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 تعاىل لقوله عقدية دراسة

 

ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ژ 
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 ١١٣ – ١١٢: المائدة ژىئ  ىئ  ی  ی  ی   

 
 

 
 

 : الباحثة إعداد

 السفياني مرزوق بن مسلم بنت حنان
 العقيدة قسم – القرى أم معةجا

 
 230إىل  191من 

 



 

 
192 



 

 
193 

 
       

 : بعد أما ، بعده نيب ال من على السالم و الصالة و وحده هلل احلمد    
 سعادة   و ، احلريان هداية و ، األحزان سلوة به ، هللا كتاب املناهل خري فإن     
 ال و منها استزاد من ابيمع ال و ، ُتمل ال اليت املائدة هو امللوان، تعاقب ما للعبد
 عاش من ، َيضل ال و به استنار من خييبم  ال و ، خيبو ال الذي النور هو و ، يمذم
 حرمه من و حياة، تضاهيها ال و األمثان بغايل تباع ال اليت احلقيقية احلياة ذاق معه
 ، التكوين انقص ، الروح خاوي قلًقا عاش و ، ومًها سعادته و زيًفا ضحكه كان
 !؟ يشبع أين من القلب جوع ذاق من و ، القلب جائع

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ژ  الذي احملكم الكتاب هو

 من عز فقال ابإلحكام آايته تعاىل هللا وصف ،٤٢: فصلت ژں  ڻ  ڻ  
:  وقال ١: هود ژگگ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں   ژ  :  قائل

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ     ژ 

 كما بعًضا بعضه يصدق ، تعارض ال و آايته بني اختالف ال ، ٨٢: النساء ژ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ژ :  بقوله تعاىل هللا وصفه

ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  

 ،٢٣: الزمر ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 ال اإلحكام من الوصف هذا على أنه يقيًنا يعلم له املتأمل القارئ فإن هذا على و

 فيه يتصور و يستشكله ما أن و ، اختالف ال و تعارض   فيه يكون أن ميكن
 املرء يؤتى قد لكن و ، اإلشكال هذا يزيل حل    من له بد ال االختالف أو التعارض

 .  ذنبه عواقب و ، علمه قصور من
 بعض دراسة على منصبةً  البحث هذا يف الدراسة كانت اإلطار هذا يف و     

 .  وسلم عليه هللا صلى الكرمي نبيه سنة أو تعاىل هللا كتاب من املشكلة النصوص
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 الوارد اإلشكال لدراسة البحث هذا يف الكرميتني اآليتني هاتني اختيار مت قد و     
ۅ  ۅ     ۉ  ۉ    ۋ  ۋژ :  السالم عليه لعيسى احلواريني قول يف

 ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ :  قوهلم يف و ١١٢: المائدة ژ ې  ې  ې

 :  التاليتني املسألتني يف املتمثل و ١١٣: المائدة
 ينزل أن على عزوجل هللا قدرة يف شاكني احلواريون كان هل:  األوىل املسألة

 ما أو ، اآلية تفسري فما شاكني يكونوا مل إذا و السماء؟، من مائدةً  عليهم
   ؟{ربك يستطيع هل} عنهم هللا حكى فيما قوهلم معىن

 ؟ نبوته و السالم عليه عيسى صدق يف شاكني احلواريون كان هل:  الثانية املسألة
  ؟{  صدقتنا قد أن نعلم و}  معىن فما يكن مل إن و

 أو عليها تدل أخرى عقدية مسائل من اآليتني يف ما دراسة ذلك إىل ينضاف و    
 :  عنوان حتت ذلك و منها، تنباطهااس ميكن

 : تعاىل لقوله عقدية دراسة
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ژ 

ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

: المائدة ژۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

١١٣ – ١١٢ 

     : للبحث التايل التقسيم وفق
 يف املتبع املنهج و ، اختياره أسباب و ، املوضوع أمهية بيان يف:  مقـدمة -

 . البحث خطة و ، دراسته
 :  مدخل -

 . ابحلواريني التعريف يف         
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 :  األول املبحث -
 . حله و اآليتني يف اإلشكال وجه يف        

 :  الثاين املبحث -
 .  اآليتني يف أخرى عقدية مسائل       

 . البحث نتائج -
 . املراجع و املصادر رسفه -
 . املوضوعات فهرس -

 . النقد و التحليل و الوصف و االستقراء منهج ذلك يف متبعةً 
 ملا التوفيق و اهلداية تعاىل هللا سائلةً  ، استطعت ما جهدي ذلك يف ابذلةً 

 صراط   إىل يشاء من يهدي السبيل سواء إىل اهلادي فهو إبذنه احلق من فيه اختلف
 بذنوبنا حترمنا ال و ، أنفسنا شر وقنا رشدان أهلمنا و اهدان للهمفا ،  مستقيم
 ال سبحانك وذخًرا، عندك لنا حجةً  و ، لوجهك خالًصا عملنا اجعل و ، فضلك

 على و حممد نبينا على سلم و اللهم صل و ، الظاملني من كنت إين أنت إال إله
 . أمجعني صحبه و آله

 . باحلواريني التعريف يف :  مدخل
 أحدها: أصول ثالثة والراء والواو احلاء" : ) حور"  مادة يف فارس ابن قال       

 عيسى ألصحاب ويقال...  َدْوراً  الشيء يدور أن والثالث الرُّجوع، واآلَخر لون،
 األصل، هو هذا. يبي ضوهنا أي الث ِّياب، حيو ِّرون كانوا ألهنم احلواريُّون؛ السالمم  عليه
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 عمَّيت ابنم  الزُّبري: "وآله عليه هللا صلى هللا رسول قال. َواري  حَ  انصر لكل ِّ  قيل مث
 .(1)" (أم يت من وَحوارِّيَّ 
 و أعوانه و أتباعه و ، السالم عليه عيسى أصحاب هم احلواريون و       
 سبب يف املفسرين اختالف هللا رمحه الطربي جرير ابن ذكر قد و ،(2)أنصاره

 : أقوال ةثالث إىل االسم هبذا تسميتهم
 رواه كما جبري بن سعيد هبذا قال وممن.  ثياهبم لبياض بذلك مسوا أهنم: األول

 قال، أيب روى مما: قال احملاريب عبيد بن حممد حدثين):  فقال الطربي عنه
 بن سعيد عن عمرو، بن املنهال عن ميسرة، عن الربيع، بن قيس حدثنا
 .(3)( ياهبمث ببياض ،"احلواريني"مسُّوا إمنا): قال جبري

 جرير ابن حكى و ، الثياب يبي ِّضون َقص ارين كانوا ألهنم بذلك مسوا أهنم :الثاين
 أبو حدثنا قال، عمرو بن حممد حدثين: ) فقال بذك قال عمن الطربي
 ،"احلواريون:"قال أرطأة أيب عن جنيح، أيب ابن عن عيسى، عن عاصم،

 .(4)( يغسلوهنا الثياب، حيو رون الذين الغسالون

 بن يعقوب حدثنا: )  جرير ابن قال ، وصفوهتم األنبياء خاص ة أهنم:  الثالث
 من رجال ذكرَ  قتادة أن القاسم، بن روح عن علية، ابن حدثنا قال، إبراهيم

 من: له فقيل. احلواريني من كان: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب
 .(5)( اخلالفة هلم تصلح الذين: قال احلواريُّون؟

                                 
 ( .116/ 2مقاييس اللغة ، ابن فارس )      (1)

 ( . 248(     ينظر يف ذلك : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي ) ص 2)

 ( .6/450(     جامع البيان ، الطربي ) 3)

 ( .6/450(     جامع البيان ، الطربي ) 4)

 ( .6/450مع البيان ، الطربي ) (     جا5)
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 عن بشر، حدثنا قال، احلسني حدثنا قال، املنجاب عن حدثت: )  قال و
 أصفِّياء: قال ،"احلواريون قال إذ:"قوله يف الضحاك عن روق، أيب عن عمارة،
 .(1)(األنبياء
 مسوا:"قال من قولم  ،"احلواريني"معىن يف ذكران اليت األقوال وأشبه: )  قال مث      
 " .غس الني واكان وألهنم ثياهبم، لبياض بذلك
 من" احلموَّاَرى"مسي ولذلك البياض، شدة العرب عند" احلَور"أن وذلك
 مقلة البياض الشديد للرجل قيل ومنه بياضه، لشدة" حمو اَرى"الطعام
 مسمُّوا كانوا عيسى حواريو يكون أن جيوز وقد". حوراء"وللمرأة ،"أحور"العينني
 عيسى، بصحبة فعرفوا قص ارين، نواكا وأهنم الثياَب، تبييضهم من ذكران، ابلذي

 حىت واستمعمل، هلم، االسم ذلك فجرى وأنصارًا، أصحاابً  لنفسه إايهم واختياره
 هللا صلى النيب قال ولذلك ،"حواريُّه:"وأنصاره أصحابه من للرجل خاص ة   كل صار
، نيبَ  لكل   إن  " وسلم عليه  .(2)( خاصته يعين" الزبري َوحَواريَّ  حوارايا

 أنصار أهنم و اإلميان و ابإلسالم كتابه يف ذكرهم و عليهم تعاىل هللا أثىن قد و    
ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ژ :  سبحانه فقال السالم عليه عيسى

ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 بني فجمعوا: ) هللا رمحه السعدي قال ،  ٥٢: عمران آل ژجئ  حئ   
 من لصاحبه املخرج الباطن واإلميان الصاحلة، ابألعمال يادواالنق الظاهر، اإلسالم
 .(3)( اإلميان ضعف ومن النفاق

                                 
 ( .6/450(     جامع البيان ، الطربي ) 1)

 ( . 451- 450/ 6(    جامع البيان ، الطربي ) 2)

