
 
 

 

                                                                        
        

                   

صلب ومـات علـى   ، يه السالم لاملسيح عيسى بن مرمي ع: النصارى يقولون  ..
مل يصلَب ومل يقتل ، : واملسلمون يقولون .. وقام بعدها ، مث رفع إىل السماء  ،الصليب 

وجنا عيسـى عليـه   ، ويقولون ألقى اهللا تعاىل شبهه على آخر ، حيث صلب هذا اآلخر 
ول هو ما ورد وحجةُ املسلمني يف هذا املذهب من الق ..السالم من الوضع على الصليب 

  ..           ىليف املوروث من تفسري لدالالت قوله تعا
من منظـار العبـارات   ، سنقف بإذن اهللا تعاىل عند تفسري هذه العبارة القرآنية  ..

أنَّ عدم ، لنرى كيف  القرآنية احمليطة ا ، لنلقي الضوء على حقيقة ما حتمل من دالالت
التصورات املُسبقة الصنع علـى دالالت   وفرض، الوقوف على حرفية الصياغة القرآنية 

  ..النصوص القرآنية ، يوصل إىل فهمٍ مشوه لدالالت كتاب اهللا تعاىل 
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   ]  157 – 155: النساء [ 

 عليه السالم ، هو أنَّ القول بقتل املسيح عيسى ابنِ مرمي – يف البداية –ما نراه .. 
 ، ألنه يخالف احلقيقة ، وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل  مذموم قولٌ          

               ..  
أنَّ قوهلم بقتل املسيح عيسى ابنِ مرمي  ، يف هذا النص الكرميوما نراه أيضاً .. 

  :وبصلبه ، ميتاز مبا يلي 
  : ن هذا القوليف شك مهم ، الذين اختلفوا فيه  – 1         

      .. له أسبابه كما سنرى اهللا تعاىل  إن شاءوهذا الشك..  
هو قولٌ ناتج عن عدم علمٍ حبقيقة ما حصل ، وحامل هذا القول هو الظن  – 2

  ..          : الذي ال يغين من احلق شيئاً 

  ..      : مل يتيقّنوا يقيناً كامالً من قتله عليه السالم – 3
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تبين لنا أنَّ مرادهم هو قتله ، وبالتايل       : لقرآنيةالعبارة ا – 4

أنَّ حماولتهم بصلبه من أجل  : مبعىن.. هم حاولوا ذلك ، ولكن النتيجة مل يتيقّنوا منها 
  ..قتله ، مل يتيقّنوا من نتيجتها 

       كلُّ ذلك يدفعنا للوقوف عند العبارة القرآنية 

    ة حرفاً حرفاً للوصول إىل احلقيقةلِّل فيه هذه العبارة القرآنيحبشكلٍ عميق ، ن..  

داخـل اآليـة              : يف العبارة القرآنية.. 

       يعود إىل    ري يف كلمةالكرمية ، نرى أنَّ الضم

  وكذلك األمر بالنسبة للضمري يف كلمة     .. فالكلمتان]]    ،، 

   [[ بصيغة املبين للمعلوم ، والضمري فيهمـا ال   صيغتهما متماثلة ، فعل ماض

  ..        د إالّ إىل يعو
فال ميكن لعاقل أن يعيد هذين الضـمريين يف  .. وال خالف يف ذلك على اإلطالق 

  ..إىل غري املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم  ]]    ،،    [[كلميت 

  ..؟      املستتر املتعلّق بكلمةإىل ماذا يعود الضمري.. ولكن .. 

نراها بصيغة الفعل املاضي املبين للمجهول ، وليس بصيغة املـبين      كلمة ..

وإعـادة الضـمري إىل   ..  ]]    ،،    [[ للمعلوم كما رأينا يف كلميت
ليصلَب بدالً ، هللا تعاىل على إنسان آخر عيسى عليه السالم ، مبعىن أنَّ شبه عيسى أوقعه ا

) وفق هذا التصـور  ( من عيسى عليه السالم ، أمر غري ممكن ، ألنَّ عيسى عليه السالم 
  ..مشبه به ، وليس مبشبه 
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إذاً ..        ، إنما يقول )ولكن شبه اُهللا به هلم ( فاهللا تعاىل مل يقل 

ات امللفّقة واملتناقضة فيما بينها ، من أنَّ اهللا تعاىل أوقع شبه عيسى عليه السالم على الرواي
  ..إنسان آخر ، تنقضها الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية 

 إىل أي    ال ميكن إعادة الضمري املستتر املتعلّق بكلمـة .. ومن جهة أُخرى 
ألنَّ هـذا اآلخـر   نه صلب بدالً من عيسى عليه السـالم ،  إنسان آخر ، كالذي زعم أ

 ..، وال حتى يف الالحـق  هلذه العبارة القرآنية  يف السياق السابق له ذكر يرداملفترض مل 
 هفما نراه أن.. فكيف يعيدون هذا الضمري إىل شخصٍ مفترضٍ ال وجود له إالَّ خميالم ؟ 

  ..و إشارة لشخصٍ آخر ليتم إعادة هذا الضمري املستتر إليه ال يوجد يف السياق النصي ول
 : كالقول بأنَّ الضمري املستتر مسند إىل اجلار وارور، أما حماوالت ختريج ذلك .. 
    سند إىل ضمري املقتول ، ، مبعىن ولكن وقع هلم الشه ، أو كالقول بأنَّ الضمري مب

، تصوراً بأنه يدلّ على أنه وقع القتل على غريه ، فصار ذلك      يف العبارة

هذه التخرجيات ال تسعفها .. إليه    الغري مذكوراً ذا الطريق ، فحسن إسناد 
الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية ، وهي نتيجة فرض تصور مسبق الصنع على دالالت 

  ..رمي هذا النص الك
وهذه القصة التارخيية امللفّقة ، بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم على  ..

  : أكثر من سببإنسان آخر ليصلَب بدالً منه ، يتبين فسادها من 
ب بدالً صلَبأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم على إنسان آخر لي القول – 1

ذلك يف كتاب اهللا تعاىل ، وبناًء على روايات متناقضة مناقضة منه ، دون أي ذكرٍ ل
يفتح باب هذا القول ولسننه الكونية اليت ال تتبدل وال تتغير ، ، لكتاب اهللا تعاىل 

وكلُّ ذلك يتعارض مع منهج اهللا .. السفسطة ، ويعطي حيثيات الشك مبا يراه اإلنسان 
  :يقول تعاىل .. وال من بعيد تعاىل الذي ال يأتيه الشك ال من قريب 
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           ] 108: يوسف  [   

على إنسان آخر ليصلَب القول بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم .. إذاً .. 
  ..هو قولٌ يتناىف مع سنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير ، بدالً منه 

ليوضع ، على إنسان آخر عليه السالم عيسى  الزعم بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه – 2
ى الصليب على الصليب بدالً من عيسى ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل أومههم بأنَّ الذي وضع عل

هو عيسى ، هذا الزعم يعين أنهم صادقون فيما شاهدوه ، فهم شاهدوا صورة عيسى عليه 
  ..السالم على الصليب 

نعين إلقاء شبه عيسى عليه السالم على إنسان آخر  (يف هذا األمر  الروايات – 3
 سننظر،  التناقض احقيقة هذوملعرفة  .. متناقضة فيما بينها تناقضاً جلياً )ليصلَب بدالً منه 

املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتح  تفسري الفخر الرازييف النص التايل الذي أنقله حبرفيته من 
م )  2005( فكر ، الطبعة األوىل ، طباعة دار ال لإلمام حممد الرازي فخر الدينالغيب ، 

  :وذلك يف تفسري هذه اآلية الكرمية  ..
  :وذكروا وجوهاً  ء يف هذا املوضعاختلفت مذاهب العلما[[ ....... 

إنَّ اليهود ملّا قصدوا قتلَه رفعه اهللا تعاىل إىل : قال كثري من املتكلّمني :  األول
السماء فخاف رؤساُء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم ، فأخذوا إنساناً وقتلوه 

إالَّ باالسم ، ألنه كان  ولبسوا على الناس أنه املسيح ، والناس ما كانوا يعرفون املسيح
إنَّ النصارى ينقلون عن : ال يقال . قليلَ املخالطة للناس ، وذا الطريق زال السؤال 

إنَّ تواتر النصارى ينتهي إىل أقوامٍ قليلني : أسالفهم أنهم شاهدوه مقتوالً ، ألنا نقول 
  .ال يبعد اتفاقهم على الكذب 

  :ألقى شبهه على إنسان آخر مثّ فيه وجوه أنه تعاىل :   والطريق الثاين
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أنّ اليهود ملّا علموا أنه حاضر يف البيت الفالين مع أصحابه ، أمر يهوذا :  األول

أن يدخلَ على عيسى عليه السالم  طيطايوسرأس اليهود رجالً من أصحابه يقال له 
السالم من سقف البيت وخيرجه ليقتلَه ، فلما دخل عليه أخرج اُهللا تعاىل عيسى عليه 
  . وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه 

وصعد عيسى عليه السالم يف اجلبل ورفع إىل  رجالً حيرسهلوا بعيسى وكَّ:  الثاين
  . السماء ، وألقى اهللا شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى 

: أخذه وكان مع عيسى عشرةٌ من أصحابه فقال هلم أنَّ اليهود ملّا مهّوا ب:  الثالث
، فألقى اهللا شبه عيسى  أنا: فقال واحد منهم من يشتري اجلنة بأن يلقَى عليه شبهي ؟ 

  . عليه فأُخرِج وقُتل ، ورفع اهللا تعاىل عيسى عليه السالم 
 عليه السالم ، وكان منافقاً رجل يدعي أنه من أصحاب عيسىكان :  الرابع

فذهب إىل اليهود ودلَّهم عليه ، فلما دخل مع اليهود ألخذه ألقى اهللا تعاىل شبهه عليه 
   . ]]وهذه الوجوه متعارضة متدافعة  واهللا تعاىل أعلم حبقائق األمور  . فقُتل وصلب 

حنن أمام روايات متناقضة فيما بينها ، لن نصل من خالهلا إىل أي نتيجة ، .. إذاً .. 
ة من الذي أُلقي شبه عيسى عليه ، مع العلم كما بينا أنَّ هذه الفكرة ينقضها يف معرف

  ..، وتنقضها سنةُ اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير من أساسها كتاب اهللا تعاىل 
ه عيسى عليه السالم على إنسان آخر ، هو عملٌ ال يستطيع القيام به إالَّ إلقاء شب ..

