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 بين النقل والعقل الشيطان والشرك
 

Abstract : 
Science is the only way to 

general knowledge , and in 

especialy , know how to unifies of 

God [so know(that la ilaha illa 

allah)] Allah say. 

The meaning of science here is 

the unifies which limited by book , 

sunnah and understanding of the 

predecessor that because of science 

have two sciences one is the life of 

this world and the other is 

Hereafter. 

Science of the life:- Allah 

created its couses and transmit its 

seciets and make to get it to search 

and experience. 

Science of the Hereafter:- has 

unfeen and God make to get it by 

good work that by revelation we 

never have revelation after prophet 

Mohammad [Mohammad is not the 

father of any of your men , but he 

is the messenger of Allah and the 

last of the prophet. And Allah is 

ever allaware of everything] Allah 

said. 

It includes to this science in 

God and Hereafter this is the 

greatest of science God show up 

the unification in this book and in 

rule of this prophet. God make it 

the first thing , so we must know it 

before everything. Prophet 

Mohammad concern of this thing. 

He give it importance in all his 

life. Also all the prophets make the 

same thing because they know 

about unifies and from were came[ 

and we did not send any messenger 

before you but we revealed to him 

la ilaha illa ana so worship  me] 

Allah said. 

The most important results by my 

opinion:- 

1- The mind must assent the 

transport and instinct of religion 

. There is not here any corflict 

between the mind and what the 

prophet said. 

2- Seriousness of follow the steps 

of devil because it is the reason 

in every defeat.To a void loos 

follow the science and the 

revelation and because that .If 

you follow satan you will came 

out for Allah’s religion. 

3- To accuracy and seriousness of 

polytheism. 

4- The polytheism leave a lot of 

bad things on the individual and 

society. 

5- A big wrong to understand the 

idolaters what are their duties , 

and they do not have right to 

deny anything without 

evidence. 

6- In contrast we find clarity on 

the evidence by overnight God 
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in his book, on the deviation of 

the idolaters for the right 

approach. 

The most important 

recommendation in this group:- 

1- To be interest in this side 

because it is the only way to 

survive on the resurrection.[ 

verily, whosoever set up 

partners with Allah, then Allah 

has forbidden paradise for him 

and the fire will be his a bade] 

Allah say. 

2- Because it can not spread the 

right and the divine tight with 

bad people. 

3- To spread the unification of 

God, and to rejection the 

mantrap must be uniformity the 

first concerns of preachers, 

teachers, and educators and 

they must be careful of this 

subject [and most of them 

believe not in Allah except that 

they attribute partners unto him] 

Allah say.  

 
 : المقذمت

اؿُد هلل زب ايعاملني ايسمحٔ ايسسِٝ ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً خامت ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ْبٝٓا 

 قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ َٚٔ تبعِٗ بإسطإ .

}ًََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ  ، قاٍ تعاىل :خًل اهلل تعاىل اؾٔ ٚاٱْظ يعبادت٘ ضبشاْ٘أَا بعد، ؾكد 

ص ٚضدس شلِ َا يف ايطُٛات َٚا يف ا٭زض إنساَا َٓ٘ 56طايرازٜات: ٌَِْعْجُذًُِْ{الَّ ٔظَ بإلًَا

َّبدٍ ٌَّمٌٍََْ ِِّنْوُ بَِّْ فِِ رٌَِهَ ٓ عبًضِ جَِّْألسِ اٌغََّّبًَادِ ًََِب فِِ ا}ًَعَخَّشَ ٌَىُُ َِّب فِقاٍ تعاىل:ضبشاْ٘ شلِ 

سٝا٠ طٝب١ ٚؾل ْعاّ  -آدّ  ٫ٛضُٝا بٓ -ص يتش٢ٝ ٖرٙ املدًٛقات 13طاؾاث١ٝ: َّزَفَىَّشًَُْ{

َجٌٝ ي٘، ذيو ٭ٕ ٖرا ايٓعاّ إمنا ٖٛ َٔ خايل اٱْطإ ايعامل بهٌ َا وتاز إيٝ٘  زباْٞ ٫

ةِٔغَبَْ }ٌَمَذْ خٍََمْنَب اٌْٖرا ايها٥ٔ ضٛا٤ ناْت سادٝات بد١ْٝ أٚ زٚس١ٝ، ؾدًك٘ يف أسطٔ تكِٜٛ 

تؿهرل ص ٖرا َٔ د١ٗ دطدٙ، ؾًِ ٜٗب أسدا َٔ خًك٘ ْع١ُ ايعكٌ ٚاي4طايتني:{فِِ ؤَحْغَِٓ رَمٌٍُِّْ

 .ٚاٱزاد٠ ض٣ٛ ٖرا ايها٥ٔ ايبػسٟ 

ٚأَا زٚس٘ ؾكد أٚىل اهلل تعاىل شلا عٓا١ٜ ؾا٥ك١ َٚها١ْ عع١ُٝ ؾأْصٍ شلا َٓٗذا زباْٝا 

َتها٬َ ٫ َجٌٝ ي٘ ٜػٌُ نٌ َا ؼتاز إيٝ٘ ٖرٙ ايسٚح يتعٝؼ سٝا٠ طٝب١ يف ايدْٝا ٚيتصٌ 

 د ذيو عٝا٠ أبد١ٜ طٝب١ ٫ ْٗا١ٜ شلا .بعد َؿازقتٗا ؾطدٖا إىل َسضا٠ زبٗا ٚخايكٗا ٚيتطعد بع
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ٚقد غسع اهلل تعاىل شلرا اٱْطإ ايدٜٔ بهٌ تؿاصًٝ٘ ايتعبد١ٜ َٓٗا ٚايطًٛن١ٝ ؾًب 

املصاحل يًعباد ٚدز٤ املؿاضد، ٖٚرٙ ض١ٓ ؾطس اهلل تعاىل عبادٙ عًٝٗا ؾُا َٔ إْطإ إ٫ ٖٚٛ 

ىل ٚإَا ٚؾكا ملا ميًٞ عًٝ٘ عكً٘، ٜطع٢ ؾًب َصًش١ أٚ دؾع َطس٠ إَا بٓا٤ ع٢ً غسع اهلل تعا

 ٚبٓا٤ ع٢ً املعازف اييت انتطبٗا أٚ ٜهتطبٗا خ٬ٍ سٝات٘.

٫ٚ تٛدد دص١ٝ٥ يف ايدٜٔ ايرٟ غسع٘ اهلل تعاىل يعبادٙ إ٫ ٚشلا ؾا٥د٠، ؾٗٞ إَا إٔ ػًب ي٘ 

ْؿع دْٟٝٛ أٚ أخسٟٚ ٚإَا إٔ تدؾع عٓ٘ ضسز دْٟٝٛ أٚ أخسٟٚ، ؾإذا َا تعجست دص١ٝ٥ َٔ 

ٝات ٖرا ايدٜٔ ايطُاٟٚ بطبب اَتٓاع ايٓاع عٔ تطبٝكٗا إ٫ ٚنإ يريو ايتعطٌٝ تأثرل دص٥

 :  تعاىلٚاضض ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُع، ٚا٭َج١ً ع٢ً ذيو أنجس َٔ إٔ ؼص٢ نُا قاٍ اهلل

اْ ِٔعَّْخَ اٌٍّوِ الَ رُحْصٌُىَب بَِّْ اٌٍّوَ ٌَغَفٌُسٌ سَّحٌُِْ { يٓطسب يريو َجا٫ ٚاسدا ص، يهٔ 18طايٓشٌ:}ًَبِْ رَعُذًُّ

 يتكسٜب ايصٛز٠ ٚإشاي١ ايػو .

ؾايطسق١ َج٬ ٫ ػٛش يف غسع اهلل ٖٚٞ منٛذز يًتذاٚش ع٢ً سكٛم اٯخسٜٔ، ٚايطازم 

  }ًَاٌغَّبسِقُ ًَاٌغَّبسِلَخَُتعدٟ ع٢ً غسع اهلل َتذاٚش يٓٗٝ٘، ؾأَس اهلل تعاىل بكطع ٜد ايطازم 

ص يه٬ٝ ٜتهسز ٖرا ايؿعٌ َٓ٘ 38طاملا٥د٠:ثَِّب وَغَجَب َٔىَبالً َِِّٓ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ عَضِّضٌ حَىٌُِْ{فَبلْطَعٌُاْ ؤَّْذَِّيَُّب جَضَاء 

َس٠ أخس٣ ؾٝٓتر عٔ ذيو خٛف ايٓاع ع٢ً ممتًهاتِٗ ٚأَٛاشلِ ؾٝصٍٚ ا٭َٔ ٜٚٓعدّ 

ا٫ضتكساز، نُا ٜ٪دٟ إىل اضتٓصاف أَٛاٍ ايٓاع يف إدسا٤ات ايتشصني َٔ ضسز ايطازم َٔ 

اع ٚناَرلات تصٜٛس ٚغبهات َهٗسب١ ٚغرل ذيو َٔ اٱدسا٤ات ايٓاػ١ دسا٤ ٖرٙ سس

اؾسمي١، عًُا إٔ ٖرٙ ا٭ضساز إمنا تذلتب ع٢ً ٚدٛد ضازم ٚاسد ٜعبح يف أزض اهلل ٜٚؿطد 

ؾٝٗا دٕٚ عكاب، ؾهٝـ يٛ نإ ٖٓاى أنجس َٔ ضازم؟ ؾهٝـ يٛ نإ ٖٓاى أنجس َٔ 

ايعًِ ٚايسغ٢ ٚاـٝا١ْ ... اخل ؟ ؾهٝـ يٛ ناْت تًو دسمي١ نايكتٌ ٚايصْا ٚغسب اـُس ٚ

اؾسا٥ِ تتذاٚش سل املدًٛم إىل سل اـايل ضبشاْ٘ نايػسى َج٬ س٦ٓٝر ٜعٗس ايؿطاد يف 

ا٭زض ٜٚصٍٚ ا٭َٔ ٚتعِ ايؿٛض٢ ٚتٓتػس ايسذ١ًٜ ٚتططسب اؿٝا٠ نُا قاٍ اهلل تعاىل : 

 ص41طايسّٚ:ب وَغَجَذْ ؤَّْذُِ اٌنَّبطِ ٌُِْزِّمَيُُ ثَعْطَ اٌَّزُِ عٌٍَُِّا ٌَعٍََّيُُْ َّشْجِعٌَُْ {}ظَيَشَ اٌْفَغَبدُ فِِ اٌْجَشِّ ًَاٌْجَحْشِ ثَِّ

ٚقد ساٚيت يف ٖرٙ ايطًط١ً إٔ أمجع بني ايٓصٛص ايكطع١ٝ ايٛزٚد ٚايد٫ي١، ٚبني َا 

اؾ١ باٱض -ٜٓكدح يف ذٖين بتٛؾٝل اهلل َٔ َؿاِٖٝ ٚاضتٓباطات عك١ًٝ تٛاؾل تًو ايٓصٛص 

ٚتتٓاضب ٚايعسٚف اييت ٜعٝػٗا  -إىل ايٓكٍٛ َٔ أٌٖ ايعًِ ايعازؾني باهلل ايطايهني ضبًٝ٘ 

ايكاز٨ يف شَٔ اْتػست ؾٝ٘ ٚضا٥ٌ املعسؾ١ ٚتٓٛعت ؾٝ٘ أغهاٍ ايتًكٞ، ذيو إٔ ايكاز٨ ايّٝٛ 

وتاز إىل َصٜد تٛضٝض يف َطا٥ٌ ايتٛسٝد، بطبب ايبعد عٔ َٓابع ايعًِ ا٭ص١ًٝ َٔ د١ٗ 
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ابٗا َٔ َ٪ثسات دخ١ًٝ قد تطِٗ يف تػتٝت ايؿِٗ ٚؼذِٝ صٛز٠ ايتٛسٝد عٓدٙ إىل اؿد َٚاغ

 ايرٟ قد هعً٘ ٜتطاٌٖ بٗرا ا٭َس .

ميهٔ َعسؾ١ أ١ُٖٝ ايػ٤ٞ مبعسؾ١ أضبباب٘ ْٚتا٥ذب٘ ٚؾٛا٥بدٙ ٚأضبسازٙ،     :  أهمية البحث  

      ٛ نتباب   ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ايػسى َٔ املٛاضٝع اييت تٓاٚشلبا أععبِ نتباب عًب٢ اٱطب٬م ٖٚب

اهلل تعببباىل ايكبببسإٓ ايععبببِٝ، ٚاعتٓببب٢ ببببرنس تؿاصبببًٝ٘ ٚأضبببباب٘ ٚدٚاؾبببع َعتٓكٝببب٘ ٚأثبببس  

ضًٛنٝاتِٗ يف ايدْٝا ٚعباقبتِٗ يف داز اؾبصا٤، َٚبٔ ٖٓبا ميهبٓين إمجباٍ أُٖٝب١ ٖبرا         

 املٛضٛع بايٓكاط ايتاي١ٝ :

 ضعـ اط٬ع املطًِ ؾط٬ عٔ عُّٛ ايٓاع ع٢ً خطٛز٠ ٖرا ايدا٤ ايعطاٍ. (1
ظٛاْب ٖرا ايدا٤ مما ٜٓب٧ عٔ خطس ععِٝ ع٢ً ايبػس١ٜ دسا٤  عدّ اٱساط١ (2

 اٱٜػاٍ ؾٝ٘ .
 اؾٌٗ بايدٚاؾع اييت ضاقت ايهجرلٜٔ يًتػبح بايػسى  (3
 آثاز ايػسى ع٢ً ايطًٛى ايعاّ يًؿسد َٚا ٜٓبجل عٔ ذيو َٔ أَساض ضًٛن١ٝ خطرل٠ (4
طساب آثاز ايػسى ع٢ً اجملتُع َٚا ٜتبع ذيو َٔ تؿػٞ ايؿطاد يف ا٭َِ ٚاض  (5

 اضتكسازٖا ٚشٚاٍ سطازاتٗا .
ٚايدزاضبات   اغتٌُ ٖرا ايبشح ع٢ً َكد١َ َٚٔ ثِ ذنس ٭ُٖٝب١ ايبشبح  :  خطة البح 

 َباسح ٖٚٞ نايتايٞ : ضت١ٚت٬ٙ  اييت تٓاٚيت ٖرا املٛضٛع

 املبشح ا٭ٍٚ : َا١ٖٝ ايػسى

 املبشح ايجاْٞ : أضباب ايػسى

 املبشح ايجايح : ايػسى ٚاـٛف

 : اْتهاع ايؿطس٠املبشح ايسابع 

 املبشح اـاَظ : املػسى ٚايكسإٓ 

 املبشح ايطادع : ٚسٞ ايػٝطإ

 ٚؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝاتاـامت١ 

 ثبت املسادع 

 ايؿٗسع
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اضتؿاضبت ايهتبب ايطببابك١ ٚاي٬سكب١ يف تٓباٍٚ ٖبرا املٛضببٛع، ٫ٚ      :  الدراسثت  الاثتة ة  

أشعِ أْٞ أٍٚ َٔ نتب ؾٝ٘، بٌ إٕ غ٦ت قًت أْ٘ ٜصعب ذنس نٌ َبٔ أيبـ أٚ صبٓـ    

يف فبباٍ ايتٛسٝببد أٚ ايػببسى، إ٫ أْببين ٚبعببد تٛؾٝببل اهلل تعبباىل قببد تٓاٚيببت ٖببرا ايعٓببٛإ  

ٚببني َبا ٜٓكبدح يف ذٖبين      بػ٤ٞ َٔ ايتذدٜد يف ا٭ضًٛب َٔ خ٬ٍ اؾُع ببني ايٓصبٛص  

باٱضاؾ١ إىل اقتباع بعض ايٓصٛص ايعك١ًٝ َع عصٖٚا ٭صشابٗا، قا٫ٚ ضببو ايبٓ    

 ايٓكًٞ ايكِٜٛ َع ايؿِٗ ايعكًٞ ايطًِٝ ٭خسز بعد ذيو بؿا٥دتني ُٖا:

َٛاؾك١ ايعكٌ يًٓكٌ ٖٚرا أَس ٫ غو ؾٝ٘ ٫ضُٝا عٓد ايتأٌَ يف نتب أٌٖ ايعًِ   (1

 داْب . ٚاضتٓباطاتِٗ ٖرا  َٔ
َٚٔ داْب آخس ٖٛ اؿ٠ٚ٬ اييت ضٝػعس بٗا ايكاز٨ عٓدَا ت٬َظ تًو املؿاِٖٝ قًب٘  (2

ٚٚدداْ٘ مما ٜتٝض ي٘ ا٫ضتُساز يف َٛاص١ً ايكسا٠٤ َع ايؿا٥د٠ املسد٠ٛ َٔ دسا٤ 

 ذيو، ٚاهلل أضأٍ إٔ ٜٗدْٞ إىل ضٛا٤ ايطبٌٝ . 

 المبحث األول : ماهيت الشرك

 جرل٠ ٚيهين ضأنتؿٞ بتعسٜـ ايٓيب ايهسِٜ عسف ايعًُا٤ ايػسى بأيؿاظ ن

يًػسى، ؾؿٞ ايصشٝشني عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد قاٍ: قًت: ٜا زضٍٛ اهلل، أٟ ايرْب 

، ٚايٓد١ٜ يف ايًػ١ املطاٖا٠ ٚاملطاٚا٠، قاٍ (1)أععِ؟ قاٍ: "إٔ ػعٌ هلل ْدٶا ٖٚٛ خًََكو"

ٚدا٤ يف املعذِ ايٛضٝط : ، (2)ٜطادٙ يف أَٛزٙ ٤ٞصاسب ايعني: ايٓد َا نإ َجٌ ايػ

}ًََِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ َّزَّخِزُ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ ؤَٔذَاداً ُّحِجٌَُّٔيُُْ وَحُتِّ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ : ، قاٍ تعاىل(3)( املجٌ ٚايٓعرل)ايٓد

 ص 165طايبكس٠:اٌْمٌَُّحَ ٌٍِّوِ جَِّْعبً ًَؤََّْ اٌٍّوَ شَذِّذُ اٌْعَزَاةِ {ؤَشَذُّ حُجّبً ٌٍِّّوِ ًٌٌََْ َّشٍَ اٌَّزَِّٓ ظٌٍََُّاْ بِرْ َّشًََْْ اٌْعَزَاةَ ؤََّْ 

ٚقد دا٤ يؿغ ا٭ْداد بًؿغ اؾُع يف ضت َٛاضع يف ايكسإٓ، إ٫ أْ٘ مل ٜسد ٫ٚ َس٠ 

إٔ َٔ أغسى َع اهلل آشل١ أخس٣ أْ٘ َٛغٌ يف اتباع اشل٣ٛ ؾ٬ ٜهؿٝ٘  َؿسدا إغاز٠ إىل

 بٌ ٫ ٜطتطٝع إٔ ٜتصٛز إٔ إشل٘ املدًٛم ٜطتطٝع إٔ ٜدبس إي٘ ٚاسد ٜعبدٙ َٔ دٕٚ اهلل

ايهٕٛ برات٘ يعًُ٘ يف قساز٠ ْؿط٘ صعٛب١ ذيو مبهإ مما ٜططسٙ إىل عباد٠ آشل١ 

                                                           
 (6/18) 4477صحُح البخازي بسقم:  -1

ت ) -2  (535/  1الفسوق اللغٍى

 (1/211اإلاعجم الىطُط ) -3
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َتعدد٠ نُا قاٍ أخس٣ نجرل٠ ىت  نٌ َٓٗا بأَس َٔ ا٭َٛز ؾتصرل سٝٓٗا أْدادا 

، غ٬ف ص5طص:{ عُجَبةٌ ٌَشَِْءٌ ىَزَا بَِّْ ًَاحِذاً بًبٌَِي اٌْأٌِيَخَ ؤَجَعًََ}تعاىل سانٝا َكاٍ املػسنني : 

ٚذنس يٓا َٔ أزلا٤ٙ  اـايل ايرٟ عسؾٓا عٔ ْؿط٘ يف نتاب٘ ٚيف ض١ٓ زضٛي٘ 

ص، 180طا٭عساف: ٚصؿات٘ َا تعذص آشل١ املػسنني عٔ َطاٖات٘ ضبشاْ٘، قاٍ تعاىل : 

ملا ؾٝ٘ َٔ ايصٜؼ عٔ اؿل َٚٔ ٖٓا ميهٓٓا ايتٓب٘ َٔ أٍٚ ١ًٖٚ إىل خطٛز٠ ٖرا ا٭َس 

 أ٫ٚ، َٚٔ ا٫بتعاد عٔ َٓطل ايعكٌ ثاْٝا .

سصٛي٘ عٌُ، ٖٚٛ املعص١ٝ اييت  ايػسى ٖٛ ايرْب ا٭ععِ ايرٟ ٫ ٜٓؿع َع

ٜػؿسٖا اهلل تعاىل إ٫ بايتٛب١ قبٌ املٛت َا مل ؾإٕ صاسبٗا ٜطتشل عًٝٗا ايعكٛب١ ٫

اٌٍّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَْ ُّشْشَنَ ثِوِ ًََّغْفِشُ َِب دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّٓ َّشَبءُ ًََِٓ ُّشْشِنْ }بَِّْ ا٭بد١ٜ يف ايداز اٯخس٠، قاٍ تعاىل : 

ص بٌ إٕ اهلل تعاىل سرز َٔ ٖرٙ املعص١ٝ ست٢ أْبٝا٤ٙ 48طايٓطا٤: ثِبٌٍّوِ فَمَذِ افْزَشٍَ بِثّْبً عَظِّْبً{

ٌَمَذْ ؤًُحَِِ بٌَِْْهَ ًَبٌََِ اٌَّزَِّٓ ِِْٓ لَجٍِْهَ 0 }ًَٚزضً٘ ايرٜٔ اختازِٖ اختٝازا يتبًٝؼ زضا٫ت٘ ؾكاٍ تعاىل 

 ص.65طايصَس:ٌَئِْٓ ؤَشْشَوْذَ ٌََْحْجَطََّٓ عٍََُّهَ ًٌََزَىٌََُّٔٓ َِِٓ اٌْخَبعِشَِّٓ {

ٚقد ضسب اهلل تعاىل يف نتاب٘ ايعصٜص ايهجرل َٔ ا٭َج١ً َٛضشا ؾٝٗا خطس 

١، ٚقك٘ يٮعُاٍ يف داز اؾصا٤ َٔ ايػسى ٚأثسٙ ايطًيب ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُع َٔ دٗ

}ظَشَةَ ٌَىُُ َِّثَالً ِِْٓ ؤَٔفُغِىُُْ ىًَ ٌَّىُُ ِِّٓ َِّب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُ ِِّٓ شُشَوَبء فِِ َِب سَصَلْنَبوُُْ د١ٗ أخس٣، قاٍ تعاىل : 

ص ٜكٍٛ ايطعدٟ 28طايسّٚ: اٌْأَّبدِ ٌِمٌٍََْ َّعْمٌٍَُِْ{ فَإَٔزُُْ فِْوِ عٌََاء رَخَبفٌَُٔيُُْ وَخِْفَزِىُُْ ؤَٔفُغَىُُْ وَزٌَِهَ ُٔفَصًُِّ

َٛضشا تؿطرل ٖرٙ اٯ١ٜ : ٖرا َجٌ ضسب٘ ايًّ٘ تعاىل يكبض ايػسى ٚتٗذٝٓ٘ َج٬ َٔ 

}ىًَْ ٌَىُُْ ممَب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ ِِْٓ شُشَوَبءَ فَِّْب أْؿطهِ ٫ وتاز إىل سٌ ٚتسساٍ ٚإعُاٍ اؾُاٍ 

ٟ: ٌٖ أسد َٔ عبٝدنِ ٚإَا٥هِ ا٭زقا٤ ٜػازنهِ يف زشقهِ ٚتسٕٚ أ سَصَلْنَبوُُْ{

أٟ: نا٭سساز ايػسنا٤ يف  }رَخَبفٌَُٔيُُْ وَخِْفَزِىُُْ ؤَْٔفُغَىُُْ{أْهِ ِٖٚ ؾٝ٘ ع٢ً سد ضٛا٤ 

اؿكٝك١ ايرٜٔ ىاف َٔ قطُ٘ ٚاختصاص نٌ غ٤ٞ عاي٘؟ يٝظ ا٭َس نريو ؾإْ٘ 

ؾُٝا زشقهِ ايًّ٘ تعاىل، ٚيطتِ ايرٜٔ يٝظ أسد مما ًَهت أمياْهِ غسٜها يهِ 

خًكتُِٖٛ ٚزشقتُِٖٛ ِٖٚ أٜطا ممايٝو َجًهِ، ؾهٝـ تسضٕٛ إٔ ػعًٛا يًّ٘ 
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غسٜها َٔ خًك٘ ٚػعًْٛ٘ مبٓصيت٘، ٚعد٬ٜ ي٘ يف ايعباد٠ ٚأْتِ ٫ تسضٕٛ َطاٚا٠ 

ممايٝههِ يهِ؟ ٖرا َٔ أعذب ا٭غٝا٤ َٚٔ أدٍ غ٤ٞ ع٢ً ضؿ٘ َٔ اؽر غسٜها 

} وَزٌَِهَ ٚإٔ َا اؽرٙ باطٌ َطُشٌ يٝظ َطاٜٚا يًّ٘ ٫ٚ ي٘ َٔ ايعباد٠ غ٤ٞ َع ايًّ٘ 

اؿكا٥ل ٜٚعسؾٕٛ، ٚأَا َٔ ٫ ٜعكٌ ؾًٛ  } ٌِمٌٍََْ َّعْمٌٍَُِْ {بتٛضٝشٗا بأَجًتٗا  ُٔفَصًُِّ آَّبدِ {

٘ َا ُؾصًَِّت ي٘ اٯٜات ٚبٝٓت ي٘ ايبٝٓات مل ٜهٔ ي٘ عكٌ ٜبصس ب٘ َا تبني ٫ٚ ُيبٌّ ٜعكٌ ب

 .(4)تٛضض، ؾأٌٖ ايعكٍٛ ٚا٭يباب ِٖ ايرٜٔ ٜطام إيِٝٗ ايه٬ّ ٜٚٛد٘ اـطاب

ٚاملػسى ٜعبد تًو ا٭صٓاّ أٚ غرلٖا َٔ املدًٛقات طُعا يف دًب ؾا٥د٠ أٚ دؾع 

ضسز، ٖٚرا أَس بدٖٞ نُا أضًؿٓا، ؾهٌ إْطإ ٜطع٢ ملا ؾٝ٘ َٓؿعت٘ ; ضٛا٤ ناْت 

ٕ عابدا شلرٙ املدًٛقات بدٕٚ أَس َٔ خايك٘ ٫ٚ َٓؿع١ َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ، ٚيهٓ٘ ملا نا

ديٌٝ ي٘ ع٢ً صش١ عبادتٗا، ؾٗٛ إذٕ عابد شلٛاٙ َٔ دٕٚ اهلل، ذيو إٔ اهلل تعاىل ٚضع 

ػاٚشٖا أٚ َعازضتٗا نكٛي٘ يٓا ضٓٔ ثابت١ يف نتاب٘ ايعصٜص ٫ ٜصض عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ 

