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 الكمال هلل عز وجل ،فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم منصواب فمن اهلل وحده ،وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل ادلوفق دلا حيب ويرضى.
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احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو .
كثَتا طيبًا مبارًكا ونسألو مبنّو وكرمو أن يكون ىذا اللقاء من أسباب زيادة إدياننا ورمحة ربنا بنا
أمجعُت ضلمد اهلل عز وجل ً
محدا ً
وشهادتنا مع رسولنا الكرمي على ىؤالء األنبياء الكرام الذين بلّغوا الرسالة و ّأدوا األمانة وقاموا مبا أوجب عليهم رهبم.
نتدارس اليوم بأمر اهلل أواخر سورة ادلائدة ،وفيها وصف ذاك
ادلوقف العظيم يوم جيمع اهلل -عز وجل  -الرسل ،فإنو سبحانو
وتعاىل جيمع الرسل كما جيمع غَتىم من اخللق ،فإذا مجعهم
ِج
ِج
يقول ذلمَ { :م َما ُأ ْب ُأ ْب }؟ فيكون اجلواب منىم{ :قَالُوا َمَل ع ْبل َم
اَمَم ِج َّن َم َم ْب َم َمع َّن ُأ الُأُأ ِج
و}.
فإ ًذا شلا نعتقده أ ّن اهلل عز وجل جيمع الرسل كما جيمع غَتىم

من اخللق.

وأنو يف ىذا ادلقام يسأذلمَ { :م اَم ُأ ِج ْب ُأ ْب }؟ ويف ىذا ادلقام يكون
قوذلمَ { :مَل ِجع ْبل اَمَم ِج َّن َم َم ْب َم َمع َّن ُأ الُأُأ ِج
و }.
َم
نرى ما معٌت ىذا الرد منهم؟
وردوا عليهم؟! ف
لكن يبقى كيف يقولون ال علم لنا؟ أليسوا ىم الذين أجابوىم أقوامهم ّ
يقول الشيخ السعدي:
خيرب تعاىل عن يوم القيامة وما فيو من األىوال العظام ،وأن اهلل جيمع بو مجيع الرسل فيسأذلمَ { :ماذَا أ ُِجْبتُ ْم} أي :ماذا
أجابتكم بو أ َُشلكم ؟
فـ {قَم اُأ َل ِجع ْبل َم اَمَم } وإمنا العلم لك يا ربنا ،فأنت أعلم منا.
{ِج َّن َم َم ْب َم َمع ُأ اْبلُأُأ ِج
و} أي :تعلم األمور الغائبة واحلاضرة .
تأدبوا فقالوا ال علم لنا أنت أعلم منا بكل شيء ،وىذا القول من باب األدب يف ىذا ادلقام العظيم واهلل مطلع على كل
كل أفعال اخللق ،من كمال عدلو أن جعل ىؤالء اخللق عليهم مالئكة كرام يكتبون
اخلفايا عامل بكل السرائر  ،مكتوب عنده َ
ما يفعلون ،فردىم ىذا من باب التفويض والتأدب مع اهلل وإظهار العجز.
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فلما قَالُواَ{ :ل ِجع ْبل اَمَم } قالواِ{ :ج َّن َم َم ْب َم َمع ُأ اْبلُأُأ ِج
و}  .مبعٌت أهنم وصفوا اهلل بكمال الصفات ،خاصةً من جهة العلم ،
َم
وىذا مناسب ليوم اجلمع ،فإن الناس إذا مجعهم رهبم حلساهبم يظهر من كمال اهلل عز وجل ماال يكون يف حسبان اخللق،
ومن أعظم ما يظهر من كمال اهلل يظهر العلم والعدل.
فهذا ادلوقف اآلن الذي سيًتتب عليو احلساب،كان العلم أظهر الصفات فيو ،فتأدبوا ىؤالء الرسل الكرام فقالوا :ال علم لنا
إنك أنت عالم الغيوب ،وىم هبذا يشاهبوا ادلالئكة الكرام الذين اعًتفوا أن ال علم ذلم إمنا العلم هلل عز وجل.
مث يأيت يف ىذا ادلقام العظيم اخلرب عن عيسى -عليو السالم  ،-فهذه السورة فيها من األخبار عن عيسى -عليو السالم -
وبٍت إسرائيل معو وأحواذلم بتكذيبو ،وأحواذلم يف ادلبالغة يف اهتامو ىو وأمو بأشنع ما ديكن أن يكون من االهتام ،فأتت ىذه
جيمع ادلرسلُت  ،مث أتت اآليات خترب اخلرب عن عيسى -عليو السالم  ،-أي مبعٌت أن
اآليات تصف ذاك ادلوقف العظيم يوم ُ
الكالم ىنا عن عيسى -عليو السالم -أتى يف نفس ىذا ادلوقف موقف مجع الرسل.
ويف ذلك إظهار دلا كان عليو عيسى -عليو السالم  -من حال ،وكيف أنو صلى اهلل عليو وعلى نبينا زلمد كيف أنو قاسى
من بٍت إسرائيل ما قاسى  ،وكيف أنو رغم كل األدلة واآليات على أنو رسول من عند اهلل ،إال أن بٍت إسرائيل مع صفاهتم يف
العناد ورد احلق ،ردوا على عيسى -عليو السالم  -رسالتو ،وسيظهر أثناء قراءتنا لآليات وفهمها ماذا علينا أن نعتقد فيو -
عليو السالم -وكيف واجو بٍت إسرائيل كل ىذه اآليات العظيمة؟
َّن ِج
ِج
يل اْب َم َم ْب َم َم اْب ُأ ْب ِج ْب َم ِج َمعلَمْب َم َم َمعلل َم اِج َم ِج َم }
{ ْبا قَم َما ال ُأ َم ع َم
نعما ما أنعم هبا على غَتك .
شكرا لربك ،حيث أنعم عليك ً