بصيغة املبين للمعلوم ، ويقتضي    ىل ، وهذا يقتضي ورود كلمة اُهللا سبحانه وتعا
أي .. ورود كلمة به ، كون شبه عيسى عليه السالم وقع على غريه ، وليس العكس 

ما نراه يف  .. لكن..  )به اُهللا به هلم ولكن ش( يقتضي ورود هذه العبارة القرآنية بالصيغة 
الضمري املستتر   تعاىل يأيت بالتشبيه بصيغة املبين للمجهول ، وأنَّكتاب اهللا تعاىل أنَّ اهللا
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إىل أي إنسان آخر ، كون هذا اآلخر ال يوجد له  إعادتهال ميكن    املتعلّق بكلمة 

  ..هلذه العبارة القرآنية ، الالحق يف السياق وال حىت ، ذكر يف السياق السابق 
على ن من املسلمني بأنَّ اهللا تعاىل أوقع شبه عيسى عليه السالم قول الكثريي.. إذاً .. 
  ..ليصلَب بدالً من عيسى ، هو قولٌ تنقضه الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية شخص 

 هوأيضاً قول النصارى بأنَّ عيسى عليه السالم قُتل على الصليب ، هو قولٌ ينقض
نا أنَّ املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ، مل يصلَب ، كتاب اهللا تعاىل ، الذي يؤكِّد ل

  ..           ..ومل يقتل 
ماً عميقاً للوصول إىل كلُّ ذلك يدفعنا لتدبر هذه العبارات القرآنية تدبراً سلي.. 
   ل تعاىل يقو.. يف كتاب اهللا تعاىل فاحلقيقة كلُّ احلقيقة حممولة  احلقيقة ،

           ] 89: النحل  [..  
عندما يقول تعاىل عن كتابه الكرمي بأنه تبيانٌ لكلِّ شيء ، فهذا يعين أنه تبيانٌ ف.. 
  ..ء لكلَّ شي
قرب ما ذُكر إليه ، وأقرب ما ذُكر أيعود إىل     الضمري املستتر يف كلمة.. 

.. ، مبعىن شبه الصلب هلم           إليه هو الصلب 
هذا السؤال ال لإلجابة على .. .!!! ..وهنا سؤالٌ يطرح نفسه كيف شبه الصلب هلم ؟

سنعود إىل كتاب اهللا تعاىل ونأخذ  ..من معرفة معىن الصلب يف كتاب اهللا تعاىل  بد
، وننظر يف دالالا ضمن سياقاا القرآنية ، ) ص ، ل ، ب ( مشتقات اجلذر اللغوي 

  ..وذلك دف معرفة معىن الصلب يف كتاب اهللا تعاىل 
تعين وضع اإلنسان وتثبيته على أداة ثابتة حىت  )صلَب ( دالالت الفعل الثالثي .. 

أي هي اخلروج من .. وبسبب تثبيته عليها ينتقلَ إىل احلياة اُألخرى من على هذه األداة 
  ..احلياة الدنيا إىل احلياة اُألخرى من خاللِ الوجود على أداة ثابتة صلبة 
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اليت خيرج من خاللها املصلوب إىل احلياة  هو األداةُ الثابتةُ: فالصليب .. من هنا .. 

يف ) ص ، ل ، ب ( تفهم دالالت مشتقّات اجلذر  ، يف هذا اإلطارِ من املعىن.. .األخرى 
  : قوله تعاىل
                

                                     

              ] 157: النساء [   

              

                           ] 41: يوسف [    

، يعين أنه           قوله تعاىل .. 
وال ميكن أن .. ت ، ونتيجة لذلك ستأكل الطري من رأسه سيوضع على الصليب حىت املو

  ..تعين جمرد الوضع على الصليب دون املوت    يتصور أحد أن كلمة 
الصلب يعين تثبيت .. أبداً .. الصلْب ال يعين جمرد الوضع على الصليب .. مبعىن آخر 

يتم الصلب ، ولو نزل من وضع على  املصلوب على الصليب حتى موته ، وقبل موته ال
الصلب يعين .. الصليب حياً دون أن ميوت على الصليب ، عندها ال يكون قد صلب 

النار على آخر دف قتله ، ومل ميت هذا إنسانٌ عندما يطلق . ..املوت على الصليب 
صلب ال يكون مبجرد أيضاً ال.. أبداً !!! .. متَّ قتله ؟: اآلخر نتيجة إصابته ، هل نقول 

هو املوت : عىن مب.. الصلب هو الوضع على الصليب حىت املوت .. الوضع على الصليب 
  .. بسبب الوضع على الصليب على الصليب ، 

هو اخلـطُّ الثابـت   : ) ص ، ل ، ب ( الذي هو من مشتقّات اجلذر  والصلْب.. 
جداد إىل اآلباء إىل األبناء ، والذي من عليه السالم إىل األ احلامل للصفات املتوارثة من آدم
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خالله خيرج اإلنسانُ إىل عامل الدنيا ، الذي هو العامل اآلخر بالنسبة ملرحلة ما قبل خروج 

  ..الدنيا  احلياة اإلنسان إىل
  :ففي قوله تعاىل ..                        

                

         ] نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ ..   ] 10 – 5: الطارق:       

    تعين ، : ة  من بنيِاإلنسان خيرجالذي اخلطِّ الثابت للصفات الوراثي

وه     ،عليه السالم إىل اإلنسان من آدم واملمتد  املختلفة وبني الصفات ،

الذي خرج إىل     املكتسبة والطفرات الطارئة اليت حيملُها اإلنسان خارج حمورِ

  نيا من خالله ، وبالتايل توصف هذه الصفات بـالداحلياة       أي بالضعف ،
والتفتت وعدم الثبات ، وذلك مقارنةً مع الصفات اليت حيملها اإلنسانُ من حمور الصلْبِ 

  ..الدنيا احلياة الذي خرج من خالله إىل 
دم عليه السالم إىل اإلنسان ، فالصلْب هو اخلطُّ الثابت املمتد من آ.. وهكذا .. 

، متاماً كما أنَّ الصليب أداةٌ ) احلياة الدنيا ( حيثُ خيرج املولود من خالله إىل حياة أُخرى 
  ..ثابتةٌ خيرج من خاللها املصلوب عليه من احلياة الدنيا إىل احلياة اُألخرى 

الدنيا ، فإنَّ ملختلف احلياة ده إىل وملا كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي خيرج منه أوال.. 
  .. البشرِ أصالبهم اليت تلتقي مجيعها عند آدم عليه السالم ، واليت خيرج منها أوالدهم 
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    ] 23: النساء [ 
 تعين املوت على الصليب دون) صلَب ( ويف حني أنَّ دالالت جذر الفعل الثالثي .. 

الدنيا ، فمن على احلياة أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من : تأثريٍ خارجي ، مبعىن 
ن أي مؤثِّرٍ اآلخرة ، ال قبل ذلك ، دو إىلالدنيا احلياة الصليب يبدأُ املصلوب خروجه من 

، تعين ابتداَء ) صلَّب ( يف الوقت ذاته ، نرى أنَّ دالالت الفعل الرباعي .. خارجي مفتعل 
لدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خالل التعذيب وفعل حلياة امقدمات اخلروج من ا

 ج املصلوب منمقدمات القتل ، مثَّ يأيت الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب ، حيث خير
الدنيا من خاللِ هذا الصليب نتيجةَ أفعال التعذيب اليت تعرض هلا قبل الصلب ،  احلياة

قولَ فرعون  لننظر يف قول اهللا تعاىل الذي يصور لنا.. إضافةً لوضعه على الصليب 
  :للسحرة 
             ] األعراف :

124 [    
تعين الوضع على الصليب بعد قطع األيدي    : فالكلمة القرآنية .. 

   ، فهذه احلالة    واألرجل من خالف ، ونراها مسبوقةً بكلمة 

         .. مسبوقة بتقطيع أيديهم وأرجلهم 

    ..  
هو بسبب قطعِ األيدي واألرجل  –يف هذه احلالة  –املوت على الصليب .. إذاً .. 

