هل صلب المسيح عيسى ابن مريم ؟
أم ألقي شبهه على شخص آخر؟

تأليف
األخ ليث

المقدمـــــــــة
السالم معكم
س َوا ٍء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم أَ اَّل نَ ْعبُ َد
ب تَ َعالَ ْوا إِلَى َك ِل َم ٍة َ
انطالقا من اآلية القرآنية  :قُ ْل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكتَا ِ
ُون ا
إِ اَّل ا
َّللاِ فَإِنْ ت ََولا ْوا فَقُولُوا
َّللاَ َو ََّل نُ ْ
ش ِر َك ِب ِه َ
ضنَا بَ ْع ً
ش ْيئًا َو ََّل يَتا ِخ َذ بَ ْع ُ
ضا أَ ْربَابًا ِمنْ د ِ
ش َهدُوا بِأَناا مسلمون .آل عمران .46
ا ْ
نظرا لما تمثله هذه االية القرآنية من تحدي كبير اليمان للمسيحيين بموت وقيامة السيد
المسيح وانطالقا من محبتي الشخصية الخواني المسلمين كوننا نعيش سوية في هذا
الكون وتربطنا عالقات تصل لدرجة االخوة في كثير من االحيان وجدت من الواجب
البحث في هذا الموضوع لغرض التوصل لفهم مشترك حول الذي حصل بالفعل وبدون
ان يكون هناك تضارب بين وجهات النظر.
وحيث أنني مؤمن إيمان راسخ برسالة السيد المسيح والتي تتمحور حول إنشاء عالقة
مباشرة مع هللا الواحد بصفة أبناء وليس عبيد بعد قبولنا فداء السيد المسيح للبشرية على
الصليب.
بعد البحث والدراسة في الكتب اإلسالمية وبالتحديد في المواضيع محل االختالف بين
المسيحيين والمسلمين والتي تسبب عثرة للكثيرين ,اخترت أن ابدأ بأحد أهم المواضيع
الواجبة البحث وهي "هل فعال مات السيد المسيح على الصليب ودفن لمدة ثالثة أيام ثم
قام من القبر ,أم لم يمت بل تم استبداله بشخص آخر والناس اشتبهت فيه؟" من هنا بدأت
البحث في كتب التفسير اإلسالمية المعتمدة لدى جميع الطوائف اإلسالمية (السنة ,السنة
الصوفية ,السنة السلفية ,تفاسير الشيعة أالثني عشرية ,تفاسير الزيدية ,تفاسير االباضية)
لغرض التوصل إلى مفهوم جميع المسلمين عن هذه الحادثة ,حيث أنني مدرك تماما
وجهه النظر المسيحية لهذا الموضوع والتي لم يتم االجتهاد بها كونها حدث تأريخي
حصل أمام أعين تالميذ السيد المسيح ووالدته العذراء مريم وهم من نقلوا لنا أحداث
الصلب وما بعده.

أقـ ـ ـوال المفسرين
سأبدأ بما ذكر في القرآن الكريم عن هذا الموضوع:
صلَبُوهُ َولَ ِكنْ ُ
شبِّهَ
َّللا َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
سى ابْنَ َم ْريَ َم َر ُ
يح ِعي َ
س َ
سو َل ا ِ
"وقَ ْولِ ِه ْم إِناا قَتَ ْلنَا ا ْل َم ِ
َ
لَ ُه ْم َوإِنا الا ِذينَ ْ
اختَلَفُوا ِفي ِه لَ ِفي شَكٍّ ِم ْنهُ َما لَ ُه ْم بِ ِه ِمنْ ِع ْل ٍم إِ اَّل اتِّ َبا َع الظانِّ َو َما قَتَلُوهُ
يَقِينًا"النساء 751
هنا اليهود جاءوا يتفاخرون بأنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا والرد جاء لهم
بالنفي ,اختلف علماء المسلمين في تفسير هذه اآلية لما تمثله من نقلة جذرية في ما كان
يؤمن به المسيحيون من مئات السنين قبل مجئ اإلسالم وما جاءت به هذه اآلية من
مفاجأة للكثيرين.
أود أيجاز نقاط االختالف لدى علماء المسلمين على النحو التالي:
 -1هل اليهود ذكروا جملة "رسول هللا" في اآلية أعاله للتبجح ,أم هللا هو الذي وضعها
لرفع شأن رسوله؟
لم يجتمع المفسرين من كافة الطوائف االسالمية على رأي محدد بشأن هذه الجملة
الحيوية والتي ستكون مفتاح تفسير هذه االية فان الغالبية الساحقة من التفاسير عرضت
التفسيرين من دون التأكيد او الوقوف مع احدهم وادناه ما قاله البعض:
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فإن قيل :اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة
والفاعل ابن الفاعلة ،فكيف قالوا :إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا؟
والجواب عنه من وجهين :األول :أنهم قالوه على وجه االستهزاء كقول فرعون
{ إِ َّن َرسُولَ ُك ُم ٱلَّ ِذى أُرْ ِس َل إِلَ ْي ُك ْم لَ َمجْ نُون }
[الشعراء ]72 :وكقول كفار قريش لمحمد صلى هللا عليه وسلم:
وا ٰيأَيُّهَا ٱلَّ ِذى نُ ّز َل َعلَ ْي ِه ّ
{ َوقَالُ ْ
ٱلذ ْك ُر إِنَّكَ لَ َمجْ نُون }
[الحجر ،] 6 :والثاني :أنه يجوز أن يضع هللا الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في
الحكاية عنهم رفعاً لعيسى عليه السالم عما كانوا يذكرونه به.

 -7كم كان عدد الحواريين(التالميذ) المرافقين للسيد المسيح ساعة إلقاء الشبه؟ لم أجد
رقم محدد تم االتفاق عليه من قبل جميع المفسرين.
حدثنا مـحمد بن الـحسين ،قال :ثنا أحمد بن الـمفضل ،قال :ثنا أسبـاط ،عن السديّ :أن
صروا عيسى وتسعة عشر رجالً من الـحواريـين فـي بـيت.
بنـي إسرائيـل َح َ
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن ابن إسحاق ،قال :كان اسم ملك بنـي إسرائيـل الذي
بعث إلـى عيسى لـيقتله ،رجالً منهم يقال له :داود ،فلـما أجمعوا لذلك منه لـم يَ ْفظَع عبد
من عبـاد هللا بـالـموت فـيـما ذكر لـي فَظَعُه ،ولـم يجزع منه جزعه ،ولـم يدع هللا فـي
صرفه عنه دعاءه حتـى إنه لـيقول فـيـما يزعمون :الله ّم إن كنت صارفـاً هذه الكأس عن
أحد من خـلقك ،فـاصرفها عنـي وحتـى إن جلده من كرب ذلك لـيتفصد دَماً .فدخـل
الـمدخـل الذي أجمعوا أن يدخـل علـيه فـيه لـيقتلوه هو وأصحابه ،وهم ثالثة عشر
بعيسى،
القمي ،عن هارون بن عنترة ،عن وهب بن منبه ،قال:
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا يعقوب
ّ
أتـى عيسى ومعه سبعة عشر من الـحواريـين فـي بـيت،
وقال وهب بن منبه أتى عيسى ومعه سبعة من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما
دخلوا عليهم صيَّرهم هللا كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى
أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى ألصحابه من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة فقال رجل
منهم اسمه سرجس أنا فخرج إليهم فقال أنا عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه ورفع هللا
عيسى من يومه .
وقيل :إنهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت فدخل عليهم رجل من اليهود
فألقى هللا تعالى عليه شبه عيسى ورفع عيسى فقتلوا الرجل عن السدي.
 -3من الذي القي الشبه عليه هل هو سرخس ,طيطانوس ,بودس زكريا بوطا أم اصغر
الحواريين حيث ال يوجد رأي صريح ومحدد عن هوية الذي القي الشبه عليه!
 يجمع اهل السنة ان الملقى الشبه عليه هو طيطانوس (يهوذا االسخريوطي) تفاسير اهل السنة الصوفية والسلفية والشيعة أالثني عشرية لم يجتمعوا على رأي محددبل ذكروا جميع اآلراء!
 -4هل الشبه القي على جميع الحواريين ام على واحد منهم واليكم بعض ما قاله العلماء:
تفسير جامع البيان في تفسير القرآن /الطبري (ت  310هـ) مصنف و مدقق

