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﷽

المقدمة

السماوية  اإلأديــــان  عــدد  اأن  نسمع  مــا  كثيرا 

هي ثالث اأديان و هذا خطاأ طبعا فال يوجد في 

يوجد  بل  توحيدية  اأديــان سماوية  ثالث  التاريخ 

اأنه يوجد ثالث  دين واحد و لكن يمكن القول 

شرعة  منكم  جعلنا  )لــكــل  تــوحــيــديــة  تــشــريــعــات 

ومنهاجا((١(وعن قتادة قال” الدين واحد والشريعة 

على  ينزل  كــان  التشريع  اأن  بحيث  مختلفة”(٢( 

حسب استيعاب القوم حينها و اأيضا اخذا بعين 

اأقـــوام تلك اإلأزمـــان  اإلعتبار عــدة عــوامــل تخص 

مائة  المبعوثين  الرسل  و  اإلأنبياء  عــدد  اأن  حيت 

اأدم عليه السالم و  اأولهم  األفا  اأربعة و عشرون  و 

اأخرهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص  و لكن اإلأهم اأن كال منهم 

له  ال� الــى توحيد  الــدعــوة  برسالة واحـــدة هــي   اتــى 

و اإلستسالم الى اأمره واطاعة اوامره ومن هنا اأتت 

كلمة المسلمين(. و لكن طبعا اإلأساسيات في 

كل هذه التشريعات لم تختلف يوما مند ولد اأدم 

تمكين  و  له  ال� توحيد  فيها  فاإلأصل  السالم  عليه 

الناس من الخالفة في اإلأرض و اأعمارها بما ينزله 

له عليهم من تشريعات مختلفة واخالص النية  ال�

(١( سورة المائدة )اآية ٤8(.

(٢( رواه الطبري )١٠/385(.

له التسليم لله وتوحيده  لله. الدليل على اأن دين ال�

له تعالى حمسَءاَمَن  عند اأغلب الرسل. مصداق قول ال�

 ِ ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱهَّللَّ نزَِل إِلَۡيهِ ِمن رَّ
ُ
ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ 
َ
َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا ُنَفّرُِق َبيَۡن أ

َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيُر ٢٨٥ىجس  َربََّنا  ُغۡفَرانََك  َطۡعَناۖ 
َ
َوأ َسِمۡعَنا   َوقَالُواْ 

حجسالَبَقَرةِ: جمتحمججحتجحس : وهذه السورة تفرض على المسلمين 

اإليمان بالله و بالرسل الذين سبقوا النبي محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص جــمــيــعــهــم وإل نـــفـــرق بــيــنــهــم إلنـــهـــم اخـــوة 

السماوية  وبالكتب  اإلنبياء(  ابــو  ابراهيم  وابيهم 

يفسر  مــا  وهـــذا  وبــالــغــيــب  وبــالــمــالئــكــة  جميعها 

سبب ايمان عيسى بكتب العهد القديم)التوراة( 

ودمــجــهــا مــع كــتــب الــعــهــد الــجــديــد)اإلنــجــيــل( 

اأرســـل رســول  الــمــقــدس, إلنــه كلما  فــي الكتاب 

اأمن بالرسل والكتب السماوية من قبله..  جديد 

اسماعيل  و  ابراهيم  النبيين  في  تعالى  له  ال� وقــال 

ــَقــَواِعــَد  اْل ــُم  ــي ــَراِه اإِْب ــُع  ــْرَف َي اإِْذ  )َو الــســالم :  عليهم 

اأَْنــَت  ــَك  اإِنَّ ِمنَّا  َتَقبَّْل  َنا  َربَُّ اإِْسَماِعيُل  َو اْلَبْيِت  ِمــَن 

َلــَك  ُمْسِلَمْيِن  َواْجــَعــْلــَنــا  ــا  ــَن َربَُّ  * اْلَعِليُم  ِميُع  السَّ

َوتُْب  َمَناِسَكَنا  َواأَرَِنــا  َلَك  ُمْسِلَمًة  ًة  اأُمَّ يَِّتَنا  ُذرِّ َوِمْن 

َواْبــَعــْث  ــَنــا  َربَُّ الرَِّحيُم *  اُب  ــوَّ الــتَّ اأَْنـــَت  ــَك  اإِنَـّ َعَلْيَنا 

َوُيَعلُِّمُهُم  اآَياتَِك  َعَلْيِهْم  َيُْتُلو  ِمْنُهْم  رَُســوإل  فِيِهْم 

اْلَعِزيُز  اأَْنـــَت  ــَك  اإِنَـّ َوُيَزكِّيِهْم  َواْلِحْكَمَة  اْلــِكــَتــاَب 

عليه  يعقوب  النبي  دعــاء  كان   اْلَحِكيُم((3(.كما 

السالم : اأَْم ُكنُتْم ُشَهَداء اإِْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت 

اإِْذ َقاَل لَِبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقالُوْا َنْعُبُد اإَِلـَهَك 

(3( سورة البقرة )١٢٩ (.
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اإِْسَحاَق اإَِلـهاً َواِحداً  اإِْسَماِعيَل َو اإَِلـَه اآَبائَِك اإِْبَراِهيَم َو َو

 َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن((١(. ودعاء النبي يوسف عليه 

آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك وََعلَّْمَتِني ِمْن  َ السالم: )رَبِّ َقْد اآ

اأَْنَت  َواإْلأَرِْض  َماَواِت  السَّ َفاِطَر  اإْلأََحاِديِث  َتاأِْويِل 

آِخــَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلًما َواأَْلِحْقِني  َ ْنَيا َواإْلآ لِيِّي فِي الدُّ َو

الِِحيَن«(٢(. ودعاء النبي موسى عليه السالم :  بِالصَّ

وقال موسى يا قوم اإن كنتم اآمنتم بالله فعليه توكلوا اإن 

له توكلنا ربنا إل تجعلنا  كنتم مسلمين* فقالوا على ال�

القوم  الظالمين * ونجنا برحمتك من  للقوم   فتنة 

قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص   الــكــريــم  الــكــافــريــن ((3(، ورســولــنــا 

ــمــــت  ــمــ ــ ــم واأت ــكــ ــ ــن ــ ــم دي ــكــ ــ »الــــــيــــــوم اأكــــمــــلــــت ل

ــم اإلســـــــالم  ــكــ ــ ــت ل ــ ــ ــي ــ ــتـــي ورضــ ــمـ ــعـ ــم نـ ــكـ ــيـ ــلـ عـ

ــاأن  بـ الــيــهــود  عــنــد  الـــشـــرك  ان   ......)٤) ــن«  ــ  ديـ

لــه يعتبر  لــه وبـــاأن عيسى ابــن الــ� عزير عـــزرا( ابــن الــ�

لــه إل يحب ان يشاركه احـــداً في  الــ� اشـــراك( إلن 

في  وجــاء  يصفون(  عما  وتعالى  سبحانه  الملك 

اإلى  الــرســول  بولس  رسالة  في  المقدس  الكتاب 

لِه بِاْلَكِذِب،  اأهل رومية(5( »الَِّذيَن اْسَتُْبَدلُوا َحقَّ ال�

ُهَو  الَّــِذي  اْلَخالِِق،  ُدوَن  اْلَمْخُلوَق  وََعَبُدوا  َواتََّقْوا 

ُمَبارٌَك اإَِلى اإلأََبِد.« اآِميَن......وهناك دإلئل اخرى 

له واحداً واهمها: تؤكد ان ال�

ــد ان الــغــرائــز  ١- ان عــالــم الــنــفــس فــرويــد )اكـ

(١( سورة البقرة، اآيه)١33(

(٢( سورة يوسف اآية، )١٠١(.

(3( سورة يونس اإليتان )85-8٤(.

(٤( سورة المائدة اآية )3(.

.)٢5 :١) )5)

نسان مع الحيوان  والشهوات التي يشترك فيها اإلإ

هي الحاجات الفسيولوجية والتي تتمثل بـ الجوع، 

تدل  الحاجات  وهــذه  الجنس(  النوم،  العطش، 

هذه  اإلـــى  يحتاج  الـــذي  المخلوق  ضعف  على 

الشهوات والغرائز. اما ال�له فهو ليس بحاجة اإلى 

إل  لــه  الــ� إلن  ليتكاثروا،  ولــد  اأو  ابــن  اأو  شريكة 

يموت وإل ياأكل وإل يشرب وهو اإلول وهو اإلخر 

وهو المتكبر في ملكوته وهو خالق الحياة والموت 

الغفور  وهــو  بمخلوقاته  يتحكم  الــذي  هو  لذلك 

الــواحــد اإلحــد  الجبار  العقاب وهــو  وهــو شــديــد 

الذي إل شريك له في الملك. اما عزراعند اليهود 

فكان رجل عالم وعابد كما ذكر ذلك في سفر 

لَه اْلَعِظيَم. َواأََجاَب  نحميا(6( »َوَبارََك َعْزَرا الرَّبَّ اإلإِ

ْعِب: »اآِميَن، اآِميَن!« َرافِِعيَن اأَْيِدَيُهْم،  َجِميُع الشَّ

اإلأَرِْض  اإَِلى  ُوُجوِهِهْم  َعَلى  لِلرَّبِّ  َوَسَجُدوا  َوَخرُّوا 

وفي سفر عزرا ) ٧: ١١ ( »َوهِذِه ُصوَرُة الرَِّساَلِة 

اْلَكاِهِن  لـِـَعــْزَرا  اأَْرَتْحَشْسَتا  اْلَمِلُك  اأَْعَطاَها  الَِّتي 

ــرَّبِّ َوَفــَرائِــِضــِه  ــا الـ  اْلــَكــاتِــِب، َكــاتِــِب َكـــالَِم َوَصــاَي

َعَلى اإِْسَرائِيَل«.

ــيـــاء( الــى  ــبـ ــرســـل واإلنـ ٢- اســـبـــاب ارســـــال )الـ

بضرورة  الرسل  ياأمر  وجــل  عز  له  ال� ان  الناس..هو 

اإلن  الغيب  عالم  فــي  لــه  الــ� واأن  بالغيب  اإليــمــان 

وإل نستطيع الوصول اليه بحواسنا البسيطة لكن 

اإلنبياء  مــعــجــزات  طــريــق  عــن  بــه  التفكر  يمكن 

القصص  حيث  من  السماوية  الكتب  ودإلإلت 

.) 6 :8) )6)
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له  والبراهين العلمية ,اذن الرسل هي واسطة بين ال�

المرسل( وبين الناس المرسل اليهم( ولوإل الرسل 

التحكم  على  وقدرته  واســمــاءه  عرفنا صفاته  لما 

بالكون وانه خالقنا وإل يحتاج الى شريك له في 

الملك او شريكة إلنه ازلي وهو اإلول واإلخر وإل 

البشر اإل بعد ان يطيعوه ويدخلون  يــراه  ان  يقبل 

له  يــقــل  شيئا  اراد  واذا  بــعــد  العظيم  إلنـــه   الــجــنــه 

كن فيكون.

في  الثانية  الوصية  تطبيق  تتم  لم  نالحظ   -3

الــكــتــاب الــمــقــدس مــن قــبــل الــيــهــود والــنــصــارى, 

َمْنُحوتاً  تِْمَثاإلً  َلــَك  َتْصَنْع  إلَ   : الوصية  تقول  اأذ 

ــْوُق َوَمــا فِي  َف ِمــْن  َماِء  ا فِي السَّ ُصــوَرًة َما ِممَّ َوإلَ 

 اإلأَرِْض ِمْن َتْحُت َوَما فِي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اإلأَرِْض 

إلَ َتْسُجْد َلُهنَّ َوإلَ َتْعُبْدُهنَّ إلأَنِّي اأََنا الرَّبَّ اإَِلَهَك 

اإَِلٌه َغُيوٌر(.

له  ال� ابن  اأذا كان عيسى  الباحثتان  اأذ ترى   -٤

باأن  الثانية  وصيته  تخالفوا  فلماذا  األــه  انه  بمعنى 

يدل  ,فــهــذا  وتماثيل  صــورا  وامــه  لعيسى  تجعلوا 

له  ال� فضلهم  اتــقــيــاء  انـــاس  وامـــه  عيسى  ان  على 

بمعجزات تشابه معجزة خلق ادم عليهم جميعا 

َمَثَل  }اإِنَّ  تعالى  قوله  والتسليم,و  الصالة  افضل 

َِّه َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن تَُراٍب ثُمَّ َقاَل  ِعيَسى ِعْنَد ال�

ا  اإنجيل يوحنا (٢( »َفَلمَّ َفــَيــُكــوُن{(١(. وفي  ُكــْن  َلــُه 

»اإِنَّ  َقالُوا:  َيُسوُع  َصَنَعَها  الَِّتي  ــَة  اإلآيَُ النَّاُس  َراأَى 

(١( سورة اآل عمران [اآية: 5٩].

.)١٤ :6) )٢)

هَذا ُهَو بِاْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اإلآتِي اإَِلى اْلَعاَلِم!«. وقال 

نُّوِحي  رَِجـــاإًل  اإإِلَّ  َقْبِلَك  ِمــن  اأَرَْســْلــَنــا  »َوَمـــا  تعالى 

ْكِر اإِن ُكنُتْم إَل َتْعَلُموَن«(3(  اإَِلْيِهْم * َفاْساأَلُوا اأَْهَل الذِّ

له إل يرسل نساء نبيات ابدا ,اي ان  ال� بمعنى ان 

قول  نبية. مصداق  وليست  مريم كانت صدَيقة 

َقْد  رَُســوٌل  اإإِلَّ  َمــْرَيــَم  اْبــُن  اْلَمِسيُح  ــا  له تعالى »مَّ ال�

يَقٌة * َكاَنا َياأُْكاَلِن  ُه ِصدِّ َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َواأُمُّ

الطََّعاَم * انُظْر َكْيَف نَُُبيُِّن َلُهُم اإْلآَياِت ثُمَّ انُظْر اأَنَّٰى 

له لماذا  ُيْؤَفُكوَن«(٤(. وايضا اذا كان عيسى ابن ال�

لم يكن اوإل بجمال يوسف او ادم عليه السالم، 

لن  الحالة  وبهذه  ادم  قبل  يخلق  لم  لماذا  وثانيا 

تكون ضرورة لوجود اإلنبياء والرسل.

الكلمات المفتاحية: 

التشريعات  العقائدي،  والتمازج  التداخل، 

السماوية الثالث.

* * *

(3( )سورة النحل اأيه ٤3(.

(٤( )سورة المائدة ٧5(.
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Models of overlap and ideological mix-

ing between the three heavenly legisla-

tions Judaism, Christianity and Islam(

Abstract

This is a mistake. Of course, there are 

three monotheistic religions in history, but 

there is one religion, but it can be said that 

there are three monotheistic legislations. He 

said: ”Religion is one and the law is dif-

ferent“ Narrated by al-Tabari, 10/385(, so 

that the legislation was based on the under-

standing of the people at that time and also 

taking into account several factors related 

to the people of those times. The number 

of prophets and apostles, one hundred and 

forty thousand- The first of them was Adam 

peace and blessings of Allaah be upon him) 

and the last one was Muhammad peace and 

blessings of Allaah be upon him). But most 

importantly, both of them came with one 

message Is the call to unite God and sur-

render to his command and obey his orders 

hence the word of Muslims) But of course 

the fundamentals in all these legislation did 

not differ days since the birth of Adam peace 

be upon him the origin of the unification of 

God and the empowerment of people from 

the succession in the land and its ages Evi-

dence of the religion of God and the unifi-

cation of God and the unification of most 

of the Apostles The truth of the words of 

God, ”The Messenger believed in the rev-

elation of the Lord and the believers all 

safe in God and his angels and his books 

and messengers do not differentiate between 

one of the messengers Al-Baqarah 285(: 

This surah imposes on Muslims the faith 

in Allah and the messengers who preced-

ed the Prophet Muhammad, all of whom 

do not differentiate between them because 

they are brothers and their fathers Abraham 

Abu of Prophets) and in all heavenly books 

and angels And this explains why the faith 

of Jesus in the books of the Old Testament 

Torah) and integration with the books of 

the New Testament Bible) in the Bible, be-

cause whenever the Messenger sent a new 

security messengers and books before him 

.. And God said in the prophets Abraham 

and Ismail peace be upon them: Abraham 

raises 128( Our Lord and send them a mes-

senger of them reciting the verses of them 
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and teach them the book and wisdom and 

advise them You are the Wise, the Wise, the 

Most High, the Most High, the Most High, 

and the Most High. Surat al-Baqarah, 129(, 

as was the supplication of the Prophet peace 

and blessings of Allaah be upon him) Jacob 

said: ”Lord, you have brought me from the 

king, and you have taught me the interpre-

tation of the ahaadeeth, the Creator of the 

heavens and the earth.“ The Prophet Yusuf 

peace and blessings of Allaah be upon him) 

said: You are my guardian in this world and 

the Hereafter, give me a Muslim and give 

me the righteous. ”Surah Yusuf 101( The 

Prophet Moses, peace and blessings be upon 

him, said: If you believe in Allah, then trust 

Him if you are Muslims 84(. They said to 

Allah, ”Trust us, our Lord, do not make us 

a temptation for the oppressors.“ 85 We 

have saved you with your mercy from the 

disbelievers. 86( Younis A, and our Prophet 

Mohammed peace be upon him said: Your 

religion and I have completed my grace and 

I have satisfied you Islam religion. ”Sora 

Maida A3). ... that the polytheism of the 

Jews that Ozer Ezra( son of God and that 

Jesus son of God is considered engagement) 

because God does not like to be shared by 

anyone in the King Glory be to Him) de-

scribe the Bible in the Epistle to The people 

of Rome 1:25( ”who have substituted the 

truth of God with lies, and fear and serve the 

creature without the Creator, who is blessed 

forever.“ Amen ... ... There are other signs 

that confirm that God is one and the most 

important are:

1-The psychologist Freud( stressed that 

the instincts and desires that share the hu-

man with the animal are the physiological 

needs which are hunger, thirst, sleep, sex) 

These needs indicate the weakness of the 

creature that needs these desires and in-

stincts. But God is not He is the Creator of 

life and death, so he is the one who controls 

his creatures, and he is the Forgiving, and 

He is the most severe punishment. He is the 

one mighty who has no partner in the king. 

8: 6 And Ezra blessed the great Lord God: 

and all the people answered, Amen, Amen! 

Raise their hands, and fall down and bow 

down to the Lord on their faces to the earth. 

In the Book of Ezra, 7: 11( ”This is the 

image of the message that King Artaxerxes 

gave to Ezra the priest, the writer, the writer 
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of the commandments of the LORD and his 

statutes against Israel.«

2-the reasons of sending the messengers 

and prophets) to the people .. is that God 

commands the Apostles need to believe in 

the unseen and that God in the world of 

the unseen and can not reach him with our 

senses simple but can be thought through 

the miracles of the prophets and the signs 

of the books of heaven in terms of stories 

and scientific evidence , Then the apostles 

are a mode between God the sender) and the 

people sent to them) and if it were not for 

the Apostles, because we have known His 

attributes, His names and His ability to con-

trol the universe, and He is our Creator, and 

He does not need a partner in the King or 

partner because he is Forever. He is the first 

and the other, and does not accept to be seen 

by humans except after they obey Him and 

enter Paradise

3 - note that the second command-

ment in the Bible was not applied by 

the Jews and the Christians, as the com-

mandment says: ”Do not make a sculpt-

ed statue for you, nor any image from 

heaven above or in the earth below, nor 

in the water below the earth. For I am  

the LORD your God, a jealous God. 

