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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 المقدمــة

من , ومن سيئات أعمالنا , ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ,  هلل نحمده ونستعينه ونستغفرهد إنَّ الحم
أشهد و , وحده ال شريك له, ومن يضلل فال هادي له , وأشهد أن ال إله إال هللا , يهده هللا فال مضل له 
 أما بعد: . أن محمدا عبده ورسوله

يَن ِعْنَد اَّللَِّ   :عالى أرسل رسله للدعوة لدين واحد : دين اإلسالم , قال تعالى فإن هللا ت  ِإنَّ الدِ 
ْسََلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإَّلَّ ِمْن بَ ْعِد َما  نَ ُهْم َوَمنْ اْْلِ  َيْكُفْر بَِآيَاِت اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ  َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ

 [91]آل عمران/   َسرِيُع اْلَِْساِب 

فجاءت رسله تترا تدعو الناس لعبادة رب الناس وحده ال شريك هللا وترك عبادة ما سواه , قال  
ُهْم َمْن َهدَ  تعالى :  ُهْم َمْن َحقَّْت َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِ  أُمٍَّة َرُسوًَّل َأِن اُْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ ى اَّللَُّ َوِمن ْ

ِبنَي   [63]النحل/ َعَلْيِه الضَََّلَلُة َفِسريُوا ِف اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 

ولكن انحرفت كثير من األمم عن دعوة أنبيائها , وعبدت األنبياء والصالحين وقدست المخلوقين ؛  
 م سبحانه.وأشركت بهم الخالق العظي

ومن هذه األمم "النصارى" أمة عيسى عليه السالم , الذين عبده قومه من دون هللا تعالى ,  
فخرجوا بذلك  –كما يعتقدون  –وقدسوه بزعمهم فامتألت كنائسهم بصوره وتماثيله , ورمز صلبه وفدائه 

 قال تعالى :  عما نهاهم عنه ربهم تعالى على لسان نبيهم ,
  َّبِ  َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبِِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ رَ  َلَقْد َكَفر

( َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ثَاِلُث 27نَي ِمْن أَْنَصاٍر )ُيْشرِْك بِاَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِه اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلمِ 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )َثََلثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإَّلَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإْن َلَْ يَ ْنتَ ُهوا َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا مِ  ( أََفََل يَ ُتوبُوَن 27ن ْ

يَقٌة  27اَّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم )ِإََل  ( َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِ 
ُ ََلُُم اْْلَيَاِت ُُثَّ اْنظُْر َأّنَّ   [27-27]المائدة/ ْؤَفُكونَ ي ُ  َكانَا يَْأُكََلِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيَف نُ بَ نيِ 

وما حقيقة مصدرها ؟ وهل هي الصور,  هذه صحة إن الناظر لهذه الصور يتساءل عن مدى 
؟ أو ال تعدوا أن تكون خيال  أنها مجرد رمز وأمثل حقيقة شكل صورة المسيح عيسى بن مريم بصفته ؟ ت

 رسام ؟
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 وعن العقائد النصرانية,  يه السالمعلى الرغم من كثرة الكتب التي تحدثت عن المسيح علإنه  
, ومصادر هذه الصورة ؛ لم ينل  في صورة عيسى عليه السالمأن البحث , إال وبيانها , أو الرد عليها 

  .العناية الكافية من الباحثين المسلمين 
 اإلسالم موقف" صورة عيسى عليه السالم في النصرانية و  لذا جاء هذا البحث والذي بعنوان : 

يبين موقف و  , النصرانية في ومصدرها السالم عليه عيسى صورة شكلليلقي الضوء على  ؛ " منها
من وجهة نظر أصحابه ومن مصادرهم  الموضوع ويعرض . بينهما االشتراك وجهيبين و  ,منها  اإلسالم

ا كان وكما يعتقدون, ملتزمين الحياد والموضوعية في العرض وتاركين للقارئ الحكم والتمييز ؛ فلطالم
َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَْقِ  َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمَّا  بلج والباطل لجلج . قال تعالى:الحق أ
 [91]األنبياء/ َتِصُفوَن 

 منهج البحث:
 التحليلي في عرض مادة هذا البحث . والمنهج الوصفيتم االعتماد على المنهج  -9

تمدت كثيرا على المواقع االلكترونية للكنائس وللطوائف النصرانية وكتاباتهم , وخاصة للحصول اع -7
على صور لشكل عيسى عليه السالم كما يعتقدون, وقد ادرجت جميع المواقع في فهرس المراجع 

 والتي من أبرزها:
 -http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php      - أ

 -http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm - ب
-http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-  - ت

Saints-Story_1326.html 
 -http://ar.wikipedia.org -ث 

 خطة البحث:

 جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة كما يلي :

 , و فيه أربعة مطالب : صورة عيسى عليه السالم  في النصرانية المبحث األول:

 . في النصرانية ثيلالمطلب األول: تاريخ التصاوير والتما

 . : أقوال الكنائس النصرانية الكبرى في حكم التصاوير والتماثيل المطلب الثاني

http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1326.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1326.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1326.html
http://ar.wikipedia.org/
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 . عيسى عليه السالم في النصرانية ةدر شكل صور ا: مص المطلب الثالث

 . في النصرانية: نظرة فاحصة لصور عيسى عليه السالم  المطلب الرابع

 , وفيه ثالثة مطالب : عليه السالم ة عيسىصور من  اإلسالم موقفالمبحث الثاني : 

 .حكم التصاوير والتماثيل في اإلسالمالمطلب األول: 

 اإلسالم .عيسى عليه السالم في وصف در ا: مص المطلب الثاني

 .اإلسالم في عيسى عليه السالم وصف : نظرة فاحصة ل المطلب الثالث

 النتائج , والتوصيات. أبرز وتتضمن الخاتمة:

 . في الكنائس النصرانية عليه السالم  صور عيسىمن نماذج ل حقمال

 .فهرس المراجع

 الموضوعات.فهرس 

 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  مصل اللهو  القبول والسداد ,  أسألوهللا عز وجل وحده هذا 

هلل رب العالمين والحمد ,أجمعين
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 صورة عيسى عليه السالم  في النصرانية  المبحث األول:

 تاريخ التصاوير والتماثيل في النصرانية األول :طلب الم

 

والتماثيل في الديانة النصرانية بمراحل متعددة شأنها شأن كثير من العقائد مرت التصاوير 
 9عمر النصرانية الطويل .على مر والشعائر النصرانية والتي تأثرت بمؤثرات متعددة ومختلفة 

واألشخاص  الحوادثوغيره من  عليه السالم يسى تصوير عب الطويل امتالء  تاريخهذا الو  
المقدسة عند النصارى , والتي تأخذ قدسيتها من التشريع الكنسي أو بإقرار من المجامع المسكونية وكذلك 

 المحلية أحيانا .
ومر هذا التاريخ بالكثير من التقلبات واالعتراضات على التصاوير والتماثيل . بل وشن الحروب  

  . حتى لو كانت للمسيح عيسى عليه السالم 7تعلى األيقونا

الصليب, وكان أول  تقديسمن في القرن الميالدي الرابع  وبداية ظهور تقديس الصور والتماثيل بدأ
من أوجدها الملك قسطنطين حين زعم أنه رأى في المنام صليبًا في السماء مكتوبًا عليه أو حوله: "بهذا 

ه في معركة ملتيوس التي انتصر فيها على خصمه مكنتيوس, ثم تغلب", فجعل الصليب شعارًا لجيش
هيالنة في البحث عن صليب المسيح, وادعت أنها وجدته, ومن ثم بدأ تعظيم هلينا أو بدأت والدته 

 الصليب, وعظموا جنس الصليب, وعللوا ذلك بأنه كان وسيلة خالصهم.

أمرت أم  إذ, هاوأظهر  صور والتماثيلال تقديس وعزز حدث أمر آخر ساندوفي القرن الرابع أيضًا 
النبي عدد من الصالحين وبعض متعلقاتهم الشخصية منهم بإحضار جثة  -هيالنةهلينا أو -االمبرطور

في الكنائس, وتسابق الناس إليها  والرسل الجثث والمتعلقات الشخصية لألنبياءدانيال, وقد وضعت هذه 
وكان هذا األمر فاتحة لتقديس  .فاتة بعالج بعض اآلطلبًا للشفاء والبركة, واختص بعض هذه األضرح

 الصور واأليقونات .

                                                           

 (.19(,المسيحيةألحمد شلبي )991ية لمحمد أبو زهرة )( , محاضرات في النصران99/617قصة الحضارة لول ديورينت) نظرا 9
7
 محددة أساليب وفق تصنع ؛ مقدسة كتابةأو صورة و  , مثال و شبه أو" εἰκών" الصورة تعني يونانية لكلمة تعريب األيقونة  

 . محددة الهوتية العتبارات وبالنظر
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 المجامع المسكونية التي عقدت لتنظر في حكم تقديسها, و والتماثيل تاريخ الصور واأليقونات أما عن 
أخذ ورد بين أباطرة النصارى وأساقفتهم :  وما بين , في ظل االنتقادات الموجهة لأليقونات والتصاوير

 , فهي كما يلي :محرم لها مانع لتقديسها , ومن مقدس لها عامل على نشرها  فمن

لم تكن الصور واأليقونات منتشرة وظاهرة في القرون الثالثة األولى  : م(4القرن -2القرن)أوال : 
ه النصرانية , لذا كان الطابع الرمزي لأليقونات والصور هو الطابع تبسبب االضطهاد الذي واجه

والقت هذه األيقونات الكثير من التقديس من  ,9 (لالحم-السمكة-الطاووس–ل الراعي الصالح السائد)مث
قبل المسيحيين مما حدا بالالهوتيين من أساقفة النصارى إلى التحذير من هذا التقديس خوفا من النكوص 

 رواسب فيه أن تبرونويع , 7بأنواعه التصوير يرفض الذي اليهودي الناموس بمبدأفي الوثنية والتزاما منهم 
   .الوثنية األصنام عبادة من

المسيحية وجعلها الدين الرسمي  6بعد اعتناق قسطنطين الكبير م( :6 القرن -4القرن )ثانيا : 
لإلمبراطورية تطور رسم األيقونات والصور وتعدد وتنوع , وبدأ يزين الكنائس والمنشآت العامة بصور 

المقدس, وانتشرت صور المسيح وأمه والشهداء والقديسين مع وضع دينية أخذت موضوعاتها من الكتاب 
 وكرامة الشهداء.هالة نورانية حول الرأس تأكيدا على مجد المسيح الحقيقي 

والتي تحكي موضوعات من الكتاب المقدس واألحداث والواقعية وانتشرت األيقونات التعليمية  
 4.-كما يعتقدون-خوله أورشليم , وقصة صلبهالتاريخية التي وقعت للمسيح والحواريين , مثل د

                                                           
9
 9انظر ملحق رقم   

7
ما جاء في الناموس من وصايا, ففي التوراة: " ال يكن لك آلهة أخرى أمامي, ال كلعقاب تتوعد األسفار المقدسة فاعلها بأليم ا   

تصنع لك تمثااًل منحوتًا, وال صورة ما, ّمما في السماء من فوق, وما في األرض من تحت وما في الماء من تحت األرض" )الخروج 
ثيل " فيصرخ الالويون, ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عال: كما قد توعدت التوراة باللعن أولئك الذين يصنعون التما( , 71/4

ملعون اإلنسان الذي يصنع تمثااًل منحوتًا أو مسبوكًا رجسًا لدى الرب عمل يدي نحات, ويضعه في الخفاء. ويجيب جميع الشعب 
ار هذه المظاهر الوثنية, فقد مر (. وقد نقل عن المسيحيين األوائل إنك74-4/97(, )وانظر 97-72/94ويقولون: آمين" )التثنية 

" أسقف قبرص ايفانيوس بمكان في فلسطين, ورأى سترة عليها صورة للمسيح, فمزقه قائاًل: "إن مثل هذا عيب على الشعب المسيحي
 , (911-14(, مسيحية بال مسيح, كامل سعفان )977-977انظر: المسيح عليه السالم بين الحقائق واألوهام, محمد وصفي, )

 .(974 )(, اللـه جل جالله واحــد أم ثالثــة ؟ لمنقذ بن محمود السقار143-6/144ار الحق, رحمة هللا الهندي )إظه
6
 في انخرط إذ العلم, من وافراً  حظاً  قسطنطين ينل ولم ,( قنسطنطيوس: )اسمه روماني لضابط شرعي غير ابن: الكبير قسطنطين  

 قسطنطين اّدعى الكنائس, لهم وبنى التسامح, للنصارى أظهر, م613 سنة إمبراطور الجند به نادى والده, وفاة وبعد مبكرًا, الجندية
. م661 سنة الموت فراش على وهو إالّ  رسمياً  النصرانية اعتناقه ويعلن يعتمد لم أنه إالّ ,  الرومانية الوثنية عن بدالً  النصرانية اعتناقه
 ص,  7 ج,  اإلسالمي للشباب العالمية الندوة, ,  الميسرة الموسوعة ,(416 -617/ 99)ديورانت ويليام,  الحضارة قصة: انظر
731. 

