙ)
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التي تتحدث عف ؛ ال أننا سنعرض بعضًا مف نصكصيـكنعيميا الحسي في اآلخرة إ، الجنة
فعف الطعاـ كرد في ، كالنكاح في الجنة، كالشراب، الجزاء في اآلخرة المتمثل في الطعاـ

إنجيل يكحنا "اعممكا ال لمطعاـ البائد بل لمطعاـ الباقي لمحياة األبدية الذؼ يعطيكـ ابف 
"كتشربكا عمى مائدتي في  كعف الشراب يقكؿ لكقا، (ٔ)اف ألف هللا اآلب قد ختمو"اإلنس

 (ٕ)."ممككتي

كمنيا ما كرد في متى " كل ، كما أف ىناؾ نصكصًا في األناجيل تثبت الزكاج في الجنة
يأخذ مائة مف ترؾ بيكتًا أك إخكة أك أخكات أك أبًا أك أمًا أك امرأة أك أكالدًا أك حقكاًل مف أجل اسمي 

 (ٖ).كيرث الحياة األبدية"، ضعف

كالزكاج في اآلخرة يؤكليا ، كالقصكر، كالشراب، ىذه النصكص التي تتحدث عف الطعاـ
 (ٗ).النصارػ إلى مجازات أخرػ غير ككنيا حقيقة حسية في اآلخرة

 ف كما كيعتقد النصارػ أف مصير األشرار النار في اآلخرة كرد في متى "ثـ يقكؿ أيضًا لمذي
كما ، (٘)اذىبكا عني يامبلعيف إلى النار األبدية المعدة إلبميس كمبلئكتو ": عف اليسار

يعتقدكف أف ىناؾ عذاب حسي مممكس كىناؾ عذاب معنكؼ يتمثل في غضب الرب " قاؿ 
بكلس في رسالتو الثانية إلى أىل تسالكنيكي " في نار كلييب معطيًا نقمة لمذيف ال يعرفكف 

الذيف سيعاقبكف بيبلؾ أبدؼ مف كجو ، يطيعكف إنجيل ربنا يسكع المسيحهللا كالذيف ال 
كما يعتقدكف أف العذاب الذؼ يتعذب بو األشرار أبدؼ كال نياية . (ٙ)"الرب مف مجد قكتو

 (ٚ).لو

 

 

 
                                                           

 . ٕٛ – ٕٚ/  ٙ(إنجيل يكحنا: ٔ)
 . ٜٕ – ٕٕ( إنجيل لكقا: ٕ)
 . ٜٕ/  ٜٔ(إنجيل متى: ٖ)
 . ٖٖٔالمرجع السابق: ص  :(انظرٗ)

 .ٔٗ/  ٕ٘( متى: (٘
 . ٜ-ٛ/ٔ، انظر رسالة تسالكنيكي الثانية: ٖٚٔيـك القيامة بيف الديانات الثبلث:  :(انظرٙ)
 . ٖٚٔ(المرجع السابق: ص ٚ)
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 . موقف القرطبي من عقيدتيم في اليوم االخر: ثانياً 

أك ما يشير إليو ، إما ذكر صريح؛إال كفييا ذكر اليكـ اآلخر ، ال تكاد سكرة مف سكر القرآف الكريـ
 . ؛ لما ليذا اليـك مف أىمية عظيمة في حياة الناس كافة

 : يذه العقيدة العكجاء كيصرح بأففي اعتقادىـ ل ينكر كيشنع عمى النصارػ  القرطبي

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  :قاؿ تعالى، اإليماف باليـك اآلخر كاجب

 .[ ٣البقرة: ] چ

أـ المؤمنكف يؤمنكف بجميع الكتب السابقة لمقرآف اْلُمَراُد : ِقيلَ : قاؿ القرطبي في تفسيرىا
الكريـ دكف تفرقة كالتي أنزلت عمى األنبياء قبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بخبلؼ النصارػ الذيف يؤمنكف ببعض 

 ( ٔ)كيكفركف بالبعض اآلخر كيفرقكف بينيا عمى حسب ما يناسب أىكاءىـ .الكتاب 

 [1١ق: ] چڄ  ڄ   ڄ  ڃ چ  :َقْكُلُو َتَعاَلى: أكؿ منازؿ اآلخرة مكتال. 

ُتوُ : قاؿ القرطبي في تفسيرىا ْنَساُف ما د، َأْؼ َغْمَرُتُو َكِشدَّ ؛ اـ حيا تكتب عميو أقكالو كأفعالوَفاإْلِ
َـّ َيِجيُئُو ، َعَمْيَياِلُيَحاَسَب   - َتَعاَلى –اّلِلَُّ اْلَحقِّ ِفيَما َكانَ َد اْلُمَعاَيَنِة ِمْف ُظُيكرِ َكُىَك َما َيَراُه ِعنْ ، اْلَمْكتُ ُث

َي َحقِّاً : َكِقيلَ ، َكَعَدُه َكَأْكَعَدهُ  مَّا اِلْنِتَقاِلِو ِإَلى َداِر ، ِإمَّا اِلْسِتْحَقاِقوِ  اْلَحقُّ ُىَك اْلَمْكُت ُسمِّ  كما، اْلَحقِّ َكاِ 
فسكت : قاؿ؟ متى تقكـ الساعة: قاؿ النبي؟كرد في حديث أنس رضي هللا عنو أف رجبًل سأؿ 

"إف عمر ىذا لـ يدركو اليـر : فقاؿ، ثـ نظر إلى غبلـ بيف يديو مف أزد شنكءة، ىنييةهللا رسكؿ 
 (ٔ)."حتى تقـك الساعة

 كما يؤمف بيا النصارػ ، كالثكاب فيو محسكساف كليسا معنكييفف العذاب إ : 

َراِئع اْلُمَتَقّدَمة عمى اْلُجْمَمة: في كتابوالقرطبي فيقكؿ  كىادـ َما ، )َكَأف َشرعو َناسخ لكل الشَّ
، ْلَمْكتكالحشر كالنشر بعد ا، َكَأف كل َما َجاَء ِبِو َعف هللا حق مف اْلَعَذاب، قبمو مف اأْلَْحَكاـ السالفة

ف أمتو م َكأَلىل اْلَكَباِئر، ألىل اْلمكقف كشفاعة ُمَحمَّد ، كالحكض كالمحاسبة، َكاْلِميَزاف، كالصراط
ة  (ٕ).(كأنيما محسكساف ليَسا معنكييف، َكالنَّار كعذابيا، َكاْلجنَّة َكَنِعيمَيا، َخاصَّ

                                                           

 . ٔٛٔ/ ٔانظر : تفسير القرطبي  (ٔ)
  ٜٕٕٙصحيح مسمـ: ح ( ٕ)
 . ٔٗٗ/ ٔ(اإلعبلـ: جٕ)



 

173 
 

 الفصل الثالث

 أك المبلئكة ، الرسل كليس أحد مف خمقو سكاء مف، أف هللا تعالى ىك الذؼ يتكلى الحساب
 . كما يزعـ النصارػ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   چ  :كدليمو قكلو تعالى

 .[ ٧٨٣البقرة: ] چڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  

 چ  :تعالىكقكلو ، [٧٠ – ٧٥الغاشية: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ  :كقكلو تعالى

 [.٣١الرعد: ] چې  ى   ى       ائ  ائ   

َكاَل انقطاع لَكاِحد ِمْنُيَما ، ؼ َكَعَذاب أىل النَّار اْلَكافريف سرمد، ؼف ُخُمكد أىل اْلجنَّة سرمدأَ 
ِريَعة ِممَّا يعرفُو أَىمو چ : كدليمو قكلو تعالى، َكاَل يسعيـ َجيمو، ِإَلى غير َذِلؾ ِممَّا ُىَك مفصل ِفي الشَّ

الكهف: ] چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ  

اَل ، ك في الجنة كنعيميا َ  ف ك َداِئمِ  أف المؤمنيف: قاؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية، [1١٨ – 1١٢
 (ٔ).َعْنَيا ِإَلى َغْيِرَىا َيْطُمُبكَف َتْحِكيبًلً 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  چ  :قكلو تعالى، الجنةكيؤيد أبدية كخمكد أىل الجنة في 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  چ : َقْكُلُو َتَعاَلى: قاؿ القرطبي في تفسيرىا، [٥٠الدخان: ] چۇۆ  

ـْ َخاِلُدكَف ِفيَيا؛ َأْؼ اَل َيُذكُقكَف ِفيَيا اْلَمْكَت اْلَبتََّة  چۇ  ۇۆ   َـّ َقاؿَ ، أِلَنَُّي اأْلُكلى " ِإالَّ اْلَمْكَتَة : ُث
ْنَيا صار أىل الجنة إلى الجنة  إذاكقكؿ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  )(ٕ). " َأْؼ َلِكفَّ اْلَمْكَتَة اأْلُكَلى َقْد َذاُقكَىا ِفي الدُّ

ثـ ينادؼ مناد ياأىل ، ثـ يدبح، يجعل بيف الجنة كالنارجيء بالمكت حتى ، كأىل النار إلى النار
كيزداد أىل النار حزنًا إلى ، فيزداد أىل الجنة فرحًا إلى فرحيـ، ال مكتكيأىل النار ، الجنة ال مكت

 (ٖ).حزنيـ"

 : عدة في نقاط كيمكف أف نكجز بعضًا مف رده عمييـ

العقل يدؿ عمى أنو ال يستحيل أف تحصل ىذه األمكر مرة أخرػ ألنيا مف : مف ناحية العقل – ٔ
ر بالنعيـ المحسكس كالعذاب في أجسادنا في الدنيا باب اإلعادة كمف بدا الخمق أكؿ مرة كجعمنا نشع

َعاَدة ِإنََّما ِىَي خمق َثاف َكمف قدر عمى  قادر عمى أف يعيد الخمق مرة أخرػ بعد أف يفنييـ َفِإف اإْلِ
                                                           

 . ٗٙ/  ٔٔ(تفسير القرطبي: جٔ)
 . ٗ٘ٔ/ ٙٔ(تفسير القرطبي: ج ٕ)
 ، ٖٔ٘(فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ: الجزء الحادؼ عشر، صفحة ٖ)
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يل اْلخمق األكؿ قدر عمى اْلخمق الثَّاِني َكَىَذا َمْعُمكـ ِبَنفِسِو َفُيَك ِإذف فعل ُممكف ِفي َنفسو َلْيَس مف قب
كذلؾ مصداقًا لقكلو ، (ٔ). اْلُمْمَتنع َكهللا َتَعاَلى َقادر عمى كل ُممكف َفيجب َكصفو ِباْلُقْدَرِة عمى َذِلؾ

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  چ : تعالى

ْبَنا فيو ، ُنْطَفٍة َميَِّتةٍ َأْؼ َكَنِسَي َأنَّا َأْنَشْأَناُه ِمْف ، [٢١ – ٢٨يس: ] چہ  ہ      ھ  ھ   ھ   َفَركَّ
بَلـُ ، أؼ جكا بو ِمْف َنْفِسِو َحاِضرٌ ، الحياة ـْ َكَيْبَعُثَؾ َّللاَُّ َكُيْدِخُمَؾ النَّاَر" َفِفي : َكِلَيَذا َقاَؿ َعَمْيِو السَّ " َنَع

ِة اْلِقَياسِ  ِإفَّ : ى ُمْنِكِرؼ اْلَبْعِث ِبالنَّْشَأِة اأْلُكَلى َكِقيلَ أِلَفَّ َّللاََّ َجلَّ َكَعزَّ اْحَتجَّ َعمَ ، َىَذا َدِليٌل َعَمى ِصحَّ
يِح َأُيِعيُدَىا َّللاَُّ : َىَذا اْلَكاِفَر َقاَؿ ِلمنَِّبيِّ  َفَنَزَلْت" ُقْل ُيْحِييَيا الَِّذؼ ، َأَرَأْيَت ِإْف َسَحْقُتَيا َكَأْذَرْيُتَيا ِفي الرِّ

َؿ َمرٍَّة" أؼ مف غير شي كىك عجـ ، فيك قادر عي إعادتيا في النشأة الثانية مف شي ،َأْنَشَأىا َأكَّ
 . " َكُىَك ِبُكلِّ َخْمٍق َعِميـٌ" أؼ كيف يبدؼ كيعيد. كيقاؿ عجب الذنب بالياء، الذنب

: مثل قكؿ عيسى لتبلميذه ِفي َكِصيَّة كصاىـ بَيا، أقكاؿ األنبياء التي تثبت أف ىناؾ يكـ أخر – ٕ
أخبر تبلميذه أنو سكؼ  كىذا يدؿ عمى أف عيسى ، " ي ِفي ممؾ هللالتطعمف كلتشربف ِفي مائدت"