أي  :اذكرىا بقلبك ولسانك  ،وقم بواجبها

امنت بو على عبده ورسولو
وىذا ادلوقف موقف تذكَت بالنعم ،وىذا ادلوقف موقف بيان للفضل ،فذكر اهلل  -عز وجل  -ما ّ
عيسى ابن مرمي ،فأول النعم أنو (ابن مرمي) وىذا فيو من ادلعجزات الباىرات وخوارق العادات ما فيو ،فخلقو بال ذكر.

ِج
ِج
يل اْب َم َم ْب َم َم اْب ُأ ْب ِج ْب َم ِج َم َمعلَمْب َم } بأن جعلو اهلل بنفسو آية وداللة على كمال وقدرة اهلل.
ْ { با قَم َما ا َم ع َم
{ َم َمعلَمل َم اِج َم ِج َم } حيث جعل عيسى -عليو السالم  -برىا اًن على براءهتا وجعل عيسى -عليو السالم  -سبب لرفعة ذكرىا
عند ادلؤمنُت ،ولتفضيلها على نساء العادلُت  ،وىذه كلها نعم من رب العادلُت تفضل هبا عليهم وىو سبحانو وتعاىل أعلم
حيث جيعل رسالتو.
 مث أتى أيضا تذكَت بتأييد اهلل لو :
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{ِج ْبا َمَّن ْب ُأ َم اِج ُأ ِجو ُأال ُأ ْب } أي :إذ قويتك بالروح والوحي ،الذي طهرك وزكاك ،وصار لك قوًة على القيام بأمر اهلل
والدعوة إىل سبيلو .وقيل :إن ادلراد "بروح القدس" جربيل عليو السالم ،وأن اهلل أعانو بو ومبالزمتو لو ،وتثبيتو يف مواطن
ادلشقة.
ادلقصود أن ىذه نعمة حاصلة يف ذاك الوقت وىو التأييد بروح القدس ،وكما ذكر لنا الشيخ ىناك خالف على ادلقصود
بروح القدس ىل ىو نفس الوحي الذي طهرك وزكاك ،وأصبح بسبب ىذا الوحي فيو قوة؟ أو جربيل؟
وكثَت من ادلفسرين أنو جربيل ،وقد عُلم أن الوحي البد أن يكون عن طريق جربيل ،فيصلح لو قلنا أن روح القدس ىو جربيل
وأن اهلل أيده بالوحي الذي يأيت مع جربيل.
إ ًذا نعلم أن اهلل تفضل على عيسى -عليو السالم -بأن جعلو بنفسو آية تدل على قدرتو ،وأيضا أيده اهلل بروح القدس.
وتفضل على أمو بسبب ما كان منها من عبادة وتقوى:
 بأن جعل ذلا الرفعة
 وجعل ذلا عيسى سبب لرباءهتا
 وجعلها سيدة نساء العامل.
 وأيضا من ادلنن أنو كان يكلم الناس يف ادلهد وكهال:
{ ُأ َمكلِّ ُأ اَّن َم فِج اْب َم ْبه ِج َم َم ْبه } ادلراد بالتكليم ىنا غَت التكليم ادلعهود الذي ىو رلرد الكالم ،وإمنا ادلراد بذلك
التكليم الذي ينتفع بو ادلتكلم وادلخاطب ،وىو الدعوة إىل اهلل .
فاهلل أيّد عيسى عليو السالم بأن ألقى الكالم من ادللك على لسان عيسى وىو يف ادلهد ،ويف ىذا تأييد لو ،وإثبات نزاىتو
وبنفسها ىي نعمة عليو وعلى والدتو ،فبهذا تثبت الرباءة عن ما اهتمت بو وأن ىذا خارج عن العادة ،فكان الكالم يف ادلهد
من أول الدالئل ،ومل يكن أي كالم ،وإمنا كان الدعوة إىل اهلل.
ولعيسى عليو السالم من ذلك ما إلخوانو من أويل العزم من ادلرسلُت ،من التكليم يف ِ
حال الكهولة ،بالرسالة والدعوة
ِج ِج ِج
و َم َم َملَمِج َمِجًّ *
إىل اخلَت ،والنهي عن الشر ،وامتاز عنهم بأنو كلم الناس يف ادلهد ،فقالِ{ :جِّ َمع ْب ُأ الَّن آ َم َم اْبكَم َم
ِج
اص ةِج َم َّنازَم ةِج َم ُأد ْب ُأ َمحًّ } اآليات.
ص ِج اِج َّن
َم َم َملَم ُأَم َمرً َم ْب َم َم ُأ ْب ُأ َم َم ْب َم
ىذه الكلمات ال ديكن أن خترج من صغَت مهما كان ،إمنا ألقاىا ادللك على لسانو فتكلم هبا.
 أيضا من النعم:
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ِج
و َم اْب ِج ْبك َم َم} فالكتاب يشمل الكتب السابقة وخصوصا التوراة فإنو من أعلم أنبياء
يقول تعاىلَ { :م ِج ْبا َمعلَّن ْب ُأ َم اْبكَم َم
بٍت إسرائيل -بعد موسى -هبا ويشمل اإلصليل الذي أنزلو اهلل عليو .
امنت اهلل عز وجل على عيسى -عليو السالم  -أن علمو الكتاب واحلكمة والتوراة واإلصليل ،فإذا فهمنا أن الكتاب
إ ًذا ّ
واحلكمة ادلقصود بو الكتب السابقة على وجو العموم ،فعرف ما نزل من اهلل على الرسل وخاصةً التوراة واإلصليل  ،التوراة اليت
يضا من منن اهلل.
نزلت على موسى -عليو السالم -واإلصليل الذي نزل عليو ،إ ًذا ىذا أ ً
نعد منن اهلل عز وجل على عيسى -عليو السالم:-
 )1جعلو سبحانو آية على قدرتو
 )2وأنعم على أمو بالرباءة والرفعة
 )3وأيده بروح القدس
 )4وأنو تكلم يف ادلهد
 )5وأنو عُلم الكتاب واحلكمة والتوراة واإلصليل ،فأتى ميزتو العلم بكل الكتب السابقة وخاصةً التوراة اليت نزلت على بٍت إسرائيل
على موسى واإلصليل الذي نزل عليو.
احلكمة :ىي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمو وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجو الذي ينبغي .
كثَتا فكان يعاجل بٍت إسرائيل وىم يسبونو وىم يقعون يف عرضو وىم يقولون عنو
إذًا ىذا معٌت احلكمة وقد أويت منها شيئًا ً

