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يح ؟َرِِس  ِ!بٌّ

َِِـقًلَونَدََثََُلَثََ اِريِخ،يمِدَفدَاـَؼَنَاـعَََ َ،ََواـَعفِدَاجَلديِد،ََوادـِطِق،َواـتَّ

ريَم(َََطَذَ َِ َيُسوَعَادِسقحَ)ِطقَسىَابَنَ َأنَّ  

َ ِهََوَخَََبَػٌ نَِطـِدََربِّ ِِ )اهلل(،َاـِِؼِهََرُسوٌلَ  

ه َََوَأكَّ ا،ََوََلَابَنَاـربِّ ـَقَسََربًّ  

ـََٰوََلَ ـًَٰفا،إـ ِهََوََلَابَنَاإِلـ  
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  اْلَحؿدُ 
ِ
، رب   لل ـَ الةُ  اْلَعالؿق المُ  والصَّ  .واْلُؿْرَسؾقـ األَْكبقاءِ  َأْشرِف  َطؾك والسَّ

 ا ُ:َبْعُدُُأمَّ

ـَ  يف الـَّاُس  َفَؽان ـِ  لْؾَؿِسقح َيـُْظرون فَِؾْسطق  َطَؾك َدْطقَتف َيبدأَ  أنْ  َقْبَؾ  َمْريؿَ  اب

ا مِْثُؾفؿ، إْكسانٌ  أكَّف  :قِْسؿقنِ  إلى اْكَؼَسُؿوا اْلَقُفقد لَِؼقمِف َدْطقَتف َبدأَ  وَلؿَّ

ل ُققه َققمٌ  :األَوَّ ـُقا َصدَّ   وأكَّف بِِرَساَلتف، وآَم
 
ـَ  ُمرَسٌؾ  َبشرٌ  َكبل   مِ

ِ
  الل

 .إَِلْقفؿْ 

ُبقه: الثَّاين والِؼْسمُ  عٍ  بَِلكَّف واتََّفُؿقه بِف، ُيممِـقا ولؿْ  كذَّ ة ُمدَّ  .لؾـُُّبقَّ

ؿاءِ  إلك اْلَؿِسقح َرْفع وَبْعدَ   أنَّ  َفادَّطك ُبقلِس، َجاءَ  َقؾِقَؾة بَِسـَقاٍت  السَّ

ـُ  وأكَّف فٌ إلـٰ اْلَؿِسقح ، اب
ِ
بُّ  وأكَّف الل ـُ  الرَّ ِب، واب  كإل ُيَضاف َثالٌث  قِْسمٌ  َفـََشل الرَّ

ـِ   .ِذْكُرهؿا اآلكِػ اْلِؼْسؿق

ـْ  واْلَجقاُب  ـُ  فٌ إلـٰ  اْلَؿِسقَح  إنَّ : ُؼقَلة)مَ  اْلَؿُؼقلة َهِذه ط بُّ  وأكَّف ِف،اإللـٰ واب  الرَّ

ـُ  ب   واب ـْ ( الرَّ ـَ  مِ ـَ  َمـُْؼقلة)أي:  َكْؼؾقَّةٌ  مِـَْفا َطْشرَ  إْحَدى َوْجًفا، َثالثِق  اْلَعفد مِ
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 والتَّْػؽِقر واْلَؿـْطِِؼ  بِاْلَعؼؾِ  َمْعؾقمة)أي:  َطْؼؾقَّةٌ  َطَشرَ  تَّةَ وِس  ،(واْلَجِديد اْلَؼِديؿ

ِحقح ـِ  ُهـَاك أنَّ  أي) َتاِريِخقَّة مِـَْفا واْثـََتانِ  ،(الصَّ ـَ  َشاِهَدي نِ  التَّاِريخ مِ  َطؾك َيُدَّلَّ

ـَ  اْلَعِؼقدة َهِذه أنَّ   َيْعَؾؿْ  ولؿْ  الُل، وُهق َشراْلبَ  رب   ِطـْدِ  مِـ َلْقَسْت  اْلَبَشر، اْختَِراع مِ

ا اْلَؿِسقُح  بَِفا لِقُؾ  ،(األَْرضِ  َطؾك َكانَ  َلؿَّ لقُؾ  ُهق اْلَخاتِؿل األَِخقرُ  والدَّ  الُؼْرآنُّ  الدَّ

ـَ  وَّل ربًّا َلْقَس  َرُسقٌل، َبَشرٌ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك ِب، اْب ـَ  وَّل ًفاإلـٰ وَّل الرَّ  .فِ اإللـٰ اْب

ََُجبسَك اْىَجْحَش إََز َقضََُّذ َٗقْذ ََْضخ إىٚ اْى ّْ٘اع ِثَحَضِت ُفُظٍ٘ه َخ  َِٕزٓ أ

 :َفُقيُذ ،اأَلِدىَّخ

 ل اْلَفْصل وَّ
َ
ة الـَّْؼؾِقَّة.: األ  األَِدلَّ

 ة اْلَعْؼؾقَّة.: الثَّاين الَفْصل  األَِدلَّ

 ة التَّاِريخقَّة.: الثَّالث الَفْصل  األَِدلَّ

 ابع الَفْصل
َّ
ة اْلُؼرْ : الر  آكقَّة.األَِدلَّ

 س اْلَفْصل

ِ

ٌة.: اخلَام  ُمْؾحٌؼ فِقف َفقائُد َطامَّ

    

 .اْلَبْحث َفنِلى اهللُ، َشاءَ  إنْ  اْلُؿَباَرك اْلَبْحث َهَذا بِِؼَراَءة َكْبَدأ واآلنَ 
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و
ْ
ص
َ
لِاىف وَّ

َ
ة:ِاأل

َّ
ى د 
َ
ةِاأل ييَّ

ْ
ل
َّ
ِاىو

ََِّ َِ اأَلِدىََّخ َٗرَزض ْٖذ ٍِ َّ: )ٍَُق٘ىخ ُثْغالُ َيَٚػ ٗاْىَجِذيذ اْىَقِذيٌ اْىَؼ  إ

ََِضيح  :َػَشش أَحَذ اأَلِدىَّخ َِٕزٓ َٗػَذُد ،(َسةٌّ اْى

(1) 

بُّ  ُهق اْلَؿِسقح إنَّ  :ُيَؼال أنْ  َيِصح   َكْقف ـُ ا أو الرَّ ب   ب  ُتقَجد َّل أكَّف َمعَ  الرَّ

ـَ  أي   يف َصريَحةٌ  َواِحدةٌ  ِطبارةٌ  َس  يف وَّل األَْرَبعة األَكاِجقؾِ  مِ  الثَّالثة ائِؾالرَّ

ـْ  َقاَل  اْلَؿِسقح أنَّ  َطؾك َتـُصُّ  بَِفا اْلُؿْؾَحؼة والِعْشِريـ  إكَّف: َصريحةٍ  بِِعَبارةٍ  َكْػِسف ط

ـُ  ، اب ب  ،ا أو الرَّ ـُ ا أو الُل، إكَّف أوْ  لربُّ   ب
ِ
ةَ  الل ـَ  ُجزءٌ  كَّفأِ  أوْ  ،(ووَّلَدةٍ  َكَسٍب  )ُبــُـقَّ  مِ

،
ِ
، اُت ذَ  ِهل َذاَتف نَّ أِ  أوْ  الل

ِ
، لَِؿِشقئة ُمَساويةٌ  َمِشقئَتف نَّ أِ  أوْ  فِْعُؾف، فِْعَؾف نَّ وأِ  الل ب   الرَّ

ـْ  اللُ  َعالك. )تَ ن لف ِشركٌة مع الل يف شلٍء مـ صػاتف، أو أِ َراِزٌق  أوْ  َخالٌِؼ، كَّفأِ  أوْ   ط

ا َذلِؽ  (.َكبقًرا ُطُؾقًّ

 يف َذلِؽ ِذكرُ  الْسَتَػاَض  وَراِزًقا اوَخالِؼً  وربًّا ًفاإلـٰ  اْلَؿِسقُح  َكان لقْ  َكَعْؿ،

ٌق  أمرٌ  ألكَّف ،األََكاِجقؾ ا ،اْلَعِؼقدة بُِلُصول ُمَتعؾِّ ع لؿْ  َفؾؿَّ ـْ  َشقًئا لِـَْػِسف َيدَّ  َفنِكَّف َذلِؽ مِ

ـْ  بِـَْػِسف َأْدَرى َفُفق بَِفَذا، ُيقَصػ أنْ  َيِصحُّ  َّل  .َغْقره مِ
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ـِ  كالًما فِقفا يِجد وإْكَصاٍف  اِديَّةٍ بِِحقَ  األََكاِجقؾ يف واْلُؿَتلم ؾ  اْلَؿِسقح ط

بقبِقَّة وْصَػف ُيـَاقِض ، َطْبدٌ  أكَّف فِقَفا َجاءَ  َفَؼدْ  تؿاًما، واألُُلقِهقَّة بِالرُّ
ِ
 وأكَّف ،لفُ  ُيَصؾ ل لل

، َمِشقَئةِ  َمعَ  َلف َمِشقئة َّل
ِ
ؾ َيِجدُ  َكَؿا الل  َكالمِف يف َفرَ َأضْ  اْلَؿِسقح أنَّ  فِقَفا اْلُؿَتَلم 

ْعَػ  ، وسقليت قريبا ذكر وَرُسقُلف الل َطبدُ بشٌر، وأكف  وَأكَّفُ  واْلَخْقَف، والَعْجزَ  الضَّ

 .كثقرة طؾك ذلؽ أدلٍة إكجقؾقة

اس طا الـَّ قح هق الل أو ابـ الل، أو الرب أو ابـ الرب؛ لدَ ِس لق كان الؿَ  ؿَّ ثُ 

اس إلك الرب يدطق الـَّ  ألنَّ ٍة يف األكاجقؾ، طـف ذلؽ بؽثر دَ رَ قَ ـــبادة كػسف، ولَ إلك طِ 

فقؽقن ، ذي يخؾؼفؿ ويرزقفؿ وُيـؿقتفؿ ويحققفؿق رهبؿ الَّ ف هُ طبادة كػسف، ألكَّ 

بعبارة سقح وَّل مرة واحدة ف لؿ يِرد طـف الؿَ ولؽـ القاقع أكَّ ا ألن ُيعبد، مستحؼًّ 

شاه أن يؼقل قال )اطبدون(، وحا بلنأكف دطا الـاس إلك طبادة كػسف، واضحة 

يف وصػ أكبقاءه الذيـ هؿ صػقة ذلؽ، وصدق الل إذ قال يف الؼرآن العظقؿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿خؾؼف 

، ومعـك اآلية الؽريؿة: ما يـبغل ألحد مـ البشر أن (1)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ

ل الل طؾقف كتابف ويجعؾف حؽًؿا بقـ خؾؼف ويختاره كبقًّ  ا، ثؿ يؼقل لؾـاس: ُيـز 

، بؾ الـبل الصادق يدطق الـاس إلك طبادة الل، وَّل يتعدى (ون مـ دون اللاطبد)

 طؾك حؼقق ربف ومقَّله.

                                          

 .97سقرة آل طؿران:  (1)
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(2) 

 ُهق اْلَؿِسقَح  إنَّ : ُؼقَلة)مَ  اْلَؿُؼقَلة لَِفِذه إْثَباٌت  ُيقَجدُ  َّل أكَّف َذلَِؽ  إِلك َأِضْػ 

ـُ ا أو اللُ    ب
ِ
ابِؼةِ  اْلُؽتِب  يف َّل( الل ُبقرِ  تَّْقَراةِ كال لإلِْكِجقِؾ؛ السَّ  اْلؽَِتاِب  يف وَّل، والزَّ

ِذي  .ُؼْرآنالْ  وُهق اإِلْكِجقؾ؛ َبْعد َجاءَ  الَّ

َفا َكَعؿْ  رِ  فَؾؿْ  اْلَؽِريؿة، اْلَؼاِرَئةُ  وَأيتَُّفا اْلَؽِريؿ الَؼاِرُئ  َأيُّ  َأيُّ  وَّل، التَّْقَراةُ  ُتَبش 

ـَ  كَِتاٍب  َؿاءِ  مِ ـْ  بِـَْػِسف َسَقـِْزُل  اللَ  بَِلنَّ  َقطُّ  السَّ  َبَشًرا لَِقُؽقنَ  َسَؿاَواتِف َسْبع َفْقِق  مِ

 َتعاَلك َمَعفؿ، وَيْشَرَب  وَيْلُكَؾ  وَيْدُطقُهؿ، الـَّاَس، وُيَخاصِب األَْرِض، طؾك َيْؿِشل

ـْ  اللُ  ا َذلِؽ َط ـْ  َفْضاًل  َكبِقًرا، ُطؾقًّ َؼ  َقَػاه، َطؾك وُيْصَػعَ  ُيَفانَ  َأنْ  َط  ةِ َخَشبَ  َطَؾك وُيَعؾَّ

ْؾب،  ،واإلهاكات الـََّؼائصِ  لَِفِذه َمَحالًّ  َيُؽقنَ  أنْ  اللُ  َتَعالك وْجِفِف، يف وُيْبَصَؼ  الصَّ

ـَ  أنْ  اللُ  وَتعالك ـْ  َأْطَداَءه ُيَؿؽ   .َكَراَمَتفُ  لُقِفقـُقا َرُسقلِف مِ

    

 (3) 

ـْ  اْلَعْؽسِ  َطَؾك َبْؾ  ـِ  يف َوَردَ  َفَؼدْ  ؛َذلَِؽ  مِ  َيِزيدُ  َما واْلَجِديدِ  ْلَؼِديؿِ ا اْلَعْفَدي

ـَ  َطَؾك ا َثالثِق  َذاٌت  َلفُ  اللَ  وأنَّ  َذاٌت، َلفُ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك ُوُضقٍح  بُِؽؾ   َتدلُّ  َكصًّ

ـْ  ُمـَْػِصؾةٌ  الل َذاَت  وأنَّ  ُأْخرى، ا اْلَؿِسقِح، َذاِت  َط  َلْقَس  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك َيدلُّ  مِؿَّ

، ـَ اب وَّل اللَ  ُهق
ِ
دِ  َطِؼقَدة ُبْطالنِ  َطَؾك -أْيًضا- وَيدلُّ  الل  التَّْثؾِقِث، وَطِؼقَدةِ  التََّجسُّ

ُروعِ  أَوانُ  وَهَذا  :الـُُّصقصِ  َهِذه ِذْكرِ  يف الشُّ
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ِْٖذ َُّظُ٘ص ٌِ اْىَؼ َّ ُرَقشُِّس اىَّزي اْىَقِذي َٕب َراِرٔ، في َٗاِحٌذ اهلَل أ ََْضٌخ َٗػَذُد  َخ

 ِٗػْشُشُٗ

 (:4: 6 التَّْثـِقة ْػرُ )ِس   -1,

بُّ : إِْسَرائِقُؾ  َيا اْسَؿعْ »  «.َواِحٌد  َرب   ـُفــَاإلـٰ الرَّ

، (11/17« )إْكِجقؾ ُمْرُقص» يف اْلَجِديدِ  اْلَعْفدِ  يفأيضا  َمْذُكقرٌ  الـَّصُّ  وَهَذا

بُّ : إِْسَرائِقُؾ  َيا اْسَؿعْ فلجابف يسقع: إن أول كؾ القصايا: »ولػظف:   َرب   ـَاـُفـإلـٰ الرَّ

 «.َواِحٌد 

اهدُ  ـْ  والشَّ بُّ : )لق كان ربًّا لؼال اْلَؿِسقَح  أنَّ  ُهق الـَّص   َهَذا مِ  ُهق الرَّ

ب  : )َقاَل  َبْؾ  ،(ؽؿفُ إَلـٰربؽؿ وأكا : )أوْ  ،(ؽؿفُ إَلـٰالؿسقح : )أوْ  ،(اْلَؿِسقح  الرَّ

ـْ  َيَتَؽؾَّؿ َفُفق ،(ُفـَاإَلـٰ رويُ  َتؿاًما، َذاتِف َغقر َذاٍت  َط فؿ، كؾ   الـاسِ  فُ إَلـٰهق  الل أنَّ  َؼر 

 إنَّ : َمُؼقلةُ  بَِذلِؽ َفَبَطؾْت  ًفا،إلـٰ  وَيتَِّخُذه اللَ  َيْعبدُ هق كػسف أكف هذا يتضؿـ و

ِف، ِطَباَدةِ  أوْ  َكْػِسف ِطَباَدةِ  إلك َدَطا وأكَّف ُف،اإِللـٰ ُهق اْلَؿِسقَح  ـْ  َحاَشاه ُأم   َبْؾ  َذلِؽ، مِ

  اَدةِ ِطبَ  إلك َدَطا
ِ
ُسؾ َجَؿقعُ  َفَعَؾ  َكَؿا َلفُ  َشِريَؽ  َّل وْحَده الل  .الرُّ

 (:11:11 ُسَؾْقَؿان ْؽَؿةُ )حِ   -2,

 «.بِاْلَجِؿقع اْلُؿْعَتـل َأْكَت  إالَّ  هٌ إلـٰ َلْقَس  إذْ »
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 (:17 ،11/ 17 الثَّان ُؿؾقك)الْ   -3,

ب   َأَمامَ  َحزققَّا وَصؾَّك» بُّ  أيُّفا: وَقاَل  الرَّ  َفْقَق  اْلَجالِس إْسَرائِقَؾ  فَ إلـٰ الرُّ

َؿاءَ  َصـَْعَت  َأْكَت . األَْرضِ  َمَؿالِِؽ  لُِؽؾ   وْحَدك هُ اإللـٰ ُهق َأْكَت . الَؽُروبقؿ  السَّ

 .واألَْرض

َفا واآلنَ  ب   أيُّ ـْ  َخؾ ْصـا ،فـاإلـٰ الرَّ  ُكؾُّفا األَْرضِ  َمَؿالُؽ  َفَتْعؾؿ ،(1)َيِده مِ

بُّ  َأْكَت  أكََّؽ   «.وْحَدك هُ اإللـٰ الرَّ

 (.12 ،16 :19 )إشعقاء يف وُهق

 (:11 :41 )إشعقاء  -4,

ب   أَكا أَكا»  «.ُمَخؾ ٌص  َغْقِري وَلْقَس  ،الرَّ

 (:8 ،6 :44 )إشعقاء  -5,

بُّ  َيُؼقُل  َهَؽذا» ُل  أَكا: اْلُجـقد ربُّ  وَفاِديف، إْسَرائِقَؾ  َمؾُِؽ  الرَّ  اآلِخرُ  وأَكا األوَّ

 وَأْخَبْرُتؽ؟ الَؼِديؿ ُمـْذ َأْطَؾؿُتؽ أَما. َتْرَتاُطقا وَّل َتْرَتِعبقا َّل.. .َغْقري هإلـٰ وال

 «.بَِفا؟ َأْطَؾؿُ  َّل َصْخرة وَّل َغقرِي هٌ إلـٰ ُيقَجد َهْؾ . ُشُفقِدي َفَلْكُتؿ

 (:7:46ِ)إشعقاء  -6,

 «.ِمْثؾي َلْقسو هاإللـٰ ،آَخر وَلْقَس  اهللُ  أَكا ألك ل اْلَؼِديؿ، ُمـْذ األُولقات اْذُكروا»

                                          

 يعـل َمـؾِـؽ أشقر. (1)
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 (:8:41ِ)إشعقاء  -7,