 . يأكل معيـ عند هللا تعالى يـك القيامة

  -كما أخبر بذلؾ دمحم ، كينكح في الجنة، كيشرب، كاف يأكل مف المعمكـ أيضًا أف آدـ  –ٖ
 (ٕ). -ملسو هيلع هللا ىلص 

كذلؾ ،تحريفيـ لنصكص الكتاب المقدس؛يظير لنا مف خبلؿ سرد عقيدتيـ في اليكـ االخر
حسب ما يناسب أىكاءىـ كاىكاء أحبارىـ كرىبانييـ كمف ذلؾ ، إيمانيـ بأف عيسى عميو السبلـ ىك 

، كزيفيـ، كفضح كذبيـ، كما يظير لنا مكقف القرطبي الذؼ بيفمف يتكلى الحساب يـك القيامة ،
 . كرد عمييـ بردكد مفحمة

 

                                                           

 . ٖٗٗ-ٖٖٗ/  ٔ( اإلعبلـ: جٔ)
 . ٖٙٗ – ٖٗٗ/  ٔالمرجع السابق: ج :(انظرٕ)
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 اخلامتت
، كبذلت قصارػ جيدؼ أف أخرجو أجمل ما يككف ، بحمد هللا كتكفيقو أتممت ىذا البحث
كاإلنساف معرض ، كىذا جيد بشرؼ ، فالكماؿ  حده، كلكف ىذا ال يعني خمكه مف العيب كالنقص

ف ، فإف أصبت فبتكفيق مف هللا سبحانو، لمخطأ كالزلل  . أخطأت فمف نفسي كالشيطافكا 

 : وبعد ىذا فإني قد قسمت خاتمة البحث في قسمين

 :أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث: القسم األول
 : كىذا عرض ألبرز نتائج البحث التي تكصمت إلييا

كردكد ، أراءككانت لو ، عناية فائقة اكا عدادى، اكعني بتأليفي، إف كتب القرطبي كتب جميمة - ٔ
 . تدؿ عمى رسكخ عمموعمى عقائد النصارػ 

، كتحريف الحق، كالغمك في الديف، مثل الكذب، اتصاؼ النصارػ بكثير مف الصفات الدنيئة - ٕ
 . كنقض العيد، كاالتجار بالديف

فنرػ مكقفيـ مف الييكد محبة ، تميز مكقف النصارػ مع غيرىـ مف األمـ بشيء مف التناقض - ٖ
 : فيي مناصبة العداء المسمميف كل مف، كأما نظرتيـ لممسمميف، كألفةً  كصداقةً 

 . فساد عقيدة النصارػ في جميع أصكؿ اإليماف الخمسة -ٗ

، تشبييو بالعباد، عقيدة التثميث، مثل اتخاذ الكلد، بالنقائص -تعالى -كصف النصارػ  -٘
 كبياف زيفيا ككذبيا.، كرد القرطبي عمى ىذه اإلدعاءات كتفنيدىا االتحاد كالحمكؿ

، كبياف فساد ىذه كاألحبار، -عميو السبلـ  -كعيسى  -تعالى  -غير هللا النصارػ عبادة  -ٙ
  العقيدة كالرد عمييـ بأف العبادة ليست اال  كحده كعيسى كاألحبار ليسكا اال مف جممة عباده.

، مما يدلل عمى تحريفيـ حش إلييـكنسبة الفكا، ككصفيـ بما ال يميق بيـ، االفتراء عمى أنبيائيـ -ٚ
 . لمكتب السماكية كبياف فساد معتقداتيـ في األنبياء ضحض إفترائيـ ككذبيـ عمى األنبياء

، كستدلكا ببعض األدلة الضعيفة التي رد عمييا القرطبي في كتبيـ كفندىا كفرىـ بنبكة دمحم -ٛ
 . بالدليل كاحده كاحده

حيث أنيـ يؤمنكف بأف عدد المبلئكة محدكد كمكانيـ كاحد ال ، مبلئكةبالالنصارػ  فساد عقيدة -ٜ
 . يتغير
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فساد عقيدة النصارػ في الكتب السماكية كتحريفيـ ليا بما يكافق أىكاءىـ، كرد القرطبي  -ٓٔ
عمييـ كأبطل استدالليـ بكتبيـ السماكية عمى أف عيسى أخر األنبياء كأثبت أف القرآف الكريـ كحده 

 . الذؼ لـ يحرؼ

 . كفر النصارػ بالقرآف -ٔٔ

نحك زعميـ أنو ال يكجد ىناؾ نعيـ كعقاب ، تحريف النصارػ عقيدة اإليماف باليكـ اآلخر -ٕٔ
عمى أعدائيـ بالفناء كالعذاب أما ىـ  ، بل إف المسيح يأتي ليحكـحسي يقع عمى الناس يكـ القيامة

نكار القرطبي  . عمييـ ىذه العقيدة الباطمة فسكؼ يتنعمكف في الحدائق كالبساتيف الكارفو كا 

 التوصيات: القسم الثاني
 . كالسنة في استقاء العقيدة الصحيحة، االعتماد عمى الكتاب -ٔ

إذ يمكف االعتماد عمييما في كثير مف ، كال سيما تفسيره الجميل ككتاب اإلعبلـ، كتب القرطبي -ٕ
الكقكؼ عمى عقائد النصارػ ، مثل مكقف النصارػ مف الييكد كالمسمميف، الدراسات العقدية

، التي تبيف كتظير عقيدة كغيرىا مف المكاضيع، إثبات األسماء كالصفات  تعالى، كصفاتيـ
 . النصارػ المحرفو كالردكد  عمييـ  بردكد مفحمة

، لما فييا مف دسائس كأقاكيل مكضكعو كالحكـ عمييا، دراسة الركايات اإلسرائيمية في التفاسير -ٖ
 . ـ عقيدة المسمميفتيدؼ إلى ىد

، كبيف ىذه األمكر لمعتقيدؼ تسميط الضكء عمى جممة التناقضات الكاردة في الكتاب المقدس -ٗ
 . ىذا الكتاب مف أجل إقامة الحجة عمييـ في تبميغ ديف هللا تعالى
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 وتشمل:

 .اآليات القرآنيةفيرس أوال: 

 ثانيًا: فيرس األحاديث واآلثار.

 ثالثًا: المراجع والمصادر.

 رابعًا: فيرس األعالم.

 خامسًا: فيرس المحتويات.
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 البقرة
 ٔ ٕٓٔ [ٌٚٓ رشظٝ عٕه ا١ٌٙٛد ٚإٌصبسٜ حزٝ رزجع ٍِزُٙ]
[ ُْ ِٙ ٌِْىزَبَة ثِؤ٠َِْذ٠ َْ ا َٓ ٠َْىزُجُٛ ٌٍَِِّز٠  ًٌ ٠ْ َٛ  ٗٛ، ٘ٗ ٜٚ [ـَ
[ َ َْ اَِلَّ اَّللَّ ًَ ََل رَْعجُذُٚ ١ثَبَق ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ ِِ اِْر أََخْزَٔب  َٚ] ٖٛ - ٛٗ ٗٙ 
َْ ثِجَْعٍط ] رَْىفُُشٚ َٚ ٌِْىزَبِة  َْ ثِجَْعِط ا ُٕٛ ِِ  ٙٗ ٘ٛ [أَـَزُْئ
[ ُ َْٔضَي اَّللَّ ب أَ َّ ُٕٛا ثِ ِِ ُْ آَ ُٙ ٌَ ًَ اِرَا ل١ِ َٚ] ٜٔ ٗٙ 
 ٚٗ ٙٛ [أٌٚئه اٌز٠ٓ اشزشٚا اٌح١بح اٌذ١ٔب ثب٢خشح  ]
ٌِْىزَبةِ ] َٓ ا ِِ  ُ َْٔضَي اَّللَّ ب أَ َِ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْىزُ َّْ اٌَِّز٠  ٚٗ ٗٚٔ [اِ
[ ُُ ْٔفُُغُى ٜ أَ َٛ ْٙ ب ََل رَ َّ ُْ َسُعٌٛي ثِ ب َخبَءُو َّ  ٚٗ ٚٛ [أَـَُىٍَّ
[   ِ ْٔج١َِبَء اَّللَّ َْ أَ َُ رَْمزٍُُٛ ٍِ ًْ ـَ  ٚٗ ٜٔ [لُ
ب رَجِعُٛا لِْجٍَزَهَ ] َِ ّ آ٠ٍََخ  ًِ ٌِْىزَبَة ثُِى َٓ أُٚرُٛا ا ْٓ أَر١ََْذ اٌَِّز٠ ٌَئِ َٚ] ٔٗ٘ ٗٚ 
[ ُْ ُٙ عَ َِ ب  َّ ٌِ َصِذٌّق  ُِ  ِ ِْٕذ اَّللَّ ْٓ ِع ِِ ُْ وزبة  ُ٘ ب َخبَء َّّ ٌَ َٚ] ٜٛ ٗٛ 
[ ُْ ُ٘ ب َخبَء َّّ ٌَ َٚ ُْ ُٙ عَ َِ ب  َّ ٌِ َصِذٌّق  ُِ  ِ ِْٕذ اَّللَّ ْٓ ِع ِِ  ٛٗ ٔٓٔ [َسُعٌٛي 
[ ُْ ِٙ ّ ْٓ َسثِ ِِ ٌَْحكُّ  ُ ا َْ أََّٔٗ ٛ ُّ ٌِْىزَبَة ١ٌََْعٍَ َٓ أُٚرُٛا ا َّْ اٌَِّز٠ اِ َٚ] ٔٗٗ ٗٛ 
[  ُْ ُ٘ َْ أَْثَٕبَء ب ٠َْعِشـُٛ َّ ٌِْىزَبَة ٠َْعِشـَُُٛٔٗ َو ُُ ا ُ٘ َٓ آَر١ََْٕب  ٛٗ ٙٗٔ [اٌَِّز٠
ُٙذَٜ. ] ٌْ ا َٚ ج١ََِّٕبِد  ٌْ َٓ ا ِِ ٌَْٕب  َض ْٔ ب أَ َِ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْىزُ َّْ اٌَِّز٠  ٛٗ ٜ٘ٔ [اِ
ٌِْىزَبِة ] َٓ ا ِِ  ُ َْٔضَي اَّللَّ ب أَ َِ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْىزُ َّْ اٌَِّز٠  ٛٗ ٗٚٔ [اِ
[ َٓ ْشِشِو١ ُّ ٌْ ََل ا َٚ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٓ َوفَُشٚا  دُّ اٌَِّز٠ َٛ ب ٠َ َِ] ٔٓ٘ ٜٗ 
ٌِْىزَبِة  ] ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ دَّ َوث١ٌِش  َٚ] ٜٔٓ ٜٗ 
ََل إٌََّصبَسٜ  ] َٚ ُٙٛدُ  َ١ ٌْ َْٕه ا ْٓ رَْشَظٝ َع ٌَ َٚ] ٕٔٓ ٜٗ 
َصِذٌّق . ] ُِ  ِ ِْٕذ اَّللَّ ْٓ ِع ِِ ُْ ِوزَبٌة  ُ٘ ب َخبَء َّّ ٌَ َٚ] ٜٛ ٖ٘ 
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[ ُْ ُٙ عَ َِ ب  َّ ٌِ َصِذٌّق  ُِ  ِ ِْٕذ اَّللَّ ْٓ ِع ِِ ُْ َسُعٌٛي  ُ٘ ب َخبَء َّّ ٌَ َٚ] ٔٓٔ ٖ٘ 
ٌَذًا ُعْجَحبَُٔٗ  ] َٚ  ُ لَبٌُٛا ارََّخزَ اَّللَّ َٚ] ٔٔٙ ٖ٘ 
ٌِْىزَبِة  ] ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ دَّ َوث١ٌِش  َٚ] ٜٔٓ - ٔٔٓ ٘ٗ 
ٌِْىزَبِة ] َٓ ا ِِ  ُ َْٔضَي اَّللَّ ب أَ َِ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْىزُ َّْ اٌَِّز٠  ٘٘ ٗٚٔ [اِ
ج١ََِّٕبِد  ] ٌْ َٓ ا ِِ ٌَْٕب  َض ْٔ ب أَ َِ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْىزُ َّْ اٌَِّز٠  ٘٘ ٜ٘ٔ [اِ
ٍء  ] ْٟ ُٙٛدُ ١ٌََْغْذ إٌََّصبَسٜ َعٍَٝ َش َ١ ٌْ لَبٌَْذ ا َٚ] ٖٔٔ ٘ٙ 
[  ُْ َْ ٠ُمَبرٍَُُِٛٔى َل ٠ََضاٌُٛ َٚ] ٕٔٚ ٙ٘ 
[  َْ ب َّ ٍِْه ُع١ٍَْ ُِ ُٓ َعٍَٝ  ب رَزٍُْٛ اٌش١ََّبِغ١ َِ ارَّجَعُٛا  َٚ] ٕٔٓ ٕٔٗ 
ٓ ٠ََشبُء  ] َِ خَ  َّ ٌِْحْى  ٖٕٔ ٜٕٙ [٠ُئرِٟ ا
ٌْجَبة ] ٌْمصبص َح١َبح ٠َب أٌٟٚ اْْلَ ٌىُ ـِٟ ا َٚ] ٜٔٚ ٔٗ٘ 
[   َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  ِٗ ثِّ ٓ سَّ ِِ ب أُِٔضَي ا١ٌٗ  َّ ُعُٛي ثِ َٓ اٌشَّ َِ  ٛٙٔ ٕ٘ٛ [آ
[  ًَ ٌِِدْجِش٠ ا  ًّٚ َْ َعذُ ْٓ َوب َِ  ًْ  ٙٚٔ ٜٛ-ٜٚ [لُ
الَلُٛ اَّلّلِ ] ُِّ  ُُٙ َْ أََّٔ َٓ ٠َُظُّٕٛ  ٜٜٔ ٜٕٗ [لَبَي اٌَِّز٠
ْعذُٚدَحً  ] َِّ غََّٕب إٌَّبُس اَِلَّ أ٠ََّبِبً  َّ لَبٌُٛاْ ٌَٓ رَ َٚ] ٛٓ ٜٜٔ 
ِْٔضَي ا١ٌََِْه  ] ُ َْ ثِّب أ ُٕٛ ِِ َٓ ٠ُْئ اٌَِّز٠ َٚ] ٗ ٕٓ٘ 
ِب ـِٟ ] َٚ ب ـِٟ اٌغَّّبٚاِد  َِ  ِ  ٕٙٓ ٕٗٛ [َّلِلَّ

