
م هْ ِْمن هْ ِْبَكِلَمةْ ْي  َبشِّر كِْْالل هَِْْإنْ َْمر َيمْ ْيَاْال َمََلِئَكةْ ْقَاَلتِِْْإذْ  ِْعيَسىْال َمِسيحْ ْاس 
ن  َياِْفيَْوِجيًهاَْمر َيمَْْاب نْ  ِخَرةِْْالدُّ ْ(54ْ)ْال م َقر بِينََْْوِمنََْْواْل 

دِِْْفيْالن اسََْْوي َكلِّمْ  ًَلْْال َمه  َْيك ونْ َْأن ىَْربِّْْقَاَلتْ (54ْ)ْالص اِلِحينََْْوِمنَْْوََكه 
ِنيَْوَلمْ َْوَلدْ ِْلي َسس  ل قْ ْالل هْ َْكَذِلكِْْقَالََْْبَشرْ َْيم  َْأم ًراَْقَضىِْإَذاَْيَشاءْ َْماَْيخ 

َمةَْْال ِكَتابََْْوي  َعلِّم هْ (54ْ)ْفَ َيك ونْ ْك نْ َْلهْ ْيَ ق ولْ ْفَِإن َما رَاةََْْوال ِحك  َْوالت  و 
ن ِجيلَْ َرائِيلَْْبَِنيِْإَلىَْوَرس وال(54ْ)َْواْل ِ َْأنِّيْرَبِّك مْ ِْمنْ ِْبآيَةْ ِْجئ ت ك مْ َْقدْ َْأنِّيِْإس 

ل قْ  ًراْفَ َيك ونْ ِْفيهِْْفَأَن  ف خْ ْالط ي رَِْْكَهي َئةِْْالطِّينِِْْمنََْْلك مْ َْأخ  َْوأ ب ِرئْ ْالل هِْْبِِإذ نِْْطَي  
َمهَْ ِييَْواألب  َرصَْْاألك  َتىَْوأ ح  َْتد ِخر ونََْْوَماْتَأ ك ل ونَِْْبَماَْوأ نَ بِّئ ك مْ ْالل هِْْبِِإذ نِْْال َمو 

ِمِنينَْْك ن ت مْ ِْإنْ َْلك مْ ْْليَةًَْْذِلكَِْْفيِْإنْ ْب  ي وِتك مْ ِْفي قًا*ْْم ؤ  ْبَ ي نَِْْلَماَْوم َصدِّ
رَاةِِْْمنََْْيَديْ  ِْمنْ ِْبآيَةْ َْوِجئ ت ك مْ َْعَلي ك مْ ْح رِّمَْْال ِذيْبَ ع ضََْْلك مْ َْوألِحلْ ْالت  و 
ِْصَراطْ َْهَذاْفَاع ب د وهْ َْورَبُّك مْ ْرَبِّيْالل هَِْْإنْ *َْْوَأِطيع ونِْْالل هَْْفَات  ق واْرَبِّك مْ 

َتِقيمْ  ه مْ ِْعيَسىَْأَحسْ ْفَ َلم ا*ْْم س  رَِْْمن   ْقَالَْْالل هِِْْإَلىَْأن َصاِريَْمنْ ْقَالَْْال ك ف 
نْ ْال َحَوارِيُّونَْ َهدْ ْبِالل هِْْآَمن اْالل هَِْْأن َصارْ َْنح  ِلم ونَْْبِأَن اَْواش  ْالْعمران{ْم س 

َْكَفر واْال ِذينَِْْمنََْْوم َطهِّر كَِْْإَليْ َْورَاِفع كَْْم تَ َوفِّيكَِْْإنِّيِْعيَسىْيَاْالل هْ ْقَالَِْْإذْ 

مِِْْإَلىَْكَفر واْال ِذينَْْفَ و قَْْات  بَ ع وكَْْال ِذينََْْوَجاِعلْ  َْمر ِجع ك مْ ِْإَليْ ْث مْ ْال ِقَياَمةِْْيَ و 
ك مْ  َنك مْ ْفََأح  َتِلف ونَِْْفيهِْْك ن ت مْ ِْفيَماْبَ ي   ب  ه مْ َْكَفر واْال ِذينَْْفََأم ا(44ْ)َْتخ  ْفَأ َعذِّ

ن  َياِْفيَْشِديًداَْعَذابًا ِخَرةِْْالدُّ ْال ِذينََْْوَأم ا(44ْ)ْنَاِصرِينَِْْمنْ َْله مْ َْوَماَْواْل 
(44ْ)ْالظ اِلِمينَْْي ِحبُّْْاَلَْْوالل هْ ْأ ج وَره مْ ْفَ ي  َوفِّيِهمْ ْالص اِلَحاتَِْْوَعِمل واْآَمن وا
ل وهْ َْذِلكَْ يَاتِِْْمنََْْعَلي كَْْنَ ت   رِْْاْل  ِْعن دَِْْعيَسىَْمَثلَِْْإنْ (44ْ)ْال َحِكيمَِْْوالذِّك 