 ( . 248(     تيسري الكرمي الرمحن ، السعدي ) ص 3)
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ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ژ  : شأنه جل وقال

ی  ی  ژ :  وقال ،١١١: المائدة ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  يب       جتحت   خت  

ىت  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح     مح  جخحخ  مخ  جس  حس     مت

 . ١٤: الصف ژخس  مس     حص  مص  جض   
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 . حله و اآليتني يف اإلشكال وجه : األول املبحث
 

 منزلة و ٍ   منزلة و مكانة   من عنهم ذكره سبق كما احلواريني حال كان ملا     
 و املكانة هذه مع - منهم أتىيت كيف أنه يف اإلشكال كان فقد ، عندهم الدين
 ؟ السالم عليه عيسى نبوة يف أو تعاىل هللا قدرة يف الشكُّ  – اإلميان و املنزلة هذه

 : التاليتني املسألتني خالل من هذا عن احلديث نتناول و ،

 مائدةً  عليهم ينزل أن على عزوجل هللا قدرة يف شاكني احلواريون كان هل
 فيما قوهلم معىن ما أو ، اآلية تفسري فما شاكني يكونوا مل إذا و ، ؟ السماء من

 . ؟  ژۋ  ۋ  ۅژ  عنهم هللا حكى
 هو هبا اإلميان إذ ؛ كفر إنكارها أو عزوجل هللا قدرة يف الشك أن ذلك

 . معرفته و تعاىل ابهلل اإلميان ضرورات من
 : أقوال املسألة هذه يف العلم ألهل و

 :  األول القول
 . عزوجل هللا قدرة يف الشك ليس اآلية من املراد إن قال من ولق

 قراءة هي و{  ربَّك تستطيعم  هل: }  الكسائي بقراءة هذا على استدلوا قد و     
 .  عنهم هللا رضي عائشة و عباس ابن و علي منهم التابعني و الصحابة من مجاعة  
 الطربي عنها هذا ذكر قد و ، عنها هللا رضي عائشة القول هبذا قال ممن و     
 ابن عن انفع، عن بشر، بن حممد حدثنا قال، وكيع ابن حدثنا : ) قال حيث
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 هللا أن يشك ون ال احلواريون كان: عائشة قالت:  قال مليكة أيب ابن عن عمر،
 . (1)( ربَّك؟ َتْستطيعم  هل عيسى اي: قالوا ولكن مائدة، عليهم ينزل أن قادر  

 التـَّْغلِّيب   يوسف بن أمحد حدثين: ) الطربي قال ، بريج بن سعيد به قال و
 بن يزيد بن جابر عن مهدي، ابن حدثنا ، قال سالم بن القاسم حدثنا ، قال

 َتْسَتطِّيعم  َهلْ :)كذلك قرأها أنه: جبري بن سعيد عن خمارق، بن حس ان عن رفاعة،
 . (2)( نون؟مؤم أهنم ترى أال: وقال. ربَّك تسأل أن تستطيع: وقال ،(رَبَّكَ 
 هل" الكسائي قرأ : ) قال حيث هللا رمحه البغوي القول هبذا قال ممن و     

 وجماهد، عباس وابن وعائشة علي قراءة وهو الباء بنصب" ربَّك" ابلتاء" تستطيع
 و ابلياء" يستطيع هل" اآلخرون وقرأ ربك، وتسأل تدعو أن تستطيع هل: أي

 ينزل هل: معناه ولكن وجل، عز هللا قدرة يف شاكني يقولوه ومل الباء، برفع" ربك"
 أنه يعلم وهو معي تنهض أن تستطيع هل لصاحبه الرجل يقول كما ال؟ أم ربك

 أطاع: يقال يطيع، مبعىن يستطيع: وقيل ال أم ذلك يفعل هل يريد وإمنا يستطيع،
 إبجابة ربك يطيعك هل: معناه واستجاب، أجاب: كقوهلم واحد، مبعىن واستطاع

 . (3)( هللا أطاعه هللا أطاع من اآلاثر ويف لك؟سؤا
 هل»  الناس مجهور قرأ و : ) قال حيث عطية ابن أيًضا به قال كما

 ، الكسائي حاشا السبعة قراءة وهي.  ربك من الباء ورفع ابلياء«  ربُّك يستطيع
 اهذ تعاىل يفعل هل مبعىن كامنة األمر هذا على هللا قدرة يف شكوا ألهنم ليس وهذا
 تريين أن تستطيع هل زيد بن هللا لعبد قال كما وهذا إليه؟ إجابة منه تقع وهل
 وهل عليك خيف هل فاملعىن يتوضأ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان كيف

                                 
 ( .11/219(    جامع البيان يف أتويل القرآن ، حممد بن جرير الطربي ) 1)

 ( .11/219لطربي ) (    جامع البيان ، ا2)

 ( .3/117(     معامل التنزيل ، أبو حممد البغوي ) 3)
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{  مؤمنني كنتم إن هللا اتقوا}  عيسى قال بسببها بشاعة اللفظة يف أن أما تفعله؟
 أيب بن علي فقرأ القراءة هذه غري إىل وغريهم الصحابة من فريق مال وبسببها

«  ربَّك تستطيع هل»  جبري بن وسعيد وعائشة عباس وابن جبل بن ومعاذ طالب
 عائشة قالت ربك؟ تسأل أن تستطيع هل املعىن.  ربك من الباء ونصب ابلتاء
 . ربك يستطيع هل يقولوا أن من ابهلل أعرف احلواريون كان:  عنها هللا رضي

 فليس وإال اللفظ بشاعة عن عائشة نزهتهم:  حممد أبو القاضي قال
 الكسائي قرأ القراءة هذه ومبثل.  آنفاً  تبني قد ما على تعاىل ابهلل جهل منه يلزمهم

 قوله يف{  أن}  و ، حسن وذلك:  علي أبو قال.  التاء يف الالم أدغم أنه وزاد
 و.  سؤال هو الذي احملذوف ابملصدر متعلقة القراءة هذه على{  ينزل أن} 
 يتم ال إذ منه حمذوفاً  كان وإن اللفظ يف املذكور حكم يف هو إذ به مفعول{  أن} 

 . به إال املعىن
 أن على سؤال تقدير عن يستغىن أن ميكن وقد:  حممد أبو القاضي قال

 ، هذا وحنوه عنده أبثرتك أو بدعائك ربك ينزل أن يستطيع هل املعىن يكون
 عليه عيسى وقول...  ، اللفظ من ذكر ما عليه يدل مقدر إىل بد وال املعىن فريدك

 إن وكذا كذا افعل تقول كما هلم تقرير{  مؤمنني كنتم إن هللا اتقوا}  السالم
 ظاهر هو وهذا ، مؤمنني كانوا احلواريني أن يف أحفظه خالف وال  ، رجالً  كنت
 . (1)( اآلية

 قَالَ  إِّذْ : } تعاىل فقوله: ) قال حيث أيًضا هللا رمحه كثري ابن به قال كما
 َيْسَتطِّيعم  َهلْ  َمْرميََ  اْبنَ  عِّيَسى ايَ : }السالم عليه عيسى أتباع وهم{  احْلََوارِّيُّونَ 

                                 
 ( .  260 – 2/259(     احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، ابن عطية األندلسي ) 1)
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 أن تستطيع هل: أي" رَبَّك َتْسَتطيع هل: "آخرون وقرأ كثريين، قراءة هذه{  رَبُّكَ 
 .(1)({السََّماءِّ  مِّنَ  َمائَِّدةً  َناَعَليْـ  يمنزلَ  َأنْ }ربك تسأل

 َيْسَتطِّيعم : }  األوىل:  قراءاتن ههنا و: )  قال حيث القامسي أيضا به قال ممن و
 ابلتاء - والثانية.  املفعول{  يـمنَـز ِّلَ  َأن: }  و وفاعل فعل أنه على ابلياء{  رَبُّكَ 

 تسأله هل:  واملعىن.  املضاف فحذف.  ربك سؤال:  أي نصب{  رَبَّكَ : }  و
 ومعاذ عباس وابن وعائشة علي   قراءة وهي ؟ عنه يصرفك صارف غري من ذلك
 . آخرين يف ، والكسائي جبري بن وسعيد.  عنهم عنه هللا رضي

.  اجملاز على حممول األوىل القراءة على االستفهام:  املفسرين أكثر قال
 لكنه.  تعاىل هللا قدرة يف شك وا أهنم احلواريني على يتوهم أن ألحد يسوغ ال إذا

 على يقدر أبنه علمه مع ؟ معي تقوم أن تستطيع هل:  لصاحبه لرجلا يقول كما
 عليك يسهل هل[  َتْستطيعم  َهلْ : ] بقوله قصد وإمنا.  التقاضي يف مبالغة ، القيام

 مؤمنني كانوا احلواريني ألن.  اآلية معىن فكذلك ؟ معي تقوم أن خيف وهل ،
 بل ، شك إلزاحة ليس هلمسؤا و.  قدرته بكمال معرتفني و عزوجل ابهلل عارفني

 لَِّيْطَمئِّنَّ  َوَلكِّنْ : }  السالم عليه إبراهيم قال كما.  الطمأنينة مزيد هلم ليحصل
 تورث العظيمة اآلية هذه مشاهدة أن شك وال         [  260:  البقرة{ ]  قـَْليبِّ 
:  أن حاصلهو {  قـملموبـمَنا َوَتْطَمئِّنَّ : } قالوا السبب وهلذا.  القلب يف الطمأنينة مزيد