 آي عّشاْ

ٌِْىزَبِة  ] ُْ ثِب ُٙ ٌِْغَٕزَ َْ أَ ٚ ُٛ ٍْ ُْ ٌَفَِش٠مًب ٠َ ُٙ ْٕ ِِ  َّْ اِ َٚ] ٚٛ ٗٙ 
ٌِْىزَبِة  ] َٓ ا ِِ َٓ أُٚرُٛا َِٔص١جًب  ُْ رََش اٌَِٝ اٌَِّز٠  ٛٗ ٖٕ [أٌََ
[  ُْ َُٔى ْٛ ٠ُِعٍُّٛ ٌِْىزَبِة ٌَ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ دَّْد َغبئِفَخٌ  َٚ] ٜٙ ٜٗ 
[  َُ ْعاَل ِ اْْلِ ْٕذَ اَّللَّ َٓ ِع َّْ اٌِذ٠ّ  ٜٗ ٜٔ [اِ
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ُٓ أَْؼ١َِٕبُء  ] َْٔح َٚ َ ـَِم١ٌش  َّْ اَّللَّ َٓ لَبٌُٛا اِ َي اٌَِّز٠ ْٛ ُ لَ َع اَّللَّ ِّ  ٓ٘ ٔٛٔ [ٌَمَْذ َع
اٍء  ] َٛ ٍخ َع َّ ٍِ ٌَٝ َو ا اِ ْٛ ٌِْىزَبِة رَعَبٌَ ًَ ا ْ٘ ًْ ٠َب أَ  ٓ٘ ٗٙ [لُ
[ َُ ١ ِ٘ ـِٟ اِْثَشا  َْ ٛ َُ رَُحبخُّ ٌِ ٌِْىزَبِة  ًَ ا ْ٘  ٕ٘ ٘ٙ [٠َب أَ
ٌِْىزَبَة  ] َٓ أُٚرُٛا ا ١ثَبَق اٌَِّز٠ ِِ  ُ اِْر أََخزَ اَّللَّ َٚ] ٔٛٚ ٘ٗ 
ُْ اٌج١ٕبد ] ُ٘ ب َخبَء َِ ْٓ ثَْعِذ  ِِ اْخزٍََفُٛا  َٚ لُٛا  َٓ رَفَشَّ َل رَُىُٛٔٛا َوبٌَِّز٠ َٚ] ٔٓ٘ ٘ٙ 
ُُ إٌبط   ] ُٙ َٓ لبَي ٌَ  ٓٛ ٖٚٔ [اٌَِّز٠
[   ُْ ِٙ ب ١ٌََْظ ـِٟ لٍُُٛثِ َِ  ُْ ِٙ ِ٘ ـْٛا َ َْ ثِؤ  ٕٛ ٚٙٔ [٠َمٌُُٛٛ
[  ُْٕٗ ِِ ٍخ  َّ ٍِ ُشِن ثَِى َ ٠ُجَّشِ َّْ اَّللَّ ُُ اِ ْش٠َ َِ الئَِىخُ ٠َب  َّ ٌْ  ٕٜ ٘ٗ [اِْر لبٌَِذ ا
َِ َو١َْؿ ٠َشبء  ] ُْ ـِٟ اْْلَْسحب ُسُو ِ ّٛ َٛ اٌَِّزٞ ٠َُص ُ٘] ٙ ٔٔٗ 
ْعاَلَ د٠ٕبً ] ِٓ ٠جزػ ؼ١ش اْْلِ َٚ] ٛ٘ ٖٔ٘ 
[  ًِ ٌْجَبِغ ٌَْحكَّ ثِب َْ ا ٍْجُِغٛ َُ رَ ٌِ ٌِْىزَبِة  ًَ ا ْ٘  ٔٙٔ ٔٚ [٠ب أَ
ٌٍَِّٕبِط  ]  ُ ٌِْىزَبَة ٌَزُج١ََُِّّٕٕٗ َٓ أُٚرُٛا ا ١ثَبَق اٌَِّز٠ ِِ  ُ اِْر أََخزَ اَّللَّ َٚ] ٔٛٚ ٔٙٔ 
[  َّٟ ـ١َِّه َٚساـِعَُه اٌ َٛ زَ ُِ  ٔٙٔ ٘٘ [ار لبي هللا ٠بع١غٝ أِّٟ 
[  ٍُْ ٌِْع ٌُٛاْ ا ْٚ ُ أ َٚ الَئَِىخُ  َّ ٌْ ا َٚ  َٛ ُ٘ ُ َلَ اٌََِٗ اَِلَّ  ذَ هللاُ أََّٔٗ ِٙ  ٕٛٔ ٚٔ [َش
ِْٔد١ً ] اْْلِ َٚ َساح  ْٛ أٔضي اٌزَّ َٚ] ٖ ٜٔٓ ،ٜٖٔ 
ذ اَِلَّ َسُعٛي لذ خٍذ  ] َّّ َح ُِ ب  َِ َٚ] ٔٗٗ ٜٖٔ 

 إٌغبء

[   ُْ ٌِْىزَبِة ََل رَْؽٍُٛا ـِٟ ِد٠ُِٕى ًَ ا ْ٘  ٓ٘ ٔٚٔ [٠َب أَ
[  ِٗ ٍِ ْٓ ـَْع ِِ  ُ ُُ اَّللَّ ُ٘ ب آرَب َِ َْ إٌَّبَط َعٍَٝ  َْ ٠َْحُغذُٚ  ٗ٘ ٘٘ - ٗ٘ [أَ
[  ِ َُ َسُعَٛي اَّللَّ ْش٠َ َِ  َٓ ِغ١َح ِع١َغٝ اْث َّ ٌْ ٍَْٕب ا ُْ أَِّب لَزَ ِٙ ٌِ ْٛ لَ َٚ] ٔ٘ٚ-ٔ٘ٛ ٔ٘ٗ ،ٔ٘ٙ 
[ ِٗ ٍِ ُسُع َٚ  ِٗ ُوزُجِ َٚ  ِٗ الَئَِىزِ َِ َٚ ٓ ٠َْىفُْش ثِبهللِ  َِ َٚ] ٖٔٙ ٔ٘ٙ 
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 ٘ٛٔ ٙٗ [ِٓ اٌز٠ٓ ٘بدٚا ٠حشـْٛ اٌىٍُ عٓ ِٛاظعٗ ]

 اٌّبئذح

 ٜٕ ٖٚ [ٌمذ وفش اٌز٠ٓ لبٌٛا اْ هللا ثبٌث ثالثخ  ]
ٚلف١ٕب عٍٝ آثبسُ٘ ثع١غٝ اثٓ ِش٠ُ ِصذلبً ٌّب ث١ٓ ٠ذ٠ٗ ِٓ  ]

 [اٌزٛساح 
ٗٙ ٖٔ 

[ ِٗ اِظِع َٛ َِ  ْٓ َُ َع ٍِ َى ٌْ َْ ا ـُٛ  ٙٗ ٖٔ [٠َُحِشّ
أَِحجَّبُإُٖ ] َٚ  ِ ُٓ أَْثَٕبُء اَّللَّ إٌََّصبَسٜ َْٔح َٚ ُٙٛدُ  َ١ ٌْ لَبٌَِذ ا َٚ] ٔٛ ٗٛ 
ُْ ُسُعاًل  ] ِٙ ٍَْٕب ا١ٌَِْ أَْسَع َٚ  ًَ ١ثَبَق ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ ِِ  ٛٗ ٓٚ [ٌَمَْذ أََخْزَٔب 
[  َُ ْش٠َ َِ  ُٓ ِغ١ُح اْث َّ ٌْ َٛ ا ُ٘  َ َّْ اَّللَّ َٓ لَبٌُٛا اِ  ٓ٘ ٖٚ – ٕٚ [ٌَمَْذ َوفََش اٌَِّز٠
َٓ َوفَُشٚا  ] َْ اٌَِّز٠ ْٛ ٌَّ َٛ َ ُْ ٠َز ُٙ ْٕ ِِ  ٖ٘ ٓٛ [رََشٜ َوث١ًِشا 
١ٌَِبءَ  ٠َب] ْٚ إٌََّصبَسٜ أَ َٚ ُٙٛدَ  َ١ ٌْ َِّخزُٚا ا ُٕٛا َل رَز َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ  ٔٙ ٔ٘ [أ٠َُّ
ٌُِث ثاَلثٍَخ  ] َ ثَب َّْ اَّللَّ َٓ لَبٌُٛا اِ  ٖٜ ٖٚ [ٌَمَْذ َوفََش اٌَِّز٠
[  ُْ ُٙ ١ثَبلَ ِِ َٓ لَبٌُٛا أَِّب ََٔصبَسٜ أََخْزَٔب  َٓ اٌَِّز٠ ِِ َٚ] ٔٗ -ٔٙ ٜٚ 
ثَِّه  ] ٓ سَّ ِِ ب أُِٔضَي ا١ٌََِْه  َِ ُعُٛي ثٍَِّْػ  ب اٌشَّ َٙ  ٖٔٔ ٚ٘ [٠َب أ٠َُّ
١ٌّْغش ٚاْلٔصبة ٚاْلصَلَ ِسْخظ  ] ا َٚ ٌْخّش  ب ا َّ  ٘ٗٔ ٜٔ-ٜٓ [أَِّ
 ٚ٘ٔ ٙٔٔ [أأٔذ لٍذ ٌٍٕبط ارخزٟٚٔ ٚأِٟ ا١ٌٙٓ  ]
[  ُْ ُ٘ ُْ ٌَعََّٕب ُٙ ١ثبلَ ِِ  ُْ ِٙ  ٘ٛٔ ٖٔ [ـَجِّب َْٔمِع
 ٜٚٔ ٗٗ [ثّب اعزحفظٛا ِٓ وزبة هللا   ]

 اْلٔعبَ

[  ِٗ َل غبئٍِش ٠َِط١ُش ثَِدٕبَح١ْ َٚ] ٖٛ ٛٔ 
[  ُْ ُٙ َخٍَمَ َٚ  َّٓ ٌِْد ِ ُشَشَوبء ا َخعٍَُٛاْ َّلِلّ َٚ] ٔٓٓ ٖٛ ،ٛٚ 
ٌَذٌ ] َٚ  ٌَُٗ ُْ اْلَْسِض أََّٔٝ ٠َُىٛ َٚ اد  َٚ ب َّ  ٙٛ، ٘ٛ ٔٓٔ [ثَِذ٠ُع اٌغَّ
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 ٔٔٔ ٓٗٔ [اـزشاء عٍٝ هللا لذ ظٍٛا ]
[  ْٖ بْلزَِذ ُّ ُ٘ ذَا ُٙ َ٘ذَٜ اَّلّلُ ـَجِ  َٓ ٌَـئَِه اٌَِّز٠ ْٚ ُ  ٖٓٔ ٜ٘ [أ
[  ًِ ُْ ثِب١ٌٍَّْ ـَّبُو َٛ َٛ اٌَِّزٞ ٠َزَ ُ٘ َٚ] ٙٓ ٕٔٙ 

