
 

 

 

 أصول االعتقاد يف قصة عيسي بن مرمي عليو السالم 

 )دراسة مقارنة ينب القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا(

 جستريادلارسالة 

 

 إعداد

  عوض علي صاحلالطالب: 

 31013731 : رقم التسجيل

 

 

 

 

 

 اإلسالميةقسم الدراسات 

 كلية الدراسات العليا 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

6102 



 

2 

 

 تقدـ إىل جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج

 الستيفاء شرط من شركط اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت

 ُب الدراسات اإلسبلمية

 

 إعداد

 عوض علي صاحل 

 31013731  رقم التسجيل :

 

 قسم الدراسات اإلسالمية

 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

6102 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 



 

6 

 

 

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة

 المشرف موافقة  .أ 

 تقرير التعديالت  .ب 

 الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة  .ج 

 إقرار الطالب  .د 

 الشعار  .ه 

 االىداء  .و 

 مستخمص البحث  .ز 

 مستخمص البحث بالمغة االنجميزية  .ح 

 مستخمص البحث بالمغة االندونيسية  .ط 

 شكر وتقدير  .ي 

   الفصل االول: االطار العام 

 . خمفية البحث أ 3

 . أسئمة البحث ب 6

 ج. اىداف البحث 6



 

7 

 

  د. فوائد البحث 0

 . حدود البحثـى 8

 و. الدراسات السابقة 8

 ز. تحديد المصطمحات 31

  : االطار النظري  الفصل الثاني 

 أ. العقيدة االسالمية 
 

 االسالمية ىمية العقيدةأ . 3 31

 مصادر العقيدة االسالمية .1 31

 .خصائص العقيدة االسالمية1 30

 العقيدة النصرانيةأ.  
 

 النصرانية ىمية العقيدةأ . 3 17

 لنصرانيةمصادر العقيدة ا .1 13

 . االناجيل المعتبرة عند النصارى 1 11

 .خصائص العقيدة النصرانية1 16

 ب .القصص القرآني 
 



 

8 

 

 ىداف القصص القرآني أ.3 17

 .انواع القصص القرآني1 11

 .خصائص القصص القرآني1 11

 د. التعريف بعيسي عليه السالم  
 

 .مولده3 11

 . معجزاتو1 16

 .دعوتو1 10

   الفصل الثالث : منهج البحث   

 أواًل: نوع البحث 18

 ثانيًا: مصادر البيانات 17

 ثالثًا: أدوات جمع البيانات 13

 رابعًا : طرق تحميل البيانات 11

 خامسًا : ىيكل البحث  11

  عرض وتحليل البيانات :  رابعالفصل ال  

 االطار التمييدي :التعريف بإنجيل يوحنا 



 

9 

 

 .كاتب انجيل يوحنا3 10

  .تاريخ كتابتو1 14

  .المغة التي كتب بيا1 17

  .الغرض من كتابتو1 17

  .مكانة انجيل يوحنا عند النصارى 1 13

من خالل  القران الكريم وانجيل يوحنا عندأ. أصول االعتقاد في االلييات  
 قصة عيسي بن مريم عميو السالم

 تمييد 11

 أوال: االعتقاد بتوحيد هللا سبحانو وتعالى 11

 ثانيا: االعتقاد بمشيئة هللا وقدرتو 61

 ثالثا :االعتقاد بأثبات  صفة مكر هللا تعالي بالكافرين 64

 جدول مقارنة بين القران الكريم وانجيل يوحنا في االلييات 00

من خالل  القران الكريم وانجيل يوحناعند ب. أصول االعتقاد في النبوات  
 قصة عيسي بن مريم عميو السالم

 تمييد 08

 االعتقاد بأن عيسي بن مريم رسول هللا :أوالً  87

 ثانيًا: االعتقاد في معجزات المسيح عميو السالم 81



 

10 

 

 ثالثا: االعتقاد ببشارة دمحم عميو السالم 43

 : االعتقاد برفع المسيح عميو السالمرابعا 46

 جدول مقارنة بين القران الكريم وانجيل يوحنا في النبوات 44

من يوحنا   القران الكريم وانجيلعند د. األصول االعتقادية في السمعيات  
 خالل قصة عيسي بن مريم عميو السالم

 تمييد 373

 عودة عيسى عميو السالم آخر الزمن :أوالً  371

 ثانيًا: مسألة البعث 376

 الثا :االعتقاد بموقف المسيح عميو السالم يوم القيامةث 333

 جدول مقارنة بين القران الكريم وانجيل يوحنا في السمعيات 330

  النتائج والتوصيات :  لخامسالفصل ا  

 أ. النتائج 338

 ب. التوصيات 313

311   المصادر والمراجع  

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 ب 

 

- 

 

 



 

 ج 

 

 



 

 د 

 

 إقرار الطالب

 أان ا١توقع أدانه ، كبياانٌب كاآلٌب :        

 صاحل عوض علي:         االسم 

  31013731 :  رقم التسجيل

مقارنة بني أصول االعتقاد يف قصة عيسي بن مرمي عليو السالم )دراسة  :       العنواف 
    القران الكرمي واجنيل يوحنا(

أقر أبف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت         
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 مستخلص البحث

أصول االعتقاد يف قصة عيسي بن مرمي عليو السالم )دراسة مقارنة م.  1736، صاحل عوض علي
رسالة ادلاجستري ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الدراسات بني القران الكرمي واجنيل يوحنا ( 

امحد جالل  الدكتور األول : . ادلشرفجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنجالعليا 
 عون الرفيق ادلاجستريالدكتور  ادلشرف الثاين : –،ادلاجستري الدين 

 العتقادية ُب قصة ا١تسيح عليو السبلـ ضمناالصوؿ اأنواع إىل معرفة كٖتليل  الدراسة ىدفت
حتياج اإلنساف اا٢تدؼ من إثراء موضوع مقارنة األدايف الف ك  لقراف الكرَل كنصوص ا٧تيل يوحنا،سور ا

 .ا١تعاصر ٢تذا العلم ال سيما ُب زمن صار العامل فيو قرية صغَتة
 كمصادر البياانت الدراسةا١تقارف ُب ىذه  اعتمدت فيو على اتباع ا١تنهج ىذا البحث يةومنهج

ىي القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا، ابإلضافة إىل مصادر اثنوية أعانت الباحث ُب الوصوؿ إىل أىدافو، ككاف 
 .   استخداـ ا١تنهج االستقرائيك  ا١تنهج ا١توضوعيأسلوب ٖتليل البياانت معتمدان على 

  
ايل ثبلثة اقساـ قسم لئل٢تيات كقسم للنبوات اف تقسيم قصة ا١تسيح عليو السبلـ  نتائج البحثو       

كقسم اخَت لسمعيات، استحساان ك٘تاشيا كاتباعا إلثر جانب من علماء االمة الذين يركف ذلك التقسيم 

( ففي اال٢تيات اإلٯتاف بتوحيد هللا ُب 3ألمور العقيدة لعلو يكوف احد االدلة علي صحة التقسيم، )
 كماؿ على مض، كتدؿ قصة خلق عيسي عليو السبلـ ُب القراف الكرَلالقراف كاضح كُب ا٧تيل يوحنا غا

كأما  ا٧تيل يوحنا فهناؾ تناقض كبَت اذ يساكم بُت مشيئة هللا تعايل  مشيئتو، كنفوذ قدرت هللا تعايل،
كمشيئة ا١تسيح عليو السبلـ كاحياان يثبت كحدانية قدرة هللا تعايل، كٓتصوص صفة كهللا خَت ا١تاكرين 

رة ُب القراف الكرَل افًتؽ علماء العقيدة االسبلمية فيها ايل فريقُت فريق التفويض كفريق ا١تذكو 

 انر ُب ىالكة كلها البشرية تكوف ا١تسيح يرسل اف مل ( كُب النبوات يعتقد ا٧تيل يوحنا أنو1التأكيل،)
الوىية ا١تسيح ، ككذلك اعتقاد النصارل اف ا١تعجزات ا١تسيح عليو السبلـ ماىي اال دليل علي  جهنم،

كاليت منها ما صدقو القراف الكرَل كمنها ما قد كذبو كمنها ماسكت عنو، كما اف القراف الكرَل يعتقد 
ابهنا أدلة لتوحيد هللا عز كجل كيؤكد القراف الكرَل علي بشارة عيسي عليو السبلـ ابلنيبء صلي هللا عليو 

ح القدس، كُب نفس االطار يوكد القراف الكرَل علي كسلم بينما  يوكد ا٧تيل يوحنا اف التبشَت كاف برك 

( كُب السمعيات يوجد اتفاؽ ايل حد ما بُت القراف 1رفع ا١تسيح عليو السبلـ كا٧تيل يوحنا يقوؿ ٔتوتو، )
  الكرَل كا٧تيل يوحنا حو٢تا مع االختبلؼ ُب اسباب كقعها كالتناقض داخل نصوص اال٧تيل نفسو  .
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ABSTRACT 

Awad, Saleh A. Ali, 2016. Basic Beliefs in the Story of Prophet Isa Ibn Maryam 

(PBUH). (Comparative Study between Quran and Gospel of Johanna), Thesis. 

Islamic Study Department of Postgraduate Program in Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University, Malang.  

Advisor I: Dr. Ahmad Jalaluddin, M.A. Advisor II: Dr. Aunur Rofiq. 

Keywords: Basic beliefs, Story of Prophet Isa, Gospel of Johanna  

The objectives of this research are to understand and analyze the variants of 

basic beliefs in the story of Prophet Isa (PBUH) in some ayahs in Quran and the 

redaction of Gospel of Johanna. Excessive quantity of religious comparison themes is 

modern people’s need of this science, especially today. 

The research method used is comparative method. The data sources are Quran 

and Gospel of Johanna as primary source and some secondary sources to achieve the 

objectives. The analysis method uses thematic and inductive methods. 

The result shows that the story of Prophet Isa (PBUH) is divided into three 

categories: deity, prophethood, and listening. People think positively, follow the 

wealth of intellectual aspect and consider that this division is part of beliefs will create 

argumentation of justification of this division. For instance: believe in oneness of 

Allah is clear in Quran while in the Gospel of Johanna is complex. The story of the 

creation of Isa (PBUH) in Quran shows Allah’s perfect power and the realization of 

Allah’s will, while in the Gospel, there is a great contradiction because the will of 

Allah is considered equal with the intention of Isa (PBUH). The discussion about the 

nature of Allah in Quran; Allah is above all schemers, theologians are grouped into 

two: tafwid (relegation of matter to God) and ta’wil (allegorical interpretation). 

Gospel of Johanna believes that if Prophet Isa (PBUH) was not sent, undoubtedly all 

humans will be perished in hell. Christians believe that the phoenixes of Prophet Isa 

are the evidences of Isa Christ’s deity. Some of those phoenixes are considered valid, 

invalid, and being ignored in Quran. Holy Quran believes that this is argumentation of 

Allah’s oneness. Quran also delivers the good news of Prophet Muhammad to Prophet 

Isa, while in the Gospel of Johanna emphasises that the good news is delivered by 

angel Gabriel. In the same frame, Quran affirms the appointment of Prophet Isa while 

Gospel of Johanna explains about the mort of Prophet Isa. In the listening (several 

information) there are some similarities between Quran and Gospel and some 

differences about the cause of events and the contradiction of texts in the Gospel 

itself. 
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ABSTRAK 

Saleh A Ali Awad, 2016. Dasar - Dasar Keyakinan dalam Kisah Nabi Isa bin 

Maryam As.(Studi Komparatif antara al-Qur'an dan Injil Yohana), Tesis. Jurusan 

Studi Islam.Program Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing I: Dr. Ahmad Jalaluddin.M.A. Pembimbing II: Dr.Aunur Rofiq.  

Kata Kunci : Dasar-dasar Keyakinan, Kisah Nabi Isa, Injil Yohana . 

 Tujuan Penelitian ini adalah memgetahui dan menganalisis varian dasar dasar 

keyakinan dalam kisah Isa As dalam beberapa surah al-Qur'an al-Karim dan redaksi 

Injil Yohana. Karena tujuan kekayaan tema perbandingan agama merupakan 

kebutuhan manusia modern terhadap ilmu ini, apalagi dimasa yang mana dunia ini 

bagaikan desa  kecil.  

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode komparatif. Sedangkan 

sumber datanya adalah al-Qur'an al-karim dan Injil Yohana. Disamping itu sumber 

data sekunder adalah sumber data yg membantu untuk mencapai beberapa tujuan 

peneliti. Metode analisis data menggunakan metode tematik dan induktif.. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisah Isa As terbagi menjadi tiga. 

Pertama: ketuhanan. kedua: kenabian dan ketiga: pendengaran. Dengan beranggapan 

baik, berjalan dan mengikuti kekayaaan aspek intelektual umat yang memandang 

pembagian itu adalah bagian dari akidah, sehingga menjadi sebuah dalil atas 

kebenaran dari pembagian tersebut. Misal: Iman kepada keesaan Allah dalam al-

Qur'an adalah hal yang jelas. sedangkan dalam kitab Injil Yohana hal itu adalah hal yg 

rumit(kompleks). Kisah penciptaan Isa As dalam al-Qur'an al-Karim menunjukkan 

atas kesempurnaan kekuasaan Allah dan realisasi dari kehendak-Nya. Sedangkan 

dalam kitab Injil terdapat kontradiksi besar karena kehendak Allah disamakan dengan 

kehendak Isa As dan terkadang menetapkan keesaan Allah saja.  Khusus pada sifat 

Allah yaitu maha sebaik-baik pembalas tipudaya yang ada dalam al-Qur'an al-karim, 

para teolog (ulama  akidah) terbagi menjadi dua kelompok. Pertama: kelompok 

tafwidh (memasrahkan) dan Kedua: Kelompok takwil (menakwilkan). Kitab Injil 

Yohana meyakini bahwa jika nabi Isa As tidak diutus, niscaya manusia akan hancur di 

neraka Jahanam. Begitu juga orang-orang Nashrani meyakini bahwa mukjizat-

mukjizat nabi Isa adalah bukti ketuhanan Isa al-masih. Diantara mukjiazatnya ada 

yang dibenarkan oleh Al-Qu'ran, ada yang didustakan al-qur'an dan ada pula yang 

didiamkan. Sebagaimana al-Quran al-karim menyakini bahwa hal itu adalah argumen-

argumen atas keesaan Allah. Al-Qur'an juga menegaskan atas kabar bahagia tentang 

nabi Muhammad SAW kepada nabi Isa As. dimana Injil Yohana menegaskan bahwa 

pemberian kabar bahagia tersebut melalui malaikat jibril. Dalam bingkai yg sama, al-

Qur'an menegaskan atas pengangkatan nabi Isa As sedangkan Injil Yohana 

menjelaskan kematian nabi Isa. Dalam pendengaran (beberapa informasi) terdapat 

titik temu antara al-Qur'an dan Injil Yohana seputar informasi, serta terdapat pula 

perbedaan pada beberapa penyebab kejadian, dan kontradiksi antar beberapa teks 

dalam Injil itu sendiri. 
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 شكر وتقدير  

بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،اٟتمد  رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ      
 األنبياء كا١ترسلُت كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت ،كبعد.

كتابة ىذه الرسالة العلمية من   االنتهاء بعد توفيق ا١توىل عز كجل كتيسَته يل ُب   
شكرم  ٓتالص امتناٍل كجزيل من صميم قليب أتقدـف أ ُب ىذا ا١تقاـ يطيب يل

ىذه الرسالة إ٘تاـ  ُب قدموا يل مساعدة أك مسا٫تة لكل من تقديرمكأٙتن  كعرفاٍل
 كأخص منهم ابلذكر ،
مدير جامعة موالان مالك إبراىيم ، موجيا راىرجوالدكتور اٟتاج  االستاذ.  3

 اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج.
امعة موالان مالك ّتالعليا  اتمدير الدراس، حبر الدينالدكتور اٟتاج  االستاذ.  1

 إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج.
عون كالدكتور  ، بصفتها ا١تشرؼ األكؿأيضان ،أمحد جالل الدين . الدكتور  1

 ى ْتثيكأشرفا عل يل النصح كاالرشاداللذاف كجها  بصفتو ا١تشرؼ الثاٍل، ،الرفيق
 .ىذا البحثكتابة   كل مراحل  بكل اىتماـ كصرب كحكمة ُب

 تاالسبلمية ُب كلية الدراسا تقسم الدراسا ةبصفتها رئيس تيوك محيدة. الدكتورة  4
على دعمها  جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنجالعليا كلية 

  ك٣تهوداهتا ا١تتواصلة
جامعة موالان مالك مسجل كلية الدراسات العليا بصفتو  منري العابدين. الدكتور  1

 على دعمو ك٣تهوداتو ا١تتواصلة. إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج
جامعة موالان مالك إبراىيم ُب . ٚتيع األساتذة ُب الدراسات العليا اًتمُت  6

حث أف ،كاألصدقاء كمن ال يستطيع الباكموظفيها  ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية
 ىنا. يذكرىم ٚتيعان 
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 الفصل األول اإلطار العام

 خلفية البحث .أ 

اٟتمد  رب العا١تُت منزؿ الكتاب ابٟتق ا١تبُت ،كالصبلة كالسبلـ  علي أشرؼ 
األنبياء كا١ترسلُت الداعي إىل توحيده ابلرٛتة كا١توعظة اٟتسنة، كعلى آلة كأصحابو الغر 

  -ا١تيامُت أما بعد:
تتابعت رسلو إىل البشرية كأينزؿ عليهم رساالتو الواحدة بعد  من فضل هللا تعايل أف

االخرة تقرر شرائعو اٟتكيمة، كالَّيت من شأهنا أف ترسي هبم إىل شاطئ النجاة ُب الدنيا 
كاالخرة ألهنم تلقوا عقيدهتم كشريعتهم من إلو كاحد، عامل بطباع كخصاؿ خلقو كميو٢تم 

الرساالت السماكية سلسلة كاحدة يتمًٌم بعضها بعضان، قاؿ تعايل﴿ نػىزَّؿى ف كنزعاهتم،
ابٟتىقًٌ ميصىدًٌقان ١تا بُت يديًو كأىنزىؿى التَّوراةى كاإل٧تيلى ًمن قىبلي ىيدلن للنَّاًس  عليكى الكتابى 

كأىنزىؿى الفيرقافى إفَّ الَّذين كىفىريكا آبايًت هللا ٢تم عىذىابه شىديده كهللا عىزيزه ذيك انًتقىاـ ﴾
قولة ك  1

ابًًئُتى من آمنى اب كاليوـً اآلًخًر تعايل ﴿إفَّ الَّذين امىنيوا كالَّذين ىاديكا كالنَّصارل كالصَّ 
زنوفى﴾  2كعىًملى صاًٟتان فلهيم أجريىيم عند رهبًًٌم كال خىوؼه عليهم كال ىيم ٭تى

من ا١تبلحظ اف اآلايت السابقة تقٌرًر عقيدة التَّوحيد ككحدة الدًٌين، الَّذم تضمَّنتو 
ابلتسليم بوحدانية هللا، لذلك الكتب السماكية كا١تنزلة من عند هللا تعاىل، كىي تتلخَّص 

ال يغٍت السابق منها عن البلحق الشرائع السماكية فهي رسالة هللا لئلنساف، اليت تقـو 
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على أساس أف هللا تعاىل مل ٮتلق اإلنساف عبثا كمل يًتكو سدل، كإ٪تا لغاية ٤تددة معلومة، 
 كابلتايل أرسل لو الرسل كاألنبياء كأنزؿ عليهم الكتب كالشرائع.

كقد بيَّنت اآلايت الكرٯتة ُب النص القرآٍل السابق كحدة مصدر الشرائع 
السماكية، كأبرزت الصلة القوية بينها، ىذه النظرة القرآنية حوؿ كحدة االعتقاد ُب 
االدايف السماكية ٧تدىا كاضحة جلية كتاب هللا ا١تنزؿ علي ا١تسيح عليو السبلـ الف 

لى الرسل كاحدة من خبلؿ قولة تعايل )كىقػىفَّينا على اٞتهة الَّيت تتنزَّؿ منها الكتب ع
آاثرًًىم بعيسى ابن مرَل ميصىدًٌقان ًلمىا بُت يديو من التَّوراة كآتيناه اإل٧تيل فيو ىيدلن كنوره 
كمصدًٌقان ١تا بُت يديو من التَّوراًة كىدلن كمىوًعظىةن للمتَّقُت كىٍليىٍحكيم أىلي اإل٧تيل ٔتا أىنزىؿ هللا 

ن مل ٭تكم ٔتا أىنزؿى هللا فأكلئك ىمي الفاسقوف كأنزلنا إليك الكتاب ابٟتقًٌ ميصىدًٌقان ١تا فيو كم
ٍيًمنان عليو ﴾ يو من الكتاب كميهى كاال٧تيل ىنا كتاب هللا ا١تنزؿ علي سدان عيسي  3بُت يىدى

عليو السبلـ االف ىذا اال٧تيل ال كجود لو بُت يدم النصارل  كليس من ضمن االانجيل 
١تا كقع من ٖتريف  ُب اال٧تيل  سوآءا  كاف ٖتريفا لفظيا بتبديل  4 يقدسوهنا االفاليت

االلفاظ كالعبارات كالنصوص ٦تا يوثر علي ا١تعٍت  اك ٖتريفا معنواي بتغَت معاٍل النصوص 
٦تا ادم إىل ظهور اربعة اانجيل ٥تتلفة فيما بينو كعند ْتثنا ُب التاريخ  5فتذىب قداستو
عن إسناد ٢تذه األانجيل إىل من تنسب إليو ال ٧تد من ذلك شيئان البتة ال لدل النصارل 
كاف اخر تلك االانجيل ا٧تيل يوحنا حيث ٧تد اختبلؼ بينو كبُت 6قليبلن كال كثَتان.
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االانجيل الثبلثة السابقة فهو اال٧تيل الوحيد الذم اعلن صراحة أبلوىية ا١تسيح حيت ٝتاه 
ُب االصحاح ا٠تامس من ا٧تيل يوحنا "اٟتق اٟتق أقوؿ  كما  7بعضهم إب٧تيل االانجيل

لكم ال يقدر االبن أف يعمل من نفسو شيئنا، إال ما ينظر االب يعمل، ألف مهما عمل 
حيث جاء تفسَته عند النصارل، لو كاف السيد ا١تسيح  8ذاؾ فهذا يعملو االبن كذلك(

أكضح أنو ال تناقض بينو كبُت أقل من اَّللَّ من جهة البلىوت اللتـز بتوضيح ذلك، لكنو 
ككذلك قولو  9اآلب، ألف ما يفعلو اآلب إ٪تا يفعلو ابالبن الذم ىو قوة اَّللَّ كحكمتو.

 10)....اشهد اف ىذا ىو ابن هللا(
كيوضح كاتب ا٧تيل يوحنا الغرض من كتابة ا٧تليو كىو أتكيد أىم أصل اعتقادم     

عن ا١تسحيُت اال كىو االعتقاد أبلوىية ا١تسيح حينما قاؿ كاما ىذا فقد كتبت لتؤمنوا اف 
 11يسوع ىو ا١تسيح  ابن هللا كلكي تكونوا لكم اذا امنتم حياة ابٝتو.

لقرآف الكرَل بتأصيل العقيدة الصحيحة ُب نفوس ككغَته من الكتب السماكية اىتم ا   
ا١تسلمُت حيث ٧تد العديد من اآلايت الكرٯتة جاءت ُب تقرير عقيدة التوحيد، توحيد 
العبادة كالربوبية كاألٝتاء كالصفات، إخبلص العبادة كتثبيت أصوؿ االعتقاد كمل يعتمد 

لعكس من ذلك ٘تاما  فقد القرآف الكرَل أسلوابن كاحدان لتقرير ىذه العقيدة، على ا
، فتارة ٧تده يعتمد على أسلوب اٟتوار، كاترة أخرل يعتمد 12تعددت أساليبو كاختلفت

أسلوبى الًتبية كاستثارة الوجداف كاٟتماسة علي  على أسلوب ضرب ا١تثل، كاترة يعتمد
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كىو ،كاترة يعتمد على أسلوب القصة 13اليت ٖتٌرًؾ دكاعي اإلٯتاف كتثبت العقيدة كاليقُت
من األساليب اليت اعتٌت القرآف الكرَل هبا عناية خاصة، ١تا فيها من عنصر التشويق، ١تا 
٢تا من أتثَت ُب النفوس، كسهولة ُب اٟتفظ، كسرعة االنتشار بُت الناس، كقد أشار القرآف 

 14إىل ىذا ُب أكثر من آية من ذلك قولو تعاىل:﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكركف﴾
اآلايت اليت تبُت اعتماد القرآف أسلوب القصص، ك يتميز القىصىص إىل غَت ذلك من 

القرآٌٍل عن غَته من سائر القصص ٓتصائص يعلو هبا جبللةن كقداسةن، كيزداد هبا ببلغة 
كإعجازنا، كيعظم هبا أ٫تية كأتثَتنا، كهبذه ا٠تصائص استحق أف ييوسىم أبحسن القصص ُب 

كتشكل العقيدة اإلسبلمية اور 15ص ﴾ قولو تعاىل: ﴿٨تن نقص عليك أحسن القص
 األساسي ُب القصص القرآٍل كذلك  أل٫تيتها ُب حفظ الدين.

فنجد القرآف الكرَل يسرد القصص اليت من شأهنا تثبًٌت اإلٯتاف كقصص األنبياء     
كأتباعهم من ا١تؤمنُت الذين صربكا على األذل حىت جاء نصر هللا، كمن قصص األنبياء 

ها جانب عقدم ُب القرآف الكرَل قصة ا١تسيح عيسي بن مرَل حُت بعثو هللا اليت كجد في
تعاىل إىل قومو لتوحيده فلم ٬تد أذاان صاغية إال من رحم هللا منهم قاؿ تعايل ﴿ فػىلىمَّا 

نصىاري اَّللًَّ آمىنَّا أىحىسَّ ًعيسىٰى ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىنصىارًم ًإىلى اَّللًَّ ۖ قىاؿى اٟتٍىوىارًيُّوفى ٨تىٍني أى 
لقد ذكر القرآف الكرَل ُب قصة عيسي عليو السبلـ العديد 16اًبَّللًَّ كىاٍشهىٍد أبًىانَّ ميٍسًلميوفى﴾

ـى  من الدالئل لًتسيخ العقيدة ُب نفوسنا كقولو تعايل ﴿ًإفَّ مىثىلى ًعيسىى ًعٍندى اَّللًَّ كىمىثىًل آىدى
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كقولو تعاىل ﴿قىاؿى ًإٌٍلً عىٍبدي اَّللًَّ آاتىٍلى اٍلًكتىابى 17كيٍن فػىيىكيوفي﴾   خىلىقىوي ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ قىاؿى لىوي 
كىجىعىلىًٍت نىًبيِّا ﴾ فأكؿ شيء تكلم بو تنزيو ربو عز كجل كإثبات العبودية لو

18 
 

صوؿ االعتقادية اليت جاء ُب القراف الكرَل كمن ىنا يكوف مدار دراستنا حوؿ األ    
السبلـ ابستخراجها كتصنيفها ٍب مقارنتها مع ا٧تيل يوحنا حيث  داخل قصة ا١تسيح عليو

اف أسلوب كمنهج الدراسة ا١تقارنة تساعد ُب انتاج جو يسوده ا٫تاؿ العصبية كاعماؿ 
العقل ٦تا يسهل قبوؿ اٟتق  ككاف من أسباب اختيارم ٢تذا ا١توضوع قلة البحوث العلمية 

ّتانب  العقيدة كبياف منهجها  كيظهر ىذا عن قصة نيب هللا عيسي بن مرَل فيما يتعلق 
من خبلؿ مطالعيت ١تا توفر بُت يدم من أْتاث ككتب تعٍت ابلعقيدة ُب قصص األنبياء 
إذ كجدت أغلبها تًتكز على قصة نوح كموسي كإبراىيم عليهم السبلـ ككذلك حاجة 

قرآٍل ُب الدعاة إىل هللا كطبلب العلم إىل دراسة شاملة متعمقة تبحث عن ا١تنهج ال
عرض قضااي االعتقاد كتقريره كالدعوة إليو من خبلؿ القصص القرآٍل متخذا قصة عيسي 
عليو السبلـ ٪توذجا فجاء ىذا البحث ليربز جوانب أصوؿ االعتقاد ُب ضوء معطيات 
قصة عيسي عليو السبلـ من القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا، كلينب ٝتو القراف الكرَل كاعجازه 

كتب السماكية اليت حرفها اىلها اللذين نزلت ٢تم كمقارنتها ٔتا كجد ُب كتفرده عن ال
 ا٧تيل يوحنا من اعتقاد.
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 أسئلة البحث . .ب 
ماىي األصوؿ االعتقادية ُب اال٢تيات عند القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا من خبلؿ  .1

 قصة عيسي بن مرَل عليو السبلـ ؟
الكرَل كا٧تيل يوحنا من خبلؿ األصوؿ االعتقادية ُب النبوات عند القراف  ماىي .2

 قصة عيسي بن مرَل عليو السبلـ؟
األصوؿ االعتقادية السمعية ُب القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا من خبلؿ قصة  ماىي .3

 عيسي بن مرَل عليو السبلـ ؟

 ج. أىداف البحث .

معرفة كٖتليل األصوؿ االعتقادية ُب اال٢تيات ُب قصة ا١تسيح عليو السبلـ كاإلٯتاف  .1
 هللا  تعايل كصفاتو  لدم القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا.

معرفة كٖتليل األصوؿ االعتقادية ُب جانب النبوات ُب قصة ا١تسيح عليو السبلـ   .2
كاإلٯتاف ابلرسل كما ٬توز ٢تم كما يستحيل ُب حقهم من القراف الكرَل كا٧تيل 

 يوحنا.
عليو السبلـ كاإلٯتاف  معرفة كٖتليل اصوؿ االعتقاد ُب السمعيات ُب قصة ا١تسيح .3

ابٞتنة كالنار كالبعث كاٟتساب من خبلؿ قصة ا١تسيح عليو السبلـ ُب القراف 
 الكرَل كا٧تيل يوحنا.
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 د. فوائد البحث .
العقيدة أساس الشرائع السماكية، لذلك أٚتع الرسل عليهم السبلـ على    

ة منها أسلوب القصص الدعوة إليها، كما اىتم القرآف ابلدعوة إليها أبساليب ٦تيز 
حيث أنو يصل إىل القلوب الستمالتها كسهولة حفظها كمنها برزت أ٫تية 

 ا١توضوع ُب اآلٌب:

تسليط الضوء علي مكانة القصة ُب ترسيخ العقيدة كوهنا إحدل كسائل  .1
 الدعوة.

احتياج األمة اإلسبلمية اليـو إىل العودة إىل عقيدهتا  عرب أكؿ مصادرىا  .2
قصص األنبياء عليهم السبلـ، كابلذات من قصة عيسي كاستلهاـ ذلك من 

 عليو السبلـ.
غرس العقيدة من خبلؿ الًتكيز على استفادة الدعاة من القصص القرآٍل ُب  .3

 .قصة ا١تسيح
تبُت ا١تواقف الكثَتة ا١تليئة ابلعرب كالدركس العقدية من خبلؿ قصة عيسي  .4

 عليو السبلـ.
 آف الكرَل ُب االستدالؿ علي العقيدة.لفت أنظار طلبة العلم إىل أسلوب القر  .5
تتمثل أ٫تية ىذا  البحث كونو يتناكؿ رسوالن من أكيل العـز من الرسل، كنبيان  .6

لطا١تا كثر ذكره ُب القرآف الكرَل، كعلى لساف نيب هللا دمحم صلي هللا عليو 
 كسلم، كبياف عظيم ما اتصف بو  من صفات عظيمو.

 ٟتق، كمواجهة ٖتدايت األدايف األخرل.الدفاع عن اإلسبلـ بوصفو الدين ا .7
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ىذا ا١توضوع يندرج ٖتت علم مقارنة األدايف كلو أ٫تية كبَتة ُب بعده  .8
العقائدم، إذ يبُت كيوضح ٘تيز القراف الكرَل علي ٚتيع الكتب فهو ينب 

 للمؤمن ا٨تراؼ ا١تعتقدات الباطلة كعظمة القراف الكرَل.
 .علي ا١تنهج العلمي ا١توضوعيبنيو اٟتاجة ايل دراسة مقارنة تكوف م .9

 ه. حدود البحث .
 احلدود ادلوضوعية . -1
 قصة عيسي عليو السبلـ ُب جانبها العقدم . 

 . الزمنيةاحلدود  -2
 ـ2016الفصل الثالث للعاـ اٞتامعي  

 . احلدود ادلرجعية
كرد عن  ك ما ،ُب جانبها العقدم ا١تسيحآايت القرآف الكرَل اليت كردت هبا قصة 

 السيد ا١تسيح  عليو السبلـ من اعتقاد ُب ا٧تيل يوحنا.
 . و. الدراسات السابقة

دراسة مقارنة ين االدايف الثبلث اليهودية 19)دراسة بعنواف )ا١تبلئكة كاٞتن( -1
كالنصرانية كاالسبلـ استخدمت فيها الباحثة منهج ا١تقارف كتناكؿ فيو عامل 

كعبلقة ا١تبلئكة أبنبياء هللا  ا١تبلئكة كاٞتن من حيث مفهومهم كاكصافهم
كموقف فرقهم منهم ٍب توسعت ُب اكصاؼ ا١تبلئكة عند النصارل  ،تعايل

خصوصا رككح القدس كعبلقتو ابإللو عندىم ٍب بينت موقف االسبلـ من 

                                                           

 للباحثة مي بنت حسن دمحم ا١تدىوف كىي عبارة عن رسالة دكتوراه قدمت ٞتامعة اـ القرم اب١تلكة العربية السعودية  19
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ذلك كموقفو ايضا من تكليف كاٞتزاء للجن كعبلقة اٞتن ابألنبياء كنوىت 
السبلـ عرب كتب التفسَت كموقف إىل بعض اإلسرائيليات اليت دخلت إىل ا

االسبلـ منها كتكمن ا٫تية البحث ُب ااثر موضوع حوار االدايف انطبلقا من 
نقاط االتفاؽ ٦تا جعلو ٗتتلف عن الدراسة اليت يود الباحث القاـ هبا اهنا 
تتلخص ُب استخبلص اصوؿ االعتقاد اليت جاء ُب قصة ا١تسيح عليو السبلـ 

 .الكرَل كا٧تيل يوحنا ٔتنهج مقارف بُت القراف
ٖتدثت فيها 20راسة بعنواف )هناية عيسي بن مرَل كعودتو  ُب القراف كاال٧تيل (د -2

الباحثة عن أتثَت بولس علي عقيدة النصارل ك٥تالفتو للمسيحية اليت جاء هبا 
ا١تسيح عليو السبلـ كتناقض االانجيل مع بعضو ٍب ٖتدثت عن السيدة مرَل 

ككضحت ابف دعوة ا١تسيح جاءت خاصة ببٍت إسرائيل كميبلد ا١تسيح كحواريو 
مبنية علي التوحيد ٍب دخلت ُب صلب ا١توضوع كىو قضية الصلب عند 
النصارل كنفيو عند ا١تسلمُت كنقض ادلتهم ابلعقل كالنقل استخدمت الباحثة 
منهج ا١تقارف كا١تنهج الوصفي التحليلي ٞتمع ا١تادة كٗتتلف ىذه الدراسة عن 

 يود الباحث القياـ هبا كوهنا خصصت للحديث عن رفع ا١تسيح الدراسة اليت
كعودتو مرة اخرم ايل االرض ضمن االانجيل بشكل عاـ كلقد خصصت 
دراسيت بتحديد ا٧تيل يوحنا فقط ٍب استطردت الباحثة ُب اٟتديث عن اراء 

دراسيت بياف اكجو االختبلؼ  العلماء حوؿ الرفع كالعودة بينما اختصرت
ُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا الف الرفع كالعودة عناصر ضمن قسم كاالتفاؽ ب

 .النبوات كالسمعيات ُب الدراسة اليت ينوم الباحث القياـ هبا

                                                           

 ىػ2007انبلس فلسطُتللباحثة ىنا حافظ عبد الغٍت عبد النيبء رسالة ماجستَت قدمت لكلية اصوؿ الدين جامعة النجاح   20
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دراسة بعنواف )أثر القصص القرآٍل ُب غرس العقيدة من خبلؿ قصة إبراىيم  -3
استخدمت الباحثة ا١تنهج التحليلي الوصفي، اإلستقرائي،  21عليو السبلـ( 

عرضت الدراسة  أىداؼ القصص القرآٍل كخصائصو  ،اإلستنباطي، التارٮتي
كأ٫تية العقيدة اإلسبلمية للنفس كاجملتمع، ك أثر القصص القرآٍل ُب غرس 
العقيدة من خبلؿ مواقف إبراىيم عليو السبلـ الشخصية كاألسرية كمع قومو، 

ا جعلها ٗتتلف عن دراسيت ُب مضموف عناصر القصة حيث ستكوف عن ٦ت
عيسي عليو السبلـ بتخصيص اٞتانب العقدم دكف االثر، من حيث أصوؿ 
اإلٯتاف كمقارنتها مع ا٧تيل يوجنا، ككذلك ٗتتلف ايضا عن الدراسة اليت 
سوؼ يقـو هبا الباحث ُب منهج البحث حيث اف الدراسة السابقة منهجها 

 .أما دراسيت فمنهجها مقارف موضوعي
اعتمدت فيو   22دراسة بعنواف )أصوؿ اإلٯتاف ُب قصة إبراىيم عليو السبلـ ( -4

الباحثة على ا١تنهج االستقرائي التحليلي حيث تطرقت الباحثة إىل تتبع 
اآلايت كاألحاديث اليت تتحدث عن ا٠تليل إبراىيم عليو السبلـ كاستنباط 
العقيدة منها، كبياف عقيدهتا عليو السبلـ، كتوحيد الربوبية كنواقضو ضمن ٍب 

الٝتاء كالصفات ككلها ضمن قصة توحيد االلوىية كنواقضو ايضا ٍب توحيد ا
ابراىيم عليو السبلـ مع قومو ٍب تطرؽ للحديث عن ا١تبلئكة كحوراىم مع 
ابراىيم عليو السبلـ كاليـو االخر ُب حُت سيتناكؿ ْتثي أصوؿ االعتقاد ُب 

                                                           

 ـ2015ىػ 1436صباح بنت نور مياه سركار علي سردار. رسالة ماجستَت جامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي للعاـ اٞتامعي   21

 ـ2009ىػ 1432فوزية ٤تمود عبد الرٛتن ا١تفلوح، رسالة ماجستَت مقدـ إىل اٞتامعة اإلسبلمية ػ غزة ػ فلسطُت ، بكلية أصوؿ الدين قسم العقيدة،   22
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القصص القرآٍل ضمن قصة عيسي ابن مرَل ٍب مقارنتها مع ا٧تيل يوحنا 
 .  ارفكالييت ستعمد علي ا١تنهج ا١تق

 23دراسة بعنواف )أساليب القصص القرآٍل ُب االستدالؿ على كجود هللا(  -5
البحث ايل دراسة  كيهدؼ التحليلياستخدـ فيها الباحث ا١تنهج االستقرائي 

أساليب القصص القرآٍل ُب االستدالؿ علي كجود اال٢تي كذلك من خبلؿ 
جداؿ االنبياء مع قومهم ُب سبيل الدعوة ايل االٯتاف اب تعايل كٗتتلف عن 
الدراسة اٟتالية كوهنا اعتنت أبساليب االستدالؿ علي كجود هللا تعايل 

كاإلٯتاف اب كالقدر كالغيب كغَته كالدراسة اٟتالية تعتٍت أبصوؿ االعتقاد  
ككذلك االختبلؼ ُب نوع منهج البحث حيث اف البحث السابق اعتمد 

 .١تقارفاعلي ا١تنهج االستقرائي التحليلي كْتثنا اف شاء هللا تعايل يعتمد علي 
 24دراسة بعنواف )منهج الدعوة إىل العقيدة ُب ضوء القصص القرآٍل( -6

اعتمدت الدراسة علي ا١تنهج التحليلي تتطرؽ فيها الباحثة للحديث عن 
منهج الدعوة إىل العقيدة ضمن إطار القصص القرآٍل بشكل عاـ برزت فيها 
ا٫تية استخداـ القصة ُب الدعوة ايل العقيدة  كٗتتلف عن البحث اٟتايل ُب 

ارنة مع أنو يركز على استخبلص العقيدة من قصة كاحدة كاالستفادة كمق
 ا٧تيل يوحنا.

