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Translator’s Note
A comprehensive paper reflecting
a thorough knowledge of Sunni Tafsir
literature and a striking command of several
languages, which is quite intriguing to
analytical readers, though
very exhausting to
translators!

For My Friends,
Taha, Osama and Helaly,
without whose help this translation
would have been finished
much sooner

بسم هللا الرحمن الرحيم
هل مات السيد المسيح على الصليب ثم قام من األموات ؟ إن هذا السؤال يبلغ درجة كبيرة من القوة بحيث تكفي
إلثييارة مقاقتييات سييانقة بييين المسييلمين و المسيييحيين يقييول حييد ال ُكتيياب المعاص يرين " إن هييذا الموعييوي يثييير

جدلية اإلسالم كما لم يثرها ي موعوي آنر . 1

و ميين المؤكييد قييد عقييدما يتحيياور المسييلمون و المسيييحيون معياد حييول موعييوعات ديقييية ي ن هييذا الحيوار غالبياد مييا
يتطرق إلى هذا السيؤال إن عياجالد و آجيالد ربميا د يبيدو هيذا مفاجئياد ي عيوا التياريل اليذي ده ييد اسيت الل

الحمالت الصليبية الصليب كرمز ديق إلى تحويلد من مجرد عالمة تدعو المسيحيين إلى بذل رواحهم من جل
ميين المحبيية النالصيية 2إلييى عالميية تييدل علييى اسييتعداد المسيييحيين لقتييل غيييرهم ي سييبيل تحقيييق

اآلن يرين بييدا

هدا هم األقاقية
إن مقاقتة قعية صلب السيد المسيح عليد السالم تؤدي عموماد إلى إحده قتيجتين د ثالث لهما "
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إميا ن يبيذل كيال الجيياقبين جهيدن ليققي اآلنيير بصقيد عليى صيواب و ن الجاقيب اآلنير علييى

-2

و ن يقرر الجاقبان بمقتهى األدب و الكياسة ن يتفقا على ن د يتفقا !

نطص ،

و قفترض من كلتا القتيجتين قد د توجد سس متتركة بيين الجياقبين لاجابية عليى هيذا السيؤال إن الهيد
البحييث الييذي بييين يييديقا اآلن هييو معر يية مييده صييحة و نطييص هييذا اد ت يراض و يهييد

مين

هييذا البحييث علييى وجييد

النصييوإ إلييى محاوليية ودييية لد ارسيية التعيياليم اإلسييالمية لمعر يية األجوبيية الممكقيية تاريني ياد علييى هييذا الس يؤال ي

المجتم ي اإلسييالم  ،و سييبيل إلييى هييذا هييو د ارسيية اآليييات القرآقييية الت ي تتييكل سيياس هييذن المقاقتيية  ،و كييذل

دراسة تاريل تفاسير هل السقة السائدة لهيذن اآلييات  ،و إذا ميا كيان هقيا ثمية متيروي بحيث مسيتقل ربميا يقيوم
بد عالم مسلم ) يهد

إلى دراسة التعاليم و المعتقيدات المسييحية بيقفس األسيلوب اليودي اليذي اتبعقيان هقيا  ،ققيا

قستطي بعد ذل معر ة األسس المتتركة الت ربما تقتج من هاتين الدراستين

و غلب ظق

ن كثر اآلراا ذيوعاد و وسعها اقتتيا ادر ي العيالم اإلسيالم الييوم حيول مسيصلة الصيلب هيو ن ا

تبار و تعالى لقى تبد المسيح عليد السالم على تنإ آنر  ،و ن هذا التنإ قد تيم صيلبد بيدل المسييح

 ،بيقما ر ا المسيح حياد إلى السماا مباترة

و هقا ري آنير ذهيب إلييد الكثييرون – إد قيد قيل ذيوعياد و اقتتيا ادر مين اليري األول – و هيو قيد قيد تيم صيلب
السيد المسيح قفسد و تثبيتد بمسامير على الصليب حيث قد الوع  ،ثم ما لبث ن استرد وعيد و هو
هذا الري – الذي روجتد كتابات العالّمة حمد ديدات الجدلية – يحظى بقبول واس و د سيما
يومقا هذا

 1إسكقدر جديد " الصليب

القبر

جقوب آسيا

اإلقجيل و القرآن ) إ  5بيروت – مركز التبيبة )

 2اقظر رسالة يوحقا األولى  11 " 3و الرسالة إلى مؤمق

يلب  8-4 " 2على سبيل المثال
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يقول كيقيث كراج  Kenneth Craggمعلقاد " تتمس كل من الطائفة األحمديية و الطائفية القادياقيية بجقيوب آسييا
بالري القائل بصن عيسى عليد السالم قد تم تثبيتد بمسامير على الصليب ثم تيم إق ازليد و هيو ميازال حيياد ثيم وعي

مقبرة باردة  ،و على ذل لم تقجح محاولة صلبد  ،و من ثم استرد المسيح وعيد دانل المقبرة ثم ر مقها و

سيا ر بعييد ذلي صييوب التييرق إلييى ن مييات هقييا

قبرن قائماد حتى اليوم

3

ي سي لين كبييرة بكتييمير بييالقرب ميين سيريقاجار ) حيييث مييازال

و يحظى هذان الريان القائالن بقظريية البيديل و قيدان اليوع – مثيل بعيض اآلراا األنيره – بتصيييد تيارين

د سيما من جاقب التفاسير اإلسالمية للقرآن الكريم

و

و لقييد تركييزت التييصمالت اإلسييالمية ميين القاحييية التارينييية حييول تفسييير بعييض اآليييات القرآقييية الت ي تتقيياول مسييصلة

صلب المسيح

و على الرغم من وجود مالحظات و تعليقات عليى هيذا الموعيوي ي بعيض المصيقفات األنيره بيين الحيين و
اآلنر مثل رسائل إنوان الصفا )  ، 4إ د ن كثر المقاقتات اإلسيالمية تيصثي ادر و عمقياد ي هيذا الموعيوي تقي

بين طيات التفاسير القرآقية

ما بالقسبة للدراسة الموسوعية التحليلية لكل التعليقات و التروح اإلسالمية للموعوي  ،قها د تق دانيل قطياق

هذا البحث الذي قحن بصددن

و سقركز يما يل على كثر تفاسير هل السقة ذيوعاد و ناصة تفسير الطبري  ،نر الدين الرازي  ،القرطبي ،

البيعاوي و سيد قطب

و تتقاول هذن التفاسير مسصلة و اة المسيح من نالل تحليل و تفصيل رب آيات قرآقية  ،و هذن اآليات ه "
اال ُ
ي َو ُمطَ ا ُر َ
 -1اآلية  )55من سيورة آل عميران " إِ ْذ قَ َ
هُ يَا ِعي َساى إِناي ُمت ََوفياََ َو َرافِعُاََ إِلَا ُ
ي َمرْ ِج ُع ُك ْم فَأَحْ ُك ُم
ِمنَ الُ ِذينَ َكفَرُوا َو َجا ِع ُل الُ ِذينَ اتُبَعُو َ فَوْ َ
ق الُ ِذينَ َكفَرُوا إِلَى يَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة ثُ ُم إِلَ ُ
بَ ْينَ ُك ْم فِي َما ُك ْنتُ ْم فِي ِه ت َْختَلِفُونَ )
ُاول ُ
هِ َو َماا
ايح ِعي َساى ا ْبانَ َمارْ يَ َم َرس َ
 -2اآلية  )151من سورة القسياا " َوقَوْ لِ ِ ْم إِنُاا قَت َْلنَاا ْال َم ِس َ
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن ُشبهَ لَ ُ ْم َوإِ ُن الُ ِذينَ ْ
اختَلَفُوا فِي ِه لَفِي َش ٍَّ ِم ْنهُ َما لَ ُ ْم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم إِ َُّل اتبَا َع
قَتَلُوهُ َو َما َ
الظُن َو َما قَتَلُوهُ يَقِينًا )

 3كيقيث كراج  :قداا المآذن )  The call of the Minaretإ  - 224الطبعة الثاقية مزيدة و مققحة – من مطبوعات 1885 Daystar
4

قام قيل روبقسون بتلنيإ ره نوان الصفا

كتاباتد المسيح

اإلسالم و المسيحية )  Christ in Islam and Christianityإ 51 – 51

–  - State University Pressقيويور  ) 1881كما يل " لقد ُوع جسد المسيح قاسوتد ) على الصليب  ،و ثبتت يدان بالمسامير يد  ،و
عرب جقبد بالرمح  ،ثم قزل من وق الصليب و كفن ووع جسدن القبر  ،و بعد مرور ثالثة
ظل مصلوباد طيلة يوم كامل حيث سق نالد و ُ
يام ظهر المسيح للتالميذ الذين سرعان ما تعر وا عليد  ،و عقدما اقتترت األنبار بعدم قتل المسيح هري اليهود إلى المقبرة و تحوها إد قهم لم

يعثروا على ثر لقاسوت المسيح جثتد )
و على الرغم من ن إنوان الصفا ير عون كلية الزعم المسيح بصلوهية المسيح  ،إد قهم – على ما يبدو – يعتقدون حقيقة حدوث الصلب)

2

اَ لَ ُا ْم إِ َُّل َمااا أَ َمرْ تَنِااي بِا ِه أَ ِن ا ْعبُا ُدوا ُ
 -3اآلييية  )111ميين سييورة المائييدة َمااا قُ ْلا ُ
هَ َربااي َو َربُ ُك ا ْم
َ َعلَ ْي ِ ْم َش ِيدًا َما ُد ْم ُ
َو ُك ْن ُ
اي ٍء
ياب َعلَا ْي ِ ْم َوأَ ْناََ َعلَاى ُكال َش ْ
َ فِي ِ ْم فَلَ ُما ت ََوفُ ْيتَنِي ُك ْنََ أَ ْناََ ال ُرقِ َ
َش ِي ٌد )
وت َويَوْ َم أُ ْب َع ُ
ت َويَوْ َم أَ ُم ُ
ي يَوْ َم ُولِ ْد ُ
ث َحيًّا )
 -4اآلية  )33من سورة مريم " َوالس ََُل ُم َعلَ ُ
بنصوإ التفاسير المنتلفة لهذن اآليات يعرب المستترق روج