َ اٌٍَّوِ بَِّْ اٌٍَّوَ الؤَََّّٔب َّزَّجِعٌَُْ ؤَىٌَْاءىُُْ ًََِْٓ ؤَظًَُّ َِِِّّٓ ارَّجَعَ ىٌََاهُ ثِغَْْشِ ىُذً}فَةِْ ٌَُّْ َّغْزَجِْجٌُا ٌَهَ فَبعٍَُْْ : تعاىل  َّيْذُِ اٌْمٌَََْ ٍ ِِّٓ

ص ؾٗرٙ اٯ١ٜ تعتدل قاعد٠ ثابت١ ٚض١ٓ إشل١ٝ ؽدل بٛضٛح إٔ َٔ مل 50طايكص :اٌظَّبٌِِّنيَ {

اىل يعبادٙ ؾٗٛ َتبع شلٛاٙ، َعسض عٔ َٓٗر خايك٘ ٜطتذب يًسضٍٛ ايرٟ أزضً٘ اهلل تع

َُٗا قدّ َٔ أضباب أٚ أظٗس َٔ ْتا٥ر، ٚايطبب يف ذيو دد بطٝط، أ٫ ٖٚٛ إٔ 

 َّعٍَُُْ }ؤَالاـايل ضبشاْ٘ أعًِ مبصاحل خًك٘ َٚا ٜٓؿعِٗ َٚا ٜطسِٖ نُا قاٍ تعاىل : 

َٔ أعسض عٔ َٓٗر خايك٘ ٚاتبع ٖٛاٙ نُجٌ  ص ؾُج14ٌطاملًو:َِْٓ خٍََكَ ًَىٌَُ اٌٍَّطِْفُ اٌْخَجِريُ {

َٔ ٜطتعني با٭ع٢ُ ٱزغادٙ طسٜل ايٓذا٠، ؾاملػسى ٜطًو طسٜكا تٓؿس ايطباع ايط١ٜٛ 

َٔ قبٛي٘ ٜٚتدر يٓؿط٘ َٓٗذا تأب٢ ايعكٍٛ ايط١ًُٝ إٔ ت٪ٜدٙ، شلرا ٚصـ اهلل تعاىل َٔ 

ارَّخَزَ بٌَِيَوُ ىٌََاهُ ًَؤَظٍََّوُ اٌٍَّوُ عٍَََ عٍٍُِْ ًَخَزََُ  }ؤَفَشَؤَّْذَ َِِٓنإ ٖرا ساي٘ بأْ٘ عابد شلٛاٙ، قاٍ تعاىل : 

ص ؾٝهٕٛ املػسى 23طاؾاث١ٝ:رَزَوَّشًَُْ {ذِّوِ ِِٓ ثَعْذِ اٌٍَّوِ ؤَفَالعٍَََ عَّْعِوِ ًَلٍَْجِوِ ًَجَعًََ عٍَََ ثَصَشِهِ غِشَبًَحً فََّٓ َّيْ

                                                           
4
 (646/  1جفظير الظعدي ) -
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عسف َعسٚؾا ٫ٚ ٜٓهس َٓهسا إ٫ َا س٦ٓٝر َتدرا ٖٛاٙ دٜٓا يٓؿط٘ َٚٓٗذا يرات٘ ؾ٬ ٜ

 . (5)أغسب َٔ ٖٛاٙ 

ؾإذا نإ ا٭َس نريو ؾإٕ َٔ نإ ذيو ٚصؿ٘ ٜصرل ند١ًٝ ضسطا١ْٝ ضسعإ 

َا تدَس َا سٛشلا َٔ خ٬ٜا ض١ًُٝ ؾٝعِ ايب٤٬ يف اؾطد نً٘، ٖٚرا متاَا ساٍ 

تُع ايرٟ املػسى باهلل تعاىل ؾإْ٘ عباز٠ عٔ عٓصس ضاز ٜطبب ٬ٖى ْؿط٘ ٬ٖٚى اجمل

ٜٓتُٞ إيٝ٘، ٭ْ٘ واٍٚ ْػس ؾهسٙ ايطاٍ يف ب٦ٝت٘، )ٚس٦ٓٝر ٫ ميهٔ إٔ تب٢ٓ قٛاعد 

اؾُاعات ع٢ً أضظ ض١ًُٝ، ذيو ٭ْ٘ عٓد تؿػٞ ايػسى ؾإٕ ايع٬قات اٱْطا١ْٝ 

تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً َطتًصَات ايػسى ٖٚٞ اؾػع ٚايذلب  ٚاؿكد ٚايهرب ٚضؿو 

ذ٫ٍ، نٌ ذيو ٜ٪دٟ إىل اْؿساط ْعاّ ايعكد اٱْطاْٞ ايدَا٤ ٚايعدٚإ ٚا٫ضتبعاد ٚاٱ

ايرٟ ٜتشٍٛ إىل ؾٛض٢ ٫ ضابط شلا ٫ٚ زابط، ٜطٛدٖا اـٛف ٚىِٝ عًٝٗا ايكًل 

ٚتتدًًٗا اؿسٚب اييت ٫ تٓتٗٞ ٚس٦ٓٝر تصبض اؿٝا٠ غكا٤ ٫ ضعاد٠ ؾٝٗا ٚدشُٝا ٫ 

 . (6)ٜطام ٜعرب ؾٝ٘ ايبػس بعطِٗ بعطا(

بٗا عّباد ا٭صٓاّ ع٢ً عدّ قبٍٛ دع٠ٛ اٱميإ ٖٞ اضتشاي١  إٕ ايع١ً اييت استر

ٖٚٞ بعٝٓٗا ايع١ً اييت قادتِٗ يًػسى باهلل  -سطب شعُِٗ  -ايبعح ٚاؿٝا٠ اٯخس٠ 

تعاىل، سٝح دعًٛا صرلٚز٠ اٱْطإ إىل تساب ٚؾٓا٥٘ بعد املٛت دي٬ٝ ع٢ً عدّ سصٍٛ 

}لَبٌٌُا ؤَئِزَا ِِزْنَب ًَوُنَّب رُشَاثبً ًَعِظَبِبً ؤَئِنَّب ىل : ايبعح بعد املٛت َٚاْعا َٔ اٱميإ باهلل قاٍ تعا

ص يف سني إِْٗ ًٜذ٦ٕٛ إىل ٖرا ايذلاب ايرٟ اضتشايت إيٝ٘ 82طامل٪َٕٓٛ: ٌََّجْعٌُثٌَُْ{

ٚاضتبعدٚا اْبعاثِٗ َٓ٘ َس٠ أخس٣ ؾٝصٓعٕٛ َٓ٘ بأٜدِٜٗ آشل١ ٜعبدْٚٗا  -أدطادِٖ 

 ِ ٚتٓؿعِٗ .َٔ دٕٚ اهلل، َعتكدٜٔ أْٗا تطسٖ

                                                           
5
با )144حصء من حدًث أخسحه ؤلامام مظلم بسقم : ) -  ( وهصه : عن أبي مالو طعد بن طازٍق عن 1/128( باب بُان أن ؤلاطالم بدأ غٍس

ًرلس الفتن فقاى قىٌم هحن طمعىاه فقاى لعلنم حعىىن فخىت السحل  عىد عمس فقاى أًنم طمع زطىى هللا  زبعي عن حرًفت قاى لىا

في أهله وحازه قالىا أحل قاى جلو جنفسها الصالة والصُام والصدقت ولنن أًنم طمع الىبي ًرلس التي جمىج مىج البحس قاى حرًفت 

 فأي  ًفت طمعت زطىى هللا فأطنت القىم فقلت أها قاى أهت هلل أبىك قاى حر
ً
 عىدا

ً
ًقىى حعسض الفتن على القلىب مالحصير عىدا

قلٍب أشسبها هنت فُه هنخت طىداء وأي قلب أهنسها هنت فُه هنخت بُضاء حتى جصير على قلبين على أبُض مثل الصفا فال جضسه فخىت ما 

 ال ٌعسف 
ً
  مالهىش مجخُا

ً
 إال ما أشسب من هىاه قاى وحدثخه أن بِىو دامت الظماواث وألازض وآلاخس أطىد مسبادا

ً
 وال ًىنس مىنسا

ً
معسوفا

 ال أبالو فلى أهه فخح لعله ٌعاد قاى ال بل ًنظس وحدثخه أن ذلو الباب زحٌل ًقخل أ
ً
 ًىشو أن ًنظس قاى عمس ألظسا

ً
 مغلقا

ً
و وبُنها بابا

 قاى
ً
 لِع باألغالُط قاى فقلت ًا أبا مالو ما أطىد مسبادا

ً
 . ًمىث حدًثا

ً
 قاى مىهىطا

ً
 شدة البُاض في طىاد قلت فما الهىش مجخُا

6
 (73-72دعىة الخىحُد ملحمد خلُل هساض بخصسف ) -
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ٖرا ايتٓاقض ايعذٝب عٓد عباد ا٭صٓاّ ٖٛ بعٝٓ٘ ايرٟ ًٜذأ إيٝ٘ َػسنٛا ٖرا 

ايصَإ ٚإٕ تٓٛعت أضايٝبِٗ ٚتبديت عبازاتِٗ ٚتًْٛت آشلتِٗ، ٭ٕ نٌ َٔ أغسى باهلل 

تعاىل غ٦ٝا َٔ كًٛقات٘ ٚإٕ مل تو أصٓاَا ؾإْ٘ ٜٓطبل عًٝ٘ َا ٜٓطبل ع٢ً عابد 

ّْظَ ًَاٌْمََّشَ وًٌُّ َّجْشُِ }ٌٌُِّجُ اًٌٍََّْْ فِِ اٌنَّيَبسِ ًٌٌَُِّجُ اٌنَّيَبسَ فِِ اًٌٍَِّْْ ًَعَخَّشَ اٌشَّتعاىل :  ا٭ٚثإ ٚا٭صٓاّ، قاٍ

َّغَّْعٌُا دُعَبءوُُْ ًٌٌََْ ٓ لِطِّْريٍ* بِْ رَذْعٌُىُُْ الجًٍَ ُِّغًََّّ رٌَِىُُُ اٌٍَّوُ سَثُّىُُْ ٌَوُ اٌٍُّْْهُ ًَاٌَّزَِّٓ رَذْعٌَُْ ِِٓ دًُِٔوِ َِب ٍَِّّْىٌَُْ ِِأل

ص ؾُٔ ِٖ 14، 13طؾاطس :  ُّنَجِّئُهَ ِِثًُْ خَجِريٍ{خِ َّىْفُشًَُْ ثِشِشْوِىُُْ ًَالعَِّعٌُا َِب اعْزَجَبثٌُا ٌَىُُْ ًٌََََّْ اٌْمَِْبَِ

سا أٚ سذسا أٚ ايرٜٔ َٔ دٕٚ اهلل ؟ إِْٗ نٌ كًٛم ضٛا٤ نإ ٚيٝا أٚ صُٓا أٚ غذ

أٟ : ٫ ميًهٕٛ غ٦ٝا، ٫ ق٬ًٝ، ٫ٚ دب٬ أٚ غرل ذيو، ؾإِْٗ َا ميًهٕٛ َٔ قطُرل، 

أٟ يف ساٍ اؿاد١  }بِْ رَذْعٌُىُُْ{، نجرلا; ست٢ ٫ٚ ايكطُرل ايرٟ ٖٛ أسكس ا٭غٝا٤

ٛت٢ ٭ْٗا إَا إٔ تهٕٛ مجادات ٫ تعكٌ ٚإَا ٭ِْٗ َ َّغَّْعٌُا دُعَبءوُُْ{}الٚايطس يٓؿعهِ 

أٟ دد٫ ست٢ يٛ زلعٛا  }ًٌٌََْ عَِّعٌُا َِب اعْزَجَبثٌُا ٌَىُُْ{ؾُا عادٚا ٜطُعٕٛ، ثِ ٜكٍٛ ضبشاْ٘ 

ؾط٢ُ  }ًٌََََّْ اٌْمَِْبَِخِ َّىْفُشًَُْ ثِشِشْوِىُُْ{دعا٥هِ ؾًٝظ يدِٜٗ ايكدز٠ ع٢ً ا٫ضتذاب١ يهِ، 

أٟ ٫ٚ ىدلى بٗرا {هَ ِِثًُْ خَجِريٍُّنَجِّئًَُال}َا ٜعتكدٙ املػسنٕٛ باهلل تعاىل غسنا، ثِ قاٍ 

 أصدم َٔ اهلل تعاىل .

ٚاٱميإ باهلل ٜدعٛ يًذد ٚايطعٞ يًعٌُ ايصاحل بٌ ٫ لد آ١ٜ تدعٛ يٲميإ إ٫ 

ٖٚٞ َكس١ْٚ بايدع٠ٛ يًعٌُ ايصاحل، َٚٔ ٖٓا ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ اٱميإ باهلل ضبب 

غس يف ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٜكٍٛ يهٌ خرل يف ايدْٝا ٚاٯخس٠ ٚايػسى باهلل ضبب يهٌ 

 ايساشٟ : ٚاعًِ إٔ ا٫غتػاٍ بايطاع١ ضبب ٫ْؿتاح أبٛاب اـرلات، ٜٚدٍ عًٝ٘ ٚدٛٙ: 

}رَىَبدُ اٌغََّّـبًَادُ إٔ ايهؿس ضبب ـساب ايعامل ع٢ً َا قاٍ يف نؿس ايٓصاز٣ :  :أحدهت

ص ؾًُا نإ 91، 90طَسِٜ:  ا * ؤَْ دَعٌَْا ٌٍِشَّحَّْـِٓ ًٌََذًا{َّزَفَطَّشَْْ ِِنْوُ ًَرَنشَكُّ األسْضُ ًَرَخِشُّ اٌْجِجَبيُ ىَذًّ

 ايهؿس ضببّا ـساب ايعامل، ٚدب إٔ ٜهٕٛ اٱميإ ضببّا يعُاز٠ ايعامل .

 ثَشَوَـبدٍ{}ًٌٌََْ ؤََّْ ؤَىًَْ اٌْمُشٍَ ءَاَِنٌُا ًَارَّمٌَْا ٌَفَزَحْنَب عٍََْْيُِ : ٯٜات َٓٗا ٖرٙ اٯ١ٜ َٚٓٗا قٛي٘ا :ثتنيهت

ْسَاحَ ًَاإلِجنًَِْ ًََِب ؤُٔضِيَ بٌَِْيُِ ِِّٓ سَّثِّيُِْ ألوٌٍَُاْ ِِٓ فٌَْلِيُِْ ًَِِٓ ص 96طا٭عساف :  رَحْذِ }ًٌٌََْ ؤََّٔيُُْ ؤَلَبٌُِاْ اٌزٌَّ
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}ًََِٓ َّزَّكِ اٌٍَّوَ ص 16اؾٔ : لًب{]}ًَؤٌٌََِّ اعْزَمَـبٌُِا عٍَََ اٌطَّشِّمَخِ ألعْمَْْنَـبىُُ َِّأءً غَذَص 66طاملا٥د٠ : ؤَسْجٍُِيُِ{

الحِ ًَاصْطَجِشْ عٍََْْيَب }ًَؤُِْشْ ؤَىٍَْهَ ثِبٌصَّص 3ب  2طايط٬م : َّجْعًَ ٌَّو َِخْشَجًب * ًََّشْصُلْوُ ِِْٓ حَْْثُ ال َّحْزَغِتُ {

 ص 132طط٘ : َٔغْـبٌَُهَ سِصْلًب َّٔحُْٓ َٔشْصُلُهَ {ال

ص ؾإذا اغتػًٛا 56طايرازٜات : بِال ٌَِْعْجُذًُِْ{ ًاإلٔظََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ }ًَأْ٘ تعاىل قاٍ :  :ثتلثهت

 بتشصٌٝ املكصٛد سصٌ َا وتاز إيٝ٘ يف ايدْٝا ع٢ً ضبٌٝ ايتبع١ٝ 

إٔ عُس خسز ٜطتطكٞ ؾُا شاد ع٢ً ا٫ضتػؿاز، ؾكٌٝ ي٘ : َا زأٜٓاى اضتطكٝت،  :راةعهت

٤ْٛٚٙ  -دح ث٬ث١ نٛانب كصٛص١ اجمل -ؾكاٍ : يكد اضتطكٝت مبذادٜض ايطُا٤ 

ٜهٕٛ عصٜصّا غب٘ عُس ا٫ضتػؿاز با٭ْٛا٤ ايصادق١ اييت ٫ ؽط٤ٞ، ٚعٔ بهس بٔ عبد 

اهلل: إٔ أنجس ايٓاع ذْٛبّا أقًِٗ اضتػؿازّا، ٚأنجسِٖ اضتػؿازّا أقًِٗ ذْٛبّا، ٚعٔ 

يؿكس، اؿطٔ : إٔ زد٬ّ غها إيٝ٘ اؾدب، ؾكاٍ : اضتػؿس اهلل، ٚغها إيٝ٘ آخس ا

ٚآخس ق١ً ايٓطٌ، ٚآخس ق١ً زٜع أزض٘، ؾأَسِٖ نًِٗ با٫ضتػؿاز، ؾكاٍ ي٘ بعض 

: أتاى زداٍ ٜػهٕٛ إيٝو أْٛاعّا َٔ اؿاد١، ؾأَستِٗ نًِٗ با٫ضتػؿاز، ؾت٬ ايكّٛ

 . (7)ي٘ اٯ١ٜ

ٚيريو سُٝٓا قٌٝ ٭عسابٞ : ٌٖ ؼدخ ْؿطو بدخٍٛ اؾ١ٓ ؟ قاٍ : ٚاهلل َا 

غههت يف ذيو قط ٚإْٞ ضٛف أخطٛ يف زٜاضٗا ٚأغسب َٔ سٝاضٗا ٚأضتعٌ 

بأغذازٖا ٚآنٌ َٔ مثازٖا ٚأتؿٝأ بع٬شلا ٚأزتػـ َٔ ق٬شلا ٚأعٝؼ يف غسؾٗا 

ٍ : ٚأٟ سط١ٓ أع٢ً ٚقصٛزٖا، قٌٝ ي٘ : أؾبشط١ٓ قدَتٗا أّ بصاؿ١ أضًؿتٗا ؟ قا

غسؾا ٚأععِ َٓصي١ َٔ إمياْٞ باهلل تعاىل ٚدشٛدٟ يهٌ َعبٛد ض٣ٛ اهلل تبازى 

ٚتعاىل، قٌٝ ي٘: أؾ٬ ؽػ٢ ايرْٛب ؟ قاٍ : خًل اهلل املػؿس٠ يًرْٛب ٚايسمح١ يًدطأ 

ٚايعؿٛ يًذسّ ٖٚٛ أنسّ َٔ إٔ ٜعرب قبٝ٘ يف ْاز دِٗٓ ؾهإ ايٓاع يف َطذد 

سطٔ ظٔ ا٭عسابٞ بسب٘ ٚناْٛا ٫ ٜرنسٕٚ سدٜج٘ إ٫ الًت ايبصس٠ ٜكٛيٕٛ يكد 

غُا١َ ايٝأع عِٓٗ ٚغًب ضًطإ ايسدا٤ عًِٝٗ، ٚايػاٖد َٔ ٖرٙ ايكص١ أْ٘ دعٌ 

ٙ هلل ٚإمياْ٘ ب٘ ٚعدّ ايػسى بسب٘ ع١َ٬ ٚٚض١ًٝ يدخٍٛ اؾ١ٓ ٚايٓذا٠ َٔ ايٓاز، ٝدتٛس

                                                           
 (1/4542جفظير الساشي ) -7
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ٜهٕٛ ايعبد َسبٛبا َطتطًُا ٚأٟ إميإ أزد٢ َٔ تٛسٝد اهلل ٚأٟ ع١َ٬ أشن٢ َٔ إٔ 

 مل٫ٛٙ .

 المبحث الثاني : أسباب الشرك

املػسى إمنا ٜعسض عٔ اؿل ٚعٔ ايٓٛز اٱشلٞ ًٜٚذأ إىل ايػسى باهلل تعاىل ٭ضباب 

 :نجرل٠ 

ٜٚدخٌ يف ذيو املٛد٠ اؿاص١ً بني املػسنني دسا٤  ٖٛ بسغبت٘ ٚإزادت٘، َٓٗا َا (1

 غسنِٗ
ٚأٚيٝا٤ٙ ٚع٢ً َٚٓٗا َا ٖٛ ْتٝذ١ دًٗ٘ ٚغباٚت٘ ٚتكًٝدٙ ا٭ع٢ُ ملٔ ضبك٘ َٔ آبا٤ٙ،  (2

 زأضِٗ ايػٝطإ ايسدِٝ
قاٍ تعاىل سانٝا  ٫ٚ ٜٛدد َػسى ٜػسى باهلل تعاىل ْتٝذ١ تطًط املطتهدلٜٔ عًٝ٘،

عْعِفٌُا ؤََٔحُْٓ صَذَدَْٔبوُُْ عَِٓ }لَبيَ اٌَّزَِّٓ اعْزَىْجَشًُا ٌٍَِّزَِّٓ اعْزُساٍ املطتهدلٜٔ ٚاملطتطعؿني يف ايٓاز

 ص، 32طضبأ:اٌْيُذٍَ ثَعْذَ بِرْ جَبءوُُ ثًَْ وُنزُُ ُِّجْشِِِنيَ {

ؾُا نإ َٔ ايػسى ْتٝذ١ ايسغب١ ؾإٕ ضبب٘ اتباع اشل٣ٛ، ٭ْ٘ ملا نإ ايػسى 

َعٓاٙ إٔ ػعٌ َع اهلل آشل١ أخس٣ بدٕٚ ديٌٝ ٫ٚ بسٖإ صاز دًٝا نٝـ إٔ املػسى 

ؤَعَّْبء عََّّْْزٌُُّىَب ؤَٔزُُْ  }بِْْ ىَِِ بِالَّٛاٙ ع٢ً اؿل، ٚيريو ٜكٍٛ اؿل تبازى ٚتعاىل : ٜػًب ٖ

ص 23طايٓذِ:ٔفُظُ ًٌََمَذْ جَبءىُُ ِِّٓ سَّثِّيُُِ اٌْيُذٍَ {رَيٌٍَْ األَاٌظََّّٓ ًََِب  ٍْطَبٍْ بِْ َّزَّجِعٌَُْ بِالًََّآثَبئُوُُ َِّب ؤَٔضَيَ اٌٍَّوُ ثِيَب ِِٓ عُ

ٜكٍٛ ضٝد طٓطاٟٚ: َا ٜتبعٕٛ إ٫ ايعٕٓٛ َٚا تٗٛاٙ أْؿطِٗ احملذٛب١ عٔ اؿل، 

ٚاؿاٍ أْ٘ قد دا٤ إيِٝٗ ٚٚصٌ إىل َطاَعِٗ َٔ زبِٗ َا ٜٗدِٜٗ إىل ايصٛاب يٛ ناْٛا 

ٜعكًٕٛ، ٚأند ضبشاْ٘ ٖرٙ اؾ١ًُ ب٬ّ ايكطِ ٚقد، يتأند اـدل، ٚيصٜاد٠ ايتعذب 

ٜػعس بإٔ اؿل قد  }جَأءَىُُ{ػت ايػا١ٜ يف ايػساب١، ٚايتعبرل بكٛي٘ : َٔ أسٛاشلِ اييت بً

ٚصٌ إيِٝٗ بدٕٚ عٓا٤ َِٓٗ، ٚيهِٓٗ َع ذيو زؾطٛٙ ٚأعسضٛا عٓ٘، ٚايتعسٜـ يف 

ٜدٍ ع٢ً نُاي٘ ٚزلٛٙ، أٟ: ٚيكد دا٤ِٖ َٔ زبِٗ اشلد٣ ايهاٌَ  }اهلذٍ{يؿغ 

 . (8)ايرٟ ٜٓتٗٞ مبٔ ٜتبع٘ إىل ايؿٛش ٚايطعاد٠ 

                                                           
 (14/71الىطُط لظُد طىطاوي ) - 8



 
 

 
 
 

266 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 الحليمد. قسطاس إبراهيم عبد |                               بين النقل والعقل الشيطان والشرك
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

ٌ َٔ أضباب ايٛقٛع يف ايػسى ٚايتصاَ٘ َٓٗذا يف اؿٝا٠ ايدْٝا ٖٛ ْتٝذ١ ا٭يؿ١ ٚيع

ٚاملٛد٠ اؿاص١ً بني املػسنني ْتٝذ١ ادتُاعِٗ ع٢ً آشلتِٗ، ؾػايبا َا تهٕٛ آشلتِٗ 

قطٛض١ َػاٖد٠ نا٭صٓاّ أٚ املساقد ٚا٭ضسس١ أٚ ا٭غذاز أٚ ا٭بكاز أٚ غرل ذيو، 

ايرٜٔ هُعٕٛ ايٓاع عًٝٗا قاصدٜٔ بريو ْؿعا َادٜا أٚ  ؾإٕ َػاٖدتِٗ شلا ٚيهدلا٥ِٗ

 َعٜٓٛا هعٌ نٌ ٖرا َٛيدا يٮيؿ١ بِٝٓٗ ٚصاْعا َٛد٠ َصٜؿ١ ػُعِٗ .

ثبت٘ ع٢ً َا قاي٘ يف ٖرا ايػإٔ ٚأ يرا لد إٔ اؿل تبازى ٚتعاىل أقس إبساِٖٝ 

َدَّحَ ثَْْنِىُُْ فِِ اٌْحََْبحِ اٌذَُّْْٔب ثَُُّ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ }ًَلَبيَ بََِّّٔب ارَّخَزْرُُ ِِّٓ دُ: يف نتاب٘ ايعصٜص ؾكاٍ تعاىل ًِْ اٌٍَّوِ ؤًَْثَبٔبً ٌَِّ

ص ؾاملػسى هد 25طايعٓهبٛت: َّىْفُشُ ثَعْعُىُُ ثِجَعْطٍ ًٍََّْعَُٓ ثَعْعُىُُ ثَعْعبً ًََِإًَْاوُُُ اٌنَّبسُ ًََِب ٌَىُُ ِِّٓ َّٔبصِشَِّٓ{

بأٚيٝا٥٘ َٔ غٝاطني اؾٔ ٚاٱْظ ؾٝصٜٔ بعطِٗ يبعض شخسف ضعاد٠ غاَس٠ سني ًٜتكٞ 

ايكٍٛ غسٚزا بدٕٚ ديٌٝ ٫ٚ بسٖإ، يهٔ ٖرٙ املٛد٠ ايعاد١ً ضسعإ َا ٜصٍٚ ْؿعٗا 

 ٜٚطُشٌ أثسٖا عٓد اْكطاع ايٓؿظ ٚعسٚز ايسٚح إىل خايكٗا .