 واآلية الكرمية التالية تؤكِّد.. ومن مثّ بسببِ الترك على الصليب حىت املوت ، من خالف 
   :احلقيقة هذه                                
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      ] 49: الشعراء [ 
جاءت خلف العبارة    ية الكرمية أنَّ كلمة آل هذه افما نراه يف.. 

ومعطوفة عليها ، مبعىن ستتم احلالة ،        القرآنية 

    بعد متام احلالة        وهذا ،
  ) ..صلَّب ( يؤكِّد صحة ما نذهب إليه يف بياننا لدالالت الفعل الرباعي 

  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل 
                                     

              

          ] 71: طه [    

جاءت خلف العبارة        هنا أيضاً العبارة القرآنية 

وهذا يؤكِّد .. ومعطوفة عليها        القرآنية 
  ) ..صلَّب ( صحة ما نذهب إليه يف بياننا لدالالت الفعل الرباعي 

   نرى ورود كلمة        ويف العبارة القرآنية 

فالعبارة  .. )على ( أن تكون مبعىن كلمة    لكلمة  ، وال ميكن) على ( وليس كلمة 

،     املوت صلباً : تعين،        القرآنية 

  ..    جذوع النخل    وذلك من خالل كوم حماطني 
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يف اآلية الكرمية التالية تدرك دالالا ضمن هذا اإلطار    وبالتايل فكلمة .. 

جزاء الذين حياربون اهللا : وقد بينت دالالت هذه اآلية الكرمية وبالتفصيل يف حبث .. 
  ..ورسوله 
                                      

              

                          ] 33: املائدة [    
معىن كون الصليبِ بدايةَ ) صلَب ( حتمل دالالت الفعل الثالثي  يف حني.. إذاً .. 

حتمل معىن ) صلَّب ( خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، فإنَّ دالالت الفعل الرباعي 
كون الصليبِ ايةَ خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، ألنَّ مقدمات موت املصلوب 

  ..لوضع على الصليب كانت من خالل التعذيب وفعل كلِّ ما يودي إىل املوت قبل ا
 يعين جمرد الوضع على ، وال أنَّ الصلب يعين املوت على الصليب .. وحاصل األمر

فالوضع على الصليب والرتول عنه دون املوت عليه ، ال يعين صلباً وال .. أبداً  ..الصليب 
 من يطلق النار على آخر دفذلك كمثل مثل  ..كما قلنا و ..بأي شكلٍ من األشكال 

  ..قُتل  ال ميكن أن نقول بأنَّ اآلخر قد، وعند ذلك ، قتله ، ومل يقتل نتيجة لذلك 
تنفي عـن              العبارة القرآنية.. إذاً ..  

..  د تشبيه الصـلب هلـم  تؤكِّلكنها عيسى عليه السالم القتل ، وتنفي عنه الصلب ، و
يف ) ش ، ب ، هــ  ( هذا يدفعنا لتبيان دالالت اجلذر اللغوي  ..فكيف يكون ذلك ؟ 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
ظاهرٍ خمالف  يف كتاب اهللا تعاىل تعين رؤيةَ) ش ، ب ، هـ ( مشتقّات اجلذر  ..

ه لباطن املرئي وحقيقت، أنَّ  األمر بالنسبة هلا ، مع إدراك حقيقة املسألة ، واختالطَ وعدم
  .. مبعىن اختالف الظاهر املشاهد عن الباطن غريِ املشاهد .. هلا وجهاً ظاهراً 
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  :لننظر يف قوله تعاىل .. 
                 ] 70: البقرة  [  

اختلطت علينا لدرجة مل نعد قد إنَّ األمور : يعين       قوهلم .. 
ندرك حقيقة البقرة املطلوبة ، فظاهر البقر أمام أعيننا جيعلنا ال ندرك حقيقة البقرة اليت 

  :ولننظر أيضاً يف قوله تعاىل .. تطلبها                       

            ] 25: البقرة [ ..  

مع أنَّ ، تعين أنَّ ظاهر ذلك الرزق متماثلٌ       العبارة القرآنية  ..
  ..، أي يرون ظاهراً خمتلفاً عن الباطن الذي تصوروه حقيقةَ طعمه خمتلفة 

يف كتاب اهللا ) ش ، ب ، هـ ( هذا املعىن املستمد من دالالت اجلذر اللغوي .. 
     : يف العبارة القرآنية    : تعاىل ، لنسقطه على كلمة 

     ..   

   : الصورة القرآنية الذي نقرؤه يفحنا ندرك أنَّ الذي شبه هلم ، اآلن أصب.. 
         ،ه الصلب هلمبما هو الصلب ، أي شمبعىن  إن ،

  ..ذلك  ه غريمع أنَّ حقيقة األمر وباطن، م بالصلب ظاهراً يوه شاهدواأنهم 
 ..وملا كان هذا الشد ، وهو  أو فعل غريهمه ليس من فعلهم بم اعتقـدوه ،  جمرتوه
  . .بصيغة املبين للمجهول     كان الفعللذلك 

عيسى عليه السالم متَّ وضعه على الصليب ، واعتقدوا أنه فارق احلياة من على .. إذاً 
ه صالصليب ، مبعىن اعتقدوا أنلب وقُتبه أُل ، وهذا ما شاحلقيقة أن ن نزل مه هلم ، ولكن

صلَعلى الصليب حيل اً مل يفارق احلياة ، وبالتايل مل يقتب ومل ي..  
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، ) الوضع على الصليب واالعتقاد بأنه فارق احلياة من عليه ( ظاهر هذه املسألة ف
ىل أنَّ املسيح عيسى ابن مرمي صلب ، هذا ما اعتقده النصارى الذين يذهبون إوهذا 

 وأُنزل، واحلقيقة أنه عليه السالم مل ميت على الصليب ا ها وحقيقتهخيالف باطن، الظاهر 
  ..عنه حياً ، وبالتايل مل يصلَب 

قام من موته بعد ذلك ، هو يف عليه السالم ما يذهبون إليه من أنَّ املسيح .. إذاً 
 مل –حينما قام  –احلقيقة قيامه عليه السالم من حالة الغيبوبة اليت كان عليها ، ألنه أصالً 

  ..وتكملة اآلية الكرمية ذاا تؤكِّد هذه احلقيقة  .. يكن قد مات 
                       

       

يبين لنا أنهم هم        وله تعاىل، وق     فقوله تعاىل

يبين       وقوله تعاىل.. شكّوا يف كونه مات على الصليب ، أم مل ميت 
إليه من أنَّ املسيح عيسى ابـن   نذهبوكلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما .. عدم التيقّن من قتله 
ضعلى الصليب مرمي عليه السالم و صلَب ، عاً ، وبالتايل مل يه أُنزل عنه حيولكن..  

، يبين لنا             وقوله تعاىل يف هذا النص
أُخرى هي رفْع اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم ، وذلك كرد على مكرهم وحماولتهم  مسألةً

  ..تله صلبه وقل
هي عودة املسيح عيسى ابنِ ، وتأيت اآلية التالية مباشرةً لتبين لنا مسألةً هامةً جداً .. 

  ..مرمي عليه السالم ، وبدليلٍ جلي واضحٍ وضوح الشمس وسط النهار 
               

    



     15                  
هي مسألة اُختلف فيها ما بني ، مسألة عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم .. 

وما يزيد اخلالف واخللط يف هذا األمر هو .. مؤكِّد هلا ، وبني ناف هلا على اإلطالق 
  ..الروايات والقيل والقال مما مل يرتل اهللا تعاىل به سلطاناً 

وقد المين بعض اإلخوة يف إقرار مسألة عودة املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ، 
واحلقيقة أنَّ ما أذهب إليه يف عودة .. ؤكِّد ذلك انتصاراً لروايات التاريخ ظناً منهم أنين أُ

تدبري لكتاب اهللا تعاىل ، وعن امتالكي  ناتج عن ، مرمي عليه السالماملسيح عيسى ابنِ 
لّة والرباهني الدامغة من كتاب اهللا تعاىل ، وال عالقة ملا أذهب إليه مبا حتمله الروايات لألد

  ..فهناك من اخللط يف هذه الروايات ما ينقضه كتاب اهللا تعاىل .. أبداً .. التارخيية 
واألدلّة القرآنية على عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم يف كتاب اهللا تعـاىل  

كوننا ذاهبني يف سياق تفسري النص الكرمي الذي بني أيدينا ، سنكتفي .. ولكن . .كثرية 
      : بعرض الدليل احملمول ذه اآلية الكرمية –يف هذا السياق  –

            ..  
قبل الشروع يف تفسري هذه اآلية الكرمية اليت حتمل أكرب دليلٍ على عودة املسيح  ..

عيسى ابنِ مريم عليه السالم ، ال بد من شرح مفهوم الوفاة واملوت يف كتاب اهللا تعاىل ، 
وته ومن بعد ذلك مب، وذلك كون هاتني املسألتني هلما تعلّقهما بوفاة املسيح عليه السالم 

  ..بعد عودته 
يف كتاب اهللا تعاىل تدور دالالا داخل إطار ) و ، ف ، ي ( مشتقّات اجلذر .. 