رقالدز عن ما يل "

قره ن التفاسير د تتفق م بععها البعض  ،و لكين السيؤال عليى وجيد النصيوإ هيو " متيى ميات المسييح؟

هل هو موت

قهاية حياة عادية م موت سو

يحدث قبل قهاية الزمن عقد اقتراب الساعة األنيرة؟ هل كان

ذل ي موت ياد حقيقي ياد م مجييرد سييقة ميين القييوم؟ و إن كييان موت ياد حقيقي ياد هييل يتصيياد
كاقت هقال

م ي وقييت الر ي إلييى السييماا م
5

ترة زمقية اصلة بين الموت و الر ؟ م العلم ن جمي هذن اآلراا لها من يؤيدها

و سييقره يمييا يلي مييا إذا كاقييت التفاسييير و التييروح متعييددة و متبايقيية علييى حييد زعييم رقالييدز  ،و إذا كييان األميير
كذل

عع

قق سصحاول البرهقة عليى ن تعيدد هيذن التفاسيير و تقوعهيا د يجيب ن يقظير إلييد عليى قيد عالمية عليى

هذن التفاسير و تقاقعها  ،و إقما هو دليل على تراث تفسيري زانر

 -3الطبري

إن ول مييا قتقاولييد ميين هييذن التفاسييير هييو تفسييير ب ي جعفيير محمييد بيين جرييير الطبييري المتييو ى سييقة  313هي ي /
 823م )  ،و م ن هذا التفسير ليس ول تفسير تم تصليفد للقرآن  ،إد قد من وائل التفاسير الت مازالت تثري

حياة المسلمين بعم ل
قو ل
تصثير بال ين حتى يومقا هذا و يعتبرن المسلمون بحق "
ألقوال السل
وم

التفسير

6

عل التفاسير المصثورة الجامعة

ن ما جمعد الطبري من قوال سابقيد و تفاسيرهم هو بمثابة القلب مين تفسييرن هيذا  ،إد ن بعيض العلمياا

الذين درسوا هذا التفسير يجقحون إلى القول بصققا د يجب ن قحكم على الطبري بدون وجيد حيق بصقيد ليم يقيم ييد

بت ا سوه ققل قوال السل

الصالح دون ن يعي

يقول حد محقق تفسير الطبري "

إليها تيئاد من عقدن

ظلم بععهم هذا التفسير كثيي ادر عقيدما جعليون تفسيي ادر بالميصثور قيط  ،و صيقفون ي مدرسية التفسيير األثيري إقيد

تفسييير بالمييصثور و زيييادة  ،و هييو ُيصييق

عييمن مدرسيية التفسييير األثييري القظييري الت ي تجم ي بييين إي يراد األق يوال

المصثورة و بين القظرات و ادجتهادات و ادستقباطات – و الت

بدي الطبري يها يما إبداي

7

ما عن اآليات الت لها كثر من وجد للتفسير قد كان الطبري يوردها حسب قظيام كيان يتبعيد دومياد و هيو عميل

قائميية مرتبيية لهييذن الوجييون طبق ياد لمييده معر تييد بالروايييات الت ي توردهييا  ،و بعييد ن يقييوم بترتيييب هييذن ادحتمييادت
 5روجي أرنالدز – عيسى بن مريم ،نبي اإلسَلم )Paris : Desclee1980 ( Jesus : Fils de Marie , prophete de l'Islam
ص 183-181
 6صالح عبد الفتاح الخالدي – مقدمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري – تفسير الطبري  :بجامع البيان في تأويل آي القرآن
 دمشق  ،دار القلم – طبعة  ، 1811ص  1المجلد األول . 7المرجع السابق
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المقبولة كان يعلق عليى ك ليل مقهيا عليى حيدة كيصن يقيول " إن هيذا تفسيير ارجيح و ن ذا تععيدن دلية كثير مين
غيرن

و مثادد على هيذا  ،قيورد تفسيير الطبيري لكلمية متو يي ) مين اآلييد  ) 55ي سيورة آل عميران  ،إذ يقيول "

انتل

-1

هل التصويل

هذن اآلية

معقى الو اة الت ذكرها ا عز و جل

قييال بععييهم " ه ي و يياة قييوم و كييان معقييى الكييالم علييى مييذهبهم " ق ي مقيم ي و ار ع ي

قوم

ثم استتهد الطبري بصحد األحاديث الذي يؤيد هذا التفسير )

و قالوا معق

ي

الو اة القبض ،

 -2و قال آنرون " معقى ذل " إق قابع من األرض ار ع إل ّ
كما يقال " تو يت من الن ما ل عليد بمعق " قبعتد و استو يتد قالوا معقي قوليد " أناي
متوفيَ و رافعَ ) ي " قابع من األرض حياد إلى جواري و آنذ إلى ما عقدي ب ير موت ،
و ار ع من بين المتركين و هل الكفر ب

قال ابن زيد

قولد " إني متوفيَ و رافعَ إلا ّي

) قيال" متو يي ) " قابعي  ،قيال " و متو يي ) و ار عي ) واحيد  ،قيال و ليم يميت بعيد حتيى
يقتل الدجال و سيموت

و قر قيول ا عيز و جيل " و يكلام النااس فاي الم اد و ك اَلً ) قيال " ر عيد ا إلييد قبيل ن يكيون
كهالد ،

قال " و يقزل كهالد

و معى الطبري يسوق بعض األحاديث الت تدل على ن معقى الو اة هو

القبض )

-3

و قييال آنييرون " معقييى ذلي " إقي متو يي و يياة مييوت حقيقي  ،و معقي

-4

و قال آنرون " هيذا مين المقيدم اليذي معقيان التيصنير  ،و الميؤنر اليذي معقيان التقيديم  ،و المعقي "

مميت

ثم ورد الطبري عدداد من األحاديث الت تععد هذا التفسير )

إنااي متوفيااَ ) " ي "

إذ قييال ا يييا عيسييى إقي ار عي إلي ّ و مطهيير ميين الييذين كفييروا  ،و متو يي بعييد إق ازلي إيييا إلي
ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدقيا
ثم معى الطبري يعاد

سوق بعض األحاديث الت تؤيد هذا التفسير )

و ول ي هييذن األق يوال بالصييحة عقييدقا  ،قييول ميين قييال " معقييى ذل ي " ّق ي قابع ي ميين األرض و ار ع ي إل ي ّ )
لتواتر األنبار عن رسول ا صلى ا عليد و سلم قد قال " يقزل عيسى ابين ميريم يقتيل اليدجال  ،ثيم يمكيث
األرض مدة ذكرها

8

*
و على هذا قد عمن الطبري

*

*

تفسيرن رب قظريات استقاها ممن سبقد من المفسرين و ه "

 8المرجع السابق
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لقى القوم على المسيح ،

-1

نا

-2

ن ا تو ان  ،ي قبعد ،

 -3الموت بمفهومد الحقيق ،
 -4قظرية التقديم و التصنير

ي تقديم الر على الموت )

و يبدو جلياد ن الطبري قد رجح القظرية الثاقية لما لها من تصييد كبير

تفاسير السل

 ،و لكن يجب عليقا ن

د ق فل ن الطبري يقر بصن كالد من هذن القظريات األرب تحظى بالتصييد الترع من كا ة التفاسير التي تقاوليت
تل القصوإ القرآقية و يمكن القول بصن قظريية إلقياا القيوم عليى المسييح بمثابية سياس اليري السيائد ي هيذن
اآلوقة و القائل بصن المسيح قد قد وعيد على الصليب ثم استرد وعيد

–إ)2

و ق ييد ت ييار الطب ييري إل ييى قظري يية الب ييديل و التي ي
 )151من سورة القساا كذل

القبر و قد ترقا إلى هيذا اليري سيلفاد

ومصق ييا إليه ييا ي ي الص ييفحة الثاقي يية يعي ياد ) عق ييد تفس يييرن ل ي يية

لمح الطبري إلى قظرية البديل بتي ا مين اإليجياز ثقياا تيرحد ل يية  )54مين

سورة آل عمران و هي اآليية السيابقة مباتيرة ل يية التي

تيرقا إليهيا عيمن اآلييات األربي  ،إد ن الطبيري تقياول

هيذن القظريية بتي ا ميين التفصييل عقيد تيرحد لكلمييات " ُ شابّه ل اام ) و التي هي جيزا ميين آيية رقيم  )151ي
سورة القساا
لقد كان الطبري عالماد بروايات تؤيد قظريات متعددة لتفسير هذن اآلية  ،و
و قد انتل

هل التصويل

صفة التتبيد الذي ُتبِّد لليهود

ذل يقول "

مر عيسى عليد السالم )

9

و قد اقتهج الطبري مقهجاد متابهاد عقد سردن لتل القظريات المتعددة الناصة بكيفية التتيبيد ،حييث كيان الطبيري
على علم برواية تقول بصن ا

يكيون المسيييح األصيل

لقى بتبد المسيح على كا ية حواريييد  ،لدرجية ن اليهيود ليم يسيتطيعوا معر ية يهيم

كييذل كيان الطبييري عليى د ارييية ب حييده الرواييات األنييره التي تتييير إليى ن المسيييح قييد

سصل الحواريين ن ينرج من بيقهم متطوي واحد ليلق ا تبد المسيح عليد ثم يصلب بددد من المسيح

و بعييد ن عييرض الطبييري هيياتين القظ يريتين عمييد إلييى بيييان ترجيحييد ألي مقهمييا كمييا كاقييت عادتييد  ،حيييث رجييح

الطبري القظرية األولى القائلة بصن ا قد لقى تبد المسيح على حوارييد جميعاد  ،و قد علل الطبري ترجيحد لهذا
الري بقولد " لو لقى تبد المسييح عليى واحيد قيط مين تالمييذن  ،لكاقيت الحييرة ي جاقيب اليهيود قيط  ،و لميا
وق التالميذ قفسهم و د األجيال المسيحية الت تلتهم قهب الحيرة و الريبة

ما بالقسبة لتفسير اآلية  )111من سورة المائدة قد جدد الطبري تصكيدن على رجحان تفسير كلمة "

