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 :بعنوان بحث علمي

 ميالکر  نقرآاهلل في ال نعزير ابـ ما المراد ب

 دراسة تحليلية

 

 ﴾ ََيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ  ال ِذي َأْكثَ رَ  ِإْسَرائِيلَ  َبِن  َعَلى يَ ُقص   اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإن  ﴿ 

 [76: النمل] 

 

 

 :إعداد

 بنجلور سحاق العمريإمحمد 
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 ميالرحمن الرح اهللبسم 

 المقدمة

نذر الذين قالوا اتخذ اهلل ر أن ي  م  أ  الذي  اهلل والصالة والسالم على رسول ،االحمد هلل الذي لم يتخذ ولد  

 :بعدأما  ،اولد  

وحتريفهم  ،ديةم الققَ اهتواحنراف ،واعتقاداهتم الفاسدةلقد كشف القرآن الكرمي والسنة النبوية عن حقائق اليهود ف

رفوا بالغدر واملكر والدس والطقن يف اإلسالم وأهله، هم لكتاب اهلل يف كثري من القضايا املهمة، كيف ال وهم عُ 

هنم مل أع ن مد  ته، صحاول ن التشكي  يف حم ،فوا كتاب اهلل باتباعهم اهلوى، وأخفوا حقائق القرآن الكرميالذين حر  

أن هلل با فاليهود مل يقولوا يوم   ،ن اإلسالم قال على اليهود ما مل يقولوهإ :يقولون فهم ،اهللن القزير هو ابن أيقولوا ب

وجهلهم بكتاب اهلل وعدم  ،صلى اهلل عليه وسلمهذه الدعوة بالتقصب مع القرآن ورسالة النيب حممد  انكرو أو  ،اابن  

 على آخر رسوله. لاعتقادهم بأن القرآن الكرمي كالم اهلل املنز  

اليت قال اهلل  عليه السالم كشف حقائق ثابتة حول قضية عزير  :هذا املوضوع يففالسبب الذي قادين إىل الكتابة 

 قَ ْولَ  ُيَضاِهُئونَ  بَِأفْ َواِهِهمْ  قَ ْوهُلُمْ  َذِل َ  الل هِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  الن َصاَرى َوقَاَلتِ  الل هِ  اْبنُ  ُعزَيْ ر   اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿ : تقايل فيها

 .[30: التوبة] ﴾ يُ ْؤَفُكونَ  َأّن   الل هُ  قَاتَ َلُهمُ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا  ال ِذينَ 

ن يف املفسر ختالااملواد الثابتة يف بطون الكتب، و لقد واجهت صقوبات كثرية أثناء إعداد البحث لقلة 

وجدت يف أين سيما  وال ،مسه ومكانته عند اليهودا عنلسالم ا يف شخصية عزير عليه اا كثري  ختالف  ا  نوالباحث

 .التارَيية ائقبقدها عن احلقتُ قد مبالغات لدرجة روايات التفسري تناقضات و 
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وأغلب هذه الروايات مصدرها  ،ووها عن ابن عباس وابن سالمن سبب هذه التناقضات هم الرواة الذين رَ إ)و 

 .(1)مل يرضه احملدثون( ،بو حذيفة إسحاق بن بشريأ

وذكرت ما ذكر أغلب احملقق ن يف كتبهم القلمية وتركت األخبار والروايات غري صحيحة سواء أكان أخبار 

 احلديث أم التفسري أم التاريخ.

القظيم أن يهدينا سبيل اهلداية وأن جينبنا اهلل أسأل  ،هلل، وإن أخطأت فمن ومن الشيطانإن أصبت فمن ا

 طريق الغواية.

  

                                                           

  .٢٥٤ :ص ،هبم يف القرآن الكرمي من املواضعاجلامع ملا صرح به وأُ املقجم  )1(
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 التعريف بعزيز عليه السالم :المبحث األول

 سمه:ا

  Ezra: ))ُعزير(( باإلجنليزية

 עזרא         :بالقربية

 .(1)ُمساِعد() :ومقناه ،ياه-إيزير سم:تقسيم اال

 :أصل كلمة عزير

وبالسريانية  ،زراة عِ يهو بالقرب  (عزرا)ألنه تصغري  ،مثل نوح ولوطا عزير اسم ينصرف خلفته وإن كان أعجمي  