 اْلعشاؾ

 ٕٔٔ ٕٛ [ـّب وبْ خٛاة لِٛٗ اَل أْ لبٌٛا اخشخٛا أي ٌٛغ  ]
َْ أَِعفبً  ] ِٗ َؼْعجَب ِِ ْٛ َٛعٝ اٌَِٝ لَ ُِ ب َسَخَع  َّّ ٌَ َٚ] ٔ٘ٓ-ٔ٘ٔ ٕٔ٘ 
 ٔ٘ٔ ٜٛٔ [خز اٌعفٛ ٚأِش ثبٌعشؾ  ]
[   َْ َٓ ِعٕذَ َسثَِّه َلَ ٠َْغزَْىجُِشٚ َّْ اٌَِّز٠  ٔٛٔ ٕٙٓ [اِ
١َْٔب َحَغَٕخً  ] ِٖ اٌذُّ َ٘ـِز اْوزُْت ٌََٕب ـِٟ  َٚ] ٔ٘ٙ ٜٔٛ 

 اٌزٛثخ

 ٖٖ ٖٔ- ٖٓ [....ٚلبٌذ ا١ٌٙٛد عض٠ش اثٓ هللا]
ً ِٓ دْٚ هللا ٚاٌّغ١ح اثٓ  ] ارخزٚا أحجبسُ٘ ٚس٘جبُٔٙ أسثبثب

 [ِش٠ُ 
ٖٔ ٖٖ 

[  ِْ جب ْ٘ اٌشُّ َٚ َٓ اْْلَْحجبِس  ِِ َّْ َوث١ِشاً  ُٕٛا اِ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ  ٖٔٔ ٖٗ [٠َب أ٠َُّ
ِٓ أٚـٝ ثعٙذٖ ِٓ هللا ] َٚ] ٔٔٔ ٜٔٙ 

 ٠ٛٔظ

أَ ِصْذق  ] َّٛ جَ ُِ  ًَ أَْٔب ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ َّٛ ٌَمَْذ ثَ َٚ] ٜٖ ٘ٓ 
ٌَذًا ُعْجَحبَُٔٗ  ] َٚ  ُ  ٖ٘ ٛٙ [لَبٌُٛا ارََّخزَ اَّللَّ
ٌْحك اَِلَّ اٌعالي  ] برَا ثعذ ا َّ  ٖٚٔ ٕٖ [ـَ

 ٘ٛد

[ ِٗ ًُ ا١ٌَِْ ُْ َلَ رَِص ُٙ ب َسأَٜ أ٠َِْذ٠َ َّّ  ٕٖٔ ٓٚ [ـٍََ
 اٌشعذ

ْْ رَْعَدْت ] اِ َٚ ُْ ُٙ ٌُ ْٛ  ٖٗٔ ٘ [ـَعََدٌت لَ
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 ٕٙٓ ٓٗ [أّب ع١ٍه اٌجالغ ٚع١ٍٕب اٌحغبة  ]

 اٌحدش

ح١ُ]  ٛٔٔ ٜٗ [َٔجِّْئ عجبدٞ أّٟٔ أٔب اٌؽفٛس اٌشَّ
ُْ عٓ ظ١ؿ اثشا١ُ٘ ] ُٙ َٔجِّئْ َٚ] ٘ٔ ٔٔٛ 
أَِّب ٌَُٗ ٌحبـظْٛ ] َٚ  ٜٚٔ ٜ [أَِّب َٔحٓ ٔضٌَٕب اٌزّوش 

 اْلعشاء

ٌِْىزَبِة ] ًَ ـِٟ ا لََع١َْٕب اٌَِٝ ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ َٚ] ٗ ٖ٘ 
ٌَذاً ] َٚ ُْ ٠َزَِّخْز  ِ اٌَِّزٞ ٌَ ذُ َّلِلّ ّْ ٌَْح ًِ ا لُ َٚ] ٔٔٔ ٛٗ 
 ٜٗٔ ٕٛ [لً ٌئٓ اخزّعذ اْلٔظ ٚاٌدٓ عٍٝ أْ ٠ؤرٛا ثّثً ٘زا اٌمشآْ  ]

 اٌىٙؿ

[ ُْ ِ٘ ِش ِْ َٓ َؼٍَجُٛا َعٍَٝ أَ  ٘٘ ٕٔ [لَبَي اٌَِّز٠
 ٓٙ ٓٔ - ٜ [أَ حجغذ أْ أصحبة اٌىٙؿ ٚاٌشل١ُ ]
َْ اَِلَّ َوِزثبً  ] ْْ ٠َمٌُُٛٛ ُْ اِ ِٙ ِ٘ ـْٛا ْٓ أَ ِِ خً رَْخُشُج  َّ ٍِ  ٕٛ ٘ [َوجَُشْد َو
َْ ثاَلثَخٌ ]  ٕٜ ٕٕ [َع١َمٌُُٛٛ
ْٔفُُخٛا َحزَّٝ اِرا َخعٍََُٗ ٔبساً ]  ٜ٘ ٜٙ [لبَي ا
 ٕٖٔ ٘ٚ [أٌُ ألً ٌه أه ٌٓ رغزط١ع ِعٟ صجشاً  ]
 ٕٖٔ ٕٛ [رٌه رؤ٠ًٚ ِب ٌُ رغطع ع١ٍٗ صجشاً ]
 ٖٗٔ ٖٚ-ٖ٘ [ٚدخً خٕزٗ ٚ٘ٛ ظبٌُ ٌٕفغٗ ]

 ِش٠ُ

 ٕٖ ٖٜ-ٜٛ [ٌمذ خئزُ ش١ئبً اداً * رىبد اٌغّٛاد ٠زفطشْ ِٕٗ ]
ٌَذاً  ] َٚ  ُٓ َّ ْح لَبٌُٛا ارََّخزَ اٌشَّ َٚ] ٛٛ-ٜٖ ٖٛ ،ٛٗ 
 ٜٔٔ ٔ٘ [ٚاروش ـٟ اٌىزبة ِٛعٝ ]
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 ٕٚٔ ٖ٘-ٕٚ [ـؤرذ ثٗ لِٛٙب رحٍّٗ ]

 غٗ

ّش ٚأخفٝ] ُ ٠عٍُ اٌّغِ ي ـَِبَّٔٗ ْٛ ٌْمَ اِْ رْدٙش ثب َٚ] ٔٓ-ٔٔ ٔٔٗ 
َه  ] َِ ْٛ  ٕ٘ٔ ٘ٛ [لَبَي ـَِبَّٔب لَْذ ـَزََّٕب لَ
ُ َغؽَٝ  ] َْ أَِّٗ ْٛ َ٘جَب اٌَِٝ ـِْشَع  ٜٕٔ ٗٗ-ٖٗ [اْر
ب ]  َٙ َّْ اٌغَّبَعخَ ءاَر١َِخٌ أََوبدُ أُْخِف١  ٜٛٔ ٘ٔ [اِ

 اْلٔج١بء

ٌَذاً ُعْجَحبَُٔٗ  ] َٚ  ُٓ َّ ْح لَبٌُٛا ارََّخزَ اٌشَّ َٚ] ٕٙ-ٕٚ ٛٗ 
خٌ اَِلَّ هللا ٌَفََغذَرَب ] َٙ ٌِ ب آ َّ ِٙ َْ ـ١ِ ْٛ َوب ٌَ] ٕٕ ٛٚ 
ِشَٔب ] ِْ َ َْ ثِؤ ذُٚ ْٙ خً ٠َ َّّ ُْ أَئِ ُ٘ َٕب ٍْ َخعَ َٚ] ٖٚ ٖٔٔ 
 ٔٛٔ ٕٚ [َل ٠غجمٛٔٗ ثبٌمٛي ُٚ٘ ثؤِشٖ ٠عٍّْٛ]
[  َْ ٛ ُِ ْىَش ُِّ ًْ ِعجَبدٌ   ٗٛ ٕٙ [ثَ

 اٌحح

 ٜٔٔ ٕ٘ [ِٚب أسعٍٕب ِٓ لجٍه ِٓ سعٍٛي  ]
 اٌّئِْٕٛ

َُّ أسعٍٕب سعٍٕب رزشاً  ]  ٛٔٔ ٗٗ [ثُ
 إٌٛس

 ٖٖ ٖٗ [ِٚٓ ٌُ ٠دعً هللا ٌُٗ ٔٛساً ـّبٌٗ ِٓ ٔٛس ]
 اٌفشلبْ

ٌَذاً  ] َٚ ُْ ٠َزَِّخْز  ٌَ َٚ اْْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍُْه اٌغَّ ُِ  ٙٛ، ٗٛ ٕ [اٌَِّزٞ ٌَُٗ 
 ٖٖٔ ٚ [ٚلبٌٛا ِبي ٘زا اٌشعٛي ]
[ َٓ ١ٍِ ْشَع ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ٍَْٕب لَْجٍََه  ِب أَْسَع َٚ] ٕٓ ٖٖٔ 

 اٌشعشاء
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[ َٓ ١ ِّ ٌْعبٌَ ًُ َسّةِ ا ِْٕض٠ ُ ٌَزَ أَِّٗ َٚ] ٜٕٔ-ٜٔٙ ٔٚٚ 
ٍِجُْٛ ] ْٕمَ ْٕمٍَت ٠َ ُِ ٛا أَٞ  ُّ ُُ اٌَّز٠ٓ ظٍ َع١ْعٍَ َٚ] ٕٕٚ ٜٔٗ 

 إًٌّ

 ٛٔٔ ٖ٘ [ٚأٟ ِشعٍخ ا١ٌُٙ ثٙذ٠ٍَّخ ـٕبظشح ثُ ٠شخع اٌّشعٍْٛ ]
 ٌمّبْ

[  .ِ ٍِّبُد اَّللَّ  ٕٜ ٕٚ [ِب َِٔفذَْد َو
 اْلحضاة

 ٖٔٔ ٕٕ [ٌمذ وبْ ٌىُ ـٟ سعٛي هللا أعٛح حغٕخ ]
َٛ اٌَِّزٞ ] اَلئَِىزُُٗ ُ٘ َِ َٚ  ُْ  ٖٔٔ ٖٗ [٠َُصٍِّٟ َع١ٍَُْى

 ـبغش

اْْلَْسِض ] َٚ ِ ـبِغِش اٌغَّّبٚاِد  ذُ َّلِلَّ ّْ ٌَْح  ٖٔٔ ٔ [ا
 ٠ظ

ٍْمَُٗ ] َٟ َخ َِٔغ َٚ ثاَلً  َِ َظَشَة ٌَٕب  َٚ] ٜٚ ٖٔٔ 
 اٌصبـبد

[ َْ ٌْجَُٕٛ ُُ ا ُٙ ٌَ َٚ ٌْجََٕبُد  ٌَِشثَِّه ا ُْ أَ ِٙ  ٖٛ ٛ٘ٔ-ٜٗٔ [ـَبْعزَْفزِ
إِل اْلَْعٍَٝ .  ] َّ ٌْ َْ اٌَِٝ ا عُٛ َّّ  ٕٛٔ ٛ [َل ٠َغَّ

 ص
ٚدَ ] ُٚ اْرُوْش َعْجذََٔب دَا َٚ  َْ ب ٠َمٌُُٛٛ َِ  ٕٕٔ ٕٙ-ٚٔ [اْصجِْش َعٍَٝ 

 اٌضِش

ْصَطفَٝ  ] ٌَذاً َلَّ َٚ ْْ ٠َزَِّخزَ  ُ أَ ْٛ أََسادَ اَّللَّ ٌَ] ٗ ٛٗ 
[ َٓ اَلئَِىخَ َحبـ١ِّ َّ ٌْ رََشٜ ا َٚ] ٚ٘ ٕٔٛ 

 ؼبـش

[ ٌَُٗ ْٛ ْٓ َح َِ َٚ ٌْعَْشَػ  َْ ا ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْح  ٕٛٔ ٚ [اٌَِّز٠
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 ـصٍذ

ََل ِٓ َخٍفٗ ] َٚ  ِٗ ٌْجَبِغً ِٓ ث١َٓ ٠َذ٠َْ ِٗ ا  ٔٔٔ ٕٗ [ََل ٠َؤْر١ِ
ََل اٌغ١َِّّئَخُ ] َٚ ٌَْحَغَٕخُ  ِٛٞ ا ََل رَْغزَ َٚ] ٖٗ ٕٜٔ 
 ٙ٘ٔ ٙٗ [ِٓ عًّ صبٌحبً ـٍٕفغٗ ِٚٓ أعبء ـع١ٍٙب ]
َٓ ِعٕذَ َسثَِّه ] ِْ اْعزَْىجَُشٚا ـَبٌَِّز٠  ٔٛٔ ٖٛ [ـَِب

 اٌشٛسٜ

ٌْجَِص١ش ] ١ع ا ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ء  ْٟ  ٖٔٔ ٔٔ [١ٌََْظ وّثٍٗ َش
 اٌضخشؾ