4
 7رقم انظر ملحق  
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كذلك ظهرت األيقونات اإلسخاطولوجية)األخروية( وهي الصور التي تعبر عن الحياة األبدية,  
 جالساً  المسيح السيد أيقونات , و المالئكة أيقونات ,بالمجد مكللين والقديسينفظهرت أيقونات الشهداء 

 . به تحوط والمالئكة الحية مخلوقات األربعة يحمله الذى العرش على
 خالل فمن. الكنيسة في فاعليتها ولها تعليمي, بدور تقوم رسالة النصارى عند األيقونةوأصبحت  

 بمشاعر وتنطلق الكنيسة تعاليم وتوضح المقدس اإلنجيل حقائق عن األيقونة تعلن البسيطة األلوان لغة
 .- كما يعتقدون – األبدية إلى المؤمنين
 -كما يذكرون-والمبتدعين المضللين الكنيسة بها واجهت التي االوسائل أحد أليقوناتا كانتبل  

دانته م 469 عام الثالث المسكوني أفسس مجمع فبعد  والدة العذراء السيدة أيقونة ظهرت نسطور, لبدعة وا 
 إلى( يسوع الطفل) المسيح الملك تحمل وهى الملكة العذراء للسيدة صورة وهي( الثيئوطيكوس) اإلله

 . عظيم بمجد يمينه عن والقائمة المتجسد هللا أم هي مريم العذراء السيدة أن لتؤكد يسارها
استمر تقديس األيقونات والصور والمبالغة في ذلك حتى القرن الثامن  في القرن الثامن :ثالثا:  
م بحرب ُعِرف   الذيعلى تقديس األيقونات والصور و  النزاع ابتدأإذ  الميالدي  العام في األيقونات يمحطِّ

 رفعها وطلب لأليقونات, السجود إبطال في رغبته عن الثالث الون اإلمبراطور أفصح عندما ,م  273
 شكوك عندهم كان ممن) األساقفة بعض من تأييدا الرغبة هذه لقيت ولقد. قصده إلتمام عال مكان الى
ها حين في ,(لأليقونة السجود صحة عن التعليم حول  . 9روناآلخ رف ض 

 من الكنائس فُأخليت األيقونات, ضد األول بيانه الون االمبراطور أصدر م 037 العام فيو  
ب , بها المزّينة الكهنوتية المالبس وُأحرقت , بالكلس المصّورة جدرانها وُطليت الصور,  كانوا من وُعذِّ
     .بعضهم ماتو  , األيقونة يؤّيدون

 يوحنا القديس بينهم وتميَّز ,تصاوير والتماثيل إلى الدفاع عنها المؤيدون لتقديس ال انبرى رابعا : 
 األيقونات تكريم وجوب في رسائل ثالث م 261 والعام م 271 العام بين ما الدمشقي لفأف الدمشقي
 وال جسدا اتخذ قد يكن لم نهأل ممكنا, هللا تصوير يكن لم القديمة الحقبة في: "نهإ قاله ومما المقدسة,

ر فإنني البشر, وعايش بالجسد هللا ظهر بعدما اآلن, اما. شكال  والذي أراه, أن يمكنني الذي هللا ُأصوِّ
 ". خالصي بها اكتم ل   التي المادة احترام عن أنقطع ولن أجلي, من مادة اصبح

                                                           
9
 على كانت الثامن القرن أوائل في شرسة اضطهادات الى تحّولت والتي كثيراً  تفاعلت التي االنتقادات هذه أن الالهوت مؤرخو يرى  

 يرفض الذي اليهودي الناموس بمبدأ مقتنعين ظّلوا المسيحيين بعض أن ذلك يحية,المس داخل في كامنة, بصورة ولو موجودة, الدوام
 .  الوثنية األصنام عبادة من رواسب فيه أن ويعتبرون بأنواعه, التصوير
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 غريغوريوس والبابا الثاني غريغوريوس البابا) رومية أساقفة بعض المسيحي الغرب في حذوه وحذا 
ْرِمِه, الثالث الون فهّددوا ,(الثالث  إيطاليا جنوب في الرومية المقاطعات انتزع أن باإلمبراطور حدا مما ِبح 
 الى بالنسبة حاسمة نقطة كان الذي األمر للقسطنطينية, وأخضعها البابا سلطة من اإلليريكون وشرق
 . والقسطنطينية رومية بين العالقة تحّول

 الخامس قسطنطين الحكم توّلى ,م 241 العام في الثالث ونال اإلمبراطور وفاة بعد خامسا :  
 الى فدعا رسمية , كنسية   بمساندة   حملته يدعم أن فحاول األيقونة, على الحرب واصل الذي ,(الِزْبليّ )

 تفاوضت وغربية شرقية وفود حضرتحيث  أسقفا 661 حضره ,م 274 العام في القسطنطينية في مجمع
 ومناقض للوثنية رجوع مطلقاً  العبادة في والتماثيل الصور استعمال أن تقرر  ثم أشهر, ستة لمدة

  وخرج بقرار يلعن كل من يصور المسيح وأمه أو آباء الكنيسة باعتبارها وثنية..للنصرانية

 على كوصية أيريني اإلمبراطورة الحكم استلمت أن الى الحال هذا على الوضع استمر سادسا : 
 نيقية مدينة في ُعقد مسكوني مجمع الى فدعت األيقونات, مؤّيدي من وكانت السادس, قسطنطين ابنها
. تراسيوس القديس القسطنطينية بطريرك برئاسةوكان   . م 212 سنة األول تشرين 96 الى أيلول 74 من

 رومية بطاركة عن نابوا الكهنة, من وعدد , ممثال 963 للرهبان وكان. مطرانا 671 المجمع في اشترك
نطاكية ندريةواإلسك   . وأورشليم وا 

 المسيحيين يمنعون سنة خمسين منذ كانوا الذين على حكما أوال السابع المسكوني المجمع أصدرو   
 . زعمهم حسب أوثان عبادة تكريمها ألن األيقونات تكريم من

 اإلمبراطور عهد في عقد الذي الباطل المجمع تحديد السادسة جلسته في المجمع ألغىكما  
    .القبرصي وجاورجيوس الدمشقي ويوحنا جرمانوس القديسين اآلباء رأي استقامة أعلن و ين,قسطنط

 نحدد وتدقيق عناية من الوسع في ما كل بذل بعد إننا:"  اآلتي القرار المجمع صدرأ السابعة جلسته في
 او باأللوان مدهونة المقدسة المكرمة األيقونات المحيي الكريم الصليب جانب الى ترفع ان من مانع ال انه

 على ترسم او المقدسة هللا كنائس في تعلق ان في فرق وال. أخرى مادة أية من او الفسيفساء من مصنوعة
 ونعني. الشوارع في او المنازل في الخشبية األلواح او الجدران على او الشريفة المالبس او األواني

 المالئكة وصور القداسة والفائقة الطهارة الكلية الدتهوو  المسيح يسوع ومخلصنا والهنا ربنا صور باأليقونات
 في الرغبة اليها الناظرين في يبعث األيقونات هذه الى المتواتر النظر ألن. القديسين وجميع المكرمين

 األيقونات لهذه يقدم ان يجب نهأ على. ألشخاصهم واالحترام المحبة فيهم ويوقـظ عليهـا رسمـوا مـن تذكر
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يقاد البخور تقديم يمكن انه كما. وحده اإللهي بالجوهـر المختصـة العبـادة دون جـودوالس اإلكرام  وا 
 المقدس للصليب التكريم سجود تقديم في الحال هي كما لإلكرام األيقونات هذه امام واألنوار المصابيح
 السلف عليه رىج الذي والتقليد يتفق كله وهذا. المقدسة واألواني األشياء من وغيره الشريف واإلنجيل
 هو الصورة لهذه سجود وكل .عليها المرسوم شخص الى يعود إنما للصورة يقدم إكرام كل ألن. الصالح
 انتهت هكذاو   ."الجامعة الكنيسة تقاليد هي وهذه القديسين اآلباء تعليم هو هذا. تمثله لمن إكرامي سجود
 . األيقونات حرب من األولى الفترة

 الخامس الون اإلمبراطور أيام على األيقونات والصورالحرب  عادت اسعالت القرن في سابعا : 
 القديس والبطريرك ثيودورا اإلمبراطورة بجهود الإ نهائيـا تتوقف ولم, ( م 121 – 196) االرمني

 األربعيني الصيام من األول األحد فسّمي 146 ال السنة صوم من األول األحد في هذا وكان. مثوديوس
  . اإللهي القداس  بدء في باأليقونات نطوف وفيه: "  األرثوذكسية أحد"  أو" الرأي استقامة أحد" المقدس

 في رسائله إحدى في الدمشقي يوحنا القديس  كتبه مما بحرفيتها تقريبا مقتبسة المجمع وعقيدة 
 ان جلكأل جسدا اتخذ قد له جسم ال من تشاهد عندما نكأ مثال البديهي من:"... يقول حيث األيقونات

 صبحأ من صورة باأليقونة ترسم ان بالجسد منظورا صار المنظور غير ترى وعندما البشري, شكله تصّور
 تتأخر ال" الناس شبه على وصائراً  عبد صورة آخذا هللا" ترى وعندما والسمع, واللمس للنظر موضوعا
. الناس يراه ان وقبل تنازل الذي ذاك بعدك اآلتون الناس ليشاهد صورته األلواح على ترسم ان بالطبع
 في ومعموديته مغارة, في عذراء من والدته صّور. وحده بالكالم عنه يعبر ال الذي تنازله ارسم اجل

 الى األمور هذه تنقل ان تبخل ال. السموات الى وصعوده وقيمته ودفنه الخالصي, وصلبه وآالمه األردن
 اعمل. فوقها الممثل لشخص ويسجدوا عليها رسم من يحيوال بالرسم, واما بالكالم اما اإلنسان بني إخوانك

 غير هو هلل العبادي السجود ان اعرف وسجود, سجود بين الفرق اعرف الني أحدا عملك في تخش   وال
 9  ."وأيقوناتهم للقديسين االكرامي السجود

 ثالث مراحل:في تلخص ي, ف صور وتماثيل المسيح عليه السالم رسمأما عن المراحل التي مرت بها  

 المرحلة األولى: 
                                                           

9
,دراسات في (966زهرة ) يمحاضرات في النصرانية لمحمد أب ( ,419, 614, 99/621قصة الحضارة لول ديورينت) انظر  

 (.671رسالة المسيح لبسمه جستنيه) (,تحريف771د الخلف)األديان لسعو 
http://www.serafemsarof.com/mag/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=70rw

m   

http://www.serafemsarof.com/mag/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=70rwm
http://www.serafemsarof.com/mag/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=70rwm
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يعانون من االضطهاد الديني, ولم يكن عندهم أماكن للعبادة خاصة  ارىكان النص في أول األمر
 . آواخر القرن األول 9بهم, إال بعد مجمع جمنيا

ن إلخفاء ذلك عن أعين المعادي اتخذت الصور طابعًا رمزياً , وفي القرنين الثاني والثالث 
مثل: الرسم , ر مباشرة عن طريق استخدام الرموزان المسيح عليه السالم  ُيمثل بصورة غي, فك للنصرانية

 . الطاووسو ,  السمكةكالتخطيطي 
 , واألضحية )رمز للذبيح المسيح( )رمز الروح القدس( حمامةال: المقدسة  ومن الرموز النصرانية

كل هذه مستمدة  . أو العنب )يرمز إلى الترابط الضروري المسيحي مع المسيح( وغيرها الكثير الكرمة, و 
 . الكتابات التي وجدت في العهد الجديدمن 

التي  , عليه السالم تمثيل المسيح من رموز  هي األكثر شيوعاً  7وتعد صورة الراعي الصالح
يتم تصوير المسيح  عليه  , قبل أن سراديب الموتى في رومافي ,  الفن النصراني المبكروجدت في 

ة ال تفهم على أنها صورة كانت في البداي يحمل خروفًا , وربما والصورة ُتظهر شاباً  . صراحة السالم
 6مثل بقية الرموز المستخدمة في الفن النصراني المبكر. , ولكنها استخدمت رمزاً  للمسيح  عليه السالم

, على تصوير المسيح عليه السالمباالجماع ال يوافقون  ارىوالواقع أنه في تلك الحقبة كان النص
 4. قرن الرابعوبقيت القضية موضع جدل حتى نهاية ال

 المرحلة الثانية:
االمبراطور الروماني قسطنطين الكبير  اعتنق النصارى ,التي عانى منها  اتبعد فترة االضطهاد

 , وزين المنشئات العامة والكنائس التي بناها بصور دينيةلإلمبراطورية الدين الرسمي , وجعلها النصرانية 
                                                           

ع جمنيا أو جامينيا ) أو ي ـْبنـة بلدة جـنوبّى تل أبيب اآلن ( هو مجمع يهودي فريسي اجتمع فيه اليهود الفريسيون لتقرير ما يراه مجم   9
 –للعهد القديم , واعتماد بعض األسفار المتنازع عليها مثل )استير  63, وخرج المجمع بتقرير األسفار  األحبار صحيحا من كتبهم

, انظر م  911-11,وقيل أنه كان عام إلنشاد( وكذلك سفر دانيال الذي اعترفت بسلطته طائفة الفريسيين اليهوديةنشيد ا –حزقيال 
م وي الي سوعي-د ِليٌل إلى ِقر اء ة الِكتاب الُمق ّدس بقـلم األب اْسطفـ ان شـرب ـنتييه ِبي ة األب ُصبحى ح  دار -الطبعـة الرابعة-نق ـله إلى الع ـر 

انظر  -9111روت, و مقدمة الكتاب المقدس طبعة دار المشرق لعام بي -المشـرق
http://www.elforkan.com/7ewar/showthread.php?t=3868 

  9ملحق رقم :  انظر 7
(  -مترجمة  –انظر: موقع ويكبيديا ) المسيحية الرمزية و الراعي الصالح و الصورة الحقيقية لشكل المسيح عيسى  6

http://en.wikipedia.org/wiki/Depiction_of_Jesus -  http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Shepherd 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9  

هـ , 9464 / 9/  4انظر: ويكبيديا , بتاريخ   4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9 