 .(٢)اَعزر 

 :عزرا مأر يعز 

ها من لغات دُ رِ  يف بق  الكلمات اليت تَ ا كانت القرب تغرِي م  يف لغة اليهود، ولَ  عزير يف لغة القرب هو عزرا

غرت عزرا ِإىل ُعزير،  فتصغر الكلمة، فصُ  ،ةخاص  ة وجتري على لساهنا، وذل  كما هي احلال يف ِإظهار احملب   ،أجنبية

 .(3)ىيكما بُدلت كلمة يسوع القربية ِإىل عيسى يف القربية، ويوحنا ِإىل حي

 نسبه:

 بن درتنا ابن يوبأ بن عرنا بن شوريق ابن :ويقال ،جروة بن عزير هو: عساكر بن القاسم وأبقال احلافظ 

 .(1)سروحا بن عزير: ويقال ،عمران بن هارون بن القازر بن فنحاس بن شوعيإ بن بقي بن غري
                                                           

 .18ص  نبياءَمَقاين أمساء األَ  )1( 
 .٤٥3-٤٥٢ ،املقرب أليب منصور اجلواليقي )٢( 
نَزل للشريازي )3( 

ُ
 .1ص 6ج ،األمثل يف تفسري كتاِب اهلِل امل
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 هل عزير نبي أم ال؟

 هو نيبي  عزير  أ ريأد وما ،ال مأ هو لق ن   ع  ب  ت ُ أ دريأما  :صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال :قال هريرة يبأعن 

 .(٢)ال مأ

 عب  ت ُ : يقن - حاله عن يقلم نأ"وهذا قاله صلى اهلل عليه وسلم قبل  :لشيخ عبداحملسن القباد حفظه اهللقال ا

 .(3)نه نيبأ على يدل شيء تأي فلم ،عزير ماأو  ،القين   يكون فال ،ملَ أس قد نهأ على يدل ما جاء وقد -

 فََأَماتَهُ  َمْوهِتَا بَ ْقدَ  الل هُ  َهِذهِ  حُيِْيي َأّن   قَالَ  ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَة   َوِهيَ  قَ ْريَة   َعَلى َمر   َكال ِذي  أَوْ ﴿  تقاىل: اهلل قال

 َطَقاِم َ  ِإىَل  فَاْنظُرْ  َعام   ِماَئةَ  لَِبْثتَ  َبلْ  قَالَ  يَ ْوم   بَ ْق َ  أَوْ  يَ ْوم ا لَِبْثتُ  قَالَ  لَِبْثتَ  َكمْ   قَالَ  بَ َقثَهُ  ُث   َعام   ِماَئةَ  الل هُ 

َ  فَ َلم ا حلَْم ا َنْكُسوَها ُث   نُ ْنِشزَُها َكْيفَ   اْلِقظَامِ  ِإىَل  َواْنظُرْ  لِلن اسِ  آيَة   َولَِنْجَقَل َ  ِِحَارِكَ  ِإىَل  َواْنظُرْ  يَ َتَسن هْ  ملَْ  َوَشرَاِب َ   تَ َب ن 

 .[٢٥9: البقرة] ﴾ َقِدير   َشْيء   ُكلِ   َعَلى الل هَ  أَن   أَْعَلمُ  قَالَ  َلهُ 

 دمآ عن رواد، بن عصام عن حامت يبأ"اختلفوا يف هذا املار من هو؟ فروى ابن  قال ابن كثري رِحه اهلل تقاىل:

 .عزير هو: قال نهأ طالب يبأ بن علي عن كقب،  بن ناجية عن إسحاق، يبأ عن إسرائيل عن إياس، يبأ بن

 والسدي وقتادة واحلسن عباس ابن عن حامت يبأوحكاه ابن جرير وابن  ،ورواه ابن جرير، عن ناجية نفسه

 .(٤)ابن كثري تفسري يف هو املشهور القول وهذا ،بريدة بن وسليمان

 هو اعزير   نإ :سالم بن عبداهلل عن احلسن، عن قتادة، عن عروبة، يبأوقال إسحاق بن بشر، عن سقيد بن 

 .(1)بقثه ث عام مائة اهلل ماتهأ الذي القبد

                                                                                                                                                                                                 

 .۳۱۷/ ص ٤0نة دمشق( ج ي)تاريخ مد )1( 
 .٤67٤لباينلأل داود يبأصحيح  )٢(
 .الشاملة برتقيم( ٤68/ ٢6) داود يبأشرح سنن  )3(
 .(٤٥3/ص ۲البن كثري )ج تفسري القرآن القظيم  )٤(
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 مكانته:

ف القربية القدمية، وأل   وأدخل األحرف الكلدانية عوضَ  ،ع أسفار الكتاب املقدسس اجملمع الكبري، وجَ أس  

 .(٢)وحنميا وعزراأسفار األيام 

 وفاته:

 :وفاته ماقماختلف املؤرخون يف 

 . سنة 1٢0 يف فلسط ن وعمره حوايل تويف :قال بق  الباحث ن

فن فيما يقرف اليوم مبقام ))النيب عزير(( جبنوب القراق، وما زال اليهود بابل وتويف هناك، ودُ  إنه عاد إىل :وقيل

 .(3)هذا املزار يقدسون

  

                                                                                                                                                                                                 
 .(38٤/ص۲ج) نهايةة واليالبدا )1(
 .11الفكر اليهودي للمرصفي ص )٢(
 .٢٥3املقجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع ص  )3(
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  ابن اهلل ىما معن :المبحث الثاني

 ابن عزير هلناإ وأ مقبودنا املقىن وأ ،هلناإعزير ابن اهلل مقبودنا و » :بن عاشور رِحه اهللاطاهر ال القالمة قال

 .(1)«اهلل

 رواحأ تتميز)): به منونؤ ي الذي التلمود يف صراحة ورد املقىن هذا نأل ؛احلقيقية البنوة: البنوة من اليهود مراد نإ

 .(٢)((والده من جزء بناال نأ كما  اهلل، من جزء هناأب رواحاأل باقي عن اليهود

بناء هنا من قالوا: املسيح ابن اهلل، لكن األ ، والنصارىاهلل ابن عزير: قالوا اليهود نإ» ابن عثيم ن:الشيخ قال 

 .(3)«ذل  شبهأوإعزازنا، وما  وإكرامنا ،علينا يف مودته لنا وشفقته كأبنائه  نناإ: أي ؛باب املبالغة يف احملبة واملودة

ابن اهلل  املقىن child of godو son of god الفرق موجود يف اإلجنليزية يف»: عبداملاجدالشيخ قال 

 .(٤) «مقناه حبيب اهلل child of god هنا

وقد كان  ،إن املسيح ابن اهلل كانوا من اليهود :قالوا نالذي ىومن املقلوم أن بق  النصار » قال صاحب املنار:

 -ا هو كلمته اليت خلق هبا األشياء إن هلل ابن   :املقاصر للمسيح يقول ينيلو( الفيلسوف اليهودي اإلسكندار )ف

 .(٥) «ا ابن اهلل هبذا املقىنإن عزير   :أن يكون بق  املتقدم ن على عصر البقثة احملمدية قد قالوا دال يبقفقلى هذا 

 .ةقلت: الراجح البنوة احلقيقي  

                                                           
 .٢٤ص ،3ج  ،الوجيزاحملرر  )1(
 .٢ جزء 17٤ ص ،منها واملوقف اإلسالمي اجملتمع يف ثارهاآكتاب القنصرية اليهودية و )٢(

 .(30)التوبة:  ،تفسري القرآن الكرمي )سورة التوبة( للشيخ حممد بن صاحل القثيم ن )3( 

 .٤33 تفسري ماجدي )٤( 
 .٢96/10تفسري املنار  )٥(
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 بن اهللامصادر تثبت قول اليهود عزير  :المبحث الثالث

 :القرآن المجيد

 َكَفُروا  ال ِذينَ  قَ ْولَ  ُيَضاِهُئونَ  بِأَفْ َواِهِهمْ  قَ ْوهُلُمْ  َذِل َ  الل هِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  الن َصاَرى َوقَاَلتِ  الل هِ  اْبنُ  ُعزَيْ ر   اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿ 

 .[30: التوبة] ﴾ يُ ْؤَفُكونَ  َأّن   الل هُ  قَاتَ َلُهمُ  قَ ْبلُ  ِمنْ 

 الحديث النبوي:

قَاَل: )ِإَذا َكاَن يَ ْوُم  صلى اهلل عليه وسلمَعْن َأيب َسِقيد  اخْلُْدرِِي رضي اهلل عنه عن َرُسوِل اهلِل  احلديث األول:

 َواأْلَْنَصاِب لَِيت ِبْع ُكل  أُم ة  َما َكاَنْت تَ ْقُبُد، َفاَل يَ ب َْقى َأَحد  َكاَن يَ ْقُبُد َغرْيَ اهلِل ُسْبَحانَُه ِمَن اأْلَْصَنامِ اْلِقَياَمِة أَذ َن ُمَؤِذن  

َوُغرب ِ أَْهِل اْلِكَتاِب، فَ ُيْدَعى اْليَ ُهوُد،  ِإال  يَ َتَساَقطُوَن يف الن اِر، َحَّت  ِإَذا ملَْ يَ ْبَق ِإال  َمْن َكاَن يَ ْقُبُد اهلَل ِمْن بَ رٍّ َوفَاِجر  

 .(1)...َواَل َوَلد   اهللُ ِمْن َصاِحَبة   فَ يُ َقاُل هَلُْم: َما ُكْنُتْم تَ ْقُبُدوَن؟ قَاُلوا: ُكن ا نَ ْقُبُد ُعزَيْ َر اْبَن اهلِل، فَ يُ َقاُل: َكَذبْ ُتْم َما اَّت َذَ 

عائشة ألمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال: عن طفيل بن سخربة أخي  احلديث الثاين:

ا ابن اهلل، فقالت اليهود: وأنتم القوم، قال: إنكم أنتم القوم، لوال أنكم تزعمون أن عزير   ،من أنتم؟ قالوا حنن اليهود

قالوا: حنن النصارى،  ؟نتمبرهط من النصارى، فقال: من أ لوال أنكم تقولون: ما شاء اهلل، وشاء حممد، ث مر  

وأنتم القوم، لوال أنكم تقولون ما شاء اهلل، وما  :قالوا ،املسيح ابن اهلل :فقال: إنكم أنتم القوم، لوال أنكم تقولون

"هل أخربت هبا  :شاء حممد، فلما أصبح أخرب هبا من أخرب، ث أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأخربه، فقال

 رأى رييا، فأخرب "إن طفيال   :بهم، فحمد اهلل، وأثىن عليه، ث قالوا خطَ نقم، فلما صل   :قال عفان:قال  ،ا؟"أحد  

                                                           
 .(183ومسلم ) ،(٤٥81رواه البخاري ) )1(
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ما شاء  :ال تقولوا: "قال ،هبا من أخرب منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة، كان مينقن احلياء منكم أن أهناكم عنها"

 .(1) اهلل وما شاء حممد

 :التفسير

سالم  -صلى اهلل عليه وسلم  -ابن إسحاق عن ابن عباس قال: أتى رسول اهلل أخرج الطربي بسنده احلسن عن 

وقد تركت  -يا حممد  -فقالوا: كيف نتبق   ،بن مشكم، ونقمان بن أوىف، وشاس بن قيس، ومال  بن الصيف

 الن َصاَرى َوقَاَلتِ  الل هِ  نُ ابْ  ُعزَيْ ر   اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿ ذل :  ابن اهلل، فأنزل اهلل يف اقبلتنا، وأنت ال تزعم أن عزير  

: التوبة] ﴾ يُ ْؤَفُكونَ  َأّن   الل هُ  قَاتَ َلُهمُ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا  ال ِذينَ  قَ ْولَ  ُيَضاِهُئونَ  بَِأفْ َواِهِهمْ  قَ ْوهُلُمْ  َذِل َ  الل هِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ 

30]. 

 أنَزل اهللَ  أن   تزُعمُ  حمم ُد، يا: فقال ،صلى اهلل عليه وسلمإىل الن يِب  الزبقرىبن عباس: جاء عبُداهلِل بُن  عبداهللعن 

فقْد  ،[98: األنبياء] ﴾ َوارُِدونَ  هَلَا أَنْ ُتمْ  َجَهن مَ  َحَصبُ  الل هِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْقُبُدونَ  َوَما إِن ُكمْ ﴿ : اآليةَ  هذه علي 

اِر مع آهلَِتنا؟ فأنَزل اهلُل عز  ُعِبَدِت الش مُس والَقمُر واملالئكُة، وُعزَيْ ر  وعيسى َصَلواُت اهلِل عليهم، أَوَكل  هؤالء يف الن  