 عن أو.  بالزمه عنه تعبرياً  ، عليه القدرة دون الفعل عن سؤال{  َيْسَتطِّيعم  َهلْ } 
 إذا دعوتك يستجيب هل:  أي ؟ ربك يطيع هل:  املعىن وقيل.  بسببه املسبب
.  زائدة والسني.  واحد مبعىن ومها(  يطيع)  مبعىن(  فيستطيع)  ؟ دعوته

                                 
 ( .3/225(     تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري الدمشقي ) 1)
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 ألن ، جمازاً (  جييب)  مبعىن(  يطيع ) و وأجب واستجب وأجاب كاستجاب
 . مطيع اجمليب

.  مرض يف طالب أاب عاد وسلم عليه هللا صلى النيب أن شامة أبو وذكر
 فقام.  عمي اشف!  اللهم  :  فقال.  يعافيين أن ربك ادع!  أخي ابن اي:  له فقال
 فقال.  ليطيعك تعبده الذي ربك إن!  أخي ابن اي:  فقال.  عقال من نشط كأمنا

 احلديث يف وحسنه . ملقصودك جييبك:  أي يطيعك لكان أطعته لو وأنت!  عم اي
 .(1)( املعىن هبذا استعملته العرب أن فظهر ، املشاكلة

 من{  الل َ  اتَـّقمواْ : }  فمعىن وعليه: )  قال مث ، صححه الذي القول هو و
 به{  كمنتمم إِّن : } املائدة رؤية على إميانكم توقفوا وأن ،الالسؤ  هذا أمثال

 هذه أمثال عن واالجتناب التقوى يوجب مما اإلميان فإن{  مُّْؤمِّنِّنيَ : }  وبرساليت
 .(2)(االقرتاحات

 َهلْ  َمْرميََ  اْبنَ  عِّيَسى ايَ  احْلََوارِّيُّونَ  قَالَ  إِّذْ } : ) قال حيث السعدي و
َنا يمنزلَ  َأنْ  رَبُّكَ  َيْسَتطِّيعم   ليس وهذا طعام، فيها مائدة: أي{  اءِّ السَّمَ  مِّنَ  َمائَِّدةً  َعَليـْ

 العرض ابب من ذلك وإمنا. ذلك على واستطاعته هللا، قدرة يف شك عن منهم
   . (3)( منهم واألدب
 . عزوجل هللا قدرة يف الشك اآلية من املراد إن قال من قول :  الثاين القول

 : أقوال على اختلفوا هؤالء و

                                 
 ( . 2213 – 2212/  6ي ) (    حماسن التأويل ، حممد مجال الدين القامس1)

 ( . 6/2214(    حماسن التأويل ، حممد مجال الدين القامسي ) 2)

 ( . 248(   تيسري الكرمي الرمحن ، السعدي ) ص 3)
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 شيخ هبذا قال ممن و ، واريوناحل هم ذلك قائل أن :األول القول
 أيضا عيسى اي واذكر:  ذكره تعاىل يقول: ) قال حيث هللا رمحه الطربي املفسرين

 ابن لعيسى قالوا إذ ، وبرسويل يب آمنوا أن احلواريني إىل أوحيت إذ ، عليك نعميت
 صلة من الثانية{ إذ} فـ السماء من مائدة علينا ينزل أن ربك يستطيع هل:  مرمي

 {.حيتأو }
 من مجاعة ذلك فقرأ ،{ ربك يستطيع: } قوله قراءة يف القراء واختلفت

 تستطيع هل:  مبعىن ، ابلنصب( ربك) ، ابلتاء( تستطيع هل: ) والتابعني الصحابة
 ؟ تدعوه أن وترى تستطيع هل أو ، ربك تدعو أن تستطيع وهل ، ربك تسأل أن

 ، ذلك عليهم ينزل أن قادر ذكره تعاىل هللا أن شاكني احلواريون يكن مل:  وقالوا
 املدينة قراء عامة ذلك وقرأ... ؟ ذلك أنت تستطيع هل:  لعيسى قالوا وإمنا

 يقول كما ، ربك علينا ينزل أن مبعىن ،{ ربك} ابلياء{ يستطيع هل: } والعراق
 ولكنه ، يستطيع أنه يعلم وهو ؟ كذا يف معنا تنهض أن أتستطيع:  لصاحبه الرجل

 يستجيب هل:  كذلك قارئه مراد يكون أن جيوز وقد ؟ فيه معنا أتنهض:  يريد إمنا
 .علينا؟ تنزل أن ويطيعك ربك لك

{ يستطيع هل: } ذلك قرأ من قراءة ابلصواب عندي القراءتني وأوىل
 فيه ويطيعك ذلك سألته إن لك يستجيب هل:  مبعىن ، الرب برفع{ ربك} ابلياء

 ؟
 قال إذ: } قوله أن من قبل بينا ملا ابلصواب القراءتني أوىل ذلك قلنا وإمنا

 احلواريني إىل أوحيت وإذ:  الكالم معىن وأن ،{ أوحيت إذ} صلة من{ احلواريون
 ،{ ربك يستطيع هل مرمي ابن عيسى اي احلواريون قال إذ} وبرسويل يب آمنوا أن

 كذل من قالوا ما منهم كره قد ذكره تعاىل هللا أن ، كذلك ذلك كان إذ فبني
 ابلقدرة هلل واإلقرار ، ذلك قيلهم من اإلميان ومراجعة ابلتوبة وأمرهم ، واستعظمه
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 قال وقد.  األخبار من رهبم عن أخربهم فيما رسوله وتصديق ، شيء كل على
{ مؤمنني كنتم إن هللا اتقوا: } قالوا ملا منه استعظاما له ذلك قيلهم عند هلم عيسى

 وسلم عليه هللا صلى وبرسوله به اإلميان إىل هلم ائهودع ، إايهم هللا استتابة ففي ،
 ، كلمتهم وسلم عليه هللا صلى هللا نيب واستعظام ، ذلك من قالوا ما قيلهم عند

 كان إذ ، الرب ورفع ابلياء ذلك يف القراءة صحة على غريها من الكافية الداللة
 ينزل أن ربك ألتس أن تستطيع هل:  له قالوا كانوا لو لعيسى قوهلم يف معىن ال

 .االستكبار هذا تستكرب أن ؟ السماء من مائدة علينا
 منهم ذلك ألن ، منهم استعظام هو إمنا له ذلك قوهلم أن ظان ظن فإن

 عنده ليتقرر ، مكذاب هبا كان من األنبياء يسأهلا إمنا اآلية فإن ، آية مسألة كان
 عليه هللا صلى حممدا نبينا قريش مسألة كانت كما ، أمرها وصحة ثبوهتا حقيقة
 مشركي من سأله من أهنارا مكة فجاج ويفجر ، ذهبا الصفا هلم حيول أن وسلم
 يسقط أن شعيب ومسألة ، قومه مكذيب من الناقة صاحل مسألة كانت وكما ، قومه

 .إليهم أرسل من كفار من السماء من كسفا

 ، السماء من مائدة عليهم ينزل أن ربه يسأل أن عيسى سألوا الذين وكان
 ونصب ابلتاء ذلك قرءوا الذين أحلهم فقد ، مسألتهم كانت الوجه هذا على
 ذلك سألوا يكونوا أو ، عنه رهبم نزهوا أهنم ظنوا الذي احملل من أعظم حمال الرب

 سألوا ما على تعاىل هللا وأن ،مرسل ورسول مبعوث نيب هلل أبنه نموقنو  وهم عيسى
 .قادر ذلك من

 على ذلك إايه مسألتهم كانت وإمنا ، كذلك وهم ذلك سألوا كانوا فإن
 عرضت وإن ، يغنيه أن ربه له يسأل أن فقريا كان إذا ، نبيه أحدهم يسأل ما حنو
 بل ؟ شيء يف اآلية مسألة من ذلك فأىن ، يقضيها أن ربه له يسأل أن حاجة به

 .له يقضيها أن ربه مسألة نبيه فسأل ، ربه إىل له عرضت حاجة ذي سؤال ذلك
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 إذ ، لعيسى قالوا أهنم وذلك ، ذلك خبالف ينبئ القوم عن تعاىل هللا وخرب
 قلوبنا وتطمئن منها أنكل أن نريد قالوا ، مؤمنني كنتم إن هللا اتقوا: } هلم قال

 عيسى أن يعلمون يكونوا مل أهنم قيلهم من هذا أنبأ فقد ،{ صدقتنا قد أن ونعلم
 الكالم هذا من أبني بيان فال ، نبوته حقيقة إىل قلوهبم اطمأنت وال ، صدقهم قد
 وأهنم ،رسوهلم وتصديق دينهم يف وشك مرض قلوهبم خالط قد كانوا القوم أن يف

 .اختبارا ذلك من سألوا ما سألوا
 هللا اتقوا قال: } قوله وأما... التأويل أهل قال ذلك يف قلنا الذي وبنحو

 يستطيع هل: } له القائلني لحوارينيل عيسى قال:  يعين فإنه ،{ مؤمنني كنتم إن
 ينزل أن وخافوا ، القوم أيها هللا راقبوا{ : السماء من مائدة علينا ينزل أن ربك
 شككم ويف ، أراده شيء يعجزه ال هللا فإن ، هذا قولكم على عقوبة هللا من بكم

. نقمته بكم ينزل أن هللا فاتقوا ، به كفر السماء من مائدة إنزال على هللا قدرة يف
 هللا عقوبة من به أتوعدكم ما على مصدقي كنتم إن:  يقول ،{ مؤمنني كنتم إن}

 . (1){ (السماء من مائدة علينا ينزل أن ربك يستطيع هل: } قولكم على إايكم

 هل قالوا كيف:  قلت فإن : ) قال حيث الزخمشري به قال ممن و
 ، واإلخالص ابإلميان هللا وصفهم ما:  قلت ؟ وإخالصهم إمياهنم بعد ربك يستطيع