أنو ساحر ،واهلل يقول اذكر نعميت ،وىذا فيو خزي لليهود الذين زعموا أنو ساحر مفسد ،وال ديكن أن يكون ساحر مفسد
واهلل يقول اذكر نعميت وال يكون ساحر مفسد ويكون قد عُلٍّم التوراة واإلصليل.
أيضا بنعمة أخرى:
 مث ذكر ً
{ َم ِج ْبا َم ْب لُأ ُأ ِج َم الِّ ِج َم َمه ْبَم ِج الَّنْب ِج } أي طَتا مصورا ال روح فيو فتنفخ فيو فيكون طَتا بإذن اهلل .
أيضا بالنفخ يف تلك الصورة
وىذا معناه أنو مكنو من تصوير وتشكيل الطُت على ىيئة الطائر ،وال يطَت إال أن اهلل يأذن لو ً
اليت شكلها بإذنو فتكون طَتا ذا روح بإذن اهلل وخلقو.
إ ًذا ىذا معناه أن فعلو إمنا ىو بإذن اهلل لَتيهم قدرة اهلل ،ويريهم كيف أن اهلل ميزه ىو عن غَته من اخللق.
وتربئ األكمو الذي ال بصر لو وال عُت .
وىذا نفس األمر ،أن اهلل م ّكنو من شفاء بعض األدواء اليت كان وال زال بعيد شفاؤىا ،فاهلل عز وجل ديكنو من ذلك ،وكل
قبوال لو ،ألن اهلل أيده أي :قواه بروح القدس ،وقواه هبذه األعمال.
ىذا ادلفروض شلا يزيد بٍت إسرائيل ً
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 ومنها :أنو يربئ األكمو واألبرص ،يشفي األكمو وىو األعمى الذي ال يبصر شيئًا واألبرص الذي أ صاب هبذا ادلرض.
ِجج اْب َم ْب َمل اِجِجإ ْبا ِج } مبعٌت يكونون يف قبورىم فتخرجهم من قبورىم أحياء ،وىذا من أعجب األشياء أن خيرجهم
َ { م ِج ْبا ُأ ْب ُأ
بعدما دفنوا ميتُت يف قبورىم فتخرج ادلوتى فال خيرج ادلوتى إال أحياءً.
ىذه آيات بينات ومعجزات باىرات يعجز عنها األطباء وغَتىم أيد اهلل هبا عيسى وقوى هبا دعوتو.
وىذه كلها اآليات واحدة منها كافية للداللة على أنو رسول من عند اهلل مع موافقة دعوتو دلا أتى بو عيسى  -عليو السالم-
فلو أنو أتى بشيء من ىذه األشياء وكان وخالف موسى -عليو السالم  -رمبا نظر يف أمره م وقيل نعم أتى مبا خيالف بو
الرسل ،فال يقبل منو حىت لو جرت على يده خارقة من خوارق العادات لكن عيسى –عليو السالم -أتى مبا يوافق بو موسى
عليو السالم .-وأتى بأدلة الباىرات على نبوتو .فكان يـُْنتَظَر أنوم يؤمنوا مبا جاء بو.يضا شلا حصل معو دلا تعرضوا لو بٍت إسرائيل باإلىانة والقذف،كف اهلل عنو بٍت إسرائيل فأصبح من أفعال اهلل تعاىل
أ ً
إذ أيدتك بروح القدرس وتكلم الناس
وإذ علمتك الكتاب واحلكمة
وإذ كففت بٍت إسرائيل عنك.
َ { م ِج ْبا َم َم ْب ُأ اَمِج ِج ْب َم اِج َمي َمع ْب َم } وىذهمن أعظم النعم وىي نعمة العصمة من اإلىانة ،فقد كف اهلل عنو بٍت إسرائيل عنو
طبعا بعد ذلك أهنم فعلوا ما فعلوا معو ،لكن ادلقصود أن
سنُت طوال ،يدعوىم إىل اهلل وىم جيمعون أمرىم على قتلو وسيأيت ً
ىذا كان لو زمن.
{ ِج ْبا َم َم ْب ُأ اِج ِج اِج ي َمع ْب َم ِج ْبا ِج ْبَمـه اِج اْب ـِّـَم ِج
ا} ادلقصود أن ىذا كان يف الزمن الذي أراد اهلل عز وجل أن يظهر فيو
ُأ ْب َم
َم
َم ْب َم َم
ادلعجزات والبينات ،اهلل كف عنو بٍت إسرائيل يف ادلدة اليت أراد اهلل عز وجل فيها أن تظهر معجزاتو بينهم.
ِج
{ِج ْبا ِج ْبَمـه اِج اْب ـِّـَم ِج
مؤيدا بالبينات ادلوجبة لإلديان بو
ا فَمـ َمل َما اَّن ِج َم َم َم ُأ ْبـ ُأه ْب } دلا جاءىم احلق ً
ُأ ْب َم
ِج ْب ٌ ُأِج ٌ }.
ىم قالوا كالم أكثر من ذلك ،لكن اهلل عز وجل قال لنا ىذه الدعوى ألهنم من ىذه الدعوى أرادوا قتلو ،يعٍت ما عذرىم