القمي ،عن هارون بن عنترة ،عن وهب بن منبه ،قال:
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا يعقوب
ّ
أتـى عيسى ومعه سبعة عشر من الـحواريـين فـي بـيت ،وأحاطوا بهم ،فلـما دخـلوا
ّ
لتبرزن لنا عيسى
علـيهم صوّرهم هللا كلهم علـى صورة عيسى ،فقالوا لهم :سحرتـمونا
أو لنقتلَنَّكم جميعاً فقال عيسى ألصحابه :من يشتري نفسه منكم الـيوم بـالـجنة؟ فقال رجل
منهم :أنا .فخرج إلـيهم فقال :أنا عيسى وقد صوّ ره هللا علـى صورة عيسى ،فأخذوه
فقتلوه وصلبوه .فمن ث َّم ُ
شبِّه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى ،وظنت النصارى مثل ذلك
أنه عيسى ،ورفع هللا عيسى من يومه ذلك.
يح
حدثنا بشر بن معاذ ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله { :إنَّا قَتَ ْلنا الـ َم ِس َ
صلَبُوهُ } ...إلـى قوله { :وكانَ َّ
ُول َّ
َزيزاً
هللاِ َوما قَتَلُوهُ َوما َ
ِعي َسى ا ْبنَ َمرْ يَـ َم َرس َ
هللاُ ع ِ
َح ِكيـماً } أولئك أعداء هللا الـيهود اشتهروا بقتل عيسى بن مريـم رسول هللا ،وزعموا
نبـي هللا عيسى ابن مريـم قال ألصحابه :أيكم يُقذف
أنهم قتلوه وصلبوه .و ُذكر لنا أن ّ
نبـي هللا .فقُتل ذلك الرجل ،ومنع
علـيه شبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل من أصحابه :أنا يا ّ
هللا نبـيه ورفعه إلـيه.
روي عن ابن عباس أنه قال :لما مسخ هللا تعالى الذين سبّوا عيسى وأ ّمه بدعائه بلغ ذلك
يهوذا وهو رأس اليهود فخاف أن يدعوا عليه فجمع اليهود فاتّفقوا على قتله فبعث هللا
تعالى جبرائيل يمنعه منهم ويعينه عليهم وذلك معنى قولـه { :وأيّدناه بروح القدس }
فاجتمع اليهود حول عيسى فجعلوا يسألونه فيقول لهم :يا معشر اليهود إن هللا تعالى
يبغضكم فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبرائيل في خوخة البيت الداخل لها روزنة في سقفها
فرفعه جبرائيل إلى السماء فبعث يهوذا رأس اليهود رجالً من أصحابه اسمه طيطانوس
ليدخل عليه الخوخة فيقتله فدخل فلم يره فأبطا عليهم فظنوا أنه يقاتله في الخوخة فألقى
هللا عليه شبه عيسى فلما خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه.
وقال أبو علي الجبائي إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناًََ فقتلوه وصلبوه على موضع عال
ولم يم ّكنوا أحداً من الدنُو إليه فتغيَّرت حليته وقالوا :قد قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على
عوامهم ألنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى فلما دخلوه كان عيسى قد رفع من
بينهم فخافوا أن يكون ذلك سبباً إليمان اليهود به
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أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه :األول :أن اليهود لما علموا أنه
حاضر في البيت الفالني مع أصحابه أمر يهوذا رأس اليهود رجالً من أصحابه يقال له
طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه السالم ويخرجه ليقتله ،فلما دخل عليه أخرج هللا
عيسى عليه السالم من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه
وقتلوه .الثاني :وكلوا بعيسى رجالً يحرسه وصعد عيسى عليه السالم في الجبل ورفع
إلى السماء ،وألقى هللا شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى .الثالث :أن

اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم :من يشتري الجنة
بأن يلقى عليه شبهي؟ فقال واحد منهم أنا ،فألقى هللا شبه عيسى عليه فأخرج وقتل ،ورفع
هللا عيسى عليه السالم .الرابع :كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السالم،
وكان منافقاً فذهب إلى اليهود ودلهم عليه ،فلما دخل مع اليهود ألخذه ألقى هللا تعالى
شبهه عليه فقتل وصلب .وهذه الوجوه متعارضة متدافعة ،وهللا أعلم بحقائق األمور.
 -5هل فعال قام هللا سبحانه وتعالى بإلقاء شبه السيد المسيح على شخص آخر؟
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إن جاز أن يقال :أن هللا تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب السفسطة،
فإنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد ،ولكنه ألقى شبه زيد عليه ،وعند ذلك ال يبقى النكاح
والطالق والملك ،وثوقاً به ،وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر ألن خبر التواتر إنما يفيد
العلم بشرط انتهائه في اآلخرة إلى المحسوس ،فإذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في
المحسوسات توجه الطعن في التواتر ،وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع ،وليس
لمجيب أن يجيب عنه بأن ذلك مختص بزمان األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ألنا نقول:
لو صح ما ذكرتم فذاك إنما يعرف بالدليل والبرهان ،فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك
البرهان وجب أن ال يقطع بشيء من المحسوسات ووجب أن ال يعتمد على شيء من
األخبار المتواترة ،وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطريق الكرامات مفتوح،
وحينئذ يعود االحتمال المذكور في جميع األزمنة :وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن
في التواتر ،والطعن فيه يوجب الطعن في نبوّة جميع األنبياء عليهم الصالة والسالم،
فهذا فرع يوجب الطعن في األصول فكان مردوداً.
 -6ما المقصود بجملة " َوإِنا الا ِذينَ ْ
ش ٍّك ِم ْنهُ" هنا نالحظ ايضا الكثير
اختَلَفُوا ِفي ِه لَفِي َ
من التفاسير الغير مجتمعة في الرأي:
التفاسير جاءت على النحو التالي:
اختلفوا فقال بعضهم :إنه ٰإله ال يصح قتله .وقال بعضهم :إنه قتل وصلب .وقال بعضهم
إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضهم رفع
إلى السماء وقال بعضهم :الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا .فإن قلتُ { :
شبّ َه }
مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح ،فالمسيح مشبه به وليس بمشبه ،وإن أسندته
إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر قلت :هو مسند إلى الجار والمجرور وهو { لهم }
كقولك خيل إليه ،كأنه قيل :ولكن وقع لهم التشبيه.
والبعض قال:
وفيه تفسيران:

أحدهما :أنهم اختلفوا فيه قبل قتله ،فقال بعضهم :هو إله ،وقال بعضهم :هو ولد ،وقال
بعضهم :هو ساحر ،فشكوا { َما لَهُم ِب ِه ِم ْن ِع ْل ٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ } الشك الذي حدث فيهم
باالختالف.
والثاني :ما لهم بحاله من علم  -هل كان رسوالً أو غير رسول؟  -إال اتباع الظن.
يقول بعض المسلمين بأنهم ال يهتمون كثيرا لتفاصيل تفسير اآليات ,ولكني أقول بان هذا
ممكنا لو كانت اآلية ال تغير مفهوم إيماني عميق وتنقض دين بأكمله ,ولكن مثل هذه
اآلية وبما تمثله من منعطف خطير في أيمان اإلنسان المسلم يجب بل ويجب التعمق بكل
حرف قيل فيها.

