
: } َوَرُسواًل إلى بني ِإْسَرائِيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة مِّن رَّبُِّكْم أني َأْخُلُق َلُكْم مَِّن 
الطين َكَهْيَئِة الطير فَأَنُفُخ ِفيِه فَ َيُكوُن طَْيراً بِِإْذِن اهلل َوأُْبِرىُء األكمه واألبرص 

بِِإْذِن اهلل َوأُنَ بُِّئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي بُ ُيوِتُكْم { ] آل  َوُأْحِيي الموتى
 [ إلى غير ذلك من اآليات . 94عمران : 

إال ثالثة : عيسى ; و كان في بني إسرائيل رجل يقال له :  لم يتكلم في المهد) 
ها رجل راكب ذو ; و كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر ب جريج

 شارة فقالت : اللهم اجعل ابني

من اآلدميين والبهائم وقد ذكر اهلل ذلك في غير موضع من كتابه  إحياء الموتى
فذكره في خمسة مواضع في سورة البقرة وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن 

لك حختى نرى اهلل جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد 
وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها   55 55موتكم لعلكم تشكرون سورة البقرة 

وقال  37كذلك يحيى اهلل الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سورة البقرة 
تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اهلل 

 موتوا ثم أحياهم سورة البقرة 
مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه  وقال تعالى أو كالذي

اهلل بعد موتها فأماته اهلل مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى 

لحما حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها 



وقد ذكر  954فلما تبين له قال أعلم أن اهلل على كل شيء قدير سورة البقرة 
اهلل سبحانه إحياءالمسيح للموتى بإذن اهلل وذكر سبحانه قصة أصحاب الكهف 

ومكثهم ثالثمائة سنة شمسية وهي ثالثمائة وتسع سنين قمرية نياما ال يأكلون 
ليعلموا أن وعد اهلل حق وأن وال يشربون وقال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم 

 الساعة ال ريب فيها سورة الكهف

 عليهم عيسى وآخرهم يعقوب بن يوسف إسرائيل بني أنبياء أّول كان: فائدة
والسالم، الصالة  

 األلوهية، لتوّهم دفعاً  اهلل بإذن وكّرر{ اهلل بإذن الموت وأحيي} ثانياً  قال وإنما
 عيسى أحيا قد: عباس ابن قال البشرية، األفعال جنس من ليس اإلحياء فإنّ 

 السالمكان عليه نوح بن وسام العاشر وابنة العجوز وابن عازر: أنفس أربعة
 فقد انطلق: للغالم ويقول آباؤهم، تصنع بما الغلمان يحدث الكتاب في عيسى

 ويبكي أهله إلى الصبي فينطلق: قال وكذا كذا لك ورفعوا وكذا كذا أهلك أكل
 فحبسوا عيسى: فيقول بهذا؟ أخبرك من: فيقولون الشيء ذلك يعطوه حتى

 فجاء بيت في فجمعوهم الساحر هذا مع تلعبوا ال: لهم وقالوا عنه صبيانهم
 قال خنازير: قالوا البيت؟ هذا في فما: قال ههنا ليسوا: فقالوا يطلبهم عيسى



 إسرائيل بني في ذلك ففشا خنازير هم فإذا عنهم ففتحوا يكونوا كذلك: عيسى
أّمه عليه خافت فلما إسرائيل بنو به فهمت  

: ]  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي
 وليضعن الخنزير وليقتلن الصليب فليكسرن عادال حكما مريم ابن لينزلن واهلل

 والتحاسد والتباغض الشحناء ولتذهبن عليها يسعى فال القالص ولتتركن الجزية
 سلم و عليه اهلل صلى النبي عن أيضا وعنه[  أحد يقبله فال المال إلى وليدعون

 أو معتمرا أو حاجا الروحاء بفج مريم ابن ليهلن بيده نفسي والذي: ]  قال
)مسلم([ ليثنينهما  

 نُ ُزول بَ ْعد َيُكون َوَهَذا ، بَ ْينهَما يَ ْقُرن َمْعَناهُ  َأوَّله ِفي اْلَياء ِبَفْتحِ  ُهوَ (  َلَيْثِنيَ ن َُّهَما) 
. الزََّمان آِخر ِفي السََّماء ِمنْ  السَّاَلم َعَلْيهِ  ِعيَسى  