 

                                                           

، قسم أصوؿ إعداد الباحث هناد فوزم فواز حسُت ْتث مقدـ إىل جامعة النجاح الوطنية بكلية الدراسات العليا  بنابلس ػ فلسطُت، لنيل درجة ا١تاجستَت  23
 ـ2012الدين ٗتصص تفسَت 

 ىػ1417د الرايض ، عاـ رسالة دكتوراه لباحثة مٍت عبدهللا حسُت داككد  كلية الدعوة جامعة اإلماـ دمحم بن سعو   24
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 حتديد ادلصطلحات ز.
 أواًل: األصول

ييقاـ عليو  أكَّؿ الشيء كماٌدتو اليت يتكوَّف منها   كىو: أساسلغة: ٚتع أصل 
 مىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن لًينىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىىا قىاًئمىةن عىلىى أيصيو٢ًتىا ﴾﴿ قاؿ تعاىل 25أٍصل ا١توضوع

 .26كاألصل ما يبٌت عليو غَته

 كاألصل اصطبلحا فلو عدة معاف :
 . الدليل ،كقولنا األصل ُب ىذه ا١تسألة الكتاب كالسنة: يعٍت دليلها .1
 ..الرجحاف، كقولنا األصل ُب الكبلـ اٟتقيقة أم الراجح2
 .القاعدة ا١تستمرة ،كمنو قولنا إابحة ا١تيتة للمضطر على خبلؼ األصل.3
األربعة كىي األصل كالفرع ك العلة أم أحد أركاف القياس  .ا١تقيس عليو،4

 27.كحكم األصل

  . اثنياً: االعتقاد
لغة ) عقد ( العُت كالقاؼ كالداؿ أصل كاحد يدؿ على شد كشدة كثوؽ، كإليو 

 28ترجع فركع الباب كلها .

                                                           
 /http://www.almaany.comا١تعاٍل لكل االٝتاء   25
اٟتدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة، ٖتقيق مازف ا١تبارؾ  ) بَتكت :دار الفكر ا١تعاصر زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم أبو ٭تِت،  26

 66ق  ( ص 1411الطبعة االكيل 
 

( 1343هناية السوؿ ُب شرح منهاج االصوؿ) القاىرة عامل الكتب ٚتاؿ الدين بن عبد الرحيم بن اٟتسن االسنوم الشافعي،  27
1|16 

 ـ( جمللد الرابع كتاب العُت ابب العُت كالقاؼ1999ق 1420ابو اٟتسن اٛتد فارس بن زكراي ، معجم مقايس اللغة )دار اٞتبل  28
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فهو العلم اٞتاـز  29ُب نفسو الشيء كإثباتوالقلب على  عقد ىو اصطبلحا:
الضحى كيكوف  الواقع كاعتقاد سنية صبلة القابل للتغَت يكوف صحيح إف طابق

 30ابطل كاعتقاد الفلسفي بقدـ العامل

 اثلثا: القصص القرآين .
القصص لغة اٞتملة من الكبلـ يقاؿ قصصت الشيء اذا تتبعت أثره شيء بعد 

أم تتبعا  32قاؿ تعاىل : ﴿فارتدا على آاثر٫تا قصصا( 31.شيء كالقصص البياف
 33آاثر٫تا للرجوع
كقصص  34تطلق لؤلخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاصطبلحا: 

القرآف الكرَل ىي أخباره عن أحواؿ األمم ا١تاضية، كالنبوات السابقة، كاٟتوادث 
 الواقعة زمن النيب صلي هللا عليو كسلم.

 لغة: اإل٧تيل كلمة يواننية معناىا البشارة. أم ا٠ترب ا١تفرح.  رابعا: االجنيل
بُت ا١تسيحيُت ابسم اال٧تيل أك الكتاب ا١تقدس، كعبارة عن  اصطبلحا: يعرؼ

٣تموعة الكتب ا١توحاة من هللا كا١تتعلقة ٓتلق العامل كفدائو كتقديسو كاتريخ معاملة 
 35هللا لشعبو، ك٣تموع النبوءات عما يكوف حىت ا١تنتهى، كالنصائح الدينية كاألدبية

 
                                                           

)القاىرة: عامل الكتاب الطبعة توقيف علي مهمات التعريف، ٖتقيق عبد اٟتميد صاحل ٛتدافالعبد الرؤؼ بن ا١تناكم،   29
 55ـ(ص 1990ق 1410االكيل

 69زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم أبو ٭تِت، اٟتدكد األنيقة كالتعريفات ص    30
3651-3650زء ا٠تامس صٚتاؿ الدين دمحم بن مكٌرـ بن منظور لساف العرب،  مادة قصص قم :ادب اٟتوزة اٞت  31 
 64سورة الكهف االية   32
 51\1ق 1402اٝتاعيل بن كثَت ، تفسَت بن كثَت بَتكت دار القراف الكرَل الطبعة السابعة   33
 724\ 5.ق(1402دمحم علي الصابوٍل. صفوة التفاسَت.) بَتكت: دار القراف الكرَل الطبعة الرابعة     34
 ، (1991ا٢توت الكتايب )بَتكت دار ا١تشرؽ الطبعة الثالثة عاـ ٣تموعة من ا١تؤلفُت، معجم    35
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 .أمهية العقيدة اإلسالمية1
كالدين اإلسبلمي بشكل خاص  لبنة األساس ُب الدايانت السماكية٘تثل العقيدة 

﴾  36قاؿ تعايل ﴿كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا اَّلٌلى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى
فعلى قدر سبلمة العقيدة تكوف االستقامة علي الدين قاؿ تعايل ﴿ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا 

ًئكىةي أىالَّ ٗتىىافيوا كىالى ٖتىٍزىنيوا كىأىٍبًشريكا اًبٞتٍىنَّ رىبػُّ  ًة الَّيًت  نىا اَّللَّي ٍبيَّ اٍستػىقىاميوا تػىتػىنػىزَّؿي عىلىٍيًهمي اٍلمىبلى
تيٍم تيوعىديكفى﴾ اٟتق كالعمل الصاحل ٫تا طريق الفوز ابلدنيا  فاالعتقاد37كينػٍ

مطلب أساسي لتحقيق  كبناء العقيدة السليمة ُب نفوس ا١تسلمُت38كاآلخرة
 االستقامة كالثابت على الدين كمن ىنا تربز أ٫تية العقيدة اإلسبلمية .

 
ظل يتنزؿ على النيب صلي هللا عليو  كيف ال تكوف العقيدة مهمة كالقرآف الكرَل

كسلم ُب مكة ا١تكرمة ثبلثة عشر عامان، ٭تدًٌثو عن قضية أساسية كاحدة أال كىي 
قاعدهتا الرئيسة: توحيد األلوىية كالعبودية، كما بينهما من قضية العقيدة ٦تثلة ُب 

 الئلنساف ضركرة ا١تاء كا٢تواء بدكهنا يصبح اتئها ألهن كالعقيدة ضركرية 39عبلقة.
العقيدة الوحيدة اليت تستطيع اإلجابة عن تساؤالت البشر من أين جئت ؟ك١تاذا 

تساؤالت اليت لطا١تا غَتىا من الك  40؟كجد الكوف ؟كمن أكجده كما صفاتو كاٝتو
 حَتتو.

                                                           
 36سورة النحل االية  36
 30سورة فصلت اآلية  37

89\4بن كثَت تفسَت ابن كثَت  38  
صاحل حسُت الرقب ، دمحم  حسن ٓتت ،العقيدة ُب هللا عز كجل ، )غزة فلسطُت  مكتبة الطالب اٞتامعي الطبعة الثانية    39

 11صـ( 2009ق 1424
 5ـ ص 1999ق1419االردف دار النفائس الطبعة الثانية عشر  1عمر سليماف االشقر، العقيدة ُب ضوء الكتاب كالسنة   40
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 .مصادر العقيدة اإلسالمية2
 : تستمد العقيدة اإلسبلمية من ثبلثة مصادر

: من ا١تبلحظ أف القرآف الكرَل ٭تتوم علي العديد من آايت  أواًل الكتاب
أيستخدـ فيها األسلوب ا١تناسب لتقرير العقيدة  العقائد ، ال سيما ا١تكي منها،

ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم  التقريرلذلك: كلنأخذ أمثلة  ا١تباشر  كقولو :﴿ ايى أىيػُّهى
كمن كسائلها إبطاؿ العقائد الفاسدة  41خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى﴾

كىًعيسىى اٍبًن مىٍرَلىى  : كقولو :﴿ليًعنى الًَّذينى كىفىريكٍا ًمن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيكدى 
انيواٍ  انيوٍا الى يػىتػىنىاىىٍوفى عىن مُّنكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كى انيوٍا يػىٍعتىديكفى كى ذىًلكى ٔتىا عىصىوا كَّكى

لقصص القرآٍل: كقصص األنبياء مع قومهم كقصص اكمن كسائلها  42يػىٍفعىليوفى﴾
ُب عهد النيب صلي هللا عليو الصاٟتُت كا١تفسدين ُب األرض كالقصص اليت كقعت 

نٍػيىا كىمىاء  ،كسلم كضرب األمثاؿ ا١تقرًٌبة : كقولو : ﴿كىاٍضًرٍب ٢تىيم مَّثىلى اٟتٍىيىاًة الدُّ
حي كىكىافى اَّللَّي  أىنزىٍلنىاهي ًمنى السَّمىاء فىاٍختػىلىطى ًبًو نػىبىاتي اأٍلىٍرًض فىأىٍصبىحى ىىًشيمنا تىٍذريكهي الٌرايى

ستثارة العقل للتفكر كالتدبر : كقولو اكمن كسائلها  43ءو مٍُّقتىًدرنا﴾عىلىى كيلًٌ شىيٍ 
ًبًل كىٍيفى خيًلقىٍت كىًإىلى السَّمىاء كىٍيفى ريًفعىٍت كىًإىلى اٍٞتًبىاًؿ   تعايل ﴿أفىبلى يىنظيريكفى ًإىلى اإٍلً

 44كىٍيفى نيًصبىٍت كىًإىلى اأٍلىٍرًض كىٍيفى سيًطحىٍت﴾
القرآف، كتبيًٌنيو، كتدؿ عليو، كتعرب عنو، كتزيد عليو قاؿ : فالسنة تفسر  اثنيًا السنة

ى لًلنَّاًس مىا نػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى﴾ ككذلك 45تعاىل:﴿كأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىُتًٌ
                                                           

   45سورة الكهف اآلية   41
 79-78سورة  ا١تائدة اآلية   42  

 28سورة الرـك اآلية   43
 20-17سورة  الغاشية اآلية  44
 44سورة النحل اآلية   45
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كقولو صلي هللا عليو كسلم  46.السنة فيها العديد من األحاديث ا١تتعلقة ابلعقائد
 47قضي هللا ا٠تلق كتب عنده فوؽ عرشة أف رٛتيت سبقت غضيب.١تا 
 

تعاىل :  قاؿ 48: كىو األصل الثالث الذم يعتمد عليو ، ك٭تتج بو اثلثًا اإلمجاع
ى لىوي ا٢ٍتيدىل كىيػىتًَّبٍع غىيػٍرى سىًبيًل اٍلميٍؤًمًنُتى نػيوىلًًٌو  ﴿كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ

كقد عرفو أىل العلم أبنو اتفاؽ علماء   49مىا تػىوىىلَّ كىنيٍصًلًو جىهىنَّمى كىسىاءىٍت مىًصَتا﴾ن 
كإٚتاع العلماء على   50 بعد كفاتو على أمر من أمور الدًٌينالعصر من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

كمنهم من يعده تبعا للمصدرين السابقُت 51أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أفضل األنبياء كا١ترسلُت 
كليس مصدرا منفردا فهو برأيهم اما اف يعتمد علي فهم النصوص اك قواعد اخذت 

 52من  تلك النصوص .
 
 
 

                                                           
 85ـ( ص 1998ق1419)القاىرة دار الطباعة امدية  الطبعة االكيل  التمهيد ُب دراسة العقيدةدمحم اٛتد سيد ا١تسَت،    46
ـ(  رقم 2002ق 1423) دمشق دار بن كثَت الطبعة االكيل  صحيح البخارمأيب عبد هللا دمحم بن اٝتاعيل البخارم  ،    47

 ابب قولة تعايل كلقد سبقت كلمتنا لعبادان ا١ترسلُت 7454اٟتديث 
-http://www.al ا١تدخل إىل دراسة العقيدة اإلسبلمية موقع العقيدة كاٟتياةاٜتد بن عبد الرٛتن القاضي ،    48

aqidah.com/ 
    115سورة النساء اآلية   49
، ٖتقيق   ،   شرح الكوكب ا١تنَتتقي الدين أبو البقاء دمحم بن أٛتد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ا١تعركؼ اببن النجار اٟتنبلي -  50

 211/ 2ـ( 1997ق 1418دمحم الزحيلي ، نزيو ٛتاد )مكتبة العبيكاف الطبعة الثانية 
  -ـ 13/11/2013اتريخ اإلضافة: شرعية للعقيدة اإلسبلمية، ا١تصادر الابو اٟتسن  ىشاـ اجويب مقالة بعنواف،   -  51

 بتصرؼ http://islamacademy.net، ملخص من دركس العقيدة ُب األكادٯتية اإلسبلمية ا١تفتوحة للمستول الثالثانصرعبد الكرَل العقيل    52 
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 إلسالمية.خصائص العقيدة ا3

 :رابنية ادلصدر .أ 

فهي عقيدة تتوقف عند اٟتدكد اليت بيَّنها كحددىا رسوؿ هللا صلي هللا عليو كسلم،   
فبل ٣تاؿ فيها لزايدة أك نقصاف أك تعديل أك تبديل، قاؿ تعايل ﴿ًإانَّ ٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى 

فهي رابنية ا١تصدر موحى هبا من عند هللا عز كجل،  فبل تستمد  53﴾ى  كىًإانَّ لىوي ٟتىىاًفظيوف
 أصو٢تا من غَت الوحي. كال تعتمد علي األساطَت الغابرة .

 الثبات .ب 

قاؿ تعاىل: ﴿ٍبيَّ جىعىٍلنىاؾى عىلىى شىرًيعىةو مًٌنى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعهىا كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاء الًَّذينى الى 
العقيدًة انتجه عن أهنا منزلةه من عنًد هللا، ك١تا انقطعى الوحيي فثباتي  54يػىٍعلىميوفى﴾

كظلت النصوصي  ابلتحاًؽ رسوؿ هللا صلي هللا عليو كسلم ابلرفيًق األعلى منى اٞتنة،
تنسخ كال تبدؿ ،قىاؿى صلي هللا عليو كسلم: ًإٌٍلً قىٍد تػىرىٍكتي  اثبتةن إىل يـو الديًن ال

ئػىٍُتً لىٍن تىًضلُّوا  يػٍ يػىتػىفىرَّقىا حىىتَّ يىرًدىا عىلىيَّ  كسنيت كلناَّللًَّ  بػىٍعدى٫تيىا: ًكتىابى ًفيكيٍم شى
.  55اٟتٍىٍوضى

 :الوضوح .ج 

فهي تتلخصي ُب أفَّ  ٘تتاز العقيدةي اإلسبلميةي بكوهنا كاضحةه ال تعقيد فيها كال غموض، 
أحد  ٢تذًه ا١تخلوقاًت إ٢تان كاحدان ٓتلقو الكوف كتقديره البديع فيو استحق أف ال يشرؾ

                                                           
 9سورة  اٟتجر اآلية   53
  18سورة اٞتاثية اآلية   54
  55\1)ٖتقيق شعيب األرانؤكط  دار الرسالة الطبعة االكيل(  سنن بن ماجودمحم بن يزيد بن ماجة القزكيٍت أبو عبد هللا،  - 55
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قاؿ  56 فهو ٤تاؿ عليو التشبو اب١تخلوقُت من أف يتخذ كلدا معو ُب عبادتو
انىوي بىل لَّوي مىا ُب السَّمىاكىاًت كى  ا سيٍبحى  57األىٍرًض كيلّّ لَّوي قىانًتيوفى﴾تعاىل:}كىقىاليواٍ اٗتَّىذى اَّلٌلي كىلىدن

  فطريُة العقيدة اإلسالمية: .د 

بل تتفق معها  من خصائص العقيدة اإلسبلمية أهنا ال ٗتتلف مع فطرة السليمة للبشر
قاؿ تعاىل ﴿ فأقم كجهك للدين حنيفا فطرت هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل ٠تلق 

فإنو تعاىل فطر خلقو على  قاؿ العبلمة ابن كثَت يرٛتو هللا: 58هللا ذلك الدين القيم ﴾.
كذلك تتفق العقيدة مع العقل السليم، فالعقيدة 59معرفتو كتوحيده، كأنو ال إلو غَته.

 أبنو أىل للخطاب ، كمناط للتكليف. فهي تنظر إليو

 الوسطية .ه 

العقيدة اإلسبلمية كسطه بُت إفَّ  60.﴿كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا﴾ قاؿ تعاىل
كبُت  الذينى ينكركفى كلَّ الغبيات ال يؤمنوف إال ابلظاىر الذم كصلت  إليو حواسُّهم،

الذين أثبتوا أكثر من إلو ٢تذا العامل كغالوا فيما كراء الطبيعة، فأصبحوا ٭تلُّوف ركحى 
داًت كتظهر بل كُب بعض اٟتيواانًت كالنبااتت كاٞتما اإللو ُب ا١تلوًؾ كاٟتكاـ،

كسيطة العقيدة اإلسبلمية توازهنا بُت مكوانت النفس كالكوف كاٟتياة، فقد كازنت 
بُت ا١تادة كالركح، كبُت الدين كالدنيا، كبُت اٟتياة الدنيا كاٟتياة اآلخرة، كبُت 
                                                           

 42ـ ( ص 2009ق 1430)ماليزاي دار ا١تعمور ا٠تبلصة ُب خصائص العقيدة االسبلميةعلي بن انيف الشحود     56
 116سورة البقرة اآلية  57
 30سورة الرـك اآلية   58
ٖتقيق سامي ابن دمحم السبلمة ،) ، تفسَت القرآف العظيم ابو الفداء عماد الدين إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، 59

 . 433/ 3ـ (  1999ىػ ػػ  1420السعودية ، الرايض، دارا طيبة ، 
 143سورة البقرة اآلية   60
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ا١تطالب الفردية كالنزعات االجتماعية، كبُت حب النفس كحب اآلخرين كالعمل 
 .٢61تم، 

 : الشمول .و 

العقيدة اإلسبلمية تشمل فيما تقـو عليو من أركاف اإلٯتاف كقواعده كما يتفرع عن ذلك، 
يوجد بو نقصاف ُب تقدَل فكرهتا حوؿ موضوع نظرهتا الوجود، أك تعريفها ٔتوجد  ال

فهي عقيدة  62الوجود، ٦تا جعلها منفردة عن كل العقائد كا١تبادئ اليت عرفتها البشرية،
 .63ياة الدنيا كاآلخرة، كشاملة ١تتطلبات اٞتسد كمتطلبات الركحشاملة ٞتميع شؤكف اٟت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54الفكر للنشر كالتوزيع ( صصاحل دايب ىندم دراسات ُب الثقافة اإلسبلمية، )دار  61
 18ص حسن ٓتت ،العقيدة ُب هللا عز كجلصاحل حسُت الرقب ، دمحم    62
اٞتربين، عبد هللا بن عبد العزيز بن ٛتادة اٞتربين، تسهيل العقيدة اإلسبلمية ) السعودية ، الرايض ، دار العصيمي  الطبعة   63

 17الثانية( ، ص
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 .أمهية العقيدة ادلسحية1
حيت يكوف شامل ٞتميع  مبنينا علي أساسو يقـو عليو، البد أف يكوف الدين           

ٍب ما يصَت إليو بعد موتو، كال يكوف ذلك  ،حياة االنساف منذ كالدتو كحىت ٦تاتو
فالعقيدة أاي كاف ماىيتو  اال ابلعقيدة اليت ىي لبنة االساس ألم دين كاف،

تعدُّ ضركرة من ضركرايت اإلنساف اليت ال غٌت لو عنها، ذلك أف اإلنساف  كفحواىا
يطرةى ْتسب فطرتو، ٯتيل إىل اللجوء إىل قوة عليا يعتقد فيها القوة ا٠تارقة، كالس

الكاملة عليو كعلى ا١تخلوقات من حولو، كىذا االعتقادي ٭تقق لو ا١تيل الفطرم 
كقد اىتم العامل الغريب النصراٍل ابلعقيدة كأدرؾ أبعادىا، فراح عن طريق 64،للتدين

التنصَت يغزك األمم؛ ليغرس فيها العقيدة النصرانية، ىادفنا من ذلك ٖتطيم العقيدة 
يف معا١تها كتشويو معطياهتا؛ نظرنا أل٫تيتها ُب تكوين اإلسبلمية، كطمس أك ٖتر 

 .65القيم عند اإلنساف
كالبد لنا من اٟتديث عن مكانة كا٫تية العقيدة اليت جاء هبا بولس ابعتباره            

ا١تفسر اٟتقيقي ١تهمة  وفيكؿ من أرسى دعائم ا١تسيحية كالذم يعتربه ا١تسيحأ
أفكاران كمستجدات مل تعرؼ ُب العقيدة فقد استحدث  عيسى عليو السبلـ،

ا١تسيح عليو السبلـ شريك  ُب الطبيعة  النصرانية ، من ذلك قولو ُب ا١تسيح انو
كاٞتوىر كانو أزيل الوجود كأف ظهوره ُب فلسطُت مل يكن ىو بداية كجود ا١تسيح 

ككذلك ٤تاكلة نقل ا١تسيحية من داينة ٤تلية  ،بل ىو موجود قبل كل الوجود
 صة ابليهود إىل داينة عا١تية ٞتميع األمم  .خا

                                                           
 4ـ ( ص2010ىػ  1431اف )الطبعة الرابعة علي انيف الشحود، اركاف االٯت  64
 

 عبد السبلـ التو٧تي، العقيدة ُب القرآف  65
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فهو يزعم أف نظرايتو ليست افًتاء منو أك اجتهادان شخصيان لو ، بل ىي كحي           
أدعي أنو رأل عيسى بعد رفعو مع انو مل يكن يراه كيلتق بو ُب  ينزؿ عليو  كقد

الف  نية،أف بولس ىو ا١تؤسس اٟتقيقي للنصرا قوؿ بعضهم بحياتو، كال نستغر 
مفاىيم بولس أتثرت هبا االانجيل كاليت تعد من مصادر العقيدة ا١تهمة لدم 

 66ا١تسحيُت
 

 .مصادر العقيدة النصرانية2
 تستمد النصرانية عقائدىا كأفكارىا كمبادئها من مصدرين رئيسيُت،        

يتمثل ُب الكتاب ا١تقدس بعهديو )القدَل كاٞتديد(، العهد القدَل  ادلصدر األول
يقصد بو توراة موسى عليو السبلـ، كا١تكونة من ستة كاربعوف سفرا كأما العهد 

كىو  ،اٞتديد فيقصد بو إ٧تيل عيسى عليو السبلـ مكونة من سبع كعشركف سفرا
تبها أانس هللا عند النصارل اسم يطلق على ٣تموع األسفار اإل٢تية اليت ك

 67القديسوف بتوجيهات من الركح القدس ا١تكونة للعهدين القدَل كاٞتديد.
 ىو اجملامع النصرانية كىي عبارة عن ىيئات شورية ُب الكنيسة ادلصدر الثاين

تبحث ُب األمور ا١تتعلقة النصرانية كأحواؿ الكنائس، كىي نوعاف من اجملامع، 
 ٣تامع ٤تلية، ك٣تامع عا١تية.

 .٣تامع ٤تلية: كىي اليت تبحث ُب الشؤكف الية للكنائس اليت تنعقد فيها-1

                                                           
 27ٝتاعيل صديق عثماف إٝتاعيل ، مكانة بولس عند النصارل افكاره كعقائده ، موقع شبكة ا١تشكاة االسبلمية    )ا٠تميس  66

 ـ(2012اكتوبر 11ىػ  1433ذك القعدة 
 134ا٠تلف دارسات ُب االدايف اليهودية كالنصرانية ا١ترجع السابق صانظر سعود بن عبد العزيز  67 
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٣تامع عا١تية: كُب ىذه اجملامع ٬تتمع ٚتيع رجاؿ ك٦تثلي الكنائس من أ٨تاء  -2
ا١تعمورة، كذلك للبحث كمواجهة األمور ا١تتعلقة ابلعقيدة النصرانية، كصد كل 

انية، كإقرار قرارات بشأهنا كشأف مذىب كعقيدة غريبة ك٥تالفة للداينة النصر 
  68مبتدعيها.

ككذلك ال نسي التأثر ابلثقافات كالدايت األخرل كمصدر اثر علي الدين 
ا١تسيحي حيث انو ١تا كانت دعوة ا١تسيح عليو السبلـ خاصة ُب قومو ٍب بعد 
ذلك اتباعو خالفوه فذىبوا  إىل الوثنيُت من الركماف كاليواننيُت كغَتىم كمل تكن 

لدعوة ا١تسيحية ذات أتثَت قوم علي ىذه اجملتمعات اذ كانت تفتقد العا١تية ا
ابعتبارىا خصت ببٍت إسرائيل كمل يكن ٢تا القدرة علي الرد علي تلك الدايانت 

فحدث العكس اف أتثرت ىي نفسها اب١تعتقدات الوثنية، فلو ترم اف االلو  الوثنية
يعبده البوذيوف ُب ا٢تند كغَتىا كيقولوف عنو بوذا ا١تولود من االـ العذراء مااي الذم 

انو ترؾ الفردكس كنزؿ إىل االرض بصورة الناسوت رٛتة ابلبشر كي ينقذىم من 
إهنا عقيدة كثنية كجدت ايضا عند ا١تصريُت القدماء كالركماف كاليوانف  اآلاثـ،

م إىل كالفرس اال اهنا كانت منتشرة لدم الركماف كاليوانف انتشارا كبَتا ٦تا اد
استمد منها النصارل فكرة اتلو ا١تسيح 69ادخا٢تا ُب الداينة النصرانية بسهولو

كالصلب كالفداء   ككما قدس السابقوف اـ االلو ككصفها أبعظم الصفات فعل 
 النصارل مثلهم ُب السيدة مرَل.

 
                                                           

 178ا١تصدر السابق ص   68
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 .االانجيل ادلعتربة عند النصارى3
عليو السبلـ ا٧تيل كاحد ال  يذكر القراف الكرَل اف اال٧تيل الذم نزؿ علي عيسي

غَت بينما تتعمد الكنيسة اليـو علي اربعة اانجيل ىي ُب كاقع االمر كتب كتبها 
الذين امنوا اب١تسح فتعصبوا فيها كدفعهم تعصبهم إىل التطرؼ كالغلو كاما من 

اذ لو كانت كذلك لوجدان كاحدة ُب   يقوؿ ابهنا من عند هللا فهذا رأم غَت دقيق
 .70كمتجانسواللغة 

إنَّنا نرل مؤىٌرًخي النصرانية قد أٍٚتعوا على أنَّو كاف  :71يقوؿ الشيخ دمحم رشيد رضا
ُب القركف األكىل للمسيح عليو السبلـ أانجيلي كثَتة، كأفَّ رجاؿ الكنيسة قد 
اختاركا منها أربعةى أانجيل، كرفضوا الباقي، فا١تقلًٌدكف منهم من أىًل ًملَّتهم قىًبلوا 

 72.رىم بغَت ٍْتثاختيا
فمن ا١تتفق عليو اف ا١تسيح عليو مل يوصي اصحابو بكتابة اال٧تيل رغم اننا نرم 

ربعة اانجيل كىي ا٧تيل ميت كمرقس  كلوقا كيوحنا ٦تا يطرح تساؤال  أاالف بُت ايدان 
ككاف قسطنطُت االمرباطور الركماٍل 73كيف كصلت ىذه االانجيل إىل ىذا العدد

خ ا٧تيل ا١تنسوبة إىل عيسي عليو السبلـ كاعتمد اربعة كتب قد امر ْترؽ ٚتيع نس
فهي  من اصل عدة كتب كاطلق عليها اسم ا٧تيل بدؿ ا٧تيل ا١تسيح عليو السبلـ

                                                           
ىػ (   1409ـ 1989كمسيحية بولس)االسكندرية :لواء اٟتمد، الطبعة االكيل صبلح العجماكم، نصرانية عيسي بن مرَل   70
 87ص

كمفكر ككاتب  دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين بن دمحم هباء الدين بن مبل علي خليفة القلموٍل صاحب ٣تٌلة ا١تنار اإلسبلمٌية. عامل كمفٌسر   71
من ٚتادل  23ىػ/ 1282ٚتادل األكىل  27اإلسبلمي الذين ظهركا مطلع القرف الرابع عشر ا٢تجرم لد كأديب كصحفي إسبلمي. كىو من ركاد اإلصبلح 

 /http://islamspedia.comىػ ا١توسوعة االسبلمية  1354األكىل 
 33ـ( ص1985قرافصلَّى هللا عليو كسلَّم )القاىرة : مكتبة ال -دمحم علي قطب، نظرات ُب إ٧تيل براناب ا١تبشر بنبوَّة النيب دمحم   72
 6ـ( ص1994، نبيل نيقوال جورج بو خاركؼ،  أتمبلت ُب االانجيل  كالعقيدة )الطبعة الثانية 73
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٘تثل مصدرا لعقيدهتم كاٯتاهنم فهي معصومة كىي الكبلـ ا١تقدس عندىم  كىي 
 74ا١تعتربة
َل ك ٛتلها اب١تسيح  كرب حيز ُب االانجيل كقصة السيدة مر أكيشغل القصص      

ككالدتو كسَتتو كاختياره ٟتواريو االثٍت عشر كلكنها ال تقدـ صورة كافيو عن 
صفات ا١تسيح كال عبلقتو أبمو كيوسف النجار الذم ٔتثابة ابيو بل تتحدث 
إبسهاب عن اآلايت اليت جاءت بعد نبوتو كشفاء ا١ترضي كاحياء ا١توتى ك٤تاكمتو 

عقيدة عندىم حوؿ الوىيتو ا١تسيح كاالقانيم الثبلث كذلك تدكر ال كقصية الصلب
 .75االب كاالبن كركح القدس كأف ا١تسيح صلب ليكفر عن خطااي  اتباعو

أما الشريعة فهي ُب ٣تملها أقرت ما جاءت بو توراة موسي عليو السبلـ  مع      
الطبلؽ عند شريعة موسي عليو السبلـ كاف مثبل نسخ بعض االحكاـ كتعديلها ف

ما االانجيل فقد الغتو كما قيل من طلق امراتو أمباحا لقساكة قلوب قومو 
فليعطيها كتاب طبلؽ كاما اان فأقوؿ لكم من طلق امراتو اال لعلة الزٍل ٬تعلها تزٍل 

 76كمن تزكج مطلقة فهو زاٍل
كالصديق كما ُب ا٧تيل ميت )أما كابلنسبة لؤلخبلؽ تدعو االانجيل إىل ٤تبة العدك 

اان فأقوؿ لكم احبوا اعداكم ابركوا ال عينكم احسنوا إىل مبغضيكم كصلوا ال 
 77جليسيئوف اليكم....(

                                                           
 403ـ ( ص 1966 -ىػ  1381دمحم ابوزىرة ٤تاضرات ُب  النصرانية )القاىرة دار الفكر العريب الطبعة الثالثة  74
 24- 23عليها  مصدر سابق  صنبيل نيقوال جورج بو خاركؼ، االانجيل ١تاذا ال يعتمد  75
 32-13\5ا٧تيل ميت   76
 46\5ا٧تيل ميت  77
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ك٭تتل ا٧تيل ميت ا١تكانة االكيل ُب ترتيب اسفار العهد اٞتديد ك٭تتوم علي      
ريخ معُت النصارل ٬تزموف بتا كالقليل من ا١تؤرخُت 78ٙتانية كعشركف اصحاح

ينسبوه كيربطوه بواقعو معينو  ـ االغلبية فبل يوكدكف اتريخ كتابتو فأحياانألكتابتو 
بُت اتريخ كذا ككذا كاحياان  ىي ايضا مشكوكة التاريخ  كاحياان يرجعونو إىل ما

ٍب ا٧تيل مرقس كىو اقدمها كاقصرىا  79يذكر بعضهم تواريخ عدة دكف ترجيح 
كل ما 80ك٭تتوم علي عشر اصحاحات كيرجح الباحثُت انو يهودم من القدس 

ٍب ا٧تيل لوقا ك٭تتوم علي اربعة 81قيل عن اتريخ كتابتو ال يتعد الظن كالتخميم
كاختلف ُب ٖتديد زمن كتابتو فمن ا١تؤرخُت من يقوؿ انو كتب  كعشرين اصحاح
بينما يكتفي بعضهم ابلقوؿ ابف كتابة اال٧تيل مل  82الكيل ا١تيبلدمُب اكاخر القرف ا

 83تتم اال بعد ظهور اال٧تيل ا١تنسوب إىل مرقس
ٍب ا٧تيل يوحنا كىو اخر االانجيل كاجددىا أتليفا ك٭تتوم علي كاحد كعشرين 

من العهد اٞتديد كتذكر ا١تصادر النصرانية اف 84اصحاح كينسب اليو اربعة اسفار
حد اٟتواريُت االثٍت عشر كذلك ىذا اال٧تيل مل يسلم من االختبلؼ أيوحنا ىو 

كالتضاد ُب كقت كتابتو كيرجع ذلك انو نسبة لغَت مؤلفو فالطابع الشخصي 

                                                           
 122ـ(  ص1994ىػ1415٭تي دمحم علي ربيع  الكتاب ا١تقدس بُت الصحة كالتحريف )القاىرة دار الوفاء الطبعة االكيل   78
ـ( 2007ىػ1438، الطبعة االكيلعبد الرزاؽ بن عبد اجمليد االرك ، مصادر النصرانية دراسة نقديو )الرايض دار التوحيد   79

1\389 
  45ص  44نبيل نيقوال جورج بو خاركؼ، االانجيل ١تاذا ال يعتمد عليها مصدر سابق ص 80
 416راجع عبد الرزاؽ بن عبد اجمليد االرك ، مصادر النصرانية دراسة  مصدر سابق ص  81
  209\11( 1973كؿ ديو رانت ، قصة اٟتضارة ) القاىرة: إدارة الثقافة جامعة الدكؿ العربية  الطبعة الثالثة  82
 عبد الرٛتن  بن سليم البغدادم ، القارؽ بُت ا١تخلوؽ كا٠تالق )دار الكتاب االسبلمي  بدكف طبعة(   83
 145ابق ص ٭تي دمحم علي ربيع  الكتاب ا١تقدس بُت الصحة كالتحريف  مرجع س 84
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كيقوؿ ا١تؤرخ ا١تعركؼ كؿ 85للتلميذ يوحنا كسياؽ احداثو يرفض ىذا النسبة ا١تزكرة
قض بُت االانجيل ديورانت بعد اف تكلم عن االانجيل انو يوجد اختبلؼ كتنا

كىناؾ بعض االحداث التارٮتية مشكوكة الصحة كيبلحظ اف بعض االحداث قد 
كضعت قصد لتحقيق النبوءات السابقة ُب العهد القدَل كاحداث كثَت كضعت 

 .86لتقرير عقائد دخلت علي الكنيسة مؤخرا
 .خصائص العقيدة النصرانية4

 عقيدة خاصة بنب إسرائيل .أ 

 ،اليت جاء هبا سيدان عيسي عليو السبلـ كانت خاصة ببٍت إسرائيلفالدعوة            
أف ال تكوف عامة ٞتميع  فمن البديهي كمل تكن موجهة لئلغريق كال للركماف،

٧تد ذلك ُب قولة تعاىل: )كىيػيعىلًٌميوي اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاإًل٧ًتيلى*  ،الناس
تيكيم آًبيىةو مًٌن رَّبًٌكيٍم(كىرىسيوالن ًإىلى بىًٍت ًإٍسرى  ك ُب اإل٧تيل  على لساف  87ائًيلى أىٌٍلً قىٍد ًجئػٍ

 88عيسى قولو: )فأجاب كقاؿ: مل أرسل إال إىل خراؼ بيت إسرائيل الضالة( 

 التسامح .ب 

من أىم ما ٗتتص بو العقيدة النصرانية التسامح فالتسامح عمل إ٬تايب ٟتلوؿ        
كليس ضعف الف القول ىو من ينتصر على نفسو  السبلـ كىو قوة لضبط النفس

كليس على خصمو كهبذا يربح نفسو كخصمو كينتزع من ا٠تصم الشر كاٟتقد 
                                                           

 45انظر عبد الرزاؽ بن عبد اجمليد االرك ، مصادر النصرانية دراسة ، مرجع سابق ص 85
 210\11كؿ ديورانت ،قصة اٟتضارة مرجع سابق  86

 [49-48سورة آؿ عمراف االية   87 
 15:24مىت   88
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كاٞتدير ُب 89ك٭تولو اىل صديق ) طوىب لصانعي السبلـ الهنم ابناء هللا يدعوف(
أقواؿ كتوجيهات من السيد  ف التسامح لدم النصارل ال يتعدل كونوأالذكر 

السبلـ التباعو كحواريو فقدت ُب العصر اٟتاضر عند النصارل كاال ا١تسيح عليو 
فأف ما فعلوه ُب األندلس عندما سقطت ُب أيديهم، كخداعهم ا١تسلمُت أبف 
ا ابحًتاـ داينتهم كأموا٢تم كأعراضهم، كمل يلبثوا أف مالوا عليهم ميلة  أعطوىم عهدن

 .90كاحدة ال ٯتد للتسامح بصلو

 اتاعتمادىا علي الروحاني .ج 

الداينة النصرانية تعتمد على الركحانيات من التوسبلت للقسيسُت ك اال٨تناء           
للصليب كرمي الذنوب على اإللو ا١تتكفل كالبكاء لذىاب ا١تعصية حىت لو مل يكن 
ىناؾ معصية فا١تولود بتلك العقيدة ىو عاصيا حىت لو مل يفعل معصية ٢تذا يًتبوف 

النصرانية اٟتاضرة ىي تعميم الرٛتة فاألفضلية عندىم  فالعقيدة للخضوع كا٠تنوع،
الرٛتاء ٢تذا ىم ضد كل ما ضد الرٛتة كال قياس منطقي لذلك سواء كاف اٞتاٍل 
ظا١تا كاجملٍت عليو مظلوما كجبت الرٛتة عليهم ٚتيعا فبل ذنب ٢تذا كلذاؾ فالرٛتة 

قوس صليبية ضاعت اٟتقوؽ بسبب انتزاع الذنوب بط تسعى ُب ىذا ا١تعتقد حىت
أك حركة ثبلثية أك أدعية قسيسيو ٢تذا ىم ضد األحكاـ العنيفة اليت هبا قصاص أك 
قتل ألف الرٛتة عامة كساعية كمتداخلة على األركاح كتداخل ا٢تواء ُب األنفس 

 .91كتداخل األنفس ُب األجساد كذلك لتبيُت احتواء ىذا

                                                           

 9\5ا٧تيل ميت     89 
 201ـ( ص 1981تصاـ، سنة انور اٞتندم معامل التاريخ اإلسبلمي ا١تعاصر ) طبعة دار االع 90 

 PM 07:02، 10-08-منتدم انصار السنة2010 مقارانت الدايانت الثبلثة )اإلسبلمية اليهودية النصرانية(   91
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 الغموض .د 

ك أفحينما نسأؿ عن االلو فأحياان ٬تاب ابنو االلو الواحد كلكن ا١تسيح انبثق منو        
حل فيو فاصبح ا١تسيح ىو هللا كهللا ىو ا١تسيح كا١تسيح يصبح خالقا كاحياان نرم 

عبلقة غَت كاضحة ا١تعامل فيقوف اف ا١تسيح ىو ابن هللا ُب الركح كبن مرَل ُب اٞتسد  
كا١تسيح البشرم كبعضهم ٬تمع بينهما فتدخل معامل  فيفصلوف بُت ا١تسيح االلو

 .92االلو مع البشر

 غري اثبت السند .ه 

فاألانجيل بعضها بدؿ كبعضها تغَت كتعرض للزايدة أك النقص كىي ُب االصل       
ك٘تثل  93الفت بعد رفع ا١تسيح اقلها كاف بعد رفعو عليو السبلـ بعشرين عاما

صرانية ٦تا يعٍت عدـ اتصاؿ سندىا اب١تسيح االانجيل مصدرا اساسيا للعقيدة الن
 عليو السبلـ.