َها أُولَِئ َ  احلُْْسىَن  ِمن ا هَلُمْ  َسبَ َقتْ  ال ِذينَ  ِإن  ﴿ وجل :  َقُدونَ  َعن ْ  اْبنُ  ُضِربَ  َوَلم ا﴿  ونزلت: ،[101: األنبياء] ﴾ ُمب ْ

 .(٢)إسناده قوي :طاألرنايو قال شقيب  ،[٥7: الزخرف] ﴾ َيِصد ونَ  ِمْنهُ  قَ ْوُم َ  ِإَذا َمَثال   َمْرميََ 

                                                           

 .٢069٤رواه أِحد:  )1(
 .18ص  ،3شرح مشكل اآلثار ج )٢(
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 األخبار واآلثار:

 رِحه اهلل -خمدومنا احلاج أمري شاه خان  :أي ؛وقد أخربين بق  كربائنا الثقات» :قال مفَّت حممد رفيع القثماين

فتربأ   ،أنه بالغ يف تفتيش ما زعمته يهود عصره يف مسألة ابنية عزير عليه السالم، واجتهد يف حتقيقه غاية اجلهد -

، اعرتف بأن فيهم وسأله بق  علمائهم ببيت املقدس يحَّت لق، عتقاد الشنيعيه من هذا االكل يهودي لق

ث لقيت يزيد على مائة ألف يف القامل، قال:  ال ، وعددهمعزير ابن اهلل وهم موجودون اآلن شرذمة قليلة تزعم أن

لقزيرية ولواحدهم القزيري ، يقال هلم: ام وهم يف هناية من الذلة والصغار، وشافهتهبق  األفراد تل  الفرقة

 «اا كبري  نؤمن بأن عزير ابن اهلل من غري ش  وتردد، تقاىل اهلل عما يقولون علو   :، فأقر مبا أخربت به، وقالفسألته

(1). 

ليه جاعات اليهود إفكانت ترد  ،1893وقد زرت هذا املرقد سنة  :نقل يققوب يوسف كوريا يف كتابه حتليل الزائر

فيدخلون غرفة  ،يف عيد األسابيع ضرحيهرفات الراقد الصاحل وزيارة  ىثر على القراق للتقرف  أطرافمن كل 

 .(٢)نو لقرب الزائر باطوف ويَ  ،للمدفون اكرام  إقناديل الويوقدون  ،للمكان احلدث وهم حفاة حرمة  

مسها اليوم ايف فلسط ن  خاوية على قرية مر   ،فلسط ن إىلويف أحد األيام وأثناء سفره على ِحاره من بابل 

 .(3)يةالقزير 

يقرف اليوم مبقام ))النيب عزير(( جبنوب القراق، وما زال اليهود  فيمافن  هناك، ودُ بابل وتويفِ  عاد إىل )عزير(

 .(1)هذا املزار يقدسون

                                                           
 .٥08ص  ،1موسوعة فتح امللهم يف شرح صحيح مسلم ج )1(
 .٤8حواهلم وهجرهتم، ص أيهود القراق تارَيهم و  )٢(
 .٢1٥ص  : سلطان موسى املوسىقوم قيال  أ )3(
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 األدلة العقلية:

ومما يدل على أن هذه املقالة صدرت من اليهود أن هذا » الشنقيطي:حممد األم ن الشيخ قال  :الدليل األول

ا يف زماهنا كذب بذل ، وقال: ما قُ ْلَنا هذا مع القرآَن يُتلى من قدمِي الزمان من نزول هذه اآلية، ومل يُقلم أن يهودي  

 .(٢)«مسارعِتهم إىل التكذيب

أنه مل يصلنا من أي طريق عن أحد  - ا ابن اهللقوهلم أن عزير   -إن مما يثبت صحة هذا الكالم  :الدليل الثاني

أو  ،ر هذا القولبن سالم وغريه أنه أنك اهللومنهم من أسلم مثل عبد من اليهود الذين كانوا ميلؤون املدينة املنورة،

 .(3)واهلل أعلم ،ا ابن اهللوا بزعم بق  اليهود أن عزير  هنم أقر  إأي:  ؛يةاعرتض على هذه اآل

كما انقلب اعتقاد مقظم اليهود عن التشبيه إىل   ،أن تكون تل  الطائفة انقرضت يف هذه األزمان الدليل الثالث:

 .(٤)ال احلسية يف االبن واألب إىل أنه من األمور املقنوية ىالنصار  ل مقتقدالتقطيل، وحتو  