ض )  ،و قد وعح الطبري بجالا ن قظرية تصوييل معقيى تيو ى عليى قيد
توِّى ) على قها تعق
قََب َ
قبض ) تتتمل على القظرية القائلة بالبديل  ،و لم يزد الطبري عن ن كرر قفس األلفاظ القرآقية الواردة
 )33من سورة مريم عن موت المسيح و إبعاثد ) عقد تقاولد الناط

اآلية

لتفسير هيذن اآليية  ،حتيى قيد ليم يعيرج

إل الحديث عما إذا كاقت لهذن اآلية عالقة عمقية بما حدث على الصليب م د
 9المرجع السابق

5

*

*

*

الرازي
 -2فخر الدين َّ

إذا كان الطبري هو إمام التفسير بالمصثور  ،ن تفسير نر اليدين اليرازي المتيو ى سيقة  131ه ي – 1213م )
10

يعييد حجيية ي التفسييير بييالري  ،حيييث كييان ال يرازي يعييرض للتفاسييير المتعييددة الت ي نلفهييا السييل

 ،كمييا كييان

يستتييهد بمييا ورد عيين القب ي و الصييحابة و التييابعين ميين نبييار و آثييار  ،و لكقييد لييم يي َير عييرورة تك يرار األسيياقيد
الناصة بهذن اآلثار و تل األنبار – على عكس ما كان يره الطبري

و قظ ادر لما وهب ا الرازي من عقل طن  ،محلل و مدقق  11قد كان يعمد إلى عرض الوجون الممكقة لليقإ ثيم
يقوم بتقييمها و قاد ألهميتها من القاحية العقائدية

و لقد كان الرازي ملماد بعلوم الحديث و التفسير  ،كما كان من ئمة الكالم القيابهين  ،باإلعيا ة إليى نبيرة واس ل
يعة
و حييذ ل
ق بالفلسييفة  ،إلييى جاقييب الت ازمييد التييام بالي ة
يذب عيين رقيية األتيياعرة عييد مبيياد المعتزليية و الفييرق اإلسييالمية

األنره

و لقد قام الرازي بتوظيي
جين ماكولي

هيذن العليوم و المعيار

يميا توظيي

عقيد تقاوليد لمسيصلة ميوت المسييح  ،و هيو ميا د ي

إلى القول عن تحليل الرازي لوجون تصويل كلمة متو ي ) "

إن ما قام بد الرازي هو عمل تفسيري

مقتهى الروعة و اإلتقان

إققا قجد ن الرازي قد بد بتقسيم التصويل الناإ بكلمة

طريقين "

12

متو ي

) اآليية  55مين سيورة آل عميران ) إليى

 األول " و هو إجراا اآلية على ظاهرها من غير تقديم و د تصنير يها ،
 و الثاق " و هو رض التقديم و التصنير يها

و يبييدو جلي ياد ن ال يرازي كييان يميييل إلييى الطريييق األول و الييذي سييمان بالظيياهر ) و يقدمييد ،و قييد ثبييت ال يرازي

ثماقية وجون منتلفة إليراد معقيى متو يي ) و قيد كيد صيراحة عليى قيد يعتبير جميي هيذن الوجيون مقبولية  ،و

ه "

ال تركهم حتى يقتلوق  ،بل قيا

-1

الوجد األول "معقى قولد تعالى " إني متوفيَ) ي متمم عمر

-2

الوجد الثاق " متو ي ) ي مميت  ،و هو مروي عن ابن عبياس و محميد بين إسيحاق  ،قيالوا "

ار ع إلى سمائ  ،و مقرب بمالئكت  ،و صوق عن ن يتمكقوا من قتل  ،و هذا تصويل حسن
و المقصود ن د يصل عداؤن من اليهود إلى قتلد ثم قد بعد ذل

كرمد بصن ر عد إلى السماا ثم

 10و يصر ماكوليف بعدم صحة الرأي القائل بوفاته سنة  1238م
 11محمود أيوب  " ،نحو كريستولوجي إسَلمي  Towards an Islamic Christologyالجزء الثاني  :موت المسيح بين الحقيقة
و اَّلفتراء ( دراسة حول وفاة المسيح في تفاسير أهل السنة في العالم اإلسَلمي ) المجلد 13
(  ) The Hartford Seminary foundation 1980ص 82
 12ماكوليف ص 131

6

انتلفوا على ثالثة وجد " حدها " قال وهب " تو ثالث سياعات ثيم ُر ي  ،و ثاقيهيا " قيال محميد
بن إسحاق " تو سب ساعات  ،ثم حيان ا و ر عد  ،و ثالثها " قال الربي بن قس " إقد تعالى
تو ان حين ر عد إلى السماا  ،قال تعالى "

ه يتوفى األنفس حين موت ا و التي لم تمَ في منام ا ) [ الزمر " ] 42
 -3الوجد الثالث " ن الواو قولد تعالى متو ي و ار ع إل ة ) تفيد الترتيب  ،اآلية تدل على ن
ا يفعل بد هذن األ عيال  ،صميا كيي يفعيل و متيى يفعيل  ،ياألمر ييد موقيو عليى اليدليل  ،و قيد
ثبييت الييدليل قييد ح ي ّ  ،و ورد النبيير عيين القب ي
الدجال ،ثم إقد تعالى يتو ان بعد ذل
-4

صييلى ا عليييد و سييلم ) " قييد سيييقزل و يقتييل

الوجد الراب " ما قالد بو بكر الواسط  ،و هو ن المراد إقي متو يي ) عين تيهوات و حظيوظ
عمييا سييوه ا د يكييون ل يد
يى ) و ذل ي ألن ميين لييم يصيير اقي ياد ّ
قفس ي  ،ثييم قييال تعييالى و ار ع ي إلي ّ
وصيول إليى مقيام معر ية ا  ،و يعياد عيسيى لميا ُر ي إليى السييماا صيار حاليةال كحيال المالئكية ي

-5

زوال التهوة و ال عب و األنالق الذميمة
الوجييد النييامس " ن التييو

هييو نييذ التي ا وا يياد  ،و لمييا علييم ن ميين القيياس ميين ينطيير ببالييد ن

الييذي ر عييد ا هييو روحييد د جسييدن ذكيير هييذا الكييالم ليييدل علييى قييد عليييد السييالم ر ي بتمامييد إلييى
السماا بروحد و جسيدن ،و ييدل عليى صيحة هيذا التصوييل قوليد تعيالى و ماا يرارونَ مان شاي ٍء )

[القساا " ]113

 -1الوجد السادس" إق متو ي ) ي جعل كيالمتوة  ،ألقيد إذا ر ي إليى السيماا و اققطي نبيرن
و ثي يرن ع يين األرض ك ييان ك ييالمتوةى  ،و إط ييالق اس ييم التي ي ا عل ييى م ييا يت ييابهد ي ي كث يير نواص ييد
و صفاتد جائز حسن

 -1الوجد الساب " ن التو هو القبض  ،يقال " و ةاق الن دراهم و و اق و تو يتها مقد كما
إلى و تسلمتها مقد  ،و قيد يكيون يعياد تيوةى بمعقيى اسيتو ى  ،و عليى كيال
يقال سلةم الن دراهم
ّ
ادحتمالين كان إنراجد من األرض و ر عد إلى السماا تو ياد لد
-8

الوجييد الث ييامن " ن يقييدر ي ييد حييذ

المع ييا

و التق ييدير " متييوِّ عملي ي بمعقييى مس ييتو ى عملي ي

و ار ع ي إل ي ّ ) ي و ار ي عمل ي إل ي ّ  ،و هييو كقولييد تعييالى " إليااه يصااعد الكلاام الطيااب ) [
عر يد ن ميا يصيل
اطر "  ، ]13و الميراد مين هيذن اآليية ن ا بتيرن بقبيول طاعتيد و عماليد  ،و ّ

إليد من المتاعب و المتاق
د يهدم ثوابد

تمعيية ديقيد و إظهيار تيريعتد مين األعيداا هيو د يعيي جيرن و

7

هذن جملة الوجون المذكورة على قول من يجري اآلية على ظاهرها

13

و قد كد الرازي على ن هذن الوجون المنتلفة تحظى بقبول علماا األمة اإلسالمية  ،و لقد ترقا إليى بعيض هيذن
الوجون من قبل مثل تل القائلة بي "

 -1موت المسيح و إحياان حقيقة كما
ن الو اة تعق القبض كما

-2

)1

،)2

و إن كاقت هقا بعض الوجون الت لم قوردها قُبالد  ،مثل الت تتير إلى "
 -1إتمام حياة المسيح كما

،)1

 -2عدم العلم بوقت و د كيفية الموت و الر إلى السماا كما
ن الموت و الر كاقا بالروح و الجسد معاد كما

-3

 -4تفسييير الواس ييط الصييو
القفسية

،)5

،)3

ال ييذي ذهييب إل ييى ن المقص ييود هقييا ه ييو م يوت الت ييهوات و الل ييذات

و الجسدية كما

)4

و بعييد ن اسييتعرض ال يرازي وجييون التصويييل طبق ياد للمعقييى الظيياهر  ،عييرج بعييد ذل ي علييى الصييق

الثيياق

قظرييية

التقييديم و التييصنير ) قييائالد " و مييا الطريييق الثيياق " و هييو قييول ميين قييال " دبييد ي اآلييية ميين تقييديم و تييصنير ،
حيث ن الواو
اليدقيا

قولد متو ي و ار عي ) د تقتعي الترتييب  ،و المعقيى قيد ار عيد حيياد ثيم يتو يان بعيد إق ازليد

و إن كيان اليرازي د ييره وجيوب التقيديم و التيصنير طالميا ن المعقيى يمكين هميد بسيهولد و يسير

من الظاهر  ،و ينتتم الرازي حديثد قائالد "

و علم ن الوجون الكثيرة الت قدمقاها ت ق عن التزام منالفة الظاهر – و ا

علم

14

و قيد يرد اليرازي مسياحة كبييرة للحيديث عين قظرييية البيديل ) ناصيية يميا يتعليق باآلييية  )55مين سييورة

آل

عمران  ،و اآليية  )151مين سيورة القسياا  ،و ييره ن ا تيراض وجيود بيديل للمسييح هيو السيبيل األمثيل لفهيم آيية

القسيياا

15

" … و مااا قتلااوه و مااا صاالبوه و لكاان شاابه ل اام … )  ،و م ي ذل ي

عقائدي
وي و اآلنر
ّ
القظرية ن تجيب عن اعتراعين حدهما ل ّ

ي ن ال يرازي يييره ن علييى هييذن

و يعرض الرازي لالعتراض الل وي عقد تفسيرن ل ية  )151من سورة القساا يقول "

قوليد تعييالى " ّتيبد ) مسييقد إليى ميياذا ؟  -إن جعلتيد مسييقداد إليى المسيييح هيو متييبد بيد و ليييس بمتييبد  ،و إن
سقدتد إلى المقتول المقتول لم يجر لد ذكر

و الجواب من وجهين "

 13محمد فخر الدين ضياء الدين عمر الرازي – تفسير الفخر الرازي المشت ر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب  ،تحقيق خليل
محي الدين المايس ( بيروت  :دار الفكر ) 1883
 14المرجع السابق
 15و نرى الرازي يقول عند تفسيره لآلية (  ) 55من سورة آل عمران  " :و لفظ القرآن يدل على أن ه تعالى رفع المسيح
و ألقى شب ه على غيره " ثم أننا نلحظ من تفسيره لآلية (  ) 151من سورة النساء أنه ليس متأكداً بالدرجة ذات ا من أن هذه
هي الطريقة المثلى لتأويل هذه اآلية .