ِْمنْ ْال َحقُّْ(45ْ)ْفَ َيك ونْ ْك نْ ْهْ َلْْقَالَْْث مْ ْت  َرابْ ِْمنْ َْخَلَقهْ ْآَدمََْْكَمَثلِْْالل هِْ
َترِينَِْْمنََْْتك نْ َْفََلْْرَبِّكَْ  الْعمران(46)ْال م م 

ْودفنهْوموتهْوصلبهْالمسيحْعلىْالقبضْقصةْترويْالتيْاألربعةْواألناجيل
ْاضطهاداًْْكلهاْكانتْالمسيح؛ْعهدْمنْفترةْبعدْكتبتْكلها.ْ.ْْوقيامته
ْوالخوفْالسريةْجوْفيْاألحداثْتحقيقْمعهْيتعذرْولتَلميذهْلديانته

ْاألربعةْاألناجيلْهذهْولكن.ْْكثيرةْأناجيلْمعهاْكتبتْوقد.ْ.ْْوالتشريد
ْرسميةْواعتبرتْللميَلد؛ْالثانيْالقرنْنهايةْقربْاختيرت  

ْإنجيل:ْْالكثيرةْاألناجيلْكتابةْفترةْفيْكتبتْالتيْاألناجيلْبينْومن
ْ.ْبرنابا
ْفيقولْ،ْوالصلبْالقتلْقصةْفيْ،ْالمعتمدةْاألربعةْاألناجيلْيخالفْوهو

:ْ
ْسمعْ،ْيسوعْفيهْكانْالذيْالمحلْمنْ،ْيهوذاْمعْالجنودْدنتْولماْ»

ْاألحدْوكان.ْْخائفاًْْالبيتْإلىْانسحبْفلذلك.ْْغفيرْجمْدنوْيسوع
ْورفائيلْوميخائيلْجبريلْأمرْ،ْعبدهْعلىْالخطرْرأىْفلما.ْْنياماًْْعشر

ْاألطهارْالمَلئكةْفجاء.ْْالعالمْمنْيسوعْيأخذواْأن.ْ.ْْسفراءهْ،ْوأوريل
ْفيْووضعوهْفحملوهْ،ْالجنوبْعلىْالمشرفةْالنافذةْمنْيسوعْوأخذواْ،

ْيهوذاْودخل.ْ.ْْاألبدْإلىْتسبحْالتيْالمَلئكةْصحبةْفيْ،ْالثالثةْالسماء
ْفأتى.ْْنياماًْْكلهمْالتَلميذْوكان.ْْيسوعْمنهاْأصعدْالتيْالغرفةْإلىْبعنف



ْشبيهاًْْفصارْالوجهْوفيْالنطقْفيْيهوذاْفتغيرْعجيبْبأمرْالعجيبْاهلل
ْيفتشْأخذْأيقظناْأنْفبعدْهوْأما.ْْيسوعْأنهْاعتقدناْأنناْحتى.ْْبيسوع
.ْْمعلمناْسيديْياْأنت:ْْوأجبناْتعجبناْلذلك.ْْالمعلمْكانْأينْلينظر

ْ.ْ«ْإلخ.ْ.ْ.ْْاْلن؟ْأنسيتنا
ْالتيْ-ْالواقعةْتلكْعنْيقيناًْْخبراًْْيجدْأنْالباحثْيستطيعْالْوهكذا
ْيرجحْسنداًْْفيهاْالمختلفونْيجدْوالْ-ْالفجرْقبلْالليلْظَلمْفيْحدثت

ْ.ْروايةْعلىْرواية
ْالسماءْإلىْعيسىْيرفعْأنْوتعالىْتباركْاهللْأرادْلما:ْْقالْعباسْابنْعن

ْيقطرْورأسهْالبيتْفيْعينْمنْرجَلْعشرْاثناْوهمْأصحابهْعلىْخرج
ْآمنْأنْبعدْمرةْعشرةْاثنتيْبيْسيكفرْمنْمنكمْإنْأما:ْْلهمْفقالْماء
ْدرجتيْفيْمعيْويكونْمكانيْفيقتلْشبهيْعليهْيلقىْأيكم:ْْقالْثمْبي

ْفقامْعليهمْأعادْثمْاجلس:ْْعيسىْفقالْأناْفقالْأحدثهمْمنْشابْفقام
ْأناْفقالْالشابْفقامْعليهمْعادْثمْاجلس:ْْعيسىْفقالْأناْفقالْالشاب