ٍخ  ] َِّ ُ َخْذٔب آثبَءٔب َعٍٝ أ َٚ  ٕٛ ٖٕ [أب 
[ َٓ ٌْعَبثِِذ٠ ُي ا َّٚ ٌَذٌ ـَؤََٔب أَ َٚ  ِٓ َّ ْح ٌٍِشَّ  َْ ًْ اِْ َوب  ٚٛ ٔٛ [لُ

 اٌذخبْ

 ٕٚٓ ٙ٘ [َل ٠زٚلْٛ ـ١ٙب اَل اٌّٛرخ اْلٌٚٝ  ]
 اٌدبث١خ

حَ ] َّٛ إٌُّجُ َٚ  َُ ٌُْحْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ًَ ا ٌَمَْذ آَر١ََْٕب ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ َٚ] ٔٙ - ٔٚ ٘ٓ 
َ٘ٛاُٖ  ]  ُٗ َٙ ِٓ ارََّخزَ اٌِ َِ  ٜ٘ ٖٕ [أَـََشأ٠ََْذ 

 اٌفزح

[ ُْ ِٙ ب ١ٌََْظ ـِٟ لٍُُٛثِ َِ  ُْ ِٙ ٌِْغَٕزِ َ َْ ثِؤ  ٕٛ ٔٔ [٠َمٌُُٛٛ
[ ٓ١ٕ ِِ ٌَْحَشاَ اِْ َشبَء هللا آ ْغِدذ ا َّ ٌْ  ٕ٘ٔ ٕٚ [ٌزذخٍٓ ا
ذ َسُعٛي هللا ] َّّ َح ُِ] ٕٜ ٔ٘ٗ 

 اٌحدشاد

ْٔثَٝ ] أُ َٚ ُْ ِٓ روش  ب إٌَّبط أَِّب َخٍَْمَٕبُو َٙ  ٘ٗٔ ٖٔ [٠َب أ٠َ
 ق

خبَءْد َعْىَشحُ ] ٌَْحكِّ َٚ ِد ثِب ْٛ َّ ٌْ  ٕ٘ٓ ٕٖ [ا
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 اٌزاس٠بد

 ٘ٗٔ ٚ٘ [ِٚب خٍمذ اٌدٓ ٚاْلٔظ اَل ١ٌعجذْٚ ]
 إٌدُ

[ ٜ َٛ َٙ ٌْ ِٓ ا ب ٠َِٕطُك َع َِ َٚ] ٖ-ٗ ٖٔٔ 
 اٌحذ٠ذ

[  ِ ٌِِزْوِش اَّللَّ  ُْ ُٙ ْْ رَْخَشَع لٍُُٛثُ ُٕٛا أَ َِ َٓ آ ٌٍَِِّز٠  ِْ ْ ُْ ٠َؤ  ٙ٘ ٙٔ [أٌََ
[  َُ ْش٠َ َِ  ِٓ لَف١ََّْٕب ثِِع١َغٝ اْث َٚ ٍَِٕب  ُْ ثُِشُع ِ٘ َُّ لَف١ََّْٕب َعٍَٝ آثَبِس  ٜٛ ٕٚ [ثُ

 اٌّدبدٌخ

[ َْ ٌَْىبِرثُٛ ُُٙ ُ٘ ا  ٕٔٔ ٛٔ [أََل أَِّ
 اٌصؿ

[ ُْ ِ ا١ٌَُِْى ًَ أِِّٟ َسُعُٛي اَّللَّ َُ ٠َب ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ ْش٠َ َِ  ُٓ اِْر لَبَي ِع١َغٝ اْث َٚ] ٙ ٖ٘ 
[ َْ ٌَْىبـُِشٚ ٌَٛ وشٖ ا َٚ هللا ِزُ ٔٛسٖ  َٚ] ٛ ٖٔٚ 
[ ًَ ْٓ ثَِٕٟ اِْعشائ١ِ ِِ َْٕذ غبئِفَخٌ  َِ  ٖٙٔ ٗٔ [ـَآ

 اٌزحش٠ُ

ٍِّبِد َسثِّٙب] َصذَّلَْذ ثَِى َٚ] ٕٔ ٜٕ 
َٟ اٌع١ٍُ اٌخج١ش  ]  ٛٔٔ ٖ [لبٌذ ِٓ أٔجؤن ٘زا لبي َٔجَّؤَِٔ

 اٌحبلخ

ِٛس َْٔفَخخٌ ٚاِحذَحٌ  ]  ٔٛ ٖٔ [ـَِبرا ُِٔفَخ ـِٟ اٌصُّ
[ ًِ ٠ ِٚ َي َع١ٍََْٕب ثَْعَط اْْلَلَب َّٛ ْٛ رَمَ ٌَ َٚ] ٗٗ-ٗٙ ٖٔٔ 

 اٌّذثش

 ٜٚٔ ٜٕ [ِٚب ٠عٍُ خٕٛد سثه اَل ٘ٛ]
 اٌم١بِخ

 ٖٔٔ ٛٔ-ٙٔ [َل رحشن ثٗ ٌغبٔه ٌعدً ثٗ ]



 

189 
 

 الفيارس العامة

 الصفحة رقميا طرف اآلية
 إٌجؤ

 ٛٔٔ ٕ-ٔ [عُ ٠زغبءٌْٛ ]
 إٌبصعبد

[ ً إٌَّبِصعبِد َؼْشلب َٚ] ٔ-٘ ٜٔٚ 
 عجظ

ٍَ ثََشَسحٍ ]  ٕٛٔ ٙٔ [ِوَشا
 اَلٔفطبس

[ َٓ ب َوبرِج١ِ ًِ  ٕٛٔ ٔٔ [ِوَشا
 اٌّطفف١ٓ

[ َْ زَٕبـُِغٛ ُّ ٌْ ١ٍَْزَٕبـَِظ ا ٌَِه ـَ ـِٟ ر َٚ] ٕٙ ٘ٗ 
[  َْ ثُٛ مَشَّ ُّ ٌْ ذُُٖ ا َٙ  ٕٛٔ ٕٔ [٠َْش

 اَلعٍٝ

 ٖٔٔ ٚ-ٙ [عٕمشئه ـال رٕغٝ  ]
 اٌؽبش١خ

[    ُْ ُٙ َّْ ا١ٌََِْٕب ا٠َِبثَ  ٕٙٓ 37 -36 [اِ
 اٌج١ٕخ

 ٖٖ ٗ [ِٚب رفشق اٌز٠ٓ أٚرٛا اٌىزبة اَل ِٓ ثعذ ِب خبءرُٙ اٌج١ٕخ ]
 اْلخالص

ُ أََحذٌ  ] َٛ اَّللَّ ُ٘  ًْ  ٖٛ ٗ-ٔ [لُ
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ِ" َىْل عبد كىـ؟ َفَقاَؿ اَل، َكَلِكْف َأَحمُّكا اتََّخُذكا  ـْ َأْربابًا ِمْف ُدكِف َّللاَّ ـْ َكُرْىباَنُي َأْحباَرُى

ـَ َفاْسَتَحمُّكهُ  ـُ اْلَحَرا  َلُي
ٜ٘ 

ـَ ُنْعَماُف ْبُف َأَضا َكَبْحِرؼُّ ْبُف َعْمٍرك َكَشْأُس ْبُف  ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ َأَتى َرُسكَؿ َّللاَّ
 ، ـْ  َعِدؼٍّ َفَكمَُّمكُه َكَكمََّمُي

ٕٔٓ 

 ٖٖٔ إحدػ صبلتي العشى فصمى ركعتيف ثـ سمـ، 
 ٘ٙٔ عيسى عميو السبلـ في األرضأخبرنا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص أف مدة بقاء نبي هللا 

 ٕٚٓ إذا صار أىل الجنة إلى الجنة
 ٛٗٔ اْسَتْحيكا مف هللا حق

 ٔ٘ َأْطَبَقِت النََّصاَرػ َعَمى َأفَّ اْلَمِسيَح ِإَلٌو َكَأنَُّو اْبُف ِإَلوٍ 
 ٙ٘،ٖٖ عمى إحدػ أك اثنتيف كسبعيف فرقةافترقت الييكد 

ف مف كاف قبمكـ كانكا يتخذكف   ٚ٘ قبكر أنبيائيـ كصالحييـ مساجد أال كا 
 ٙٗٔ آمف النَّاس، َكأَْعدؿ النَّاس

 ٖٗٔ  إسماعيل إف هللا اصطفى كنانة مف كلد
بَلـُ  ـَ َرَأػ جبريل عميو السَّ  ٛٚٔ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

: ِإنَُّو َلْيَس َنِبيّّ ِمَف اأْلَْنِبَياِء ِإالَّ َيْأِتيِو َأفَّ اْلَيُيكَد َقاُلكا ِلمنَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  ـَ َكَسمَّ
 َمَمٌؾ ِمَف اْلَمبَلِئَكةِ 

ٔٚٙ 

 ٕ٘ٓ أف رجبًل سأؿ النبي ؟ قاؿ: متى تقكـ الساعة قاؿ: 
 ٜٔٔ أفَّ عدة األنبياء مائة كأربعة كعشركف ألف نبي

 ٚ٘ أف قريشًا أىميـ شأُف المرأة المخزكمية التي سرقت
 ٙٗٔ َأنو كسرت رباعيتو َيْكـ أحد، كشج ِفي َكجو، فشق َذِلؾ عمى َأْصَحابو

 ٚٗٔ َيُيكِدّؼ ِفي َنَفَقة ِعَيالو َأنو َماَت، َكِدْرعو َمْرُىكَنة ِعْند
 ٔٛٔ إني أرؼ ماال تركف، 

ـْ َثبَلَثةٌ  َأؼْ   ٕٜ اَل َتُقكُلكا ُى
في البخارؼ كغيره بأنو سينزؿ عند المنارة بيف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أيف ينزؿ كما جاء 

 البيضاء شرقي جامع دمشق
ٔٙٗ 

 ٖٜٔ َجاَءت اْمَرأَة ِرَفاَعة ِإَلى الرَُّسكؿ َفَقاَلت: َلُو كنت ِلرَفاَعة فطمقني، 
 ٛٗٔ اْلحَياء خير ُكمو، 
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ْثـ  ٘ٗٔ اْلخمر جماع اإْلِ
 ٛٗٔ َدعو َفِإف اْلحَياء
 ٚ٘ ذركني ما تركتكـ

ـْ َكَجُدكا ِفي التَّْكَراِة َمْكُتكًبا َأفَّ َماَزَعـَ   ٜٜٔ اْلَيُيكُد َأنَُّي
ـَ ِفي َنْفِسوِ  َما َأَسرَّ اْبُف آَد رُّ  ٗٔٔ السِّ

 "ِ ـْ َأْربابًا ِمْف ُدكِف َّللاَّ ـْ َكُرْىباَنُي : " اتََّخُذكا َأْحباَرُى ِ َعزَّ َكَجلَّ ُسِئَل ُحَذْيَفُة َعْف َقْكِؿ َّللاَّ
 كىـ؟َىْل عبد 

ٜ٘ 

 ٛٗٔ ضحكو تبسماً 
َـّ َطمقَيا قبل َأف يْدخل بَيا،   ٖٜٔ طمق رجل امرأة َثبَلَثة، َفَتَزكجَيا رجل، ث

 ٜٔٔ عرضت عميَّ األمـ، فجعل يمرُّ النبي معو الرجل، 
عف َأُبك ُأَماَمة حيث يقكؿ خرج عمينا َرُسكؿ هللا صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ متككًأ عمى 

 َلُو َفَقاؿَ َعصا فقمنا 
ٔٗٙ 

قاؿ هللا كذبني ابف آدـ، كلـ »عف أبي ىريرة رضي هللا عنو عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
 يكف لو ذلؾ

ٖٛ 

 ٙ٘ فاتقكا الدنيا كاتقكا النساء؛
 ٕٙٓ اْلِفْرَدْكُس َرْبَكُة اْلَجنَِّة 
 ٕٙٓ اْلِفْرَدْكُس ُسرَُّة اْلَجنَِّة. 