وأوىف الشيء أمتَّه ..  وكلُّ شيء بلَغ متام الكمال فقد وفَى ومتَّ.. التمام ، فَوفَى الشيء متَّ 
ه إذا اواستوفَ يءالش ىوتوفَّ.. ووفّى تعين أمتَّ على أكمل وجه .. ومل ينقص منه شيئاً 

هذا هو اإلطار العام من املعىن والدالالت ملشتقّات هذا اجلذر ..ه كلَّ واسترده أَخذه
..اللغوي يف كتاب اهللا تعاىل  
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يقابله يف كتاب ) و ، ف ، ي ( وهذا اإلطار من املعىن والدالالت للجذر اللغوي 

إطار حيوي الدالالت  –اً ماً وجسبالنسبة لإلنسان ككائن يتميز بكونه نفس –اهللا تعاىل 
وانبعث .. فبعث الشيء أرسله ) .. ب ، ع ، ث ( اخلاصة باإلنسان للجذر اللغوي 

  ..ه عن التصرف ما كان يحبس زالةإإثارته من حملّه و نتيجةاندفع 
فما بني أخذ الشيء واسترداده من جهة على أكمل وجه وأمتّه حيث دالالت اجلذر 

، وبني إرسال الشيء واندفاعه وإزالة ما كان حيبسه عن ) ، ف ، ي  و( اللغوي 
، نرى تقابالً ) ب ، ع ، ث ( التصرف من جهة أُخرى حيث دالالت اجلذر اللغوي 

  .. كامالً يف املعىن والدالالت 
هذا التقابل يف إطاري املعىن والدالالت ينعكس تقابالً يف جمموع ورود مشتقّات .. 

   ..، يف كتاب اهللا تعاىل  ن املتعلّقة باإلنسانهذين اجلذري
 لكن.. مرة )  67( يف كتاب اهللا تعاىل ترد ) ب ، ع ، ث ( مشتقّات اجلذر .. 

.. ة واحدة منها تتعلّق بالغراب وليس باإلنسان يف مر..  
               

                                           

  ]  31: املائدة [ 

واليت يتعلّق ) ب ، ع ، ث ( وبالتايل تكون املشتقّات املتفرعة من اجلذر اللغوي .. 
مرة ، وهذا العدد هو ذاته عدد ورود املشتقّات املتفرعة )   )66ا قد وردت  اإلنسان

يف كتاب اهللا ) و ، ف ، ي ( مشتقات اجلذر ، ف) و ، ف ، ي ( من اجلذر اللغوي 
  .. مرة)  66( أيضاً تعاىل ترد 
ونظرنا يف املشتقّات اليت ) و ، ف ، ي ( ولو عدنا إىل مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

، وهي ذاا  معين الوفاة اليت تعين استيفاء النفس واسترجاعها واستردادها من اجلست
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مشتقّاً من )  25: ( ، لرأيناها  ماملشتقّات اليت تشترك مع املوت خبروج النفس من اجلس

  ..هذا اجلذر اللغوي 
ع مع ، واليت تتقاط موهذه املشتقّات اليت تعين استرداد النفس واستيفاَءها من اجلس.. 

  :، واليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل ، تنقسم إىل قسمني  ماملوت خبروج النفس من اجلس
، مبعىن  مكبداية خلروج احلياة من اجلس مقسم يعين خروج النفس من اجلس – 1 

  ..مرة )  21( كبداية للموت ، وهذا القسم يرد 
       .......    ] 234: البقرة  [   

       .......    ] 240: البقرة  [  

 .......          ] 193: آل عمران  [   

 .....       .....    ] 15: النساء  [  

        .......    ] 97: النساء  [   

 .......        .......    ] 61: األنعام  [  

 .......        .......  ]37: األعراف  [  

 .......          ] 126: األعراف  [  

          ....    ] 50: األنفال  [  

        .......    ] 46: يونس  [  

  .......        ] 101: يوسف  [   

         .......    ] 40: الرعد  [  

        .......    ] 28: النحل  [   
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       .......    ] 32: النحل  [  

          .......    ] 70: النحل [   

 .......        .......    ] 5: احلج  [  

      .....        ] 11: السجدة [  

            .....    ] 42: الزمر [    

 .......         .......    ] 67: غافر  [   

 .......        .......    ] 77: غافر  [  

           ] 27: حممد  [    

املوت يف مساحة واسعة من مرة يشترك مع )  21( وهذا القسم الذي يرد 
ولكن هذه املشتقّات .. ، خروجاً ائياً  مالدالالت ، فهو يعين خروج النفس من اجلس

لتلقي الضوء على مسألة املوت من زاوية استيفاء ) و ، ف ، ي ( جاءت من اجلذر 
  ..إىل العامل اآلخر )  ميف اجلس( من عاملها عامل الدنيا النفس واستردادها 

و ، ف ، ( أنَّ جمموع هذه املشتقّات من اجلذر  ، تجلّى عظمة اإلعجاز القرآينوت.. 
، مع  مواليت تعين فيما تعين املوت من زاوية استيفاء النفس واستردادها من اجلس، ) ي 

          :املعرفة بأل التعريف ، مع كلمة موت املعرفة تعريف إضافة     : كلمة

]     ،     ،    ،    ،   [  ... أنَّ هذا

   اموع هو الطرف األول يف معادلة طرفها الثاين هو جمموع ورود كلمة 



     19                  
ورود  اليت ترد مرة واحدة ، مع جمموع     املعرفة بأل التعريف ، مع كلمة

  .. ]      ،    ،   [كلمة حياة املعرفة تعريف إضافة 
واليت تعين فيما تعين املوت من زاوية ) و ، ف ، ي ( املشتقّات من اجلذر .. 

  ..مرة كما رأينا )  21( ترد  ماستيفاء النفس واستردادها من اجلس
  ..مرة )  35( فة بأل التعريف ترد املعر   كلمة 

  ،      ،     ،   [: كلمة موت املعرفة تعريف إضافة 

    ،   [  ة )  17( تردمر..  

  73=  17 + 35 + 21: وهكذا يكون جمموع الطرف األول من هذه املعادلة 
  ..مرة )  67( املعرفة بأل التعريف ترد    كلمة  ..وباملقابل  

  ..مرة واحدة )  1( ترد     كلمة 

 ]      ،    ،   [ كلمة حياة املعرفة تعريف إضافةو
  ..مرات )  5( ترد 

  73=  5 + 1 + 67: ملعادلة وهكذا يكون جمموع الطرف الثاين من هذه ا
يعين خروج النفس من ) و ، ف ، ي ( القسم الثاين من مشتقّات اجلذر  – 2

  :مرات )  4( وهذا القسم يرد .. مع بقاء احلياة فيه ، وهذا يكون يف منام النفس  ماجلس
         .......   ]  55: آل عمران  [  

  .......       .......    ] 117: املائدة  [  

       .......   ] 60: األنعام [  
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 .......       .......    ] 104: يونس [  

إطالقاً ، فهو يعين حالة املنام حيث ) مبعىن فقدان احلياة ( وهذا القسم ال يعين املوت 
  ..ها احلي ميتوفّى اهللا تعاىل النفس فيها ، لتعود بعد ذلك إىل جس

وإضافاا ، حيث يقول  املناموما يقابل هذه احلالة يف كتاب اهللا تعاىل هو كلمة .. 
  .. ] 42: الزمر [                تعاىل

و ، ف ، ( وتتجلّى عظمة اإلعجاز اإلهلي أنَّ عدد مرات ورود مشتقّات اجلذر .. 
ها مىل جسيف كتاب اهللا تعاىل واليت تعين حالةً تكون يف املنام ، وتعود النفس بعدها إ) ي 

      ،     [: احلي ، يساوي بالضبط عدد مرات ورود كلمة املنام وإضافاا 

    ،    ،    [  ًات )  4( حيث ترد أيضامر ..  

        .......    ] 43: األنفال  [    

      .......    ] 23: الروم  [  

 .......         .......    ] 102: الصافات  [  

            .....    ] 42: الزمر  [   

.. اً مالدنيا نفساً وجساحلياة فهو انقطاع صلته ب.. أما املوت بالنسبة لإلنسان .. 
ها يف مخروجاً ائياً ال عودة بعده إىل جس) وفاة النفس (  ممبعىن خروج النفس من اجلس

فاملوت هو انقطاع الصلة احلية . .خروجاً ائياً  ملدنيا ، وخروج احلياة من اجلسحلياة اا
  ..والتفاعل احلي مع الوسط املادي احمليط 

ولذلك فاملوت يشمل األرض والنبات واحليوان واإلنسان وكلَّ حي يتفاعل .. 
  ..تفاعالً حياً مع الوسط احمليط به 
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         العبارة األوىل يف اآليـة الكرميـة   .. 

         ] هـي   ] 159: النساء    

    ..  من أهل الكتـاب استثناء ألي فأهـل  .. وهذه الصيغة ال حتمل أي
  ..ى ابنِ مرمي عليه السالم قبل موته سيؤمنون باملسيح عيس، الكتاب كلُّ أهل الكتاب 

  ..ال حتمل أي استثناء  )وإن من إالَّ ( فهذه الصيغة .. 
              ] 21: احلجر [  

          ]44: سراء اإل [  

             ] 58: اإلسراء [  

              ] 71: مرمي [  

               ]24: فاطر [  

سوف يؤمنون باملسيح عيسى ابنِ مـرمي  ، أهل الكتاب كلُّ أهل الكتاب .. إذاً .. 
  ..             :عليه السالم قبل موته 

 ، وهذه     :عبارة اآلية الكرمية هو ورود ما نراه أيضاً يف هذه 

   :العبارة  عن حدود دالالت االيت متيزه احدوده اهل العبارة        ..

