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ٕٓٔ2/ٕٕٓٓ 

 

 المحاضرة االولى 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

االستسالم و ووأظهر معانٌه اللغوٌة الخض ‘ دٌانةَ  ٌدٌنُ  وهو مؤخوذ من دانَ : الدٌن لغة

 واألنابة واألنمٌاد

وهو كل ما بعث به األنبٌاء والرسل الى الناس  لتنظٌم عاللتهم فٌما الدٌن أصطالحاً : 

 فً الدنٌا والنعٌم فً األخرة بٌنهم وعاللتهم باهلل تعالى بما ٌحمك لهم السعادة 

 : وٌنمسم الدٌن الى لسمٌن

 أي احكام الربط أو الربط بؤحكام ‘ وهً مؤخوذة من العمد العمٌدة لغة : ــ ٔ 

وهً ما ولر فً الملب وصدق به اللسان وعمل فٌه االركان  اصطالحاَ :العمٌدة ــ ٕ

 والجوارح 

 هً المانون أو الناموس الشرٌعة لغة :ــ ٔ

حكام تتنو  بٌن الغر  والمندوب وهً مجموعة من اال :الشرٌعة اصطالحاً ــ ٕ

ء بها التً جا والمكروه والحرام وبٌن النهً واالمور المتعلمة بالعبادات والمعامالت

 فٌما بٌنهم وعاللتهم مع هللا تعالى . للناس  لتنظٌم حٌاتهم 

 س/ لماذا العمٌدة تسمى بؤحوال الدٌن ؟

ج/ ألن أنكار اي جزء من العمٌدة ٌخرج من الدٌن بٌنما االختالفات الفمهٌة التخرج من 

 الدٌن . 

 ثم ٌنبثك عنها الشر ‘ اذ العمٌدة اوالً ‘ العمٌدة ممدمة على الشرٌعة  /مالحظة 

والخالك واحد وهو الذي ارسل ’ الٌصح الن الدٌن واحد  )ادٌان(/ ان لولنا مالحظة 

 . فكلهم ٌاخذ من معٌن واحد’ الرسل وبعث االنبٌاء 

 )علٌه السالم (، الن هللا ارسل آدم  :}ان الدٌن عند هللا االسالم {ه تعالى الدلٌل لول

                    ومعتمدات . )ملل ( )نحل (_ )ادٌان ( بعمٌدة االسالم والصحٌح ان نمول بدال عن 

 

  توالت الرساالت من ، ثم  )علٌه السالم (ان هللا تعالى خلك الخلك وانزل سٌدنا آدم

وان  ،ببعث هللا سبحانه وتعالى لالنبٌاء وارسال الرسل الى بنً البشر  بعده فً ذرٌته

حلمة فً سلسلة االسالم التً ابتدات بنبوة سٌدنا آدم نت ٌع الرساالت االلهٌه كاجم

 )ملسو هيلع هللا ىلص ( .وختمت برسالة سٌدنا ونبٌنا دمحم  )علٌه السالم (
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 {نظرٌات التدٌن  }

 لنظرٌات فً اصل التدٌن ومن اهمها :_ى هنان مجموعة من ا

بالنظرٌة  او ما ٌسمى ()دارونالتً وضعها الملحد _نظرٌة التطور الحٌوي : ٔ

الحروب الٌهود حتى ترتاح ظمائرهم من المتل ،بعدم وجود التطورٌة ،ووضعها تجار

) ان اصل االنسان حٌوان وان االنسان كان خلٌة وهذه الخلٌة آله،ومفاد هذه النظرٌة 

 تطورت الى فرد ...

انمسمت وتطورت واصبحت كائن حً  خلٌة واحدة فً مستنمع ثموان اصل الحٌوانات 

 ) مدحوظةافراده بشرا ثم تكاثروا وتكونت البشرٌة ، وهذهالنظرٌة  ثم اصبح بع 

الن هللا سبحانه وتعالى كرم بنً آدم وخلمهم فً ومردودة من كل الجهات والنواحً (

على خلك اي شئ دون ان ٌمر  لى له الحكمة والطالةاحسن تموٌم وهللا سبحانه وتعا

  احل .بمر
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وتتمثل بكل ما اثبت من الوسائل واالدلة على ان هللا سبحانه  -_حمٌمة الدٌن الواحد :ٕ

على صورته االدمٌة واستخلفه فً االر  وكرمه علٌه السالم()وتعالى خلك سٌدنا آدم 

 وجعله فً احسن تموٌم ،وجعل له االفضلٌة والسٌادة على المخلولات االخرى ،

نبً مرسل باولى حلمات االسالم ثم توالت الحلمات )علٌه السالم (( اي سٌدنا آدم )وانه 

والدلٌل على صحة هذه )ملسو هيلع هللا ىلص( ببعث االنبٌاء والرسل حتى ختمت الرسالة بنبٌنا دمحم 

}افال ٌتدبرون المران ولو كان من عند غٌر هللا لوجدوا فٌه -الحمٌمة لول هللا تعالى :

وهذه هً الحمٌمة التً الٌمكن انكارها وهً ان الدٌن واحد وهو االسالم  ثٌرا{اختالفا ك

الدٌن االلهً وعمٌدة التوحٌد الخالصة هما االصل فً حٌاة البشر بخالف ما تدعٌه 

النظرٌات المادٌة والفلسفٌة السائدة ،التً تزعم البشرٌة فً اول امرها كانت التعرف 

من حولهم من المخلولات التً كانوا ٌرجونها او  التوحٌد وان الناس كانوا ٌعبدون

ٌخافونها فهذا ٌاطل ومح  افتراء  انما عبرت االمثال حٌث كثر الخبث وحاد اكثر 

 البشر عن دٌن هللا وشرعه الموٌم .

 خلك هللا سبحانه وتعالى الناس  حنفاء موحدٌن 

موحدٌن  لك الناس حنفاءان هللا سبحانه خ فمد ثبت بالمران الكرٌم  وصحٌح السنة واالثار

والضالل واالنحراف ، انما هو شئ مخلصٌن هلل ،وفطرهم على التوحٌد .ان الشرن 

 البشري  خل امة وال زمان على طول التارٌخحدث بعد اعماب من الزمن ولم ت

رسال ، }}ولمد بعثنا فً كل امة رسوال ان اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت{لموله تعالى :

.  ومنذرٌن لئال ٌكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وكاناهلل عزٌزا حكٌما {مبشرٌن 

مدسً ٌروٌه عن ربه تبارن وتعالى فً الحدٌث ال)ملسو هيلع هللا ىلص (  وكما ثبت فً صحٌح السنة لوله

            مسلم . رواهٌاطٌن (())خلمت عبادي حنفاء فاحتالتهم الش:وفٌه

 م فجالو معها فً الضالل .ي استخفتهإتالتهم : إجف*
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 )تصنٌف االدٌان (

 ان االدٌان تصنف بناءاً على مصادرها الى صنفٌن أساسٌٌن : 

 ــ سماوٌة       ٔ

 ــ وضعٌة  ٕ

      :ـ                                                                                                                           الدٌانات الوضعٌة _ ٔ

التً وضعها البشر سواء كانو افرادا ام جماعات غٌر انه ٌرى انه باالمكان العثور فً 

 نهاٌة االمر على عناصر فً هذه الدٌانة تدل على

ما ٌساعد بارجاعها الى مصادر سماوٌة لدٌمة ، فالوضعٌة فً هذه الدٌانات لٌست نمطة 

الصراط  ٌستدل على ذلن بما كان ٌعتمده المصرٌون المدماء واحادٌثهم عناالنطالق و

والمٌزان والحساب والجزاء وكل االمور االخرى ، فهذه لٌست من اختراعاتهم انما هً 

ر العصور وكلها اضٌفت الٌها كسوة من اراء واساطٌر بماٌا اللالٌم االنبٌاء عب

 الولى .ا ل من الصعوبة امكان تحدٌد مصادروافكارسحرٌة االمر الذي جع

 :ـ الدٌانات السماوٌة _ٕ

( وجل عز)وتدعوا توحٌدهللاسله من البشرتموم الدٌاناتالسماوٌة على وحً هللا النبٌاءه ور

ه بجمٌع صنوف العبادة ومسائل العمٌدة دون تبدٌل وعبادته ، وتنفٌذ جمٌع اوامره ، إفراد

 او تغٌٌر .

ٌوجد لغط فً مصطلح الدٌانات السماوٌة ولذلن ٌمكن استبدال المصطلح  مالحظة :ـ

بعث بهذه الرسلالت والشرائع لتوحٌده  ()عز وجلسمى الشرائع االلهٌه ، الن هللابم

وعبادته واختار االسالم دٌنا لكل اهل االر  لاطبة وهذا ما بشر به جمٌع الرسل 

لدعوة الناس لدٌنه وطاعته وعبادته وحده ( )عز وجلالنبٌاء حتى امرهم هللا وا

 }ان الدٌن عند هللا االسالم {.الٌشركون به شٌئا لال تعالى :
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اة واالنجٌل لم تكن المسٌحٌة والٌهودٌة ضمن الدٌانات الحمٌمٌة التً تحرٌف التور *

 .ارادها هللا تعالى لبنً البشر وانما كانت من اباطٌل ووضع البشر 

 لبل االسالم كانت هنان فترة لم ٌكن فٌها دٌانة معٌنة اال على نطاق ضٌك وظهرت

 :ـفً هذه الفترات انوا  مما ٌدٌن به الناس وهً  

 الدٌانة وهم ما ٌعرفون بالحنفاء ._اهل ٔ

 _لٌس لهم تدٌن واخطآو التعبٌر فً العبادة .ٕ

 _وهنان بعض البشر من عرف الحك وانحرف عنه .ٖ

وفً الفترات التً لم تكن فٌها دٌانة محددة ظهرت معتمدات اطلك علٌها بدائٌة اال انها 

 مدات بدائٌة .مصطلح خاطئ ومصطلح دٌانة بدائٌة اٌضآ خاطئ والصواب لول معت

 

وهً معتمدات ظهرت اثناء فتور الرساالت االلهٌة وكانت :ـ  المعتمدات الطوطمٌة

عبارة عن لٌام تلن الجماعات البشرٌة باتخاذ رموز وهٌاكل إلشخاص ٌحبونهم او 

حٌوانات ٌستفٌدون منها او لمظاهر ٌخافونها ، ثم ٌبدآون بتمدٌس تلن الهٌاكل 

 وٌجعلوها معتمدات لهم .

تعنً جمع عدٌد او جمع شتات او جعل الشئ واحدآ بفعل فاعل واالصح :ـ  التوحٌد

 هو االفراد .

عندما ظهر االسالم كان االنسان العربً ٌدٌن بدٌانات عدة جمعها المران  مالحظة :ـ

} ان الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصابئٌن والنصارى والمجوس الكرٌم بموله :

 1ٔالحج ٌفصل بٌنهم ٌوم المٌامة ان هللا على كل شئ شهٌد {والذٌن اشركوا ان هللا 
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 المحاضرة الثانٌة 



 

 الٌهوٌدة  ) أسماء الدٌانة الٌهودٌة (

وهً مصطلح ٌطلك على الٌهود ولد ذكرت عدة الوال فً سبب تسمٌة الٌهود بهذا  :ـالٌهودٌة 

 :االسم منها 

انهم سموا ٌهودا نسبة الى ٌهوذا بن ٌعمود ، الذي ٌنتمً إلٌه بنو إسرائٌل فملبت العرب الذال أـ 

 داالً. 

 ٙ٘االعراف / } إنا هدنا الٌن {وهو التوبة والرجو  الى هللا ، لال تعالى ب ـ نسبة الى الهود: 

 اي رجعنا الٌن 

  بالعمل الصالح .العمل الصالح ، فالمتهود هو المتمرب الى هللا جـ ـ التهود:

 وهً المودة سمو بذلن لمودة بعضهم بعضاً .د ـ من الهوادة : 

النهم ٌعبرون البوادي والصحاري  )عبرانٌون(او لبائل ٌهودٌة سموا  :ـ وهم الوامالعبرانٌون 

 بحثاً عن الماء والعشب وهم اشبه ما ٌكونوا بالبدو والرَحل .

من  )علٌه السالم(ع نبً هللا ابراهٌم انهم عبروا م وٌمول الٌهود عن سبب تسمٌتهم  عبرانٌون

ار  العراق الى ار  فلسطٌن ، وارادوا من خالل هذه الرواٌة ان ٌثبتوا انهم اتبا  نبً هللا 

 )علٌه السالم (وهو الجد الخامس لسٌدنا ابراهٌم )ِعبٌر(ولٌل نسبة الى  )علٌه السالم (ابراهٌم 

 نهم ٌعبرون الصحاري بحثاً عن الماء والك أ .والصحٌح انهم عرفو بالعبرانٌون ال

واما تسمٌتهم  )إله(معناه  إٌلو ()عبدمعناه  أسراالن )عبد االله (:ـ أسرا ئٌل معناه بنو أسرائٌل 

 وهم ساللة االنبٌاء الذٌن تكلم عنهم المرأن الكرٌم . )علٌه السالم (بنً أسرائٌل نسبة الى ٌعمول 

  ت على الٌهود فً العصور المتؤخرة نسبة الى نبً هللا موسى وهً تسمٌة أطلم :ـالموسوٌة 

 السالم (. )علٌه

 )شعب هللا المختار(.االنبٌاء وهم  وٌنسب الٌهود انفسهم الى أرلى السالالت وانهم من ساللة

نظراً للنفس العنصري والروح المتعالٌة عند الٌهود تبلورت لدٌهم عمٌدة باطلة :ـ شعب هللا المختار 

 انهم الجنس السامً اي الرالً وانهم ٌختلفون عن بالً المخلولات .وهً 

وهً الدٌانة المنزلة من هللا سبحانه وتعالى على : أصل الدٌانة الٌهودٌة ـ لبل ان ٌحرفها الٌهود 

موسى )علٌه السالم ( وكتابها التوراة ، وهً االن دٌانة باطلة ألن الٌهود حرفوها ،وألنها نُسخت 

                                          6                                           باإلسالم .