”……………4 - The two scholars see that 

if Jesus was the Son of God in the sense 

that he was a god, why did make Jesus and 

his mother images and statues? This indi-

cates that Jesus and his mother are devout 

men. God gave them miracles similar to the 

miracle of Adam’s creation. Such as Jesus 

with God like Adam created from dust and 

then said to him be) Al-Omran [A: 59[. 

In the Gospel of John 6:14( ”When the 

people saw the verse that Jesus had made, 

they said,“ This is indeed the prophet who 

comes into the world! ” If you do not 

know, ”Al-Nahl 43( in the sense that God 

does not send women prophets at all, that 

Mary was a friend and not a prophet. The 

truth of the words of Allah is ”What is the 

Messiah, the Son of Mary, only a messen-

ger has been taken away by the apostles 

and his mother, a truthfully who ate food? 

See how we show them the verses, and then 

see that they are being embarrassed.“ 75(.

The first: Why Jesus was not the beauty of 

Adam and Joseph,Second why he was not 

created before Adam and in this case would 
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not be necessary for the existence of the 

prophets and apostles

Keywards: 

overlap , ideological , heavenly legisla-

tions

* * *

المبحث األول

نماذج من التمازج العقائدي 

بين التشريعات السماوية الثالث 

)األسالمية واليهودية والنصرانية(

اإلنجيل  فــي  الــعــشــرة  الــوصــايــا  الــفــرع األول: 

والتوراة تشبه الوصايا في القراآن.(١(

ــراء من  ــقــراأن الــكــريــم فــي ســـورة اإلســ اأ- ذكــرال

َفَتْقُعَد  اآَخَر  اإَِلًها  َِّه  ال� اآية ٢٢ (٤٠(. إَل َتْجَعْل َمَع 

)اأََفاأَْصَفاُكْم   : تعالى  قوله  الى  َمْخُذوإًل(  َمْذُموًما 

اإِنَُّكْم  اإَِنــاًثــا  اْلَماَلئَِكِة  ِمــَن  َواتَّــَخــَذ  بِاْلَبِنيَن  َربُّــُكــْم 

َلَتُقولُوَن َقْوإًل َعِظيًما ٤٠(.(٢(

- الوصايا العشرة في األسالم:

الوصية األأولى: تحريم الشرك:

ََّه إَل َيْغِفُر اأَن ُيْشرََك بِِه َوَيْغِفُر  قوله تعالى }اإِنَّ ال�

َفَقِد  َِّه  بِال� ُيْشرِْك  َوَمن  َيَشاُء *  لَِمن  َذٰلـِـَك  ُدوَن  َما 

اْفَترَٰى اإِْثًما َعِظيًما{ (3(

لن  لكن  الثالثة  التوحيدية  التشريعات  ورغــم 

تعالى :  لقوله  يقبل سوى اإلســالم دينا مصداقا 

َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو  ْســالَِم ِديناً  َيُْبَُتِغ َغْيَر اإلإِ }َوَمن 

فِي اإلآِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن{. (٤(

داب المستفادة  (١(  بو قرين ، احمد بن محمد ,اإلحكام واإلآ

 من ســورة اإلســراء - الجامعة اإلمريكية المفتوحة، ص ٢٤ - 

ص 3٠.

(٢( سورة اإلسراء من اآية ٢٢ - ٤٠(

(3( [النساء: ٤8].

(٤( [اآل عمران : 85]
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بِاْلَوالَِدْيِن اإِْحَساًنا”: الوصية الثانية: “َو

الوصية الثالثة: “َوإلَ َتْقُتُلوا اأَْوإلََدُكْم ِمْن اإِْمالٍَق 

اإِيَّاُهْم”. َنْحُن َنْرُزقُُكْم َو

الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما 

ظهر منها وما بطن.

الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي 

له اإإل بالحق: حرم ال�

لقد جاء النهي عن هذه المنكرات الواردة في 

اإلآية متوالياً ومتتابعاً ؛ إلأن كالً منها جريمة قتل 

من نوع ما، بل اإنها جرائم قتل في الحقيقة.

فــالــجــريــمــة اإلأولــــــى: الـــشـــرك بــالــلــه فــهــي قتل 

للفطرة.

والثانية: قتل اإلأوإلد وهي تحطيم لالأسرة.

والثالثة: الزنا جريمة قتل للجماعة.

والرابعة: جريمة قتل للنفس المفردة.

اإإِلَّ  اْلَيِتيِم  َمــاَل  َتْقَرُبوا  “َوإلَ  السادسة:  الوصية 

ُه”.(١( بِالَِّتي ِهَي اأْْحَسُن َحتَّى َيُْبُلَغ اأَُشدَّ

ــَزاَن  ــي ــِم َواْل اْلــَكــْيــَل  “َواأَْوفُــــــوا  السابعة:  الوصية 

بِاْلِقْسِطالَ نَُكلُِّف َنْفًسا اإإِلَّ ُوْسَعَها”.

اإَِذا قُْلُتْم َفاْعِدلُوا َوَلْو َكاَن َذا  الوصية الثامنة: “َو

قُْرَبى”.

َِّه اأَْوفُوا”. بَِعْهِد ال� الوصية التاسعة: “َو

الوصية العاشرة: “َواأَنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما 

َسِبيِلِه  َعْن  بُِكْم  َفَتَفرََّق  ُبَل  السُّ َتُتَِّبُعوا  َوإلَ  َفاتَِّبُعوُه 

داب المستفادة  (١( بو قرين ، احمد بن محمد ,اإلحكام واإلآ

 من ســورة اإلســراء - الجامعة اإلمريكية المفتوحة، ص ٢٤ - 

ص 3٠.

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتُتَُّقوَن”. َذلُِكْم َوصَّ

وهذه الوصية تمثل خالصة الدين كله ؛ إلأن 

له فقد اهتدى اإلى سواء السبيل،  من التزم بصراط ال�

له عليهم من النبيين،  وسلك طريق الذين اأنعم ال�

,فهذه  والصالحين.(٢(  والشهداء،  والصديقين، 

اأسمى  على  اشتملت  التي  العشر  الوصايا  هــي 

واأصدق واأفضل األوان التربية لالأفراد والجماعات، 

اإذ المتاأمل فيها يراها قد وضعت اأساس العقيدة 

السليمة، القائمة على اإخالص العبادة لله الواحد 

اأإل  هــي:  العلماء  فسرها  كما  فالتقوى  القهار،. 

له حيث اأمرك، وإل يجدك حيث نهاك،  يفقدك ال�

وبها صالح اإلأمر كله. (3(

صــحــاح ــاء فــي اإنــجــيــل مــرقــس األإ  كــمــا جـ

) 12: 28( وصيتان عظيمتان )4): )فجاء واحد 

اأنــه  راأى  فلما  يــتــحــاورون  وسمعهم  الكتبة  مــن 

اأجابهم حسنا ساأله اأية وصية هي اأول الكل فاأجابه 

اأول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل  اأن  يسوع 

الرب اإلهنا رب واحد وتحب الرب اإلهك من كل 

قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 

قدرتك هذه هي الوصية اإلأولى والثانية مثلها هي 

اأعظم  تحب قريبك كنفسك ليس وصية اخرى 

دار  الناشر:  التفاسير،  ,صفوة  علي  محمد   , الصابوني   )٢)

اإلولى،  الطبعة  القاهرة،   - والتوزيع  والنشر  للطباعة  الصابوني 

١٤١٧هـ - ١٩٩٧ م، ج٢، ص ١٤٤ - ١5٠.

(3( الصالح , د . محمد بن اأحمد ,الوصايا العشر كما جاءت 

ســالمــيــة-الــعــدد٤٤، البحوث اإلإ اإلأنــعــام، ، مجلة   فــي ســـورة 

٢٠ -6

(٤( الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد( .
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من هاتين فقال له الكاتب جيدا يا معلّم بالحق 

له واحــد وليس اآخــر ســواه( كما جاء  قلت إلأنــه ال�

في سفر التثنية اصحاح )٤ :٢( »إلَ َتِزيُدوا َعَلى 

ِمْنُه،  ُصوا  تَُُنقِّ َوإلَ  بـِـِه  اأُوِصيُكْم  ــا  اأََن الَّــِذي  اْلــَكــالَِم 

اأُوِصيُكْم  ــا  اأََن الَِّتي  اإِلِهُكُم  الــرَّبِّ  َوَصاَيا  لَِتْحَفُظوا 

بَِها« كما جاء في انجيل المسيح حسب البشير 

مرقس اصحاح )١١ :٢٢(.« َفاأََجاَب َيُسوُع َوَقاَل 

َلُهْم : »لَِيُكْن َلُكْم اإِيَماٌن بِاللِه.)١١: ٢3( إلأَنِّي 

اْلَحقَّ اأَقُوُل َلُكْم: اإِنَّ َمْن َقاَل لِهَذا اْلَجَبِل: اْنَُتِقْل 

َواْنَطرِْح فِي اْلَبْحِر! َوإلَ َيُشكُّ فِي َقْلِبِه، َبْل ُيْؤِمُن 

اأَنَّ َما َيُقولُُه َيُكوُن، َفَمْهَما َقاَل َيُكوُن َلُه.« 

وفي سفر التثنية(١( »َفاإَِذا َسِمْعُتْم لَِوَصاَياَي الَِّتي 

اأََنا اأُوِصيُكْم بَِها اْلَيْوَم لُِتِحبُّوا الرَّبَّ اإِلَهُكْم َوَتْعُبُدوُه 

ِمْن ُكلِّ قُُلوبُِكْم َوِمْن ُكلِّ اأَْنُفِسُكْم« . 

اإلُهَك إل َيُكْن  اأنــا الــرّبُّ  1- الوصية اإلأولــى : 

لَك اآلهٌة ِسواَي.

له )٢٢٤٩ مرة( في عدة اسفار  كما ذكراسم ال�

مثل التكوين وإليين والخروج.

٢- الوصية الثانية : إلَ َتْصَنْع َلَك تِْمَثاإلً َمْنُحوتاً 

ــْوُق َوَمــا فِي  َف ِمــْن  َماِء  ا فِي السَّ ُصــوَرًة َما ِممَّ َوإلَ 

اإلأَرِْض ِمْن َتْحُت َوَما فِي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اإلأَرِْض 

إلَ َتْسُجْد َلُهنَّ َوإلَ َتْعُبْدُهنَّ إلأَنِّي اأََنا الرَّبَّ اإَِلَهَك 

اإَِلٌه َغُيوٌر(.

له بمعنى  ترى الباحثتان اأذا كان عيسى ابن ال�

تجعلوا  بــاأن  الثانية  تخالفوا وصيته  فلماذا  األــه  انه 

)١3 :١( (١١)

لعيسى وامــه صــورا وتماثيل، فهذا يدل على ان 

بمعجزات  له  ال� اتقياء فضلهم  انــاس  وامــه  عيسى 

افضل  جميعا  عليهم  ادم  خــلــق  مــعــجــزة  تــشــابــه 

الصالة والتسليم. 

وجاء في رسالة بولس الرسول اإلى اأهل رومية(٢( 

لِه بِاْلَكِذِب، َواتََّقْوا وََعَبُدوا  »الَِّذيَن اْسَتُْبَدلُوا َحقَّ ال�

ــى  ــارٌَك اإَِل ــَب ــَو ُم ــِذي ُه اْلــَمــْخــُلــوَق ُدوَن اْلــَخــالِــِق، الَـّ

اإلأََبِد.« اآِميَن.

كما ذكر ذلك في سفر نحميا (3(«َوَبارََك َعْزَرا 

ْعِب:  الشَّ َجِميُع  َواأََجــــاَب  اْلَعِظيَم.  ــَه  لـ اإلإِ الـــرَّبَّ 

َوَسَجُدوا  َوَخرُّوا  اأَْيِدَيُهْم،  َرافِِعيَن  اآِميَن!«  »اآِميَن، 

لِلرَّبِّ َعَلى ُوُجوِهِهْم اإَِلى اإلأَرِْض«

الـــرّبِّ  ــِم  ــاَْس ب َتــحــِلــْف  إل   : الثالثة  الوصية   -3

ُر َمْن َيحِلُف باَْسِمِه  اإلِهَك باطالً، إلأنَّ الرَّب إل ُيبرِّ

عن  وينهى  الناموس  ينقض  يسوع  هو  ها   بــاِطــالً 

الحلف مطلقا :

بِت وَكرِّْسُه لي ٤- الوصية الرابعة : اأُذُكْر يوَم السَّ

5- الوصية الخامسة : اأكرِْم اأَباَك واأُمََّك لَِيطوَل 

ُعمرَُك في اإلأرِض التي ُيعطيَك الرّبُّ اإلُهَك

6- الوصية السادسة : إل تقُتْل

ــْزِن... وذكـــر في  ــ ــ ٧- الــوصــيــة الــســابــعــة : إل ت

انجيل المسيح حسب البشير متي في اصحاح 

(5 :١٩( وفي اصحاح)6 :١(.

)٢5 :٢( (١)

) 6 :8) )3)
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8- الوصية الثامنة : إل تسرِْق

غــيــرَِك  تــشــَهــْد على  : إل  التاسعة  الــوصــيــة   -٩

َشهاَدَة ُزوٍر

١٠- الوصية العاشرة : إل تشَتِه بيَت غيرَِك إل 

َثوَرُه  اَمــَراأَة غيرَِك وإل عبَدُه وإل جارَيَُتُه وإل  تشَتِه 

ا لُه(١( وإل ِحماَرُه وإل شيًئا ِممَّ

الكتاب  فــي  مـــرة   )١3( التسبيح  ذكـــر  كــمــا 

 )١ اصحاح )١5:  الخروج/  في سفر  المقدس 

)مــبــارك الــرب الــه اسرائيل من اإلزل الــى اإلبــد( 

كما ذكر التسبيح في اخبار اإليام اإلول اصحاح 

.)36 :١6)

الفرع الثاني : اهالك المفسدين في األرض:

الوصايا  اأن نفذتم  للنبي داود  له شرطا  ال� وضع 

العشرة )لن تفسدوا في اإلرض بل انتم مصلحون( 

وعندها يدوم ملك اسرائيل لكن حصل اإلفساد 

له عليهم اللك نبوخذ نصر  اإلول وعندها سلط ال�

وكان   )١5 واصحاح٢٤:  الثاني  )سفر صموئيل 

المقدس  الكتاب  اكــده  كما  موحدا  نبوخذنصر 

فــي سفر دانــيــال )اأصــحــاح ٤: 3٧( “فــي ذلك 

الوقت رجع الي عقلي وعاد الي جالل مملكتي 

ومجدي وبهائي وطلبني مشيري وعظمائي وتثبت 

 3٧ كثيرة.  عظمة  لــي  وازدادت  مملكتي  على 

فاإلن انا نبوخذناصر اسبح واعظم واحمد ملك 

اعماله حق وطرقه عدل ومن  الذي كل  السماء 

(١( التعليم المسيحي للشبيبة الكاثوليكية - بالعربية - مجموعة 

مكتبة  عــشــر،  الــســادس  البابابندكت  بموافقة  اإلســاقــفــة  عــن 

الشبيبة البطريركي، بكركي، ٢٠١٢: ص ١٩٢ - ١٩3.

يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذله” ..وكذلك 

ذكر في القراأن في سورة اإلسراء “عبادا لي اولي 

قال  المقدس  الكتاب  بــاأس شديد”... وحسب 

له لهم في الِميثاُق الُموَسوّي  تعالى لموسى وقال ال�

خر 5:١٩ (5 َفاإلآَن اإِْن ٢ َسِمْعُتْم لَِصْوتِي َوَحِفْظ

ًةث ِمْن َبْيِن  تُْمب َعْهِدي3،ت َتُكونُوَن لِي َخاصَّ

6َواأَْنُــُتــْم  اإلأَرِْض.  لِيج ُكلَّ  ــاإِنَّ  َف ُعوِب.  الشُّ َجِميِع 

َسًة.  َكَهنٍَُةح َواأُمًَّةخ ُمَقدَّ َتُكونُوَن٤ لِي5 َمْمَلَكَة 

َهِذِه ِهَي اْلَكِلَماتُد الَِّتي تَُكلُِّم بَِها َبِني اإِْسَرائِيَل«. 

سفر الخروج )١٩: ٢-6(.

ــال تــعــالــى فـــي ســـورة  ــم قــ ــكــري ــراآن ال ــقــ ــ وفــــي ال

اإلسراء )لتفسدن في اإلرض مرتين... وكان وعدا 

مفعوإل( وحدث ذلك في زمن البابليين في زمن 

فهناك  الثانية  المرة  في  امــا  نبوخذنصر..  الملك 

عالمة في القراأن على العقوبة الثانية لليهود وهي 

في سورة اإلسراء اآية )١٠٤( )وقلنا من بعده لبني 

اسرائيل اسكنوا اإلرض فاأذا جاء وعد اإلخرة جئنا 

ذلــك في كتابه  الشعراوي  وقــد فسر  لفيفا(  بكم 

)اذا حصل اإلفساد الثاني من قبل اليهود سوف 

فلسطين إلنه  وهــي  واحـــد  مــكــان  فــي  يجتمعون 

وعد اإلخرة, ومعنى اسكنوا اإلرض معناه اسكنوا 

في كل العالم وإل تجتمعوا . واذا حصل اإلفساد 

له  ال� التسليط..لكن  والنسل..حصل  الحرث  في 

احسنتم  احسنتم  ان  وهــي  فرصة  لليهود  اعطى 

إلنفسكم وان اأساأتم فلها )سورة اإلسراء(( ولقد 

تفسدوا”١6لَِئال  لئال  اسرائيل  النبي  لــه  الــ� اوصــى 

ُصوَرَة  َمْنُحوتاً  تِْمَثاإلً  إلأَْنُفِسُكْم  َوَتْعَمُلوا  َتْفُسُدوا 
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ِمــَثــاٍل َمــا ِشــْبــَهب َذَكــٍر اأَْو اأُْنُـــَثـــى.(١( ونزلت اآيــة في 

َتْيِن( وعند  سورة اإلأسراء )َلُتْفِسُدنَّ فِي اإْلأَرِْض َمرَّ

به  يسيطروا  له عليكم رجــاإلً  ال� فــســاد سيسلط  اإلإ

عدنا  فساد  لالإ عدتم  واأن  المقدسة  اإلأرض  على 

اإَِذا َتَولَّٰى َسَعٰى فِي  للتسليط هنا تفسره اإلآية: ﴿َو

َُّه  اإْلأَرِْض لُِيْفِسَد فِيَها َوُيْهِلَك اْلَحرَْث َوالنَّْسَل َوال�

إَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد﴾.(٢(

الـــدور وقتل اإلأنفس  فــســاد هــو هــدم  معنى اإلإ

ــي الــزراعــيــة وتــرمــيــل الــنــســاء وعند  ــ وحـــرق اإلأراضـ

تدمير  وكــذلــك  النسل  يقل  ســوف  النساء  ترميل 

بهالك  يسمى  مــا  والسكنية  الــزراعــيــة  اإلأراضــــي 

له عنه  فساد الذي تكلم ال� الحرث واذا حصل اإلإ

له عليكم من  ال� في سورة اإلأســراء وعندها يسلط 

في  ذكــر  تــدمــيــراً حيث  ويــدمــركــم  عليكم   ينتصر 

الميثاق الموسوي.(3(

ــاء والـــــرجـــــال بـــذلـــك 5 فــانــه  ــسـ ــنـ واوصـــــــى الـ

هــكــذا كــانــت قــديــمــا الــنــســاء الــقــديــســات ايضا 

خاضعات  انفسهن  يزين  له،  ال� على  المتوكالت 

لرجالهن، 6 كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية 

اياه »سيدها«..(٤(

ويرى  الحياة  يحب  ان  اراد  من   »١٠« إلن: 

الشر وشفتيه  اياما صالحة، فليكفف لسانه عن 

ان تتكلما بالمكر، ١١ ليعرض عن الشر ويصنع 

(١( سفر التثنية )٤: ١6 (.