ْورفع:ْْقالْالسَلمْعليهْعيسىْشبهْعليهْاهللْفألقىْذاكْأنتْنعمْفقال
ْوجاء:ْْقالْالسماءْإلىْالبيتْفيْكانتْروزنةْمنْعيسىْتعالىْاهلل

ْاثنتىْبعضهمْبهْوكفرْصلبوهْثمْفقتلوهْالشبيهْفأخذواْاليهودْمنْالطلب
ْاهللْفيناْكان:ْْفرقةْقالت:ْْفرقْثَلثْفتفرقواْبهْآمنْأنْبعدْمرةْعشرة



ْابنْفيناْكان:ْْفرقةْوقالتْاليعقوبيةْوهؤالءْالسماءْإلىْصعدْثمْشاءْما
ْعبدْفيناْكان:ْْفرقةْوقالتْالنسطوريةْوهؤالءْإليهْاهللْرفعهْاهللْشاءْماْاهلل
المسلمونْوهؤالءْغليهْرفعهْثمْاهللْشاءْماْورسولهْاهلل  

ْعيسىْوآخرهمْيعقوبْبنْيوسفْإسرائيلْبنيْأنبياءْأّولْكان:ْفائدةْ
والسَلم،ْالصَلةْعليهم  

ْلتوّهمْدفعاًْْاهللْبإذنْوكّرر{ْاهللْبإذنْالموتْوأحيي}ْثانياًْْقالْوإنما
ْقد:ْعباسْابنْقالْالبشرية،ْاألفعالْجنسْمنْليسْاْلحياءْفإنّْْاأللوهية،

ْعليهْنوحْبنْوسامْالعاشرْوابنةْالعجوزْوابنْعازر:ْأنفسْأربعةْعيسىْأحيا
 السَلم

:ْللغَلمْويقولْآباؤهم،ْتصنعْبماْالغلمانْيحدثْالكتابْفيْعيسىْكان
ْفينطلق:ْقالْوكذاْكذاْلكْورفعواْوكذاْكذاْأهلكْأكلْفقدْانطلق
ْأخبركْمن:ْفيقولونْالشيءْذلكْيعطوهْحتىْويبكيْأهلهْإلىْالصبي
ْهذاْمعْتلعبواْال:ْلهمْوقالواْعنهْصبيانهمْفحبسواْعيسى:ْفيقولْبهذا؟

:ْقالْههناْليسوا:ْفقالواْيطلبهمْعيسىْفجاءْبيتْفيْفجمعوهمْالساحر
ْعنهمْففتحواْيكونواْكذلك:ْعيسىْقالْخنازير:ْقالواْالبيت؟ْهذاْفيْفما



ْفلماْإسرائيلْبنوْبهْفهمتْإسرائيلْبنيْفيْذلكْففشاْخنازيرْهمْفإذا
أّمهْعليهْخافت  

ْوْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْقالْقالْهريرةْأبيْعنْمسلمْصحيحْوفي
ْوليقتلنْالصليبْفليكسرنْعادالْحكماْمريمْابنْلينزلنْواهلل:ْ]ْْسلم

ْولتذهبنْعليهاْيسعىْفَلْالقَلصْولتتركنْالجزيةْوليضعنْالخنزير
ْوعنه[ْْأحدْيقبلهْفَلْالمالْإلىْوليدعونْوالتحاسدْوالتباغضْالشحناء

ْليهلنْبيدهْنفسيْوالذي:ْ]ْْقالْسلمْوْعليهْاهللْصلىْالنبيْعنْأيضا
)مسلم([ْليثنينهماْأوْمعتمراْأوْحاجاْالروحاءْجبفْمريمْابن  

ْبَ ع دَْيك ونَْوَهَذاْ،ْبَ ي نهَماْيَ ق ر نَْمع َناهْ َْأو لهِْفيْال َياءِْبَفت حِْْه وَْ(َْْلَيث ِنيَ ن  ه َما)ْ
ْالر و َحاءَْفجّْ)َْْوَأم ا.ْْالز َمانْآِخرِْفيْالس َماءِْمنْ ْالس ََلمَْعَلي هِِْْعيَسىْن  ز ول

ِديدْال َفاءَْفِبَفت حِْ(ْ رَْأب وْال َحاِفظْقَالَْ.ْْال ِجيمَْوَتش  ْبَ ي نْه وَْْ،ْال َحارِِثيَّْْبك 
رِْإَلىَْوَسل مََْْعَلي هِْْالل هَْصل ىْالل هَْرس ولَْطرِيقْوََكانَْ:ْْقَالََْْوال َمِديَنةَْمك ة َْبد 
ْ.ْال َوَداعَْحج ةَْوَعامْال َفت حَْعامَْمك ةَْوِإَلى

ْقالْسلمْوْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْأنْهريرةْأبيْعنْمسلمْصحيحْفي
ْ[ْْمنكمْوإمامكمْفيكمْمريمْابنْنزلْإذاْأنتمْكيف:ْ]ْ

ْوجئتكم:ْأيْجئتكمْقدْعليهْيدلْفعلْبإضمارْمنصوب{ْومصّدقاًْ}
ْالذيْبعضْلكمْوألحلْالتوراةْمن}ْقبلي:ْأي{ْيديْبينْلما}ْمصّدقاًْ



ْأكلْلهمْفأحلْوالسَلمْالصَلةْعليهْموسىْشريعةْفيْفيها{ْعليكمْحّرم
ْاْلبلْولحومْوالسمكْالكرشْيغشىْرقيقْشحمْوهوْوالثروبْالشحوم
ْالسبتْفيْوالعمل

ْعليهمْيكونْالقيامةْويومْموته؛ْقبلْبهْليؤمننْإالْالكتابْأهلْمنْوإنْ }ْ
ْ{ْ.ْشهيداًْ

لِْْمِّنْ َْوِإن}ْ ِمَننْ ِْإالْ ْالكتابَْأه  تِهِْْقَ ب لَِْْبهَِْْلي  ؤ  ْأي[945ْْ:ْْالنساء{ْ]َْْمو 
ْوقتْحيْعيسىْأنْفيْصريحْوذلكْ،ْعيسىْموتْقبلْبعيسىْليؤمنن

ْ.ْالكتابْأهلْبهْيؤمنْحتىْيموتْالْوأنهْ،ْهذهْالنساءْآيةْنزول
ْ.ْاألرضْإلىْنزولهْبعدْإالْبهْيؤمنونْالْأنهمْومعلوم

ْإلىْبعدهمْفمنْالصحابةْمنْ،ْالمفسرينْمنْجماعةْذهبتْقدْقيلْفإن
ْبهْليؤمننْإالْأيْ،ْالكتابيْإلىْراجعْموتهْقبل:ْْقولهْفيْالضميرْأن

ْ.ْالكتابيْموتْقبلْالكتابي
ْدونْ،ْإليهْالمصيرْيجبْ،ْعيسىْإلىْراجعاًْْالضميرْيكونْأنْفالجواب

ْ:ْأوجهْأربعةْمنْمنهْأرجحْألنهْ،ْاْلخرْالقول
ْبعضهاْالضمائرْتنسجمْوعليهْ،ْمنهْالمتبادرْالقرآنْظاهرْهوْأنه:ْْاألول

ِلِهمْ :ْ}ْْقالْتعالىْاهللْأنْهذاْإيضاحْ.ْبعضْمع ْالمسيحْقَ تَ ل َناِْإن اَْوقَ و 
ْ،ْعيسىْأي{ْْقَ تَ ل وهْ َْوَما:ْ}ْْتعالىْقالْثم{ْْاهللَْرس ولََْْمر َيمَْْابنِْعيَسى

َْلِفي}ْْعيسىْأي{ِْْفيهِْْاختلفواْالذينَْوِإنْ }ْْعيسىْأي{َْْصَلب وهْ َْوَما}ْ
ْأي[944ْْ:ْْالنساء{ْ]ْْيَِقيناًْْقَ تَ ل وهْ َْوَما}ْْ،ْعيسىْأي{ْْمِّن هْ َْشكْ 



لِْْمِّنْ َْوِإن}ْْعيسى ِمَننْ ِْإالْ ْالكتابَْأه  تِهِْْقَ ب لَْ}ْْعيسىْأي{ِْْبهِْْلَي  ؤ  {َْْمو 
مَْ}ْْعيسىْأي ْأي[945ْْ:ْْالنساء{ْ]َْْشِهيداًَْْعَلي ِهمْ َْيك ونْ ْالقيامةَْويَ و 

ْ.ْذلكْبخَلفْاْلخرْوالقول.ْشهيداًْْعليهمْعيسىْأيْ،ْهوْيكون
ْكقولهْ:ْ}َْوَرس والًْ لمْيبينْهناْماْهذهْالبيناتْولكنهْبينهاْفيْمواضعْأخر

ْمَِّنْالطينْْ ل ق َْلك م  ْأنيَْأخ  ِْبآيَة ْمِّنْر بِّك م  ِْجئ ت ك م  َرائِيَلَْأنِّيَْقد  إلىْبنيِْإس 
بِِإذ ِنْاهللَْوأ ب ِرىء ْاألكمهْواألبرصَْكَهي َئِةْالطيرْفَأَنف خ ِْفيِهْفَ َيك ون ْطَْ ي راًْ