 تارٌخ الدٌانة الٌهودٌة )موجز (



 

 ( وإسرائٌل هو لمب ٌعموب بنبنو إسرائٌلالٌهود فً االصل ) :اصلهم وموطنهم 

( اثنا عشر ٕٔ) ) علٌه السالم(وكان ابناء ٌعموب  (علٌه السالماسحاق بن ابراهٌم ) 

  ئٌل ، وكان مسكنهم االر  الممدسة( ومن ذرٌتهم ٌتكون نسب بنً إسرااالسباط)هم 

على خزائن مصر نملهم الٌها .فتكاثروا فٌها ()علٌه السالم( فً والٌة ٌوسففلسطٌن)

( حكام الفراعنةلرون او تزٌد اضطهدهم )وصارت لهم اموال ومصالح وبعد ثالث 

( نبٌاً فٌهم ورسوالً الٌهم والى فرعون علٌه السالم)هللا موسى مصر واستعبدوهم فبعث 

لكن  ،علٌه السالم()ىواراد هللا ان ٌكرمهم فنجاهم من فرعون ، ونصرهم علٌه بمٌادة موس

( وتعنتوا علٌه حٌن علٌه السالمر والذلة والمسكنة ، فآذو موسى )أبو اال الكف )الٌهود(

مٌن ففً طرٌمهم الٌها رأوا أناساً من المشركٌن امروا ان ٌدخلوا فلسطٌن فاتحٌن غان

لهم الهة لال  }اجعل لنا ألها كماٌعكفون عند اصنام ٌعبدونها من دون هللا فمالو لموسى 

الى فلسطٌن وفً  ) علٌه السالم (. وسار لهم موسى 1ٖٔاالعراف انكم لوم تجهلون {

هاعلى الواح ،فلما رجع الى وكتب ) علٌه السالم(هذه االثناء أنزلت التوراة على موسى 

لومهم وجدهم لد اتخذو تمثاالً للعجل من ذهب واخذوا ٌعبدونه من دون هللا فذهب معهم 

والمى االلواح وعاتب من فعل ذلن إستغفر لمن تاب ، لٌدخل بهم بٌت الممدس فآبوا علٌه 

وا فٌها مادام } ولالوا ٌاموسى إنا لن ندخلها ابداً ، واسؤوا االدب مع ربهم ونبٌهم 

                                ٕٗالمائدة فاذهب انت وربن فماتال انا هاهنا لاعدون { 

المائدة  )بالتٌه ( } لال فانها محرمة علٌهم اربعٌن سنة ٌتٌهون فً االرض {فعالبهم هللا سبحانه 

اثناء ذلن احداث .فبموا اربعٌن سنة تائهٌن الٌبرحون مكانهم بل ٌدورون حوله وحدثت لهم  ٕٙ

وآٌات عظام فلم تجد فً للوبهم الماسٌة شٌاً فمد رفع هللا سبحانه فولهم )جبل  )اي جسٌمة(جسام 

                                                               الطور ( ورفع لهم الجبل حتى صار فوق رإوسهم كسحاب اسود .

مرة ، ولصة لارون حٌث خسف هللا بهم االر  فلم تنفع وحصلت فً هذه االثناء اٌضاً لصة الب

للوبهم العضات واالٌات وال الكرامات حتى وصفهم هللا سبحانه الن للوبهم كالحجارة بل هً اشد 

( وهم على هذه الحال من التعنت والتعالً والغطرسة علٌه السالم توفى هللا سبحانه وتعالى نبٌهم موسى )لسوة .

 ( فكلما جائهم رسول كذبوه وآذوه . علٌه السالمفً بنً إسرائٌل بعد موسى ). وتتابع االنبٌاء 
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 تارٌخ الدٌانة الٌهودٌة ) بالتفصٌل (



 

                                                         باوالده من بادٌة فلسطٌن الى مصر . (علٌه السالمانتمال ٌعموب ) :اوالً 

فً ار  مصر وصار على خزائنها )علٌه السالم( هللا سبحانه لٌوسف  بعد ان مكن

ارسل الى ابٌه وامه واخوته جمٌعاً ان ٌاتوا الٌه فالبلوا الٌه واستوطنوا مصر ، انملب 

علٌهم الفراعنة طغٌاناً واستضعافاً لبنً إسرائٌل واستعبدوهم واذلوهم فكان الفراعنة 

سبحانه  تمرت هذه المحنة طوٌالً الى ان بعث هللاٌمتلون الذكور وٌستحٌون االناث واس

( رسوالً الى فرعون وملئه وطلب منهم االٌمان باهلل وترن علٌه السالمالٌهم موسى )

دعوة الناس الى عبادة نفسه ، فؤبى فرعون بغطرسة وكبر واستمر فً تعذٌب بنً 

لجراد والممل إسرائٌل فارسل هللا على الفراعنة الجدب وهالن الزرو  والطوفان وا

 والضفاد  والدم .استكبرو وجحدوا فاوحى هللا الى موسى بالخروج ببنً إسرائٌل .

 ً                                                                                                      خروج بنً إسرائٌل من مصر . :ثانٌا

 رِ وأوحٌنا الى موسى ان أس}لٌالً بؤمر هللا عز وجل  ببنً إسرائٌل ()علٌه السالمخرج موسى 

 .فانجى هللا لموسى ومن معه واهلن فرعون وجنوده .ٓ ٕ٘الشعراء بعبادي إنكم متبعون{ 

                                                                                          ماحدث مع بنً إسرائٌل بعد الخروج . : ثالثا

                                                                                   طلبهم من موسى ان ٌجعل لهم صنماً الهة .   أ ــ

                                                                                                                  عبادتهم العجل . ب ــ

 امتناعهم عن لتال الجبابرة . جـ ــ

لومه الى لتال الجبابرة كانوا سكان االر  الممدسة فلسطٌن فابى بنو  )علٌه السالم(ى دعى موس

ه ٌهم ان ٌماتل هو وربه وهم ٌمعدون فحكم هللا علٌهم بالتٌإسرائٌل المتال وجنبوا عنه والترحوعلى نب

 )علٌهم السالم(.فً هذه الفترة وهارون اٌضاً مات لبله  )علٌه السالم(سنة ومات موسى  ٓٗ

                                                                                          دخول بنً إسرائٌل ار  فلسطٌن .:رابعاً 

بمٌادة بعد انمضاء المدة المحكوم على بنً إسرائٌل فٌها بالتٌه فتح بنو إسرائٌل االر  الممدسة 

 لسطٌن من ناحٌة نهر االردن وٌمسموٌمال ان الٌهود دخلوا ف ()علٌه السالمٌوشع بن نون 

 الملون( واالنمسام (( و)المضاة  )إرخون تارٌخهم فً فلسطٌن الى ثالث عهود :مال
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 :ــ عهد المضاة  ( أ



 

( لما فتح االر  الممدسة لسم االر  الممدسة  علٌه السالموالمراد ان ٌوشع بن نون )

على اسباط بنً إسرائٌل فاعطى كل سبط لسما من االر  وجعل كل سبط رئٌساً من 

كبرائهم وجعل على جمٌع االسباط لاضٌاً واحداً ٌحتكمون الٌه فٌما شجر بٌنهم وهو 

 ٌمثل الرئٌس لجمٌع االسباط .

 :ــ  عهد الملونب( 

منه الحكم ملكٌاً ،فجعل هللا عز وجل علٌهم طالوت ملكاً فمبلوه على وهو العهد الذي بدأ 

وثم ابنه  )علٌه السالم(لن علٌهم بعده داود كره منهم وٌسمونه فً كتابهم بشاإول وم

سلٌمان وكان عهدهم ازهى العهود التً مرت على بنً إسرائٌل على االطالق وذلن لما 

 الحكمة مع الطاعة والعبادة هلل عز وجل .اوتٌه هذان النبٌان الكرٌمان من العدل و

 :ــ  عهد االنمسامج(

  رحبعام بن سلٌمان( حٌث تناز  االمر بعده علٌه السالم)لتالً لعهد سلٌمانوهوالعهد ا

  ٌربعام نباطو 

  بنٌامٌن و ٌهوذا بطًاستمل ٌربعام بن نباط بعشرة االسباط                                           استمل رحبعام بن سلٌمان بس

 االخرى وكون دولة فً شمال فلسطٌن                                          وكون دولة فً الجنوب من فلسطٌن عاصمتها بٌت 

 سمٌت دولة إسرائٌل وجعلت عاصمتها                                        الممدس وسمٌت دولة ٌهوذا نسبة الى سبط حكامها  

  نابلس

 ل ، وكان ٌحدث فً بع  الفترات منثم ان الدولتٌن كان بٌنهما عداء وبدون لتا

 .تارٌخها توافك وتعاون 
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 ً  االجنبً علٌهم .                                                                 أستٌالء ــ :خامسا

ق.م فسبى 1ٕٕملكهم سرجون عام سمطت دولة إسرائٌل على ٌد االشورٌٌن فً زمن 

شعبها وأسكنهم فً العراق وأتى بالوام من خارج فلسطٌن وأسكنهم إٌاها وأما دولة 

ق.م .ثم جاء بعد ذلن جحاكم بابل الكلدانً  ٌٖٓٙهوذا سمطت بؤٌدي فراعنة ِمصر عام 

وأسترجع منطمة الشام وفلسطٌن وطرد الفراعنة منها ثم زحف مرة أخرى بخثنصر( )

دولة ٌهوذا التً تمردت علٌه فدمرها ودمر معبد اورشلٌم وساق شعبها مسبٌاً الى على 

 . ق.م1ٙ٘(وهذا فً عام باالسرالبابلًبابل وهذا ماٌسمى )

الذي سمح للٌهود بالعودة الى بٌت لورش ( ثم سمطت دولة بابل على ٌد الفرس )

. وجاء لبل لورش (  )أي منالممدس وبناء هٌكلهم وعٌٌن علٌهم حاكماً منهم من لبله 

 الرومان ودخل الٌهود تحت حكم الرومان وسٌطرتهم .

 ً  تشتتهم فً األر   : سادسا

دمٌرالحاكم الٌونانً الهٌكل الخاص بالٌهود وأمر جنوده بتسوٌه الهٌكل باالر  وبنى 

وهدم كل شئ فً المدٌنة ولم ) جوبٌتٌر ( آله الٌونان الذي ٌسمونه فٌها معبد لكبٌر 

ٌترن فٌها ٌهودٌاً واحداً ومنع الٌهود من دخول المدٌنة وجعل عموبته االعدام ثم سمح 

للٌهود بالمجٌئ الى بٌت الممدس ٌوماً واحداً فً السنة والولوف على جدار بمً لائماً من 

 (. )حائط المبكىوهوالجزء الغربً منه وهو ٌسمى )معبد الهٌكل ( سور المعبد 

وتشتت الٌهود فً أنحاء األر  وسلط هللا علٌهم األمم ٌسومونهم سوء العذاب ببعثٌهم 

} وإذ تؤذن ربن لٌبعثن علٌهم الى ٌوم المٌامة من وسوء أخاللهم لموله تعالى ومنادهم 

 1ٙٔاالعراف ٌسومهم سوء العذاب إن ربَن لسرٌع العماب وأنه لغفور رحٌم { 

 فً العصر الحدٌث : تجمعهم فً فلسطٌن:سابعاً  

الفرنسً دعا ٌهود )نابلٌون بونابرت ( والتجمع فً فلسطٌن ابتدأت بفكرة العالم الغربً 

 المدس المدٌمة .مدٌنة ٌا لالنظمام لحملة من أجل بناء أسٌا وأفرٌم

م وبمساندة كبرى من  2ٗ1ٔ/ٔٔ/2ٕولرار التمسٌم لفلسطٌن بٌن المسلمٌن والٌهود فً 

البرطانً الذي أنسحب من فلسطٌن تاركاً البالد الهلها بعد أن تؤكد أن لبل االنتداب 

     م .2ٗ1ٔ/٘الٌهود لادرون على تسلم زمام االمر وذلن فً 
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 عمائد الٌهود 



 

أصل عمٌدة الٌهود لبل أن ٌحرفوها عمٌدة التوحٌد واالٌمان الصحٌح المنزل من هللا 

وأبتدعوها فٌما مالم لكنهم حرفوها وبدلوها )علٌه السالم ( سبحانه وتعالى على موسى 

 ٌنزله هللا فٌما صاروا وحتى االن على الشرن والعداء هلل ولرسوله 

وأن ألههم )ٌهوة( ٌعتمد الٌهود أن لهم أله خاص بهم ٌسمى  :ــااللوهٌة عند الٌهود(ٔ

نابعة من  العمٌدةهو المسٌطر على األلهة جمٌعاً ، وأن بمٌة االلهة ٌؤتمرون بؤمره وهذه 

اعتمادهم بؤن لهم األفضلٌة على بمٌة الخلك وأنهم شعب هللا المختار وألهة بمٌة البشر 

ألهة صغار وألهة الٌهود هو االلهة الكبٌر وهذا مؤخوذ وممتبس من عمائد المصرٌٌن 

                                                             المدماء وهو شرن مبطن .