من هو عيسى ابن مريم في التفاسير أعاله
أما شخصية السيد المسيح التي ظهرت في جميع تفاسير هذه اآلية فقد كان يمتاز بـ:
 -7الخوف
حدثنا الـحسن بن يحيى ،قال :أخبرنا عبد الرزاق ،قال :أخبرنا معمر ،عن قتادة فـي
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن ُ
شبِّهَ لَهُ ْم } قال :أُلِقـي شبهه علـى رجل من
قولهَ { :وما قَتَلُوهُ َوما َ
الـحواريـين فقُتل ،وكان عيسى ابن مريـم ع ََرض ذلك علـيهم ،فقال :أيكم أ ِلقـي شب ِهي
علـي.
علـيه وله الـجنة؟ فقال رجل:
ّ
ملحوظة :هل المسيح بهذه الدرجة من الجبن والتلميذ بهذه الدرجة من الشجاعة؟

تفسير بحر العلوم /السمرقندي (ت  325هـ) مصنف و مدقق
وذلك أن اليهود ،لما اجتمعوا على قتله ،هرب منهم ودخل في بيت فأمر ملك اليهود
رجالً يدخل البيت يقال له :يهوذا ويقال :ططيانوس فجاء جبريل  -عليه السالم  -ورفع
عيسى  -عليه السالم  -إلى السماء
وكذلك هو تفسير الطبري

 -2التملق ألجل مصلحة معينة.
وقد رُوي عن وهب بن منبه غير هذا القول ،وهو ما:
حدثنـي به الـمثنى ،قال :ثنا إسحاق ،قال :ثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم ،قال :ثنـي عبد
الصمد بن َم ْعقِل ،أنه سمع وهبـاً يقول :إن عيسى ابن مريـم لـما أعلـمه هللا أنه خارج من
الدنـيا جزع من الـموت وش ّ
ق علـيه ،فدعا الـحواريـين وصنع لهم طعاماً ،فقال:
احضُرونـي اللـيـلة ،فإن لـي إلـيكم حاجة فلـما اجتـمعوا إلـيه من اللـيـل َع َّ
شاهم ،وقام
يخدمهم ،فلـما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضِّ ئُهُ ْم بـيده ويـمسح أيديهم بثـيابه،
علـي شيئاً اللـيـلة مـما أصنع فلـيس منـي وال
فتعاظموا ذلك وتكارهوه ،فقال :أال من ر ّد
ّ
أنا منه فأقرّ وه ،حتـى إذا فرغ من ذلك ،قال :أما ما صنعت بكم اللـيـلة مـما خدمتكم علـى
الطعام وغسلت أيديكم بـيدي ،فلـيكن لكم بـي أسوة ،فإنكم ترون أنـي خيركم ،فال يتعظّم
بعضكم علـى بعض ،ولـيبذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم .وأما حاجتـي
التـي استعنتكم علـيها ،فتدعون لـي هللا وتـجتهدون فـي الدعاء أن يو ِّخر أجلـي فلـما
نصبوا أنفسهم للدعاء ،وأرادوا أن يجتهدوا ،أخذهم النوم حتـى لـم يستطيعوا دعاء ،فجعل
يوقظهم ويقول :سبحان هللا أما تصبرون لـي لـيـلة واحدة تعينونـي فـيها؟ قالوا :وهللا ما
ندري ما لنا ،لقد كنا نس ُمر فنكثر السمر ،وما نطيق اللـيـلة سمراً وما نريد دعاء إال ِحيـل
بـيننا وبـينه فقال :ي ُْذهَب بـالراعي وتتفرّ ق الغنـم.
 -3الغش
النه بفعلته ه ذه كان ينوي غش المؤمنين به في ذلك الوقت واليهود اللذين يريدون صلبه
على حد سواء.
 -6اَّلنتقام
تفسير الكشاف /الزمخشري (ت  535هـ) مصنف و مدقق
[الزخرف ]9 :روي ّ
أن رهطاً من اليهود سبوه وسبوا أ ّمه فدعا عليهم «اللَّهم أنت ربي
وبكلمتك خلقتني ،اللَّهم العن من سبني وسب والدتي» ،فمسخ هللا من سبهما قردة
وخنازير.
وهذا التفسير يناقض تماما شخصية السيد المسيح المتسامحة والغافرة لألعداء قبل
األصدقاء وهو الذي طلب من هللا أن يغفر للذين صلبوه وهو يتألم على الصليب.
تفسير الكشف والبيان  /الثعلبي (ت  472هـ)
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسّ :
إن عيسى(عليه السالم) استقبل رهطاً من اليهود
وقالوا :الفاجر بن الفاجرة والفاعل بن الفاعلة ،فقذفوه وأُ ّمه فلما سمع عيسى ذلك دعا
عليهم ،وقال :اللهم أنت ربي وأنا عبدك من روح نفخت ولم أُتَّهم من تلقاء نفسي " اللهم
فالعن من سبّني وسبَّ أُ ّمي ".

ملحوظة :كيف يمكن للسيد المسيح ان يقول مثل هذا الكالم وهو الذي قال احبوا
اعدائكم وباركوا العنيكم !!!!

 -5هل َّللا صنع اكذوبة وجاء بعد  466سنه لتصحيحها؟ كل هذا تفاديا لموت المسيح؟
 -4ما معنى قول المسيح في العشاء اَّلخير عندما كسر الخبز وسقا الخمر؟
وفيما هم ياك لون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التالميذ وقال خذوا كلوا.هذا هو
الن هذا هو دمي الذي .واخذ الكاس وشكر واعطاهم قائال اشربوا منها كلكم .جسدي
للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا .متى 75-76 :76

ما هي رسالة السيد المسيح أذا؟
إن كانت النهاية بهذا الشكل فما هو الغرض اإللهي من إرسال نبيه إلى األرض:
 -1كي يقول كالم يناقضه بنفسه(ال تكذب) وهو بهذه التفاسير يظهر لنا أبو الكذابين الذي
كذب على الدولة آن ذاك وصنع له شبيها وكذب على المؤمنين به الذين شاهدوه على
الصليب.
كما يظهر بمن يقول الكالم وال يطبقه فهو من قال احبوا اعدائكم ومن ثم يظهر بهذه
التفاسير انه اول المنتقمين من اعدائه !!!
 -7كي يهيئ تالميذ لخدمة زائفة ليس لها معنى.
 -3تخاذل عن كل ما مكتوب عنه في اسفار العهد القديم ومزامير النبي داود
وبالخصوص مزمور  77الذي يتحدث بالتفصيل عن حادثة الصلب.
"النه قد احاطت بي كالب.جماعة من االشرار اكتنفتني.ثقبوا يد ّ
ي ورجل ّي .احصي كل
في .يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون" .
عظامي.وهم ينظرون ويتفرسون ّ
وما جاء في سفر اشعياء االصحاح 53
"من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب .نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة
ال صورة له وال جمال فننظر اليه وال منظر فنشتهيه .محتقر ومخذول من الناس رجل
اوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن احزاننا حملها

واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا ومذلوال .وهو مجروح الجل
معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه وبحبره شفينا .كلنا كغنم ضللنا ملنا كل
واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا .ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة
تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه .من الضغطة ومن الدينونة
اخذ.وفي جيله من كان يظن انه قطع من ارض االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي .
وجعل مع االشرار قبره ومع غني عند موته.على انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش
اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن.ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول ايامه ومسرة
الرب بيده تنجح .من تعب نفسه يرى ويشبع.وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم
هو يحملها  .لذلك اقسم له بين االعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت
نفسه واحصي مع اثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين"
هذه كانت بعض النبؤات التي تحدثت عن الذي سيحصل للسيد المسيح قبل مجيئة
ب 1000-200سنة فهل هللا في العهد القديم وايام المسيح يختلف عنه في وقت االسالم؟
 -4هذه التفاسير تبين بان هذا الشخص هو ليس المسيح المنتظر النه لم يطبق ما كتب
عنه من الفداء للبشرية فهو لم يفدي أحدا بل الذ بجلده.
 -5هل كل الذي حصل جاء تفاديا للموت؟
على المستوى البشري ,شاهدنا على مر التاريخ الكثير من الزعماء الذين تقدموا للموت
بأرجلهم ولم يخافوا ألنهم كانوا مؤمنين بقضيتهم ,فما بالكم باألنبياء؟

محاورة للعقل
من التفاسير أعاله أود محاورة العقل اإلسالمي بما يلي:
 -1وجهه النظر اإلسالمية عن هذه اآلية هو بان هللا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر للعالم
حقيقة غابت عن أعين الناس الذين شاهدوا صلب السيد المسيح ومن تناقل هذا اإليمان
عنهم ,فهل نجحت هذه اآلية بشرح ما جرى بشكل واضح ولم يقبل الشك واالختالف في
الرأي؟ أم أن االختالف وصل إلى أجزاء التفاصيل الدقيقة لآلية؟
وجميعكم يعلم القاعدة القانونية التي تقول انه أذا تضاربت أقوال الشهود كان ذلك برهانا
على بطالن االدعاء!!!

 -7نظرا لحساسية هذا الموضوع وما تمثله من طعن كامل للمعتقد المسيحي المؤسس
على موت وقيامة السيد المسيح ,أما كان ينبغي إنشاء سورة كاملة تتحدث عن الذي
جرى بأدق التفاصيل كي تزيل الشكوك واالختالف؟.
 -3ما هي اإلرادة اإللهية من هذا العمل؟ هل أن يصنع شهود زور وان ينسف المسيحية
في مهدها؟ فجميع التفاسير قاطبة تشير إلى أن جميع التالميذ كانوا حاضرين ساعة ألقاء
الشبه والسؤال هل هللا هيأ هوالء التالميذ وجعل السيد المسيح يعدهم لخدمة زائفة (شهود
زور) الن الجميع يعلم بان هؤالء التالميذ هم من بدأو بالتبشير بالمسيحية على أساس
موت وقيامة السيد المسيح كفارة عن خطايا العالم ,فان كانوا قد شاهدوا عملية إلقاء الشبه
وبشروا بالعكس فهم كذابين وشهود زور ولكن إن كانوا كذلك كيف استشهدوا على
أساس هذا األيمان؟ وان كانوا لم يشاهدوا ما حصل من وجهه نظر البعض اللذين
يعتقدون ان الشبه القي على الجميع ولم يعرفوا التالميذ بما حصل ,فهل أراد هللا أن ينهي
المسيحية بمهدها بخداع هؤالء التالميذ وجعلهم يبشرون بشي باطل؟؟؟
لنرى ما قاله الحواري بطرس في أول موعظة له بعد صعود السيد المسيح إلى السماء:
ايها الرجال االسرائيليون اسمعوا هذه االقوال.يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من
هذا .قبل هللا بقوات وعجائب وايات صنعها هللا بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون
الذي .اخذتموه مسلما بمشورة هللا المحتومة وعلمه السابق وبايدي اثمة صلبتموه وقتلتموه
الن داود يقول فيه كنت .اقامه هللا ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه
لذلك سر قلبي وتهلل .ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع
النك لن تترك نفسي في الهاوية وال تدع .لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء
ايها الرجال .عرفتني سبل الحياة وستمالني سرورا مع وجهك .قدوسك يرى فسادا
اال خوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس االباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى
فاذ كان نبيا وعلم ان هللا حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب .هذا اليوم
سبق فراى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الجسد ليجلس على كرسيه
واذ ارتفع .فيسوع هذا اقامه هللا ونحن جميعا شهود لذلك .الهاوية وال راى جسده فسادا
بيمين هللا واخذ موعد الروح القدس من االب سكب هذا الذي انتم االن تبصرونه
الن داود لم يصعد الى السموات.وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن .وتسمعونه
فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان هللا جعل .حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك يميني
يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا" أعمال 36-77 :7
وهل يمكن لحواريين كذابين ان يصنعوا معجزات باسم الشخص الذي يكذبون حوله:
وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة .وكان رجل اعرج من
بطن امه يحمل.كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسال صدقة

من الذين يدخلون الهيكل .فهذا لما راى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال
لياخذ صدقة .فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا .فالحظهما منتظرا ان ياخذ
منهما شيئا .فقال بطرس ليس لي فضة وال ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك.باسم يسوع
المسيح الناصري قم وامش .وامسكه بيده اليمنى واقامه ففي الحال تشددت رجاله وكعباه
فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح هللا .
وابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح هللا .وعرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل
الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتالوا دهشة وحيرة مما حدث له .أعمال 10-1 :3
 -4الجميع يعلم بان قلب األم ال يخطئ فكيف وإن كانت العذراء مريم وهي جالسة تحت
الصليب تتألم مع اآلم ابنها الحبيب فهل استطاعت العذراء تمييز ابنها من غيره وهي
القديسة التي لم يلمسها الشيطان حسب الرأي اإلسالمي:
”حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان فيستهل صارخا
ض َع ْتهَا قَالَ ْ
ت
من نخسة الشيطان إال ابن مريم وأمه ” وفي سورة آل عمران" فَلَ َّما َو َ
ض ْعتُهَا أُ ْنثَى َو َّ
ض َع ْ
ْس ال َّذ َك ُر َك ْاألُ ْنثَى َوإِنِّي َس َّم ْيتُهَا َمرْ يَ َم
ت َولَي َ
هللاُ أَ ْعلَ ُم بِ َما َو َ
َربِّ إِنِّي َو َ
َوإِنِّي أُ ِعي ُذهَا ِبكَ َو ُذرِّ يَّتَهَا ِمنَ ال َّ
َّجيم" آل عمران 36363
ان الر ِ
ش ْيطَ ِ
ان كان الشيطان ال يقدر ان يخدع العذراء فهل أراد هللا أن يخبرنا انه هو الذي خدع
العذراء وجعلها تبكي وتتألم على شخص ليس ابنها؟؟؟
 -5هل أراد هللا معاقبة الملقى الشبه عليه أم تكريمه؟:
أيضا هنا لم يتفق العلماء حول هذا الموضوع حيث جاءت اآلراء كما يلي:
الرأي األول :في حال كون الملقى الشبه علية هو احد التالميذ المختارين من قبل السيد
المسيح – فهذا وكما وعده السيد المسيح فسيكون معه في الفردوس.
الرأي الثاني :انه التلميذ الخائن الذي وشى بالسيد المسيح مقابل  30درهما – فهذا
سيكون في جهنم.
تفاسير اهل السنة:
تفسير تفسير القرآن /الفيروز آبادي (ت 512هـ) مصنف و مدقق
ٱَّلل } أهلك هللا صاحبهم تطيانوس {
يح ِعي َسى ٱ ْبنَ َمرْ يَ َم َرس َ
وبقولهم { إِنَّا قَتَ ْلنَا ْٱل َم ِس َ
ُول َّ ِ
صلَبُوهُ َولَ ٰـ ِكن ُ
شبِّ َه لَهُ ْم } ألقي شبه عيسى على تطيانوس فقتلوه بدل عيسى
َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
تفسير بحر العلوم /السمرقندي (ت  325هـ)