ية : )٢٠5 (. (٢( سورة البقرة اإلآ

(3( سفر الخروج )١٩: ٢-6(.

(٤( رسالة بطرس الرسول اإلولى، اصحاح )3 :6-5 (.

الخير، ليطلب السالم ويجد في اثره. “..(5(

ــوط عــنــدمــا مـــارســـوا الـــلـــواط  ــ ــوم ل ــ كــمــا لــعــن ق

المثلييين” ٧  عــلــى  ــــرب  ال لــغــضــب  اشــــارة  وهــنــا 

الــبــار، مغلوبا مــن سيرة اإلرديـــاء في  وانــقــذ لوطا 

الدعارة.”. ١٢ اما هؤإلء فكحيوانات غير ناطقة، 

على  يفترون  والــهــالك،  للصيد  مــولــودة   طبيعية، 

ما يجهلون، فسيهلكون في فسادهم(6( “..

الــمــوحــديــن المسلمين  اهــــالك  تـــم  لـــو  حــتــى 

له ملكا من السماء  جميعا من قبل الغرب إلنزل ال�

بــصــورة رجـــل مــوحــد ومــســلــمــا وجــعــلــه يــلــبــس ما 

تلبسون من مالبس البشر العاديين في اي عصر 

له شكله الى هيئة  وسلط هذا الملك الذي غير ال�

ذكر  كما  اإلرض.(٧(  في  المفسدين  على  رجــل 

اآية٩  اإلنعام:  ســورة  في  الكريم  القراأن  في  ذلك 

)َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا لََّجَعْلَناُه َرُجاًل َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهم 

مَّا َيْلِبُسوَن()8).

المالك  »ان  المقدس  الكتاب  ذكــرفــي  كما 

دائما ينزل الى اإلرض بهيئة رجل« كما في سفر 

التكوين :اصحاح 16 : 7-11 »فوجدها مالك 

الرب على عين الماء في البرية، على العين التي 

في طريق شور. 8 وقال: »يا هاجر جارية ساراي، 

من اين اتيت؟ والى اين تذهبين؟«. فقالت: »انا 

هاربة من وجه موإلتي ساراي«. ٩ فقال لها مالك 

(5( رسالة بطرس الرسول اإلولى، اصحاح )3 :١٠-١١ (.

(6( رسالة بطرس الرسول الثانية، اصحاح )٢ :٧-١٢ (.

(٧( تفسير بن كثير، )٢86:١٩83-5١٩(.

(8( سورة اإلنعام )اآية ٩(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

الـــرب: »ارجــعــي الــى مــوإلتــك واخضعي تحت 

اكثر  »تكثيرا  الرب:  لها مالك  يديها«. ١٠ وقال 

نسلك فال يعد من الكثرة«. ١١ وقال لها مالك 

الرب: »ها انت حبلى، فتلدين ابنا وتدعين اسمه 

»وفي  لمذلتك.  قد سمع  الــرب  اسماعيل، إلن 

فجاء   »)3-٢ التكوين : اصحاح : 19:  سفر 

المالكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في 

قــام إلستقبالهما،  لــوط  بــاب ســدوم. فلما راهما 

وسجد بوجهه الى اإلرض. ٢ وقال: »يا سيدي، 

ارجلكما،  واغسال  وبيتا  بيت عبدكما  ميال الى 

ثم تبكران وتذهبان في طريقكما«. فقاإل: »إل، 

جــدا،  عليهما  نبيت«. 3 فالح  الساحة  فــي  بــل 

اليه ودخال بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز  فماإل 

التكوين : اصحاح  وفي. )سفر  فاكال”.  فطيرا 

له صوت الغالم، ونادى  21 :17) ١٧ فسمع ال�

له هاجر من السماء وقال لها: »ما لك يا  مالك ال�

له قد سمع لصوت الغالم  هاجر؟ إل تخافي، إلن ال�

التكوين :اصحاح  “سفر  وفــي   ١١ هــو  حيث 

ــال:  ــــرب مــن الــســمــاء وقـ 22)” فــــنــــاداه مـــالك ال

»هانذا« ١٢ فقال:  فقال:  ابراهيم!«.  »ابراهيم! 

»إل تمد يدك الى الغالم وإل تفعل به شيئا، إلني 

له، فلم تمسك ابنك  اإلن علمت انك خائف ال�

واذا  ابراهيم عينيه ونظر  وحيدك عني«. ١3 فرفع 

فذهب  بقرنيه،  الغابة  فــي  ممسكا  وراءه  كبش 

ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن 

ابنه. ١٤ فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع »يهوه 

ــراه«. حــتــى انـــه يــقــال الـــيـــوم: »فـــي جــبــل الــرب  ــ يـ

الخروج :اصحاح  سفر  في  ذلك  يرى...وذكر 

ــر امـــامـــك  ــيـ 23:23«٢3 فــــــــــــــــــان مــــالكــــي يـــسـ

والفرزيين والحثيين  اإلموريين  الــى  بك   ويجيء 

واليبوسيين.فابيدهم«.  والحويين  والكنعانيين   

.)Mahmood , 2020)

الفرع الثالث : صفات ال�له 

له (. )٢٢٤٩( مرة ..(١( وذكر اسم  ذكر اأسم ال�

له القدوس( )6٠ مرة( في الكتاب المقدس. ال�

الكتاب  فــي  مـــرة   )١3) التسبيح  ذكـــر  كــمــا 

 )١: اصحاح )١5  الخروج  وفي سفر  المقدس 

كما ذكرباأن الهك ازلي الى اإلبد )٢٢( مرة كما 

ذكر التسبيح في سفر اخبار اإليام اإلول اصحاح 

.)36 :١6)

نَّــَهــا  َ وفــي سفر الحكمة(٢( ذكــر) اإلزلــي ( »إلأ

لــِه النَِّقيَُّة،  ــْراآُة َعــَمــِل الــ� ــ ، َوِمـ لِـــــيِّ ــوِر اإلأََز ــاُء الــنُّ  ِضــَي

َوُصوَرُة ُجوَدتِِه.«

الــتــكــويــن(3(  فــي سفر  القدير  اســم  كما ذكــر 

َســنَُــًة َظَهَر  َوتِْسِعيَن  تِْسٍع  ــَن  اْب اأَْبـــَراُم  َكــاَن  ــا  »َوَلــمَّ

لُه اْلَقِديُر. ِسْر اأََماِمي   الرَّبُّ إلأَْبَراَم َوَقاَل َلُه: »اأََنا ال�

َوُكْن َكاِمالً،«.

ــــرب فــي ســفــر يشوع  كــمــا ذكــــرت صــفــات ال

بن ســيــراج١(٤( ُكــلُّ ِحْكَمٍة َفــِهــَي ِمــَن الـــرَّبِّ َوإَل 

ــد.٢ َمْن ُيْحِصي َرْمــَل اْلِبَحاِر  اإَِلــى اإلأََب ــَزاُل َمَعُه  َت

(١( )الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد( .

.)٢6: ٢( (٧)

.)١٧ :١) )3)

.)٤( (١:١( )١: ٤٠)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضحى عادل العاني - اأنوار زهير نوري 

َسْمَك  َيْمَسُح  َوَمــْن  ْهِر؟  الدَّ ــاَم  َواأَيَـّ اْلَمَطِر  َوِقَطاَر 

َماِء َوُرْحَب اإلأَرِْض َواْلَغْمَر؟3 َوَمْن َيْسَتْقِصي  السَّ

َقْبَل ُكلِّ  َشــْيٍء؟٤  َسابَِقُة ُكلِّ  ِهَي  الَِّتي  اْلِحْكَمَة 

َشْيٍء ِحيزَِت اْلِحْكَمُة َوُمْنُذ اإلأََزِل َفْهُم اْلِفْطنَُِة.5 

َوَمَسالُِكَها  اْلُعَلى  فِي  لِه  ال� َكِلَمُة  اْلِحْكَمِة  َيُْنُُبوُع 

اْلِحْكَمِة  اأَْصُل  اْنَكَشَف  لَِمِن  لِيَُّة.6  اإلأََز اْلَوَصاَيا 

َوَمْن َعِلَم َدَهاَءَها؟٧ لَِمْن َتَجلَّْت َمْعرَِفُة اْلِحْكَمِة 

َحِكيٌم،  ُهــَو  َواِحــٌد  ُخْبَرتَِها؟8  َكــْثــَرَة  اأَْدرََك  ــْن  َوَم

َعِظيُم اْلَمَهابَُِة، َجالٌِس َعَلى َعرِْشه,٩ - الرَّبُّ ُهَو 

َحاَزَها َوَراآَها َواأَْحَصاَها«.

عقله  وحكم  الصفات  هــذه  على  اطلع  فمن 

ويجزم   . الرحيم  الخالق  بالله  جديرة  اأنها  يسلم 

اأن مجرد العلم والعقل إل يبلغان بصاحبهما اإلى 

لــهــي.وفــي سفر  لــهــام اإلإ اإنــشــائــهــا بمعزل عــن اإلإ

ــيـــراج(١( ان الـــرب صــنــع كــل شــيء  يــشــوع بــن سـ

المخلصين  اإلأتقياء  اإن  الحكمة.و اإلتقياء  واتى 

له تعالى وعمل مرضاته اإذا  المجّدين في معرفة ال�

كلمته  .وتصل  يفهمونه  المقدس  الكتاب  قـــراأوا 

 )٢) روحـــي.  بنور  بصائرهم  وتــضــيء  قلوبهم  اإلــى 

له. (3(ويعرفون اإرادته . فيقدرون اأن يجدوا ال�

ــي بين الخير  الــرابــع :الــصــراع األأزلـ الــفــرع 

والشر

ــثــالثــة عــلــى وجـــود  لــقــد اتــفــقــت الـــديـــانـــات ال

الخير  من  بعضها  تتكون  له  ال� خلقها  مخلوقات 

.)3٤: ٧3) )١)

(٢( مزامير ١١٩ :١٠5 و١35.

اإرميا ٢٩ :١3 ويوحنا ٧ :١٧. (3( تثنية ٤ :٢٩ و

وبعضها من الشر:

حيث نجد ان ال�له خلق:

الكتاب  في  خير.ذكرت  كلها  المالئكة   -١

المقدس ٧8( مرة.(٤(

الــكــتــاب  ــي  فـ مــــرة  الــشــيــطــان .ذكـــــر 5٤   -٢

المقدس.

الوحش(  يسمى  مــا  او  شــر.  كله  )ابليس   -3

ذكر3٢ مرة.

وبعضهم شر كما  بعضهم خير  نــســان  اإلإ  -٤

نسان اإذا غلب  اتفقت الديانات الثالثة على ان اإلإ

واذا  مؤمنا  اصبح  الشر  على  الخير  نفسيته  على 

اصبح  الخير  من  اكثر  الشر  نفسيته  غلبت على 

شريراً. ذكر في الكتاب المقدس)٤68( مرة.

اإلأرض وجــدت  نــســان على  اإلإ وجــد  اأن  منذ 

.. وهما  الشر  وقــوة  الخير  قــوة  قــوتــان ، هما  معه 

القراءة  البشرية. وحسب  الطبيعة  تكوين  اســاس 

له اأن يجعل في اإلأرض خليفة  الدينية حينما اأراد ال�

بل   ، فحسب  ابليس  يعترض  ،لــم  اآدم  باختياره 

رفض اأن يسجد لهذا المخلوق رغم اإن اإلأمر كان 

له وجالله  اإلهيا، فاأبى اأن يستجيب ، واأقسم بعزة ال�

الصالحين،  العباد  اإل  جميعا  الخلق  يغوي  اأن 

ليتمكن من زرع الشر في النفوس البشرية.وهكذا 

فاإن قوة الشر وجدت مع بداأ الخليقة لتنافس الخير 

ومازالت وستبقى تصادم بعضها البعض مادامت 

البشرية في الوجود .. وحسب هذا الفهم الديني 

(٤( )الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد( .
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لــه فــي خلقه  الــ� اإن صــراع الخير والــشــر هــي سنة 

له التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة  “سنة ال�

له تبديال”.. ال�

 ، اإلأرض  على  تبث  الــحــيــاة  ــداأت  بـ وحينما 

النقيضين معا،  اأي  بالخير والشر  نسان  تطبع اإلإ

على  قــاطــع  دلــيــل  هابيل  إلأخــيــه  قابيل  قتل  اإن  و

تواجد القوتين منذ اإلأزل. ولم يكن موقف هابيل 

مقابل  السالم،  وارادة  والالعنف  للخير  رمز  اإإل 

الدماء  وسفك  والطمع  والفساد  والــجــور  الظلم 

براهيمية  اإلإ اإلأديان  تختلف  بقابيل.وإل  المتمثل 

لو  والــشــر حتى  الخير  لــصــراع  الــعــام  الفهم  فــي 

تعود  الخير  قــوة  حيث  التفاصيل  فــي  اإختلفت 

اأما الشر هو صنيعة  في هذه اإلأديان دائما لله، 

البشر إلبليس.كما  اأو مطاوعة  ابليس(  الشيطان 

ذكرفي التكوين/اصحاح )٤: ١(. لذلك عندما 

اختل  الــخــيــر(  قــوة  هابيل  الــشــر(  قــوة  قابيل  قتل 

توازن اإلرض فاأصبح على اإلرض قوة الشر وهو 

قابيل( وبعد انجابه ابناءه كان اكثرهم بل جلهم 

له ان يجعل من  كافرين وشريرين وشاءت ارادة ال�

تحكمت  الذي  السالم  عليه  نوح(  قابيل  اوإلد 

يحملها  التي  ادم  جينات  من  الوراثية  القوة  هنا 

الخير(  مثال  نــوح  كــان  وشــر، وعندها  فيها خير 

فــي اوإلد قــابــيــل اســتــمــر نــوح فــي هــداآيــة هــؤإلء 

ــرار ٩5٠( ســنــة ولـــم يــهــتــدوا وهـــذا الــرقــم(  ــ اإلشـ

ان  للبشر  له  ال� ليؤكد  بل  اعتباطا  اختياره  يتم  لم 

تتغير  إل  شــريــرة  جينات  يحمل  الـــذي  نــســان  اإلإ

اإلى جينات خيرة وبعد ٩5٠( سنة دعا نوح ع( 

دعوة  له  ال� لبى  وبذلك  فاأنتصر”(١(  مغلوب  “اني 

نوح وطلب منه ان يبني سفينة وياأخذ اصحاب 

قوة الخير فقط مع كل زوج من الحيوانات في 

وغلبت  نهائيا،  الشر  قوة  انتهت  وبذلك  سفينة 

بميالد جديد اصلها  البشرية  وبداأت  الخير  قوة 

من نبي صالح هو نوح( ع( وجاء في الكتاب 

 .)١3 اصحاح)6:  التكوين  سفر  في  المقدس 

اأََتْت  َقْد  َبَشٍر  ُكلِّ  »نَِهايَُُة  لُِنوٍح:  لُه  ال� »َفَقاَل   ١3

َفَها  ِمْنُهْم.  ُظْلًما  اْمــَتــالأَْت  اإلأَْرَض  إلأَنَّ  اأََمــاِمــي، 

َمـــَع اإلأَْرِض«. لــذلــك قــال رســول  ُمــْهــِلــُكــُهــْم  اأََنـــا 

يولد  اأي  الفطرة  على  يولد  مولود  »كــل  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال�

مسلماً( وابواه يهودانه اأو يمسحانه اأو ينصرانه«. 

العالم جــان جــاك روســو(  الفيلسوف  اكــد  وكما 

نــســان مولود  اإلإ واأن  ان اإلنــســان بطبعه خــَيــر.(٢( 

له التي فطر  بالفطرة على الخير قوله تعالى فطرة ال�

نوح)الذي  اصل  الى  ترجع  التي  عليها(  الناس 

يمثل الخير( بعد الفناء اإلول للبشرية التي تمثل 

قابيل وجه الشر( .(3(

ية ١٠ . (١( سورة القمر اإلآ

له بن عبد الرحمن المتوفى: ١٤3٠هـ(،  (٢( بن جبرين ، عبد ال�

موقع  بتفريغها  ــام  ق صوتية  ,دروس  الــطــحــاويــة  العقيدة  شــرح 

الشبكة اإلسالمية، 6٧/ ٧- ٩ .

الحجاج,  بــن  مسلم  الحسين  ابــي  الــنــيــســابــوري,لــالمــام   )3)

الــتــراث  احــيــاء  دار  ــوفـــى)٢٠6-٢6١م(,  ــتـ ــمـ الـ مسلم  صحيح 

العربي, ط١, ٢٠٠٠,من ص١٧٠-١٧٢.
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ــغــيــب فـــي األديــــان  ــفـــرع الــخــامــس : ال الـ

السماوية: 

نسان  ذكرت اإلديان السماوية اموراً إل يراها اإلإ

له عز وجل ( وبعض مخلوقاته مثل المالئكة  وهي ال�

والجن والجنة والنار والموت والسحر.