{ِج ْب َمه َم ِجَل

يف كوهنم يقتلون عيسى -عليو السالم -ويتمالؤون على ذلك؟
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ألهنم قالوا حكم الساحر يف شريعتنا القتل ؛ ألن السحر عندىم كفر ،ألنو كان من صناعة عبدة األصنام  ،فلما أرادوا قتلو
قالوا عنو أنو ساحر.
{ ه } يشَتون إىل رلموع ما شهدوا من البينات ،يقولون ىذا سحر مبُت

 ،وىذا شيء عجيب! أتتهم البينات

الواضحات فما كان منهم إال أن كذبوا هبا رغم أهنم يعرفون مسلك السحرة ومسلك األنبياء ،فالسحرة معلومُت يف كون

أنفسهم متدنسة باآلثام ،وعيسى -عليو السالم -زكاء نفسو يشهد هبا كل أحد .
فجعلوا األمور العظيمة العجيبة اليت كان يفعلها بدل ما تكون داللة على أنو نيب ،جعلوىا داللة على أنو ساحر ،وأرادوا
بذلك أن يتوصلوا إىل قتلو.
فكف اهلل أيديهم عنو وحفظو منهم وعصمو .
ومهوا بعيسى أن يقتلوه وسعوا يف ذلك َّ
وكان باقيًا يف األرض يظهر آيات اهلل مث كما ىو معلوم رفعو اهلل إىل السماء.
امنت اهلل هبا على عبده ورسولو عيسى ابن مرمي ،ودعاه إىل شكرىا والقيام هبا فقام هبا عليو السالم أمت القيام وصرب
فهذه ِمنَ ٌن َ َّ
كما صرب إخوانو من أويل العزم.
وىنا إشارة إىل ما مضى من حالو يف الدنيا وأنو بأمر اهلل يوم القيامة سيكون شلن ُرفع وأُظهرت مكانتو وعُلم حالو.
أيضا:
 مث يأيت التذكَت بنعم أخرى ً
{ َم ِج ْبا َم ْب َمح ْب ُأ ِجاَمل اْب َم َم ِجرِّ َم َم ْب آ ِج ُأ اِج َم اِجَم ُأ اِج قَم اُأ آ َم َّن
أنصارا.
أصحابًا و ً

ِج
أيضا منة بأن جعل لو
َم ْبا َمه ْب اِجَمَّنـَم ُأ ْبيل ُأ َم } فهذه ً

أي :واذكر نعميت عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا .فأوحيت إىل احلواريُت أي :أذلمتهم .
الوحي مبعٌت اإلذلام ،مثل قولو تعاىل { :ح

ال

ل

رض }.