ٜكٍٛ ابٔ نجرل يف بٝإ َع٢ٓ اٯ١ٜ: إمنا اؽرمت ٖرٙ يتذتُعٛا ع٢ً عبادتٗا يف 

ايدْٝا، صداق١ ٚأيؿ١ َٓهِ، بعطهِ يبعض يف اؿٝا٠ ايدْٝا، ٖٚرا ع٢ً قسا٠٤ َٔ 

ع٢ً أْ٘ َؿعٍٛ ي٘، ٚأَا ع٢ً قسا٠٤ ايسؾع ؾُعٓاٙ : إمنا اؽاذنِ  }ٌََِدَّحَ ثَْْنِىُُْ{ْصب 

ٜٓعهظ ٖرا اؿاٍ، ؾتبك٢ ٖرٙ  }ثَُُّ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ {٠ يف ايدْٝا ؾكط ٖرا ٜٴشٳّصٌ يهِ املٛد

أٟ: تتذاسدٕٚ َا نإ بٝٓهِ،  }َّىْفُشُ ثَعْعُىُُْ ثِجَعْطٍ{ؾب ايصداق١ ٚاملٛد٠ بٳػٵطٳ١ ٚغٓآْا،

خٍََذْ ؤَُِّخٌ ٌَعَنَذْ }وٍََُّّب دَأٟ : ًٜعٔ ا٭تباع املتبٛعني، ٚاملتبٛعٕٛ ا٭تباع، }ًٍََّْعَُٓ ثَعْعُىُُْ ثَعْعًب{

ص، 67طايصخسف: }األخِالءُ ٌََِّْئِزٍ ثَعْعُيُُْ ٌِجَعْطٍ عَذًٌُّ بِال اٌُّْزَّمِنيَ{ص،ٚقاٍ تعاىل: 38طا٭عساف:  ؤُخْزَيَب{

أٟ:  ٌنَّبسُ ًََِبٌَىُُْ ِِْٓ َٔبصِشَِّٓ{}ثَُُّ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ َّىْفُشُ ثَعْعُىُُْ ثِجَعْطٍ ًٍََّْعَُٓ ثَعْعُىُُْ ثَعْعًب ًََِإًَْاوُُُ اٚقاٍ ٖآٖا 

َٚصرلنِ َٚسدعهِ بعد عسصات ايكٝا١َ إىل ايٓاز، َٚايهِ َٔ ْاصس ٜٓصسنِ، 

٫ٚ َٓكر ٜٓكرنِ َٔ عراب اهلل، ٖٚرا ساٍ ايهاؾسٜٔ، ؾأَا امل٪َٕٓٛ ؾبد٬ف 

 .(9)ذيو

                                                           
9
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إ َٔ أِٖ ا٭ضباب اييت قادت املػسى يًٛيٛز يف ٖرٙ املعص١ٝ ٖٛ ايػٝط إ٫ إٔ

ايسدِٝ، ٖٚٛ ايرٟ اضتبكاٙ اهلل ؾت١ٓ يهجرل َٔ عبادٙ، ٚشلرا لدٙ سُٝٓا ٜتدلأ َٔ 

أٚيٝا٥٘ ّٜٛ ايكٝا١َ إمنا ٜتدلأ َٔ غسنِٗ ب٘ ٚاؽاذِٖ ي٘ أٚيٝا٤ َٔ دٕٚ اهلل، قاٍ 

عَذرُّىُُْ فَإَخٍَْفْزُىُُْ ًََِب وَبَْ ٌَِِ عٍََْْىُُ ِِّٓ }ًَلَبيَ اٌشَّْْطَبُْ ٌََّّب لُعَِِ األَِْشُ بَِّْ اٌٍّوَ ًَعَذَوُُْ ًَعْذَ اٌْحَكِّ ًًََتعاىل : 

ب ؤَٔزُُْ ثُِّصْشِخَِِّ بِِِّٔ وَفَشْدُ ثَِّب عٍُْطَبٍْ بِالَّ ؤَْ دَعٌَْرُىُُْ فَبعْزَجَجْزُُْ ٌِِ فَالَ رٌٌٍَُُِِِٔ ًٌٌٌَُُِاْ ؤَٔفُغَىُُ َِّب ؤََٔبْ ثُِّصْشِخِىُُْ ًََِ

أٟ دعًتُْٛٞ  } ؤَشْشَوْزٌُُِّْ ِِٓ لَجًُْ{ص ؾكٛي٘ 22طإبساِٖٝ: بَِّْ اٌظَّبٌِِّنيَ ٌَيُُْ عَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ { ؤَشْشَوْزٌُُِّْ ِِٓ لَجًُْ

غسٜها َٚعبٛدا َٔ دٕٚ اهلل، ٚأٜطا زل٢ اهلل تعاىل طاع١ ايػٝطإ عباد٠ نُا يف 

ص ٜكٍٛ ابٔ 60طٜظ:رَعْجُذًُا اٌشَّْْطَبَْ بَِّٔوُ ٌَىُُْ عَذًٌُّ ُِّجِنيٌ{}ؤٌََُْ ؤَعْيَذْ بٌَِْْىُُْ َّب ثَنِِ آدَََ ؤَْ الَّقٛي٘ تعاىل : 

نجرل : ٖرا تكسٜع َٔ اهلل يًهؿس٠ َٔ بين آدّ، ايرٜٔ أطاعٛا ايػٝطإ ٖٚٛ عدٚ شلِ 

}ًَؤَِْ اعْجُذًُِِٔ ىَزَا صِشَاغٌ َبني، ٚعصٛا ايسمحٔ ٖٚٛ ايرٟ خًكِٗ ٚزشقِٗ; ٚشلرا قاٍ: 

أٟ: قد أَستهِ يف داز ايدْٝا بعصٝإ ايػٝطإ، ٚأَستهِ  ص61طٜظ: ُِغْزَمٌُِْ{

بعبادتٞ، ٖٚرا ٖٛ ايصساط املطتكِٝ، ؾطًهتِ غرل ذيو ٚاتبعتِ ايػٝطإ ؾُٝا 

 ، ٖٚٓا ض٪اٍ: أُٜٗا أععِ؟ نٝد اٱْطإ أّ نٝد ايػٝطإ؟ (10)أَسنِ ب٘

 ْْطَبِْ وَبَْ ظَعِْفبً{}بَِّْ وَْْذَ اٌشَّيكد أداب ايكسإٓ عٔ ٖرا ايتطا٩ٍ بٛضٛح ؾكاٍ تعاىل : 

ص ؾاٯ١ٜ ؽدل بإٔ نٝد ايػٝطإ ضعٝـ، يهٔ نٝـ ٜهٕٛ نٝدٙ 76طايٓطا٤:

ضعٝؿا َٚع ٖرا لدٙ ٜطتطٝع إٔ ٜطٌ ايؿ٦اّ َٔ ايٓاع ٜٚطتدزدِٗ ٜٚػِٜٛٗ بٗرٙ 

ايبطاط١ زغِ ؼرٜسْا َٓ٘ ؟ ٫ضُٝا أْ٘ ايعدٚ ا٭ٍٚ ٭بٝٓا آدّ ؾٗٛ ايرٟ أغٛاٙ ٚأخسد٘ 

ٕ ضببا يف إْصاي٘ إىل ا٭زض، قاٍ تعاىل سانٝا عٔ إبًٝظ َكايت٘ يف َٔ اؾ١ٓ ٚنا

 ص82طص:غٌَِّْنَّيُُْ ؤَجَّْعِنيَ {}لَبيَ فَجِعِضَّرِهَ ألُتًو اؿادث١ 

يف آٜات أخس٣ لد إٔ نٝد اٱْطإ أععِ َٔ نٝد ايػٝطإ، ٚإذا َا تٓاٚيٓا 

تٓاٍٚ ن٬ ايصٓؿني ٚبني  اٱْطإ بكطُٝ٘ )ايرنٛز ٚاٱْاخ( ؾإْٓا لد إٔ ايكسإٓ قد

َكداز َا ميهٔ إٔ ٜهٝدٙ أسدُٖا يٰخس، ؾكاٍ ضبشاْ٘ سانٝا ع٢ً يطإ 
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ص ٜكٍٛ ايػٓكٝطٞ :ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ 28طٜٛضـ: {}لَبيَ بَِّٔوُ ِِٓ وَْْذِوَُّٓ بَِّْ وَْْذَوَُّٓ عَظٌُِْايعصٜص

}بَِّْ وَْْذَوَُّٓ  بٝإ يف إٔ نٝد ايٓطا٤ أععِ َٔ نٝد ايػٝطإ، ٭ٕ قٛي٘ يف ايٓطا٤

ص، ٜدٍ ع٢ً إٔ 4/76ط }بَِّْ وَْْذَ اٌشَّْْطَبِْ وَبَْ ظَعِْفبً{ص، ٚقٛي٘ يف ايػٝطإ 28طٜٛضـ: عَظٌُِْ{

 .(11)نٝدٖٔ أععِ َٔ نٝدٙ

ٚيعٌ ايع١ً َٔ اؽاذ ايػٝطإ ايٓطا٤ سبا٥ٌ ٜطتػٟٛ بٗٔ ايطعؿا٤ َٔ ايسداٍ ٖٛ 

ٌ ا٫ضتدزاز ٚاٱغٛا٤، ٜكٍٛ ععِ نٝدٖٔ ست٢ ٜهدٕ إٔ ٜتؿٛقٔ عًٝ٘ يف ٚضا٥

اٯيٛضٞ : ٚيععِ نٝد ايٓطا٤ اؽرٖٔ إبًٝظ عًٝ٘ ايًع١ٓ ٚضا٥ٌ ٱغٛا٤ َٔ صعب عًٝ٘ 

ٚسهٞ عٔ # َا أٜظ ايػٝطإ َٔ أسد إ٫ أتاٙ َٔ د١ٗ ايٓطا٤$إغٛا٩ٙ، ؾؿٞ اـدل 

 بعض ايعًُا٤ أْ٘ قاٍ : أْا أخاف َٔ ايٓطا٤ َا٫ أخاف َٔ ايػٝطإ ؾإْ٘ تعاىل ٜكٍٛ :

ص  82ط ٜٛضـ :  0 }بَِّْ وَْْذَوَُّٓ عَظٌُِْ {ص ٚقاٍ يًٓطا٤ 76طايٓطا٤:  }بَِّْ وَْْذَ اٌشْطبْ وَبَْ ظَعِْفبً{

ٚ٭ٕ ايػٝطإ ٜٛضٛع َطازق١ ٖٚٔ ٜٛادٗٔ ب٘، ٫ٚ ىؿ٢ إٔ اضتد٫ي٘ باٯٜتني َبين 

 .(12)ع٢ً ظاٖس إط٬قُٗا ...

نُا أخدل ضبشاْ٘ عٔ ايسداٍ أٜطا مبا أخدل ب٘ عٔ ايٓطا٤ َبٝٓا ساٍ ايػطس 

رَمْصُصْ سُئَّْبنَ عٍَََ بِخٌَْرِهَ فََْىِْذًُاْ ٌَهَ وَْْذاً بَِّْ }لَبيَ َّب ثُنََِّ الَاٯخس َٔ عامل اٱْظ، قاٍ تعاىل : 

ؽدل بإٔ نٝد ايسداٍ ٫ ٜكٌ عٔ نٝد ص ؾٗرٙ اٯ١ٜ 5طٜٛضـ: اٌشَّْْطَبَْ ٌِإلِٔغَبِْ عَذًٌُّ ُِّجِنيٌ {

ايٓطا٤، بٌ زمبا إٔ نٝدِٖ أععِ َٔ نٝد ايٓطا٤، ؾكد نسز ايؿعٌ )ناد( 

باملصدز)نٝدا( َٚعًّٛ إٔ تهساز ايؿعٌ بصٝػ١ املصدز ٜؿٝد املبايػ١ يف ايتأنٝد، 

َجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل كدلا عٔ تهًُٝ٘ ملٛض٢  ٖٚرٙ قاعد٠ يػ١ٜٛ نُا ٫ ىؿ٢،

ٍَََُّص أٟ نًُ٘ تهًُٝا َباغسا يٝظ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ ض٣ٛ 164طايٓطا٤:اٌٍّوُ ٌُِعََ رَىٍِّْْبً{  }ًَو

ص أٟ 21طايؿذس: سْضُ دَوّبً دَوّبً {بِرَا دُوَّذِ األَ }وَالَّاؿذاب ٚيٝظ عٔ طسٜل ٚسٞ، ٚقاٍ تعاىل 

 ستُا دنا غدٜدا ٫ ٜبك٢ بعدٙ غ٤ٞ َٔ َعامل ا٭زض ٫ اؾباٍ ٫ٚ غرلٖا، ؾتبني مما

 تكدّ إٔ نٝد اٱْطإ ذنٛزا ٚإْاثا أععِ َٔ نٝد ايػٝطإ.

                                                           
 (32 /13أضىاء البُان في إًضاح القسآن بالقسآن ) -11
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يػٝطإ أععِ يعداٚت٘ ايعاٖس٠، يهٔ قد ٜتبادز إىل ايرٖٔ إٔ ٜهٕٛ نٝد ا

ضُٝا ٚقد أقطِ ع٢ً اهلل إٔ ٜػٟٛ بين آدّ أمجعني؟ بٌ إٕ اهلل تعاىل سرزْا عداٚت٘ ٫

 ؟ ص6طؾاطس:زًُهُ عَذًُّاً بََِّّٔب َّذْعٌُ حِضْثَوُ ٌَِْىٌٌُُٔا ِِْٓ ؤَصْحَبةِ اٌغَّعِريِ{}بَِّْ اٌشَّْْطَبَْ ٌَىُُْ عَذًٌُّ فَبرَّخِبكٛي٘ تعاىل : 

ع٢ً أتباع٘ ٜعٗس إٕ ايػٝطإ ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ ضًطإ ع٢ً امل٪َٓني إ٫ إٔ ضًطاْ٘ 

ٚأٚيٝا٤ٙ، ٜكٍٛ صاسب أضٛا٤ ايبٝإ : ذنس دٌ ٚع٬ يف ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ إٔ 

ايػٝطإ يٝظ ي٘ ضًطإ ع٢ً امل٪َٓني املتٛنًني ع٢ً اهلل، ٚإٔ ضًطاْ٘ إمنا ٖٛ ع٢ً 

أتباع٘ ايرٜٔ ٜتٛيَّْٛ٘ ٚايرٜٔ ِٖ ب٘ َػسنٕٛ، ٚبني ٖرا املع٢ٓ يف غرل ٖرا املٛضع; 

غٌَِّْنَّيُُْ }ًَألُص، ٚقٛي٘: 42طاؿذس: َِِٓ ارَّجَعَهَ َِِٓ اٌْغَبًَِّٓ{ ٌَهَ عٍََْْيُِْ عٍُْطَبٌْ بِالَّ بدُِ ٌَْْظَ}بَِّْ عِجَنكٛي٘: 

ص ٚاختًـ ايعًُا٤ يف َع٢ٓ ايطًطإ يف ٖرٙ 40-39طاؿذس: عِجَبدَنَ ِِنْيُُُ اٌُّْخٍَْصِنيَ{ؤَجَّْعِنيَ بِالَّ

ذ١، أٟ يٝظ يًػٝطإ عًِٝٗ سذ١ ؾُٝا ٜدعِٖٛ اٯ١ٜ، ؾكاٍ أنجس أٌٖ ايعًِ ٖٛ اؿ

إيٝ٘ َٔ عباد٠ ا٭ٚثإ، ٚقاٍ بعطِٗ: يٝظ ي٘ تطًط ٚقدز٠ ع٢ً إٔ ٜٛقعِٗ يف ذْب ٫ 

َْٔوُ{تٛب١ َٓ٘، ٚاملساد بب  ايرٜٔ ٜطٝعْٛ٘ ؾٝٛايْٛ٘ بايطاع١، ٚأظٗس ا٭قٛاٍ يف  }اٌَّزَِّٓ َّزٌٌٌَََّ

إٔ ايطُرل عا٥د إىل ايػٝطإ ٫ إىل اهلل َٚع٢ٓ نِْٛٗ {}ًَاٌَّزَِّٓ ىُُْ ثِوِ ُِشْشِوٌَُْقٛي٘: 

ٌَْْىُُْ }ؤٌََُْ ؤَعْيَذْ بَِػسنني ب٘ ٖٛ طاعت٘ يف ايهؿس ٚاملعاصٞ; نُا ٜدٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل: 

ذِ الَرَعْجُذِ }ّب ؤَثَص، ٚقٛي٘ عٔ إبساِٖٝ: 60طٜظ: رَعْجُذًُا اٌشَّْْطَبَْ بَِّٔوُ ٌَىُُْ عَذًٌُّ ُِجِنيٌ{َّبثَنِِ آدَََ ؤَْْ ال

 .(13)ص،إىل غرل ذيو َٔ اٯٜات44طَسِٜ: اٌشَّْْطَبَْ{

ٌَهَ }بَِّْ عِجَبدُِ ٌَْْظَ نُا ٜكٍٛ أٜطا يف َٛضع آخس يف تؿطرلٙ يكٍٛ اهلل عص ٚدٌ : 

ص : ا٫ضتجٓا٤ ٜدٍ ع٢ً إٔ ي٘ ضًطاّْا ع٢ً َٔ 42طاؿذس: َِِٓ ارَّجَعَهَ َِِٓ اٌْغَبًَِّٓ{ عٍََْْيُِْ عٍُْطَبٌْ بِالَّ

0 }ًٌََمَذْ صَذَّقَ اتبع٘ َٔ ايػاٜٚٔ; َع أْ٘ ْؿ٢ عٓ٘ ايطًطإ عًِٝٗ يف آٜات ُأخس ; نكٛي٘

ص 21-20اٯ١ٜ طضبأ :  طَبٍْ...{فَشِّمبً َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ ًََِب وَبَْ ٌَوُ عٍََْْيُِْ ِِْٓ عٍُْ ْظُ ظَنَّوُ فَبرَّجَعٌُهُ بِالَّعٍََْْيُِْ بِثٍِْ

ؾاؾٛاب ٖٛ: إٔ ايطًطإ ايرٟ أثبت٘ ي٘ عًِٝٗ غرل ايطًطإ ايرٟ ْؿاٙ، ٚذيو َٔ 

 :ٚدٗني
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إٔ ايطًطإ املجبت ي٘ ٖٛ ضًطإ إض٬ي٘ شلِ بتصٜٝٓ٘، ٚايطًطإ املٓؿٞ ٖٛ  األول:

ضًطإ اؿذ١; ؾًِ ٜهٔ ٱبًٝظ عًِٝٗ َٔ سذ١ ٜتطًط بٗا، غرل َأْ٘ دعاِٖ ؾأدابٛٙ 

 .ب٬ سذ١ ٫ٚ بسٖإ، ٚإط٬م ايطًطإ ع٢ً ايدلٖإ نجرل يف ايكسإٓ
يبت١، ٚيهِٓٗ ِٖ ايرٜٔ ضَّطٛٙ ع٢ً إٔ اهلل مل هعٌ ي٘ عًِٝٗ ضًطاّْا ابتدا٤ ا الثتني:

}بَِّْ وَْْذَ أْؿطِٗ بطاعت٘ ٚدخٛشلِ يف سصب٘، ؾًِ ٜتطًط عًِٝٗ بك٠ٛ; ٭ٕ اهلل ٜكٍٛ: 

 .(14)ص، ٚإمنا تطًط عًِٝٗ بإزادتِٗ ٚاختٝاز76ِٖطايٓطا٤:  اٌشَّْْطَبِْ وَبَْ ظَعِْفبً{

نٌ ب٘ ٜٛسٞ ٚأٜطا ؾكد ٚزد يف صشٝض ايط١ٓ إٔ يهٌ إْطإ غٝطإ أٚ قسٜٔ َٛ

َا َٓهِ َٔ  قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل  إيٝ٘ ٜٚٛضٛع ي٘، ؾعٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد 

أسد إ٫ ٚقد ٚنٌ ب٘ قسٜٓ٘ َٔ اؾٔ قايٛا ٚإٜاى ٜا زضٍٛ اهلل؟ قاٍ ٚإٜاٟ إ٫ إٔ اهلل 

 . (15)( أعاْين عًٝ٘ ؾأضًِ ؾ٬ ٜأَسْٞ إ٫ غرل

أَا غٝاطني اٱْظ ؾكد أخدل ايكسإٓ بأِْٗ ِٖ ٚغٝاطني اؾٔ يف ساي١ ٥ٚاّ ؾُٝا 

بِٝٓٗ ٜٛسٞ بعطِٗ يبعض، ؾ٬ ٜكتصس ا٭َس ع٢ً إوا٤ غٝاطني اؾٔ ٭ٚيٝا٥ِٗ َٔ 

ظِ }ًَوَزٌَِهَ جَعٍَْنَب ٌِىًُِّ ِٔجٍِِّ عَذًُّاً شََْبطِنيَ اإلِٔغٝاطني اٱْظ بٌ ا٭َس أبعد َٔ ذيو، قاٍ ضبشاْ٘ 

ص ٜكٍٛ 112طا٭ْعاّ:زَشًَُْ {ًَاٌْجِِّٓ ٌُّحِِ ثَعْعُيُُْ بٌََِ ثَعْطٍ صُخْشُفَ اٌْمٌَْيِ غُشًُساً ًٌٌََْ شَبء سَثُّهَ َِب فَعٌٍَُهُ فَزَسْىُُْ ًََِب َّفْ

ابٔ نجرل : أَا غٝاطني اٱْظ، ؾايػٝاطني اييت تطٌ اٱْظ ٚغٝاطني اؾٔ ايرٜٔ 

نٌ ٚاسد َُٓٗا يصاسب٘: إْٞ أضًًت صاسيب بهرا ٜطًٕٛ اؾٔ، ًٜتكٝإ، ؾٝكٍٛ 

: ، ٜٚكٍٛ ابٔ ايكِٝ(16)ٚنرا، ؾأضٵًٌِ أْت صاسبو بهرا ٚنرا، ؾٝعًِ بعطِٗ بعطا

ؾاملٛضٛع ْٛعإ إْظ ٚدٔ ؾإٕ ايٛضٛض١ ٖٞ اٱيكا٤ اـؿٞ يف ايكًب ٖٚرا َػذلى بني 

ػٝطاْٞ اؾٔ ٚاٱْظ ْٚعرل اغذلانُٗا يف ٖرٙ ايٛضٛض١ اغذلانُٗا يف ايٛسٞ اي

ؾايػٝطإ ٜٛسٞ إىل اٱْطٞ باطً٘ ٜٚٛسٝ٘ اٱْطٞ إىل إْطٞ َجً٘ ؾػٝاطني اٱْظ 

 .(17)ٚاؾٔ ٜػذلنإ يف ايٛسٞ ايػٝطاْٞ ٜٚػذلنإ يف ايٛضٛض١ 
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َٚٔ اؾدٜس بايرنس ؾإٕ َداؾع١ غٝاطني اؾٔ ؽتًـ عٔ َداؾع١ غٝاطني اٱْظ 

عٟٓٛ املدضٛع، ؾطاملا ؾإٕ َداؾع١ ايهٝد احملطٛع ٫ تهٕٛ نُداؾع١ ايهٝد امل

اختًؿت ايٛضا٥ٌ نريو ؽتًـ ايطبٌ، ؾأَا بايٓطب١ يػٝاطني اٱْظ ؾإٕ َداؾعتِٗ 

باييت ٖٞ أسطٔ ٜعين بأؾطٌ َا ميهٔ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٖٚرا ٜتٓاضب ٚطبٝع١ 

اٱْطإ ايرٟ ميٌٝ إىل َا ٖٛ َػاٖد ٚقطٛع ؾٓعاًَ٘ بريو، ٜكٍٛ اؿل تبازى 

ص، ٚأَا 34طؾصًت: ٌَّزِِ ىَِِ ؤَحْغَُٓ فَةِرَا اٌَّزُِ ثَْْنَهَ ًَثَْْنَوُ عَذَاًَحٌ وَإََّٔوُ ًٌٌَِِّ حٌَُِّْ{}ادْفَعْ ثِبٚتعاىل : 

غٝاطني اؾٔ ؾإٕ َداؾعتِٗ تًٝل ٖٞ ا٭خس٣ ٚطسٜك١ نٝدِٖ ٖٚٛ ايتعٛذ َِٓٗ، 

َِِٓ اٌشَّْْطَبِْ َٔضْغٌ  }ًَبَِِّب َّنضَغَنَّهَٚيريو أَسْا ضبشاْ٘ إٔ ْطتعٝر َٔ غس غٝاطني اؾٔ بكٛي٘ : 

ص ٜكٍٛ صاسب أضٛا٤ ايبٝإ : بّٝٔ يف ٖرٙ اٯ١ٜ 36طؾصًت:فَبعْزَعِزْ ثِبٌٍَّوِ بَِّٔوُ ىٌَُ اٌغَِّّْعُ اٌْعٍَُُِْ {

ايهسمي١ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜعاٌَ ب٘ اؾ١ًٗ َٔ غٝاطني اٱْظ ٚاؾٔ، ؾبني إٔ غٝطإ 

ًٗ٘ ٚإضا٤ت٘، ٚإٔ غٝطإ اؾٔ ٫ اٱْظ ٜعاٌَ بايًني، ٚأخر ايعؿٛ، ٚاٱعساض عٔ د

 }خُزِ اٌْعَفٌَْ ًَؤُِْشْ ثِبٌْعُشْفِ ًَؤَعْشِضْ عَِٓ اٌْجَبىٍِِنيَ{َٓذ٢ َٓ٘ إ٫ با٫ضتعاذ٠ باهلل َٓ٘، قاٍ يف ا٭ٍٚ: 

عَِّْعٌ بٌٍّوِ بَِّٔوُ }ًَبَِِّب َّنضَغَنَّهَ َِِٓ اٌشَّْْطَبِْ َٔضْغٌ فَبعْزَعِزْ ثِص، ٚقاٍ يف ايجاْٞ: 199طا٭عساف:

 ٔ:ص، ٚبني ٖرا ايرٟ ذنسْا يف َٛضعني آخس200ٜطا٭عساف:{عٌٍَُِْ

}ادْفَعْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَحْغَُٓ اٌغَِّّْئَخَ َٔحُْٓ أسدُٖا: يف ضٛز٠ امل٪َٕٓٛ، قاٍ ؾٝ٘ يف غٝطإ اٱْظ: 

ٕٳ: ؤَعٍَُُْ ثَِّب َّصِفٌَُْ { ٓٴٛ َِ ُٴ٪ٵ ٕٳ: ؤَْ َّحْعُشًُِْ {}ًَؤَعٌُرُ ثِهَ سَةِّ ص، ٚقاٍ يف اٯخس: 96طاِي ٓٴٛ َِ ُٴ٪ٵ  ص98طاِي

}ادْفَعْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَحْغَُٓ فَةِرَا اٌَّزُِ ثَْْنَهَ ٚايجاْٞ: يف ضٛز٠ ؾصًت، قاٍ ؾٝ٘ يف غٝطإ اٱْظ: 

ص، ٚشاد ٖٓا إٔ ذيو ٫ ٜعطاٙ نٌ ايٓاع، بٌ ٫ 34طؾصًت: ًَثَْْنَوُ عَذَاًَحٌ وَإََّٔوُ ًٌٌَِِّ حٌَُِّْ{

صَجَشًُا  }ًََِب ٍَُّمَّبىَب بٌَِّب اٌَّزَِّٓ يرٟ اؿغ ايهبرل ٚايبدت ايععِٝ عٓدٙ، ؾكاٍ: ٜعطٝ٘ اهلل إ٫

}ًَبَِِّب َّنْضَغَنَّهَ َِِٓ اٌشَّْْطَبِْ َٔضْغٌ ص، ثِ قاٍ يف غٝطإ اؾٔ: 35طؾصًت:رًُ حَظٍّ عَظٍُِْ{ الًَََِّب ٍَُّمَّبىَب ب