 (.711-713/ 99وانظر قصة الحضارة)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&ei=L_icULnDL4vMsgbIyIH4Aw&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDepiction%2Bof%2BJesus%26hl%3Dar%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAQU%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dove&usg=ALkJrhi2eYNur-bcbMbFG-jb1Ghs71DvEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&ei=L_icULnDL4vMsgbIyIH4Aw&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDepiction%2Bof%2BJesus%26hl%3Dar%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAQU%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vine&usg=ALkJrhhiiejnTFssA8Wy1MvB1EJYna1OvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&ei=L_icULnDL4vMsgbIyIH4Aw&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDepiction%2Bof%2BJesus%26hl%3Dar%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAQU%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Depiction_of_Jesus&usg=ALkJrhgHvo8szvd7fNFWgu3HrkFgVBMqsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&ei=L_icULnDL4vMsgbIyIH4Aw&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDepiction%2Bof%2BJesus%26hl%3Dar%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAQU%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Christian_art&usg=ALkJrhjSOwXdYqEbeiwfPRFVTtGvvs4mgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&ei=L_icULnDL4vMsgbIyIH4Aw&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDepiction%2Bof%2BJesus%26hl%3Dar%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAQU%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Rome&usg=ALkJrhhsCg6BAVViQgy0ByxXf4aGCxpQVg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9
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مع وضع هالة , واستعلن المسيحيون بها راء والمالئكة والعذ نتشرت صور المسيح  عليه السالم , وا
 . نورانية حول الرأس لتأكيد مجد المسيح الحقيقي

 المرحلة الثالثة:
ففي القرن الرابع جاء عدد من الصور التي صورت , بدأت تتضح صورة المسيح  عليه السالم 

لقرن الثالث أو الرابع يظهر , وفي أواخر ا بشعر قصير يصل إلى كتفيه,  9بصورة شاب أمردالمسيح 
مع  الوقت ذلك منذ بعد فيما كبير حد إلى مستقراً  الشكل بقيبلحية , و  يسى  عليه السالم تصوير لع

 السالم عليه  لعيسى معروفة صورة أقدم نإ قيلو  .تعدد في صوره واختالف في بعض تفصيالت الصور
 7.م767 حوالي إلى وتعود,  سوريا في وجدت ,

                                                           

د 9  .(932 – 933/ 1 )يالزبيد انظر:تاج العروس, .هو الشابُّ الذي لم تنبت لحيته األ ْمر 
 6ملحق رقم انظر:  7
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 : أقوال الكنائس النصرانية الكبرى في حكم التصاوير و التماثيل ثانيلالمطلب ا

 

كان هناك خالف بين , منذ القرون األولى للنصرانية لقد بان لنا من المطلب السابق أنه 
ما يعرف باأليقونات , وهل يعد احترامها و التماس البركة  النصارى حول تقديس الصور و التماثيل , أو

 ة أم ال ؟ منها من الوثني
م حين تم عقد 274في القرن الثامن الميالدي , ووصل أوجه عام  -كما تقدم –واحتدم الخالف 

مجمع بأمر االمبراطور قسطنطين الخامس , و ُقِرر  فيه تحريم اتخاذ الصور و التماثيل في العبادة , و 
لمسكوني السابع في نيقية عام إلى أن ُعقد المجمع ا اختلف النصارى بين مؤيد للقرار و بين معارض له ,

و خرج بقرارات نقض فيها ما قرره المجمع السابق و أكد على تقديس  –مجمع نيقية الثاني  –م 212
 .9األيقونات و وضعها في الكنائس و األبنية المقدسة و البيوت و الطرقات و غيرها من األماكن

  :على النحو التالي, اتخاذ الصور و التماثيل  موقفها منو اختلفت أقوال الكنائس النصرانية الكبرى لذا ف
 : أواًل: الكنيسة الكاثوليكية

عليها  و أمه , عليه السالم  تمتلئ الكنائس الكاثوليكية بالصور و التماثيل التي تمثل المسيح 
لها و و القديسين , و يعتقدون بوجوب تقديسها , و إكرامها , و تعليقها , و يقبلونها و يركعون   , السالم

, وال يعتقدون فهي عندهم عالمة للحب , ووسيلة للذكرى ؛ ألنها تشرك العين في العبادة يصلون أمامها ,
 7 . كذلك يرون أنها لغة للتعليم , خاصة لتعليم األطفال و البسطاءبل . أنهم بذلك يعبدونها من دون هللا 

 : كسيةوذثانيًا: الكنيسة األرث
للصور و التماثيل , و تحتوي الكنائس  االكنيسة الكاثوليكية في تكريمهوافقت الكنيسة األرثوذكسية 

حيث يلجأ  ,-رفاتهم  –األرثوذكسية على صور للقديسين و المالئكة و متعلقاتهم بل و أجساد القديسين 
 6. الناس لها إلتماسًا للعون و الشفاء و يسجدون أمامها و يوقدون لها الشموع و البخور

 :  البروتستانتية ثالثًا: الكنيسة

                                                           
. و انظر : تقديس األشخاص  76ت , ترجمة : يعقوب قاقيش , ص انظر : العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس , صموئيل بندك9

 . 697عند النصارى و آثاره , رسالة ماجستير , موسى الشيخي , ص 
. و انظر : الطائفة الكاثوليكية فرقها و عقائدها و آثارها  76, صموئيل بندكت , ص انظر : العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس 7

 . 641على العالم اإلسالمي , رسالة دكتوراة , محمد آل عمر , ص 
 . 1انظر : عبادة األصنام في الكنيسة األرثوذكسية , د.حنين عبدالمسيح , ص 6
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و يرون  -أي صور و تماثيل القديسين و اآلباء  -ترفض الكنيسة البروتستانتية إكرام األيقونات 
ال تصنع لك تمثااًل منحوتًا و ال صورة ما مما في “ أنها ضد الوصية التي ذكرت في التوراة , وهي : 

حت األرض , ال تسجد لهن و ال السماء من فوق , و ما في األرض من تحت , و ما في الماء من ت
 9 . تعبدهن "  ,  فال توجد في كنائسهم أي صور أو تماثيل

بل إن الكنيسة البروتستانتية نشأت نتيجة حركة اإلصالح الديني , التي كان غرضها تنقية 
  .  7 المسيحية من العناصر الوثنية , ومنها تكريم و عبادة الصور و التماثيل

تكرم الصور و التماثيل و تقدسها ,  –الكاثوليكية و األرثوذكسية  –نيستين فيظهر من هذا أن الك
ويرون أن هذا إنما هو تكريم ألصحابها و إظهار المحبة لهم , و ليس الغرض منها عبادتهم من دون هللا 
, ويردون على النص من الوصايا العشر الذي استدل به البروتستانت على تحريم اتخاذ الصور و 

ل , أن هذا المنع في الوصايا العشر إنما كان في عصر انتشرت فيه الوثنية , وكان هناك خوف التماثي
نما هم فقط وأن النهي وارد على عبادتها من دون هللا وهم ال يفعلون ذلك  ,على المؤمنين منها  , وا 

لى أن التحريم كان ال تسجد لهن و ال تعبدهن " , دل ع ": , و أن قولهيقدسونها عبادة للمرسوم ال للنقش 
 ., فال تكون الوصية قد كسرت  -كالتكريم  –لئال تعبد , فإن كان الغرض بعيدًا عن العبادة 

, كما في قصة  فيها أمر من هللا باتخاذ الصور و يستدلون كذلك بنصوص من الكتاب المقدس
من الذهب  6الكاروبين أمر هللا لموسى عليه السالم بصنع حية ووضعها على راية , وكذا عند أمره بصنع

 4 التي فيها أمر من هللا باتخاذ الصور والتماثيل .  , ووضعه على تابوت العهد , وغيرها من النصوص

                                                           
. و انظر :  الطائفة الكاثوليكية فرقها و  917الم حتى اليوم , سعد رستم , صانظر : الفرق و المذاهب المسيحية منذ ظهور اإلس9

 . 674عقائدها و آثارها على العالم اإلسالمي , رسالة دكتوراة , محمد آل عمر , ص 
م و . و انظر : اإلسال 994, 911نظر : الجانب المظلم في التاريخ المسيحي , هيلين إيليربي , ترجمة : سهيل زكار , ص ا 7

 . 77النصرانية مع العلم و المدنية , للشيخ محمد عبده , ص
يعرفونه بأنهم مالئكة يرسلون من لدن هللا , أو يقيمون في حضرته , وكان وجود الكروبين فوق التابوت لتظليل ظهور مجد هللا عن 6 

س , كروب | كروبيم , د. جورج بوست , الناظر , كما غطى السحاب مجده في الجبل كما يقولون . انظر : قاموس الكتاب المقد
 . 771-772, ص 7ج

 . 926-921, ص 9انظر : الالهوت المقارن , البابا شنوده الثالث , ج 4
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 في النصرانية در صورة عيسى عليه السالم ا: مص ثالثالمطلب ال

 

على عدة  السالم عليه عيسى صورة شكلاختلف النصارى في تحديد المصدر الذي استقوا منه 
 صادر:محول أربعة في معظمها , دارت  قوالأ

 المصدر األول : الكفن المقدس :

محفوظًا في , في مدينة تورينو اإليطالية , يوجد هذا الكفن في كاتدرائية القّديس يوحنا المعمدان  
و قد شغل العلماء في السابق و حتى اآلن , و قد زاد من اهتمامهم , وهو مصنوع من الكتان ,  9()م ذخر

 سالمته من الفساد و االهتراء رغم مرور ألفي سنة عليه بحسب تقدير العلماء .
و يحرصون على حمايته أشد الحرص , , و يعد هذا الكفن كنزًا ثمينًا يتناقله أبناء تورينو كاإلرث 

حب أو بدافع من الفضول و , إما بدافع اإليمان ,  7من بقاع األرض لرؤيته إليه و يعد مزارًا يفد الناس
 6المعرفة و االكتشاف .

وعند , وكفن به السيد المسيح , اشتراه يوسف الرامي , و يعتقد النصارى بأنه كفن الرب يسوع  
الرسول الكفن الى أبجر  -وقيل فيجا  –القيامة ظلت األكفان بالقبر فاحتفظ بها التالميذ , ثم حمل تداوس 

لى إوانتقل الكفن عبر القرون من إديّسا , م ٤٥٥واكتشف فيها حوالي سنة , الخامس حاكم إديّسا 
, م في فرنسا ٤٥٤١وعرض سنة , م ٤٠٢٥واختفى من القسطنطينية سنة , م ٤٥٥القسطنطينية سنة 

 4وأخيرًا استقر بتورينو في ايطاليا. 

                                                           

 4المذخر هو مكان معد لحفظ األشياء الثمينة . وانظر صورة مذخر الكفن المقدس في ملحق رقم   9
 http://www.kafanalmassih.org/Description.phpوانظر 

تطاله أو ضرر يلحق به نتيجة تعرضه لفترة طويلة  تخريبيةقد ال يستطيع الزائر رؤيته ألنه ال يعرض بشكل دائم خوفًا من أعمال 7 
 للنور و العوامل الطبيعية المختلفة .

هـ , ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : موقع كفن المسيح , بتاريخ  6
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php . 

هـ , ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : موقع الشبيبة األرثذوكسية العربية بغزة , بتاريخ  4
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm . 

http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm
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 و يظهر الكفن آثارًا ُتشير إلى أّنه اسُتعمل لتكفين جثمان رجل ت عرَّض آلالم مبّرحة : ُجلد جسمه 
, عالوة على كدمات وجراح  , وُطعن بحربة في جنبه , وُصلب تعليًقا بالمسامير وُكّلل رأسه بالشوك ,

 9, ساهم في حصول الوفاة. ونزف دموّي هائل
 , مالبساته غير معروفة في كنيسة تشامبري بفرنسا, و م ٤٤٥٠و قد تعرض الكفن لحريق عام  

اذه في آخر لحظة عن طريق حمل الصندوق المحتوي وامتدت ألسنة اللهب الى الكفن ولكن أمكن انق
ولكن نقطة من الفضة المنصهرة , الكفن وهو مشتعل الى خارج الكنيسة التي أتت عليها النيران بالكامل 

 7سقطت على الكفن وأدى ذلك الى حرق جزء من أطراف القماش .
م , لكنهم ٤٤٤١عام و تعرض لحريق آخر أثناء حفظه في كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان 

 6استطاعوا إخراجه بدون أن يحترق .
,  , تسمية "المنديل المقّدس" . لكّن هذه التسمية ليست دقيقة في الماضي و قد ُأطلقت على الكفن

, ك ون كلمة المنديل تعني قطعة من القماش لمسح العر ق عن الوجه  وال ُتستعمل اليوم بين االختصاصيين
 4, اسُتعملت للّف انسان ميت. ّن ما في تورينو هو قطعة من القماش أكبر بكثير, في حين أ نأو الجبي
للداللة على العلم  7م أطلق الراهب السالسي بياترو سكوتي كلمة "سندونولوجيا"٤٧١١وفي عام  

الحديث الذي يجمع االختصاصات المتنوعة في دراسة الكفن ويؤّلف بينها , و تتابع العلماء في دراسة 
و غيرها من , و علماء اآلثار , و علماء التشريح , و تحليله , فقد درسه علماء النسيج  الكفن

التخصصات , و ظهر على إثرها الخالف حول صحة الكفن , و لم يتفق العلماء حتى عصرنا الحاضر 
  3على رأي واحد يقضي بصحة أو بطالن نسبة الكفن للمسيح عليه السالم .

                                                           

هـ ,  ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : موقع كفن المسيح , بتاريخ 9
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php . 