 ابطلة كانت دعواهم إن فإذن( قال إذ: ) قوله أتبعه مث ، هلما ادعاءهم حكى وإمنا
 مؤمنني عن مثله يرد ال كالم( ربك يستطيع هل: ) وقوله ، شاكني كانوا وإهنم ،

 تشكوا وال هللا اتقوا:  معناه هلم السالم عليه عيسى قول وكذلك ، لرهبم معظمني
 اآلايت من تشتهون ما تتحكموا وال ، عليه تقرتحوا وال ، واستطاعته ارهاقتد يف

 لإلميان دعواكم كانت إن مؤمنني كنتم إن بعدها عصيتموه إذا فتهلكوا
 . (2)( صحيحة

                                 
 ( .  122 – 117/  19(    جامع البيان . الطربي ) 1)

 ( . 693 -692/  1(    الكشاف . الزخمشري ) 2)
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 أول يف منهم هذا كان لكن احلواريون هم لذلك القائل أن: الثاين القول
 حيث البغوي القول هذا حكى و ، قلوهبم يف املعرفة و اإلميان استحكام قبل األمر
 استحكام قبل وقالوه القوم، غلط: فقالوا الظاهر على بعضهم وأجرى: ) قال

 لقوهلم استعظاما الغلط، عند السالم عليه عيسى هلم فقال بشرا، وكانوا املعرفة
تممْ  إِّنْ  اللََّ  اتَـّقموا}   .قدرته يف تشك وا ال: أي{  ممْؤمِّنِّنيَ  كمنـْ

تممْ  إِّنْ  اللََّ  اتَـّقموا: } هلم جميبا السالم عليه عيسى{  قَالَ }  ،...   فال{  ممْؤمِّنِّنيَ  كمنـْ
 فنهاهم قبلكم، األمم يسأله مل شيئا تسألوه أن هللا اتقوا: وقيل قدرته، يف تشك وا

 . (1)(  اإلميان بعد اآلايت اقرتاح عن
 يف ةاملقال هذه احلواريون قال قوم وقال: )  فقال عطية ابن حكاه كما

 قوله من ويظهر املوتى وحيىي واألبرص األكمه يربىء أبنه علمهم قبل األمر صدر
»  قرأ من قراءة على وذلك ، ذلك لقوهلم إنكار{  هللا اتقوا}  السالم عليه

 واآلخر ، اللفظ بشاعة:  أحدمها:  أمرين على متوجه أسفل من ابلياء«  يستطيع
 أن على مبنية ليست والنبوات هبا هللا سخط إىل والتعرض اآلايت طلب إنكار
 إىل طمأنينتهم وقلة االقرتاح إال عليهم ينكر فلم األخرى القراءة على وأما تتعنت

 . (2)( آايته من ظهر قد ما

 غلط:  وقال.  ظاهره على هو:  بعضهم وقال: )  فقال اخلازن وحكاه
 فقالوا ، بشراً  كانواو .  قلوهبم يف واملعرفة اإلميان استحكام قبل ذلك وقالوا القوم
تممْ  إِّنْ  اللََّ  اتَـّقموا قَالَ : }  بقوله غلطهم عليهم فرد.  املقالة هذه  يعين{  ممْؤمِّنِّنيَ  كمنـْ
 . (3).( قدرته يف تشك وا أن هللا اتقوا

                                 
 ( .3/117 (    معامل التنزيل ، البغوي )1)

 ( . 371-2/370(     احملرر الوجيز ، ابن عطية ) 2)

 ( .2/110(     لباب التأويل يف معاين التنزيل ، اخلازن ) 3)
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 معهم أانس هم إمنا و احلواريني، ليسوا لذلك القائلني أن :الثالث القول
 قالَ  إِّذْ : تعاىل قوله : ) قال حيث تحسنهاس و القرطيب به قال القول هذا و ،

 قراءة". رَبُّكَ  َيْسَتطِّيعم  َهلْ ." االعراب من تقدم ما على َمْرميََ  اْبنَ  عِّيَسى اي احْلَوارِّيُّونَ 
" ربك" ابلتاء" تستطيع هل" وجماهد جبري بن وسعيد عباس وابن وعلي الكسائي
" رَبُّكَ " ابلياء، الباقون وقرا. التاء يف" َهلْ " من الالم الكسائي وأدغم. ابلنصب
 إن ربك يطيعك هل املعىن: السدي فقال االوىل، من أشكل القراءة وهذه ابلرفع،
 وكذلك أجاب، مبعىن استجاب: قالوا كما يطيع، مبعىن فيستطيع" يـمنَـز ِّلَ  َأنْ " سألته

 مأمره ابتداء يف السؤال هذا وكان ربك يقدر هل: املعىن وقيل. أطاع مبعىن استطاع
 غلطهم عند اجلواب يف عيسى قال وهلذا وجل، عز ابهلل معرفتهم استحكام قبل

تممْ  إِّنْ  اللََّ  اتَـّقموا:" جيوز ال ما هللا على وجتويزهم  قدرة يف تشكوا ال أي" ممْؤمِّنِّنيَ  كمنـْ
 ودخالؤهم األنبياء خلصان احلواريني ألن نظر، فيه وهذا: قلت. تعاىل هللا

. ١٤: الصف ژ ىب  يب       جتحت   خت  مت  ىت  يت  جث  مبژ : قال كما وأنصارهم
 صلوات األنبياء أن ومعلوم[ الزبري وحواري حواري نيب لكل: ]السالم عليه وقال

 عليه يستحيل وما جيوز وما له جيب وما تعاىل هللا مبعرفة جاءوا عليهم وسالمه هللا
 جيهلوا ىتح هبم واختص ابطنهم من على ذلك خيفى فكيف أممهم، ذلك يبلغوا وأن

 قال كما معهم، كان ممن صدر ذلك إن: يقال أن جيوز أنه إال تعاىل؟ هللا قدرة
 هلم كما أنواط ذات لنا اجعل: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اللَّم  َصلَّى للنيب االعراب جهال بعض
 ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ  :موسى قوم من قال من قال وكما ، أنواط ذات

  . (1)( تعاىل هللا شاء إن" األعراف" يف بيانه أييت ما على   ١٣٨: األعرافژ 

                                 
 ( . 365 – 364/  6(    اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ) 1)
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 هللا قدرة يف شاكني يكونوا مل أبهنم قال من أتويالت ذكر أن بعد قال مث
 من قول من كان ذلك أن منه وأحسن) :  قال مث ، حسن أتويل هذا أبن تعاىل
 .(1)( احلواريني مع كان

 قدرة يف ليس لكن و قدرةال يف الشك تفيد اآلية أن يرى:  الرابع القول
:  قال حيث الرازي هذا حكى و السالم عليه جربيل هنا ابلرب املقصود ألن هللا
 اإلعانة أبنواع وخيصه يربيه كان ألنه السالم عليه جربيل هو ابلرب املراد لعل   )

(  110 املائدة{ )  اْلقمدمسِّ  بِّرموحِّ  َأيَّدتُّكَ  إِّذْ }  (2)اآلية أول يف تعاىل قال ولذلك
 من مائدة إنزال على يقدر فهل الكرامة أبنواع وخيصك يريبك أنه تدعي أنك يعين

  .(3)(  عليك السماء
 اآلية من املراد ليس أنه هو و األول القول:  ذلك يف الراجح والقول

 تقوم أن تستطيع هل لصاحبه الرجل يقول كما هي إمنا و تعاىل هللا قدرة يف الشك
 الدعاء استجابة ألن ربك لك يستجيب هل مبعىن أو ، يستطيع أنه علمه مع معي

 تعاىل و تبارك هللا قال كما ،عزوجل هللا إبرادة مرهونة هي مناإ و حتما ليس لألنبياء
ہ  ہ      ہ  ژ :  العرب من قبائل على دعا حني سلم و عليه هللا صلى لنبيه

 ١٢٨: عمران آل ژھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
(4)   . 

 من أخرى آايت يف ثبت ما و اآلية هذه بني املناسب اجلمع هو وهذا
:  تعاىل و تبارك قوله مثل يف عليهم الثناء و ابإلميان للحواريني عزوجل هللا شهادة

                                 
 ( . 365 – 364/  6(    اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ) 1)

 (    بل اآلايت .2)

 ( . 108/  12التفسري الكبري ، الرازي )    ( 3)

 ( . 202 – 201/  7(    جامع البيان ، الطربي ) 4)
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ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  يب       ژ 

مخ  جس    جتحت   خت  مت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح     مح  جخحخ

 . ١٤: الصف ژحس   خس  مس     حص  مص  جض   
 ،{  ربَّك تستطيع هل: }  هي و لآلية األخرى القراءة عليه تدل أنه كما

 عليه عيسى طلب إمنا و عزوجل هللا قدرة يف الشك حتتمل ال القراءة هذه و
 . العلم أهل ذكره ما على ذلك هلم هللا يسأل أن السالم

 عليه عيسى رد لكان هللا قدرة يف الشك على اآلية كانت لو أنه كما
 ملا قومه على السالم عليه موسى رد كان كما شديدا عليهم السالم و الصالة

ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ژ  قالوا

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  

 يناسب فكان ، ١٤٠ - ١٣٨: األعراف ژچ  چ  ڇ  ڇ  
 عليه اكتفى لكنه و ، قدير شيء كل على هللا أن هلم يؤكد و يؤنبهم أن شكهم
: المائدة ژى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ    ژ:  هلم قال أبن السالم و الصالة