 . (18)ص36طؾصًت : عُ اٌْعٍَُُِْ{فَبعْزَعِزْ ثِبٌٍَّوِ بَِّٔوُ ىٌَُ اٌغَِّّْ

                                                           
 (96/  8البُان في إًضاح القسآن بالقسآن ) أضىاء - 18



 
 

 
 
 

272 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 الحليمد. قسطاس إبراهيم عبد |                               بين النقل والعقل الشيطان والشرك
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

ؾػٝاطني اٱْظ أغد ع٢ً بين دٓطٗا َٔ غٝاطني اؾٔ، ٚغٝطإ اؾٔ أغد ع٢ً 

أٚيٝا٥٘ َٔ غٝاطني اٱْظ، ٚشلرا قاٍ َايو بٔ دٜٓاز : إٕ غٝطإ اٱْظ أغد عًٞ َٔ 

غٝطإ اؾٔ، ٚذيو أْٞ إذا تعٛذت باهلل ذٖب عين غٝطإ اؾٔ، ٚغٝطإ اٱْظ 

 سْٞ إىل املعاصٞ عٝاْا. ه٦ٝين ؾٝذ

إٕ ايؿسم بني ايهٝدٜٔ ٖٛ إٔ نٝد اٱْطإ قطٛع ًَُٛع تػاٖدٙ ايعني 

ٚتطُع٘ ا٭ذٕ ٚي٘ تأثرل ع٢ً اؾٛازح ٚتتأثس ب٘ سٛاع اٱْطإ تأثسا َباغسا نُا ٫ 

ىؿ٢، ؾاحملطٛع أغد تأثرلا ع٢ً ايٓؿٛع َٔ غرل احملطٛع، أ٫ تس٣ إٔ ايٓاع 

ٯخس٠ َٚا ذيو إ٫ ٭ْٗا قطٛض١ غ٬ف اٯخس٠ اييت ٖٞ عًِ ٜ٪ثسٕٚ ايعاد١ً ع٢ً ا

غٝيب عٓا، َٚجً٘ ضسب املجٌ ؾإْ٘ أغد تأثرلا ع٢ً ايطاَع َٔ فسد اـدل ٭ٕ املجٌ 

ٝد ؾه، غ٬ف اـدل ايػرل َػاٖد ٜكسب إيٝٓا ايػا٥ب بصٛز٠ اؿاضس املػاٖد

ٕ َا ٜٓؿس َٓٗا املتٝكغ ايػٝطإ قصٛز بايٛضاٚع اييت ًٜكٝٗا يف ايكًب ٚاييت ضسعا

زَجَجْزُُْ }ًََِب وَبَْ ٌَِِ عٍََْْىُُ ِِّٓ عٍُْطَبٍْ بِالَّ ؤَْ دَعٌَْرُىُُْ فَبعْايرانس، ٚشلرا ٜكٍٛ اؿل تبازى ٚتعاىل 

ص ؾاهلل تعاىل ٜٓؿٞ عٔ إبًٝظ ضًطإ ايك٠ٛ ٚايتأثرل ع٢ً أتباع٘ ض٣ٛ 22طإبساِٖٝ: {ٌِِ

دعٛت٘ اـؿ١ٝ يبين آدّ، ٖٚرا َا ٜ٪ٜدٙ ايطاٖس بٔ عاغٛز يف تؿطرلٙ قا٬٥: ٭ٕ تأثرل 

ايعًِ اؿّطٞ ع٢ً املصاز اٱْطاْٞ أق٣ٛ َٔ ايعًِ ايعكًٞ يعدّ استٝاز ايعًِ اؿّطٞ إىل 

٫ٍ، ٚيعدّ اغتُاٍ ايعًِ ايعكًٞ ع٢ً تؿاصٌٝ ايهٝؿٝات اييت اضتعُاٍ ْعس ٚاضتد

}لبي ؤًمل رآِ لبي ثٍَ ؼّبٗا ايٓؿٛع ٚتسمتٞ إيٝٗا ايػٗٛات، نُا أغاز إيٝ٘ قٛي٘ تعاىل : 

 .(19)ص260طايبكس٠ :  ًٌىٓ ٌْطّئٓ لٍيب{

مما تكدّ ؾإْ٘ ميهٓٓا إٔ ْٛضض ايع٬ق١ بني ايػسى ٚأثسٙ ع٢ً املػسى َٔ د١ٗ 

٘ بايهبا٥س ٚأثسٖا ع٢ً َستهبٗا، َٚا ٜذلتب ع٢ً َستهب نٌ َُٓٗا َٔ د١ٗ َكازْت

}بَِّْ اٌٍّوَ الََّغْفِشُ ؤَْ أخس٣، ؾايػسى أععِ ايرْٛب، ٚعكٛبت٘ اـًٛد يف ايٓاز يكٛي٘ تعاىل : 

ص يف سني إٔ 48طايٓطا٤:بِثّْبً عَظِّْبً{ُّشْشَنَ ثِوِ ًََّغْفِشُ َِبدًَُْ رٌَِهَ ٌَِّٓ َّشَبءُ ًََِٓ ُّشْشِنْ ثِبٌٍّوِ فَمَذِ افْزَشٍَ 

َستهب ايهبرل٠ عاص إذا َات ع٢ً ايتٛسٝد ؾٗٛ يف زمح١ اهلل إٕ غا٤ عرب٘ ٚإٕ غا٤ 

                                                           
س ـ الطبعت الخىوظُت ) - 19 س والخىٍى  (159/  14الخحٍس
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غؿس ي٘، يهٓ٘ غرل كًد يف ايٓاز، ٖٚرا َا أمجع عًٝ٘ أٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١ اضتٓادا 

 إىل ايٓصٛص ايكطع١ٝ ايجبٛت ٚايد٫ي١، ٚيٝظ ٖٓا قٌ ضسدٖا .

َٔ ْاس١ٝ  -أزدْا إٔ ْعسف ضبب ٖرا ايؿسم بني ايػسى ٚبني ايهبا٥س ٚإذا َا 

لد عٓد ايتأٌَ إٔ  –تأثرلٙ ايعًُٞ ايعكًٞ ع٢ً صاسب٘ ؼدٜدا ٚيٝظ نشهِ غسعٞ 

ايػسى يٝظ ي٘ تأثرل قطٛع ع٢ً اٱْطإ ؾاملػسى إمنا ٜػسى باهلل َا مل ٜٓصٍ اهلل 

ٜٓٗا ايعٕٓٛ اجملسد٠ اييت ٜص ب٘ ضًطاْا، ب٬ ديٌٝ ٫ٚ َسدٚد قطٛع عًٝ٘ ض٣ٛ

ص َٚجً٘ قٛي٘ 43طا٭ْعاّ:}ًَصَََّّٓ ٌَيُُُ اٌشَّْْطَبُْ َِب وَبٌُٔاْ َّعٌٍََُّْْ{ايػٝطإ يصاسبٗا، قاٍ تعاىل:

ٌَّىُُْ فٍَََّّب رَشَاءدِ اٌْفِئَزَبِْ َٔىَصَ عٍَََ  }ًَبِرْ صَََّّٓ ٌَيُُُ اٌشَّْْطَبُْ ؤَعَّْبٌَيُُْ ًَلَبيَ الَ غَبٌِتَ ٌَىُُُ اٌٌَََْْْ َِِٓ اٌنَّبطِ ًَبِِِّٔ جَبسٌتعاىل:

ص ٚغرلٖا َٔ 48طا٭ْؿاٍ:عَمِجَْْوِ ًَلَبيَ بِِِّٔ ثَشُِءٌ ِِّنىُُْ بِِِّٔ ؤَسٍَ َِب الَ رَشًََْْ بَِِِّٔ ؤَخَبفُ اٌٍّوَ ًَاٌٍّوُ شَذِّذُ اٌْعِمَبةِ {

ىل إمنا ٖٛ تصٜني َٔ اٯٜات اييت ؽدل بإٔ َا ٜكع ؾٝ٘ املػسى َٔ غسى باهلل تعا

ايػٝطإ بٛضاٚض٘ اـؿ١ٝ اييت ٜٛسٝٗا ٭ٚيٝا٤ٙ ؾشطب، َٚع ذيو ػد املػسى ٜعبد َا 

٫ سكٝك١ ي٘ ٫ٚ ديٌٝ ي٘ عًٝ٘ بٌ ٫ٚ َسدٚد قطٛع ٜعٛد عًٝ٘ بايٓؿع نُا ٜعٛد ع٢ً 

بٌٍّوِ فَمَذْ }بَِّٔوُ َِٓ ُّشْشِنْ ثَِستهب ايهبرل٠، ؾهإ عكاب املػسى اـًٛد يف ايٓاز قاٍ تعاىل 

ص، غ٬ف املعاصٞ ؾإٕ شلا ٚقع يف 72طاملا٥د٠:حَشَََّ اٌٍّوُ عٍََْوِ اٌْجَنَّخَ ًََِإًَْاهُ اٌنَّبسُ ًََِب ٌٍِظَّبٌِِّنيَ ِِْٓ ؤَٔصَبسٍ {

ص١ٝ َعاقس٠ ايٓؿظ ٚتأثرل قطٛع ٚزمبا ٜعٛد بعطٗا مبٓاؾع ع٢ً صاسبٗا، ؾؿٞ َع

 عَِٓ اٌْخَّْشِ ًَاٌَّْْْغِشِ لًُْ فِْيَِّب بِثٌُْ وَجِريٌ ًََِنَبفِعُ ٌٍِنَّبطِ ًَبِثُّْيَُّب ؤَوْجَشُ ِِٓ َّٔفْعِيَِّب{ }َّغْإٌٌََُٔهَ اـُس َج٬ قاٍ تعاىل:

ص ؾأثبت اهلل تعاىل يًدُس َٓاؾع، ؾػازب اـُس وظ بٓػ٠ٛ اـُس 219اٯ١ٜ طايبكس٠:

اجملتُع بصٚاٍ عكً٘ بٗا سني ٜػسبٗا ٜٚٓتؿع سني ٜبٝعٗا إ٫ أْ٘ ٜهٕٛ عطٛا ؾاضدا يف 

ٖٚرا ٖٛ إمثٗا، ٚنرا ايطازم ٜعٛد عًٝ٘ َسدٚد َادٟ إذا ضسم إ٫ أْ٘ ٜطس غرلٙ 

ٜٚطًب ا٭َٔ َٔ ايٓاع، ٚايصاْٞ وظ بٓػ٠ٛ ايص٢ْ ٚيٛ يًشعات إ٫ إٔ َا ٜؿطدٙ بٗرٙ 

املعص١ٝ أضعاف َا ٜعٛد عًٝ٘ َٔ ايٓؿع، ٖٚهرا بك١ٝ املعاصٞ ؾإٕ شلا َسدٚد سطٞ 

 ؾٗا .ع٢ً َكذل
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ٚمما تكدّ ٜصبض ايؿسم دًٝا بني ايهبا٥س ٚبني ايػسى، ؾػتإ بني َٔ ٜكع يف 

َعص١ٝ ػسٙ أضبابٗا َٚٓاؾعٗا إيٝٗا، ٚبني َٔ ٜكع يف َعص١ٝ ٫ ٜٛدد شلا أٟ تأثرل 

 .قطٛع ع٢ً صاسبٗا 

 المبحث الثالث : الشرك والخوف

ٚاٱْتاز يطاملا اـٛف ئ ٜطتطٝع اٱْطإ إٔ ٜؿهس بايٓاؾع ٫ٚ ميهٓ٘ اٱبداع 

ٜبك٢ اـا٥ـ سبٝظ ظْٓٛ٘ ٚأٖٚاَ٘، ٚاـٛف ٜتٛيد ْتٝذ١ ٚ ،قٝط ب٘ َٚطٝطس عًٝ٘

تأثرل َصدز خازدٞ ع٢ً اٱْطإ بػض ايٓعس عٔ ْٛع ذيو املدٛف، ؾاـٛف َٔ 

نُا ٖٛ تعبرل  –اجملٍٗٛ ْٛع َٔ أْٛاع اـٛف ناـٛف َٔ غطب ايطبٝع١ 

ٔ خ٬ٍ ْكٌ ا٭ضاطرل ٚايكص  اـٝاي١ٝ عٔ اٯبا٤ ٖٚرا اـٛف ٜأتٞ َ -اي٬دٜٓٝني

دٕٚ ايسدٛع إىل َصدز ايٛسٞ ايرٟ ؾطس يٓا ايهجرل َٔ تًو ايعٛاٖس، ٫ٚ ا٫يتؿات 

 إىل ايتطٛز ايعًُٞ َٚا زاؾك٘ َٔ تؿطرلات ع١ًُٝ يهجرل َٔ ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ. 

صب ْٚٛع آخس َٔ اـٛف َصدزٙ غٝاطني اٱْظ ٖٚٛ اـٛف ايرٟ ٜؿسض٘ َٔ ْ

ْؿط٘ ٚن٬ٝ عٔ اهلل، ُٖ٘ ا٭ٍٚ ٚا٭خرل ايعٝؼ ع٢ً َعاْا٠ اٯخسٜٔ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ 

٭ٕ اـٛف  غٝاطني اٱْظ ِٖ ايطبب ايس٥ٝطٞ يٛقٛع غايب ايٓاع يف ايػسى ا٭ندل،

ٖٛ أسد أِٖ أضباب اـطٛع ٚا٫ْكٝاد يًُدٛف، ؾاهلل ضبشاْ٘ دعٌ اـٛف َٓ٘ ضببا 

}ؤًٌَُـئِهَ اٌَّزَِّٓ َّذْعٌَُْ َّجْزَغٌَُْ بٌََِ سَثِّيُُِ اٌٌَْعٍَِْخَ ؤَُّّيُُْ ؤَلْشَةُ ِ، قاٍ تعاىل : يًٓذا٠ ٚيطًٛى صساط٘ املطتكٝ

ص ٜكٍٛ أبٛ بهس اؾصا٥سٟ 57طاٱضسا٤:ًََّشْجٌَُْ سَحَّْزَوُ ًََّخَبفٌَُْ عَزَاثَوُ بَِّْ عَزَاةَ سَثِّهَ وَبَْ َِحْزًُساً {

ٚي٦و ايرٜٔ ٜدعِٖٛ اؾٗاٍ َٔ ايٓاع ٜٚطًبٕٛ َِٓٗ يف تؿطرل ٖرٙ اٯ١ٜ : أٟ إٔ أ

قطا٤ ساداتِٗ ِٖ أْؿطِٗ ٜطًبٕٛ اهلل ٜٚسدٕٛ زمحت٘ ٚىاؾٕٛ عراب٘ ٭ٕ عراب٘ تعاىل 

نإ َٚا شاٍ ورزٙ ايعك٤٬، ٭ْ٘ غدٜد ٫ ٜطام ؾهٝـ ٜٴدع٢ ٜٚسد٢ ٚىاف َٔ ٖٛ 

 .(20)ٜدعٛ ٜٚسدٛ ٚىاف يٛ نإ املػسنٕٛ ٜعكًٕٛ

زمحت٘ ضبشاْ٘ ٚايطُع ؾُٝا أعدٙ يعبادٙ املتكني ضبب ي٬ْكٝاد ؾهُا إٔ زدا٤ 

يًدايل، ؾاـٛف َٔ عراب اهلل تعاىل أٜطا ٚض١ًٝ ي٬ْكٝاد ي٘ ٚاـطٛع ي٘، ٚيف املكابٌ 

ٜهٕٛ اٱعساض عٔ اهلل ٚايػؿ١ً عٓ٘ ٚاـٛف َٔ املدًٛقني ضبب يًػسى باهلل تعاىل، 

                                                           
26
 (267/  3أٌظس الخفاطير لنالم العلي النبير ) -
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َطًو ايتدٜٛـ يٝهْٛٛا أزبابا ٚآشل١  ٚيرا لد إٔ بعطا َٔ غٝاطني اٱْظ قد ضًهٛا

اْ٘ ٚمتسدٙ ع٢ً خايك٘، قاٍ َٔ دٕٚ اهلل، نُا سه٢ اهلل تعاىل عٔ ؾسعٕٛ طػٝ

بَِّٔوُ وَبَْ سْضِ ًَجَعًََ ؤَىٍَْيَب شَِْعبً َّغْزَعْعِفُ طَبئِفَخً ِِّنْيُُْ ُّزَثِّ ُ ؤَثْنَبءىُُْ ًََّغْزَحِِْْ ِٔغَبءىُُْ ألَفِِ ا }بَِّْ فِشْعٌََْْ عَال: تعاىل

 ص .4طايكص :َِِٓ اٌُّْفْغِذَِّٓ {

املػسى ملا غاب اهلل عٔ  ؾٝتشٍٛ اـٛف َٔ املدًٛقني إىل غسى باهلل تعاىل، ٭ٕ

ٓظ قًب٘ صاز ٦َٝٗأ ٭ضباب اـٛف اييت ٜػاٖدٖا ٜٚتأثس بٗا سطا، ؾاؾصا٤ َٔ د

ص، ٚقاٍ 67طايتٛب١:اٌُّْنَبفِمِنيَ ىُُُ اٌْفَبعِمٌَُْ { }َٔغٌُاْ اٌٍّوَ فَنَغَِْيُُْ بَِّْ: ايعٌُ، ٚشلرا ٜكٍٛ اهلل تعاىل

 ص 19طاؿػس:رَىٌٌُُٔا وَبٌَّزَِّٓ َٔغٌُا اٌٍَّوَ فَإَٔغَبىُُْ ؤَٔفُغَيُُْ ؤًٌَُْئِهَ ىُُُ اٌْفَبعِمٌَُْ { }ًَالَتعاىل : 

إٕ اـٛف َٔ اهلل ٖٛ ايعاصِ َٔ اـٛف َٔ ايػٝطإ ٚأٚيٝا٤ٙ، ؾ٬ ميهٔ إٔ 

هتُع إميإ باهلل ٚخٛف َٔ كًٛم، ؾهًُا ععِ اٱميإ باهلل تعاىل ٚتٛسٝدٙ 

}بََِّّٔب رٌَِىُُُ اٌشَّْْطَبُْ ُّخٌَِّفُ ٚاـٛف َٓ٘ اضُشٌ اـٛف َٔ ايػٝطإ ٚأٚيٝا٩ٙ، قاٍ تعاىل : 

ص ٭ٕ َدازى اٱْطإ ٚأساضٝط٘ 175طآٍ عُسإ:رَخَبفٌُىُُْ ًَخَبفٌُِْ بِْ وُنزُُ ُِّاِِْنِنيَ { ؤًٌََِْْبءهُ فَالَ

     :اسد ٫ قًبني نُا قاٍ اهلل تعاىلَٚػاعسٙ َٚٓٗا اـٛف إمنا ٜتشهِ بٗا قًب ٚ

ٔ ايبدٜٗٞ إٔ ص ؾإذا نإ نريو ؾ4ُطا٭سصاب:{}َِّب جَعًََ اٌٍَّوُ ٌِشَجًٍُ ِِّٓ لٍَْجَِْْٓ فِِ جٌَْفِوِ

ٜطتشهِ اـٛف ع٢ً دٛازح اٱْطإ ٚإزادت٘ إذا َا متهٔ َٔ صاسب٘، ٫ٚ ٜهٕٛ 

ذيو إ٫ إذا غاب اـٛف َٔ اهلل تعاىل نُا قدَٓا، ٜكٍٛ ضٝد قطب : إٕ ايػٝطإ ٖٛ 

ايرٟ ٜطدِ َٔ غإٔ أٚيٝا٥٘ ًٜٚبطِٗ يباع ايك٠ٛ ٚايكدز٠ ٜٚٛقع يف ايكًٛب أِْٗ ذٚٚ 

ذيو يٝكطٞ بِٗ يباْات٘ ٚأغساض٘ ٚيٝشكل  ٕ ايٓؿع ٚايطس،سٍٛ ٚطٍٛ ٚأِْٗ ميًهٛ

بِٗ ايػس يف ا٭زض ٚايؿطاد ٚيٝدطع شلِ ايسقاب ٜٚطٛع شلِ ايكًٛب ؾ٬ ٜستؿع يف 

ٚدِٖٛٗ صٛت باٱْهاز ٫ٚ ٜؿهس أسد يف ا٫ْتكاض عًِٝٗ ٚدؾعِٗ عٔ ايػس 

إٔ ٜتبد٣ ٚايؿطاد، ٚايػٝطإ صاسب َصًش١ يف إٔ ٜٓتؿؼ ايباطٌ ٚإٔ ٜتطدِ ايػس ٚ

قّٜٛا قادزّا قاٖسّا بطاغّا دبازّا ٫ تكـ يف ٚدٗ٘ َعازض١ ٫ٚ ٜصُد ي٘ َداؾع ٫ٚ ٜػًب٘ 

َٔ املعازضني غايب ايػٝطإ صاسب َصًش١ يف إٔ ٜبدٚ ا٭َس ٖهرا ؾتشت ضتاز 

اـٛف ٚايسٖب١ ٚيف ظٌ اٱزٖاب ٚايبطؼ ٜؿعٌ أٚيٝا٩ٙ يف ا٭زض َا ٜكس عٝٓ٘! ٜكًبٕٛ 
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املٓهس َعسٚؾّا ٜٚٓػسٕٚ ايؿطاد ٚايباطٌ ٚايط٬ٍ ٚىؿتٕٛ صٛت املعسٚف َٓهسّا ٚ

اؿل ٚايسغد ٚايعدٍ ٜٚكُٕٝٛ أْؿطِٗ آشل١ يف ا٭زض ؼُٞ ايػس ٚتكتٌ اـرل دٕٚ إٔ 

هس٩ أسد ع٢ً َٓاٖطتِٗ ٚايٛقٛف يف ٚدِٗٗ َٚطازدتِٗ ٚطسدِٖ َٔ َكاّ ايكٝاد٠ بٌ 

 .٘ ٚد٤٬ اؿل ايرٟ ٜطُطْٛ٘دٕٚ إٔ هس٩ أسد ع٢ً تصٜٝـ ايباطٌ ايرٟ ٜسٚدٕٛ ي

ٚايػٝطإ َانس خادع غادز ىتؿٞ ٚزا٤ أٚيٝا٥٘ ٜٚٓػس اـٛف َِٓٗ يف صدٚز 

ايرٜٔ ٫ وتاطٕٛ يٛضٛضت٘ َٚٔ ٖٓا ٜهػؿ٘ اهلل ٜٚٛقؿ٘ عازّٜا ٫ ٜطذلٙ ثٛب َٔ 

نٝدٙ َٚهسٙ ٜٚعسف امل٪َٓني اؿكٝك١ : سكٝك١ َهسٙ ٚٚضٛضت٘ يٝهْٛٛا َٓٗا ع٢ً 

أٚيٝا٤ ايػٝطإ ٫ٚ ىاؾِٖٛ ؾِٗ ٖٚٛ أضعـ َٔ إٔ ىاؾِٗ َ٪َٔ سرز ؾ٬ ٜسٖبٛا 

ٜسنٔ إىل زب٘ ٜٚطتٓد إىل قٛت٘ إٕ ايك٠ٛ ايٛسٝد٠ اييت ؽػ٢ ٚؽاف ٖٞ ايك٠ٛ اييت 

متًو ايٓؿع ٚايطس ٖٞ ق٠ٛ اهلل ٖٚٞ ايك٠ٛ اييت ىػاٖا امل٪َٕٓٛ باهلل ِٖٚ سني 

٭زض ٫ ق٠ٛ ايػٝطإ ٫ٚ ق٠ٛ ىػْٛٗا ٚسدٖا أق٣ٛ ا٭قٜٛا٤ ؾ٬ تكـ شلِ ق٠ٛ يف ا

 (21)أٚيٝا٤ ايػٝطإ 

٭ٕ ايٓؿع ٜصعب دًب٘ َٔ إٕ املػسى ٜتٛقع َٔ َعبٛدٙ ايطس قبٌ إٔ ٜتٛقع َٓ٘ ايٓؿع 

ٖرٙ اؾُادات ٚا٭صٓاّ اييت ٫ سٍٛ شلا ٫ٚ ق٠ٛ، ٚ٭ٕ ايٓؿع غايبا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بأخر 

أضباب٘ اؾايب١ ي٘ ٚبايتايٞ ؾإٕ سصٛي٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜٓطب٘ إىل أٚيٝا٥٘ َٔ غٝاطني 

اٱْظ ٚاؾٔ عطب ايعاد٠ ٚايعكٌ، غ٬ف ايطس ؾإْ٘ َتٛقع يف نٌ سني ٫ضُٝا ٚقد 

خدل ايكسإٓ بإٔ املصا٥ب مبا ؾٝٗا َٔ ضسز إمنا تكع ْتٝذ١ ست١ُٝ ملعاصٞ اٱْطإ قاٍ أ

ص ٚقاٍ 79اٯ١ٜ طايٓطا٤: }َِّب ؤَصَبثَهَ ِِْٓ حَغَنَخٍ فََِّٓ اٌٍّوِ ًََِب ؤَصَبثَهَ ِِٓ عَِّْئَخٍ فَِّٓ َّٔفْغِهَ ...{تعاىل 

ص ٚملا نإ ايػسى 30طايػٛز٣: جَذْ ؤَّْذِّىُُْ ًََّعْفٌُ عَٓ وَثِريٍ{0}ًََِب ؤَصَبثَىُُ ِِّٓ ُِّصِْجَخٍ فَجَِّب وَغَتعاىل 

أععِ املعاصٞ ؾإْ٘ َٔ ايبدٜٗٞ إٔ تهٕٛ عٛاقب٘ يف ايدْٝا َطا١ٜٚ يٓٛع املعص١ٝ اييت 

َا هعٌ املػسى ٜٓطب ايطس ٭ٚيٝا٤ٙ ٚأْٗا ٖٞ اييت ؾعًت ذيو، ٖٚرا ا٭صٌ ٖٛ ؾٝٗا، 

 َتُهٔ َِٓٗ .

كدِٜ ايطس ع٢ً ايٓؿع يف بعض اٯٜات اييت تتشدخ عٔ ساٍ َٚٔ ٖٓا تتطض ْهت١ ت

}ًََّعْجُذًَُْ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ َِب الَ َّعُشُّىُُْ ًَالَ َّنفَعُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَـاُالء شُفَعَبئَُٔب عِنذَ اٌٍّوِ املػسنني نُا قاٍ تعاٍ، 
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ص، ٜكٍٛ 18طْٜٛظ:ًَالَ فِِ األَسْضِ عُجْحَبَٔوُ ًَرَعَبٌََ عََّّب ُّشْشِوٌَُْ { لًُْ ؤَرُنَجِّئٌَُْ اٌٍّوَ ثَِّب الَ َّعٍَُُْ فِِ اٌغََّّبًَادِ

ُٚقدّ ذنس ْؿٞ ايطاٖس بٔ عاغٛز يف تعًٝك٘ ع٢ً تكدِٜ ايطس ع٢ً ايٓؿع يف اٯ١ٜ : 

ايطس ع٢ً ْؿٞ ايٓؿع ٭ٕ املطًٛب َٔ املػسنني اٱق٬ع عٔ عباد٠ ا٭صٓاّ ٚقد نإ 

بأْٗا تٴًشل بِٗ ٚبصبٝاِْٗ ايطس، نُا قايت اَسأ٠ طؿٌٝ ىٛؾٕٛ عبدٳتٗا  (22)ضدْتٗا

بٔ عُسٚ ايدٚضٞ سني أخدلٖا أْ٘ أضًِ ٚدعاٖا إىل إٔ تٴطًِ ؾكايت : )أَا ؽػ٢ ع٢ً 

ايصب١ٝ َٔ ذٟ ايػَّس٣( ؾا٫بتدا٤ بٓؿٞ ايطس ٱشاي١ أٖٚاّ املػسنني يف ذيو ايصَّاد٠َّ 

يف طبع اٱْطإ اؿسص ع٢ً دًب  ، ٭ٕ ا٭صٌ(23)يهجرل َِٓٗ عٔ ْبر عباد٠ ا٭صٓاّ

َا ٜٓؿع٘ ٚدؾع َا ٜطسٙ إ٫ أْ٘ يف ساٍ ايػسى ؾإْ٘ ٜصرل دؾع َا ٜطسٙ َكدَا ع٢ً 

 دًب َا ٜٓؿع٘ بطبب غًب١ ايعٔ عٓدٙ بإٔ َعبٛدات٘ إمنا ٚظٝؿتٗا ٖٛ ايطس ؾشطب .