8

األول " قد مسقد إلى الجار و المجرور  ،و هو كقول " ُنيةل إليد  ،كصقد قيل " و لكن وق لهم التبد
الثاق " ن يسقد إلى عمير المقتول ألن قولد تعالى و ما قتلون ) يدل على قد وق القتل على غيرن صار
ذل ال ير مذكو ادر بهذا الطريق  ،حسن إسقاد ُتبةد ) إليد

16

و تجدر اإلتارة إلى ن الجواب الثاق يفترض جددد حدوث عمليد تبديل  ،على العكس تمامياد مين الجيواب األول
و الذي يعرض الفعل ُتبةد ) المبق للمجهول على قد مسيقد ل يير العاقيل  ،إذ المعقيى " هكيذا بيدا األمير لهيم ،
و " اتتبد التبس ) األمر عليهم

ثم عرض الرازي لذل ادعتراض العقائدي و حاول اإلجابة عليد

ما يل "

17

إذا جاز ن يقال إن ا تعالى يلق تبد إقسان عليى إقسيان آنير هيذا يفيتح بياب السفسيطة  ،قيا إذا ريقيا زييداد
لعلد ليس بزيد  ،و لكقد لقى تبد زيد عليد  ،و عقد ذل د يبقى القكاح و الطيالق و ل
و
الملي موثوقياد بيد ،

يعاد يفع القدح

التواتر ألن نبر التواتر إقما يفيد العلم بترط اقتهائد

اآلنرة إلى المحسوس

ذا جوزقا حصيول مثيل هيذن التيبهة ي المحسوسيات توجيد الطعين ي التيواتر  ،و ذلي يوجيب القيدح ي جميي

الترائ  ،و ليس لمجيب عقد بصن ذل منتإ بزمان األقبياا عليهم السالم

ألققييا ققييول " لييو صييح مييا ذكيرتم ييذل إقمييا يعيير بالييدليل و البرهييان ميين لييم يعلييم ذلي الييدليل و د ذلي البرهييان
وجب ن د يقط بت لا من المحسوسات و وجب ن د يعتميد عليى تي لا مين األنبيار المتيواترة  ،و يعياد في
ل
حيقئذ يعود ادحتمال المذكور جمي األزمقة
زماققا إن اقسدت المعجزات طريق الكرامات مفتوح  ،و

و بالجملة فتح هذا الباب يوجب الطعن

التواتر  ،و الطعين ييد يوجيب الطعين ي قبيوة جميي األقبيياا علييهم

الصالة و السالم  ،هذا ري يوجب الطعن

و الجواب "

انتلفت مذاهب العلماا

األصول كان مردوداد

هذا الموعوي و ذكروا وجوهاد نمسة "

الوجد األول" ن اليهود عمدوا إلى قتل رجل آنر و زعموا كاذبين قهم قتلوا المسيح قفسد
الوجد الثاق " ن اليهود لما علموا قد حاعر

البييت الفالقي مي صيحابد  ،مير يهيوذا رئييس اليهيود

رجالد من صيحابد يقيال ليد طيطيايوس ن ييدنل عليى عيسيى علييد السيالم مين سيق
على ذل الرجل تبد عيسى ظقون هو صلبون و قتلون

البييت و لقيى

الوجييد الثالييث" ن اليهييود وكليوا عيسييى رجيالد يحرسييد و صييعد عيسييى عليييد السييالم ي الجبييل و ر ي إلييى
السماا ،و لقى ا تبهد على ذل الرقيب قتلون و هو يقول لست بعيسى

 16انظر تفسير الفخر الرازي.
 17و قد أثبَ الرازي إشكاَّلت أخرى و حاول اإلجابة علي ا عند تفسيره لآلية ( )55من سورة آل عمران.

9

الوجد الراب "

ن اليهود لما هموا بصنذ عيسى عليد السالم و كيان معيد عتيرة مين صيحابد قيال لهيم "

من يتتري الجقة بصن يلقى عليد تبه ؟ قال واحد مقهم " قا  ،صلقى ا تبد عيسى علييد يصُنرج

و قُتل  ،و ر ا عيسى عليد السالم
الوجد النامس " كان رجل يدع قد من صحاب عيسى عليد السالم  ،و كان مقا قياد يذهب إليى اليهيود
صلب
ليدلهم عليد  ،لما دنل اليهود ألنذن لقى ا تعالى تبهد عليد قُتل و ُ

و هذن وجون متعارعة متدا عة و ا

علم بحقائق األمور

18

و يمكقق القول بصن تفسير نر الدين الرازي هو كثر التفاسير الت يتقاولها هذا البحث دقة و عظمهيا تيرحاد و
متعها تحليالد لما اعتقدن مسيحيوا الترق حول موت المسيح و قيامتد إن كالد من تحليالتد للمعتقدات المسيحية

و تعليقاتد على تل المعتقدات لجديرة بصن ققتبسها بصكملها

و يمع الرازي

تفسير اآلية  )151من سورة القساا إلى ن يصل إلى الكلميات " و إن الذين اختلفوا فيه

لفي شَ منه … ) يقول "

القصيياره متفقييون بصسييرهم علييى ن اليهييود قتلييون  ،إد ن كبييار ييرق القصيياره ثالثيية " القسييطورية ،
الملكاقية 19و اليعقوبية"20

و

 -ما القسطورية " قد زعموا ن المسيح صلب من جهية قاسيوتد د مين جهية دهوتيد  ،و كثير الحكمياا

يرون ما يقرب من هذا القول  ،قالوا ألقد يثبت ن اإلقسيان لييس عبيارة عين هيذا الهيكيل بيل هيو إميا
جسم تري

مقساب

هذا البدن  ،و إما جوهر روحاق مجرد

 ،القتل إقما ورد على هذا الهيكيل  ،و ميا اليقفس التي هي

ما ورد عليد

د يقال " كل إقسان كذل

ذاتد و هو مدبر

هذا البيدن

ي الحقيقية عيسيى علييد السيالم القتيل

ما الوجد لهذا التنصيإ ؟

ألقا ققول " إن قفسد كاقت قدسية علوية سماوية تديدة اإلتراق باألقوار اإللهية عظيمة القرب من

رواح المالئكة  ،و القفس متى كاقت كيذل ليم يعظيم تصلمهيا بسيبب القتيل و تنرييب البيدن  ،ثيم قهيا

بعد

ادقفصييال عيين ظلميية البييدن تييتنلإ إلييى سييحة السييموات و ق يوار عييالم الجييالل يييعظم بهجتهييا و
سعادتها
هقا

و معلييوم ن هييذن األحيوال غييير حاصييلة لكييل القيياس بييل هي غييير حاصييلة ميين مبييد نلقييد آدم عليييد
السييالم إلييى قيييام القياميية إد ألتييناإ قليلييين  ،هييذن هي الفائييدة ي تنصيييإ عيسييى عليييد السييالم
بهذن الحالة

 18انظر تفسير الفخر الرازي.
 19هم الذين يتبعون مذهب الكنيسة البيزنطية.
 20استخدم الكتاب لفظ ( اليعقوبية ) كمصطلح شامل لكافة الكنائس التي تسمى ( بالوحدي طبيعية ) و ليس فقط للكنيسة السورية
التي كانَ تتبع تعاليم يعقوب بن ا ّداي .

10

ب – و ما الملكاقية قالوا " القتل و الصلب وصال إلى الالهوت باإلحساس و التعور د المباترة
جي

– و قالت اليعقوبية " القتل و الصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين
هذا هو ترح مذاهب القصاره

وإن الذين اختلفوا فيه لفي شَ منه )

هذا الباب  ،و هو المراد مين قوليد تعيالى "

و قد ذهب محمود ييوب ي مقيال ليد قتير عيام  1883م إليى ن تعليقيات اليرازي حيول مسيصلة و ياة المسييح لهي

مثيال ارئي لميا سيمان بجيوهر ادتسياق القرآقي و ال يوإ وراا المعياق لميا وراا حقيائق التياريل المجيردة  ،21ثييم
يمع

يوب قائالد "

إن عبارات الرازي لترتق إلى درجة اإلحاطة بصسرار التحيدي القرآقي حيول حيياة السييد المسييح  ،كميا تمثيل هيذن
22
العبارات ققطة ل
بدا جيدة للتفاهم بين المسلمين و المسيحيين
و قد ذهب الرازي إلى قد كاقت للمسيح طبيعية مزدوجية ي يعقي

قيد كيان روحاقيياد و بيدقياد ي قفيس الوقيت  ،و

د ظيين ن مييا ذهييب إليييد ال يرازي هييو مجييرد بدعيية إغريقييية قديميية دوقمييا صييل ي الت يراث اإلسييالم الوثيييق  ،إذ
يمكققييا ن قييتلمس جييذور هييذن الفك يرة ي