 . ـْ ـْ َكَضبَلِلِي ـْ َكَتَداُبِرِى  ٚٗ َفَيَذا ِإْعبَلـٌ ِباْخِتبَلِفِي
 ٜٚٔ في حديث اإلسراء كالمعراج ) َفُرِفَع ِلي الَبْيُت الَمْعُمكُر َفَسَأْلُت ِجْبِريلَ 
 ٔ٘ َغْيِرهِ ِفي َىَذا َدِليٌل ِمْف َقْكِؿ َربَِّنا َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َعَمى َأفَّ َمْف َأْخَبَر َعْف ُكْفِر 

ْنَيا َسْبعَ  ـَ اْلَمِديَنَة َكاْلَيُيكُد َتُقكُؿ: ِإنََّما َىِذِه الدُّ ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ ـَ َرُسكُؿ َّللاَّ ُة َقِد
 آاَلؼٍ 

ٜٜٔ 

ِ، َأَيْنَحِني َبْعُضَنا ِلَبْعٍض؟  ٜٚ ُقْمَنا َيا َرُسكَؿ َّللاَّ
 ٚٗٔ َأجكد النَّاس ِباْلَخيرِ  -َكسمـ صمى هللا َعَمْيِو  -َكاَف النَِّبي 
 ٛٗٔ أحسف النَّاس كأجكد النَّاس َكَأْشَجع النَّاس -صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -َكاَف النَِّبي 

 ٛٗٔ ُكنَّا ِإذا اْشَتدَّ اْلَبْأس كحميت اْلَحْرب اتقينا بَرُسكؿ هللا
ـَ ِفيُكـْ  ـْ ِإَذا َنَزَؿ اْبُف َمْرَي  ٖٙٔ َكْيَف َأْنُت
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 ٕٜ اَل ُتْطُركِني َكَما َأْطَرِت النََّصاَرػ ِعيَسى

 .ِ ـَ َّللاَّ   اَل ُتَعاُدكا ِنَع
 ٗ٘ اَل َحَسَد ِإالَّ ِفي اْثَنْيفِ 

َفَقاَؿ: َلِكف  -صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -ألنس َأَفَرْرُتـ َيْكـ حنيف َعف َرُسكؿ هللا 
 يفرلـ   -صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -َرُسكؿ هللا 

ٔٗٛ 

 ٓٓٔ لـ ُأْبَعْث ِباْلَيُيكِديَِّة َكاَل ِبالنَّْصَراِنيَّةِ 
 ٕٙٔ َلمَّا ُسِئَل: َأِفي اْلَجنَِّة َنْكـٌ؟

ـْ َتْقَرُءكَف" َيا ُأْخَت ىاُركَف" َكُمكَسى َقْبَل ِعيَسى  َلمَّا َقِدْمُت َنْجَراَف َسَأُلكِني َفَقاَؿ ِإنَُّك
 ِبَكَذا َكَكَذا، 

ٕٔٚ 

َـّ أحييني ِمْسكيناً   ٚٗٔ المَُّي
نو نازؿ،   ٗٙٔ ليس بيني كبينو نبي ػ يعني عيسى ػ كا 
 ٕٙٓ َلْيَس ِفي اْلِجَناِف َجنٌَّة أَْعَمى ِمْف َجنَِّة اْلِفْرَدْكِس 

 ٗ٘ َما َرَأْيُت َظاِلًما َأْشَبَو ِبَمْظُمكـٍ ِمْف َحاِسٍد، 
 ٜٕٔ ما كاف الرفق فيشيء إال زانو

بَلةَ َمْف  ـَ الصَّ ِ َكِبَرُسكِلِو َكَأَقا  ٕٙٓ آَمَف ِباّلِلَّ
كـِ َسبَلـٌ َعمى َمِف اتََّبَع اْلُيدػ ـِ الرُّ ِ ِإَلى ِىَرْقَل َعِظي  ٜٙ ِمْف ُمَحمٍَّد َرُسكِؿ َّللاَّ

 ٖٖٔ نزؿ نبي مف األنبياء
ـْ َكَيْبَعُثَؾ َّللاَُّ َكُيْدِخُمَؾ النَّاَر"  ٕٚٓ َنَع

ـَ ُمَعاًذاً َنَيى النَِّبيُّ   ٜٚ َلمَّا َأَراَد َأْف َيْسُجدَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
 ٓٓٔ َىْل َتْدِرؼ َأؼُّ النَّاِس أَْعَمـُ 

َياِطيفَ   ٓٛٔ ِىَي اْلَمبَلِئَكُة َتْسِبُق الشَّ
 ٖٖٔ ك لكنى إنما أنا بشر

ـَ ِبَفجِّ  ْكَحاءِ َكالَِّذؼ َنْفِسي ِبَيِدِه َلُيِيمَّفَّ اْبُف َمْرَي  ٖٙٔ الرَّ
 ٗٙٔ كالذؼ نفسي بيده ليكشكف

 ٕٚٓ َكاْلِفْرَدْكُس اْلُبْسَتافُ 
ـَ َحَكًما َعاِدالًً  ِ َلَيْنِزَلفَّ اْبُف َمْرَي  ٖٙٔ َكَّللاَّ

 ٕٜ كال تقكلكا ثبلثة " ُيِريُد ِبالتَّْثِميِث َّللاََّ َتَعاَلى َكَصاِحَبَتُو َكاْبَنُو. "
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 ٜٗ الَِّذيَف ُأكُتكا اْلِكتابَ َكَما اْخَتَمَف 

ـْ يعتقد ىا ُبُنكََّة ُحُنكٍّ َكَرْحَمٍة.   ٔٛ َكُيَقاُؿ ِإفَّ َبْعَضُي
 ٜ٘ٔ يتبع المسيح الدجاؿ

ف لـ ير َكَلَقد َكاَف يتطيب برائحتو  ٕٗٔ يعرؼ برائحتو َكاِ 
 ٚٗٔ ينصب لكل غادر ِلَكاء َيْكـ
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 َاملصادراملراجع ثانثًا: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كقسمنا المصادر كالمراجع إلى مصادر ، في ترتيب المصادر كالمراجع الترتيب األبجدؼ تراعي
ثـ إلى المصادر التي تبحث  الديانات كالفمسفات االخرػ  بصرؼ ، إسبلمية كعربية كبدأنا بيا

 : النظر عف المؤلف
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، الدكتكر عمي عبد الكاحد كافي تأليف، األسفار المقدسة في األدياف السابقة لئلسبلـ – ٔ
 . ـٜٗٙٔ –ق ٜٗٛٔ، الطبعة األكلى، نشر مكتبة نيضة مصر، ٛٓٔ- ٚٓٔصفحة 

خير ، األعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف - ٕ
 . ـٜٓٛٔ، الطبعة الخامسة، بيركت، دار العمـ لممبلييف، الديف الزركمي

، دمشق، دار القمـ، ، المشيكر حسف محمكد سمماف، ـ القرطبي شيخ أئمة التفسيراإلما - ٖ
 . ـ ٖٜٜٔ، الطبعة األكلى

أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف ، محيي السنة: األنكار في شمائل النبي المختار -ٗ
دار : نشر، الشيخ إبراىيـ اليعقكبي: تحقيق، ىػ(ٙٔ٘: الفراء البغكؼ الشافعي )المتكفى

 . ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٙٔٗٔ، األكلى: الطبعة، دمشق –المكتبي 
 

بيركت ، تقديـ عبد هللا الباركدؼ، ى(ٕٙ٘أبك سعيد الكريـ بف دمحم السمعاني )، األنساب -٘
 . ٜٛٛٔ، الطبعة األكلى، لبناف -

الطبعة ، نشر دار القمـ، لمدكتكر دمحم نعيـ ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو كنكاقضو - ٙ
 . ـٖٜٛٔ، السابعة

أبك دمحم عبد هللا بف دمحم بف جعفر بف حياف األنصارؼ : المؤلف: أخبلؽ النبي كآدابو -ٚ
، صالح بف دمحم الكنياف: تحقيق، ىػ(ٜٖٙ: المعركؼ بأِبي الشيخ األصبياني )المتكفى

 . ٜٜٛٔ، ، األكلى: الطبعة، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع: نشر

تآليف ، بحث تفصيمي عف نشأة التفسير تطكره كألكانو كمذاىبو، التفسير كالمفسركف  - ٛ
 . ٜٙٚٔ، قٜٖٙٔالطبعة الثانية ، الدكتكر دمحم حسيف الذىبي

دار الصحكة ، ،عمي إبراىيـ النممة. د، التنصير مفيكمو كأىدافو ككسائمو كسبل مكاجيتو - ٜ
 . ـٖٜٜٔ-ق ٖٔٗٔ، القاىرة، لمنشر كالتكزيع



 

197 
 

 الفيارس العامة

الطبعة ، عمر فركخ. د، مصطفى الخالدؼ. د، كاالستعمار في الببلد العربيةالتبشير  
 . ـٜٜٚٔ –ق ٜٖٓٔالرابعة 

نشرىا كعرؼ بيا ، ترجمة الكاىف السامرؼ أبك الحسف إسحاؽ الصكرؼ ، التكراة السامرية 
 . ـٜٛٚٔ -، ىػٜٖٛٔ، الناشر دار األنصارؼ القاىرة، الػدكتكر أحمد حجازؼ السقا

ألبي عبد هللا دمحم بف أحمد ، الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنتو السنة كأؼ القرآف - ٓٔ
أحمد : تحقيق، ( ٔٚٙشمس الديف القرطبي ) متكفى ، بف أبي فرح األنصارؼ الخزرجي

براىيـ اطفيش  -ىػ ٖٗٛٔ، الطبعة الثانية، القاىرة –دار الكتب المصرية ، البردكني كا 
 . ـ ٜٗٙٔ

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ، الجكاب الصحيح لمف يدؿ ديف المسيح - ٔٔ
عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ بف دمحم ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 

، حمداف بف دمحم -عبد العزيز بف إبراىيـ  -عمي بف حسف : تحقيق، ىػ(ٕٛٚ: )المتكفى
 ـٜٜٜٔىػ / ٜٔٗٔ، الثانية: الطبعة، ديةالسعك ، دار العاصمة: نشر

تقديـ جابر ، ،عبد المطيف حمزة، الحركة الفكرية في مصر في عيد األيكبييف كالمماليؾ -ٕٔ
 . القاىرة –مصر ، الييئة العامة لمكتاب، عصفكر

، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، كريـ عجيل حسيف، الحياة العممية في مدينة بمنسية -ٖٔ
 . ـٜٙٚٔ

تحقيق دمحم ، ابف فرحكف المالكي، الديباج المذىب في معرفة عمماء أعياف المذىب - ٗٔ
 . مطبعة السعادة بمصر، األحمدؼ أبك النكر

مكتبة الفبلح : نشر، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، الرسل كالرساالت -٘ٔ
 ٓٔٗٔ، الرابعة: الطبعة، الككيت، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، الككيت، لمنشر كالتكزيع

 . ـ ٜٜٛٔ -ىػ 

أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير : السيرة النبكية )مف البداية كالنياية البف كثير( -ٙٔ
باب ذكر نسبو الشريف كطيب أصمو المنيف ، ىػ(ٗٚٚ: القرشي الدمشقي )المتكفى

 –كالنشر كالتكزيع بيركت باعة ، دار المعرفة لمط: نشر، مصطفى عبد الكاحد: تحقيق
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 ـ ٜٙٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ: عاـ النشر، لبناف

أبك ، كىك عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرؼ المعافرؼ ، السيرة النبكية البف ىشاـ -ٚٔ
براىيـ األبيارؼ كعبد : تحقيق، ىػ(ٖٕٔ: جماؿ الديف )المتكفى، دمحم مصطفى السقا كا 

، مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصرشركة مكتبة كمطبعة : الحفيع الشمبي نشر
 ـ ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔ، الثانية: الطبعة

، ىػ(ٔ٘ٔ: المدني )المتكفى، لدمحم بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء: السير كالمغازؼ  -ٛٔ
 . ـٜٛٚٔىػ /ٜٖٛٔاألكلى : الطبعة، بيركت –دار الفكر : نشر، سييل زكار: تحقيق

أبك عيسى ، الترمذؼ، ف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾلدمحم ب: الشمائل الدمحمية -ٜٔ
 -: الطبعة، بيركت –دار إحياء التراث العربي : نشر، ىػ(ٜٕٚ: )المتكفى

سفر بف عبد . د، نشأتيا كتطكرىا كآثارىا في الحياة اإلسبلمية المعاصرة. . . العممانية -ٕٓ
رجب  ٚٔ الجمعة، السعكدية، نشر جامعة أـ القرػ ، الرحمف الحكالي

 . ـٕٗٔٓ مايك 16 المكافق ٖ٘ٗٔ

األكائل لمنشر ، نياد خياطة، الفرؽ كالمذاىب المسيحية منذ البدايات حتى ظيكر اإلسبلـ -ٕٔ
 . ٕٗٓٓ، الطبعة الثانية، كالتكزيع

، مكتبة دمشق، سعد رستـ، الفرؽ كالمذاىب المسيحية منذ ظيكر اإلسبلـ كحتى اليكـ -ٕٕ
 . ـ ٕ٘ٓٓالطبعة الثانية ، ـ ٖٕٓٓاألكلى . الطبعة 

الفصل في الممل كاألىكاء كالنحل أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  -ٖٕ
 . القاىرة، مكتبة الخانجي، ق (ٙ٘ٗ: القرطبي الظاىرؼ )تكفي

دار ، ألنكر الجندؼ، المخططات التممكدية الصييكنية الييكدية في غزك الفكر اإلسبلمي -ٕٗ
 . .ـ ٜٚٚٔ، ق ٜٖٚٔ، الطبعة الثانية، ـ ٜٙٚٔ، ق ٜٖٙٔالطبعة األكلى ، االعتصاـ

