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المسيح عيسى    -قصة رفع النبي العظيم  
 إلى السماء ،   -ابن مريم  

 وتنجيته من األذى

  وإن الذين  لهم  وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشــبِـّـَه
ما لهم به من علم إال اتباع  اختلفوا فيه لفي شك منه  

 وما قتلوه يقينا *الظن  

 بل رفعه اهلل إليه وكان اهلل عزيزا حكيما
 » 157اآلية    –سورة النساء   –الكريم  القرآن  »

 ماجد بن سليمانإعداد: 

  2014سبتمبر ، 
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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

ــوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعــ
إال اهلل  إلـٰهأعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

 ، أما بعد: وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبُده ورسولُه

من النبوة تعاىل على ما آتاه اهلل اليهود ملا بعث اهلل عيسى ابن مرمي بالبينات واهلدى ، حسده  فإنه
يكون ف يهيمسح بيده علف –الذي ُول د أعمى وهو  – األكمهئ ر  ـــبـــــكان يُ فقد  واملعجزات الباهرات ، 

نفخ فيه فيكون طائرا ــــر من الطني طائرا مث ي  صو  حيي املوتى بإذن اهلل ، ويُ ـاألبرص ويُ ئ ر  ـــبـــــيُ كان و ،  بصريا
، إىل غري ذلك من املعجزات اليت أكرمه اهلل هبا وأجراها على يديه ، د طريانه شاه  يُ ، وجل  عز   بإذن اهلل

 صارحىت حسدا من عند أنفسهم ، أمكنهم ، وخالفوه ، وسعوا يف أذاه بكل ما اليهود به ومع هذا كذ  
ــــــعلي بلدة ، بل يكثر السياحة هو وأمهساكنهم يف ال يُ  ه السالمنيب اهلل عيسى علي يف هما السالم ــ

وكان رجال  -ك دمشق يف ذلك الزمان ـــل  سعوا إىل م  اخلروج من بلدته ، فقنعهم ذلك ، مث مل يُ البلدان 
على  همفسدـــضلهم ويُ ن الناس ويُ ـببيت املقدس رجال يفت  له إن  وقالوامشركا من عبدة الكواكب ، 

أي حُييط هو قدس أن حيتاط على هذا املذكور ، ب امللك من هذا ، وكتب إىل نائبه باملفغض  ،  كل  ـــم  ــال
 إىلفلما وصل الكتاب  ،الناس  نأذاه ع ف  ضع الشوك على رأسه ، ويكُ صلبه ويوأن ي  ورجاله ببيته ، 

مجاعة من  معفيه عيسى عليه السالم  بيت املقدس ذهب هو وطائفة من اليهود إىل املنزل الذي وايل
وم اجلمعة بعد العصر ييف وكان ذلك  ، رجال: سبعة عشر وقيل ،عشر أو ثالثة عشر  أصحابه ، اثين

أو خروجه  الة من دخوهلم عليههبم وأنه ال حماملسيح عيسى ابن مرمي  فلما أحس   ،صروه افح ليلة السبت
 بهي ، وهو رفيقي يف اجلنة؟عليه شى لق  ــليهم قال ألصحابه: أيكم يُ إ

 هي ، ويفتديين من أذاهم ، ويكون ثوابه أن يكون رفيقي يف اجلنة؟ب  ـــأيُـّـُكــم يرضى بأن جيعله اهلل ش   :أي
ن ُه  استصغرمسيح ــــولكن ال، وانتدب نفسه لذلك شاب منهم فقام  ثانية املسيح الطلب  ، فأعادس 
يصيب املسيح يفتدي املسيح بنفسه لئال عازما على أن ،  الشاب ال ذلكإيقوم ال  يف كل مرةو ، وثالثة 

الشخص الذي يقوم  أي: ستكون أنت ، (أنت هو): أذى ، فلما رأى املسيح تصميم الشاب قال له
من سقف البيت ، نافذة تحت ، وفُ  املسيحكأنه صار  ى اهلل عليه شبه عيسى ، حىت ألق  فهبذه املهمة ، 

صبه ـــــــــمل يُ ع إىل السماء وهو كذلك ، ف  فرُ ،  إغفاءةأي من النوم ،  نة  س   ت عيسى عليه السالموأخذ  
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 يا عيسى إذ قال اهلل﴿تعاىل:  اهللكما قال سوء ، ومل يستطع اليهود أن يؤذوه وال أن يلطخوه بشيء ،  
 ﴾.ومطهرك من الذين كفروا إين متوفيك ورافعك إيل

احمليطني بالبيت فلما رأى أولئك ، من البيت أصحاب املسيح خرج أولئك النفر إىل السماء  ع  ف  فلما رُ 
أظهر اليهود و لبوه ، ووضعوا الشوك على رأسه ، ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى ، فأخذوه يف الليل وص

ما عدا من  حبقيقة األمر طوائف من النصارى جلهلهم  وصد قهمحوا بذلك ، عوا يف صلبه وتبج  أهنم س  
ح ، فإهنم شاهدوا رفعه ، وأما الباقون فإهنم ظنوا كما ظن اليهود أن املصلوب كان يف البيت مع املسي

 .هو املسيح ابن مرمي

 .له يف ذلك احلكمة البالغةف ،عباده لوهذا كله من امتحان اهلل 

د وقد أوضح اهلل األمر وجاله وبينه وأظهره يف القرآن العظيم ، الذي أنزله على رسوله الكرمي ، املؤي  
وهو أصدق القائلني ، ورب العاملني ، املطلع  -زات والبينات والدالئل الواضحات ، فقال تعاىل باملعج