 .(٥)«أن من مل يقْله، مل ينكره» :قال ابن اجلوزي الدليل الرابع:

  

                                                                                                                                                                                                 
 ٢٥3من املواضع، ص  املقجم اجلامع ملا صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي )1(
 .٢٢6٤ص ،٥ج  ،القذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري )٢( 
 .۰٥ص ،عليه وسلم من خالل احلوار مع النيب صلى اهلل عقائد اليهود )3(
 .٥08ص  1موسوعة فتح امللهم يف شرح صحيح مسلم ج )٤(
 .3ج ،3٢1ص زاد املسري يف علم التفسري )٥(
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 إشكاالت اليهود وأجوبتهم :المبحث الرابع

 :عزير ابن اهلل بأن يهودال أقوال

 .(1)قال بقضهم: قاله قدماء من اليهود فاتبقهم اآلخرون القول األول:

وأنكر أكثر  ،فزعموا أن القزير ابن اهلل تقاىل ،فلسط نأما اليهود » :"اخلطط"قال املقريزي يف  لقول الثاني:ا

 .(٢)«اليهود هذا القول

وهم يقولون من ب ن سائر  ،الصدوقية: ونسبوا إىل رجل له ))صدوق((» :قال ابن حزم رِحه اهلل القول الثالث:

 .(3) «اليهود أن القزير هو ابن اهلل عن ذل ، وكانوا جبهة اليمن

بدليل أن القائل  ،أن القائل بذل  طائفة منهم ال جيقهم» القريب يف شرح الرتمذي:قال ابن  القول الرابع:

 .(٤)«مال جيقهمن النصارى أن املسيح ابن اهلل طائفة منهم 

 القول الفصل:

وباجلملة إن  قائِلي ذل  من اليهود قليل، » : - بقد أن ذكر أن جهور اليهود ال يقولون ذل  - قال ابن تيمية

 .(٥)« اخلرب عن اجلنسولكن 

                                                           
 .٢٢6٤ص  ،٥جمالس الشنقيطي يف التفسري، ج القذب النمري من  )1(
 .٢٤٥٥الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ص  )٢(
 .178ص  ،1البن حزم ج ؛الفصل يف امللل واألهواء والنحل )3(
 .٤٢0ص  ،3فتح الباري: ج )٤( 
 .(89-88ص 7درء تقارض الققل والنقل ج )٥(
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 :لماذا قال اليهود عزير ابن اهلل

هم يف عزير هو ما وقع على يديه من مقجزات، مثل كتابة التوراة من حفظه بقد لوِ أما اليهود فقد كان سبب غُ 

ع له من إحيائه بقد موته مائة عام، فلما ضاقت عقوهلم عن التمييز ب ن أن نسخها اهلل من صدور اليهود، وما وقَ 

 .(1)إنه ابن اهلل :فقل اهلل وقدرته، وب ن قدرة البشر احملدودة، نسبوا ذل  إىل عزير ، وقالوا عنه

 :السبب الثاني

ن يأتينا بالتوراة إال أحيث قالوا: مل يستطع موسى  ؛سرائيل يف عزير، فقالت: عزير ابن اهللإغلت طائفة من بن 

قال  هلم؟ ظلم التقميم يف ليسأاليهود(؟  )قالت :نآيقل القر  فلم ،(٢)وقد جاء هبا عزير من غري كتاب ،يف كتاب

فإن قيل: إن كان قول بقضهم، فلم ُأضيَف إىل جيقهم؟ فقنه جوابان: أحدمها: أن إيقاَع  وزي رِحه اهلل:ابن اجل

تقول القرب: جئت من البصرة على البغال، وإن كان مل يركب إال  ؛غةماعة على الواحد َمقروف  يف اللاْسِم اجل

 .(3)والثاين: أن من مل يقْله، مل يُ ْنِكْره ،ا واحد  بغال  

                                                           

 .٤7ص ،صلى اهلل عليه وسلم عقائد اليهود من خالل احلوار مع النيب  )1( 
 .٥٥٤نبياء عليهم السالم يف التوراة والقهد القدمي ص اهلل جل جالله واأل )٢(
 .3٢1ص  ،3ج زاد املسري يف علم التفسري )3(
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هذا  ،قوله: "كنا نعبد عزير ابن اهلل" :- رحمه اهلل -الحافظ ابن حجر  قال اهللحديث: كنا نعبد عزير ابن 

ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا  ،فيه إشكال؛ ألن المتصف بذلك بعض اليهود، وأكثرهم ينكرون ذلك

كما وقع في النصارى، فإن   ،ا بذلك، ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا بهالخطاب لمن كان متصف  

االتحادية الذين قالوا:  منهم من أجاب بالمسيح ابن اهلل، مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد اهلل وحده، وهم

 .(1)إن اهلل هو المسيح ابن مريم

 ؟تلك اآليةهل يوجد في كتب اليهود المقدسة عندهم ما يدلل على صحة 

لذل  كانت احلكمة الربانية عندما ذكر اهلل أهنم  ،أنكر اليهود هذه الدعوة بسب أهنا ليست موجودة يف كتبهم

 :عنهاعكس نبوة حممد اليت قال اهلل  على ،[30التوبة:] ﴾ ِلَ  قَ ْوهُلُم بِأَفْ َواِهِهمْ ذَ ﴿ : ا هلل أن قالجقلوا القزير ابن  

ا يف ألن قوهلم عن النيب عزير مل يقد مكتوب   ؛[1٥7]األعراف: ﴾ ال ِذي جيَُِدونَُه َمْكُتوب ا ِعنَدُهْم يف الت  ْورَاةِ ﴿ 

 .(٢)تزال مكتوبة لديهم بينما نبوة حممد ال توراهتم،

 الخالصة:

 .(3)ا، حَّت أطلق عليه لقب ابن اهللزالوا يقدسون عزير   إن اليهود كانوا وما

 اليهود بإنكار عربة وال ،عنهم ذل  اهلل فحكى انقطع، ث فيهم افاشي   كان  املذهب هذا لقل» :الرازي قال

 .(٤)«أصدق عنهم اهلل حكاية فإن ،ذل 

                                                           

 .11لد جم ٤٥8فتح الباري ص  )1( 
 .٢18-٢17ص  ،سلطان موسى املوسى ،قيال   قومأ )٢(
 .الفكر اليهودي )3(
  .3٥ص  ،16 التفسري الكبري ج )٤(
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 خاتمة

أما  ،رسوله اهلادي إىل دينه علىاحلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصالة والسالم 

 : بقد

وحاولت حماولة متتابقة وأخذت أجع األشتات من   ،بذلت كل جهدي وطاقيت يف إعداد هذا البحثفقد 

واآلثار  من األحاديثما صح  وذكرت ،طالعياكتب احلديث والتفسري والتاريخ وغري ذل  بقدر علمي و 

 واألخبار بقدر اإلمكان.

ليات يمن اإلسرائ وجتنبت ،ه من التحقيق والتدقيق يف أوراق مقدودةولن يكون بإمكاين أويف املوضوع حق  

 مها اليهود يف قضية عزير ابن اهلل بأقوال القلماء.ت الشبهات اليت قد  أْ رَ ودَ  ،والروايات الضقيفة

ث أتوجه بالشكر إلدارة علوم القرآن  البحث،هذا يل  ا أن يسر وآخر  كر اهلل القلي القدير أوال  هبذه املناسبة أش

فيهم  ىتقو  تل ؛عليكره اإلسالمية إلعطاء الفرصة الثمينة لطالب القلم يف جمال كتابة البحوث القلمية والتحقيقية

 ،يف إكمال هذا البحث ن له فضل علي  كام الشكر اجلزيل لكل من  أقدِ  والتدقيق، ثقدرات ومهارات البحث 

 .ونفع اهلل هبم اإلسالم واملسلم نفجزاهم اهلل اجلميع أجزل اجلزاء 

 

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المراجع والمصادرفهرس 
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عبدالحق بن غالب بن عطية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  1

 األندلسي

 محمد رشيد رضا تفسير المنار  2

التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من   3

 التفسير بالمأثور

 حكمت بن بشير ياسين

 محمد أمين الشنقيطي العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  4

 مكارم الشيرازي األمثل في تفسير كتاب  اهلل  الم نَزل  5

 دريابادي عبدالماجد تفسير ماجدي  6

عبدالرحمن بن علي بن محمد  زاد المسير في علم التفسير  7

 الجوزي

 ابن كثير الدمشقي تفسير القرآن العظيم  8

 محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري  9

 مسلم بن الحجاج القشيري صحيح مسلم  10

 الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد أحمد مسند  11
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 األلباني الدين ناصر محمد دو دا أبي صحيح  12
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