ٱَّلل } هذا قول هللا ،ال قول اليهود،
وبقولهم { :إِنَّا َق َت ْل َنا ْٱل َم ِس َ
يح ِعي َسى ٱ ْبنَ َمرْ يَ َم َرسُو َل َّ ِ
ُول َّ
ٱَّللِ } يعني
وقول اليهود :إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ،ثم قال هللا تعالىَ { :رس ِ
الذي هو رسول هللا وذلك أن اليهود ،لما اجتمعوا على قتله ،هرب منهم ودخل في بيت
فأمر ملك اليهود رجالً يدخل البيت يقال له :يهوذا ويقال :ططيانوس فجاء جبريل  -عليه
السالم  -ورفع عيسى  -عليه السالم  -إلى السماء ،فلما دخل الرجل إلى البيت لم يجده،
فألقى هللا شبه عيسى عليه ،فلما خرج ظنوا أنه عيسى فقتلوه ،وصلبوه ،ثم قالوا إن كان
هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا ،فأين عيسى؟ فاختلفوا فيما بينهم فأنزل
صلَبُوهُ َولَ ٰـ ِكن ُ
شبّ َه لَهُ ْم }
هللا تعالى إكذاباً لقولهم فقالَ { :و َما قَتَلُوهَُ ،و َما َ
تفسير معالم التنزيل /البغوي (ت  516هـ) مصنف و مدقق
صلَبُوهُ َولَ ٰـ ِكن ُ
شبِّهَ
ٱَّلل َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
يح ِعي َسى ٱ ْبنَ َمرْ يَ َم َرس َ
{ َوقَوْ لِ ِه ْم إِنَّا قَتَ ْلنَا ْٱل َم ِس َ
ُول َّ ِ
لَهُ ْم } وذلك ّ
أن هللا تعالى ألقى َشبهَ عيسى عليه السَّالم على الذي دلّ اليهو َد عليه،
تفسير مقاتل بن سليمان /مقاتل بن سليمان (ت  150هـ)
يح ِعي َسى ٱ ْبنَ َمرْ َي َم }  ،ولم يقولوا :رسول هللا ،ولكن هللا عز وجل
{ َوقَوْ ِل ِه ْم إِنَّا قَتَ ْلنَا ْٱل َم ِس َ
ُول َّ
صلَبُوهُ َولَ ٰـ ِكن ُ
شبِّهَ لَهُ ْم } بصاحبهم
ٱَّللِ }  ،ثم قال تعالىَ { :و َما قَتَلُوهُ َو َما َ
قالَ { :رس َ
الذى قتلوه ،وكان هللا عز وجل قد جعله على صورة عيسى فقتلوه ،وكان المقتول لطم
عيسى ،وقال لعيسى حين لطمه :أتكذب على هللا حين تزعم أنك رسوله ،فلما أخذه اليهود
ليقتلوه ،قال لليهود :لست بعيسى ،أنا فالن ،واسمه يهوذا ،فكذبوه وقالوا له :أنت عيسى،
وكانت اليهود جعلت المقتول رقيباً على عيسى صلى هللا عليه وسلم ،فألقى هللا تعالى
ذكره شبهه على الرقيب فقتلوه
تفسير الكشف والبيان  /الثعلبي (ت  472هـ)
ً
فلما رأى رأس اليهود ما جرى بأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته آنفا فاجتمعت كلمة
اليهود على قتل عيسى فاجتمعوا عليه وجعلوا يسألونه فقال لهم :كفرتم وان هللا يبغضكم،
فغضبوا من مقالته غضباً شديداً وثاروا إليه ليقتلوه فبعث هللا تعالى جبرئيل ،وأدخله
خوخة فيها روزنة في سقفها فصعد به إلى السماء من تلك الروزنة فأمر يهودا رأس
اليهود رجالً من أصحابه يقال له ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله فلما دخل
ططيانوس الخوخة لم ير عيسى بداخلها فظنوا إنه يقاتله فيها وألقى هللا تعالى عليه شبه
عيسى ،فلما خرج ظن إنه عيسى فقتلوه وصلبوه.
تفسير التفسير الكبير  /لإلمام الطبراني (ت  360هـ)
ٱَّلل }؛ قال ابنُ عبَّاس:
قَوْ لُهُ تَ َعالَىَ { :وقَوْ لِ ِه ْم إِنَّا قَتَ ْلنَا ْٱل َم ِس َ
يح ِعي َسى ٱ ْبنَ َمرْ يَ َم َرسُو َل َّ ِ
(و َذلِكَ أنَّهُ لَ َّما ُم ِس َخ ال َّر ْهطُ الَّ ِذ ْينَ َسب ْ
ازي َْر؛
َ
ُّوا ِع ْي َسى َوأ َّمهُ ،فَ َم َس َخ هللاُ َم ْن َسبَّهُ َما قِ َر َدةً َو َخنَ ِ
ْ
ُ
ْ
وخافَ ْ
ت اليَهُو ُد َ
ب ِم ْنهُ ْم َود ََخ َل
ت َد ْع َوتَهُ؛ فَاجْ تَ َمعُوا َعلَى قَ ْت ِل ِه؛ فثَارُوا إلَ ْي ِه ِليَقتُلوهُ؛ فَهَ َر َ
فَ ِز َع ِ
س َما ِء؛ َوأ َم َر يَهُو ِديّاً َملِ ُ
ك
بَيْتاً فِي َس ْقفِ ِه روْ َزنَة  -أيْ ُك َّوة  -فَ َرفَ َعهُ ِجب ِْر ْي ُل عليه السالم إلَى ال َّ
ْال َيهُو ِد َر ُجالً يُقَا ُل لَهُ ِط ْيطَانُوسُ ْ
أن َي ْد ُخ َل ْال َب ْي َ
ت فَ َي ْقتُلَهُ؛ فَ َد َخ َل فَلَ ْم يَ ِج ْدهُ ،فَأَ ْلقَى هللاُ َعلَ ْي ِه
صلَبُوهُ.
َشبَهَ ِع ْي َسى عليه السالم ،فَلَ َّما َخ َر َج إلَى أصْ َحاب ِه قَتَلُوهُ َوهُ ْم يَظُنُّونَ أنَّهُ ِع ْي َسى ،ثُ َّم َ