ِييْالموتى ِْبَماْتَأ ك ل وَنَْوَماَْتد ِخر وَنِْفيْب  ي وِتك م ْ{ْ]َْْوأ ح  بِِإذ ِنْاهللَْوأ نَ بِّئ ك م 
ْ[ْإلىْغيرْذلكْمنْاْلياتْ.55ْآلْعمرانْ:ْ

نَاه ِْبر وِحْالقدسْ{ْ. ْقولهْتعالىْ:ْ}َْوَأي د 
المهدْوكهَلْ{ْوهذاْغيرْالتكليمْالمعتاد،ْبلْالمرادْْ}ْويكلمْالناسْفي

يكلمْالناسْبماْفيهْصَلحهمْوفَلحهم،ْوهوْتكليمْالمرسلين،ْففيْهذاْ
إرسالهْودعوتهْالخلقْإلىْربهم،ْوفيْتكليمهمْفيْالمهدْآيةْعظيمةْمنْ

آياتْاهللْينتفعْبهاْالمؤمنون،ْوتكونْحجةْعلىْالمعاندين،ْأنهْرسولْربْ
أنهْعبدْاهلل،ْوليكونْنعمةْوبراءةْلوالدتهْمماْرميتْبهْ}ْومنْالعالمين،ْْو

الصالحينْ{ْأي:ْيمنْعليهْبالصَلح،ْمنْمن ْعليهم،ْويدخلهْفيْ
جملتهم،ْوفيْهذاْعدةْبشاراتْلمريمْمعْماْتضمنْمنْالتنويهْبذكرْ

ْالمسيحْعليهْالسَلم.
ْكلْ}ْإنْاهللْربيْوربكمْفاعبدوهْ{ْاستدلْبتوحيدْالربوبيةْالذيْيق رْبه

أحدْعلىْتوحيدْاْللهيةْالذيْينكرهْالمشركون،ْفكماْأنْاهللْهوْالذيْ



خلقناْورزقناْوأنعمْعليناْنعماْظاهرةْوباطنة،ْفليكنْهوْمعبودناْالذيْنألههْ
بالحبْوالخوفْوالرجاءْوالدعاءْواالستعانةْوجميعْأنواعْالعبادة،ْوفيْ

اهلل،ْوهذاْإقرارهْعليهْْهذاْردْعلىْالنصارىْالقائلينْبأنْعيسىْإلهْأوْابن
ْكماْقالْ}ْإنيْعبدْاهللْآتانيْالكتابْ السَلمْبأنهْعبدْمدبرْمخلوق،

وجعلنيْنبياْ{ْوقالْتعالى:ْ}ْوإذْقالْاهللْياْعيسىْابنْمريمْأأنتْقلتْ
للناسْاتخذونيْوأميْإلهينْمنْدونْاهللْقالْسبحانكْماْيكونْليْأنْ

هْ{ْإلىْقولهْ}ْماْقلتْلهمْأقولْماْليسْليْبحقْإنْكنتْقلتهْفقدْعلمت
إالْماْأمرتنيْبهْأنْاعبدواْاهللْربيْوربكمْ{ْوقولهْ}ْهذاْ{ْأي:ْعبادةْاهللْ

وتقواهْوطاعةْرسولهْ}ْصراطْمستقيمْ{ْموصلْإلىْاهللْوإلىْجنته،ْوماْ
ْعداْذلكْفهيْطرقْموصلةْإلىْالجحيم.

ْكانْفيْبنيْإسرائيلْْلمْيتكلمْفيْالمهد) رجلْإالْثَلثةْ:ْعيسىْ;ْو
يقالْلهْ:ْجريجْيصليْجاءتهْأمهْفدعتهْفقالْ:ْأجيبهاْأوْأصليْ؟ْفقالتْ

ْكانْجريجْفيْصومعةْ :ْاللهمْالْتمتهْحتىْتريهْوجوهْالمومساتْو
فتعرضتْلهْامرأةْفكلمتهْفأبىْفأتتْراعياْفأمكنتهْمنْنفسهاْفولدتْ

غَلماْفقالتْ:ْمنْجريجْفأتوهْفكسرواْصومعتهْفأنزلوهْوْسبوهْفتوضأْوْ
صلىْثمْأتىْالغَلمْفقالْ:ْمنْأبوكْياْغَلمْ؟ْقالْ:ْالراعيْقالواْ:ْنبنيْ
ْكانتْامرأةْترضعْابناْلهاْ صومعتكْمنْذهبْقالْ:ْالْإالْمنْطينْ;ْو
منْبنيْإسرائيلْفمرْبهاْرجلْراكبْذوْشارةْفقالتْ:ْاللهمْاجعلْابنيْ