 هـ ,٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : موقع الشبيبة األرثذوكسية العربية بغزة , بتاريخ 7
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm . 

  n.phphttp://www.kafanalmassih.org/Descriptioهـ ,  ٤٥٥٥/  ٤/ ٥انظر : موقع كفن المسيح , بتاريخ 6
هـ ,  ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : المصدر السابق , بتاريخ 4

http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php . 
أي كفن, ولوجيا أي ِعلم , وأصبح هذا التعبير مقبواًل  كلمة سندونولوجيا متأتية من اللغة اليونانية ومركبة من كلمتين : سندون 7

نسبة إلى مدينة صيدا اللبنانية , حيث ُيمكن أن  Sidonمتأتية من سيدون  Sindonومعتمًدا من الجميع. و قيل إّن كلمة سندون 
هـ ,  9464/  9/  4يكون الكفن قد حيك على النول . انظر : المصدر السابق , بتاريخ 

http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php . 
 . nce.phphttp://www.kafanalmassih.org/Scieهـ ,  ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : المصدر السابق , بتاريخ  3

http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm
http://www.orcgaza.org/coffin/jesuscoffin.htm
http://www.kafanalmassih.org/Description.php
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.kafanalmassih.org/IntroductionSindonology.php
http://www.kafanalmassih.org/Science.php
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على الكفن تصور شكل إنسان كامل من األمام , يداه الواحدة فوق و كانت الصورة المطبوعة 
, له شاربان ولحية منتوفة في الوسط . كما نراه  شعره مسدل على وجههو األخرى , و رجاله ممدودتان, 

فهو شكل  , من الدم , أشّد كثافة عند مؤّخر الرأس اءكاماًل من الوراء , تنتشر على طول جسمه بقع حمر 
, وعلى رأسه آثار نزيف قوّي ناتج عن غرز أشواك حاّدة  وب , في يديه ورجليه أثٌر لمساميرإنسان مصل

ْلد فيه , وفي جنبه األيمن أثر طعنة حربة. فهذا اإلنسان الذي ُلفَّ به هذا الكفن  , وعلى ظهره عالمات ج 
نجيل , ما دفع البعض إلى عانى العذابات ذاتها التي عاناها المسيح , والمكتوبة في رواية اآلالم في اإل

القول بأّن الكفن هو إنجيل جديد خامس , يبّين لنا بالصورة , ما ورد كتابة في األناجيل األربعة األخرى , 
 9وكأّنه يثّبت الوصف الكتابي بالصورة الحّية.

. و ليس للكنيسة 7لذلك يعد الكفن مصدرًا لصورة المسيح عليه السالم عند بعض النصارى 
رم من كفن تورينو وألغازه. فهي لم تؤكِّد ولم تنِف أن يكون هذا الكفن قد ل فَّ فعاًل جسد يسوع موقٌف صا

, وتترك للِعلم أن "يحكم"  , وال تخاف من األبحاث العلمّية المسيح. فهي منفتحة على جميع النظرّيات
, فذلك لم  من كفن تورينو اً إيجابيَّ  اً عقائديَّ  اً على الِعلم . و على الرغم من عدم اّتخاذ الكنيسة موقًفا رسميَّ 

 يمنع الكثير من القّديسين والبابوات من تكريمه.
وعلى الرغم من أن العلم قد يبرهن على عدم صحة نسبة الكفن إلى عيسى عليه السالم , 

 , : " فلنتذّكر قول الرّب يسوع لتوما : "طوبى لّلذين آمنوا ولم يروا"إذا ثبت ذلك فالنصارى يقولون 
 . 6", ال بالكفن أو بأّي ذخيرة أخرى  هو بشخص يسوع المسيح الحيّ   واإليمان في الحقيقة

 المصدر الثاني : رسومات القديس لوقا :
يقال أن القديس لوقا كان طبيبًا و كان رسامًا ؛ ألن الطبيب يحتاج لرسم العظام و أجزاء جسم 

, ومن هنا تأتي -عليه السالم  -ك صورة للمسيح و كذل - عليها السالم -اإلنسان , فرسم صورة لمريم 
 4الصور التي نراها و المالمح الحقيقية لهما , وعلى مدى الزمن تتكرر بهذه المالمح. 

 : 5المصدر الثالث : منديل القديسة فيرونيكا

                                                           

 . http://www.kafanalmassih.org/Characteristics.phpهـ ,  ٤٥٥٥/ ٤/  ٥انظر : المصدر السابق , بتاريخ  9
 7انظر ملحق رقم   7
 . http://www.kafanalmassih.org/CatholicChurch.phpهـ ,  ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر: المصدر السابق , بتاريخ  6
 . ) كتاب إلكتروني (  ٥القمص زكريا بطرس , ص .وانظر:األيقونات,(9/٤١٥)انظر : الالهوت المقارن , البابا شنوده الثالث  4
إلى قصة منديل القديسة فيرونيكا , و ما يكتنفها من  –لم نستطع أن نقف عليه  -" تعرض إيين ويلسون في كتابه " الكفن المقدس  7

ولين في الفاتيكان أي معلومات في هذا الشأن , و كذا ؤ منديل , و ثانيها عدم إعطاء المسغموض و تناقضات , أولها عدم وجود ال

http://www.kafanalmassih.org/Characteristics.php
http://www.kafanalmassih.org/CatholicChurch.php
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حين وقع  -أن القديسة فيرونيكا مسحت وجه السيد المسيح  :تقول القصص المتوارثة في التقليد
شفاقها عليه . وعند عودتها إلى منزلها وجدت أن صورة وجه  -قل الصليب تحت ث بدافع من حّبها له وا 

 .9هذا المنديل, وقد ظهرت اآلالم علي مالمحه ىالسيد المسيح قد ظهرت عل
ف ت اإلمبراطور طيباريوس بقوة المنديل , أن فيرونيكا ذهبت إلى روما : و يقول التقليد الغربي وش 

 7 وأنها عند نياحتها تركته للبطريرك القديس إكليمنضس . , الذي تحمله

 المصدر الرابع : وصف يوليوس والي الجليل إلى المحفل الروماني : 
 في رسالة منه إلى المحفل الروماني و كان نصها :  - عليه السالم -وصف يوليوس عيسى 

ن , فاعلم أنه يوجد رجل في أنه قد بلغني أيها الملك قيصر أنك ترغب معرفة ما أخبرك به اآل "
وقتنا هذا سائرًا بالفضيلة العظيمة , يدعى يسوع , وأن الشعب متخذه رسول الفضيلة , وأن تالميذه يقولون 
عنه أنه ابن خالق السموات واألرض , وكلما وجد يوجد فيهما , فبالحقيقة أيها الملك أنه يوميًا أسمع عن 

تى , ويشفي المرضى بكلمة واحدة فقط , وهو إنسان بقوام معتدل , يسوع هذا أشياء مستغربة , فيقيم المو 
أن من نظر إليه التزم أن يحبه ويخافه , وشعره بغاية  ىذو منظر جميل للغاية , له هيبة مهيبة جدًا , حت

 االستواء , متدرجًا إلى أذنيه , ومن ثم إلى كتفه , بلون ترابي , إنما باألكثر ذهواًل إلى جبينه غرة )أي
نما هو بهج , ووجهه بغير تجعيد )أي عيوب( ,  عالمة ( كعادة الناصريين , ثم إن جبينه مسطوح , وا 
بمنخار معتدل , ليس بفيه أدنى عيب , وأما منظره فإنه رؤوف ومسر , وعيناه كأشعة الشمس , وال 

أبكى , يمكن إلنسان أن يحدق النظر في وجهه لطلعة ضيائه , فحينما يوبخ يرهب , ومتى أرشد 
, بل بالحري يبكي , ويجتذب الناس إلى محبته , تراه فرحًا جدًا , وقد قيل عنه أنه ما نظر قط يضحك 

نما مفاوضته نادرة , ثم إنه بالمفاوضة يأسر الكثيرين , وذراعاه ويداه بغاية اللطافة والجمال  وبوقت , وا 
الرجل األجمل )ويشبه كثيرًا ألمه التي فيخال بمنظره وشخصه أنه هو , المفاوضة يكون بغاية االحتشام 

فإذا كنت ترغب يا قيصر أن تشاهده أعلمني وأنا أرسله , هي أحسن ما وجد بين النساء تلك النواحي( 
                                                                                                                                                                                     

بأن  –لم نستطع الوقوف عليه  -ن الخالد , حياة المسيح " وصف فالتون أوسلر في كتابه " أعظم قصة عرفها التاريخ " أو " اإلنسا
مد ما فيه أكابر علماء قصة المنديل ال تعدو عن كونها إشاعة , و أن هذا المنديل ال وجود له , و هذا الكتاب قد قدم له , و اعت

 . انظر : المسيحية 
 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=34ffac277dd7e595   هـ .٤٥٥٥/  ٤/  ٥, بتاريخ 
 3انظر ملحق رقم   9
هـ ,  ٤٥٥٥/  ٤/  ٥انظر : قاموس آباء الكنيسة و قديسيها اإللكتروني ,القديسة فيرونيكا , بتاريخ  7

http://popekirillos.net/ar/fathersdictionary/read.php?id=1326   و 
   Story_1326.html-Saints-graphy/CopticBio-Saints-Orthodox-takla.org/Saints/Coptic-http://st  

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=34ffac277dd7e595
http://popekirillos.net/ar/fathersdictionary/read.php?id=1326
http://popekirillos.net/ar/fathersdictionary/read.php?id=1326
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1326.html
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ألنه يفهم كافة العلوم بدون ؛  ثم نظرًا للعلوم فإنه أذهل مدينة أورشليم بأسرها, إليك حااًل من دون إبطاء 
فكثيرون إذ يرونه يستهزئون , ويمشي شبه حافيًا عريان الرأس نظير المجانين , أن يدرس شيئا منها البته 

, وقيل أنه لم يسمع قط عن مثل هذا اإلنسان في التخوم , ولكن بحضرته وبالتكلم معه يرجف ويذهل , 
ن وكثيرون م, وفي الحقيقة كما تأكدت من العبرانيين أنه ما سمع قط آراء علمية كمثل ما يعلم يسوع هذا 

ويقولون أنه مضاد شرائع جاللتك , وكثيرون غيرهم يبغضونه , ويعتقدون به , علماء اليهود يعتبرونه إلهًا 
يخبرون عنه , بل بالعكس ,  اً ويقال عنه أنه قط ما أحزن أحد, فتراني قلقًا من هؤالء العبرانيين األردياء , 

فإذا أنا بكليتي ممتلئًا , وصحة تامة , كلية أولئك الذين عرفوه واختبروه أنهم حصلوا منه على إنعامات 
 وإلتمام أوامر عظمتك وجاللتك. , بطاعتك 

  تحريرًا من الديوان بمدينة أورشليم في نص شهر قمر ثاني من الجيل السابع

9يوليوس يوستوس والي اليهودية " 

                                                           

 هـ , ٤٥٥٥/  ٤/  ٥ويكيبيديا , بعنوان بيالطس البنطي , بتاريخ  9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%B3_%D8%A7%D9%
84%D8%A8%D9%86%D8%B7%D9%8A#.D9.85.D8.AD.D8.A7.D9.83.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.8

.D8.B5.D9.84.D8.A8.4.D8.B3.D9.8A.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D9.8A.D8.AD_.D9.88
D9.87   . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/بيلاطس_البنطي#.D9.85.D8.AD.D8.A7.D9.83.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D9.8A.D8.AD_.D9.88.D8.B5.D9.84.D8.A8.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/بيلاطس_البنطي#.D9.85.D8.AD.D8.A7.D9.83.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D9.8A.D8.AD_.D9.88.D8.B5.D9.84.D8.A8.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/بيلاطس_البنطي#.D9.85.D8.AD.D8.A7.D9.83.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D9.8A.D8.AD_.D9.88.D8.B5.D9.84.D8.A8.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/بيلاطس_البنطي#.D9.85.D8.AD.D8.A7.D9.83.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D9.8A.D8.AD_.D9.88.D8.B5.D9.84.D8.A8.D9.87
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 : نظرة فاحصة لصور المسيح عيسى  عليه السالم  في النصرانية رابعالمطلب ال

 
 -قبل النظر الفاحص لصور المسيح عيسى عليه السالم والتي تنتشر في الكنائس النصرانية 

يحسن بنا أن نذكر إلماحة سريعة عن األيقونات والصور  –ماعدا الكنائس البروتستانتية كما عرفنا 
 ودالالتها ورمزيتها عند النصارى .