بُّ  أَكا»  َتْسبِقِحل وَّل ،آلَخرَ  ُأْططِقه ال وَمْجِدي اْسؿل، َهَذا الرَّ

 «.لْؾَؿـُْحقَتات

بُّ  َيؼقُل ( 11-11ِ:41ِ)إشعقاء ويف  -8,  :الرَّ

ب   أَكا أَلْقَس » . ِسواي لْقَس  وُمـَخـؾ ـٌص  َبار   فٌ إلـٰ  ،َغْقرِي آَخـر هإلـٰ وال الرَّ

 «.آَخر وَلْقَس  اهللُ  أَكا ألك ل ،األَْرض َأَقاِصل َجِؿقعَ  َيا وأْخِؾُصوا إَليَّ  اْلَتِػُتوا

  اْلَتِػـُتقا: )َقْقُلف
َّ
ُفقا: أي ؛(وَأْخؾُِصقا إلل   َتقجَّ

َّ
 واْجَعُؾقها ِطَباَدتُِؽؿ يف إَِلل

 .َغْقِري َتْعُبُدوا وَّل لل، َخالَِصةً 

بُّ  َيُؼقل( 6 - 1:  41)إشعقاء  ويف  -9,  :الرَّ

ب   أَكا»  َيْعَؾُؿقا لَِؽل. َتْعِرْفـل لؿْ  وَأْكَت  َكَطْؼُتؽ. ِسواي هإلـٰ ال. آَخر وَلْقَس  الرَّ

ْؿس ْشِرقمَ  ـْ مِ  ب   أَكا. َغْقري َلْقَس  أنْ  َفاْغِربِ مَ  ـْ ومِ  الشَّ  «.آَخر وَلْقَس  الرَّ

 (:4ِ:64ِإشعقاء)  -11,

ـٌ  َترَ  لؿْ »  «.َيـَْتظِره لَِؿـ ْصـَعيَ  َغْقَرك ًفاإلـٰ َطق

 (:11ِ:16ِ)إشعقاء  -11,

َفا» ب   أيُّ  «.اْسَؿؽ َكْذُكر وْحَدك بَِؽ  ِسقاك، َساَدةٌ  َطَؾقـا اْسَتقلك َقدِ  ،فـاإلـٰ الرَّ
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 (:14 :41 )إشعقاء  -12,

ُطقن إَلْقَؽ  َيْسِجدون، وَلَؽ »  «.آَخر وَلْقس اهللُ : وْحَدك فِقَؽ  َقائِؾقـ َيَتَضرَّ

 (:12 :1 الخل)م  -13,

 !«.؟َخَؾَؼـَا واِحٌد  هٌ إلـٰ أَلْقس! لؽؾـا؟ َواِحٌد  أٌب  أَلْقس»

 (:8 :1 )سقراخ  -14,

 «.َطْرِشف َطَؾك َجالٌِس  اْلَؿَفابة، َطظِقؿُ  َحؽِقٌؿ، ُهق واحٌد »

ام َبار)أْخ  ويف  -15,   أنَّ ( 17 :6 الثَّان األَيَّ
َّ
 :َربَّف ُيـَاِجل وُهق َقاَل  ُسَؾقؿانَ  الـَّبل

ِطف وإلك َطْبِدك َصالةِ  إلك َفاْلَتِػْت » ب   أيُّفا َتَضرُّ َراَخ  واْسَؿعِ  ،فيإلـٰ الرَّ  الصُّ

الةَ  تل والصَّ قَفا الَّ  «.َأَماَمؽ َطْبُدك ُيَصؾ 

 (:6 :7)كحؿقا   -16,

ب   ُهق َأْكَت » َؿاواِت  َصـَْعَت  َأْكَت  ،وْحَدكَ  الرَّ َؿاواِت  وَسَؿاءَ  السَّ  وُكؾَّ  السَّ

َفا، ُتْحققَفا وَأْكَت  فِقَفا، َما وُكؾَّ  واْلبَِحارَ  َطَؾْقَفا، َما وُكؾَّ  واألَْرَض  َها،ُجـْدِ   وُجـُْد  ُكؾَّ

َؿاء  «.َيْسُجُد  َلَك  السَّ

 (:1: 16سػر يشقع ابـ سقراخ )  -17,

ـَ  األَُمؿِ  َجِؿقع َطؾك ُرْطَبؽ وَأْلِؼ » ذي  إالَّ  هإَلـٰ ال أكَّف لَِقْعَؾُؿقا َيْؾَتِؿُسقكَ  لؿْ  الَّ

 «.بَِعَظائِِؿؽ وُيْخبِروا ،َأْكَت 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=28&chapter=36
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 :(12-8 :86 )مزمقر  -18,

، َيا اآللَِفة َبقـ َلَؽ  مِـْثَؾ  َّل» ِذيـ األَمؿِ  ُكؾُّ  .أْطَؿالِؽ مِْثَؾ  وَّل َرب   الَّ

، َيا َأَماَمؽ وَيْسِجُدونَ  َيْلُتقنَ  َصـَْعَتُفؿْ  ُدونَ  َرب   أْكَت  َطظِقؿٌ  ألكَّؽ اْسَؿؽ، وُيَؿج 

 «.وَحَدك اهللُ  َأْكَت  َطَجائِب، وَصاكِعُ 

 (:41 :1 )داكقال بالتتؿة  -19,

ب   َأْكت أكَّؽ وْلَقْعَؾُؿقا»  «.اْلَؿْسُؽقكة ُكؾ   يف اْلَؿِجقد وْحَدك هُ اإللـٰ الرَّ

 (:62 :8 قك األول)الؿؾ  -21,

بَّ  أنَّ  األَْرض ُشعقِب  ُكؾُّ  لِقْعؾؿَ »  «.آَخـر وَلْقس اهللُ  ُهو الرَّ

 (:1 :1 )صؿقئقؾ األول  -21,

وٌس  َلْقَس » ب   مِثَؾ  ُقدُّ  «.َفـَاإلـٰ مِثَؾ  َصخرةٌ  وَلْقس ،َغْقركَ  َلْقَس  ألكَّف ،الرَّ

ُخقرُ  َلْقسِت : أي  مِثَؾ  اْلُؿْخؾقققـ َأْشَؽال َؾكطَ  اْلَؿـُْحقتةُ  والتََّؿاثِقُؾ  الصُّ

، ب  بُّ  الرَّ ُخقرُ  اْلَخالِؼ ُهق َفالرَّ  .َباصؾةٌ  َفِعَباَدُتَفا َمْخؾققٌة، والصُّ

 (:11:  9 الثان صؿقئقؾ)  -22,

ب   أيُّفا َطُظؿَت  َقدْ  لَِذلِؽ»  َغقَرك هٌ إلـٰ وَلْقس، مِْثؾَؽ  َلْقس ألكَّف هاإللـٰ الرَّ

 «.بِآَذاكِـا ـَاهَسِؿعْ  َما ُكؾ   َحَسَب 
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 (:17 :14 )أستقر بالتتؿة  -23,

ـَ  ألْصقاِت  َفاْسَتِجْب  اْلَجؿقِع، َطؾك الَؼديرُ  فُ اإللـٰ » ذي  َرجاءٌ  َلُفم َلْقَس  الَّ

ــا ،َغْقَركَ   «.َمَخاَفتل مِـ وَأْكِؼذن األُثؿاء، َأيِدي مِـ وكـج 

 (:1 :16 )مزمقر  -24,

ب   ُقؾُت »  «.َغْقُرك َشيءَ  ال ـِري،َخـقْ  ،َسقِدي أكَت :لؾرَّ

 (:42:14ويف )سػر داكقال بالتتؿة   -25,

ب   أي َفا أكَت  َطظِقؿٌ  :وَقاَل ، َطالٍ  بَِصقٍت  َفَفَتَػ »  هَ إلـٰ وال َداكِقاَل  فُ إلـٰ ،الرَّ

 «.َغْقُرك

ُخالصة 

 ا، وهق أنَّ ا واحدً كؾ هذه الـصقص مـ العفد الؼديؿ )التقراة( تؼرر شقئً 

كف إالؿسقح هق الل، أو  نَّ إ، ولقس ثالثة، فبطؾت بذلؽ مؼقلة اتفيف ذ الل واحدٌ 

؛ فؼد ، ولقس ثالثةيف ذاتف لن الل واحدٌ ؿـ لؿ يممـ ببـاء طؾقف؛ ف، وثالث ثالثة

 الـصقص الؿـؼقلة مـ العفد الؼديؿ ولؿ يممـ هبا يف الحؼقؼة.ب كػر

ِْٖذ َُّظُ٘ص َّ ُرَقشِّس اىَِّزي اْىَجِذيِذ اْىَؼ  َػْششح َٗػَذُدٕب َراِرٔ، ِفي ٗاحٌذ اهلَل أ

 إلك اْذَهبل» :َّلْمرأةٍ  اْلَؿِسقُح  َقاَل ( 12/19« )ُيقَحـَّا إْكِجقؾ» يف  -1,

 «.ِفُؽؿْ وإلـٰ ِفلوإلـٰ وَأبِقُؽؿْ  َأبل إلك َأْصعد إك ل :َلُفؿ وُققلل إْخَقيت
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 هُ وإلـٰ فهُ إلـٰ ُهق اللَ  نَّ بِل اْطَترافِف َطَؾك( ِفُؽمْ وإلـٰ ِفيإلـٰ) :اْلَؿِسقح َقوُل  فَدلَّ 

ِفْم، الـَّاسِ    طبدٌ  ُهق َبْؾ  ربًّا، وَّل ًفاإلـٰ َلْقَس  َكْػَسف اْلَؿِسقح أنَّ و ُكؾِّ
ِ
 ،اْلَبَشر َكَسائِر لل

ـَ  ققمِف فُ إلـٰ ُهق ـَففُ إلـٰ ألنَّ  ِذي ا اللَ  ُهق اْلَؿِسقُح  َكانَ  ولقْ  الُل، وُهق َخاَصبُفؿ، الَّ  َكانَ  َلؿَّ

ـْ  َفنلك ،(ِفيإلـٰ... إِلك َأْصَعدُ  إك ل) :َمْعـًك اْلُجْؿؾةِ  لَِفِذه  كان لق اْلَؿِسقُح  َسقْصَعد َم

 !َذاُتف؟ اللُ  ُهق

ف بشر مثؾفؿ، فؿ )إخقتف( دلقؾ طؾك أكَّ ف بلكَّ سقح لؼقمِ ل وصػ الؿَ ؽ فػِ لِ كذَ 

وهذا فؿ إخقتف، فؿ بلكَّ وصػف لَ  حَّ ا َص قح رهبؿ لؿَ ِس ان الؿَ ق كَ ولقس رهبؿ، ولَ 

 واضح.

فؿ األخقة يف الـسب، ألكَّ بذلؽ عـل يف قح لفؿ بلهنؿ إخقتُ ِس الؿَ  ُػ ووْص 

 إسرائقؾ، فقصح أن يصػفؿ بلهنؿ إخقتفكسٍؾ واحد، وهق بـق ا مـ جؿقعً 

 .َّلت حادهؿ يف الـسؾ

 َذَكر( اإلْسالم ِديـ ُدْسُتقر) الُؼْرآنَ  أنَّ  اْلَؿَؼام َهِذا يف ِذْكُره الؾَّطِقف وِمنَ 

، َخْؿَسةِ  يف ُكؾ ِفؿْ  الـَّاسِ  وربُّ  ربُّف ُهق اللَ  بَِلنَّ  اْلَؿِسقِح  تِراَف اطْ  ـَ
 :وِهل َمقاصِ

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃڃڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

                                          

 .91سقرة الؿائدة:  (1)
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ـِ  الُؼْرآنِ  يف اللُ  وَقاَل  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿: لَِؼقمِف َقاَل  أكَّف اْلَؿِسقح ط

 .(1)﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹

ـِ  الُؼرآنِ  يف اللُ  وَقاَل   ﯁   ﯀ ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  أكَّف اْلَؿِسقح ط

 .(1)﴾  

 ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  أكَّف َمريؿَ  ُسقرة ويف

 .(1)﴾ېئ

ـِ  الُؼْرآنِ  يف اللُ  وَقاَل  چ چ چ چ ڃ ﴿: لَِؼقمِف َقاَل  أكَّف اْلَؿِسقح ط

  .(4)﴾ڇڇ ڇ ڇ ڍ

ا َكانَ  اْلَؿِسقح أنَّ  ُت ُتْثب األََكاِجقؾ أنَّ  َفاْلحاِصُل   الـَّاسِ  وربُّ  َربُّف بلكَّف لل ُمـِؼـرَّ

ائِد اَّلْطتَِؼاد بِِخالِف  ،الُؼرآنُ  وَكَذلِؽ ُكؾ فؿ، ـَ  السَّ ـَ  َبق  ُهق اْلَؿِسقَح  بلنَّ  اْلَؿِسقحقق

ـُ  الربُّ  َكْػُسف ب   واب   .الرَّ

ُُبقٌه ـْ  َهامَُت

ـَ  ، ُهق اإلكجقؾقَّةِ  ْلَؿَصاِدرا يف األَِب  َمْعـك أنَّ  اْلَؿْعؾقمِ  مِ
ُّ
 َمْعـَاه وَلْقَس  اْلُؿربل

                                          

 .119سقرة الؿائدة:  (1)

 .16: سقرة مريؿ (1)

 .11سقرة آل طؿران:  (1)

 .64سقرة الزخرف:  (4)
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ة العالقة د فقفا اَّلبـ مـ األب واألم طـ صريؼ التل يتقلَّ  اْلَؿْعُروَفة، الـََّسِب  ُأُبـقَّ

بَّ  وَصَػ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  لَِفَذا َيدلُّ الجـسقة،  : َقْقلِف يف الـَّاسِ  َجِؿقع أبق بَِلكَّف الرَّ

ة بَِؿْعـَك َكؾ ِفؿ الـَّاسِ  أُب  هق الل إنَّ : َيُؼقل َأَحدَ  وَّل ،(وَأبِقُؽمْ  لأب إلك أْصعدُ )  ُأُبـقَّ

 .اْلَؿْعُروَفة الـََّسب

 اللَ  ـ الؿعؾقم أنَّ ومِ  ،والـُؿْعَتـل اْلُؿَربل أي ُهـَا األَِب  َمْعـكوبـاء طؾقف فنن 

اِزُق  اْلَخالُؼ  هق  .فؿْ ُكؾ   الـَّاسِ  لِشُئقنِ  اْلُؿدبرُ  الرَّ

 «.ِمـِّي َأْطظمُ  أبي ألنَّ » :اْلَؿِسقح َقاَل  (18:14)« ُيقَحـا» ويف  -2,

ـِ  واْلَؿِسقُح  اللُ  َكان َفؾقْ   َأْطَظؿَ  اللُ  َيُؽقنُ  َفَؽقَػ  َواِحدةٌ  َذاٌت  وَلُفَؿا ُمَتَساويق

 !مِـْف؟

 .َضاِهر َتـَاُقٌض  َهَذا

  َذاَت  أنَّ  َطَؾك َهَذا َفدلَّ 
ِ
 َذاٌت  مِـُْفَؿا لُؽؾ   َبْؾ  اْلَؿِسقح، اَت ذَ  ِهل َلْقَسْت  الل

 وَّل بَِخْؾِؼف َيْؿَتِزج َّل ، َطْرِشف َطَؾك َسَؿاواتِف َفْقَق  واللُ  ُمْخَتؾِػٌة،

َؿاء َفْقَق  وُهق األَْرِض، يف ُهؿْ  ُيَخالُِطُفْؿ، ابِعة السَّ  .َطْرِشف َطَؾك السَّ

 (:1: 19« )يقحـَّا»  -3,

 وَيُسقعُ  ،وْحَدكَ  اْلَحِؼقِؼي   هُ اإللـٰ َأْكت َيْعِرُفقكَ  أنْ  ديَّةاألَبَ  اْلَحقاةُ  هل وهذه»

ِذي اْلَؿِسقُح   «.َأْرَسْؾَتف الَّ
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 (:11، 17 :11« )ُمْرُقص»  -4,

ل إنَّ  :َيُسقع َفَلَجابف» ب   إْسَرائِقؾ، َيا اْسَؿع :ِهل القَصاَيا ُكؾ   أوَّ  ُفـاإلـٰ الرَّ

  ...واِحٌد  رب  

ه :ُقؾت بِاْلَحؼ   ُمَعؾ ؿ، َيا َجق ًدا :اتُب اْلؽَ  َلفُ  َفَؼاَل   «.ِسواه آخرُ  وَلْقس واِحٌد، اهللُ  ألكَّ

 (:17 :18« )ُلقَقا»  -5,

 وُهو واحٌد  إَّلَّ  َصالًحا َأَحدٌ  َلْقَس  َصالًحا؟ َتْدُطقن لَِؿاَذا :َيُسقع َلفُ  َفَؼال»

 «.اهلل

 (:44 :1« )يقحـَّا»  -6,

ـْ  َبْعُضؽؿ َمْجًدا َتْؼَبُؾقن وَأْكُتؿ ممِـُقاتُ  أنْ  َتْؼِدُرون َكْقَػ »  واْلَؿْجد َبعٍض، مِ

ِذي ـَ  الَّ  !«.َتْطُؾبقَكف؟ َلْسُتؿْ  اْلَواِحدِ  هِ اإللـٰ مِ

 (:12 :4« )متَّك»  -7,

بِّ  :َمْؽتقٌب  ألكَّف َشْقَطان، َيا اْذَهب :َيُسقعُ  َلفُ  َقاَل  ِحقـَئِذٍ »  َتْسُجد، ِفكإلـٰ  لؾرَّ

 «.َتْعُبد هوْحَد  وإيَّاهُ 

تل اآلَيةِ  َمعَ  ُمَتقافٌِؼ  َهَذا :َتـْبقه تل اْلَػاتِحة ُسقَرة يف الَّ : اْلَعظِقؿ الُؼْرآنِ  يف الَّ

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

                                          

 .1سقرة الػاتحة: (1)
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 (:9 :1« )ُمْرُقص»  -8,

ـْ  بَِتَجاِديَػ؟ َهَؽَذا َهَذا َيَتَؽؾَّؿ لَِؿاَذا»  اهللُ  إَّلَّ  َخَطايا َيْغِػر أنْ  َيْؼِدرُ  َم

 «.وْحَده؟

ؤيا»  -9,  (:4 :11« )الرُّ

ـْ » دُ  َرب   َيا َيَخاُفؽ َّل َم وس، وْحَدك ألكَّؽ اْسَؿَؽ؟ وُيَؿج   َجِؿقع ألنَّ  ُقدُّ

 «.ُأضِفرت َقدْ  أْحَؽاَمؽ ألنَّ  ،َأَماَمؽ وَيْسُجُدون َسَقْلُتقنَ  األَُمؿِ 

  َذاَت  أنَّ  َطؾك َيدلُّ  َما( 18 -19:  12« )ُمْرُقص» ويف  -11,
ِ
 اَت ذَ  َلْقسْت  الل

ا َفنكَّف اْلَؿِسقح،  :َفَؼاَل  اْلَؿِسقُح  َأَجاب ؛(َصالح َيا: )َلفُ  َفَؼال َرجٌؾ  َكاَداه َلؿَّ

 «.اهلل وُهو واحٌد  إالَّ  َصالًحا َأحدٌ  َلْقَس  َصالًحا؟ َتْدُطقن لَِؿاَذا»