         الى هللا األبن وصفة البخل والجهل والنوم وصفة التعب وغٌرها الكثٌر . ونسبهم

حمٌمة معتمد النبوة عند الٌهود : انهم الٌإمنون :ــ  النبوة واالنبٌاء عند الٌهود  (ٕ

بوجود االنبٌاء والٌعترفون بمبدأ النبوة وٌعتبرون االنبٌاء فمط أشخاص مصلحٌن وغالباً 

          ء االولٌن وتعنً االجداد حتى ٌثبتون أنهم شعب هللا المختار .ماٌسمونهم باآلبا

أعتمد الٌهود على مر العصولر على وجود منمذ لهم من ماهم فٌه من :ــ المسٌح عند الٌهود (ٖ

االذى والتشرد ففً كل عصر ٌعتمدون بوجود مخلص لهم من التشتت والتٌه والضٌا  وٌعتمد 

وهو سٌدنا الخضر )علٌه السالم( وبزعمهم انه المسٌح المنتظر  )اٌلٌا (الٌهود أن مخلصهم هو 

 . )إٌلٌاس (وٌسمى عندهم 

:ــ لم ٌمتصر حمد الٌهود على الناس فمط بل تعداه الى المالئكة علٌهم المالئكة عند الٌهود  (ٗ 

فهم ٌزعمون ان جبرٌل ومٌكائٌل من أعدائهم ولد بٌن هللا سبحانه فً لوله تعالى  )علٌهم السالم (

    .21البمرة }من كان عدواً هلل ومالئكته ورسله وجبرٌل ومٌكال فؤن هللا عدو للكافرٌن { 

ٌزعمون انه لن ٌدخل الجنة اال الٌهود وإن العاصً منهم مهما  :ــالٌوم االخر عند الٌهود  (٘

جرائم وأالثام فلن ٌدخل النار اال اٌاماً معدودة ولد كذب هللا سبحانه وتعالى زعمهم هذا فعل من ال

} ولالوا لن ٌدخل الجنة االمن كان هوداً أو نصارى تلن أمانٌهم لل هاتوبرهانكم إن كنتم فمال :

 11                       .ٔٔٔالبمرة  صادلٌن {

 

 )كتب الٌهود (



 

 كلمة عبرانٌة تعنً الناموس او الشرٌعة : التوراة  (ٔ

 علٌه السالم ( الكتاب الذي أنزله هللا سبحانه على موسى ) :لتوراة فً اصطالح المسلمٌن ا

وهً عبارة عن مجموعة من الكتب مكونة من خمسة أسفار :التوراة فً اصطالح الٌهود 

 مكونة مما ٌؤتً :لد كتبها بٌده وهذه االسفار علٌه السالم ( وٌعتمدون أن موسى )

  )علٌهم وتبحث عن خلك السماوات واألر  وعن نبوة آدم واالنبٌاء/  سفر التكوٌن أ(ــ

 )علٌه السالم ( . ومن بعده الى موت ٌوسفالسالم( 

(الى  علٌه السالممن بعد موسى ) بنً إسرائٌل وتبحث عن لصة / سفر الخروجب(ــ 

 .(  علٌه السالمخروجهم من مصر وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى )

وٌتضمن هذا السفر أموراً علٌه السالم( نسبة الى الوي بن ٌعموب ) / سفرالالوٌٌن ج(ــ

 تتعلك بهم وبالشعائر الدٌنٌة .

هو معنى بعدد بنً إسرائٌل وٌتضمن توجٌهات وحوادث حدثت من / سفر العدد  د(ــ 

 بعد الخروج .سرائٌل بنً إ

ٌعنً تكرار الشرٌعة وأعادة االوامر والنواهً علٌهم مرة أخرى  /سفر التثنٌة هـ(ــ 

ولبره وٌطلك النصارى اسم علٌه السالم ( وٌنتهً هذا السفر بذكر موت موسى )

 التوراة على جمٌع اسفار العهد المدٌم .

 ٌتكون من جزئٌن :هو تعلٌم دٌانة وآداب الٌهود ،وهو :ــ  التلمورــ (ٕ

 المكررة . ناة (بمعنى المعرفة او الشرٌعة متن وٌسمى )المش ( أ

 شرح وٌسمى )جمارا( ومعناه اإلكمال .  ( ب

أي رجال )الحاخامات وٌعتبر التلمور المانون او الشرٌعة الشفهٌة التً كان ٌتناللها 

من الٌهود سراً جٌالً بعد جٌل ثم أنهم لخوفهم  فرلة من فرق الٌهود(الفرٌسٌون )دٌن(

علٌها من الضٌا  دونوها فً المرنٌن االول والثانً .                                              

وٌمدس التلمورالفرسٌون وٌرون ان له لدسٌة وأنه من عند هللا بل ٌرون أنه ألدس من 

ٌزعم ثركبٌرعلى نفسٌة الٌهود الفاسدة مثاله:* التوراة وٌعد التوراة ممدساً عندهم وله أ

أن الناس انما خلموا الجلهم ولخدمتهم .*أن الجنة الٌدخلها اال الٌهود *ال ٌجوز الٌهود أن ارواحهم جزء من هللا .*

 للٌهودي ان ٌشفك على غٌر الٌهودي والٌرحمه وال ٌعٌنه بل اذا وجده والع فً حفرة سدها علٌه .
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  (كتاب الٌهود وتسمى العهد المدٌم عند النصارى حسب النسخة البروسنانتٌة)العهد المدٌم



 

  ( التوراه)االسفار الخمسة المنسوبة ال موسى علٌه السالم : اوالً 

 ( سفر الالوٌٌن            ٖ( سفر الخروج              ٕ( سفر التكوٌن                    ٔ

 .( سفر التثنٌة ٘( سفر العدد                       ٗ

 ً  سفراً  ٖٔاالسفار التارٌخٌة وهً : ثانٌا

 (نحمٌا ٔٔ( الملون االول          ٙ(شٌوع                           ٔ

 (إستٌر ٕٔ( الملون الثانً          7( المضاة                        ٕ

 (علٌه السالم(ٌونان)ٌونس ٖٔل     ( اخبار االٌام االو8   ( راعوث                   ٖ

 ( اخبار االٌام الثانً 9( صموئٌل االول             ٗ

 ( عزرا ٓٔ( صموئٌل الثانً            ٘

 ً  سفر . ٘ٔاسفار االنبٌاء وهً :  ثالثا

           ( حجى ٖٔ( ناحوم        ٓٔ( عاموس      7( دانٌال         ٗ     ( اشعٌا    ٔ

 ( زكرٌاٗٔ( حبموق      ٔٔ( عوبدٌا       8( هوشع         ٘         ( ارمٌإ

 ( مالخً٘ٔ( صفنٌا       ٕٔ( منحٌا        9( ٌوثٌل          ٙ       ( حزلٌالٖ

 ً  اسفار  ٘وهً  )االسفار االدبٌة (اسفار الحكمة والشعر : رابعا

 ( مراثً ارمٌا٘( نشٌد االنشاد    ٗ  (الجامعة   ٖ(االمثال     ٕ(سفر اٌوب    ٔ

 ً المنسوب الى داود سفر المزامٌر واالدعٌة سفر واحد وهو  االبتهاالتسفر:  خامسا

 )علٌه السالم (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*اعٌاد الٌهود *                                                                            

(ٌوم المضال )العرازٌل(                                                               ٔ

          (ٌوم الفصح                                                                    ٕ

(ٌوم التكفٌر                                                                             ٖ

 (ٌوم الهالل الجدٌد ٗ
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  الوصاٌا العشر

اخرى  الٌكن لن الهةانا الرب الٌن الذي اخرجن من ار  مصر من بٌت العبودٌة  ـٔ

امامً التضع لن تمثاالً منحوتاً وال صورة مما فً األر  والتسجد لهن والتعبدهن 

 النً انا الرب الٌن اله غٌور .

 افتمد ذنوب االباء واصنع احساناً الى الوف من محبً وحافضً وصاٌاي . ـٕ

 التنطك بؤسم الرب الهن باطالً الن الرب الٌسري من نطك بؤسمه باطالً . ـٖ

 ٌوم السبت لتمدسه .... اذكر ـٗ

 إلهن .اكرم ابان وامن لكً تطول اٌامن على االر  التً ٌعطٌن الرب  ـ٘

 التمتل. ـٙ

 التزنِ ـ 7

 التسرقـ 8

 ـ التشهد على لرٌبن شهادة زور 2

ـ التشتبه بٌت لرٌبن ، والتشتبه امراءة لرٌبن وال عٌده وال أمته وال ثوره والحماره ٓٔ

 وال شٌئا مما لمرٌبن .*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *    السفر= السورة

 ح = الجزءاالصحا 

 الفمرة = االٌة     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٕ-ٙواالصحاح الخامس من سفر التثنٌة  1ٔ-ٖ*االصحاح العشرٌن من سفر الخروج 
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 الحركة الصهٌونٌة 

هً منظمة ٌهودٌة تنفٌذٌة مهمتها المخططات المرسومة العادة مجد بنً  -:تعرٌفها 

وبناء هٌكل سلٌمان ،ثم الامة مملكة اسرائٌل ثم السٌطرة من خاللها  )الٌهود(إسرائٌل 

المنتظر .                                                ()ملن ٌهوذاعلى العالم تحت 

 جبل ٌمع جنوب بٌت الممدس ٌمدسه الٌهود .)صهٌون(نسبة الى )بالصهٌونٌة(سمٌت 

دم الٌهود بطرٌك مباشر فهً الجهاز التنفٌذي والصهٌونٌة حركة دٌنٌة سٌاسٌة معلنة تخ

 الشرعً والرسمً للٌهودٌة العالمٌة .

 -:نشؤة الصهٌونٌة الحدٌثة 

 (نابلٌونم حٌث اجتمع المجلس االعلى للٌهود بدعوة من )1ٓٙٔبدأت نواتها االولى

الٌهودي التً هتلر(طما  الٌهود وتحرٌضهم على مساعدته ثم حركة)الستغالل ا

م والذي لررفٌه الطاب 121ٔالمإتمر الٌهودي العالمً فً بالٌوسٌرا عامتمخضت عن 

وهو المخطط الٌهودي الجدٌد ل أستٌالء بروتوكوالت حكماء صهٌون(الٌهود ماٌسمى بـ )

 على العالم ومن هذا المإتمر انبثمت المنظمة الصهٌونٌة الحدٌثة التً نتحدث عنها هنا .

 : دٌنً وسٌاسً ن اما اهدافها ذات جانبٌ -:أهدافها 

 فٌتلخص فٌما ٌاتً :اما الجانب الدٌنً 

اثارة الحماس الدٌنً بٌن افراد الٌهود فً جمٌع انحاء العالم لعودتهم الى ار  -ٔ

 المٌعاد المزعومة )ار  فلسطٌن (.

حث سائر الٌهود على التمسن بالتعالٌم الدٌنٌة والعبادات والشعائر الٌهودٌة وااللتزام -ٕ

 رٌعة الٌهودٌة .بؤحكام الش

اثارة الروح المتالٌة بٌن الٌهود والعصبٌة الدٌنٌة والمومٌة لهم للتصدي لالدٌان  -ٖ

 واالمم والشعوب االخرى .
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 فٌما ٌلً :فٌتلخص  :اما الجانب السٌاسً

وذلن بتشجٌع الٌهود فً جمٌع العالم  اي جعلها ٌهودٌة داخلٌاً(محاولة تهوٌد فلسطٌن)-ٔ

من الهجرة الى فلسطٌن وتنظٌم هجرتهم وتموٌلها والامة مستوطنات داخل فلسطٌن 

 وتهٌئتها لهم .

 تدوٌل الكٌان االسرائٌلً فً فلسطٌن عالمٌاً . -ٕ

متابعة وتنفٌذ المخططات الٌهودٌة العالمٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة خطوة بخطوة  -ٖ

ئل الكفٌلة بالتنفٌذ السرٌع والدلٌك لهذه المخططات ثم التهٌئة لها اعالمٌاً ووضع الوسا

 ودعمها سٌاسٌاً .وتموٌلها التصادٌاً 

توحٌد وتنظٌم جهود الٌهود فً جمٌع العالم افراد وجماعات ومإسسات ومنظمات  -ٗ

 وتحرٌن العمالء والمؤجورٌن عند الحاجة لخدمة الٌهود وتحمٌك مصالحهم ومخططاتهم

. 