 أتثرىا ابلدايانت السابقة .و 

الفلسفية تتسرب إىل النصرانية نتيجة البتداع فكرة عا١تية الداينة  فقد بدت االفكار      
فاجدكا  النصرانية فدخلوا عليها اانس مثقفوف ابلثقافة اليواننية كالثقافة الركمانية

ولت إىل داينة فلسفية كنشأت عقائد معقدة مثل التثليث كٖتوؿ داينة اخرم ٖت
ا٠تبز كا٠تمر بطقوس القرابف إىل ٟتم كدـ ا١تسيح عليو السبلـ فعقيدة الثالوث 

النصارل اال  كجدة ُب ا١تدرسة االسكندرية ال يوجد االختبلؼ بينها كبُت اثلوث
                                                           

 6ـ(  ص2001ىػ 1422حسن الباش، العقيدة النصرانية بُت القراف كاالانجيل )بَتكت دار بن قتيبة الطبعة االكيل  92
 17رجع سابق صا١ت  93 
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الثالوث النصرانية كد ا١تؤرخ النصراٍل )كؿ ديورانت( اف عقيدة أكقد  94قليبل
 .95جاءت من ا١تدرسة الفلسفية االسكندرية

 انفصال العقيدة عن الشريعة

العقيدة ُب النصرانية منفًصلة عًن الشريعة، فبل ٧تد أف الشريعة النصرانية ٢تا أتثَت اك       
تتدخل ُب حياة النصارل إال ُب األحواًؿ الشخصية، فبل ٖتيىكَّم ال ُب األحواؿ 

 ال ، كال ُب األحواؿ االقتصاديَّة، كال ُب األحواؿ االجتماعيَّة فهي عندىمالسياسيَّة
تتعدل  الوعظ كالتوجيو كالنصح  من عمل هبا  عمل كمن تركها ال ٭تاسبو احد 

فأننا لو سألنا احد ا٠تارجُت من ٝتاع  كأهنا نظاـ علماٍل ٤تض 96علي االرض
ا١توعظة يوـى األحد عن رأيهم الدًٌيٍت ُب التعامبلت االقتصاديَّة الرًٌبويَّة اليت تقـو 

، فلن ٕتدى عندىم من ٭تيىٌرًمها أك يستنكرىا، بل  ىي عندىم مسائل عليها حياهتم
ي فيجبك انو ال اقتصادية، كال عبلقةى للدًٌين ابالقتصاد، أك سألنا عن امر سياس

 عبلقة للدين ابلسياسية.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بتصرؼ 101-99-98عبد الرزاؽ بن عبد اجمليد االرك، مصادر النصرانية دراسة نقدية  مرجع سابق  ص  94
 418\11كاؿ ديورانت  مرجع سابق   95
 12ـ( ص1994ىػ1414دمحم قطب العلمانية كاالسبلـ )القاىرة: دار الشركؽ الطبعة االكيل   96
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 .أىداف القصص القرآين:1

كأتكيد عقيدة األنبياء  97جل  كحدانية هللا عزك إصبلح العقيدة كذلك إبثبات .أ 
بتأكيد األمور الغيبية كالبعث كاٟتساب كاٞتزاء كابلصراط ك السابقُت ككذل
 98كالوزف كغَتىا .

كمن أىداؼ القصص القرآٍل الًتكيز على بياف أسباب ىبلؾ األمم السابقة   .ب 
 كالذم من ا١تمكن أف يتجدد مع األمم كاٞتماعات كاألفراد ا١تعاصرين. 

يكيل اأٍلىٍلبىاًب﴾ أخذ العربة كالعضة .ج  سواء كانت  99﴿لقىٍد كىافى ُب قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه ألًٌ
هللا تعاىل لو ُب األرض فاستعمل  قصة الذم مكنك 100حسن عاقبة ا١تؤمنُت،

من قوة ُب ا٠تَت ال ُب الشر، كُب اإلصبلح ال ُب اإلفساد، أك  ما آاته هللا تعاىل
 بياف سوء عاقبة ا١تكذبُت، الذين أصركا على كفرىم، كما ُب قصة قاركف .

 الدعوة، كترغيبا ٢تم ُب اإلٯتاف كالثبات عليو ،كتسلية على ا١تؤمنُت تثبيت قلوب .د 
 على ليصربكا عده،بابإلسبلـ  آمن كمن كأصحابو كسلم عليو هللا صلى وؿالرس
 .أف العاقبة للمتقُت ليطمئنوا ك هللا لسبي أذل ُب من يبلقوا ما

﴿أىفػىلىٍم يىًسَتيكا ُب اأٍلىٍرًض  ُب كفرىم كقولو تعاىل ٖتذير الكافرين من االستمرار .ه 
اًفرًينى فػىيىنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى  ًمن قػىٍبًلًهٍم دىمَّرى اَّللَّي عىلىٍيًهٍم ۖ كىلًٍلكى

 101أىٍمثىا٢تيىا﴾
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كما ُب قصة موسى  إظهار كتوضيح  منهج الدعوة إىل هللا تعاىل كبياف أسسها .و 
 102عليو السبلـ مع فرعوف 

ال  أٌميٌ  نيبٌ  أنو إذ، كسلم عليو هللا صلى دمحم كصدؽ الكرَل، القرآف صدؽ إثبات .ز 
 من أحد إىل كال جلس مكة لطلب العلم، أىل من ٮترج كمل يكتب كال يقرأ

كمع ذلك أخرب عن  103كالنصارل اليهود رىباف أحدمن كمل يًتدد على لكٌهاف،ا
إال من كاف لو دراية دقيقو بدينهم كاترٮتهم قاؿ  األمم السابقة  ما ال يعرفو

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت كال قومك من   تعايل
 .قبل ىذا ﴾

كأف أحكاـ   ،بياف قدرة هللا على ا٠توارؽ  كقصة خلق آدـ، كقصة مولد عيسى .ح 
 .هللا تعاىل ُب مقدكر اإلنساف االلتزاـ هبا كتطبيقها

هللا عيسى عليو تربئة األنبياء ٦تا اهتمهم بو أقوامهم الكفار كاهتاـ النصارل نيب  .ط 
السبلـ  أبنو ابن هللا فربأه هللا من ذلك فقاؿ تعاىل: َّ ﴿اف مىثىلى عيسىٰى ًعندى اَّللًَّ 

ـى ۖ خىلىقىوي ًمن تػيرىابو ٍبيَّ قىاؿى لىوي كينفىيىكيوفي﴾ ثىًل آدى  104كىمى
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 .أنواع القصص القرآين .2
 للقصص القرآٍل ثبلث  أنواع:

عليهم السبلـ كما فيها من بياف دعوهتم ال قوامهم قصص األنبياء  :النوع األول
ابلتوحيد كالصرب علي األذل الناتج عن كفر أقوامهم كأتييد هللا عز كجل ٢تم 
اب١تعجزات كبل حسب العلـو السائد ُب زمنو  كقصة نوح ، كإبراىيم ، كموسى ، 

كقولو    كىاركف ، كعيسى، كدمحم ، كغَتىم من األنبياء كا١ترسلُت ، عليهم ٚتيعنا
ٍب قاؿ لو كن  ﴿اف مثل عيسى عند هللا كمثل آدـ خلقو من تراب تعاىل

 .105فيكوف﴾
: قصص تتعلق بوقائع كأشخاص مل تثبت نبوهتم ، :لقماف كذك  النوع الثاين

كقصة الذين أخرجوا من دايرىم كىم ألوؼ حذر  القرنيُت كمؤمن آؿ فرعوف،
الكهف كتضمن القرآف بعض ا١توت، كطالوت كجالوت ، كابٍت آدـ ، كأىل 

كأصحاب الفيل  الشخصيات اليت ٢تا دكر ُب الفساد كالظلم مثل آزر ك ىاماف
امرأة لوط كنوح كقاركف ، كأصحاب السبت ،كأصحاب األخدكد ، كأصحاب 

 106الفيل ك٨توىم كقولو تعاىل﴿ أملٍى تػىرى كيف فعل ربك أبصحاب الفيل﴾
قعت أايـ الرسوؿ صلي هللا عليو :قصص تتعلق ابألحداث اليت ك  النوع الثالث

قاؿ تعاىل ﴿عبىسى كتوىل  أىف جىاءىهي األعمى   107كسلم كالغزكات كقصة األعمى
 .108كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّوي يزكى﴾
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 القرآين . .خصائص القصص3

كىو خاصية من خصائص القرآف الغرض منها التأكيد علي أ٫تية  التكرار ا٢تادؼ: .أ 
 109القصة أك العبارة كالتعبَت عن ا١تعٍت الواحد أبساليب متنوعة 

الواقعية التارٮتية : ىي أف كل ما ُب قػىػصص القرآف من األخبار حقائق اترٮتية  .ب 
رؽ كقعت ابلفعل ليست اب٠تياؿ  كليست اب١تتناقضة، سواء أكانت معجزات كخوا

للعادات، كبلـ ا٢تدىد كالنملة ُب قصة سليماف عليو السبلـ، أك أخبار األنبياء مع 
 قومهم 

إذ الغاية األىم من قصص القرآف ىي أف نتأملها  تعرب القصة القرآنية ىدفا لذاهتا .ج 
لكي نظفر ٓتَتم الدنيا كاآلخرة، كليست  ،كنتعظ هبا كنصحح عقائدان كأخبلقنا

كما ىو اٟتاؿ عند ا١تؤرخُت كال ىي عبارة عن كبلـ ،  رٮتين الغاية منها ٣ترد سرد ات
نسمعو فنمتع أٝتاعنا ٓتيالو كبطوالت بعيده عن الواقع، كما ىو اٟتاؿ ُب عامة 

قاؿ جل شأنو: ﴿لقد كاف ُب قصصهم عربةه ألكيل األلباب، ما   ،الفنًٌ القصصي
كاف حديثا يفًتل، كلكن تصديقى الذم بُت يديو كتفصيلى كل شيء، كىدنل 

 110كرٛتة لقـو يؤمنوف  ﴾
من خصائص القصص القرآٍل أف يقتصر على مواضع العربة فقط، دكف ذكر  .د 

 س .التفاصيل كما عدـ ذكر اسم القرية كأصحاهبا  ُب سورة ي
اإل٬تاز كاإلٚتاؿ: إ٪تا االقتصار علي ذكر ا٠ترب الذم يقدـ الفائدة كا١توعظة، قاؿ  .ه 

قاؿ بعض  111تعاىل)نتػٍليوا عىلىٍيكى ًمن نػَّبىًإ ميوسىى كىًفٍرعىٍوفى اًبٟتٍىقًٌ ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾
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ا١تفسرين، أف حرؼ اٞتر )من( للتبعيض، يعٌت نتلو عليك بعض أنباء موسى، 
 112كفرعوف 

كقولة تعايل )كًإٍذ قىاؿى  113ستخراج التوجيهات كالعظات أثناء القصة أك هنايتهاا .و 
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه﴾ ٍب أيٌب  114ليٍقمىافي اًلبًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي ايى بػيٍتىَّ ال تيٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ ًإفَّ الشًٌ

 115اإلفصاح عن العظة كىي قولو تعاىل)ككصينا االنساف بولديو(
 جزء من كبلـ ا١تويل جل شأنو ا١تتعبد بتبلكتو. القصص القرآٍل .ز 
كما ُب قولة تعايل﴿ أىـٍ 116التفاصيل  أحياان يذكر القرآف الكرَل ا١تلخص قبل .ح 

يىةي ًإىلى  بنا ًإٍذ أىكىل اٍلًفتػٍ تًنىا عىجى انيوا ًمٍن آايى ٍهًف كىالرًَّقيًم كى حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكى
ا فىضىرىبٍػنىا عىلىٰى اٍلكىٍهًف فػىقىاليوا رىبػَّنىا  يًٌٍئ لىنىا ًمٍن أىٍمرانى رىشىدن آتًنىا ًمن لَّدينكى رىٍٛتىةن كىىى

ا لىًبثيوا  آذىاهًنًٍم ُب اٍلكىٍهًف ًسًنُتى عىدىدنا  ٍبيَّ بػىعىثٍػنىاىيٍم لًنػىٍعلىمى أىمُّ اٍٟتًٍزبػىٍُتً أىٍحصىٰى ًلمى
ًٍم  ٍب بعد ذلك يبدأ الشرح كالتفصيل بقولو تعايل 117أىمىدنا﴾ يىةه آمىنيوا ًبرىهبًٌ ﴿ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ

ىيٍم ىيدنل﴾  .118كىزًٍدانى
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 .مولده عليو السالم1
كاف مولد الٌنيب عيسى عليو الٌسبلـ معجزةن، ُب حد ذاتو  فقد كلد عليو الٌسبلـ من       

ـٌ من دكف أب كىي مرَل الصٌديقة، كنطق براءة أمو من الفاحشة اليت اهتمت هبا   أ
﴿اذ قالت ا١تبلئكة اي مرَل إف هللا يبشرؾ بكلمة منو  قاؿ تعايل 119ا١تهد،كىو ُب 

اٝتو ا١تسيح عيسى ابن مرَل كجيهان ُب الدنيا كاآلخرة كمن ا١تقربُت  كيكلم الناس 
ُب ا١تهد ككهبلن كمن الصاٟتُت  قالت رب أٌل يكوف يل كلده كمل ٯتسسٍت بشر قاؿ  

كلفظ  120فإ٪تا يقوؿ لو كن فيكوف﴾كذلك هللا ٮتلق ما يشاء إذا قضى أمران 
 .١121تبارؾا أك،  ا١تسيح ٭تتمل أنو ٦تسوح الذنوب أك ا١تسح على األبرص فيربأ

قاؿ تعايل﴿  كاذكر ُب الكتاب  122كبينت اآلايت كيفية كالدة عيسي بن مرَل
مرَل إذ انتبذت من أىلها مكاانن شرقيان  فاٗتذت من دكهنم حجاابن فأرسلنا إليها 

٢تا بشران سواين قالت إٍل أعوذ ابلرٛتن منك إف كنت تقيان  قاؿ إ٪تا أان ركحنا فتمثل 
رسوؿ ربك ألىب لك غبلمان زكيان  قالت أٌٌل يكوف يل غبلـ كمل ٯتسسٍت بشر كمل 
أؾ بغيان  قاؿ كذلك قاؿ ربك ىو علٌي ىُت كلنجعلو آية للناس كرٛتة منا ككاف 

 .124السبلـ كلد ببيت ٟتمكا١تشهور أف عيسي عليو 123أمران مقضيان ﴾
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 .معجزاتو عليو السالم2
ارؽ للعادة يظهره هللا على يد مدعي النبوة عند ٖتدم خا١تعجزة ىي كل أمر       

كانت معجزات كل نيب ك  125ا١تنكرين على كجو يعجز ا١تنكركف عن اإلتياف ٔتثلو
من جنس ما كاف مشتهرا ُب زمانو كىكذا عيسي عليو السبلـ أرسل إىل قـو 
يغلب فهم الطبيات جاءىم ٔتا يناسبهم، كاٞتدير ابلذكر أف الباحث سوؼ يقتصر 
علي اإل٬تاز ُب ذكر بعض ا١تعجزات كذلك لتحاشي اإلطالة كالتكرار كأكؿ 

كأنو كاف يربئ األكمو الذم يولد 126معجزاتو كانت كالدة كما أشران سابقا
عجزاتو أيضا أنو كاف كمن م 127ك٭تي ا١توتى من قبورىم ،أعمى، كاألبرص إبذف هللا

ينبئ قومو ٔتا أيكلونو، كيدخركنو ُب بيوهتم، كذلك أنو ١تا أحيا ا١توتى إبذف هللا، 
طلبوا منو آية أخرل، كقالوا: أخربان ٔتا أنكل ُب بيوتنا كما ندخر للغد، فأخربىم، 

اي فبلف، أنت أكلت كذا ككذا، كأنت أكلت كذا ككذا كادخرت كذا  فقاؿ:
 .128ككذا
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 .دعوتو عليو السالم3
بعث عيسى )عليو السبلـ(  مؤكدا لدعوة موسى عليو السبلـ ُب التوراة كمكمبل ٢تا       

رًًىٍم ًبًعيسىى  نىا عىلىى ءىااثى كمصحح ال٨ترافات اليت كقعت بعده، قاؿ تعاىل:﴿ كىقػىفَّيػٍ
ٍيًو ًمنى التػٍَّورىاًة  ا بػىٍُتى يىدى يلى ًفيًو ىيدنل كىنيوره كىميصىدًٌقنا اٍبًن مىٍرَلىى ميصىدًٌقنا ًلمى نىاهي اإٍل٧ًتًٍ كىءىاتػىيػٍ

ٍيًو ًمنى التػٍَّورىاًة كىىيدنل كىمىٍوًعظىةن لًٍلميتًَّقُتى﴾ ا بػىٍُتى يىدى  129 ًلمى
ك٘تتاز شريعتو بتخفيف شريعة موسي عليهما السبلـ يفهم ىذا من قولة            

ا بػىٍُتى يىدىمَّ ًمنى التػٍَّورىاًة كىأًليًحلَّ لىكيٍم بػىٍعضى الًَّذم حيرًٌـى عىلىٍيكيٍم  تعايل﴿ كىميصىدًٌقنا ًلمى
تيكيٍم آًبيىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم فىاتػَّقيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوًف﴾  كثَت: )فيو داللة على . يقوؿ ابن  130كىًجئػٍ

 131(أف عيسى عليو السبلـ نسخ بعض شريعة التوراة كىو الصحيح

رسالتو الدعول إىل هللا كتوحيده،  كانت أسسكغَته من األنبياء كا١ترسلُت  ك           
كانفرد ابلتبشَت برسوؿ أيٌب من بعده ﴿ كمبشرا  كالتصديق ٔتن سبقو من الرسل،

 أٛتد﴾ ككتابو ا١تنزؿ عليو ىو اإل٧تيل كيعٍت الشارةبرسوؿ أيٌب من بعدم اٝتو 
كيرم الباحث أف السبب كراء اتباع شريعة عيسي عليو السبلـ لشريعة موسى عليو 
السبلـ كاستكما٢تا  أنو ١تا طاؿ األمد ببٍت إسرائيل كقست قلوهبم ٍب حرفوا شريعة 

سبلـ ليصحح سي عليو الموسى عليو السبلـ كا٨ترفوا عن الطريق السوم جاء عي
 .132اال٨تراؼ كالبدع اليت كقعوا هبا

 
                                                           

 .   46سورة ا١تائدة، اآلية  129
 .   50سورة آؿ عمراف، اآلية  130

،ٖتقيق سامي بن دمحم السبلمة الرايض دار طيبة للنشر كالتوزيع  تفسَت القراف العظيم ايب الفداء اٝتاعيل بن عمرك بن كثَت ، 131 
 126\1ـ( 1997 1418الطبعة االكيل 

    392مرجع سابق  ص قصص االنبياءعبد الوىاب النجار،   132
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 منهج البحث الفصل الثالث
 أواًل: نوع البحث

سوؼ يستخدـ الباحث ا١تنهج ا١تقارف ُب ىذه الدراسة ألنو يناسب غرض           
كأىداؼ الدراسة كيعتمد الباحث من خبلؿ ذلك على ٣تموعة من ا٠تطوات من 

ا١تتعلقة ابلظاىرة ا١تدركسة، حيث ا١تقارنة ستتم  أجل الوصوؿ إىل اٟتقيقة العلمية 
بُت جانبُت ٢تذه الظاىرة اليت يدرسها الباحث كىي األصوؿ االعتقادية لدل 
القراف الكرَل كتلك اليت ضيمنت ُب ا٧تيل يوحنا من خبلؿ قصة نيب هللا عيسى 

 عليو السبلـ.
ذه األخَتة تعٍت تلك إف ا١تنهج ا١تقارف يدفعنا إىل توضيح معٌت ا١تقارنة، فه    

 بل٢تا إبراز أكجو الشبو، كأكجو االختبلؼ بُت شيئُتخالعملية اليت يتم من 
كُب أدبيات كنظرايت البحث العلمي فإف ا١تنهج  متضادين أك متماثلُت أك أكثر،

ا١تقارف ىو ٕتريب غَت مباشر ك كما عند )إميل دكر كاَل( يقصد ٔتنهج ا١تقارنة 
العلمية أبهنا ىي ا١تعوض األساسي كالرئيسي للتجريب ا١تباشر، كىذا ما يعترب من 

كلقد اتبعت ا٠تطوات التالية ُب منهج  .133خصائص العلـو اإلنسانية االجتماعية
 كتابة البحث.

ابألصوؿ االعتقادية من كتب علماء البلىوت ١توقف ا٧تيل يوحنا  عرضنا .1
 النصارل كاراء االكلُت منهم.

                                                           

ـ ، ص 1999لقاىرة، ، دار النهضة العربية، ا1أٛتد عبد الكرَل سبلمة: األصوؿ ا١تنهجية إلعداد البحوث العلمية، ط -133
43. 
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  عقيدهتم أك أقوا٢تم نقلت ٦تن الرسالة ُب الواردين قمت بًتٚتة ٥تتصرة  لؤلعبلـ .2
 أصوؿ االعتقاد. حوؿ

 ٍب الكتاب اسم كذكرت الصحيحُت، ُب الواردة األحاديثعلي  اعتمدت .3
 كالصفحة. اٞتزء اٟتديث ٍب رقم ٍب الباب

اتبعت االسلوب العلمي ُب توثيق البياانت كذلك بذكر كترتيب ا١تصادر  .4
كا١تراجع كفق حركؼ ا٢تجاء ُب هناية البحث كذلك بذكر اسم الشهرة للمؤلف 

اف كجد ٍب مكاف النشر ٍب دار ٍب االٝتاء االكىل لو ٍب اسم ا١تصدر ٍب اقق 
 النشر. الناشر ٍب سنة

 مقارنة نتائج أصوؿ االعتقاد بُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا كٖتليلها. .5
 ركزت علي موضوع البحث كاجتنبت االستطراد. .6
كمنها عبلمات  اعتنيت بقواعد اللغة العربية، كاإلمبلء، كعبلمات الًتقيم، .7

كاآلاثر، كأقواؿ أىل العلم، كضبط اآلايت التنصيص لآلايت، كاألحاديث، 
 ابلشكل.

إذا تصرفتي ُب صياغة العبارة ، أك اقتبستي الفكرةى فإٍل أعزك إىل ا١تصدر بقوًؿ  .8
 : يينظر .
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 اثنياً: مصادر البياانت
 كىي قسمُت: أ. ادلصادر االساسية

 : القران الكرمي-1
إف ا١تصدر األكؿ ٞتمع البياانت ُب ىذه الدراسة ابألساس ىو القرآف الكرَل من 

كابلتحديد فيما ٮتدـ موضوع خبلؿ آايتو اليت تناكلت قصة عيسى عليو السبلـ 
كىي مبثوثة ُب عدة البحث كىو )أصوؿ االعتقاد ُب قصة عيسي عليو السبلـ(

رًًىم ًبعىيسىى ىل ﴿سور من القرآف الكرَل كعلى سبيل ا١تثاؿ قولو تعا نىا عىلىى آاثى كىقػىفَّيػٍ
نىاهي اإًل٧ًتيلى ًفيًو ىيدنل كىنيوره﴾  ٍيًو ًمنى التػٍَّورىاًة كىآتػىيػٍ ا بػىٍُتى يىدى كقولو 134بن مىٍرَلىى ميصىدًٌقنا لًٌمى

﴾اتعاىل ﴿كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ  اَّلٌلى كىاٍجتىًنبيواٍ   .135لطَّاغيوتى
 الكتاب ادلقدس النسخة العربية ادلشرتكة:-2

 كىو يشمل على ا١تصادر التالية:     

 اال٧تيل الرابع : ا٧تيل يوحنا 
  الطبعة الرابعة 1955العهد القدَل االصدار الثاٍل 
  الطبعة الثبلثوف1993العهد اٞتديد االصدار الرابع 

مؤلفة من علماء كتابيُت كالىوتيُت ينتموف اكؿ ترٚتة عربية كضعتو ٞتنة  كىي تعد     
إىل ٥تتلف الكنائس ا١تسيحية كقد استندت إىل افضل النصوص ا١تطبوعة  للكتاب 
ا١تقدس إىل اللغتُت العربية كاليواننية اعتمد ا١تًتٚتوف علي النص االصلي ك٤تاكلة 

للكتاب ترٚتتو إىل لغة مبسطة يفهما القارئ العادم كما قاموا بوضع مقدمة عامة 
                                                           

 .46سورة ا١تائدة :   134
 36سورة النحل االية   135
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للفت  كمقدمة لكل سفر من اسفاره ١تساعدة القارئ كما انو ًب كضع ا٢توامش
ك لشرح معلومة اك لتقدَل النصوص أانتباه القارئ إىل الصعوابت اليت قد تواجو 

صاغ أسلوهبا العريب 136كالعبارات ا١تشابو كقد استغرؽ مدة ترٚتتو عشرين عاما
الطوائف ا١تسيحية من إ٧تيلية  الشاعر يوسف ا٠تاؿ. فهي تنتمي إىل ٥تتلف

 .ككاثوليكية
 ب. ادلصادر الثانوية )ادلراجع(  

كىي ا١تصادر اليت تعتمد ُب معلوماهتا كمادهتا على ا١تصادر االساسية، فهي 
النقد،   فتعرضت ٢تا ابلتحليل، أك اعتمدت على معلومات ًب تسجيلها سابقان 

 أك التعليق، أك التلخيص .
الدراسية كالكتب أحادية ا١توضوع كالرسائل األكادٯتية، كا١تعاجم مثل الكتب    

اللغوية كمعاجم الًتاجم كالسَت ، كالدكرايت العامة ؾ كالصحف كاجملبلت كدكائر 
 كمواقع االنًتنت، ا١تعارؼ كاألطالس

 اثلثاً: أدوات مجع البياانت
لدراسة إف طريقة ٚتع البياانت ُب ىذا البحث تعتمد على استخداـ أسلوب ا

الواثئقية أم البحث ُب الواثئق اليت ٘تثل الكتب ا١تكتبية ككل مالو عبلقة هبذا 
البحث كذلك ٞتمع ا١تواد العقائدية أك بياانت البحث اليت سيستخدمها الباحث 
ُب ْتثو، سواء عن طريق تعُت البياانت أك عن طريق ٖتقيق ا١توضوعات ا١تتعلقة 

الواثئق كالكتب مع بعضها بطريقة منطقية،  ابلبحث، ككضع األدلة ا١تأخوذة من
ككذلك قراءة الكتب ا١تتعلقة ابلبحث، ككضع أدلتها ُب تكوين النتائج اليت تؤسس 

                                                           
 الكتاب ا١تقدس النسخة العربية ا١تشًتكة )لبناف ٚتعية الكتاب ا١تقدس( تقدَل الًتٚتو  136
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كعليو فسيتم ٚتع البياانت ُب ىذه  .حقائق جديدة، كاستخراج النتيجة منها
 الدراسة:

 القرآنية ذات االرتباط من حيث ا١تعٌت ٔتوضوع البحث القراءة لآلايت-1
كتفسَتىا ٍب ٕتميع كل اآلايت اليت ٭تتاجها الباحث ٍب اختيار بدقة ما يناسب  

 كل ىدؼ من أىداؼ البحث على حدل.
القراءة للنصوص العقدية ُب ا٧تيل يوحنا ذات العبلقة ٔتوضوع البحث ٍب  -2

ٕتميع كل ما ٭تتاجو الباحث منها ٍب اختيار بدقة ما يناسب كل ىدؼ من 
 ل.أىداؼ البحث على حد

 رابعاً : طرق حتليل البياانت
إف طريقة ٖتليل البياانت ٢تذا البحث سوؼ تعتمد على منهجُت أساسُت            

نظران لطبيعة الظاىرة الٍت يدرسها الباحث ك٫تا ا١تنهج ا١توضوعي ابعتبار أف البحث 
 سيتم ُب موضوع ٤تدد ُب جانب االعتقاد ُب القراف الكرَل ككذلك اب١تقارنة بتلك

ا٧تيل يوحنا ٍب يستلـز من الباحث استخداـ ا١تنهج االستقرائي الذم النصوص ُب 
ينتقل فيو الباحث من اٞتزء إىل الكل أم من أجزاء ٤تددة ُب جوانب العقيدة 
لكي يتم تعمم اٟتكم الكلي على كامل العقيدة اليت جاء هبا القراف الكرَل كتلك 

 .العقيدة اليت ضمنت ُب ا٧تيل يوحنا
 : ادلنهج ادلوضوعي -1

إف استخداـ ا١تنهج ا١توضوعي مناسب ٢تذه الدراسة كلتحليل بياانهتا كالذم             
يعرؼ أبنو: ا١تنهج الذم يتوصل من خبللو الباحث إىل الكشف عن مقاصد 
القرآف الكرَل كىداايتو من خبلؿ النظر ُب اآلايت القرآنية اليت ٬تمعها موضوع 
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حيث أف الباحث يلتـز  بلحظة ُب التفسَت ا١توضوعي،كىذه ا١تعاٍل م137كاحد
موضوعان معينان ُب القرآف ال يفارقو حىت يفرغ منو، ٓتبلؼ التفسَت التحليلي فإف 
ا١تفسر يلتـز بًتتيب ا١تصحف فينتقل بُت موضوعات ٥تتلفة، كأيضان فإف الباحث 

٥تتلفة من  الذم ٬تمع اآلايت القرآنية اليت تتناكؿ موضوعان كاحدان من مواضع
القرآف، كيؤلف بينها ك٬تعل منهان موضوعان متناسقان فإنو بذلك يقرب دالالت 
القرآف كىداايتو للناس كييسرىا ٢تم لكي ينتفعوا هبا ُب حياهتم العاجلة كاآلجلة 

.ك٘تر عملية ٖتليل البياانت ابستخداـ ا١تنهج ا١توضوعي ٓتطوات ٤تددة،  كىي 138
 مفصلة حسب النقاط التالية:

 ٚتع اآلايت القرآنية اليت ٗتدـ ا١توضوع، ٍب ذكر الوسائل ا١تعينة على ىذا اٞتمع.  -1
 ترتيب اآلايت حسب النزكؿ ما أمكن.  -2
 إزاحة ما قد يكوف بُت اآلايت من موىم االختبلؼ كالتناقض.  -3
تفسَت اآلايت مع بياف اٟتكمة كالغرض من التشريع مع االستعانة ابلسنة كأقواؿ   -4

 .الصحابة
 139ج ا١توضوع ُب صورة متكاملة ٔتراعاة شركط البحث العلميإخرا   -5
فهم اآلايت الكرٯتة ابلرجوع إىل تفسَتىا، كمعرفة أحوا٢تا؛ من حيث أسباب   -6

 النزكؿ، كتدرج التشريع كالنسخ، كالعمـو كا٠تصوص كغَت ذلك ٦تا يتقرر بو ا١تعٌت. 
ا دقيقنا من حيث ا١تعٌت.  -7  ٖتديد ا١توضوع القرآٍل ا١تراد ْتثو ٖتديدن

                                                           

، الفريح، منهجية البحث ُب ا١توضوع القرآٍل، ْتث مقدـ ٞتامعة الشارقة ، االمارات العربية ا١تتحدة  يعقوب حامد  137
 .4ق، ص 1431

 .5حامد يعقوب الفريح ، منهجية البحث ُب ا١توضوع القرآٍل ، ا١ترجع السابق، ص  138
-23ـ، ص 1982 -ىػ1402أٛتد السيد الكومي ، كدمحم القاسم،  التفسَت ا١توضوعي ُب القرآف الكرَل، القاىرة مصر ،   139

24. 
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كرد اآلايت إىل  تقسيم ا١توضوع إىل عناصر مًتابطة منتزعة من اآلايت نفسها، -8
عناصرىا كموضعها من البناء الكلي للموضوع، مع تفسَت موجز ١تا ٭تتاج منها إىل 

رد الشبهات عن ا١توضوع تفسَت، كاستنباط حقائقها القريبة من غَت تكلف، ك 
 ذاتو. 

التقيد بقواعد كضوابط ىذا التفسَت، فالقصد منها لفت انتباه ا١تفسرين كالباحثُت،  -9
 140ككجوب مراعاهتا؛ 

هبذه ا٠تطوات اليت ٍب ذكرىا ٕتتمع أجزاء ا١توضوع كتكتمل صورتو كترتسم لوحتو، 
دراسات قرآنية، كيظهر ٚتاؿ القرآف كركعتو ،كنستطيع من خبلؿ ذلك أف نقدـ 

 تربز جانب من جوانب اإلعجاز ُب ىذا الكتاب العظيم.
 :  ادلنهج االستقرائي-2

كما يستخدـ الباحث ا١تنهج االستقرائي ُب ٖتليل البياانت ُب ىذه الدراسة كىو       
الذم يهتم ابستقراء األجزاء ليستدؿ منها على حقائق تعم على الكل،  ا١تنهج

فجوىر ا١تنهج االستقرائي ىو  ،لى اٞتزء يسرم على الكلابعتبار أف ما يسرم ع
االنتقاؿ من اٞتزئيات إىل الكليات أك من ا٠تاص إىل العاـ . كاالستقراء ىو 
الطريق ٨تو تكوين ا١تفاىيم كالوصوؿ إىل التعميمات، عن طرؽ ا١تبلحظة كدراسة 

ستقراء ُب علم فمن اٞتوانب اليت ظهر فيها اال .141الفركض كالرباىُت كإ٬تاد األدلة
العقيدة، القواعد الكلية ا١تتعلقة هبذا العلم ذلك أف كل علم توجد فيو قواعد كلية 
ٖتكم جزئياتو، كحيث تكوف القواعد الكلية يكوف االستقراء موجودان، كلػذا كانت 
                                                           

  66 -57القاىرة: دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية الطبعة الثانية (  صػعبد الستار فتح هللا ، ا١تدخل إىل التفسَت ا١توضوعي )   140
ـ  1999أٛتد عبد الكرَل سبلمة: األصوؿ ا١تنهجية إلعداد البحوث العلمية، )القاىرة: الطبعة االكيل، دار النهضة العربية،   141

 .35( ، ص 
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كاالستقراء ىنا مقصود بو استقراء  قواعد علم العقيدة منها ما بٍت على االستقراء
ُب العقيدة: دالالهتا كمعانيهػا، كاستعماالهتا، كاستقراء قضااي  النصوص الشرعية

 ..142السلف ٟتكاية مذىبهم ٨تو مسألة عقدية بذاهتا
 

 خامساً : ىيكل البحث
 -إف ا٢تيكل البحثي ا١تناسب ٢تذه الدراسة ىو حسب التقسيم التايل :

 :ك٭تتوم على خلفية البحث ،كأسئلة البحث ،  الفصل األول: اإلطار العام
كأىداؼ البحث ،كفوائد البحث كحدكد البحث كالدراسات السابقة، كٖتديد 

 ا١تصطلحات. 
 :كىو ٭تتوم على مباحث نظرية تتضمن :   اإلطار النظري : الفصل الثاين 
 -مصادر العقيدة اإلسبلمية -كيتضمن :أ٫تية العقيدةالعقيدة اإلسالمية :  .أ 

 العقيدة اإلسبلمية.خصائص 
-مصادر العقيدة النصرانية-ا٫تية العقيدة النصرانيةالعقيدة النصرانية ويتضمن : .ب 

 خصائص العقيدة النصرانية-االانجيل ا١تعتربة عند النصارل
 -أنواع القصص القرآٍل-كيتضمن : أىداؼ القصص القرآٍل .القصص القرآين: .ج 

 خصائص القصص القرآٍل

 دعوتو . -معجزاتو  –: كيتضمن : مولده لسالمد. التعريف بعيسي عليو ا

                                                           

العدد - 29اجمللد  –جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية دمحم أٯتن الزىر، االستقراء ك٣تاالتو ُب العلـو الشرعية، ٣تلة   142
 .447ـ،  ص 2013األكؿ، 
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 كىو ٭تتوم على نوع البحث كىو منهج  الفصل الثالث : منهجية البحث :
البحث ا١تقارف كمصادر البياانت كطريقة ٚتع البياانت كطريقة ٖتليل البياانت 

 ابستخداـ ا١تنهج ا١توضوعي كا١تنهج االستقرائي.
 ك٭تتوم على فصل ٘تهيدم ٍب عرض  الفصل الرابع : عرض وحتليل البياانت :

 كٖتليل بياانت الدراسة كٯتكن تقسيمو اىل ا١تباحث التالية :
من خبلؿ قصة  األصوؿ االعتقادية ُب اال٢تيات عند القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا .1

 عيسي بن مرَل عليو السبلـ.

ؿ قصة عيسي من خبل .األصوؿ االعتقادية ُب النبوات عند القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا2
 بن مرَل عليو السبلـ.

من خبلؿ قصة  يوحنا .األصوؿ االعتقادية ُب السمعيات عند القراف الكرَل كا٧تيل3
 عيسي بن مرَل عليو السبلـ.

 كىو ٭تتوم على ملخض نتائج البحث ، كتوصيات البحث.الفصل اخلامس : اخلامتة :
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 التمهيدي  ادلبحث األول : اإلطار

قبل الدخوؿ ُب صلب ا١توضوع من عرض كٖتليل للبياانت رأل الباحث     
ضركرة التعريف إب٧تيل يوحنا من حيث ىوية كاتبو كميت ٘تت كتابتو كابم لغة كتب 
ٍب ماىي مكانتو عند النصارل كذلك من ابب االمانة العلمية ك لكي يكوف 

ا١تصدر فكاف الـز أف نبُت البحث ذك منهجية علمية فالقراف الكرَل معلـو ا١تكانة ك 
 الطرؼ الثاٍل ُب ا١تقارنة إال كىو ا٧تيل يوحنا.