ءٍ لَبيَ بِِِّٔ ؤُشْيِذُ اٌٍّوِ ًَاشْيَذًُاْ ؤَِِّٔ ثَشُِءٌ َِِّّّب }بِْ َّٔمٌُيُ بِالَّ اعْزَشَانَ ثَعْطُ آٌِيَزِنَب ثِغٌََُٚجٌ ذيو قٛي٘ تعاىل : 

ص ؽدل اٯ١ٜ عٔ ساٍ املػسى ٚنٝـ أْ٘ بكدز َا ىاف َٔ آشلت٘ 54طٖٛد:رُشْشِوٌَُْ {

املصع١َٛ صاز هعٌ ٖرا اـٛف ذزٜع١ ي٬َتٓاع عٔ قبٍٛ دع٠ٛ اؿل ْٚبر ايػسى، 

بايط٤ٛ ٚاؾٕٓٛ ؾذعًت٘  صابت ٖٛد ؾاملػسنٕٛ ٜدٳعٕٛ إٔ آشلتِٗ ٖٞ اييت أ

ٜدعِٖٛ إىل َا دعاِٖ إيٝ٘، ْٚطٛا يف ْؿظ ايٛقت إٔ ٖرا ا٫دعا٤ ٜعٛد عًِٝٗ بايهرب 

ٚاٱؾو ؾهٝـ تصٝب غدصا مبا ٜعادٜٗا ٜٚٓبر عبادتٗا؟ ٚا٭ٚىل بٗا إٔ ت٪يـ قًب 

َدعٜٛٗا يعبادتٗا؟ ؾطشكا ٯشل١ ٫ غإٔ شلا ض٣ٛ إصاب١ أٚيٝا٤ٖا ٚعابدٜٗا باؾٕٓٛ 

 }بِْ َّٔمٌُيُ بِالَّ اعْزَشَانَ ثَعْطُ آٌِيَزِنَب ثِغٌَُءٍ{ٌ، ٜكٍٛ ايطاٖس بٔ عاغٛز يف تؿطرل قٛي٘ تعاىل : ٚاـب

ْكٍٛ إْو ممطٛع َٔ بعض آشلتٓا، ٚدعًٛا ذيو َٔ ؾعٌ بعض اٯشل١ تٗدٜدّا يًّٓاع بأْ٘ 

ابو بط٤ٛ، يٛ تصّد٣ ي٘ مجٝعٴ اٯشل١ يدنٛٙ دّنّا، ٚا٫عذلا٤: ايٓصٍٚ ٚاٱصاب١، أٟ أص

٫ٚ غو أِْٗ ٜعٕٓٛ إٔ آشلتِٗ أصابت٘ مبّظ َٔ َقبٵٌ إٔ ٜكّٛ بدع٠ٛ زؾض عبادتٗا يطبب 

آخس، ٖٚٛ ن٬ّ غرل داز ع٢ً اْتعاّ اؿّذ١، ٭ْ٘ ن٬ّ ًَّؿل َٔ ْٛع َا ٜصدز عٔ 
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د به حامع قسطبت، جنملت اإلاعاحم العسبُت ) ٍس  )52/ 6و(: بعض طدهت الجامع، ٍو
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ايطؿططا٥ٝني، ؾذعًٛٙ فّْٓٛا ٚدعًٛا ضبب دْٓٛ٘ َّطّا َٔ آشلتِٗ، ٚمل ٜتؿطٓٛا إىل 

 (24)ٛ إٔ اٯشل١ نٝـ تهٕٛ ضببّا يف إثاز٠ ثا٥س عًٝٗا.دخٌ ن٬َِٗ ٖٚ

ٚباملكابٌ دعٌ اهلل تعاىل ايتٛسٝد ْٚبر ايػسى غسطا ؿصٍٛ ا٭َٔ ٚشٚاٍ اـٛف، 

ٖٚرا ٜعين إٔ  ص82طا٭ْعاّ: }اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًٌََُْ ٍَّْجِغٌُاْ بِميَبَٔيُُ ثِظٍٍُُْ ؤًٌَُْـئِهَ ٌَيُُُ األَُِْٓ ًَىُُ ُِّيْزَذًَُْ{قاٍ تعاىل: 

املػسى َا داّ َتًبطا بايػسى ؾًٔ ٜٓعِ أبدا با٭َٔ ٚا٭َإ إ٫ إذا ؼكل عٓدٙ ايتٛسٝد 

اـاي  ٚتسى عباد٠ َا ض٣ٛ اهلل ؾاٯ١ٜ تٓ  ع٢ً إٔ املػسى َتًبظ باـٛف دَٚا 

طاملا أْ٘ قد اؽر َع اهلل آشل١ أخس٣ َٔ دٕٚ اهلل، ٭ٕ يؿغ ايعًِ يف اٯ١ٜ ٖٛ ايػسى، 

ؾؿٞ ايصشٝشني َٔ سدٜح عبد اهلل بٔ َطعٍٛد  ؾطسٙ بٗرا ايسضٍٛ ا٭نسّ سٝح 

ٍِ( غّل ذيو ع٢ً  زضٞ اهلل عٓ٘، قاٍ: مّلا ْصيت )اّيرٜٔ آَٓٛا ٚمل ًٜبطٛا إمياِْٗ بعً

املطًُني; ؾكايٛا: ٜا زضٍٛ اهلل أّٜٓا ٫ ٜعًِ ْؿط٘ قاٍ: يٝظ ذيو، إُّْا ٖٛ ايّػسى; أمل 

طيكُإ : }ّب ثُنََِّ ال رُشْشِنُ ثِبهللِ بَِّْ اٌشِّشْنَ ٌَظٌٍُُْ عَظٌُِْ{٘ ٖٚٛ ٜعع٘ تطُعٛا َا قاٍ يكُإ ٫بٓ

 (25).ص13

ٚيف ْؿظ ايطٝام ٚيف َعسض ايٛعٛد اييت ٚعد اؿل تبازى ٚتعاىل بٗا عبادٙ امل٪َٓني 

دعٌ ذٖاب اـٛف ٚسصٍٛ ا٭َٔ َػسٚطا عصٍٛ اٱميإ ٚايعٌُ ايصاحل ْٚبر 

}ًَعَذَ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ِِنىُُْ ًَعٌٍَُِّا اٌصَّبٌِحَبدِ ٌََْغْزَخٍِْفَنَّيُُ فِِ اٌْإَسْضِ ازى ٚتعاىل : ايػسى، ٜكٍٛ اهلل تب

ُْ ؤَِْنبً َّعْجُذًَُٔنِِ ٌَب ُّشْشِوٌَُْ ثِِ ثَعْذِ خٌَْفِيِ وََّب اعْزَخٍَْفَ اٌَّزَِّٓ ِِٓ لَجٍِْيُِْ ًٌَََُّْىِّنََّٓ ٌَيُُْ دِّنَيُُُ اٌَّزُِ اسْرَعََ ٌَيُُْ ًٌََُْجَذٌَِّنَّيُُ ِِّٓ

ص ؾإٕ ٖرٙ ايٛعٛد َٚٓٗا ذٖاب اـٛف ٚسصٍٛ ا٭َٔ، َػسٚط 55طايٓٛز:  شَْْئبً ..{

باْتؿا٤ ايػسى، ؾامل٪َٔ َأَٛز بتشكٝل ايػسٚط َٚٓٗا عدّ ايػسى ؾٝتشكل س٦ٓٝر 

 ا٭َٔ .

ٜـ ايعا١َ ؾشطب ثِ إٕ املػسنني ايرٜٔ عاصسٚا أْبٝا٤ِٖ مل ٜكتصسٚا ع٢ً ؽٛ

ٚإمنا تٛدٗٛا بعكا٥دِٖ مٛ أْبٝا٥ِٗ ضٓا َِٓٗ أِْٗ ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜؿتِٖٓٛ عٔ امل١ُٗ 

اييت أٚنًت إيِٝٗ، ٚايرٟ َٔ املؿذلض إٔ ٜكبًٛا دعٛتِٗ ٭ِْٗ اختٝاز َٔ اهلل، ٚإذا 

نإ اختٝاز ذٟ ايبصرل٠ ٚاؿه١ُ ملكسبٝ٘ أسهِ ٚأضًِ َٔ اختٝاز ايسدٌ ا٭َٞ 
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غو إٔ اختٝاز اـايل يسضً٘ أسهِ ٚاهلل ضبشاْ٘ إمنا ىتاز يسضا٫ت٘ َٔ ملكسبٝ٘ ؾ٬ 

}اٌٍَّوُ َّصْطَفِِ َِِٓ اٌٍََّْبئِىَخِ سُعُالً ًََِِٓ اٌنَّبطِ بَِّْ اٌٍَّوَ : طٌ اـًل ٚأنسّ ايبػس، قاٍ تعاىلعبادٙ أؾ

ص، ٚؾط٬ عٔ ذيو ؾإٕ ايسضٌ َ٪ٜدٕٚ باملعذصات نديٌٝ ع٢ً 75طاؿر:عَِّْعٌ ثَصِريٌ {

صدم َا أزضًٛا ب٘، َٚع ذيو ػد املػسنني ٜعسضٕٛ عٔ نٌ ٖرا َٓذسٜٔ ٚزا٤ 

}ًَُّخٌَِّفٌَُٔهَ أٖٛا٤ِٖ ٚآشلتِٗ ايباط١ً، ٜكٍٛ صاسب أضٛا٤ ايبٝإ يف تؿطرل قٛي٘ تعاىل 

ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١، إٔ ايهؿاز عبد٠ ا٭ٚثإ،  : ذنس دٌ ٚع٬ يفثِبٌَّزَِّٓ ِِْٓ دًُِٔوِ{

، با٭ٚثإ اييت ٜعبدْٚٗا َٔ دٕٚ اهلل، ٭ِْٗ ٜكٛيٕٛ ي٘: إْٗا ضتطسٙ ىٛؾٕٛ ايٓيب 

ٚؽبً٘، ٖٚرٙ عاد٠ عبد٠ ا٭ٚثإ يعِٓٗ اهلل، ىٛؾٕٛ ايسضٌ با٭ٚثإ ٜٚصعُٕٛ أْٗا 

صًٛات اهلل ٚض٬َ٘، ٫ ضتطسِٖ ٚتصٌ إيِٝٗ بايط٤ٛ، َٚعًّٛ إٔ أْبٝا٤ اهلل عًِٝٗ 

ىاؾٕٛ غرل اهلل ٫ٚضُٝا ا٭ٚثإ، اييت ٫ تطُع ٫ٚ تبصس، ٫ٚ تطس ٫ٚ تٓؿع، ٚيرا قاٍ 

َّؾٛٙ بٗا:تعاىل ع }ًَوَْْفَ ؤَخَبفُ َِب ؤَشْشَوْزُُْ ًَال رَخَبفٌَُْ ؤََّٔىُُْ ؤَشْشَوْزُُْ ثِبٌٍَّوِ َِب ٌَُْ ُّنَضِّيْ ثِوِ ٔ ْبٝ٘ إبساِٖٝ ملا خ

 . (26)ص81طا٭ْعاّ : ىُُْ عٍُْطَبٔبً فَإَُُّ اٌْفَشِّمَِْْٓ ؤَحَكُّ ثِبٌْإَِِْٓ{عٍََْْ

: قاٍ تعاىلَٚٔ اؾدٜس بايرنس ؾإٕ ٖٓاى ؾسم بني ايػسى قبٌ بًٛؽ ايٛسٞ ٚبعدٙ، 

ب ص اٯ١ٜ، ٫ٚ أدٍ ع٢ً ذيو َٔ ساٍ ا٭صشا15طاٱضسا٤:}ًََِب وُنَّب ُِعَزِّثِنيَ حَزََّ َٔجْعَثَ سَعٌُالً {

زضٛإ اهلل عًِٝٗ ؾإِْٗ ناْٛا ٜعبدٕٚ ا٭صٓاّ نًِٗ أٚ دًِٗ، ؾًُا دا٤ِٖ ْٛز 

ايٛسٞ أسٝا اهلل قًٛبِٗ ب٘، غ٬ف َٔ ٜٓػُظ يف ايػسى ٜٚصس عًٝ٘ ٜٚعسض عٔ ْٛز 

املبٗس٠ ؾإْ٘ ٜطتشل بريو إٔ ٜهٕٛ َٔ أصشاب ايطعرل، ٜكٍٛ ايطٝد يف  ٚآٜات٘ايٛسٞ 

ظ٬ي٘: إٕ ايهؿس ايرٟ ٜطبل اٱميإ ٜػؿسٙ اٱميإ ٚميشٛٙ ؾايرٟ مل ٜػٗد ايٓٛز 

َعرٚز إذا ٖٛ أدجل يف ايع٬ّ ؾأَا ايهؿس بعد اٱميإ َس٠ َٚس٠ ؾٗٛ ايهبرل٠ اييت ٫ 

ت٢ ضكط ؾكد اتصًت ايؿطس٠ باـايل َػؿس٠ شلا ٫ٚ َعرز٠، إٕ ايهؿس سذاب ؾُ

ٚاتصٌ ايػازد بايسنب ٚاتصًت ايٓبت١ بايٓبع ٚذاقت ايسٚح تًو اؿ٠ٚ٬ اييت ٫ تٓط٢ 

س٠ٚ٬ اٱميإ ؾايرٜٔ ٜستّدٕٚ بعد اٱميإ َس٠ َٚس٠، إمنا ٜؿذلٕٚ ع٢ً ايؿطس٠ عٔ 

٬ٍ ايبعٝد َعسؾ١، ًٜٚذٕٛ يف ايػٛا١ٜ عٔ عُد ٜٚرٖبٕٛ كتازٜٔ إىل ايتٝ٘ ايػازد ٚايط
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ؾعدٍ أ٫ ٜػؿس اهلل شلِ; ٚعدٍ أ٫ ٜٗدِٜٗ ضب٬ّٝ; ٭ِْٗ ِٖ ايرٜٔ أضاعٛا ايطبٌٝ بعدَا 

 .(27)عسؾٛٙ ٚضًهٛٙ ِٖٚ ايرٜٔ اختازٚا ايط١٦ٝ ٚايع٢ُ، بعد َا ٖدٚا إىل املجاب١ ٚايٓٛز

 المبحث الرابع : انتكاس الفطرة

س ٚاملعص١ٝ، يهٓٗا ايؿطس٠ ٚإٕ ناْت يف ا٭صٌ ض١ًُٝ َٔ ْٛاشع ايػسى ٚايهؿ

تطتًصّ ٚتطتدعٞ َعسؾ١ اهلل تعاىل ٚاٱقساز بسبٛبٝت٘، مبع٢ٓ أْٗا يٛ تسنت ٚغأْٗا ملا 

}ًَبِرْ ؤَخَزَ اختازت ٫ٚ تٛدٗت إ٫ إىل ٚد١ٗ اٱميإ باهلل تعاىل، نُا قاٍ اهلل تعاىل : 

عٍَََ ؤَٔفُغِيُِْ ؤٌََغْذُ ثِشَثِّىُُْ لَبٌٌُاْ ثٍَََ شَيِذَْٔب ؤَْ رَمٌٌٌُُاْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ بَِّٔب وُنَّب عَْٓ سَثُّهَ ِِٓ ثَنِِ آدَََ ِِٓ ظُيٌُسِىُِْ رُسَِّّّزَيُُْ ًَؤَشْيَذَىُُْ 

ص إ٫ إٔ ٖرٙ ايؿطس٠ ميهٔ صسؾٗا عٔ ٚدٗتٗا اييت خًكت 172طا٭عساف:ىَزَا غَبفٍِِنيَ{

 آخس . عًٝ٘ ؾٗٞ يٝطت نًٕٛ دًد اٱْطإ ايرٟ ٫ ميهٔ ؼًٜٛ٘ إىل يٕٛ

ِّ َٛيٛد غرل ناٍف يًٛصٍٛ إىل  ٭ٕ ٖرا ا٫ضتعداد يٲميإ َٓر اي١ًٖٛ ا٭ٚىل يه

 ٜكذلٕ ذيو ا٫ضتعداد بذلب١ٝ ملايػا١ٜ ايٛاضش١ اييت ززلٗا ايكسإٓ ايهسِٜ يٲميإ َا

صشٝش١ ٚتٛدٝ٘ ضدٜد ٚتعًِٝ َتكٔ، ٚإ٫ ؾإٕ اٖتصاش املجٌ اٱميا١ْٝ ايسؾٝع١ ٚازد مما 

 ؾٗرا از اٱميإ غ٦ٝا ؾػ٦ٝا إىل إٔ ٜٓطشب ظً٘ َٔ ايٓؿٛع ٫ قّدز ايًّ٘،ٜ٪دٟ إىل امط

ؾإْ٘ َٚع إٔ اهلل تعاىل اختازٙ اختٝازا يٝهٕٛ ْبٝا ٚزض٫ٛ شلرٙ ا٭١َ ؾإْ٘  زضٛيٓا 

}ًَوَزٌَِهَ ؤًَْحَْْنَب بٌَِْْهَ : تعاىلنإ قبٌ ْصٍٚ ايٛسٞ ٫ عًِ ي٘ بايهتاب ٫ٚ باٱميإ قاٍ 

دَِٔب ًَبَِّٔهَ ٌَزَيْذُِ بٌََِ صِشَاغٍ ؤَِْشَِٔب َِب وُنذَ رَذْسُِ َِب اٌْىِزَبةُ ًٌََب اٌْةِميَبُْ ًٌََىِٓ جَعٍَْنَبهُ ٌُٔساً َّٔيْذُِ ثِوِ َِْٓ َّٔشَبء ِِْٓ عِجَب سًُحبً ِِّْٓ

ٜتعبد ايًٝايٞ ذات ايعدد يف غاز سسا٤ ٜتأٌَ ٜٚتؿهس  ص ؾهإ 52طايػٛز٣:ُِّغْزَمٍُِْ {

اؿكٝك١ ٚعٔ ايٓٛز املبني يهٔ دٕٚ ْتٝذ١ ست١ُٝ تكٛدٙ إىل اٱميإ باهلل  باسجا عٔ

}ًَؤَٔضَيَ س اهلل إىل طسٜل اؿل، قاٍ تعاىل:تعاىل، بُٝٓا لدٙ بعد ايٛسٞ صاز ٖادٜا بأَ

ص، ٜكٍٛ 113طايٓطا٤:{ٍَْْهَ عَظِّْبًفَعًُْ اٌٍّوِ عَاٌٍّوُ عٍََْْهَ اٌْىِزَبةَ ًَاٌْحِىَّْخَ ًَعٍَََّّهَ َِب ٌَُْ رَىُْٓ رَعٍَُُْ ًَوَبَْ 

ٖٚٛ ٖرا ايكسإٓ  {بٌَِْْهَ سًُحًب ِِْٓ ؤَِْشَِٔب }ؤًَْحَْْنَبايطعدٟ : سني أٚسٝٓا إىل ايسضٌ قبًو 

ايهسِٜ، زلاٙ زٚسا، ٭ٕ ايسٚح وٝا ب٘ اؾطد، ٚايكسإٓ ؼٝا ب٘ ايكًٛب ٚا٭زٚاح، 
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هجرل ٚايعًِ ايػصٜس ٖٚٛ قض ١َٓ ٚؼٝا ب٘ َصاحل ايدْٝا ٚايدٜٔ، ملا ؾٝ٘ َٔ اـرل اي

أٟ:  } َِب وُنْذَ رَذْسُِ {اهلل ع٢ً زضٛي٘ ٚعبادٙ امل٪َٓني، َٔ غرل ضبب َِٓٗ، ٚشلرا قاٍ: 

أٟ: يٝظ عٓدى عًِ بأخباز ايهتب ايطابك١، ٫ٚ  } َِب اٌْىِزَبةُ ًَال اإلميَبُْ {قبٌ ْصٚي٘ عًٝو 

ط ٫ٚ تكسأ، ؾذا٤ى ٖرا ايهتاب إميإ ٚعٌُ بايػسا٥ع اٱشل١ٝ، بٌ نٓت أَٝا ٫ ؽ

ٜطتط٦ٕٝٛ ب٘ يف ظًُات ايهؿس ٚايبدع،  }جَعٍَْنَبهُ ٌُٔسًا َٔيْذُِ ثِوِ َِْٓ َٔشَبءُ ِِْٓ عِجَبدَِٔب{ايرٟ 

 .(28)ٚا٭ٖٛا٤ املسد١ٜ، ٜٚعسؾٕٛ ب٘ اؿكا٥ل، ٜٚٗتدٕٚ ب٘ إىل ايصساط املطتكِٝ 

ب٘، ٖٚرا ايطسٜل إَا إٔ إذٕ ايؿطس٠ ٫ بد شلا َٔ طسٜل تطًه٘ ْٚٛزا تطتٓرل 

ٜهٕٛ َٛاؾكا يًؿطس٠ اييت ؾطس اهلل ايٓاع عًٝٗا ٖٚٛ طسٜل اٱميإ ٚايٛسٞ ٚإَا إٔ 

 ٜهٕٛ طسٜل اشل٣ٛ ؾش٦ٓٝر تٓشسف ايؿطس٠ عٔ َٓٗذٗا بطبب ضًٛنٗا ايطسٜل اٯخس .

َٚٔ خ٬ٍ اضتكسا٤ ايهتاب ٚايط١ٓ لد إٔ ٖٓاى أضبابا عدٜد٠ ٫مساف ايؿطس٠ 

 رٟ ٖٝأٙ اهلل شلا َٚٔ ٖرٙ ا٭ضباب َا ًٜٞ:عٔ طسٜكٗا اي

ّٛداْ٘  ايٛايدإ ٚإىل ٖرا ٜػرل ايسضٍٛ  :أوال : )نٌ َٛيٛد ٜٛيد ع٢ً ايؿطس٠ ؾأبٛاٙ ٜٗ

 (29)أٚ ميّذطاْ٘ أٚ ٜٓصِّساْ٘، ٌٖ تٓتر ايب١ٝٗ إ٫ ب١ُٝٗ مجعا٤ ٌٖ تٴشّظ َٓٗا َٔ ددعا٤(

ؿطس٠ إىل سد أُْٗا و٫ْٛ٘ إٕ ايٛايدٜٔ ٜ٪ثسإ يف ٚيدُٖا ٚوسؾاْ٘ عٔ َكتط٢ اي

بايتًكني ٚبايكد٠ٚ شلُا إىل غرل اٱض٬ّ، َٚٔ ٖٓا ْعًِ ضبب تععِٝ قدز ايٛايدٜٔ 

امل٪َٓني خصٛصا ملا شلُا َٔ أ١ُٖٝ يف تسضٝذ َٓٗر اهلل يف قًٛب ا٭بٓا٤ ٚس٦ٓٝر ْدزى 

عْجُذًُاْ بِالَّ بَِّّبهُ ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ بِحْغَبٔبً بَِِّب }ًَلَعََ سَثُّهَ ؤَالَّ رَملاذا قسُْٗا اهلل تعاىل َع ازل٘ يف قٛي٘ تعاىل : 

 ص 23طاٱضسا٤: وَشِميبً {َّجٍُْغََّٓ عِنذَنَ اٌْىِجَشَ ؤَحَذُىَُّب ؤًَْ وِالَىَُّب فَالَ رَمًُ ٌَّيَُّب ؤُفٍّ ًَالَ رَنْيَشْىَُّب ًَلًُ ٌَّيَُّب لٌَْالً

اْتٗا٤ بايتٝازات ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهس١ٜ املتعدد٠ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ابتدا٤ با٭ضس٠، ٚ ثتنيت :

ٚاملٓتػس٠، ؾٗٞ اييت ؼدد َطاز ٖرٙ ايؿطس٠، ٫ٚؾسم ٖٓا بني إٔ ٜهٕٛ اٱْطإ يف 

ايطٓٛات ا٭ٚىل َٔ سٝات٘ أٚ نبرلا ْاضذا، ؾاجملتُع ٜ٪ثس يف أؾسادٙ ص٬سا أٚ ؾطادا 

يو باؽاذ ايصشب١ ايصادق١ تبعا يٓٛع ا٭ؾهاز ٚاملباد٨ احملٝط١ ب٘، ؾأَس اهلل تٛخٞ ذ
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ص ٚشٜاد٠ يف سسص ايػسع 119طايتٛب١: }َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ارَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًَؤٌٌُُاْ َِعَ اٌصَّبدِلِنيَ{قاٍ تعاىل : 

ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً اجملتُع بعٝدا عٔ غٛا٥ب ا٭ؾهاز املٓشسؾ١ ٚدعٛات ايػٝطإ 

ص٬ح أٚدب اهلل تعاىل ع٢ً املطًُني ؾسٜط١ ا٭َس ٚأٚيٝا٥٘ ايصاد٠ عٔ داد٠ اـرل ٚاي

باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس يتطٗرل اجملتُع َٔ املؿاضد املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت ت٪ثس يف 

}ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ ًَاٌُّْاِِْنَبدُ ثَعْعُيُُْ ؤًٌََِْْبء ؾطس٠ اٱْطإ ٚؼسؾٗا عٔ ٚد١ٗ ايدٜٔ اؿل قاٍ تعاىل : 

ًٌَْـئِهَ عََْشْحَُّيُُُ اٌٍّوُ بَِّْ اٌٍّوَ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًََّنْيٌََْْ عَِٓ اٌُّْنىَشِ ًَُّمٌَُِّْْ اٌصَّالَحَ ًَُّاْرٌَُْ اٌضَّوَبحَ ًَُّطِْعٌَُْ اٌٍّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ؤُ ثَعْطٍ َّإُِْشًَُْ

 ص.71طايتٛب١:عَضِّضٌ حَىٌُِْ {

ع٢ً عُّٛ زبٛب١ٝ اهلل  اؾشٛد ٚا٫ضتهباز قد هشد اٱْطإ ايد٥٫ٌ ايداي١ :ثتلثت

ٚعُّٛ خايكٝت٘ َع اضتٝكاْ٘ بٗا ٚمبا تدٍ عًٝ٘ َتٓهسا يهٌ اؿكا٥ل ٚايدلاٖني، 

فٍَََّّب جَبءَرْيُُْ آَّبرُنَب ُِجْصِشَحً }ٚضبب ذيو ٖٛ ايهدل ايرٟ تٗٝأت بعض ايٓؿٛع ي٘، قاٍ تعاىل : 