 وقــــد وردت اآيـــــات فــيــهــا الــغــيــب فـــي الـــقـــراآن 

الكريم وهي:

َُّه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب.(١( َوَما َكاَن ال�

ِمَن  َمَعُكْم  اإِنِّــي  َفاْنَُتِظُروا  َِّه  لِ� اْلَغْيُب  اإِنََّما  َفُقْل 

اْلُمْنَُتِظِريَن.(٢(

َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعاِل.(3( َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ

َماَواِت َواإْلأَرِْض اْلَغْيَب  قُْل إَل َيْعَلُم َمْن فِي السَّ

َُّه.(٤( اإإِلَّ ال�

َفُيَنُبُُِّئُكْم  َهاَدِة  اإَِلٰى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ وَن  ثُمَّ تُرَدُّ

بَِما ُكْنُُتْم َتْعَمُلوَن.(5(

النصارى  العموم فما وجدته في كتاب  وعلى 

من حديث عن الجنة والنار يتفق منه الكثير مع 

اإن كانوا  ما جاء في القراآن والسنة النبوية الشريفة و

وبينهم هو  بيننا  الفصل  ينكرون ذلك ولكن  هم 

النصوص الواردة في كتابهم وكالعادة اأترك الحكم 

اإإل في عهد متاأخر  ينشاأ اإلختالف  للقارئ ولم 

الجنة  في  اأنهم  ليسوع  المنسوب  القول  في  اأي 

ية: ١٧٩ . (١( سورة اآل عمران اإلآ

ية : ٢٠ .  (٢( سورة يونس اإلآ

ية : ٩ . (3( سورة الرعد اإلآ

ية : 65 . (٤( سورة النمل اإلآ

ية : 8 . (5( سورة الجمعة اإلآ

ارواح  الجنة  في  واأنهم  يزوجون  وإل  يتزوجون  إل 

وليسوا اأجساد وبخالف ذلك اأترك الحكم لمن 

يعلمون  النصارى  هل  وليفكر  السطور  هــذه  يقراأ 

شيء عن ما جاء في كتابهم فهم يحتجون علينا 

انــهــم يحتجون على  اأم  يــدعــم كــالمــهــم   بــدلــيــل 

ما هو موجود في كتابهم اأساساً ؟

الكتاب  فــي  مـــرات   )٩( الجنة  ذكـــرت  كما 

المقدس في سفر التكوين اصحاح )٢: ٩(.

ــاب الـــمـــقـــدس  ــ ــت ــكــ ــ ــي ال ــ  وذكـــــــــرت جـــهـــنـــم فـ

(١3( مرة.

الَِّذي  اْلَيْوِم  »فِي  التثنية(6(  في سفر  ذكر  كما 

َوَقْفَت فِيِه اأََماَم الرَّبِّ اإِلِهَك فِي ُحوِريَب ِحيَن َقاَل 

ْعَب َفاأُْسِمَعُهْم َكالَِمي،  : اْجَمْع لِي الشَّ لِي الرَّبُّ

فِيَها  ُهــْم  الَِّتي  ــاِم  اإلأَيَـّ ُكــلَّ  َيَخافُونِي  اأَْن  لَِيَتَعلَُّموا 

اأَْحَياءٌ َعَلى اإلأَرِْض، َوُيَعلُِّموا اأَْوإلََدُهْم.«

اأَْســَفــِل  فِــي  َوَوَقــْفــُتــْم  ْمُتْم  »َفَتَقدَّ التثنية(٧(  سفر 

َماِء،  اْلَجَبِل، َواْلَجَبُل َيْضَطرُِم بِالنَّاِر اإَِلى َكِبِد السَّ

بَِظالٍَم َوَسَحاٍب َوَضَباٍب.«

كبطمة  تصيرون  نكم  »إلأ اإشعياء(8(  سفر  وفي 

مـــاء. وصاحب  لها  ليس  ورقــهــا وكجنة  ذبــل  قــد 

الرؤية يوحنا يقول في رؤياه اأن هناك من سيعذب 

واأمـــام  والقديسين  المالئكة  اأمـــام  وكــبــريــت  بــنــار 

اإن كان هناك خروف فالبد  اأدري  الخروف وإل 

من وجود نعاج مع الخروف , ولكن هناك عذاب 

.)٤: ١٠) )6)

.) ٧( (٤: ١١)

.)3١: ٠) )8)
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بنار وكبريت ولم يقل يوحنا انهم يعذبون بالروح 

ولكنه قال اأن دخان عذابهم اإلى اإلأبد، ثم يمضي 

المعذبون اإلى الخلود في العذاب والمنعمون اإلى 

ياأتي  ولــم  بالجسد  كله  وهــذا  النعيم  في  الخلود 

بسيرة الروح اأبداً، ولكن لم يفسر لنا يوحنا صاحب 

الرؤية ما هي المتعة العائدة على المالئكة وعلى 

القديسين وعلى الخروف من رؤيتهم للناس وهم 

يوحنا  رؤيــا  وفي سفر  ؟  والكبريت  بالنار  يعذبون 

الالهوتي(١(«َفُهَو اأَْيًضا َسَيْشرَُب ِمْن َخْمِر َغَضِب 

ُب  لِه، اْلَمْصُبوِب ِصْرًفا فِي َكاأِْس َغَضِبِه، َوُيَعذَّ ال�

ــاَم  َواأََمـ يِسيَن  اْلِقدِّ اْلَمالَئَِكِة  ــاَم  اأََمـ َوِكــْبــِريــٍت  بـِـَنــاٍر 

اْلَخُروِف. يقبل سمة اسمه.«

عند  والطاعة  األستسالم  الــســادس:  الفرع 

ابراهيم عليه السالم ابو األأنبياء:

ــدروس هــو درس اإلســتــســالم،  ــ واأهــــم هـــذه الـ

والذي نتعلمه من اأبي اإلأنبياء، اإبراهيم عليه السالم 

اأي سمانا  التسمية،  اأطلق علينا هذه  الذي  وهو 

له  بالمسلمين والتي فيها معنى اإلستسالم إلأمر ال�

لََّة  »مِّ تعالى:  له  ال� قال  إلأوامــره،  واإلنقياد  تعالى، 

اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن َقْبُل«(٢(.  اأَبِيُكْم اإِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ

قدم  بل  فقط،  بالتسمية  اإلأنبياء  اأبــو  يكتف  ولــم 

من نفسه القدوة في كيفية اإلستسالم، واأوضح 

سالم القائم على  لنا الصورة النموذجية لمعنى اإلإ

باأن  اليقين  عندنا  ليرسخ  لــه،  الــ� إلأمــر  اإلستسالم 

.)١( (١٤: ١٠)

ية )٧8( . (٢( سورة الحج: من اإلآ

الخير كله والعز كله في التسليم المطلق لله رب 

العالمين، الذي له الخلق واإلأمر: »اإِْذ َقاَل َلُه َربُُّه 

اأَْسِلْم َقاَل اأَْسَلْمُت لِرَبِّ اْلَعاَلِميَن« (3(.

اإبراهيم لم يستسلم بلسانه  اإن خليل الرحمن 

اأروع  ذلــك  بل بكل كيانه، وضــرب على  فقط، 

فحين  عائلته،  بقية  مــن  ثــم  نفسه،  مــن  اإلأمــثــلــة 

له تعالى اأن ياأخذ ولده اإسماعيل الرضيع،  ال� اأمره 

اأرض صحراء موحشة، إل زرع  اإلــى  ومعه زوجته 

فيها وإل ضرع، وإل وجود إلأسباب الحياة فيها، 

ذ اإلأمَر  فلم يراجع في اإلأمر، ولم يجادل، بل نفَّ

اأن الخير  بصدر رحب، وباإيمان قوي، وثقة في 

له تعالى، وفي اإلستسالم  ال� اأوامــر  كله في تنفيذ 

ــيــَل  ــاِع ــَم بِــاْبــِنــَهــا اإِْس لــمــا يــطــلــب، فــســار بــهــاجــر َو

اإليها حتى  يلتفت  ولم  له،  ال� اأمــره   وتركهما حيث 

المتكررة، بل  اأسئلتها   إل يضعف، ولم يرد على 

اأمــرك  لــه  ــ� آل ا رد حين طــرحــت عليه ســـؤاإل واحـــد: 

له  بهذا؟ فقال نعم، ثم انصرف ولكنه لجاأ اإلى ال�

اإليه  وتوجه  حاضر،  وقلب  صــادق  بلسان  تعالى 

اأَْسَكنُت  اإِنِّــي  َنا  بَُّ باإخالص ثم دعا ربه فقال: »رَّ

ِم  يَِّتي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ ِمن ُذرِّ

الََة َفاْجَعْل اأَْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْهوِي  َنا لُِيِقيُموْا الصَّ َربَُّ

اإَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مَِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن« (٤(، 

ومن لين اإلستسالم، وطواعية اإلنقياد، اأو من قوة 

له تعالى  يمان مع حسن التوكل نجده يدعو ال� اإلإ

ية : )١3١( . (3( سورة البقرة اإلآ

ية : )3٧ ( (٤( سورة اإبراهيم اإلآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضحى عادل العاني - اأنوار زهير نوري 

وباإقامتهم  بعبادتهم،  اأوإل  ومهتما  مبتدئا  لذريته 

القلوب،  تهوى  بــاأن  الثاني  الــدعــاء  ثم  الــصــالة، 

وتــحــب اإلأفـــئـــدة وتــهــفــو الــنــفــوس الــحــضــور لهذا 

ختام  في  واإلأغــذيــة  اإلأرزاق  يتذكر  ثم  المكان، 

له  الدعوة، وليكون الهدف منها الوصول لشكر ال�

المؤمنين  اإن  يقول  نجيل  نعمه. واألإِ على عظيم 

اأوألد اإبراهيم:)1)

نجيل،  يتحدث رسول المسيحية بولس في اإلإِ

وهــو يكتب رســالــة اإلــى اأهــل غــالطــيــة(٢( عــن اأن 

الــمــؤمــنــون هــم نسل  اإبــراهــيــم.  اأوإلد  الــمــؤمــنــيــن 

نالها  التي  البركة  ينالون  وهــم  الــروحــي،  اإبراهيم 

»تتبارك  براهيم:  إلإِ لهي  اإلإِ القول  اإبراهيم حسب 

اإبراهيم يكون  واأيضاً  اإلأرض،  قبائل  فيك جميع 

اأمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع اأمم اإلأرض. 

اإبراهيم  مع  يتباركون  يمان  اإلإِ من  هم  الذين  اإذاً 

المؤمن«. لقد قال السيد المسيح: »اإِنَّ َكِثيِريَن 

ــِكــُئــوَن  ــتَّ َســـَيـــاأْتُـــوَن ِمـــَن اْلـــَمـــَشـــاِرِق َواْلـــَمـــَغـــارِِب َوَيُ

ــي َمــَلــُكــوِت  ــوَب فِ ــُق ــْع ــاَق َوَي ــحـ اإِْسـ َمـــَع اإِْبــراِهــيــَم َو

َماَوات«(3(. وكل من يقبل المسيح المخلص  السَّ

براهيم المؤمن، وينال التبرير الذي  يصبح ابناً إلإِ

 Alani &( .يمان يحيا ناله اإبراهيم، إلأن البار باإلإِ

.)Nori,2020

(١( السقا، احمد حجازي ٢٠٠3(، عودة المسيح المنتظر 

الكتاب  دار  الــقــاهــرة،  والسياسة،  النبوءة  بين  الــعــراق  لحرب 

العربي، من ص ٩8 - ٢١8.

الجديد( 3:6  والعهد  القديم  العهد  المقدس  )الكتاب   )٢)

.١٤ -

(3( متى )١١:8(.

ــة،  اأّمـ الــســالم-  عليه  ــراهــيــم-  اإب كـــان  لمعنى: 

اأبو  اأولــى العزم وهــو  القانتين، وهــو من  وكــان من 

اإإل وهــو مــن ساللته  اإلأنــبــيــاء، فما مــن نبي بعد 

يَِّتِهَما  ُذرِّ فِي  َوَجَعْلنا  اإِْبراِهيَم  َو نُوحاً  اأَرَْسْلنا  )َوَلَقْد 

منه،  له على كبر  ووهبنا  َواْلــِكــتــاَب((٤(.  َة  ــُبــوَّ الــنُُّ

بِاإِْسحاَق  ْرناها  َفَبشَّ اإسحاق  ويــاأس،  امراأته  وعقم 

الكامل،  اإيمانه  َيْعُقوَب جزاء  اإِْسحاَق  َوراِء  َوِمْن 

له له بذبح  اإحسانه الشامل، ونجاحه في ابتالء ال� و

ولده اإسماعيل.

ثابت وفرعها  اأصلها  فاإبراهيم من شجرة طيبة 

في السماء فهو من ساللة نوح َونُوحاً َهَدْينا ِمْن 

واأيــوب،  وسليمان،  داود،  ذريته  من  وهدينا  َقْبُل 

ًة  يَُّ ويوسف، وموسى، وهارون، فهي ذرية طيبة ُذرِّ

جده  العقد  واسطة  اإبراهيم  و َبــْعــٍض  ِمــْن  َبْعُضها 

نوح واأوإلده اإلأنبياء، وكذلك نجزى المحسنين.

كما جاء في سفر اشعياء(5( »لِذلَِك هَكَذا َيُقوُل 

»َلْيَس  اإِْبَراِهيَم:  َفَدى  الَِّذي  الرَّبُّ  َيْعُقوَب  لَِبْيِت 

اإلآَن َيْخَجُل َيْعُقوُب، َوَلْيَس اإلآَن َيْصَفارُّ َوْجُهُه.«

الفرع السابع: اأم اإسماعيل ودرس األستسالم 

والطاعة:

وقــد كــانــت اأم اإســمــاعــيــل هــاجــر( على نفس 

»َفــَقــاَل  الــتــكــويــن(6(  سفر  اليقين،  مــن  المستوى 

لُه َيرَى َلُه اْلَخُروَف لِْلُمْحَرَقِة َيا اْبِني«.  اإِْبَراِهيُم: »ال�

السؤال  هــذا  طرحت  حين  َمــًع«  ِكالَُهَما  َفَذَهَبا 

(٤( سورة الحديد اآية )٢6(.

.)٢٩: ٢٢) )5)

.)8 :٢٢) )6)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

لحاح، واأبو اإلأنبياء إل يلتفت اإليها:  بعد كثرة اإلإ

له، والمستسلمة  فَقاَلْت َلُه بلغة الواثقة فيما عند ال�

لُه الَِّذى  آل� له، قالت: ا له، والمتوكلة على ال� إلأوامر ال�

ُيَضيُِّعَنا.   اإًِذا إلَ  َقــاَلــْت:  َنَعْم.  ــاَل:  َق بـِـَهــَذا؟  اأََمـــرََك 

فـــهـــذا درس عــظــيــم فـــي حــســن طـــاعـــة الـــزوجـــة 

علمت  لما  ربــهــا،  إلأمـــر  واستسالمها  لــزوجــهــا، 

التوكل  فاأحسنت  بهذا،  زوجها  اأمــر  سبحانه  اأنــه 

اأنها لن تضيع هي وطفلها في  له واأيقنت  ال� على 

لــه معهما، ولــذا  الــ� فـــاإن  الــمــوحــش،  المكان  هــذا 

تعالى على كل  له  ال� قــدرة  الــواثــق من  بلغة  قالت 

شيء : »اإذن لن يضيعنا » بعد ما ساألت زوجها 

اأمرك بهذا«، وببركة  له  اإبراهيم( هذا السؤال: »اآال�

لــه فــي هــذا الــمــكــان بئر  هــذا اإلســتــســالم فجر الــ�

اآمنا، وها هو الوادي  زمزم المبارك، وجعله مكاناً 

اإلستسالم،  ببركة  ويتحول  يصير  الُمْقفر  الفقير 

لــه )َحـــَرًمـــا اآِمــًنــا ُيْجَبى  ــر الــ� وبــعــد اإلســتــجــابــة إلأمـ

اإَِلــْيــِه َثــَمــَراُت ُكــلِّ َشـــْيٍء((١(. (٢(بــل صــارت قلوب 

بعد  نفوسها  وترتاح  زيارته،  وتحب  تهواه  الناس 

ســالم وجاءت  اإلإ التي شرعها  الشعائر  اأداء هذه 

متوافقة مع ملة اأبي اإلأنبياء، وهي تقرب المسلم 

اإحساناً.(3( كما ذكر في  من خالقه وتزيده اإيمانا و

ية 5٧. (١( سورة القصص: من اإلآ

(٢( الحجازي، محمد محمود ، التفسير الواضح ، الناشر: 

 , هـ   ١٤١3 - العاشرة  ،الطبعة:  بيروت   - الجديد  الجيل  دار 

ج٢، ص 363 - 3٧٠.

اخرى  ومجموعة  القادر  عبد  بن  علوي  السقاف,الشيخ   )3)

من الباحثين وباشراف منه,٢٠١٢, الموسوعة الفقهية ,الفصل 

الثاني, مشروعية السعي واصله.ص ١٩٩/٢.

ْبَراَم اْبًُنا. َوَدَعا  َ سفر التكوين (٤( »َفَوَلَدْت َهاَجُر إلأ

اأَْبَراُم اْسَم اْبِنِه الَِّذي َوَلَدْتُه َهاَجُر »اإِْسَماِعيَل«.(5( 

هاجر  للسيدة  تكريما  الحج  شعائر  واصبحت 

اذ كانت هاجر زوجة اإبراهيم اأول من حصل منها 

الحدث  هــذا  يعد  ــمــروة،  وال الصفا  بين  السعي 

البخاري  صحيح  ففي  السعي،  مشروعية  اأصــل 

اأثناء الحديث عن سعي هاجر بين الصفا والمروة: 

الــوادي رفعت طرف درعها ثم  اإذا بلغت  »حتى 

جــاوزت  حتى  المجهود  نــســان  اإلإ سعي  سعت 

الــمــروة فقامت عليها ونظرت  اأتــت  ثــم  الـــوادي، 

هل ترى اأحــدا فلم تر اأحــدا، ففعلت ذلك سبع 

مرات«. قال ابن عباس: »قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فلذلك 

سعي الناس بينهما«. روت صفية بنت شيبة عن 

له ملسو هيلع هللا ىلص  يسعى  اأم ولد شيبة قالت: »راأيت رسول ال�

بين الصفا والمروة وهو يقول: إل يقطع اإلأبطح اإإل 

شدا، وليس ذلك بواجب وإل شيء على تاركه«. 