 :أرض المٌعاد

 معناه عند الٌهود 

ان هللا لد وعد بنً إسرائٌل أن ٌملكهم أرضاً لكً ٌمٌموا علٌها دولتهم لٌجتمعوا فٌها من 

التشرد والشتات الذي عانوا منه على مدى لرون ولد اختلفوا فٌما بٌنهم حول األر  

ال انها من ومنهم من ل)اي أرض فلسطٌن(الموعودة فمنهم من لال انها أر  كنعان 

  وٌعتبرها الٌهود هً األر  الممدسة التً سٌمٌمون دولتهم علٌها .النٌل الى الفرات 
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 النصرانٌة أو المسٌحٌة

 :تعرٌفها 

وكتابها االنجٌل  (علٌه السالم)تطلك النصرانٌةعلى الدٌن المنزل من هللا تعالى على عٌسى 

نسبة الى بلدة الناصرة فً فلسطٌن وهً التً ولد فٌها  )النصارى( واتباعها ٌمال لهم

وتناصرهم فٌما بٌنهم )علٌه السالم( نصرهم الى عٌسى او اشارة الى صفة: وهً المسٌح 

 وهذا ٌخص المإمنٌن منهم فً أول األمر ثم أطلك علٌهم كلهم على وجه التغلٌب .

وبدلت وحرفت نصوصها أصل النصرانٌة دٌن منزل من هللا تعالى لكنها غٌرت  :اصلها

وذلن بؤعتراف مإرخً )  عن التوحٌد الى الشرنوتعددت أناجٌلها وتحول اتباعها 

 ثم نسخت باالسالم فؤصبحت باطلة لتحرٌفها ولنسخها كالٌهودٌة .النصارى أنفسهم( 

 )المسٌحٌون(وعلى اتباعها  )المسٌحٌة(: فً العصور المسٌحٌة أطلك علٌها المسٌحٌة 

تماماً.  فالمسٌحٌة هً النصرانٌة )علٌهما السالم(نسبة الى عٌسى المسٌح عٌسى بن مرٌم

 هم هللا ورسوله بذلن كما سما )النصارى(وعلى المسلمون ان ٌلتزموا بتسمٌتهم 

 سبب تسمٌتة المسٌح فٌه بعدة الوال منها .

 ممسوح المدمٌن  .ٔ

 الرجل المبارن  .ٕ

 معطر ان الناس ٌمسحون رأسه ولدمٌه بزٌت  .ٖ

 صاحب الوجاهة االجتماعٌة .  .ٗ

 :نشؤة النصرانٌة وتارٌخها 

فً شرٌعة  محدداً أرسل الى بنً إسرائٌل )علٌه السالم(النصرانٌة تعتبر امتداده للٌهودٌة الن عٌسى 

لما حرفه الٌهود ولٌحل لهم بع  الطٌبات التً حرمت علٌهم ومصححاً  )علٌه السالم(موسى 

لكن غالب الٌهود كذبوه وأنكروا  (موسلدمحم صلى هللا علٌه )ولبشرهم برسول ٌؤتً من بعده اسمه أحمد 

رسالته وحاربوا اتباعه وبعدها هٌئوا له مكٌدة الصلب رفعه هللا الٌه وبعدها حرفوا دٌنه الذي جاء 

بِه وحاولوا طمسهُ بمكرهم ودسائسهم ولم ٌمِ  ثالثة لرون على الدٌانة النصرانٌة حتى تحولت 

بالتثلٌث وتبدلت نصوصها الشرن المتمثل تماماً عن مسارها الصحٌح المتمثل فً التوحٌد الى 

فالنصرانٌة الحاضرة صفة الٌهود، ونرى النصارى  )علٌه السالم(وأحكامها كما فعلوا بدٌن موسى 

رغم )علٌه السالم( ووصاٌا االنبٌاء الذٌن جاإا بعد موسى )التوراة( الٌزالون ٌعترفون بكتاب الٌهود 

 )العهد الجدٌد(ضافة الى كتابهم المحرف الذي ٌسمونه باال)العهد المدٌم(  تحرٌفهم لها ٌسمونه
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أما الٌهود ٌنكرون كل ماعدى التوراة اال ماورد عن علمائهم ومفسرٌهم وٌسمونه 

 )التلمور( وهو ممدم عندهم على التوراة .



 

  )علٌه السالم( والنصارى ٌُكفرون الٌهود لتكذٌبهم عٌسى

مبتدعٌن ودٌن باطل الن عٌسى بزعمهم ساحر والٌهود ٌُكفرون النصارى النهم ٌرونهم 

 كذاب .

}ولالت الٌهوُد لٌسِت النصارى على شئ ولالت النصارى لٌست الٌهوُد على لال تعالى 

 .  ٖٔٔالبمرةشئ وهم ٌتلون الكتاب كذلن لال الذٌن الٌعلمون مثل لولهم {

ُمنزلة  )الهٌة(ة اشارة الى أدٌانهم سماوٌ )أهل الكتاب(وٌطلك على الٌهود والنصارى بـ 

 من هللا سبحانه بكتاب.

 )علٌه السالم( والكتاب ــــــــ< التوراة الُمنزل على النبً موسى 

 )علٌه السالم(.الُمنزل على النبً عٌسى  واالنجٌل

والمسلمٌناال إن الٌهود أشد عداوة  سالملكتاب كلهم ٌجتمعون على الكٌد لإلوأهل ا

 للمسلمٌن من النصارى .

  -:الدٌانة النصرانٌة  أطوار   

بمً عدد من  )علٌه السالم(هً دٌن هللا الحك ولما رفع هللا تعالى عٌسى  -: /الطوراألول

)علٌه أتباعه وأنصاره على الحك مدة ٌسٌرة حٌث كان الٌهود الذٌن لم ٌإمنوا بعٌسى 

بهم عند السلطات  )من الوشاٌة(لهم بالمرصاد ٌطاردونه وٌماتلونه ٌشون  السالم(

 وهذا هو : )الحكام (

 إستمرلرابة نصف لرن.و -:/الطور الثانً

أ فً النصف الثانً من المرن االول المٌالدي وهو عهد كتابة وٌبد -:/الطور الثالث

األناجٌل المبتدعة وهً عبارة عن أجتهادات لم تُسمع من عٌسى مشافهة وبعضها من 

ون عاشت فٌه النصرانٌة فً دس الٌهود واستمر هذا الطور على ماٌزٌد عن ثالثة لر

تخبط وافتراق وتؤثرت بالفلسفات واآلراء والطموس الوثنٌة السائدة وخالل هذه الفترة 

فُمد النص الصحٌح لالنجٌل وكثُرت االناجٌل الى حد الٌمكن االهتداء الى نص االنجٌل 

                                                                                     الثابت .

وٌبدأ بالتجمع النصرانً الكبٌر الذي عمده لسطنطٌن ملن كروفة فً  -:/الطور الرابع 

وهو تجمع حاسم لررفٌه مبتدعة النصارى االتجاه نحو النصرانٌة م ٌٕٖ٘نفٌه عام 

  وبماٌا النصرانٌة المشوهة والدٌانات الوثنٌة الهندٌة.

وفً هذا اللماء رسخت عند النصارى عمٌدة التثلٌث الوثنٌة وهو اعتمادهم ان هللا ثالث  

 ثالثة هو 



 

 االاب : وهو هللا بزعمهم)تعالى هللا عما ٌمولون علواً كبٌراً( .

 االبن: وهو عٌسى بزعمهم .

 روح المدس: وٌتمثل فً الروح التً حلت فً مرٌم .

والنصرانٌة على هذا االعتماد الفاسد ولد حكى عنهم هللا ومذ ذلن الحٌن وحتى االن 

}لمد كفر الذٌن فً سورة الفاتحة ولال تعالى ( )الكافرٌن والضالٌنبحانه وسماهم س

 . 1ٖالمائدة لالوا ان هللا ثالث ثالثة وما من إله اال إله واحد {

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمائد النصرانٌة 

مفادها ان هللا مكون من ثالث الانٌم النوم االب وهو موجود فً  -عمٌدة التثلٌث: .ٔ

)وهذه عمٌدة ٌهودٌة االبن لمولهم عٌسى ابن هللا السماء وهو كبٌر االلهة ،والنوم 

.والنوم روح ((علٌه السالم ة لغرض تبرئة الٌهود من صلب عٌسى)خالص

 )علٌه السالم( المدس وهو جبرٌل 

 والغر  من هذه العمٌدة نفً نبوة عٌسى بن مرٌم لتبرئة الٌهود كما بٌنت فً اعاله 

اء بهم : فهم ٌزعمون انهم ٌتكلمون تمدٌس الرهبان ورجال الكنٌسة والثمة العمٌ .ٕ

وٌؤمرون وٌنهون عن هللا تعالى ولهم السلطة المطلمة فً الدٌن فٌحلون وٌحرمون 

بل وٌغفرون للمذنبٌن والمجرم والفاجر لمجرد الحضور للكنٌسة وٌمنحون 

صكون الغفران زاعمٌن انهم ٌضمنون لهم بها الجنة . وهم ٌسمون رجال الكنٌسة 

 برجال الدٌن .

  )الصلب هو التعلٌك على خشبة (          -الصلب والفداء وتمدٌس الصلٌب : .ٖ

ٌزعمون ان هللا متمثل فً زعمهم باالبن وهو المسٌح اراد أن ٌصلب وأن ٌمتل 

( تكفٌراً لخطاٌا بنً آدم وهم ٌعتمدون أن ولع له الصلب والمتل ألجل  )بزعمهم الباطل

 كما جاء فً المرأن الكريذلن مع أن ذلن لم ٌحدث وأنما شبه لهم 
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كل )وهً خطٌئة أوعندما اصبحت لطٌعة بٌن الخالك والمخلوق بسبب الخطٌئة االصلٌة 

فبعداكلهما اصبحت  دم وحواء علٌهما السالم من الشجرة التً امر هللا اال ٌمرباها (آ

ماتسمى بالخطٌئة االصلٌة وهً عمٌدة اخرى فً )وهذه  كل البشرٌة خطٌئة اصلٌة



 

وٌدعون ان هللا سبحانه وتعالى لرر المصالحة مع البشر فؤرسل ابنه دٌانتهم المحرفة (. 

 الوحٌد الى االر  لٌصلب لٌُكفر خطٌئة البشرٌة .

)علٌها وهً بمثابة االعتذار لما نسبوه للسٌدة مرٌم -عمٌدة الحبل بال دنس : .ٗ

وكانوا ٌحاولون ان ٌصححوا المسار وٌغٌروا كالمهم  من تدنٌس السالم(

 وإفترائهم علٌها فغالوا بها ولالوا انها امام هللا وانها مبرئة من دنس الخطٌئة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنصرانٌةكتب ا

فالنصارى كل العهدٌن العهد المدٌم والعهد الجدٌد  ()الكتاب الممدسوٌسمون كتابهم 

  .)الكتاب الممدس(مونها معاً فً كتاب واحد ٌطلموا علٌه اسم ووٌض

 ( من هذه المحاضرات .ٖٔؤٕالعهد المدٌم تم شرحه فً الصفحة )

 ( ِسفراً وهً... 1ٌٕحتوي على)  العهد الجدٌد:

 ٗالى  ٔمن اوالً :لسم االسفار التارٌخٌة 

 .الررسالة الى العبرانٌون9ٔ                                                            انجٌل متى .ٔ

 .رسالة ٌعموبٕٓ                                                        انجٌل مرلص  .ٕ

 .رسالة بطرس االولىٕٔ                                                           انجٌل لولا .ٖ

 .رسالة بطرس الثانٌةٕٕ                                                        نا انجٌل ٌوح .ٗ

 .رسالةٌوصنا االولى ٖٕ                   ٕٙالى ٘من ثانٌاً:لسم االسفار التعلٌمبة 

 .رسالة ٌوصنا الثانٌة ٕٗ                                                        اعمال الرسل .٘

 .========الثالثةٕ٘                                    رسالة بولصى الى اهل رحٌبة .ٙ

 .رسالة ٌهوذا ٕٙ                                   ==االولى الى اهل كورنثوس .7

 ثالثاً:المسم الثالث                               ===الثانٌة======== .8

 رإٌا ٌوصنا الالهوت7ًٕ                                 رسالة بولس الى اهل غالطٌة  .9

 رسالة بولص الى اهل اوسس .ٓٔ

 ==========اهل فلٌبس  .ٔٔ

 =========اهل كولوس .ٕٔ

 ==االولى الى اهل تسالوٌتكً .ٖٔ

 ==الثانٌة========= .ٗٔ
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 كتب النصرانٌة 



 

 )البشارة(كلمة ٌونانٌة تعنً الخبر الطٌب االنجٌل :

 هو كتاب انزله هللا عز وجل على عٌسى علٌه السالم هُدى ونوراً -االنجٌل فً األصل:

}ولفٌنا على اثارهم بعٌسى ابن مرٌم مصدلاً لما بٌن ٌدٌه من التوراه واتٌناه االنجٌل 

المائدة فٌه هدى ونور ومصدلاً لما بٌن ٌدٌه من التوراه وهدى وموعظة للمتمٌن { 

ٗٙ . 