 طلب وجه على سؤاهلم كان إن التقوى لزوم بوجوب هلم تذكري هذا يف و ، ١١٢
 و عليه هللا صلى للنيب الصحابة قول مثل ذاه و ، إليها حمتاجون هم اليت اآلية
 اْلممثـَىنَّ  بن حممد حدثين: ) قال البخاري رواه فيما املشركني أذى عليهم زاد ملا سلم

 رسول إىل َشَكْوانَ  قال اأْلََرت ِّ  بن َخبَّابِّ  عن قـَْيس   حدثنا إِّمْسَاعِّيلَ  عن حيىي حدثنا
د   وهو  اللَِّّ  رم  أال له قـمْلَنا اْلَكْعَبةِّ  ظِّل ِّ  يف له بـمْرَدةً  ممتَـَوس ِّ  اللََّ  َتْدعمو أال لنا َتْستَـْنصِّ
َلكممْ  فِّيَمنْ  الرَّجملم  كان قال لنا ْنَشارِّ  فـَيمَجاءم  فيه فـَيمْجَعلم  األرض يف له حيمَْفرم  قـَبـْ ْلمِّ  ابِّ

هِّ  على فـَيموَضعم  ثـْنَـتَـنْيِّ  فـَيمَشقُّ  رَْأسِّ ْمَشاطِّ  َوميمَْشطم  دِّينِّهِّ  عن ذلك َيصمدُّهم  وما ابِّ  احْلَدِّيدِّ  أبَِّ
ينِّهِّ  عن ذلك َيصمدُّهم  وما َعَصب   أو َعْظم   من حلَْمِّهِّ  دمونَ  ما  اأْلَْمرَ  هذا لَيمتِّمَّنَّ  وهللا دِّ
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ريَ  حىت َعاءَ  من الرَّاكِّبم  َيسِّ  َغَنمِّهِّ  على الذ ِّْئبَ  أو اللََّ  إال خَيَافم  اَل  َحْضَرَمْوتَ  إىل َصنـْ
لمونَ  َوَلكِّنَّكممْ   . (1)( َتْستَـْعجِّ

 .  أعلم هللا و ، الراجح القول هو هذا كان فلذا
 : الثانية املسألة

 مل إن و ؟ نبوته و السالم عليه عيسى صدق يف شاكني احلواريون كان هل
  ؟{  صدقتنا قد أن ونعلم} معىن فما يكن

وئ  ۇئ  ۇئ  ژ :  تعاىل هللا قول على بناء قوالن املسألة هذه يف للعلماء و

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

 . ١١٣: المائدة ژی   
 النبوة يف الشك على ليس اآلية معىن أن يرى من قول:  األول القول

 . اليقني و اإلميان لزايدة الطلب وإمنا
 وتسكن،{  َوَتْطَمئِّنَّ } : ) قال حيث البغوي القول هبذا قال قد و

  .(2)( ويقينا إمياان نزداد: أي هللا، رسول نكأب{  َصَدقْـتَـَنا َقدْ  َأنْ  َونـَْعَلمَ  قـملموبـمَنا} 
 احلواريني طلب دواعي من ذكره ما ضمن قال حيث الرازي قال به و

 هذه شاهدان إذا ولكن صدقك املعجزات بسائر علمنا وإن أان اثلثها و : ) للمائدة
 . (3)(الطمأنينة وأتكدت والعرفان اليقني ازداد املعجزة

                                 
 ( . 3/1322(    رواه البخاري يف صحيحه ) 1)

 ( . 3/118(    معامل التنزيل ، البغوي ) 2)

 ( . 109/  12(    التفسري الكبري ، الرازي ) 3)
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 إذا{  قـملموبـمَنا َوَتْطَمئِّنَّ } : )   فقال أيًضا هللا رمحه كثري ابن به قال و
 بك إمياانً  ونزداد: أي{  َصَدقْـتَـَنا َقدْ  َأنْ  َونـَْعَلمَ }  السماء من لنا رزقًا نزوهلا شاهدان
 . (1)( برسالتك وعلًما

 علم نعلم أي ،)  صدقتنا قد أن ونعلم : ) قال حيث عاشور ابن به قال كما
 . (2)( العلمان هلم فيحصل لاستدال علم ال ضرورة

عدي قال وكذلك تممْ  إِّنْ  اللََّ  اتَـّقموا: ) }  الس ِّ  حيمله املؤمن فإن{  ممْؤمِّنِّنيَ  كمنـْ
 آايت من يطلب وال هللا، ألمر ينقاد وأن التقوى، مالزمة على اإلميان من معه ما

 .شيئا بعدها يكون ما يدري ال اليت االقرتاح
 صاحلة، مقاصد هلم وإمنا املعىن، هذا مقصودهم ليس أهنم احلواريون فأخرب

َها أنَْكملَ  َأنْ  نمرِّيدم  قَالموا}  فـ ذلك إىل احلاجة وألجل نـْ  أهنم على دليل وهذا{  مِّ
 اإلميان فيكون العيانية، اآلايت نرى حني ابإلميان{  قـملموبـمَنا َوَتْطَمئِّنَّ }  هلا، حمتاجون

 الصالة عليه اخلليل سأل كما. اليقني علم ذلك قبل كان كما اليقني، عني
 لَِّيْطَمئِّنَّ  َوَلكِّنْ  بـََلى قَالَ  تـمْؤمِّنْ  َأَوملَْ  قَالَ }  املوتى حييي كيف يريه أن ربه والسالم

: قال وهلذا وقت، كل واإلميان واليقني العلم زايدة إىل حمتاج فالعبد{  قـَْليبِّ 
 َوَنكمونَ }  وصدق، حق أنه به تجئ ما صدق نعلم: أي{  َصَدقْـتَـَنا َقدْ  َأنْ  َونـَْعَلمَ } 

َها  احلجة، فتقوم لك، نشهدها بعدان، ملن مصلحة فتكون{  الشَّاهِّدِّينَ  مِّنَ  َعَليـْ
 . (3).(بذلك الربهان زايدة وحيصل

 اآلية فطلبوا النبوة يف الشك اآلية معىن أن يرى من قول : الثاين القول
 . السالم عليه عيسى بنبوة إلمياهنم تثبيًتا

                                 
 ( .  225/  3 ) تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري    (1)

 ( . 107 - 106/  7(    التحرير و التنوير ، ابن عاشور ) 2)

 ( . 248(     تيسري الكرمي الرمحن ، السعدي ) ص 3)
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 مل أنك ونعلم ،{ صدقتنا قد أن ونعلم} : ) قال حيث الطربي قال هبذا و
 .(1)( مبعوث ونيب ، مرسل رسول هلل أنك خربك يف تكذبنا

 حيث ، سبق كما احلواريني مع كانوا أانس إىل يعزوه يظهر فيما والقرطيب
 هلل" الشَّاهِّدِّينَ  مِّنَ  َعَلْيها َوَنكمونَ " هللا رسول أبنك"َصَدقْـَتنا َقدْ  َأنْ  َونـَْعَلمَ : ) قال

 عند لك" الشَّاهِّدِّينَ  مِّنَ  َعَلْيها َوَنكمونَ :" وقيل. والنبوة ابلرسالة ولك ابلوحدانية،
 . (2).(إليهم رجعنا إذا يرها مل من

 هللا ذكرها اليت اآلية لصراحة األول القول هو أعلم هللا و الراجح والقول
ہ  ھ  ھ      ژ :  عاىلت قوله هي و مباشرةً  قبلها احلواريني يف عزوجل

 ژھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 رسوال السالم عليه بعيسى اإلميان على اآلية يف عزوجل هللا فنص ، ١١١: المائدة
 قد أنه على عزوجل هللا نص قد إمنا و ، قوهلم من فقط هذا ليس و ، هللا عند من

 الصالة عليه املسيح على و معليه تعاىل و سبحانه منه منة قلوهبم يف ذلك قذف
 .  السالم و
 

     
 
 

                                 
 ( . 123 – 122/  9 ((    جامع البيان ، الطربي 1)

 ( . 367 - 366/  6(    اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ) 2)
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 . اآليتني يف أخرى عقدية مسائل:  الثاني املبحث
 :  تعاىل هلل العلو صفة إثبات -1

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ژ :  تعاىل قوله من يستفاد ذلك و      

 أسفل إىل أعلى من أو علو    من هو إمنا النزول و ،١١٢: المائدة ژ ې  ې

 .(١)النزول معىن من األمم مجيع عند املعقول هو فهذا

 :منها اآلية هذه من أصرح أحاديث و آبايت تعاىل هلل اثبتة الصفة هذه و

 آل ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ژ :  تعاىل قوله -1

 . ٥٥: عمران

: النساء ژڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ :  تعاىل قوله – 2

١٥٨. 