 13طايٌُٓ : {زْيَب ؤَْٔفُغُيُُْ ظًٍُّْب ًَعًٌٍُُّا فَبْٔظُشْ وَْْفَ وَبَْ عَبلِجَخُ اٌُّْفْغِذَِّٓلَبٌٌُا ىَزَا عِحْشٌ ُِجِنيٌ * ًَجَحَذًُا ثِيَب ًَاعْزَْْمَنَ

أٟ ملا دا٤تِٗ آٜاتٓا ب١ٓٝ ٚاضش١ قابًٖٛا بايتهرٜب ٚايسد ٚدشدٚا بٗا يف ظاٖس  ص14-

أَسِٖ ٚعًُٛا يف أْؿطِٗ أْٗا سل َٔ عٓد اهلل ٚيهٔ دشدٖٚا ٚعاْدٖٚا ظًُا َٔ 

; أٟ ع٢ً غرل اضتشكام يًذشد ٚيهٔ بداؾع ضذٝتِٗ املًع١ْٛ ٚطًبا يًعًٛ يف أْؿطِٗ 

}لَذْ َٔعٍَُُْ بَِّٔوُ ٌََْحْضُُٔهَ اٌَّزُِ َّمٌٌٌَُُْ فَةَِّٔيُُْ ا٭زض ٚاضتهبازا عٔ اتباع اؿل، َٚجٌ ذيو قٛي٘ تعاىل 

 ص .33طا٭ْعاّ:{الَ ُّىَزِّثٌَُٔهَ ًٌََىَِّٓ اٌظَّبٌِِّنيَ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ َّجْحَذًَُْ

ايػٝطإ، ذنسْا ؾُٝا ضبل إٔ أسد أِٖ ا٭ضباب ٫مساف اٱْطإ عٔ ؾطست٘  راةعت:

ٖٛ ايػٝطإ، ؾإٕ قا٫ٚت٘ يف ايصد عٔ ضبٌٝ اهلل تعاىل بدأت َع بدا١ٜ اٱْطا١ْٝ بٌ 

َع بدا١ٜ اـًل عٓدَا اضتهدل ع٢ً أَس خايك٘ يف ايطذٛد ٭بٝٓا ٯدّ ؾأبعدٙ اهلل تعاىل 

}ؤٌََُْ رَشَ ؤََّٔب ؤَسْعٍَْنَب ٓ٘، عٓدٖا أقطِ بسب٘ ع٢ً إض٬ٍ بين آدّ إ٫ املدًصني، قاٍ تعاىل ٚيع

}لَبيَ فَجَِّب ؤَغٌَّْْزَنِِ ألَلْعُذََّْ ٌَيُُْ صِشَاطَهَ اٌُّْغْزَمَُِْ ص ٚقٛي٘ تعاىل 83طَسِٜ:اٌشََّْبطِنيَ عٍَََ اٌْىَبفِشَِّٓ رَاُصُّىُُْ ؤَصّاً {

 ص 17-16طا٭عساف:َّٓ {َْنَّيُُ ِِّٓ ثَِْْٓ ؤَّْذِّيُِْ ًَِِْٓ خٍَْفِيُِْ ًَعَْٓ ؤََّّْبِٔيُِْ ًَعَٓ شََّأئٍِِيُِْ ًَالَ رَجِذُ ؤَوْثَشَىُُْ شَبوِشِ* ثَُُّ ٓرِ
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ؾايؿطس٠ ٚإٕ ناْت فبٛي١ ع٢ً اؿل إ٫ أْ٘ ٫ بد شلا َٔ قا٥د ٜكٛدٖا ٜٚأخر بٗا 

ط١٦ ٚنٌ ذيو ٜعتُد ع٢ً ْٛع ايطا٥ل شلا ٚاملٛد٘ إىل ايٛد١ٗ ايصشٝش١ ٚزمبا إىل اـا

ٍِ اهلِل يٛدٗتٗا، ؾعٔ أبٞ  ٔٵ زٳضٴٛ ٜٵسٳ٠َ زضٞ اهلل عٓ٘، عٳ ٕٳ ايَّٓاعٳ ٖٴسٳ ٍٳ: )تٳِذدٴٚ ، َقا

ٝٵسٳ ايَّٓاِع ِؾٞ  ٕٳ خٳ ٚٳتٳِذدٚ ٗٴٛا  ِّ، ِإذٳا َؾِك ِٵ ِؾٞ اٱضٵ٬َ ٖٴ ٝٳازٴ ١َِّٝ ِخ ًِِٖ ِٵ ِؾٞ اِيذٳا ٖٴ ٝٳازٴ ٕٳ، ِخ َٳعٳاِد

 ٍ٘ ٛٳدٵ ِٔ ايَِّرٟ ٜٳأِتٞ ٖ٪ٴ٤ِ٫َ بٳ ٝٵ ٗٳ ٛٳدٵ ٕٳ غٳسَّ ايَّٓاِع ذٳا اِي ٚٳتٳِذدٴٚ ٝٳ١ّ  ِٖ ٘ٴ َنسٳا ِٵ َي ٖٴ ِٕ َأغٳدَّ ٖرٳا ايػَِّأ

)ٍ٘ ٛٳدٵ ، َٚجً٘ سدٜح أبٞ أضا١َ عٔ ٖػاّ عٔ أبٝ٘ إٔ سهِٝ بٔ سصاّ أعتل (30)ٚٳٖ٪ٴ٤ِ٫َ ِب

قًت ٜا زضٍٛ اهلل  ضٍٛ اهلل يف اؾا١ًٖٝ َا١٥ زقب١ ٚمحٌ ع٢ً َا١٥ بعرل قاٍ ضأيت ز

قاٍ ؾكاٍ  -ٜعين أتدلز بٗا  -أغٝا٤ نٓت أصٓعٗا يف اؾا١ًٖٝ نٓت أؼٓح بٗا 

)خٝازِٖ يف اؾا١ًٖٝ  ؾكٛي٘ ، (31)أضًُت ع٢ً َا ضًـ يو َٔ خرل زضٍٛ اهلل 

)أضًُت ع٢ً َا ضًـ يو َٔ خرل( ٜدٍ ع٢ً إٔ اٱْطإ  خٝازِٖ يف اٱض٬ّ( ٚقٛي٘ 

ٜطٛق٘ طبع٘ ايطًِٝ إىل اختٝاز اؿل ٚضًٛى طسٜل اشلدا١ٜ ٚايعهظ  ايطٟٛ ايطبع

صشٝض، مبع٢ٓ إٔ اٱْطإ ٚبطبب تٛؾس أضباب اشلدا١ٜ ٚنريو أضباب ايط٬ٍ ٜٓصبؼ 

بصبػ١ خاص١ تهّٕٛ ي٘ غدصٝت٘ ٚمتٝصٙ عٔ غرلٙ، ٚتًو ايصبػ١ ٖٛ ايرٟ ىتازٖا 

 اختٝازا طٛعٝا ٫ قٗسٜا.

ت٘ اييت اختازٖا يٓؿط٘ يٛددت٘ َٓهٛضا يف ؾطست٘ ٚيٛ تأًَت ساٍ املػسى يف ٚدٗ

اْتهاضا ظاٖسا ٫ ًٜتبظ ع٢ً أسد، ؾٗٛ ٜٓصس أٚيٝا٤ٙ بايباطٌ ٜٚداؾع عِٓٗ ٜٚبرٍ يف 

ٚا٭عذب َٔ ذيو ٖٛ سب٘ ايععِٝ ٭ٚيٝا٤ٙ، ٭ٕ عاد٠ ضبٌٝ ذيو ايػايٞ ٚايٓؿٝظ، 

ى ٜعطٞ أععِ اٱْطإ إٔ ٜبرٍ أععِ َا ميًو ٭ععِ قبٛب ي٘، ٚيريو نإ املػس

اؿب ٭ععِ َعبٛد عٓدٙ ٖٚٞ ا٭ْداد اييت ٜعبدٖا َٔ دٕٚ اهلل، ٚيريو ٚصـ اهلل 

}ًََِِٓ تعاىل ساٍ املػسنني بأِْٗ وبٕٛ َعبٛداتِٗ أععِ َٔ سبِٗ هلل، قاٍ تعاىل : 

َٔيُُْ وَحُتِّ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ؤَشَذُّ حُجّبً ٌٍِّّوِ ًٌٌََْ َّشٍَ اٌَّزَِّٓ ظٌٍََُّاْ بِرْ َّشًََْْ اٌْعَزَاةَ ؤََّْ  اٌنَّبطِ َِٓ َّزَّخِزُ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ ؤَٔذَاداً ُّحِجٌُّ

ص ٜكٍٛ ايطاٖس بٔ عاغٛز : ٚاحملب١ ٖٓا 165طايبكس٠:اٌْمٌَُّحَ ٌٍِّوِ جَِّْعبً ًَؤََّْ اٌٍّوَ شَذِّذُ اٌْعَزَاةِ {

َٳٌٝ ايٓؿظ إىل اَؿ طٔ عٓدٖا مبعا١ٜٓ أٚ زلاعأ َطتع١ًُ يف َعٓاٖا اؿكٝكٞ ٖٚٛ 

                                                           
 (8/18) باب ما قُل في ذي الىحهين 6658صحُح البخازي بسقم :  - 36

 (2/114باب من جصدق في الشسك ثم أطلم ) 1436صحُح البخازي بسقم :  - 31
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ٚسصٍٛ ْؿع قكل أٚ َّٖٛٛ يعدّ امصاز احملب١ يف ٌَٝ ايٓؿظ إىل املس٥ٝات، ؾٓشٔ 

مب اهلل ملا ْعًُ٘ َٔ صؿات نُاي٘ ٚملا ٜصًٓا َٔ ْعُت٘ ٚؾطً٘ ٚزمحت٘، ٚمب 

زضٛي٘ ملا ْعًِ َٔ نُاي٘ ِٚيُا ٚصٌ إيٝٓا ع٢ً ٜدٜ٘ ٚملا ْعًِ َٔ سسص٘ ع٢ً ٖدٜٓا 

َؿٝد ملطاٚا٠ اؿبني; ٭ٕ أصٌ ايتػبٝ٘ املطاٚا٠، أٟ  }كَحُبِّ اللّهِ{ا، ؾكٛي٘ : ٚلاتٓ

نٝؿُا قدز ؼب قب هلل ؾشب ٖ٪٤٫ أْدادِٖ َطاٚ يريو اؿب، ؾُشب١ ٖ٪٤٫ 

أْدادِٖ َطا١ٜٚ حملب١ قيب اهلل إٜاٙ أٟ َطا١ٜٚ يف ايتؿهرل يف ْؿٛع احملبني َٔ 

هب إٔ وب اهلل أٚ وبِْٛٗ نشب املٛسدٜٔ ايؿسٜكني ؾٝصض إٔ تكدز وبِْٛٗ نُا 

هلل إٜاٙ أٚ وبِْٛٗ نشبِٗ اهلل، ٚقد ضًو نٌ صٛز٠ َٔ ٖرٙ ايتكادٜس طا٥ؿ١ َٔ 

 .(32)املؿطسٜٔ

ٚقد ٜصداد ايػسى عٓد املػسى ست٢ ٜطاٟٚ َعبٛدٙ باهلل ايٛاسد ٭ٕ اٱغساى 

ٜطتًصّ اٱعساض عٔ اهلل يف أٚقات ايػػٌ بعباد٠ ذيو ايػسٜو، ٖٚرا َا عدل عٓ٘ 

ايكسإٓ ببببب )ايعدٍ( ؾإِْٗ ٜعديٕٛ أٟ هعًٕٛ ي٘ ْعرلّا يف ايعباد٠ َٓكٍٛ ايعسب: عديت 

بِرْ ُٔغٌَِّّىُُْ ثِشَةِّ  ,}رَبٌٍَّوِ بِْْ وُنَّب ٌَفِِ ظَاليٍ ُِجِنيٍٚ عد٬ّٜ، قاٍ تعاىل: ؾ٬ّْا بؿ٬ٕ إذا دعًت ي٘ ْعرل ّا

ص، ٚأغاز تعاىل يف آٜات نجرل٠ إىل إٔ ايهؿاز ضاٚٚا بني املدًٛم 26/98،97ط اٌْعَبٌَِّنيَ{

خٍَْمِوِ فَزَشَبثَوَ اٌْخٍَْكُ عٍََْْيُِْ لًُِ }ؤََْ جَعٌٍَُا ٌٍَِّوِ شُشَوَبءَ خٍََمٌُا وَنكٛي٘:  -قبشِٗ اهلل تعاىل -ٚاـايل 

ص، 16/17ط [، ًلٌٌو0 }ؤَفََّْٓ َّخٍُْكُ وََّْٓ ال َّخٍُْكُ ؤَفَال رَزَوَّشًَُْ{31/31اٌٍَّوُ خَبٌِكُ وًُِّ شَِْءٍ ًَىٌَُ اٌٌَْاحِذُ اٌْمَيَّبسُ{ ]

 َِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ ِِْٓ شُشَوَبءَ فِِ َِب سَصَلْنَبوُُْ فَإَْٔزُُْ فِْوِ عٌََاءٌ{ }ظَشَةَ ٌَىُُْ َِثَالً ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ ىًَْ ٌَىُُْ ِِْٓٚقٛي٘: 

 .(33)ص، إىل غرل ذيو َٔ اٯٜات30/28اٯ١ٜ ط

 المبحث الخامس : المشرك والقرآن 

ي٘ ايعكٍٛ ٚايكًٛب ؾٗٛ ابتدا٤ إٕ َا ٜصٝب املػسى عٓد زلاع٘ يًكسإٓ ٭َس ترٌٖ 

ت٘ يف ذيو قسٜٓ٘ ايػٝطإ ايسدِٝ ٚٚيٝ٘ َٔ دٕٚ اهلل ؾُٗا بػإٔ وب إٔ ٜطُع٘ قد٫ٚ

ايكسإٓ ضٛا٤ ٫ ٜطتُعٕٛ ي٘ ٫ٚ وبٕٛ اضتُاع٘ ب٬ ٫ٚ ٜطتطٝعٕٛ زلاع٘ ؾإذا زلعٛٙ 

                                                           
س ) - 32 س والخىٍى  ( بخصسف91 - 96/  2الخحٍس

 (2/  7أضىاء البُان في إًضاح القسآن بالقسآن بخصسف )- 33
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نإ بِٝٓٗ ٚبني ؾُٗ٘ ٚتدبسٙ سذابا َطتٛزا ٚضدا َٓٝعا، ٚقد ٚزد بٝإ ساٍ 

}ًَِِنْيُُ ٌٝ املجاٍ قٛي٘ تعاىل : املػسنني َع ايكسإٓ يف عد٠ َٛاضع يف ايكسإٓ، ؾع٢ً ضب

 آَّخٍ الَّ ُّاِِْنٌُاْ ثِيَب حَزََّ بِرَا جَأئًُنَ ُّجَبدٌٌَُِٔهَ َِّٓ َّغْزَِّعُ بٌَِْْهَ ًَجَعٍَْنَب عٍَََ لٌٍُُثِيُِْ ؤَوِنَّخً ؤَْ َّفْمَيٌُهُ ًَفِِ آرَأِيُِْ ًَلْشاً ًَبِْ َّشًَْاْ وًَُّ

}ًَجَعٍَْنَب عٍَََ لٌٍُُثِيُِْ ؤَوِنَّخً ؤَْ : ص َٚجًٗا قٛي٘ تعاىل25طا٭ْعاّ:ْْ ىَزَا بِالَّ ؤَعَبطِريُ األًٌََِّنيَ {َّمٌُيُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ بِ

}ًَبِرَا : ص ٚقٛي46٘طاٱضسا٤:{َّفْمَيٌُهُ ًَفِِ آرَأِيُِْ ًَلْشاً ًَبِرَا رَوَشْدَ سَثَّهَ فِِ اٌْمُشْآِْ ًَحْذَهُ ًٌٌََّْاْ عٍَََ ؤَدْثَبسِىُِْ ُٔفٌُساً 

 ص45طايصَس: خِشَحِ ًَبِرَا رُوِشَ اٌَّزَِّٓ ِِٓ دًُِٔوِ بِرَا ىُُْ َّغْزَجْشِشًَُْ{ُّاِِْنٌَُْ ثِبٓ شَّْإَصَّدْ لٌٍُُةُ اٌَّزَِّٓ الَرُوِشَ اٌٍَّوُ ًَحْذَهُ ا

ٚقد أداد ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل يف بٝإ ساٍ املػسنني َع ايكسإٓ يف تؿطرلٙ ٚبطط 

ايكٍٛ ؾٝ٘، مما دعاْٞ إىل ْكٌ بعض مما قاي٘ ٖٗٓا، ؾؿٞ َعسض سدٜج٘ عٔ أْٛاع 

ايعكٛبات اييت ضًطٗا اهلل ع٢ً املػسنني بطبب إعساضِٗ عٔ اؿل قاٍ : ٖٚٗٓا عد٠ 

أَٛز عاقب بٗا ايهؿاز مبٓعِٗ عٔ اٱميإ ٖٚٞ اـتِ ٚايطبع ٚا٭ن١ٓ ٚايػطا٤ 

إ ٚايػٌ ٚايطد ٚايكؿٌ ٚايصُِ ٚايبهِ ٚايػ٬ف ٚاؿذاب ٚايٛقس٠ ٚايػػا٠ٚ ٚايس

ٚايع٢ُ ٚايصد ٚايصسف ٚايػد ع٢ً ايكًب ٚايط٬ٍ ٚاٱغؿاٍ ٚاملسض ٚتكًٝب ا٭ؾ٦د٠ 

ٚاؿٍٛ بني املس٤ ٚقًب٘ ٚإشاغ١ ايكًٛب ٚاـر٫ٕ ٚايتجبٝط ٚايتصٜني ٚعدّ إزاد٠ ٖداِٖ 

ٞ ٚإَطاى ايٓٛز ٚتطٗرلِٖ ٚإَات١ قًٛبِٗ بعد خًل اؿٝا٠ ؾٝٗا ؾتبك٢ ع٢ً املٛت ا٭صً

عٓٗا ؾتبك٢ يف ايع١ًُ ا٭ص١ًٝ ٚدعٌ ايكًب قاضٝا ٫ ٜٓطبع ؾٝ٘ َجاٍ اشلد٣ ٚصٛزت٘ 

 ٚدعٌ ايصدز ضٝكا سسدا ٫ ٜكبٌ اٱميإ.

٫ٚ ٜٓؿو املػسنٕٛ يف نٌ شَإ َٚهإ َٔ ا٫عذلاض ع٢ً َا ٚزلٛا ب٘ َٔ 

٘ أبعدِٖ عٔ ؾُٗ٘ ايطبع عٔ زلاع ايكسإٓ ٚعدّ ؾُٗ٘ ؾٓطبٛا ٖرا ايطبع إىل اهلل ٚأْ

ٚتدبسٙ ٚي٫ٛ ذيو ٯَٓٛا ب٘ ؾأدابِٗ اهلل بإٔ ٖرا ايطبع ٚاٱبعاد ٚاـتِ إمنا ٖٛ عكٛب١ 

}ًَُٔمٍَِّتُ ؤَفْئِذَرَيُُْ ًَؤَثْصَبسَىُُْ وََّب ٌَُْ ُّاِِْنٌُاْ ثِوِ ؤًََّيَ َِشَّحٍ ًََٔزَسُىُُْ فِِ : ١ٜٛ بطبب عدّ إمياِْٗ ؾكاٍ تعاىلدْٝ

: استذٛا بإٔ اهلل مل ٜؿتض شلِ ايطسٜل إىل ص ٜكٍٛ ابٔ ايك110ِٝطا٭ْعاّ:َّعَّْيٌَُْ{طُغَْْبِٔيُِْ 

ؾِٗ َا دا٤ ب٘ ايسضٍٛ َٚعسؾت٘ بٌ دعٌ قًٛبِٗ داخ١ً يف غًـ ؾ٬ تؿكٗ٘ ؾهٝـ تكّٛ 

ب٘ عًٝ٘ اؿذ١ ٚنأِْٗ ادعٛا إٔ قًٛبِٗ خًكت يف غًـ ؾِٗ َعرٚزٕٚ يف عدّ اٱميإ 

فٌ ثًَْ طَجَعَ َّب َٔمْعِيُِ ِِّْثَبلَيُُْ ًَوُفْشِىُِ ثَأَّبدِ اٌٍّوِ ًَلَزٍِْيُُِ األَْٔجَِْبءَ ثِغَْْشِ حَكًّ ًَلٌٌَِْيُِْ لٌٍُُثُنَب غٍُْ}فَجِؾأنربِٗ اهلل ٚقاٍ 
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ا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه }وَقَالُىاْ قُلُىبُنَص ٚيف اٯ١ٜ ا٭خس٣ 155طايٓطا٤:اٌٍّوُ عٍََْْيَب ثِىُفْشِىُِْ فَالَ ُّاِِْنٌَُْ بِالَّ لٍَِْالً{

ص ؾاخدل ضبشاْ٘ إٔ ايطبع ٚاٱبعاد عٔ تٛؾٝك٘ ٚؾطً٘ 88طايبكس٠:بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيالً مَّا يُؤْمِنُىنَ {

إمنا نإ بهؿسِٖ ايرٟ اختازٚٙ ٭ْؿطِٗ ٚآثسٚٙ ع٢ً اٱميإ ؾعاقبِٗ عًٝ٘ بايطبع 

تؿك٘ ثِ ْأَسِٖ باٱميإ ِٖٚ ٫ ٜؿُْٗٛ٘ ٚايًع١ٓ ٚاملع٢ٓ مل نًل قًٛبِٗ غًؿا ٫ تعٞ ٫ٚ 

 .٫ٚ ٜؿكْٗٛ٘ بٌ انتطبٛا أعُا٫ عاقبٓاِٖ عًٝٗا بايطبع ع٢ً ايكًٛب ٚاـتِ عًٝٗا 

ص ٚقٛي٘ 5طؾصًت:}ًَِِٓ ثَْْنِنَب ًَثَْْنِهَ حِجَبةٌ{ٚأَا اؿذاب يف قٛي٘ تعاىل سها١ٜ عِٓٗ 

ص ؾاملع٢ٓ دعًٓا 45طاٱضسا٤: ًَثََْْٓ اٌَّزَِّٓ الَ ُّاِِْنٌَُْ ثِبٓخِشَحِ حِجَبثبً َِّغْزٌُساً{}ًَبِرَا لَشَؤْدَ اٌْمُشآَْ جَعٍَْنَب ثَْْنَهَ 

بني ايكسإٓ إذا قسأت٘ ٚبِٝٓٗ سذابا وٍٛ بِٝٓٗ ٚبني ؾُٗ٘ ٚتدبسٙ ٚاٱميإ ب٘ ٜٚبٝٓ٘ 

ْاْ عٍَََ ؤَدْثَبسِىُِْ ُٔفٌُساً {}ًَجَعٍَْنَب عٍَََ لٌٍُُثِيُِْ ؤَوِنَّخً ؤَْ َّفْمَيٌُهُ ًَفِِ آرَأِيُِْ قٛي٘   ًَلْشاً ًَبِرَا رَوَشْدَ سَثَّهَ فِِ اٌْمُشْآِْ ًَحْذَهُ ًٌٌََّ

}ًَلَبٌٌُا لٌٍُُثُنَب فِِ ؤَوِنَّخٍ َِِّّّب رَذْعٌَُٔب بٌَِْْوِ ص ٖٚرٙ ايج٬ث١ ٖٞ ايج٬ث١ املرنٛز٠ يف قٛي٘ 46طاٱضسا٤:

ص ؾأخدل ضبشاْ٘ إٔ ذيو دعً٘ 5طؾصًت:ثَْْنِهَ حِجَبةٌ فَبعًَّْْ بَِّٔنَب عَبٌٍَُِِْ{ًَفِِ آرَأِنَب ًَلْشٌ ًَِِٓ ثَْْنِنَب ًَ

ؾاؿذاب ميٓع ز١ٜ٩ اؿل ٚا٭ن١ٓ متٓع َٔ ؾُٗ٘ ٚايٛقس ميٓع َٔ زلاع٘، ٚٚصؿ٘ 

 .(34)بهْٛ٘ َطتٛزا أٟ َطتٛزا عٔ اٱبصاز ؾ٬ ٜس٣ 

ؾإذا نإ َا تكدّ ٜصـ ساٍ املػسنني ٚغد٠ ْؿٛزِٖ َٔ زلاع ايكسإٓ ٚتدبسٙ، 

ؾإْٓا لد إٔ ايكسإٓ إمنا ْصٍ ع٢ً ايٓكٝض مما ٚصؿٛا ب٘، ؾتاز٠ ٜصؿ٘ اهلل تعاىل بايٓٛز 

ٚتاز٠ ٖد٣ ٚتاز٠ غؿا٤ ٚزمح١ َٚعذص٠ خايد٠ ٚدضتٛز ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜدٜ٘ ٫ٚ 

٭ٕ ايدلن١ تعين ايُٓا٤ ٚايصٜاد٠ ؾٗٛ َبازى بهٌ َعاْٝ٘ َٔ خًؿ٘، هُع٘ يؿغ َبازى 

، 29طص:ٌْجَبةِ{االَبرِوِ ًٌََِْزَزَوَّشَ ؤًٌٌُُْا ْ}وِزَبةٌ ؤَٔضٌَْنَبهُ بٌَِْْهَ ُِجَبسَنٌ ٌَِّْذَّثَّشًُا آَّايطابك١، نُا يف قٛي٘ تعاىل: 

ٚاضعا ٖٚٛ ايهٕٛ ٚيكد بني اهلل تعاىل يف ايكسإٓ فا٫ت ايتؿهس ٚايتدبس ٚدعً٘ فا٫ 

نً٘ مبا تس٣ أعٝٓٓا َٚا تطُع٘ آذآْا َٚا تػعس ب٘ قًٛبٓا ست٢ ٫ ٜطٝل ع٢ً أسد بًٛؽ 

َعاْٝ٘ ٚايتصٚد َٔ َعٝٓ٘ َُٗا تبآٜت َطتٜٛاتِٗ ٚاختًؿت َدازنِٗ ٚأؾٗاَِٗ، ؾكد 

وْثَشَ اٌنَّبطِ ًََٔزِّشاً ًٌََىَِّٓ ؤَ وَبفَّخً ٌٍِّنَّبطِ ثَشِرياً الَّنَبنَ بِ}ًََِب ؤَسْعٍَْ دا٤ ايكسإٓ ٖدا١ٜ يًٓاع ناؾ١

                                                           
 بخصسف (166/  1الخفظير القُم البن القُم ) - 34
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ػسنٕٛ، ٜكٍٛ اهلل ص ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو َٔ أصس ع٢ً ايط٬ٍ ِٖٚ امل28طضبأ:{َّعٌٍََُّْْال

ص 101طْٜٛظ:ُّاِِْنٌَُْ{اٌنُّزُسُ عَٓ لٌٍََْ الَّ}لًُِ أظُشًُاْ َِبرَا فِِ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ ًََِب رُغْنِِ آَّبدُ ًَتبازى ٚتعاىل:

َْ عٍََْْيَب ًَىُُْ عَنْيَب ُِعْشِظٌَُْ {ٜٚكٍٛ اؿل تبازى ٚتعاىل أٜطا:  }ًَوَإَِّّٓ ِِّٓ آَّخٍ فِِ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ َُّّشًُّ

 ص.105طٜٛضـ:

ٚقد أؾاض ايكسإٓ َٔ ذنس تًو اجملا٫ت إ٫ أْ٘ مجعٗا يف أٍٚ ضٛز٠ اؾاث١ٝ ثِ 

ٍٛ عٓد٥ر إٔ ٜطًو طسٜكا غرلٖا يًٛص عكب بعدٖا بإٔ َٔ أعسض عٓٗا ؾ٬ فاٍ ي٘

سْضِ ٌَأَّبدٍ ٌٍُِّّْاِِْنِنيَ *ًَفِِ خٍَْمِىُُْ ًََِب َّجُثُّ ِِٓ دَاثَّخٍ آَّبدٌ }بَِّْ فِِ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَإىل اٱميإ باهلل، قاٍ تعاىل:

سْضَ ثَعْذَ ٌَِْرِيَب ًَرَصْشِّفِ اٌشَِّّب ِ آَّبدٌ ٌِّمٌٍََْ ِِٓ سِّصْقٍ فَإَحَْْب ثِوِ األَ َِِٓ اٌغََّّبءِ ٌِّمٌٍََْ ٌُّلِنٌَُْ * ًَاخْزٍَِبفِ اًٌٍَِّْْ ًَاٌنَّيَبسِ ًََِب ؤَٔضَيَ اٌٍَّوُ

عٞ ص ٚقد ز6ٚ-3طاؾاث١ٝ :  َّعْمٌٍَُِْ *رٍِْهَ آَّبدُ اٌٍَّوِ َٔزٌٍُْىَب عٍََْْهَ ثِبٌْحَكِّ فَجِإَُِّ حَذِّثٍ ثَعْذَ اٌٍَّوِ ًَآَّبرِوِ ُّاِِْنٌَُْ{

يف ؾٛاصٌ اٯٜات املتكد١َ َساتب ايعًِ امل٪دٟ يٲميإ ؾاٯ١ٜ ا٭ٚىل ختُت بكٛي٘ تعاىل: 

٭ٕ َٔ أزاد  }آَّبدٌ ٌِّمٌٍََْ َّعْمٌٍَُِْ{ٚيف ايجايج١  }آَّبدٌ ٌِّمٌٍََْ ٌُّلِنٌَُْ{ٚيف ايجا١ْٝ  َّبدٍ ٌٍُِّّْاِِْنِنيَ{}ال

 اؿل ؾأَاَ٘ ث٬خ ضبٌ يًٛصٍٛ إيٝ٘ ٖٚٞ : 

ضُٝا ايل دٕٚ ساد١ إىل إعُاٍ ايؿهس ٫إٔ ٜطًو طسٜل اؿل ٜٚطتذٝب يٓدا٤ اـ أوال:

ٖٚٛ َا أطًل عًٝ٘ ايبعض إميإ  –عٓد ايعا١َ ايرٜٔ ٫ ميهِٓٗ ايبشح ٚا٫ضتكصا٤ 

ايعذا٥ص، ٚإمنا ميهِٓٗ ايٓعس إىل ًَهٛت ايطُٛات ٚا٭زض إمجا٫، ؾٗ٪٤٫ قد ٖٝأ 

ٲميإ غايكٗا نايطُٛات ٚا٭زض ٚايػُظ اهلل شلِ آٜات ٚاضش١ نبرل٠ تطٛقِٗ ي

ععِ خايكٗا ٚايكُس ٚايٓذّٛ ٚاؾباٍ ٚايػذس ٚايدٚاب ؾٗٞ آٜات ٚاضش١ تدٍ ع٢ً 

ًٌََىَِّٓ ؤَوْثَشَ اٌنَّبطِ  سْضِ ؤَوْجَشُ ِِْٓ خٍَْكِ اٌنَّبطِ}ٌَخٍَْكُ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَ: ٚقدزت٘ نُا قاٍ تعاىل

ٕ ٖرٙ إ٫ غايل خًكٗا ؾٝصبض عٓد ذيو ع٢ً ٜكني أْ٘ قد ص ٫ٚ ته57ٛطغاؾس:عٌٍََُّْْ{ال َ

 ضًو طسٜل اؿل.

إٔ ٜتػٛف اٱْطإ إىل اؿل بإعُاٍ أدٚات ايعًِ اييت ٖٚبٗا اهلل إٜاٖا نايطُع  ثتنيت:

ٚايبصس ٚايؿ٪اد باٱضاؾ١ إىل اٱميإ ايؿطسٟ، ٫ ضُٝا إٕ نإ ممٔ سباٙ اهلل ايعًِ 

بٓٛعٝ٘ ايدٜين ٚايدْٟٝٛ ؾإْ٘ ٜطتطٝع إٔ ٜصداد بٗا إمياْا إىل إمياْ٘، ٖٚٞ اييت سددٖا 



 
 

 
 
 

288 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 الحليمد. قسطاس إبراهيم عبد |                               بين النقل والعقل الشيطان والشرك
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

 ٌَعٍََّىُُْ اٌٍّوُ ؤَخْشَجَىُُ ِِّٓ ثُطٌُِْ ؤَُِّيَبرِىُُْ الَ رَعٌٍََُّْْ شَْْئبً ًَجَعًََ ٌَىُُُ اٌْغَّّْعَ ًَاألَثْصَبسَ ًَاألَفْئِذَحَ}ًَ: اهلل تعاىل بكٛي٘

ص ٚقد أند اهلل تعاىل بإٔ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ إمنا تؿٝد طا٥ؿ١ َٔ ايعباد 78طايٓشٌ:رَشْىُشًَُْ{

ايرٜٔ تطٛقِٗ عكٛشلِ يٲميإ ٚاـػ١ٝ قاٍ تعاىل: ِٖٚ ايرٜٔ سباِٖ اهلل ايعًِ، ؾِٗ 

ص، ٚيعٌ ٖرٙ املستب١ ٖٞ اييت قصٗا اهلل عًٝٓا عٔ 28طؾاطس: }بََِّّٔب َّخْشََ اٌٍَّوَ ِِْٓ عِجَبدِهِ اٌْعٍََُّبء{

َْىٌَُْ َِِٓ }ًَوَزٌَِهَ ُٔشُِ بِثْشَاىَُِْ ٍََِىٌُدَ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ ًٌَِ: قاٍ تعاىل ْيب اهلل إبساِٖٝ 

إغاز٠ إىل إٔ إعُاٍ  }ًٌََِْىٌَُْ َِِٓ اٌٌُّْلِنِنيَ{اٯ١ٜ بكٛي٘:ص ٬ْٚسغ اْتٗا٤ 75طا٭ْعاّ: اٌٌُّْلِنِنيَ{

ايؿهس ٚايبشح يف ايدقا٥ل إمنا ٜصٜد اٱْطإ إمياْا ؾٛم إمياْ٘ ايؿطسٟ يرلتكٞ إىل 

 َستب١ ايٝكني.

ًٛ املس٠ يف اٯٜات املتهسز٠ اؿصٍٛ يف إٔ ٜعٛد اٱْطإ إىل إعُاٍ ايٓعس َس٠ ت : ثتلثت

ّ يف اهلل ٚايٓٗاز ًَو اهلل، ناخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاز ٚطًٛع ايػُظ ٚغسٚبٗا، ٚايٓٛ

َّبدٍ ٌِّمٌٍََْ ٓ }ًَِِْٓ آَّبرِوِ َِنَبُِىُُ ثِبًٌٍَِّْْ ًَاٌنَّيَبسِ ًَاثْزِغَبئُوُُ ِِّٓ فَعٍِْوِ بَِّْ فِِ رٌَِهَنُا قاٍ تعاىل:

ص ٚتطٝرل ايسٜاح ٚتهٜٛٔ ايطشاب ْٚصٍٚ املطس ٚإسٝا٤ ا٭زض، ٖٚرٙ 23طايسّٚ:{َّغَّْعٌَُْ

تػب٘ اؿاي١ ا٭ٚىل َٔ سٝح ضٗٛي١ َػاٖدتٗا ٚايٛقٛف عٓدٖا ٚا٫ضتٓاز٠ بٗا يف طسٜل 

اٱميإ إ٫ أْٗا ؼتاز إىل َصٜد تدبس ٚتأٌَ يتهسز سصٛشلا مما ٜ٪دٟ إىل إيؿٗا ٚايػؿ١ً 

 إيٝ٘ اٯ١ٜ املتكد١َ َٔ ضٛز٠ اؾاث١ٝ.عٓٗا، ٖٚرا َا أغازت 

يًتؿدِٝ نُا ٚنٝؿا، ٚاملع٢ٓ إٕ املٓصؿني َٔ  }ءاّبد{ٜكٍٛ اٯيٛضٞ: ٚتٓهرل 

ايعباد إذا ْعسٚا يف ايطُٛات ٚا٭زض ايٓعس ايصشٝض عًُٛا أْٗا َصٓٛع١ ٚأْٗا ٫بد شلا 

َٔ ساٍ إىل  َٔ صاْع ؾآَٓٛا باهلل تعاىل ٚأقسٚا، ٚإذا ْعسٚا يف خًل أْؿطِٗ ٚتٓكًٗا

ساٍ ١٦ٖٝٚ إىل أخس٣ ٚيف خًل َا ع٢ً ظٗس ا٭زض َٔ صٓٛف اؿٝٛإ اشدادٚا إمياْا 

ٚأٜكٓٛا ٚاْتؿ٢ عِٓٗ ايًبظ، ؾإذا ْعسٚا يف ضا٥س اؿٛادخ اييت تتذدد يف نٌ ٚقت 

ناخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاز ْٚصٍٚ ا٭َطاز ٚسٝا٠ ا٭زض بعد َٛتٗا ٚتصسٜـ ايسٜاح دٓٛبّا 

ٚدبٛزّا ٚغد٠ ٚضعؿّا ٚسساز٠ ٚبسٚد٠ عكًٛا ٚاضتشهِ عًُِٗ ٚخً   ٚسلا٫ّ ٚقب٫ّٛ

ٜكِٝٓٗ َٚٓ٘ ٜعًِ ْهت١ اخت٬ف ايؿٛاصٌ ٖٚٛ ع٢ً ضبٌٝ َٔ إٔ اٱٜكإ َستب١ خاص١ 

يف اٱميإ، ثِ ايعكٌ ملا نإ َدازُٖا أٟ اٱميإ ٚاٱٜكإ، ْٚعين ب٘ ايعكٌ امل٪ٜد بٓٛز 



 
 

 
 
 

289 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 الحليمد. قسطاس إبراهيم عبد |                               بين النقل والعقل الشيطان والشرك
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

ايػهٛى َٔ نٌ ٚد٘ ؾؿٞ اضتشهاَ٘  ايبصرل٠ دعً٘ ـًٛص اٱٜكإ َٔ اعذلا٤

نٌ خرل، نأْ٘ قٌٝ إٕ نٓتِ َ٪َٓني ؾاؾُٗٛا ٖرٙ ايد٥٫ٌ ٚإٕ نٓتِ يطتِ َٔ 

امل٪َٓني بٌ نٓتِ َٔ ط٬ب اؾصّ ٚايٝكني ؾاؾُٗٛا ٖرٙ ايد٥٫ٌ ٚإٕ نٓتِ يطتِ َٔ 

 امل٪َٓني ٫ٚ َٔ املٛقٓني ؾ٬ أقٌ َٔ إٔ تهْٛٛا َٔ شَس٠ ايعاقًني ؾادتٗدٚا يف َعسؾ١

 .(35)ٖرٙ ايد٥٫ٌ

 المبحث السادس : وحي الشيطان

ميٌٝ اٱْطإ يدع٠ٛ اٯخسٜٔ إىل َا ٜ٪َٔ ب٘، عباد٠ نإ أٚ عاد٠ ؾٗٛ ٜدعٛ إىل 

ٞ ْساٙ يف مجٝع أصٓاف ايٓاع، ؾهست٘ ضٛا٤ بًطإ ساي٘ أٚ َكاي٘، ٖٚرا أَس بدٖ

، ٖٚرا أَس قسزٙ ؾسم ٖٓا يف نْٛ٘ ٜدعٛ إىل اـرل أٚ ايػس أٚ إىل ايهؿس أٚ اٱميا٫ٕٚ

ٚشلرا ٜصـ ساٍ  {89ايٓطا٤:}}ًَدًُّاْ ٌٌَْ رَىْفُشًَُْ وََّب وَفَشًُاْ فَزَىٌٌَُُْٔ عٌََاء...{ايكسإٓ قاٍ تعاىل 

ٖ٪٤٫ ايػٝذ ايػعساٟٚ َتطسقا يطدل أغٛازِٖ ايٓؿط١ٝ اييت ٖٞ َكصدْا يف ٖرا 

سد أؾطٌ َٔ املبشح ؾٝكٍٛ : ؾِٗ ٜتُٕٓٛ إشاي١ طا٥ؿ١ اؿل ست٢ ٫ٜهٕٛ ٖٓاى أ

أسد، َجاٍ ذيو : لد فُٛع١ َٔ املٛظؿني يف َصًش١ سه١َٝٛ، ٜٚهٕٛ يف بِٝٓٗ 

ٚاسد كتًطأ ٫ٚ ٜ٪دٟ عًُ٘ ع٢ً ايػهٌ املطًٛب، يريو ؾٗٛ ٫وب إٔ ٜ٪دٟ 

اٯخسٕٚ أعُاشلِ مبٓت٢ٗ اٱتكإ، ٜٚسٜدِٖ ؾاضدٜٔ، ٚواٍٚ إٔ ٜػسِٜٗ بايؿطاد ست٢ 

ْؿط٘ مبعٗس ايٓكٝص١ ٚست٢ ٫ٜهٕٛ َهطٛز ايعني ٜهْٛٛا َجً٘; ن٬ٝ ٜعٗسٙ أَاّ 

 .(36)أَاَِٗ

يف سني ٜطًو امل٪َٔ َطًها آخس يف دعٛت٘ أ٫ ٖٚٛ َطًو ايدع٠ٛ يًدرل، شلرا 

 }بِالَّ عِجَبدَنَ ِِنْيُُُ اٌُّْخٍَْصنِيَ{اضتجٓاِٖ إبًٝظ ايسدِٝ سانٝا قٛي٘ زب ايعص٠ بكٛي٘ 

ص ٚإذا نإ ٖرا ايصٓـ ٖٛ َٔ اضتجٓاٙ اهلل ع٢ً ٚد٘ اـصٛص َٔ إغٛا٤ 40طاؿذس:

إبًٝظ ؾ٬ دسّ إٔ ٜهٕٛ َٔ ضٛاِٖ ؼت ضًط١ إبًٝظ ٚيف إَهاْ٘ إغٛا٩ِٖ نٝؿُا 

ٜسٜد، ٚيعٌ املػسنني ِٖ ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل اضتذاب١ يٛسٞ ايػٝطإ َٚصا٥دٙ، ٖٚٞ 

                                                           
 (498/  18جفظير زوح اإلاعاوي لآللىس ي ) - 35

 (1739/  1جفظير الشعساوي ) - 36
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بًٝ٘ ٚدعٛت٘، ؾاملػسى ٫ ٜكـ عٓد سد اييت تتصدز تًو اجملاَٝع يف ايدع٠ٛ إىل ض

 ايهؿس باهلل تعاىل بٌ إْ٘ ٜطًو ضبٌٝ ايػٝطإ يدع٠ٛ غرلٙ.

ٚقد ٚضض ايكسإٓ طسٜك١ دع٠ٛ أٚيٝا٤ ايػٝطإ ٭ٚيٝا٥ِٗ، ٜكٍٛ اؿل تبازى ٚتعاىل 

ص ؾايػٝاطني 121طا٭ْعاّ: ىُُْ بَِّٔىُُْ ٌَُّشْشِوٌَُْ{}ًَبَِّْ اٌشََّْبطِنيَ ٌٌَُْحٌَُْ بٌََِ ؤًٌََِْْأئِيُِْ ٌُِْجَبدٌٌُِوُُْ ًَبِْْ ؤَطَعْزٌُُّ

نُا ؽدلْا اٯ١ٜ بإٔ طاع١ أٚيٝا٤  -ٚقد تكدّ َعٓا تؿصٌٝ ذيو  –تٛسٞ ٭ٚيٝا٥ٗا 

ايػٝطإ ٖٞ نطاع١ ايػٝطإ، ؾ٬ ؾسم بني إٔ ٜطٝع اٱْطإ ٚضٛض١ غٝاطني اؾٔ 

يِٝٗ ايػٝطإ، ٚقد زل٢ املباغس٠ ٚبني إٔ ٜطٝع ٚضٛض١ غٝاطني اٱْظ بعد إٔ ٜٛسٞ إ

املساد بأٚيٝا٤ ايّػٝاطني: ايكسإٓ نٌ ذيو غسى، ٜكٍٛ ايطاٖس بٔ عاغٛز : 

املػسنٕٛ، ٚاجملادي١ املٓاشع١ بايكٍٛ يٲقٓاع بايسأٟ، ٚاملساد ٖٓا اجملادي١ يف إبطاٍ 

أسهاّ اٱض٬ّ ٚؼبٝب ايهؿس ٚغعا٥سٙ، َجٌ قٛشلِ : نٝـ ْأنٌ َا ْكتٌ بأٜدٜٓا 

أٟ : إٕ أطعتُِٖٛ ؾُٝا هاديْٛهِ  }ًبْ ؤطعزٌّىُ{قتً٘ اهلل، ٚقٛي٘ :  ٫ٚ ْأنٌ َا

دٛابا يّػسط  }بٔىُ ملششوٌْ{ؾٝ٘، ٖٚٛ ايّطعٔ يف اٱض٬ّ، ٚايػّو يف صّش١ أسهاَ٘، 

ٚتأنٝدا ـدل يتشكٝل ايتشاقِٗ باملػسنني إذا أطاعٛا ايّػٝاطني، ٚإٕ مل ٜٳدٵعٛ هلل 

ّٕ ؽط١٦ أسهاّ اٱض٬ّ  تطاٟٚ ايػسى، أٚ إَّهِ يصا٥سٕٚ إىل ايّػسى، غسنا٤، ٭

ّٕ ايّػٝاطني تطتدزدهِ باجملادي١ سّت٢ ٜبًػٛا بهِ إىل ايػسى.  (37)ؾإ

ٚقد أخسز ابٔ أبٞ سامت عٔ أبٞ شٌَٝ قاٍ : نٓت قاعدا عٓد ابٔ عباع، ٚسر 

املدتاز بٔ أبٞ عبٝد، ؾذا٤ زدٌ ؾكاٍ : ٜا ابٔ عباع، شعِ أبٛ إضشام أْ٘ أٚسٞ إيٝ٘ 

١ًٝ، ؾكاٍ ابٔ عباع: صدم ؾٓؿست ٚقًت: ٜكٍٛ ابٔ عباع : صدم؟ ؾكاٍ ابٔ عباع : ايً

، ٚٚسٞ ُٖا ٚسٝإ، ٚسٞ اهلل، ٚٚسٞ ايػٝطإ، ؾٛسٞ اهلل تعاىل إىل قُد

 .(38)}ًبْ اٌشْبطني ٌٌْحٌْ بىل ؤًٌْبئيُ{ايػٝطإ إىل أٚيٝا٥ِٗ، ثِ قسأ: 

ايػٝطإ ٭ٚيٝا٥٘ سٝح  َع قَٛ٘ ٜتذ٢ً داْب آخس َٔ ٚسٞ ٚيف قص١ إبساِٖٝ 

دادي٘ قَٛ٘ يف ذات اهلل، ؾهإ دداي٘ شلِ ٜػًب عًٝ٘ ايطابع ايعكًٞ ٚايدلٖإ اؿطٞ، 

ِِّٔ فِِ اٌٍّوِ ًَلَذْ ىَذَاِْ ًَالَ ؤَخَبفُ َِب رُشْشِوٌَُْ ثِوِ بِالَّ ؤَْ َّشَبءَ سَقاٍ تعاىل:   ثِِّ شَْْئبً ًَعِعَ}ًَحَأجَّوُ لٌَُِْوُ لَبيَ ؤَرُحَبجٌُّ

                                                           
سـ الطبعت الخىوظُت ) - 37 س والخىٍى  (42/  8الخحٍس

 (1379/  4جفظير ابن أبى حاجم ) - 38
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بٌٍّوِ َِب ٌَُْ ُّنَضِّيْ ثِوِ عٍََْْىُُْ عٍُْطَبٔبً سَثِِّ وًَُّ شَِْءٍ عٍِّْبً ؤَفَالَ رَزَزَوَّشًَُْ *ًَوَْْفَ ؤَخَبفُ َِب ؤَشْشَوْزُُْ ًَالَرَخَبفٌَُْ ؤََّٔىُُْ ؤَشْشَوْزُُ ثِ

ص ٚامل٪َٔ ٫ ٜطتػين عٔ عكً٘ يف سٝات٘ 81-80طا٭ْعاّ: فَإَُُّ اٌْفَشِّمَِْْٓ ؤَحَكُّ ثِبألَِِْٓ بِْ وُنزُُْ رَعٌٍََُّْْ{

أبدا بٌ إٕ امل٪َٔ أٚىل َٔ غرلٙ يف ذيو ٫ضُٝا إٔ طسٜل اشلد٣ ٚايسغاد ٫ ٜتعازض أبدا 

َع ايعكٌ بٌ ايعهظ ؾإٕ طسم ايط٬ي١ ٚايػٛا١ٜ ٖٞ اييت تتعازض ٚتتٓاؾ٢ َع اؿل، 

ؿ٢ ع٢ً َٔ ي٘ َطه١ ٭ٕ اؿل َٚٓٗذ٘ ٫ ٜتعازضإ ايبت١ ذيو ٚايطبب يف ذيو ٫ ى

َٔ عكٌ سٝح إٔ َٓصٍ ايهتاب ٚاؿل ٖٛ اؿل ذات٘ ايعًِٝ اـبرل، بُٝٓا لد ؽبط 

أصشاب اشل٣ٛ ع٢ً اخت٬ف َػازبِٗ، ٚتعازض َٓاٖذِٗ ٚتصادَٗا َع اؿل تصادَا 

 بٝٓا ٫ ىؿ٢ إ٫ ع٢ً َٔ طُظ اهلل بصرلت٘ ٚطبع ع٢ً قًب٘ .

ٝكا ع٢ً اٯ١ٜ ايطابك١ : ٚنٝـ أخاف أْا دا٤ يف ايتؿطرل املٝطس ٭ضعد سَٛد تعً

َٔ ٖرٙ ا٭صٓاّ اييت تعبدْٚٗا، ٖٚٞ ٫ متًو يٓؿطٗا، ٫ٚ يػرلٖا ْؿعّا ٫ٚ ضسّا، ٫ٚ 

ؽاؾٕٛ أْتِ َٔ أّْهِ أغسنتِ يف عباد٠ اهلل ٖرٙ ا٭صٓاّ، ٖٚٛ ايكادز ايكاٖس، ٖٚٛ 

رٙ ا٭صٓاّ؟ ٚيف َجٌ ٖرٙ تعاىل مل ٜٓصٍ سّذ١ّ ٫ٚ بسٖاّْا ٫ٚ دي٬ّٝ ع٢ً ٚدٛب عباد٠ ٖ

أسّل بإٔ ٜهٕٛ َط٦ُّٓا؟ َٔ عبد  –أْا ٚأْتِ  –اؿاٍ اييت مٔ ؾٝٗا : أٟ اؾاْبني 

 .(39)أصٓاَّا سذاز٠ّ ٫تطّس ٫ٚتٓؿع؟ ٖرا إٕ نٓتِ تعًُٕٛ ٚتكّدزٕٚ ا٭َٛز

٢ً إَها١ْٝ سصٍٛ ضسز ع }بِالَّ ؤَْ َّشَبءَ سَثِِّ شَْْئبً{ٚقد ٜؿِٗ َٔ ا٫ضتجٓا٤ يف قٛي٘ 

ْؿ٢ عٔ ْؿط٘ اـٛف َٔ آشلتِٗ ٚيهٓ٘ اضتج٢ٓ  امل٪َٔ َٔ تًو ا٭صٓاّ، ؾإبساِٖٝ 

أٟ ٫ أخاف َا تػسنٕٛ باهلل َٔ أٚيٝا٥هِ غ٦ٝا  }بِالَّ ؤَْ َّشَبءَ سَثِِّ شَْْئبً{بعد ذيو بكٛي٘ 

 -ٚيهٔ قد ٜصٝبين غ٤ٞ َٓٗا إذا غا٤ اهلل، ؾٌٗ ميهٔ إٔ ٜكع َٔ تًو اؾُادات 

ايطس أٚ  -هلل تعاىل يف غرل َا َٛضع َٔ نتاب٘ بأْٗا ٫ تطس ٫ٚ تٓؿع اييت ٚصؿٗا ا

 ايٓؿع يٛدٛد ا٫ضتجٓا٤؟ 

يكد دا٤ ا٫ضتجٓا٤ َكسْٚا مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل ٫ٚ غو إٔ نٌ غ٤ٞ ساصٌ يف ًَو 

اٌٍَّوَ وَبَْ عٍَِّْبً  ؤَْ َّشَبءَ اٌٍَّوُ بَِّْ الَّ}ًََِب رَشَبئًَُْ بِاهلل إمنا ٖٛ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل نُا قاٍ زبٓا : 

ْؿ٢ خٛؾ٘ َٔ آشلتِٗ ثِ اضتج٢ٓ َا  ص ؾعاٖس اٯ١ٜ إٔ إبساِٖٝ 30طاٱْطإ: حَىِّْبً{

                                                           
 (871/  1أٌظس الخفاطير ألطعد حىمد ) - 39
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قد ٜكع مبػ١٦ٝ اهلل ضبشاْ٘ تأدبا َع اهلل ٭ْ٘ ع٢ً عًِ أْ٘ ٫ وصٌ غ٤ٞ يف ٖرا 

إٓ، ايهٕٛ إ٫ بأَس اهلل ٚإذْ٘، ٖٚرا مما قد ىؿ٢ ع٢ً َٔ ٫ َعسؾ١ ي٘ بأضًٛب ايكس

 أخافً٘ أٟ : ٫اضتجٓا٤ مما قب }بِالَّ ؤَْ َّشَأءَ سَثِِّ شَْْئبً{ؾكد دا٤ يف ايتؿطرل ايٛضٝط: ٚقٛي٘ 

َعبٛداتهِ يف مجٝع ا٭ٚقات إ٫ ٚقت َػ١٦ٝ زب٢ غ٦ّٝا َٔ املهسٚٙ ٜصٝبين َٔ دٗتٗا 

بإٔ ٜطكط عًٞ صِٓ ٜػذين، ؾإٕ ذيو ٜكع بكدز٠ زب٢ َٚػ٦ٝت٘ ٫ بكدز٠ أصٓاَهِ أٚ 

َػ٦ٝتٗا، ٜٚس٣ ابٔ عط١ٝ ٚغرلٙ إٔ ا٫ضتجٓا٤ َٓكطع ع٢ً َع٢ٓ : ٫ أخاف َعبٛداتهِ 

مما أغسنتِ ب٘ ٖٚرٙ اؾ١ًُ ايهسمي١ تدٍ ع٢ً ٚيهٔ أخاف إٔ ٜػا٤ زب٢ خٛيف 

َع زب٘، ٚع٢ً ْٗا١ٜ اضتط٬َ٘ ملػ١٦ٝ اهلل ضبشاْ٘، ؾُع أْ٘  زلٛ أدب إبساِٖٝ 

َ٪َٔ غايك٘ نٌ اٱميإ ٚناؾس بتًو اٯشل١، إ٫ أْ٘ تسى ا٭َس نً٘ ملػ١٦ٝ اهلل، 

أٟ : إٔ عًِ زبٞ  ِْءٍ عٍِّْبً{}ًَعِعَ سَثِِّ وًَُّ شَٚعًل َطتكبً٘ ع٢ً َا ٜسٜد اهلل ؾٝ٘، ٚقٛي٘ 

ٚضع نٌ غ٤ٞ ٚأساط ب٘، ؾ٬ ٜبعد إٔ ٜهٕٛ يف عًُ٘ إْصاٍ َا ىٝؿين َٔ د١ٗ تًو 

 .(40)املعبٛدات ايباط١ً يطبب َٔ ا٭ضباب

ٖٚٓا َطأي١ ٖٚٞ أْ٘ قد ٜكع بعض َا ٜدعٛ ب٘ املػسى َٔ دًب ْؿع أٚ دؾع ضس ساٍ 

قد اضتذابت آشلت٘ ي٘ ٚيبت طًب٘، ٖٚرا  دعا٥٘ أٚ قسٜبا َٓ٘، ؾٝعتكد ٖرا ايداعٞ أْ٘

إمنا ٖٛ ؾت١ٓ ي٘ ٚاضتدزاز ي٘، بٌ ٖٛ عكٛب١ عاد١ً شلرا ايداعٞ ايطاٍ، ٭ْ٘ ملا أعسض 

عٔ عباد٠ اهلل ايٛاسد ا٭سد ٚأصس ع٢ً عباد٠ تًو املعبٛدات ٚأغسى باهلل تعاىل، 

يػسى، ناْت عكٛبت٘ إٔ وصٌ ي٘ َا ٜت٢ُٓ ساٍ دعا٤ٙ شلا يهٞ ميطٞ يف طسٜل ا

}ًَُٔمٍَِّتُ ؤَفْئِذَرَيُُْ ؾًٝٗو ع٢ً تًو اؿاٍ يٝهٕٛ َٔ أصشاب ايٓاز، نُا قاٍ تعاىل : 

ص، ٚقد ؾصًت اؿدٜح عٔ 110طا٭ْعاّ:ًَؤَثْصَبسَىُُْ وََّب ٌَُْ ُّاِِْنٌُاْ ثِوِ ؤًََّيَ َِشَّحٍ ًََٔزَسُىُُْ فِِ طُغَْْبِٔيُِْ َّعَّْيٌَُْ{

 ٖرا يف املبشح اـاَظ .