وأوزعت قلوهبم اإلديان يب وبرسويل ،أو أوحيت إليهم على لسانك ،أي :أمرهتم بالوحي الذي جاءك من عند اهلل،
فأجابوا لذلك وانقادوا.
أوحيت إما ذلم باإلذلام ،أو لك فكان على لسانك ما استجابوا لو.
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والذي يظهر كما ذكر عند أكثر ادلفسرين أن ىذا الشيء قُذف يف قلوهبم ،فكان احلواريُت سابقُت إىل اإلديان ،مل يًتددوا يف
ص ِجري ِجاَمل ا قَم َما
صدق عيسى -عليو السالم -وىؤالء الصفوة من بٍت إسرائيل ألن عيسى -عليو السالم -قالَ { :م ْب َم ْب َم
ا َم اِجَم ُأ} .
ص ُأر ا فَم َم َم ْب َم اِجَم ٌ ِج ْب اَمِج ِج ْب َم اِج َمي َم َم َم َم ْب
ا َم َم ِجرُّي َم َم ْب ُأ َم ْب َم
وقالوا :آمنا باهلل ،واشهد بأننا مسلمون ،فجمعوا بُت اإلسالم الظاىر ،واالنقياد باألعمال الصاحلة ،واإلديان الباطن
ادلخرج لصاحبو من النفاق ومن ضعف اإلديان .
فجمعوا لنفسهم بُت األمرين :ءامنا باهلل :بقلوبنا
واشهد بأنا مسلمون :أي جبوارحنا ،فيحصل ذلم اإلديان من جهة والعمل الصاحل من جهة.
إذًا:
)1أيد اهلل عيسى عليو السالم بروح القدس.
)2وعلمو الكتاب واحلكمة.
)3وكف عنو بٍت إسرائيل.
 )4ومجع عليو األنصار -الذين ىم احلواريُت.-
وىذه نعمة على عيسى ألنو لو مل يؤمنوا بو دلا وجد من يتبع دينو ،وقوع اإلتباع منهم معناه وجود األجر العظيم لو صلى اهلل
عليو وسلم.
ص ِجري ِجاَمل الَّن ِج قَم َما اْب َم َم ِجرُّي َم
واحلواريون ىم :األنصار ،كما قال تعاىل كما قال عيسى ابن مرمي للحواريُتَ { :م ْب َم ْب َم
ص ُأر الَّن ِج} [آل عمران.]52 :
َم ْب ُأ َم ْب َم
إىل ح دث حصل بُت احلواريُت وعيسى -عليو
فهذه نعمة من اهلل عز وجل على عيسى عليو السالم ،وىنا تأيت نقلة
فحكي عن حصولو يف
السالم -فممكن أن يكون ىذا تابع دلا سيعرض يوم القيامة شلا ي ّذكر اهلل بو عيسى يوم جيمع الرسلُ ،
الدنيا ،أو أن يكون ىذا مزيد بيان دلا حصل مع احلواريُت وىو سؤاذلم ادلائدة.
ىؤالء قال اهلل -عز وجل -عنهم أهنم قالوا آمنا واشهد بأن ان مسلمون ،وىم مع ذلك يقولون :ىل يستطيع ربك أن ينزل
علينا مائد ًة من السماء؟ فالبد من التأمل يف ذكر قصة ادلائدة ،ورؤية صفات ىؤالء احلواريُت اليت ظهرت أثناء حوارىم مع

عيسى -عليو السالم.-
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يقولون ىل يستطيع ربك ،فيعرضون الطلب من جهة قوذلم ىل يستطيع؟
ِج
ِج
اي َم ِجا} أي :مائدة فيها طعام،
يل اْب َم َم ْب َم َم َمه ْبي َم ْبيَم ِجل ُأي َمراُّي َم َم ْب ُأ َم
زا َمعلَمْبـَم َم اِج َم ًة ِج َم َّن
{ ْبا قَم َما اْب َم َم ِجرُّي َم َم ع َم
وىذا ليس منهم عن شك يف قدرة اهلل ،واستطاعتو على ذلك .وإمنا ذلك من باب العرض واألدب منهم .
كأهنم يقولون :ضلن نود ىذا الشيء لكننا نستحي طلبو ،فكأن ىذا اللفظ فيو تلطف وتأدب يف السؤال كما ىو مناسب
ألىل اإلديان وليس شكا بقدرة اهلل ،وسألوا ىذا لزيادة اطمئنان قلوهبم ،فينتقلوا من الدليل العقلي إىل الدليل احملسوس ،وكما
ىو ومعلوم أن الدليل لحملسوس لنفوس للمحسوس آنف ،يطلبو اإلنسان ليزداد قوة يف اإلديان.
معٌت ىل يستطيع ربك :من باب األدب كأهنم يقدمون العذر إذا مل حيصل ذلم اإلجابة.
وقالوا (ربُك) إشارة إىل أنك أنت الذي ستطلب.
ودلا كان سؤال آيات االقًتاح منافيًا لإلنقياد للحق ،وكان ىذا الكالم الصادر من احلواريُت رمبا أوىم ذلك ،وعظهم
عيسى -عليو السالم  -فقالَّ { :نـ ُأل الَّن َم ِج ْب ُأ ْب ُأ ْب ُأ ْب ِج ِج َم } فإن ادلؤمن حيملو ما معو من اإلديان على مالزمة التقوى ،وأن
ينقاد ألمر اهلل ،وال يطلب من آيات االقًتاح اليت ال يدري ما يكون بعدىا شيئا .