ژ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئژ :  تعاىل قوله – 3

 .١٠: فاطر

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ :  تعاىل قوله – 4

ژ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 ٣٦: غافر ٣٧ - ٣٦: غافر

                                 
 ( .186طحاوية ، ابن أيب العز احلنفي ) ص (   ينظر : شرح العقيدة ال1)
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ :  تعاىل قوله – 5

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ              ڑ    

 ١٧ - ١٦: الملك ژڑ  

 تـََباَركَ  رَبُـَّنا يـَْنزِّلم : ))  قال  اللَِّّ  َرسمولَ  َأنَّ  عنه هللا رضي همَريـَْرةَ  أيب عن - 6
َلة   كملَّ  َوتـََعاىَل  نـَْيا السََّماءِّ  إىل لَيـْ َقى حني الدُّ رم  اللَّْيلِّ  ثـملمثم  يـَبـْ  من يقول اآْلخِّ

يبَ  يَْدعموينِّ   .(1)((  له فََأْغفِّرَ  َيْستَـْغفِّرمينِّ  من ْعطَِّيهم فَأم  َيْسأَلمينِّ  من له فََأْسَتجِّ
 و ، إليه وابلرفع ، السماء يف تعاىل بكونه التصريح السابقة األدلة ففي

 الدنيا السماء إىل ليلة   كل تعاىل بنزوله التصريح و أعلى، إىل إال يكون ال الرافع
 فداللتها ، فلأس إىل أعلى من إال اليكون النزول و اآلخر الليل ثلث يبقى حني

 . (2)تعاىل هللا علو على صرحية  
 املائدة أبن نص فيها ليس اآلية أبن الناس بعض هبا يعرتض قد مسألة وهنا

 هللا أن على النص أن ذلك عن اجلواب و ، السماء من إمنا و هللا عند من نزلت

  ڄ  ڄ  ڃژ :  تعاىل قوله مثل ، أخرى آايت   يف ورد قد العلو يف أي السماء يف

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    

 يذكر مل أنه كما ، ١٧ – ١٦: الملك ژڎ  ڈڈ   ژ  ژ              ڑ    ڑ  

                                 
 ( .1/384(   رواه البخاري يف صحيحه ) 1)

(   و قد توسع يف ذكر أدلة العلو اإلمام ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة ، اجلزء الرابع ، و أفرد اإلمام 2)
 الذهيب لذلك كتااًب مساه العلو . 
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 هي إمنا و ، الغرب أو الشرق يف أو األرض يف تعاىل و تبارك هللا أن الناس من أحد
 :  أقوال ثالثة

 . تعاىل و سبحانه العلو يف أنه قول – 1
 . مكان أو جهة له يكون أن ينفي قول – 2
 . مكان كل يف أبنه يقول قول و – 3

 يبق فلم ، تعاىل هللا وجود نفي و العدم الزمهما فإن ابطالن األخريان القوالن و
 فمعىن ، السماء من املائدة نزول املطلوب أن يف صرحية اآلية و ، العلو يف أنه إال

 . العلو ابلسماء صوداملق و ، عزوجل هللا عند من أهنا ذلك

 :اآلايت يف النبوة دالئل -2
 دليل كذلك و ، سلم و عليه هللا صلى حممد نبينا نبوة على دليل اآلية يف

 . السالم و الصالة عليه عيسى نبوة على
 : اآلايت من سلم و عليه هللا صلى حممد نبينا نبوة على الدليل:  أوال

 سلم و عليه هللا صلى حممد نبينا نبوة على واضح دليل فيها اآلايت إن         
 من بوحي إال يتحقق أن ميكن ال ذلك و ، املاضية األمم أخبار من أهنا انحية من
 األخبار مثل هنا السالم عليه عيسى قصة يف الوارد التفصيل فهذا ، عزوجل هللا

 و هعلي هللا صلى للنيب ميكن ال ، املاضية األمم عموم و األنبياء قصص يف الواردة
 اليت القصة هذه و ، إمجاال بعضها يعرف قد كان إن و ، تفصيال يعرفها أن سلم
 ال السالم و الصالة عليه عيسى املسيح و احلواريني بني جرى ما تفصيل فيها

 مل القصة هذه أن خاصة الوحي، بدون سلم و عليه هللا صلى النيب يعرفها أن ميكن
 و الصالة عليه عيسى املسيح حياة فيها حكوا اليت النصارى أانجيل يف ترد
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 هللا صلى النيب عند من أو ،عزوجل هللا خرب من تكون أن إال يبق فلم ،(1)السالم
 هو و حبال سلم و عليه هللا صلى النيب يفرتيها أن ميكن ال و ، سلم و عليه

 على يكذب مث الناس على الكذب ليرتك يكن فلم ، األمني ابلصادق املوصوف
 .السالم و الصالة عليه حاشاه ، عزوجل هللا

 ورد مبا النصارى أانجيل يف تذكر مل املائدة قصة أن على البعض يعرتض قد و     
 يف النجار الوهاب عبد إليه ذهب كما – مىت إجنيل من عشر الرابع اإلصحاح يف

 هنا و: )  املذكور اإلصحاح يف ورد ملا ذكره بعد قال حيث األنبياء قصص كتابه
 هللا أن مساوية كوهنا معىن و ، السماوية املائدة مسألة هي املسألة هذه إن أقول
 القرآن يف حكيت قد و.  مألوفة ال و معروفة غري بطريقة الطعام يف ابرك تعاىل
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ :  املائدة سورة يف تعاىل بقوله

ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ىئ  ی  ی  ی   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڤ    ڤ  ڤڦ  

 أهنا بعضهم فقال املفسرون اختلف هنا و ١١٥ – ١١٢: المائدة ژچ  چ   
 حتقيًقا خنازير مسخوا املائدة من األكل بعد بعيسى فرواك الذين أن و ، نزلت

                                 
( حيث قال : ) وقد ذكر بعض األئمة أن قصة  225/  3ه ) (     و قد ذكر هذا ابن كثري يف تفسري 1)

 املائدة ليست مذكورة 
 يف اإلجنيل، وال يعرفها النصارى إال من املسلمني، فاهلل أعلم ( .         
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 قال و  ١١٥: المائدة ژڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چژ :  تعاىل لقوله
 الطالبني إن و ، ابلفعل نزوهلا على القرآن ينص مل إذ تنزل مل املائدة إن آخرون
 شديًدا تعذيًبا نزوهلا بعد كفر من تعذيب هللا اشرتط أن بعد يطلبوها مل للمائدة
 مسألة هي املائدة مسألة أن القول أكرر أان و.  العذاب هبم حييق أن فخشوا
 الكثري الطعام هللا يرزقهم أن عليهم إبنزاهلا املراد و ، السمكتني و اخلمسة األرغفة

 .(1)( حيتسبون ال حيث من
 القرآن يف جاء عما خمتلف   عشر الرابع اإلصحاح هذا يف ما أن واحلقيقة

 يسوع مسع فلما: )  يلي كما نصه فيه جاء ما أن حيث املائدة قصة من الكرمي
 مشاةً  تبعوه و اجلموع فسمع ، منفرًدا خالء   موضع   إىل سفينة   يف هناك من انصرف

 . املدن من
 ملا و.  مرضاهم شفى و عليهم فتحنن كثريًا مجًعا أبصر يسوع خرج فلما

 ، مضى قد الوقت و خالء   املوضع: ))  قائلني تالميذه إليه تقدم املساء صار
:  يسوع هلم فقال((. طعاًما هلم يبتاعوا و القرى إىل ميضوا لكي اجلموع اصرف

 عندان ليس: ))  له فقالوا ،((  ليأكلوا أنتم أعطوهم.  ميضوا أن هلم حاجة ال)) 
 اجلموع فأمر(( .  هنا إىل هبا ائتوين: ))  فقال((  مسكتان و أرغفة مخسة إال ههنا

 حنو نظره رفع و ، السمكتني و اخلمسة األرغفة أخذ مث ، العشب على يتكئوا أن
 فأكل.  للجموع التالميذ و ، للتالميذ األرغفة أعطى و كسَّر و ابرك و السماء
 و.  مملوءة قفة عشرة اثنيت الكسر من فضل ما رفعوا مث.  شبعوا و اجلميع

 . (2)( األوالد و نساءال عدا ما ، رجل آالف مخسة حنو كانوا اآلكلون

                                 
 ( . 419 – 412(    قصص األنبياء ، عبد الوهاب النجار ) ص 1)

 . 21 – 13(    إجنيل مىت ، اإلصحاح الرابع عشر ، الفقرات 2)



 

 
219 

بني وفرق  أو السماء من إنه قيل سواءً  هللا عند من انزالً  الطعام يكون أن ٍ 
 عن فضالً  ، فيه هللا يبارك و أيديهم بني موجوًدا الطعام يكون أن بني و اجلنة من
 عليهم ينزل أن هللا يدعو أن السالم عليه عيسى سؤاهلم من القصة تفاصيل بقية

 و ، التقوى على حث ِّ  من السالم عليه عيسى هلم قاله ما و اءالسم من مائدةً 
 بني ِّ   الفرق و اإلصحاح هذا يف رود ما يف له ذكر ال هذا فكل ، الطلب تعليلهم

 . األمرين بني
 أن يف غريهم ال و للنصارى مستمسك ال و فيه حجة فال ذلك وعلى

 . األدلة تدعمه ال فمتكلَّ  قول   فهو إال و ، أانجيلهم يف مذكورة   املائدة قصة
 مواطن يف  لنبينا وقع الذي و الطعام تكثري جنس من هو النجار ماذكره و

 . كثرية
 : اآلايت من السالم عليه عيسى نبوة على الدليل:  اثنًيا

 طلب يف صريح   هذا و ، السالم عليه عيسى نبوة على دليل فيها اآلية إن
 نزلت أهنا قلنا سواء و ، ابلرسالة للتصديق أو اإلميان لزايدة إهنا قلنا سواء ، اآلية

 مقدور يف ليس أنه إذ النبوة على واضح دليل فهي نزلت إن فإهنا ، تنزل مل أو
 فعل من تكون أن إال يبق فلم ، األحوال من حبال السماء من مبائدة اإلتيان البشر

 قبل نم ليست و ، عزوجل هللا فعل من هي املعجزات أن إذ ، وحده عزوجل هللا
 فتكون ، طاقاهتم و قدراهتم من ال و أنفسهم السالم و الصالة عليهم األنبياء

 صدق على الداللة يف أوضحها و األدلة أصرح هي بل النبوة على واضحا دليال
 . النبوة بدعوى مرتبط قوعها و أن هبا املرسل صدق و الرسالة

 . ؟ تنزل مل أم املائدة نزلت هل – 3
 :  قولني على ائدةامل نزول يف اختلف
 . هللا بني و بينهم أحدثوها أبحداث   ذلك بعد رفعت مث نزلت أهنا – 1
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 . تنزل مل أهنا -2
 من مجلةً  روى و ، هللا رمحه الطربي جرير ابن اخلالف هذا حكى قد و     