 -6ومن ناحية أخرى يتوافر لدينا دليل ماديّ يتعذر على أي باحث موضوعي تجاهله.
فقد ورد في قصة صلب المسيح أن يوسف الرامي ونيقوديموس عضوي السنهدريم
اللذين كانا قد آمنا سراً بالمسيح ،قد استحصال على إذن رسمي من الحاكم الروماني
بيالطس البنطي بدفن المسيح في قبر كان قد أعده يوسف الرامي لنفسه .واستطاعا معاً -
وربما بمساعدة خدمهما  -أن يقوما بجميع مراسيم الدفن كما نصت عليها الشريعة
اليهودية ،فلو كان المصلوب هو الشبيه ،وليس المسيح ،كيف لم يستطيعا أن يميّزا بين
جسد المسيح وبين جسد الشبيه وهما اللذان قاما بغسله وتطييبه وتكفينه؟ أكان هذا الشبيه
مماثالً للمسيح في طوله ،وحجمه ولون بشرته ،وما قد يتميز به من خصائص جسدية
شخصية؟ والحقيقة إن ما أقدم عليه يوسف الرامي كان إتماماً لنبوءة إشعياء النبي عن
المسيح :
ار قَ ْب ُرهَُ ،و َم َع َغنِ ٍّي ِع ْن َد َموْ تِ ِه" (إشعياء .)9 :53
" • َو ُج ِع َل َم َع األَ ْش َر ِ
وعلينا أن نشير هنا إلى أن الوثائق المتوافرة لدينا تنبر أن محاكمة المسيح استغرقت ليلة
بكاملها وشطراً من النهار التالي .وكانت تلك في محضر رؤساء اليهود ،ومجلس
السنهدريم وهو أعلى سلطة دينية في زمن المسيح .لهذا فإن االعتقاد الشائع بين المسلمين
أن المصلوب لم يكن المسيح بالذات بل شخصاً آخر لعله يهوذا اإلسخريوطي ،اعتقاد
خاطئ من أساسه لم تثبته الوقائع وال يتفق مع طبيعة األحداث .ألم يكن في وسع
المصلوب البديل في أثناء محاكمته أن يحتج ولو احتجاج الضعيف نافياً أنه المسيح؟ إن
الوثائق التي بين أيدينا لم تسجل لنا احتجاجاً واحداً أو شبه احتجاج صدر عن هذا الشبيه!
وال أعتقد أن يهوذا اإلسخريوطي  -إن كان حقاً هو المصلوب كما ي َّدعي المسلمون -
يهمل مثل هذه الفرصة الذهبية إلنقاذ نفسه من هذه الميتة الشنيعة.
وكذلك يسجل لنا اإلنجيل موقفاً إنسانياً ال يمكن أن يصدر عن شخص غير المسيح
بالذات .ففي الساعات األخيرة من حياته ،وهو ما برح معلقاً على الصليب ،نراه بكل
محبة يصفح عن قاتليه وأعدائه .وهذا فعل ال يمكن أن يأتيه شخص مثل يهوذا
اإلسخريوطي الخائن الذي سلم سيده إلى أيدي خصومه األل ّداء.
 -2أين هي جثة ذاك التلميذ الذي صلب ومات عوضا عن المسيح؟
إلى يومنا هذا الكل يعلم بان قبر السيد المسيح فارغ وتزوره الماليين سنويا.
 -5يعتقد اغلب المسلمين أن الكتاب المقدس قد أصابه التحريف ,الم يكن أولى بالذي
حرف الكتاب ان يلغي عقيدة الفداء وموت السيد المسيح على الصليب؟ كي يثبت بان
يسوع هو ليس المسيا المنتظر من قبل اليهود.

 -9الكل يعلم بان رفع السيد المسيح كان عبارة عن معجزة عظيمة ,فلو خيروك حكما
فأيهما تختار ,أن يقوم هللا بإلقاء شبه السيد المسيح على إنسان ثاني ويرفعه وبهذه الحالة
وبعد مجئ اإلسالم ومعرفة اليهود بما حصل سيقولون قد خاف وهرب منا أذا نحن
المنتصرون ,ام يجعله يموت على الصليب ويقيمه بعد ثالثة أيام ليراه كل من امن به
وهو منتصرا على الموت ومحققا لجميع النبؤات التي تحدثت عن رسالته ويذهل أعدائه
ويثبت لهم فشلهم بالقضاء عليه و رسالته ؟ فأيهما أعظم كمعجزة اعتقد إن األولى ليست
معجزة الن البشر يمكنه أن يفعلها بفضل التقنيات المتوفرة في كل زمان ومكان فهناك
أنواع من فنون التخفي والماكياج ولكن ان يقام ميت من القبر فمن الذي يستطيع
عملها؟؟؟
 -10ماذا عن اآليات التي تشير بوضوح ان المسيح يجب ان يموت قبل رفعه:
ال َّ
ي َو ُمطَهِّرُكَ ِمنَ ٱلَّ ِذينَ َكفَرُواْ َو َجا ِع ُل ٱلَّ ِذينَ
{ إِ ْذ قَ َ
ٱَّللُ ٰي ِعي َس ٰى إِنِّي ُمتَ َوفِّيكَ َو َرافِعُكَ إِلَ َّ
ق ٱلَّ ِذينَ َكفَر ْ
ُوا إِلَىٰ يَوْ ِم ْٱلقِيَا َم ِة ثُ َّم إِلَ َّي َمرْ ِج ُع ُك ْم فَأَحْ ُك ُم بَ ْينَ ُك ْم فِي َما ُكنتُ ْم فِي ِه
ٱتَّبَعُوكَ فَوْ َ
تَ ْختَلِفُونَ } آل عمران 55
حدثنـي يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد فـي قوله { :إِنّي ُمتَ َوفِّيكَ
ى } قال :متوفـيك :قابضك ،قال :ومتوفـيك ورافعك واحد .قال :ولـم يـمت بعد
َو َرا ِفعُكَ إِلَ َّ
اس فِى ْٱل َم ْه ِد َو َك ْهالً }
يقتل الدجال ،وسيـموت ،وقرأ قول هللا ع ّز وجلَّ { :ويُ َكلّ ُم ٱلنَّ َ
حتـى َ
قال :رفعه هللا إلـيه قبل أن يكون كهالً ،قال :وينزل كهالً.
وقال آخرون :معنى ذلك :إنـي متوفـيك وفـاة موت .ذكر من قال ذلك:
علـي ،عن ابن
حدثنـي الـمثنى ،قال :ثنا عبد هللا بن صالـح ،قال :ثنـي معاوية ،عن
ّ
عبـاس ،قوله { :إِنّي ُمتَ َوفِّيكَ } يقول :إنـي مـميتك.
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن ابن إسحاق ،عمن ال يتهم ،عن وهب بن منبه
الـيـمانـي أنه قال :توفـى هللا عيسى ابن مريـم ثالث ساعات من النهار حتـى رفعه إلـيه.
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن ابن إسحاق ،قال :والنصارى يزعمون أنه توفـاه
سبع ساعات من النهار ،ثم أحياه هللا.
إلـي ،ومطهرك من الذين
وقال آخرون :معنى ذلك :إذ قال هللا يا عيسى ،إنـي رافعك ّ
كفروا ،ومتوفـيك بعد إنزالـي إياك إلـى الدنـيا .وقال :هذا من الـمق ّدم الذي معناه التأخير،