َفا  له قرًنا في مشروعية السعي:  اإِنَّ الصَّ وقد اأنزل ال�

لِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت اأَِو اْعَتَمَر  َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاآئِِر ال�

َفالَ ُجَناَح َعَلْيِه اأَن َيطَّوََّف بِِهَما َوَمن َتَطوََّع َخْيًرا 

لَه َشاِكٌر َعِليٌم  ، وفي السنة وردة اأحاديث  َفاإِنَّ ال�

في مشروعية السعي، فقد روت عائشة بنت اأبي 

له ملسو هيلع هللا ىلص وطاف المسلمون،  ال� بكر: »طاف رسول 

يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة«، وعن ابن 

له ملسو هيلع هللا ىلص  اأحــرم بالحج،  عمر قــال: »راأيــنــا رســول ال�

.) ١5 :١6) )٤)

(5( )الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد(.
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وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة«.وفي 

سفر الجامعة (١( »َواأَْيًضا َيَخافُوَن ِمَن اْلَعالِي، َوفِي 

الطَِّريِق اأَْهَواٌل، َواللَّْوُز ُيْزِهُر، َواْلُجْنُدُب ُيْسَتُْثَقُل، 

َبْيِتِه  ــى  اإَِل َذاِهــٌب  ْنــَســاَن  اإلإِ َتُْبُطُل. إلأَنَّ  ــْهــَوُة  َوالــشَّ

وِق.« ، َوالنَّاِدُبوَن َيُطوفُوَن فِي السُّ اإلأََبِديِّ

الفرع الثامن : األحالم في الديانات الثالثة

اأوألً : لمحة عن األأحالم فى القراآن 

١ عرض القراآن الكريم للمنامات واإلأحالم فى 

مواضيع متفرقة, ولكن تميزت سورة يوسف وقصة 

اأى  بتاأويلها  اأحــالم ،  بقيامها على ثالثة  يوسف 

بتحقيقها فى دنيا الواقع تسير اأحداث القصة من 

البداآية اإلى النهاآية. (٢(

ــالم والــمــنــامــات  ــ ــتــوقــف مـــع اإلأحــ ــبــل ال  ٢- وق

مــن خالل  عنها  لمحة  نعطى  يوسف  قصة  فــى 

السياق القراآنى:

الكريم بمعنيين  القراآن  تاأتى فى  اأحالم  كلمة 

مختلفين مع اإتفاق الحروف فى الكلمة : (3(

مــا كـــان منها  الــمــنــامــات  اأحــــالم ( بمعنى   *

صادقاً اأو تخريفاً , كقوله تعالى َبْل َقالُوْا اأَْضَغاُث 

.) 5 :١( (١٢)

(٢( ابن الضياء محمد بن احمد بن الضياء محمد القرشي 

المعروف  البقاء،  ابــو  الــديــن  بهاء  الحنفي،  المكي  العمري 

الحرام  والمسجد  المشرفة  مكة  تــاريــخ  85٤هــــ(،  المتوفي: 

ابراهيم،  عــالء  المحقق:  الشريف،  والقبر  الشريفة  والمدينة 

ايمن نصر، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان، الطبعة 

الثانية، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، ص 5٧.

التوراة واســرار شعب  الصليبي، )كمال ٢٠٠6(، خفايا   )3)

اسرائيل، ط6، دار الساقي، لبنان، ص ٧3 - ١6٧.

اأَْحالٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَياأْتَِنا بِاآيٍَُة َكَما اأُرِْسَل 

ــا َنْحُن  ــالٍم َوَم ــوْا اأَْضــَغــاُث اأَْحـ ــالُ ــوَن ((٤( ،)َق ــ اإلأَوَّلُ

بَِتاأِْويِل اإلأَْحالِم بَِعالِِميَن ((5(. 

العقول ، كقوله تعالى عن  اأحــالم( بمعنى   *

مشركى قريش فى اتهاماتهم الباطلة للنبى محمد 

ُهْم  اأَْم  بـِـَهــَذا  اأَْحــالُمــُهــم  َتــاأُْمــُرُهــْم  اأَْم  السالم  عليه 

َقْوٌم َطاُغوَن((6(. وذكر في سفر التكوين(٧( “هذا 

صاحب اإلحالم قادم”.

 3- وورد فــى الـــقـــراآن الــكــريــم اإشـــــارات لــرؤى 

اأو اأحالم راآها بعض اإلأنبياء. 

منها منام اإبراهيم عليه السالم، حين راأى فى 

اإليه من  اإسماعيل ، فسافر  اإبنه  يذبح  اأنــه  المنام 

الشام اإلى مكة كى يحقق الحلم بذبح اإبنه . لقد 

فهم اإبراهيم عليه السالم اأنه اأمر اإلهى له باأن يذبح 

السالم  عليه  اإبــراهــيــم  وبـــادر   ، اإسماعيل  وحــيــده 

بالسفر لتنفيذ الرؤية، فنجح فى اإختبار الطاعة، 

ــُه  َربُّ ــَراِهــيــَم  اإِْب اْبُــَتــَلــى  اإِِذ  َو تعالى عنه  قــال  اأو كما 

َوفَّى((٩(  الَِّذي  اإِْبَراِهيَم  )َو  ،)8)) ُهنَّ َفاأََتمَّ بَِكِلَماٍت 

عليه  اإبراهيم  له  تعرض  الــذى  الرؤية  اإختبار  وعن 

السالم يقول جل وعال َوَناَدْيَُناُه اأَْن َيا اإِْبَراِهيُم َقْد 

اإِنَّ  اْلُمْحِسِنيَن  َنْجزِي  َكَذلَِك  اإِنَّــا  ْؤَيا  الرُّ ْقَت  َصدَّ

َهَذا َلُهَو اْلَبالء اْلُمِبيُن َوَفَدْيَُناُه بِِذْبٍح َعِظيٍم َوَتَرْكَنا 

ية : 5. نبياء اإلآ (٤( سورة اإلأ

ية : ٤٤. (5( سورة يوسف اإلآ

ية : 3٢. (6( سورة الطور اإلآ

 .١٩ :3٧( ٧)

ية : ١٢٤. (8( سورة البقرة اإلآ

ية : 3٧. (٩( سورة النجم اإلآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

َعَلْيِه فِي اإلآِخِريَن َسالٌم َعَلى اإِْبَراِهيم((١(.

جميعاً  عليهم  اإلأنــبــيــاء  لــخــاتــم  بــالــنــســبــة   -٤

ــلــرؤى واإلأحـــــالم دوراً فى  الـــســـالم، فــقــد كـــان ل

تاريخه وسيرته؛ فى غزوة بدر حيث كان الوجل 

شديداً والمسلمون يواجهون جيشاً يفوقهم عدداً 

راأى النبى محمد عليه السالم فى منام قصير له 

فِي  َُّه  ال� ُيِريَكُهُم  )اإِْذ  فتشجع  قليالً  العدو  جيش 

َوَلْو اأََراَكُهْم َكِثيًرا لََّفِشْلُتْم َوَلَتَُنازَْعُتْم  َمَناِمَك َقِليالً 

المشركون  راأى  الوقت  نفس  وفــى  ــِر((٢(  ــ اإلأَْمـ فِــي 

المؤمنين قلة فى العدد، اأى راأوهم على حقيقتهم 

, وعلى العكس راأى المؤمنون المشركين قلة فى 

العدد والهدف اأن يتشجع المؤمنون ويتغلبوا على 

اإِْذ ُيِريُكُموُهْم  مخاوفهم فى اأول لقاء حربى لهم َو

َوُيَقلُِّلُكْم فِي اأَْعُيِنِهْم  اإِِذ اْلَتَقْيُتْم فِي اأَْعُيِنُكْم َقِليالً 

َُّه اأَْمًرا َكاَن َمْفُعوإلً((3(.  لَِيْقِضَي ال�

للحج  محمد ملسو هيلع هللا ىلص   النبى  اإشتاق  بعد،  وفيما 

ورؤية الحرام فراأى فى المنام اأنه يدخل المسجد 

اأمــن  فــى  الشعائر  فيه  يقيمون  باأصحابه  الــحــرام 

الحلم، وتحقق  هــذا  فعزم على تحقيق  وســالم، 

َصَدَق  َلَقْد  تعالى  يقول  النهاآية،  فى  الحلم  هذا 

ْؤَيا بِاْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم  َُّه رَُسوَلُه الرُّ ال�

ِريَن إل  َُّه اآِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّ اإِن َشاء ال�

َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك  َلْم  َفَعِلَم َما   َتَخافُوَن 

يات : ١٠٤ :١٠٩. (١( سورة الصافات اإلآ

ية : ٤3. نفال اإلآ (٢( سورة اإلأ

ية : ٤٤. نفال اإلآ (3( سورة اإلأ

َفْتًحا َقِريًبا((٤(. (5(

الفرع التاسع :- التشابه بين عيسى ابن مريم 

وادم عليهما السالم.

َِّه َكَمَثِل اآَدَم  قوله تعالى }اإِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد ال�

َخَلَقُه ِمْن تَُراٍب ثُمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن{.(6( 

يَُــَة  اإلآ النَّاُس  َراأَى  ا  »َفَلمَّ  )٧) اإنجيل يوحنا  وفي 

بِاْلَحِقيَقِة  ُهَو  هَذا  »اإِنَّ  َقالُوا:  َيُسوُع  َصَنَعَها  الَِّتي 

النَِّبيُّ اإلآتِي اإَِلى اْلَعاَلِم!«.

كما ذكر عيسى نبي في الكتاب المقدس(8( 

َيُموُت،  ــَســاٌن  اإِْن اأََنــا  »اإِنَّــَمــا  الحكمة(٩(.  في سفر 

ُجِبَل  َمْن  ِل  اأَوَّ ِجْنِس  ِمْن  النَّاِس،  لَِسائِِر  ُمَشاِكٌل 

ــي َجـــْوِف  فِ ْرُت َجــَســداً  ِمـــَن اإلأَرِْض، َوَقـــْد ُصــــوِّ

، َوِمـــْراآُة  لِــــيِّ ــــي،.« ٢6 إلأَنَّــَهــا ِضــَيــاُء الــنُّــوِر اإلأََز اأُمِّ

َعَلى  َتْقِدُر  ُجــوَدتـِـِه.٢٧  َوُصــوَرُة  النَِّقيَُّة،  لِه  ال� َعَمِل 

ُد ُكــلَّ َشــْيٍء  ــَدٌة، َوتُـــَجـــدِّ ــ ــَي َواِحـ ُكــلِّ َشـــْيٍء، َوِهـ

َوفِــي ُكــلِّ ِجيٍل َتِحلُّ فِي  َذاتـِـَهــا.  َثابِتٌَُة فـِـي  ــَي  َوِه

َواأَْنِبَياَء،  للِه  اأَِحبَّاَء  َفُتُْنِشْئ  يَسِة؛  اْلِقدِّ النُُّفوِس 

ُيَساِكُن  ــْن  َم اإإِلَّ  ــداً؛  ــ اأََح ُيــِحــبُّ  إلَ  لــَه  الــ� إلأَنَّ   ٢8

َواأَْسَمى  ْمِس،  الشَّ ِمَن  اأَْبَهى  اإِنََّها   ٢٩ اْلِحْكَمَة. 

ية : ٢٧. (٤( سورة الفتح اإلآ

المتوفى:  له  ال� عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  السعدي   )5)

المنان،  الرحمن في تفسير كالم  الكريم  تيسير  ١3٧6هـــ( ، 

الطبعة  الــرســالــة،  مؤسسة  الــلــويــحــق،  معال  بــن  الــرحــمــن  عبد 

اإلأولى ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م.ص ١/١33.

(6( سورة اآل عمران [اآية: 5٩].

.١٤ :6 )٧)

(8( الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد( .

.3٩( ٧: ١-٠)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضحى عادل العاني - اأنوار زهير نوري 

َمْت  اإَِذا ِقيَسْت بِالنُّوِر َتَقدَّ ِمْن ُكلِّ َمْرَكٍز لِلنُُّجوِم، َو

اْلِحْكَمُة  ــا  اأَمَّ اللَّْيُل،  َيْعُقُبُه  الــنُّــوَر  إلأَنَّ   َعــَلــْيــِه،3٠ 

رُّ«. َفالَ َيْغِلُبَها الشَّ

ويخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين 

بعيسى عليه السالم ما ليس له بحق، بغير برهان 

اأنه ليس له والد استحق  وإل شبهة، بل بزعمهم 

له اأو شريكا لله في الربوبية،  بذلك اأن يكون ابن ال�

إلأن  حجة،  يكون  اأن  فضال  بشبهة  ليس  وهــذا 

له  ال� له الدالة على تفرد  ال� اآيــات  خلقه كذلك من 

بالخلق والتدبير واأن جميع اإلأسباب طوع مشيئته 

رادته، فهو على نقيض قولهم اأدل، وعلى  وتبع إلإ

اأن اأحدا إل يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه 

له من  اأولــى، ومع هذا فــاآدم عليه السالم خلقه ال�

تراب إل من اأب وإل اأم، فاإذا كان ذلك إل يوجب 

فالمسيح  المسيح،  في  النصارى  زعمه  ما  إلآدم 

اأولى واأحرى،  اأم بال اأب من باب  المخلوق من 

لــهــيــة فــي المسيح،  ــاإن صــح اإدعــــاء الــبــنــوة واإلإ فـ

اأولــى واأحـــرى، فلهذا  اآدم من بــاب  فادعاؤها في 

اآدم  كمثل  له  ال� عند  عيسى  مثل  }اإن  تعالى  قــال 

خلقه مــن تـــراب ثــم قـــال لــه كــن فــيــكــون الحق 

من ربــك{ اأي: هذا الــذي اأخبرناك به من شاأن 

اأعلى  الــذي في  الحق  المسيح عليه السالم هو 

الــذي من جملة  رتب الصدق، لكونه من ربك 

ما  عليكم  قص  اأن  وإلأمتك  لك  الخاصة  تربيته 

قص من اأخبار اإلأنبياء عليهم السالم. }فال تكن 

من الممترين{ اأي: الشاكين في شيء مما اأخبرك 

بــه ربــك، وفــي هــذه اإلآيـــة ومــا بعدها دليل على 

اأنه  على  اإلأدلـــة  قامت  ما  اأن  وهــو  قاعدة شريفة 

العقائد وغيرها،.  العبد من مسائل  حق وجزم به 

ان عيسى عليه  المقدس  الكتاب  كما ذكر في 

َقاَل  »َوَمــْن   ) متي((١(  انجيل  في  انسان  السالم 

ــا َمْن َقاَل  َلــُه، َواأَمَّ ْنــَســاِن ُيْغَفُر  َكِلَمًة َعَلى اْبــِن اإلإِ

َعَلى الرُّوِح اْلُقُدِس َفَلْن ُيْغَفَر َلُه، إلَ فِي هَذا اْلَعاَلِم 

له تعالى عن عيسى عليه  َوإلَ فِي اإلآتـِـي« وقول ال�

ا اأََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن  السالم : [َفَلمَّ

َِّه  ال� اأَْنَصاُر  َنْحُن  اْلَحَواِريُّوَن  َقاَل  َِّه  ال� اإَِلى  اأَْنَصارِي 

َنا اآَمنَّا بَِما اأَْنزَْلَت  َِّه َواْشَهْد بِاأَنَّا ُمْسِلُموَن * َربَُّ اآَمنَّا بِال�

اِهِديَن] (٢(اأما اآدم  َبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتُْبَُنا َمَع الشَّ َواتَُّ

اأم  بيده من غير  له  ال� عليه الصالة والسالم خلقه 

وإل اأب، وحواء خلقت من اأب بال اأم، وعيسى 

ولــهــذا ينقسم  اأب،  بــال  اأم  مــريــم خلق مــن  ابــن 

الناس اإلى اأربعة اأقسام: اإلأول: من خلق بال اأم 

وإل اأب وهو: اآدم، والثاني: من خلق من اأب بال 

اأم وهي: حواء، والثالث: من خلق من اأم بال اأب 

وهو: عيسى، والرابع: بقية البشر خلقوا من ذكر 

له زوجين، اليابس  واأنثى، فمن كل شيء خلق ال�

والرطب، والحرارة والبرودة، واللين والقسوة، وغيره 

له  ال� بذلك حكمة  عــرف  نــســان  اإلإ تاأمله  اإذا  مما 

سبحانه وتعالى. }يا اأيها الناس اإنا خلقناكم من 

ذكر واأنثى وجعلناكم شعوباً وقباآئل لتعرفوا{(3( .(٤( 

.3١( ١٢: ٢)

(٢( [اآل عمران: 53-5٢] .

(3( سورة الحجرات. اآية )١3(.

(٤( العثيمين, محمد بن صالح بن محمد المتوفى: ١٤٢١هـ( 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

.))Mahmood & Mahmood ,2020

في  الــزمــان  اخــر  عالمات   -: العاشر  الفرع 

األنجيل

قتراب الـساعة في العهد  ١- العالمة اإلأكبر إلإ

نــجــيــل( هي  الــجــديــد لــلــكــتــاب الــمــقــدس اأو اإلإ

السماء  على سحاب  اآتــيــاً  المسيح  يسوع  عــودة 

بقوة ومجد كبير ، و اإقامة العهد اإلألفي السعيد 

الف سنة من السالم على اإلأرض في ظل حكم 

الذين رفضوه  اليهود  به  المسيح( عندئذ سيؤمن 

و سيقضي على  اإلأرض  اأمــم  بقية  و   ، قبل  مــن 

المسيح الدجال لكن قبل اأن يحدث ذلك هناك 

عالمات تدل على اقتراب الحدث.

٢- وللوقت بعد ضيق تلك اإلأيام تظلم الشمس 

والقمر إل ُيعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء 

الدخان  الــى  )اإشـــارة  تتزعزع ***  السماء  وقــّوات 

لــالأرض و  المبين الذي سيملئ الغالف الجوي 

يحجب الشمس و القمر و سيحدث اختالل في 

النواميس الفلكية(.

ــان  ــسـ نـ ــن اإلإ ــ ــات اب 3- وحــيــنــئــذ تــظــهــر عـــالمـ

اإلأرض  قبائل  جميع  تــنــوح  وحينئذ  السماء  فــي 

اآتياً على سحاب السماء  نسان  وُيبصرون ابن اإلإ

بــبــوق عظيم  فــُيــرســل مالئكته  كبير  ومــجــد  بــقــوة 

الصوت فيجمعون ُمختاريه من اإلأربع الرياح من 

اأقصاء السموات اإلى اأقصائها. (١(

تفسير الحجرات - الحديد، دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢5 هـ - ٢٠٠٤ م.ص ١6١/١.

(١( متّى٢٩/٢٤-3١.

الجيل  لــكــم إل يمضي هـــذا  اأقــــول  الــحــق   -٤

تــزوإلن  واإلرض  الــســمــاء  هــذا كله  يــكــون  حتى 

ــيــوم وتلك  ولــكــن كــالمــي إل يـــزول واأمــــا ذلـــك ال

 الساعة فال يعلم بهما اأحد وإل مالئكة السماء اإإل 

اأبي وحده. (٢(

في  الـساعة  قــتــراب  إلإ اإلأكــبــر  العالمة  اإذن   -5

المقدس  للكتاب  الــجــديــد  الــعــهــد  او  نــجــيــل  اإلإ

هي عودة المسيح اآتياً على سحاب السماء بقوة 

متالحقة  هناك عالمات  ذلك  وقبل  كثير  ومجد 

اأين  بدقة  لنا  حــدد  السالم  الصالة  عليه  الرسول 

سينزل المسيح وماذا يلبس و التوقيت ، لكن إل 

نجيل فما هي  وجود لهذا التفاصيل الدقيقة في اإلإ

نجيل؟ العالمات الموجودة في اإلإ

الــنــاس و تزييف  الــخــداع و تضليل  6- كــثــرة 

الحقائق ، وظهور الدجالين “انظروا ، إل ُيضلكم 

باسمي  سياأتون  الدجالين  من  كثير  فــاإن   ! اأحــد 

اأنا هو المسيح وُيضلون كثيرين” * وهذا  قائلين 

محقق اإلآن ، وسيتوج بخروج الدجال اإلأكبر.