 سلم و عليه هللا صلى النيب عن رموي ما ذلك من ، القولني لكال ذلك يف األقوال
 قال حبيب بن سفيان حدثنا ، قال البصري قزعة بن احلسن دثناح : ) قال حيث

 قال ، قال ايسر بن عمار عن عمرو، بن خالس عن قتادة، عن سعيد، حدثنا ،
 وال خيونوا ال أن وأممروا وحلًما، خبًزا املائدة نزلت: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 . (1)( وخنازير قردة مسخواف ورفعوا، واد خروا فخانوا لغد ، يرفعوا وال يدَّخروا
 املائدة بنزول قال ممن عنهما هللا رضي عباس   ابن عن رواه ما ذلك ومن

 ، قال عمي حدثين ، قال أيب حدثين ، قال سعد بن حممد حدثين  : ) قال حيث
 واحلواريني، مرمي ابن عيسى على نزلت:  قال عباس ابن عن أبيه، عن أيب، حدثين
وان    .(2)( شاؤوا إذا نزلوا أينما منه أيكلون ومسك، خبز عليه خِّ

 املثىن حدثنا: ) قال حيث عنهما هللا رضي ايسر بن عمار عن رواه ما و
 من رجل عن حرب، بن مساك عن داود، حدثنا ، قال األعلى عبد حدثنا ، قال
 كيف تدري هل:  قال فرغ فلما ايسر، بن َعمار جنب إىل صليت: قال عجل بين

 مرمي ابن عيسى سألوا إهنم: قال! ال: فقلت قال إسرائيل؟ بين مائدة شأن كان
 ما لكم مقيمة فإهنا: هلم فقيل:  قال. ينفد ال منه أيكلون طعام عليها يكون مائدة

 من أحدا أعذ به ال عذاابً  أعذبكم فإين   فعلتم فإن ترفعوا، أو ختونوا، أو ختبئوا، مل
 أحد يعذبه مل عذاابً  فعذبوا وخانوا، واورَفع خبئوا حىت يومهم مت   فما: قال! العاملني

 هللا فبعث والشاء، اإلبل أذانبَ  تْتبعون كنتم العرب، معشر وإنكم. العاملني من
 أنكم نبيكم لسان على وأخربكم ونسبه، حسبه تعرفون أنفسكم، من رسوال فيكم

                                 
 ( . 229 – 228/ 11(      جامع البيان ، الطربي ) 1)

 ( . 227/ 11(      جامع البيان ، الطربي ) 2)
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 يذهبم  ال. هللا واميْ . والفضة الذهبَ  تكنزوا أن وهناكم العَرب، على ستظهارون
  .(1)(أليًما عذاابً  ويعذ ِّبكم تكنزومها، حىت والنهارم  الليلم 

 على مائدةً  إسرائيل بين على ينزل مل هللا أن إىل ذهبوا من اختالف عن أخرب و
 :  قولني
 به لنهيهم ، خللقه هللا ضربه مثل   هذا إمنا و عليهم مائدةً  ينزل مل هللا أن – 1

 . اآلايت هللا نيب مسألة عن
ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ :  هلم تعاىل هللا قال امل أهنم – 2

 . تنزل فلم ذلك من استعفوا ١١٥: المائدة  ژڃ  ڃ  ڃ  چ
 رواه ما منها ، القولني كال على ذلك إىل ذهب من أقوال من مجلةً  وذكر

 حيىي حدثنا ، قال وكيع ابن حدثنا: ) قال حيث األول ابلقول قال ممن جماهد عن
 ،" السماء من مائدة علينا أنزل:"قوله يف جماهد عن ليث، شريك،عن عن آدم، بن

 . (2)( شيء عليهم ينزل مل ضمرب، مثل: قال

 جعفر بن حممد حدثنا ، قال املثىن ابن حدثنا: ) قال الثاين القول أصحاب عن و
 مل: املائدة يف قال أنه: احلسن عن زاذان، بن منصور عن شعبة، حدثنا ، قال
 . (3)( تنزل

 ابن ذلك إىل ذهب قد و املائدة نزول هو ذلك يف الراجح والقول
: يقال أن ذلك يف عندان القول من الصواب و: ) فقال رجحه و هللا رمحه جرير

 . ربَّه ذلك مسألَته عيسى سألوا الذين على املائدة أنزل ذكره تعاىل هللا إن

                                 
 ( .228/ 11(      جامع البيان ، الطربي ) 1)

 ( . 231/ 11(    جامع البيان ، الطربي ) 2)

 ( . 231/ 11(    جامع البيان ، الطربي ) 3)
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 عليه هللا صلى هللا رسول عن بذلك روينا الذي للخرب ذلك قلنا وإمنا
 .عنه ذكران مبا انفرد من غري بعدهم، من التأويل وأهل وأصحابه وسلم

 وقد اخْلملف، خربه يف يقع وال وعَده، خيلف ال ذكره تعاىل هللا فإن وبعدم،
 سأله حني وسلم عليه هللا صلى عيسى نبيه إجابة عن كتابه يف خمربًا ذكره تعاىل قال

 تعاىل يقول أن جائز وغري ١١٥: ائدةالمژ  ڤ    ڤ  ڤژ  :ذلك من سأله ما

 وال خرب، ذكره تعاىل منه ذلك ألن ينزهلا، ال مثژ   ڤ    ڤ  ڤژ  :ذكره
 ينزهلا ال مث ،"عليكم منزهلا إين:"يقول أن جاز ولو. خيرب ما خالف منه يكون

 من أحًدا أعذبه ال عذاابً  أعذبه فإين   منكم بعد يكفر فمن:"يقول أن جاز عليهم،
 حقيقة لوعيده وال لوعده يكون فال يعذ به، فال ذلك، بعد منهم يكفر مث ،" العاملني

 . (1)( بذلك ذكره تعاىل ربنا يوصف أن جائز وغري. صحة وال

ٱ  ژ :  تعاىل قوله تفسري عند قال حيث هللا رمحه كثري   ابن قال به و

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

: المائدة  ژڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

". املائدة سورة: "فيقال السورة تنسب وإليها ، املائدة قصة هذه : ) ١١٥ - ١١٤
 بنزوهلا دعاءه أجاب ملا السالم عليه عيسى ورسوله عبده على به هللا امنت مما وهي

 . (2)(قاطعة وحجة ابهرة عجزةم وداللة آية هللا فأنزهلا ،

                                 
 ( . 232- 231/ 11) (     جامع البيان ، الطربي 1)

 ( .3/225(     تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ) 2)
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 و القرآن ظاهر عليه دل الذي هو – بنزوهلا القول أي - القول وهذا
 أن على دالة اآلاثر هذه كل و: )  هللا رمحه كثري ابن قال كما ، اآلاثر أكثر

 وكما لدعوته، هللا من إجابة مرمي، ابن عيسى أايم إسرائيل، بين على نزلت املائدة
 ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤژ : العظيم القرآن من السياق هذا ظاهر ذلك على دل

 .(1)( اآلية ١١٥: المائدة ژ
:  قال حيث القرطيب ذلك حكى كما ، املفسرين أكثر عليه الذي وهو

 (2)(ژ   ڤ    ڤ  ڤژ  :تعاىل لقوله نزوهلا -احلق وهو -اجلمهور عليه فالذي)
 نزلت أهنا ملفسرينا من األعظم اجلمهور وقال:  )قال حيث الرازي كذلك و ،

 على تعليق غري من جزماً  ابإلنزال وعد   وهذاژ   ڤ    ڤ  ڤژ  قال تعاىل ألنه
 .(3)( النزول هذا حصول فوجب شرط

 ؟ اجلنة من أم السماء من املائدة هل – 4
 ال أم اجلنة طعام من كانت املائدة هل يف القول من ورد ما القرطيب حكى

 طعام من أم الدنيا طعام أمن هللا روح اي -حلوارينيا رأس وهو مشعون فقال: )  فقال
 ما املسائل هذه عن بعد  افرتقتم أما: ) عليه هللا صلوات عيسى فقال اجلنة؟

: فقالوا سوءا بذلك أردت ما إسرائيل  بين وإله: مشعون فقال ،(  تعذبوا أن أخوفين
 مسكة اي:[ مالسال عليه عيسى قال أخرى آية اآلية هذه مع كان لو هللا روح اي

 فقال احلواريون ففزع عيناها، تبص طرية السمكة فاضطربت] هللا إبذن احيي
 أن أخوفين ما كرهتموه أعطيتموه فإذا الشيء عن تسألون أراكم يل ما:[ عيسى

                                 
 ( .3/230(     تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ) 1)

 ( . 6/369(    اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ) 2)

 ( . 110/  12(    التفسري الكبري ، الرازي ) 3)
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 طعام من وال الدنيا من طعام عليها وما السماء من نزلت لقد:[ وقال] تعذبوا
 . (1)( البالغة ابلقدرة هللا ابتدعه شي ولكنه اجلنة

 عباس ابن وعن. إسناده قبل من يصح وال مقال احلديث هذا يف: قلت : ) قال مث
 كانوا: عطية ابن وقال ومسكا خبزا املائدة طعام كان السلمي الرمحن عبد وأيب

: وقتادة ايسر بن عمار وقال. الثعليب وذكره طعام، كله طيب السمك يف جيدون
 أنزله: منبه بن وهب وقال. اجلنة مثار من مثار عليهاو  السماء من تنزل مائدة كانت