ُُخالصة

 واحٌد  بلكها هلل طؾى أن الؿسقح كان مؼر  الؿتؼدمة دلت الـصوص اإلكجقؾقة 

 كؾفم. الـاسِ ورب   هُ إلـٰ بلالحؼقؼي،  ه  ورب   هُ فُ إلـٰ، وأكه يف ذاته
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(4) 

لقُل  ابعُ  الدَّ ـِ  َوَردَ  َقد أكَّف ُهق( ورب   فٌ إلـٰ اْلَؿِسقح إنَّ ) :َمُؼوَلة ُبْطالنِ  َطؾى الرَّ  ط

 :َبَشري َأْصلٍ  وِمنْ  إِْكساٌن، أكَّه ُيْثبُت  َما َكْػِسف اْلَؿِسقِح 

 اْلَؿِسقح َققُل  ،16 َطَدد التَّاِسع، اإلْصَحاح يف« إْكِجقؾ ُلقَقا» يف َوَردَ  َفَؼد* 

ـْ    :َكْػِسف َط

 «.الـَّاس َأْكُػَس  لَِقْفؾِؽ َيلِت  لؿْ  اإلْكَسان ابنَ  ألنَّ »

ـَ  َلْقس اْلَؿِسقح أنَّ  يف َصريٌح  الـَّصُّ  َفَفَذا   اب
ِ
 وُهق ،اإلْكَسان ابنُ  وإكََّؿا، الل

  .اْلَبَشري اْلِجـْس

ومـ الؿعؾقم أكف ابـ مريؿ، حؿؾتف يف بطـفا، وتؼؾَّب يف رِحـِؿفا، ثؿ ولدتف 

 .أوَّلَدُهـكؿا تؾد سائر الـساء 

 :اْلَؿِسقُح  َقاَل  (18-8)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف* 

 ِمنْ  َشقًئا َأْفعُل  وَلْسُت ... ،اإِلْكَسانِ  ابنَ  َرَفْعُتؿ َمَتك :َيُسقعُ  َلُفؿ َفَؼاَل »

 «.َكْػِسي

 ؟َبشر اْلَؿِسقح أنَّ  َطؾىالـص الصريح  َهَذا َيدل   أال

 اوَلؿَ  ،(اإلْكَسان ابن: )َقْقلِف يف بِاْلَبَشريَّة َكْػَسف َوَصَػ  َلَؿا ربًّا اْلَؿِسقح َكانَ  لقْ 

 َأَمرَ  وَيُدب ر َشلٍء، ُكؾَّ  َيْػَعؾ اْلَؽْقن َربَّ  ألنَّ  ،(َكْػِسي ِمنْ  َشقًئا َأْفَعل َلْسُت : )َقاَل 
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ـْ  َشقًئا َأْفَعُؾ  َلْسُت : )اْلَؿِسقُح  َيُؼقَل  أنْ  َطْؼاًل  ُيْؿؽِـ َفال َطؾقف وبِـَاءً  ُكؾ ف، اْلَؽقنِ   مِ

راِوغا يف كالمف، ، وإَّل كان الؿسقح مُ اْلَقْقت َكْػسِ  يف اْلَؽْقن ربُّ  وُهق( َكْػِسل

 .حاشاه مـ ذلؽ

ـْ  َيُسقعُ  َقاَل  (1/14)« إْكِجقؾ َمتَّك» ويف*   ابنُ  َجاءَ » :لْؾُجُؿقعِ  ِسفَكػْ  َط

 «.وَيْشَرب َيْلُكؾ اإلْكَسانِ 

 .َتْؼُتُؾقن أنْ  َتْطُؾبقنَ  اآلنَ  ولؽِـَُّؽؿ» :َقْتَؾف َأَرادَ  لَِؿـ اْلَؿِسقُح  َقاَل  َكَؿا* 

ـَ  َسـِؿَعف الَِّذي بِاْلَحؼ   َكؾََّؿُؽؿ َقدْ  إْكَسانٌ  وأَكا   مِ
ِ
. «إْبَراِهقؿ َيْعَؿْؾفُ  لؿْ  َهَذا .الل

 (.42/ 8« )يقحـا»

ا َبْؾ *  ـُ  َأْكَت : )ڠ لؾؿسقح قِقؾ َلؿَّ   اب
ِ
 ابنُ  أكَّف َجقابِف َخاتَِؿةُ  َكانَ ( الل

 (.11-47/ 1) «ُيقَحـَّا إْكِجقؾ: »اْكُظرْ  .اإلْكَسانِ 

( 11/ 19)« ُلقَقا» :اْكُظر اْلَؿِسقح، لَِبَشريَّة ُأْخرى إَشاَراٌت  األََكاِجقؾ ويف* 

 (.11/ 11) «متَّك»(، 8/ 18)

وابن  إْكَسانٌ  َبلكَّف وَصريٍح  ُمتؽررٍ  بَِشْؽؾٍ  لِـَْػِسف ڠ اْلَؿِسقِح  فقْصُػ 

ـ َيْصُدرَ  أنْ  ُيْؿؽِـ وَّل ،َبَشرٌ  أكَّف َطؾك وَصريٌح  َواِضٌح  َدلقٌؾ  اإلكسانِ   َهَذا َيُؼقل مِؿَّ

دُ  َكْػِسف يف َيُؼقمحتك  أوْ  اْلَؽالمَ  ـ   ُمَجرَّ  إَلك َكَزَل  أكَّف أوْ  ْبـُف،ا أو اللُ  ُهق بلكَّف َض

 بُِعُؼقل الؾَِّعب ُيَحاِول َشْخًصا َكان وإَّلَّ  َكْػِسف، ِطَباَدةِ  إلك الـَّاَس  لَِقْدُطق األَْرضِ 

، ـَ  .َكَذلَِؽ  َيُؽقنَ  أنْ  اْلَؿِسقح وَحاَشا اآلَخري
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ـَ  ـْ  َفَتبقَّ  الحؼَّ  وَأنَّ  ،(فٌ وإلـٰ رب   اْلَؿِسقح إنَّ : )َمُؼقلة ُبْطالن الـُُّصقص َهِذه مِ

 .َبَشر أكَّف األََكاِجقؾِ  يف الثَّابَت 

    

 (5) 

لِقُل  َسائؾِ  األََكاِجقؾِ  يف َجاءَ  َقدْ  أكَّف ُهق :اْلَؿِسقح َبشريَّةِ  َطؾى اْلَخاِمُس  الدَّ  والرَّ

 فِقَفا وَجاء ُمقًرا،أ َيْعؾؿُ  َّل أكَّف مِـَْفا اْلَبَشر، بِِصَػاِت  َيَتحؾَّك اْلَؿِسقَح  أنَّ  بَِفا اْلُؿْؾَحؼة

 وأكَّف األَْكؾ، َيْشَتفل وأكَّف َتِعَب، أكَّف فِقَفا وَجاءَ  َيـَْسك، وأكَّف ُأُمقًرا، َيْجَفؾ أكَّف

ُؿ، وَيؽتئُِب  َيْحَزنُ  وأكَّف َطْطَشاٌن،  ُيَصؾ ل وأكَّف وَيْبؽِل، َيَخاُف  وأكَّف َيـَاُم، وأكَّف وَيتللَّ

ا، فقف صػات الـؼص، ولق كان ربا لؿا اطرتتف هذه مؿا يدل طؾك أكف بشر مثؾـ ،لل

 .ِف، َّل يعرتيف كؼٌص بقجٍف مـ القجقهالصػات، ألن الرب كامؾ يف صػاتِ 

 وردت فقفا تؾك الصػات البشرية الَّتي اإلْكِجقؾقَّة الـ ُصوصِ  َبْعُض  وَهِذه

 :لؾؿسقح

 «.َطْطشانٌ  أَكا :َيُسقع َقاَل : »(17/18)« ُيقَحـَّا» يف َجاءَ 

 «.َكائًؿا ُهق وَكانَ : »(8/14)« إْكِجقؾ َمتَّك» ويف

ـَ  َتِعب َقدْ  َيُسقعُ  َكانَ  َفنَذا: »(4/6) «إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف َػر مِ  َجَؾَس  السَّ

 «.اْلبِئرِ  َطَؾك َهَؽَذا
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  :وَيْؽتئُب  وُيْدَهُش  وَيْحَزنُ  ُيَصؾ ل أكَّف (11-14/11)« ُمْرُقص إْكِجقؾ» ويف

 ُفـَاهـٰ اْجؾُِسقا :لَِتالمِقِذه َفَؼال جثسقؿان، اْسُؿفا ْقعةٍ َض  إلك وَجاُءوا»

 .ُأَصؾي حتَّك

 .وَيْؽَتئِب ُيْدَهش واْبَتَدأَ  وُيقحـَّا، وَيْعُؼقب ُبْطرس َمَعفَ  َأَخذَ  ثؿَّ 

ا َحِزيـةٌ  َكْػِسل :َلُفؿ َفَؼال  .واْسَفُروا ُهـَا اْمُؽُثقا اْلَؿْقت، حتَّك جد 

م َقؾق اَطة إْن  ُيَصؾِّياًل وَخرَّ َطَؾك األَْرِض، وَكاَن ثؿَّ َتَؼدَّ لَِؽل َتْعُبَر َطـْف السَّ

ـَ   «.َأْمَؽ

ـَ  ا َمـْطِؼقًّا ُسماًَّل  َكْػَسف الُؼاِرئ َيْسَلَل  أنْ  ُهـَا اْلُؿـَاِسب مِ ـْ  :جدًّ  َكانَ  لَِؿ

 ؟(الل) لغقره وهق لُيَصؾ   َكانَ  أكَّف أمْ ! لِـَْػِسف؟ ُيَصؾ ل َكان َهْؾ  ُيَصؾ ل؟ اْلَؿِسقح

 «.َيْسقعُ  َبَؽى: »(11/11)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف

ا: »(11-11/14)« إْكِجقؾ ُلقَقا» ويف اطةُ  َكاَكِت  وَلؿَّ َؽلَ  السَّ  َطَشرَ  واَّلْثـَا اتَّ

 .َمَعف َرُسقًَّل 

 «.مَ َأَتللَّ  أنْ  َقْبَؾ  َمَعُؽؿ الُػْصح َهَذا آُكَل  أنْ  اْشَتَفقُت  َشْفقةً  :َلُفؿْ  وَقاَل 

ـَ  َيَخاُف  َكانَ  َيُسقعَ  إنَّ  َبْؾ  َفَحْسب، َهَذا َلْقَس   يف َكَؿا َيْؼُتُؾقه، أنْ  اْلَقُفقدِ  مِ

 :(19-11/11)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا»

ـْ »  .لَِقْؼُتُؾوه َتَشاَوُروا اْلَققم َذلِؽ َفِؿ
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ـْ  َفَؾؿْ  ـَ  َيْؿِشل -َأْيًضا- َيَسقعُ  َيُؽ ـْ  َضكمَ  َبْؾ  ،َطالكِقةً  اْلَقُفقدِ  َبق  إلك ُهـَاك مِ

ـَ  اْلَؼِريبة الُؽقَرةِ   .َتالمِقِذه َمعَ  ُهـَاك وَمَؽث أفرايؿ،: لفا ُيَؼال َمِديـَةٍ  إلك اْلَبريَّة، مِ

 َقْبؾ ُأوْرَشؾقؿ إلك الُؽقرِ  مِـ َكثِقُرونَ  َفَصِعدَ  .َقريًبا اْلَقُفقد ُفْصُح  وَكانَ 

روا الُػْصح  .أْكَػَسفؿ لُِقَطف 

 َماَذا :اْلَفْقَؽؾ يف واقُِػقنَ  وهؿْ  َبْقـَُفؿ، فِقَؿا وَيُؼقُلقن َيسقع بقنَ َيْطؾُ  َفَؽاُكقا

 اْلِعقد؟ إلك َيليت َّل ُهق َهؾ َتُظـُّقن؟

 َطَرَف  إنْ  أكَّف َأْمًرا َأْصَدُروا َقدْ  (1)والَػريسقُّقن اْلَؽَفـَة رؤَساء -أْيًضا- وَكانَ 

ـَ  َأَحدٌ   «.ْؿِسُؽوهيُ  لَِؽل َطَؾقف، َفْؾَقُدلَّ  ُهق َأْي

ُْعؾِقق  ُؿؾِّهَُهذاَُطذُواـتَّ

  ـْ  َيُؽقن أنْ  ُيْؿؽِـ َهْؾ بَّ  هق َيُؽقن أنْ  ِصَػاُتف َهِذه َم ِذي الرَّ  َخَؾَؼ  الَّ

َؿاواِت   !واألَْرَض؟ السَّ

 

                                          

صائػة مـ غالة القفقد الؿتعصبقـ والؿتشدديـ بالؿظاهر الخارجقة لؾقرع  الػريسقون: (1)

والتديـ، ومـفا التؼقد بَحرفقة الشريعة أو الـامقس، مثؾ اَّلمتـاع طـ أداء أي طؿؾ يقم 

. كؼاًل مـ ڠقفقد، إذ ُيعتربون كِجسقـ، وقد آذوا الؿسقح السبت، أو مخالطة غقر ال

(، الؿملػ: 17)ص« تاريخ الـصراكقة، مدخؾ لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب التاريخ»

 .1طبد القهاب بـ صالح الشايع، ط 
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 وَيْتعُب  وَيـَامُ  َيْعَطُش  َكْقكِف َمعَ  وربًّا ًفاإلـٰ اْلَؿِسقح َيُؽقن أنْ  ُيْعَؼؾ َهؾ

 !؟(وَيَخاُف ) وَيَتللَّؿ األَْكَؾ  وَيْشَتِفل وَيتَّؽُِئ  وَيْبؽل ئُب وَيْؽت وُيْدَهُش 

 !إَذْن؟ اْلَبَشرِ  وَبقنَ  َبْقـَه اْلػْرُق  َما

  اللَ  إنَّ 
 
ـَ  َفَؾْقَس  وَطؾقف ِصَػاتِف، يف وَكامٌؾ  وَخالٌؼ، وَققي   َغـل  أنْ  اْلَؿْعُؼقل مِ

 َشلءٍ  إلك بَِحاَجةٍ  َيُؽقنَ  أنْ  أوْ  إَِلقِف، ُج َيْحَتا ثؿَّ ( وَشَراٍب  َصَعامٍ  مِـ) َشقًئا َيْخؾِؼ

 اْلَحِؼقَؼة، يف ربًّا َلْقس َفُفق َغْقِره إلك ُمْحتاًجا َكانَ  إَذا ألكَّف ،اْلقُجقدِ  َطَؾك لُِقَساِطَده

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿: َكْػَسف واصًػا الُؼْرآنِ  يف اللُ  َقاَل 

 .(1)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

راَب، وَيْشَرُب  الطََّعام َيْلكُؾ  اْلَؿِسقُح  َكانَ  اَبْقـَؿ  َّل َغْقِره إلك واْلُؿْحَتاُج  الشَّ

 .ربًّا وَّل ًفاإلـٰ َيُؽقنيؿؽـ أن 

  ََّػات بَِفِذه اْلَؿِسقح َتـَحـؾ ـل ُمْؼَتَضك إنَّ  ثؿ  وَيْشَرب َيْلُكؾ َكْقكف) الص 

 لَِفِذه ُمْحَتاٌج  ألكَّف ،َسَقُؿقُت  َفنِكَّف َلفُ  َتَتقفَّرْ  لؿْ  إَذا أكَّف( َذلِؽ وَكحقُ  وَيَتـَػَّس وَيـَامُ 

 ،قف لق كان رباَطؾ َيـَْطبُؼ  َّل واْلَؿْقُت  اْلَحقاِة، َقْقدِ  َطَؾك لْؾَبَؼاء َكَضُروِريَّاٍت  األُُمقر

بَّ  ألنَّ    الرَّ
 
ِذي اْلَبَشري اْلِجـْسِ  َطَؾك َيـَْطبِؼ َبؾ َيؿقُت، َّل حل د  الَّ  .ْلَؿِسقحا مِـْفُ تقلَّ

 ِذي َفنِنَّ  َكَذلِؽ  الَؼِذرة اْلَػَضالِت  ُخروُج  مِـْف َيْحُصؾ َفنِكَّف الطَّعامَ  َيْلُكؾ الَّ

                                          

 .18 -16سقرة الذاريات:  (1)
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ِب  مـ فِقَفا لِؿا ،ِذْكِرَها مِـ الَعادي اإِلْكَسانُ  َيْسَتِحقل الَّتل  والَؼَذارة، الـَّْؼص ُمركَّ

ِذي اْلَعظِقؿ الـَّؼُص  اَهذَ  وفِقف ربًّا َيُؽقنَ  أنْ  بِاْلَؿِسقح َيؾِقُؼ  َفَؽقَػ  ـْ  َيْسَتحقل الَّ  مِ

 !وُجقَده؟ وَيْسَتْؼِذُرون اْلَبَشر ِذْكرهِ 

ُبقبقَّة بِاألُُلقهقَّة اْلَؿِسقح َوْصِػ  ُبْطالنِ  َطؾك َقطًعا َيدلُّ  ُكؾُّف هَذا  .والرُّ

 ف أْحَشاء يف َجـِقـًاالؿسقح  َتَؼؾََّب  فؼد َكَذلِؽ ـْ  وَخَرَج  ،َأْشُفر تِْسَعة ُأم   مِ

ـْتف ثؿَّ ، اْلَبقلِ  َمْخَرِج  ف َلػَّ ، كسائر أصػال البشر، فال يؿؽـ أنَّ مـ كان ِخْرقةٍ  يف ُأمُّ

 إصالقا. بِاْلَعْؼؾ َيصحُّ  َّل َققٌل  َهَذا ربًّا، وَّل ًفاإلـٰ َيُؽقنَ  أنْ  كذلؽ

  َـ ة ومِ  إْكِجقؾِ » يف َجاءَ  َما اْلَبَشر بِِصَػاِت  َيتَِّصُػ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك األَِدلَّ

 (:14-11) َطَشرَ  اْلَحاِدي اإلْصَحاح ،«ُمْرُقص

ا واْلَفْقَؽَؾ، ُأوْرَشؾقؿَ  َيُسقعُ  َفَدَخَؾ »  َكانَ  إذْ  َشلءٍ  ُكؾ   إلك َحْقَلف َكَظرَ  وَلؿَّ

  .َطَشرَ  اَّلْثـَل َمعَ  طـقا َبْقت إلك َخَرَج  َأْمَسك َقدْ  اْلققُت 

ا اْلَغد ويف ـَ  َخَرُجقا َلؿَّ  .َجاعَ  ـقاط َبْقِت  مِ

ـٍ  َشَجرةَ  َفـََظرَ  ا ،َشقًئا فِقَفا َيِجد َلَعؾَّه وَجاءَ ، َورٌق  َطَؾْقَفا َبعقدٍ  مِـ َتق  َجاءَ  َفَؾؿَّ

 .التِّقنِ  َوقَت  َيُؽنْ  لمْ  ألكَّف ،ورًقا إَّلَّ  َشقًئا َيِجْد  لمْ  إَِلْقَفا

 وَكانَ  ،(األََبدِ  إلك ْعدُ بَ  َثَؿًرا مِـِْؽ  َأحدٌ  َيْلُكُؾ  َّل) :َلَفا وَقاَل  َيُسقعُ  َفلَجاَب 

 «.َيْسَؿُعقنَ  َتالمِقُذه
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ُْعؾِقق  اـتَّ

ة َهِذه يف ـِ  َشَجرةَ  أنَّ  َضنَّ  وأكَّف ،َجاعَ  َيُسقعَ  أنَّ  اْلِؼصَّ ا َأْثَؿَرت، َقدْ  الت ق  َفَؾؿَّ