  :فعبارة         عينفيما ت –عين ت – ة أصحاب الرساالت السماوي
 :    بينما دالالت العبارة  .. اضمن سياقٍ قرآينٍّ يخصصهيف حال ورودها  الثالث ، إالَّ

     تني السابقتني ، وال عالقةفهي حمصورة يف أتباع الرسالتني السماوي
  ..ألتباع الرسالة اخلامتة ا 
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     يف هذه اآلية الكرمية    ورود عبارة .. إذاً .. 

         ني هم أهل الكتاب ، وهمأنَّ املعني ؤكِّدي
وال عالقة ، ) الذين هادوا والنصارى ( الرسالتني السماويتني السابقتني  احملسوبون على

ن ف ..الكرمية  بعي الرسالة اخلامتة بدالالت هذه اآليةللمسلمني متآيات كتاب اهللا تعاىل تبي
تعين  عبارة قرآنية     أنَّبشكلٍ جلي ال خيفى على أي متدبرٍ هلا ،  لنا

  :من هذه اآليات . .. أتباع الرسالة اخلامتةالرسالتني السابقتني ، وال تعين  احملسوبني على
                

               ] 123: النساء [    

               

                                      

    ] 171: النساء [ 

             

                                       

             ] 68: املائدة [  

أهل الكتاب كلّهم ودون أي استثناء ، سيؤمنون بعيسى عليه السالم يف الفترة و.. 
       :       : القرآنية احملمولة بالعبارة 

     .. ه عليه السالمر مل يتحقَّق يف املاضي إطالقاً ، فمن املعلوم أنوهذا األم

         : به  معظمهمكفر ، ىل السماء إقبل رفعه 
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      ]52:  آل عمران [  ..  

         : سحب دالالت العبارة .. إذاً .. 

    خاطئ بكلِّ على املاضي ، قبل رفع عيسى عليه السالم إىل السماء هو أمر ،
إميان  [فهذا األمر  ..هو أمر تنقضه دالالت كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً  املقاييس ،

  .. مل يتحقَّق بعد  ]ودون أي استثناء  – عليه السالم به –هل الكتاب أ
  : حيث الالم املوطّئة للقسم بصيغة املضارع     : كلمة ورودو.. 

           ، ن  األدلّةمن مجلة هوأنَّ لنا اليت تبي
  ..آين ، وليس قبله زول النص القربعد ن، مستقبالً سيقع ، احلدث املعين ذه اآلية الكرمية 

: أليس الفعل املضارع .. موطِّئة للقسم ؟    : أليست الالم يف كلمة .. 

    صاله بنون التوكيد الثقيلة ؟اً على الفتح التحاكي ذلك ورود . ..مبنيأال ي

  :يف قوله تعاىل     : كلمة

              

           ] 32: يوسف [    

   : كلمة الالم يف وللقسم ،  ةًموطِّئ    : كلمةالالم يف  تليسأ

مبنياً    : املبين للمجهول ليس الفعل املضارع أ.. ؟  يف جواب القسم ةواقع
مدرك للحد األدىن من  هل يوجد عاقلٌ.. على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة ؟ 
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ليس     :أنَّ املعين بكلمة  –جمرد ختيل  –بإمكانه أن يتخيل  ، قواعد اللغة

  ..أمراً مستقبلياً بالنسبة لقول امرأة العزيز ؟ 
يف  –أيضاً  –نراه  ]     ،   [ يف كلميتأليس ما رأيناه .. 

  :يف قوله تعاىل ،    الالم يف كلمة 

             

       ]5:  الزمر [         
 واقعة   : موطِّئة للقسم ، والالم يف كلمة     : الالم يف كلمة ..

ون التوكيد التصاله بنمبين على الفتح     : املضارع يف جواب القسم ، والفعل

ليس     :أنَّ املعين بكلمة  –جمرد ختيل  –هل يوجد عاقل يتخيل ف ..الثقيلة 
  ..واألمثلة كثرية  .......أمراً مستقبلياً بالنسبة ملا أوحاه اهللا تعاىل ؟ 

ال ميكن لعاقل عنده حد أدىن من إدراك قواعد لسان كتاب اهللا تعاىل ، أن ف.. 
ل  –ل يتخيد ختيأنَّ اإلميان املعين بكلمة  –جمر:     اً بالنسبةحدثٌ ليس مستقبلي

  .. هذا األمر  ، الذي يخربنا اهللا تعاىل فيه ذالرتول كتاب اهللا تعاىل 
  : )وإن من إالَّ ( بالصيغة  مسبوقةً ذه الصيغة    ورود كلمة.. إذاً .. 
            ةَ ما ، له دالالته اليت تؤكِّد صح

، وبعده ، فلو كان األمر حيدث بشكلٍ مستمر قبل نزول النص القرآين . ..نذهب إليه 
وهذا ما نراه  .....كما بينا  ،ذه الصيغة     : على األقل ملا وردت كلمة

      : بالصيغة اليت ترد ا يف قوله تعاىل     : بورود كلمة

      ] واقع قبل نزول القرآن الكرمي وبعده  ، فالتسبيح املعين هنا ] 44: اإلسراء..  
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 : )وإن من إالَّ ( بالصيغة  وقة، ومسببصيغة املضارع     : كلمة وورود

             ، ، ته اليت له دالالهذا الورود
هم ن لنا تفاعالً من أهل الكتاب خيتارونه تبي ،فهذه الصيغة .. تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 

    : ولو وردت كلمة ...ليه السالم قبل موته بعيسى ع كإميان ،بإرادم 

       : قوله تعاىل يف .. مثالً .. بصيغة أُخرى ملا أدت هذا املعىن 

        ] نرى كلمة  ] 71: مرمي ،     بصيغة اسم
 لكنو ..ودون استثناء ألحد  فالورود إىل حالة الصراط حول جهنم سيحصل ، ..الفاعل 

  ..وإنما بشكل حتمي بعيداً عن اختيار اإلنسان ، ليس نتيجة اختيار  ..
بصيغة املاضي ملا أدت هذا املعىن ، ولكان     : ولو وردت كلمة.. 

القرآين ق هم باملسيح عيسى ابنِ مرمي حاصالًإميان ومثيل ذلك يف كتاب .. بل نزول النص
              :اهللا تعاىل هو قوله تعاىل 

     ] 24: فاطر [ ..   

       : لو كان احلدث املعين يف هذه اآلية الكرميةو.. 

      ملا جاءت كلمة ، واقعاً بشكلٍّ مستمر :     ذه
هل الكتاب إالّ هو مؤمن به أوإن من (  : أبداً ، وجلاءت بصيغة أُخرى ، مثالً، الصيغة 

  .. )قبل موته 

 : ذه الصيغة يف قوله تعاىل    : هو أنَّ ورود كلمة .. حاصل األمر.. 

             ،ٌعلى أنَّ احلدث املعين يف  دليل
  ..هو حدثٌ مستقبلي بالنسبة لرتول النص القرآين ، هذه اآلية الكرمية 
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  :   : كظرف زمان متعلِّق ب ،       : وورود العبارة.. 
             ،ة ما دليلٌ آخر على صح

هذه و.. .     : ، فإميان أهل الكتاب املعين هنا ، هو يف الزمن نذهب إليه 

وكنا قد .. وليس بصيغة الوفاة ، بصيغة املوت  نراها     :  القرآنية العبارة
  ..وليس من املوتى ، بينا كيف أنَّ عيسى اآلن متوفّى وفاة منام 

يف خطاب    ولنقف عند النص القرآين التايل الذي ترد فيه كلمة .. 
  ..اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم 

                           

           

              

       ] 55 – 54: آل عمران  [   

  قول اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم ..       من اهللا هو خطاب
يل فما وعد اهللا تعاىل به تعاىل لعيسى عليه السالم حينما مكر به الذين كفروا ، وبالتا

هو أربعة أمور ستحصل معه بعد هذا اخلطاب له ، وستحصل معه ، عيسى عليه السالم 
  :وهذه األمور هي .. بالترتيب الذي ترد به يف كتاب اهللا تعاىل 

1 –    ..  

2 –     ..  

3 –       ..  

4 –             ..  
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،     األمر األول كبشرى مما بشره اهللا تعاىل به ، وذه الصيغة .. 

، ات التالية هلا شأا شأن اخلصوصييعين خصوصية ستحصل مع عيسى عليه السالم ، 
وإضافة ملا .. ويعين حدثاً مل حيدث له من قبل .. وكمقدمة للخصوصيات التالية بعدها 

 ، بيناه أنَّ الوفاة املعنية هنا هي الوفاة اليت تكون يف املنام ، وليست الوفاة املتعلّقة باملوت
يزة متعلّقة بعيسى عليه هلا خصوصيتها كوفاة مم    الوفاة هنا : نقول 

كباقي  –يومياً حتصل له اليت كانت ، هو منامه يف وفاة ال، وخمتلفة عن السالم دون غريه 
  ..    :  قبل هذه الوفاة –البشر 

الصياغة القرآنية للموت املستقبلي بالنسبة للمخاطَب ، جاءت يف كتاب اهللا تعاىل .. 
     فاملوت املستقبلي. ..    : ها صيغة مشاة لصيغة كلمةبصيغ ال توجد في

  ..دون الصيغة الفعلية ، نراه يف قوله تعاىل  –بالنسبة للمخاطَب  –
               ] املؤمنون :

15 – 16  [  

               
  ] 31 – 30: الزمر [ 

، ) م ، و ، ت ( ولو نظرنا يف صيغ الفعل املضارع للمشتقّات املتفرعة من اجلذر .. 
دنيا ، لرأيناها بصياغات خمتلفة ، ال توجد واليت حتمل داللة املوت املستقبلي يف احلياة ال

حاصل لكلِّ نفس كنتيجة ال مفر  ، فاملوت) مميت ( فيها صيغة واحدة تؤدي معىن صيغة 
.. ]  57: العنكبوت [             : منها

  .. ه أجله الذي ال يقدم وال يؤخر ل، واملوت احلاصل كنتيجة ال مفر منها 
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                                  ] النحل :

61  [  
يف كتاب اهللا تعاىل ، فإنَّ الصيغة اليت ) و ، ف ، ي ( وحىت يف مشتقّات اجلذر .. 