 ، الطبعة األكلى، عمي بف ابراىيـ الحمد النممة، المستشرقكف كالتنصير -ٕ٘
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المستشار الدكتكر دمحم مجدؼ مرجاف رئيس محكمة االستئناؼ ، المسيح إنساف أك إلو -ٕٙ
كالطبعة ، ٜٗٚٔالطبعة األكلى ، مكتبة النافذة، –مسيحيًا فأسمـ كاف  -كالجنايات العميا 

 . ٕٗٓٓالثانية 

تحقيق دمحم سعيد العرياف ، عبد الكاحد المراكشي، في تمخيص أخبار المغرب، المعجب -ٕٚ
 . ـٜٜٗٔ، الطبعة األكلى، القاىرة، مطبعة االستقامة، كدمحم العربي العممي

أبك القاسـ ، أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشاميسميماف بف ، المعجـ الكبير -ٕٛ
مكتبة ابف : نشر، حمدؼ بف عبد المجيد السمفي: تحقيق، ىػ(ٖٓٙ: الطبراني )المتكفى

كيشمل القطعة التي نشرىا الحقًا المحقق الشيخ حمدؼ ، الثانية: الطبعة، القاىرة –تيمية 
 -ىػ  ٘ٔٗٔ، األكلى الرياض / الطبعة -)دار الصميعي  ٖٔالسمفي مف المجمد 

 ـ( ٜٜٗٔ

الممل كالنحل ألبي الفتح دمحم بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني )تكفي  -ٜٕ
 . نشر مكتبة الحمبي، ق (ٛٗ٘

 –النصرانية  –المبلئكة كالجف دراسة مقارنة في الديانات السماكية الثبلث) الييكدية  -ٖٓ
مي بنت حسف دمحم : إعداد الطالبة، الدكتكراهرسالة مقدمة لنيل درجة ، اإلسبلـ (
 ىػٖٓٗٔ -ىػ ٜٕٗٔ، دمحم يسرؼ جعفر دمحم عبد المجيد. د. إشراؼ أ، المدىكف 

 األـ ألكسندرا، المبلئكة في حياتنا -ٖٔ

  ٕٓٓٓسنة ، بيركت، دار المشرؽ ، طبعة جديدة كمنقحة، المنجد في المغة كاألعبلـ -ٕٖ

دكتكر ناصر بف ، كالمذاىب المعاصرة عرض عقدؼ كتاريخي ميسرالمكجز في األدياف  -ٖٖ
الطبعة ، نشر دار الصميعي، كدكتكر ناصر بف عبد الكريـ العقل، عبد هللا القفارؼ 

 .ـ ٕٜٜٔ، ق ٖٔٗٔ، األكلى

دكتكر ناصر بف ، المكجز في األدياف كالمذاىب المعاصرة عرض عقدؼ كتاريخي ميسر -ٖٗ
الطبعة ، نشر دار الصميعي، ناصر بف عبد الكريـ العقل كدكتكر، عبد هللا القفارؼ 

 .ـ ٕٜٜٔ، ق ٖٔٗٔ، األكلى
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، الجزء السابع، البف تعزؼ بردػ، ٖٖٚ/ ٚالنجكـ الزاىرة في أخبار مصر كالقاىرة  -ٖ٘
 . ٖٖٜٔ، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، ٖٖٚصفحة رقـ 

دار عمار ، الدكتكر عرفاف عبد الحميد فتاح، النصرانية نشأتيا التاريخية كأصكؿ عقائدىا -ٖٙ
 .ـٕٓٓٓ –ق ٕٓٗٔ، الطبعة األكلى، عماف، لمنشر كالتكزيع

، اعتناء دكركتياكرافكلسكي، صبلح الديف بف خميل بف آبيؾ الصفدؼ، الكافي بالكفيات -ٖٚ
 -تنفيذ دار األندلس ، ـٜٔٛٔ -ى ٔٓٗٔأسسيا ىممكت ريتر ، دار النشرات اإلسبلمية

 . بيركت

تحقيق كتعميق دمحم أحمد عبد ، ى(ٖٙٓٔرحمة هللا ابف خميل اليندؼ )، إظيار الحق -ٖٛ
 . طبع رئاسة البحكث العممية كاإلفتاء، القادر المكاكؼ 

لعمي ، الييكدية كالييكد بحث في ديانة الييكد كتاريخيـ كنظاميـ االجتماعي كاالقتصادؼ -ٜٖ
 . القاىرة، الفجالة، نشر دار نيضة مصر، عبد الكاحد الكافي

، مصر، دار المعارؼ، ترجمة عبد الحميـ النجار، كارؿ برككمماف، تاريخ األدب العربي -ٓٗ
 . الطبعة الثالثة

عبد ، تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس مف الفتح العربي حتى سقكط الخبلفة لقرطبة -٘ٗ
 . ٕٛٓٓ، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، العزيز سالـ

دمحم زىرؼ : تحقيق، تأكيل مختمف الحديث لعبد هللا بف مسمـ بف قتيبة أبي دمحم الدينكرؼ  -ٙٗ
 . ٕٜٚٔق ػ  ٖٜٖٔ، بيركت -دار الجيل ، النجار

مكتبة أضكاء ، لسعكد بف عبد العزيز الخمف، دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية -ٚٗ
 . ـٕٗٓٓ –ق ٕ٘ٗٔالطبعة الرابعة ، المممكة العربية السعكدية، الرياض، السمف

ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف ، تفسير البيضاكؼ ) أنكار التنزيل كأسرار التأكيل ( -ٛٗ
نشر ، تحقيق دمحم عبد الرحمف المرعشمي، ق٘ٛٙت ، عمر بف دمحم الشيرازؼ البيضاكؼ 

 . قٛٔٗٔالطبعة األكلى ، بيركت، دار إحياء التراث العربي
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دمحم بف جرير بف يزيد بف ، ير الطبرؼ المسمى ) جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف(تفس -ٜٗ
تحقيق الدكتكر عبد هللا بف عبد ، قٖٓٔت ، كثير بف غالب اآلممي أبك جعفر الطبرؼ 

المحسف التركي بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية بدار ىجر لمدكتكر عبد 
، الطبعة األكلى، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلفنشر دار ، السند حسف يمامة

 . ـٕٔٓٓ، قٕٕٗٔ

 . الطبعة الثانية، بيركت، نشر دار المعرفة، دمحم رشيد بف عمي رضا، تفسير المنار -ٓ٘

عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا ، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -ٔ٘
، الطبعة األكلى، نشر مؤسسة الرسالة، معبل المكيحقتحقيق عبد الرحمف بف ، السعدؼ
 . ـ ٕٓٓٓ، ق ٕٓٗٔ

األستاذ بكمية ، دمحم ضياء الديف األعظمي، دراسات في الييكدية كالنصرانية كأدياف اليند -ٕ٘
، الطبعة الثانية، مكتبة الرائد، المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، الحديث الشريف

 . ـٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔ

دالئل النبكة ألبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  -ٖ٘
، عبد البر عباس، الدكتكر دمحم ركاس قمعو جي: تحقيق، ىػ(ٖٓٗ: األصبياني )المتكفى

 . ـ ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ، الثانية: الطبعة، بيركت، دار النفائس: نشر

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى : دالئل النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة -ٗ٘
دار الكتب العممية : نشر، ىػ(ٛ٘ٗ: أبك بكر البييقي )المتكفى، الُخْسَرْكِجردؼ الخراساني

 . ىػ ٘ٓٗٔ -األكلى : الطبعة، بيركت

، لندف، نشر المنتدػ اإلسبلمي، رؤية إسبلمية لبلستشراؽ _ أحمد عبد الحميد غراب -٘٘
 . قٔٔٗٔالسنة ، الطبعة الثانية

 . ق ٜٕٗٔسنة ، لدمحم بف ابراىيـ الحمد، رسائل في األدياف كالفرؽ كالمذاىب -ٙ٘

 رسائل في العقيدة لمشيخ دمحم بف عثيميف -ٚ٘
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شياب الديف محمكد بف عبد هللا ، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني -ٛ٘
نشر دار الكتب ، البارؼ عطيةتحقيق عمي عبد ، قٕٓٚٔت ، الحسيني اآللكسي

 . ق٘ٔٗٔ، الطبعة األكلى، بيركت، العممية

سفر التاريخ الييكدؼ الييكد تاريخيـ عقائدىـ فرقيـ نشاطاتيـ سمككياتيـ الحركة  -ٜ٘
، نشر األكائل لمنشر كالتكزيع، رجا عبد الحميد عرابي، الصييكنية كالقضية الفمسطينية

 ٕٗٓٓالطبعة األكلى ، دمشق، سكرية

كماجة اسـ أبيو يزيد ، أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو تأليف -ٓٙ
 -دار إحياء الكتب العربية : نشر، دمحم فؤاد عبد الباقي: تحقيق، ، ىػ(ٖٕٚ: )المتكفى

 . فيصل عيسى البابي الحمبي

بف شداد بف عمرك أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير ، سنف أبي داككد -ٔٙ
ِجْستاني )المتكفى : الناشر، المحقق دمحم محيي الديف عبد الحميد. ىػ(ٕ٘ٚ: األزدؼ السِّ

 بيركت –صيدا ، المكتبة العصرية

أبك عيسى ، الترمذؼ، دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾ: سنف الترمذؼ -ٕٙ
كدمحم فؤاد عبد الباقي ، (ٕ، ٔ أحمد دمحم شاكر )جػ: تحقيق كتعميق، ىػ(ٜٕٚ: )المتكفى

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريف )جػ ، (ٖ)جػ  نشر شركة ، (٘، ٗكا 
 ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ، الثانية: الطبعة، مصر –مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 . ـ

تحقيق شعيب ، ى(ٛٗٚ)، شمس الديف دمحم بف أحمد الذىبي ٓٛ/ ٖٕسير أعبلـ النببلء  -ٖٙ
مؤسسة ، بشار عكاد معركؼ رئيس قسـ التاريخ في جامعة بغداد. تقديـ د، األرناؤكط
 . ٜٙٛٔ، الطبعة الرابعة، لبناف -بيركت ، الرسالة

عبد الحي بف أحمد بف دمحم ابف : )األرناؤكط: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )ت -ٗٙ
 -عبد القادر األرناؤكط : المحقق، الجزء السابع، أبك الفبلح، العماد العكرؼ الحنبمي

: سنة النشر، الطبعة األكلى، بيركت -دمشق، دار ابف كثير: الناشر   محمكد األرناؤكط
ٔٗٓٙ – ٜٔٛٙ 

: أبك الحسف نكر الديف المبل اليركؼ القارؼ )المتكفى، عمي بف )سمطاف( دمحم، شرح الشفا -٘ٙ
 . ىػ ٕٔٗٔ، األكلى: الطبعة، بيركت –نشر دار الكتب العممية ، ىػ(ٗٔٓٔ
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تحقيق عبد هللا بف عبد ، عمي بف عمي بف أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاكية -ٙٙ
سنة النشر ، الطبعة التاسعة، نشر مؤسسة الرسالة، كشعيب األرناؤكط، المحسف التركي

 . ـ ٜٜٙٔ، قٚٔٗٔ

بف المغبرة الجعفي  اإلماـ أبك عبد هللا دمحم بف اسماعيل بف ابراىيـ: صحيح البخارؼ  -ٚٙ
نشر دار طكؽ النجاة ، ،تحقيق دمحم بف ناصر الناصر. ق ( ٕٙ٘البخارؼ ) ت 

 . قٕٕٗٔالطبعة األكلى ، )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي

، ىػ(ٕٔٙ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ )المتكفى، صحيح مسمـ -ٛٙ
 . ٜٗ٘ٔ، بيركت –دار إحياء التراث العربي ، د عبد الباقيتحقيق دمحم فؤا

، تحقيق عمي دمحم عمر، لمحافع جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، طبقات المفسريف -ٜٙ
 –ق ٜٖٙٔجمادػ األكلى ، الطبعة األكلى –شارع الجميكرية بعابكيف  ٗٔمكتبة كىبة 

 مطبعة الحضارة العربية، ـٜٙٚٔ

، ى(ٜ٘ٗالحافع شمس الديف دمحم بف عمي بف أحمد الداككدؼ )، ، طبقات المفسريف -ٓٚ
 . لبناف -بيركت ، دار الكتب العممية، مراجعة لجنة مف العمماء

مطبعة لجنة ، دمحم عبد هللا عناف، عصر المرابطيف كالمكحديف في المغرب كاألندلس -ٓٛ
 . ـٜٗٙٔ، الطبعة األكلى، القاىرة، التأليف كالنشر كالترجمة

الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر ، فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ  -ٜٓ
 . بيركت، دار المعرفة، تحقيػق محب الديف الخطيب، العػسقبلني