َجرةِ  إلك وُصقلِف َقْبَؾ  َله َيَتبقَّنْ  لمْ  أكَّف أي ،َشقًئا َيِجْد  لمْ  َجاَءَها  ُمْثِؿرةً  اَكْت كَ  َهؾ الشَّ

ـِ  ، َمْقِسؿ َيُؽـ لؿْ  اْلَؿْقِسؿ أنَّ  َيْعَؾم َيُؽن لمْ  وأكَّف َّل، أمْ  بِالت ق ـِ َجرةِ  َفَذَهَب  الت ق  لؾشَّ

، َمْقِسؿَ  َلْقَس  واْلَؿقسؿُ  ـِ ِـ  يف الت ق  لقْ  بِاْلَؿْقِسؿِ  َطالًِؿا َيُؽقن أنْ  َيـَْبِغل َكانَ  أكَّف ِحق

 .فِْعاًل  ربًّا َكانَ 

َجرةِ  َطَؾى َغِضَب  أكَّف َفاوفِق ـْ  الـَّاُس  مَ َفُحرِ  ،ُتْثِؿر بِلَّلَّ  َفَلَمَرَها الشَّ  .ثَِؿاِرَها مِ

إن كؾ هذه الصػات )جاع، ضـ، لؿ يجد شقئا، لؿ يتبقـ لف، لؿ يؽـ يعؾؿ، 

رة( كؾفا تدل طؾك أكف بشر، ولقس ربا، جدطا طؾك شجرة التقـ، غضب طؾك الش

 ؟!البشر وإَّل فؿا الػرق بقـف وبقـ

َجرةَ  اْلَؿِسقُح  َيَلُمرِ  لؿْ  لَِؿاَذاثؿ  فقلكؾ مـ  ُتـْثِؿر أنْ ( فِْعاًل  ربًّا َكانَ  لقْ ) الشَّ

 ! اْلُؿْشؽِؾة؟ وَتـَْتِفلثؿرها 

ئِؼ ُهق َهَذا  .فِعاًل  ربًّا َكانَ  لقْ  بِف الالَّ

ثؿر فُقحرم هق والـاس مـ ثؿرها تُ دطاءه طؾقفا بلَّل ألقس هذا أفضؾ مـ 

 بد؟!إلك األ
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(6) 

ـُ ا أو َرب   اْلَؿِسقَح  إنَّ ) :َمُؼولةِ  ُبْطالن َدالئِلِ  وِمنْ  ب   ب  اْلؽَِتاب أنَّ ( الرَّ

س ـَ  ِطـْدَ  اْلُؿَؼدَّ  «.َقط   َأَحٌد  َيَره لمْ  اهللُ : »(18:1) «ُيقَحـَّا» يف َكَؿا َيُؼقل اْلَؿِسقِحقق

 أنَّ  َطؾك بِقُضقٍح  َهَذا َفَدلَّ  ،َأَماَمُفؿْ  َواقٌِػ  وُهق الؿسقح هذه العبارة َقاَل 

ـْ  اللُ  َتَعالك- اللُ  ُهق اْلَؿِسقُح  َكانَ  ولقْ  الل، ُهق َلْقَس  اْلَؿِسقَح   :َلُفؿْ  َلَؼال -َذلَِؽ  َط

  اْكُظُروا أَكا، إكَّف َأَماَمُؽْؿ، اللَ  َتَرْونَ  إكَُّؽؿْ 
َّ
 !إلل

لِقُؾ  وَهَذا ا َواِضٌح  الدَّ  .ِجدًّ

ُهقر وَمـؾِـُؽ » (:19:1)« ُسؾالرُّ  أْطَؿال» ويف ِذي الدَّ  ،ُيرى وال َيْػـَك َّل الَّ

ُهقر َدْهرِ  إلك واْلَؿْجد اْلَؽَرامةُ  لفُ  ،وْحَده اْلَحؽِقؿ فُ اإللـٰ  «.الدُّ

  فُ َفاإِللـٰ إَذنْ 
ُّ
ِذي اْلَحِؼقؼل ـَ ا اْلَؿِسقَح  ُهق وَلْقَس  ُيرى، َّل اْلَؿْجد لفُ  الَّ  َمْريؿَ  ب

 .بَِلْيِديِفؿْ  وَلَؿُسقه الـَّاُس  َرآه الؿسقح ألنَّ  ،بِالتَّْلكِقد

    

 (7) 

لِقُل  ابِع الدَّ  يف َوَردَ  أكَّف(: َورب   فٌ إلـٰ اْلَؿِسقَح  إنَّ ) َمُؼولِة ُبْطالنِ  َطَؾى السَّ

ـِ  اإِلْكِجقؾقَّةِ  اْلَؿَصاِدر  َلَؿا ًفاوإلـٰ ربًّا اْلَؿِسقُح  َكان َفَؾقْ  ،رُسوٌل  أكَّف َكْػِسف اْلَؿِسقِح  ط

ـْ  َرُسقًَّل  أْيًضا، َرُسقًَّل  َيُؽقن أنْ  اْسَتَؼام ـْ  ِطـْد مِ  !إَِذْن؟ َم
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ر َدائًِؿا اْلَؿِسقُح  َكانَ  وقدْ    َرُسوُل  أكَّف َتالمِقَذه ُيَذك 
ِ
 وأنَّ  ،ُمـَعـؾِّمٌ  وأكَّف إَِلْقِفْؿ، الل

د إَّلَّ  َلْقَس  وأكَّف وْحَده، فُ اإللـٰ  ُهق اللَ  أرسؾف الل  ،إْسَرائِقَؾ  َبـِل إِلك َرُسقلٍ  ُمَجرَّ

ـَ  َذلِؽ َطؾك َدلِقاًل  كحو طشرين َهـَا وَسـَْذُكرُ  ِديـِفْؿ، ُأمقرَ  فؿلِـُقـَعـؾ ؿَ  إلقفؿ  مِ

 :اْلَؿِسقحققـ ِطـْدَ  اْلَؿْعَتربَةَ  األََكاِجقؾِ 

ؾ َيُسقعُ  وَكانَ » (:4/11)« إْكِجقؾ َمتَّك» فِل  -1,  ؾِ اْلَجؾِق َمـْطَِؼةِ  يف َيَتـَؼَّ

َفا،  «.اْلَؿَؾُؽقت بِبَشاَرة وُيـَاِدي ْالَقُفقِد، َمَجامِعِ  يف ُيـَعـؾِّمُ  ُكؾ 

ـْ » (:4/19)« إْكِجقؾ َمتَّك» يف وَجاء  -2, َمان َذلِؽ مِ ز َيُسقعُ  اْبَتَدأَ  الزَّ  ُيـَؽـرِّ

َؿاوات َمَؾُؽقُت  ْقَتَرَب ا َقد ألكَّف ُتوُبوا :وَيُؼقُل   «.السَّ

 .رُيـبش  : أي( زُيـَؽـر  ) وَمْعـَك

ـْ  التَّْقَبة َطؾك الـَّاس ُيِحثُّ  َرُسقٌل، أكَّف َطؾك َدلِقٌؾ ( ُتقُبقا: )َيُسقعَ  وَقْقُل   مِ

 .اْلَؿَعاِصل فِْعؾ

  :لَِتالمِقِذه َقاَل  َيُسقعَ  أنَّ  (12 - 6/8)« إْكِجقؾ َمتَّك» يف وَجاءَ   -3,

 .َتْسَلُلقه أنْ  َقْبَؾ  إَِلقف َتْحَتاُجقن َما َيعَؾؿُ  أَباُكؿ ألنَّ »

ِذي َأَباَكا :َهَؽَذا َأْكُتم َفَصؾ وا َؿاوات، يف الَّ س السَّ  لَِقلِت  اْسُؿؽ، لَِقَتَؼدَّ

 .َمَؾُؽقَتؽ

ـْ  َؿاء يف َكَؿا َمِشقَئُتؽ لَِتُؽ  «.األَْرضِ  َطؾك َكِذلؽ السَّ
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  إَِذن َفُفق الة،الصَّ  َكْقِػقَّة َتالمِقَذه َطـؾَّم الَقُسقع أنَّ  :َفاَئدةٌ  الـَّصِّ  َهَذا يف
 
 ،َكبل

اِهد وُهق التَّْعؾِقؿ، ِهل األَْكبِقاءِ  َوضِقَػةَ  ألنَّ   .الشَّ

َؿاء، يف اللَ  أنَّ  :َفائِدةٌ  الـَّصِّ  َهَذا ويف ِذي َأَباَكا: )لَِؼقلِف السَّ َؿاواِت  يف الَّ  ،(السَّ

َؿاء، يف وِهل َذات، َلف اللَ  أنَّ  َطؾك َفَدلَّ  ، األَْرضِ  يف ُأْخَرى َذاٌت  فلَ  واْلَؿِسقُح  السَّ

 .ُمـتَّـِحدتقـوأهنؿا غقر مؿتزجتقـ وَّل 

لِء، َطَؾك والَؼائِؿ اْلُؿربل بَِؿْعـَك األََب  أنَّ  :َفائِدةٌ  الـَّصِّ  َهَذا ويف  وَلْقَسْت  الشَّ

ـْ  األَِب  بَِؿْعـَك  ِجَفةِ  ـْ مِ  األَِب  َتْعـِل األَِب  َكؾَِؿةُ  َكاَكْت  لقْ  ألكَّف ،الـََّسِب  ِجَفةِ  مِ

 .(َأبل: )َيُؼؾ ولؿْ ( َأَباَكا: )َقاَل  ألكَّف ،ُكؾ فؿ الـَّاسِ  أَب  اللُ  َلَؽانَ  الـََّسب

ـْ  َطَؾكواضح  َرد   يف هذا الـصأن  الحاصُل ف ة بَِلنَّ  َقاَل  َم   ُأُبـقَّ
ِ
 لْؾَؿِسقِح  الل

ةُ  ِهل  األُُبقة َفنِنَّ  َطظِقٌؿ، َغَؾطٌ  َفَفَذا لْؾَؿِسقح، َمْريؿَ  ُأُمقَمة ُتَؼابِؾ وَأكََّفا َكَسٍب، ُأُبـقَّ

ْخِص، ِرَطاَية َطؾك واْلِؼقام التَّْربِقة َتْعـِل ُهـَا  الـَّاس َأبق ُهق اللَ  َفننَّ  َطؾقف، وبِـَاءً  الشَّ

 .(1)اْلَؿْعـك بَِفَذا ُكؾ فؿ

 كبي   َيُسقعَ  أنَّ  يف َواِضٌح  كص   (11، 1/14)« إْكِجقؾ ُمْرُقص» يف وَجاء  -4,

ر   :وُهق اْلَخقرَ  الـَّاَس  وَطؾَّؿ بِاإِلْكِجقؾ بشَّ

                                          

ؾ لؿعـك كؾؿة )ابـ الل( القاردة يف األكاجقؾ، وذلؽ (1) يف مؾحؼ  سقليت تقضقح مػصَّ

 «.فائدة يف معـك كؾؿة )ابـ الل( القاردة يف بعض األكاجقؾ»
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ر اْلَجؾِقؾ َمـْطِؼة إلك َيُسقعُ  اْكَطَؾَؼ  ُيقَحـَّا، َطَؾك اْلَؼْبض ُألِؼل وَبَعَدَما»  ُيَبشِّ

 :َقائاًِل  اهللِ  بِنِْكِجقل

َماُن، اْقَتَرَب  َقدِ  ، َمَؾُؽقُت  واْقَترَب  الزَّ
ِ
 «.ِجقلبِاإِلكْ  وآِمـُوا َفُتوُبوا الل

  اْلَؿِسقح أنَّ  :َفائِدةٌ  فِقه الـَّص   َفَفَذا
 
رُ  َكان ألكَّف ،َكبل ، بِنِْكِجقؾ ُيَبش 

ِ
 وَيْلُمر الل

، إِلك بِالتَّقَبة الـَّاَس 
ِ
الذي  بِاإِلْكِجقؾ بِاإِليَؿان وَيْلُمُرهؿْ  األَْكبِقاء، وضِقَػة وَهِذه الل

 .كان معف

  َذاَت  أنَّ  :َفائَِدةٌ  الـَّصِّ  َهَذا ويف
ِ
: َقاَل  ألكَّف ،َيُسقعَ  َذاَت  ِهل َلْقَسْت  الل

  َمَؾُؽقُت  واْقَتَرَب )
ِ
 (.َمَؾُؽقيت واْقَتَرَب : )َلَؼال اْلَقُسقعَ  ُهق اللُ  َكانَ  ولقْ  ،(الل

  بِنِْكِجقؾ بِاإليَؿانِ  َتالمِقَذه َأَمرَ  َيُسقع أنَّ  :َفائَِدةٌ  الـَّصِّ  َهَذا ويف
ِ
 أنَّ  ولقْ  ،الل

 .(بِنِْكِجقؾِل وآمِـُقا َفُتقُبقا: )َلُفؿ َلَؼال اللُ  ُهق ُسقعاْلقَ 

  إِْكجقؾ أنَّ  :َفائِدةٌ  الـَّصِّ  َهَذا ويف
ِ
: اْلَؿْعُروَفة األَْرَبعةِ  األََكاِجقؾ َأَحدَ  َلْقس الل

اه َيُسقع ألنَّ  ،(متَّك ُمرُقص، ُلقَقا، ُيقحـَّا،)   إِْكجقَؾ ) َسؿَّ
ِ
 قؾاألََكاجِ  َبْقـَؿا ،(الل

ك اْلَؿْعُروفة األَْرَبعة ِػقفا بَِلْسَؿاء ُتَسؿَّ ِذي ُممل   .بَِلْيِديفؿْ  َكَتُبقَها ـالَّ

ا َواِضٌح  َكص  ( 44-41، 11-4/11)« إْكِجقؾ ُلقَقا» يف وَجاءَ   -5, ـِ  جد   َط

 :وُهق َرُسقٌل، أكَّف الَقُسقع

ـَ  َمِديـَةٍ  َكاُحقم، َكْػر إِلك واْكَحَدرَ » بقِت  يف ُيـَعؾُِّؿفم َكانَ و اْلَجؾِقؾ، مِ  ،السُّ

ْبِت  َأَيامِ : أي) ـْ  فُبِفُتقا ،(السَّ  «.بُِسْؾَطانٍ  َكانَ  َكالَمف ألنَّ  ،َتْعِؾقِؿه مِ
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ِذيـ لْؾُجُؿقع َقاَل  ثؿَّ  ر أنْ  لل َيـَْبِغل إكَّف» :َمَعُفؿ اْلَبَؼاء مِـْف َصَؾُبقا الَّ  ُأَبـشِّ

  بَِؿَؾُؽقت األَُخر اْلُؿُدنَ 
ِ
 .ُأرِسؾت َقدْ  لَِفَذا لألك   ،الل

ز َفَؽانَ   «.اْلَجؾِقؾ َمَجامِع يف ُيـَؽـرِّ

ر: )َقْقُلف وَكَذلِؽ َرُسقٌل، أكَّف َطَؾك َتدلُّ ( ُأرِسـؾُت : )َفَؼْقُلف  وَكَذلِؽ ،(ُأَبشِّ

ز: )َمـتَّـك َقْقُل  ـَ  َرُسقٌل  َأكَّف َطَؾك َتُدلُّ  ُكؾُّفا ،(ُيـَؽـرِّ ، مِ
ِ
 .اإِلْكِجقؾ الـَّاَس  ُيَعؾ ؿ الل

 اْسؿفا َمِديـَةٍ  إِلك َذَهَب  َيُسقع أنَّ  (19-9/11« )إْكِجقؾ ُلقَقا» ويف  -6,

ة كَِفاَية ويف َطظقٌؿ، وَجْؿعٌ  َتالمِقِذه مِـ َكثِقرون ُيَرافُِؼف كايقـ،  َأْهُؾ  َقاَل  الِؼصَّ

د ،َطظِقمٌ  َكبِي   فِقـَا َقامَ  َقدْ » :اْلَؿِديـة  ُكؾ   يف َطـْف اْلَخرب َهَذا وَذاعَ  ،«َشْعَبف اللُ  وَتَػؼَّ

  .اْلُؿَجاِوَرة الـَّقاِحل َجِؿقع ويف اْلَقُفقِديَّة، اْلَؿـَاصِؼ

 وَّل َربًّا وَلْقس ،َطظقمٌ  َكبي   اْلَؿِسقح أنَّ  َطَؾك َصريحةٌ  َدَّللةٌ  الـَّص   َهَذا َفِػل

ـَ  ب   اب  .الرَّ

« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» َفػل َرُسقٌل، ِسقحاْلؿَ  أنَّ  َطَؾك آَخرُ  َصريٌح  َكص   وَهَذا  -7,

 َأْكَت  َيْعِرُفقك أنْ  األََبِديَّة اْلَحقاة ِهل وَهِذه» :َفَؼال َربَّف َدَطا اْلَؿِسقح أنَّ  (19/1)

 «.َأْرَسْؾَته الَِّذي اْلَؿِسقح وَيُسوع وْحَدك، اْلَحِؼقِؼل فُ اإللـٰ

ـْ  َشَفادةٌ  (11-11/12)« إْكِجقؾ َمتَّك» ويف -8,  إْسَرائِقؾ َبـل ُجؿقع مِ

  بَِلكَّف لؾَؿِسقح
 
 :َكبل

ا» ِت  ُأوْرَشؾِقؿ َدَخَؾ  وَلؿَّ َتجَّ ـْ  :َقائِؾةً  ُكؾُّفا اْلَؿِديـَةُ  ارَّ   َهَذا؟ َم
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ِذي الـَّبي   َيُسوع َهَذا :اْلُجُؿقع َفَؼالِت   «.اْلَجؾِقؾ َكاِصرة مِـ الَّ

ـْ  َأْصَرُح  اْلَؿِسقح ُكُبقة َطَؾك َدلقؾٍ  فليُّ   !َهَذا؟ مِ

 وُهق (11-1/11)« إْكِجقؾ َمتَّك» يف َجاء َكَؿا لَِتالمِقِذه َيُسقع وَقاَل  -9,

ِذي األََذى َطؾك وُيَصب رُهؿْ  ُيسؾ قفؿْ  ـَ  َجاَءُهؿ الَّ  :اْلَقُفقد مِ

ـْ  ِشريرةٍ  َكؾَِؿةٍ  ُكؾَّ  َطَؾْقُؽؿ وَقاُلقا، وَصَرُدوُكؿْ  َطقَُّروُكؿ إَذا َلُؽؿ ُصقبك»  مِ

ـَ  َأْجؾِل  .َكاِذبق

ُؾقا اْفَرُحقا َؿاواِت، يف َطظِقؿٌ  َأْجَرُكؿْ  ألنَّ  ،وَتَفؾَّ  َصَرُدوا َهَؽَذا َفنِكَُّفؿ السَّ

ِذيـ األَْكبِقاءَ   «.َقْبَؾؽؿْ  الَّ

ُؾقا اْفَرُحقا» :َفُؼقُلف َؿاَوات يف َطظِقؿٌ  َأْجَرُكؿْ  ألنَّ  ،وَتَفؾَّ  أنَّ  َطَؾك َدلِقٌؾ « السَّ

  ِطـْدَ  إَّلَّ  َيُؽقن ََّل  اْلَجَزاء وأنَّ  اْلَؿِسقح، وَلْقَس  الُل، ُهق اِزيواْلُؿجَ  اْلُؿَؽافِئ
ِ
 َيْقمَ  الل