عمييال بيين إسييحاق كاتييب ول سيييرة قبوييية – و الييذي تييار إليييد ال يرازي

سلفاد

يقول ابن إسحاق " [ بعد ن مر المسيح تالميذن ن يحملوا كلمة ا إلى العالم ]  ،و ر ا المسيح ،

و

كسان الريش و لبسد القور و قط عقد تهوة المطعم و المترب  ،طار م المالئكية و ظيل معهيم يطيو

حيول

العرش  ،إذ كان إقسياد مالئكياد  ،رعياد سماوياد]

23

 -1القرطبي

هيو بيو عبييد ا محميد بين حمييد األقصياري القرطبي

جليلة القدر و الذي اقتهج يد ميقهج التفسيير بالميصثور

المتييو

24

سيقة  111ه ي 1212 /م ) صيياحب حيد التفاسييير

و لقيد ثبيت القرطبي كثيي ادر مين الرواييات التي ذكرهيا

الطبري  ،و إن كان قد ثبت روايات نره لم تكن للطبري دراية بها

و علييى العكييس ميين الطبييري ي ن القرطب ي كييان يييورد القليييل ميين األسيياقيد الكامليية مركي ادز ُجي ّل اهتمامييد علييى متييون
األحاديث
و على الرغم من ن القرطب كان د يميل إليى التفسيير بيالري  ،25إد ققيا سيقلحظ يميا ييصت

قيد كيان د يتيواقى

اللجوا إلى الري* عقد المفاعلة بين وجون التفسير المنتلفة  ،بددد من ادعتماد على صحة اإلسقاد

 21انظر هامش رقم 14
 22المرجع السابق
 23جوردان دارنيل نيوباي  The Making of the Last Prophetإعادة صياغة سيرة النبي محمد ( صلى ه عليه و سلم )
( 1888 ( )Colombia : University of South Carolina Pressم ) ص 213
 24و قد رفض القرطبي صراحة فكرة التفسير بالرأي – روجي أرنالدز  : Roger Arnaldezأبو عبد ه القرطبي في دائرة المعارف
اإلسَلمية  The Encyclopaedia of Islamالطبعة الثانية  1813 ( Leidenم ) ص 513
 25المرجع السابق
* الرأي عند األصوليين هو استنباط األحكام الشرعية باستخدام قواعد مقررة – المعجم الوجيز  -المترجم

11

عدة للقظريات المنتلفة حول موت المسيح  ،و مقها "
و لقد ثبت القرطب
تفسيرن وجوهاد ّ
 -1التقديم و التصنير ي تقديم الر على الموت ) ،
-2

القبض و الر من األرض إلى السماا ،

-3

الموت بمفهومد الحقيق و القيامة بعد الموت ،

-4

القوم ،

 -5و قظرية البديل و التبيد
و إن كييان القرطب ي لييم يستحسيين تل ي القظرييية القائليية بمييوت المسيييح موت ياد حقيقي ياد و قيامتييد لمييا تقطييوي عليييد ميين

قييد ارتييصه

تعييارض لاحاديييث المتيواترة بقييزول المسيييح عليييد السييالم ي آنيير الزمييان و قتلييد للي ّيدجال  ،و مي ذلي
القرطب ّ ن يثبتها كصحيد القظرييات التي تحظيى بتصيييد بعيض علمياا اإلسيالم عليى سياس وجيود بعيض األحادييث
الت تععدها
اآلية  )55من سيورة آل عميران  ،يقيول القرطبي

و قد ثبت القرطب الوجون اآلتية حول و اة المسيح و ر عد

"

قولد تعيالى " إني متوفيَ و رافعَ إلا ّي)

الفراا
 -1قال جماعة من هل المعاق مقهم
ّ
العحا و ّ
علييى التقييديم و التييصنير  ،ألن ال يواو د توجييب الرتبيية و المعقييى " إق ي ار ع ي إل ي ّ و مطهيير ميين
الذين كفروا و متو ي بعد ن تقزل من السماا
-2

و قييال الحسيين و ابيين جيريج " معقييى متو يي ) " قابعي و ار عي إلييى السييماا ميين غييير مييوت ،
مثل تو يت مال من الن ي قبعتد

 -3و قال وهب بن مقبد " تو ى ا عيسى عليد السيالم ثيالث سياعات مين قهيار ثيم ر عيد إليى السيماا

و هييذا يييد ُبعييد ي قييد صييح ي اإلنبييار عيين القبي صييلى ا عليييد و سييلم – قزولييد و قتلييد الييدجال
على ما بيقان كتاب التذكرة  ،و هذا الكتاب حسب ما تقدم  ،و ما يصت

 -4و قال ابن يزيد " متو ي )" قابع  ،و متو ي و ار ع واحد  ،و لم يمت بعد
 -5و روه ابن طلحة عن ابن عباس " معقى متو ي " مميت
 -1الربي بن قس " و ه و اة قوم ي قال ا تعيالى "

و هو الذي يتوفاكم بالليل … ) [ األقعيام 13

] ي " يقيمكم  ،ألن القوم نيو الميوت ي كميا قيال صيلى ا علييد و سيلم – لميا سيئل " ي الجقية

قطقى
نرجد الدار
قوم ؟ قال " د  ،القوم نو الموت  ،و الجقة د موت يها
ّ
 -1و الصييحيح ن ا تعييالى ر عييد ميين غييير و يياة و د قييوم إلييى السييماا كمييا قييال الحسيين و ابيين زيييد ،

يحا "
يحا
قييال العي ّ
و هييو انتيييار الطبييري  ،و هييو الصييحيح عيين ابيين عبيياس  ،و قالييد العي ّ
كاقت القصية لميا رادوا قتيل عيسيى اجتمي الحوارييون ي غر ية و هيم اثقيا عتير رجيالد يدنل علييهم
المسيح من متكاة ال ر ة  ،صنبر إبليس اليهود ركب ميقهم ربعية آد

رجيل صنيذوا بياب ال ر ية ،

12

الجقة ؟ قال رجيل " قيا ييا قبي ا ،

قال المسيح للحواريين " يكم ينرج و ُيقتل و يكون مع
صلقى إليد مدرعة من صو و عمامة من صو و قاولد عكازن و لقى عليد تبد عيسى  ،نرج
و م ييا المس يييح كس ييان ا الييريش و لبس ييد الق ييور و قطي ي عق ييد ل ييذة

عل ييى اليه ييود قتل ييون و ص ييلبون

المطعم و المترب طار م المالئكة

26

 -8و ني ي ادر ورد القرطب ي قصيية متييابهة لتل ي المثبتيية ي  1متعييمقة إلقيياا تييبد المسيييح علييى غي يرن ،
و إن كاقت تنتل

عن سابقتها

بعض األمور

27

و على هذا قد ثبت القرطب نمسة وجون للتفاسير السائرة
 -1التقديم و التصنير

،)1

كما

-2

الو اة بمعقى القبض كما

-4

الموت بمعقى القوم كما

،)4،2

 -3الموت الحقيق و القيامة بعد الموت كما
-5

و وجود البديل كما

،) 5،3

،)1

)8،1

لعلقا دحظقا ن القرطب قد ورد سلسلة اإلسقاد
إليد ذل الري  ،و إذا ما نذقا هذا

العالم اإلسالم ي و ه "

الوجد الثيامن كاملية  ،دون ادقتصيار عليى ذكير مين يقسيب

ادعتبار عيالوة عليى ن القرطبي قيد يرد مسياحة كبييرة لليوجهين السياب

و الثامن إذا ما قورقا ب يرهما ،تبين لقا ن القرطب كان يميل إلى قظرية البديل

و قد لمح القرطب ب يجاز إلى هذن القظرية عقد تفسيرن ل ية  )151من سورة القساا قظ ادر ألقد قد ذكرهيا بتي ا
من التفصيل عقد تفسيرن لسورة آل عمران آية  )55و قد ثبتقاها سلفاد

و على اليرغم مين استحسيان القرطبي لقظريية البيديل إد قيد قير بيصن الوجيون األنيره تحظيى يعياُ بقبيول علمياا

اإلسالم

و قد ذكر القرطب قظرية موت المسيح موتاد حقيقياد و قيامتد عقد تفسيرن ل ية  )111من سيورة المائيدة

و قالحيظ قيد قييد اسيتندم كلمية " و يياة و هي غييير واعيحة الددلية علييى الميوت و إن كيان السييياق ييدل ددليية
قاطعة على قد كان يعق كلمة " موت )

و قييد ارتييصه القرطبي

يعياد ن يثبييت هييذن القظرييية عقييد تفسيييرن لسييورة المائييدة تمامياد كمييا عييل مي سييورة

آل

عمران قظ ادر لتصصل هذن القظرية  ،حتى و إن كان يره قها تتقاقض م ادعتقاد بقزول المسيح ي آنير الزميان

الدجال
و قتلد ّ

يقول القرطب ّ "

 26لعلكم تَلحظون أننا قد أوردنا هذه العبارة األخيرة [ الموضوعة بين عَلمت ّي التنصيص ] رواية عن ابن إسحاق  ،لكن
القرطبي قد حذف تكملة هذه العبارة و التي تقول بأن المسيح " كان إنسيا ً مَلئكيا ً أرضيا ً سماويا ً ".
 27أبو عبد ه محمد بن أحمد األنصاري القرطبي – الجامع ألحكام القرآن  ،تحقيق  :محمد إبراهيم الحفناوي – القاهرة  :دار
الحديث –  1884م.