 بن عمار عن التفسري أبواب يف الرتمذي وخرج. وحيتاان شعري من أقرصة تعاىل هللا
 خبزا السماء من املائدة أنزلت:[ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اللَّم  َصلَّى هللا رسول قال قال ايسر
 قردة فمسخوا لغد ورفعوا وادخروا وافخان لغد يدخروا وال خيونوا أال وأمروا وحلما

 سعيد عن واحد وغري عاصم أبو رواه قد حديث هذا: عيسى أبو قال] وخنازير
 إال مرفوعا نعرفه وال موقوفا ايسر بن عمار عن خالس عن قتادة عن عروبة أيب بن
 حبيب بن سفيان حدثنا قال مسعدة بن محيد حدثنا قزعة بن احلسن حديث من
 وال قزعة بن احلسن حديث من أصح وهذا يرفعه، ومل حنوه عروبة أيب بن سعيد عن

 إال شي كل املائدة على أنزل: جبري بن سعيد وقال. أصال املرفوع للحديث نعلم
: كعب وقال. واللحم السمك إال شي كل عليها نزل: عطاء وقال. واللحم اخلبز
 كل عليها واألرض السماء بني املالئكة هبا تطري السماء من منكوسة املائدة نزلت
 منها، أوىل وهو الرتمذي حلديث خمالفة أقوال الثالثة هذه: قلت. اللحم إال طعام
 .(2)( أعلم وهللا كبري صحايب عن موقوفا فصح مرفوعا يصح مل إن ألنه

                                 
( . و ينظــر كــذلك : تفســري القــرآن العظــيم ، ابــن   371 – 6/370( اجلــامع ألحكــام القــرآن ، القــرطيب ) 1)

 ( . 230 –3/229كثري ) 

( . و ينظر كذلك : تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري 372/  6(     اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ) 2)
 (3/229  
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 عليها وكان نزلت أهنا به واملقطوع: ) فقال ذلك يف به املقطوع ذكر مث
 .(1)(بتعيينه أعلم وهللا يؤكل طعام

 و به اجلهل يضر ال ذلك غري أو اجلنة من كوهنا إذ املسألة يف املهم هو و
 . املسائل مهمات من فليس ، عمل عليه يرتتب ال
 : إبله ليس أنه و السالم عليه عيسى بشرية إثبات – 5

 :وجهني من وذلك  ألوهيته ونفي  عيسى لبشرية إشارة   الكرمية اآلية ففي
 . هللا إىل ينسبوه ومل ألمه فنسبوه(  مرمي نب عيسى اي)  قوهلم: أوهلما

 وقوهلم تستطيع، هل له لقالوا إهلا كان ولو ،( ربك يستطيع هل)  قوهلم :اثنيهما
 .للرب وعبد مربوب أنه على داللة فيه(  ربك) 

ٻ  پ  پ  پ  ژ : هللا من املائدة طلبه يف  عيسى قول إن مث

 .(2)مربوب عبد وأنه لبشريته واضح وأتكيد إلهليته نفي ١١٤: المائدة ژ
 به يقر ال مما له يدعونه و  عيسى يف النصارى يعتقده ما خبالف وهذا

 . منهم يرضاه ال و  هو
 

 : البحث نتائج من
 

 إقرار   و احلواريني على ثناء   من ذمكر ما بني التعارض يف املتوهم اإلشكال أن -1
 من املائدة سورة آية يف ورد ما مع اآلايت بعض يف اإلسالم و ابإلميان منهم

                                                                             
       – 230 . ) 

 ( .372/  6(     اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ) 1)

 ( . 207عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي ، حممد ملكاوي ) ص  (    2)
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 مرفوع   تعاىل هللا قدرة يف شكهم منه يتوهم الذي السالم عليه عيسى سؤاهلم
 أو ، هذا فيفعل ربك يطيعك هل أو ربك لك يستجيب هل هبذا املراد أبن
 و الشك منه يراد ال سؤال   هو أو ، هذا تسأله و ربك تدعو أن تستطيع هل
 أنه يعلم هو و كذا تفعل أن طيعتست هل لآلخر أحدان كسؤال هو إمنا

 . إشكال ال و تعارض فال ذلك على و يستطيع،
 إقرار   و احلواريني على ثناء   من ذمكر ما بني التعارض يف املتوهم اإلشكال أن -2

 مما املائدة سورة آية يف ورد ما مع اآلايت بعض يف اإلسالم و ابإلميان منهم
 لزايدة كان إمنا طلبهم أبن مرفوع   السالم عليه عيسى نبوة يف شكهم منه يمفهم

 يريه أن تعاىل هلل السالم عليه إبراهيم سؤال كان كما الطمأنينة و اإلميان
 . املوتى حييي كيف

 دلياًل  فكانت السالم عليه عيسى بدعاء املائدة إبنزال من قد عزوجل هللا أن  -3
 . السالم عليه نبوته دالئل من

 سلم و عليه هللا صلى حممد نبينا نبوة ئلدال من دليالً  اآليتني هاتني يف أن -4
 موجودة ليست بتفاصيل قبلنا فيمن كانت اليت و املائدة قصة عن إبخباره

 . النصارى عند أصاًل 
 القرآن يف ذكرت حيث املسلمني من النصارى يعرفها إمنا املائدة قصة أن -5

 مما كانت لعلها أبهنا العلماء بعض قال و ، أانجيلهم يف ليست و ، الكرمي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  ژ:  عنهم هللا حكى كما نسوه

 .١٤: المائدة ژپ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 
 وردت اليت املائدة قصة هو ليس مىت إجنيل يف ورد مما البعض به يعرتض ما أن -6

بني ففرق الكرمي القرآن يف  إنه قيل سواءً  هللا عند من انزالً  الطعام يكون أن ٍ 
 هللا يبارك و أيديهم بني موجوًدا الطعام يكون أن بني و اجلنة من أو السماء من
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 هذا يف رود ما يف له ذكر ال هذا فكل القصة تفاصيل بقية عن فضالً  ، فيه
 . األمرين بني بني ِّ   الفرق و اإلصحاح

 
 . وسلم وصحبه آله على و حممد نبينا على هللا صلى و ، أعلم هللا و هذا

 

     



 

 
228 

  عاملراج و املصادر فهرس
  

 الدمشـقي القرشـي كثـري بـن عمر بن إمساعيل الفداء أبو ، العظيم القرآن تفسري 
 - هـــ1420 الثانيــة:  الطبعــة ، والتوزيــع للنشــر طيبــة دار ،( هـــ774:  املتــوى)

 . سالمة حممد بن سامي:  حتقيق ، م 1999
 ةالعلميـ الكتـب دار ، الشـافعي الـرازي التميمي عمر بن حممد ، الكبري التفسري 

 . األوىل:  الطبعة ، م 2000 - هـ1421 - بريوت -
 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد ، القرآن أتويل يف البيان جامع 

 هـ 1420 - الرسالة مؤسسة ،( هـ310:  املتوى) الطربي جعفر أبو اآلملي،
 . شاكر حممد أمحد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م 2000 -

 اجلعفي البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد ، صراملخت الصحيح اجلامع ، 
 ، الثالثة:  الطبعة ، م1987 - هـ1407 – بريوت - اليمامة كثري، ابن دار

 . البغا ديب مصطفى.د:  حتقيق
 أيب بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو ،(  القرطيب تفسري)  القرآن ألحكام اجلامع 

 دار ،( هـ671:  املتوى) القرطيب نالدي مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر
 ، الثانية:  الطبعة ، م 1964 - هـ1384 - القاهرة - املصرية الكتب
 .  أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد:  حتقيق

 الطباعة وكالة ، احلنفي العز أيب ابن ، السلفية العقيدة يف الطحاوية شرح 
 واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرائسة يف والرتمجة

 . شاكر حممد أمحد:  حتقيق ،
 ملكاوي خليل القادر عبد حممد أمحد حممد ، الكرمي القرآن يف التوحيد عقيدة 

  . األوىل: الطبعة ، م1985 - هـ1405 - الزمان دار مكتبة ،
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 بريوت – العريب الرتاث إحياء دار ، النجار الوهاب عبد ، األنبياء قصص ، 
 . الثالثة:  الطبعة

 جار ، التأويل وجوه ى األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف 
 الكتاب دار ، ( هـ 538 ـ 467)  الزخمشرى عمر بن حممود القاسم أبو هللا

 . هـ1407 - بريوت ـ العريب
 البغدادي إبراهيم بن حممد بن علي الدين عالء ، التنزيل معاين يف التأويل لباب 

 . م 1979/ هـ 1399 - لبنان/  بريوت - الفكر دار ،ابخلازن الشهري

 العربية الكتب إحياء دار،  القامسي الدين مجال حممد ، التأويل حماسن – 
 حممد:  أحاديثه خرج و عليه علق ، األوىل:  الطبعة ، م1957 – ه1376

 . الباقي عبد فؤاد

 عطية بن ُتام بن رمحنال عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أبو ، الوجيز احملرر 
 - لبنان - العلمية الكتب دار ، (هـ542:  املتوى) احملاريب األندلسي
  ،األوىل: الطبعة ، م1993 - هـ1413

 . حممد الشايف عبد السالم عبد:  حتقيق
 املتوى) البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو ، السنة حميي ، التنزيل معامل  :

:  الطبعة ، م 1997 - هـ 1417 - لتوزيعوا للنشر طيبة دار ،( هـ510
 - ضمريية مجعة عثمان - النمر هللا عبد حممد أحاديثه وخرج حققه ، الرابعة

 . احلرش مسلم سليمان
 عبد ، التأويل و اإلنكار دايجري و التنزيل بصائر بني الغيبيات و املعجزات 

 النبوية ابملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة يف منشور حبث ،سالمة إبراهيم الفتاح
 .  48 – 47 العدد
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