جدا أن ختتم بو سورة ادلائدة وتفتتح األنعام دلناقشة الكفار الذين يقًتحون آيات  ،لكن ىؤالء ما
وىذا ادلعٌت سيكون مناسبًا ً
كانوا مقًتحُت آية ،ىؤالء مؤمنُت إمنا أرادوا أن يزدادوا إديانا.
ادلن والسلوى ،فهم
وقد كان الطعام لبٍت إسرائيل موطن لكثَت من اآليات فإننا كما مسعنا يف ما سبق يف التيو نزل عليهم ّ
يريدون مائدة منزلة من السماء ألهنم رغبوا أن تكون خارقة للعادة ،فيجتمع فيها ادلصلحة يف األكل وأن تكون شيء سلتلف
عما اعتادوه ،فخاف عليهم عيسى -عليو السالم -فقال :اتقوا اهلل إن كنتم مؤمنُت،كأنو خشي أن يكون ىذا السؤال ناشئ
عن شك فسألوا معجزة بعد أن قالوا مؤمنُت وىذا مثل ما قال إلبراىيم عليو السالم {قَم َما َم َم اَم ْب ُأـ ْب ِج ْب } أي ألست غنيًا عن
دمت مؤمنين م ا احلاجة إىل اآلية فال تقولوا كالم يظهر شككم
طلب اآلية احملسوسة؟ فكأنو هناىم عن طلب ادلعجزات إذا م
يف قدرة اهلل.
لكن احلواريُت كانوا مؤمنُت وأرادوا من ىذا زيادة اليقُت وعيسى -عليو السالم -خاف عليهم وأمرىم بالتقوى ومنعهم عن
كثرة السؤال وبُت ذلم أنو لو اقًتح أحد اآليات ال يدري ماذا حيل بو وأن اهلل – سبحاه وتعاىل  -يفعل بعباده الذي ىو
أصلح هبم وأنو يفعل خللقو الذي ىو أصلح.
بعدما بُت ذلك كلو
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فأخرب احلواريون أهنم ليس مقصودىم ىذا ادلعٌت ،وإمنا ذلم مقاصد صاحلة ،وألجل احلاجة إىل ذلك فـ {قَم اُأ ُأ ِج ُأ َم ْب
َمْب ُأ َمي ِج ْبـ َمه }.
أي أهنم ال يريدون آية وال يشكون وإمنا مصلحتهم عائدة أن يأكلون {قَم اُأ ُأ ِج ُأ َم ْب َمْب ُأ َمي ِج ْبـ َمه } وىذا معلوم من حاذلم
فإهنم كما تعلمون قد مر عليهم يف أجيال أن تأتيهم آيات يف األكل.
وىذا دليل على أهنم زلتاجون ذلاَ { ،م َملْب َم ِج َّن قُأـلُأ اـُأَم } باإلديان حُت نرى اآليات العيانية فيكون اإلديان عُت اليقُت،
كما كان قبل ذلك علم اليقُت.
ِج
ِج
وذكر الشيخ سؤال اخلليل ربو -عليو الصالة والسالم  -ربو أن يريو كيف حييي ادلوتى {قَم َما َم َم اَم ْب ُأـ ْب ْب قَم َما اَمـلَمل َم اَمك ْب
اِجَملْب َم ِج َّن قَمـ ْبلِج } فالعبد زلتاج إىل زيادة العلم واليقُت واإلديان كل وقت .
ال بأس من زيادة العلم واليقُت يف كل وقت لكنو يطلبو من طرق ترضي اهلل ،وىنا كأن عيسى شعر أن ىذه طريقة ال ترضي
اهلل فردوا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاىدين .
ص َم قْبـَمـَم } أي :نعلم صدق ما جئت بو ،أنو حق وصدق،
وذلذا قالَ { :م َمـ ْبلَم َم َم ْب قَم ْب َم
َّن
ال ِجه ِج َم } فتكون مصلحة دلن بعدنا ،نشهدىا لك  ،فتقوم احلجة ،وحيصل زيادة الربىان بذلك .

ِج
{ َم َم ُأك َم َمعلَمْبـ َمه َم

معناىا أهنم دفعوا عن أنفسهم أن يكون ىذا لضعف إدياهنم وإمنا ىذا مطلب لزيادة اإلديان .