13

ما قولد تعالى " فلما توفيتني كنَ أنَ الرقيب علي م ) قيل " هذا يدل على ن ا عز و جيل تو يان قبيل ن
ير عييد ي و ليييس بتي لا ي ألن األنبييار تظيياهرت بر عييد  ،و قييد ي السييماا ح ي  ،و اقييد يقييزل و يقتييل الييدجال –

على ما يصت بياقد – و إقما المعقى " لما ر عتق إلى السماا
قال الحسن "
الو اة

كتاب ا على ثالثة وجد "

 -1و اة الموت " و ذل قولد تعالى " ه يتوفى األنفس حين موت ا) [ سورة الزمر  ،آية ] 42
 ،يعق يتو اها عقد اققعاا األجل

 -2و يياة القييوم " قييال ا تعييالى " و هااو الااذي يتوفاااكم باللياال ) [ سييورة ادقعييام  ،آييية ، ] 13
يعق يقيمكم

 -3و اة الر " قال ا تعالى "
" ار ع

28

يا عيسى إني متوفيَ ) [ سورة آل عميران  ،آيية  ، ] 55ي
****

 -2البيضاوي

ي علييى الييرغم ممييا
قظ ي ادر ألققييا قركييز ي بحثقييا هييذا علييى تييهر تفاسييير هييل السييقة قييد اسييتبعدقا تفسييير الزمنتيير ّ
اقطوه عليد هذا التفسير من روعة البيان  ،و إحاطة بمكقون ل ة القرآن
و لقييد اقبييره علميياا األتييعرية للتحييذير ميين ذل ي الييقهج الييذي اتبعييد الزمنتييري ي تصويييل الق يرآن بمييا يمكقييد ميين

ادقتصييار لمبيياد المعتزليية الفاسييدة
علوم الل ة و ساليبها

29

 ،ب يالرغم ميين ن األتيياعرة قييد بييدوا إعجاب ياد كبي ي ادر بحييذق الزمنتييري ي

و م كل هذا يمكققا ن قتلمس آراا الزمنتري و كارن و لكن بعد تطهيرها من تيوائب اإلعتيزال ) ي طييات

تفسير قاصر الدين ب سعيد عبد ا البيعياوي المتيو ى سيقة  185ه ي  1281 /م و سيقة  181ه ي  1281 /م
30

ي المسيمى بالك ّتيا
) و اليذي يعتبير إليى بعيد الحييدود قسينة ميوجزة و مققحية مين تفسييير الزمنتير ّ
تفسيير البيعياوي يحظيى بتيهرة كبير  ،و إقبيال المسيلمين عليى قرااتيد كثير  ،و ذلي لر عيد لمبياد الزمنتييري
الت تصطبغ بادعتزال  ،و لص ر حجم هذا التفسير و سهولة حملد

لكقد من النطص ن قحكم على تفسير البيعاوي بصقد ليس إد مجرد صورة من الك ّتا

و إن كييان

و لكن بصياغة جديدة

و لقييد كييان البيعيياوي محيط ياد بمعظييم التفاسييير الكبييره الت ي سييبقتد  ،و د غييرو تفسييير البيعيياوي ميين عظ ييم

التفاسير ذك ادر  ،و جلها قد ادر

العالم اإلسالم اليوم

 28المرجع السابق
 29هذه العبارة مقتبسة من مقدمة ابن خلدون  ،و التي أوردها ماكوليفي في ص  52كمثال من بين أمثلة كثيرة لتحذير علماء
أهل السنة من قراءة تفسير الزمخشري.
 30ج – روبنسون  :البيراوي في موسوعة اإلسَلم  The Encyclopaedia of Islamالطبعة الثانية  1813 ( Leidenم ).
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علقا قلحظ ن البيعاوي كثي ادر ما يكتف بسيرد وجيون التفسيير المنتلفية لليقإ الواحيد  ،دون ن ييذكر مصيدر هيذن
الوجون و ما يرجحد مقها  ،و لعلد كان يحرإ على ن يكون سلوب كتابد وجي ادز و حجمد رتيقاد

و هذا هو ما اقتهجد البيعاوي عقد تفسيرن ل ية  )55من سورة آل عمران  ،قران يقول "
إذ قال ه يا عيسى إني متوفيَ … )

31

"

-1

ي مستو ى جل و مؤنر إلى جل المسمى ي عاصماد إيا من قتلهم ،

-3

و متو ي قائماد  ،إذ روه قد ُر قائماد ،
و مميت عن التهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت ،

-5

و قيل ماتد ا سب ساعات ثم ر عد إلى السماا و إليد ذهب القصاره

-2
-4

و قابع من األرض – من تو يت مال

ي قبعتد ،

32

قره قد قد ثبت العديد من القظريات لتفاسير صحيحة ترقا إليها سلفاد و ه "
-1
-2

استيفاا األجل ،

الو اة بمعقى القبض ،

-3

القوم ،

-4

موت التهوات ،

-5

موت و قيامة حقيقية

و يعلق البيعاوي على اآلية  )111من سورة المائدة قائالد "

فلما توفيتني  ) ..بالر إلى السماا  ،لقولد " إني متوفيَ و رافعَ ) و التو

"

نذ الت ا وا ياد  ،و الموت قوي مقد ي قال ا تعالى " ه يتوفى النفس حين موت ا و التي لم تماَ فاي منام اا

…)

33

ثم يقول البيعاوي

تفسير اآلية  )151من سورة القساا "

و قال قوم " صلب القاسوت و صعد الالهوت

34

و يفهم من سيياق الكيالم ن هيؤدا القيوم كياقوا مين اليهيود و

القصاره)
كذل كان البيعياوي عليى د اريية بقظريية البيديل المسييح عليى غييرن و باألحادييث التي تؤييد هيذن القظريية  ،و قيد
ورد البيعاوي روايتين منتلفتين لهذن المسصلة عقد تفسيرن ل ية  )151من سورة القساا ي يقول "

ُ -1روي ن رهطاد من اليهود ُّ
سبوا المسيح و مد دعا عليهم مسنهم ا تعالى قيردة و نقيازير
 ،اجتمعت اليهود على قتلد يصنبرن ا بصقيد ير عيد إلييد قيال ألصيحابد يكيم يرعيى ن يلقي

 31قام الباحث جوزيف كامينج بترقيم الوجوه و تقسيم ا إلى فقرات صغيرة -المترجم.
 32ناصر الدين أبو سعيد عبد ه بن عمر بن محمد الشيرازي البيراوي – تفسير البيراوي المسمى  :أنوار التنزيل و أسرار
التأويل – بيروت  ،دار الكتب العلمية –  1888م.
 33تفسير البيراوي – و اآلية المقتبسة هنا  ( :ه يتوفى النفس حين موت ا … ) هي اآلية رقم (  )42من سورة الزمر .
 34المرجع السابق
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عليد تبه

يقتل و يصيلب و ييدنل الجقية ؟ قيام رجيل ميقهم  ،يصلقى ا علييد تيبد المسييح

قتل و صلب

 -2و قييل دنييل طيطياقوس اليهييودي بيتياد كيان هييو يييد ليم يجييدن  ،و لقييى ا علييد تييبهد  ،لمييا
صييلب و مثييال ذلي ميين النيوارق د تسييتبعد ي زميين القبييوة
نيرج ظُي ّين قيد عيسييى صُنيذ و ُ
35

و م هذا قد ثبت البيعاوي إتكالين كبيرين حول قظرية البديل"

حدهما عقائدي و يتعلق ب سقاد صفة المكر إلى ا تعالى  ،و اآلنر ل وي و يتعلق بانتال

المفسرين و

القحاة حول مسقد الفعل ُتبةدَ )
يقول البيعاوي معلقاد على اآلية  )54من سورة آل عمران "

و مكااروا و مكاار ه … ) حييين ر ي عيسييى عليييد السييالم و لقييى تييبهد علييى ميين قصييد اغتيالييد حتييى قُتييل  ،و
المكيير ميين حيييت قييد ي األصييل حيليية يجلييب بهييا مع يرة ال ييير د يسييقد إلييى ا تعييالى إد علييى سييبيل المقابليية
و ادزدواج

36

لذا يره البيعاوي قد لك تكون هذن القظرية مقبولة لديد  ،ن ذل يستلزم اد تراض بصن التنإ اليذي صيلب
بالفعل هو قفسد الذي كان يقصد اغتيال المسيح

37

و ره بداهةد ن ما ذهب إليد البيعاوي د يستلزم اعتراعد على هذن القظريية لمثيل هيذن اإلتيكادت الواهيية ،و

إن كان هذا ادعتراض يقم عين عيدم اعتيدادن بال البيية العظميى مين الرواييات التي تععيد هيذن القظريية بميا ي

ذلي الروايييات ذات األسياقيد الكامليية ) و التي تفييد بييصن إقسياقاد بريئياد سيواا كيان حييد تالمييذ السيييد المسيييح  ،و
سرجيوس  ،و سمعان القيرواق  ،و ي عابر سبيل مجهول ادسيم … إليل ) قيد صيلب ظلمياد بسيبب مكير ا

ب لقائد تبد المسيح عليد )

ما الروايات الت تفيد بصن رجالد نائقاد مثل يهوذا اإلسنريوط ) قد صيلب قلميا قجيد ميا يؤييدها ي األحادييث

القبوية

و يتفق محمود يوب [ الذي تعبر كتاباتد عما يدور

قظرية البديل  ،يقول "

األمة اإلسالمية] 38مي

ذلي الققيد العقائيدي الموجيد إليى

إقق د قول بصحة قظرية البديل ب ض القظر عن التكل الذي تتنذن و ال رض الذي تهد

إليد ي ه قبيل

كل ت ا تمثل استنفا اد بعدل ا و ميثاقد القديم الذي اتنذن م نلقد ي و هيو ن يقييم ا التياريل البتيري عليى

الطريق الموصل إلى غايتد القصوه

39

 35المرجع السابق
 36المرجع السابق
 37المرجع السابق
 38محمود أيوب 1883 ،م  ،ص 81
 39و قد علق محمود أيوب على هذا في ال امش – انظر ( ) 38 : 2 – 112 : 2
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هل يمكن ن يتفق ميثاق ا و عدلد و رحمتد م نداي هذن البترية طيلة هذن القرون الماعية ؟

40

إن هييذا لميين تييصقد ن يظهيير ن الييدين المسيييح قييد بقييى ميين القاحييية التارينييية علييى النييداي و التعييليل اإلله ي
و الذي كت

عقد القرآن الكريم عقد قزولد بعد عدة قرون

ما بالقسبة لاتكال الثاق

41

و هو اإلتكال الل وي )  ،يقول البيعاوي

بعد ن ورد روايتين منتلفتين لقصة إلقاا التبد على بديل "

تصويل اآلية  )151من سورة القساا

و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن ُشبُه ل م  " ) ..الفعل ُتبةد ) مسقد إلى الجار و المجرور كصقد قيل " ولكن وق

لهم التتبيد بين عيسى و المقتول  ،و
القاس

42

األمر على قيول مين قيال ليم يقتيل حيد و لكين رجي

بقتليد تياي بيين

و لعلقييا قلحييظ ن البيعيياوي يييردد هقييا قفييس الجييدال الل ييوي الييذي ثييارن الزمنتييري ، 43و الييذي يتفييق ساس ياد م ي