 .(ألن أجركؿ طظقؿ طـدي: )َلُفؿ َلَؼال اللَ  ُهق اْلَؿِسقح َكانَ  ولقْ  اْلِؼقاَمة،

 َفنِكَُّفؿ اْلَقُفقد، بَِفَذا َيْعـِل ،(َقْبَؾُؽؿ األَْكبِقاء َصَردوا َهَؽَذا َفنِكَُّفؿ) :وَقْقُلف

 .َقْبَؾف األَْكبِقاء اْضَطَفُدوا

  َأكَّف َطَؾك َدلِقٌؾ ( األكبقاء: )وَقْقُلف
 
ـْ  َكبل ِذيـ األَْكبِقاءِ  َهمَّلءِ  ُجْؿَؾة مِ ُضقا الَّ  َتَعرَّ

 .َذلَِؽ  مِـ وَحاَشاه َمْعـًك، َلفُ  َلْقَس  َكالُمف ولق لؿ يؽـ الؿسقح كبقا لؽان لالْضطَِفاِد،
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هق الرب وَّل ابـ  َلْقَس  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك َدلِقٌؾ اإلكجقؾل  الـص َهَذا ويف

ض لالبتالء والتضققؼ مـ قِـَبـِؾ القفقد، كؿا  مِْثُؾـا، َبَشرٌ  َبْؾ  ،الرب ألكف تعرَّ

ـْ حصؾ لغقره مـ األكبقاء، ولق كان الؿسقح ربا أو ابـ الرب  ض َفؾ  َيَتَعرَّ

ب   ابتالء َؾكطَ  لـ البشر َّل َيؼَقْون ،لشلء مـ اَّلبتالء  ُكؾَّ  َخَؾؼ الَِّذي الرَّ

ـْ  َأْققى وُهق َشلٍء،  .َشلءٍ  ُكؾ   مِ

 (:12)ص  «اْلَحَؼائِق َحَقاة» كَِتابه يف (1)«لوبون جوستاف» َقال

، َأكَّف ُمْعَتِؼًدا َيُسقعُ  َكانَ »
 
ـَ  َقْبَؾف َضَفرَ  لَِؿـ َخَؾٌػ  َكبل  «.األَْكبِقاء مِ

                                          

 بالحضارة  وممرخ صبقب ،(م1711 - 1841) جقستاف لقبقن (1)
َ
فركسل، ُطـِل

الحضارة »، و«حضارات الفـد»، و«حضارة العرب»الشرققة. مـ أشفر كتبف: 

أحد أشفر هق «. سر تؼدم األمؿ»، و«حضارة العرب يف األكدلس»، و«الؿصرية

فالسػة الغرب وأحد الذيـ امَتدحقا األمة العربقة والحضارة اإلسالمقة، ُطرف بلكف 

والحضارة اإلسالمقة، فؾؿ  األمة العربقة أحد أشفر فالسػة الغرب الذيـ أكصػقا

طؾك  اإلسالم َيِسر طؾك هنج ممرخل أوروبا الذيـ صار مِـ تؼالقدهؿ إكؽار فضؾ

الذي ارتحؾ يف العالؿ اإلسالمل ولف فقف مباحث العالؿ الغربل. لؽـ لقبقن 

كقا أوروبا، فرأى أن ُيبعث طصر العرب  اجتؿاطقة أقرَّ أن الؿسؾؿقـ هؿ َمـ مدَّ

م كتاب 1884الذهبل مـ مرقده، وأن ُيبديف لؾعالؿ يف صقرتف الحؼقؼقة؛ فللَّػ طام 

، وبحث يف جامًعا لعـاصر الحضارة العربقة وتلثقرها يف العالؿ« حضارة العرب»

مفا لؾعالؿ تؼديؿ الَؿِديـ الذي يديـ بالػضؾ  أسباب طظؿتفا واكحطاصفا، وقدَّ

 .Wikipediaالؿصدر:  .م1711بػركسا طام  لؾدائـ. تقيف جقستاف
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 (:17-1/19)« إْكِجقؾ َمتَّك» يف اَكؿَ  اْلَؿِسقح وَقاَل   -11,

 .ألُْكِؿل َبْل  ألَْكُؼَض  ِجئُت  َما .األَْكبَقاء أو الـَّاُمقَس  ألَْكُؼَض  ِجئُت  َأك ل َتُظـُّقا َّل»

َؿاء َتُزوَل  َأنْ  إَِلك :َلُؽؿ َأُققُل  اْلَحؼَّ  َفنِك ل  َواِحدٌ  َحْرٌف  َيُزوُل  َّل واألَْرُض  السَّ

ـَ  َواِحدةٌ  ُكْؼطةٌ  أوْ   .الُؽؾُّ  َيُؽقنَ  حتَّك الـَّاُمقس مِ

ـْ  ْغَرى اْلقَصايا َهِذه إِْحدى َكَؼَض  َفَؿ  َأْصغرَ  ُيْدَطك َهَؽذا، الـَّاَس  وَطؾَّؿ الصُّ

َؿاوات َمَؾؽقِت  يف ا .السَّ ـْ  وأمَّ  َمَؾُؽقت يف َطظِقًؿا ُيْدَطك َفَفَذا وَطؾَّؿ، َطِؿؾ َم

َؿاوات  «.السَّ

 ِجئُت  َما .ألَْكبِقاءا أو الـَّاُمقَس  ألَْكُؼَض  ِجئُت  َأك ل قاَتَظـُّ  َّل) :اْلَؿِسقح َفَؼْقل

ـْ  َخَؾْت  َقدْ  َرُسقٌل  أكَّف َطؾك َواِضٌح  َدلقٌؾ  ؛(ألُْكِؿَؾ  َبؾ ألَْكُؼَض  سؾ، َقْبؾِف مِ  وأكَّف الرُّ

ـْ  ألنَّ  ،مِـُْفؿ َواِحدٌ  ؿ لُِقْؽِؿؾ َجاءَ  َم ِريعة وُيَتؿ  تل الشَّ  لتَّْقَراة،ا وِهل- َسَبَؼْتف الَّ

ـْ  ُمقَسك َبـَاه َما وُيْؽِؿؾ -ُمقَسك َشِريَعة ـَ  َسَبَؼف وَم  َيُؽقن َّل َفنِكَّف ،َقْبَؾف األَْكبِقاء مِ

 .مِْثَؾفؿ اَكبقًّ  إَّلَّ 

ـِ   َقْقلِف يف اْلَؽِريؿِ  الُؼْرآنِ  يف َذلِؽ َتْصديُؼ  َجاءَ  وَقدْ   اْلَؿِسقح َط

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :لَِؼْقمِف َقاَل  أكَّف ڠ

﯀ ﯁    ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

 .(1)﴾     
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 ُمقَسك بَِشِريَعة لْؾَعَؿؾ اللُ  َأْرَسؾف َرُسقًَّل، َكبقًّا إَّلَّ  َيُؽـ لؿْ  ڠ َفاْلَؿِسقُح 

مَ  َما َبْعض وَتْحؾِقؾِ  ،ڠ  إِلك إْسَرائِقَؾ  َبـل وَدْطقةِ  إِْسَرائِقؾ، َبـل َطَؾك اللُ  َحرَّ

  ِطَباَدةِ 
ِ
 َجْذوةَ  فِقِفؿْ  ولَقْبَعَث  ِديـِفْؿ، مِـ اْكَدثرَ  َما وَتْجديدِ  َلُف، َشِريَؽ  َّل ْحَدهو الل

تل اإِليَؿانِ  هؿ، بُظْؾِؿفؿ اْكَطَػلْت  الَّ   لَِؽالمِ  وَتْحريِػِفؿ وُطُتق 
ِ
 . الل

ـَ  األَْكبِقاء ِسْؾِسؾة يف َحؾؼةً  إَّلَّ  َلْقَس  ڠ أكَّف َشؽَّ  َفال  ۏ واْلُؿْرَسؾق

 .اْلَؿِسقحقُّقن َيْعَتِؼد َكؿا ًفاوإلـٰ ربًّا وَلْقَس 

 َأْرَسَؾـي الَِّذي َكْػُسف واآلُب : »(19:1)« ُيقَحـَّا» يف َكَؿا َيُسقعُ  وَقاَل   -11,

، َصقَتف َتْسَؿُعقا لؿْ  .لِل َيْشَفدُ   «.َهْقَئَتف َأْبَصْرُتؿ وَّل َقطُّ

 .(َأْرَسَؾـل: )َؼقلِفلِ  ،َرُسقٌل  اْلَؿِسقَح  أنَّ  يف َصريٌح  الـَّصُّ  َفَفَذا

 ِجَدالِ  َمْعِرضِ  ويف (41، 42-17، 8/11)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف -12,

ِذي لْؾَقُفقدِ  اْلَؿِسقِح  ـَ  الَّ   :ڠ اْلَؿِسقُح  َقاَل  َبعُضفؿ، وَكَػر بِف َبْعُضُفؿ آَم

 اْلَحؼَّ  قنوَتْعِرفُ  ،َتالِمقِذي َتُؽقُكقن َفبِاْلَحِؼقَؼة كؾَؿتل يف َثبتُّؿ إنْ  إكَُّؽؿ»

ُرُكؿْ  واْلَحؼُّ   «.ُيَحر 

 وَلؽِـَُّؽؿ إْبَراِهقَؿ، َأْطَؿاَل  َتْعَؿُؾقن َلُؽـُْتؿ إْبَراِهقؿَ  أْوَّلدَ  ُكـُْتؿ َلقْ » :َقاَل  ثؿَّ 

ِذي بِاْلَحؼ   َكؾََّؿُؽؿ َقدْ  ْإْكَسانٌ  وأَكا َتْؼتُؾقَكـل، أنْ  َتْطؾُبقن اآلنَّ   «.اهللِ  ِمنَ  َسِؿعه الَّ

ـْ  آِت  لؿْ  ألك ل» :َلُفؿْ  َقاَل  ثؿَّ   «.َأْرَسَؾـِي َذاكَ  َبْؾ  َكْػِسل، مِ
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ةٍ  َثالثةُ  وْحَدهُ  الـَّص   َهَذا َفِػل ـْ  َبَشِري   َرُسقٌل  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك َأِدلَّ   ِطـْدِ  مِ
ِ
 الل

 :ًفاإَلـٰ وَلْقَس 

ُل   معؾًؿا َكانَ  إَذا إَّلَّ  اْلَؿِسقح َطَؾك َيـْطِبُؼ  ََّل  وَهَذا ،(َتالِمقِذي: )َقْقُلف :األوَّ

 .َرُسقًَّل 

ِذي بِاْلَحؼ   َكؾََّؿُؽؿ َقدْ  إِْكَسانٌ  أكا: )َقْقُلف :والثَّاكِي  َكص   َفَفَذا ،(اهللِ  ِمنَ  هعَ َسؿِ  الَّ

ـْ  ُمرسٌؾ  َبَشرٌ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  يف واِضٌح    ِطـْد مِ
ِ
ا أوحك ؿ مَ قؾ، كؼؾ لفُ ائِ رَ إلك بـل إْس  الل

 .ق جربيؾمَؾؽ القحل، وهُ ـ صريؼ قف طَ الل إلَ 

 .اللرسقل مـ طـد  اْلَؿِسقح أنَّ  يف واِضٌح  (أْرَسؾـي َذاك: )َقْقلف: والثَّالُث 

 وَّل اللَ  ُهق َلْقَس  اْلَؿِسقَح  أنَّ  يف وَصِريحةٌ  َواِضحةٌ  اإِلْكِجقؾقَّة الـُُّصقُص  َفَفِذه

ـٌ  ، اب
ِ
، ِطـْدِ  مِـ وَرُسقٌل  الُل، َخَؾَؼفُ  َبَشرٌ  ُهق َبؾ لل

ِ
ِذي َهَذا الل  اْلَؿـْطُِؼ  ُيْؿؾِقف الَّ

ِحقُح، واْلَػْفؿُ  واْلَعؼُؾ  صٍ  أوْ  َطالِؿٍ  إلك الـُُّصقص َهِذه َتْحَتاج وَّل الصَّ  ُمَتَخص 

ُهقت ْخص الط ْػؾ َبؾِ  َيْشَرَحَفا، لَِؽل بِالالَّ  .بُِسُفقَلة َفْفَؿَفا َيْسَتطِقع الَعاِدي والشَّ

ًؿا َرُسقًَّل  اْلَؿِسقَح  َأْرَسؾ اللَ  أنَّ  رُ َتْؼري َجاءَ  وَقدْ   -13, إْكِجقؾ » يف وُمَعؾ 

 (:1-1/1)« ُيقَحـَّا

ـَ  إْكَسانٌ  َكانَ » ـَ  مِ  .لْؾَقُفقد َرئقٌس  كقؼقديؿقس، اْسُؿف الَػِريسقق
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 اهللِ  ِمنَ  َأَتقَت  َقْد  َأكَّك َكْعَؾمُ  ُمَعـؾِّم، يا :َلفُ  وَقاَل ، َلقاًل  َيُسقعَ  إَِلك َجاءَ  َهَذا

ًؿا، تِل اآلَياِت  َهِذه َيْعؿَؾ  أنْ  َيْؼِدرُ  أَحدٌ  َلْقَس  ألنَّ  ُمَعـؾِّ  َيُؽـ لؿْ  إنْ  َتْعَؿؾ َأْكَت  الَّ

 «.َمَعف اللُ 

ًؿا اهللِ  ِمنَ  َأَتقَت  َقْد  َأكََّك  َكْعَؾمُ  ُمَعـؾِّم، َيا: )لْؾَؿِسقح اْلَقُفقد َرئِقسِ  َفَؼْقُل   ،(ُمَعـؾِّ

ًؿا َرُسواًل  اْلَقُفقدِ  إلك اللُ  َأْرَسَؾف قحاْلَؿِس  أنَّ  َتْؼريرٌ  َهَذا ُسقل ألنَّ  ،وُمَعؾِّ  ُيعؾ ؿ الرَّ

ـَ  بِف اللُ  َأْرَسَؾف َما الـَّاَس  ـَ  اْلِعؾؿ، مِ  الـَّاَس  َطؾَّؿ َقدْ  اْلَؿِسقح أنَّ  اْلَؿْعُؾقم ومِ

َرُهؿ اْلَخقِر، َطَؾك وَدلَّفؿ اإِلْكِجقؾ، ـَ  وَحذَّ ر مِ  .الشَّ

 أوْ  َفاِدًيا، َجاءَ  إكَّف ْؾَؿِسقحم يؼل لل اْلَقُفود َرئِقُس أن ارئ الؽريم الؼظ لقالحِ و

ـُ  إكَّف أوْ  ُمَخؾ ًصا، ، اب
ِ
ـَ  َذلِؽ َغقر وَّل الُل، ُهق إكَّف أوْ  الل ائِدة األَْققالِ  مِ ـَ  السَّ  َبق

 َطؾك َقُفقِديالْ  َهَذا أَقـرَّ  واْلَؿِسقُح ا، ، بؾ قال لف إكف جاء معؾؿً اْلَؿِسقحققـ َجَؿاِهقر

 يف ُمْخطًِئا اْلَقُفقديُّ  َهَذا َكانَ  ولقْ  ،(َكالمِؽ يف ُمْخطٌِئ  إكَّؽ): َلفُ  َيُؼؾ ولؿْ  َكالمِف،

ه الؿسقح، بؾ ـــلؿا أقَ  َكالمِف َح  َطَؾقفِ  َّلْطَتَرَض رَّ  وضِقَػُتف َهِذه ألنَّ  ،َكالَمف وَصحَّ

ه أنْ  وِهل َكـُؿـَعـؾ ؿ، قاب، َطَؾك ُيِؼرَّ  ُمَعؾًِؿا َيُؽـ لؿْ  وإَّلَّ  اْلَخَطَل، َلفُ  ُيْصؾَِح و الصَّ

 .اْلَحِؼقَؼةِ  َطَؾك

 َهِذهِ  َيْعَؿَل  َأنْ  َيْؼِدرُ  َأَحٌد  َلْقَس ) :لْؾَؿِسقِح  اْلَقُفودِ  َرئِقسِ  َقْولِ  يف َلطِقػةٌ  َفائدةٌ  وُهـَا

الَؿسقح،  كبقة َطؾك َدلِقاًل  َهَذا يف َأنَّ  وِهل ،(َمَعه اهللُ  َيُؽنِ  َلمْ  إِنْ  َتْعَؿل َأْكَت  الَّتِي اآلَيات

ا لؾـاس طؾك  ماديًّ لتؽقن دلقاًل األكبقاء،  باآليات والؿعجزات إَّلَّ  مي دألنَّ الل َّل يُ 
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كبقهتؿ، فقصدققهؿ، ألن البشر إذا رأوا األكبقاء يلتقن بخقارق العادات التل َّل يؼدر 

ـْ الـاس أهنؿ أكبقاء،  ـعؾؿلِـقَ طؾقفا إَّل الل طؾِؿقا أن الل أجراها طؾك أيديفؿ  أن  َذلَِؽ  ومِ

ِذي أي) األَْكَؿفَ  ، ويربئاألَْبَرَص  وَيْشِػل اْلَؿقَتك، ُيْحقِل َكانَ  الؿسقح  ،(َأْطَؿك ُولِدَ  الَّ

ِخُرونَ  وَما َيْلُكُؾقنَ  بَِؿا الـَّاَس  وُيــَـب ـُئ  ـَ  ُبققتِِفؿْ  يف َيدَّ َعاِم، مِ   بِنِْذنِ  َهَذا وُكؾُّ  الطَّ
ِ
 ،الل

ةٌ  ُقْدَرةٌ  فِقف لْؾَؿِسقِح  وَلْقَس   .َأَقؾَّ  وَّل َأَكْثرَ  َّل َبَشٌر، اْلَؿِسقَح  ألنَّ  ،ُمْسَتؼؾ   وِطْؾؿٌ  ُمْسَتِؼؾَّ

ـَ   -14, ة ومِ ـْ  َرُسقٌل  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َطَؾك اإِلْكِجقؾقَّة األِدلَّ  يف َجاءَ  َما َرب ف ِطـْدِ  مِ

 ،ُيَعؾ َؿُفؿ أنْ  ُيريدُ  اْلَقفقدِ  لُِجؿقعِ  َذَهَب  اْلَؿِسقَح  أنَّ  (18-9/11)« ُيقَحـَّا»

 :التَّالل َفَحَصؾ

َب » ـَ  اْلَقُفقدُ  َفَتَعجَّ  !َيَتَعؾَّْؿ؟ لؿْ  وُهق اْلُؽُتَب، َيْعِرُف  َهَذا َكْقَػ  :َقائِؾق

 .َأْرَسَؾـِي لؾَِّذي َبْل  ،لِي َلْقَس  َتْعِؾقؿي :وَقاَل ، َيُسقعُ  َأَجاَبُفؿْ 

ـَ  ُهق َهْؾ  التَّْعؾِقؿ، َيْعِرف َمِشقَئَتفُ  َيْعَؿَؾ  أنْ  َأَحدٌ  َشاء إنْ  ، مِ
ِ
 َأَكا َأَتَؽؾَّؿ أمْ  الل

ـْ   .َكْػِسل مِ

ـْ  ـْ  َيَتَؽؾَّؿ َم ا َكْػِسف، َمْجدَ  َيْطُؾب َكْػِسف مِ ـْ  وَأمَّ ِذي َمْجدَ  َيْطُؾُب  َم  َأْرَسؾه الَّ