  : األيقونةأوال: تعريف 
 محددة أساليب وفق تصنع, مثال شبه, أو" εἰκών" الصورة تعني ةيوناني لكلمة تعريباأليقونة  
 : وتشمل ,(المقدسة الكتابة) تعرف بـأو ,  محددة الهوتية العتبارات وبالنظر
 لها روحية ككائنات المالئكة أيقونات,  المعمدان ويوحنا التالميذ أيقونات,   مريم والعذراء المسيح أيقونات
 مولد) الشهيرة األحداث أيقونات , النبوية الرؤى أيقونات , والرسل والشهداء القديسين أيقونات,  الغلبة

 البشارة أيقونات مثل) المسيح السيد بحياة الخاصة األيقونات غالبيةو  .....( - األخير العشاء - المسيح
. كما أن يونوالسمائ المالئكة فيها يصور( الثانى والمجئ والصعود والقيامة الجبل على والتجربة والميالد
 أيقونات هناك, و  رؤوسهم على األكاليل يضعون وهم فيها المالئكة يصور بالقديسين خاصة أيقونات هناك

 . ورافائيل وغبلاير ميخائيل بالمالئكة خاصة
 : األيقونة ثانيا: تدشين

 مقدسة أداة تدشينها بعد األيقونة فتصير.  هلل والتخصيص التقديس أي التكريس هو التدشين 
  .-كما يعتقدون-وقار بكل أمامها والتبخير تكريمها وجب لذا القدس, الروح بفعل هللا حضور عالنإل

 يصليها التي الصالة وفى..  الكهنة اآلباء ذلك في ويعاونه األسقف, األب التدشين بطقس يقوم  
 في القدس الروح وعمل األيقونات, لعمل والالهوتي الكتابي األساس يذكر األيقونة لتدشين األسقف األب

 . الميرون بزيت ويرشمها تقديسها
 : المجد هالة ثالثا :

 كنور عملهم إلى إشارة الرأس حول النور من بهالة والمالئكة قديسيها أيقونات الكنيسة ميزت 
 و( X) إلسمه األولى الحروف فيه تكتب وغالبآ صليب الهالة داخل فيرسم المسيح السيد أيقونة أما للعالم

(i )األلف واآلخر األول) األزلى لالهوته إشارة( أوميجا) و( ألفا) اليونانية من واألخير األول الحرفان أو 
 .الالهوتيه ألقابه عن تعبر التى األخرى الحروف بعض أو( , والنهاية البداية والياء
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 : , مثال في الكنيسة القبطية األيقونات فى ودالالتها األلوانرابعا : 

يقونات والصور وتأثرت بشكل كبير بالبيئة المحيطة بها وما توفره من تاريخ فني تعددت ألوان األ 
 , وخامات , ولكل كنيسة ألوانها التي تميزها ودالالتها, و مثال ذلك دالالت األلوان في الكنيسة القبطية

 وهي:

لى المتألمة, اإلنسانية إلى يرمز:  القاتم األحمر -9 لى المسيح محبة وا   االلوهية وا 

 اإللهي المجد إلى ويرمز بالقلب ولكن بالعقل تدر ك ال التي المعرفة رمز:  األزرق -7

لى التجديد إلى يرمز:  األخضر -6  البشرية الطبيعة وا 

س األيقونات كل) يفنى ال الذي األبدي الملك األبدية, إلى يرمز:  الذهبي -4  (الذهبي اللون على تؤسَّ

 لهياإل النور إلى يرمز:  األصفر -7

 اإللهي النور توهج والى الطهارة, إلى يرمز:  األبيض -3

 والموت الخطيئة ظلمة والى والمجهول الضياع إلى يرمز:  األسود -2

 تراب من األول فآدم األرض, إلى يرمز:  البّني -1

 الطبيعة رمز واألحمر البشر, طبيعة األزرق من مزيج وهو) باهلل االتحاد إلى يرمز:  البنفسجي -1
 9(اإللهية

                                                           
9
   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9انظر   

  , اليسوعي حالق سامي األب: البيزنطي الفن في المسيح صورة
 http://holy-bible-1.com/articles/display-html/10290 
,(4/431)الموسوعة العربية عن األيقونات  http://www.arab-ency.com 

http://www.altshkeely.com/2009/rainbow09/ico.html جون وايتفورد( األب) األيقونة حول أسئلة متكررة   
www.ukrainianbookstor.com/catogory.aspx?category  

www.byzantine-iconography.com  
 األنبا, موقع سؤال: كيف تعبدون الصور؟!وكيف تعلمون ان هذه هي الصور الحقيقية ألصحابها؟! سنوات مع إيميالت الناس!
 هـ .9464/  9/  4تكالهيمانوت , بتاريخ 

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-
Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/011-Adoring-Pictures.html 

http://www.arab-ency.com/
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/St-Takla.org_FAQ_00-index_.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/St-Takla.org_FAQ_00-index_.html
http://st-takla.org/
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 الو  الروحي العالم جمالب تهتم األرثوذكسية الكنيسةوالمالحظ في الصور واأليقونات الكنسية أن  
 عن للتعبير هو األرثوذكسيين القديسين لرسم السامي الهدف ولكن الطبيعة, حسب الجمال إلى تسعى
 فهي الطبيعة, حسب الجمالو  الخير قوانين من بطبيعتها محسوسة تصبح أن يمكن ال التي القداسة مرتبة
 في بعد يعيشون الذين األشخاص بها يمثل التي الطريقة عن تختلف بطريقة السماوي العالم أشخاص تمثل
 بما ولكن بالفن, أي تخصصها التي بالوسائل العالم لذلك مفسرة تصبح أن تحاول لذلك ,الحاضر العالم
 تعبر أن بل تمثل, أن األرثوذكسية األيقونة تحاول ال لذلك عنه, ُيعب ر بل يوصف ال الروحي العالم أن
 .مواضيعها عن

 أشخاص من نماذج أساس على الفن طريقة فيها تشكلتف الكاثولوكية الغربية األيقونة أما 
 وعشيقاتهم للرسامين المقربات النساء بعض أن كما حالم, جميل شاب كهيئة المسيح فرسم طبيعيين,
 العشاء أيقونة رسم عندما دافنشي ليوناردو فعل كما القداسة, الفائقة لهاإل والدة لجمال نماذج أصبحن
 فاأليقونة دواليك, وهكذا الشهيرة موناليزا صورة لصاحبة مشابهاً  الحبيب يوحنا القديس وجعل األخير
 بعض من المستورد الطبيعي الجمال وطابع بصبغة وتصطبغ السماوية الروحانية إلى كثيراً  تفتقر الغربية

 الجمال طابع عليها يطغي فوتوغرافية صورة عن عبارة األيقونة يجعل مما النساء, وخاصة ألشخاصا
 9. اإليمان على يعتمد سماوياً  روحياً  جماالً  تكون أن عوضاً  الخالب الطبيعي

 نظرة فاحصة على صور المسيح عليه السالم : خامسا :

ائس النصارى ودور عباداتهم يالحظ عدة إن الناظر لصور المسيح عليه السالم والمنتشرة في كن
 أمور:

 عدم وجود صورة موحدة للمسيح عيسى عليه السالم في النصرانية . -9

 .7تعدد مالمح شكل صورة المسيح عيسى عليه السالم  -7

 .6 تصور أحدثا حكاها الكتاب المقدس للمسيح عيسى عليه السالموتاريخية وجود صور رمزية  -6

                                                           
-http://www.skandarassad.com/temp/icons_1.htm,http://holy-bible-1.com/articles/displayانظر 9

html/10290 
7
 2انظر ملحق رقم   

6
 1انظر ملحق رقم   

http://www.skandarassad.com/temp/icons_1.htm
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 صور المسيح عليه السالم قي الكنائس أكثر من غيرها.نلحظ تكرار عدد محدد من  -4

التي تتبع منطقة جغرافية واحدة تقارب شكل صورة المسيح عيسى عليه السالم ما بين الكنائس  -7
 .9... وهكذا ( األوربيةالكنائس  –ية ر الكنائس المص)

يل يقية تمني المكان , ففي كنائس أفر تأثر شكل صورة المسيح عيسى عليه السالم بمالمح قاط -3
بشرة المسيح عيسى عليه السالم إلى السمرة , وفي المناطق األوربية تميل إلى الشقرة والبياض , 

 7وفي المناطق الشرق آسيوية تقارب صورته أشكال سكانها وهكذا .

ختالفات في شكل و اال تركزت,  بالنظر إلى بعض الصور المتداولة بينهم لعيسى عليه السالم -2
جعودته  –لون الشعر و طوله  – لون العينين –في : ) لون البشرة السالم صورة عيسى عليه 

 6 . ( من حيث هل يوجد فرقة في وسطها أو ال اللحية شكل - اللحيةطول  –واسترساله 

أصبح رسم األيقونات فن له مدارسه وفنانوه , وكل مدرسة لها أسلوبها الذي تتميز به ؛ فهناك  -1
الغربية األوربية , والمدرسة الشرقية الروسية , وهناك خاصة في  المدرسة الشرقية , والمدرسة

الوقت المعاصر من أخذ يجمع بين عدة مدارس ويقارب بينها , وأصبح يقام لها المعارض الفنية 
 .4ولكنها مازالت تستلهم قدسيتها من الكنيسة 

                                                           

 لصور كنائس متعددة.  94-96-97-99-91-1 انظر ملحق رقم   9
  97انظر ملحق رقم   7
 2انظر ملحق رقم   6
 http://holy-bible-1.com/articles/display-html/10290 ،(726-97/777) انظر قصة الحضارة  4
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 السالم عليه عيسى صورة من اإلسالم موقفالمبحث الثاني : 

 حكم التصاوير والتماثيل في اإلسالم: المطلب األول

 

فراده بتوحيده أمرنا وتعالى سبحانه هللا إن   إلى فضيي طريق كل علينا وحرم والتعظيم, بالعبادة وا 
 . فضال عن صنعها والتماثيل الصور اقتناء علينا حرم أن ذلك ومن غيره, تعظيم أو به اإلشراك

اتخاذ التصاوير  والتحذير البليغ منريم األكيد الوعيد الشديد والتحفي عدة أدلة ولقد جاء  
 : منهاأو تقديسها واتخاذها في أماكن العبادة,  والتماثيل

, ع نْ  ارِ  د ارِ  ِفي م ْسُروق   م ع   ُكنَّا ق ال   ُمْسِلم  , ْبنِ  ي س  ْير  ِمْعتُ  ف ق ال   ت م اِثيل   ُصفَِّتهِ  ِفي ف ر أ ى ُنم  ْبد   س   ع 
ِمْعتُ  ق ال   اّللَِّ  دَّ  ِإنَّ   ) ي ُقوُل:   النَِّبيَّ  س  ( اْلِقي ام ةِ  ي ْوم   اّللَِّ  ِعْند   ع ذ اًبا النَّاسِ  أ ش  ُرون  وِّ    .اْلُمص 

ة  وعن  اِئش  ف ر   ِمنْ    اّللَِّ  ر ُسولُ  ق ِدم  قالت :  رضي هللا عنها ع  ق دْ  س  ت ْرتُ  و  ل ى ِلي ِبِقر ام   س  ْهو ة   ع   س 
اِثيُل, ِفيه ا ِلي ُسولُ  ر آهُ  ل مَّاف   ت م  ق ال   ه ت ك هُ   اّللَِّ  ر  دُّ  :)  و  اُهون   الَِّذين   اْلِقي ام ةِ  ي ْوم   ع ذ اًبا النَّاسِ  أ ش  ْلقِ  ُيض   ِبخ 
 (  اّللَِّ 

, ع نْ  ْبد   أ نَّ  ن اِفع   ي ْصن ُعون   ِذين  الَّ  ِإنَّ  )  ق ال     اّللَِّ  ر ُسول   أ نَّ  أ ْخب ر هُ  رضي هللا عنهما ُعم ر   ْبن   اّللَِّ  ع 
و ر   ه ِذهِ  ا أ ْحُيوا ل ُهمْ  ُيق الُ  اْلِقي ام ةِ  ي ْوم   ُيع ذَُّبون   الصُّ ل ْقُتمْ  م     .( خ 

ث م نِ  الدَِّم, ث م نِ  ع نْ  ن ه ى  النَِّبيَّ  ِإنَّ  وفي الحديث ك ْسبِ  اْلك ْلِب, و  , و  ل ع ن   اْلب ِغيِّ ب ا آِكل   و  ُموِكل هُ  الرِّ  و 
ر   و اْلُمْست ْوِشم ة   م ة  و اْلو اشِ  وِّ  .  و اْلُمص 

ِمْعتُ  ق ال   رضي هللا عنهما ع بَّاس   اْبنِ  عن مًَّدا س  وَّر   م نْ )  ي ُقولُ   ُمح   ُكلِّف   الدُّْني ا ِفي ُصور ةً  ص 
, ِفيه ا ي ْنُفخ   أ نْ  اْلِقي ام ةِ  ي ْوم   وح  ل ْيس   الرُّ   .    ( ِبن اِفخ   و 

ة   أ ِبي ع نْ  ,ع بَّاس   اْبنِ  وع نِ   ِفيهِ  ب ْيًتا اْلم ال ِئك ةُ  ت ْدُخلُ  ال  )    النَِّبيُّ  ق ال   ق ال   رضي هللا عنه ط ْلح 
اِويرُ  و ال   ك ْلبٌ   9 .(  ت ص 

أي مالئكة الرحمة والبركة أو الطائفين على العباد للزيارة  (إن المالئكة  ) "قال المناوي :  
ال تدخل  -فإنهم ال يفارقون المكلف طرفة عين وكذا مالئكة الموت  ال الكتبة -واستماع الذكر ونحوهم 

                                                           
 ( إلى باب من صور صورة برقم11من باب التصاوير رقم ) , كتاب اللباس , ما تقدم من أحاديث رواها البخاري في صحيحه  9
(12)  
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بيتا يعني مكانا بينا أو غيره فيه تماثيل جمع تمثال , وهي الصورة المصورة كمـا في الصحاح وغيره 
أي صورة حيوان تام الخلقة لحرمة التصوير ومشابهته بيت  (أو صورة  )فالعطف للتفسير في قوله 

وهذا يفيد تحريم اتخاذ ذلك وتشديد  .ألن المصور يجعل نفسه شريكا هلل في التصوير األصنام , وذلك 
  .9"النكير في شأنه , وقد ورد في النهي أحاديث كثيرة 

وهذه األحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان , وأنه غليظ التحريم , وأما "... قال النووي : 
 7 " .ته , وال التكسب بهالشجر ونحوه مما ال روح فيه فال تحرم صنع

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير  "قال المباركفوري : و 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر , ألنه متوعد عليها بهذا الوعيد الشديد المذكور في 

بكل حال , ألن فيه مضاهاة بخلق هللا تعالى  األحاديث , وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام
, وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها , وأما تصوير 