 كاتب إجنيل يوحنا-1
يذىب ٚتهور النصارل إىل اف كاتب اال٧تيل كمؤلفو ىو اٟتورم ا١تعركؼ            

يوحنا بن زبدم الصياد كذكرت ركايتهم اف ا١تسيح ٭تبو كاستودعو كالدتو عندما  
كاف علي الصليب كمن بُت النصارل من يقوؿ ابف من كتب اال٧تيل ليس يوحنا 

يس كليد العصر اٟتديث  اٟتوارم  بل يوحنا اخر ال ٯتت لو ابم صلو ىذا القوؿ ل
بل اف قدامي الباحثُت ُب ا١تسيحية ينكركف ما اسند إىل يوحنا من بقية اسفار 
العهد اٞتديد كذىبت بعض الفرؽ ا١تسيحية نفسها إىل ىذ القوؿ اكاخر القرف 
الثاٍل ا١تيبلدم ككاف ارينيوس تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا معاصرا ألصحاب ىذ 

كجاء ُب مقارنة  143ع من استاذه  صحة ىذه النسبة اليوٝت الرام كمل يعرؼ انو
االدايف ألٛتد شليب نقبل عن ة دائرة ا١تعارؼ الربيطانية اما ا٧تيل يوحنا فانو ال 
مرية كال شك انو كتاب مزكر اراد صاحبو مضادة اثنُت من القديسُت بعضهما 

 .144البعض ك٫تا القديس ميت كالقديس يوحنا
                                                           

 50دمحم بوزىرة ٤تاضرات ُب النصرانية مرجع سابق ص   143
 183\2(1973اٛتد شليب مقارنة االدايف الطبعة الرابعة 144
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ف يوحنا كتب اال٧تيل أيلم ابركلي صاحب تفسَت العهد اٞتديد كيذكر  ك               
مع أف بعض ا١تسحيُت يوكدكف اف يوحنا اٟتوارم قد   145الرابع عاـ مائة ميبلدم

للميبلد ٦تا يوكد نظرية عدـ صحة نسب  70-60مات  ىو كاخيو  ما بُت  عاـ 
بعده حوايل ثبلثُت  كبُت اتريخ الكتابة الفرؽ بُت كفاتو اال٧تيل ليوحنا اٟتوارم  اذ

هناية عمره كقد نسي الكثَت من الرابع  عاـ ٍب كيف  يعقل اف يكتب اال٧تيل
التعاليم كمل يعد قادرا علي الوعظ  كما قالت ٞتنة ككاف ُب اخر اايمو قد ضعف 

يقوؿ  146حيت عجز عن الوعظ فلم ما يقوؿ لسامعو ..اال ليحب بعضكم بعضا
يل الرابع انو ترٚتة ليسوع بو ىو عرض للمسيح كؿ ديو رانت انو  كال يدعي اال٧ت

من كجهة نظر البلىوٌب بوصفة كلمة هللا  كخالق العامل كمنقذ البشرية كىو يناقض 
  147االانجيل األخرل ُب كثَت من التفاصيل كُب الصورة العامة اليت رٝتتها للمسيح

فة ك٦تا ااثر شك بعض الباحثُت  اف كاتب اال٧تيل  ملم ٔتصطلحات  الفلس
-مع انو كاف صيد ٝتك امي كما جاء ُب سفر اعماؿ الرسل فلما راكا  148ا٢تلينو

٣تاىرة بطرس كيوحنا ككجدكا اهنما انساانف عدٯتا   -أم رؤساء كشيوخ الكهنة
 .149العلم كعامياف تعجبوا

                                                           
 16\1ـ( 1982)القاىرة دار الثقافة ا١تسيحية كيلم ابركلي  تفسَت العهد اٞتديد سرح بشارة يوحنا ترٚتة القس مكـر حبيب   145
  60عبد الشكور بن دمحم اماف العركسي ،التصريح أبثبات االانجيل االربعة االعتقاد الصحيح ُب ا١تسيح )بدكف طبعة (ص   146
 209\3كؿ ديورانت قصة اٟتضارة ترٚتة دمحم بدراف )القاىرة االدارة الثقافية جامعة الدكؿ العربية(  147
ىي فًتة متأخرة من اٟتضارة اإلغريقية اليت ازدىرت ُب الفًتة ا١تسماة العصر الكبلسيكي، ك٘تتد منذ أكائل القرف الرابع قبل   148

ؽ.ـ. كَب ىذه الفًتة اعتربت الثقافة اإلغريقية ُب أكج عبقريتها كعظمتها الفكرية  323ا١تيبلد كحىت موت اإلسكندر ا١تقدكٍل ُب 
ىي ٓتبلؼ ا٢تيلينستية اليت تعترب ىي ثقافة مركبة من عناصر يواننية كشرقية ٛتل فيها اإلغريقيوف إىل الشرؽ كالعلمية كالفلسفية، ك 

الفلسفة كلقح فيها الشرقيوف حضارة اليوانف بركحانية الشرؽ كعادتو كعلومو..جفَتم ابرندا ا١تعتقدات الدينية لدم الشعوب) الطبعة  
 107الثانية ( ص

 13\4عماؿ الرسل   149
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يقوؿ القس فهمي عزير كلكن من ىو الذم كتب ا٧تيل يوحنا ىذا السؤاؿ            
يتطلب دراسة كاسعة غالبا ما تنتهي بعبارة ال يعلم اال هللا  صعب كاٞتواب عليو

 .150كحده من الذم كتب اال٧تيل
 اتريخ كتابتو-2
بعد كل ما ذكران من اراء حوؿ صحة نسب اال٧تيل إىل يوحنا  ىناؾ  ايضا        

اختبلؼ ُب ٖتديد اتريخ كتابة اال٧تيل الرابع اال اهنم متفقوف ٚتيعا انو كتب بعد 
االانجيل الثبلثة السابقة ٔتقدار عشرين اك ثبلثُت عاـ ككأهنا ارادت ٕتنب  تعدد 

 ز اآلراء حوؿ ىذا ا١توضوع كذىب مؤلف الكن
-80اٞتليل ُب تفسَت اال٧تيل  اف يوحنا كتب بشارتو ُب اخر حياتو ما بُت عاـ 

 151ميبلدم ، كمنهم من قاؿ انو كتب عاـ ستة كتسعُت للميبلد 90
كمن  152كترجح موسوعة الكتاب ا١تقدس انو كتب ُب عاـ تسعُت للميبلد           

ىذه التواريخ العديدة  ا١تفسرين كيلم ابركلي ذىب انو كتب عاـ مائة ميبلدم. إف
اليت من ا١تفًتض اف الكاتب اجملهوؿ قد كتب ا٧تليو فيها يضع الشك ُب صدؽ 

 .153اال٧تيل كال يبٍت علي ىذا اال٧تيل أم عقائد إلصبلح الدنيا كاألخرة
 
 
 

                                                           
  546القس فهيم عزيز ا١تدخل ايل العهد اٞتديد دار الثقافو   150
 80دمحم علي زىراف ،ا٧تيل يوحنا ُب ا١تيزاف مرجع سابق  ص  151
 345ـ(  ص1993موسوعة الكتاب ا١تقدس) لبناف دار منهل اٟتياة عاـ    152

 61الصحيح ُب ا١تسيح  صلتصريح ابثبات االانجيل االربعة االعتقاد  عبد الشكور دمحم بن اماف العركسي،ا
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 اللغة اليت كتب هبا -3
يكاد االٚتاع علي اف ىذا اال٧تيل كبت ابللغة اليواننية اال اف ىناؾ من ذىب   

مع العلم إف ا١تسيح مل يطلب  154إىل انو كتب ابللغة العربانية ٍب ترجم إىل اليواننية
من اتباعو كتابة أم ا٧تيل كال ىو اصبل كتب شيء عن قصتو اال اف بعض اتباعو  

كاقدـ نسخو  كاٟتوادث اليت مرت بو لنفسو كاف ٭تفظ بعض اقواؿ كافعاؿ ا١تسيح
إل٧تيل يوحنا ىي النسخة الفاتيكانية من منتصف القرف الرابع ا١تيبلدم موجده 

 االف ٔتكتبة الفاتكاف.
 الغرض من كتابتو-4

كلعل السبب الرئيسي ُب كتابة ىذا اال٧تيل اف بعض خداـ الكنيسة كاالساقفة       
وحنا كاتبة اال٧تيل لدحض شبو ا١تنكرين سوآءا لناسوت اك الوىية ي طلبوا من

ف يثبت الوىيتو كانسوتو معا كانو أا١تسيح كاليت كثر اٟتديث عنها مؤخرا فطلبوا منو 
ككذلك دحض قوؿ القائلُت ابف يوحنا  كلمو هللا  اليت حلت كٕتسدت بينهم

سوؿ هللا  كانو ال شيء ا١تعداٍل )٭تي بن زكراي( مساكم ١تسيح من حيث كبلمها ر 
من البلىوت ُب ا١تسيح فاىتم يوحنا الكاتب إبظهار الوىية ا١تسيح كاظهار الفرؽ 

 .بُت ا١تسيح كا١تعمداٍل
قيقا أك أنو مل يكن موجود قبل امو حف جسد ا١تسيح ليس أكقد زعما بعضهم    

االمور  فلما رام االساقفة ماالت إليو مرَل كىي افكار تسربت إىل الكنيسة آنذاؾ
طلبوا من يوحنا بن الزبدم كاتبة اال٧تيل الرابع لتثيبت عقائدىم كتبُت مولد ا١تسيح 

 .155داٍلماالزيل كالتصريح بفضلو عي يوحنا ا١تع
                                                           

 83نقبل عن ا٧تيل يوحنا ُب ا١تيزاف ص 11منيس عبد النور  دراسات ُب رسايل يوحنا الثبلثو ص   154
 بتصرؼ78-77، مرجع سابق صا٧تيل يوحنا ُب ا١تيزافنقبل عن دمحم علي زىراف  29\1يوحنا   155
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 مكانة اجنيل يوحنا عند النصارى-5
٭تتل ىذا اال٧تيل مكانة مهمة بُت االانجيل األخرل اذ ىو الوحيد الذم صرح        

كلنا ُب الصفحات التالية  هإىل اخر فيو كؿ اصحاح أبدك ذلك من أبلوىية ا١تسيح كي
تفصيبل فيو اف شاء هللا تعايل كىذا التصريح مل ٬ترؤ عليو غَته من االانجيل 
األخرل كىو عمدة الكنيسة ُب القوؿ أبلوىية ا١تسيح عليو السبلـ ْتيث لو سقط 

ىل جادة الصواب ابف لسقطة اصل االعتقاد عند ا١تسيحُت كلرٔتا عادة ا١تسيحية إ
 .156عيسي رسوؿ هللا كال الو اال االحد الصمد ال شريك لو

يقوؿ السكندر جديد )صاحب كتاب ىل اال٧تيل كاحد اـ اربعة (كتب يوحنا 
ا٧تليو للمؤمنُت اب١تسيح من كل االمة ليثبتهم ُب اٯتاهنم أف ا١تسيح ابن هللا كنور 

ىذا فقد كتبت لتؤمنوا اف يسوع ىو العامل كحياتو يظهر ىذا من خبلؿ قولو كاما 
ا١تسيح  ابن هللا كلكي تكونوا لكم اذا امنتم حياة ابٝتو. كل ىذا يوكد اف لنا اف 
ا٧تيل يوحنا ىو كتاب العامل اٚتع كانو اقدس اقداس اال داب ا١تسيحية كفيو نسمع 
اقدس كاعمق االعبلانت السماكية فبل عجب اذا جادت قرائح ا١تؤمنُت أب٣تد 

قاب علي ىذا السفر اال٢تي كقو٢تم  بشارة االبدية تعبَت قلب هللا ا٧تيل اٟتب االل
فجميع ا١تسيحوف علي اختبلؼ ىم كتشيعهم يتمسكوف إب٧تيل يوحنا  157ا٠تالص

 .158ابعتباره كحي ا٢تي

                                                           
 مرجع سابق ا٧تيل يوحنا ُب ا١تيزافدمحم علي زىراف   156
 12(موقع نداء الرجاء  ص 1975)الطبعة االكيل  ىل اال٧تيل كاحد اـ اربعةدديد اسكندر ج  157
 297،كنيسة قصر الدابرة صشبهات ك٫تية حوؿ الكتاب ا١تقدس القس منيس عبد النور ،   158
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القران الكرمي واجنيل يوحنا من خالل قصة  يف االذليات عند االعتقادأ. أصول 
 عيسي بن مرمي عليو السالم.

  متهيد

يقسم بعض علماء االسبلـ العقيدة االسبلمية ايل ثبلثة اقساـ رئيسية 
السمعيات كيهتم القسم االكؿ  -النبوات  -اإل٢تيات -اال كىي 

منها)اال٢تيات( ٔتا يتعلق بوجود هللا تعاىل كما ٬تب ُب حقو عز كجل من 
 159صفات كما ٬توز كما يستحيل كما الذم ٭تب على ا١تكلف اعتقاده

كالقضاء  كٮتتص ايضا بتوحيد هللا ابأللوىية كالربوبية كاألٝتاء كالصفات،
كالقدر كا١تشيئة كالقدرة ككل ما يتعلق ابلذات اال٢تية مستندين ُب اثبات 

أك٢تما النقل الصحيح سواء من  كجود هللا عز كجل كصفاتو ايل طريقُت:
 ديث الضعيفةن االحاعالقراف الكرَل اك السنة النبوية الثابتة معرضُت 

   160:العقل السليم من الشبهات كاثنيهما
 اال اف لنا مبلحظات حوؿ الطريق الثاٍل)العقل( ال يتسع الوقت لتفصيلها اذ   

يهتدم ال  العقل ال يعد مصدرا منفصبل بذاتو بل ٭تتاج ايل الشرع كارشاداتو ألنو
ٍر  الا ًعبىاًد الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى ابلوحي كقد رفعو الوحي كأثٍت عليو قاؿ تعاىل ﴿ كىبىشًٌ

اىيمي اَّللَّي كىأيٍكلىًئكى ىيٍم أيٍكليوا  اٍلقىٍوؿى فػىيػىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي أيٍكلىًئكى الًَّذينى ىىدى

                                                           

كخصائص  ا١توسوعة العقد لفصل األكؿ: مبادئ علم العقيدة كالتوحيد  الكتاب األكؿ: مقدمات ُب علم العقيدة كالتوحيد الباب األكؿ: مبادئ كمصادر  159
 /http://www.dorar.netعلم العقيدة كالتوحيد مع نبذة اترٮتية  

 277ـ ( ص2012ىػ  1433ف :كتاب انشركف الطبعة الثالثة قحطاف بن عبد الرٛتن الدكرم، العقيدة االسبلمية كمذاىبها )لبنا  160
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خوض العقل ُب امور اال٢تيات مستقبل عرضة للهبلؾ كالضبلؿ ف161،﴾ألٍلبىابً ا
ارسل هللا تعايل الرسل فلو كاف العقل ىو حسب االنساف لبلوغ ا٢تدم كالعلم ١تا 

كانزؿ عليهم الكتب فدكر القعل أف يتلقى الوحي كيفهم ما تلقاه كيستنبط كيضع 
كبعض أىل العلم ال ٭تبب اطبلؽ اسم اال٢تيات علي    162القواعد لفهم الصحيح

ىذا اٞتزء من العقيدة االسبلمية كوف مصطلح )اال٢تيات( اشتهر بو أىل الكبلـ 
كأتباعهم كغَتىم، كالف ا١تقصود بو عندىم فلسفات  كالفبلسفة كا١تستشرقُت

 163.الفبلسفة، ككبلـ ا١تتكلمُت كا١تبلحدة فيما يتعلق اب تعايل

كُب النصرانية يوجد علم البلىوت، كىو علم دراسة اإل٢تيات دراسة منطقية،     
    كقد اعتمد علماء البلىوت ا١تسيحيُت على التحليل العقبلٍل لفهم ا١تسيحية .
كيتفرع علم البلىوت إىل فركع عدة، كالبلىوت العقائدم، كاألديب، كالتارٮتي، 

كالبلىوت النظامي الذم ٭تاكؿ صياغة اإلٯتاف كا١تعتقدات  كالفلسفي، كالطبيعي،
فيو بشكل كبَت على نصوص الكتاب ا١تقدس،  ا١تسيحية بشكل منظم. يعتمد

تو ، كالثالوث كالوحي، كجل تركيز البلىوت النظامي على استكشاؼ هللا كصفا
كالتأكيل ُب الكتاب ا١تقدس لديهم، كا٠تلق، كالعناية اإل٢تية، كقد أثٌر البلىوت 

 164ا١تسيحي على الثقافة الغربية، كخاصنة ُب أكركاب ما قبل اٟتداثة
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 .أوال: االعتقاد بتوحيد هللا سبحانو وتعاىل
 .من منظور القران الكرمي1

سوؼ يتناكؿ الباحث موضوعا مهما ُب العقيدة االسبلمية اال كىو التوحيد    
كالذم من أ٫تيتو كمكانتو ٧تده متكررا ُب القراف الكرَل فبل ٗتلو سورة ٦تن سوره 
إال كذكر فيها خصوصان ا١تكية منها فهو من أك٢تا إىل آخرىا ، حيت إف األماـ ابن 

) إف القرآف كلو ُب التوحيد ألنو  سالكُت" يقوؿالقيم رٛتو هللا ُب كتابو "مدارج ال
إما خرب عن هللا سبحانو كتعاىل كأٝتائو كصفاتو كأمر بعبادتو كحده ال شريك لو 

 165كهني عن الشرؾ التوحيد ...فالقرآف كلو يدكر على التوحيد...(
 

للتوحيد ُب  ففي قصة عيسى استخدـ القرآف  الكرَل اسلوب التقرير ا١تباشر    
ًٍلكي ًمنى قولو  تعاىل ﴿ قىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى قيٍل فىمىٍن ٯتى

َّللًًَّ ميٍلكي  يعنا كى ئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرَلىى كىأيمَّوي كىمىٍن ُب اأٍلىٍرًض ٚتًى يػٍ  اَّللًَّ شى
نػىهيمىا ٮتىٍليقي مىا يىشىاءي كىاَّللَّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره السَّمىاكىاًت كىاأٍلى  ٍرًض كىمىا بػىيػٍ

ثىةو كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإالَّ إًلىوه 166﴾ ًلثي ثىبلى كقولو تعاىل﴿ لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى اثى
تػىهيوا عىمَّا يػىقيوليوفى لىيىمىسَّنَّ الَّ  ٍب 167ًذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه  ﴾كىاًحده كىًإٍف ملٍى يػىنػٍ

اف القرآف الكرَل ١تا ذكر الشرؾ )التثليث( جاء ابألدلة ٔتا يبطلو، فهو ُب اية 
أخرل يؤكد على بشرية ا١تسيح عيو السبلـ فيقوؿ ) مىا اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى ًإالَّ رىسيوؿه 
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ي ٢تىيمي قىٍدخىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي كىأيمُّ  ـى اٍنظيٍر كىٍيفى نػيبػىُتًٌ ًف الطَّعىا وي ًصدًٌيقىةه كىاانى أيىٍكيبلى
ًت ٍبيَّ اٍنظيٍر أىٌلَّ يػيٍؤفىكيوفى﴾ جاء ُب تفسَت الرازم ) كاعلم أف ا١تقصود من 168اآٍلايى

ذلك : االستدالؿ على فساد قوؿ النصارل ، كبيانو من كجوه األكؿ : أف كل من 
ف مل يكن ، ككل من كاف كذلك كاف ٥تلوقان ال إ٢تا  كاف لو أـ فقد حدث بعد أ

كالثاٍل : أهنما كاان ٤تتاجُت  ألهنما كاان ٤تتاجُت إىل الطعاـ أشد اٟتاجة ، كاإللو 
ىو الذم يكوف غنيان عن ٚتيع األشياء ، فكيف يعقل أف يكوف إ٢تا .. الثالث : 

ر على دفع أمل اٞتوع عن أف اإللو ىو القادر على ا٠تلق كاال٬تاد  فلو كاف إ٢تا لقد
نفسو بغَت الطعاـ كالشراب ، فما مل يقدر على دفع الضرر عن نفسو كيف يعقل 
أف يكوف إ٢تا للعا١تُت ، كابٞتملة ففساد قوؿ النصارل أظهر من أف ٭تتاج فيو إىل 

 169دليل(.
 ك٧تد التقبيح كالتشنيع ألقواؿ ا١تعاندين اٞتاحدين، الذين زعموا أف الرٛتن اٗتذ    

كلدان، كقوؿ النصارل: ا١تسيح ابن هللا، كاليهود : عزير ابن هللا، كا١تشركُت: ا١تبلئكة 
بنات هللا، تعاىل هللا عن قو٢تم علوا كبَتا ُب قولة هللا تعاىل :﴿ كىقىاليوا اٗتَّىذى الرٍَّٛتىني 

ئنا ًإدِّا  تىكىادي السَّمىوىاتي يػىتػىفىطٍَّرفى مً  يػٍ تيٍم شى ا  لىقىٍد ًجئػٍ رُّ اٍٞتًبىاؿي كىلىدن ٍنوي كىتػىٍنشىقُّ اأٍلىٍرضي كىٗتًى
ا  ًإٍف كيلُّ مىٍن ُب  بىًغي لًلرٍَّٛتىًن أىٍف يػىتًَّخذى كىلىدن ا  أىٍف دىعىٍوا لًلرٍَّٛتىًن كىلىدنا كىمىا يػىنػٍ ىىدِّ

ا لىقىٍد أىٍحصىاىيٍم كىعىدَّىيٍم عى  دِّا  كىكيلُّهيٍم آىتًيًو السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإالَّ آىٌب الرٍَّٛتىًن عىٍبدن
 يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردنا ﴾
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ك من خبلؿ اٟتوار الذم يعرضو القراف الكرَل ُب اكاخر سورة ا١تائدة توضيح      
حيث يقوؿ هللا تعاىل : ﴿كىًإٍذ قىاؿى اَّللَّي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى  عقبلٍل ١توضوع التوحيد
ذي  كٍل كىأيمًٌيى ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اَّللًَّ قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي يل أىٍف أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٗتًَّ

أىقيوؿى مىا لىٍيسى يل ًْتىقٌو ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا ُب 
ـي اٍلغيييوًب مىا قػيٍلتي  ٢تىيٍم ًإالَّ مىا أىمىٍرتىًٍت ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّللَّى رىيبًٌ  نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىبلَّ

تىًٍت كيٍنتى أىٍنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّا تػىوىفػَّيػٍ كىرىبَّكيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن
بىاديؾى كىًإٍف تػىٍغًفٍر ٢تىيٍم فىًإنَّكى أىٍنتى كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شىًهيده ًإٍف تػيعىذًٌبٍػهيٍم فىًإنػَّهيٍم عً 

ا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي الصَّاًدًقُتى ًصٍدقػيهيٍم ٢تىيٍم جىنَّاته ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا  اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي قىاؿى اَّللَّي ىىذى
ا أىبىدنا رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى   170اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي ﴾اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهى

 
 .من منظور اجنيل يوحنا2

عند حديثنا عن التوحيد كمفهومو ُب ا٧تيل يوحنا البد لنا من االصطداـ بقضية 
الثالوث كىي من أىم عقائد النصارل، بل ال تقـو النصرانية اال هبا كمىن مل يعتقد 

 ا٢تا كاحد.  هبا ال يصبح منهم، فهم يعتقدكف أف اآلب ك االبن ك الركح القدس
، أففي  اًء ىيٍم ثىبلىثىةه: اآلبي كؿ اصحاح ليوحنا )فىًإفَّ الًَّذينى يىٍشهىديكفى ُب السَّمى

، كىىؤيالىًء الثَّبلىثىةي ىيٍم كىاًحد( ٍب ُب االصحاح العاشر) أىانى 171كىاٍلكىًلمىةي، كىالرُّكحي اٍلقيديسي
 . 173رآنيفقد رأل اآلب(كُب االصحاح الرابع عشر )الذم  172كىاآلبي كىاًحده(

                                                           

 119-116ا١تائدة :   170

 7-5\1يوحنا   171

 30 \10يوحنا   172



 

57 

 

 174ككرد ايضا )ال تىٍضطىًرٍب قػيليوبيكيٍم. أىنٍػتيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبً فىآًمنيوا يب(
يقوؿ القديس ساكيرس األنطاكي )اآلب ىو هللا، كاالبن ىو هللا، كالركح     

كيقوؿ األنبا شنودة  175القدس ىو هللا، كلكن ليس ثبلثة آ٢تة، بل إلو كاحد(
كبل ، فهذه ىي طريقة سابليوس، الذم : اٞتواب ا١تسيح ىو اآلب؟)فهل السيد 

إف   .اعتقد أف اآلب ىو االبن ىو الركح القدس أقنـو كاحد !! فحرمتو الكنيسة
 176كاف اآلب ىو االبن ، ال يكوف ىناؾ تثليث(

كللعلم فاف كلمة اثلوث أك تثليث ليست مذكورة لفظنا ليس ُب ا٧تيل يوحنا       
ُب الكتاب ا١تقدس كلو، أ٪تا ظهرت ُب اخر القرف الثاٍل على فحسب بل حيت 

لساف شخص ييدعى ) ترتليانوس ( كقد كصلت الكنيسة  ُب بداية القرف الرابع إىل 
الصيغة النهائية لشرح معٌت التثليث أك الثالوث، ففي قاموس الكتاب ا١تقدس ) 

قدس، كيظن أف أكؿ مل ترد ُب الكتاب ا١ت -التثليث أك الثالوث-كالكلمة نفسها 
 177من صاغها كاخًتعها كاستعملها ىو ترتلياف ُب القرف الثاٍل للميبلد(

 

                                                                                                                                                               

 9\14يوحنا    173

 23 \14يوحنا    174

لقديسُت مار األنبا تواضركس بطرايرؾ أسئلة حوؿ حتمية التثليث ك التوحيد ك حتمية التجسد اإل٢تي ، من سلسلة إقرأ ك افهم دراسات إٯتانية، كنيسة ا ((175
 34مرقس الرسوؿ كالبااب بطرس، الكتاب الثاٍل، تقدَل الكنيسة األرثوذكسية ، ص 
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كلتفسَت نظرية التثليث عند النصارل يذىبوف ايل القوؿ ابالقانيم فنجد االستاذ     
فوزم جرجس ُب كتابو )التثليث ك التوحيد( عند تعريفو التثليث يقوؿ )٨تن 

أقانيم، اآلب ك االبن ك الركح القدس، كأف ىذه  النصارل نعتقد أف هللا ثبلثة
ا ألف جوىرىا كاحد كىو جوىر البلىوت،  األقانيم الثبلثة ليست ا٢تة بل إ٢تنا كاحدن

 178فنعًتؼ بوحدانية هللا ُب ثبلثة أقانيم(
( مل ترد ُب ا٧تيل يوحنا ايضا، فهي كلمة             تعٍت شخص،  سراينيةككلمة )أقنـو

كلمة سراينية معناىا   ىيالعربية  ُباسيوس) كلمة أقنـو ا١تستعملة يقوؿ األنبا أثن
قاؿ أيضنا  إسحق إيليا منسى ما نصو: ك  179(رئيسيأك شخص  أساسيشخص 

رَّد أنشطة، بدليل أفَّ أقنومان ييرسل أقنومان  )األقانيم ىيم أشخاص حقيقيوف كليسوا ٣تي
ا أىحىبَّ هللاي اٍلعىاملىى  180آخر كما ُب يوحنا ( فقد جاء ُب ا٧تيل يوحنا )ألىنَّوي ىكىذى

، ًلكىٍي الى يػىٍهًلكى كيلُّ مىٍن يػيٍؤًمني ًبًو، بىٍل تىكيوفي لىوي اٟتٍىيىاةي  حىىتَّ بىذىؿى ابٍػنىوي اٍلوىًحيدى
لىٍيكيٍم ًمنى اآلًب، ككرد ايضا )كىمىىتى جىاءى اٍلميعىٌزًم الًَّذم سىأيٍرًسليوي أىانى إً  181األىبىًديَّة(

بىًثقي، فػىهيوى يىٍشهىدي يل  ، الًَّذم ًمٍن ًعٍنًد اآلًب يػىنػٍ  182(ريكحي اٟتٍىقًٌ

 ال كىو ىل األقانيم متساكية؟ أكيتساءؿ الباحث سؤاال بديهي يطرح نفسو    
يوجب عن ىذا التساؤؿ احد القسيسُت بقولو: )اإلٯتاف ا١تسيحي يقوؿ أف 

كاالبن ليس ىو االب ككل اقنـو لو  فاألب ليس ىو االبن، األقانيم ُب هللا متميزة
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ك ُب دائرة ا١تعارؼ الكتابية: ) كاف ُب كحدانية هللا ثبلثة  183اختصاصو اإل٢تي(
اقانيم ىم كاحد ُب اٞتوىر كمتساككف ُب األزلية كالقدرة كاجملد، لكنهم متمايزكف ُب 

 184الشخصية(
عقيدة الثالوث: جوىر كاحد، ثبلثة  كىناؾ من علماء النصارل من يربط بُت       

أقانيم كعقيدة "الوحدانية ُب ذات اٞتوىر" للثالوث ككل، فبينما كل من اآلب 
كاالبن كالركح القدس ىو متمايز ٘تامان، إال أف كل كاحد منهم ىو هللا بكل ا١تعٌت 

 185ا١تطلق للكلمة
الًَّذم  ٌب لىٍيسىٍت حىٌقان.كُب االصحاح ا٠تامس )ًإٍف كيٍنتي أىٍشهىدي لًنػىٍفًسي فىشىهىادى 

يىٍشهىدي يل ىيوى آخىري كىأىانى أىٍعلىمي أىفَّ شىهىادىتىوي الَّيًت يىٍشهىديىىا يل ًىيى حىقّّ.. كىاآلبي نػىٍفسيوي 
ئػىتىوي ( يػٍ  186الًَّذم أىٍرسىلىًٍت يىٍشهىدي يل. ملىٍ تىٍسمىعيوا صىٍوتىوي قىطُّ كىالى أىٍبصىٍرًبيٍ ىى

 أنطونيوس فكرم عندما كاف يعقب على نص إ٧تيل يوحنا ) فقاؿ:كقاؿ القس 
 187ظهر أف ىناؾ ٘تايز بُت األقانيم فاالبن ليس ىو اآلب كاآلب ليس ىو اآلب(
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 295األكىل،)مكتبة ابانريوف، الطبعة األكىل( صاإلٯتاف ابلثالوث، الفكر البلىوٌب الكتايب للكنيسة اٞتامعة ُب القركف : انظر  توماس ؼ.تورانس ((185
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 .حتليل ورأي الباحث3

السابقة اف النصارل كمن خبلؿ عقيدهتم  الذم اتضح للباحث من ٖتليل البياانت
هللا من جهة ككذلك تثليثو من جهة اخرل يزعموف أف كحدانية  ُب الثالوث اهنم

) ك  فهو كاحد حقيقي كىو ُب الوقت نفسو ثبلثة حقيقية رمزكا ٢تا ابسم )االقنـو
)الو( أبعماؿ ك٦تيزات ليست من ٦تيزات االقنـو اآلخر كذاهتم  يتميز كل اقنـو

فهم متساككف ُب قدرهتم ك٣تدىم ، كمل يسبق أحد منهم  ،كاحدة ُب نفس الوقت
 ُب كجوده. اآلخر

اذ ىم انفسهم ٬تدكف صعوبة  كىذا عند رأم الباحث من العجب العجاب     
ُب تفهم عقيدة الثالوث فكيف لغَتىم اف يفهما كالف عقيدة التثليث يعًتيها 
التناقض فهي منافيو للعقل فالوحد أيٌب من الوحدة  كالتثليث معناه التعدد كالكثرة 

ف اليو كاحد اخر يكوف الناتج كاحد اـ فهل نقوؿ اف كاحد زايد كاحد كنضي
 ثبلثة !!

يقوؿ القس توفيق جيد ُب كتابو )سر األزؿ( : )إف الثالوث سره يصعب فهمو 
كإدراكو . كإف من ٭تاكؿ إدراؾ سر الثالوث ٘تاـ اإلدراؾ كمن ٭تاكؿ كضع مياه 

ابسليوس إسحق ُب كتابو)اٟتق(: )أجل إف ىذا التعليم  كفو كيقوؿايط كلها ُب  
 188.كلكن عدـ إدراكو ال يبطلو عن التثليث فوؽ إدراكنا

بل اف فكرة التثليث تتعارض مع اصحاب العقوؿ من النصارل، غَت أف رجاؿ     
الكنيسة ال ٯتلوف ااكلة  كي تكوف مقبولة ٢تم أبم طريقة ، حيت كلو فسركىا إىل 

 ينكشف سرىا للبشر حيت قاؿ القس بوطر صاحب رسالة: )األصوؿ ٣تهوالت ال
                                                           

ٍدىع ٦تا جهلتو أبرار عارؼ عوض الركايب مقالة بعنواف   188  2014 - 05 - 21( صحيفة االنتباىة يـو 1-2)قبل أف ٗتي
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شراح العقيدة النصرانية، ُب التثليث )قد فهمنا ذلك على قدر طاقة  كالفركع( أحد
عقولنا. كنرجو أف نفهمو فهما أكثر جبلء ُب ا١تستقبل، حُت ينكشف لنا 

 189اٟتجاب عن كل ما ُب السماكات كاألرض(
عضا من النصارل رفضوا فكرة التثليث كاعتربكىا ٥تالفة كلذلك يرم الباحث إف ب 

 للتوحيد ا٠تالص.
كلقد صرحت الفرقة ا١تلكانية النصرانية  أبثبات ثبلثة ا٢تة فقولوف اف االب غَت     

ككرد الرد عليهم ُب القراف 190االبن كغَت ركح القدس فاالقانيم منفصلة عندىم
ثىةو  كىمىا ًمٍن إًلٰىوو ًإالَّ إًلٰىوه كىاًحده﴾الكرَل ﴿لقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا إً  ًلثي ثىبلى  191فَّ اَّللَّى اثى

ابالقاًل الثبلثة غَت اف الكلمة انقلبت دما كٟتما فصار االلو 192كقالت اليعقوبية 
ا١تسيح فرد القراف الكرَل عليهم ُب قولة تعايل )لَّقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى 

 193يحي اٍبني مىٍرَلىى﴾اٍلمىسً 
ككذلك يرم الباحث كجود الكثَت من نصوص اٟتلوؿ كالتجسد ُب ا٧تيل يوحنا  
كما ُب االصحاح الرابع )لست أتكلم من نفسي كلكن األب اٟتاؿ ُبَّ كىو 

كىذا يعٍت حلوؿ اإللو 195ككقوؿ ا١تسيح )أان كاألب كاحد( 194يعمل األعماؿ(

                                                           

 816ىػ( ص 1412،) القاىرة: دار الشركؽ الطبعة السابعة عشر ُب ظبلؿ القرافسيد قطب ،  189

 155)القاىرة دار الفضيلة(  حقيقة النصرانية من الكتاب ا١تقدسعلي اٞتوىرم ،  190

 73اآلية  -سورة ا١تائدة   191

ٖتقيق دمحم   كالنحل ١تللىم األرثوذككس حاليا نسبة ايل يعقوب الربادعي كىم اكؿ من قاؿ أبف للمسيح طبيعة كمشئة كاحدة .انظر ايب الفتح الشهرستاٍل ،ا 192
 112\1سيد كيبلٍل)مكة ا١تكرمة :ا١تكتبة الفضيلة( 

 17سورة ا١تائدة االية   193

 10/ 14يوحنا   194
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سيح طبيعة الىوت كانسوت معا، كىو من اذ يعتقد النصارل اف ُب ا١ت ُب ا١تسيح
 .من إٯتاهنم  يتجزأابرز عقائد النصارل كجزء ال 

أما القراف الكرَل فقد نوه علي دعوة عيسي عليو السبلـ إىل توحيد هللا كعبادتو    
ا ًصرىاطه  ميٍستىًقيمه﴾ كحده، كما قاؿ هللا تعاىل عنو: ﴿ًإفَّ اَّللَّى رىيبًٌ كىرىبُّكيٍم فىاٍعبيديكهي ىىذى

ذيكٍل كىأيمًٌيى  كقولة هللا تعاىل: ﴿كىًإٍذ قىاؿى اَّللَّي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٗتًَّ
ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اَّللًَّ قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي يل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى يل ًْتىقٌو ًإٍف كيٍنتي 

عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسي كىال أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىبلـي اٍلغيييوًب  قػيٍلتيوي فػىقىٍد 
ا مىا  مىا قػيٍلتي ٢تىيٍم ًإال مىا أىمىٍرتىًٍت ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّللَّى رىيبًٌ كىرىبَّكيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن

تىًٍت   كيٍنتى أىٍنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شىًهيده ًإٍف ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّا تػىوىفػَّيػٍ
 تػيعىذًٌبٍػهيٍم فىًإنػَّهيٍم ًعبىاديؾى كىًإٍف تػىٍغًفٍر ٢تىيٍم فىًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي﴾

قىاؿى  كرد القراف الكرَل على زعم االعتقاد أبلوىية ا١تسيح، كما ُب قولة تعاىل:﴿ كىًإذٍ 
ذيكٍل كىأيمًٌيى ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اَّللًَّ قىاؿى  ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى ءىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٗتًَّ اَّللَّي ايى
سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي يل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى يل ًْتىقٌو ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا 

ـي اٍلغيييوًب﴾.ُب نػىٍفًسي كىالى    أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىبلَّ
كما رد عليهم ُب زعمهم أنو ابن هللا، حيث يقوؿ سبحانو كتعايل﴿ كىقىالىًت ك   

ٍبلي النَّصىارىل اٍلمىًسيحي اٍبني اَّللًَّ ذىًلكى قػىٍو٢تييٍم أبًىفػٍوىاًىًهٍم ييضىاًىئيوفى قػىٍوؿى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن قػى 
فالتوحيد ُب القراف الكرَل ىو االعتقاد أف هللا كاحد ال  قىاتػىلىهيمي اَّللَّي أىٌلَّ يػيٍؤفىكيوفى﴾

كقولو تعاىل  ﴿كىًإ٢تىيكيٍم إًلىوه كىاًحده ال  شريك لو ُب ربوبيتو كألوىيتو كأٝتائو كصفاتو
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إًلىوى ًإال ىيوى الرٍَّٛتىني الرًَّحيمي ﴾
ية كاليت من كجهة ك نفي عقيدة التثليث النصران196

قاؿ تعايل ﴿لقىٍد كىفىرى الًَّذينى  نظر القراف الكرَل تناُب كماؿ التوحيد  عز كجل
تػىهيوا عىمَّا يػىقيوليوفى لىيىمىسَّ  ًلثي ثىبلثىةو كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإال إًلىوه كىاًحده كىًإٍف ملٍى يػىنػٍ نَّ قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى اثى

 197عىذىابه أىلًيمه ﴾ الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيمٍ 
 كقد قسم أىل السنة كاٞتماعة التوحيد إىل قسمُت بشكل عاـ دكف تفصيل:

أك٢تما: توحيد ا١تعرفة كاإلثبات. كىو يعٍت ٔتعرفة ذات هللا تعاىل، كأٝتائو، كصفاتو، 
كأفعالو، كعلوه فوؽ السماء على عرشو، كتكليمو ١تن شاء من عباده، كإثبات 

 سورة اإلخبلص . حكمو، كما ُبعمـو قضائو، كقدره، ك 
 198اثنيهما: توحيد ُب ا١تطلب كالقصد. كمثل ما تضمنتو سورة الكافركف

إلو  فالقراف الكرَل يؤكد على التوحيد كرفض كل أنواع الشرؾ سواء كاف بتصور    
مع هللا أـ التعدد ُب الذات اإل٢تية، كلذلك ٧تده يعارض كل أنواع التثليث، ألنو 

سبحانو كمناؼو لوحدانية كلقد اشار القراف الكرَل إىل مقولتهم ا١تتفرعة شرؾ اب 
عن التثليث كاليت يتبناىا ا١تسيحيوف أال كىي نسبة الولد لو سبحانو حيث يقوؿ 

انىوي أىف يىكيوفى لىوي عت  ايل ﴿كىالى تػىقيوليوا ثىبلىثىةه انتػىهيوا خىَتان لَّكيم ًإ٪تَّىا اَّلٌلي إًلىػوه كىاًحده سيبحى
كىلىده لَّوي مىا ُب السَّمىاكىات كىمىا ُب األىرًض كىكىفىى اًبَّللًٌ كىًكيبلن ﴾

199 
 

                                                           

  163سورة البقرة اآلية   196

 73ا١تائدة/  197

، ٖتقيق دمحم ا١تعتصم اب مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُتالعبلمة دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية،    198
 .418 \3ـ،( 1996 -ىػ  1416، الطبعة الثالثة  -البغدادم، )بَتكت دار الكتاب العريب 
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 اثنيا: االعتقاد مبشيئة هللا وقدرتو
 . من منظور القران الكرمي1

سيكوف تركيز البحث ىنا على جانب اعتقادم مهم لو عبلقة ٔتوضوع كأىداؼ 
 عز كجل، فلعل سأال  البحث كىو جانب االعتقاد إبثبات ا١تشيئة كالقدرة

يسأؿ عن السبب الرئيسي من خلق نيب هللا عيسى من غَت أب كاٞتواب عنو 
يكوف أنو لتأكيد االعتقاد ٔتشيئة كقدرة هللا فمشيئة هللا تعايل كامنة ابلتأمل ُب 
قالىٍت رىبًٌ  تلك اآلايت الكرٯتة اليت اشارت لتبشَت هللا تعايل مرَل بوالدة عيسى: ﴿ى

ًلًك اَّللَّي ٮتىٍليقي مىا يىشىاء﴾أىٌلَّ يى  كمع ا١تشيئة  كيوفي يل كىلىده كىملٍى ٯتىٍسىٍسًٍت بىشىره قىاؿى كىذى
اذ ا١تعٌت  200تكوف القدرة قاؿ تعايل﴿ ًإذىا قىضىى أىٍمران فىًإ٪تَّىا يػىقيوؿي لىوي كيٍن فػىيىكيوف﴾

كمن أىم  اٟتقيقي لوالدة عيسى عليو السبلـ ىو تبُت القدرة اإل٢تية على ا٠تلق
دالئل القدرة اإل٢تية التنوع ُب ا٠تلق كفيو يقوؿ ابن القيم: فتأمل كيف دؿ 
اختبلؼ ا١توجودات كثباهتا، كاجتماعها فيما اجتمعت فيو، كافًتاقها فيما افًتقت، 

..كدلت على صفات كمالو كنعوت جبللو سبحانو كتعاىل(  201على إلو كاحد
الرابعية ( كىي اليت أشار إليها ابن  كللتنوع قاعدة عامة تعرؼ ابسم ) القسمة

القيم ُب تنوع ا٠تلق كتنوع عملهم فيقوؿ من حيث تنوع ا٠تلق: ك٢تذا خلق 
سبحانو النوع اإلنساٍل أربعة نواع: أك٢تا: ال من ذكر كال أنثى كىو خلق أبيهم 
كأصلهم آدـ. كاثنيها: من ذكر ببل أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضبلع 

كاثلثها: خلقو من أنثى ببل  أف ٖتمل هبا أنثى، كيشتمل عليها بطنآدـ من غَت 
                                                           

  47سورة اؿ عمراف االية 200
ٖتقيق : دمحم بدر الدين  شفاء العليل ُب مسائل القضاء كالقدر كاٟتكمة كالتعليلدمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا     201

 232\1( 1978 – 1398أبو فراس النعساٍل اٟتليب) بَتكت: دار الفكر ، 
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كرابعها: خلق سائر النوع اإلنساٍل من 202ذكر كخلق ا١تسيح عيسى ابن مرَل.
  .ذكر كأنثى

كقد أكضحت سورة النساء معٌت القسمة الرابعية كعبلقتو ٓتلق عيسى ابن     
ا١تقتضيات الشرعية ٠تلق الناس مرَل، فكاف ا١توضوع األساسي ٢تا ىو ٖتديد 

رجاالن كثَتان كنساءن حيث أكضحت أكؿ آية فيها ثبلث أنواع من ا٠تلق البشرل 
ا النَّاسي اتػَّقيوٍا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم مًٌن نػٍَّفسو كىاًحدىةو﴾) آدـ( الذم خلق  ﴿ايى أىيػُّهى

لقت ألب من غَت أـ  من غَت أب كأـ ﴿ كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا﴾)حواء( اليت خ
ـى ًإفَّ اَّلٌلى كىافى  ا ًثَتان كىًنسىاء كىاتػَّقيواٍ اَّلٌلى الًَّذم تىسىاءليوفى ًبًو كىاألىٍرحى ﴿كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كى
عىلىٍيكيٍم رىًقيبان﴾ )ٚتيع البشر( ا١تخلوقُت من أب كأـ، كىو قدرتو سبحانو على 

، كالقابل للهبلؾ ال يكوف إ٢تان كاجب  األرض ٚتيعان  إىبلؾ ا١تسيح كأيٌمو كمن ُب
قيٍل  يقوؿ سبحانو : ﴿لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى  الوجود

ئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرَلىى كىأيمَّوي كىمىٍن ُب  يػٍ ًٍلكي ًمٍن اَّللًَّ شى ٍرًض األى  فىمىٍن ٯتى
يعنا ﴾  كُب ىذه اآلية كردت ألوىية ا١تسيح ، كأبطلت من طريق قدرتو سبحانو  ٚتًى

 على إىبلكو .
 