: )ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ: إٕ ٖ٪٤٫ املػسنني قد ٜؿتٕٓٛ بٗرٙ اٯشل١، ابٔ عجُٝني ٜكٍٛ

ؾٝدعْٛٗا، ثِ ٜأتِٝٗ َا دعٛا ب٘; ؾُا ٖٛ اؾٛاب؟ ؾاؾٛاب: عٔ ٖرا إٔ ٖرٙ ا٭صٓاّ 

ٌَوُ بٌََِ ٌََِّ  َّغْزَجِْتُ الَّ}ًََِْٓ ؤَظًَُّ َِِّّٓ َّذْعٌُ ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ َِٓ مل تِٛدد َا دعٛا ب٘ قطعّا; يكٛي٘ تعاىل: 

                                                           
 (234/  2الخفظير الىطُط ) -46
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َّغَّْعٌُا دُعَبءوُُْ ًٌٌََْ عَِّعٌُا ال}بِْ رَذْعٌُىُُْ ص، ٚيكٛي٘ تعاىل: 5طا٭سكاف:  اٌْمَِْبَِخِ ًَىُُْ عَٓ دُعَبئِيُِْ غَبفٌٍَُِْ{

دعٛا ص ; ؾٝهٕٛ سصٍٛ َا14طؾاطس: ُّنَجِّئُهَ ِِثًُْ خَجِريٍ{ الََّىْفُشًَُْ ثِشِشْوِىُُْ ًَ َِب اعْزَجَبثٌُا ٌَىُُْ ًٌََََّْ اٌْمَِْبَِخِ

 ;ٌّ ب٘ َٔ باب ايؿت١ٓ اييت ٜطٌ بٗا نجرل َٔ ايٓاع; ٚايرٟ أٚددٖا ٖٛ اهلل عّص ٚد

ٌّ; ؾٝهٕٛ ٖرا  يهٔ قد ٜٴُتشٳٔ اٱْطإ بتٝطرل أضباب املعص١ٝ ابت٤٬ٶ َٔ اهلل عّص ٚد

 .(41)ايػ٤ٞ سصٌ عٓد دعا٤ ٖرٙ ا٭صٓاّ ٫ ب٘(

 الخاتمت :

يٛسٝد يًُعسؾ١ عَُٛا، ٚملعسؾ١ تٛسٝد اهلل خصٛصا، قاٍ تعاىل : ايعًِ ٖٛ املطًو ا

ص ٚأعين بايعًِ ٖٓا عًِ ايتٛسٝد املكٝد بايهتاب ٚايط١ٓ 19طقُد:{اٌٍَّوُ بِالَّ بٌَِوَ ال ؤََّٔوُ فَبعٍَُْْ}

ٚؾِٗ ايطًـ، ٭ٕ ايعًِ عًُإ عًِ دْٝا ٚعًِ آخس٠، أَا عًِ ايدْٝا ؾكد ٖٝأ اهلل أضباب٘ 

ٚبح أضسازٙ َٚا ع٢ً َسٜدٙ إ٫ ضًٛى ضبٌٝ ايبشح ٚايتذسب١ يتشصًٝ٘، أَا عًِ اٯخس٠ 

ٝٝصا ممٔ ٜطًو طسٜل اؿل ممٔ أخًد ؾكد غٝب٘ اهلل تعاىل عٔ خًك٘ متشٝصا شلِ ٚمت

ـدل ايصادم، عٔ طسٜل ايٛسٞ، إىل ا٭زض ٚاتبع ٖٛاٙ ؾ٬ ضبٌٝ يًٛصٍٛ إيٝ٘ إ٫ با

 ِِّٓ ؤَحَذٍ ؤَثَب ُِحََّّذٌ وَبَْ َِّب}٭ْ٘ خامت ا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ قاٍ تعاىل :  ٚسٞ بعد زضٍٛ اهلل ٫ٚ

ص، ٖٚٛ ٜػٌُ ايعًِ باهلل 40طا٭سصاب:{عٍَِّْبً شَِْءٍ ثِىًُِّ اٌٍَّوُ ًَوَبَْ اٌنَّجِِّْنيَ ًَخَبرََُ اٌٍَّوِ سَّعٌُيَ ًٌََىِٓ سِّجَبٌِىُُْ

ٚايّٝٛ اٯخس، ٖٚٛ أععِ ايعًّٛ ع٢ً اٱط٬م، ٭ٕ َعسؾ١ اهلل تعين َعسؾ١ ايرات اٱشل١ٝ 

ٚأزلا٥٘ ٚصؿات٘، ٚ٭ْ٘ عًِ ٜذلتب عًٝ٘ ضعاد٠ ايسٚح يف ايدْٝا ٚخ٬صٗا َٔ ايعراب يف 

 اٯخس٠،.

أَس ايتٛسٝد ٚدعً٘ َٔ أٚا٥ٌ املٗاّ  ٚيكد قدّ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ٚض١ٓ ْبٝ٘ 

بٗرا ا٭َس ٚأ٫ٚٙ اٖتُاَ٘ ؾذل٠  اي٬شّ َعسؾتٗا قبٌ نٌ غ٤ٞ، ٚقد اعت٢ٓ زضٍٛ اهلل 

سٝات٘، بٌ إٕ مجٝع ا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ قد دعًٛا غإٔ تٛسٝد اـايل يف أٚيٜٛات َٗاَِٗ، 

 بِالَّ سَّعٌُيٍ ِِٓ لَجٍِْهَ ِِٓ ؤَسْعٍَْنَب ًََِب}ِْٗ َا أزضًٛا إ٫ يريو نُا قاٍ اهلل تعاىل : ٭ِْٗ عًُٛا أ

 ص .25طا٭ْبٝا٤:{ فَبعْجُذًُِْ ؤََٔب بِالَّ بٌَِوَ الَ ؤََّٔوُ بٌَِْْوِ ٌُٔحِِ

                                                           
 (167/  4جفظير القسآن للعثُمين ) -41
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ٖٚٓا ميهٓين إٔ أبسش بعض أِٖ ايٓتا٥ر اييت ٫ست يف خاطسٟ بعد تٛؾٝل اهلل ٖٚٞ 

 :نايتايٞ 

َٛاؾك١ ايعكٌ يًٓكٌ ٚايؿطس٠ يًدٜٔ، ؾ٬ تعازض أبدا بني َا أٚساٙ اهلل تعاىل يسضً٘  (1

ٚبني ايعكٌ ايرٟ خًك٘ اهلل تعاىل يعبادٙ، ٚإْ٘ ميهٔ إعُاٍ ايعكٌ ايطًِٝ يف 

اؾاْب ايعكدٟ ٭ْ٘ ٜعطد أديت٘ ٜٚدلش أُٖٝت٘ ٜٚٓطـ أباطٌٝ املًشدٜٔ ٚأزادٝـ 

 ايصا٥ػني .
يػٝطإ ٭ْٗا ضبب يف نٌ خطاز٠ يف ايدْٝا ٚاٯخس٠، خطٛز٠ اتباع خطٛات ا (2

َٚعسؾتٗا ٫ تتِ إ٫ بايعًِ ٚاتباع ْٛز ايٛسٞ، ٚ٭ٕ اتباع ايػٝطإ غسى ٚطاعت٘ 

 عباد٠ ي٘ ٖٚٞ نؿس باهلل تعاىل . 
دق١ ٚخطٛز٠ ايػسى يف إٓ ٚاسد مما ٜطتًصّ َعسؾ١ دقا٥ك٘ ٚأٚصاؾ٘ ٚأْٛاع٘ ٚاٱملاّ  (3

 . بتؿاصًٝ٘ خػ١ٝ ايٛقٛع ؾٝ٘
املؿاضد ايٛخ١ُٝ اييت ٜذلنٗا ايػسى ع٢ً صاسب٘ أٚ أصشاب٘ ٚأثسٙ ايطًيب اؾًٞ  (4

 ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُع.
اـًٌ ايهبرل ايٓاغ٧ يف أؾٗاّ املػسنني َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ قًب يًشكا٥ل ٚاتباع  (5

يٮٖٛا٤ ٚطُظ يًديٌٝ ايسباْٞ ٚكايؿ١ اؿل ٚاٱصساز ع٢ً ايباطٌ بػرل ديٌٝ ٫ٚ 

 بسٖإ.
ع٢ً  املكابٌ لد ٚضٛح ا٭دي١ اييت ضاقٗا اهلل تعاىل يف نتاب٘ ٚض١ٓ ْبٝ٘  ٚيف (6

امساف املػسنني عٔ املٓٗر اؿل، َٚٔ تًو ا٭دي١ عصٚؾِٗ عٔ زلاع ايكسإٓ 

 ٚتدبسٙ ٚاَتٓاعِٗ عٔ إقا١َ سذذ٘ 
 ٚيعٌ َٔ أِٖ ايتٛصٝات اييت ٫ بد َٓٗا يف ختاّ ٖرٙ اجملُٛع١ َٔ املباسح َا ًٜٞ:

إٔ ٜتِ ا٫ٖتُاّ بٗرا اؾاْب، ٭ْ٘ ايطبٌٝ ايٛسٝد يًٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾ٬ ضبٌٝ  (1

 اٌْجَنَّخَ عٍََْوِ اٌٍّوُ حَشَََّ فَمَذْ ثِبٌٍّوِ ُّشْشِنْ َِٓ بَِّٔوُ}يًؿٛش ٚايٓذا٠ إ٫ بتٛسٝد اـايل نُا قاٍ تعاىل : 

 ص72طاملا٥د٠:{ ؤَٔصَبسٍ ِِْٓ ٌٍِظَّبٌِِّنيَ ًََِب اٌنَّبسُ ًََِإًَْاهُ
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بني ايٓاع  ايه٦ٛدٚ٭ْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ْٓػس اؿل ٚايٓٛز اٱشلٞ َع ٚدٛد ٖرٙ ايعكب١  (2

ٚايٛاقع ٜ٪ٜد ذيو، َٔ داْب آخس ؾإْ٘ ٫ بد َٔ ايتد١ًٝ قبٌ ايتش١ًٝ، ٚأٟ ؼ١ًٝ تتِ 

 َع ٚدٛد ٖرا ايطِ ايص٩اّ .
٫ بد إٔ ٜهٕٛ ٚيهٞ ٜتِ ْػس ٖرا اـرل املتُجٌ بتٛسٝد اهلل ضبشاْ٘ ْٚبر ايػسى  (3

غإٔ ايتٛسٝد َٔ أٚىل َٗاّ ايدعا٠ ٚاملعًُني ٚايٛعاظ ٚاـطبا٤ ٚاملسبني، ٚإٔ ٫ 

ٜػؿًٛا أبدا عٔ ٖرا ا٭َس َُٗا بًؼ بِٗ ايعٔ إٔ ايٓاع ع٢ً خرل ٚأِْٗ قد بًػٛ 

 ًَىُُ بِالَّ ثِبٌٍّوِ ؤَوْثَشُىُُْ ُّآُِِْ ًََِب}اؿصا١ْ َٔ ايػسى ؾإٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ : 

 ص.106طٜٛضـ:{شْشِوٌَُُِّْ

 : والمراجع المصادر

قُد ا٭َني بٔ قُد بٔ املدتاز أضٛا٤ ايبٝإ يف إٜطاح ايكسإٓ بايكسإٓ  (1

 -ٖب داز ايؿهس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع برلٚت  1393 اؾهين ايػٓكٝطٞ

 ّ 1995 -ٖب 1415يبٓإ - برلٚت ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ ايؿهس داز ٖب 1393 ايػٓكٝطٞ اؾهين املدتاز بٔ قُد بٔ ا٭َني قُد بايكسإٓ ايكسإٓ إٜطاح يف ايبٝإ أضٛا٤  ّ 1995 -ٖب 1415يبٓإ

  http://www.altafsir.com ايتؿاضرل َٛقع سَٛد ٭ضعد ايتؿاضرل أٜطس  http://www.altafsir.com  أٜطس ايتؿاضرل ٭ضعد سَٛد َٛقع ايتؿاضرل (2

ايهبرل دابس بٔ َٛض٢ بٔ عبد ايكادز بٔ دابس أبٛ أٜطس ايتؿاضرل يه٬ّ ايعًٞ  (3

َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ، املد١ٜٓ املٓٛز٠، املًُه١ ايعسب١ٝ  بهس اؾصا٥سٟ

 2003ّ/ٖب1424 اـاَط١، ايطبع١ ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ املٓٛز٠، املد١ٜٓ ٚاؿهِ، ايعًّٛ َهتب١ اؾصا٥سٟ بهس أبٛ دابس بٔ ايكادز عبد بٔ َٛض٢ بٔ دابس ايهبرل ايعًٞ يه٬ّ ايتؿاضرل أٜطس  2003ّٖب/1424ايطعٛد١ٜ ايطبع١ اـاَط١، 

ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس ب ايطبع١ ايتْٛط١ٝ ايػٝذ قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز داز ضشٕٓٛ  (4

 ّ 1997 - تْٛظ - ٚايتٛشٜع يًٓػس ضشٕٓٛ داز عاغٛز بٔ ايطاٖس قُد ايػٝذ ايتْٛط١ٝ ايطبع١ ب ٚايتٜٓٛس ايتشسٜس  ّ 1997 -تْٛظ  -يًٓػس ٚايتٛشٜع 

تؿطرل ابٔ أب٢ سامت اٱَاّ اؿاؾغ أبٛ قُد عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ سامت ايساشٟ  (5

 ايطٝب قُد أضعد:  ؼكٝل 10/  ا٭دصا٤ عدد صٝدا، - ايعصس١ٜ املهتب١ ايساشٟ سامت أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد قُد أبٛ اؿاؾغ اٱَاّ سامت أب٢ ابٔ تؿطرل  ؼكٝل : أضعد قُد ايطٝب 10صٝدا، عدد ا٭دصا٤ /  -املهتب١ ايعصس١ٜ 

تؿطرل ابٔ نجرل أبٛ ايؿدا٤ إزلاعٌٝ بٔ عُس بٔ نجرل ايكسغٞ ايدَػكٞ احملكل:  (6

 ّ 1999 - ٖب1420 ايجا١ْٝ ايطبع١ ٚايتٛشٜع يًٓػس طٝب١ داز ض١َ٬ قُد بٔ ضاَٞ:  احملكل ايدَػكٞ ايكسغٞ نجرل بٔ عُس بٔ إزلاعٌٝ ايؿدا٤ أبٛ نجرل ابٔ تؿطرل  1999 -ٖب 1420ضاَٞ بٔ قُد ض١َ٬ داز طٝب١ يًٓػس ٚايتٛشٜع ايطبع١ ايجا١ْٝ 

قُٛد ا٭يٛضٞ أبٛ  زٚح املعاْٞ يف تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ ٚايطبع املجاْٞتؿطرل  (7

 برلٚت - ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز ايؿطٌ أبٛ ا٭يٛضٞ قُٛد املجاْٞ ٚايطبع ايععِٝ ايكسإٓ تؿطرل يف املعاْٞ زٚح تؿطرل  برلٚت -داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ  ايؿطٌ
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قُد بٔ عُس بٔ اؿطني ايساشٟ ايػاؾعٞ املعسٚف بايؿدس ٟ تؿطرل ايؿدس ايساش (8

 ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز/  ايٓػس داز ايدٜٔ ؾدس اهلل عبد أبٛ ايساشٟ بايؿدس املعسٚف ٞايػاؾع ايساشٟ اؿطني بٔ عُس بٔ قُد ايساشٟ ايؿدس تؿطرل  ٞايساشٟ أبٛ عبد اهلل ؾدس ايدٜٔ داز ايٓػس / داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسب

عبد ايسمحٔ بٔ ْاصس بٔ ايطعدٟ احملكل : عبد ايسمحٔ بٔ َع٬ تؿطرل ايطعدٟ  (9

 1:  ا٭دصا٤ عدد ّ 2000- ٖب1420 ا٭ٚىل:  ايطبع١ ايسضاي١ َ٪ضط١ ايًٛول َع٬ بٔ ايسمحٔ عبد:  احملكل ايطعدٟ بٔ ْاصس بٔ ايسمحٔ عبد ايطعدٟ تؿطرل  1ّ عدد ا٭دصا٤ :  2000-ٖب 1420ايًٛول َ٪ضط١ ايسضاي١ ايطبع١ : ا٭ٚىل 

 1991 ايّٝٛ، أخباز ايػعساٟٚ، َتٛيٞ قُد ايػعساٟٚ، تؿطرل  1991، قُد َتٛيٞ ايػعساٟٚ، أخباز ايّٝٛ، تؿطرل ايػعساٟٚ (10

 اؾٛشٟ ابٔ داز ايعجُٝني، صاحل بٔ قُد ايهسِٜ، ايكسإٓ تؿطرل  ، داز ابٔ اؾٛشٟقُد بٔ صاحل ايعجُٝني ايهسِٜ،تؿطرل ايكسإٓ  (11

، داز ايهتب مجع ٚتستٝب/ قُد أٜٚظ ايٓد٣ٚ ،ايتؿطرل ايكِٝ ٫بٔ ايكِٝ (12

 برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب داز ايٓد٣ٚ، أٜٚظ قُد/ ٚتستٝب مجع ايكِٝ، ٫بٔ ايكِٝ ايتؿطرل  ايع١ًُٝ، برلٚت

 1998 ايكاٖس٠، َصس، ْٗط١ داز طٓطا٣ٚ، ضٝد قُد. د ايٛضٝط ايتؿطرل  1998، داز ْٗط١ َصس، ايكاٖس٠، ايتؿطرل ايٛضٝط د. قُد ضٝد طٓطا٣ٚ (13

تٗرٜب اٯثاز َطٓد ابٔ عباع أبٞ دعؿس قُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد ايطدلٟ ؼكٝل  (14

 ايكاٖس٠ املدْٞ َطبع١ غانس قُد قُٛد ؼكٝل ايطدلٟ ٜصٜد بٔ دسٜس بٔ قُد دعؿس أبٞ عباع ابٔ َطٓد اٯثاز تٗرٜب  قُٛد قُد غانس َطبع١ املدْٞ ايكاٖس٠

اؾُع بني ايصشٝشني ايبدازٟ َٚطًِ قُد بٔ ؾتٛح اؿُٝدٟ داز ايٓػس / داز  (15

ّ ؼكٝل : د. عًٞ سطني ايبٛاب 2002 -ٖب 1423 -يبٓإ/ برلٚت  -ابٔ سصّ 

 ايجا١ْٝ: ايطبع١ ايبٛاب سطني عًٞ. د:  ؼكٝل 2002ّ - ٖب1423 - برلٚت/ يبٓإ - سصّ ابٔ داز/  ايٓػس داز اؿُٝدٟ ؾتٛح بٔ قُد َٚطًِ ايبدازٟ ايصشٝشني بني اؾُع  ايطبع١: ايجا١ْٝ

 1406 برلٚت، ايع١ًُٝ، ايهتب داز ٖساع، خًٌٝ قُد ايتٛسٝد، دع٠ٛ  1406، داز ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، قُد خًٌٝ ٖساع ،دع٠ٛ ايتٛسٝد (16

صشٝض ايبدازٟ قُد بٔ إزلاعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ اؾعؿٞ داز ابٔ نجرل،  (17

 ايبػا دٜب َصطؿ٢. د:  ؼكٝل 1987 - 1407 ايجايج١، ايطبع١ برلٚت – ايُٝا١َ نجرل، ابٔ داز اؾعؿٞ ايبدازٟ عبداهلل أبٛ إزلاعٌٝ بٔ قُد ايبدازٟ صشٝض  ؼكٝل : د. َصطؿ٢ دٜب ايبػا 1987 - 1407ايطبع١ ايجايج١،  برلٚت –ايُٝا١َ 

املطٓد ايصشٝض املدتصس َطًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿطٔ ايكػرلٟ ايٓٝطابٛزٟ  (18

 -داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ  احملكل: قُد ؾ٪اد عبد ايباقٞ ٖب(261)املتٛؾ٢: 

 برلٚت - ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز ايباقٞ عبد ؾ٪اد قُد: احملكل( ٖب261: املتٛؾ٢) ايٓٝطابٛزٟ ايكػرلٟ اؿطٔ أبٛ اؿذاز بٔ َطًِ املدتصس ايصشٝض املطٓد  برلٚت

ؼكٝل َ٪ضط١ ايٓػس اٱض٬َٞ ايتابع١ ؾُاع١ املدزضني ايطبع١: ايؿسٚم ايًػ١ٜٛ  (19

 ا٭ٚىل: ايطبع١ املدزضني ؾُاع١ ايتابع١ اٱض٬َٞ ايٓػس َ٪ضط١ ؼكٝل ايًػ١ٜٛ ايؿسٚم  ا٭ٚىل

  http://www.altafsir.com ايتؿاضرل َٛقع قطب، ضٝد ايكسإٓ ظ٬ٍ يف  http://www.altafsir.comرل َٛقع ايتؿاضب، ضٝد قطيف ظ٬ٍ ايكسإٓ  (20

قُد ؾ٪اد عبد ايباق٢ داز ايٓػس / داز ايً٪ي٪ ٚاملسدإ ؾُٝا اتؿل عًٝ٘ ايػٝدإ  (21

 برلٚت ب ايؿهس داز/  ايٓػس داز ايباق٢ عبد ؾ٪اد قُد ايػٝدإ عًٝ٘ اتؿل ؾُٝا ٚاملسدإ ايً٪ي٪  ايؿهس ب برلٚت
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بٔ سٓبٌ احملكل : غعٝب ا٭زْ٪ٚط ٚآخسٕٚ َ٪ضط١ ايسضاي١ ايطبع١ َطٓد أمحد  (22

  1999ّ ٖب،1420 ايجا١ْٝ ايطبع١ ايسضاي١ َ٪ضط١ ٚآخسٕٚ ا٭زْ٪ٚط غعٝب:  احملكل سٓبٌ بٔ أمحد َطٓد  1999ّٖب، 1420ايجا١ْٝ 

ايصٜات ب ساَد عبد ايكادز ب قُد ايٓذاز إبساِٖٝ َصطؿ٢ ب أمحد املعذِ ايٛضٝط  (23

  ايعسب١ٝ ايًػ١ فُع:  ؼكٝل ايدع٠ٛ داز ايٓذاز قُد ب ايكادز عبد ساَد ب ايصٜات أمحد ب َصطؿ٢ إبساِٖٝ ايٛضٝط املعذِ  داز ايدع٠ٛ ؼكٝل : فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ

 َٛقع ايتؿاضرل ايٛضٝط قُد ضٝد طٓطاٟٚ َصدز ايهتاب (24

http://www.altafsir.com  ايتؿاضرل َٛقع ايهتاب َصدز طٓطاٟٚ ضٝد قُد ايٛضٝط http://www.altafsir.co 

َهتب١ ايعًّٛ  ضًُٝإ بٔ أمحد بٔ أٜٛب أبٛ ايكاضِ ايطدلاْٞ ايهبرل املعذِ (25

 ؼكٝل : محدٟ بٔ عبد 1983 - 1404املٛصٌ ايطبع١ ايجا١ْٝ  -ٚاؿهِ 

 ايطًؿٞ اجملٝد عبد بٔ محدٟ:  ؼكٝل 1983 - 1404 ايجا١ْٝ ايطبع١ املٛصٌ - ٚاؿهِ ايعًّٛ َهتب١ ايطدلاْٞ ايكاضِ أبٛ أٜٛب بٔ أمحد بٔ ضًُٝإ ايهبرل املعذِ  اجملٝد ايطًؿٞ

 ايعسب١ٝ إىل ْكً٘ ٖب(1300دٴِٚشٟ )املتٛؾ٢: زٜٓٗازت بٝذل إٓ  ته١ًُ املعادِ ايعسب١ٝ (26

َّد :عًٝ٘ ٚعًل  ٚاٱع٬ّ، ايجكاؾ١ ٚشاز٠: ايٓاغس اـٝاط مجاٍ ايٓعٳُٝٞ، ضٳًِٝ ق

 ّ 2000 - 1979 َٔ ا٭ٚىل،: ايطبع١ ايعساق١ٝ اؾُٗٛز١ٜ
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 (ٖب1300: املتٛؾ٢) دٴِٚشٟ إٓ بٝذل زٜٓٗازت ايعسب١ٝ املعادِ ته١ًُ  