ثمْأقبلْْمثلهْفتركْثديهاْوْأتىْعلىْالراكبْفقالْ:ْاللهمْالْتجعلنيْمثله



علىْثديهاْيمصهْثمْمرتْبأمةْفقالتْ:ْاللهمْالْتجعلْابنيْمثلْهذهْ
فتركْثديهاْوْقالْاللهمْاجعلنيْمثلهاْفقالتْ:ْلمْذاكْ؟ْفقالْ:ْالراكبْ

ْجبارْمنْالجبابرةْهذهْاألمةْيقولونْسرقتْزنتْوْلمْتفعلْ(
ْ)ْصحيحْ(4066ْ@

لكْفيْغيرْموضعْمنْْمنْاْلدميينْوالبهائمْوقدْذكرْاهللْذْإحياءْالموتى
كتابهْفذكرهْفيْخمسةْمواضعْفيْسورةْالبقرةْوقالْتعالىْوإذْقلتمْياْ

موسىْلنْنؤمنْلكْحختىْنرىْاهللْجهرةْفأخذتكمْالصاعقةْوأنتمْ
44ْ44ْتنظرونْثمْبعثناكمْمنْبعدْموتكمْلعلكمْتشكرونْسورةْالبقرةْ

ْكذلكْيحيىْاهللْالموتىْوي ريكمْآياتهْوقالْتعالىْفقلناْاضربوهْببعضها
وقالْتعالىْألمْترْإلىْالذينْخرجواْمن47ْْلعلكمْتعقلونْسورةْالبقرةْ

ْديارهمْوهمْألوفْحذرْالموتْفقالْلهمْاهللْموتواْثمْأحياهمْسورةْالبقرةْ
ْكالذيْمرْعلىْقريةْوهيْخاويةْعلىْعروشهاْقالْأنىْ وقالْتعالىْأو

ثهْقالْكمْلبثتْقالْيحيىْهذهْاهللْبعدْموتهاْفأماتهْاهللْمائةْعامْثمْبع
لبثتْيوماْأوْبعضْيومْقالْبلْلبثتْمائةْعامْفانظرْإلىْطعامكْوشرابكْ

ْكيفْ لمْيتسنهْوانظرْإلىْحماركْولنجعلكْآيةْللناسْوانظرْإلىْالعظام
نشزهاْثمْنكسوهاْلحماْفلماْتبينْلهْقالْأعلمْأنْاهللْعلىْكلْشيءْقديرْ

المسيحْللموتىْبإذنْاهللْوقدْذكرْاهللْسبحانهْإحياء045ْسورةْالبقرةْ
وذكرْسبحانهْقصةْأصحابْالكهفْومكثهمْثَلثمائةْسنةْشمسيةْوهيْ

ثَلثمائةْوتسعْسنينْقمريةْنياماْالْيأكلونْوالْيشربونْوقالْتعالىْوكذلكْ



أعثرناْعليهمْليعلمواْأنْوعدْاهللْحقْوأنْالساعةْالْريبْفيهاْسورةْ
ياءْاْلدميينْمنْبعدْوهذهْاألمورْالتيْقصهاْاهللْمنْأح09ْالكهفْ

موتهمْمرةْبعدْمرةْومنْإحياءْالحمارْومنْإبقاءْالطعامْوالشرابْمائةْعامْ
لمْيتغيرْومنْإبقاءْالنيامْثَلثمائةْوتسعْسنينْومنْتمزيقْالطيورْاألربعةْ

وجعلهنْأربعةْأجزاءْعلىْالجبالْثمْأتيانهنْسعياْلماْدعاهنْإبراهيمْ
لألنبياءْاالعتبارْمنهاْتثبيتْالمعجزاتْالخليلْعليهْالسَلمْفيهاْأنواعْمنْ

ْوأنهاْخارجةْعنْقوىْالنفس
كماْأخبرْبذلكْفيْسورةْالبقرةْفيْعدةْمواضعْفيْقولهْْْإحياءْالموتى

وإذْقلتمْياْموسىْلنْنؤمنْلكْحتىْنرىْاهللْجهرةْفأخذتكمْالصاعقةْ
إلىْقولهْثمْبعثناكمْمنْبعدْموتكمْلعلكم44ْْوأنتمْتنظرونْسورةْالبقرةْ

ْكذلكْيحيي44ْ44ْْتشكرونْسورةْالبقرةْ وقولهْفقلناْاضربوهْببعضها
وقولهْألمْترْإلى47ْْيكمْآياتهْلعلكمْتعقلونْسورةْالبقرةْاهللْالموتىْويْر