 
 

                                                           
 ق 14/6/1436ـ  4/4/2015اتريخ اإلضافة:  (رابعيات العبلمة ابن القيم رٛتو هللاابوبكر البعداٍل ،   202

http://www.alukah.net/ 
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 .من منظور اجنيل يوحنا2
كرد ُب ا٧تيل يوحنا الكثَت من التصر٭تات الواضحة ُب االعتقاد ٔتشيئة هللا تعايل 

طعامي اف  كمن لك ما كرد ُب االصحاح الرابع حُت قاؿ يوحنا )قاؿ ٢تم يسوع
كأيضا ما جاء ُب االصحاح السادس  203اعمل مشيئة الذم ارسلٍت كا٘تم عملو..(

عمل مشيئيت بل مشيئة الذم  )ألٍل قد نزلت من السماء ليس ال
ككذلك قولو )الف ىذه مشيئة الذم ارسلٍت اف كل من يرل االبن 204ارسلٍت..(

 .205االخَت(كيؤمن بو تكوف لو حياة ابدية كاان اقيمو ُب اليـو 
كلعل ىذا ا١تقطع من االصحاح ا٠تامس اد٢تا كاكضحها علي تبُت قدرة هللا       

كما اٝتع ادين  تعايل كمشيئتو حُت قاؿ )اان ال اقدر اف افعل من نفسي شيئا.
 .206كدينونيت عادلة ألٍل ال اطلب مشيئيت بل مشيئة اآلب الذم ارسلٍت.(

اراد أراد اليهود أف يقتلوا ا١تسيح عليو  كجاء ُب تفسَت ا٧تيل يوحنا إنو ١تا    
السبلـ ألنو كسر السبت بل كقاؿ أيضنا أف اَّللَّ أبوه، معادالن نفسو ابَّللَّ مل يكن رد 

ألنو لو كاف السيد  فعلو أنو قاؿ )١تاذا تريدكف قتلي، إٍل لست معادالن أليب(
ـ ىنا للمفسر  ا١تسيح أقل من اَّللَّ من جهة البلىوت اللتـز بتوضيح ذلك كالكبل

لكنو أكضح أنو ال تناقض بُت ا١تسيح كبُت اآلب، ألف ما يفعلو اآلب إ٪تا يفعلو 
ابالبن الذم ىو قوة اَّللَّ كحكمتو ماذا يعٍت أف ما يرل اآلب يفعلو ا١تسيح؟ ىل 
ينظر ما فعلو اآلب فيكرر ذات الفعل؟ ليس ىذا ا١تقصود! لكن ا١تقصود  اهنما 

                                                           
نَّا  203 يلي ييوحى  34 \ 4ًإ٧تًٍ
نَّا   204 يلي ييوحى  38 \ 6ًإ٧تًٍ
نَّا   205 يلي ييوحى  40 \ 6ًإ٧تًٍ
نَّا    206 يلي ييوحى  30:  5ًإ٧تًٍ
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كابيو كاحد ُب اإلرادة، لذلك يتمم الفعل اإل٢تي الذم  يقوماف بذات العمل، فهو
حسب مشيئة أبيو. كُب نفس الوقت حسب مشيئة ا١تسيح. ال يستطيع  االبن أف 
يفعل شيئنا من ذاتو بسبب الوحدة اليت ال تنفصل مع اآلب، كال يفعل اآلب شيئنا 

 .207كلمة هللادكف االبن بسبب الوحدة ايضا، ألف االبن ىو قوة هللا كحكمة هللا ك 
 . حتليل ورأي الباحث:3

تدؿ قصة خلق عيسي عليو  يثحدلة قدرة تعايل أمن  يستنبط الباحث دليبل
السبلـ ُب القراف الكرَل على كماؿ قدرت هللا تعايل، كنفوذ مشيئتو، كىي من  
كماؿ كحدانية هللا تعايل كانو ا٠تالق لكل شيء كمبدر الكوف كىو سبحانو احد 

مع اعتقاد النصارل ضمن  ا٠تلق كمشيئتو كىذا الكبلـ متوافقُب خلقو كطريقة 
ا٧تيل يوحنا عدـ كجود فرؽ بُت مشيئة هللا كفعل هللا، ٔتعٌت أنو مطلق القدرة 
كالقوة، إطبلؽ القدرة كالقوة ىي متوقفة على طبيعة هللا ذاتو، فمع أنو كلي القدرة 

، ُب ىذا اجملاؿ يقوؿ العامل إال أنو ال أيٌب ابلظلم، ألهنا ٗتالف طبيعتو العادلة
قدرة هللا ا١تطلقة  208البلىوٌب سواريز: إف هللا قادر على كل شيء ما عدا التناقض

ال تتوقف على الفعل، بل تشمل العلم أيضنا، فهو "العليم بكل شيء"، كصفة 
 .العلم ا١تطلق اثبتة كمقصورة على الذات اإل٢تية

يساكم بُت مشيئة هللا تعايل كمشيئة  اال انو ىناؾ تضاد ُب ا٧تيل يوحنا اذ    
ا١تسيح ُب اكثر من موضع كما سبق ذكره فعند ا٧تيل يوحنا أكضح أنو ال تناقض 
بُت ا١تسيح كبُت اآلب، ألف ما يفعلو اآلب إ٪تا يفعلو ابالبن الذم ىو قوة اَّللَّ 

 فاين ىنا ا١تشيئة كالقدرة ا١تطلقة؟ كحكمتو.
                                                           

 /http://st-takla.org( 30: 5)يو  من سفر إ٧تيل يوحنا 5تفسَت إصحاح القمص اتدرس يعقوب    207
 453( ص.2005، ، ترٚتة موريس جبلؿ ) دمشق دار األىايل، طبعة أكىل، الكنيسة كالعلمجورج مينوا،    208
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جل مغفرة ا٠تطااي ىل كانت ،حض أقضية الصلب كالفداء للمسيح من  ٍب اف         
ارادتو كخالص مشيئتو أـ انو امر كاف ٣تبورا عليو جربا من قوة علوية قاىرة دفعتو 
لتقدَل ركحو كقرابف ؟إف الناظر اىل االحداث اليت سبقت الفداء كمغفرة ا٠تطااي 

لصلب كاف خارجا عن ارادة على الصليب تثبت ٔتا ال يدع ٣تاال للشك اف امر ا
ا١تسيح كمشيئتو، كلو انو كاف ا٢تا حقا ألجرل مشيئتو اليت يريدىا دكف اف تفرض 
عليو مشيئة اخرل حىت لو كانت ىذه ا١تشيئة ا١تفركضة عليو ىي مشيئة االب 

 .نفسو
األرض  كلقد ذكرة اآلايت قدرتو سبحانو على إىبلؾ ا١تسيح كأيٌمو كمن ُب            
قيٍل  ، يقوؿ سبحانو : ﴿لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى  ٚتيعان 

ئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرَلىى كىأيمَّوي كىمىٍن ُب  يػٍ ًٍلكي ًمٍن اَّللًَّ شى األىٍرًض  فىمىٍن ٯتى
يعنا ﴾، فهي تقرر عن طريق قدرتو  سبحانو على إىبلؾ عيسي كمن ُب االرض ٚتًى

 .ٚتيعا، نفي الوىية ا١تسيح فالقابل للهبلؾ ال يكوف إ٢تان 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 

 

 اثلثا :االعتقاد أبثبات  صفة مكر هللا تعايل ابلكافرين.
 .من منظور القران الكرمي1

كُب حديثنا عن اثبات صفات هللا عز كجل ضمن قصة ا١تسيح عيسي بن مرَل 
تستوقف الباحث اآلية الكرَل كىي قولة تعايل ﴿كىمىكىريكٍا كىمىكىرى اَّلٌلي عليو السبلـ 

يػٍري اٍلمىاًكرًينى ﴾ كىاَّلٌلي خى
كفيو يصف القراف الكرَل هللا سبحانو كتعايل ابنو خَت 209

ا١تاكرين فكاف البد لنا من القاء النظر علي ا١تراد من اآلية الكرٯتة أكال قبل ا٠توض 
ها كذلك ابلرجوع ايل اقواؿ اىل العلم من ا١تفسرين علي ُب اثبات الصفة اك نفي

 ٯتثل  طبيعة البحث ا١توضوعي . ك ماهم اختبلؼ مذاىب
حيث ذكر ا١تفسرين أف هللا مكر ابليهود عندما حاكلوا قتل كصلب عيسي بن     

مرَل عليو السبلـ كذلك أبف هللا ا١تسيح منهم كما جاء ُب تفسَت اضواء البياف 
ٍ ىينىا مىٍكرى اٍليػىهيوًد ًبًعيسىى، كىالى مىٍكرى  )كىمىكىريكا ، يػيبػىُتًٌ يػٍري اٍلمىاًكرًينى كىمىكىرى اَّللَّي كىاَّللَّي خى

لىوي، كىذىًلكى ُب  ى ُب مىٍوًضعو آخىرى أىٍف مىٍكرىىيٍم ًبًو ٤تيىاكىلىتػيهيٍم قػىتػٍ اَّللًَّ اًبٍليػىهيوًد، كىلىًكنَّوي بػىُتَّ
ى أىفَّ مىٍكرىهي هًبًٍم قػىٍولًًو: كىقػىٍو٢ًتًٍم ًإانَّ  ، كىبػىُتَّ  قػىتػىٍلنىا اٍلمىًسيحى ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى رىسيوؿى اَّللًَّ

ـي،  ةي كىالسَّبلى إًٍلقىاؤيهي الشَّبىوي عىلىى غىٍَتً ًعيسىى كىًإ٧ٍتىاؤيهي ًعيسىى عىلىٍيًو كىعىلىى نىًبيًٌنىا الصَّبلى
لىبيوهي كىلىًكٍن شيبًٌوى ٢تىيٍم ، كىقػىٍوليوي: كىمىا قػىتػىليوهي يىًقيننا بىٍل كىذىًلكى ُب قػىٍولًًو: كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صى 

رىفػىعىوي اَّللَّي إًلىٍيًو.(
، للسمرقندم210 )كىمىكىريكا يعٍت أرادكا قتل  211كجاء فيبحر العلـو

                                                           

 54-52عمراف: اآلية  209

  201 \1)بدكف انشر(  أضواء البياف،الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي،    210

أٛتد الٌسمرقندم، مفسر ك٤تدث، لقب إبماـ ا٢تدل لفضلو كصبلحو. ترؾ عدة مؤلفات أبرزىا تفسَته، كىو متوسط اٟتجم، ٚتع فيو ىو نصر بن دمحم بن  211
 (http://www.mawsoah.net األقواؿ ا١تأثورة ُب التفسَت، كقد ترجم إىل الًتكية )١توسوعة العربية العا١تية
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يػٍري  –عليو السبلـ –عيسى كىمىكىرى اَّللَّي تعاىل، أم جازاىم جزاء ا١تكر كىاَّللَّي خى
 212(ألف مكرىم جىٍوره كمكر هللا عىٍدؿ اٍلماًكرًينى 

ف عرفنا معٍت ا١تكر الذم مكره هللا سبحانو كتعايل أكيرم الباحث انو بعد      
كعادتنا نرد االمر ك  لليهود يبقي سؤؿ مهم كىو ىل ٬توز كصف هللا تعايل اب١تكر؟

ألىل العلم حيث جاء ُب تفسَت الطربم بعد أف تكلم عن صفة االستهزاء  
 فقاؿ:)كالصواب ُب ذلك من القوؿ كالتأكيل عندان: أفَّ معٌت االستهزاء ُب  تعايل

كبلـ العرب: إظهار ا١تستهزًئ للمستػىٍهزىأ بو من القوؿ كالفعل ما يرضيو ظاىران، 
كىو بذلك من ًقًيلو كفعًلو بو مورثو مساءة ابطنان، ككذلك معٌت ا٠تداع كالسخرية 

 213كا١تكر(
بلؽ صفة ا١تكر  تعايل علي كجو ا١تقابلة من ابب اط 214كاعترب القرطيب      

علي هللا ٤تاؿ كا٪تا اطلق ىنا علي  اجملاز حيث يقوؿ عند أتكيلو ١تلل هللا تعايل ىو
هللا تعايل علي جهة ا١تقابلة اللفظية ٣تازا كما قاؿ تعايل ﴿كمكركا كمكر هللا تعايل 

)كساعة ٕتد صفة تستبعد أف يوصف  216كقاؿ الشيخ دمحم متوىل الشعراكم215﴾

                                                           

 271\1ـ(  1993ىػ  1413ر الكتب العلمية  الطبعة االكيل ، ،) داْتر العلـوأبو الليث السمرقندم،    212

 166\1ىػ ( 1412)بَتكت دار الكتب العلمية الطبعة االكيل  تفسَت الطربم ا١تعركؼ ّتامع البياف ُب اتكيل القرافدمحم بن جرير الطربم،   213

األنصارم ا٠تزرجي األندلسي القرطيب أنو كلد ُب أكاخر القرف  -ٟتاء ا١تهملة إبسكاف الراء كا -ىو اإلماـ أبو عبدهللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فػىرٍح   214
 التاريخ ، الكامل ُبالسادس ا٢تجرم تقريبنا  عاصر ٛتلة التتار كاجتياحهم للببلد االسبلمية صاحب كتاب ٞتامع ألحكاـ القرآف ، انظر. بن االثَت اٞتزرم، 

 399\10ىػ(  1415علمية الطبعة الثانية ٖتقيق عبدهللا القاضي  )بَتكت دار الكتب ال

بعة  االكيل عن عبدهللا بن دمحم رمياف الرمياف ،اراء القرطيب كا١تازرم االعتقادية من خبلؿ شرحهما لصحيح مسلم دارسة ك ترجيح )دار بن اٞتوزم الط   215
 598ىػ( ص1427

( عامل دين ككزير أكقاؼ مصرم سابق. يعد من أشهر مفسرم معاٍل القرآف الكرَل 1911أبريل  15ىػ /  1329ربيع األكؿ  15دمحم متويل الشعراكم )  216
ء العامل العريب، اُب العصر اٟتديث؛ حيث عمل على تفسَت القرآف الكرَل بطرؽ مبسطة كعامية ٦تا جعلو يستطيع الوصوؿ لشر٭تة أكرب من ا١تسلمُت ُب ٚتيع أ٨ت

 (191، 2015لقبو البعض إبماـ الدعاة. دمحم اٞتوادم، "األزىر الشريف كاإلصبلح االجتماعي كاجملتمعي"، ) دار الكلمة للنش كالتوزيع. طبعة 
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هبا هللا فاعلم أ٪تا جاءت للمشاكلة فقط كليست من أٝتاء هللا اٟتسٌت، إف ا١تؤمنُت 
إبمكاهنم أف يقولوا للكافرين: إنكم إف أردًب أف تبيتوا لنا، فإف هللا قادر على أف 

ىبة كيقوؿ الدكتور ك 217يقلب ا١تكر عليكم، أما أٝتاء هللا كصفاتو فهي توقيفية(
: )ٯتىٍكيري اَّللَّي برد مكرىم أك ٔتجازاهتم عليو، كإسناد أمثاؿ ىذا إىل هللا  218الزحيلي

إ٪تا ٭تسن للمزاكجة، كال ٬توز إطبلقها ابتداء ١تا فيو من إيهاـ الذـ. فإضافة ا١تكر 
إليو تعاىل على طريق )ا١تشاكلة( ٔتعٌت إحباط ما دبركا من كيد كمكر، كا١تشاكلة: 

 219ظ كٮتتلف ا١تعٌت(أف يتفق اللف
علي القائلُت ابجملاز ُب القرآف كلفظ ا١تكر إىل هللا،  رد220ابن تيمية االف اف   

كزعموا أنو مسمى ابسم ما يقابلو على طريق اجملاز، ابف مسميات ىذه األٝتاء إذا 
فعلت ٔتن ال يستحق العقوبة كانت ظلمنا لو، كأما إذا فعلت ٔتن فعلها ابجملٍت 

                                                           

 1495ػ\ 3ـ( 1997) دار أخبار اليـو ، تفسَت الشعراكمدمحم متويل الشعراكم  217

(، أحد أبرز علماء أىل السنة كاٞتماعة من سوراي ُب العصر اٟتديث، عضو اجملامع الفقهية 2015طس أغس 8 - 1932كىبة بن مصطفى الزحيلي )  218
شخصية  بصفة خبَت ُب مكة كجدة كا٢تند كأمريكا كالسوداف. كرئيس قسم الفقو اإلسبلمي كمذاىبو ّتامعة دمشق، كلية الشريعة. حصل على جائزة أفضل

  ZuHayLi.comُب مدينة بوتراجايذئ موقع الدكتور كىبة الزحيلي  2008ية اليت أقامتو اٟتكومة ا١تاليزية سنة إسبلمية ُب حفل استقباؿ السنة ا٢تجر 

 303 \9ىػ(  1418. )بَتكت : دار الفكر ا١تعاصر الطبعة: الثانية، التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة كالشريعة كا١تنهجالدكتور كىبة الزحيلي ،   219

سنة، سنة  22تيوٌُبً كالديه كعمره  .هاب الدين عبداٟتليم بن أيب الربكات ٣تد الدين بن تيمية، اٟترَّاٍل، الدمشقي أبو العباستقي ٛتد تقي الدين بن ش  220
( ىناؾ من العلماء مىن 22دافع عن عقيدة السلف )ايب حفص عمر بن علي اٟتافظ البزار ٖتقيق صبلح الدين ا١تنجد دار الكتاب اٞتديد بَتكت ص .ىػ682

شاىىد  كىناؾلف معو ُب أمور العقيدة كالفقو، كىناؾ مىن رفعو إىل درجة عالية من العلم، اخت
ي
من قدح فيو، كصدؽ الشيخ دمحم أبو زىرة حُت قاؿ عنو: "إف ا١ت

ا  ُب خاصَّة أمره، لو عبقرية اسًتعت قدٯتنا كحديثنا أف الرجل الذم ٮتتلف الناس ُب شأنو بُت إعبلء كإىواء، ال بد أف يكوف رجبلن كبَتنا ُب ذات نفسو، كعظيمن
ا ُب ذات نفسو، اجتمعت لو صفات مل ٕتتمع ُب كاحد من أىل عصره، فهو  -هنع هللا يضر  -األنظار، كإتهت إليها األبصار... ككذلك كاف ابن تيمية  قد كاف عظيمن

االذكي األ١تعي، كىو الكاتب العبقرم، كىو ا٠تطيب ا١تصقع، كىو الباحث ا١تنقب... كق ا عليمن ا، كقلمن )دمحم ابو زىرة ،ابن "د آتو هللا لساانن مبيننا، كقلبنا حكيمن
) مصر: دار الوفاء ٣تموع الفتاكم بتصرؼ( الدين اٛتد بن تيمة اٟتراٍل  7 – 5ـ. ص 1977تيمية: حياتو كعصره، آراؤه كفقهو، دار الفكر العريب، القاىرة 

 112-111\7ـ ( 2005ىػ1426الطبعة الثالثة 
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، قاؿ تعاىلعليو عقوبة لو  ﴿كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكىٍرانى مىٍكرنا 221ٔتثل فعلو، كانت عدالن
كىىيٍم ال يىٍشعيريكفى فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي مىٍكرًًىٍم ﴾ػ

222 
كيذىب بن القيم ايل اف هللا مل يصف نفسو ابلكيد كا١تكر كا٠تداع كاالستهزاء      

ا بل ٘تدح ُب موضع كتذـ ُب موضع مطلقا فاف ىذه االفعاؿ ليس ٦تدكحة مطلق
فبل ٬توز اطبلؽ افعا٢تا علي تعايل مطلقا فبل يقاؿ اف هللا تعايل ٯتكر كٮتادع 
كيستهزئ كيكيد الف هللا تعايل مل يصف نفسو هبذا اال علي كجو اٞتزاء ١تن فعل 

ا١تخلوؽ فكيف اب٠تالق  ذلك بغَت حق كقد علم اف اجملازات علي ذلك حسنة من
 223سبحانو فاف اطبلؽ ذلك عليو سبحانو علي حقيقتو دكف ٣تاز 

 .من منظور اجنيل يوحنا2
اال  ُب ا٧تيل يوحنا حةاك اثبات لصفة ا١تكر  عز كجل ابلكفار صر أمل يرد نفي 

اف القس صاحب كتاب) ا٢تنا ليس ا٢تكم ( يقوؿ: إ٢تنا ليس إ٢تكم أيها ا١تسلمُت 
؟ ألف صفات هللا ُب اإل٧تيل ٗتتلف عن صفات هللا ا١تذكور ُب القرآف! ١تاذا إذان 

كينوه القس ايل ا٠تطأ الفادح الذم كقع فيو اصحاب الكنائس النصارل حسب 
 قولو كىو قو٢تم ابف  الو ا١تسيحُت ىو نفسو الو ا١تسلمُت.

لقرآف يقوؿ القس إلو ا١تسلمُت ليس ىو إلو ا١تسيحيُت، ألف صفاتو ا١تذكورة ُب ا
تناقض صفات إلو ا١تسيحيُت كأنو ٮتتلف ٘تامان عن إلو ا١تسيحيُت ُب صفاتو ٍب 

                                                           

 51-50النمل الداية   221

222   

 32-30\2دمحم ا١توصلي، ٥تتصر الصواعق ا١ترسلة  علي اٞتهمية كا١تعطلة  البن القيم )الرايض مكتبة الرايض اٟتديثو ( 223 
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حيث  يره القس صفة ا١تكر تعايل ذكر الصفات ا١تختلفة كاليت من بينها حسب ما
 224يقوؿ القس يقوؿ القرآف عن هللا الذم يؤمن بو ا١تسلموف أنو خَت ا١تاكرين 

 حتليل ورأي الباحث
 عرضنا للنصوص السابقة تبُت لنا انو مل يرد نص يفيد كصف هللا عزمن خبلؿ        

كجل ٔتكر ابلكافرين ُب ا٧تيل يوحنا بل علي العكس من ذلك فاف النصارل 
يعيبوف علي ا١تسلمُت كصف هللا تعايل اب١تكر كىي صفة مذمومة فهم يبحثوا ُب  

كلوىا ابلشرح ن ا١تتشابو اليت تكلم عنها ا١تفسرين قدٯتا كتناع كتب التفسَت
كاف من االفضل ذكرت ت ك ابلشبهاكالتفصيل فيًتكوف االجاابت كيتمسكوف 

ال اف  صفات هللا ُب القرآف أبمانة علمية ككذلك اٟتاؿ مع الكتاب ا١تقدس
نتجاىل الصفات القبيحة ُب الكتاب ا١تقدس كنذىب إىل القرآف الكرَل لنقوؿ 

ك٥تادع دكف فهم تعايل عما يقولوف علوف  فنقوؿ اف هللا ماكر  علي هللا بغَت علم
 كبَتا.
كلقد كضح علماء االسبلـ ا١تراد من صفة ا١تكر كال ٮتفي علي اٞتميع     

 اختبلفهم ا١تفسرين علي إتاىُت مهمُت ُب اتريخ العقيدة االسبلمية ك٫تا:
بو كيقصد  ُب االٝتاء كالصفات كٯتثلو السلف الصالػػػػػػػػح االجتاه االول: التفويض

إثبات اللفظ كمعناه الذم يدؿ عليو، ٍب يفوض علم كيفيتو إىل هللا، فنثبت  
تعاىل أٝتاءه اٟتسٌت، كصفاتو العلى، كنعرؼ معانيها كنؤمن هبا، غَت أننا ال نعلم  
 كيفيتها كمن ابرز ا١تنادين هبذا االٕتاه ابن تيمة كتلميذه ابن القيم رٛتهم هللا تعايل.

                                                           

 3( ص2001) الوالايت ا١تتحدة االمريكية الطبعة االكيل ا٢تنا ليس الو ا١تسلمُت الدكتور القس لبيب ٥تائيل ،  224
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اء عندىم يومنوف أبف هللا تعاىل قد استول على العرش  فمثبل ُب صفة االستو 
استواء حقيقيا يليق ّتبللو سبحانو، ليس كاستواء البشر، كلكن كيفية االستواء 
٣تهولة ابلنسبة للبشر، كلذلك يفوضوف كيفيتها إىل هللا ، كما قاؿ اإلماـ مالك 

 225. كغَته ١تا سئل عن االستواء ) االستواء معلـو ، كالكيف ٣تهوؿ(
ك٬تب التنبيو ايل الفهم ا٠تاطئ ١تذىب السلف، حيث يظن البعض اف      

السلف يفوضوف ا١تعٌت كالكيفية كالصحيح أف السلف يثبتوف ا١تعٌت، كيفوضوف 
 226الكيفية كما تبُت

كىو رأم ا٠تلف فهم يقطعوف أبف معاٍل ألفاظ ا١تتشابو ال  واالجتاه الثاين :التأويل
ذلك فهي ٣تازات ال مانع من أتكيلها، فأخذكا يؤكلوف  يراد هبا ظواىرىا، كعلى

 )الوجو ( ابلذات ك)اليد ( ابلقدرة خوفا من تشبيو هللا تعايل اب١تخلوقُت .
حيث يقوؿ صاحب كتاب أساس التقديس : )كاعلم أف نصوص القرآف ال ٯتكن 
إجراؤىا على ظاىرىا لوجوه : األكؿ أف ظاىر قولو تعاىل )كلتصنع على عيٍت( 

قتضي أف يكوف موسى مستقرا على تلك العُت ملتصقا هبا مستعليا عليها كذلك ي
ال يقولو عاقل، ك الثاٍل أف قولو تعاىل )كاصنع الفلك أبعيننا( يقتضي أف تكوف 
آلة تلك الصنعة ىي تلك العُت ، كالثالث أف إثبات األعُت ُب الوجو الواحد قبيح 

كذلك أف ٖتمل ىذه األلفاظ على شدة فثبت أنو البد من ا١تصَت إىل التأكيل ك 

                                                           

ٖتقيق عبد الرٛتن دمحم بن قاسم  )السعوديو ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف  ٣تموع الفتاكمالعباس اٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمة ،تقي الدين ابو   225
 25\3( 1995ىػ1416الشريف )

 11\1، دار بن حـز )الطبعة االكيل(  مصطلحات ُب كتب العقائددمحم بن ابراىيم بن اٛتد ٛتد ،   226
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كىو ما يراه االماـ ابو اٟتسن االشعرم كفخر الدين الرازم 227العناية كاٟتراسة( .
 كالشعراكم كالدكتور كىبة الزحلي كغَتىم.

كعند اٟتديث عن صفة ا١تكر  تعايل ابلكافرين يرم الباحث اف مذىب      
ف ابف هللا تعايل ال يوصف السلف ٯتركهنا كما جاءت كمع ذلك ىم يعتقدك 

ابلػمىٍكر إال مقيدان، فبل يوصف هللا تعاىل بو كصفان مطلقان، ْتيث ال ٬توز اف نشتقو 
 منها  اسم )ا١تاكر ( تعايل هللا علوا كبَتا  .

اذ ال يوصف هللا تعايل هبذه الصفة اال ُب موضع ا١تدح، كأنو غالب على خصمو، 
كىٯتىٍكيريكفى كىٯتىٍكيري هللاي  ﴾ ىنا ذكر مكر اليهود  :يكوف مدحان، فمثل ُب قولػو تعاىل

ٔتحاكلة قتل ا١تسيح كمدم كيدىم لو كذكر ايضا مكر هللا ابليهود كانو دائما 
كن إ٢تا من ا١تكر اب١تسيح لهللا تعايل  الغالب علي كل شيء، كلو ٘تكن أعداء

ضعيفا ال يقدر على ا١تكر لتدبَت مكر أعدائو. كا١تويل جل ُب عبله  ليس ضعيفا 
كالف ىذه الصفة حسب فهم السلف تكوف مدحا كتكوف  228كال ٯتيكر بو أبدا.

 ذما كهللا تعايل منزه عن الذـ فبلـز االكؿ كىو ا١تدح.
ايل مضرة الغَت كأما مذىب ا٠تلف، فَتكف اف ا١تكر ُب االصل حيلة يتوصل هبا 

 229كهللا منزه عن ذلك فبل ٯتكن اسناده الو سبحانو اال عن طريق ا١تشاكلة
كعند ْتثنا عن ا١تشاكلة ُب اصطبلح الببلغيُت ٧تد تعريفها : أبهنا ذكر الشيء 

فمعٍت ا١تكر ىنا من ا١تشاكلة  230بلفظ غَته لوقوعو ُب صحبتو ٖتقيقا أك تقديران 
                                                           

 426( ص www.islamport.comبنا )ا١توسوعة الشاملة رسائل اإلماـ حسن ال  227

 85\45، )ا١تدينة ا١تنورة ٣تلة اٞتامعة االسبلمية ( مفهـو االٝتاء كالصفاتانظر سعد بن عبدالرٛتن ندا،   228

، ٖتقيق شعيب  كا١تتشاهبات كيل  االٝتاء كالصفات كاالايت اكماتاقاكيل الثقات ُب اتزين الدين مرعي بن يوسف الكرمي ا١تقدسي اٟتنبلي ،   229
 72ـ ( ص1985ىػ 1406االرنؤكط )بَتكت مؤسسة الرسالة الطبعة االكيل 

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=15851
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=15851
http://islamport.com/
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ف يذكر ا١تعٍت بلفظ أكالية ا١تشاكلة  ابىل هللا كرسلوالف قبلو كمكركا أم مكركا 
غَته لوقوعو ُب صحبتو ْتيث ال يتصور اال اذا متكررا كاريد ُب االكؿ ا١تعٍت االصل 

ثٍػليهىا﴾  كجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه مًٌ فإف هللا 231كالثاٍل غَت ا١تعٍت االصلي كقولة تعايل ﴿ى
و قصاص كعدؿ كتقوَل الـز كردع كصف جزاء السيئة ابلسيئة ُب اٟتقيقة ى
بل ىو من ابب ا١تشاكلة لوقوعها ُب  مناسب للمخالفُت ألكامر هللا، كليس سيئة

 232.صحبة السيئة األكىل اٟتقيقية 

كالذم يراه الباحث اتباع منهج السلف الصاحل أم مذىب التفويض ألنو      
ُب حياهتم فهم ادرم الناس االسلم  كالف القراف الكرَل كالسنة النبوية ا١تطهرة نزلتا 

كالقراف الكرَل  ٔتقاصد٫تا كال يعتقد الباحث اهنم علي غَت علم بببلغة العرب،
السنة اكصتا بتابعهم كتقديرىم التقدير البلئق هبم كليس ا١تقاـ مقاـ تبُت لفضلهم 

مصدر اٚتاع ٞتميع الفرؽ االسبلمية يكوف كعلمهم ككجوب اتباعهم آلنو يكاد 
ؿ السلف الصاحل موحدة ليس فيها اختبلؼ ُب اصوؿ الدين، كألهنم عامة ، فأقوا

عاشركا اٞتاىلية اليت نزؿ القراف الكرَل معارضا ٢تا كٝتعوا من النيبء صلي هللا عليو 
كسلم مباشرة بدكف كاسطة ككذلك التابعوف كاتبعوىم ىم أقرب القركف إىل النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.

                                                                                                                                                               

تاب الطبعة ،ٖتقيق دمحم عبد ا١تنعم ا٠تفاجي )لبناف دار الك االيضاح ُب علـو الببلغةجبلؿ الدين دمحم بن عبد الرٛتن  ا١تعركؼ اب٠تطيب القزكيٍت ،   230
 327\1ـ (1980ا٠تامسة 

 40الشورل :االية   231

 2( ص 32العدد 2008جامعة دايىل ٣تلة الفتح ببلغة ا١تشاكلة ُب القرآف الكرَل )ابسم دمحم ابراىيم ،  انظر  232
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 جدول مقارنة بني القران الكرمي واجنيل يوحنا يف االذليات

 

 

 

 

 
 

االصل  الكرميالقران  اجنيل يوحنا
 االعتقادي

غامض كمناُب للفطرة البشرية يؤمن بثبلث اقانيم  احياان 
تفسر ٔتعٍت االلو كاحياان تفسر ابهنا العرض ٞتوىر كاحد 

 كيؤمن ابلتجسد كاٟتلوؿ

كاضح جدا  ال غموض فيو كال تناقض  
يؤمن ابلو كاحد ُب ذاتو كملكوتو )ال الو 

 اال هللا كحدة ال شريك لو(

 حيدالتو .1

تناقض اذ يساكم بُت مشيئة هللا كمشيئة ا١تسيح مع اف 
 فكرة الصلب كالفداء تعارض كماؿ مشيئة ا١تسيح كقدرتو

يدؿ خلق عيسي عليو السبلـ علي  
كماؿ ا١تشيئة كالقدرة  تعايل ضمن 

 القسمة الرابعية للخلق 

مشيئة هللا .2
 كقدرتو

اصحابو  مل يصف ا٧تيل يوحنا هللا تعايل هبذه الصفة بل
 يعيبوف علي ا١تسلمُت ىذه الصفة

ُب فهم الصفة ىناؾ فريقُت فريق يؤكلوهنا  
اب١تشاكلة اللغوية  كفريق يفوضنها كما 

 جاءت مع كجوب تقيد الصفة

صفة مكر .3
هللا تعايل 
 ابلكافرين
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النبوات عند القران الكرمي واجنيل يوحنا من خالل ب. أصول االعتقاد يف 
 قصة عيسي بن مرمي عليو السالم

 متهيد
ما يلـز للرسل كاالنبياء كما  ُب كىذا القسم من اقساـ العقيدة االسبلمية يبحث

٬تب عليهم كما ٬توز ُب حقهم ك ما يستحيل ُب حقهم ك ما ٬تب على 
ك الوحي ك دالئل النبوة كمعجزات  النبوة كالرسالة ككذلك الفرؽ بُت233أتباعهم.

 234الرسل كالفرؽ بُت ا١تعجزة كالكرامة كالسحر
إذا فالكبلـ على النبوات يشمل: الكبلـ على النيب كالرسوؿ الذم اختاره هللا          

كالكتاب الذم أنزؿ عليو، كطريقة التلقي عن هللا  لوحيو كرسالتو كأيده ٔتعجزتو،
 235تعاىل اكعن ملك كحيو، 

أما ُب الكتاب ا١تقدس لدم النصارل يعترب أف النيب ىو الشخص الذم يعلن           
إرادة هللا، كا١تستقبل، للشعب، كما يرشده الوحي اإل٢تي فكبلمو ليس من بنات 
أفكاره ،كىو الذم يرم أمورنا قد ال يدركها البصر الطبيعي، كيسمع أشياء ال 

نٌبوة كثيقة االرتباط ٔتقاصد نعمة هللا فإف ال تستطيع األذف الطبيعية أف تسمعها،
من ٨تو شعبو كُب دائرة ا١تعارؼ الربيطانية :معٌت النبوة األساسي ىو الكلمة أك 
الرسالة الشفوية اليت يعلن فيها رسوؿ خاص من هللا إرادة هللا، أما العنصر النبوم 

يتمم  ُب التهديد أك ا١تواعيد فهو مشركط ابستجابة السامعُت ألف كل ما ٭تدث
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مقاصد إرادة هللا فنبوات األنبياء ىي إعبلف ١تقاصد هللا اٟتي، أكثر منها ١تصَت 
 236اإلنساف ػ.

كٗتتص النبوءات ُب الكتاب ا١تقدس لدم النصارل ُب اٟتديث عن ٣تيء ا١تسيح 
عليو السبلـ ككصف حياتو لكونو ا١تسيح ا١تنتظر ك ٖتديد بعض مهامو كمراحل 
حياتو، فهي ٣تموعة أقواؿ األنبياء كردت ُب األسفار ا١تقدسة لديهم ضمن التوراة 

د ؛ كما كرد ُب سفر اشعياء )ًلذًلكى كا١تزامَت أك سائر أسفار العهد القدَل كاٞتدي
اًء يػىٍقًسمي غىًنيمىةن، ًمٍن أىٍجًل أىنَّوي سىكىبى لًٍلمىٍوًت  أىٍقًسمي لىوي بػىٍُتى األىًعزَّاًء كىمىعى اٍلعيظىمى

 )  237نػىٍفسىوي كىأيٍحًصيى مىعى أىٙتىىةو، كىىيوى ٛتىىلى خىًطيَّةى كىًثَتًينى كىشىفىعى ُب اٍلميٍذنًًبُتى
بأ سفر اشعياء كىو من العهد القدَل بصلب ا١تسيح  كلعل الغاية كا٢تدؼ كىنا يتن

ا فعلينا لو حُت  من ىذه النبوءات، إثبات دعوة ا١تسيح ْتيث تكوف األسفار أتييدن
 238أيٌب،
كىنا سوؼ يركز الباحث علي االصوؿ االعتقادية ُب جانب النبوات كاإلٯتاف    

تو االعتقادية اليت ايد هبا كقضية رفعو ابف بعيسي رسوؿ هللا كماىي جوانب معجزا
 ايل السماء كتوضيح كجهة نظر القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا ُب ذلك.
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 أواًل. االعتقاد أبن عيسي بن مرمي رسول هللا
 . من منظور القران الكرمي1

كرد ُب القراف الكرَل الكثَت من اآلايت اليت توكد اف عيسي بن مرَل رسوؿ من 
تعايل ﴿مىا اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى ًإال رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي كىأيمُّوي  قاؿ عند هللا

ًت ٍبيَّ اٍنظيٍر أىٌلَّ  ي ٢تىيمي اآلايى ـى اٍنظيٍر كىٍيفى نػيبػىُتًٌ ًصدًٌيقىةه كىاانى أيىٍكيبلًف الطَّعىا
يػيٍؤفىكيوفى﴾

رً 239 نىا عىلىى آاثى نىا ًبًعيسىى اٍبًن مىٍرَلىى كقولة تعاىل :﴿ ٍبيَّ قػىفَّيػٍ ًىٍم ًبريسيًلنىا كىقػىفَّيػٍ
يلى كىجىعىٍلنىا ُب قػيليوًب الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي رىٍأفىةن كىرىٍٛتىةن كىرىٍىبىانًيَّةن ابٍػتىدىعيوىىا مىا   نىاهي اإل٧تًٍ كىآتػىيػٍ

نىاىىا عىلىٍيًهٍم ًإال اٍبًتغىاءى ًرٍضوىاًف اَّللًَّ فىمىا رىعىٍوىىا حىقَّ  تػىبػٍ نىا الًَّذينى آمىنيوا  كى رًعىايىًتهىا فىآتػىيػٍ
 .240ًمنػٍهيٍم أىٍجرىىيٍم كىكىًثَته ًمنػٍهيٍم فىاًسقيوفى﴾

كبُت القراف الكرَل إف هللا قد أرسل ا١تسيح عليو السبلـ لدعوة بٍت إسرائيل      
خاصة كمتبع كمكمبل لشريعة موسى عليو السبلـ قاؿ تعاىل :﴿ كىرىسيوالن ًإىلى بىًٍت 

تيكيٍم آبًىيىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم ﴾ًإسٍ  رىائًيلى أىٌٍلً قىٍد ًجئػٍ
ا بػىٍُتى يىدىمَّ 241 كقولو تعاىل :﴿ كىميصىدًٌقنا ًلمى

 ًمنى التػٍَّورىاًة كىأًليًحلَّ لىكيٍم بػىٍعضى الًَّذم حيرًٌـى عىلىٍيكيٍم كىًجئػٍتيكيٍم آبًىيىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم فىاتػَّقيوا اَّللَّى 
كىأىًطيعيوًف ﴾

القراف الكرَل انو دعا إىل توحيد هللا كعبادتو كحده، كحذر كيوكد 242
ا ًصرىاطه  من الشرؾ ُب عبادتو قاؿ هللا تعاىل عنو :﴿ ًإفَّ اَّللَّى رىيبًٌ كىرىبُّكيٍم فىاٍعبيديكهي ىىذى

اًس ميٍستىًقيمه ﴾كقاؿ هللا تعاىل :﴿ كىًإٍذ قىاؿى اَّللَّي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّ 
ذيكٍل كىأيمًٌيى ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اَّللًَّ قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي يل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى يل  اٗتًَّ
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ًْتىقٌو ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسي كىال أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى 
مىا قػيٍلتي ٢تىيٍم ًإال مىا أىمىٍرتىًٍت ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّللَّى رىيبًٌ كىرىبَّكيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم  عىبلـي اٍلغيييوبً 

تىًٍت كيٍنتى أىٍنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّا تػىوىفػَّيػٍ شىًهيدن
هيٍم ًعبىاديؾى كىًإٍف تػىٍغًفٍر ٢تىيٍم فىًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي ﴾شىًهيده  ًإٍف تػيعىذًٌبٍػهيٍم فىًإنػَّ 

243 
 . من منظور اجنيل يوحنا2

اليت تدؿ علي ارساؿ عيسي بن مرَل  كردت ُب ا٧تيل يوحنا الكثَت من الصفات
إىل الناس ك ىذه الصفات ٤تل اٚتاع بُت اتباعو حيث كانوا يصفونو علي مسمع 

السادس )فلما  يقرىم علي ذلك كمن تلك الصفات ما كرد ُب االصحاحمنو كىو 
رأل الناس اآلية اليت صنعها يسوع قالوا: إف ىذا ىو ابٟتقيقة النيب اآلٌب إىل 

كرد من اجابت ا١تسيح ألصحابو )أجاب يسوع كقاؿ ٢تم :  ككذلك ما244العامل(
شيئة الذم ألف ىذه ىي م 245ىذا ىو عمل هللا: أف تؤمنوا ابلذم ىو أرسلو

أرسلٍت: أف كل من يرل االبن كيؤمن بو تكوف لو حياة أبدية، كأان أقيمو ُب اليـو 
كقولو )اٟتق 247كجاء ايضا )قالت لو ا١ترأة: اي سيد، أرل أنك نيب(246األخَت(

اٟتق أقوؿ لكم : إف من يسمع كبلمي كيؤمن ابلذم أرسلٍت فلو حياة أبدية، كال 
 .248ن ا١توت إىل اٟتياة(أيٌب إىل دينونة، بل قد انتقل م
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كجاء ُب االصحاح السابع ) فتعجب اليهود قائلُت : كيف ىذا يعرؼ الكتب،    
إف شاء أحد  أجاهبم يسوع كقاؿ: تعليمي ليس يل بل للذم أرسلٍت كىو مل يتعلم

أف يعمل مشيئتو يعرؼ التعليم، ىل ىو من هللا، أـ أتكلم أان من نفسي من يتكلم 
سو، كأما من يطلب ٣تد الذم أرسلو فهو صادؽ كليس من نفسو يطلب ٣تد نف

كقولو )أان ال أقدر أف أفعل من نفسي شيئا. كما أٝتع أدين،  249فيو ظلم(
ككذلك 250كدينونيت عادلة، ألٍل ال أطلب مشيئيت بل مشيئة اآلب الذم أرسلٍت(

 .251) قولو كما أرسلٍت اآلب اٟتي، كأان حي ابآلب، فمن أيكلٍت فهو ٭تيا يب(
 حتليل ورأي الباحث. 3

القراف الكرَل أك اال٧تيل ا سوآء عند اىلها ف قمنا برصد النصوص ا١تقدسةأكبعد 
تبُت لنا اعتقاد نصارل ا٧تيل يوحنا أنو اف مل يرسل ا١تسيح تكوف البشرية كلها 
ىالكة ُب انر جهنم  كالف هللا حسب اعتقادىم امر بٌت اسرائيل قدٯتا اف يقدموا 

ايىم فلما ازدادت شركر البشر نزؿ هللا العلى ُب جسد انساف ذابئح لغفراف خطا
 ليفدم العامل من ا٠تطااي.