ــرة الـــحـــروب و الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة و  ٧- كــث

على  ومملكة  اأُّمـــة  على  اأُّمـــة  تقوم   “ المجاعات 

مملكة وتكون مجاعات واأوبئة وزإلزل في اأماكن، 

اأو  العظيمة  الضيقة  اإلأوجــاع”  ُمبتداأ  ولكن هذه 

مبتداأ اإلأوجــاع هي ٧ سنوات من الضيق الكبير 

الثالثة  العالمية  بــالــحــرب  وتــتــوج  الــعــالــم   تشمل 

(٢( متى36-3٤/٢٤.
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او هرماجيدون.(١(

عند  الساعة  لقيام  الــمــرادفــة  )المصطلحات 

تنبئ عن  التي  العبارات  تعددت  لقد  النصارى( 

ــر عند  ــيــوم اإلآخــ قـــرب قــيــام الــســاعــة وتــعــبــر عــن ال

النصارى منها قولهم:

١( يوم الدينونة، فلقد جاء في اإنجيل متى(٢(: 

سوف  الــنــاس،  بها  يتكلم  باطلة  كلمة  كــل  اإن 

فاإنك  الــديــنــونــة،  يــوم  فــي  الحساب  يـــؤدون عنها 

بكالمك تُبرر وبكالمك تدان(.

٢( عـــالمـــات نــهــاآيــة الـــزمـــان، ويـــكـــون بــوقــوع 

اإنجيل  فــي  وكـــوارث وزإلزل، كما جــاء  حـــروب 

واأخبار  بالحروب  تسمعون  عندما  ولكن  مرقس 

اأن يحدث،  فاإن ذلك إلبّد  ترتعبوا،  الحروب إل 

ولكن ليست النهاآية بعد، وفي اإنجيل متى وتكون 

اأماكن، ولكن هذه  مجاعات واأوبئة وزإلزل في 

مبتداأ اإلأوجاع.(3(

3( اليوم اإلأخير والقيامة، كما جاء في اإنجيل 

يوحنا(٤(: قال َمرثا:”)انا اعلم سيقوم في القيامة، 

في اليوم اإلأخير.(”

ــاء فــي رســالــة  ٤( الــســاعــة اإلأخـــيـــرة، كــمــا جـ

وإلد هي الساعة  يوحنا الرسول اإلولي(5(:)اأيها اإلأ

( الكتاب المقدس.  )١)

.3٧ -36 :٢( ١٢)

(3( السقا، احمد حجازي ٢٠٠3(، عودة المسيح المنتظر 

الكتاب  دار  الــقــاهــرة،  والسياسة،  النبوءة  بين  الــعــراق  لحرب 

العربي، من ص ٩8 - ٢١8.

.٤( ١١: ٢٤)

.١8 :٢ )5)

ياأتي،  المسيح  ضد  اأن  سمعتم  وكما  اإلأخــيــرة، 

قد صار اإلآن اأضداد كثيرون، من هنا نعلم اأنها 

الساعة اإلأخيرة(.

فمن خالل ما سبق نالحظ اأمرين:

القيامة  يــوم  بوقوع  يؤمنون  النصارى  اإلأول:اأن 

ويعتقدون بوقوع عالمات تسبقها.

الثاني:النص اإلأخير يشير اإلى اأّن هناك مجيء 

ودعــوتــه  ضـــّد شخصه  اأي  المسيح  يــكــون ضــد 

اإلــــى مــجــيء المسيح  شــــــارة  ويــقــصــد يــوحــنــا اإلإ

الــدجــال، وجــاء فــي رســالــة بولس الــرســول الثانية 

نساألكم  )ثــم   : نّصه  تسالونيكي(6(ما  اأهــل  اإلــى 

خوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح  اأيها اإلإ

واجتماعنا اإليه اأإل تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم.... 

إل يخدعنكم اأحد على طريقة ما إلأنه إل ياأتي اإن 

انسان الخطية  اأوإل، ويستعلن  ياأت اإلرتــداد  لم 

يدعى  ما  على كل  والمرتفع  القادم  الهالك  ابن 

له  ال� هيكل  في  يجلس  اإنــه  معبودا، حتى  اأو  اإلها 

كاإله مظهرا نفسه اأنه اإله(.

 عــالمــات الــســاعــة فــي الــنــصــرانــيــة عــلــى وجــه 

جمال، والنصوص الدالة على تلك العالمات  اإلإ

نجيل( في اإلإ

من اأهم العالمات التي تشير لقيام الساعة هو 

رجوع المسيح، إلأن رجوع المسيح وموعد القيامة 

اإلأمــوات  اأوإل من  قــام  الــذي  فالمسيح  متالزمان 

عــلــى حـــّد قــولــهــم هـــو وســيــط الــقــيــامــة ومــنــجــزهــا 

.٢: ٢ )6)
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“ورجوع المسيح يكون شخصيا ومرئيا، ومجيئه 

يتضمن ظهوره بشخصه وبذاته، ومجيئه إل يكون 

اإلأمــر  كــان  مثلما  ســرا، ويصاحبه ظهور سحب 

عند صعوده، وتكون هناك اأصوات بوق مسموعة 

المالئكة  رئيس  يصاحبها صوت  عــال،  بصوت 

وعند مجيئه تختبر الكنيسة حالة اختطاف تؤخذ 

في الهواء لمقابلة المسيح عند مجيئه، ولن يكون 

اإلختطاف سرا بل سيتم عالنية وبشكل صريح، 

للقديسين  يتاح  اأن  هو  اإلختطاف  من  والغرض 

واإلنضمام  مجيئه  عند  الــهــواء  في  يسوع  مقابلة 

السماء،  من  اإلنتصاري  نزوله  اأثناء  اإلى حاشيته 

 “ عــامــة  قــيــامــة  يصاحبه  الــطــريــقــة  بــهــذه  ومجيئه 

الدينونة اإلأخيرة “عند نهاآية العالم”.(١(

نّصه: وحاإل  ما  اإنجيل متى(٢(  في  فلقد جاء 

الشمس،  تظلم  اإلأيــــام،  تلك  فــي  الضيقة  بعد 

ــوؤه، وتــتــهــاوى الــنــجــوم من  ويــحــجــب الــقــمــر ضــ

السماء، وتتزعزع قوات السماوات. وعندئذ تظهر 

نسان في السماء فتنتحب قبائل اإلأرض  اآية ابن اإلإ

نسان اآتيا على سحب السماء  كلها، ويرون ابن اإلإ

بقدرة ومجد عظيم. ويرسل مالئكته بصوت بوق 

اإلأربـــع،  الجهات  مــن  مختاريه  ليجمعوا  عظيم 

من اأقاصي السماوات اإلى اأقاصيها(.ولقد بيّنت 

شــارات  اإلإ اأو  العالمات  الجديد  العهد  نصوص 

الدالة على قرب رجوع المسيح اإلى العالم وهي:

(١( عبد الرحمن، محمد ٢٠١٠ نهاآية العالم اشراط الساعة 

الصغرى والكبرى دار التدمرية، الرياض، من ص ٢١5 - 3٧١.

.3٢( ٢٩: ٧)

ــوع الــمــســيــح  ــ ــداد: فــمــن عـــالمـــات رجـ ــ ــ األرت

ــرون قــربــهــا  ــ ــم يـ ومــجــيــئــه الــثــانــي اإلرتـــــــــداد(، وهــ

رسالة  يــقــول  نعيشه،  الـــذي  الــحــالــي  عالمنا  فــي 

تسالونيكي(3(:  اهــل  الــى  الثانية  الــرســول   بــولــس 

“ إل يخدعنكم اأحد على طريقة ما إلأنه إل ياأتي 

اإن لم ياأت اإلرتداد اأوإل”.

الــفــســاد الــخــلــقــي: عـــالمـــات اآخـــــر الـــزمـــان 

ــارت مــلــمــوســة بــتــوغــلــه فــي ظـــالم الــفــســاد  قــد صــ

والخطيئة، يقول قسيس مسيحي موضحا ذلك: 

حساس بتباطؤ مجيء الرب )هنا يقصد  “اأما اإلإ

الــســالم( حسب وعــده  الــرســول عيسى عليه  بــه 

اأصبح يعصف باإيماننا كلما ازداد العالم ضلوعا 

وتوغل  والرحمة،  والعدل  الحق  عن  اإلبتعاد  في 

في ظالم الخطيئة رسميا، وفاحت رائحة النجاسة 

في كافة اأرجائه بال حياء، حتى صارت علة الزنا 

هي مرض العالم اإلأخير الذي يتقدمه اإلى القضاء 

المحتوم.

بيّنا ذلك في  وقوع الحروب والكوارث: وقد 

اإنجيل مرقس(٤( على لسان المسيح قوله: وظهور 

المسيح الدجال: الذي عبر عنه باأنه رجوع ضد 

فاإن  الدجال:  هذا  المسيح عن  يقول  المسيح، 

قال لكم اأحد عندئذ؛ ها اإن المسيح هنا اأو هناك، 

فال تصدقوا! فسوف يبرز اأكثر من مسيٍح دجال 

ونبي دجال، ويقدمون اآيات عظيمة واأعاجيب، 

.3 :٢ )3)

.8: ١3 )٤)
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قال  فــاإذا  استطاعوا،  لو  المختارين  ليضلوا حتى 

لكم الناس ها هو المسيح في البرية! فال تخرجوا 

اإليها؛ اأو ها هو في الغرف الداخلية! فال تصدقوا.

وقد وردت صفات عديدة للدجال في نصوص 

رؤيا يوحنا نذكر اأهمها:

١- اأنه يخرج نار من فمه تاأكل اأعداءه.

كذبه  بسبب  عظيما  سلطانا  يعطى  اأنـــه   -٢

وتدجيله ويسجد الناس له لهذا السبب.

3- اأنه يمنع المطر من السماء عن الناس.

٤- اأن مدة حكمه اثنين واأربعين شهرا.

5- اأن الدجال يقاتل المسيح يسوع وجنده من 

القديسيين.

6- اأن الدجال يقتل على يد المسيح.(١(

٢١- ربانيون إل رهبانيون

١- الربانية في القراآن الكريم :

الكريم  الـــقـــراآن  )فـــي  الــربــانــيــون  كلمة  وردت 

ثالث مرات ، بلفظ ربانيون(، ومرة بلفظ ربيون.

اأ- اإلآية اإلأولى في سورة اآ ل عمران ٧٩( حيث 

َُّه  ال� تَِيُه  ُيْؤ اأَن  لَِبَشٍر  َكاَن  [َما  تبارك وتعالى:  يقول 

ُكونُوا  لِلنَّاِس  َيُقوَل  ثُمَّ  َة  ُبوَّ َوالنُُّ َواْلُحْكَم  الِكَتاَب 

بَِما  َربَّانِيِّيَن  ُكونُوا  َوَلِكن  َِّه  ال� ُدوِن  ِمن  لِّي  ِعــَبــاداً 

ُكنُتْم تَُعلُِّموَن الِكَتاَب َوبَِما ُكنُتْم َتْدرُُسوَن] .

اآل عمران  اأيــضــا فــي ســورة  الثانية  ب- واإلآيـــة 

تــبــارك وتــعــالــى:  لــه  ــ� ال يــقــول  ١٤6: ١٤8( وفــيــهــا 

ــيُّـــوَن َكــِثــيــٌر َفَما  ــُه ِربِـّ ــَع ــيٍّ َقــاَتــَل َم ــِب ــن نَّ ــن مِّ [َوَكـــاأَيِـّ

(١( الكتاب المقدس.

َوَما  َوَما َضُعُفوا  َِّه  ال� َسِبيِل  فِي  اأََصاَبُهْم  لَِما  َوَهُنوا 

ابِِريَن . َوَما َكاَن َقْوَلُهْم  َُّه ُيِحبُّ الصَّ اْسَتَكانُوا َوال�

اإِْسَراَفَنا فِي اأَْمرَِنا  َنا اْغِفْر َلَنا ُذنُوَبَُنا َو اإإِلَّ اأَن َقالُوا َربَُّ

الَكافِِريَن .  الــَقــوِم  َوانــُصــْرَنــا َعَلى  اأَْقــَداَمــَنــا  ــْت  ــبِّ َوَثُ

َُّه  ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اإلآِخَرِة َوال� َُّه َثَواَب الدُّ  َفاآَتاُهُم ال�

ُيِحبُّ الُمْحِسِنيَن].

الثالثة في ســورة المائدة ٤٤ وفيها  جـ- واإلآيــة 

له تبارك وتعالى: [اإِنَّا اأَنزَْلَنا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى  يقول ال�

َونُوٌر َيْحُكُم بَِها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن اأَْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا 

َِّه  بَّانِيُّوَن َواإلأَْحَباُر بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمن ِكَتاِب ال� َوالرَّ

َواْخَشْوِن  النَّاَس  َتْخَشُوا  َفالَ  ُشَهَداَء  َعَلْيِه  َوَكانُوا 

بَِما  لَّْم َيْحُكم  َوَمن  َقِليالً  َثَمناًّ  بِاآَياتِي  َتْشَتُروا  َوإلَ 

َُّه َفاأُْوَلِئَك ُهُم الَكافُِروَن]. اأَنزََل ال�

ــورة الــمــائــدة اأيــضــا  ــة اإلأخـــيـــرة فــي سـ د - واإلآيــ

له تبارك وتعالى: [َوَترَى  ال� (63،6٢( وفيها يقول 

ْثِم َواْلُعْدَواِن َواأَْكِلِهُم  ْنُهْم ُيَسارُِعوَن فِي اإلإِ َكِثيراً مِّ

َيُْنَهاُهُم  َلــْوإل   . َيْعَمُلوَن  َكانُوا  َما  َلِبْئَس  ْحَت  السُّ

ــَم َواأَْكــِلــِهــُم  ــ ْث لـِـِهــُم اإلإِ ــاُر َعــن َقــْو ــَبـ ــوَن َواإلأَْحـ ــانـِـيُّ بَّ الــرَّ

ْحَت َلِبْئَس َما َكانُوا َيْصَنُعوَن].(٢( السُّ

هذه هي مواضع ذكر الربانية في القراآن الكريم 

ومن خاللها نستطيع اأن نوضح معنى الربانية .

٢- من صفات الربانيين : 

اأ- اأن يكون دائم البحث عن الخير دائم التعرف 

على الحق ، دائم القيام بتعليمه لغيره، على اأي 

مستوى من مستويات التعليم: ليس الرباني اإذن 

(٢( القراآن الكريم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

اإنما الرباني  بــاأوراده فقط ،  اأو  الــذي يهتم بذاته 

يعمل على شعبتين : على مستوى ذاته في توثيق 

بتنفيذ  اإلأحــوال ، ثم يقوم  بالله على كل  صلته 

اإليه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ، ويكون له  اأمــر به ربه وما دعا  ما 

يكون  حتى   ، البشرية  اإصـــالح  عملية  فــي  دوٌر 

ربانياً ، ولو قراأنا اآيات القراآن الكريم واأَْمَعنَّا النظَر 

فيها لظهر لنا ذلك بغاآية الوضوح .كما جاء في 

سفر اشعياء)١٢: ٤(. »َوَتُقولُوَن فِي ذلَِك اْلَيْوِم: 

ُعوِب  فُوا َبْيَن الشُّ . اْدُعوا بِاْسِمِه. َعرِّ »اْحَمُدوا الرَّبَّ

بِاأَْفَعالِِه. َذكُِّروا بِاأَنَّ اْسَمُه َقْد َتَعاَلى«.

الفرع الحادي عشر :- السفر عبر الزمن

سالمي  اإلإ المعراج  اأحــداث  تشابهت  كيف 

مع مثيالتها في الديانات اإلأخرى؟

1- ليلة األسراء والمعراج

معنى اإلسراء: هو من كلمة السير ليال .(١(

بــه اي  الــمــعــراج: هــو مــن كلمة عـــرج  معنى 

صعد سلما او بالريح.(٢(

اإن الرسول سافر من زمن اإلى زمن، واعتبر هذا 

معجزة كبرى ، حيث اإن الفيزيائيين لم يتوصلوا 

له المتوفى:  (١( القيسي ، المؤلف: ابو علي الحسن بن عبد ال�

ق 6 هـ(، ينظر: ايضاح شواهد اإليضاح ,دراسة وتحقيق: د. 

محمد بن حمود الدعجاني، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، 

الــطــبــعــة اإلولـــــى، ١٤٠8هـــــــ- ١٩8٧م.ص  لــبــنــان،   - بـــيـــروت 

.١٠3٠/١

(٢( الكجراني , جمال الدين، محمد ظاهر بن علي المتوفى: 

٩86هـ(، ينظر: مجمع بحار اإلنوار في غرائب التنزيل ولطائف 

الطبعة  العثمانية،  المعارف  دائـــرة  مطبعة  الناشر:  اإلرضـــاء، 

الثالثة، ١3٧8هـ- ١٩6٧م، مادة عرج(: 3/ 55١- 55٢.

اإلى اإلآن لطريقة للسفر عبر الزمن.(3(

المسجد  مــن  ملسو هيلع هللا ىلص   بالنبي  ــري  اأســ قــد  اأوإل: 

تعالى:  قــال  اإلأقصى كما  المسجد  اإلــى  الحرام 

اْلَمْسِجِد  ِمَن  َلْياًل  بَِعْبِدِه  اأَْســرَى  الَّــِذي  )ُسْبَحاَن 

اْلَحَراِم اإَِلى اْلَمْسِجِد اإْلأَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه 

سراء/١  ِميُع اْلَبِصيُر( اإلإ لُِنِرَيُه ِمْن اآَياتَِنا اإِنَُّه ُهَو السَّ

العلى،  السموات  اإلــى  به من هناك  ثم عــرج   )٤)

الــمــقــدس، فصلى فيه صالة  اإلـــى بيت  ثــم عــاد 

باأنه  اإلى مكة. والقول  الصبح باإلأنبياء، ثم رجع 

لم ُيْسَر به من مكان اإلى مكان: خطاأ بيٌِّن يرده 

والقول  المتواترة.  الصحيحة  واإلأحــاديــث  الــقــراآن 

ــاأن المسجد اإلأقــصــى لــم يكن مــوجــودا، خطاأ  ب

سراء كله، وتشكيك  اأيضا، وهو تشكيك في اإلإ

كان  وقــد  الصريح.  للفظه  ومخالفة  الــقــراآن،  في 

مبني من  قائما، وهو  اإلأقصى موجودا  المسجد 

قديم، وقد جدد سليمان عليه السالم بناءه، وقد 

وصفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لمشركي قريش لما قدحوا في 

رحلته ملسو هيلع هللا ىلص  اإليه.