ىذا واضح ومطلب زيادة اإلديان ال مانع منو وضلن متفقُت على ذلك ،لكن البد أن يكون على ما حيب اهلل ويرضى.
دلا قالوا لو ذلك سأل اهلل أن ينزل عليهم ادلائدة فلما مسع عيسى -عليو الصالة والسالم– ذلك ،وعلم مقصودىم ،
اي ِجا َم ُأك ُأ اَم ِجع ً َّن اِج ِج
ِج ِج
أجاهبم إىل طلبهم يف ذلك ،فقال { :الَّن ُأه َّن َمراـَّنَم َم ْب
آآ ِجَم َمآ َم ً ِج ْب َم }
َم
َم َم
زا َمعلَمْبـَم َم ا َم ةً َم َّن َم
عيدا ،ومعناىا يبقى اخلرب دلن وراءىم.
نتخذه ذلك اليوم الذي نزلت فيو ً

عيدا ومومسًا ،يتذكر بو ىذه اآلية العظيمة ،فتحفظ وال تنسى على مرور األوقات وتكرار السنُت.
يكون وقت نزوذلا ً
مذكرا آلياتو ،ومنبها على سنن ادلرسلُت وطرقهم القودية ،وفضلو
كما جعل اهلل تعاىل أعياد ادلسلمُت ومناسكهم ً

وإحسانو عليهم.

{ َم ْبرُأاقْبـَم َم َم ْب َم َمآ ُأ ا َّن ِجاقِج َم } أي :اجعلها رزقا معناىا فسأل عيسى -عليو السالم  -ربو أن تنزل فسأل نزوذلا وأن
تكون ذلاتُت ادلصلحتُت ،مصلحة الدين بأن تكون آية باقية ،ومصلحة الدنيا ،وىي أن تكون رزقا .
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عيدا .وكأهنم يشَتون
أي مل يكن من ضعف اإلديان! إمنا أجاهبم دلا علم أهنم أرادوا بذلك ادلصلحة اليت تكون يف الدنيا وبقاء ً
طبعا كما تعلمون يكون فيو الشكر أو االعتبار على نعمة حادثة والنيب صلى
أننا أول أمة نصرانية فتبقى دلن بعدنا ،والعيد ً
اهلل عليو وسلم مسى يوم الفطر عيدا ومسى يوم النحر عيدا ومها عيدا ادلسلمُت؛ دلا فيهما من قيام اخللق لطاعة اهلل وعبادتو.

ِج
ُأع ِّ اُأ ُأ َمع َم اً َل َم
يبقى ىنا أن نرى ىل نزلت أو ما نزلت؟ {قَم َما الَّن ُأ ِجِّ ُأ زاُأ َمه َمعلَمْب ُأك ْب فَم َم ْب َم ْبك ُأ ْب اَمـ ْب ُأ ْب ُأك ْب فَمِجإ ِّ َم
ُأع ِّ اُأ ُأ
َمح ً ِج َم اْب َم اَم ِج َم } إ ًذا يف ىذه اآلية جاء التهديد أهنم إذا نزلت عليهم ووقع منهم الكفر سيعذبوا عذابًا مل يشهده أحد من
َم

العادلُت.
دلاذا ؟

وظلما ،فاستحق العذاب األليم والعقاب الشديد.
ألنو شاىد اآلية الباىرة وكفر ً
عنادا ً

واعلم أن اهلل تعاىل وعد أنو سينزذلا ،وتوعدىم -إن كفروا -هبذا الوعيد ،ومل يذكر أنو أنزذلا .

سياق اآلية ما يدل على وقع ىذا األمر ،فكأن بٍت إسرائيل
عظيم،كأهنم تراجعوا ،ىذا رأي الشيخ ولو على ذلك أدلة.

-ىم احلواريون -دلا شعروا أن ىذا سيجلب عليهم خطر

فيحتمل أنو مل ينزذلا بسبب أهنم مل خيتاروا ذلك ،ويدل على ذلك ،أنو مل يُذكر يف اإلصليل الذي بأيدي النصارى ،وال
لو وجود.
عيدا ألوذلم وآخرىم.
وىذا دليل قوي أنو يف كتب النصارى ما يوجد خرب عن ادلائدة وادلفًتض أن تكون ً
وحيتمل أهنا نزلت كما وعد اهلل ،واهلل ال خيلف ادليعاد ،ويكون عدم ذكرىا يف األناجيل اليت بأيديهم من احلظ الذي
ذكروا بو فنسوه.
أو أنو مل يذكر يف اإلصليل أصال وإمنا ذلك كان متوارثًا بينهم  ،ينقلو اخللف عن السلف ،فاكتفى اهلل بذلك عن ذكره
يف اإلصليل ،ويدل على ادلعٌت الثاين قولوَ { :م َم ُأك َم َمعلَمْبـ َمه ِج َم َّن
ال ِجه ِج َم } واهلل أعلم حبقيقة احلال .
ضلن اآلن اعتقادنا أن اهلل قال ذلم وعدىم أنه منّزذلا ،وتوعدىم أنو إذا وقع الكفر سيعذهبم ،وال ندري أتركوىا وقالوا ال حاجة
نسوه
لنا فيها مل
ف تنزل ،وىذا فيو أسانيد صحيح ة عن رلاىد واحلسن .أو أهنا نزلت ومل تتناقل ،ويكون من احلظ الذي ّ
بعضا بو.
وتركوه ومل يذكر بعضهم ً