حيث ارسل ابنو  كيعتقد نصارل ا٧تيل يوحنا ايضا اف هللا أظهر حبو للبشر   
ألىنَّوي ىكىذىا )ا٧تيل يوحنا  ا١تسيح إىل العامل  ٠تليصهم من ذنوهبم كخطاايىم جاء ُب

، ًلكىٍي الى يػىٍهًلكى كيلُّ مىٍن يػيٍؤًمني ًبًو، بىٍل تىكيوفي أىحىبَّ هللاي  اٍلعىاملىى حىىتَّ بىذىؿى ابٍػنىوي اٍلوىًحيدى
لىوي اٟتٍىيىاةي األىبىًديَّةي(

اف أكرب دليل علي ٤تبة هللا للمسيحُت عندما قاـ بفداء  كيرك252
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ا أي  ابنو من اجلهم، كلذلك قاؿ القديس يوحنا ُب رسالتو االكيل ٍظًهرىٍت ٤تىىبَّةي هللًا )هًبذى
كيزعموف أف ا١تسيح  253ًفينىا: أىفَّ هللاى قىٍد أىٍرسىلى ابٍػنىوي اٍلوىًحيدى ًإىلى اٍلعىاملًى ًلكىٍي ٨تىٍيىا بًًو.(

كيعتقدكف اف هللا  بن مرَل ىو هللا نفسو الذم أتنس ك ٕتسد كأخذ صورة إنساف،
ىم ىو اقنـو ا١تعرفة أم ٕتسد ُب ا١تسيح االف الذم خلق االنساف حسب اعتقاد

عقل هللا كما جاء ُب فاٖتة ا٧تيل يوحنا )ُب البدء كاف الكلمة كالكلمة كاف عند 
فالكلمة عند النصارل ىي هللا ٍب ٕتسدت ُب ا١تسيح  254هللا ككاف الكلمة هللا(

يقوؿ القس كديع ٥تائيل)ىناؾ علي االقل سبعة اسباب نرل فيها ضركرة التجسد 
ا١تسيح يسوع ُب صورة انساانف يصَت هللا ٥تلص البشر اثنيا   ك٣تيء هللا ُب ركح

ىو اف يكوف كاحدا يستطيع اف يريد كٯتوت عن الناس اثلثا ليكوف يسوع كسيطا 
بُت هللا كالناس رابعا اف يكوف يسوع كاىنا خامسا اف ىو اعبلف هللا سادسا 

 .255اٞتلوس علي عرش داكد سابعا  ىو اف يكوف يسوع فاداي لئلنساف(
اذ نوه كاكد  لقد جاء القراف الكرَل منافيا ١تعتقد ا٧تيل يوحنا ُب عيسي بن مرَل  

القراف الكرَل ُب آايت كثَتة أف هللا سبحانو كتعاىل قد خلق ٚتيع ا٠تلق لعبادتو 
كطاعتو، كا١تسيح عليو السبلـ من خلق هللا كمن عباد هللا تعاىل، لذلك فإنو أكؿ 

ا أىٍينى مىا  ما تكلم قاؿ :﴿ ًإٌٍلً عىبٍ  دي اَّللًَّ آاتىٍلى اٍلًكتىابى كىجىعىلىًٍت نىًبيِّا  كىجىعىلىًٍت ميبىارىكن
اًة مىا ديٍمتي حىيِّا﴾.  256كيٍنتي كىأىٍكصىاٍل اًبلصَّبلًة كىالزَّكى
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كيذكر القراف الكرَل إف عيسى عليو السبلـ ىو أحد الرسل أكلوا العـز ا٠تمسة ػ    
)نوح كإبراىيم كموسى كعيسى كدمحم ( كقد ذكرىم  عليهم الصبلة كالسبلـ كىم :

هللا ُب آيتُت احدا٫تا ُب سورة األحزاب كالثانية ُب سورة الشورل ، كقد قاؿ هللا 
تعاىل ُب إثبات أنو رسوؿ من عنده ﴿ مىا اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى ًإال رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت 

ًت ٍبيَّ ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي كىأيمُّوي ًصدًٌيقىةه   ي ٢تىيمي اآلايى ـى اٍنظيٍر كىٍيفى نػيبػىُتًٌ كىاانى أيىٍكيبلًف الطَّعىا
 257اٍنظيٍر أىٌلَّ يػيٍؤفىكيوفى﴾

 االعتقاد يف معجزات ادلسيح عليو السالم اثنياً:
 .من منظور القران الكرمي1

يذكر القراف الكرَل أف هللا سبحانو كتعايل أيٌد رسلو ابآلايت اليت تدؿ على 
كمنهم ا١تسيح عيسى ابن مرَل عليو  كأهنم مرسلوف من عنده جٌل كعبل،صدقهم 

السبلـ  الذم ايد آبايت كمعجزات كثَتة، كُب اكثر من موضع نرم  ا١تسيح عليو 
 السبلـ يوكد أف ىذه اآلايت من عند هللا تعاىل ، كليست من عند نفسو .

﴿فىأىتىٍت بًًو قػىٍومىهىا ٖتىًٍمليوي ك كاف من معجزاتو كبلمو ُب ا١تهد قاؿ هللا تعاىل :       
ئنا فىرايِّ . ايى أيٍختى ىىاريكفى مىا كىافى أىبيوًؾ اٍمرىأى سىٍوءو كىمىا   قىاليوا ايى مىٍرَلىي لىقىٍد ًجٍئًت شىيػٍ

ٍهًد صىًبيِّا  انىٍت أيمًُّك بىًغيِّا . فىأىشىارىٍت إًلىٍيًو قىاليوا كىٍيفى نيكىلًٌمي مىٍن كىافى ُب اٍلمى . قىاؿى كى
ا أىٍينى مىا كيٍنتي كىأىٍكصىاٍل  ًإٌٍلً عىٍبدي اَّللًَّ آاتىٍلى اٍلًكتىابى كىجىعىلىًٍت نىًبيِّا . كىجىعىلىًٍت ميبىارىكن
بَّارنا شىًقيِّا . كىالسَّبلـي عىلىيَّ  يِّا . كىبػىرِّا ًبوىاًلدىٌب كىملٍى ٬تىٍعىٍلًٍت جى اًة مىا ديٍمتي حى  اًبلصَّبلًة كىالزَّكى

يِّا ﴾يػى  ٍوـى كيًلٍدتي كىيػىٍوـى أىميوتي كىيػىٍوـى أيبٍػعىثي حى
258 
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كمنها إحياؤه ا١توتى إبذف هللا كإبراؤه ذكم العاىات مثل األكمو كاألبرص     
كاألعمى إبذف هللا كنفخو ُب الطُت الذم كهيئة الطَت فيكوف طَتان إبذف هللا قاؿ 

تيكيٍم آًبيىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم أىٌٍلً أىٍخليقي هللا تعاىل عنو :﴿ كىرىسيوال ًإىلى بىًٍت  ًإٍسرىائًيلى أىٌٍلً قىٍد ًجئػٍ
ئىًة الطٍََّتً فىأىنٍػفيخي ًفيًو فػىيىكيوفي طىيػٍرنا إبًًٍذًف اَّللًَّ كىأيٍبرًئي األٍكمىوى  يػٍ لىكيٍم ًمنى الطًًٌُت كىهى

ٍوتىى إبًًٍذًف اَّللًَّ كىأينػىبًٌئيكيٍم  ٔتىا أتىٍكيليوفى كىمىا تىدًَّخريكفى ُب بػيييوًتكيٍم ًإفَّ كىاألبٍػرىصى كىأيٍحًيي اٍلمى
تيٍم ميٍؤًمًنُتى ﴾  ُب ذىًلكى آليىةن لىكيٍم ًإٍف كينػٍ

كقاؿ هللا تعاىل :﴿ إٍذ قىاؿى اَّللَّي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى اذٍكيٍر نًٍعمىيًت عىلىٍيكى كىعىلى     
ٍهًد كىكىٍهبل كىًإٍذ عىلٍَّمتيكى َى ًإٍذ أىيٍَّدتيكى ًبريكًح اٍلقيدي  كىاًلدىت ًس تيكىلًٌمي النَّاسى ُب اٍلمى

ئىًة الطٍََّتً إبًًٍذٍل فػىتػىنػٍفيخي  يػٍ يلى كىًإٍذ ٗتىٍليقي ًمنى الطًًٌُت كىهى اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاإل٧تًٍ
ا فػىتىكيوفي طىيػٍرنا إبًًٍذٍل كىتػيرٍبًئي األٍكمىوى كىاألبٍػرىصى  ٍوتىى إبًًٍذٍل كىًإٍذ   ًفيهى إبًًٍذٍل كىًإٍذ ٗتيٍرًجي اٍلمى

ا ًإال  تػىهيٍم اًبٍلبػىيًٌنىاًت فػىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم ًإٍف ىىذى كىفىٍفتي بىًٍت ًإٍسرىائًيلى عىٍنكى ًإٍذ ًجئػٍ
 259ًسٍحره ميًبُته ﴾

عاىل : ﴿قىاؿى كمنها : ا١تائدة اليت أنز٢تا هللا عز كجل من السماء قاؿ هللا ت    
ا ألكَّلًنىا  اًء تىكيوفي لىنىا ًعيدن ةن ًمنى السَّمى نىا مىاًئدى ًعيسىى اٍبني مىٍرَلىى اللَّهيمَّ رىبػَّنىا أىنزٍؿ عىلىيػٍ

ٍر كىآًخرانى كىآيىةن ًمٍنكى كىاٍرزيقػٍنىا كىأىٍنتى خىَتي الرَّازًًقُتى . قىاؿى اَّللَّي ًإٌٍلً مينز٢تيىا عىلىٍيكيٍم فىمىٍن يىٍكفي 
ا ًمنى اٍلعىالىًمُتى ﴾ بػىٍعدي ًمٍنكيٍم فىًإٌٍلً أيعىذًٌبيوي عىذىاابن ال أيعىذًٌبيوي أىحىدن

قاؿ ابن كثَت  ،260
رٛتو هللا ) ىذه قصة ا١تائدة ، كإليها تنسب السورة فيقاؿ: سورة ا١تائدة. كىي ٦تا 
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فأنز٢تا امنت هللا بو على عبده كرسولو عيسى عليو السبلـ ١تا أجاب دعاءه بنزك٢تا، 
 261هللا آية كداللة معجزة ابىرة كحجة قاطعة(.

 من منظور اجنيل يوحنا .2

ذكر ا٧تيل يوحنا الكثَت من ا١تعجزات اليت قاـ هبا ا١تسيح عليو السبلـ ُب أثناء 
حياتو على األرض، كغَته من االانجيل االخرل اال انو انفرد عن غَته من 

حقيقة ا١تسيح اإل٢تية كاإلنسانية  األانجيل بذكر سبع معجزات ليعلن يوحنا عن 
 :تعايل هللا عما يقولوف علوا كبَتا كىذه ا١تعجزات ىي

ٖتويل ا١تاء إىل ٜتر ُب االصحاح الثاٍل من ا٧تيل يوحنا كَب ىذه ا١تعجزة  .1
ْتسب اال٧تيل عن نفسو ابعتباره سيدان على النوعية من خبلؿ تغيَت فورم ٖتتاجو 

ًإ اٍلمىاءى اٍلميتىحىوًٌؿى الكرمة لعمل ا٠تمر إىل عدة شهو  ر)فػىلىمَّا ذىاؽى رىئًيسي اٍلميتَّكى
 262(.ٜتىٍرنا...

خادـ للملك من خبلؿ ىذه ا١تعجزة أظهر ا١تسيح نفسو سيدان ابن شفاء رجل  .2
على ا١تسافات ْتسب اعتقاد اال٧تيل الف ىذه ا١تعجزة ٘تت على بعد اكثر 

 263.ميبلن فهو ال ٖتده ا١تسافات لكنو أعلن كلمتو الشافية 20من
شفاء مشلوؿ كىنا ايضا ْتسب اعتقاد النصارل ُب ا٧تيل يوحنا يعلن ا١تسيح  .3

سيدا على الزمن، كىذا ا١تريض شفاه ا١تسيح، بعد مرض داـ ٙتاف  نفسو
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كثبلثُت عامان، كالبد أف انقضاء ىذه ا١تدة من ا١ترض، قد جعل ا١ترض 
 264.اٞتسماٍل ميئوسان منو

ىنا يظهر يوحنا ا١تسيح أظهر 265إشباع ا٠تمسة آالؼ ٓتمسة أرغفة كٝتكتُت .4
نفسو سيدان على الكمية، ألنو أشبع ٓتمسة أرغفة كٝتكتُت، من الغبلـ الصغَت، 

 266ا٠تمسة آالؼ رجل، إىل جانب النساء كاألطفاؿ، كفضل أيضا منهما،

 267.يادة ا١تسيح على قوانُت الطبيعةا١تشي على ا١تاء أظهرت ىذه ا١تعجزة س .5
 شفاء األعمى منذ كالدتو كمن خبلؿ ىذه ا١تعجزة كىنا يعلن اال٧تيل اف .6

 268.ا١تسيح سيدا على ظركؼ كضيقات كببلاي الناس
إقامة لعازر من ا١توت أكضحت ىذه ا١تعجزة أف يسوع ىو القيامة كاٟتياة، كأنو  .7

يسوع العلنية كأعظمها، كقد سيدا على ا١توت، كىذه ا١تعجزة ىي أخر معجزات 
 269.جاءت مظهرة سيادتو، على مشكبلت البشر

كجاء ُب موقع الكلمة ا١تسيحي عند حديثو عن معجزات ا١تسيح ٔتا ُب معناه      
 اف معجزات السيد ا١تسيح ُب ا٧تيل يوحنا عند النصارل برىاف قاطع على ألوىيتو،

ح ٗتتلف من حيث طبيعتها فهم يركف اف ا١تعجزات اليت قاـ هبا السيد ا١تسي
كمداىا كأسلوهبا عن ا١تعجزات اليت جرت على أيدم األنبياء كالرسل، كأساس 
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االختبلؼ ىذا ىو أنو ٓتبلؼ الوضع مع األنبياء كالرسل فإف ا١تسيح حقق ما 
حققو من أعماؿ معجزية بقوتو ىو ال بواسطة قوة خارجة عنو، عندما ٖتققت 

نبياء أصٌركا دائمان على نكراف كوف ما عملوه راجعان ا١تعجزات على أيدم الرسل كاأل
كما يعتقدكف ايضا اف هللا ىو الذم أقٌر كنظٌم قوانُت الطبيعة ،  إىل قوهتم الشخصية

لقد أبرز ا١تسيح قوتو كعظمتو  ،كىو كحده يقدر أف يغَتىا أك يعطلها كما يشاء
 كجبللو ُب كل مرة أجرل فيها معجزة موردان بذلك مرئيان عن ألوىية

إف عدد ا١تعجزات اليت قاـ هبا ا١تسيح كاف كبَتان جدان كقد سٌجل اإل٧تيل حوايل 
أربعُت منها ككانت ٔتثابة أمثلة إلبراز قوة ا١تسيح الشفائية أك مقدرتو على إقامة 

 270لط على قول الطبيعةا١توتى كالتس
 .حتليل ورأي الباحث3

كجل ا١تسيح  كنبلحظ بوضوح اعتقاد النصارل اف ا١تعجزات اليت ايد هللا عز
السبلـ ُب ا٧تيل يوحنا ماىي اال دليل علي الوىية ا١تسيح عليو السبلـ كمل ٕترم 

منها ما صدقو القراف الكرَل كالسنة النبوية ك  عليو ْتكم طبيعة النبوءة كاليت منها ما
 قد كذابه كمنها ماسكت عنو كالذم امران فيو ابتباع قوؿ اٟتق تبارؾ كتعايل
نىا كىأيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم كىًإ٢تىينىا كىًإ٢تىيكيٍم كىاًحده كى٨تىٍني لىوي  ﴿كىقيوليوا آمىنَّا اًبلًَّذم أيٍنزًؿى إًلىيػٍ

ميٍسًلميوفى﴾
لي نيب هللا كلكن اٞتدير ابلذكر اف ىذه ا١تعجزات مل تكن حجر ع 271

عيسي عليو السبلـ بل ايد هللا هبا من سبقوه من ا١ترسلُت بل اف بعض االنبياء  
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فتلك  272شد عجبا من معجزات عيسي عليو السبلـأقوم ك أكانت معجزاهتم 
ا١تعجزات ٚتيعها أتييدا من هللا سبحانو كتعايل لرسلو كانبيائو لدم اقوامهم إبظهار 

 ٟتجة كالربىاف.امور خارقو للعادة الزاما ٢تم اب
فعيسي عليو السبلـ احيا شخص كاحد ْتسب ا٧تيل يوحنا بينما ذكرت     

التوراة اف موسي عليو السبلـ كاف يقلب عصاه حية ذات عينُت تبصر هبما حيث 
ككذلك حوؿ عصو إىل شجرة ذات اغصاف كاراؽ ٍب اعادىا إىل حا٢تا  273شاءت
كالقي اليسع ميتا علي قربه فأحياه هللا  275ككذلك احيا الياس ميتا274االكؿ 

كهبذا تبُت اف احياء ا١توتى كما جرم علي سيدان عيسي بن مرَل جرم 276تعايل
علي غَته من االنبياء فلو كاف احياء ا١توتى مقتضيا أف ُب ا١تسيح طبيعة الىوتية 

اف  لكاف االنبياء السابقُت احق هبا كاف ما فعلو عيسي بن مرَل كاف ابسم هللا كما
الشفاء من ا١تعجزات إىل ايد هللا هبا غَته من االنبياء فلقد شفي اليسع ابرصا 

ككذلك كاف ا١تسيح يشفي ا١ترضي أبذف هللا كما دؿ  277كجعلو ُب شخص اخر
علي ذلك القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا كاما تكثَت الطعاـ فلم ٭تدث اال بعد رفع 

كمعجزة تكثَت  ا ١تا احتاج للدعاءا١تسيح يده إىل السماء ابلدعاء كلو كاف ا٢ت
الطعاـ كٖتويل ا١تاء ٜترا الذم نسبها ا٧تيل يوحنا إىل ا١تسيح ال ٧تد ٢تا اصبل ُب 
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القراف الكرَل منها ما يعد قدح ُب نيب هللا عيسي عليو السبلـ كغَته من االنبياء 
ألىنٍػفيًسكيٍم فشرب ا٠تمر هني عنو ا١تسيح نفسو حيث جاء ُب ا٧تيل لوقا) فىاٍحًتىًزيكا 

لًئىبلَّ تػىثٍػقيلى قػيليوبيكيٍم ُب ٜتيىارو كىسيٍكرو كى٫تييوـً اٟتٍىيىاًة، فػىييصىاًدفىكيٍم ذًلكى اٍليػىٍوـي 
بػىٍغتىةن(

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإ٪تَّىا  يتفق مع الشرائع السماكية قاؿ تعايل ﴿ كىو ما278 أىيػُّهى ايى
ٍيًسري كىاألىنصىابي كىاألىزٍ  الـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم ا٠تٍىٍمري كىاٍلمى

. ك٧تد ا١تعجزات اليت اثر فيها ا١تسيح علي الطبيعة حدثت ايضا  279تػيٍفًلحيوفى﴾
فأجابو بطرس كقاؿ: اي  كمعجزة ا١تشي علي ا١تاء كاليت ايضا ذكرىا ا٧تيل ميت )

فقاؿ: تعاؿ. فنزؿ بطرس  ءسيد، إف كنت أنت ىو، فمرٍل أف آٌب إليك على ا١تا
 280من السفينة كمشى على ا١تاء ليأٌب إىل يسوع(

سيد كليس ابإللو كما اف بطرس  حيث ذكر اف بطرس خطاب ا١تسيح يلفظ اي
نفسو حدثت لو معجزة ا١تشي علي ا١تاء ٦تا يدؿ علي اهنا ليست خاصة أبلوىيتو 

 281ا١تسيح 
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 االعتقاد ببشارة دمحم عليو السالم  اثلثا:
 .من منظور القران الكرمي1
جاء ُب سورة اؿ عمراف أف هللا تعايل أخذ ا١تيثاؽ على األنبياء أف يؤمنوا ٔتحمد    

كينصركه إذا بعث كىم أحياء، كأف يبلغوا أقوامهم بذلك لينتشر خربه بُت ٚتيع 
ءىاتػىيػٍتيكيٍم ًمٍن  األمم  حيث قاؿ عز من قائل:﴿ كىًإٍذ أىخىذى اَّللَّي ًميثىاؽى النًَّبيًٌُتى لىمىا 

ًكتىابو كىًحٍكمىةو ٍبيَّ جىاءىكيٍم رىسيوؿه ميصىدًٌؽه ًلمىا مىعىكيٍم لىتػيٍؤًمنينَّ ًبًو كىلىتػىٍنصيرينَّوي قىاؿى 
ءىأىقػٍرىٍرًبيٍ كىأىخىٍذًبيٍ عىلىى ذىًلكيٍم ًإٍصرًم قىاليوا أىقػٍرىٍرانى قىاؿى فىاٍشهىديكا كىأىانى مىعىكيٍم ًمنى 

كألف الرسل كانوا يبعثوف خصوصا إىل أقوامهم ، بينما سيبعث  282الشَّاًىًدينى﴾
النيبء صلي هللا عليو كسلم للناس اٚتعُت، لذلك بشر بو ٚتيع األنبياء، كما جاء 
علي لساف عيسي بن مرَل  ُب القراف الكرَل من تبشَته ٔتحمد صلي هللا قاؿ تعاىل 

ا بػىٍُتى بىًٍت  ﴿كىًإٍذ قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرَلىى ايى  ًإٍسرىائًيلى ًإٌٍلً رىسيوؿي اَّللًَّ إًلىٍيكيٍم ميصىدًٌقنا ًلمى
رنا بًرىسيوؿو أيىٌٍب ًمٍن بػىٍعًدم اٍٝتيوي أىٍٛتىدي فػىلىمَّا جىاءىىيٍم اًبٍلبػىيًٌنىاًت  يىدىمَّ ًمنى التػٍَّورىاًة كىميبىشًٌ

ا ًسٍحره ميًبُته﴾ السابقة البد لنا كعند حديثنا عن البشارات ُب الكتب 283قىاليوا ىىذى
من تبينها اال كىي تلك األكصاؼ كاالنباء اليت جاءت لتوضيح االسم كالصفات 
البدنية كا١تعنوية للنيبء دمحم عليو السبلـ  كتبُت نسبو كمكاف بعثتو، كصفة أصحابو 
كصفة أعدائو، كمعامل الدين الذم يدعو إليو، كاٟتوادث اليت تواجهو، كالزمن الذم 

ف انطباؽ تلك األكصاؼ عليو دليبلن على صدقو عند ظهوره ، يبعث فيو، ليكو 
كقد تلقي رىباف كاحبار الدايانت السابقة ىذه البشارات كاشار القراف الكرَل إىل 
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صلي هللا عليو كسلم حيث  ذلك البشارات بل كاستدؿ هبا علي  بعلى صدؽ دمحم
نىاىيمي اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونى  وي كىمىا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم ﴾قاؿ تعاىل ﴿الًَّذينى ءىاتػىيػٍ

 كقاؿ  284
نىكيٍم كىمىٍن  ا بػىٍيًٍت كىبػىيػٍ ايضا﴿ كىيػىقيوؿي الًَّذينى كىفىريكا لىٍستى ميٍرسىبلن قيٍل كىفىى اًبَّللًَّ شىًهيدن

هي ًعٍلمي اٍلًكتىاًب﴾  كقاؿ ايضا ﴿ أىكىملٍى يىكيٍن ٢تىيٍم ءىايىةن أىٍف يػىٍعلىمىوي عيلىمىاءي بىًٍت 285ًعٍندى
﴿كىًإنَّوي لىًفي زيبيًر اأٍلىكًَّلُتى ﴾ كقاؿ تعاىل286ًإٍسرىائًيلى﴾

ككل ىذا االنطباؽ ُب 287
كلقد  288البشارات يدؿ على أنو ا١تقصود ىو النيبء دمحم صلي هللا عليو كسلم،

أشار القرآف الكرَل إىل أمية الرسوؿ صلي هللا عليو كسلم كأهنا مذكورة عند أىل 
ديكنىوي التوراة كاإل٧تيل، قاؿ تع اىل ﴿ الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٬تًى

يًل ﴾ مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم ُب التػٍَّورىاًة كىاإٍل٧ًتًٍ
289. 

قاؿ هللا تعاىل ُب كتابو :﴿ كإذ قاؿ عيسى ابن مرَل اي بٍت إسرائيل إٍل رسوؿ هللا 
بشرا برسوؿ أيٌب من بعدم اٝتو أٛتد إليكم مصدقا ١تا بُت يدم من التوراة كم

كقاؿ تعاىل :﴿ الذين يتبعوف 290فلما جاءىم ابلبينات قالوا ىذا سحر مبُت ﴾
الرسوؿ النيب األمي الذم ٬تدكنو مكتواب عندىم ُب التوراة كاإل٧تيل أيمرىم 
اب١تعركؼ كينهاىم عن ا١تنكر ك٭تل ٢تم الطيبات ك٭تـر عليهم ا٠تبائث كيضع عنهم 
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انت عليهم فالذين آمنوا بو كعزركه كنصركه كاتبعوا النور كغبلؿ اليت  إصرىم كاأل
 291الذم أنزؿ معو أكلئك ىم ا١تفلحوف﴾

 .من منظور اجنيل يوحنا2
كرد ُب ا٧تيل يوحنا العديد من النصوص ا١تبشرة ابلنيب ا١تنتظر، حيث جاء ُب 

فاحفظوا )إف كنتم ٖتبونٍت  االصحاح الرابع عشر حيث يوصي ا١تسيح تبلميذه
كصاايم، كأان أطلب من اآلب فيعطيكم معزاين آخر، ليمكث معكم إىل األبد، 
ركح اٟتق الذم ال يستطيع العامل أف يقبلو، ألنو ال يراه كال يعرفو، كأما أنتم 
فتعرفونو ألنو ماكث معكم، كيكوف فيكم... إف أحبٍت أحد ٭تفظ كبلمي، ك٭تبو 

الذم ال ٭تبٍت ال ٭تفظ كبلمي، كالكبلـ الذم أيب كإليو أنٌب، كعنده نصنع منزالن. 
تسمعونو ليس يل، بل لآلب الذم أرسلٍت، هبذا كلمتكم كأان عندكم، كأما ا١تعزم 
الركح القدس الذم سَتسلو اآلب ابٝتي فهو يعلمكم كل شيء، كيذكركم بكل ما 

قلت لكم اآلف قبل أف يكوف، حىت مىت كاف تؤمنوف، ال أتكلم …. قلتو لكم 
 292معكم كثَتان، ألف رئيس ىذا العامل أيٌب، كليس لو ٌُب شيء(. أيضان 
ُب اإلصحاح ا٠تامس عشر يقوؿ ا١تسيح عليو السبلـ )مىت جاء ا١تعزم ك      

الذم سأرسلو أان إليكم من اآلب، ركح اٟتق الذم من عند اآلب ينبثق، فهو 
هبذا لكي ال  يشهد يل، كتشهدكف أنتم أيضان ألنكم معي ُب االبتداء ، قد كلمتكم

تعثركا، سيخرجونكم من اجملامع، بل أتٌب ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنو يقدـ 
خدمة ... قد مؤل اٟتزف قلوبكم، لكٍت أقوؿ لكم اٟتق: إنو خَت لكم أف 
أنطلق، ألنو إف مل أنطلق ال أيتيكم ا١تعزم، كلكن إف ذىبت أرسلو إليكم ، كمىت 
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ة كعلى بر كعلى دينونة، أما على خطية فؤلهنم جاء ذاؾ يبكت العامل على خطي
ال يؤمنوف يب، كأما على بر فؤلٍل ذاىب إىل أيب كال تركنٍت أيضان، كأما على دينونة 
فؤلف رئيس ىذا العامل قد دين، إف يل أموران كثَتة أيضان ألقوؿ لكم، كلكن ال 

دكم إىل ٚتيع تستطيعوف أف ٖتتملوا اآلف، كأما مىت جاء ذاؾ، ركح اٟتق، فهو يرش
اٟتق، ألنو ال يتكلم من نفسو بل كل ما يسمع يتكلم بو، كٮتربكم أبمور آتية، 

 293ذاؾ ٯتجدٍل، ألنو أيخذ ٦تا يل كٮتربكم.
جاء ُب ا٧تيل يوحنا اف هللا سوؼ يرسىل ا١تعزم استجابة لدعاء عيسى عليو     

م ( ؟ كالذم ُب السبلـ ، كالسؤاؿ ا١تهم جٌدان ىنا ىو : من ىو ا١تخلص ) ا١تعزًٌ 
اعتقاد النصارل ابإلٚتاع  إف ىذا ا١تخلص ىو الركح القدس أك الطيف ا١تقدس  
يػيٍرًسليوي اآلبي اًبٝتًٍي، فػىهيوى  ، الًَّذم سى ففي ا٧تيل يوحنا)كىأىمَّا اٍلميعىٌزًم، الرُّكحي اٍلقيديسي

 294ٍم(. يػيعىلًٌميكيٍم كيلَّ شىٍيءو، كىييذىكًٌريكيٍم ًبكيلًٌ مىا قػيٍلتيوي لىكي 
 . حتليل ورأي الباحث3

يتفق القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا اف ا١تسيح صرح انو سياٌب بعده شخصان آخر 
إضافٌيان ٮترج الناس من الظلمات إىل النور ، كلكن ىناؾ اختبلؼ  ُب ٖتديد ىوية 
ا١تبشر بو فالقراف الكرَل يذىب إىل اف ا١تبشر بو ىو النيبء دمحم بن عبدهللا صلي 

عليو كسلم قاؿ تعايل قاؿ هللا تعاىل ُب كتابو :﴿ كإذ قاؿ عيسى ابن مرَل اي  هللا
بٍت إسرائيل إٍل رسوؿ هللا إليكم مصدقا ١تا بُت يدم من التوراة كمبشرا برسوؿ 

 295أيٌب من بعدم اٝتو أٛتد فلما جاءىم ابلبينات قالوا ىذا سحر مبُت﴾
                                                           

 14-1\16ك اإلصحاح  27-26\ 15ا٧تيل يوحنا    293
 .26 \14يوحنا   294
 6سورة الصف اآلية    295



 

95 

 

 إ٧تيل يوحنا )ا١تعزم( قد بشَّر كيذىب القراف الكرَل ايضا اف النص الوارد ُب    
ابلنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابٝتو ) أٛتد( ، فجاء ا١تًتٚتوف ٢تذا االسم العىلىم فحوَّلوه إىل صفة 
، كأطلقوا عليها اسم ) بَتيكليتوس ( كاليت تعٍت القائم ابٟتمد الكثَت ، فعربوىا إىل  

ية إىل ) ا١تعزَّم ، أك اامي ، أك  كلمة " فارقليط "  ٍب ترٚتوا ىذه الكلمة ابلعرب
أما ا٧تيل  يوحنا  يؤكد  أٌف ا١تعزم ىو ركح كلن يراه العامل ألنو ال ييرل 296الشفيع (

ابلعُت...ٍب أف الكبلـ موٌجو مباشرةن للرسل حيث أف ركح اٟتق يسكن ٔتعٍت 
يػىٍقبػىلىوي، ألىنَّوي الى يػىرىاهي كىالى  طيف حيث يقوؿ )  ريكحي اٟتٍىقًٌ الًَّذم الى يىٍستىًطيعي اٍلعىاملىي أىفٍ 

يػىٍعرًفيوي، كىأىمَّا أىنٍػتيٍم فػىتػىٍعرًفيونىوي ألىنَّوي مىاًكثه مىعىكيٍم كىيىكيوفي ًفيكيٍم(.
ٮتتلف  كىذا ما 297

 298اال٧تيل  مع ٖتديد القراف الكرَل لشخص ا١تعزم.
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 ادلسيح عليو السالم االعتقاد برفعرابعا: 
 القران الكرمي.من منظور 1

يػٍري اٍلمىاًكرًينى ًإٍذ قىاؿى اَّللَّي  ُب ىذه القضية يقوؿ هللا تعاىل: )كىمىكىريكا كىمىكىرى اَّللَّي كىاَّللَّي خى
ريؾى ًمنى الًَّذينى كىفىريكا كىجىاًعلي الًَّذينى اتػَّبػىعيوؾى  ايى ًعيسىى ًإٌٍلً ميتػىوىفًٌيكى كىرىاًفعيكى إىل كىميطىهًٌ

تيٍم فًيًو   فػىٍوؽى الًَّذينى  نىكيٍم ًفيمىا كينػٍ كىفىريكا ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ٍبيَّ إىل مىٍرًجعيكيٍم فىأىٍحكيمي بػىيػٍ
 299ٗتىٍتىًلفيوفى( 

كا١تراد ابلوفاة ىنا : النـو ، فإف النـو يسمى موات، كما قاؿ هللا تعاىل : )كىو     
حُت موهتا كاليت مل ٘تت ُب الذم يتوفاكم ابلليل( كقولة تعاىل: ) هللا يتوَب األنفس 

 301كذىب ٚتهور العلماء اف الرفع كقع ابٞتسد كالركح معا 300منامها (
ًت اَّللًَّ كىقػىٍتًلًهمي       ا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيٍم كىكيٍفرًًىٍم آبًىايى كقاؿ هللا تعاىل عن اليهود : )فىًبمى

غيٍلفه بىٍل طىبىعى اَّللَّي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىٍم فىبلى يػيٍؤًمنيوفى ًإالَّ اأٍلىٍنًبيىاءى ًبغىٍَتً حىقٌو كىقػىٍو٢ًتًٍم قػيليوبػينىا 
. كىًبكيٍفرًًىٍم كىقػىٍو٢ًتًٍم عىلىى مىٍرَلىى بػيٍهتىاانن عىًظيمنا . كىقػىٍو٢ًتًٍم ًإانَّ قػىتػىٍلنىا اٍلمىًسيحى ًعيسىى  قىًليبلن

وهي كىلىًكٍن شيبًٌوى ٢تىيٍم كىًإفَّ الًَّذينى اٍختػىلىفيوا ًفيًو اٍبنى مىٍرَلىى رىسيوؿى اَّللًَّ كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبي 
ٍيًو لىًفي شىكٌو ًمٍنوي مىا ٢تىيٍم ًبًو ًمٍن ًعٍلمو ًإالَّ اتًٌبىاعى الظَّنًٌ كىمىا قػىتػىليوهي يىًقيننا  بىٍل رىفػىعىوي اَّللَّي ًإلى 

اًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ بًًو قػىٍبلى مىٍوتًًو كىيػىٍوـى كىكىافى اَّللَّي عىزًيزنا حىًكيمنا . كىًإٍف ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتى 
ا( اٍلًقيىامىًة يىكيوفي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن

302 

                                                           

 54سورة اؿ عمراف   299
 192\٤1تمود بن عمر الز٥تشرم ،الكشاؼ ص   300
 344ـ(ص1988ق1408)بَتكت دار النهضة الطبعة الثانية3بيومي دمحم مهراف ،دراسات تقليدية من القراف الكرَل  301

 159-155سورة النساء اآلية   302



 

97 

 

يقوؿ بن كثَت رٛتة هللا تعايل كىكذا كقع فاف ا١تسيح عليو السبلـ ١تا رفعو هللا     
إىل السماء تفرقت اصحابو شيعا بعده  فمنهم من امن ٔتا بعثو هللا بو علي انو 

كرسولو كبن امتو كمنهم من غبل فيو فجعلو ابن هللا كاخركف قالوا ىو هللا   عبده
 303كاخركف قالوا ىو اثلث اثلثو  كقد حكي هللا مقالتهم ُب القراف كرد عليو

 .من منظور اجنيل يوحنا2
ذىب ا٧تيل يوحنا اف عيسي بن مرَل  رفع إىل السماء كلكن بعد موتو كصلبو ٍب 

حيث يصرح أبف ا١تسيح قاؿ ال تلمسيٍت ألٍل مل اصعد بعد قيامو ُب اليـو الثالث 
اىل ايب، كلكن اذىيب اىل اخوٌب كقويل ٢تم اٍل اصعد اىل ايب كابيكم كا٢تي كا٢تكم، 
كُب االصحاح العشركف من ا٧تيل يوحنا )ك ُب اكؿ االسبوع جاءت مرَل اجملدلية 

فركضت ك جاءت  رباىل القرب ابكرا ك الظبلـ ابؽ فنظرت اٟتجر مرفوعا عن الق
اىل ٝتعاف بطرس ك اىل التلميذ االخر الذم كاف يسوع ٭تبو ك قالت ٢تما اخذكا 

 304السيد من القرب ك لسنا نعلم اين كضعوه(
كقولو ايضا )اما مرَل فكانت كاقفة عند القرب خارجا تبكي ك فيما ىي تبكي    

الراس ك االخر ا٨تنت اىل القرب فنظرت مبلكُت بثياب بيض جالسُت كاحدا عند 
عند الرجلُت حيث كاف جسد يسوع موضوعا فقاال ٢تا اي امرأة ١تاذا تبكُت قالت 
٢تما اهنم اخذكا سيدم ك لست اعلم اين كضعوه ك ١تا قالت ىذا التفتت اىل 

ك جاء ُب تفسَت ا٧تيل يوحنا )  305الوراء فنظرت يسوع كاقفا ك مل تعلم انو يسوع
أكال  بطرس لبيت ٢تفتها كسبقتها لقيامة،اب مبشرة كأكؿ خركجها ُب أسرعت
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 بعد تدرؾ مل كإذ مرَل، العذراء تقيم حيث يوحنا بيت ٍب شهرة، كاألكثر األكرب
 كظهرت .٣تهوؿ مكاف إىل الرب أخذكا ـنهأ رؤيتها، ْتسب القيامة أبلغتهم، أبعاد
 سنو انداىا لصغر يوحنا كسبق القرب، ٨تو ُب جريهما كيوحنا بطرس ٢تفة أيضا
كبدت ككأهنا  راعيو، صوت يعرؼ الذل كاٟتمل استجابتها فكانت ابٝتها، الرب
 اي أم ،"رىبًُّوٌل " :فأجابت مصدقة، غَت القيامة يقظة إىل كغفلة، حلم من تفيق

 هبذه لنا تعلن فهي ك٢تذا، ا١تسيح، بو ينادىل كاف الذل كاللقب كىو التعبَت معلم،
 306.األموات( من لشخص القائم معرفتها اإلجابة

 .حتليل ورأي الباحث 3
بُت هللا تعايل ككضح ُب القراف الكرَل حقيقة ما حدث للمسيح عليو السبلـ من  
نفي قتلو كنفي صلبو كأنو رفعو إىل السماء كيف اف اليهود ادعوا قتل ا١تسيح 

كصٍلبو ككيف اف النصارل اتبعوىم ُب االعتقاد بذلك كلقد كضح القرآف جهلهم  
ا٠تاطئ، كانو ٬تيب علي ا١تسلموف اف ٭تمدكا هللا تعاىل الذم بٌُت ٢تم كاتباعهم 

القوؿ الفصل، فيعتقدكا اعتقد اعتقادا اثبتا ٔتا جاء ُب كتاب هللا كسنة رسولو عليو 
 الصبلة كالسبلـ.