 «.ُضْؾؿٌ  فِقف وَلْقَس  َصاِدٌق  َفُفق

ـْ  ااْكَبَفُرو َفاْلَقُفقد ـِ  مِ تل التََّعالِقؿ ُحْس ـَ  َيبثَُّفا اْلَؿِسقُح  َكانَ  الَّ  الـَّاِس، َبق

ُبقا ـَ  مِـَْفا، وَتَعجَّ ـَ  َأكََّفا اْلَؿِسقح َلُفؿ َفبقَّ   مِ
ِ
ِذي الل اَها َفُفق َأْرَسَؾف، الَّ ـْ  مِـْف َتَؾؼَّ  َط

 َكَرُسقٍل، وضِقَػُتفُ  َفَفِذه الـَّاِس، يف َبثََّفا ُثؿَّ  ِجْبِريُؾ، وُهقَ  اْلَؿالئَِؽة َأْطَظؿِ  َصِريِؼ 
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ـْ  التََّعالِقؿ تِْؾؽ وَلْقَسْت  بُّ  ُهق اْلَؿِسقُح  َكانَ  ولقْ  َكْػِسف، ُصـْع مِ  َهِذه: )َلَؼاَل  الرَّ

ـْ  التََّعالِقؿ ـْ  إِكََّفا: )َيُؼؾ ولؿْ ( ِطـِْدي مِ   ِطـْدِ  مِ
ِ
 ُهق َلْقَس  َفاْلَؿِسقُح َطَؾقف  وبِـَاءً  ،(الل

بَّ  ـَ  وَّل الرَّ ب   اب  .الرَّ

  (:17-9/18)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف  -15,

ـْ  وَتْعِرُفقن َتْعِرُفقَكـل :َقائاًِل  اْلَفقؽؾِ  يف ُيـَعـؾ ؿ وُهق َيُسقعُ  َفـَاَدى» ـَ  مِ  َأَكا، َأْي

ـْ  ِذيا َبؾ آِت، لؿْ  َكْػِسل ومِ ، ُهق َأْرَسَؾـِي لَّ  .قَكفَتْعِرفُ  َلْسُتؿْ  َأْكُتؿ الَِّذي حؼ 

 «.َأْرَسَؾـِي وُهق مِـْف، ألَك ل ،َأْطِرُفف أَكا

« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َكَؿا َرُسقٌل  بَِلكَّف َقْقَمف َأْخربَ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  َجاءَ  َكَؿا  -16,

(11/9-11:) 

ـْ  بَِفَذا َيَتـاَجقنَ  اْلَجْؿعَ  اْلَػِريِسقُّقنَ  َسِؿعَ »  اْلَػِريِسققنَ  َفَلْرَسؾ َكْحِقه، مِ

اًما اْلَؽَفـَة وُرؤَساء  .لُقْؿِسُؽقه ُخدَّ

ِذي إِلك َأْمِضل ُثؿَّ  َبْعُد، َيِسقًرا َزَماًكا َمَعُؽؿ أَكا :َيُسقعُ  َلُفؿ َفَؼاَل   «.َأْرَسَؾـِي الَّ

  (:1/14)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف  -17,

ـْ  إنَّ  :َلُؽؿْ  َأُققل اْلَحؼُّ  اْلَحؼُّ » ِذيبِ  وُيممِـ َكالمِل َيْسَؿعُ  َم  َفَؾف َأْرَسَؾـِي الَّ

 «.َأَبِديَّة ِحقاةٌ 
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واضُح كالشؿس  َكص   َوَردَ  (12-18/17)« إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف  -18,

 :وُهق ،معؾؿا َكانَ  اْلَقُسقع أنَّ  ُيَبق ـ

ـْ  َيُسقعَ  اْلَؽَفـَةِ  َرئِقُس  َفَسَلَل » ـْ  َتالَِمقِذهِ  َط  .َتْعِؾقِؿهِ  َوَط

ْؿُت  َأَكا .َطاَلكَِقةً  اْلَعاَلؿَ  َكؾَّْؿُت  َكاأَ  :َيُسقعُ  َأَجاَبفُ   ـٍ  ُكؾَّ  َطؾَّ  اْلَؿْجَؿعِ  فِل ِحق

ءٍ  َأَتَؽؾَّؿْ  َلؿْ  اْلَخَػاءِ  َوفِل .َدائًِؿا اْلَقُفقدُ  َيْجَتِؿعُ  َحْقُث  اْلَفْقَؽؾِ  َوفِل
ْ
 «.بَِشل

 .صػات الرسؾمِـ ا لف تالمقذ، وهذه معؾؿً فدل ذلؽ طؾك أن القسقع كان 

 هق ما لدلقؾ اإلكجقؾل األخقر طؾك أن الل أرسؾ الؿسقح رسقًَّل ا  -19,

 َبْقِت  ِخراِف  إَِلى إاِلَّ  ُأْرَسْل  َلمْ : »َقال َيُسقع أنَّ ( 11/14« )إْكِجقؾ َمتَّك» فِلجاء 

الَّة إْسَرائِقَل   «.الضَّ

 فليُّ دلقؾ أصرح مـ هذا؟!

ـْ  َرُسقٌل  اْلَؿِسقَح  َأنَّ  :اْلَؽالمِ  وُخالَصة ، دِ ِطـْ  مِ
ِ
  َقْقلِ  َمعَ  ُمَتَطابِؼ وَهَذا الل

ِ
 الل

﮻ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ﮶ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿: اْلَؿِسقح وصػ يفيف الؼرآن  َتَعالك

﯀ ﯁         .(1)﴾ەئ ائ ﮼ ﮽﮾ ﮿ 

ـُ ا اْلَؿِسقُح  َما :اآلَيةِ  وَتْػِسقرُ  ـْ  َرُسقٌل  إَّلَّ  ڠ َمْريؿَ  ب َمف َكَؿ ـَ  َتَؼدَّ  مِ

سؾ، ف الرُّ يـؼـةٌ  وُأمُّ قْت : َأْي  ،ِصد   َتْحِؼقُؼ  وَضَفرَ  َجازًما، َتْصِديًؼاَرب َفا  بَِؽالم َصدَّ

                                          

 91سقرة الؿائدة: (1)



 

 
ة  اْلَفْصل لَّ

ِ

د
َ
ل: األ وَّ

َ
 41 اْلنَْقلوَّةاأل

الِح، وَطَؿؾَِفا ِطْؾِؿَفا يف َذلِؽ فُ  اْلَؿِسقُح : َأي- وُهَؿا الصَّ ـَ  َكِغقرهؿا -وُأمُّ  اْلَبَشر، مِ

ـْ  ًفاإلـٰ َيُؽقن وَّل الطََّعام، إِلك َيْحَتاَجانِ    .لَِقِعقش الطََّعام إِلك َيْحَتاج َم

ْؾ : أي ؛﴾    ﴿: امحؿدً  َكبِقَّف ُمَخاصًِبا اللُ  َقاَل  ثؿَّ   َأيُّفا َتلمَّ

ُسقُل  ْحـا َكْقَػ  َهمَّلِء، َحاَل  الرَّ ة َلُفؿ وضَّ طقكف َما ُبَطالن َأِدلَّ ـْ  اْلَؿِسقِح  يف َيدَّ  َأكَّف مِ

ـُ  ، اب
ِ
ـِ  َيِضؾُّقن َذلِؽ َمعَ  ُهؿْ  ثؿَّ  الل  َكقَػ  اْكُظر ُثؿَّ  إَِلقف، يفؿَكْفدِ  الَّذي اْلَحؼ   ط

ـِ  ُيْصَرُفقن  اْلَبقاِن؟ َهَذا َبْعدَ  اْلحؼ   َط

لِقُل  َتمَّ  ابِع، الدَّ لِقل إَِلى اآلنَ  وَكـْتِؼل السَّ  إنَّ : )َمُؼوَلة ُبْطالن َأِدلَّة ِمنْ  الثَّاِمن الدَّ

 .(َرب   اْلَؿِسقَح 

    

 (8) 

ـُ ا أو َرب   اْلَؿِسقَح  إنَّ ) :َمُؼوَلة ُبْطالن َدالئِل وِمنْ  ب   ب  أكَّف َطـْف َثَبَت  َما( الرَّ

، َصؾَّك
ِ
 اْلَؿْعبد إِلك َيْذَهب وَكانَ  ُأَصؾ ل، َحتَّك اْكَتظُِرون :لَِتالمِقِذه َيُؼقل وَكانَ  لل

ـَ  وَيْسجد، وُيصؾ ل الة أنَّ  اْلَؿْعؾقمِ  ومِ  َيْعتؼدُ  َمْعبقدٍ  لِرب   إَّلَّ  َتُؽقن َّل الصَّ

ف الِعَبادة حؼَّ  لفُ  وأنَّ ، مِـْف َأْطظؿُ  أكَّف ؾ لاْلُؿص  اللُ  ُهق اْلَؿِسقح أنَّ  َفَؾق إِلقف، والتَّقجُّ

  ُيصؾ ل ألنْ  اْحَتاَج  َلَؿا
ِ
ـَ  َسَقُؽقن َهَذا ألنَّ  ،لل  أنْ  اْلَؿْػُروض وَلَؽانَ  اْلَعَبِث، مِ

 ،(اللُ  أَكا ألك ل ألَحدٍ  ُأَصؾ ل أنْ  َج أْحَتا ََّل  أَكا ،واْطُبُدون لِل َصؾُّقا: )لؾـَّاسِ  َيُؼقَل 

َـّ 
، لؿْ  َهَذا وَلؽِ ـْ  .الل ُهق اْلَؿِسقُح  َيُؽقنَ  أنْ  ُيْؿؽِـ َفالَطَؾقف  فِبـَاءً  َيُؽ
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(9) 

ـُ  اْلَؿِسقح إنَّ ) :َمُؼوَلةِ  ُبْطالنِ  أدلَّةِ  وِمنْ    اب
ِ
ـِ  َوَردَ  أكَّف ُهق( الل  َكْػِسف اْلَؿِسقِح  َط

ـْ  الـَِّفل ـُ  اْلَؿِسقَح  َأنَّ  ولقْ  اْلَؿُؼقلة، هَهذِ  َط   اب
ِ
 وَلَؿا َذلِؽ َطَؾك الَؼائَِؾ  ألََقرَّ  فِْعاًل  الل

ا َفنِكَّف َزَجَره، ـُ  َقالِت  َلؿَّ قاصِق ـُ  َأْكَت : )لَِقُسقع الشَّ   اب
ِ
 يف َكَؿا وَكَفاُهؿ، َزَجرُهؿْ ( الل

ا َصرِيٌح  َدلقٌؾ  َفَفَذا ،(4/41)« إْكِجقؾ ُلقَقا»   اْبـًا َلْقَس  الؿسقح أنَّ  ؾكطَ  ِجد 
ِ
 .لل

    

(11) 

ا اْلَعِؼقدة َهِذه َكاَكْت  َفَؾقْ  َطَؾقِفْؿ، َشِػقٌؼ  بِالـَّاِس، َرِحقؿٌ  اْلَؿِسقح إنَّ  ثؿَّ   حؼًّ

بُّ  أكَّف َطِؼقدة) ـُ  أو الرَّ ب   اب  ،الـَّاس َطُؼول فِي لَِتْثُبت بِوُضوٍح  وَبْقـََفا َلَؽَرَرَها( الرَّ

ا واِضٍح  بَِشْؽؾٍ  ِذكُرها دَ َوَلَقرَ  َسائِؾ األَْرَبعة األََكاِجقؾِ  يف جدًّ  والِعْشريـ الثَّالَثة والرَّ

 وَيْتُرك اْلَعظِقَؿة اْلَؿَسائِؾ َهِذه مِْثؾ يف التَّْؾِؿقح بُِلُسؾقِب  َيْؽَتِػ  ولؿْ  بَِفا، اْلُؿْؾَحَؼة

 يف -اْلقاِضح التَّْصريح ؾقَب ُأْس  أي- َيْسَتْعؿُؾف ثؿَّ  اْلقاِضح، التَّْصِريح ُأْسؾقَب 

قَّةٍ  َأَقؾَّ  َمَسائِؾ ـُ  َطَؾقفا َيُؼقم وَطَؼائِديَّة، َمِصقريَّة اْلَؿْسَللة ألنَّ  ،َأَهؿ  ي  كؾُّف، الد 

ا اآلِخرة، يف اإِلْكَسانِ  َمِصقرُ  َطَؾقَفا وَيَتَرتَّب ا َجـَّةٌ  إمَّ  .َكارٌ  وإمَّ

  َـ « إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َكص   َوَردَ  َقدْ  أكَّف: اماْلَؿؼَ  َهَذا يف ِذْكُره الؾَّطِقػ ومِ

 :وُهق ،َدائًؿا َواِضًحا َكانَ  اْلَقُسقع أنَّ  ُيَبق ـ( 17-12: 18)

ـْ  َيُسقعَ  اْلَؽَفـَةِ  َرئِقُس  َفَسَلَل » ـْ  َتالَمِقِذهِ  َط  .َتْعؾِقِؿفِ  َوَط
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ْؿُت  َأَكا :َيُسقعُ  َأَجاَبفُ  ـٍ  ُكؾَّ  َطؾَّْؿُت  اَأكَ  .َطاَلكَِقةً  اْلَعاَلؿَ  َكؾَّ  اْلَؿْجَؿعِ  فِل ِحق

 «.بَِشْيءٍ  َأَتَؽؾَّمْ  َلمْ  اْلَخَػاءِ  َوفِي .َدائًِؿا اْلَقُفقدُ  َيْجَتِؿعُ  َحْقُث  اْلَفْقَؽؾِ  َوفِل

 َفا -َأْيًضا- واْكُظر ُتفا اْلَعاقِؾ اْلَؼاِرُئ  َأيُّ  اْلوُضوح إِلك اْلَعاقِؾة اْلَؼاِرَئة وَأيَّ

 (:11/17)« إْكِجقؾ ُمْرُقص» يف َكَؿا حاْلَؿِسق َقْقل يف

بُّ  :إِْسَرائِقؾ َيا اْسَؿعْ »  «.َواِحٌد  َرب   ُفـَاإلـٰ الرَّ

بَّ  ُهق اْلَؿِسقح َكانَ  َفَؾقْ  ـْ  بدًَّل  ،(ربُُّؽؿْ  أَكا: )اْلَؿِسقُح  َلَؼاَل  الرَّ : َقْقلِف َط

بُّ )  .(َواِحدٌ  َرب   ُفـَاإلـٰ الرَّ

 .وَغْقره اْلَؿِسقِح  ُكؾ ِفؿ؛ الـَّاسِ  َربُّ  ُهق اللَ  َأنَّ  يف َواِضٌح  الـَّصُّ  َفَفَذا

ـَ  َفَفْؾ  ريَح  الـَّصَّ  َهَذا َكْتُركَ  أنْ  اْلَعْؼؾِ  مِ  إِنَّ : وَكُؼقل َمْعـَاه ُكْؾِغل ُثؿَّ  اْلقاِضَح  الصَّ

ـُ ا أو َرب   اْلَؿِسقَح  ، ب ب  دَ  اللَ  أنَّ  أوْ  الرَّ  ! أْو؟... أوْ  فِقف، َتَجسَّ

بَّ  ُهق اْلَؿِسقُح  نَ َكا لقْ  ح والـُؿـَخـؾ ص الرَّ  أَكا: )وَقاَل ، بِقُضقٍح  لَصرَّ

بُّ   يف َأبًدا ُيقَجد ََّل  وَهَذا ،(اْطُبُدون اْلَخالِؼ، أَكا ُف،اإللـٰ أَكا الُل، أَكا: )أوْ  ،(الرَّ

ـَ  َأي    .األَكاِجقؾ مِ

 َذاِت  ِوْحَدةِ  َتْؼِريرِ  يف اْلقُضقح إِلك -َأْيًضا- واْكُظر  
ِ
  َقْقل يف الل

ِ
 يف َكَؿا الل

 : (7:46« )إشعقا»

لِقَّاِت ِاْذُكُروا»  «.ِمْثِؾي َوَلْقَس  هَ اإللـٰ ،آَخرُ  َوَلْقَس  اهللُ َِأَكاِألَكِّي اْلَؼِديِؿ، ُمـْذُ ِاألَوَّ
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ـَ  اْلَؿِسقُح  َكانَ  َفَؾقْ    اب
ِ
ابِؼ الـَّص   يف اللُ  َلَؼال اللَ  ُهق أوْ  الل  اللُ  أَكا إِك ل: )السَّ

 واإِلْرَشاد اْلَخقرَ  ُيِريدُ  َفُفق َكالمِف، يف واِضٌح  اللَ  ألَنَّ  ،(َيُسقعُ  وُهق آَخر هٌ إلـٰ وُهـَاك

، ؾة البقانقِ هذا مـ وَّل يريد التشقيش واألغؾقصات، ألن  ُكؾ فؿ، لؾـَّاسِ  واْلِفَداية

ه الرب طـفا وطـ غقرها مـ صػات امـ صػات الـؼص،  وقؾة البقان لـؼص، يتـزَّ

َـّ 
، لؿْ  َهَذا وَلؽِ ـْ ر َما ُهق الحؼَّ  أنَّ  فُعؾِؿ َيُؽ ـْ  َتَؼرَّ  واْلَؿِسقُح  بَِذاتِف، َواِحدٌ  اللَ  َأنَّ  مِ

 .اآلَخر يف َأَحُدُهؿا َيـِحؾَّ  لؿْ  بَِذاتِف، َواِحدٌ 

    

(11) 

لِقُل   َأْصاًل  ْعَتِؿُد تَ  والَّتي- التَّْثِؾقث َطِؼقَدةِ  ُبْطالنِ  َطَؾى َطَشرَ  اْلَحاِدي الدَّ

ـٍ  َأي   يف ُتعرُف  َّل اْلَعِؼقَدة َهِذه َأنَّ  :-(َرب   اْلَؿِسقَح  َأنَّ ) َطِؼقَدةِ  َطؾى  َسَؿاوي ِدي

  َأْكبِقاءُ  َيْعِرْففا لؿْ  اْلَعِؼقَدةُ  َفَفِذه َّلِحٍؼ، وَّل َسابٍِؼ 
ِ
ابِِؼقـ الل ِذيـ السَّ  َيْعَتِرف الَّ

  مِْثؾ ،(َؿِسقحقُّقنَ الْ ) (1)والـََّصارى اْلَقُفقد بِِفؿ
 
 وُلقطٍ  وإْبَراِهقؿَ  ُكقٍح  الـَّبل

                                          

وجف تسؿقتفؿ هؿ الؿعروفقن اآلن بالؿسقحققـ، وهؿ أتباع طقسك ابـ مريؿ، و الـصارى (1)

 هق تـاصرهؿ فقؿا بقـفؿ.« كصارى»هبذه التسؿقة 

قا بذلؽ تبًعا لؾحقاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذلؽ، كؿا قال طقسك وققل : إهنؿ ُسؿُّ

 .[11]سقرة آل طؿران:  ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿: ڠ

قا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًضا يؼال لفا: وققل ققؾ: بػؾسطقـ، و« كاصرة»: إهنؿ ُسؿُّ

قا بذلؽ ألن طقسك خرج مـفا.  إهنؿ ُسؿُّ
= 
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تل إْسَرائِقَؾ  َبـل َأْكبِقاء َيْذُكْرَها ولؿْ  َيْعِرْفَفا ولؿْ  َبْؾ  ،ۏ وَيْعُؼقَب  وإْسَحاَق   َوَصؾت الَّ

 .ۏ وُسؾِقَؿانَ  وَداودَ  وَهاُرونَ  وُمقَسك وُيقُسَػ  َكَقْعُؼقَب  َأْخَباُرهؿ؛ إَِلقِفؿْ 

ِذي اْلَؼِديؿ اْلَعْفد يف ْقَس لَ  َكْعْؿ، ـُ  الَّ  َأْخبارَ  َساَق  والَِّذي- اْلَؿِسقحقُّقنَ  بِف ُيممِ

 ،األََقاكِقؿ ُمـثؾَِّث  فٍ إِلـٰ  ِطَباَدة إِلك َدَطْقا األَْكبقاءَ  َهمَّلءِ  أنَّ  -وَدْطقتِفؿ األَْكبقاءِ  َهمَّلءِ 

ُظقا أوْ  ِذي َبؾ َذلِؽ، َشاَبف وَما، التَّْثؾقِث  بَِؾْػظِ  َتَؾػَّ  َدَطْقا َأكَّفؿ ُهق َطـُْفؿ َوَردَ  الَّ

ُسؾ ُكؾ   بَِدْطقة ـْ  الرُّ دٍ  إلك ُكقٍح  مِ  ِطَباَدة إِلك َدَطقا َحقُث  ،(1) ُمَحؿَّ

ن وَهَذا َلُف، َشِريَؽ  ََّل  َواِحدٍ  فٍ إلـٰ  .اْلَؼِديؿ اْلَعْفد يف ُمَدوَّ

                                          
= 

 أصؾفا مـ الـصرة، وهل صػة مدح وثـاء.« كصارى»وطؾك كؾ حال فؽؾؿة 

معـك الصالة طؾك الـبل محؿد: هق ثـاء الل طؾقف يف الـؿإل األطؾك، وهؿ الؿالئؽة،  (1)

إلك  وهذا فقف زيادة تشريػ وثـاء طؾقف، وهق يستحؼ ذلؽ، ألن الل هدى الـاَس بف

 الديـ الصحقح.