نشر دار ، قٕٓ٘ٔت ، دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني، فتح القدير -ٜٔ
 قٗٔٗٔ، الطبعة األكلى، بيركت، دمشق، دار الكمـ الطيب، ابف كثير

إعداد الطالب عبد هللا بف أحمد بف حمد ، .فرؽ النصارػ كأثر التحريف عمى تفرقيـ  -ٕٜ
 –ق  ٖٓٗٔسنة ، الفصل األكؿ، إشراؼ الدكتكر عبد هللا بف عمر العبد الكريـ، البدر

 . قٖٔٗٔ
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 -بيركت ، دار صادر، إحساف عباس. تحقيق د، دمحم بف شاكر الكتبي، فكات الكفيات -ٖٜ
 . لبناف

ـَ َأِبيُدكا أَْىَمُو "المؤلف -ٜٗ ُركا اإِلْسبَل جبلؿ العالـ د عبد الكدكد : قادة الغرب يقكلكف " َدمِّ
 . ، ـ ٜٗٚٔ -ىػ  1395: تاريخ النشر، )ىػٖٓٗٔ: يكسف الدمشقي )المتكفى

، لعربيةدار النيضة ا، السيد عبد العزيز سالـ، قرطبة حاضرة الخبلفة في األندلس -ٜ٘
 . ٜٔٚٔبيركت 

الدار ، الشيخ دمحم عبد الكىاب خبلؼ، في القرف الخامس اليجرؼ ، قرطبة اإلسبلمية -ٜٙ
 . ىٗٓٗٔ، التكنسية

جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ ، أبك الفضل، لدمحم بف مكـر بف عمى، لساف العرب -ٜٚ
 -الطبعة الثالثة ، بيركت –دار صادر : ىػ ( نشرٔٔٚ: الركيفعى اإلفريقي )المتكفى

 . ىػ ٗٔٗٔ

 ٕٛٚتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ت )، مجمكع الفتاكػ  -ٜٛ
نشر مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف ، تحقيق عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ، ق(

 ـ ٜٜ٘ٔ، قٙٔٗٔسنة النشر ، المممكة العربية السعكدية، المدينة المنكرة، الشريف

 ـ(ٕٜٛٔ( سنة )ٗٓٔعدد )،مجمة األمل  -ٜٜ

 . ٕٜٛالعدد ، مجمة المجتمع -ٓٓٔ

 

محاضرات في النصرانية )تبحث في األدكار التي مرَّت عمييا عقائد النصارػ كفي كتبيـ  -ٔٓٔ
الطبعة ، القاىرة، دار الفكر العربي: الناشر، كمجامعيـ المقدسة كفرقيـ( لدمحم أبك زىرة

 ـ ٜٙٙٔ -ىػ  ٖٔٛٔالثالثة 

دار ، ، ترجمة عمي الجكىرؼ ، ألحمد ديدات، مسألة صمب المسيح بيف الحقيقة كاالفتراء -ٕٓٔ
 نشر مجمع البحكث اإلسبلمية األزىر، الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير
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tassel. www .، ـٖٕٔٓ/ٔٔ/ٛتاريخ االقتباس ، مركز التأصيل لمدراسات كالبحكث -ٖٓٔ
com ـٜٜٛٔ-ق ٜٓٗٔ، اقتباس مف الشبكة العنكبكتية 

د : إشراؼ، كآخركف ، عادؿ مرشد -شعيب األرناؤكط : تحقيق: مسند احمد بف حنبل  -ٗٓٔ
 -ىػ  ٕٔٗٔ، األكلى: الطبعة، مؤسسة الرسالة: نشر، عبد هللا بف عبد المحسف التركي

 . ـ ٕٔٓٓ

التبريزؼ ، كلي الديف، أبك عبد هللا، دمحم بف عبد هللا الخطيب العمرؼ : مشكاة المصابيح ٘ٓٔ
 –المكتب اإلسبلمي : نشر، دمحم ناصر الديف األلباني: تحقيق، ىػ(ٔٗٚ: )المتكفى
 ٜ٘ٛٔ، الثالثة: الطبعة، بيركت

صبلح . كاعتنى بو دشرحو ، عبد الكاحد المراكشي: المعجبفي تمخيص أخبار المغرب -ٙٓٔ
 ىػ ٕٙٗٔسنة ، األكلى: الطبعة، المكتبة العصرية: الناشر، الديف اليكارؼ 

: لعادؿ نكييض الناشر: معجـ أعبلـ الجزائرِمف َصدر اإلسبلـ َحّتى الَعصر الَحاِضر -ٚٓٔ
، الثانية: الطبعة، بيركت  لبناف، مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليف كالترجمة كالنشر

 ٜٓٛٔ-ىػ  ٓٓٗٔ

 . لبناف -بيركت ، دار إحياء التراث العربي، عمر رضا كحالة، معجـ المؤلفيف -ٛٓٔ

: أبك الحسيف )المتكفى، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ : معجـ مقاييس المغة -ٜٓٔ
 -ىػ ٜٜٖٔ: عاـ النشر، دار الفكر: نشر، عبد السبلـ دمحم ىاركف : تحقيق، ىػ(ٜٖ٘
 . ـٜٜٚٔ

أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازؼ الممقب ، مفاتيح الغيب -ٓٔٔ
 –دار إحياء التراث العربي : الناشر، ىػ(ٙٓٙ: بفخر الديف الرازؼ خطيب الرؼ )المتكفى

 . ىػ ٕٓٗٔ -الطبعة الثالثة ، بيركت

 ىػٕٗٗٔ –محـر  –مكة المكرمة ، منقذ بف محمكد السقار. مقاؿ د -ٔٔٔ
 com. mongiz@maktoob: مكقع منقذ بف محمكد السقارالبريد اإللكتركني 

http://www.tassel.com/
http://www.tassel.com/
http://www.tassel.com/
mailto:mongiz@maktoob.com
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باب المقامة ، ىػ(ٙٔ٘: أبك دمحم القاسـ بف عمي الحريرؼ )المتكفى، مقامات الحريرؼ  -ٕٔٔ
 . ـ ٖٚٛٔسنة النشر، بيركت، نشر مطبعة المعارؼ، الشتكية

مكتبة النيضة المصرية ، الجزء الخامس ، أحمد شمبي: التاريخ اإلسبلمي مكسكعة -ٖٔٔ
 . ٜٛٛٔ، الطبعة الثالثة، مصر ك القاىرة، العامة

السنة ، الطبعة الثالثة، دار العمـ لممبلييف،:عبد الرحمف بدكؼ ، مكسكعة المستشرقيف -ٗٔٔ
ٜٜٖٔ . 

، الشيخ عمي بف عبد القادر العمكؼ مجمكعة مف العمماء بإشراؼ ، مكسكعة الممل كالنحل -٘ٔٔ
 dorar. net، نشر مكقع الدرر السنية عمى االنترنت

 net. toislam. wwwمكقع دعكة اإلسبلـ  -ٙٔٔ

قديما مكقف أصحاب األىكاء كالفرؽ مف السنة النبكية كركاتيا جذكرىـ ككسائميـ كأىدافيـ  -ٚٔٔ
مكتبة ، ىػ(ٕٚٗٔ: أبك ياسر دمحم بف مطر بف عثماف آؿ مطر الزىراني )المتكفى، كحديثا
 ، قٔٔٗٔ، الطبعة األكلى، الصديق

تحقيق دمحم ، ، أحمد بف دمحم المقرؼ التممساني، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب -ٛٔٔ
 . قٖٚٙٔ، ٔطبعة ، محيي الديف عبد الحميد

لدمحم بف أبي بكر بف سعد شمس الديف ابف ، الحيارػ في أجكبة الييكد كالنصارػ ىداية  -ٜٔٔ
-ق ٙٔٗٔالطبعة األكلى ، تحقيق دمحم أحمد الحاج، قٔ٘ٚالقيـ الجكزية المتكفى 

 . ـٜٜٙٔ

، اسماعيل عيد باشا البغدادؼ: مؤلفو، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف -ٕٓٔ
 . ٜ٘٘ٔسنة ، المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿعناية ككالة طبع 

 -كمية أصكؿ الديف. الدكتكر صالح حسيف الرقب. الفكرؼ  كالغزك المعاصر كاقعنا -ٕٔٔ
 ـٕٓٔٓ -ىػٖٔٗٔ. الطبعة الجديدة. غػزة -فمسطيف . الجامعة اإلسبلمية

http://www.toislam.net/
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الديف أحمد بف دمحم بف أبي بكر أبك العباس شمس ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف -ٕٕٔ
الطبعة ، بيركت -دار صادر ، إحساف عباس. تحقيق د، ى(ٔٛٙ -ٛٓٙابف خمكاف )
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ملخص ال راسة

الحم  هلل ال ا بنعمته تت  الصالحا  ,  الص ة  الس   على أشرف الخلع دمحم  على آله  صحبه 

  سل  ,  م  تبعه  بإحسا  إلى     ال    ,  بع  : 

   ا البحث بن ا  ) م قف اإلما  القرطبي م  عقائ  النصارى ( 

    على النح  التالي . ق  جا،   ا البحث في مق مة ,  تمه   ,  ث ثة فص   ,  خاتمة    

في المق مة ب ن  أ م ة الم ض ع ,  سب  إخت اره ,  ال راسا  السابقة ,   ضح  منهج 

 ال  راسة ,  خطة البحث . 

أما في الفص  التمه  ا : فق  تح ث  ع  ترجمة اإلما  القرطبي ,  نشأته ,  علمه ,  مؤلفاته , 

  ة  االثقاف ة  االجتماع ة . ت م  ه ,  عصره م  الناح ة الس اس ة  ال  ن

أما بالنسبة للفص   األ   :فق  تح ث  ف ه ع  حق قة النصارى  صفاته   فرقه  ,  نشأته  , 

  مصا ر   ,  ع قته  بغ ر   م  األم  اوخرى .

 ا  اإلله ة ,  عق  ته  في لأما في الفص  الثاني : فق  تح ث  ف ه ع  عق  ة النصارى في ا

 ,   لك م  خ   األق ا  التي أ ر  ا القرطبي في تفس ره  كتابه اإلع   .الصفا  اإلله ة 

أما في الفص  الثالث  األخ ر ك فق  تح ث  ع  أركا  اإل ما  عن  النصارى  ب أته بعق  ته  في 

النب ة  األنب ا، , ث  في الم ئكة , ث  بالكت  السما  ة , ث  إ مانه  بال    اوخر ,   لك م  خ   

 ق ا  التي أ ر  ا القرطبي في تفس ره  كتابه اإلع   .األ

  أخ راً : البحث بخاتمة اشتمل  على أ   النتائج  الت ص ا  .  م  أ   النتائج :

أ  القرآ  الكر   ق  تعرض للنصارى بشك  مفص  مب نا صفاته   طبائعه  ك   لك م  أج  أ  

 لتعام  معه  ,   ح ر منه  ,   ستط ع ا تب   المسل  حق قته  

 . م  أ   الت ص ا 

إ  تفس ر القرطبي تفس ر جل    مك  اإلستفا ة منه في كث ر م  ال راسا  العق  ة مث  :  -

م قف النصارى م  المسلم    ال ه   ,  التعرف على عقائ  النصارى  صفاته  

  أخ قه  .

  راسة ر ا ا  النصارى في التفاس ر  الحك  عل ها . - -

 ى التناقضا  ال ار ة عن   النصارى في كتبه  الق سة .تسل ط الض ، عل -



Abstract 

Praise be to Allah the Most Gracious, the Most Merciful and Peace be 

upon the prophet Mohammed and his companions and followers. 

Title:  The Attitude of Imam Al-Qortobi from the Christian Doctrines 

This study consists of an introduction, a preliminary chapter, three chapters 

and a conclusion. 

In the introduction, the researcher explains the importance of the study, 

reasons of its selection, review of literature, methodology and the study 

plan. The preliminary chapter presents the biography of Imam Al-Qortobi, 

his life, knowledge, books, students and the political, religious, cultural and 

social features of his age. The first chapter discusses the reality of 

Christians, their characteristics, groups, their sources and relationship to 

other nations. The second chapter explains the Christians’ belief in God 

and divine attributes through the opinions of the Imam Al-Qurtobi as stated 

in his books. The third chapter discusses the cornerstone of the Christian 

belief. It starts with their belief in prophethood and prophets, angels, divine 

books, and the Day of Judgment. Finally, the conclusion includes the most 

important findings and recommendations: 

Some of the most important findings are:  

- Al-Qurtobi’s book of interpretation of the holy Quran is an 

invaluable book that can used as a source for many studies in 

doctrines such as: the doctrines of Christians and Jews and to 

identify their believes, characteristics and morals.  

- The book is also a good source for studying the Christian narratives 

in interpretation and enables researchers to judge such narratives. 

- It also sheds light on the contradictions found in the Christians holy 

books.  

  