أما النصارل ُب ا٧تيل يوحنا يوافقوف اليهود كيعتقدكف أف ا١تسيح مات       
كحجتهم بذلك أنو صيًلب فداءن كتضحية للبشرية مصلوابن كما ذكران سابقا 

ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدـ عليو السبلـ اليت انتقلت إىل أبناء ادـ عليو 
السبلـ ابلوراثة اال كىي أكلو من الشجرة اليت هناه هللا تعايل عن االكل منها  
حيث يقولوف إف ىذه ا٠تطيئة أغضبت الرب على أبناء آدـ، ككاف ال بد من 
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يط يتحمل ىذا اإلٍب كيرضى أبف ٯتوت على الصليب كىذا الوسيط علي كس
حسب زعمهم ال بد أف يكوف ذا كضع ٦تيز خاؿو من اإلٍب كا٠تطأ كال يكوف ىذا 
إال ابن هللا الذم ىو هللا ُب زعمهم ػ كمن بعد قتلو كصلبو يرضى هللا على بٍت آدـ 

لى الصليب كيػدفن كيظٌل كالذم يفهم من ا٧تيل يوحنا ىو أٌف ا١تسيح سيموت ع
كما طالب القرآف   307ُب قربه ثبلثة أايـ كثبلث لياؿ كمن ٍب يقـو من بُت األموات

الكرَل من خبلؿ قصة رفع ا١تسيح عليو السبلـ ا١تسيحيُت الذين اختلفػوا مع 
اليهود ُب شخص ا١تسيح كسٌلموا ٔتوت ا١تسيح على الصليب، طالبهم بتقدَل 

امو من بُت ما زعموه من موت ا١تسيح على الصليب كقي البينةو كالدليل ألثبات
 .األموات

 جدول مقارنة بني القران الكرمي واجنيل يوحنا يف النبوات

                                                           
 7ص  سليم اٞتايب ،ىل مات ا١تسيح على الصليب  رسالة ماجستَت مقارنة ادايف  307

 اجنيل يوحنا القران الكرمي االصل االعتقادي

أبف عيسي بن مرَل رسوؿ .1
 هللا

منافيا ١تعتقد ا٧تيل يوحنا ُب 
عيسي بن مرَل اذ نوه كاكد القراف  

الكرَل أف هللا سبحانو كتعاىل قد 
خلق ٚتيع ا٠تلق لعبادتو كطاعتو  
كا١تسيح عليو السبلـ من خلق هللا 

يعتقد أنو اف مل يرسل ا١تسيح تكوف 
 البشرية كلها ىالكة ُب انر جهنم

أظهر حبو للبشر كيعتقد اف هللا 
حيث ارسل ابنو ا١تسيح إىل العامل  

 ٠تليصهم من ذنوهبم كخطاايىم.
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 كمن عباد هللا تعاىل

ُب معجزات ا١تسيح عليو .2
 السبلـ

يعتقد أبف معجزات ا١تسيح عليو 
السبلـ ماىي اال طرؽ كاساليب 

 لتوحيد هللا عز كجل
كبنسبة للمعجزات الواردة ُب ٧تيل 

يوحنا فاف القراف الكرَل صدقو 
كذبو بعضها ك سكت بعضها ك  

 عن بعضها.

يعتقد أف معجزات ا١تسيح السبلـ 
 ودليل علي الوىيت

انو انفرد عن غَته من  كما 
 األانجيل بذكر سبع معجزات.

كيؤكد القراف الكرَل علي النص  البشارة ٔتحمد عليو السبلـ.3
الوارد ُب إ٧تيل يوحنا )ا١تعزم( قد 

ابٝتو ) أٛتد(  بشَّر ابلنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
. 

يوكد أف  التبشَت  مل يكن تبشَتا 
ابلنيبء دمحم صلي هللا عليو كسلم كا٪تا  

 كاف بركح القدس،

رفع ا١تسيح ايل السماء كطالب  رفع ا١تسيح عليو السبلـ.4
القائلُت ٔتوتو)اليهود كالنصارل( 

 ابلربىاف علي ذلك.

يعتقد أف ا١تسيح مات مصلوابن  فداءن 
ليخلصهم من  كتضحية للبشرية

 خطيئة أبيهم آدـ عليو السبلـ.
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د. األصول االعتقادية يف السمعيات عند القران الكرمي واجنيل يوحنا من خالل قصة 
 .عيسي بن مرمي عليو السالم

 متهيد
يعتمد ُب اثباهتا كمعرفتها علي العقل بل  كنقصد ابلسمعيات ا١توضوعات اليت ال

أننا ٝتعناىا من النيب ا١ترسل أك الرسوؿ ا١تبعوث النقل كسبب تسميتها ابلسمعيات 
من ا١تويل سبحانو كتعاىل كىي اثلث أقساـ علم العقيدة االسبلمية كتسمي ايضا 

كذلك لكوهنا أمور غائبة عنا كال أثر ٢تا ُب حياتنا يدلنا عليها داللة  ابلغيبيات
نة رسولو صلي هللا كا٪تا ٬تب علينا كما امنا ٔتا جاء ُب كتاب هللا تعايل كس قطعية

جاء فيهما من اخبار صحيحة من امور ال  الـز علينا التصديق ٔتا 308عليو كسلم.
كاٞتن كاألركاح كاليـو اآلخر كما فيو  نستطيع رؤيتها حاليا كاإلٯتاف بوجود ا١تبلئكة

من احداث كالبعث كاٞتنة كالنار كاشراط الساعة كنزكؿ عيسي بن مرَل عليو 
البعث ال يستطيع اإلنساف ٔتفرده أف يشاىدىا أك يفكر فيها السبلـ ،فمثل قػضية 

 309مادية ملموسو فهي غَت
كذلك ا٧تيل يوحنا يوجد بو الكثَت من االمور السمعية اك الغيبة اليت مل ندركو ك     

االعن طريق الوحي كاإلٯتاف ابلبعث كقبل ذلك نزكؿ ا١تسيح اخر الزماف كغَته من 
 بشيء من التفصيل. يت سيتناك٢تا الباحثالسمعيات اك الركحانيات كال
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 أواًل. عودة عيسى عليو السالم آخر الزمن
 .من منظور القران الكرمي1

كرد ُب القراف الكرَل آايت تدؿ علي عودة عيسي عليو السبلـ كنزكلو اخر الزماف 
كىقىاليوا  يىًصدُّكفى. كمنها قولة تعاىل :﴿ كىلىمَّا ضيًربى اٍبني مىٍرَلىى مىثىبل ًإذىا قػىٍوميكى ًمٍنوي 

يػٍره أىـٍ ىيوى مىا ضىرىبيوهي لىكى ًإال جىدىالن بىٍل ىيٍم قىوـه خىًصميوفى  ًإٍف ىيوى ًإال عىٍبده  أىآ٢ًتىتػينىا خى
كىلىٍو نىشىاءي ٞتىىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم مىبلًئكىةن ُب األٍرًض  أىنٍػعىٍمنىا عىلىٍيًو كىجىعىٍلنىاهي مىثىبل لًبىًٍت ًإٍسرىائًيلى 

ا ًصرىاطه ميٍستىًقيمه ﴾ ٮتىٍليفيوفى. ٍتػىريفَّ هًبىا كىاتًَّبعيوًف ىىذى  كىًإنَّوي لىًعٍلمه لًلسَّاعىًة فىبل ٘تى
فهذه اآلايت جاءت ُب اٟتديث عن عيسى عليو السبلـ ، كفيها قولو تعاىل      

﴿ كإنو لىًعٍلمه للساعة ﴾ أم أف نزكؿ عيسى عليو السبلـ قبل يـو القيامة عبلمة 
لى قرب الساعة ، كيدؿ على ذلك القراءة األخرل ﴿ كأنو لىعىلىمه للساعة﴾ ع

كٮتتلف أىل التفسَت ُب ا٢تاء اليت ُب قولو:﴿ كىإًنَّوي  ﴾كما ا١تعٌٍت هبا، كمن ذكر ما 
ىي، فقاؿ بعضهم: ىي من ذكر عيسى، كىي عائدة عليو كقالوا: معٌت الكبلـ: 

ة، ألف ظهوره من أشراطها كنزكلو إىل كإف عيسى ظهوره علم يعلم بو ٣تيء الساع
 310.األرض دليل على فناء الدنيا، كإقباؿ اآلخرة.

فإف السياؽ ُب ذكره، ٍب ا١تراد بذلك نزكلو قبل يـو القيامة، كما قاؿ تبارؾ      
ٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ ًبًو قػىٍبلى مىٍوتًًو ﴾ أم : قبل موت عيس ى كتعاىل: ﴿كىًإف مًٌ

كقد تواترت  عليو الصبلة كالسبلـ ٍب﴿  كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىكيوفي عىلىٍيًهٍم شىًهيدنا﴾
األحاديث عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أنو أخرب بنزكؿ عيسى عليو السبلـ ، قبل يـو 
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علي سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ما كرد عنو  311القيامة إماما عادال، كحكما مقسطا
كسلم: كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، لىييوًشكىنَّ أىٍف يػىٍنزًؿى ًفيكيٍم اٍبني مىٍرَلىى حىكىمنا  صلي هللا عليو

اؿي حىىتَّ الى يػىٍقبػىلىوي 
ى
، كىيىضىعى اٞتًٍزيىةى، كىيىًفيضى ا١ت ، كىيػىٍقتيلى ا٠تًٍنزًيرى ، فػىيىٍكًسرى الصًَّليبى عىٍدالن

ةي  أىحىده، ةي الوىاًحدى نٍػيىا كىمىا ًفيهىا، حىىتَّ تىكيوفى السٍَّجدى يػٍرنا ًمنى الدُّ ٍبيَّ يػىقيوؿي أىبيو ىيرىيٍػرىةى :   خى
تيٍم : ﴿كىًإٍف ًمٍن أىٍىًل الًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ ًبًو قػىٍبلى مىٍوتًًو ، كىيػىٍوـى الًقيىامىًة  كىاقػٍرىءيكا ًإٍف ًشئػٍ

يىكيوفي عىلىٍيًهٍم شىًهيدنا  ﴾
312 

 
 .من منظور اجنيل يوحنا2

ا٧تيل يوحنا أف السيد ا١تسيح سوؼ أيٌب اثنية ليحاسب العامل يقوؿ األنبا  ٖتدث
بيشوم )فموضوع اجمليء الثاٍل ىو من أىم ا١تواضيع اليت تكٌلم عنها السيد 
ا١تسيح. كال نقصد موعد اجمليء الثاٍل على كجو التحديد، كإ٪تا ما يعنيو ىذا 

ا ىي العبلمات اليت تسبق ىذا اجمليء، كما يقًتف بو، كما يؤدل إليو، كأيضنا م
اجمليء. كأتثَت ذلك كلو ُب حياة الكنيسة كجماعة ا١تؤمنُت الذين ينتظركف قيامة 

 .313األموات كحياة الدىر اآلٌب(
كجاء ُب ا٧تيل يوحنا )ال تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنوف اب فآمنوا يب ُب بيت     

مضي ألعد لكم مكاان، كإف أيب منازؿ كثَتة، كإال فإٍل كنت قد قلت لكم. أان أ
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مضيت كأعددت لكم مكاان آٌب أيضا كآخذكم إىل، حىت حيث أكوف أان تكونوف 
 .314أنتم أيضا، كتعلموف حيث أان أذىب كتعلموف الطريق (

كىذا النص لو شاىد ُب سفر اعماؿ الرسل )ك١تا قاؿ ىذا ارتفع كىم ينظركف. 
 السماء كىو منطلق، إذا كأخذتو سحابة عن أعينهم. كفيما كانوا يشخصوف إىل

رجبلف قد كقفا هبم بلباس أبيض، كقاال: )أيها الرجاؿ اٞتليلوف، ما ابلكم كاقفُت 
تنظركف إىل السماء؟ إف يسوع ىذا الذم ارتفع عنكم إىل السماء سيأٌب ىكذا  
كما رأيتموه منطلقا إىل السماء . حينئذ رجعوا إىل أكرشليم من اٞتبل الذم يدعى 

 315، الذم ىو ابلقرب من أكرشليم على سفر سبت.( جبل الزيتوف 
 
 . حتليل ورأي الباحث3

نو ىناؾ اتفاؽ بُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا بشأف عودة ا١تسيح ايرم الباحث 
اثنية اخر الزماف بشكل عاـ، اال اهنما اختبلفا ُب سبب اجمليء، فالنصارل 

فكما كاف ٣تيء  العا١تُت ك٭تاسبهمينتظركف ٣تيء ا١تسيح ُب ملكوتو كصليبو ليدين 
ا١تسيح اكؿ مرة عندىم ٠تبلص البشر ٔتوتو كفارة على الصليب من أجلهم،  
كذلك تكوف عودتو اثنية  للدينونة إذ إنو سيدين العامل أٚتع حينئذ على ٨تو ما 
يعتقد ا١تسلموف ُب اآلخرة ، كا١تسلموف يعتقدكف أف ا١تسيح ينزؿ ُب آخر الزماف 

يب كيقتل ا٠تنزير كيضع اٞتزية كيقيم الشريعة اإلسبلمية كيصلي فيكسر الصل
مأمومنا كراء أحد أئمة ا١تسلمُت ليظهر أٌف الدين عند هللا اإلسبلـ، كيفصل بينهم 
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فيما ، فينصر ا١تسلمُت، كيقاتل اليهود، كيقتل زعيمهم ا١تسيح الدجاؿ، كيلـز 
 316النصارل ابإلسبلـ، كال يقبل منهم جزية.

حديث أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو  كما ُب   
 ، كىسىلَّمى : كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، لىييوًشكىنَّ أىٍف يػىٍنزًؿى ًفيكيٍم اٍبني مىٍرَلىى حىكىمنا عىٍدالن

، كىيىضى  اؿي حىىتَّ الى يػىٍقبػىلىوي أىحىده  فػىيىٍكًسرى الصًَّليبى ، كىيػىٍقتيلى ا٠تًٍنزًيرى
ى
عى اٞتًٍزيىةى ، كىيىًفيضى ا١ت

نٍػيىا كىمىا ًفيهىا، ٍبيَّ يػىقيوؿي أىبيو ىيرىيٍػرىةى : كىاقػٍرىءيكا  يػٍرنا ًمنى الدُّ ةي خى ةي الوىاًحدى حىىتَّ تىكيوفى السٍَّجدى
تيٍم : ) كىًإٍف ًمٍن أىٍىًل الًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ بً  ًو قػىٍبلى مىٍوتًًو ، كىيػىٍوـى الًقيىامىًة يىكيوفي ًإٍف ًشئػٍ

ا (   .317عىلىٍيًهٍم شىًهيدن
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 اثنياً: مسألة البعث
 .من منظور القران الكرمي1

تبعث لقد جاء ُب قصة عيسي عليو السبلـ معجزات تدلل كتوكد بقدرة هللا ك 
فكاف ٮتلق من الطُت كهيئة الطَت فينفخ فيو فيكوف طَتان  اإلٯتاف اب كاليـو اآلخر

إبذف هللا ككاف يربئ األكمو كاألبرص، ك٭تيي ا١توتى إبذف هللا، كٮترب الناس ٔتا 
قاؿ تعايل أيكلوف كما يدخركف ُب بيوهتم كما جاء ابلتصريح ابلعبث كاٟتساب 

ـي   كاألماف كالسبلمة حىيِّا﴾ أم أيبٍػعىثي  يػىٍوـى كى  أىميوتي  كىيػىٍوـى  كيًلٍدتي  يػىٍوـى  عىلىيَّ  ﴿كىالسَّبلى
القيامة كىو اف يصونو  يـو حينا أيبعث كيـو أموت، كيـو كلدت، يـو هللا من علي

 318من الزيغ ُب االعتقاد
فعيسى عليو السبلـ يـو القيامة أماـ رب العا١تُت فيسألو على رؤكس األشهاد     

﴿كإذ قاؿ هللا اي عيسى ابن مرَل أأنت  ماذا قاؿ لبٍت إسرائيل كما قاؿ سبحانو
قلت للناس اٗتذكٍل كأمي إ٢تُت من دكف هللا قاؿ سبحانك ما يكوف يل أف أقوؿ 
ما ليس يل ْتق إف كنت قلتو فقد علمتو تعلم ما ُب نفسي كال أعلم ما ُب نفسك 
إنك أنت عبلـ الغيوب ما قلت ٢تم إاٌل ما أمرتٍت بو أف اعبدكا هللا ريب كربكم 

ت عليهم شهيدان ما دمت فيهم فلما توفيتٍت كنت أنت الرقيب عليهم كأنت ككن
على كل شيء شهيد إف تعذهبم فإهنم عبادؾ كإف تغفر ٢تم فإنك أنت العزيز 

 319اٟتكيم﴾
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كضرب هللا تعايل  اب١تسيح عليو السبلـ مثبل للركح، كاليت ٨تِت هبا مرتُت: ا١ترة    
الثانية ُب اآلخرة يـو يبعث هللا تعايل ا٠تلق، فحياة األكىل هبا ٨تِت ُب الدنيا، ا١ترة 

ا١تسيح مثبل ١تراحل كجود اإلنساف من كالدتو إىل قيامتو يـو تقـو الساعة الف 
 (.عودة ا١تسيح إىل األرض اثنية تشبو عودة الركح ُب اٟتياة اآلخرة )البعث

اليقُت أف الساعة  فكما كاف إحياء ا١تسيح ا١توتى إبذف هللا آية للناس تفيد علم     
حق فاف عودتو مرة أخرل سيزيل الشك من  قلوب ا١تشككُت ابلبعث، فإذا كاف 
ا١تسيح قد أحِت إبذف هللا أشخاصا بعد موهتم فعاشوا ما شاء هللا ٍب ماتوا موهتم 
الثاٍل كذلك تطبق ىذه اآلية ُب نفسو فيموت ك٭تيو هللا كيصعد إىل السماء 

لًتسيخ االعتقاد ابلعبث، كىذا ما ٧تده ُب اآلية كيرسل مرة أخرل إىل األرض 
 .﴿كإنو لعلم للساعة﴾

 .من منظور اجنيل يوحنا2
يطلق ا٧تيل يوحنا علي يـو القيامة )يـو الدينونة (كما ُب االصحاح التاسع 

ا اٍلعىاملًى، حىىتَّ يػيٍبًصرى الًَّذينى الى يػيٍبًصريكفى  يٍػنيونىةو أىتػىٍيتي أىانى ًإىلى ىذى كىيػىٍعمىى الًَّذينى )اًلدى
يػيٍبًصريكفى(

أك )اليـو األخَت(أك)القيامة(، كما جاء ُب االصحاح اٟتادم  320
 .321قىاؿى ٢تىىا يىسيوعي: أىانى ىيوى اٍلًقيىامىةي كىاٟتٍىيىاةي. مىٍن آمىنى يب كىلىٍو مىاتى فىسىيىٍحيىا((عشر
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ا، بىٍل قىٍد أىٍعطىى كيلَّ ككما كرد ُب االصحاح  ا٠تامس ايضا )اآلبى الى يىًديني     أىحىدن
يٍػنيونىًة ًلبلٍبًن( ككذلك )اىٟتٍىقَّ اٟتٍىقَّ أىقيوؿي لىكيٍم: ًإفَّ مىٍن يىٍسمىعي كىبلىًمي كىيػيٍؤًمني  .322الدَّ

يىاةه أىبىًديَّةه، كىالى أيىٌٍب ًإىلى دىيٍػنيونىةو، بىٍل قىًد انٍػتػىقىلى ًمنى اٍلمىوٍ  ًت ًإىلى اًبلًَّذم أىٍرسىلىًٍت فػىلىوي حى
 .323اٟتٍىيىاًة (

كيذىب ا٧تيل يوحنا ايل أف ا١تسيح ىو من يتوىل ٤تاسبة الناس يـو القيامة حيث 
ا٠تامس )ألنو كما أف لآلب حياة ُب ذاتو، فقد أعطى االبن  جاء ُب االصحاح

كأعطاه سلطة أف يدين، ألنو ابن  -أيضا أف تكوف لو حياة ُب ذاتو 
 324 اإلنساف(.

يعي الًَّذينى ُب  ككذلك قولو ) ال ا، فىًإنَّوي أتىٌٍب سىاعىةه ًفيهىا يىٍسمىعي ٚتًى تػىتػىعىجَّبيوا ًمٍن ىذى
اٍلقيبيوًر صىٍوتىوي، فػىيىٍخريجي الًَّذينى فػىعىليوا الصَّاًٟتىاًت ًإىلى ًقيىامىًة اٟتٍىيىاًة، كىالًَّذينى عىًمليوا 

يٍػنيونىًة(  325السَّيًٌئىاًت ًإىلى ًقيىامىًة الدَّ
علق صاحب كتاب )اٯتاان اٟتي( علي النص السابق سوؼ يسمع االبرار كي    

عند   ا١توتىنداء الرب بفرح ال يوصف اـ االشرار فبعثر هبم الرعب كتتحد اجساد 
بنفوسها فيظهر ا٠تاطيئوف ُب صورة قبيحة ينعكس فيها أبسهم كخبثهم اما  القيامة

 ١326تتجلياالبرار فتتجلي اجسادىم ٔتجد يشبو ٣تد ابن هللا ا
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كذلك ٦تن يقوؿ بتغَت االجساد كل علي حسب االعماؿ السابقة لو ُب الدنيا ك    
بولس ذلك ُب رسالتو حيث يقوؿ )أما ٨تن فإف كطننا ُب السموات اليت منها 

الذم سيحوؿ جسدان الوضيع إىل  -ننتظر عودة ٥تلصنا الرب يسوع ا١تسيح 
 327لى إخضاع كل شيء لنفسو( صورة مطابقة ٞتسده اجمليد، كفقا لعمل قدرتو ع

كقد ظهرت ُب ا١تسيحية افكار عديدة حوؿ ا١توت كالبعث كاف منها افكار) 
اكر٬تانيس( كالذم يرم انو ٬تب اف تكوف هناية االنساف كبديتو فَتم اف النهاية 
ستجدد البداية كمنهى االشياء سَتد ايل بدئها كعلي البشرية اف تعقد اف جوىران 

 328يل الوضع  الواحد حُت تعود االشياء ايل الوحدةالبشرم كلو سَتد ا
 

  .حتليل ورأي الباحث3
بعد عرض النصوص السابقة يتبُت لنا اتفاؽ القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا مبدئيا ُب 
فكرة البعث ك أف كقت كقوع الساعة ال يعلمو إال هللا سبحانو كتعاىل اال اف ا٧تيل 

 البعث. يوحنا مل يتحدث بشكل تفصيلي عن كاقعة
للتوافق اٟتاصل بُت القراف كا٧تيل يوحنا ُب فكرة  كيرم الباحث عند تفسَته    

البعث ىو اف النصرانية دين ٝتاكم اصبل لكنو  حرؼ الحقا بعد رفع ا١تسيح 
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كلذلك نرم النصارل يعتقدكف ابلبعث اٞتسدم، فمعاد األبداف  329عليو السبلـ
 330لمتفق عليو بُت ا١تسلمُت كاليهود كالنصار 

ككذلك نزكؿ ا١تسيح عليو السبلـ آخر الزماف اتفق القراف الكرَل مع ا٧تيل     
 331.يوحنا فيو لكن ىناؾ اختبلؼ كبَت ُب سبب النزكؿ كما ذكران سابقا

فإ٧تيل يوحنا يعتقد أف ا١تسيح ىو الذم ٭تاسب البشر يـو القيامة على ما قدموه 
كليس هللا تعاىل )اآلب ُب اعتقادىم(كىوما رد القراف الكرَل ببطبلنو قاؿ هللا تعاىل: 

تيٍم تػىٍعمىليوفى   332﴾ ﴿ ٍبيَّ تػيرىدُّكفى ًإىلى عىاملًً اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىيػينػىبًٌئيكيٍم ٔتىا كينػٍ
ك٦تا خالف فيو ا٧تيل يوحنا القراف الكرَل اعتقاده بوقوع قيامتُت األكىل تقع مع 
رجوع ا١تسيح ليأخذ األبرار كالقديسُت إليو ُب السماء تسمي قيامة اٟتياة، كبعد  

كىي اليت تسبقها أشراط كعبلمات الساعة الثانية  ألف سنة ـ تقـو القيامة الثانية
القبور أبجسادىم للحساب، كتسمي قيامة الدينونة تكوف كٓتركج فيو األموات من 
 للذين عملوا السيئات.
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 اثلثا :االعتقاد مبوقف ادلسيح عليو السالم يوم القيامة
 . من منظور القران الكرمي1

يوضح القراف الكرَل مشهدا عظيما من مشاىد يـو القيامة حيث يكوف اشبو 
ماـ االشهاد علي قضية االلوىية ا١تنسوبة أابستجواب ا١تويل عز كجل للمسيح 

للمسيح عليو السبلـ  كذلك مصداقا لقولة تعايل﴿ يػىٍوـى ٬تىٍمىعي اَّللَّي الرُّسيلى فػىيػىقيوؿي 
ـي اٍلغيييوًب ﴾ ك٭تكي القراف الكرَل اف  تيٍم  قىاليوا الى ًعٍلمى لىنىا  ًإنَّكى أىنتى عىبلَّ مىاذىا أيًجبػٍ

ا عن بقية الرسل ُب قولػو تعاىل ﴿كىًإٍذ قىاؿى اللػو ا١تسيح سيوجو لو سؤال خاص
ذيكٍل كىأيمًٌي إًلػهٍُتً ًمٍن ديكًف اللػو قىاؿى  ًعيسىى اٍبنى مىٍرَلىى أىأىنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٗتًَّ ايى

و تػىٍعلىمي مىا سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي يل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى يل ًْتىقٌو ًإٍف كينتي قػيٍلتيػو فػىقىٍد عىًلٍمتىػ
ـي اٍلغيييوًب  مىا قػيٍلتي لػهٍم ًإال مىا  ُب نػىٍفًسي كىال أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىبٌل
ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّا  أىمىٍرتىًٍت بػو أىًف اٍعبيديكا اللػو رىيبًٌ كىرىبَّكيٍم كىكينتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن

تىًٍت كينتى أىنٍ   333تى الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شىًهيده﴾ تػىوىفػَّيػٍ
فيأٌب جواب ا١تسيح متقدما ابلتسبيح كالتنزيو  عز كجل  كما ٮتربان القراف الكرَل 
علي لساف ا١تسيح بقولو سبحانك تقديسا  عن كل سوء كتعظيما لو ٍب يتربأ 

اخبار من هللا تعاىل عن قوؿ عيسى، كىذا  ا١تسيح من ىذا القوؿ ا١تنسوب اليو،
يقوؿ: ما قلت ٢تم إال الذم أمرتٍت بو من القوؿ أف أقولو ٢تم، كىو أف قلت 

عليهم كاان بُت  ٢تم:﴿ اعبدكا هللا ريب كربكم ﴾ ككنت ُب اايـ حياٌب شاىدا
ا عليهم كىل أفعا٢تم كأقوا٢تم  فلما رفعتٍت اليك كنت أنت اي رب  أظهرىم شاىدن
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لرقيب  كاٟتفيظ عليهم من دكٍل، ألٍل إ٪تا شهدت من أعما٢تم ما عملوه العا١تُت ا
 334كأان بُت أظهرىم.

رفع ا١تسيح ،  كىناؾ من العلماء من يرم اف ىذا االخبار ا٪تا حصل حُت   
فادعت النصارل الوىية ، كزعموا أٌف عيسى أمرىىم بذلك، فسأؿ هللا تعايل ا١تسيح 

انى  كى مىا يىكيوفي يل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى يل ًْتىقٌو ًإٍف  عن ذلك  فأجاب بقولو ﴿سيٍبحى
ـي  كينتي قػيٍلتيػو فػىقىٍد عىًلٍمتىػو تػىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسي كىال أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىبٌل

كقاؿ آخركف: بل ىذا  اٍلغيييوًب ﴾إىل قولو تعايل ﴿ كأنت على كل شيء شهيد﴾
اىل ذكره عن أنو يقوؿ لعيسى ذلك ُب القيامة كىو االصح عند خرب من هللا تع

 335الباحث
 

 . من منظور اجنيل يوحنا2
إل٧تيل يوحنا بشأف موقف ا١تسيح عليو السبلـ من اتباعو  جاء النص اال٧تيلي

ألٍل مل آت  ْتسب اال٧تيل كاالٌب )كاف ٝتع احد كبلمي كمل يؤمن فاان ال ادينو.
 336العامل(.الدين العامل بل ألخلص 

اان قد جئت نورا اىل العامل حىت كل من يؤمن يب ال ٯتكث ُب ) ككذلك قولو   
 337(الظلمة
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الكبلـ الذم تكلمت بو  كايضا قولو: )من رذلٍت كمل يقبل كبلمي فلو من يدينو.
 338ىو يدينو ُب اليـو االخَت(

أان قاؿ ا١تسيح)  حيث ٍب ٧تد اال٧تيل ينص مرة اخرل ابف ا١تسيح ىو ا١تخلص
 339الطريق كاٟتق كاٟتياة. ال أيٌب أحد إىل أآلب إال يب(

ككرد ُب ا٧تيل يوحنا ما يدؿ علي أف ا١تسيح ىو خالق الكوف كدايف اٞتنس       
كما ُب االصحاح االكؿ )بو كاف كل شيء، كبدكنو ما كاف شيء ٦تا  .البشرم
ـً 340كاف( نىا ُب ىًذًه األىايَّ كىذا النص لو شاىد ُب الرسالة إىل العربانيُت )كىلَّمى

 341األىًخَتىًة ُب اٍبًنًو، الًَّذم جىعىلىوي كىاراثن ًلكيلًٌ شىٍيءو، الًَّذم بًًو أىٍيضنا عىًملى اٍلعىالىًمُتى،( 
بى كنص االصحاح ا٠تامس  علي اف ا١تسيح ىو ا١تختص ٔتحاسبة البشر )افَّ اآل

يٍػنيونىًة ًلبلٍبًن، ًلكىٍي ييٍكًرـى اٞتٍىًميعي االٍبنى كىمىا  ا، بىٍل قىٍد أىٍعطىى كيلَّ الدَّ الى يىًديني أىحىدن
. مىٍن الى ييٍكًرـي االٍبنى الى ييٍكًرـي اآلبى الًَّذم أىٍرسىلىوي.( ييٍكرًميوفى اآلبى

342 
 
 .حتليل ورأي الباحث3

١توقف ا١تسيح عليو السبلـ  يـو القيامة ىو  القرآٍليستخلص الباحث اف التصور 
موقف الشاىد علي قومهم ، مثلو كمثل ٚتيع االنبياء قبلو كدمحم صلي هللا عليو 
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كىيػىٍوـى نػىبػٍعىثي ُب كيلًٌ  :كسلم بعده حيث سيشهدكف علي اقوامهم كما قاؿ هللا تعاىل
نىا ًبكى  ا عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىًجئػٍ ءً  أيمَّةو شىًهيدن ا عىلىى ىىؤيالى  343  .شىًهيدن

فعيسى عليو السبلـ يـو القيامة يكوف عليهم شهيدا أبنو قد ابلغهم رسالة هللا  كأقر 
ا مىا  بتوحيده ُب حياتو  كما تشهد بذلك اآلية الكرٯتة  قولو " كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن

اء كما اسلفنا شاىدكف فهو ُب اعتقاد القراف الكرَل  نيب ككل االنبي 344ديٍمتي ًفيًهمٍ 
نىا ًمٍن كيلًٌ أيمَّةو ًبشىًهيدو  كقاؿ تعاىل:  345على أمتهم ، قاؿ هللا تعاىل:" فىكىٍيفى ًإذىا ًجئػٍ

ا كىيػىٍوـى نػىبػٍعىثي ُب كيلًٌ أيمَّةو شىًهيدن
346 

 كىأىٍشرىقىًت اأٍلىٍرضي بًنيوًر رىهبًٌىا كىكيًضعى اٍلًكتىابي كىًجيءى  ":ك قولة تعايل كما قاؿ تعاىل
نػىهيٍم اًبٟتٍىقًٌ كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى  اًء كىقيًضيى بػىيػٍ  347) اًبلنًَّبيًٌُتى كىالشُّهىدى

 
كيرم الباحث بعض التناقض ُب تصور ا٧تيل يوحنا لدكر كموقف ا١تسيح عليو     

السبلـ فنراه يوصف اب١تخلص فقط يقوؿ السيد ا١تسيح إف ٝتع أحد كبلمو كمل 
فيقر  ادينو  ألٍل مل آت الدين العامل بل ألخلص العامليؤمن فاان ال  يؤمن بو.

كإ٪تا جاء  اال٧تيل ىنا علي لساف ا١تسيح ىنا ابنو مل أيت ليحاسب ك٬تازل العامل
اذ  كىذاما اتفق فيو ا٧تيل يوحنا مع القراف الكرَل كىي ٗتليص العامل. لغاية كاحدة

ن دينونة ااسبة كاجملازاة ُب ا١تهمة االصلية لؤلنبياء كالرسل، الف الوحيد الذل يدي
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الدنيا كاألخرة ىو هللا سبحانو كتعايل ،ككظيفة االنبياء كالرسل أف ٮترجوا الناس من 
كالشرؾ اب إىل نور التوحيد ا٠تالص   تعايل كلذؾ يقوؿ ا١تسيح   ظلمات الكفر

بو  )من رذلٍت كمل يقبل كبلمي فلو من يدينو. الكبلـ الذم تكلمت عليو السبلـ
 348ىو يدينو ُب اليـو االخَت(

كمل يقبل كبلمو ككصياه، لن يفعل ا١تسيح لو   ٔتعٍت من خذؿ ا١تسيح عليو السبلـ،
شيئا ألنو ليس من اختصاصو كما اقر اال٧تيل بذلك سابقا، اذا كاف السيد 
ا١تسيح ال يستطيع ٤تاسبة الناس فإذف من سَتاقب اتباع ا١تسحيُت لوصااي عيسي 

ككيفية تنفيذىا كيقيمهم علي ذلك؟ ال شك انو يتصف بصفات  عليو السبلـ
الكماؿ كالقوة كالعدؿ كالتنزيو عن خلقو كىو ا٠تالق ٢تذا الكوف  كحده ا١تستحق 
للعبادة انو هللا عز كجل فاف كاف االمر كذلك فالقراف الكرَل كا٧تيل يوحنا ُب ىذا 

 االمر سواء  .
ف من صفات كاختصاصات ا١تسيح كمن جهة اخرل يذكر ا٧تيل يوحنا اب     

عليو السبلـ ىي دينونة العامل أم ٤تاسبتو  ٢تم ْتسب اال٧تيل حُت يقوؿ  )افَّ 
يٍػنيونىًة ًلبلٍبًن، ًلكىٍي ييٍكًرـى اٞتٍىًميعي االٍبنى   ا، بىٍل قىٍد أىٍعطىى كيلَّ الدَّ اآلبى الى يىًديني أىحىدن

. مىٍن الى ييٍكًرـي  فهنا  349االٍبنى الى ييٍكًرـي اآلبى الًَّذم أىٍرسىلىوي.(كىمىا ييٍكرًميوفى اآلبى
يتضح اف هللا عز كجل اعطي الدينونة للمسيح  فاف كاف ا١تقصود ابلدينونة ىنا 
ااسبة كاٞتزاء فهو تناقض اتـ مع اقواؿ ا١تسيح السابقة بكونو ليس اال ٥تلص 

ع رام ا٧تيل يوحنا  للبشرية كىادم ايل هللا تعايل كىذا الرم  اف كاف متناقضا م
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م القراف الكرَل ُب كضيفة أف يكوف متناقض مع ر أكيل أالسابق فهو من ابب 
 عيسي عليو السبلـ.

فا ال يشهد على أحد كإف كانت شهادتو ىي اٟتق ألنو  تعايل ىو الذم      
لذلك أعطى  فقد جعل على الناس شاىد من أنفسهم، ٭تاسب ا٠تلق ك٬تازيهم،

شهادة كاملة للمسيح. كما ُب سبق ُب االصحاح  ا٠تامس من ا٧تيل هللا دينونة ال
كاف قصد بدينونة ا١تسيح  عليو السبلـ ىي دينونة الشاىد عليهم اماـ هللا ، يوحنا

 .سبحانو كتعايل
فشاىدت ا١تسيح ُب القراف الكرَل ايضا بدأت منذ كجد بُت الناس ألنو بلغهم  

كمن اين  ١تا كانت ٢تم خطية، كتبليغهم بكبلـ هللا،فلوال ارسالو اليهم  كبلـ هللا،
يسمع كبلمو الذل ىو أكصى هبا كُب ذلك يقوؿ ا٧تيل  أتتى ا٠تطية من خذلو كمل

يوحنا ُب االصحاح التاسع عشر)كىذه ىي الدينونة اف النور قد جاء اىل العامل 
 350كاحب الناس الظلمة اكثر من النور الف اعما٢تم كانت شريرة.(

د ُب ا٧تيل يوحنا ايضا )بو كاف كل شيء، كبدكنو ما كاف شيء ٦تا  ك٧ت    
ينص علي اف ا١تسيح عليو السبلـ ىو خالق الكوف كابلتايل  كىو ما 351كاف(

كىو كما قلنا تناقض  موقفو يـو القيامة ىو موقف الدايف الذم يدف العامل ك٭تاسبو
 بشر.داخل اال٧تيل الواحد تعارض مع نص القراف الكرَل كفطرة ال
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 جدول مقارنة ين القران الكرمي واجنيل يوحنا يف السمعيات

 
 
 

الصل ا القران الكرمي اجنيل يوحنا
 االعتقادي

ا١تسيح يعود ُب ملكوتو كصليبو ليدين العا١تُت 
 ك٭تاسبهم 

ىناؾ اتفاؽ بُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا بشأف 
 عودة ا١تسيح اثنية اخر الزماف  بشكل عاـ

اال أنو يعتقد أف ا١تسيح ينزؿ فيكسر الصليب 
كيقتل ا٠تنزير كيضع اٞتزية كيقيم الشريعة اإلسبلمية 

 كيصلي مأمومنا كراء أحد أئمة ا١تسلمُت 

عودة .1
عيسى عليو 
السبلـ آخر 

 الزمن

يعتقد أف ا١تسيح ىو الذم ٭تاسب البشر يـو 
 القيامة 

كيعتقد بوقوع قيامتُت األكىل تقع مع رجوع ا١تسيح 
ليأخذ األبرار كالقديسُت إليو ُب السماء تسمي 

قيامة اٟتياة. كبعد  ألف سنة تقـو القيامة الثانية  
 كىي اليت تسبقها أشراط كعبلمات الساعة 

االعتقاد .2 اتفاؽ مع ا٧تيل يوحنا مبدئيا ُب فكرة البعث
 ابلبعث

ة كاترة اخرم الشاىد فقط  أم موقف ااسب اتر 
 انو ىناؾ تضارب ُب اراء اال٧تيل نفسو.