والـمؤخر الذي معناه التقديـم.
السؤال المنطقي يقول :إن كان هللا قد جعله ينام أو قبض روحه فهل هذا يعني غير
الموت؟ فان قبض هللا روح إنسان أو أنامه وجئت اليقاضه فهل سيصحو؟ الجواب هو
كال ,أذا هو ميت ,ان هذه اآلية واضحة وال تحتاج إلى تفسير فالكالم واضح ولو كان
المقصود غير الوفاة لقالتها اآلية بصراحة لقالت مثال قابضك او منيمك.....والخ.
 -11لماذا لم يعلق رسول اإلسالم عن هذه اآلية؟ واجب الرسول أن يعطي التفاصيل إن
كان هناك شي جديد أو منحى جديد يريد هللا من خالله إرشاد الناس
ض الا ِذي ت َْختَلِفُونَ فِي ِه
ت قَا َل قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوألُبَيِّنَ لَ ُك ْم بَ ْع َ
َولَ اما َجا َء ِعي َ
سى ِبا ْلبَيِّنَا ِ
َّللا َوأَ ِطيعُو ِن (الزخرف )63:43
فَاتاقُوا ا َ
 -17عن من قال هللا هذا الكالم؟
إِ ْذ قَا َل ا
ي َو ُمطَ ِّه ُركَ ِمنَ الا ِذينَ َكفَ ُروا َو َجا ِع ُل الا ِذينَ
َّللاُ يَا ِعي َ
سى إِنِّي ُمت ََوفِّيكَ َو َرافِعُكَ إِلَ ا
ق الا ِذينَ َكفَ ُروا إِلَى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ثُ ام إِلَ اي َم ْر ِج ُع ُك ْم فَأَ ْح ُك ُم َب ْينَ ُك ْم ِفي َما ُك ْنتُ ْم ِفي ِه
اتا َب ُعوكَ فَ ْو َ
ت َْختَلِفُونَ
من هم اللذين اتبعوه وكيف أكرمهم هللا وهم قد خدعوا؟
 -13إن كنت تؤمن بالقرآن فأشر لي أين توجد جملة إن هللا ألقى شبه السيد المسيح على
إنسان ثاني؟ فعبارة "شبه لهم" ال تعني ابدا القاء الشبه على انسان ثاني
 -14لنقرأ أقوال السيد المسيح على الصليب:
.1
.7
.3
.4

اغفر لهم يا أبتاه ألنهم ال يعلمون ما يفعلون – هنا كان يفعل الشفاعة
اليوم تكون معي في الفردوس
هذه امك وهذا هو ابنك (يوحنا)
الهي الهي لماذا تركتني

هل هذه الكلمات ممكن ان تصدر عن تلميذ خائن؟
إن كان يهوذا قد اخذ شبه يسوع فهل يمكنه قول أعاله ومن هو الذي شنق نفسه الحقا ....
 -15من الذي يجب أن يعاقب لو فعال أراد هللا أن يستبدل السيد المسيح بشخص آخر؟:

لو نظرنا من منظورنا البشري فمن الذي انتصر بعد كل ما ورد في التفاسير اإلسالمية
سنقول اليهود بالتأكيد حيث انهم تخلصوا من المسيح ويهوذا االسخريوطي وهم اصحاب
قرار القتل لم يجرى لهم شيئا فهل هذا هو عدل هللا ؟ والجميع يعلم ان قتل او االمساك
بقاتل مأجور ال ينهي الجريمة ان لم يحاسب الرأس المدبر لها ,اذا لو كان هللا ليستبدل
نبيه فكان باالولى استبداله برئيس الكهنة اليهودي (قيافا) الذي اعد العدة وخطط ونفذ كل
ما جرى.

 -16لنقرأ ما قاله السيد المسيح عن موته وقيامته في العشاء االخير:
ولما كان المساء اتكأ مع االثني عشر .وفيما هم ياكلون قال الحق اقول لكم ان واحد منكم
يسلمني .فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل انا هو يا رب .فاجاب وقال.الذي
يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني .ان ابن االنسان ماض كما هو مكتوب عنه.ولكن
ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن االنسان.كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد .فاجاب
يهوذا مسلمه وقال هل انا هو يا سيدي.قال له انت قلت( .متى )75-70 :76
الحظ الخطاب الصريح للسيد المسيح فهو روح هللا العالم بكل شئ فهو يعلم تماما ما
الذي سيحصل ولكنه ال يهتم الن ابن االنسان ماضي كما قال بخطة الفداء التي كتب عنها
ووعد هللا بها مؤمنيه ,والحظ كيف انه يكسر الخبز ويشبهه بجسده الذي سيبذل لمغقرة
خطايا البشر ودمه الطاهر الذي سيسفك ليطهرنا ,السيد المسيح اسلم نفسه للموت بارادته
التمام رسالته فالرسالة يجب ان تكتمل بموته وقيامته منتصرا من بين االموات كما هو
مكتوب عنه ,حيث لو كان الذي سيصلب غيره فما معنى هذا الكالم؟
 -12يخبرنا الكتاب المقدس والتاريخ بقصة كان بامكان هللا ان يستغلها لتخليص رسوله :
وكان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجمع اسيرا واحدا من ارادوه .وكان لهم حينئذ
اسير مشهور يسمى باراباس .ففيما هم مجتمعون قال لهم بيالطس من تريدون ان اطلق
لكم.باراباس ام يسوع الذي يدعى المسيح .النه علم انهم اسلموه حسدا .واذ كان جالسا
على كرسي الوالية ارسلت اليه امرأته قائلة اياك وذلك البار.الني تألمت اليوم كثيرا في
حلم من اجله .ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس
ويهلكوا يسوع .فاجاب الوالي وقال لهم من من االثنين تريدون ان اطلق لكم.فقالوا
باراباس .قال لهم بيالطس فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح.قال له الجميع ليصلب .
فقال الوالي وايّ شر عمل.فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب .فلما رأى بيالطس انه
ال ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائال اني بريء من

دم هذا البار.ابصروا انتم .فاجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى اوالدنا .حينئذ
اطلق لهم باراباس.واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب( .متى )76-15 :72