ولكن النصارى الٌوم الٌعرفون شٌئاً عن االنجٌل الحمٌمً الذي تم تحرٌفه والموجود فً 

 و محرف .اٌدٌهم الٌوم فه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العهد الجدٌد ٌنمسم الى 

 ٌوحنا ( -لولا -مرلص –انجٌل متى لسم االسفار التارٌخٌة ) .ٔ

 سفراً ٕٕلسم االسفار التعلٌمٌة وٌشمل  .ٕ

 سفر الرإٌا وٌشمل سفر رإٌا ٌوصنا الالهوتً .  .ٖ

 الفرق المائلة بالتوحٌد )توحٌد هللا(من النصارى

لما كانت التؤلٌه والتثلٌث للمسٌح )علٌه السالم( متؤخراً عن عصره فمد بمٌت بمابا من 

 المسٌحٌٌن االوائل ممن بموا على التوحٌد وكانوا:

 ٌذكرون الشرن والتثلٌث. .ٔ

 )علٌه السالم( عبد هللا ورسوله  ٌعتمدون ان عٌسى .ٕ

فرلة أبٌون وفرلة مٌلٌنوس وفرلة آرٌوس وفرلة االسنٌٌن وغٌرهم ومن أولئن الفرق 

 وكانوا ٌعٌشون حٌاة الزهد وتمشف وعزلة على شواطئ البحر المٌت فً فلسطٌن.
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مذهب مسٌحً طهر فً المرن الرابع على ٌد كاهن من االسكندرٌة  -:/فرلة آرٌوس

ٌرى أن الٌسو  كائن فان لٌس الهٌاً بؤي معنى ،وإن  م(ٖٖٙم_ٕٙ٘)اسمه آرٌوس

بطرٌرن أنطاكٌة بولس السمٌساخً آرٌوس لم ٌخرج ببدعة جدٌدة فمد سبمه الى ذلن 

 واحد فرد غٌر مولود )أن هللاوأضحى آرٌوس رمزللتوحٌد وانكر التثلٌث وكان ٌعتمد .

الٌشاركه شئ فً ذاته تعالى فكل ماكان خارجاً عن هللا االحد انما هو مخلوق من 

واصحاب هذه العمٌدة كانوا على خالف كبٌر مع الشئ وبإٌرلدة هللا ومشٌئته ( .

المسٌحٌٌن المائلٌن بالتثلٌث وتعرضوا الضطهاد شدٌد ومجازر طول الثالث مئة عام 

       التالٌة.     

 

وهو الذي ٌحتوي على االسفار التً ٌمدسها الٌهود مثل سفر تعرٌف العهد المدٌم :

 التكوٌن وسفر التثنٌة و....

انجٌل متنى وهو الذي ٌتضمن الكتب التً ٌمدسها النصارى وهً :)كتاب العهد الجدٌد :

انجٌل ٌوحنا (                                              –انجٌل مرلس  -انجٌل لولا–

 وكذلن ماٌعرف برسائل الرسل.
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 الفرق النصرانٌة المعاصرة                      



 

لم ٌعد عندهم أصل  –التً جائتهم  -لما فمد النصارى كثٌر من آثار الوحً والنبوة

صحٌح ٌرجعون إلٌه ، وأختلفوا وتفرلوا ،شٌعاً وأحزاباً متباغضٌة متعادٌة وفً هذا 

}ومن الذٌن لالوا إنا نصارى اخذنا مٌثالهم فنسوا حظاً مما ذكروا ٌمول هللا عز وجل 

 ٗٔالمائدة  فاغرٌنا بٌنهم العداوة والبغضاء الى ٌوم المٌامة {به 

تكون االبسبب الخالف واالختالف .فالمذاهب متفمة ومجمعة على والعداوة والبغضاء ال

 (السالم)علٌه تكفٌراً لخطٌئة آدم وأنه نزل لٌُصلب )علٌه السالم( مسٌحألوهٌة ال

وبمٌة العهد الجدٌد مع العهد  )انجٌل متىوملرلش ولولا وٌوحنا(واعتبار الكتب االربعة 

سمون الى فً بع  االمور االخرى وٌنمالمدٌم هً الكتب الممدسة اال إنهم ٌختلفون 

 أهم الفرق النصرانبة المعاصرة ثالث طوائف كبار وهً :   

 الطائفةاالولى الكاثولٌن

 :فً روما أهم ما ٌتمٌزون به هو  )البابا(وهم أتبا  

 لولهم بؤن الروح المدس انبثك من االب واالبن معاً.-ٔ

 ٌبٌحون اكل الدم والمخنوق -ٕ

 العام على جمٌع الكنائس الكاثولٌكٌة.     إن البابا فً الفتٌكان هو الرئٌس  -ٖ

 تحرٌم الطالق حتى فً حالة الزنا . -ٗ

والكاثولٌن هم أكثر األوربٌٌن الغربٌٌن وشعوب امرٌكا الجنوبٌة وتسمى كنٌستهم  -٘

 بالكنٌسة الغربٌة .
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 الطائفة الثانٌة : األرثوذكس



 

 )الكنٌسة الشرلٌة فً المستنطٌنٌة(وهم النصارى الشرلٌون الذٌن تبعوا 

 وأهم ما ٌتمٌزون به هو: 

 إن الروح المدس عندهم إنبثك من االب فمط.  -ٔ

 تحرٌم الطالق اال فً حالة الزنا فإنه ٌجوز عندهم . -ٕ

 الٌجتمعون تحت لواء رئٌس بل كل كنٌسة مستملة بنفسها . -ٖ

 اوربا الشرلٌة وروسٌا والبالد العربٌة .وهذا المذهب منتشرفً 

 الطائفة الثالثة :البروتستانت

وهو لس  (( )مارتن لوثرٙٔ)أسسها فً بداٌة المرن  )المحتجون(وهً تعنً 

ألمانً ذهب الى روما ،طالباً بركات البابا ، وكان فً ذهنه صورة من النماء 

ه خالفاً لما ٌتصوره والطهر عن الكنٌسة االم فً روما ولكنه فوجئ عند زٌارت

، بعد ان رأى البابوات فً روما ٌتزوجون ولهم العدٌد من الجواري وٌملكون 

 الغفران ()آن ماله عن الكنٌسة األم وأخذ ٌنادياألراضً والبساتٌن ، فؤعلن إنش

أعتبر ما رآه من تصرف البابوات دجالً ، فؤصبح له أتبا  فً ألمانٌا ، وهذه 

ة وتحرره من لٌود الكنٌسة األم ،فؤصبح من حك كل الحركة تعد حركة إصالحٌ

فرد لراءة االنجٌل والعمل به وعرفت فٌمى بعد بالكنٌسة األنجٌلٌة . بعد ظهور 

أمٌركا أصبح لهم صناعة وزراعة وظهرت الثورة الصناعٌة فً برٌطانٌة 

 فؤجتاحت هذه الدول الى سوق التصرٌف بضائعها .

 وانتشرت هذه الفرلة فً امرٌكا والمانٌا واسكتلندا والنروج وهولندا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )بالمحتجون(او ماٌعرف  )البروتستانت(وهو لس ألمانً أسس -:تعرٌف مارتن لوثر 

فً بداٌة المرن السادس عشر ، هاجم الكنٌسة األم فً روما ،بعد زٌارته لها وفوجئ 

بوالع مختلف عما كان ٌتصوره من النماء والطهر بعد ان رأى البابوات ٌتزوجون ولهم 

العدٌد من الجواري وٌملكون اراضً وبساتٌن وعاد مارتن الى المانٌا داعٌاً الى 

 االصالح .
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ٌمثللل التثلٌللث جللوهر معتمللد النصللارى فللً األلوهٌللة، وٌصللورون هللذا المعتمللد بمللولهم:  -انرثهيثث     

طبٌعللة هللا هللً ثالثللة ألللانٌم متسللاوٌة : هللا األب، وهللا األب،  وهللا روح المللدس. فللـ إلللى األب ٌنتمللً 
 الخلك بواسطة اإلبن، وإلى اإلبن ٌنتمً الفداء ، وإلى روح المدس ٌنتمً التطهٌر !

ألنوم ٌعنً: خاصٌة أو صفة ذاتٌة فً هللا تموم علٌها اللذات اإللهٌلة وبلدونها ٌنعلدم  جمع -األقانيى 

 لٌام الذات اإللهٌة.

 إجنيم يىت  ذعريف 
إصحاحاً، وٌلزعم النصلارى أن  1ٕهذا اإلنجٌل ٌجعله النصارى أول كتبهم وهو أطولها إذ  ٌحوي 
ل جابٌللاً للضللرائب، إال أن النصللارى )متللى( هللو أحللد الحللوارٌٌن وكللان لبللل اتباعلله المسللٌح ٌعملل

 إلى متى الحواري. ان بدلٌل ٌدل على نسبة هذا اإلنجٌلالٌستطٌعون اإلتٌ
ة ملن الخللل والزللل ألن المفلرو  فٌهلا أن لممدسلة كتلب معصلومة علن الخطلؤ محفوظلإن الكتب ا

علز وجلل  تكون من لبل رب العالمٌن الذي ٌعللم السلر وأخفلى، والنصلارى ٌسلندون كتلبهم إللى هللا
، ن ٌتبٌن صدق هذه اللدعوى ملن كلذبهاعن طرٌك اإللهام إلى ُكتابها والدارس لهذه الكتب ٌستطٌع أ

 إذ أن الحك الخفاء فٌه.

 -إجنيم ترناتا ذعريف 
انجٌل من األناجٌل غٌر المعترف بها عند النصارى الٌوم، برنابا أسمه ٌوسف وهلو الوي لبرصلً 

م، ملن لبلل البابلا جالسلٌوس وكلان ملن أهلم مبلاد  هلذا 2ٕٗعلام الجنسٌة ، ولمد تلم تحلرٌم لرائتله 
االنجٌل: إن المسٌح إنسان وللٌس بللله أو إبلن إلله، وصلرح أن اللذبٌح اسلماعٌل وللٌس اسلحاق كملا 
ٌزعم الٌهود فً كتبهم،  وصرح بالبشارة بلالنبً دمحم )((  وصلرح ان المسلٌح للم ٌصللب بلل رفلع 

 الذي صلب هو ٌهوذا األسخرٌوطً. الى السماء  وأن 
 

 انشعائر انذينيح عنذ اننصارٍ
د فلللٌس ّمللعَ سللر مللن أسللرار النصللرانٌة، وهللو مفتللاح الللدخول فللً النصللرانٌة فمللن لللم ٌُ  -انرعًيثثذ  -1

نصرانٌا ولو كان من ابوٌن مسٌحٌٌن وٌختلفلون فلً وللت التعمٌلد ، فملنهم ملن ٌعملد الشلخص وهلو 
طفللل ومللنهم علللى فللرا  المللوت،  وهللو ٌمحللو عللن اإلنسللان الخطٌئللة األصلللٌة وكللل خطٌئللة فعلٌللة 

 إرتكبها، وبدونه الٌمكن ألحد أن ٌنال الخالص. 

بالزٌت ، داللة والحك أن ٌكون ماء التعمٌد من نهلر األردن والتعمٌد ٌتم بالماء ثم دهن الصدر          
ملرات األوللى ٖوعلى ٌد كلاهن  وللد ٌكلون فلً الكنٌسلة ، وعللى أن ٌجلري ذللن بتغطلٌس اإلنسلان 

بلسم األب، والثانٌة بلسم األبن، والثالثلة بؤسلم روح الملدس أو ر  الملاء عللى الجبهلة أو غملس أي 
 جزء فً الجسم فً الماء .

عتراف بالذنوب والخطاٌلا التوبة عند النصارى ال تتم إال باإلف نهقسس ًصكٌك انغفراٌ األعرتا -2

ر فلً املرالأو الكاهن فً الكنٌسة ، ثم ٌمسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه، ثم تطلور حٌلث  أمام المسٌس
م أن الكنٌسللة تملللن حللك الغفللران للللذنوب وتمنحلله لمللن تشللاء. فؤسللتغلت ٕ٘ٔٔالمجمللع الثللانً سللنة 

ٌسة والمسس هذا األمر ، وطبعوا صكون الغفران، وباعوها وربحلوا ملن ورائهلا أملواالً طائللة، الكن
وهذه الصكون الغفران ٌغفر فٌها جمٌع الذنوب السابمة واالحمة وتخلص صاحبها من جمٌع التبعات 

جبلٌن النصلارى ، ومظهلر ملن مظلاهر  والحموق التً فً ذمته ، وهلذا فلً الواللع وصلمة علار فلً
 هم وعبثهم ، وما أخترعوه إال ألكل أموال الناس بالباطل.تالعب



 

عادة أخذت من األدٌان التً سبمت النصلرانٌة ، وٌرملز بالعشلاء الربلانً عللى  -انعشاء انرتاني  -3

عشاء )عٌسى علٌه السالم( األخٌر مع تالمٌذه إذ إلتسم معهم الخبز والنبٌذ، فالخبز ٌرمز الى جسلد 
)المسٌح( الذي كسر لنجاة البشلرٌة ، وٌرملز عللى دمله اللذي سلفن لهلذا الغلر  ، وٌسلتعمل علادة 

ز مع للٌل من الخمر، فمن أكل الخبز أستحال الخبز على لحلم ) المسلٌح( وملن شلرب للٌل من الخب
هذا الخمر أستحال الخمر على دمه فٌحصل التمازج بٌن األكل وبٌن المسٌح وتعالٌمه. وهلذه عمٌلدة 

 ٌموم بها النصارى ٌوم عٌد الفصح ، إال إنها ال أصل لها فً أناجٌلهم المعروفة .