الذينْخرجواْمنْديارهمْوهمْألوفْحذرْالموتْفقالْلهمْاهللْموتواْثمْ
ْكالذيْمرْعلىْقريةْوهيْخاويةْعلى057ْْأحياهمْسورةْالبقرةْ وقولهْأو

عروشهاْقالْانىْيحييْهذهْاهللْبعدْموتهاْفأماتهْاهللْمائةْعامْثمْبعثهْقالْ
مْلبثتْقالْلبثتْيوماْأوْبعضْيومْقالْبلْلبثتْمائةْعامْسورةْالبقرةْك

وقولهْوإذْقالْإبراهيمْربْأرنيْكيفْتحييْالموتىْقالْأوْلمْتؤمن045ْْ
قالْبلىْولكنْليطمئنْقلبيْقالْفخذْأربعةْمنْالطيرْاْليةْسورةْالبقرةْ



وذكرْإحياءْالمسيحْالموتىْوذكرْقصةْأصحابْالكهفْونومهم046ْْ
ْمائةْسنةْوتسعْسنينْوالنومْأخوْالموتْفهذهْسبعْمواضعْثلث
ومنهاْإحياءْالحيوانْالبهيمْوإبقاءْالطعامْوالشرابْمائةْسنةْلمْيتغيرْْ

وذكرْسبحانهْإمكانْذلكْبخلقْالحيوانْوهوْالخلقْاألولْوبخلقْالنباتْ
وهوْنظيرهْوبخلقْالسمواتْواألرضْوأنْالقادرْعلىْخلقْالسمواتْ

ْىْأنْيخلقْمثلهمْفاألولْبيانْللوقوعْوهذاْبيانْلإلمكانْواألرضْقادرْعل
اهللْخصْاالنبياءْبخصائصْالْتوجدْلغيرهمْوالْريبْانْمنْآياتهمْماْالْ

يقدرْانْيأتيْبهْغيرْاالنبياءْبلْالنبيْالواحدْلهْآياتْلمْيأتْبهاْغيرهْ
ْكالعصاْواليدْلموسىْوفرقْالبحرْفإنْهذاْلمْيكنْلغيرْموسىْ منْاالنبياء

وكانشقاقْالقمرْوالقرآنْوتفجيرْالماءْمنْبينْاألصابعْوغيرْذلكْمنْ
اْلياتْالتيْلمْتكنْلغيرْمحمدْمنْاالنبياءْوكالناقةْالتيْلصالحْفإنْتلكْ

ْاحياءْالموتىاْليةْلمْيكنْمثلهاْلغيرهْوهوْخروجْناقةْمنْاالرضْبخَلفْ
ْكثيرْمنْاالنبياءْبلْومنْالصالحينْوملكْسليم انْلمْيكنْفانهْاشتركْفيه

ْكماْقالْربْاغفرْليْوهبْليْملكاْالْينبغيْألحدْمنْبعديْ لغيره
فطاعةْالجنْوالطيرْوتسخيرْالريحْتحملهْمنْمكانْالىْمكانْلهْولمنْ

معهْلمْيكنْمثلْهذهْاْليةْلغيرْسليمانْوفيْالصحيحينْعنْالنبيْصلىْ
اْلياتْماْاهللْعليهْوْسلمْأنهْقالْماْمنْنبيْمنْاالنبياءْإالْوقدْأوتيْمنْ

ْكانْالذيْأوتيتهْوحياْأوحاهْاهللْإليْفأرجوْأنْ آمنْعلىْمثلهْالبشرْوإنما
أكونْأكثرهمْتابعاْيومْالقيامةْوهوْمنْحينْأتىْبالقرآنْوهوْبمكةْيقرأْ



علىْالناسْقلْلئنْاجتمعتْاْلنسْوالجنْعلىْأنْيأتواْبمثلْهذاْالقرآنْ
ْكانْبعضهمْلبعضْظهيراْفقدْ ظهرْأنْمنْآياتْالْيأتونْبمثلهْولو

االنبياءْماْيختصْبهْالنبيْومنهاْماْيأتيْبهْعددْمنْاالنبياءْومنهاْماْ
ْكلهمْويختصونْبهْوهوْاالخبارْعنْاهللْبغيبهْالذيْالْ يشتركْفيهْاالنبياء

يعلمهْاالْاهللْقالْعالمْالغيبْفَلْيظهرْعلىْغيبهْأحداْإالْمنْارتضىْمنْ
رصداْليعلمْانْقدْأبلغواْْرسولْفإنهْيسلكْمنْبينْيديهْومنْخلفه