وي الذي تار إليد نر الدين الرازي
ادعتراض الل ّ
و يمع الزمنتري عرض حجتد قائالد "

الفعل تبد مسقد إلى ماذا ؟ إن جعلتد مسقداد إلى المسيح المسيح متبد بد و ليس بمتيبد ،44و إن سيقدتد إليى
المقتول المقتول لم ل
يجر لد ذكر  ،قلت هو مسقد الجار و المجرور و هو لهم ) كقول " ُنيةل إليد  ،كصقد قيل
" و لكيين وقي لهييم التتييبيد  ،و يجييوز ن يسييقد إلييى عييمير المقتييول  ،ألن قولييد تعييالى "

عليد  ،كصقد قيل " و لكن تبد لهم َمن قتلون *

إنااا قتلنااا … ) يييدل

و على هذا ن مالحظات البيعاوي الل وية الت ذكرقاها سلفاد ما ه إد نالصة قول الزمنتري

إققييا عق يدما قسييتعرض اإلتييكال الل ييوي و اآلنيير العقائييدي الييذين وردهمييا البيعيياوي حييول قظرييية البييديل  ،ققييا
قتساال من رط الدهتة عميا كيان يرمي إلييد البيعياوي عقيدما عليق عليى القصيإ و الرواييات المنتلفية لمسيصلة

إلقاا التبد قائالد"

و مثال ذل من النوارق د تستبعد

زمن القبوة

إققا بالطب د قستبعد حدوث مثل هذن النوارق  ،ا قادر على كل ت ا

 40محمود أيوب 1883 ،م  ،ص .134
 41المرجع السابق.
 42تفسير البيراوي
 43محمود أيوب  ، 1883 ،ص  131و لقد اعتمدت هنا على ما أورده محمود أيوب و ذلَ ألنه يلخص الجدال اللغوي الذي
أثاره الزمخشري.
 44و مع هذا فتجدر بنا اإلشارة إلى أن هذا يتماشى مع النظرية القائلة بأن المسيح قد فقد وعيه على الصليب حتى ُنظن أنه قد
مات  ،و كذلَ فإن هذا يتفق مع النظرية القائلة بأن المسيح مات فعَلً على الصليب حتى نظُ ّن أنه مات بسبب الصلب ،
و لكن في واقع األمر فإن ه هو الذي توفاه وفاة طبيعية  .و يمكننا في هذا الصدد أن نشير إلى اآلية ( )11من سورة
األنفال  ( :فلم تقتلوهم و لكن ه قتل م و ما رميَ إذ رميَ و ّ
لكن ه رمى … )
* هذا هو نص كَلم الزمخشري في تفسيره المسمى بالكشاف  -المترجم
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هقا قصإ توح بصن ا قد مسيل اليهيود قيردة و نقيازير [ لسةيبهم المسييح و ميد ]  ،و قيد لقيى تيبد المسييح
عليى سييبعة عتيير تلمييذاد حتييى صييبحوا صيورة طبييق األصييل مقييد  ،بيقميا طييار المسيييح عبير متييكاة كاقييت ي

السييق

 ،و لكيين ربمييا يتسيياال البيعيياوي عمييا إذا كييان ميين المقبييول ن يفعييل ا تعييالى تييياا كهييذن  ،قظ ي ادر لمييا

يقصد القرآن

غير موع عن ذات ا و صفاتد

و لم يتردد من قام بتحقيق تفسير الطبري

يقر بصن بعض هذن الروايات و القصإ ما ه إد ساطير
ن ّ

45

 -5سيد قطب

ربما كان تفسير سيد قطب [ المسمى بالظالل*] هو تهر تفاسير هيل السيقة التي وعيعت ي القيرن العتيرين
و لقد كان لهذا التفسير بالغ األثر

التوحيد و العقيدة

حياة المسيلمين ) بيالرغم مين ن المؤلي

يق تعليمياد زهريياد ي عليوم
ليم يتل َ

كان سيد قطب حد قادة اإلنوان المسلمين البارزين حتى إعدامد على ييد الحكومية المصيرية عيام  1811م  ،و

قد بده اهتماماد واعيحاد بتفقييد نطياا المسييحية كثير مين اهتماميد بالبحيث عين األسيس العقائديية المتيتركة بيين
المسيحية و اإلسالم ، 46و قد عارض بتدة بال ة قول المسيحيين بصلوهية المسيح

و علييى ييية ح يال ي ن سيييد قطييب لييم ينييض ي مسييصلة صييلب المسيييح [ عقييد تفسيييرن للق يرآن ]  ،و هييذا د يعق ي
بالعييرورة قييد كييان سيييول

ييية همييية ادييية لمسييصلة و يياة المسيييح و قيامتييد و إن ثبييت حييدوثهما عيالد  ،و إن كييان

يصر بتدة على ن الباب مفتوح للت

هذن المسصلة ،إذ ققا د قعير متيى و كيي

ميات المسييح و قيام مين

الموت على وجد التحديد

و قره ن ما ذهب إليد سيد قطب ما هو إد تكيرار لميا وردن رتييد رعيا ي تفسييرن العصيري المسيمى بالمقيار ،

و الييذي عي ّيمقد جييددد مطييودد ّقييد ميين ناللييد العقيييدة المسيييحية القائييل بييصن مييوت المسيييح و قيامتييد كاقييا ميين جييل
التكفير عن نطايا و آثام العالم عن طريق الجم بين كيل مين العدالية و الرحمية اإللهيية و قيد بيده رتييد رعيا

ص يراحة ن نال ييد م ي المسيييحيين د يييدور حييول مسييصلة الصييلب ميين القاحييية التارينييية  ،و لكيين بسييبب األهمييية
العقائدية – المبالغ يها – الت يوليها المسيحيون لهذن المسصلة
يقول محمد رتيد رعا "

إن مسصلة الصلب ليست

ذاتها باألمر اليذي يهيتم ب ثباتيد و قفييد ي كتياب ا عيز و جيل بيصكثر مين إثبيات

قتل اليهود للقبيين ب ير حق و تقريعهم على ذل  ،لود ن القصاره جعلوها ساس العقائد و صل الدين

47

 45صَلح عبد الفتاح الخالدي – ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  ،تفسير الطبري :جامع البيان عن تأويل آى القرآن
( دمشق  :دار القلم  1881م ) المجلد األول ص . 12
* هذا هو اَّلسم الذي يشت ر به  ،و اسم هذا التفسير كامَلً  :في نظَلل القرآن  -المترجم
 46و قد قمَ بمشاهدة بعض شرائط فيديو لعدد من محاضراته التي كان يخصص ا لتفنيد " انحرافات " الي ود و النصارى
و التي ع ّدها سيد قطب ت ديداً لوحدة و تكامل اإلسَلم.
 47السيد محمد رشيد رضا  :تفسير المنار ( القاهرة  :دار المنار  1311هـ ) الطبعة الثانية  ،المجلد السادس ص  ، 18و قد
أورده محمود أيوب في كتابه ص 1883 ( 114م ).
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و لم يتص سيد قطب ن يدل بدلون
ر عد  ،يقول
صما كي

و

اإلجابة عن األسئلة التارينية المتعلقة بوقت و كيفية موت المسييح

تفسيرن ل ية  )55من سورة آل عمران "

كاقت و اتد  ،و كي

مور غيبية تيدنل ي المتتيابهات التي د يعليم تصويلهيا إد

كان ر عد … ه

ا  ،و د طائيل مين وراا البحييث يهيا د ي عقييدة و د ي تيريعة  ،و الييذين يجيرون ورااهييا و يجعلوقهيا مييادة

للجدل يقته بهم الحال إلى المراا  ،و إلى التنليط  ،و إلى التعقيد دوقما جزم بحقيقية  ،و دوقميا ارحية بيال ي
مر موكول إلى علم ا

48

ما بالقسبة ل ية  )151من سورة القساا يقول

تفسيرها "

إن قعية قتل عيسى عليد السالم و صلبد قعية ينبط يها اليهود بالظقون كما ينبط يها القصاره  ،اليهود

يقولون " إقهم قتلون … و القصاره يقولون " إقد د ن  ،و صلب  ،و لكن قام بعد ثالثية ييام ،
49

يسكت عقد مولد المسيح و قهايتد كصن لم تكن لد

حساب !

و التياريل

50

و يجزم سيد قطب بصقد ليس باإلمكان ن قتصكد من صحة هذن األمور
و يتسقى ل

ن تير هقا إلى ن اليهود يؤكيدون اآلن عليى قهيم ليم يقوميوا بصيلب المسييح  ،و لييس هيذا بسيبب

إقكارهم لحدوث الصلب  ،و إقما ألقهم يحتجون – و المسيحيون يوا قوقهم الري – بيصن الروميان و لييس اليهيود

) هم الذين قاموا بصلب المسيح عليد السالم
و يعلق سيد قطب على الروايات الت وردت

51

العهد الجديد مستندماد بعض المصيطلحات المثييرة مثيل " ييروه

 ،رواية  ،نبر  ،يرجح … إلل و ه قفس المصطلحات الت يستندمها المفسيرون

قظير تفسيير الطبيري عليى

سبيل المثال ) عقدما يتيرون إلى األحاديث القبوية و إلى ما ورد عن الصحابة و تابعيهم

و يبييدو ميين هييذا ن سيييد قطييب كييان يتعامييل مي العهييد الجديييد و كصقييد يقي

يجب إثبات صحتد عن طريق اتصال سلسلة الرواة بدااد من جيل الحواريين

و يتك سيد قطب

ساقيد تل الروايات الت وردت

ي مصييا

األثر

األحاديييث  ،و علييى ذلي

العهد الجديد قائالد "

هييذن األقاجيييل األربعيية نتيييرت قييرب قهاييية القييرن الثيياق للميييالد  ،و اعتبييرت رسييمية  ،و اعتُيير بهييا ألسييباب
52
ليست كلها وق مستوه التبهات
48