ألتفسير
و ما المقصود بهذه اآلية إذا؟
أنا سالت نفس السؤال وطلبت من هللا أن يفتح بصيرتي لفهم الشرح الذي يقبله العقل وال
يتعارض من تسلسل اإلحداث التاريخية والدينية ,فما كان مني إال وتوجهت عيناي على
جملة رسول هللا:
صلَبُوهُ َولَ ِكنْ ُ
شبِّهَ
َّللا َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
سى ابْنَ َم ْريَ َم َر ُ
يح ِعي َ
س َ
سو َل ا ِ
"وقَ ْولِ ِه ْم إِناا قَتَ ْلنَا ا ْل َم ِ
َ
لَ ُه ْم َوإِنا الا ِذينَ ْ
اختَلَفُوا ِفي ِه لَ ِفي شَكٍّ ِم ْنهُ َما لَ ُه ْم بِ ِه ِمنْ ِع ْل ٍم إِ اَّل اتِّ َبا َع الظانِّ َو َما قَتَلُوهُ
يَقِينًا"النساء 751
لو كان الموضوع يخص شخص المسيح لكانوا قد اكتفوا بذكر اسمه "عيسى ابن مريم"
ولكنهم هنا يتحدثون عن المسيح كرسول سواء من وجهه نظر اليهود انه رسول ام حسب
ادعائه هو أم إن هللا وضع الذكر الحسن بدل القبيح كل هذه اآلراء ال تنفي ان المقصود
بهذه اآلية هو المسيح الرسول ! ,علما ان اليهود ولغاية اليوم ينتظرون المسيا (المسيح
المنتظر).
صلَبُوهُ" هو لعلمهم بأنه رسول َّللا وليس لشخص المسيح
النفي في " َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
حيث إن اليهود حين قرروا صلب السيد المسيح لم يكونوا يعلمون بأنهم سيقتلون رسول
هللا (المسيا المنتظر) بل مشتبهين بأنه ساحر وهذه حقائق تاريخية تؤكدها تفاسير أسالمية
عدة ,وهنا هم يكذبون بقولهم أنهم قتلوا رسول هللا (عن علم) لذلك جاء الرد لهم بأنهم لم
يقتلوه أو يصلبوه عن علم بأنه رسول هللا بل شبه لهم بأنه ساحر وهم كانوا دوما مشككين
بهويته واتبعوا الظن حين قتلوه ولكن بعظهم تأكد انه المسيح المنتظر حين أقامه هللا من
القبر وتخبرنا اإلحداث التاريخية إن الكثير من اليهود قد اعتنقوا المسيحية بعد معرفتهم
بقيامة السيد المسيح ومن ضمنهم احد الجنود المشاركين بأحداث الصلب,
وكل هذا لتتم النبوءة بان المسيح سيكون حجر عثرة لغير المؤمنين وحجر زاوية لكل من
يؤمن به  ....لذلك هكذا يقول السيد الرب.هانذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان
حجر زاوية كريما اساسا مؤسسا.من امن َّل يهرب .أشعياء 74 :22
ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي اسرائيل وفخا وشركا لسكان
اورشليم  .أشعياء 76 :2

تفاسير اسالمية قريبة من التفسير اعاله:
تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /ابن عطية (ت  546هـ)

فهذه الطائفة التي قالت { إنا قتلنا المسيح } غير الذين نقضوا الميثاق في الطور ،وغير

الذين اتخذوا العجل ،وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله { :عيسى ابن مريم } وقوله

عز وجل { :رسول ا هل } إنما هو إخبار من ا هل تعالى بففة لعيسى وهي الرسالة ،على
جهة إظهار ذنب هؤالء المقرين بالقتل ،ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى ألنهم فلبوا

ذلك الشخص على أنه عيسى ،وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول ،ولكن لزمهم الذنب

من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى فكأنهم قتلوه ،واذا كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب
عنهم اعتقادهم أنه غير رسول،

وروي أن هذه القفة كلها لم يكن فيها إلقاء شبه شخص عيسى على أحد وانما المعنى
{ ولكن شبه لهم } أي شبه عليهم الملك الممخرق ،ليستديم ملكه ،وذلك أنه لما نقص
واحد من الجماعة وفقد عيسى عمد إلى أحدهم وبطش بفلبه وفرق الناس عنه.

تفسير زاد المسير في علم التفسير /ابن الجوزي (ت  592هـ)

قوله تعالى { :وقولهم إِنا قتلنا المسيح } قال الزجاج :أي باعترافهم بقتلهم إَِّياه ،وما قتلوه،
ي َّ
عذاب من قتل ،ألنهم قتلوا الذي قتلوا على أنه نبي
عذبون
َ
ُ
تفسير تفسير القرآن /ابن عبد السالم (ت  660هـ)
َّ ِ
اخ َتَلفُوْا } قبل القتل فقال بعضهم :هو إله ،وقال آخرون :هو ولد ،وقال
ين ْ
{ َوِا َّن الذ َ
اع الظَّ ِّن } الشك الذي حدث فيهم باالختالف ،أو ما لهم بحاله
آخرون :ساحر { .إِالَّ اتَِّب َ
من علم هل كان رسوالً ،أو غير رسول؟ إال اتباع الظن

تفسير البحر المحيط /ابو حيان (ت  254هـ)و تفسير الجواهر الحسان في تفسير
القرآن /الثعالبي (ت  525هـ)

ولم يذكر ابن عطية سوى الثاني قال :هو إخبار من ا هل تعالى بففة عيسى عليه

السالم ،وهي الرسالة على جهة إظهار ذنب هؤالء المقرين بالقتل ولزمهم الذنب ،وهم لم

يقتلوا عيسى ،ألنهم فلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى ،وعلى أن عيسى كذاب ليس

أن قتلهم وقع في عيسى ،فكأنهم قتلوه،
برسول .ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا ّ
وليس يدفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه غير رسول.
وفيه تفسيران:

أحدهما :أنهم اختلفوا فيه قبل قتله ،فقال بعضهم :هو إله ،وقال بعضهم :هو ولد ،وقال
بعضهم :هو ساحر ،فشكوا { َما َلهُم بِ ِه ِم ْن ِعْلٍم إِالَّ اتَِّبَاع الظَّ ِّن } الشك الذي حدث فيهم
باالختالف.
والثاني :ما لهم بحاله من علم – هل كان رسوالً أو غير رسول؟  -إال اتباع الظن.

ان كان الذي قال جملة رسول ا هل هو اليهود لالستهزاء به كرسول فهو تاكيد منهم بانهم

قتلوا الرسول وان كان ا هل قد وضع هذه الجملة فهي تاكيد من ا هل لما يقفدونه هؤالء
اليهود من انهم قتلوا الرسول وبكال الحالتين فالمقفود بالموضوع هو المسيح الرسول
وليس الساحر او اللذين لم يؤمنوا هم به لذلك جائت االية لتفضح كذبهم

هل مازال لديك شكوك حول هذا الموضوع؟ ارجوا منك الفالة  هل طالبا منه التعريف

عن هويته لك بشكل شخفي وان يفتح بفيرتك لقبول خالص المسيح الذي تعثر لدى

المسلمين بسبب هذه االية.

عزيزي القارئ الكريم ,ان خالفك مرتبط بمدى جهادك الروحي لمعرفة الحق....

فاسعى دوما له بدون تعفب واق أر وابحث بدون خوف اذ وانا مسيحي ذهبت وقرأت

القرآن اكثر من مرة وتبحرت في التفاسير اخذا بنظر االعتبار كافة االراء االسالمية بكل

طوائفها ,فحيح انها كتب ضخمة وتاخذ وقت كثير للتبحر بها ولكن تجربتي مع
الكتاب المسموع ساعدتني بان اق أر الكتاب المقدس حوالي العشر مرات وكل هذه

القراءات كانت لهدف واحد وهي معرفة فكر ا هل اذ ان معرفة ا هل ليست باالمر الهين

حيث انني محدود وارغب بادراك غير المحدود وهذا يتطلب العمر كله وكلما اسرعت

كلما ضمنت خالفي وخالص المقربين مني ,حيث كانت دوما تراودني تساؤالت حول
شخص المسيح والثالوث والفداء ولكن بعد قراءة الكتاب المقدس بالكامل وقبول عطية

الروح القدس وبدء النمو الروحي افبحت هذه االمور سهلة الفهم للغاية لما يوفره العهد

القديم من نبؤات وتفافيل مففلة عن شخص المسيح والثالوث وسر الفداء متناغمة

بالكامل مع ما جاء في العهد الجديد.

ا طلب من ا هل الذي نعبده ان يساعدك في مسيرة بحثك ويجعل هذا الكتيب وسيلة مساندة
لتقوية العالقة الشخفية معه.....آمين