  ..هي الوحيدة فقط يف هذه املشتقّات    : ترد فيها كلمة 
  :قوله هو مسألتان  أودما .. 
اليت خاطب اهللا تعاىل ا عيسى عليه السالم ، من    كلمة  – 1

هي تعين فكبيان إضايف ملا بيناه سابقاً ، وذلك ستحيل أن تعين الوفاة املتعلّقة باملوت ، امل
  ..ففي قول عيسى عليه السالم عن نفسه .. .امها الوفاة اليت تكون للنفس يف من

             ] 33: مرمي  [   

، ونرى يف هذه الصيغة فعل    نرى أنه يصف موته بالصيغة الفعلية .. 
املوت الطبيعي الذي جييء إىل اإلنسان ، وال نرى أي إشارة ألي استثناء ، فهو املوت 

حتمل ذات احليثيات احملمولة    : وهذه الصيغة ..... الذي ال يقدم وال يؤخر 

  ..  ] 30: الزمر [        : قوله تعاىل بدالالت 

 ها اُهللافاعلُ حتمل دالالت وفاةبصيغة نراها ،      : بينما العبارة.. 
  ..كرد من اهللا تعاىل على مكرهم ، وكنتيجة ملكر اهللا تعاىل رداً على مكرهم ، تعاىل 
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       ] 55 – 54: آل عمران  [   

يف قول عيسى    : فاملوت الطبيعي الذي نقرؤه من دالالت كلمة .. 

، ]  33: مرمي [             : عن نفسه 

دالالت الوفاة املتعلّقة     : يتناىف مع حتميل دالالت العبارة القرآنية 
باملوت ، كون هذه الوفاة هي بشرى وعطاء لعيسى عليه السالم مع جمموعة أمور بشره 

  ..لك اهللا تعاىل ا ، وكون هذه الوفاة رداً على مكرهم وإنقاذاً له من ذ
واليت تعين الوفاة اليت تكون للنفس    هذه الوفاة احملمولة بكلمة  – 2

  ..يف منامها ، هلا خصوصية خاصة بعيسى عليه السالم متيزها عن وفاة النفس يف منامها 
ها مثَّ تعود مخترج ا النفس من جسحيث فالوفاة اليت تكون للنفس يومياً يف منامها 

بينما .. تكون عادة لساعات .. هذه الوفاة  ..اعتدنا عليها يف حياتنا الدنيا  واليت إليه ،
الوفاة اليت أخرب اهللا تعاىل ا عيسى كرد على مكر الذين كفروا به واليت تعين وفاة النفس 

       : يف منامها ، وكبشرى بشره اهللا تعاىل ا 

                                ،
 –هي ... هلذه الوفاة  ى هي رفع اهللا تعاىل له كحدث تالٍوكبشرى متبوعة ببشرى أُخر

ه ممرة ، لن تعود فيها نفسه إىل جسوفاةٌ مست –ذه الصيغة الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل 
  : مكمن اخلصوصية احملمولة بالعبارة القرآنيةنرى وهنا  ..احلي آالف السنني   

  . .. لذلك فقول عيسى عليه السالم     يف حواره مع اهللا
  :تعاىل يف اآلخرة 
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    ]  117: املائدة [ 

  : ، يعين به الوفاة احملمولة بالعبارة القرآنية     : هذا القول .. 

   ت من بداية تنفيذ الوعد اإلهلي لهواليت استمر ،     حىت
، تلك العودة اليت من خالهلا يعرف أهل الكتاب  فيهاعودته يف آخر الزمان واليت سيموت 

           : به إمياناً سليماً حقيقته ويؤمنون 

       ] 159: النساء [ ..  

:     : ما نراه أنَّ قول عيسى عليه السالم يف حواره مع اهللا تعاىل .. 

                                         

                       

بأنه إله ، وهذا مل حيصل ، يتعلَّق بفترة زمنية ، يكون فيها االفتراء عليه  ] 117: املائدة [ 
أو ابن هللا تعاىل عن  بأنه إلهافتراؤهم عليه  ...، أبداً أثناء وجوده قبل رفعه إىل السماء 

إىل السماء ، قبل رفعه ف ..    : فترة وفاته  أثناء حصل، ذلك علواً كبرياً 
   ..معظمهم كفر به ، وبعد رفعه إىل السماء افتروا عليه بأنه إله 

 ملرحلة نرى وصفاً،      : الزمنية احملمولة بالعبارة الفترة يف نما يب.. 
وختتلف عن مرحلة افترائهم  ،ختتلف عن مرحلة وجوده قبل رفعه إىل السماء أُخرى ، 
، من أهل الكتاب بشر آخرون هناك ، ويف هذه املرحلة السماء  إىلبعد رفعه له عليه بأنه إ

      : هذه الفترةيف  يؤمنون به عليه السالمس –ودون أي استثناء  –كلُّهم 
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    : وهذا يؤكِّد لنا أنَّ الوفاة املعنية بقوله تعاىل .. ما بني عودته وموته 

بالعبارة  املوت احملمولختتلف متاماً عن ،     : وبقول عيسى عليه السالم 

     :القول بأنَّ الوفاة املعنية بالعبارة  ...     : الكرمية 

ودون أي  –أنَّ كلَّ أهل الكتاب  يقتضي،       : تعين املوت املعين بالعبارة
  ..آمنوا به قبل رفعه إىل السماء ، وهذا مستحيل بنص كتاب اهللا تعاىل  –استثناء 
  
  
  

 
   
 

  
  

 بصيغة املوت وليس بصيغة الوفاة       : ورود العبارة القرآنية ..إذاً .. 
النص أنه حدثٌ مستقبلي بالنسبة لرتول ، بله داللته  )إضافة ملا بيناه من أدلّة أُخرى ( 

  ..القرآين 
 يعتربهوهنا علينا أن منيز يف أهل الكتاب ، بني من يكفر به كاليهود ، وبني من .. 

إهلاً أو  يعتربونهإهلاً أو ابناً هللا تعاىل كالنصارى ، كالمها سيؤمن به حني عودته ، فالذين 
، سيؤمنون  يهودكالأنه رسول  ينكرونابناً هللا تعاىل ، سينتهون عن قوهلم هذا ، والذين 

كلُّ أهل الكتاب سيؤمنون به عليه السالم .. بالنتيجة .. بأنه رسولٌ من عند اهللا تعاىل 
  ..حني عودته 
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      :     : وما نراه أنَّ اإلميان هو به هو .. 

      .. به ،  ويثقونحلقيقته ،  يطمئنون: عىن مبقونه ويصد ..
  ..عرب إميان سحرة فرعون مبوسى عليه السالم ، واإلميان بشخص نراه يف كتاب اهللا تعاىل 

               

                     ]123:  األعراف [  

      :        : الصيغة و ..

   ،  أعين كون اإلميان املعين هو به عليه السالم :   ،  ؤكِّدضاً أي –ت– 
بأنه إله هو صحة ما نذهب إليه يف تفسرينا هلذه اآلية الكرمية ، فاألمر يتعلَّق بافترائهم عليه 

  ..سينتهي حني عودته ، الذي افتروه عليه بعد وفاته هذا االفتراء وأو ابن هللا تعاىل ، 
، الم جذر املشكلة عند اإلخوة الذين أنكروا عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه الس 

إىل الفرد من أهل الكتاب     يكمن يف أنهم يعتقدون بعودة الضمري يف كلمة 
  ..حني موته ، وليس إىل عيسى عليه السالم 

يف اآلية الكرمية اليت حنن بصدد دراستها ، كلُّ الضمائر تعود إىل املسيح عيسى ابنِ 
أنَّ الضمري اهلاء           مرمي ، فمن الواضح يف العبارة

يعود إىل عيسى ، وال خالف يف ذلك ، ومن الطبيعي أن يعود الضمري     يف كلمة 

إىل عيسى أيضاً ، وال خالف أنَّ عيسى عليه السالم هو      اهلاء يف العبارة 

  ..هذا ما يقتضيه املنطق اللغوي ..        املعين بالعبارة 
، اضطروا لتمرير مرادهم يف ذلك ، الذين أنكروا عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي .. 