رساالتْربهمْوأحاطْبماْلديهمْوأحصىْكلْشيءْعدداْلكنْماْيظهرْ
علىْالمؤمنينْبهمْمنْاْلياتْبسببْااليمانْبهمْفيهْقوالنْقالْطائفةْ
ليسْذلكْمنْآياتهمْوهذاْقولْمنْيقولْمنْشرطْالمعجزةْأنْتقارنْ

ْكماْقالهْ هؤالءْالذينْيجعلونْدعوىْالنبوةْالْتقدمْعليهاْوالْتتأخرْعنها
ْخاصةْالمعجزةْالتحديْبالمثلْوعدمْالمعارضةْ

ومعلومْأنْالمسيحْنفسهْلمْتكنْلهْآياتْمثلْآياتْموسىْفضَلْعنْ
وهذهْاْليةْْإحياءْالموتىالحواريينْفإنْأعظمْآياتْالمسيحْعليهْالسَلمْ

ْكإلياسْوغيرهْ ْقدْشاركهْفيهاْغيرهْمنْاألنبياء
بهمْأنْغيرْالمسيحْأحياْاهللْعلىْيديهْوأهلْالكتابْعندهمْفيْكتْ

الموتىْوموسىْبنْعمرانْمنْجملةْآياتهْالعصاْالتيْانقلبتْفصارتْ
ثعباناْمبيناْحتىْبلعتْالحبالْوالعصيْالتيْللسحرةْوكانْغيرْمرةْيلقيهاْ

ْفتصيرْثعباناْثمْيمسكهاْفتعودْعصاْ



إنْومعلومْأنْهذهْآيةْلمْتكنْلغيرهْوهيْأعظمْمنْإحياءْالموتىْف
اْلنسانْكانتْفيهْالحياةْفإذاْعاشْفقدْعادْإلىْمثلْحالهْاألولْواهللْ

تعالىْيحييْالموتىْبإقامتهمْمنْقبورهمْوقدْأحياْغيرْواحدْمنْالموتىْ
ْفيْالدنياْ

وأماْانقَلبْخشبةْتصيرْحيواناْثمْتعودْخشبةْمرةْبعدْمرةْوتبتلعْْ
ْالحبالْوالعصيْفهذاْأعجبْمنْحياةْالميتْ

وأيضاْفاهللْقدْأخبرْأنهْأحياْمنْالموتىْعلىْيدْموسىْوغيرهْمنْأنبياءْْ
ْبنيْإسرائيلْأعظمْممنْأحياهمْعلىْيدْالمسيحْقالْتعالىْ

وإذْقلتمْياْموسىْلنْنؤمنْلكْحتىْنرىْاهللْجهرةْفأخذتكمْالصاعقةْْ
ْوأنتمْتنظرونْثمْبعثناكمْمنْبعدْموتكمْلعلكمْتشكرونْ

ْكانْيخرجْيدهْبيضاءْمنْغيرْسوءْوأيضاْفموسىْعليهْالصَل ةْوْالسَلم
وهذاْأعظمْمنْإبراءْأثرْالبرصْالذيْفعلهْالمسيحْعليهْالسَلمْفإنْ

البرصْمرضْمعتادْوإنماْالعجبْاْلبراءْمنهْوأماْبياضْاليدْمنْغيرْبرصْ
ْثمْعودهاْإلىْحالهاْاألولْففيهْأمرانْعجيبانْالْيعرفْلهماْنظيرْ

البحرْحتىْعبرْفيهْبنوْإسرائيلْوغرقْفيهْْوأيضاْفموسىْفلقْاهللْلهْ
فرعونْوجنودهْوهذاْأمرْباهرْفيهْمنْعظمةْهذهْاْليةْومنْإهَلكْاهللْ

ْلعدوْموسىْماْلمْيكنْمثلهْللمسيحْ
وأيضاْفموسىْكانْاهللْيطعمهمْعلىْيدهْالمنْوالسلوىْمعْكثرةْبنيْْ

ْكلْيومْاثنيْعشرْعيناْيكفيهم ْْإسرائيلْويفجرْلهمْبضربهْللحجر



وهذاْأعظمْمنْإنزالْالمسيحْعليهْالسَلمْللمائدةْومنْقلبْالماءْخمراْْ
ْونحوْذلكْمماْيحكىْعنهْصلواتْاهللْوسَلمهْعليهمْأجمعينْ

وكانْلموسىْفيْعدوهْمنْالقملْوالضفادعْوالدمْوسائرْاْلياتْماْلمْْ
ْكلمْ ْكانْالحواريونْرسَلْقدْكلمهمْاهللْمثلْما يكنْمثلهْللمسيحْفلو

ْكانواْمثلْموسىْفكيفْوالمسيحْنفسهْلمْيكنْلهْْموسىْمن الشجرة
ْكانْالمسيحْهوْالَلهوتْ ْآياتْمثلْآياتْموسىْولو
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