 .هذا حكم نفس التصوير  .ا ليس فيه صورة حيوان فليس بحرامصورة الشجر ورحال اإلبل وغير ذلك مم
فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان 

ن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام , وال  ال يعد ممتهنا فهو حرام , وا 
 . 6"فرق في هذا كله بين ما له ظل وما ال ظل له , هذا تلخيص مذهبنا في المسألة 

 : باآلتي عن حكم التصوير فأجاب إجابة مطولة نختصرها بازالشيخ عبد العزيز بن  وسئل  
 النبي عن الكثيرة األحاديث جاءت فقد: بعد أما بعده, نبي ال من على والسالم والصالة وحده, هلل " الحمد
 أو كان آدميا روح, ذي كل تصوير تحريم على دالة والسنن والمسانيد الصحاح في وسلم عليه هللا صلى
 الناس أشد أنهم وبيان المصورين, ولعن الصور بطمس واألمر الصور, فيها التي ستورال وهتك غيره,
 كالم بعض وأذكر الباب, هذا في الواردة الصحيحة األحاديث من جملة لك أذكر وأنا. القيامة يوم عذابا

 4"  ...هللا شاء إن المسألة هذه في الصواب هو ما وأبين عليها, العلماء

                                                           
 ( 614/  7 )فيض القدير   9
 (727/  97) صحيح مسلم بشرح النووي  7
 ( 641/  7)تحفة األحوذي    6
, الموقع الرسمي مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة الجزء الرابع, مجلة البحوث اإلسالمية العددالسابع عشر نظر الفتوى بطولها فيا 4

   http://www.binbaz.org.sa/mat/61البن باز 

http://www.binbaz.org.sa/mat/61
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اإلسالم حرم التصاوير والتماثيل ومنعها وأمر بمحو أوطمس أوكسر ما قام  فمما تقدم نعلم أن 
منها , لذا لم توجد عند المسلمين تصاوير أو تماثيل للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم , وال لعيسى عليه 

 9السالم أو أحد من األنبياء , ولم يسعوا لذلك .

                                                           
 التصوير له أحوال:  9

له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع  الحال األولى:أن يصور اإلنسان ما
العلماء فيما أعلم على تحريمه, فإن قلت: إذا صور اإلنسان ال مضاهاة لخلق هللا, ولكن صور عبثا؛ يعني: صنع من الطين أو من 

يضاهي خلق هللا, بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به ؛ الخشب أو من األحجار شيئا على صورة حيوان وليس قصده أن 
 فهل يدخل في الحديث؟

فالجواب: نعم, يدخل في الحديث؛ ألنه خلق كخلق هللا, وألن المضاهاة ال يشترط فيها القصد, وهذا هو سر المسألة, فمتى حصلت 
ل: أنا ال أقصد التشبه بهم؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل المضاهاة ثبت حكمها, ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قا

أردته أم لم ترده, وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ قلنا له: قد حصل 
 التشبه, سواء أردته أم لم ترده.

 والتخطيط فهذا محرم لعموم الحديث الحال الثانية:أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين
 الحال الثالثة:آن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط؛ فهذا محل خالف بين العلماء المعاصرين

 فالقول األول: أنه تصوير, فيكون داخال في العموم.
ذا كان  القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ ولكن يبقى النظر: هل يحل هذا الفعل أو ال؟والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراما, وا 

 لغرض مباح صار مباحا.
 الحال الرابعة:أن يكون التصوير لما ال روح فيه وهذا على نوعين:

 النوع األول: أن يكون مما يصنعه اآلدمي؛ فهذا ال بأس به باالتفاق؛
نما يخلقه هللا , فهذا نوعان: نوع نام, ونوع غير نام, فغير النامي؛ كالجبال, واألودية, والبحار, النوع الثاني: ما ال يصنعه اآلدمي وا 

 واألنهار؛ فهذه ال بأس بتصويرها باالتفاق, أما النوع الذي ينمو؛ فاختلف في ذلك أهل العلم, فجمهور أهل العلم على جواز تصويره.
تدل بأن هذا من خلق هللا عز وجل والحديث عام: "ومن أظلم ممن وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره, واس

  447 – 461, ص  7ذهب يخلق كخلقي" . انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد , ابن عثيمين , ج 
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 اإلسالمي عيسى عليه السالم فوصف در ا: مص المطلب الثاني

 

لقية ؛ خال ما ذكر من أصل لم يرد في القرآن الكريم أي ذكر ألوصاف عيسى عليه السالم الخ  
ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن    :خلقته وأنه مخلوق من تراب كسائر بني آدم , قال تعالى 

 [71]آل عمران/  تُ رَاٍب ُُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ 
و حتى , منذ بدء خلقه في بطن أمه ,  عليه السالم من حياته مراحلو قد ذكر القرآن الكريم 

أرسله إلى بني , هو عبد هللا و رسوله  رفعه إلى السماء , و يؤمن المسلمون بأن عيسى عليه السالم
براء األكمه كإحياء الموتى و معجزات أيده بالوآتاه هللا اإلنجيل, و  , وهو آخر رسلهم إليهم ,إسرائيل خاصة ا 

 أنه خلق من غير أب .األبرص, و تكلمه في المهد, و و 
نما و يؤمنون كذل ك بأنه من أولي العزم من الرسل, و أنه عليه السالم لم يصلب ولم يقتل, وا 

ة محمد يحكم بشريع, ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب و  آخرالزمان رفعه هللا إليه, وأنه سينزل في
 .ني آدم يوم القيامة, ثم يموت في األرض و يدفن فيها , ثم يبعث مع سائر بصلى هللا عليه وسلم

وأنه , والرسالة, النبوة و , والعبودية, بالبشرية  عليه السالم وقد اقتصر القرآن الكريم على وصفه 
حياء الموتى, أعطي القدرة على الخلق براء األكمه و األبرص, وا  , وغيرها من بإذن هللا كل ذلك, وا 

 مدار بحثنا هذا . يالصفات التي ال تتعلق بشكله و ِخلق ته الجسدية التي ه
هي المصدر الوحيد ى عليه السالم في السنة النبوية , و ولكن ذكرت أوصاف شكل صورة عيس

ت في اإلسالم في ذكر وصف شكل صورته عليه السالم . ولقد جاء وصفه عليه السالم في معرض سياقا
 هي : ةثالث

لعدد من  م لعيسى عليه السالم في سياق وصفهأوال: وصف النبي محمد صلى هللا عليه وسل
 هذه النصوص الواردة في ذلك:من , و 9بيت المقدس  إلىاألنبياء الذين رآهم ليلة أسري به 

                                                           

م , فرؤيته صلى الراجح من أقوال أهل العلم أن االسراء والمعرج لنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم وقع يقظة على الحقيقة وليس المنا9 
وقد كان وصفه لألنبياء جوابا لسؤال أبي جهل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا عليه وسلم لألنبياء كانت رؤية حقيقية بعينيه.

هللا صفهم لنا , فكان الجواب معجزة لرسول هللا صلى  حينما أخبرهم باالسراء والمعراج ولقياه لألنبياء فسأله أبو جهل مكذبا مستهزئا:
 (.2/912فتح الباري) (,7/67(,السيرة النبوية البن هشام)97/7تفسير الطبري) انظر عليه وسلم ودليل صدقه .
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لَّى النَِّبيِّ  ع نِ   ل ْيهِ  هللاُ  ص  لَّم   ع  س  ى ِبي ُأْسِري   ل ْيل ة   )ر أ ْيتُ :ق ال   و  ْعًدا,ك أ نَّهُ  ُطو ااًل  آد م   ر ُجاًل  ُموس   ِمنْ  ج 
الِ  ُنوء ة , ِرج  ْرُبوًعا ش  ى ر ُجاًل م  و ر أ ْيُت ِعيس 

ِبط  9 ْلِق ِإل ى الُحْمر ِة و الب ي اِض, س  , م ْرُبوع  الخ 
  6 (... الرَّْأسِ  7

ى, ف أ ْحم رُ  )و قوله صلى هللا عليه و سلم:  ْبر اِهيم , ف أ مَّا ِعيس  ى, و اِ  ُموس  ى اْبن  م ْري م , و  ر أ ْيُت ِعيس 
4 

ْعدٌ  ج 
ْدِر ...  7  . 3 (ع ِريُض الصَّ

ْبع ةٌ  ): صلى هللا عليه و سلم و قوله  ى, ف ِإذ ا ُهو  ر ُجٌل ر  ر ج  ِمْن   ... و ر أ ْيُت ِعيس  أ ْحم ُر, ك أ نَّم ا خ 
ِديم اس  

2  ...) 1 . 
ؤيا منام ر ثانيا : وصف النبي محمد صلى هللا عليه وسلم لعيسى عليه السالم في سياق ذكره ل

 هذه النصوص الواردة في ذلك :من رأى فيها عيسى بن مريم يطوف بالبيت العتيق , و 
ر أ ْيُت ِعْند  اْلك ْعب ِة ر ُجاًل آد م   ):  قال صلى هللا عليه و سلم عن النبي

ْبط  الرَّْأِس , و اِضًعا ي د ْيِه 1 , س 
ل ى ر ُجل ْيِن ي ْسُكُب ر ْأُسُه  أ ْو ي ْقُطُر ر ْأُسُه  -ع 

ى اْبُن م ْري م   - 91 أ ْلُت م ْن ه ذ ا ؟ ف ق اُلوا: ِعيس   أ ِو اْلم ِسيحُ  -ف س 
 .   99(اْبُن م ْري م  ...

 , , ع نْ  وفي الحديث عن الزُّْهِريُّ اِلم  لَّى النَِّبيُّ  ق ال   م ا و اّللَِّ  ال  : ق ال   أ ِبيِه, ع نْ  س  ل ْيهِ  هللاُ  ص  لَّم   ع  س   و 
ى ل ِكنْ  أ ْحم ُر, ِلِعيس  ْبطُ  آد ُم, ر ُجلٌ  ف ِإذ ا ِبالك ْعب ِة, أ ُطوفُ  ن اِئمٌ  أ ن ا ب ْين م ا ): ق ال   و  ع ِر, س   ر ُجل ْيِن, ب ْين   ُيه اد ى الشَّ
اًء, ر ْأُسهُ  ي ْنِطفُ  اًء, ر ْأُسهُ  ُيه ر اقُ  أ وْ  م   أ ْحم رُ  ر ُجلٌ  ف ِإذ ا أ ْلت ِفُت, ف ذ ه ْبتُ  م ْري م , اْبنُ : ق اُلوا ه ذ ا؟ م نْ : ف ُقْلتُ  م 

                                                           
ال . انظر  9 . 966, ص 7: العين , الفراهيدي , جالمربوع والربعة  ليس بالطويل و ال بالقصير فهو معتدل اْلخلق وسطًا من الرِّج 

 . 692,  9جمهرة اللغة , ج
  741, ص 97,  ج  . تهذيب اللغة791ص ,2ج , انظر:العين  جعودة فيه.من الشعر هو الذي الالسبط  7
,  9مسلم ) ج صحيح( ,  6761, برقم )ق , باب : إذا قال أحدكم : آمين ( كتاب بدء الخل 993, ص 4) ج صحيح البخاري 6

 ( بنحوه .   937, برقم ) ( كتاب اإليمان , باب : اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه و سلم  979ص
 . 414,ص  6, ج. انظر: غريب الحديث , الجوزي  األحمر من بني آدم كل من غلب عليه البياض 4
 . 977, ص 6الجعد من الرجال : المجتمع بعضه إلى بعض .  لسان العرب , ابن منظور ,  ج 7
 ( . 6461, برقم ) و ٱذُكر ِفي ٱلِكت َِٰب م ري م    : ( كتاب أحاديث األنبياء , باب: قول هللا 933, ص  4) ج  صحيح البخاري 3
قيل الديماس اْلحمام.  2 . و انظر :  641, ص  9غريب الحديث , الجوزي , جانظر: ُهو  اْلكن أي ك أ نَُّه لم ير شمسًا لنضارته , و 

 . 966, ص  7النهاية في غريب الحديث و األثر , ابن األثير, ج 
ىَٰ  ( كتاب أحاديث األنبياء , باب: قول هللا تعالى :  977, ص  4 ) ج صحيح البخاري 1 ِديُث ُموس  ك  ح  ك لَّم  ٱّللَُّ   ,و ه ل أ ت ىَٰ و 

ىَٰ ت كِليما  ( كتاب اإليمان , باب : اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه و  974, ص  9) جمسلم  صحيح (. 6614, برقم ) ُموس 
   ( بلفظه . 937سلم , برقم ) 

 .   11, ص  9ابن فارس الرازي, ج . وانظر: مجمل اللغة,9171, ص  7الفارابي, ج,الصحاحاآلدم من الناس األسمر.انظر  1
 .413, ص  3كناية النظافة و النظارة .انظر: فتح الباري, ابن حجر, ج  قيل إما أنه يقطر ماًء ألنه رجَّل شعره به , و إما هو 91
( بنحوه  6441, برقم ) و ٱذُكر ِفي ٱلِكت َِٰب م ري م   قول هللا :  كتاب أحاديث األنبياء , باب(  933, ص  4) ج  صحيح البخاري 99 
 ( بلفظه 727سيح الدجال , برقم ) ذكر المسيح ابن مريم و الم كتاب اإليمان , باب(  973, ص  9) جمسلم  صحيح, 
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ِسيٌم, ْعدُ  ج  ْيِنهِ  أ ْعو رُ  الرَّْأِس, ج  ْين هُ  ك أ نَّ  الُيْمن ى, ع  اُل, ه ذ ا: ق اُلوا ه ذ ا؟ م نْ : ُقْلتُ  ط اِفي ٌة, ِعن ب ةٌ  ع   و أ ْقر بُ  الدَّجَّ
ب ًها ِبِه, النَّاسِ  اِهِليَِّة ( ِفي ه ل ك   ُخز اع ة , ِمنْ  ر ُجلٌ : الزُّْهِريُّ  ق ال  "  ق ط ن   اْبنُ  ش    9.الج 

: قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن عمر؛ نب هللا عبد عن الفتن في طويل حديث فيو  
 أنت ما كأحسن 7لمة له الرجال, أدم من راء أنت ما كأحسن آدم رجال فرأيت الكعبة, عند ليلة أراني) 
 بالبيت, يطوف - رجلين عواتق على أو - رجلين على متكئا , ماء تقطر فهي 6رجلها قد.  اللمم من راء

 .الحديث 4(...مريم ابن المسيح اهذ: فقيل ؟ هذا من فسألت
ِلُمْسِلم   ْنهُ  و  ن ام ِفي اْلك ْعب ة ِعْند اّللَّ  و أ ر اِني ) م ْرُفوًعا ع  ذ ا اْلم  ن آد م ر ُجل و اِ   ُأْدم ِمنْ  ت ر ى م ا ك أ ْحس 

ال ْنِكب ْيهِ  ب ْين ِلمَّته ت ْضِرب الرِّج  ْعر ر ِجل م  ل ى ْيهِ ي د   و اِضًعا م اء ر ْأسه ي ْقُطر الشَّ ْنِكب يْ  ع   ي ُطوف و ُهو   ر ُجل ْينِ  م 
ْعًدا ر ُجاًل  و ر اء هُ  ر أ ْيت ُثمَّ  م ْري م ِاْبن اْلم ِسيح ُهو  :  ق اُلوا ؟ ه ذ ا م نْ  ف ُقْلت ِباْلب ْيتِ   اْلُيْمن ى اْلع ْين أ ْعو ر ق ط ًطا ج 
ل ى ي د ْيهِ  و اِضًعا ق ط ن ِباْبنِ  ر أ ْيت م نْ  ك أ ْشب ه ْنِكب يْ  ع   اْلم ِسيح:  ق اُلوا ؟ ه ذ ا م نْ  ف ُقْلت ِباْلب ْيتِ  ي ُطوف ر ُجل م 
ال  7 ( الدَّجَّ

وصف النبي محمد صلى هللا عليه وسلم لعيسى عليه السالم في سياق ذكره ألشراط  ثالثا :
سره الساعة وذكر نزول عيسى بن مريم آخر الزمان , واألحداث التابعة لنزوله من قتله للدجال وك

قامة شريعة اإلسالم في األرض  هذه النصوص الواردة في ذلك :من , و  3الصليب , وا 

 ينزل أن ليوشكن بيده نفسي والذي (:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال هريرة أبي عن
 هيقبل ال حتى المال ويفيض , حربال ويضع , الخنزير ويقتل , الصليب فيكسر عدال حكما مريم ابن فيكم
ن: ) شئتم إن اقرؤوا:  هريرة أبو يقول ثم.  ) فيها وما الدنيا من خيرا السجدة تكون حتى أحد,  أهل من وا 

 2.( شهيدا عليهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب

                                                           

 .( 13 – 17/  91مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة ) , صحيح 6772وبرقم  6449وبرقم 3711صحيح البخاري برقم  9  
 (3/776انظر فتح الباري ) اللمة: الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة األذنين. 7 
 (3/776انظر فتح الباري ) .رجلها: سرحها بمشط مع ماء أو غيره  6
(. صحيح 6441, 6461( رقم )فتح 3/771") مواذكر في الكتاب مري قوله تعالى" أحاديث األنبياء, باب كتاب,صحيح البخاري  4

 .(491(, رقم )374/ 7اإليمان, باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال, ) مسلم )بشرح النووي(, كتاب
 .(491(, رقم )374/ 7ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال, ) صحيح مسلم )بشرح النووي(, كتاب اإليمان, باب  7
 فتح(3/419)عليه السالم ريماألنبياء ,باب نزول عيسى ابن م أحاديثرادة في ذلك من صحيح البخاري,كتاب انظر األحاديث الو   3
 فتح(3/419)األنبياء ,باب نزول عيسى ابن مريم  عليه السالمأحاديث  صحيح البخاري,كتاب  2
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 , عيسى يعني - نبي وبينه بيني ليس)  : قال وسلم عليه هللا صلى  النبي أن هريرة أبي عنو 
نه ن يقطر رأسه كأن , ممصرتين بين , والبياض الحمرة إلى مربوع رجل , فاعرفوه رأيتموه فإذا , لناز  وا   وا 
 هللا ويهلك الجزية, ويضع , الخنزير ويقتل , الصليب فيدق , اإلسالم على الناس فيقاتل , بلل يصبه لم
 يتوفى ثم سنة, أربعين األرض في فيمكث , الدجال المسيح ويهلك , اإلسالم إال كلها الملل زمانه في

 . 9( المسلمون عليه فيصلي
 ودينهم شتى أمهاتهم لعالت إخوة األنبياء ):  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن هريرة أبي عن و

ني , واحد نه , نبي وبينه بيني يكن لم ألنه؛  مريم ابن بعيسى الناس أولى وا   فاعرفوه رأيتموه فإذا , نازل وا 
ن يقطر رأسه كأن , ممصران ثوبان عليه , والبياض حمرةال إلى مربوع رجل:   فيدق , بلل يصبه لم وا 

 كلها الملل زمانه في هللا ويهلك , اإلسالم إلى الناس ويدعو , الجزية ويضع , الخنزير ويقتل , الصليب
 مع داألسو  ترتع حتى , األرض على األمنة تقع ثم , الدجال المسيح زمانه في هللا اإلسالم,ويهلك إال

 سنة أربعين فيمكث , تضرهم ال بالحيات الصبيان ويلعب , الغنم مع والذئاب , البقر مع والنمار , اإلبل
 .7 ( المسلمون عليه ويصلي يتوفى ثم ,

 فخفض , غداة ذات الدجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر:  قال سمعان بن النواس عنو 
 يا:  قلنا"  ؟ شأنكم ما: "  فقال , فينا ذلك عرف إليه رحلنا فلما , النخل طائفة في ظنناه حتى , ورفع فيه

 الدجال غير: "  فقال النخل طائفة في ظنناه حتى ورفعت فيه فخفضت غداة الدجال ذكرت , هللا رسول
ن , دونكم حجيجه فأنا فيكم وأنا يخرج إن , عليكم أخوفني  وهللا , نفسه حجيج فامرؤ فيكم ولست يخرج وا 
...إلى أن قال  (قطن, بن العزى بعبد أشبهه كأني , طافية عينه قطط شاب إنه:  مسلم كل على خليفتي

 دمشق شرقي البيضاء المنارة عند فينزل السالم, عليه , مريم ابن المسيح هللا بعث إذ كذلك هو فبينما :)
ذا , قطر رأسه طأطأ إذا , ملكين أجنحة على كفيه واضعا , مهرودتين بين ,  جمان منه تحدر رفعه وا 

 بباب يدركه حتى فيطلبه طرفه, ينتهي حيث ينتهي ونفسه مات إال نفسه ريح يجد لكافر يحل وال ,6كاللؤلؤ
 .4(فيقتله لد

والتي سنفصل شرح أوصافها في اإلسالم  في السالم عليه عيسى هذه هي مصادر وصف
.المطلب التالي

                                                           

 7737( برقم7/11لباني)الصغير لأل صحيح الجامع(, 4/992المالحم,باب خروج الدجال,)سنن أبي داوود ,كتاب   9
  .صحيح إسناده: المحقق وقال. 4/61 شاكر أحمد تحقيق ,(1771) ح مسند االمام أحمد 7
 الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار,والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ  6
 .7162برقم  (4/7776صححيح مسلم,كتاب الفتن,باب ذكر الدجال,)  4
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 اإلسالمفي الم عيسى عليه الس وصف: نظرة فاحصة ل المطلب الثالث

 

مقتصرا على وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في اإلسالم عيسى عليه السالم  لما كانت صفة
  عيسىنبي هللا صلى هللا عليه وسلم  محمد وصف النبيله , فإننا نكتفي بما ورد عنه وال نزيد , ولقد 

 :  9وهذه الصفات هي,  وسلم صلى هللا عليه عدة في األحاديث التي صحت عنه بصفات عليه السالم 

 أوال : طوله:

ْرُبوًعا ذكر في الحديث أنه "  ر ُجاًل م 
ْبع ةٌ  و""  ليس  والربعة , والمربوعأنه معتدل الطول أي , "   ر ُجٌل ر 

ال من وسط اْلخلق معتدل فهو بالقصير ال و بالطويل  .7 الرِّج 

 ثانيا: وصف شعره:
ِبط   ذكر في الحديث أنه :" نعومته: -  فيه جعودة ال الذي هو الشعر من السبطو  . الرَّْأِس ... " 6س 

 . ليس فيه تكسر ناعمه ؛ مسترسل الشعرلذلك فهو عليه السالم 

ى  -ي ْسُكُب ر ْأُسُه ": ذكر في الحديث أنه  : نضارته أ ْلُت م ْن ه ذ ا ؟ ف ق اُلوا: ِعيس  أ ْو ي ْقُطُر ر ْأُسُه  ف س 
 قد " وفي رواية :" ماء رأسه يهراق أو - ماء رأسه " "ينطف,أ ِو اْلم ِسيُح اْبُن م ْري م  ... " -اْبُن م ْري م  

ْعر ر ِجل", وفي رواية:" ماء تقطر فهي رجلها  بمشط سرحها: رجلها أي ", ومعنىم اء ر ْأسه ي ْقُطر الشَّ
 .4غيره , فهو نضر الشعر نظيفه يعتني بتمشيطه  أو ماء مع

 ِلمَّته ت ْضِرب" :  لفظوفي  .7" اللمم , من راء أنت ما كأحسن لمة له ذكر في الحديث أنه " طوله : -
ْنِكب ْيهِ  ب ْين   .3 األذنين شحمة جاوز الذي المتدلي الشعر: اللمة و,  "م 

                                                           

 .إكتفاء بتخريجها في المطلب السابق السابق ذكرهام أخرج األحاديث ل  9
 . 692,  9. جمهرة اللغة , ج 966, ص 7انظر : العين , الفراهيدي , ج 7 
  741, ص 97,  ج  . و انظر : تهذيب اللغة 791, ص 2انظر : العين , ج  6
 . 413, ص  3الباري , ابن حجر , ج انظر : فتح   4
,صحيح مسلم, كتاب:  (فتح 3/771), (واذكر في الكتاب مريم )كتاب: أحاديث األنبياء, باب: قوله تعالى ,اريصحيح البخ  7

 .(نووي 374/ 7اإليمان, باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال, )
 النعالي هللا عبد أبي فوائد :انظر" صهبة تعلوه أشعر"  وذكر... "  عيسى أما: "قال( 91) برقم شيوخه معجم فى يعلى أبو روى وقد  3

انظر النهاية البن .المختصة بالشعر حمرة يعلوها سواد وقيل:حمرة أو شقرة في الشعر  النعالي . والصهبة طلحة بن الحسن ألبي
 .جه في المتنر ولم يثبت هذا الحديث عندي فلم أد ,(963(, القاموس المحيط)6/71األثير)
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 ثالثا: وصف لون بشرته:
ْلِق ِإل ى الُحْمر ِة و الب ي اضِ ذكر في الحديث أنه " ى, ف أ ْحم رُ وفي رواية:"  ,"م ْرُبوع  الخ  وفي  "9ف أ مَّا ِعيس 

أو بين الحمرة والبياض بيض , أأي : فوردت عدة روايات تصف لون بشرته بأنه أحمر  "أ ْحم رُ رواية:" 
.  