وكالناقة التي لصالح فإن تلك اآلية لم يكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من 
فانه اشترك فيه كثير من االنبياء بل ومن الصالحين  احياء الموتىاالرض بخالف 

وملك سليمان لم يكن لغيره كما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ال ينبغي 
ألحد من بعدي فطاعة الجن والطير وتسخير الريح تحمله من مكان الى مكان 

له ولمن معه لم يكن مثل هذه اآلية لغير سليمان وفي الصحيحين عن النبي 
عليه و سلم أنه قال ما من نبي من االنبياء إال وقد أوتي من اآليات ما  صلى اهلل



آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهلل إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة وهو من حين أتى بالقرآن وهو بمكة يقرأ على الناس قل 

ثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو  لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بم
 كان بعضهم لبعض ظهيرا فقد ظهر أن من آيات

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا اهلل على يديه الموتى 
وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى 

قيها فتصير ثعبانا ثم بلعت الحبال والعصي التي للسحرة وكان غير مرة يل
 يمسكها فتعود عصا 

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى فإن اإلنسان  
كانت فيه الحياة فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله األول واهلل تعالى يحيي 

 الموتى بإقامتهم من قبورهم وقد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا 
نْ َيا ِفي َوِجيًها َمْرَيمَ  اْبنُ   ( 95) اْلُمَقرَّبِينَ  َوِمنَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 ِلي َيُكونُ  َأنَّى َربِّ  قَاَلتْ ( 95) الصَّاِلِحينَ  َوِمنَ  وََكْهاًل  اْلَمْهدِ  ِفي النَّاسَ  َوُيَكلِّمُ 
 يَ ُقولُ  فَِإنََّما َأْمًرا َقَضى ِإَذا َيَشاءُ  َما َيْخُلقُ  اللَّهُ  َكَذِلكِ  قَالَ  َبَشر   َيْمَسْسِني َوَلمْ  َوَلد  
ْنِجيلَ  َوالت َّْورَاةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعلُِّمهُ ( 93) فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلهُ   َوَرُسوال( 94) َواإْلِ

 َكَهْيَئةِ  الطِّينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخُلقُ  َأنِّي رَبُِّكمْ  ِمنْ  ِبآيَةٍ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ  َأنِّي ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِإَلى
ًرا فَ َيُكونُ  ِفيهِ  فَأَنْ ُفخُ  الطَّْيرِ   اْلَمْوَتى َوُأْحِيي َواألبْ َرصَ  األْكَمهَ  َوأُْبِرئُ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  طَي ْ
 ِإنْ  َلُكمْ  آليَةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  بُ ُيوِتُكمْ  ِفي َتدَِّخُرونَ  َوَما تَْأُكُلونَ  ِبَما َوأُنَ بُِّئُكمْ  اللَّهِ  بِِإْذنِ 



قًا*  ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ   ُحرِّمَ  الَِّذي بَ ْعضَ  َلُكمْ  َوألِحلَّ  الت َّْورَاةِ  ِمنَ  َيَديَّ  بَ ْينَ  ِلَما َوُمَصدِّ
 فَاْعُبُدوهُ  َورَبُُّكمْ  رَبِّي اللَّهَ  ِإنَّ *  َوَأِطيُعونِ  اللَّهَ  فَات َُّقوا رَبُِّكمْ  ِمنْ  ِبآيَةٍ  َوِجْئُتُكمْ  َعَلْيُكمْ 

ُهمُ  ِعيَسى َأَحسَّ  فَ َلمَّا*  ُمْسَتِقيم   ِصَراط   َهَذا  اللَّهِ  ِإَلى َأْنَصاِري َمنْ  قَالَ  اْلُكْفرَ  ِمن ْ
 ال عمران{ ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا َواْشَهدْ  بِاللَّهِ  آَمنَّا اللَّهِ  َأْنَصارُ  َنْحنُ  اْلَحَوارِيُّونَ  قَالَ 
 َوَجاِعلُ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوُمَطهُِّركَ  ِإَليَّ  َورَاِفُعكَ  ُمتَ َوفِّيكَ  ِإنِّي ِعيَسى يَا اللَّهُ  قَالَ  ِإذْ 

َنُكمْ  فََأْحُكمُ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ثُمَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى َكَفُروا الَِّذينَ  فَ ْوقَ  ات َّبَ ُعوكَ  الَِّذينَ   بَ ي ْ
بُ ُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  فََأمَّا( 55) َتْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  ُكْنُتمْ  ِفيَما نْ َيا ِفي َشِديًدا َعَذابًا فَُأَعذِّ  الدُّ