َِّه رَِضَي  روى مسلم ١٧٠ )عن َجابِر ْبن َعْبِد ال�

ا  َِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َيُقوُل: َلمَّ اأَنَُّه َسِمَع رَُسوَل ال� َُّه َعْنُهَما،  ال�

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  (3( الرازي ابو عبد ال�

التميمي المتوفى: 6٠6هـ(، ينظر: مفاتيح الغيب، الناشر: دار 

احياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـــ:٢٩/ 

.3١8

(٤( اإلصبهاني ,ابو القاسم اسماعيل ابن محمد بن الفضل 

المتوفى: 535هـ(، الحجة في بيان الحجة، تحقيق: محمد 

بن بديع بن هادي المدخلي، الناشر: دار الراآية، ١٤١٩هـ - 

١٩٩٩م، السعودية - الرياض: ١/ 553.
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َُّه لِي  َبُْتِني قَُرْيٌش، قُْمُت فِي الِحْجِر، َفَجالَ ال� َكذَّ

َواأََنــا  اآَياتِِه  َعْن  اأُْخِبُرُهْم  َفَطِفْقُت  الَمْقِدِس،  َبْيَت 

ُهَرْيَرَة،  اأَبِي  َعْن  اإَِلْيِه(. وروى مسلم ١٧٢(  اأَْنُظُر 

لِه ملسو هيلع هللا ىلص : َلَقْد َراأَْيُُتِني فِي اْلِحْجِر  َقاَل: َقاَل رَُسوَل ال�

َوقَُرْيٌش َتْساأَلُِني َعْن َمْسَراَي، َفَساأََلْتِني َعْن اأَْشَياَء 

َما  ُكْربًَُة  َفُكِرْبُت  اأُْثِبْتَها،  َلْم  اْلَمْقِدِس  َبْيِت  ِمْن 

لُه لِي اأَْنُظُر اإَِلْيِه،  «، َقاَل: )َفَرَفَعُه ال� ُكِرْبُت ِمْثَلُه َقطُّ

َما َيْساأَلُونِي َعْن َشْيٍء اإإِلَّ اأَْنَُباأْتُُهْم بِِه(.

َّــُه  الــ� ــَي  ــ رَِض ذر  اأبـــي  عــن  وروى مسلم 5٢٠( 

َِّه، اأَيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع  َعْنُه، َقاَل: قُْلُت َيا رَُسوَل ال�

َقاَل:  الَحَراُم«  َقاَل: »الَمْسِجُد  اأَوََّل؟  فِي اإلأَرِْض 

قُْلُت:  اإلأَْقَصى«  »الَمْسِجُد  َقاَل  ؟  اأَيٌّ ثُمَّ  قُْلُت: 

اأَْيَُنَما  ثُمَّ  َسنًَُة،  »اأَْرَبــُعــوَن  َقــاَل:  َبْيَنُهَما؟  َكاَن  َكْم 

الَُة َبْعُد َفَصلِّْه، َفاإِنَّ الَفْضَل فِيِه«.(١( اأَْدَرَكْتَك الصَّ

ــانـــي فـــي صحيح  ــبـ والـــحـــديـــث صــحــحــه اإلألـ

النسائي.وبناء سليمان عليه السالم كان تجديدا 

لــلــبــنــاء الــقــديــم، وكــذلــك اإبــراهــيــم عــلــيــه الــســالم 

الكتاب  فــي  الكعبة. كما جــاء  بــنــاء  اإنــمــا جــدد 

المقدس(٢( في سفر الملوك اإلول )٩: ١( »َوَكاَن 

ا اأَْكَمَل ُسَلْيَماُن بَِناَء َبْيِت الرَّبِّ َوَبْيِت اْلَمِلِك  َلمَّ

َوُكلَّ َمرُْغوِب ُسَلْيَماَن الَِّذي ُسرَّ اأَْن َيْعَمَل.« وكون 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص   زمــن  موجودا  كــان  اإلأقصى  المسجد 

هذا مما إل خالف فيه، وقد كان قبلة المسلمين 

الحجاج,  بن  مسلم  الحسين  ابــي  لالمام  النيسابوري،   )١)

الــتــراث  احــيــاء  دار  ــتـــوفـــى)٢٠6-٢6١م(،  الـــمـ مسلم  صحيح 

العربي, ط١, ٢٠٠٠,من ص١٧٠-١٧٢.

(٢( الكتاب المقدس.

اأول اإلأمر، فالعجب ممن يجهل ذلك ثم ينصرف 

عنه اإلى الظنون واإلأوهام.

ثانيا: الزمن مجرد دالة حسابية بين متغيرين، 

وإل يمكن فصله اأو تجريده بحيث يمكن السفر 

الزمان  عبر  بالسفر  اأريــد  اإن  اإإل  اختراقه،  اأو  عبره 

اإمكانية السفر في الفضاء واختصار الزمن، فهذا 

إل يحيله العقل، وليس اأن يكون السفر في الزمن 

سراء  نفسه، وهو ما حدث مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ليلة اإلإ

والـــمـــعـــراج، فـــاإنـــه قــطــع الــمــســافــة الــشــاســعــة في 

اأمرا معجزا، وقد يخترع  الزمن اليسير، وكان هذا 

لكنها  الــضــوء،  ســرعــة  تتخطى  وسيلة  نــســان   اإلإ

إل تبلغ هذا اإلأمــر المعجز، وإل تمّكن صاحبها 

ــواب التي  ــ  مــن الــعــروج اإلـــى الــســمــوات ذات اإلأب

اإلأحــاديــث.  فــي  ذن كما جــاء  ــاإلإ ــ ب اإإل  تفتح  إل 

وعلى كل، فمقاربة السرعة الضوء اأو تخطيها هو 

ما تعتمد عليه فكرة السفر عبر الزمن في النظرية 

اإلى  نسان  اإلإ يعود  اأن  واأما  النسبية إلأينشتاين،(3( 

الماضي، فهذا إل يمكن.والمقصود هنا اأن الذي 

يمان به: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُعرج به من بيت  يجب اإلإ

واأنه مر بسماء سماء،  السموات،  اإلى  المقدس 

له  حتى انتهى اإلى السماء السابعة، اإلى ما شاء ال�

بعدها، يستفتح له جبريل كل سماء فُيفتح له،(٤( 

اإلى  لم يكن من مكان  ــراء  سـ اإلإ اإن  يقول  الــرد على من   )3)

مكان اإنما كان سفرا عبر الزمن، موقع انترنت

 https://islamqa.info/ar/.

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  (٤( الرازي ابو عبد ال�

التميمي المتوفى: )6٠6هـ(، ينظر: مفاتيح الغيب، الناشر: دار 

احياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـ:٢٩/ 3١8.
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ب به ويرحَّ

بتقديس  والــمــعــراج  ــراء  ــ سـ اإلإ مناسبة  تحظى 

خاص عند المسلمين، فهي رحلة خاضها النبي 

في  تطورات جذرية  عليها  وترتّبت  محمد ملسو هيلع هللا ىلص  

سالمية كما نعرفها اإلآن. العقيدة اإلإ

اأهمية خاصة في  وتكتسب اأحداث المعراج 

علم اإلأديان المقارن، لتشابه اأحداثها مع العديد 

ــانــات اأخـــرى.  مــن الــقــصــص الــتــي وردت فــي دي

سالمي مع  فكيف تشابهت اأحداث المعراج اإلإ

اأي حد  اإلــى  و اإلأخـــرى؟  الديانات  في  مثيالتها 

يبلغ التطابق بين اأحداثها وبين ما نقلته اإلأساطير 

القديمة؟ الرحلة مثيرة للغاآية، وعامرة بالتساؤإلت. 

عرج محمد ملسو هيلع هللا ىلص ليلة اإلسراء بصحبة جبريل اإلى 

السموات واحدة تلو اأخرى، وفي كل سماء كان 

بلغ  الصالحين، حتى  اأحد  اأو  مختلفاً  نبيّاً  يلقى 

بسدرة  الــقــراآن  اإليها  اأشـــار  التي  السابعة  السماء 

له وتحدث اإليه، وهناك فرضت  المنتهى، فقابل ال�

وتتداخل  المسلمين.  على  الخمس  الــصــلــوات 

اأن  منها  اإضــافــيــة،  بتفاصيل  ــاديـــث  اإلأحـ بــعــض 

مشاهد من جهنم ُعرضت لمحمد، فراأى اأهلها 

الجنة  راأى  كــمــا  الــشــيــطــان،  معية  فــي  يــتــعــذبــون 

وساكنيها، وحياتهم الهانئة اإلأبدية.

2- اإيليا... المعراج اليهودي في نيران الرب

 )١) المقدس  الكتاب  في  مرة  ايليا ١٠٠  ذكر 

١(، وتستمر  الملوك اإلول )١٧:  مثال في سفر 

(١( الكتاب المقدس.

اإلى  ــان وصــوإلً  اأصــداء قصص المعراج في اإلأدي

العهد القديم، والذي ذكر قصة اإيليّا النبي، ذلك 

الرجل الصالح الذي عاش محارباً عبادة اإلأوثان 

اإيمانه مشقة  في سبيل  بالرب، متحمالً  والشرك 

التحدث اإلى العباد، ومحاربة الملوك الظالمين، 

منها  نجا  الــتــي  المتالحقة  اغتياله  ومــحــاوإلت 

بمعجزات اإلهية. وفي اأيامه اإلأخيرة على اإلأرض، 

في  اإليشع  الروحي  وابنه  تلميذه  برفقة  اإيليّا  كان 

رفع  الماء  اعترضهما  اإذ  و اإلأردن،  اإلى  طريقهما 

ــا ثــوبــه وضـــرب بــه فــانــشــق الــمــاء وعــبــرا مــعــاً،  اإيــلــيّ

وفرسان،  نارية  مركبة  جــاءت  السير  استاأنفا  اإذ  و

وحملت اإيليّا اإلى السماء، وبقي رداؤه مع اإليشع.

 اذ ذكر في سفر الملوك الثاني اصحاح )٢: 

١( »َوَكاَن ِعْنَد اإِْصَعاِد الرَّبِّ اإِيِليَّا فِي اْلَعاِصَفِة اإَِلى 

َماِء، اأَنَّ اإِيِليَّا َواأَلِيَشَع َذَهَبا ِمَن اْلِجْلَجاِل »وفي  السَّ

اصحاح)٢: ١١(. »َوفِيَما ُهَما َيِسيَراِن َوَيَُتَكلََّماِن 

اإَِذا َمْرَكبٌَُة ِمْن َنارٍ َوَخْيٌل ِمْن َنارٍ َفَصَلْت َبْيَنُهَما«، 

َماِء«. َفَصِعَد اإِيِليَّا فِي اْلَعاِصَفِة اإَِلى السَّ

ــوخ،  ــنـ ــعــهــد الـــقـــديـــم قــصــة اأخـ كــمــا يـــذكـــر ال

ــاش فـــي مــعــيــة الـــرب  ــر عــ ــ ــل صـــالـــح اآخـ ــو رجــ وهــ

السماء.  رحـــاب  فــي  ليعيش  اإلــيــه  اأصــعــده  حتى 

ــى العبرانيين  اإلـ الــرســول   فــجــاء فــي رســالــة بــولــس 

ــوُخ لـِـَكــْي إلَ َيــرَى  ــُن ــاِن نـُـِقــَل اأَْخ ــَم ي ــاإلإِ (١١: 5(.بِ

لَه َنَقَلُه. اإِْذ َقْبَل َنْقِلِه ُشِهَد  اْلَمْوَت، َوَلْم ُيوَجْد إلأَنَّ ال�

لَه.«.(٢( َلُه بِاأَنَُّه َقْد اأَرَْضى ال�

(٢( الكتاب المقدس.
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التوصيات:

اإلــه واحــد من صميم  ١-كــان اإلعتقاد بوجود 

اأنــبــيــاء بني  اأن جميع  الــيــهــوديــة؛ ذلـــك  الــعــقــيــدة 

اإله واحد، ليس  اإلى عبادة  اإسرائيل كانوا يدعون 

كمثله شيء، وإل شريك له في ملكه، وتخضع 

له جميع المخلوقات، ومن هنا كان منبع التوحيد 

اليهودي واأساسه ما جاء في سفر التثنية )6: ٤(: 

»اسمع يا اإسرائيل: الرب اإلهنا رب واحد«. وذكر 

في الكتاب المقدس اعبدو الرب )١3( مرة مثال 

8 ( و )١٢:  الــخــروج اصحاح )١٠:  في سفر 

 )8 الثاني )3٠:  ــام  اإلأيـ اأخــبــار  وفــي سفر   .)38

اْخَضُعوا  َبِل  َكاآَبائُِكْم،  رَِقاَبُكْم  تَُصلُِّبوا  إلَ  »اإلآَن 

ــِد،  اإَِلــى اإلأََب َسُه  َقدَّ الَّــِذي  َمْقِدَسُه  َواْدُخــُلــوا  لِلرَّبِّ 

َواْعُبُدوا الرَّبَّ اإِلَهُكْم َفَيْرَتدَّ َعْنُكْم ُحُموُّ َغَضِبِه.«

له إل  له تعالى في القراأن الكريم اأن ال� كما قال ال�

به ويغفرما دون ذلك ومن يشرك  اأن يشرك  يغفر 

اآيــة  النساء  ســورة  عظيماً(  اثما  افــتــرى  فقد  بالله 

(٤8( اما في القراأن الكريم فقال تعالى )ومن يبتغ 

غير اإلســالم دينا فلن يقبل منه وهــو في اإلخــرة 

لمن الخاسرين( سورة األ عمران اآية 85(. كما 

ذكر في الكتاب المقدس في رسالة يهوذا ١: ٤ 

( »ألأَنَُّه َدَخَل ُخْلَسًة اأَُناٌس قَْد ُكِتُبوا ُمْنُذ اْلَقِديِم 

اٌر، ُيَحوُِّلوَن نِْعَمَة اإِلِهَنا اإَِلى  ْيُُنونَُِة، فُجَّ لِهِذِه الدَّ

َوَربََُّنا  ال�لَه  اْلَوِحيَد:  يَِّد  السَّ ُيُْنِكُروَن  َو َعاَرِة،  الدَّ

وكلمة  ال�له  بين  تناقض  هناك  اْلَمِسيَح.  َيُسوَع 

الى  الرجوع  ارجو  الباحثتان  راأي   »..... ربنا( 

اصل كلمة رب فنحن نقول رب األأسرة مثال.

لــه )الـــذي ذكــر فــي الكتاب  الــ� وهــذا معناه ان 

ــه الــواحــد الــذي  الــمــقــدس ٢٢٤٩( مـــرة هــو اإللـ

لهم. وورد  يغفر  يوحدوه كي  ان  ادم  بني  يحث 

اإلهك  الــرب  الــخــروج )٢٠: ٢(: »اأنـــا  فــي سفر 

الذي اأخرجك من اأرض مصر، من دار العبودية، 

اآلــهــة ســـواي، إل تصنع لــك تمثاإًل  إل يكن لــك 

الــســمــاء من  فــي  منحوًتا، وإل صـــورة شــيء مما 

مــن تحت، وإل مما  اإلأرض  فــي  فــوق، وإل مما 

في المياه من تحت اإلأرض، إل تسجد لها وإل 

اأعاقب  اإله غيور،  اإلهك  الرب  اأنا  إلأني  تعبدها؛ 

ذنوب اإلآباء في اإلأبناء اإلى الجيل الثالث والرابع 

ممن ُيبغضونني«., كما ذكر ذلك في سفر نحميا 

لَه اْلَعِظيَم. َواأََجاَب  8: 6 («َوَبارََك َعْزَرا الرَّبَّ اإلإِ

ْعِب: »اآِميَن، اآِميَن!« َرافِِعيَن اأَْيِدَيُهْم،  َجِميُع الشَّ

َوَخرُّوا َوَسَجُدوا لِلرَّبِّ َعَلى ُوُجوِهِهْم اإَِلى اإلأَرِْض«.

اإن اإلأصَل في الديانة اليهودية هو التوحيد كما 

ح ذلك نصوص كثيرة من التوراة، لكن فكرة  توضِّ

تدوينهم  عصر  فــي  انتكست  عندهم  اإلألــوهــيــة 

إلأسفار التوراة، فنجد اأن العهد القديم يطرح رؤى 

ياأكل  بشري  ككائن  يصفه  اإذ  لــه؛  لــالإ متناقضة 

ويتذكر«،  وينسى  ويستريح،  ويتعب  ويشرب، 

له عندهم باأسماء كثيرة، اأكثرها شيوًعا  وُعرِف اإلإ

ليس  ويهوه  قداسًة،  اإلأسماء  اأكثر  وهو  »يهوه«، 

معصوًما، وكثيًرا ما يقع في الخطاأ، ثم يندم على 

ما فعل، فقد جاء في سفر الخروج: »فعاد الرب 

اإنه سينزله بشعبه«، وفي  قال:  الذي  السوء  عن 

على  ندمت  لصموئيل:  الــرب  »فقال  صموئيل: 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

مــاَل عني ولــم يسمع  اإقامتي شــاول ملًكا؛ إلأنــه 

الكتاب  في  )الــ�لــه(  اســم  ذكــر  وتــم  لكالمي«. 

المقدس )2249( مرة، وذكر الرب الهك( في 

)الــرب  وذكــر  مــرة،   )396( المقدس   الكتاب 

اله 91( مرة.

٢- وذكر ان عيسى عليه السالم نبي وانسان 

في سفر الحكمة )٧: ١-3٠( بالسفر كامال.