 :"في روايات أخرى بوصفه بأنه "آدم " أي أسمر , مثل قوله صلى هللا عليه وسلمرد أيضا و و  
ر أ ْيُت ِعْند  اْلك ْعب ِة ر ُجاًل آد م  

 أسمر . أي: آدم" رجل فإذا بالكعبة أطوف "رأيتني, وفي رواية:" "  7
الروايات في وصفه  أحمر , الختالف أو آدم كونه في خالف في صفة لون بشرته عليه السالم و 

,  الحمرة مع البياض الشديد العرب عند مابين األدم )األسمر( , ومابين األحمر )األبيض(, إذ األحمر
 بسبب لونه احمر فمن العلماء من جمع بين الوصفين الواردين في الروايات فذهب إلى أنه األسمر. واآلدم

هللا عنهما من وصف عيسى عليه السالم , ووجه إنكار ابن عمر رضي  أسمر األصل في وهو كالتعب
 .6 غيره حفظه شيئا أنكر عمر باألحمر بأن ابن

وحقيقة الناظر المتأمل للنصوص وسياقاتها ومناسباتها والتي ذكرت وصف عيسى عليه السالم  
إلى الحمرة والبياض( كلها جاءت في  –يجد أن الروايات التي وصفت عيسى عليه السالم بأنه )أحمر 

حادثة اإلسراء ورؤية النبي صلى هللا عليه وسلم لألنبياء وكانت في سياق وصف موسى عليه  روايات
وصف عيسى عليه السالم بأنه)أحمر( أي أبيض . أو في  قارنه( أي : أسمر, و )أدمالسالم باألدمة وأنه 

 سياق وصف عيسى عليه السالم منفردا عند ذكر أشراط الساعة.
السالم بأنه )آدم( أي أسمر , فكانت في سياق وصف الدجال أما روايات وصف عيسى عليه  

بأنه )أحمر( , سواء عند الرؤية المنامية التي رآها عليه السالم , أو في سياق ذكر أشراط الساعة وذكره 
عيسى عليه  للدجال وصفته وذكره لعيسى عليه السالم وصفته , ففي نص واحد يوصف مسيح الهداية

باألحمر , ومعروف أن الدجال كما في نصوص أخرى  الدجال , ومسيح الغوايةباآلدم األسمر  السالم
بالنسبة لة وصف عيسى عليه السالم بالسمرة؛ فناسب وهللا أعلم في مقاب . 4تبين صفته أنه شديد البياض
 . إلى الدجال الشديد البياض

                                                           

 .ن غلب عليه البياض األحمر من بني آدم كل متقدم أن  9
 اآلدم من الناس األسمر .تقدم أن  7
 . 413, ص  3,  ج  انظر : فتح الباري 6
 (766( ,القيامة الصغرى لعمر األشقر)6/911انظر سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني)  4
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لسالم بالنسبة إليه) ن عيسى عليه اأن يكو والمعروف بسمرته؛  مأما في مقابلة موسى عليه السال 
 ( أي : أبيض .أحمر

ومن هنا أرجح وهللا أعلم أن كال الروايات الواردة والواصفة لعيسى باألحمر أو اآلدم أنها روايات  
وأن عيسى عليه , ويفهم بحسب السياق  ؛إذ وصف لون البشرة يكون نسبيا؛ مقبولة وال تعارض بينها 

ولنستعرض سياقين مما ذكرنا ليظهر للقارئ  البياض ظاهره. السالم أبيض معتدل البياض و ليس بشديد
 ماذكرنا هنا:

لَّى النَِّبيِّ  ع نِ أوال:   ل ْيهِ  هللاُ  ص  لَّم   ع  س  ى ِبي ُأْسِري   ل ْيل ة   ر أ ْيتُ  ): ق ال   و  ْعًدا, ُطو ااًل  آد م   ر ُجاًل  ُموس   ج 
الِ  ِمنْ  ك أ نَّهُ  ُنوء ة , ِرج  ى و ر أ ْيتُ  ش  ْرُبوًعا, اًل ر جُ  ِعيس  ْلقِ  م ْرُبوع   م  ِبط   و الب ي اِض, الُحْمر ةِ  ِإل ى الخ   الرَّْأِس, س 

اِلًكا و ر أ ْيتُ  اِزن   م  ال   النَّاِر, خ   ...{ِلق اِئهِ  ِمنْ  ِمْري ة   ِفي ت ُكنْ  ف ال  : }ِإيَّاهُ  اّللَُّ  أ ر اُهنَّ  آي ات   ِفي و الدَّجَّ
 وموسى عيسى رأيت): وسلم عليه هللا صلى النبي قال :قال عمر, ابن عنوفي صحيح البخاري  
براهيم  .(الزط رجال من كأنه سبط جسيم فآدم موسى وأما. الصدر عريض جعد فأحمر عيسى فأما.  وا 

,وعن ثانيا:    , ع نْ  الزُّْهِريُّ اِلم  لَّى النَِّبيُّ  ق ال   م ا و اّللَِّ  ال  : ق ال   أ ِبيِه, ع نْ  س  ل ْيهِ  هللاُ  ص  لَّم  و   ع  ى س   ِلِعيس 
ل ِكنْ  أ ْحم ُر, ْبطُ  آد ُم, ر ُجلٌ  ف ِإذ ا ِبالك ْعب ِة, أ ُطوفُ  ن اِئمٌ  أ ن ا ب ْين م ا ): ق ال   و  ع ِر, س   ي ْنِطفُ  ر ُجل ْيِن, ب ْين   ُيه اد ى الشَّ
اًء, ر ْأُسهُ  اًء, ر ْأُسهُ  ُيه ر اقُ  أ وْ  م  ِسيٌم, أ ْحم رُ  ر ُجلٌ  ف ِإذ ا أ ْلت ِفُت, ف ذ ه ْبتُ  ي م ,م رْ  اْبنُ : ق اُلوا ه ذ ا؟ م نْ : ف ُقْلتُ  م   ج 
ْعدُ  ْيِنهِ  أ ْعو رُ  الرَّْأِس, ج  ْين هُ  ك أ نَّ  الُيْمن ى, ع  اُل, ه ذ ا: ق اُلوا ه ذ ا؟ م نْ : ُقْلتُ  ط اِفي ٌة, ِعن ب ةٌ  ع   النَّاسِ  و أ ْقر بُ  الدَّجَّ
ب ًها ِبِه, اِهِليَّةِ  ِفي ه ل ك   ُخز اع ة , ِمنْ  ر ُجلٌ : ِريُّ الزُّهْ  ق ال   ( ق ط ن   اْبنُ  ش   .الج 

 رابعا : وصف هيئة وجهه :
ر ج  ِمْن ِديم اس  ... " ذكر في الحديث أنه " -  .ك أ نَّم ا خ 

 .9أن وجهه حسن و نضر فكأنما خرج من الحمام أي : 

 خامسا:وصف هيئة جسده:
ْدِر ... "ذكر في الحديث أنه "  ْعٌد ع ِريُض الصَّ و المقصود بالجعودة هنا جعودة الجسم و هو  . ج 

 .واضحة معلومة عريض الصدر , و اجتماعه و اكتنازه 
 . 9"مبطن الخلق":  وكذلك جاء وصفه بأنه

                                                           

, انظر مجمع الزوائد  ضعيف ووه القرشي عطاء بن سليمان وفيهروي في صفة عيسى أنه"كثير خيالن الوجه", رواه الطبراني   9
؛ والخيالن جمع خال وهي الشامة في الوجه المعروفة 99227( برقم 4/31ومنبع الفوائد للهيثمي,كتاب التعبير,باب تعبير الرؤيا)

 .(11/ 7.انظر النهاية البن األثير)بحبة الخال
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 . 7"فإذا رجل مبطن مثل السيف"ذكر أيضا في صفته عليه السالم :و  
 .6والمبطن أي الضامر البطن  

 سادسا : وصف قوة بصره:
 . ونافذه , والحاد البصر قويه4"حديد البصرعليه السالم : "ذكر في الحديث أنه 

فعليه وعلى نبينا محمد  , ومن هذه األوصاف يظهر حسن عيسى عليه السالم وكمال أوصافه 
 . أفضل الصالة وأزكى التسليم

                                                                                                                                                                                     

 .  صحيح إسناده: أسد سليم حسين الشيخ وقال. 7271 رقم 7/911 يعلى أبي مسند 9
 9/624مسند أحمد   7
 (9/963انظر النهاية البن األثير )  6
   .صحيح إسناده: أسد سليم حسين الشيخ وقال. 7271 رقم 7/911 يعلى أبي مسند  4
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 ةـــــالخاتم

 :التي توصل لها البحثالنتائج أبرز 
 هاالبروتستانت يحرمون اتخاذير والتماثيل فلم تتفق الكنائس النصرانية في حكم تقديس التصاو  -9

 . قصدا لعبادتهابخالف الكاثوليك و األرثوذكس الذين يرون جوازها تكريمًا ألصحابها ال 

بين صور رمزية وصور  تعددت صور وأيقونات المسيح عيسى عليه السالم في النصرانية ما -7
 . كما يعتقدونبين صور تعليمية وصور تحكي األبدية  وما , واقعية تاريخية

 . ال يقطع أحد من النصارى بصورة واحدة محددة تمثل حقيقة شكل المسيح عيسى عليه السالم -6
يشتركون في تحديد مصدرين  و يكاد ,في النصرانية عليه السالم  تعددت مصادر صورة عيسى -4

 , هما الكفن المقدس في تورينو , و رسومات القديس لوقا الطبيب .أساسيين
موقفًا محايدًا من الحكم على الكفن , و تركت المجال الكاثولوكية واألرثوذكسية  وقفت الكنيسة -7

 مفتوحًا لألبحاث العلمية.
ووصف النصارى له يتضح في  ,يوجد قدر مشترك بين وصف اإلسالم لعيسى عليه السالم  -3

 لون البشرة.نضارة وحسن الهيئة و  وطوله وصفه باعتدال الجسم و استرسال الشعر

دليل من دالئل نبوة لقدر مشترك في صفة عيسى عليه السالم بين  النصرانية واالسالم وجود إن  -2
 .محمد صلى هللا عليه وسلم

في االسالم من الموضوعات المهمة التي تكون  المسيح عيسى عليه السالمإن موضوع وصف  -1
 .جاال للحوار مع النصارىم
 : فهيالتوصيات أبرز وأما 
 ., واستخدامه في الدعوة للدين الحقلبحث من قبل علماء المسلمينالء الموضوع مزيدًا من ايإ -9
تحت عيسى عليه السالم كموضوع من مواضيع الحوار مع األديان  المسيحإثارة موضوع صفة  -7

 بين للحوار العالمي العزيز عبد بن هللا عبد الملك مركز مراكز الحوار بين األديان مثل مظلة
 .والثقافات األديان أتباع

 النصارى بصفة المسيح عيسى عليه السالم في اإلسالم, ودعوتهم لالستفادة من ذلك. تعريف -6
 وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين
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 المالحـــق
 

 

 الملك غبراييل صورة  صورة أخرى للراعي الصالح صورة الراعي الصالح /1ملحق رقم
 سمكةوصورة ال
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 صورة العشاء األخير صورة دخوله أورشليم صورة صلب المسيح/2ملحق

   

  

/ أقدم صورة 6ملحق
للمسيح

 

 

 

 

 



 

- 37 - 
 

 

 لكفن المقدس من ا/ صور 5ملحق 

 الجديد,انظر المقدس الكفن م ذخر/ 4ملحق

http://www.kafanalmassih.org/Des

cription.php 
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 المقدس والمنديل / صور للوجه المقدس6ملحق 
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 متعددة للمسيحصور / 7ملحق 
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 للمسيحوتاريخية  / صور رمزية8ملحق 
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 كنيسة مارونيةمن صور /9ملحق 

   

 /صور من كنيسة قبطية10ملحق 

 
  

 / صور من كنيسة التينية11ق ملح
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 /صور كنيسة انطاكيا12ملحق 

 
  

 /صور من كنيسة ارمنية13ملحق 

  
 

 /صور كنيسة بيزنطية14ملحق 
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 / صور متعددة للمسيح15ملحق
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 الملخـــص
 السالم عليه عيسى صورة يهدف البحث إلى الكشف عن

, وبيان  منها اإلسالموموقف  , النصرانية فيومصدرها 
 وجه االشتراك بينهما.

النصرانية  في والتماثيل التصاوير تاريخ مرلقد  
بتاريخ طويل ؛ وتجاذبه عدة مجامع مسكونية للنظر في 
حكمها, ومرت فترات تاريخية استخدمت القوة وسلطة 

ونات أو في تشريعها األمبراطور في منع وتحريم األيق
 النصرانية الكنائس قوالاختلفت أو  وفرض قدسيتها .

 وتعددت مصادر,  واأليقونات التصاوير حكم في الكبرى
وبالنظر الفاحص  لديهم. السالم عليه عيسى صورة شكل
والمنتشرة في النصرانية  السالم عليه عيسى صورة لشكل

ال يجد صورة واحدة موحدة عند جميع الكنائس, بل 
أخرى صور متعددة بعضها متباينة وبعضها متقاربة و 

 . مشتركة
 التصاويرأما في اإلسالم : فقد حرمت  
ألنها وسيلة للشرك باهلل تعالى , لذا ال توجد  والتماثيل

صورة لعيسى عليه السالم وال لنبينا محمد صلى هللا عليه 
السنة  في السالم عليه عيسى وصفولكن جاء  .وسلم

النبوية والتي وصفته بأنه معتدل الطول, ناعم الشعر 
طوله إلى منكبيه, ووصفته بجمال الهيئة ونضارة يبلغ 
 بين امشترك اقدر  وهذا يظهر األوصاف. وكمال,  الوجه
 النصارى ووصف , السالم عليه لعيسى اإلسالم وصف

 أفضل محمد نبينا وعلى فعليه , في بعض صوره له
 . التسليم وأزكى الصالة

Abstract 

The research aims at revealing of the portrait 

of Esa Peace Be Upon Him in Christianity and 

in Islam and to show similarity between them. 

History of portraying and temples making in 

Christianity had passed through long history; 

and attracted by many ecumenical councils to 

study their judgment, some historical durations 

passed in which power and emperor authority 

was used in preventing and forbidding icons in 

its legislation and its solemn imposing. 

Sayings of the great Christian churches 

differed in judging portraits and icons, sources 

of portrait form of Esa Peace Be Upon Him 

had varied with them. With accurate sight at 

the shape of the portrait of Esa Peace Be Upon 

Him which was distributed in Christianity, no 

single portrait unified in all churches, but many 

portraits , some of them were dissimilar, some 

were similar and others were jointly common. 

 But in Islam: portraits and temples are 

forbidden as they are means of  polytheism of 

Allah, so there is no portrait  for Esa Peace Be 

Upon Him nor for our Prophet Mohammed 

Peace Be Upon Him, but the description of the 

shape of the portrait of Esa Peace Be Upon 

Him was stated in the Sunnah that portrayed 

Him that He was moderate in length, with fair 

hair which length reached His prone, it also 

portrayed Him by His body beauty and face 

freshness, completion of descriptions. This 

shows a joint deal between Islam 

portrait/description of  Esa Peace Be Upon 

Him , and Christians description of Him in 

some of His portraits, best prayers and purest 

peace be upon Him and upon our Prophet 

Mohammed
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