على السرائر والضمائر ، الذي يعلم السر يف السماوات واألرض ، العامل مبا كان وما يكون ، وما مل 
 مث ،هه فظنوه إياه وا شب  : رأيأ﴾ ، هلم ه  ـــــب  ــــوما قتلوه وما صلبوه ولكن شُ ﴿يكن لو كان كيف يكون 

عى يعين بذلك من اد  ﴾ ، ما هلم به من علم إال اتباع الظنوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ﴿قال 
: وما قتلوه متيقنني أنه أي﴾ ، وما قتلوه يقينا﴿ مث قالالنصارى ،  قهم منصد  قتله من اليهود ، ومن 

 .، بل شاكني متومهني عيسى

، وقد اجلناب منيع أن اهلل عزيز ، أي غالب ، أي ﴾ ، فعه اهلل إليه وكان اهلل عزيزا حكيمابل ر ﴿مث قال: 
مث ، تبينت هذه العزة والغلبة يف هذه القصة العظيمة اليت جنا اهلل فيها نبيه الكرمي من األذى واإلهانة 

، ويضع  لخلقها يف مجيع ما يقدره ويقضيه من األمور اليتأنه حكيم  أي﴾ كيما﴿حوصف نفسه بقوله 
 .والسلطان العظيم ، واألمر القدميوله احلكمة البالغة ، واحلجة الدامغة ، األمور مواضعها ، 

كان اهلل فينا ما شاء مث   :فرق ، فقالت طائفةطوائف و ثالث  وقد افرتق النصارى بعد رفع املسيح إىل 
 ، تعاىل اهلل عن ذلك. ، زعموا أن عيسى هو اهلل اليعقوبيةهم صعد إىل السماء. وهؤالء 

، تعاىل اهلل عن أن  النسطوريةهم ما شاء ، مث رفعه اهلل إليه. وهؤالء  (ابن اهلل)كان فينا   :وقالت فرقة
 لدا.يتخذ و 
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هم أتباع املسيح حقا ، الذين ما شاء ، مث رفعه اهلل إليه. وهؤالء  (عبد اهلل ورسوله)كان فينا   :وقالت فرقة
الصحيح فيه ، ومل يعظموه التعظيم الزائد عن احلد املسموح ، ومل يصفوه بشيء  مل ينحرفوا عن االعتقاد

 من أوصاف األلوهية وال الربوبية.

ث اهلل حىت بع مطموسا احلقفقتلوها ، فلم يزل الطائفة املستقيمة الكافرتان على الطائفتان فتظاهرت 
 1.اد الصحيح يف املسيح عيسى ابن مرميبدين اإلسالم ، ليبني للناس االعتق حممدا صلى اهلل عليه وسلم

رفعه إىل السماء( هي أعظم من مث من القتل والصلب جنات ه  اليت حصلت للمسيح )ية لـٰهاإلوهذه املعجزة 
صدق هبذه ، ومن كان معظما للمسيح محل أمه به بال أب ، فمن صدق هبذه فمن باب أوىل أن يُ 

ه املعجزات له ، فإن اهلل جيعل املعجزات ملن شاء عيسى ابن مرمي فال ينبغي أن يستكثر حصول هذ
 وكيف شاء ومىت شاء ، سبحانه وتعاىل.

وعلى جميع األنبياء محمد ،  نبيناتمت اإلجابة بحمد اهلل ، وصلى اهلل وبارك على 
 .والمرسلين

 

 ماجد بن سليمان

ajed.alrassi@gmail.comm 

00966505906761 

 

 

                                                             
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم ...﴾ ، سورة النساء: ، عند تفسري قوله تعاىل ﴿« تفسري ابن أيب حامت»انظر  1

« العظيمتفسري القرآن »البن جرير يف آخر تفسري سورة الصف ، و « جامع البيان»، وتفسري  151 – 151
 . 151 – 151النساء: ، سورة  لعماد الدين ابن كثري
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، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا  2اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل
 فيه لختلفون ، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ، إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم.

 سل م تسليما كثريا.واهلل أعلم وأحكم ، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى سائر أنبياءه ، و 

                                                             

 .جربائيل هو أعظم املالئكة ، وهو امللك املوكل بالوحي إىل الرسل 2 

ــل ــك املوكل باملطرو   .ميكائيل هو الـم 

 . إسرافيل هو امللك املوكل بالنفخ يف الصور ليقوم الناس يوم القيامة للحساب واجلزاءو 

 .خالقهاأي فاطر السماوات واألرض ومعىن 
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 مراجع علمية لمن أراد االستزادة والفائدة – وهي منشورة في موقع »الدين الواضح« 

religion-clear-www.saaid.net/The 

 القرآن –الكتاب املقدس  .1

 القرآن – املقدس بالكتاب موجز تعريف .2

 هلل؟ا خلقنا ملاذا .3

 القرآن يف آدم أبينا قصة .4

 اللحد إىل املهد من املسيح قصة .5

 «ثالثون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفني واملثقفات فقط» - رب؟ املسيحهل  .6

أربعون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفني » - صلب املسيحعقيدة على بطالن عقيدة توارث اخلطيئة و  دليالأربعون  .1
 «واملثقفات فقط

 قرون عدة مدى على رفعه بعد يسوع لرسالة حدثت اليت التدرجيية طوراتوالت التغيريات .1

 السماء إىل رفعه بعد اليسوع دين حتريف على الدالئل .9

 اإلسالم تسيب ال....  الدكتورة أيتها مهال .11

 القساوسة مع هادئ علمي حوار .11

 اإلرهاب من اإلسالم موقف .12

13. Who Deserves to be Worshipped 

14. The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 
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