3- اأما المسيحيُة فقد كانت في اإلأصل ديانة 

توحيد تدعو اإلى عبادة اإله واحد، وكانت عقيدة 

بكلِّ  الــكــامــل  الــتــوحــيــَد   - بعث  عندما  المسيح 

له،  ال� اإإل  ُيعَبد  فال  العبادة،  في  التوحيد  شعبه، 

والسماء  اإلأرض  فخالق  التكوين،  في  والتوحيد 

الــذات والصفات،  له وحــده، والتوحيد في  ال� هو 

فليست ذاته سبحانه مركبة، واأن المسيح اإنما هو 

له. رسول من عند ال�

ســالم فجاء يتضمن نفي وجود اأي  اأما اإلإ  -٤

سالم واحد اأحد،  له، فالله في اإلإ اآلهة اأخرى مع ال�

إل شريك له في ملكه وتدبيره، وهو رب العالمين 

ومالك الكون، وهو سبحانه واحد في ذاته، ليس 

له عن الصاحبة والولد:  له مثيل وإل نظير، تعالى ال�

َمُد * َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد  َُّه الصَّ َُّه اأََحٌد * ال� )قُْل ُهَو ال�

خالص: ١ - ٤]،  * َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا اأََحٌد([اإلإ

وهو سبحانه متصف بصفات الكمال، إل يشبهه 

شيء من مخلوقاته في صفة من صفاته، )َفاِطُر 

اأَْنــُفــِســُكــْم  ــْن  ِم َلــُكــْم  َواإْلأَرِْض َجــَعــَل  ــَمــاَواِت  الــسَّ

ــْذَرُؤُكــْم فِيِه َلْيَس  ــا َي ــاِم اأَْزَواًجــ ــَع ــَن اإْلأَْن ــا َوِم اأَْزَواًجــ

[الشورى:  اْلَبِصيُر(  ِميُع  السَّ ــَو  َوُه َشــْيءٌ  َكِمْثِلِه 

١١]، وهو وحده الخالق المحيي المميت قيُّوم 

يعلم  لم  َمن  يعد مؤمًنا  السماوات واإلأرض، وإل 

له متفرد بذلك كله. علًما يقينيًّا باأن ال�

وقد كان العرب قبل البعثة المحمدية يعتقدون 

بالرزق  يجاد، وتفرُّده  الخلق واإلإ له في  ال� وحدانية 

ماتة والملك، لكنهم يرفضون عبادته  حياء واإلإ واإلإ

ــده دون غــيــره! ومـــن اإلأدلــــة عــلــى ذلـــك قوله  وحـ

َواإْلأَرِْض  َماِء  السَّ ِمــَن  َيــْرُزقُــُكــْم  َمــْن  ــْل  )قُ تعالى: 

اْلَحيَّ  ُيْخرُِج  َوَمْن  َواإْلأَْبَصاَر  ْمَع  السَّ َيْمِلُك  ــْن  اأَمَّ

ُيَدبُِّر  َوَمْن  اْلَحيِّ  ِمَن  اْلَميَِّت  َوُيْخرُِج  اْلَميِِّت  ِمَن 

[يونس:  َتُتَُّقوَن(  اأََفــاَل  َفُقْل  َُّه  ال� َفَسَيُقولُوَن  ــَر  اإْلأَْمـ

َخَلَق  َمــْن  َساأَْلَتُهْم  )َوَلــِئــْن  سبحانه:  وقوله   ،[3١

َماَواِت َواإْلأَرَْض َلَيُقولُنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم( السَّ

[الزخرف: ٩]، وقوله عز وجل: )قُْل لَِمِن اإْلأَرُْض 

َِّه قُْل اأََفاَل  َوَمْن فِيَها اإِْن ُكْنُُتْم َتْعَلُموَن * َسَيُقولُوَن لِ�

َوَربُّ  ْبِع  السَّ َماَواِت  السَّ رَبُّ  َمْن  قُْل   * ــُروَن  َتــَذكَّ

َِّه قُْل اأََفاَل َتُتَُّقوَن * قُْل  اْلَعرِْش اْلَعِظيِم * َسَيُقولُوَن لِ�

َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َوإَل ُيَجاُر 

َفاأَنَّى  قـُـْل  َِّه  لِ� َسَيُقولُوَن   * َتْعَلُموَن  ُكْنُُتْم  اإِْن  َعَلْيِه 

وقــولــه جل   ،[8٩  - [المؤمنون: 8٤  ــْســَحــُروَن(  تُ

َُّه َفاأَنَّى  شاأنه: )َوَلِئْن َساأَْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقولُنَّ ال�

ُيْؤَفُكوَن( [الزخرف: 8٧].

له”  سالم هي “إل اإله اإإل ال� وكلمة التوحيد في اإلإ

ســالم  اإلإ يــمــان واحتوته، وهــي عنوان  اإلإ جمعت 

واأساسه.

باأن  بالله وحده  يمان  اإلإ الكلمة  ومدلول هذه 

يعبد وإل يشرك به شيء ِمن خلقه، والكفر بكل 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضحى عادل العاني - اأنوار زهير نوري 

لــه تعالى وطاعته  الــ� طــاغــوت صـــارف عــن عــبــادة 

اإلى  له عز وجل  ال� . وقد دعانا  وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

تــوحــيــده وعــــدم الــشــرك بـــه، ونــفــى عــنــه سبحانه 

الكفء والمثل، عن ذاته وصفاته واأفعاله، ونفي 

تعالى  قــال  تعالى؛  وعبادته  ربوبيته  في  الشريك 

َمُد  َُّه الصَّ َُّه اأََحٌد * ال� في نفي الكفء: )قُْل ُهَو ال�

ــُه ُكــُفــًوا اأََحـــٌد(  ــْم َيــِلــْد َوَلـــْم ُيــوَلــْد * َوَلـــْم َيــُكــْن َل * َل

خـــــالص: ١ - ٤]. وفـــي نــفــي الــشــريــك في  [اإلإ

َُّه  َماَواِت َواإْلأَرِْض قُِل ال� الربوبية: )قُْل َمْن رَبُّ السَّ

لَِياَء إَل َيْمِلُكوَن إِلأَْنُفِسِهْم  قُْل اأََفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه اأَْو

ا قُْل َهْل َيْسَتوِي اإْلأَْعَمى َواْلَبِصيُر اأَْم  َنْفًعا َوإَل َضرًّ

َِّه ُشَرَكاَء  َهْل َتْسَتوِي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر اأَْم َجَعُلوا لِ�

َُّه َخالُِق  َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْلُق َعَلْيِهْم قُِل ال�

اُر ( [الرعد: ١6]. ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ

اأَنَّــُه إَل  وفي نفي الشريك في العبادة: )َفاْعَلْم 

لِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  َُّه َواْسَتْغِفْر لَِذْنِبَك َو اإَِلَه اإإِلَّ ال�

 .[١٩ [محمد:  َوَمــْثــَواُكــْم(  ُمَتَقلََّبُكْم  َيْعَلُم  َُّه  َوال�

َوَمْحَياَي  َونُُسِكي  َصاَلتِي  اإِنَّ  )قُــْل  اأيًضا:  وقال 

َِّه رَبِّ اْلَعاَلِميَن([اإلأنعام: ١6٢]. َوَمَماتِي لِ�

له الواحد اإلأحد، خالق كلِّ  فالله تعالى هو اإلإ

شيء، اأوجد العوالم، وبثَّ فيها من كلِّ شيء، 

شراك  النافع الضار الذي إل ينبغي اإلإ وهو وحده 

ــاإلت الــســمــاويــة  ــرسـ مــعــه. وهــكــذا يــتــضــح اأن الـ

الثالث تتفق في اإلأصل على وجود اإله واحد قائم 

بنفسه ازلي الى اإلبد كما جاء في سفر يشوع بن 

لِه فِي اْلُعَلى  سيراخ ١: 5 “َيُْنُُبوُع اْلِحْكَمِة َكِلَمُة ال�

لِيَُّة” ، ليس كمثله شيء،  َوَمَسالُِكَها اْلَوَصاَيا اإلأََز

حاطة، ويدبر اأمر  يتصف بالقدرة والقوة والعلم واإلإ

اإلى  تدعو  الحياة،  المخلوقات، ويصرف شؤون 

شراك به من اجل  توحيده توحيًدا خالًصا وتنفي اإلإ

له”. انقاذ البشرية من غضب ال�

5- )هناك فرقا في عدد المرات التي ذكر فيها 

الــرب اإللــه( الــذي ذكــر )٩١( مــرة وبين)الرب( 

الــتــي  الـــهـــك  ــرب  ــ الـ ــم  ــ ــرة( واأســ ــ ــر )58٧٩ مـ ذكــ

التكوين  مثل  اسفار  مرة(في عدة  ذكرت )٢٩١ 

له ٢٢٤٩( مرة في   وإليين والخروج )وذكر اأسم ال�

الكتاب المقدس .

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من التداخل والتمازج العقائدي بين التشريعات السماوية الثالث )اليهودية والمسيحية واإلسالمية( 

المصادر

١- القراآن الكريم.

٢- الكتاب المقدس .

الوليد محمد بن  ابو  3- اإلزرقــي ، المؤلف: 

له بن احمد بن محمد بن الوليد بن عقبة  عبد ال�

بن اإلزرق الغساني المكي المتوفى: )٢5٠هـ(، 

اأخــبــار مكة ومــا جــاء فيها مــن اإلآثـــار ,المحقق: 

اإلندلس  دار  الناشر:  ملحس،  الصالح  رشــدي 

للنشر - بيروت، ص ٧3.

ــــو الــقــاســم اســمــاعــيــل ابــن  ٤- اإلصــبــهــانــي ,اب

الحجة  ـــ(،  535هـ المتوفى:  الفضل  بن  محمد 

بن  بديع  بن  محمد  تحقيق:  الحجة،  بيان  في 

هادي المدخلي، الناشر: دار الراآية، ١٤١٩هـ - 

١٩٩٩م، السعودية - الرياض:١/ 553.

الضياء  بــن  بــن احــمــد  الضياء محمد  ابــن   -5

محمد القرشي العمري المكي الحنفي، بهاء الدين 

ابو البقاء، المعروف المتوفي: 85٤هـ(، تاريخ مكة 

المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 

نصر،  ايمن  ابراهيم،  عــالء  المحقق:  الشريف، 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان، الطبعة 

الثانية، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، ص 5٧.

الرحمن  بــن عبد  لــه  الــ� بــن جبرين ، عبد   -  6

الطحاوية،  العقيدة  شرح  ١٤3٠هــــ(،  المتوفى: 

الــشــبــكــة  ــوقـــع  مـ بــتــفــريــغــهــا  ــام  ــ قـ دروس صـــوتـــيـــة 

اإلسالمية، 6٧/ ٧- ٩ .

٧- بــو قــريــن ، احــمــد بــن محمد ,اإلحــكــام 

واإلآداب المستفادة من سورة اإلسراء - الجامعة 

اإلمريكية المفتوحة، ص ٢٤ - ص 3٠.

الوعي  )تــاريــخ   ٢٠٠٩ مونيس،  بخضره،   -8

الــوعــي  ارتـــقـــاء  ــول جــدلــيــة  مــقــاربــات فلسفية حـ

بالواقع(، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات 

اإلختالف، ط١، الجزائر، من ص 88- ١68.

ــو الـــفـــداء الــمــتــوفــى  ــ ــام اب ــ ــيــر، اإلمــ ٩- بـــن كــث

٧٧٤هج(، قصص اإلنبياء، ط٤، بغداد، مكتبة 

الهند، ١٩83(: من ص ٢86- 5١٩.

الــفــداء اسماعيل  ١٠ - بــن كثير, لــالمــام ابــي 

الــمــتــوفــى ٧٧٤هـــــــ(، قــصــص اإلنـــبـــيـــاء، تحقيق 

بن  اإلرقــم  دار  الرفاعي،  الشماعي  قاسم  الشيخ 

بــيــروت -  ابــي اإلرقـــم للطباعة والنشر والــتــوزيــع، 

لبنان.ص ١١١-١١٧.

الفداء  اأبــو   ، النبوية  السيرة  الدمشقي   -  ١١

المتوفى:  الــقــرشــي  كثير  بــن  عمر  بــن  اإسماعيل 

٧٧٤هـ )من البداآية والنهاآية إلبن كثير(،تحقيق: 

للطباعة  الــمــعــرفــة  دار   ، ــواحــد  ال عــبــد  مصطفى 

والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. ص 33٠/١.

الكاثوليكية  للشبيبة  المسيحي  التعليم   -١٢

بموافقة  اإلســاقــفــة  عــن  مجموعة   - بالعربية   -

الشبيبة  مكتبة  عــشــر،  الــســادس  البابابندكت 

 -  ١٩٢ ص   :٢٠١٢ بــكــركــي،  ــبــطــريــركــي،  ال

.١٩3

التفسير   ، محمود  محمد  الــحــجــازي،   -١3

بيروت،   - الجديد  الجيل  دار  الناشر:  الواضح، 
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الطبعة: العاشرة - ١٤١3 هـ، ج٢، ص 363 - 

. .3٧٠

اأحمد بن  الدارمي محمد بن حبان بن   -١٤

اأبــو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان 

الُبستي المتوفى: 35٤هـ(، السيرة النبوية واأخبار 

السيد  الحافظ  عليه  وعلق  صّححه،   ، الخلفاء 

الكتب  ،الناشر:  العلماء  من  بك وجماعة  عزيز 

. هـ   ١٤١٧ - الثالثة  ،الطبعة:  بيروت   -  الثقافية 

ص 38٩/١.

مــوســوعــة علم  ١5-ريـــــاض، ســعــد. ٢٠٠8(: 

اســالمــي،  منظور  مــن  النفسي  والــعــالج  النفس 

ط١، دار ابن الجوزي، القاهرة، ص 58.

له محمد بن عمر بن  ال� الــرازي ابو عبد   -١6 

الحسن بن الحسين التميمي المتوفى: 6٠6هـ(، 

التراث  الناشر: دار احياء  الغيب،  ينظر: مفاتيح 

 الــعــربــي - بـــيـــروت، الــطــبــعــة الــثــالــثــة، ١٤٢٠هـــــ:

.3١8 /٢٩

١٧- الــســعــدي عــبــد الــرحــمــن بـــن نــاصــر بن 

الكريم  تيسير   ، ـــ(  ١3٧6هــ المتوفى:  لــه  الــ� عبد 

الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن 

اإلأولــى  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  اللويحق،  معال 

١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م.ص ١/١33. 

١8-الــســقــا، احمد حــجــازي ٢٠٠3(، عــودة 

ــعـــراق بــيــن الــنــبــوءة  الــمــســيــح الــمــنــتــظــر لــحــرب الـ

الــعــربــي، من  الكتاب  الــقــاهــرة، دار   والــســيــاســة، 

ص ٩8 - ٢١8.

١٩- السقار ، منقذ بن محمود ، تنزيه القراآن 

رابــطــة  الــنــاشــر:  المبطلين,  الــكــريــم عــن دعــــاوي 

العالم اإلسالمي.ص 3١٢/١.

القادر  عبد  بــن  علوي  السقاف,الشيخ   -٢٠

ــراف  ــاشــ ــ ــن الـــبـــاحـــثـــيـــن وب ومـــجـــمـــوعـــة اخــــــرى مــ

الثاني,  ,الفصل  الفقهية  الموسوعة  مــنــه,٢٠١٢, 

مشروعية السعي واصله.ص ١٩٩/٢.

بكر،  ابــي  بــن  الرحمن  عبد  السيوطي,   -٢١

المنثور،  الــدر  المتوفى: ٩١١هـــ(،  الدين  جالل 

الناشر: دار الفكر - بيروت، ج٢، ص 5٤.

سالمية  ٢٢- شلبي , دكتور رؤوف ,الدعوة اإلإ

دار   ، وغاياتها،  مناهجها  المكي:  عهدها  فــي 

القلم ،الطبعة: الثالثة .ص٤6٧-٤68 .

التوراة  خفايا   ،)٢٠٠6 كمال  ٢3-الصليبي، 

واسرار شعب اسرائيل، ط6، دار الساقي، لبنان، 

ص ٧3 - ١6٧.

٢٤- الصابوني , محمد علي ,صفوة التفاسير، 

 - والتوزيع  والنشر  للطباعة  الصابوني  دار  الناشر: 

م،   ١٩٩٧ - اإلولـــى، ١٤١٧هــــ  الطبعة  القاهرة، 

ج٢، ص ١٤٤ - ١5٠.

٢5- الصالح , د . محمد بن اأحمد ,الوصايا 

العشر كما جــاءت فــي ســورة اإلأنــعــام، ، مجلة 

سالمية-العدد٤٤، 6- ٢٠. البحوث اإلإ

المتوفى:   ، جرير  بــن  محمد   , الطبري   -٢6

3١٠ هـ(، جامع البيان في تاأويل القراآن, المحقق: 

الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  شاكر،  محمد  احمد 

ج3،  ٢٠٠٠م.   - هــــ   ١٤٢٠ اإلأولــــــى،   الــطــبــعــة 

ص ٧٩.
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٢٧-عبد الرحمن، محمد ٢٠١٠( نهاآية العالم 

التدمرية،  الصغرى والكبرى( دار  الساعة  اشراط 

الرياض، من ص ٢١5 - 3٧١.

العثيمين, محمد بن صالح بن محمد   - ٢8

المتوفى: ١٤٢١هـ( تفسير الحجرات - الحديد، 

الطبعة:  الـــريـــاض،  ــتــوزيــع،  وال للنشر  الــثــريــا  دار 

اإلأولى، ١٤٢5 هـ - ٢٠٠٤ م.ص ١6١/١. 

بــن  ــلــــي  عــ بـــــن  ــمــــد  ــــي,احــ ــقــــالن ــعــــســ ــ ال  -٢٩

حــجــر)١3٧٩ هـــج(, فتح الــبــاري شــرح صحيح 

البخاري,دار المعرفة,بيروت.ج6, ص٤٠٧.

القرطبي  احــمــد  بــن  محمد  الــقــرطــبــي،   -3٠

ــقــراأن)تــفــســيــر  ال ــام  ــكـ إلحـ الـــجـــامـــع   ،)٢٠٠6)

المحسن  عبد  بن  له  ال� المحقق/عبد  القرطبي(، 

ــة، مـــجـــلـــد٤، ط١،  ــ ـــال ــرسـ ــ ال ــة  ــسـ ــؤسـ ــركـــي,مـ ــتـ  الـ

ص ١٤8.

 3١- القيسي ، المؤلف: ابو علي الحسن بن 

له المتوفى: ق 6 هـ، ينظر: ايضاح شواهد  عبد ال�

اإليضاح، دراسة وتحقيق: د. محمد بن حمود 

الدعجاني، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

١٩8٧م. ـــ-  ــ ١٤٠8هـ اإلولــــى،  الطبعة  لــبــنــان،   - 

ص ١٠3٠/١.

 3٢- الكجراني،جمال الدين، محمد ظاهر 

بن علي المتوفى: ٩86هـ(، ينظر: مجمع بحار 

ــاء،  اإلنــــوار فــي غــرائــب الــتــنــزيــل ولــطــائــف اإلرضــ

ــنـــاشـــر: مــطــبــعــة دائــــــرة الـــمـــعـــارف الــعــثــمــانــيــة،   الـ

مــادة عرج:  الثالثة، ١3٧8هـــ- ١٩6٧م،  الطبعة 

.55٢ -55١ /3

الــحــســيــن  ابــــي  لـــالمـــام  الـــنـــيـــســـابـــوري،   -33

المتوفى مسلم  صحيح  الــحــجــاج،  بــن   مسلم 

(٢٠6-٢6١م(، دار احياء التراث العربي، ط١، 

٢٠٠٠، من ص١٧٠-١٧٢.

سراء لم يكن من  3٤- الرد على من يقول اإن اإلإ

مكان اإلى مكان اإنما كان سفرا عبر الزمن، موقع 

./https://islamqa.info/ar انترنت

 Alani , Dhuha Adil & Nori, Anwar ش-35

Zuheer, 2020(:Examples of mixing in the 

stories of the prophets between the three di-

vine laws; Islamic, Judaism, and Christiani-

ty, Journal Islamic sciences college, no.64,-

December,170-197.

https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.

php/2075_8626/article/view/715.

36-Mahmood , Dhuha Adel& Mahmood 

, Muna Adel 2020)Monotheism is its vir-

tue and divisions: A comparative study 

between the divine books The Noble 

Qur’an, the Torah and the Bible, Journal 

of Educational and Psychological Scienc-

es,4)26(40-54.:https://doi.org/10.26389/

AJSRP.D250220

37- Mahmood , Dhuha Adil,)2020(: The 

Religious And Psychological Explanation 

For The Spread Of The Corona Pandemic In 

The World And Ways To Deliverance From 
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