49
50
51

52

إبراهيم حسن شاذلي سيد قطب  :في نظَلل القرآن  *-طبعة جديدة مشروحة تترمن إفادات و تنقيحات ترك ا المؤلف  ،و تنشر للمرة األولى ( بيروت :
دار المشرق 1813م)
عَلمات التنصيص من وضع سيد قطب .
سيد قطب – المرجع السابق
على الرغم من وضوح الع د الجديد في الدَّللة على أن الرومان هم الذين قاموا بصلب المسيح  ،إَّل أنه يُعتقد أن كَلً من الدين و الدولة كانا شريكين في
هذه الجريمة  ،متمثَلً ذلَ في شخص رئيس ّي الك نة أنّاس و قيافا و كذلَ الحاكم الروماني بيَلطس  .و على أية حال فإن الغالبية العظمى من مسيح ّي
اليوم َّل يلقون بتبعة هذه الجريمة على الي ود أو على اإليطاليين بوصف م جماعات عرقية  ،و لكن إذا كان هنا ثمة تبعة فيجب إلقاؤها على األنظمة
الدينية و السياسية للبشر بوجه عام ؛ و دائما ً ما يتمثل المسيحيون قول السيد المسيح َّ " :ل أحد ينتزع حياتي مني  ،بل أنا أبذل ا باختياري ؛ فلي السلطة
أن أبذل ا  ،و لي السلطة أن أستردها  .هذه هي الوصية تلقيت ا من أبي " .يوحنا (  .) 18 : 13و طبقا ً لما حكاه الع د الجديد فإن المسيح قد بذل حياته
على الصليب باختياره لكي يكفر عن آثام العالم و خطاياه.
المرجع السابق.
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و م ذل هو د يقعت هذن الرواية بصقها مكذوبة
ل
قصة ي ذلي الكتياب المسيمى ب إقجييل برقابيا ) 53و هي م يايرة لميا ورد ي رواييات
كما تار سيد قطب إلى
صحتد

العهد الجديد  ،و م هذا هو د يحاول القول بصن ما ورد
عد مصد ادر موثوقاد
برقابا ُي ّ
و قييد تييار سيييد قطييب إلييى الققطيية الرئيسييية التي كييان يسييعى لتوعيييحها عقييد نتامييد للحييديث عيين هييذا الموعييوي

قييائالد " و هكييذا د يسييتطي الباحييث ن يجييد نبي ادر يقيقياد عيين تلي الواقعيية  ،و د يجييد المنتلفييون يهييا سييقداد يييرجح
رواية على رواية

54

ثم معى سيد قطب

تفسير اآلية  )158من سورة القساا كما يل "
م

بل ر عد ا إليد … ) و د يدل القرآن بتفصييل ي هيذا الر ي كيان بالجسيد و اليروح ي حالية الحيياة ؟

كان بالروح بعد الو اة ؟ و متى كاقت هذن الو اة ؟ و ين كاقت ؟ و هم ما قتلون و ما صلبون و إقما وق القتل و
تبد لهم سوان
الصلب على من ّ
و د يدل القرآن بتفصيل آنر وراا تل الحقيقة إد ما وردن

السور األنره مثل قوليد تعيالى "

ياا

عيسااى إنااي متوفيااَ و رافعااَ إلا ّي … ) و هييذن كتلي د تعطي تفصيييالد عيين الو يياة و د عيين طبيعيية هييذا التييو

و موعييدن …و قحيين علييى طريققييا

ي ظييالل الق يرآن

55

د قريييد ن قنييرج عيين تل ي الظييالل  ،و د قعييرب ي

قاويل و ساطير ليس لديقا من دليل عليها  ،و ليس لقا إليها من سبيل

كذل لم يتص قطب النوض [

56

مسصلة الصلب ] عقد تفسيرن ل ية  )111من سورة المائيدة و إن كيان قيد بيده

صراحة ميلد لالعتقاد بصن عيسى قد مات بالفعل ثم قام من األموات ي يقول سيد قطب "

و ظاهر القصوإ القرآقية يفييد بيصن ا سيبحاقد و تعيالى قيد تيو ى عيسيى بين ميريم  ،ثيم ر عيد إلييد  ،و بعيض
ما ره ي تعارض يثير ي استتكال بين ن يكيون ا قيد تو يان

اآلثار تفيد قد ح ّ عقد ا  ،و ليس هقا
من حياة األرض  ،و ن يكون حياد عقدن  ،التهداا كذل يموتون

األرض و هم حيياا عقيد ا  ،ميا صيورة

حياتهم قحن د قدري لها كيفاد  ،و كذل صورة حياة عيسى عليد السالم

57

و كصن سيد قطب يلمح إلى ما ورد سورة البقرة عن التهداا "
يل ُ
هِ أَ ْم َو ٌ
ات بَلْ أَحْ يَا ٌء َولَ ِك ْن ََّل تَ ْشا ُعرُونَ ) آيية  ، )154و كيذل سيورة آل عميران
َو ََّل تَقُولُوا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َسبِ ِ
يل ُ
هِ أَ ْم َواتًا بَلْ أَحْ يَا ٌء ِع ْن َد َرب ِ ْم يُرْ زَ قُونَ ) آية )118
" َو ََّل تَحْ َسبَ ُن الُ ِذينَ قُتِلُوا فِي َسبِ ِ

 53و قد علق محمود أيوب في مقال له نشر عام 1883م قائَلً  :و أغلب اَّلعتقاد أن هذا اإلنجيل قد خطه أحد المسيحيين
الذين اعتنقوا اإلسَلم في القرن الرابع عشر الميَلدي باللغة الَلتينية  ،و ضمنه مقتطفات من كتاب دانتيه  ( Danteالكوميديا
اإلل ية ) " "Divine Comedyو على أي حال فإن نقد الدليل على هذا القول يقع خارج نطاق هذا البحث.
 54سيد قطب – في نظَلل القرآن.
 55هذا هو عنوان تفسير سيد قطب .
 56المرجع السابق.
 57المرجع السابق – قام سيد قطب بكتابة هذه الكلمات عن الش داء أثناء مدة سجنه و التي انت َ بإعدامه عام 1811م.
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ثم يقول سيد قطب

تصويلد ل ية  ) 33من سورة مريم "

و القإ صريح هقا

موت عيسى و بعثتد  ،و هو د يحتمل تصويالد

هذن الحقيقة و د جدادد

الخاتمة

هل مات السيد المسيح على الصليب ثم قام من األموات ؟

إن العرض و التحلييل السيابقين ليظهيران بوعيوح ميا وصيلت إلييد اإلجابية عليى هيذا السيؤال مين التقيوي

و

الثراا ،و ن تل اإلجابات لتحظى من القاحية التارينية بتصييد علماا األمة اإلسالمية

و لييم تكيين هقييا علييى ميير القييرون إجابيية إسييالمية تعتبيير قهييا وحييدها اإلجابيية الصييحيحة علييى مسييصلة صييلب

المسيييح و كمييا دحظقييا ميين تل ي التييصمالت التيياملة و المتصقييية الت ي قييام بهييا المفسييرون  ،ي ن هييذا الس يؤال يبلييغ

درجة كبيرة من الصعوبة بحيث د يمكن اإلجابة عليد قط بقعم و بال

و قظ ادر لو رة اإلجابات الت قدمها المسلمون على هذا السؤال على مر العصور  ،ق ميوقن مين ن هقيا اآلن
رصيية للعث ييور عل ييى س يياس متييتر مي ي المس يييحيين ح ييول ه ييذا الموعييوي ) كب يير مم ييا يظ يين المس ييلمون

المسيحيون اليوم

و

و إلي قائمة بوجون ) التفسير الت استقيقاها مما كتبد كبر المفسرين "
-1

قظرية البديل ،

-3

الو اة بمعقى القبض م انتال

-5

المسم دى ،
إقهاا اجل المسيح
ّ
ر المسيح بالروح و الجسد ،

-2
-4
-1
-1
-8
-8

و اة القوم بما

التقديم و التصنير

ذل

قدان الوع على الصليب)،
التفاسير حول ما قبعد ا و متى تم القبض )،

ي ترتيب حدوث الموت ثم الر )،

عدم التيقن من كيفية و وقت حدوث موت المسيح و ر عد ،

التصويل الصو

بموت التهوات القفسية و الجسدية ،

موت المسيح موتاد حقيقياد كالتهداا  ،و هو اآلن ح عقد ربد ،

 -13موت المسيح موتاد حقيقياد و قيامتد
وبالطب

ن كالد من هذن الوجون ليس مستقالد بذاتيد  ،قجيد عليى سيبيل المثيال ن الوجيد األول ربميا يتيتمل عليى

الوجد الثالث و النامس و السادس  ،إذ قها جميعاد تورد قفس الفكرة و لكن بطرق تتى
و لكن ما ثمرة هذا بالقسبة للحوار بين المسلمين و المسيحيين ؟

بالقسبة للوجد العاتر سقبادر بالقول بصن ليد ساسياد متيتركاد مي ميا ييؤمن بيد المسييحيون  ،و كيذل

ي ن كيالد مين

الوجييد الثالييث و النييامس و السييادس و التاس ي يمكيين همييد بطريقيية تييوح بوجييود سيياس متييتر  ،و هييذا بمثابيية
ققطة ل
بدا للحوار بين المسلمين و المسيحيين حول ذل السؤال
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و مما يثير اهتمامقا الناإ هو مقاقتة الرازي المترددة للفكرة القائلية بصقيد كاقيت للمسييح طبيعية بتيرية بدقيية )
و ه الت ماتت عليى الصيليب  ،و نيره روحيية سيماوية ) و هي التي ذاقيت ليم الميوت بسيبب اتحادهيا مي

الطبيعة األولى
إقق

تفق تماماد م محمود يوب

المسلمين و المسيحيين

58

قولد بصن جهود الرازي البقااة بمثابة ققطة ل
بدا رائعة للحوار و المقاقتة بين

و على يية حيال  ،ي ن مين الواعيح ن هقيا

التفاسير المتعددة الت

رصية كبييرة للتققييب عين األسيس المتيتركة بيين الوجيون الكثييرة و

ثبتها المفسرون المسلمون على مر العصور

إن هذا التراث التفسيري الزانر ليدعوقا جميعاد إلى ن قعك

على التققيب عن تل األسس

 58محمود أيوب  – 1883ص ( ) 135
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