 فَ يُ َوفِّيِهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَأمَّا( 55) نَاِصرِينَ  ِمنْ  َلُهمْ  َوَما َواآْلِخَرةِ 
ُلوهُ  َذِلكَ ( 53) الظَّاِلِمينَ  ُيِحبُّ  اَل  َواللَّهُ  ُأُجوَرُهمْ   َوالذِّْكرِ  اآْليَاتِ  ِمنَ  َعَلْيكَ  نَ ت ْ
 ُكنْ  َلهُ  قَالَ  ثُمَّ  تُ َرابٍ  ِمنْ  َخَلَقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  اللَّهِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإنَّ ( 54) اْلَحِكيمِ 
 ال عمران(56) اْلُمْمَترِينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َفاَل  رَبِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ ( 54) فَ َيُكونُ 

 ودفنه وموته وصلبه المسيح على القبض قصة تروي التي األربعة واألناجيل
 اضطهاداً  كلها كانت المسيح؛ عهد من فترة بعد كتبت كلها. .  وقيامته
 والتشريد والخوف السرية جو في األحداث تحقيق معه يتعذر ولتالميذه لديانته

 قرب اختيرت األربعة األناجيل هذه ولكن.  كثيرة أناجيل معها كتبت وقد. . 
  رسمية واعتبرت للميالد؛ الثاني القرن نهاية

 . برنابا إنجيل:  الكثيرة األناجيل كتابة فترة في كتبت التي األناجيل بين ومن
 : فيقول ، والصلب القتل قصة في ، المعتمدة األربعة األناجيل يخالف وهو



 يسوع سمع ، يسوع فيه كان الذي المحل من ، يهوذا مع الجنود دنت ولما »
.  نياماً  عشر األحد وكان.  خائفاً  البيت إلى انسحب فلذلك.  غفير جم دنو
. .  سفراءه ، وأوريل ورفائيل وميخائيل جبريل أمر ، عبده على الخطر رأى فلما

 النافذة من يسوع وأخذوا ، األطهار المالئكة فجاء.  العالم من يسوع يأخذوا أن
 صحبة في ، الثالثة السماء في ووضعوه فحملوه ، الجنوب على المشرفة
 منها أصعد التي الغرفة إلى بعنف يهوذا ودخل. .  األبد إلى تسبح التي المالئكة

 يهوذا فتغير عجيب بأمر العجيب اهلل فأتى.  نياماً  كلهم التالميذ وكان.  يسوع
 هو أما.  يسوع أنه اعتقدنا أننا حتى.  بيسوع شبيهاً  فصار الوجه وفي النطق في

 أنت:  وأجبنا تعجبنا لذلك.  المعلم كان أين لينظر يفتش أخذ أيقظنا أن فبعد
 . « إلخ. . .  اآلن؟ أنسيتنا.  معلمنا سيدي يا

 حدثت التي - الواقعة تلك عن يقيناً  خبراً  يجد أن الباحث يستطيع ال وهكذا
 على رواية يرجح سنداً  فيها المختلفون يجد وال - الفجر قبل الليل ظالم في

 . رواية
 خرج السماء إلى عيسى يرفع أن وتعالى تبارك اهلل أراد لما:  قال عباس ابن عن

 لهم فقال ماء يقطر ورأسه البيت في عين من رجال عشر اثنا وهم أصحابه على
 أيكم:  قال ثم بي آمن أن بعد مرة عشرة اثنتي بي سيكفر من منكم إن أما: 

 أحدثهم من شاب فقام درجتي في معي ويكون مكاني فيقتل شبهي عليه يلقى
 عيسى فقال أنا فقال الشاب فقام عليهم أعاد ثم اجلس:  عيسى فقال أنا فقال

 عليه اهلل فألقى ذاك أنت نعم فقال أنا فقال الشاب فقام عليهم عاد ثم اجلس: 



 البيت في كانت روزنة من عيسى تعالى اهلل ورفع:  قال السالم عليه عيسى شبه
 وكفر صلبوه ثم فقتلوه الشبيه فأخذوا اليهود من الطلب وجاء:  قال السماء إلى
:  فرقة قالت:  فرق ثالث فتفرقوا به آمن أن بعد مرة عشرة اثنتى بعضهم به

 اهلل فينا كان
 

 

 