أن ُيَسؾ ؿف الل مـ اآلفات، مثؾ الطعـ فقف أو يف  -أيًضا-ومعـك )وسؾَّؿ( هذا دطاء 

 زوجاتف وكحق ذلؽ.

ـِ طؾك كبقؽ محؿد طـد فقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة ) ( أي: الؾفؿ اْث

 مالئؽتؽ، وَسؾ ؿف مـ اآلفات.

سؾؿ أن يؼقلفا كؾؿا مرَّ بذكر الـبل وهذه الجؿؾة جؿؾة تقققر واحرتام، ويجب طؾك الؿ

محؿد، فال يؾقؼ بالؿسؾؿ أن يؿر طؾقف اسؿ الـبل محؿد فال يدطق لف، وكلكف يتؽؾؿ طـ 

 إكسان طادي.

 ( طـد ذكر باقل األكبقاء، تشريًػا لفؿ وتؽريًؿا.ڠكؿا يستحب ققل: )
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َُُذـِكُوِمْن:ُ

  َقْقُل  
ِ
ـِ  ِسْػر» اْلَؼِديؿ ْفداْلعَ  يف َكَؿا ڠ إلْبَراِهقؿ الل  (:9/ 19)« التَّؽقي

ـَ  وَبْقـَؽ َبقـل َطْفِدي وُأققؿُ » ا َطْفًدا َأْجَقالِفؿ، يف َبْعِدك مِـ َكسؾَِؽ  وَبق  ألُكقن ،َأَبديًّ

ـْ  ولِــَسؾَِؽ  َلَك  ًفاإلـٰ  «.َبْعدُ  مِ

  َقْقُل  
ِ
 اْلَؼِديؿ داْلَعفْ  يف َكَؿا لِف َكالمِف يف َسْقـَاءَ  ُصقرِ  يف ڠ لُِؿقَسك الل

ِذي ـُ  الَّ  -َأْيًضا- اللُ  وَقاَل » (:11/ 1)« اْلُخروِج  ِسْػرِ » يف اْلَؿِسقحقُّقن بِف ُيممِ

 إْسَحاَق  فُ وإلِـٰ إِْبَراِهقؿ فُ إلـٰ  ،آَبائُِؽم هُ إلـٰ َيْفَقه :إْسَرائِقؾ لَِبـل َتُؼقل َهَؽَذا :لُِؿقَسك

 «.إَِلْقُؽؿ َأْرَسَؾـل َيْعُؼقَب، فُ وإلـٰ 

 ْػر َكْػسِ  ويف   َققُل  (1/ 4) الس 
ِ
ُققا لَِؽل» :لُِؿقَسك الل  َضَفر َقدْ  َأكَّف ُيَصد 

بُّ  َلَؽ   «.َيْعُؼقَب  فُ وإلـٰ إْسَحاَق  فُ وإلـٰ إْبَراِهقؿَ  فُ إلـٰ  ،آَبائِفم هُ إلـٰ  الرَّ

 (.19/ 12)« إْكِجقؾ ُلقَقا» يف مِْثُؾف َجاءَ  لُِؿقَسك اْلِخَطاب وَهَذا 

  َبُّ  َيُؼقُل  َهَؽَذا» (:6/ 44)« إشعقا ِسْػر» يف اْلَؼِديؿ داْلَعفْ  يف وَجاء  الرَّ

ُل  أَكا :اْلُجـقدِ  َربُّ  وَفاِديف، إْسَرائقَؾ  َمؾُؽ   «.َغْقرِي هَ إلـٰ  وال اآلِخر وأَكا األَوَّ

 بَّ  ُيَخاصِب َأْكبِقائِِفؿْ  َأَحدُ  حزققا وَهَذا  لُِؽؾ   ،وْحَدكَ  هُ اإللـٰ ُهق َأْكت» :الرَّ

َؿاواِت  َصـَعَت  َأْكت .األَْرضِ  َمَؿالِؽ  .(16/ 19)« إشعقا ِسْػر«. »واألَْرضِ  السَّ

 ـُ  َيْعَترِف  َفؾؿْ  َكَذلِؽ دي ِذي الَّ ـِ  َبْعدَ  َجاء الَّ ـٌ  وُهق- اْلَؿِسقح ِدي  َواحدٌ  ِدي
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ـُ  وُهق  َتَعالك اللُ  َقاَل  اَكؿَ  َأْكَؽَرَها، َبْؾ  التَّْثؾقِث، َطِؼقَدةِ : َأْي  اْلَعِؼقَدة؛ بَِفِذه -اإلْسالمِ  ِدي

ڱ ڱ ڱ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ ڑ ڑ ﴿: الُؼْرآن يف

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

 .(1)﴾ەئ ەئ ائ ﯁        

ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: َتَعالك اللُ  وَقاَل 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ڻڻ 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ 

 .(1)﴾﮿﯀ ﯁     

ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: َتَعالك وَقاَل 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڄ ڃ ڃ ڃڄ 

 .(1)﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴿: َتَعالك وَقاَل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

                                          

 .91 - 91سقرة الؿائدة:  (1)

 19سقرة الؿائدة: (1)

 91سقرة الؿائدة:( 1)
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ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڦ ڦڤ ڦڦ 

 .(1)﴾ڑ ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑڇ ڇ

هٌ  اللَ  أنَّ : أْي  ؛﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: َفَؼقُلف ـْ  ُمــَـزَّ  َلفُ  َيُؽقن أنْ  َط

 َيدلُّ  األَْوَّلدِ  ات َخاذَ  ألَنَّ  ،َكَؿالٍ  ِصَػةَ  وَلْقسْت  َكْؼصٍ  ِصَػة اْلَقلد ات َخاذ ألنَّ  ،وَلدٌ 

ب   اْحتِقاج َطَؾك   اللَ  ألنَّ  ،َباصٌؾ  وَهَذا الـَّاس إِلك الرَّ
 
ـِ  َغـل  .اْلَعاَلؿقـ َط

ـِ  ُدْسُتقر اْلُؼْرآُن، ُهق َفَفَذا   وَكالمُ  اإلْسالِم، ِدي
ِ
 َيْقمِ  إَِلك اْلَؿْحُػقظ الل

 َباصؾٌة، وألقهقتف اْلَؿِسقح ربقبقة َطِؼقدةَ  وأنَّ  بِاصؾٌة، التَّْثؾِقث َطِؼقَدةَ  أنَّ  ُيَبق ـ اْلِؼقاَمة،

ـُ  ِسقَح اْلؿَ  أنَّ  اطتؼاد أنَّ  -َأْيًضا- وُيَبق ـ   اب
ِ
ِحقُح  ،باصؾ الل  َكانَ  اْلَؿِسقُح  أنَّ  والصَّ

، َطبًدا
ِ
  بِعَباَدة َققَمف َيْلُمر وَكانَ  لل

ِ
 .الل

سؾ األَْكبِقاءِ  َجِؿقعَ  أنَّ  مِـْف َيْؾَزم بالتَّثؾِقث اْلَؼْقل أنَّ  َفاْلحاِصُل  ـْ  َضؾُّقا والرُّ  َط

ِذيـ الَؼَساِوَسةُ  إِلقف ْهَتَدىوا ،وَخالِؼفؿ وَمْعُبقِدهؿ ِفِفؿإلـٰ َمْعِرَفة  َطِؼقَدةَ  وَضُعقا الَّ

ة اْلَؿِسقِح  َرْفع َبْعدَ  التَّْثؾقِث  ابِع الَؼْرن يف ُقرونٍ  بِِعدَّ  إِيَؿاكِِفؿ َطِؼقَدةِ  يف اْلِؿقالِدي الرَّ

تل ل الُؼْسَطـْطِقـقَّة َمْجَؿع يف َطَؾْقَفا اتََّػُؼقا الَّ  م!! 181 َطام األوَّ

 .الُبْطالن واِضُح  َققٌل  وَهَذا

    

                                          

 191سقرة الـساء:( 1)
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و
ْ
ص
َ
ف
ْ
اينِاى

َّ
ةِ:اىح

َّ
ى د 
َ
ةِاأل ييَّ

ْ
ل
َ
ع
ْ
 ِاى

ِ
َ

ل
َ
ِِع الن 

ْ
ط ةِب 

َ
ٌى
 
ِ:ِ)َمل ِِإنَّ

َ
يح َمس 

ْ
ِِاى ِِ،(َربٌّ

ِ دد 
َ
هِوع ذ 

َ
ةِي

َّ
ى د 
َ
ِِاأل

َ
ة
َّ
ت ِِس 

َ
ش

َ
 ع

(12) 

 أنْ  َبشري   لِِجْسؿٍ  ُيْؿؽِـ َّل أكَّف(: َرب   اْلَؿِسقَح  إنَّ ) :َمُؼولة ُبْطالنِ  َدالئِلِ  وِمنْ 

  َذاَت  َيْحَتقي
ِ
 ُكؾ   َفْقق َسَؿاواتِف، َفْقَق  وَطالٍ  َشلٍء، ُكؾ   مِـ َأْكَبرُ  َكبقٌر، اللَ  ألنَّ  ،الل

ـْ  اْلَعْؽسِ  َطَؾك واْلَبَشر َفْقَقف، َشلءَ  وََّل  َشلٍء،  َطِؼقَدةنن فَطَؾقف  َفبِـَاءً  َتؿاًما، َذلِؽ مِ

بَّ  أنَّ  د الرَّ ، َطَؾك وَكِذٌب  ،َباصِؾةٌ  َلةٌ َمُؼق اْلَؿِسقح يف َتَجسَّ
ِ
ـْ  وتؼؾقٌؾ  الل ، َقْدرِ  مِ

ِ
 الل

  ُكػرٌ  بِفا اْلَؼْقلف
ِ
 .الـَّارِ  يف لْؾُخُؾقدِ  وُمقِجٌب  ،اْلَعظِقؿ بِالل

  َتْعظِقؿ ُهق ُب واْلَقاجِ 
ِ
ـِ  وَتـِْزيُفف الل الل طاٍل ، بؾ بَِخْؾِؼفاطتؼاد أكف ُمـؿـتِزٌج  َط

 .عة، لؿ يَرُه أحٌد مـ خؾؼف طؾك طرشف، فقق السؿاء الساب

َُُتـبقه

د َطِؼقَدةِ  َطؾك الَؼَساوَسةُ  َيْسَتدلُّ    ُؾقل)ُح  التََّجسُّ
ِ
 َقاَلف بَِؿا( اْلَؿِسقح يف الل

 َضَفرَ  اهللُ . التَّْؼقى ِسرُّ  ُهق َطظِقؿٌ (: »1/16) لتقؿقثاوس األُوَلك ِرَسالتِف يف ُبقلِس

وِح  يف َتربَّر ،اْلَجَسدِ  فِي  «.الرُّ
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 َكانَ  َلقْ  إِذْ  ،َطظقًؿا َخطلً  ُيْعَتربُ  ُبقلَس  َكالمِ  مِـ اْلَؿِسقحقُّقنَ  بِف َتَعؾَّؼ وَما

ا ُبقلُس  ـَ  أنْ َطَؾقف  َلَؽانَ  ُمِحؼًّ  وَلْقَس  ،َكْػِسه اْلَؿِسقِح  َكالمِ  ِمنْ  َقاَلف لَِؿا ُمْسَتـََده ُيبقَّ

طًقا ُيْعَترب وإَّلَّ  ،ُهو َكالِمه ِمنْ  إذ  اْلقْقِت، َكْػسِ  يف وَكاِذًبا ِطؾٌؿ، بِف َلفُ  َلْقَس  َما ُمدَّ

لق كاكت  –طؼقدة التجسد  –لقس مـ الؿؿؽـ أن يؽتؿ الؿسقح هذه العؼقدة 

الحؼ أهنا مـ تحريػات بقلس لديـ الؿسقح فصحقحة، ويليت هبا بقلس بعده، 

ـَ هبا  َأَضؾَّ  التل ـْ  اْلَؿِسقحقق ـِ  َط  .(1)الصحقح اْلَؿِسقِح  ِدي

ر َتْحِريِػف وَبقانُ  بِبقلس، بِالتَّْعريِػ  اْلَؽالمُ  وَسقليت ـِ  اْلُؿَدم   .اْلَؿِسقح لِدي

    

 (13) 

 ُخؾُِؼقا ماليقـ البشر ُهـَاك أنَّ  يف حقـ ربًّا اْلَقُسقع َيُؽقنُ أن  ُيؿؽـ َكقَػ  ُثؿَّ 

  ف؟وَّلدت َقْبَؾ  وَتقاَجُدوا

ـَ  بُّ  َيُؽقنَ  أنْ  اْلَؿْػُروضِ  مِ  َيْخُؾُؼُفؿ، ثؿَّ  ،الـَّاسِ  وُجقدِ  َقْبَؾ  اَمْقُجقدً  الرَّ

 !َأصاًل؟ ُيقَجد لؿْ  وُهق َسقْخُؾُؼفؿ َفَؽقَػ  وإَّلَّ  اْلَعْؽس، وَلْقَس 

                                          

، الباب الثالث: الـصراكقة وما تػرع طـفا، الػصؾ «مقسقطة األديان»بتصرف مـ  (1)

السابع: طؼقدة الـصارى، الؿبحث الثالث: اَّلتحاد )التجسد(. الـاشر: الدرر السـقة. 

(www.dorar.net/enc/adyan/477.) 
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ر َّل ألكَّف ،لْؾَعْؼؾ ُمـَاقٌِض  اْلَؼقل َهَذا ـْ  وُجقدِ  َقْبؾ َمقُجقدٌ  اْلَؽقنَ  أنَّ  ُيَتَصقَّ  َم

بُّ  اءَ َج  ثؿَّ  ُيدب ُره، َرب   باِل وَيِسقرُ  َخَؾَؼف،  لْؾَعْؼؾ ُمـَاقٌض  َقْقٌل  َهَذا َذلَِؽ، َبْعدَ  الرَّ

 .التَّـاُقضِ  َأَشدَّ 

ِحقَح  اْلَؼوَل  إنَّ  فنكف  اْلَؿِسقُح ا أمَّ  بَِداَيٌة، َلف َلْقس َدائًؿا، َمقجقدٌ  اللَ  َأنَّ  :الصَّ

ا اللُ  َخَؾَؼف َبَشٌر،  .ُأْخرى ذاٌت  لفُ  قَح واْلَؿِس  َذاٌت، لفُ  اللَ  وأنَّ  َخْؾَؼف، َأَرادَ  َلؿَّ

    

(14) 

ق أنْ  َلـَا َكقَػ   يف وُمقلقًدا ُمَتقاِجًدا َكانَ  أكَّف َمعَ  فِْعاًل  َرب   اْلَقُسقع أنَّ  ُكَصد 

ـْ  ولؿْ  ُمَعقَّـةٍ  َزَمـقَّةٍ  ِحْؼَبةٍ   !ُأْخَرى؟ ِحْؼَبةٍ  يف َمقُجقًدا َيُؽ

    

(15) 

ِذيـ الـَّاَس  ِرفَيعْ  َّل وُهق ربًّا اْلَقُسقع َيُؽقن َكقَػ   !وَّلَدتِف؟ َقبَؾ  َطاُشقا الَّ

    

(16) 

 !الـَّاِس؟ َخؾِؼ  َقْبَؾ  -اْبـَف اْلَؿِسقُح  َكانَ  إنْ - اللُ  ُيقِجْده لؿْ  ولَِؿاَذا

 .فعاًل لق كان ابـف  -وجقد البشر هق أولك باإليجاد قبؾ 
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ًرا َجَعَؾف لَِؿاَذا ـْ  َزْطؿ بِحَسِب - ربَُّفؿْ  َكْقكِف َمعَ  ُمَتلخ   ؟!-َذلِؽ َقاَل  َم

    

(17) 

ـَ  هق اْلَؿِسقُح  َكانَ  إَذا   اب
ِ
 اْلَؿِسقحققـ ُجْؿُفقر بِف َيَتَعؾَّؼ َفؾَِؿاَذا فِْعاًل، الل

ـْ  َأْكَثر   َتَعؾُِّؼفؿْ  مِ
ِ
ا َأْكَثرَ  وُيَعظ ُؿقَكف وَيْرُجقَكف وَيْدُطقكف َكْػِسف، بِالل  ُيَعظ ُؿقن مِؿَّ

 !َكْػَسف؟ اللَ 

ف إنَّ    التََّصرُّ
َّ
  التََّعؾُّؼ َيُؽقنَ  أنْ  ُهق الطَّبِقعل

ِ
 يف اْلَؿِسقح أبق ُهق ألكَّف ،َأْكثر بِالل

ِذي وُهق اْطتَِؼاِدِهؿ،  .َخَؾَؼف الَّ

 أَّل يدل طؾك هتافت هذه الؿؼقلة؟ التَّـَاُقض؟ َهذا َيدلُّ  َماَذا َطَؾك

    

(18) 

ة َيتَِّخذْ  لؿْ  لَِؿاَذا ؟واحًدا ابـًا اتََّخذَ  اللَ  إنَّ  :ُيَؼال أنْ  َيِصح   َكقَف  ثمَّ   َأْبـَاءٍ  ِطدَّ

 والُعَظَؿاء؟ واألَْغـِقاء اْلُؿؾقك َطاَدة ِهل َكَؿا

ـَ  التَّؽـثُّـر إنَّ  ـْ  األْبـَاء مِ  األَْغـِقاء، َأْغـَك ُهق واللُ  األَْغـِقاِء، ِصَػات مِ

ـَ  َيَتَؽثَّرِ  لؿْ  َفؾَِؿاَذا ـِ  ات َخاذ ِصَػة َكاكْت  قْ ل األَْبـَاء مِ ! َلُف؟ َحِؼقِؼقَّةً  ِصػةً  اَّلب