إىل الذي ميوت من أهل       : إعادة الضمري اهلاء يف العبارة من خالل
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وهذا خروج فاضح على دالالت الصياغة .. عيسى عليه السالم  وليس إىل، الكتاب 

 آية فكيف يأتون إىل ثالثة ضمائر متتالية يف نسقٍ واحد يف.. اللغوية هلذه اآلية الكرمية 
،، الضمري املتصل يف    الضمري املتصل يف كلمة  [واحدة تعود إىل أمرٍ واحد 

دون أي  –مثَّ يرتعون ،  ]   املستتر يف كلمة ،، الضمري     كلمة 
  !!! ..عيدوه إىل متعلّق آخر ؟الضمري املتوسط فيها لي –دليل 

فلو فرضنا .. فِسد عليهم ما يذهبون إليه ت     العبارة القرآنية و ..

يعود إىل من ميوت من أهل الكتاب      جدالً أنَّ الضمري اهلاء يف العبارة 

واليت تعود      فالعبارة ..  )حني موته ( حني موته ، جلاءت هذه العبارة 
  ..حىت موته  تهتستمر فترةً متتد من عود دةًتعين مرحلةً حمد، إىل عيسى عليه السالم 

، ذه الصيغة بالذات      يف العبارة القرآنية    ويف كلمة .. 
دون أي صيغة أُخرى ، داللةٌ أُخرى تبين أنَّ الضمري اهلاء ال ميكن عودته إىل من ميوت من 

معظم أهل ف.. النطق  وال يستطيعلدنيا حلياة اصلته با عندما تنقطعموته  حنيأهل الكتاب 
ر منكري عودة املسيح عيسى ابنِ تصو، والكتاب يعتقدون مبا يعتقدون به حىت موم 

يقتضي إمياناً حني املوت ، أو على  ، هل الكتابأبعودة الضمري إىل من ميوت من  مرمي
لدنيا وال يقدر على النطق حلياة احيث تنقطع صلة من ميوت بااألقل من قبل املوت مباشرة 

ال  ، تد ملسافة كبريةمت   فكلمة . ....   وكلُّ ذلك ال حتمله كلمة  ..

   ومن األدلّة على ذلك هو كلمة .. ميكن حصرها مبرحلة ما قبل املوت مباشرة 
  :يف اآلية الكرمية التالية 
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             ] 90: يونس – 

91  [   
عون امتدت سنني كثرية قبل غرقه معصية فر ه ،معصية فرعون ليست حني غرق.. 

والقول ،          : ولذلك يقول اهللا تعاىل له ..

تعين قبيل موته أو      يف هذه العبارة القرآنية    بأنَّ كلمة 
، القرآين ، وعلى ما حيمله  حني موته ، هو جهلٌ كبري على دالالت النص فاضح وخروج

  ..كتاب اهللا تعاىل من دالالت لقصة فرعون 
صحة ما يذهب إليه منكرو عودة املسيح عليه  –أقول جدالً  –ولو فرضنا جدالً  ..

السالم ، بأنَّ من ميوت من أهل الكتاب يؤمن بعيسى عليه السالم حني موته ، مبعىن حني 
!!! .. ج نفسه من احلياة الدنيا ، لو فرضنا ذلك جدالً ، فما الفائدة من هذا اإلميان ؟خرو

قد وقفنا عند و ..ينفع صاحبه يف هذه اللحظة ؟  أمل يبين لنا كتاب اهللا تعاىل بأن اإلميان ال
     :ىل لننظر أيضاً يف قوله تعا ...أنه مل ينفعه بشيء رأينا و، إميان فرعون حني أدركه الغرق 

                                       

                

           ]158:  األنعام [    

           

              

      ]18:  النساء  [     

، يعود إىل من      العبارة القرآنية الضمري اهلاء يف القول بأنَّ .. إذاً .. 
وانقطاع ميوت من أهل الكتاب ، بأنه ال بد وأن يؤمن بعيسى عليه السالم حني موته 
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 من أهل الكتاب  أي أحدال يستثين  –كما نرى  – ، حيث اخلطابلدنيا حلياة اصلته با
             ، ليس صحيحاً على ، هذا القول

هل الكتاب ميوتون على ما هم عليه ، أنعلم أنَّ معظم  وحنن.. ، على اإلطالق اإلطالق 
ال ميكن حصرها مبرحلة ضيقة حني املوت حيث تنقطع فيها     كلمة بينا أنَّ وقد

   : تؤكِّد أنَّ الضمري اهلاء يف العبارة األدلّة ،لُّ ك. ......لدنيا حلياة صلة اإلنسان با

    إالَّ إىل عيسى عليه السالم  إعادتهال ميكن..  
لكانت الصيغة  –أقول على األقل  –اً ، على األقل لو كان كالمهم سليم.. 
لقُدمت : مبعىن ..  )) همؤمن ب هو إالَّ هقبل موت أهل الكتاب وإن من ((: بالشكل 
ما نراه  .. لكن.. ))  همؤمن ب هو((  : املُفترضةعلى العبارة      : العبارة 

حيث الضمري فيها يعود إىل عيسى عليه     : يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ العبارة 

      :        : السالم ، تتقدم العبارة 

    ..  إضافة  –يف كتاب اهللا تعاىلوهذه الصيغةنمن أدلّة دامغة اه ملا بي– 

لزمنا بإعادة الضمري يف كلمة ت :     زاوية . ..إىل عيسى عليه السالم فمن أي

إىل من ميوت من أهل     : ننظر منها إىل زعمهم بإعادة الضمري يف كلمة 
   ..الكتاب ، نرى أنَّ زعمهم ليس سليماً 

       ويف العبارة األخرية من هذه اآلية الكرمية .. 
  ..كيف ؟ .. ألكرب دليل على عودة املسيح عليه السالم 

ن حقيقة وناموساً حيكمه ، املسيح عليه السالم يف حواره يف اآلخرة مع اهللا تعاىل يبي
  ..  اًمجسونفساً ، فيهم موجوداً هو أنه ال يكون شهيداً على البشر إالَّ حينما يكون 
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   ]  117:  املائدة[ 

 وبين واضح         قول عيسى عليه السالم .. 
اً  ميكون فيه ه ال يكون شهيداً إالَّ على منيف أنهبعينيه ويسمع هيشاهد، وعلى ما حي 

صحة قول الً ولو فرضنا جد.. شهيداً على ما هو غائب عنه  بأذنيه ، وبالتايل ال يكون
ىل الفرد إ     يعيدون الضمري اهلاء يف العبارة  نالذيمنكري عودة املسيح 

فكيف سيشهد عيسى .. الذي ميوت من أهل الكتاب حني موته ، لو فرضنا ذلك جدالً 
ميالدي )  2012( عام على من ميوت من أهل الكتاب يف ، يوم القيامة عليه السالم 

!!!!!!! .. هو غائب عنه ؟ يف سيشهد على منك !! ..!!!!!كيف ؟!! .. !!!!!؟ مثالً
  !!!!!!! ..كيف ؟

هم يقولون يف تفسريهم هلذه اآلية الكرمية بأنَّ أي واحد من أهل الكتاب حني موته 
ولو فرضنا جدالً لو فرضنا ذلك جدالً ، : سيؤمن بعيسى عليه السالم ، وحنن نقول هلم 

فكيف سيكون عيسى عليه السالم شهيداً على ،  احلالةصاحبه يف تلك أنَّ اإلميان ينفع 
يف الوقت الذي يبين لنا عيسى يف كتاب اهللا تعاىل أنه ال ، هذا املعين من أهل الكتاب 

  !!!!!!! ..كيف ؟ ..! !!!!!!؟يكون شهيداً إالّ على ما يشهده وهو حي يف احلياة الدنيا 
تعين احلضور جسماً وعقالً  )شهيد ( ت كلمة يف كتاب اهللا تعاىل ، دالال.. 

، ) نفساً وجسما ( وإدراكاً ، فال يكون اإلنسان شهيداً إالَّ على ما يكون حاضراً عليه 
معىن  –فيما حتمل  –اليت حتمل  )شاهد ( وهي بذلك ختتلف عن دالالت كلمة 

  ..االستنباط العقلي ألمرٍ مل يكن الشاهد حاضراً فيه 
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    ] 28 – 26: يوسف [  

       احملمولة بالعبارة هذه احلقيقة القرآنية .. 
يح عيسى ابنِ مرمي تؤكِّد عودة املس من األدلّة القرآنية ، لغريها الكثريملا بيناه ، وإضافة 

كلُّ أهل الكتاب حبقيقته ، وينتهي  اؤمن فيهعليه السالم ، ليحىي ويعيش فترة من الزمن ي
  ..أو هو اهللا سبحانه وتعاىل ، وتنتهي هذه الفترة مبوته ، تعاىل فيها قوهلم عنه بأنه ابن اهللا 

متَّ ، إىل عودته  ، نةيف الفترة املمتدة من وفاته ورفعه منذ حوايل ألفي س.. إذاً .. 
ا أنزل اهللا تعاىل التلفيق عليه ، كما متَّ التلفيق يف الرسالة اخلامتة من روايات وتفسريات م

.. يف عودته ستتبين احلقيقة ، وسيحكم بالقرآن الكرمي .. ولذلك  ..ا من سلطان 
  : ) القرآن الكرمي( وبذلك يلتقي الروح الذي وضعه اهللا تعاىل يف كتابه    

        ] اهللا تعاىل ، مع الروح الذي مأل به  ] 52: الشورى

  : نفس عيسى عليه السالم                      

          ] 171: النساء [ ..  
عرضني عن هذه الدالالت عودة املسيح عليه السالم ، كم بعض منكريو.. 