موقف ا١تسيح عليو السبلـ  يـو القيامة ىو موقف 
 الشاىد علي قومهم

موقف .3
ا١تسيح عليو 
السبلـ يـو 

 القيامة
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 النتائج والتوصيات
 أ. النتائج

هناية استعراضنا كمناقشتنا للبياانت تبُت لنا عدة نتائج ابلغة األ٫تية، كجب ُب 
علينا التنبيو بشكل سريع علي نقاط استخلصت ضمن اسئلة البحث كىي كماؿ 
القراف الكرَل كعصمتو عن ا٠تطأ كالتحريف كثباتو ُب اآلراء الف مصدره رب 

اؿ ُب صحة نسب ا٧تيل السموات كاالرض رب العا١تُت، كُب ا١تقابل ىناؾ مشك
يوحنا ليوحنا اٟتوارم كمل يسلم من التحريف كيظهر ُب تضارب اراءه كمع ذلك اف 
كجد توافق بُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا فهو راجع ايل اف الداينة النصرانية ُب 
االصل داينة ٝتاكم من هللا عزك جل اال اهنا تعرضت للتحريف ٍب اف تقسيم قصة 

لسبلـ ايل ثبلث اقساـ قسم لئل٢تيات كقسم للنبوات كقسم اخَت ا١تسيح عليو ا
لسمعيات، استأنسا ك٘تاشيا كاتباعا إلثر جانب من علماء االمة الذين يركف ذلك 
التقسيم كلعل تقسيم الباحث للقصة علي ىذا النحو يكوف احد االدلة علي 

 حث كىي كاالٌب:صحة التقسيم، كبعد ذلك ٪تر مركران سريعان  علي نتائج اسئلة الب
. توافق القراف الكرَل كا٧تيل ُب تقسيم العقيدة ايل ا٢تيات كنبوات كغيبيات، 1

ىل القراف الكرَل بتوحيد هللا عز كجل كضحو للبشر بطريقة كاضحة ال أفيومن 
غموض كال تناقض فيها ال يعًتيو الشك كىي ال الو اال  هللا كحدة ال شريك  كال 
كلد كال كسيط خالق السموات كاالرض كما بينهما كاليو ا١تيعاد، بينما يومن بعض 

 مفهـو كىم انفسهم اىل ا٧تيل يوحنا بتوحيد هللا كلكن بشكل غامض غَت
يفوضوف صعوبة فهمو ايل عدـ ادراؾ العقل البشرم لكيفيتو فالتوحيد عندىم 
مضاد للفطرة البشرية كما يوجد إب٧تيل يوحنا  نصوص تصرح ابلتجسد  ُب 
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ا١تسيح كاليت نفاىا القراف الكرَل بدكره، كاستنبط الباحث دليل من ادلة قدرة تعايل 
ليو السبلـ ُب القراف الكرَل على كماؿ قدرت هللا حيث تدؿ قصة خلق عيسي ع

تعايل، كنفوذ مشيئتو، كىي من كماؿ كحدانية هللا تعايل كانو ا٠تالق لكل ، 
كابلنسبة إل٧تيل يوحنا فهناؾ تناقض كبَت اذ يساكم بُت مشيئة هللا تعايل كمشيئة 

ُت ا١تسيح كثر من موضع كما سبق ذكره فعند ا٧تيل يوحنا ال تناقض بأا١تسيح ُب 
حياان يثبت كحدانية قدرة هللا تعايل، اما قضية الصلب كالفداء فهي أكبُت اآلب، ك 

تعارض االدعاء أبلوىية ا١تسيح اذ لو كاف ا٢تا حقا ألجرل مشيئتو اليت يريدىا دكف 
اف تفرض عليو مشيئة اخرل حىت لو كانت مشيئة االب نفسو ، كُب فهم صفات 

خَت ا١تاكرين ا١تذكورة ُب القراف الكرَل  فريقُت فريق هللا تعايل خصوص صفة كهللا 
يقوؿ فيها اب١تشاكلة اللغوية تنزيها  تعايل كفريق يثبتوهنا كما جاء مدللُت ابف 
ا١تكر ليس ابلضركرة ذـ بل قد يكوف مدحا كىم يقركف ابنو ال ٬توز كصفو  اب١تكر 

 اال مقيد .
م النصارل ُب اٟتديث عن ٣تيء .ٮتتص قسم  النبوءات ُب الكتاب ا١تقدس لد2

حياتو لكونو ا١تسيح ا١تنتظر ك ٖتديد بعض مهامو  ا١تسيح عليو السبلـ ككصف
كمراحل حياتو، فيعتقد نصارل ا٧تيل يوحنا أنو اف مل يرسل ا١تسيح تكوف البشرية  
كلها ىالكة ُب انر جهنم، كيعتقد نصارل ا٧تيل يوحنا ايضا اف هللا أظهر حبو 

ابنو ا١تسيح إىل العامل ٠تليصهم من ذنوهبم كخطاايىم فجاء  للبشر حيث ارسل
القراف الكرَل منافيا ١تعتقدىم ُب عيسي بن مرَل اذ نوه كاكد ُب آايت كثَتة أف هللا 
سبحانو كتعاىل قد خلق ٚتيع ا٠تلق لعبادتو كطاعتو، كا١تسيح عليو السبلـ من 

تقاد النصارل اف ا١تعجزات خلق هللا كمن عباد هللا تعاىل كاستخلص الباحث أف اع
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ا٧تيل يوحنا ماىي اال دليل علي الوىية  اليت ايد هللا عز كجل ا١تسيح السبلـ ُب
ا١تسيح عليو السبلـ كمل ٕترم عليو ْتكم طبيعة النبوءة كاليت منها ما صدقو القراف 
الكرَل كالسنة النبوية كمنها ما قد كذابه كمنها ماسكت عنو كابلنظر لعرض القراف 

كرَل ١تعجزات ا١تسيح عليو السبلـ ماىي اال طرؽ كاساليب لتوحيد هللا عز كجل ال
كيؤكد القراف الكرَل علي بشارة عيسي عليو السبلـ ابلنيبء دمحم صلي هللا عليو 
كسلم ينما يوكد ا٧تيل يوحنا اف التبشَت الذم كرد من ا١تسيح ُب ا٧تيل يوحنا مل 

يو كسلم كا٪تا كاف ىو ركح القدس، كُب نفس يكن تبشَتا ابلنيبء دمحم صلي هللا عل
االطار يوكد القراف الكرَل علي رفع ا١تسيح عليو السبلـ ُب حُت اف ا٧تيل يوحنا 

 ينص علي موتو.
. ُب السمعيات يوجد اتفاؽ ايل حد كبَت بُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا حو٢تا فهناؾ 3

ة ا١تسيح اثنية اخر الزماف بشكل اتفاؽ  بُت القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا بشأف عود
عاـ ، اال اهنما اختبلفا ُب سبب اجمليء، فالنصارل ينتظركف ٣تيء ا١تسيح ُب 

كا١تسلموف يعتقدكف أف ا١تسيح ينزؿ ُب  ملكوتو كصليبو ليدين العا١تُت ك٭تاسبهم
آخر الزماف فيكسر الصليب كيقتل ا٠تنزير كيضع اٞتزية كيقيم الشريعة اإلسبلمية 

مأمومنا كراء أحد أئمة ا١تسلمُت ليظهر أٌف الدين عند هللا اإلسبلـ ك لقد كيصلي 
جاء ُب قصة عيسي عليو السبلـ معجزات تدلل  كتوكد بقدرة هللا كتبعث اإلٯتاف 
اب كاليـو اآلخر، فاف قصة خلق ا١تسيح عليو السبلـ تدؿ علي امكانية كقع 

اتفاؽ القراف الكرَل كا٧تيل يوحنا ذا البعث ك٢تذا ضرب القراف الكرَل مثبل هبا، ك٢ت
مبدئيا ُب فكرة البعث كاف أف كقت كقوع الساعة ال يعلمو إال هللا سبحانو كتعاىل 

وقف اال اف ا٧تيل يوحنا مل يتحدث بشكل تفصيلي عن كاقعة البعث، كابلنظر ١ت
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ا١تسيح عليو السبلـ  يـو القيامة ىو موقف الشاىد علي قومهم، ُب نظر القراف 
كرَل كُب ا٧تيل يوحنا موقف ااسب اترة كاترة اخرم الشاىد فقط  أم انو ال

 ىناؾ تضارب ُب اراء اال٧تيل نفسو.
 

 ب. التوصيات

يوصي الباحث اٞتامعات كالكليات اإلسبلمية إبحياء ا١تناظرات العلمية، كذلك  .1
على بفتح ابب اٟتوارات كالندكات النقاشية كا١تؤ٘ترات العلمية، كتشيع الطبلب 

 .ا١تشاركة الفعالة فيها
التشيع علي فتح ابب اٟتوار مع النصارل كغَتىم من أىل الدايانت األخرل،  .2

كعدـ التخوؼ من ذلك، كتوضيح اٟتق ٢تم أبساليب اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة 
كاٞتداؿ ابليت ىي أحسن، خاصة ُب ىذ الزماف الذم كثر فيو خطاابت االستسبلـ  

ب االدايف اليت تعطي غالبا صورة مشوىة ١تا ٬تب أف كالتدقيق علي فكرة تقار 
 .يكوف عليو اٟتوار بُت األدايف، ك٘تنع كصوؿ دعوة اإلسبلـ إىل الناس

الدعوة ايل مقارنة بُت القراف الكرَل كالكتب السماكية االخرل ُب احد اقساـ  .3
 ك النبوات السمعيات لتبُت ٘تيز القرافأالعقيدة سوآءا كانت ٗتتص ابإل٢تيات 

 الكرَل عن غَته من الكتب.
يوصي الباحث ابدراؾ اٟتكم كاالشارات اإل٢تية من معجزات الرسل كاالنبياء كليس  .4

فقط التعجب كالتسبيح ْتمد هللا تعايل دكف الغوص ُب اعماؽ ااثر  ا١تعجزة 
 كدالئلها. 
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 يوصي الباحث بدراسة  منهج كاساليب العلماء الذين اىتموا  ٔتنهج مقارنة االدايف  .5
 حيت يستفاد من  منها  ُب اعداد البحوث العلمية ذات ا١تنهج ا١تقارف .

يوصي الباحث عند االخذ من ا١تصادر ٖترم التفسَت التابع لتك ا١تصادر كعدـ  .6
 تفسَتىا من مصادر الطرؼ الثاٍل من طرُب دراسة ا١تقارنة.
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 ادلصادر وادلراجع
 أواًل: ادلصادر 

  القراف الكرَل بركاية حفص عن عاصم 
 ا٧تيل يوحنا ضمن الكتاب ا١تقدس الطبعة العربية ا١تشًتكة 

 اثنيا :ادلراجع
 

مبحػػث منهجػػي ُب علػػـو القػػرآف الكػػرَل )أتمػػبلت قرآنيػػة(. )عمػػاف:  ،ابػػراىيم، موسػػى
 ـ،( 1989ىػ/1409دار عماف، الطبعة االكيل  

تقػػػي الػػػدين أبػػػو البقػػػاء دمحم بػػػن أٛتػػػد بػػػن عبػػػد العزيػػػز بػػػن علػػػي  ،ابػػػن النجػػػار اٟتنبلػػػي
شػػػرح  الكوكػػػب ا١تنػػػَت، ٖتقيػػػق دمحم الزحيلػػػي كنزيػػػو ٛتػػػاد )مكتبػػػة العبيكػػػاف  الفتػػػوحي،

 ـ(1997ق 1418الطبعة الثانية 
ابو الفداء عماد الدين إٝتاعيػل بػن عمػر بػن كثػَت القرشػي الدمشػقي تفسػَت  ابن كثَت،

سػػػػامي ابػػػػن دمحم السػػػػبلمة ) السػػػػعودية ، الػػػػرايض، دارا طيبػػػػة   القػػػػرآف العظػػػػيم، ٖتقيػػػػق:
 ـ( 1999ىػ  1420

ابػػػػػػن كثػػػػػػَت، ٝتاعيػػػػػػل بػػػػػػن عمػػػػػػر القرشػػػػػػي الدمشػػػػػػقي ، تفسػػػػػػَت بػػػػػػن كثػػػػػػَت) دار طيبػػػػػػة 
 ـ(2002ق1422

ق 1420ابػػػػػو اٟتسػػػػػن اٛتػػػػػد فػػػػػارس بػػػػػن زكػػػػػراي، معجػػػػػم مقػػػػػايس اللغػػػػػة )دار اٞتبػػػػػل 
 ـ(1999
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بن كثَت بن غالب اآلملي،  جػامع البيػاف ُب  ابو جعفر الطربم ،دمحم بن جرير بن يزيد
ىػػػ  1420أتكيػػل القػػرآف ٖتقيػػق  أٛتػػد دمحم شػػاكر )مؤسسػػة الرسػػالة لطبعػػة : األكىل ، 

 ـ( 2000 -
 بػػػن جريػػػر، تفسػػػَت الطػػػربم ا١تعػػػركؼ ّتػػػامع البيػػػاف ُب أتكيػػػل دمحم ابػػػو جعفػػػر الطػػػربم،

 ىػ (  1412القراف )بَتكت دار الكتب العلمية الطبعة االكيل 
ابػػػػو خليفػػػػة، دمحم سػػػػبلمة، مقدمػػػػة ُب أصػػػػوؿ العقيػػػػدة االسػػػػبلمية )القػػػػاىرة دار ا٢تػػػػاٍل 

2007 ) 
دمحم بػن أيب بكػر أيػػوب، شػفاء العليػل ُب مسػائل القضػاء كالقػػدر  ابػو عبػد هللا الزرعػي،

كاٟتكمػػة كالتعليػػل ٖتقيػػق : دمحم بػػدر الػػدين أبػػو فػػراس النعسػػاٍل اٟتلػػيب ) بػػَتكت: دار 
 (1978 – 1398الفكر ، 
اتريػػػػػػػػخ اإلضػػػػػػػػافة:   (البعػػػػػػػػداٍل ، رابعيػػػػػػػػات العبلمػػػػػػػػة ابػػػػػػػػن القػػػػػػػػيم رٛتػػػػػػػػو هللا ابػػػػػػػػوبكر

 (/http://www.alukah.netق  14/6/1436ـ   4/4/2015
أٛتػػػد بػػػدر، أصػػػوؿ البحػػػث العلمػػػي كمناىجػػػو )الكويػػػت، ككالػػػة ا١تطبوعػػػات، الطبعػػػة 

 ـ.1982السادسة 
القاضػػي، ا١تػػدخل إىل دراسػػة العقيػػدة اإلسػػبلمية موقػػع العقيػػدة  عبػػد الػػرٛتناٛتػػد بػػن 

 /ttp://www.al-aqidah.comكاٟتياة
أٛتػػد عبػػد الكػػرَل سػػبلمة، األصػػوؿ ا١تنهجيػػة إلعػػداد البحػػوث العلميػػة ) القػػاىرة، دار 

 ـ(1999النهضة الطبعة االكيل العربية، القاىرة، 
اسبلـ ٤تمود القصص ُب القراف الكرَل موقع 

ww.saaid.net/book/7/1007.do) 

http://www.alukah.net/
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اٝتاعيل صديق عثماف إٝتاعيل، مكانة بولس عند النصارل افكاره كعقائده ، موقع 
 ـ(012اكتوبر 11ىػ  1433ذك القعدة  27شبكة ا١تشكاة االسبلمية  )ا٠تميس 

اٟتسػػن، هنايػػة السػػوؿ ُب شػػػرح ٚتػػاؿ الػػػدين بػػن عبػػد الػػرحيم بػػػن  االسػػنوم الشػػافعي،
 (1343منهاج األصوؿ ) القاىرة عامل الكتب 

االشػػػػقر، عمػػػػر سػػػػليماف ، العقيػػػػدة ُب ضػػػػوء الكتػػػػاب كالسػػػػنة  )االردف دار النفػػػػائس 
 ـ(1999ق1419الطبعة الثانية عشر 

األنبػا بيشػوم  يوحنػا  ا١تدخل إىل إ٧تيػل-األنبا أثناسيوس، دراسات ُب الكتاب ا١تقدس
 /http://st-takla.orgيد ا١تسيح عن اجمليء الثاٍل أحاديث الس

األنبػػػػػػػا تكبلىيمػػػػػػػانوت ، نبػػػػػػػوءات عػػػػػػػن ا١تسػػػػػػػيح ُب العهػػػػػػػد القػػػػػػػدَل، ، موقػػػػػػػع األنبػػػػػػػا 
 /http://st-takla.orgتكبلىيمانوت القبطي األرثوذكسي 

بطػػرايرؾ أسػػئلة حػػػوؿ حتميػػة التثليػػث ك التوحيػػد ك حتميػػة التجسػػػد  األنبػػا تواضػػركس
اإل٢تي، من سلسلة إقرأ ك افهم دراسػات إٯتانيػة، كنيسػة القديسػُت مػار مػرقس الرسػوؿ 

 كالبااب بطرس، الكتاب الثاٍل، تقدَل الكنيسة األرثوذكسية
ت الدقيقة، ٖتقيق ابو ٭تي زكراي بن دمحم بن زكراي ، اٟتدكد األنيقة كالتعريفا االنصارم،

 ق  (1411مازف ا١تبارؾ  ) بَتكت :دار الفكر ا١تعاصر الطبعة االكيل 
 اكغسطُت دكبرية التور درشة ُب االسكاتو لوجيا  )بدكف طبعة كدار نشر(

 أسئلة الىوتية كعقائدية) أ (-البااب شنودة، كتاب سنوات مع أسئلة الناس
 2008آف الكرَل )جامعػة دايىل ٣تلػة الفػتح ابسم دمحم ابراىيم، ببلغة ا١تشاكلة ُب القر 

(االكر، عبد الرزاؽ بن عبد اجمليد ، مصػادر النصػرانية دراسػة نقديػو )الػرايض 32العدد
 ـ2007ىػ1438دار التوحيد، الطبعة االكيل

http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
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البػػاش، حسػػن، العقيػػدة النصػػرانية بػػُت القػػراف كاالانجيػػل )بػػَتكت دار بػػن قتيبػػة الطبعػػة 
 ـ( 2001ىػ 1422االكيل

صػػػػحيح البخػػػػارم ) دمشػػػػق دار بػػػػن كثػػػػَت  البخػػػػارم، أيب عبػػػػد هللا دمحم بػػػػن اٝتاعيػػػػل،
 ـ(  2002ق 1423الطبعة االكيل 

بن ا١تناكم، عبد الػرؤؼ ، التوقيػف علػي مهمػات التعريػف، ٖتقيػق عبػد اٟتميػد صػاحل 
 ـ ( 1990ق 1410ٛتداف )القاىرة: عامل الكتاب الطبعة االكيل

بػػاس اٛتػػد بػػن عبػػد اٟتلػػيم ،٣تمػػوع الفتػػاكم ٖتقيػػق عبػػد بػػن تيمػػة ، تقػػي الػػدين ابػػو الع
الػػػػػرٛتن دمحم بػػػػػن قاسػػػػػم  )السػػػػػعودية ٣تمػػػػػع ا١تلػػػػػك فهػػػػػد لطباعػػػػػة ا١تصػػػػػحف الشػػػػػريف 

 ( 1995ىػ1416)
بػػن تيمػػة، تقػػي الػػدين اٛتػػد اٟتػػراٍل ٣تمػػوع الفتػػاكم ) مصػػر: دار الوفػػاء الطبعػػة الثالثػػة 

 ـ2005ىػ1426
و عبػػد هللا، سػػنن بػػن ماجػػو )ٖتقيػػق شػػعيب بػػن ماجػػة، ابػػن ٛتػػد بػػن يزيػػد القػػزكيٍت أبػػ

 األرانؤكط دار الرسالة الطبعة االكيل(
لسػػػػػاف العػػػػػرب، مػػػػػادة قصػػػػػص قػػػػػم :ادب ،ٚتػػػػػاؿ الػػػػػدين دمحم بػػػػػن مكػػػػػرـٌ ، منظػػػػػور بػػػػن

 ق.1405اٟتوزة
بػػػػػػو خػػػػػػػاركؼ، نبيػػػػػػل نيقػػػػػػػوال جػػػػػػورج ،  أتمػػػػػػػبلت ُب االانجيػػػػػػل  كالعقيػػػػػػػدة )الطبعػػػػػػػة 

 ـ(  1994الثانية
التنػػَت ، العقائػػد الوثنيػػة ُب الداينػػة النصػػرانية ٖتقيػػق دمحم عبػػدهللا  البػػَتكٌب ،دمحم بػػن طػػاىر

 الشرقاكم )القاىرة دار الصحوة للنشر(
 تفسَت ا٧تيل يوحنا  كنيسة  مارمرقس  مصر اٞتديدة
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توماس تورانس اإلٯتػاف ابلثػالوث، الفكػر البلىػوٌب الكتػايب للكنيسػة اٞتامعػة ُب القػركف 
 بعة األكىل( األكىل )مكتبة ابانريوف، الط

اٞتػػربين، عبػػد هللا بػػن عبػػد العزيػػز بػػن ٛتػػادة، تسػػهيل العقيػػدة اإلسػػبلمية ) السػػعودية ، 
 الرايض ، دار العصيمي  الطبعة الثانية(

بػن االثػَت ، الكامػل ُب التػاريخ  ٖتقيػق عبػدهللا القاضػي  )بػَتكت دار الكتػب اٞتزرم، 
 ىػ( 1415العلمية الطبعة الثانية 

  1981دار االعتصاـ، سنة  طبعةعامل التاريخ اإلسبلمي ا١تعاصر، اٞتندم، انور ، م
جػػػورج مينػػػوا، الكنيسػػػة كالعلػػػم، ، ترٚتػػػة مػػػوريس جػػػبلؿ ) دمشػػػق دار األىػػػايل، طبعػػػة 

 .(2005أكىل، 
ابن قيم ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، مدارج السالكُت اٞتوزية ، 

ٖتقيػق دمحم ا١تعتصػػم اب البغػػدادم، )بػػَتكت دار بػُت منػػازؿ إايؾ نعبػػد كإايؾ نسػػتعُت، 
 ـ(1996ىػ   1416الكتاب العريب، الطبعة الثالثة 

 بػػن أيب بكػػر، مػػدارج السػػالكُت بػػُت منػػازؿ إايؾ نعبػػد كإايؾ دمحمابػػن قػػيم ، اٞتوزيػػة ، 
 (2002نستعُت ) دار طيبة للنشر كالتوزيع،، 

هػػود كالنصػػارل، ٖتقيػػق اٛتػػد حجػػازم ىدايػػة اٟتيػػارل ُب اجوبػػة اليبػػن القػػيم، اٞتوزيػػة، 
 ىػ(1407السقا )القاىرة: ا١تكتبة القيمة  الطبعة الرابعة 

بػػػػن قػػػػيم ، الػػػػركح ُب الكػػػػبلـ علػػػػى أركاح األمػػػػوات كاألحيػػػػاء ابلػػػػدالئل مػػػػن اٞتوزيػػػػة، 
 (1975 – 1395 -الكتاب كالسنة ) بَتكت :دار الكتب العلمية 
 ١تقدس )القاىرة دار الفضيلة(اٞتوىرم، علي، حقيقة النصرانية من الكتاب ا
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حسػػػػػن دمحم ايػػػػػوب، تبسػػػػػيط العقائػػػػػد االسػػػػػبلمية )لبنػػػػػاف دار النػػػػػدكة اٞتديػػػػػدة الطبعػػػػػة 
 ـ( 1983ق1403ا٠تامسة 

منار عمػر دركيػش، أداب التعامػل ُب القصػص القػرآٍل رسػالة ماجسػتَت قػدمت  اٟتلو،
 ـ  2011ق 1432للجامعة االسبلمية غزة 

جبلؿ الدين دمحم بن عبد الرٛتن، االيضاح ُب علـو الببلغة ،ٖتقيػق  ،القزكيٍت ا٠تطيب
 (ـ 1980دمحم عبد ا١تنعم ا٠تفاجي )لبناف دار الكتاب الطبعة ا٠تامسة 

ا٠تلف سعود بن عبد العزيز، دارسات ُب االدايف اليهوديػة كالنصػرانية )الػرايض مكتبػة 
 ـ(1997ىػ 1418اضواء السلف الطبعة االكيل 

 ٖتت كلمة اثلوث –حرؼ الثاء  -رؼ الكتابية  دائرة ا١تعا
ا٢تنػػا لػػيس الػػو ا١تسػػلمُت، ) الػػوالايت ا١تتحػػدة االمريكيػػة  الػػدكتور القػػس لبيػػب ٥تائيػػل،

 (2001الطبعة االكيل 
الػػػػدكرم ، قحطػػػػاف بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٛتن، العقيػػػػدة االسػػػػبلمية كمػػػػذاىبها )لبنػػػػاف :كتػػػػاب 

 ـ ( 2012ىػ  1433انشركف الطبعة الثالثة 
رانت ، كؿ ، قصة اٟتضارة ) القاىرة: إدارة الثقافة جامعػة الػدكؿ العربيػة  الطبعػة ديو 

الػػػرازم ،الفخػػػر ، مفػػػاتيح الغيػػػب )بػػػَتكت :دار الفكػػػر الطبعػػػة االكيل  (1973الثالثػػػة
 ـ ( 1971ق 1401

بػَتكت: دار  ) رجوف، دمحم صادؽ. القرآف الكرَل، ىدايتو كإعجازه ُب أصوؿ ا١تفسرين
 (ا١تعرفة
الػػػػرايض ،  )هللا بػػػػن خليػػػل ا٢تنػػػػدم، اظهػػػػار اٟتػػػق ، ٖتقيػػػػق دمحم أٛتػػػد ملكػػػػاكم  رٛتػػػة

 (ـ1989اإلدارة العامة للطبع كالًتٚتة ، 
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 (www.islamport.comرسائل اإلماـ حسن البنا )ا١توسوعة الشاملة 
ٍػػدىع ) الركػػايب، عػػارؼ عػػوض مقالػػة بعنػػواف ٦تػػا جهلتػػو أبػػرار قبػػل ( صػػحيفة 1-2أف ٗتي

 2014 – 05 - 21االنتباىة يـو 
الرميػػاف، عبػػدهللا بػػن دمحم رميػػاف، اراء القػػرطيب كا١تػػازرم االعتقاديػػة مػػن خػػبلؿ شػػرحهما 

 ىػ(1427لصحيح مسلم دارسة ك ترجيح )دار بن اٞتوزم الطبعة  االكيل 
 (1961ركبَت كليماف اليسوعي  اٯتاان اٟتي )ا١تعرفة 

بػػػة ، التفسػػػَت ا١تنػػػَت ُب العقيػػػدة كالشػػػريعة كا١تػػػنهج. )بػػػَتكت : دار الفكػػػر ، كىحيلػػػيز ال
 ىػ( 1418ا١تعاصر الطبعة: الثانية، 

عبػػػػػد الػمػجػيػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػن عػػػػػػزيػػػػػػػػػػز ، البشػػارات ٔتحمػػد صلػػػػػى اللػػػػػػػػػو عػلػيػػػػػػػػػػػػو ، الػػػػزنػػػػػػدانػػػػػػػػػػػي
 ـ (2013الكتب السماكية السابقة )اليمن جامعة االٯتاف كسػػػػػػلػػػػػػم ُب

 أٯتػػػن، االسػػػتقراء ك٣تاالتػػػو ُب العلػػػـو الشػػػرعية، ٣تلػػػة جامعػػػة دمشػػػق للعلػػػـو دمحم الزىػػػر،
 ـ2013العدد األكؿ، - 29اجمللد  –االقتصادية كالقانونية 

 دمحم علي ، ا٧تيل يوحنا ُب ا١تيزاف )مصر: دار االرقم( زىراف،
عبػػػدالرٛتن نػػػدا، مفهػػػـو االٝتػػػاء كالصػػػفات ، )ا١تدينػػػة ا١تنػػػورة ٣تلػػػة اٞتامعػػػة سػػػعد بػػػن 

 االسبلمية (
سػػػػػػليم اٞتػػػػػػاٍل، ىػػػػػػل مػػػػػػات ا١تسػػػػػػيح علػػػػػػي الصػػػػػػليب رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتَت مقارنػػػػػػة ادايف 

http://www.saleemaljabi.com/ 
، ) دار الكتػب العلميػة  الطبعػة االكيل ، أبو الليث  السمرقندم، ىػػ  1413ْتر العلـو

ُب ظبلؿ القراف ) القاىرة: دار الشركؽ الطبعة السابعة عشر  ـ( سيد قطب، 1993
 ىػ(1412

http://islamport.com/
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علػػػػي بػػػػن انيػػػػف ا٠تبلصػػػػة ُب خصػػػػائص العقيػػػػدة االسػػػػبلمية )مػػػػاليزاي دار  الشػػػػحود،
 ( 1430ا١تعمور

 ـ (2010ىػ  1431الشحود، علي انيف، اركاف االٯتاف )الطبعة الرابعة 
 ـ 2006ق 1426ياء )دار القدس الطبعة االكيلالشعراكم ، دمحم متويل ،قصص االنب

 ـ(1997 متويل ، تفسَت الشعراكم ) دار أخبار اليـودمحم الشعراكم،
عقيػػػدة الوىيػػػة ا١تسػػػيح عنػػػد النصػػػارل )السػػػعودية  الشػػػعييب، عبػػػد هللا بػػػن عبػػػد العزيػػػز،

 ـ(2003ق 1424مكتبة ا١تلك فهد: الطبعة االكيل 
 ء البياف )بدكف انشر(الشنقيطي، الشيخ دمحم األمُت، أضوا 

ا١تلػػل كالنحػػل ٖتقيػػق دمحم سػػيد كػػيبلٍل )مكػػة ا١تكرمػػة :ا١تكتبػػة  الشهرسػػتاٍل، ايب الفػػتح،
الفضيلة(الصابوٍل ،دمحم علي صفوة التفاسَت ) بَتكت: دار القراف الكرَل الطبعة الرابعة 

 ق(.1402
الكرَل الطبعة السابعة )بَتكت دار القراف  ٥تتصر تفسَت بن كثَت دمحم علي ،، الصابوٍل
 ( ـ1981ق1402

صػػػاحل حسػػػُت الرقػػػب، دمحم حسػػػن ٓتػػػت ،العقيػػػدة ُب هللا عػػػز كجػػػل  )غػػػزة فلسػػػطُت   
 ـ(2009ق 1424الطالب اٞتامعي الطبعة الثانية  مكتبة

 (دار الفكر للنشر )دراسات ُب الثقافة اإلسبلمية صاحل دايب ىندم، 
كػػرَل )مصػػر، هنضػػة مصػػر الطبعػػة االكيل، الطنطػػاكم ، دمحم سػػيد ، القصػػة ُب القػػراف ال

 ( ـ  1996
 )بَتكت دار الًتاث العريب الطبعة الثالثة ( عبد الوىاب النجار قصص االنبياء 
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 1414)دمشػػق مطبعػػة الصػػباح الطبعػػة االكيل علػػـو القػػراف الكػػرَل ،نػػور الػػدين عػػًت، 
 (1993ق

بولس)االسػػػكندرية :لػػػواء العجمػػػاكم ، صػػػبلح، نصػػػرانية عيسػػػي بػػػن مػػػرَل كمسػػػيحية 
 (ىػ1409ـ 1989اٟتمد، الطبعة االكيل

اٛتد بن علي، فػتح البػارم شػرح صػحيح البخػارم ) دار الػرايف بن حجر العسقبلٍل، 
 ـ1986ىػ / 1407للًتاث : 

ٖتفػة النػببلء مػن قصػص االنبيػاء )مكتبػة  االمػارات: الصػحابة  العسقبلٍل، بن حجػر،
 ـ(1998ق 1419الطبعة االكيل

 05/10/2011ة نػػزكؿ ا١تسػػيح ُب آخػػر الزمػػاف موقػػع حبػػل هللا اتريػػخ النشػػر: عقيػػد
http://www.hablullah.com/ 

علػػػػػػػػػػى ابقػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػاىرم دراسػػػػػػػػػػػة التكػػػػػػػػػػرار ُب قصػػػػػػػػػػػة موسػػػػػػػػػػػى كفرعػػػػػػػػػػػوف ُب القػػػػػػػػػػػرآف 
 نسخة مصورة من ا١تصدر  ttp://www.sid.ir/fالكرَل

الػػداير ا١تصػػرية، ٤تاضػػرة عػػن )علػػم الكػػبلـ مركػػز الدراسػػات ا١تعرفيػػة مفػػيت ، علػػي ٚتعػػة
 ـ (2001يوليو  ََُِا١توسم الثقاُب لعاـ 

فػػػػػتح هللا، عبػػػػػد السػػػػػتار، مػػػػػدخل التفسػػػػػَت ا١توضػػػػػوعي )القػػػػػاىرة: دار التوزيػػػػػع كالنشػػػػػر 
 اإلسبلمية الطبعة الثانية(

مقػػػدـ ٞتامعػػػة يعقػػػوب، منهجيػػػة البحػػػث ُب ا١توضػػػوع القػػػرآٍل، ْتػػػث  حامػػػد، الفػػػريح
 ق.1431الشارقة، االمارات العربية ا١تتحدة ، 

 لؤلستاذ ) طبعة مكتبة ابة(« التثليث ك التوحيد»فوزم جرجس، كتاب 

http://www.hablullah.com/
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قحطاف بن عبد الرٛتن الدكرم، العقيدة االسبلمية كمذاىبها )لبناف :كتاب انشركف 
 ـ (2012ىػ  1433الطبعة الثالثة 

يح كالقيامػػة دراسػػة ُب األانجيػػل األربعػػة  الفصػػل القػػس أنطونيػػوس فكػػرم،  آالـ ا١تسػػ
 4الرابع :يـو السبت من أحداث أسبوع اآلالـ،  النقطة رقم 

 )القاىرة مكتبة كىبة الطبعة السابعة(  القطاف، مناع ، مباحث ُب علـو القراف
مباحػػػػػػػػػػث ُب علػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػرآف )القػػػػػػػػػػاىرة: دار غريػػػػػػػػػػب،  الطبعػػػػػػػػػػة  ،القطػػػػػػػػػػاف، منػػػػػػػػػػاع

 ـ(1981ا٠تامسة
 ، العلمانيػػػػػػػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػػػػػػػبلـ )القػػػػػػػػػػػػػػاىرة: دار الشػػػػػػػػػػػػػػركؽ الطبعػػػػػػػػػػػػػػة االكيل قطػػػػػػػػػػػػػب، دمحم

 ـ( 1994ىػ1414
صػػلَّى هللا عليػػو  -قطػػب، دمحم علػػي ، نظػػرات ُب إ٧تيػػل بػػراناب ا١تبشػػر بنبػػوَّة النػػيب دمحم  

 ـ( 1985كسلَّم )القاىرة : مكتبة القراف 
-http://stمػػن سػػػفر إ٧تيػػل يوحنػػػا ) 5القمػػص اتدرس يعقػػوب  تفسػػػَت إصػػحاح  

takla.org/) 
 2009 -10-1الكتػػػػػػػػػاب ا١تقػػػػػػػػػدس صػػػػػػػػػادؽ ُب نبواتػػػػػػػػػو موقػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػور ا١تسػػػػػػػػػيحي 

http://www.alnour.com/ 
الكرمػػي، زيػػن الػػدين مرعػػي بػػن يوسػػف الكرمػػي ا١تقدسػػي اٟتنبلػػي، اقاكيػػل الثقػػات ُب 

االٝتػػػاء كالصػػػفات كاآلايت اكمػػػات كا١تتشػػػاهبات، ٖتقيػػػق شػػػعيب االرنػػػؤكط اتكيػػػل 
 ـ (1985ىػ 1406)بَتكت مؤسسة الرسالة الطبعة االكيل 

الكػػومي، أٛتػػد السػػيد، كدمحم القاسػػم،  التفسػػَت ا١توضػػوعي ُب القػػرآف الكػػرَل، القػػاىرة 
 ـ.1982 -ىػ1402مصر ،

http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://www.alnour.com/
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بػػػد القػػػادر السػػػقاؼ ، ا١توسػػػوعة ٣تموعػػػة مػػػن البػػػاحثُت إبشػػػراؼ الشػػػيخ عىلػػػوم بػػػن ع
 (dorar.netالعقدية )موقع الدرر السنية على اإلنًتنت

٣تموعػػة مػػن ا١تػػؤلفُت، معجػػم ا٢تػػوت الكتػػايب )بػػَتكت دار ا١تشػػرؽ الطبعػػة الثالثػػة عػػاـ  
1991) ، 

مقالػػػػة بعنػػػػواف ا١تصػػػػادر الشػػػػرعية للعقيػػػػدة اإلسػػػػبلمية  ،ابػػػػو اٟتسػػػػن ىشػػػػاـ اجػػػػويب، 
 (3/11/2013)اتريخ اإلضافة: 

دمحم اٞتوادم، "األزىر الشريف كاإلصبلح االجتماعي كاجملتمعي"، ) دار الكلمة 
 (191، 2015للنش كالتوزيع. طبعة 

دمحم بن ابػراىيم بػن اٛتػد ٛتػد ، مصػطلحات ُب كتػب العقائػد ، دار بػن حػـز )الطبعػة 
 االكيل(
 كديع ، براىُت الوىية ا١تسيح )الطبعة الرابعة بدكف نشر كال اتريخ(  ٥تائيل،

 .1:1لنص إ٧تيل يوحنا  –مىت ، تفسَت إ٧تيل يوحنا  ا١تسكُت،
 اٛتػػػػد سػػػػيد، التمهيػػػػد ُب دراسػػػػة العقيػػػػدة )القػػػػاىرة دار الطباعػػػػة امديػػػػة  دمحم ا١تسػػػػَت،

 ـ(1998ق1419الطبعة االكيل 
 /http://www.almaany.comا١تعاٍل لكل االٝتاء 

منتػػػػدم انصػػػػار 2010مقػػػػارانت الػػػػدايانت الثبلثػػػػة )اإلسػػػػبلمية اليهوديػػػػة النصػػػػرانية( 
 PM 07:02، 10-08-السنة

 https://ar.wikipedia.orgمقالة بعنواف علم البلىوت ا١تسيحي 
بتػػػاريخ:    160946دمحم صػػػاحل، موقػػػع االسػػػبلـ سػػؤاؿ كجػػػواب فتػػػوم رقػػػم  ا١تنجػػد،
2011-02-26 https://islamqa.info/ar 

http://www.almaany.com/
https://ar.wikipedia.org/
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 http://www.mawsoah.netا١توسوعة العربية العا١تية 
ا١توسػػػػػػوعة العقػػػػػػد لفصػػػػػػل األكؿ: مبػػػػػػادئ علػػػػػػم العقيػػػػػػدة كالتوحيػػػػػػد  الكتػػػػػػاب األكؿ: 
مقػػػدمات ُب علػػػم العقيػػػدة كالتوحيػػػد البػػػاب األكؿ: مبػػػادئ كمصػػػادر كخصػػػائص علػػػم 

 /http://www.dorar.netالعقيدة كالتوحيد مع نبذة اترٮتية  
 /http://st-takla.orgموقع اال٧تيل االجبية

 /http://www.maarifa.orgموقع ا١تعرفة النصراٍل  
 2016حزيراف/يونيػو  21موقع كلمة اٟتيػاة مقالػة بعنػواف معجػزات ا١تسػيح الػثبلاثء، 

http://www.kalimatalhayat.com/ 
 /http://www.nabulsi.com 1987-4-19موقع موسوعة النابلسي 

( : معجػػػزات سػػػيدان 63-32الػػػدرس ) -النابلسػػػي، دمحم راتػػػب  العقيػػػدة اإلسػػػبلمية 
 عيسى عليو 

ُب األكادٯتية اإلسػبلمية ا١تفتوحػة  انصر عبد الكرَل العقيل ملخص من دركس العقيدة
 http://islamacademy.netللمستول الثالث، 

 كتاب  قاموس الكتاب ا١تقدس  ٩تبة من العلماء كالبلىوتيُت،
النيسػػػابورم، ايب القاسػػػم عبػػػد الكػػػرَل بػػػن ىػػػوازف بػػػن عبػػػد ا١تلػػػك العسػػػَتم الشػػػافعي ، 

ق 1428الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة ا١تسػػػػػمى لطػػػػػائف اإلشػػػػػارات )لبنػػػػػاف دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة 
 ـ (2007

٭تػػػي دمحم علػػػي ربيػػػع  الكتػػػاب ا١تقػػػدس بػػػُت الصػػػحة كالتحريػػػف )القػػػاىرة دار الوفػػػاء  
 ـ( 1994ىػ1415الطبعة االكيل 

http://www.mawsoah.net/
http://www.dorar.net/
http://st-takla.org/
http://www.maarifa.org/
http://www.kalimatalhayat.com/
http://www.nabulsi.com/