 والذي التكاد تجد  –النصارى ٌرمزون بالصلٌب الذي ٌحملونه :  ومحم انصهية ًذقذيس-4

إلللى صلللب المسللٌح ) علٌلله المسللٌح ( عنللدهم. وٌزعمللون أن حمللله  –نصللرانً إال وهللو ٌحمللله         
 ٌشعرهم بلنكار النفس وألتفاء أثر المسٌح فً هذا اإلنكار والسٌر وراء مخلصهم وفادٌهم.

 انعثاداخ عنذ اننصارٍ
وهلو االمتنلا  علن الطعلام ملن الصلباح حتلى منتصلف النهلار ، ثلم تنلاول طعلام خلاٍل ملن -انصٌو  - أ

 الدسم .

 وهً سبعة ٌإدٌها المصلً فً الٌوم واللٌلة وهً:-انصالج  - ب

 صالة البكور -ٔ
 صالة الساعة الثالثة -ٕ
 صالة الساعة السادسة -ٖ
 صالة الساعة الثانٌة عشر  -ٗ
 صالة الساعة الحادٌة عشر -٘
 عشرصالة الساعة الثانٌة  -ٙ
 صالة منتصف اللٌل -1

وٌهتم النصارى بالصالة أكثر من أهتمامهم بالصوم، ولٌس للصلالة ترتٌلب خلاص إنملا هلً أدعٌلة 
 تختلف من مكان إلى مكان آخر.

األصللل فللً النصللرانٌة أن ٌترهللب النللاس رجللاالً ونسللاًء ولمللا كللان غٌللر ممكللن أجٌللز   - األسثثرج

لٌملٌم وحلدة بلٌن اللزوجٌن ، وكلان تعلدد الزوجلات الزواج ، وٌشترط عند الزواج حضلور المسلٌس 
معموال به فً مطلع ) النصرانٌة( ثم أصلبح اللزواج مباحلاً ملن واحلدة فملط، والٌجلوز الطلالق  اال 

، لزواج مرة أخرى فٌحلك للحلً اللزواجفً حالة الزنا ، فلذا تم ذلن جاز ألي من هذٌن الزوجٌن، ا
 ، وٌهتم النصارى بكثرة النسل وٌحاربون تحدٌده.وكما ٌمع إذا كان أحد الزوجٌن غٌر نصرانً

 اجملايع اننصرانيح
ٌعرفها النصارى بؤنها هٌئات شورٌة) مؤخوذه من الشورى( فً الكنٌسة تبحث فً األملور المتعلملة 

 بالدٌانة النصرانٌة وأحوال الكنائس

 انٌاع اجملايع اننصرانيح 
 للكنائس التً تنعمد فٌها.مجامع محلٌة: وهً التً تبحث فً الشإون المحلٌة  -ٔ
مجللامع مسللكونٌة)عالمٌة( : تبحللث فللً العمٌللدة النصللرانٌة ومواجهللة بعلل  األلللوال التللً ٌللرى  -ٕ

 عرابتها ومخالفتها للدٌانة.



 

م وسلبب انعملاده ٌٕٖ٘علد ملن  أول المجلامع المسلكونٌة وأخطرها،علام  جمًع نيقيح مثالله: 

سللة فللً تلللن األزمللان ) االخللتالف بللٌن  هللو التعللار  واألخللتالف العمائللدي الموجللود فللً الكنٌ
كنٌسللتٌن مللن االسللكندرٌة أحللدهما تنللادي بؤلوهٌللة المسللٌح وبللٌن آرٌللوس المائللل بلنسللانٌة المسللٌح 

أسلمفاً، وخالصلته: ٕٓ٘- 1ٖٔوهو خلك مثل بالً المخلولات، وكان علدد الحاضلرٌن للمجملع 
 ٗرق كتبله ، واالعتلراف بالمول بؤلوهٌة المسٌح، ولعن آرٌوس الذي ٌمول بالتوحٌد ونفٌله وحل

 أناجٌل فمط وبع  رسائل العهد الجدٌد والمدٌم وحرق بالً األناجٌل لخالفها عمٌدة المجمع.

مراد النصلارى بله : أن هللا تعلالى أتخلذ جسلد المسلٌح لله صلورة ، وحلل بلٌن النلاس  انرجسذ 

 بصورة إنسان هو المسٌح.

 أسثاب ًعٌايم احنراف اننصرانيح
فللللً األصللللل دٌللللن السللللماوي مللللن عنللللد هللا عزوجللللل كغٌللللره مللللن األدٌللللان  النصللللرانٌة       

السماوٌة،ٌضللظر فٌلله التوحٌللد وإفللراد هللا بالعبللادة بؤوضللح صللورة ولكننللا نللراه الٌللوم دٌنللاً وثنٌللاً 
طمسللت فٌلله تمامللا معللالم التوحٌللد، وكللان لهللذا اإلنحللراف عوامللل كثٌللرة أظهرتلله بهللذا  الشللكل 

 والهٌئة، ومن أهم هذه العوامل:
 اإلضطهادات كان لها أثر كبٌر فً انحراف النصرانٌة. -ٔ
 ضٌا  اإلنجٌل وإنمطا  السند. -ٕ
 تحرٌفات بولس) شاإول( الٌهودي. -ٖ
 التؤثر بالوثنٌات والفلسفات الوثنٌة من أمثلته -ٗ

 الثلٌث لبل النصارى موجود عند الهندٌٌن والبوذٌٌن.
 الهند.فداء عمٌدة وثنٌة موجودة عند الصلب وال
 األلهة تجسد وولد من عذراء من عمائد الوثنٌن عند ألهند.اعتماد أن 

المجللامع النصللرانٌة ، فهللذه المجللامع هللً التللً كونللت الدٌانللة النصللرانٌة ، ووضللعت أهللم  -٘
أسسها ، وهً التً حاربت التوحٌد عن طرٌك لراراتها ، فؤصبحت الدٌانة النصلرانٌة تلدٌن 

لمحاربللة وتكفٌللر كللل لللول ٌخللالف  فللً الوالللع لهللذه المجللامع فللً تكوٌنهللا ، وفللً دعوتهللا
 لررارات هذه المجامع.

 قصة عيسى وهرين )عليه السالم ( يف القرآن الكرين
 يريى انصذيقح -1

وهللً مللرٌم بنللت عمللران، مللن سللاللة داود، علٌلله السللالم، وكانللت مللن بٌللت طللاهر طٌللب فللً بنللً 
 نذرتها محلررة، أي: تخلدم إسرائٌل. ولد ذكر هللا تعالى لصة والدة أّمها لها فً "آل عمران"، وأنها 

مسجد بٌت الممدس، وكانوا ٌتمربون بذلن، } فَتَمَبَّلََها َربَُّها بِمَبُلوٍل َحَسلٍن َوأَْنبَتََهلا نَبَاتًلا َحَسلنًا أ ونشلؤت 
إحللدى العابللدات الناسللكات المشللهورات بالعبللادة العظٌمللة   فللً بنللً إسللرائٌل نشللؤة عظٌمللة، فكانللت

زكرٌللا نبللً بنللً إسللرائٌل إذ ذان -ولٌللل: خالتهللا-كفالللة زوج أختهللا والتبتللل والللدءوب، وكانللت فللً 
وعظٌمهم، الذي ٌرجعون إلٌه فً دٌلنهم. ورأى لهلا زكرٌلا ملن الكراملات الهائللة ملا بهلره ذكلر أنله 

ولله الحكملة -كان ٌجد عندها ثمر الشتاء فلً الصلٌف وثمرالصلٌف فلً الشلتاء، فلملا أراد هللا تعلالى 
د منها عبلده ورسلوله عٌسلى علٌله السلالم، أحلد الرسلل أوللً العلزم الخمسلة أن ٌُوج-والحجة البالغة

العظام، } اْنتَبََذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشلْرلٌِاا أ أي: اعتلزلتهم وتنحلت علنهم، وذهبلت إللى شلرق المسلجد 
 الممدس.
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أ أي: اسللتترت ملنهم وتلوارت، فؤرسللل هللا تعلالى إلٌهلا جبرٌللل ولولله: } فَاتََّخلَذْت ِمللْن ُدونِِهلْم ِحَجابًلا 
 علٌه السالم } فَتََمثََّل لََها بََشًرا َسِوٌاا أ أي: على صورة إنسان تام كامل.

ٌَْها ُروَحنَا أ ٌعنً: جبرٌل، علٌه السالم  فً لوله: } فَؤَْرَسْلنَا إِلَ

ْحَمِن ِمْنَن إِنْ  فلً  ًُكْنَت تَِمٌاا أ أي: لما تَبَلدى لهلا المللن فلً صلورة بشلر، وهل } لَالَْت إِنًِّ أَُعوذُ بِالرَّ
مكان منفرد وبٌنها وبٌن لومها حجلاب، خافتله وظنلت أنله ٌرٌلدها عللى نفسلها، فماللت: } إِنِّلً أَُعلوذُ 

ْحَمِن ِمْنَن إِْن ُكْنَت تَِمٌاا أ أي: إن كنت تخاف هللا. تذكٌر له باهلل، وهذا هو المشرو  فً اللدفع أن  بِالرَّ
 ٌكون باألسهل فاألسهل، فخوفته أوال باهلل، عز وجل.

 انثشارج -3
ْحَمِن -لال ابن جرٌر: وذكر لصة مرٌم فمال: لد علمت أن التمً ذو نُْهٌَة حٌن لالت: } إِنًِّ أَُعوذُ بِلالرَّ

حصلل عنلدها  ِمْنَن إِْن ُكْنَت تَِمٌاا لَاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّن أ أي: فمال لها الملن مجٌبًا لها وملزٌال ملا 
ولكنلً رسلول ربلن، أي: بعثنلً إلٌلن، وٌملال: إنهلا لملا من الخوف عللى نفسلها: لسلت مملا تظنلٌن، 

ذكرت الرحمن انتف  جبرٌل فرللا وعلاد إللى هٌئتله وللال: "إنملا أنلا رسلول ربلن لٌهلب للن غالًملا 
 زكٌا".

 } لَالَْت أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ُغالٌم َولَْم ٌَْمَسْسنًِ بََشٌر َولَم أَُن بَِغٌاا أ أي: فتعجبت مرٌم من هذا ولاللت: كٌلف
ٌكلون لللً غللالم  أي: علللى أي صللفة ٌوجللد هللذا الغللالم منللً، ولسللت بللذات زوج، وال ٌتصللور منللً 
الفجور؛ ولهذا لالت: } َولَْم ٌَْمَسْسنًِ بََشٌر َولَْم أَُن بَِغٌاا أ والبغً: هً الزانٌة؛ ولهذا جاء فلً الحلدٌث 

 نهً عن مهر البغً.
فللً   وعالمللة للنللاس علللى لللدرة بللارئهم وخللالمهم، الللذي نللو  : } َوِلنَْجعَلَللهُ آٌَللةً ِللنَّللاِس أ أي: داللللة 

خلمهم، فخلك أباهم آدم من غٌر ذكر وال أنثى، وخلك حواء من ذكر بال أنثى، وخلك بمٌة الذرٌة ملن 
ذكر وأنثى، إال عٌسى فلنه أوجده من أنثى بال ذكر، فتمت المسمة الرباعٌة الداللة عللى كملال لدرتله 

 ره وال رب سواه.وعظٌم سلطانه فال إله غٌ
ولولله: } َوَرْحَملةً ِمنَّللا أ أي ونجعلل هللذا الغلالم رحمللة ملن هللا نبٌالا مللن األنبٌلاء ٌللدعو إللى عبللادةإلى 

 وكهولته. عبادة هللا ربه فً مهده
عن مجاهد لال: لالت مرٌم، علٌها السالم: كنلت إذا خللوت حلدثنً عٌسلى وكلمنلً وهلو فلً بطنلً  

 طنً وكبر.وإذا كنت مع الناس سبح فً ب
ولوله: } َوَكاَن أَْمًرا َمْمِضٌاا أ ٌحتمل أن هذا من كالم جبرٌلل لملرٌم، ٌخبرهلا أن هلذا أملر مملدر فلً 
علم هللا تعالى ولدره ومشٌئته. وٌحتمل أن ٌكون ملن خبلر هللا تعلالى لرسلوله دمحم ( وأنله كنلى بهلذا 

ْرٌََم اْبنَلَت ِعْملَراَن الَّتِلً أَْحَصلنَْت فَْرَجَهلا فَنَفَْخنَلا فٌِلِه ِملْن عن النفخ فً فرجها، كملا للال تعلالى: } َوَمل
 ولال } َوالَّتًِ أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فٌَِها ِمْن ُروِحنَا أ  ُروِحنَا أ 

لال دمحم بن إسحاق: } َوَكاَن أَْمًرا َمْمِضٌاا أ أي: أن هللا لد عزم على هذا، فللٌس منله بلد، واختلار هلذا 
 أًٌضا ابن جرٌر فً تفسٌره، 

 احلًم -4
ٌْتَنِل  } فََحَملَتْهُ فَاْنتَبََذْت بِلِه َمَكانًلا لَِصلٌاا ً ِملتُّ لَْبلَل َهلَذا فَؤََجاَءَهلا اْلَمَخلاُ  إِلَلى ِجلْذ ِ النَّْخلَلِة لَالَلْت ٌَلا لَ

   َوُكْنُت نَْسًٌا َمْنِسٌاا 
ٌمول تعالى مخبًرا عن مرٌم أنها لما لال لها جبرٌل عن هللا تعالى ما لال، أنها استسللمت لمضلاء هللا 

عند ذلن نفلخ فلً جٌلب -وهو جبرٌل علٌه السالم-غٌر واحد من علماء السلف أن الملن  فذكرتعالى 
ولجت فً الفرج، فحملت بالولد بللذن هللا تعلالى. فلملا حمللت بله ضلالت  درعها، فنزلت النفخة حتى

للناس، فلنها تعلم أن النلاس ال ٌصلدلونها فٌملا تخبلرهم بله، غٌلر أنهلا   ولم تدر ماذا تمول  ذرًعا به 
 أفشت سرها وذكرت أمرها ألختها امرأة زكرٌا.