على كل حال اهلل -عز وجل -أجاب اهلل دعاء عيسى -عليو السالم -بأنو ينزذلا ،ويف ذلك داللة على كرامتو عند ربو إذ
أجاب دعوتو وعلى سعة قدرتو بغض النظر وقوع األمر أو عدم وقوعو أي أجاب أنو سينزذلا لكنو وضع ىذا الشرط {فَم َم ْب
َم ْبك ُأ ْب }.
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ومن رأى أهنا نزلت يقول ألن اهلل قالِ{ :جِّ ُأَمـ ِّزاُأ َمه } فرمبا وقع يف قلوب احلواريُت اخلوف من الكفر فًتكوىا.
الذي نعتقده أن خرب ىذه ادلائدة وقع ،حصل الطلب وحصل الوعد أنو سينزذلا ووقع الشرط أي اهلل أخربىم عن الشرط،
الذي ال ندريو ،ىل خافوا من الشرط فًتكوا وتراجعوا عن طلبهم أو أهنم بقوا ونزلت؟
أصال كم خرب ىم أمهلوه يف اإلصليل فليس ىذا شيء عجيب عليهم
والنصارى ال يعرفون خرب نزول ادلائدة من السماء و ً
إمهالو!
الشاىد ىذه عقيدتنا ،وفيها من دالئل رفعة عيسى -عليو السالم  -عند ربو ومكانتو  ،وأنو -سبحانو وتعاىل -ي ّذكره هبذه
النعم اليت أنعم هبا عليو وعلى من أتبعو.

يل َمَم ْب َم قُأـ ْبل َم الَم ِج
اآلن نذكر تذكَت مهم  ،أنو بعد ىذه األخبار عن منن اهلل عليو قال اهلل –
عوز وجلَ { :-م َم
َّن ِج ُأ ِج َم ُأِّ ِجاَم َمه ْب ِج ِج ْب ُأد ِج ا} كأن األخبار السابقة كلها أتت لتؤنسو ،قبل أن يأتيو ىذا األمر العظيم ألن يف ىذه
اآلية توبيخ وتقريع للنصارى على رؤوس األشهاد وىذا شلا يتربأ منو أىل اإلديان ولذا ظهرت براءتو مباشرة قال { :

يعٍت ىذا كالم قبيح ال يليق { .ك
وعدنا ىنا مرة أخرى لصفة العلم { :

ا

}

ق ا ا س ا ا }.
قل فل عل

ل

ف

ي َل عل

ف

ي

ع

ال و} وىنا يأيت األمر ادلهم الذي ورد يف احلديث يف بعض اآلثار ،أنو يدعى باألنبياء يوم القيامة مع أشلهم ،مث يدعى
بعيسى  -عليو السالم -فيذكره اهلل بنعمو فيقر هبا ،فيذكره اهلل بنعمو عليو إىل أن يسألو {
اه

د

قل ال

ا} فينكر أن يقول ذلك كما يف اآليات .مث يؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون :نعم ىو أمرنا بذلك  .فتكون

أمة النيب صلى اهلل عليو وسلم ىي الشاىد ة على أنو مل يأمرىم بذلك وىذا ما جيب أن نعتقده أن عيسى عليو السالم مل
يأمرىم بذلك بل أمرىم بالتوحيد ،وقد قال ىنا (سبحانك) منزىا هلل عن ىذا القول الفظيع حىت أنو قال لربو ِ{ :ج ْب ُأـ َم ِّ اْبـ ُأه ْب
فَمِجإ ـَّن ُأه ْب ِجعَم ُأد ْب َم ِج ْب َمـلْب ِج ْب اَم ُأه ْب فَمِجإ َّن َم َم ْب َم ا َم ِجز ُأز ا َم ِجك ُأ} يعٍت كان موطن شاىدنا ىذه اآليات األخَتة ،لكن ىذا رزقنا.
نبقى جامعُت قلبنا على أننا سنشهد مع عيسى  -عليو السالم  -على كل النصارى الذين سيأتون يوم القيامة ويقولون أنو
أمرىم أن يتخذوه وأمو إذلُت ؛ ألهنم كذبوا يف ذلك ،بل أمرىم بالتوحيد وىم قد أنكروا التوحيد.
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مجيعا شاىدين ذلم بالرسالة وأداء األمانة ،وأن نكون شلن
نسأل اهلل أن جيمعنا بنبيو زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -وباألنبياء ً
ص َد َق فنكون شلن قال عنهم اهلل تعاىلَ { :مه َم ـ ـ ْبـ َم ي اص ِجدقِج ِج
ص ْب قُأـ ُأه ْب } ونسأل اهلل -عز وجل -أ ن نكون من
َ
َم ْب ُأ َم ُأ َم َم
الصادقُت يف إدياننا ،من الصادقُت يف شهاداتنا ،من الصادقُت يف أعمالنا وتكون خالصةً لوجو ربنا  .اللهم آمُت.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت نستغفرك ونتوب إليك .
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