  ..عودته الواضحة وضوح الشمس وسط النهار ، يستشهدون بالنص التايل على عدم 
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                      ]118 - 116:  املائدة [   

عليه السالم سيعود ،  يف اآلخرة ، وإن كان عيسىسيكون هذا احلوار : قالوا .. 
 حتىىل السماء إما بني رفعه  –يكون قد علم أنهم افتروا عليه  ، نه يف عودتهفهذا يعين أ

يف هذه اآليات وهنا أنه قال هلم اتخذوين وأمي إهلني من دون اهللا تعاىل ، ب –عودته 
، بذلك ينكر علمه  –والقول ملنكري عودة املسيح عليه السالم  –الكرمية يف سورة املائدة 

  ..ال توجد له عودة  –بناء على قوهلم  –إذاً 
لواً كبرياً ، سأل عيسى عليه السالم هل اهللا تعاىل عن ذلك ع: وهنا نقول هلؤالء  ..
            ليعلم ما حدث ؟!!!!! .. !!

حياسب عيسى عليه السالم على ما افتروه أن ، من أجل وهل اهللا تعاىل أجرى هذا احلوار 
م ال يعلم بأنَّ اهللا تعاىل يعلم أنه مل يقل هلم وهل عيسى عليه السال!!!!!!! .. عليه ؟

أم أنَّ األمر هو يف سياق إقامة احلجة !! .. !!!!!اتخذوين وأمي إهلني من دون اهللا تعاىل ؟
ه إهلني من دون اهللا ؟ على مخذ عيسى وأمد مؤمن بكتاب اهللا تعاىل ال  ...ن اتوجهل ي

على من اتخذ عيسى وأمه  –يف اآلخرة  –قامة احلجة يعلم أنَّ هذا احلوار هو يف سياق إ
  ..  وأنه ليس يف سياق حماسبة عيسى عليه السالم  ،إهلني من دون اهللا تعاىل ؟ 

أنَّ  ، ال يعلمكتاب اهللا تعاىل دالالت لحد األدىن من مدرك لهل يوجد مؤمن .. 
، إنما عالقته بشهادة عليه السالم بعلم عيسى ال و، األمر ال عالقة له بعلم اهللا تعاىل 

بأنه قال هلم اتخذوين وأمي الذي افتروه عليه ، كتفنيد لزعمهم ، يوم القيامة ، عيسى 
  ..إهلني من دون اهللا تعاىل ؟ 
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هل أنكر عيسى عليه السالم علمه ، أم أنكر شهادته على صدق : وهنا نسأل  ..

    : ليس قوله عليه السالم أ.. ؟ أثناء وفاته زعمهم وافترائهم عليه 

                 
يف سياق إقامة احلجة على من  –العلم بال  –ألكرب دليل على أنَّ األمر يتعلَّق بالشهادة 

  ..؟ فتروا عليه أثناء وفاته ا
عندما يسافر أحدنا إىل بلد ما ، وحيدث يف غيابه أمر ما ، ويعود ، سيعلم باألمر .. 

ال : بالتأكيد .. هل يستطيع أن يكون شهيداً عليه ؟ .. لكن .. الذي حصل أثناء غيابه 
يف  –ليس علمه و –فما نراه أنَّ عيسى عليه السالم ينكر شهادته .. يكون شهيداً عليه 

بأنه قال هلم اتخذوين  –أثناء وفاته  –سياق حوارٍ هدفه إقامة احلجة على من افتروا عليه 
  ..وأمي إهلني من دون اهللا تعاىل 

يف كتاب اهللا تعاىل ، األدلّة على عودة املسيح عليه السالم ، بينة ملن يتدبر .. 
تصوراته ومزاجه الفكري ، فبالتأكيد نصوص كتاب اهللا تعاىل ، أما من يسري خلف 

  ..يحمل النصوص احلاملة هلا دالالت من جيبه سض عن هذه الدالالت ، وسيعرِ
 ..ا أدلّة منكرو عودة املسيح عليه السالم ، يم ، حيسبوالخرجون أوهاماً من خمي

 خامتَعليه السالم  أليس النيب حممد: من ذلك قوهلم ..  ما يذهبون إليه يف هذا األمرعلى 
فإنّ عودة املسيح عليه السالم تقدح بكون النيب حممد  – والقول هلم –لنبيني ؟ ، وبالتايل ا

عيسى عليه  :هلم  نقول عون أنفسهم ذا الكالم ، وكأنناقني.. عليه السالم خامتَ النبيني 
 .. كتاب اهللا تعاىلاملذكور يف ال عالقة له بعيسى السالم سيولد والدة كشخصٍ آخر 

.. ؟ بين أنّ من ميوت ال يعود ، واهللا تعاىل يكيف سيعود من مات : منهم من يقول 
، أو وسيعود من حالة املوت عيسى عليه السالم مات  :م نقوله هليقولون ذلك وكأننا 

  ..كأنهم ميلكون دليالً من كتاب اهللا تعاىل بأنَّ عيسى عليه السالم مات 
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 ..نتاً ا بيهل السنن .. لكن .. مبا فيه الكفاية أنَّ عيسى عليه السالم متوفَّى وليس مي

  :ه تعاىل أمل يقرأ هؤالء قولَ.. أبداً .. الكونية تعمل بعيداً عن قدرة اهللا تعاىل وقيوميته ؟ 
                                  

     ............   ]243:  البقرة [   

                                     

          ............    ]259:  البقرة [   

أين هو اآلن ؟ ، وكأنه يعلم ملكوت السماوات واألرض ، وحبث : من يسأل  منهم
، أين هو ؟ : جاء ليسألنا ، و ومل جيد املسيح عليه السالموانتهى من حبثه ، فيها كلِّها ، 

  ..يس بقدرة اهللا تعاىل وبعلمه كأنَّ املسألة حتدث بقدرة البشر ووفق تصورام وليتكلّم و
     :      : بعضهم يعيد الضمري يف كلمة .. 

     ىل القرآن الكرمي ، وهو يرى بعينيه ، أنَّ السياق السابق يتعلَّق بعيسى إ
  ..الكرمي يف هذا السياق عليه السالم ، وأنه ال ذكر للقرآن 

             

                 

                     

                

       ]159 - 156:  النساء [  

من ذكْرٍ يف السياق  وجد له إشارةٌإىل ما ال ت ن أن نعيد ضمرياًكيف من املمك.. 
هل نضع نتائجنا املسبقة الصنع هدفاً نضعه أمام !!! .. كيف ؟!!! .. السابق للنص ؟
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ىل ، ونبدأ بالبحث له عن مقدمات ال أساس هلا ، ضاربني بعرض دالالت كتاب اهللا تعا

  !!! ..احلائط األدلّة الدامغة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل  ؟
ما دام عيسى عليه السالم سيشهد يوم القيامة على إميام به ، : منهم من يقول .. 

     : يف قوله تعاىل  )هلم ( وليس    فلماذا نرى كلمة 

   وذلك كمحاولة إلجياد ما يسعفه يف إنكار عودة املسيح عليه السالم ،..  
  !! ..!!!!!تعين حتمية سلبية هذا الشيء ؟، هل الشهادة على الشيء .. 
           

      ]143:  البقرة [  

            

        ]78:  احلج [  

                                   

         ]لت53:  فص [  

وشهادة عيسى يوم القيامة على من عاصرهم يف عودته ، هل هي مقصورة فقط .. 
  ! .. !!؟إجياباً كانت أم سلباً اليت رآها ، دة على كلِّ أعماهلم على إميام به ، أم هي شها

معظم منكري عودة املسيح عليه السالم ، يسقطون موقفهم من الروايات على .. 
اللتني ال وجود هلما يف كتاب اهللا ( هذه املسألة ، فيقرنون مسأليت الدجال واملهدي املنتظر 

.. بشكلٍ واضح  –كما رأينا  –ملها كتاب اهللا تعاىل مبسألة عودة املسيح اليت حي) تعاىل 
وبعضهم ينكر عودة املسيح عليهم السالم ، فقط ألنَّ املوروث يقول بذلك ، فقط ، 

  ..وكأنَّ التنوير جمرد إنكارٍ لكلِّ ما بني أيدينا 
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التارخيية ، إنما مما رأيته جلياً يف دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وال عالقة ملا أذهب إليه مبا 
وما .. كتاب اهللا تعاىل ، ال من قريب وال من بعيد دالالت ل املخالفةحتمله الروايات 

عرضته يف هذا البحث هو جزء من األدلّة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل لعودة املسيح عليه 
  .. جانباً آخر من األدلّة اليت تؤكِّد ذلك) ى املعجزة الكرب( السالم ، وقد بينت يف كتاب 

، يف سبيل اهللا تعاىل  حيصر مست جهاده سبل اهللا تعاىل ، ال يهتدي إليها إالَّ من.. 
  ..للوصول إليها ، سائراً خلف دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وليس أمامها 

              ]العنكبوت  :

69 [   

تعد من أهم املعايري ، للتمييز بني من يركب  ، مسألة عودة املسيح عليه السالم.. 
ري يف موجة التنوير دون منهجٍ علمي سليم حامله دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وبني من يس

، حبر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، مبركب قواعد اللسان اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 
كتاب اهللا تعاىل ، دالالت لنور  التنوير هو اتباع. ......وبسمت املنطق والعقل ارد 

  ..وغريه  على املوروثردود أفعال جمرد و ، وليس جمرد إنكار
             

     ]157:  األعراف [  
  

 