 

ن الجمهلور أنهلا حمللت بله تسلعة ثم اختلف المفسرون فً مدة حمل عٌسى علٌه السالم فالمشهور ع
والصلحٌح انهلا حمللت بله  لال: ولهذا ال ٌعٌ  ولد لثمانٌة أشهر.-أشهر. ولال عكرمة: ثمانٌة أشهر 

 مثلما تحمل النساء .

 املخاض ًانٌالدج  -5
  ولوللله: } فَؤََجاَءَهللا اْلَمَخللاُ  إِلَللى ِجللْذ ِ النَّْخلَللِة أ  أي: فاضللطرها وألجؤهللا الطلللك إلللى جللذ  النخلللة  

 وهً نخلة فً المكان الذي تنحت إلٌه.
 ولد اختلفوا فٌه،

 ) الصواب(: كان شرلً محرابها الذي تصلً فٌه من بٌت الممدس.ٔ 
 مصر، ضربها الطلك. : ذهبت هاربة، فلما كانت بٌن الشام وبالدٕ
 : كان ذلن على ثمانٌة أمٌال من بٌت الممدس، فً لرٌة هنان ٌمال لها: "بٌت لحم".ٖ 

ٌْتَنًِ ِمتُّ لَْبَل َهَذا َوُكْنُت نَْسلًٌا َمْنِسلٌاا أ فٌله  ، دلٌلل عللى جلواز تمنلً الملوت عنلد الفتنلة: } لَالَْت ٌَا لَ
اللذي ال ٌحملل النلاس أمرهلا فٌله عللى السلداد، وال فلنهلا عرفلت أنهلا سلتبتلى وتملتحن بهلذا الموللود 

ٌصدلونها فً خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسلكة، تصلبح عنلدهم فٌملا ٌظنلون علاهرة زانٌلة، 
ٌْتَنًِ ِمتُّ لَْبَل َهَذا أ أي لبل هذا الحال، } َوُكْنُت نَْسًٌا َمْنِسٌاا أ أي لم أخلك ولم أن شٌئًا  .فمالت: } ٌَا لَ

 ئًا ال ٌعرف، وال ٌذكر، وال ٌدرى من أنا.: شٌ أي -ٔ
 السمط.  -ٕ
 لم أكن شٌئًا لط. -ٖ

 النهً عن تمنً الموت إال عند الفتنةولد لدمنا األحادٌث الدالة على 
لال رسول هللا (:"كمل من الرجال كثٌر ولم ٌكمل من النساء إال ثالث: ملرٌم بنلت عملران   -

وآسللٌة امللرأة فرعللون وخدٌجللة بنللت خوٌلللد، وفضللل عائشللة علللى النسللاء كفضللل الثرٌللد علللى سللائر 
 الطعام" 

مللرٌم بنللت عمللران ولللد واسللتؤنس بموللله: }ثٌَِّبَللاٍت َوأَْبَكللاراًأ لللال: فالثٌللب آسللٌة ومللن األبكللار  -
 ذكرناه فً آخر سورة التحرٌم. فاهلل أعلم.

   
 فً رواٌة: هو إبنها عٌسى.   ولوله: }فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِهاأ لوالن: أحدهما أنه جبرٌل

ي إِلَ  ٌْلِن بِِجلْذ ِ ولوله } أاَلَّ تَْحَزنًِ لَْد َجعََل َربُِّن تَْحتَِن َسِرٌّاًأ. لٌل النهر وإلٌله ذهلب الجمهلور }َوُهلّزِ
ٌِْن ُرَطباً َجنٌِّاًأ فذكر الطعام والشلراب ثلم لٌلل: كلان جلذ  النخللة ٌابسلاً ولٌلل كانلت  النَّْخلَِة تَُسالِْط َعلَ

نخلة مثمرة فاهلل أعلم. وٌحتملل أنهلا كانلت نخللة، لكنهلا للم تكلن مثملرة إذ ذان، ألن ملٌالده كلان فلً 
 للنفساء من التمر والرطب ثم تال هذه اآلٌة. زمن الشتاء ولٌس ذان ولت ثمر، لٌس شًء أجود 

ْحَملاِن َصلْوماًأ أي  فلن رأٌت أحداً من الناس }فَمُوِلًأ لله أي بلسلان الحلال واإلشلارة }إِنِّلً نَلَذْرُت ِللرَّ
صمتاً، وكان من صومهم فً شرٌعتهم ترن الكالم والطعام. أنها حملته بنفسها وأتت به لومها وهلً 

 وذلن بعدما تعالت من نفاسها بعد أربعٌن ٌوماً. تحمله. لال ابن عباس:
ٌْئاً فَِرٌّللاًأ والفرٌللة هللً الفعلللة  والممصللود أنهللم لمللا رأوهللا تحمللل معهللا ولللدها }ٌَللا َمللْرٌَُم لَمَللْد ِجئْللِت َشلل

 المنكرة العظٌمة من الفعال والممال.
تسلامٌه فلً العبلادة وكلان  ثم لالوا لها }ٌَا أُْخلَت َهلاُروَنأ لٌلل شلبهوها بعابلد ملن عبلاد زملانهم كانلت

 اسمه هارون
والممصود أنهم لالوا: }ٌَا أُْخَت َهاُروَنأ ودل الحدٌث على أنهلا للد كلان لهلا أب نسلبً اسلمه هلارون 
لِن بَِغٌّلاًأ  وكان مشهوراً بالدٌن والصالح والخٌر، ولهذا لالوا: }َما َكاَن أَبُوِن اْمَرأَ َسْوٍء َوَملا َكانَلْت أُمُّ

هذا شٌمتهم وال سجٌتهم ال أخون وال أمن وال أبلون، فاتهموهلا بالفاحشلة العظملى  أي لست من بٌت
 ورموها بالداهٌة الدهٌاء.
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ٌِْهأ أي خاطبوه وكلموه فلن جوابكم علٌه وما تبغون من الكلالم لدٌله، فعنلدما }لَلالُواأ ملن  }فَؤََشاَرْت إِلَ
ٌَْف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ اْلَمْهِد َصبٌِّاًأ أي كٌف تحٌلٌن فً الجلواب عللى صلبً كان منهم جباراً شمٌاً:  }َك

صغٌر ال ٌعمل الخطاب، وهو مع ذلن رضٌع فً مهده وال ٌمٌز بلٌن مخل  وزبلدة، وملا هلذا منلن 
بللل إال علللى سللبٌل الللتهكم بنللا واالسللتهزاء والتللنمص لنللا واالزدراء، إذ ال تللردٌن علٌنللا لللوالً نطمٌللاً، 

 تحٌلٌن فً الجواب على من كان فً المهد صبٌاً.

 انرسانح ) االجنيم ( -7
 هذا أول كالم تفوه به عٌسى بن مرٌم، فكان أول ما تكلم به أن   
أ اعترف لربه تعالى بالعبودٌة وأن هللا ربله فنلزه جنلاب هللا علن للول الظلالمٌن إِنًِّ َعْبُد ّللَاِ }لَاَل  - ٔ

بللل هللو عبللده ورسللوله وابللن أمتلله، ثللم بللرأ أملله ممللا نسللبها إلٌلله الجللاهلون فللً زعمهللم أنلله ابللن هللا، 
 ولذفوها به ورموها بسببه بموله:

ٕ-  { ً أ فلن هللا ال ٌعطً النبوة ملن هلو كملا زعملوا لعلنهم هللا وللبحهم، كملا آتَانًِ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبٌِّا
بُْهتَانلاً َعِظٌملاًأ وذللن أن طائفلة ملن الٌهلود فلً ذللن الزملان  لال تعالى }َوبُِكْفِرِهْم َولَْوِلِهْم َعلَى َملْرٌَمَ 

لالوا إنها حملت به من زنى فً زمن الحٌ ، لعنهم هللا فبرأها هللا من ذلن وأخبر عنها أنها صدٌمة 
ٌْلَن َملا كُ } -واتخذ ولدها نبٌاً مرسالً أحد أولً العزم الخمسة الكبار ولهذا لال:  أ نلتُ َوَجعَلَنًِ ُمبَاَركاً أَ

وذلن أنه حٌث كان دعا إلى عبادة هللا وحده ال شرٌن له ونزه جنابه علن اللنمص والعٌلب ملن اتخلاذ 
 الولد والصاحبة تعالى وتمدس

ٖ-  { ً أ وهللذه وظٌفللة العبٌللد فللً المٌللام بحللك العزٌللز الحمٌللد َوأَْوَصللانًِ بِالَصللالِة َوالَزَكللاِة َمللا ُدْمللُت َحٌّللا
مللة بالزكللاة، وهللً تشللتمل علللى طهللارة النفللوس مللن األخللالق الرذٌلللة بالصللالة، واإلحسللان إلللى الخلٌ

وتطهٌر األموال الجزٌلة بالعطٌة للمحاوٌج على اختالف األصناف ولرى األضلٌاف والنفملات عللى 
 الزوجات واألرلاء والمرابات وسائر وجوه الطاعات وأنوا  المربات.

  ثم لال:      
ً }َوبَللّراً بَِواِلللَدتًِ َولَللْم ٌَجْ  -ٗ أ أي وجعلنللً بللراً بوالللدتً وذلللن أنلله تؤكللد حمهللا علٌلله عَْلنِللً َجبَللاراً َشللِمٌّا

لتمح  جهتها إذ ال والد له سواها، فسبحان من خلك الخلٌمة وبراها وأعطى كل نفلس هلداها، }َولَلْم 
  وطاعته.ٌَْجعَْلنًِ َجبَّاراً َشِمٌّاًأ أي لست بفظ وال غلٌظ، وال ٌصدر منً لول وال فعل ٌنافً أمر هللا

 
٘- { ً ًَ ٌَللْوَم ُوِلللْدُت َوٌَللْوَم أَُمللوُت َوٌَللْوَم أُْبعَللُث َحٌّللا أ وهللذه المللواطن الثالثللة التللً تمللدم َوالَسلالُم َعلَلل

 الكالم علٌها فً لصة ٌحٌى بن زكرٌا علٌهما السالم.

 حقيقح عيسَ عهيو انسالو -6
   لٌس بالهة او ابن هللاأنه عبد مخلوق من امرأة من عباد هللا، 

هللو مللن تمللام كللالم عٌسللى لهللم فللً المهللد، أخبللرهم أن هللا ربلله وربهللم وإلهلله وإلههللم، وأن هللذا هللو 
 الصراط المستمٌم.

ٌٌْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد ٌَْوٍم َعِظٌٍمأ أي فاختلف ٌْنِِهْم فََو أهلل  لال هللا تعالى: }فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَ
 .ذلن الزمان ومن بعدهم فٌه

 فمن لائل من الٌهود: 
 إنه ولد زنٌة، واستمروا على كفرهم وعنادهم. -ٔ
 هو هللا ولال آخرون: هو ابن هللا. -ٕ
ولال المإمنون: هو عبد هللا ورسوله وابن أمته وكلمته ألماها إلى ملرٌم وروح منله، وهلإالء  -ٖ

هلم الكلافرون هم الناجون والمثابون والمإٌدون المنصورون ومن خالفهم فً شلًء ملن هلذه المٌلود ف
ٌْلٌل ِللَّلِذٌَن َكفَلُروا ِملْن َمْشلَهِد  الضالون الجاهلون، ولد توعدهم العللً العظلٌم الحكلٌم العللٌم بمولله: }فََو

 ٌَْوٍم َعِظٌٍمأ.
 شٌئاً عظٌماً ومنكراً من المول وزوراً 



 

 َ إِلٍَه إاِلَّ إِلَهٌ َواِحلٌدأ األللانٌم الثالثلة: ألنلوم األب  َوَما ِمنْ  ثَاِلُث ثاَلثَةٍ ثم لال: }لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
 وألنوم االبن وألنوم الكلمة المنبثمة من األب إلى االبن، 

 
ثم بٌن حال المسٌح وأمه وأنه عبد رسلول وأمله صلدٌمة، أي لٌسلت بفلاجرة كملا ٌمولله الٌهلود لعلنهم 

ن علمائنلا. ولولله: }َكانَلا ٌَلؤُْكالِن الطَّعَلاَمأ هللا، وفٌه دلٌلل عللى أنهلا لٌسلت بنبٌلة كملا زعمله طائفلة مل
كناٌة عن خروجه منهما كما ٌخرج من غٌرهما، أي ومن كان بهلذه المثابلة كٌلف ٌكلون إلهلاً! تعلالى 

 هللا عن لولهم وجهلهم علواً كبٌراً.
ُ ٌَا ِعٌَسى ابن َمْرٌََم أَأَنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ ِ لَاَل ُسْبَحانََن َما  : }َوإِْذ لَاَل َّللاَّ ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ً إِلََه َوأُّمِ

ٌَْس ِلً بَِحّكٍ إِْن ُكنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسلً َوال أَْعلَلُم  َملا فِلً نَْفِسلَن ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ
ٌِْهْم َشلِهٌداً إِنََّن أَْنَت َعالُم اْلغٌُُوِب، َما لُْلُت لَُهْم  َ َربِّلً َوَربَُّكلْم َوُكنلُت َعلَل إاِل َما أََمْرتَنًِ بِِه أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ

ٍء َشلِهٌد، إِْن تُعَلذِّ  ًْ ٌِْهْم َوأَْنلَت َعلَلى ُكلّلِ َشل لٌِلَب َعلَل ٌْتَنًِ ُكنلَت أَْنلَت الرَّ لا تَلَوفَّ ْبُهْم فَللِنَُّهْم َما ُدْمُت فِلٌِهْم فَلَمَّ
 أَن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ تَْغِفْر لَُهْم فَلِنَّ  ِعبَاُدَن َوإِنْ 

ٌِْهْم َشلِهٌداً َملا   - َ َربًِّ َوَربَُّكْمأ أي خالمً وخالمكم ورازللً ورازلكلم }َوُكنلُت َعلَل }أَْن اْعبُُدوا َّللاَّ
ٌْتَنًِأ أي رفعتنللً إلٌللن حللٌن أرادوا لتلللً وصلللبً فرحمتنللً وخلصللتنً مللنهم  للا تَللَوفَّ ُدْمللُت فِللٌِهْم فَلَمَّ

ٌِْهْم َوأَْنلَت َعلَلى ُكلّلِ وألمٌت شبهً على أحدهم حتى انتمموا منه فلما كان ذ لٌِلَب َعلَل لن }ُكنلَت أَْنلَت الرَّ
ٍء َشِهٌدأ. ًْ  َش

 لال: فلما بلغ سبع سنٌن أسلمته أمه فً الكتاب، فجعل ال ٌعلمه معلم شٌئاً إال بدره إلٌه، 
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اود فلً "أنزلت التوراة على موسلى فلً سلت لٌلال خللون ملن شلهر رمضلان، ونلزل الزبلور عللى د

اثنتً عشرة لٌلة خلت من شهر رمضلان، وذللن بعلد التلوراة بؤربعمائلة سلنة واثنتلٌن وثملانٌن سلنة، 
وأنزل اإلنجٌل على عٌسى بن مرٌم فً ثمانٌة عشرة لٌلة خلت من شهر رمضان بعد الزبلور بلؤلف 

 هر رمضان".عام وخمسٌن عاماً، وأنزل الفرلان على دمحم ( فً أربع وعشرٌن من ش
 }َوإِْذ َعلَّْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَأ أٌا الخط والفهم. نص علٌه بع  السلف }َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجٌَلأ 

 يعجزاذو -8
ٌْلِر بِللِْذنًِأ أي تصلوره وتشلكله ملن الطلٌن عللى هٌئلة الطٌلر  ٌْئَِة الطَّ ٌِن َكَه ولوله: }َوإِْذ تَْخلُُك ِمْن الّطِ

ٌْراً بِلِْذنًِأ أي بؤمري ٌإكلد تعلالى بلذكر اإلذن لله فلً ذللن عن أمر هللا له  بذلن }فَتَنفُُخ فٌَِها فَتَُكوُن َط
 لرفع التوهم.

ولوله }َوتُْبِرُ  األَْكَمهَأ للال بعل  السللف وهلو اللذي ٌوللد أعملى وال سلبٌل ألحلد ملن الحكملاء اللى 
 وصار دوائه عضاال.مداواته }َواألَْبَرَصأ هو الذي ال طب فٌه بل لد مر  بالبرص 

}َوإِْذ تُْخلِرُج اْلَمللْوتَىأ أي مللن لبللورهم أحٌللاء بللذنً. ولللد تمللدم مللا فٌلله دالللة علللى ولللو  ذلللن مللراراً 
 معددة بما فٌه كفاٌة.

، فلذكروا أن موسلى علٌله السلالم كانلت كانت معجزة كل نبً فً زمانه بما ٌناسب أهل ذلن الزملان
حرة أذكٌلاء، فبعلث بآٌلات بهلرت األبصلار وخضلعت لهلا معجزته مما ٌناسب أهل زمانله وكلانوا سل

الرلاب، ولما كان السحرة خبٌرٌن بفنون السحر وما ٌنتهً إلٌه وعاٌنوا ما عاٌنوا ملن األملر البلاهر 
الهائل الذي ال ٌمكن صدوره إال عمن أٌده هللا وأجرى الخارق على ٌدٌه تصدٌماً له، أسللموا سلراعا 

 ولم ٌتلعثموا.
والممصللود أن عٌسللى علٌلله السللالم لمللا ألللام علللٌهم الحجللج والبللراهٌن اسللتمر أكثللرهم علللى كفللرهم 
وضاللهم وعنادهم وطغٌانهم، فانتدب له ملن بٌلنهم طائفلة صلالحة فكلانوا لله أنصلاراً وأعوانلاً للاموا 

 بمتابعته ونصرته ومناصحته، 

 انصاره ) احلٌاريٌٌ( -9
 نصرة اإلسالم وأهله ونصرة نبٌه ومإازرته ومعاونته  ثم حر  تعالى عباده المإمنٌن على     



 

ِ َكَملا لَلاَل ِعٌَسلى ابلن          على إلامة الدٌن ونشر الدعوة فمال: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُلوا ُكونلوا أَنَصلاَر َّللاَّ
ِأ أي ملن ٌسلاعدنً فلً اللدعوة إللى هللا }لَلاَل اْلَحَواِرٌُّلوَن نَْحلُن  َمْرٌََم ِلْلَحَواِرٌٌَِّن َمْن أَنَصاِري إِلَلى َّللاَّ

ِأ وكلان ذللن فلً لرٌلة ٌملال لهلا الناصلرة فسلموا بلذلن النصلارى للال هللا تعلالى: }فَآََمنَلْت  أَنَصاُر َّللاَّ
 َطائِفَةٌ ِمْن بَنًِ إسرائٌَِل َوَكفََرْت َطائِفَةٌ 
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أن عٌسى علٌه السلالم أملر الحلوارٌٌن بصلٌام ثالثلٌن ٌوملاً، فلملا أتموهلا سلؤلوا ملن عٌسلى إنلزال  -

مائللدة مللن السللماء علللٌهم لٌللؤكلوا منهللا وتطمللئن بللذلن للللوبهم أن هللا لللد تمبللل صللٌامهم وأجللابهم إلللى 
وفمٌلرهم. طلبتهم، وتكون لهم عٌداً ٌفطرون علٌها ٌوم فطرهم وتكون كافٌلة ألولهلم وآخلرهم لغنلٌهم 

فوعظهم عٌسى علٌه السالم فً ذللن وخلاف عللٌهم أن ال ٌموملوا بشلكرها وال ٌلإدوا حلك شلروطها 
 فؤبوا علٌه إال أن ٌسؤل لهم ذلن من ربه عز وجل.

فؤنزل هللا تعالى المائدة من السماء والناس ٌنظلرون إلٌهلا تنحلدر بلٌن غملامتٌن، وجعللت تلدنوا لللٌالً 
ربه عز وجل أن ٌجعلها رحمة ال نممة وأن ٌجعلها بركلة وسلالمة فللم  للٌالً، وكلما دنت سؤل عٌسى

تزل تدنوا حتى استمرت بٌن ٌدي عٌسى علٌه السالم وهلً مغطلاة بمنلدٌل فملام عٌسلى ٌكشلف عنهلا 
وهو ٌمول "بسم هللا خٌر الرازلٌن" فلذا علٌها سبعة من الحٌتان وسبعة أرغفة وٌملال: وخلل. وٌملال: 

 ئحة عظٌمة جداً، لال هللا لها كونً فكانت.ورمان وثمار، ولها را
ثم أمرهم باألكل منها، فمالوا: ال نؤكل حتى تؤكل فمال: إنكم الذٌن ابتدأتم السإال لها. فلؤبوا أن ٌلؤكلوا 

 منها ابتداًء، 
نزولله إللى األر  فلً  و أخبر تعالى بموله: }َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلَّ لٌَُْإِمنَنَّ بِِه لَْبَل َمْوتِلِهأ أي بعلد

آخر الزمان لبل لٌام الساعة، فلنه ٌنزل وٌمتل الخنزٌر وٌكسر الصلٌب وٌضلع الجزٌلة وال ٌمبلل إال 
اإلسالم، كما بٌنا ذلن بما ورد فٌه من األحادٌث عند تفسٌر هذه اآلٌة الكرٌمة من سلور النسلاء. كملا 

مسٌح الدجال، فذكرنا ما ورد فلً نلزول أوردنا ذلن مستمصى فً كتاب الفتن والمالحم عند أحبار ال
 المسٌح المهدي علٌه السالم من ذي الجالل لمتل المسٌح الدجال الكذاب الداعً إلى الضالل.

 رفعو-13
وألمى هللا شبه عٌسى علٌه فؤخذوه فمتلوه وصلبوه، فمال جل ذكره }َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكلْن ُشلبِّهَ  -

 لَُهْمأ.
-  
عٌسى ومعه سبعة عشر من الحوارٌٌن فً بٌت فؤحاطوا بهلم، فلملا دخللوا عللٌهم صلورهم لال: أتى  -

هللا كلهللم علللى صللورة عٌسللى فمللالوا لهللم: سللحرتمونا لتبللرزن إلٌنللا عٌسللى أو لنمتلللنكم جمٌعللاً. فمللال 
عٌسى ألصحابه: من ٌشتري منكم نفسه الٌوم بالجنة فمال رجل: أنلا. فخلرج إللٌهم فملال: أنلا عٌسلى. 

وره هللا على صورة عٌسلى، فؤخلذوه فمتللوه وصللبوه فملن ثَلم شلبه لهلم وظنلوا أنهلم للد لتللوا ولد ص
 عٌسى، فظنت النصارى مثل ذلن أنه عٌسى، ورفع هللا عٌسى من ٌومه ذلن.

أن أبا هرٌرة لال: سمعت رسلول هللا ( ٌملول: "أنلا أوللى النلاس بلابن ملرٌم، واألنبٌلاء أوالد علالَّت  -
 س بٌنً وبٌنه نبً".لٌ
 الرفع روحا وجسدا ولٌل روحا فمط ولكن االول الراجح -

 قذًيو  نزًنو يرج اخرٍ-14
ولال: فٌمكث أربعٌن سنة، ثم ٌتوفى وٌصلً علٌه المسلمون. ولوله: }َوإِنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّلاَعِةأ اآلٌلة وأنله  -

لله إملام المسللمٌن: تملدم ٌلا روح ٌنزل على المنارة البٌضاء بدمشك ولد ألٌمت صالة الصبح فٌملول 
. فٌمول: ال.. بعضكم على بع  أمراء مكرمة هللا هذه األمة.وفً رواٌة: فٌمول له عٌسلى:  هللا فصّلِ
إنما ألٌمت الصالة لن. فٌصلى خلفه. ثم ٌركب ومعه المسلمون فً طلب المسٌح الدجال فٌلحمه عند 

 باب لُّد فٌمتله بٌده الكرٌمة.



 

بدمشلك التلً هلً ملن حجلارة بلٌ  ، فٌنلزل علٌهلا عٌسلى بلن ملرٌم علٌله السلالم المنارة الشلرلٌة   -
فٌمتل الخنزٌر وٌكسر الصلٌب وال ٌمبل من أحد إال اإلسالم، وإنله ٌخلرج ملن فلج الروحلاء حاجلاً أو 
معتمراً أو لثنتٌهما، وٌمٌم أربعٌن سنة، ثم ٌموت فٌدفن فٌما لٌلل فلً الحجلرة النبوٌلة عنلد رسلول هللا 

  وصاحبٌه.(

 حقيقيح االناجيم احلانيح -15
 ولد اختلفوا فً نمل األناجٌل على أربعة ألاوٌل ما بٌن زٌادة ونمصان وتحرٌف وتبدٌل.      

 ( 25عذد يراخ ركر اسى عيسَ يف انقراٌ ) -ٙٔ
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