ـْ  اللُ  َتَعالك  .َذلِؽ َط
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(19) 

ا ًفاوإلـٰ َربًّا اْلَؿِسقُح  َكانَ  لقْ  ـْ  اْلَؿقَت  َيْدفعِ  لؿْ  َفؾَِؿاَذا حؼًّ بحسب  ،َكْػِسف َط

ؾِقب؟ َطَؾك َماَت  أكَّفمـ زطؿ  زطؿ  !الصَّ

 : لَِسَببقنِ ( اْلَقُفود ِمنَ  ْجؿوَطةٌ )مُ  اْلَبَشر َيْؼُتؾه ثمَّ  رب ا اْلَؿِسقُح  َيُؽونَ  أنْ  ُيْؿؽِن ال

ل بَّ  أنَّ  :األوَّ بُّ  َكْؼٍص، ِصَػةُ  اْلَؿقَت  ألنَّ  ،اْلَؿقُت  َيْعَتريف َّل الرَّ  ُمتَِّصٌػ  والرَّ

  واللُ  اْلَؽَؿال، بِِصَػاِت 
 
 .َيؿقُت  َّل حل

بَّ  أنَّ  :والثَّاكِي ـْ  َأْققى الرَّ  َمْجُؿقطةٌ  وَتـَْتِصر َتْؼقى أنْ  ُيْؿؽِـ َفال ف،َخْؾؼِ  مِ

ـَ  ب   َقْتؾِ  َطَؾك( َقُفقد)الْ  اْلَبَشر مِ قكِ  وَوْضعِ  ،َطؾقف والَبْصِؼ  ،وإْهاَكتف الرَّ  َطؾك الشَّ

 !األَْرضِ  يف وَدْفـِفِ  وَصْؾبِفِ  ،َرْأِسف

 إنَّ : )َمُؼولة ُتـَاقِض( َمْصُؾوًبا َماَت  اْلَؿِسقح إنَّ : ُؼولة)مَ  اْلَؿُؼولةَ  َهِذه إِنَّ 

 .(1)َوْجهٍ  ُكلِّ  ِمن( رب   اْلَؿِسقح

ا ًفاوإلـٰ ربًّا اْلَؿِسقح َكانَ  لقْ : أْيًضا وُيَؼال ـْ  اْلَؿقَت  َيْدفعِ  لؿْ  َفؾَِؿاَذا حؼًّ ف َط  ُأم 

 !َمْريؿ؟

                                          

لقاًل طؾى بطالن طؼقدة توارث الخطقئة أربعون د»اكظر لبقان خرافة هذه العؼقدة كتاب:  (1)

، تللقػ: ماجد بـ سؾقؿان الرسل، وهق مـشقر يف شبؽة «وطؼقدة صؾب الؿسقح

 الؿعؾقمات هبذا العـقان.
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 (21) 

 َماَت  ْلَؿِسقَح ا إنَّ : )َمُؼقَلة َمعَ  َتَتـَاَقض( اللُ  ُهق اْلَؿِسقح إنَّ ) :َمُؼولة إنَّ  ثمَّ 

ا  ،أْيًضا األَُب  َيُؿقت أنْ  َفالُبدَّ  َماَت  ثؿَّ  اللَ  ُهق َكانَ  إَذا اْلَؿِسقح ألنَّ  ،(ُصؾَِب  َلؿَّ

 !بَِزْطِؿفؿْ  َكْػُسف اللُ  هق اْلَؿِسقح ألنَّ 

    

(21) 

ـُ  اْلَؿِسقُح : )َمُؼقَلة َمعَ  َتَتـَاَقض( اْلَؿِسقح ُهق اللَ  إنَّ ) :َمُؼولة إنَّ  ثمَّ    اب
ِ
 ،(الل

 !اْلقْقت؟ َكْػسِ  يف اْلقالِدَ  ُهق اْلقلدُ  َيُؽقن َفَؽقَػ 

    

(22) 

ف، وَلَدْتف اْلَؿِسقُح  َبْقـَؿا ُيقَلْد، لؿْ  اللَ  أنَّ  َيْعؾؿُ  اْلَجِؿقعَ  إنَّ  ثؿَّ   َطَؾك َهَذا َفَدلَّ  ُأمُّ

 َذاًتا َفجْعُؾُفؿا ،ةٍ واحد ذاٍت  فِي َتقنِ ُمْؿَتِزَج  َغْقرُ  َتؿاًما، ُمْخَتؾَِػَتانِ  َذاَتانِ  َأكَُّفَؿا

ـْ  َواحَدةً  ِريح لْؾَعْؼؾ اْلُؿَعاَكدة َأْطَظؿ مِ  .الصَّ

    

(23) 

 َلَؽانَ  واحدةً  ذاًتا َكاَكا ولقْ  بَِدايٌة، لفُ  اْلَؿِسقُح  َبْقـَؿا بِدايٌة، لفُ  َلْقَس  اللَ  إنَّ  ثؿَّ 

 .الل ُهق َلْقَس  َفاْلَؿِسقح َهَذا َطَؾك بِـَاءً و اْلَؿِسقح، وُجقدِ  َقْبَؾ  اَّلْمتَِزاج َهَذا
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(24) 

 الـََّصارى ُجْؿفقرُ  اْخَتؾَػ  َلَؿا فِْعاًل  ربًّا اْلَؿِسقُح  َكان َفَؾقْ  َكَذلِؽ

 اهللِ، ابنُ  إكَّه: ُأْخرى َصائػةٌ : وَقالْت  اهللُ، ُهو إكَّه: َصائػةٌ  َفَؼالْت  َطؾقف،( َؿِسقحقُّقن)الْ 

 وَّل َيْخَتؾػ َّل َواِحًدا فِقف اْلَؼْقل َلَؽان َبْؾ  َثالثٍة، َثالُث  إكَّه: لْت َقا َثالثةٌ  وَصائػةٌ 

ـَ  اَّلْضطِراب َفُحـُصقل َيْضطرب،  وأنَّ  ُكؾ فا، ُسُؼقصِفا َطؾك َيدلُّ  األَْققال َهِذه َبق

 .آَخرَ  َوادٍ  يف األَْققال وَهِذه وادٍ  يف اْلَحؼَّ 

    

(25) 

ـَ   وإَثارةِ  األُُمقر َتْعِؼقد يف َمْصؾحةٌ  لفُ  َلْقس بِاْلَبَشِر، َرحقؿٌ  اللَ  أنَّ  اْلَؿْعُؾقم مِ

 كقركثقس َسالةِ )رِ  يف َجاءَ  وَقدْ  ،وَّل غقره إْسَرائِقَؾ  َبـل ُمْجَتَؿع يف اْلَعْؼؾقَّة الَػْقَضك

 «.َسالمٍ  هُ إلـٰ َبْل  َتْشويشٍ  هَ إلـٰ َلْقَس  اهللُ (: »11-14: األَْوَلك

ر إَذا ِذي أنَّ  َفالبدَّ  َهَذا َتَؼرَّ ـَ  َطِؼقَدة َجَعَؾ  الَّ دةً  اْلَؿِسقحقق  اْلَبَشر ُهمُ  ُمَعؼَّ

 َلْقَس  َما األَْصؾقَّة اْلَؿِسقح َطِؼقَدةِ  يف ُبقلس َأْدَخؾ َلَؿا اْلَقاقِع ُهق وَهَذا ،اهلل وَلْقس

َفَفا مِـَْفا، ـُ  اْلَؿِسقح إنَّ : )بَِؼْقلِف َفحرَّ   اب
ِ
 (.الل

 َلَؿا التَّْثؾقِث  َطِؼقدةَ  َلَؽ  َيْشَرح أنْ  مِـْف وَصَؾبَت  صِْػاًل  َت استققػ َأكَّؽ ولقْ 

َؼة اْلَعِؼقَدة أنَّ  ِحقـ يف اْسَتَطاع،   اْلُؿَتَعؾ 
ِ
 إْكساٍن، لُِؽؾ   َمْػُفقَمةً  َتُؽقنَ  أنْ  َيـَْبِغل بِالل

ـقًّا أوْ  َكفاًل، أوْ  صِْػاًل  َكانَ  َسقاءٌ  ة يف َطالًِؿا أوْ  -َيؽتُب  وَّل َيْؼرأُ َّل - ُأم  رَّ  .الذَّ
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ِذي إنَّ : )لفُ  وُقؾَت  اإلْسالمِ  َطِؼقَدةَ  الط ْػؾ َهَذا َطؾك َطَرَضَت  أكََّؽ  ولقْ   الَّ

 واللُ  َغْقَره، َتْعبد وَّل َفاْطُبْده وْحَده، اللُ  ُهق اْلَؽقنِ  َهَذا يف َما َجِؿقعَ  وَخَؾَؼ  َخَؾَؼَؽ 

،
 
 ولؿْ  بَِفا، واْقَتـَعَ  ،فقرا اْلِعَباَرة َهِذه مِـْؽ َػِفؿلَ  ؛(َزْوجةً  وَّل ابـًا َيتَِّخذ لؿْ  َغـل

 .َذلِؽ مِـ َأْكَثر إلك َيْحَتْج 

    

(26) 

ـِ  َطؾك َغريٌب  التَّْثؾقُث   ُمَثؾِث  فٍ إلـٰ بِِعَباَدة اْلَؿِسقُح  َيلُمرِ  َفؾؿْ  ،ڠ اْلَؿِسقح ِدي

ـَ  أي   يف( َقاكِقؿِ األَ )و( التَّْثؾقِث ) َلْػظةُ  َطـْف َتِردْ  ولؿْ  األََقاكِقؿ، ، األَْرَبعةِ  األََكاِجقؾ مِ

َسائؾ يف وََّل  ـَ  الثَّالثةِ  الرَّ  َطِؼقدة ُصؾب ُهق التَّْثؾقَث  أنَّ  َمعَ  بَِفا، اْلُؿْؾَحَؼة والِعْشري

ـَ   .اآلن اْلَؿِسقحقق

َغة األَوُروبِقَّة اْلَؿَعاِرف َدائِرة» يف َجاءَ  وَقدْ   َفَؼدْ  َهَذا، دُيمك   َما« الػْرَكِسقَّة بِالؾُّ

ـْ  فِقَفا َجاء  يف وَّل اْلَجِديد اْلَعْفدِ  ُكُتِب  يف ُمقُجقدةً  َلْقَسْت  َأكََّفا: )التَّْثؾقِث  َطِؼقَدة َط

ـَ  اآلَباءِ  َأْطَؿالِ  ُسقلقق  الَؽاُثقلِقؽقَّة اْلَؽـِقَسة أنَّ  إَّلَّ  األَْقَربِقـ، َتالمِقِذهؿ ِطـْدَ  وَّل الرَّ

طقانِ  التَّْؼؾِقدي اْكتِلْستَ الُبروتِ  واْلَؿْذَهَب   ِطـْد َمْؼبقلةً  َكاْكت التَّْثؾقِث  َطِؼقَدة أنَّ  َيدَّ

 (. َزَمانٍ  ُكؾ   يف اْلَؿِسقحققـ

 َثالقث َلْػَظةُ ) :-َمِسقحي   وُهو- الُبْسَتاين لُِبْطُرس« اْلَؿَعاِرِف  َدائَِرةِ » يف وَجاءَ 

س اْلؽَِتاب يف ُتقَجد َّل  (.اْلُؿَؼدَّ
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ا َكاَكْت  لقْ  التَّْثؾقِث  َطِؼقَدةَ  أنَّ  َفاْلَحاِصُل  َسائِؾ األََكاِجقؾ يف لُذكِرت حؼًّ  والرَّ

 َجَؿاِهقر اْطتَِؼاد بَِحَسِب - اْلَؿِسقِح  َطِؼقَدةِ  وَصِؿقؿ ُصْؾَب  َتْعَترب ألكََّفا ،بِفا اْلُؿْؾَحَؼة

ْػَظة َفَفِذه َتؿاًما، َذلِؽ ِخالُف  اْلَقاقِع وَلؽِـ، -اْلَؿِسقحققـ  ُمَثؾَّث أوْ  ْثؾقث،)التَّ  الؾَّ

ـِ  َطَؾك َدِخقؾةٌ  اْلَعِؼقَدة َهِذه أنَّ  فُعؾِؿ ،َواحدةً  َمرةً  واَل  فِقَفا َترِدْ  لمْ ( األََقاكِقؿ  ِدي

 .َأِصقؾةً  وَلْقَسْت  اْلَؿِسقح

 َباصِؾٌة، التَّْثؾقث َطِؼقَدة أنَّ  َلُؽؿ َتَبقَّـ إَذا :الَؼَساوَسة آَذانِ  يف َهْؿَسةٌ  وُهـَا

 وِضدُّ  الِعْؾؿقَّة، األَماكةِ  ِخالُف  َهَذا ألنَّ  بِاإِلْكَراه، الـَّاسِ  َطؾك َتْػِرُضقَها َفال

يَّات ْخصقَّة اْلُحر   .الشَّ

ـَ  َفنِكَّف َكذلِؽ، َياَدة أنَّ  اْلَؿْعُؾقم مِ ـِ  يف الز  ي اًل  ُيْعَترب َهَذا ألنَّ  ،َمْؿـقطةٌ  الد   َتَدخُّ

ب   ُخُصقصقَّة يف ِذي ُهق َفاللُ  ،)الل( الرَّ ع الَّ ـْ  ُيَشر   اْلحؼُّ  َلُفؿ َلْقس واْلَبَشر ِطـِْده، مِ

، يف ُيـِْؼُصقا أوْ  َيِزيُدوا أنْ  يف ـِ ي ْرعِ  َتْطبِقُؼ  َطَؾقِفؿ اْلقاِجب َبؾِ  الد   وََّل  ُهق، َكَؿا الشَّ

ُفقن، وََّل  ُيـِْؼُصقن وََّل  فِقف َيِزيدونَ    اْلُعُبقديَّةُ  َتْحُصؾ وبَِفَذا ُيحر 
ِ
 وإَّلَّ  ، لل

ف َهَذا َصار ب   ُمَشارًكا الُؿَحر  ـْ  َكقعٌ  وَهَذا التَّْشريع، ُخُصقِصقَّة يف لؾرَّ  َأْكقاعِ  مِ

ركِ    الش 
ِ
 .، الؿقجب لؾخؾقد يف الـاربِالل
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(27) 

َـّ  وُضقٍح، بُِؽؾ   بِِعَباَدتِف الـَّاَس  ألََمرَ  اللَ  ُهق اْلَؿِسقُح  َكانَ  لقْ   أكَّف اقِعاْلقَ  وَلؽ

ـْ  َكَفك  َمتَّك ْكِجقؾ)إِ  يف َطـْف َجاءَ  َكَؿا َقاَل  َفَؼدْ  ،ووُضوٍح  َصراحةٍ  بُِؽلِّ  ِطَباَدتِف َط

 (: 9:9 رُقص)مُ  يف وَكَذلِؽ( 7 -11

 «.الـَّاس وَصاَيا ِهل َتَعالِقؿَ  ُيعؾ ُؿقنَ  وُهؿْ  ،َيْعبُدوَكـي وَباصاًل »

 ف بقَّـ بقضقح أنولؽـ َسَقْعُبُدوَكف، الـَّاَس  أنَّ ( َكـلَيْعبُدو وَباصاًِل ) :بَِؼولِه َيْؼِصُد 

ـْ  وَأكََّفا َباصؾٌة، لفُ  ِطَباَدَتُفؿ مـ كان يعبد  َفَسقليت َطَؾقفِ بـاء و اْلِؼقاَمِة، َيْقمَ  َتـَْػَعُفؿ ل

، ِطـْدِ  َمْؼُبقلةٍ  َغْقر َباصِؾةٌ لف  ِطَباَدتف أنَّ  َقِجدُ ف اْلِؼقاَمةِ  َيْقمَ  الؿسقح
ِ
 َيْسَتِحؼُّ  وأكَّف الل

  ِطَباَدة َتَركَ  ألكَّفالـُؿـَتـؿـثؾة يف الخؾقد يف الـار أبد اآلباد،  اْلُعُؼقَبة،
ِ
 لْؾِعَباَدة اْلُؿْسَتِحؼ   الل

 :الُؼْرآن يف اللُ  َقاَل  َكَؿا لفُ  ِطَباَدتِف مِـ َيَتربَّأُ  اْلَؿِسقَح  بلنَّ  وسقتػاجل َبْؾ  َغْقَره، وَطَبدَ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڑ 

﮺ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

      ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 حئ جئۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    
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 .(1)﴾خض حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح

ُـَْؽرُُِاآلَياِتَُُتْػِسر ُيامتا

ا َبْعًضا اآلَياِت  َهِذه يف َتَعالك اللُ  َذَكرَ   َأكَّف ومِـَْفا اْلِؼَقاَمة، َيْقم َسَقُؽقن مِؿَّ

ـَ ا ِطقسك اْلَؿِسقَح  َسَقسلُل  ڍ ڍ ڌ ﴿(: بِاإِلَجاَبة َأْطَؾؿُ  ق)وهُ  َمْريؿَ  ب

 .﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ًها قُح اْلَؿِس  َسقُِجقُب  َفِعـَْدها ـْ  َتَعالك اللَ  ُمـَز   َأُققَل  أنْ  لل َيـَْبِغل َما: قائاًل  َذلِؽ َط

، َغقْرَ  لؾـَّاسِ   ُكـُْت  إنْ ا أن أمرُت الـاس بعباديت أو طبادة أمل، لؿ يؼع مـل إصالقً  اْلَحؼ 

ل   ُتْضِؿُره َما َتْعؾؿُ  ٌء،َشل َطَؾقَؽ  َيْخَػك ََّل  ألكَّف ،الل َيا َطؾِؿتَف َفْؼدأمرُتفؿ بعباديت وطبادة ُأم 

ا َشلءٍ  بُِؽؾ   َطالِؿٌ  َأكَْت  إكَّؽ كَْػِسؽ، يف َما أكَا َأْطَؾؿ وَّل كَْػِسل،  .َخِػل أوْ  َضَفر مِؿَّ

، َيا :ڠ اْلَؿِسقُح  َسَقُؼول ثمَّ    َأْوَحْقَتف َما إَّلَّ  َلُفؿْ  ُقؾُت  َما َرب 
َّ
 وَأَمْرَتـِل إِلل

 َأْفَعالِفؿ وَطَؾك َطؾقِفؿ َشاِهًدا أَكا وُكـُْت  بِاْلِعَباَدة، ِدكإِْفَرا وهق ،لؾـاس بَِتْبؾِقِغف

ا وأْققالِِفؿ ا َبْقـَُفؿ، ُكـُْت  َلؿَّ ْقَتـل َفَؾؿَّ  إَِلْقؽ واْسَتْرَجْعَتـل َقَبْضَتـل: أي إَِلْقَؽ؛ َتقفَّ

َؿاء، إِلك بَِرْفِعل  َشلءٍ  ُكؾ   َطَؾك وَأْكَت  َسَرائِِرِهْؿ، َطؾك اْلُؿطَّؾِعَ  َأْكَت  ُكـَْت  السَّ

َؿاء يف وََّل  األَْرضِ  فِل َخافقةٌ  َطَؾقَؽ  َتْخَػك ََّل  َشِفقٍد،  .السَّ

ْبُفؿ إنَّ   ،َتَشاء َما بِِفؿ َتْػَعؾ بَِلْحقالِفْؿ، َأْطَؾؿُ  وَأْكَت  ِطَباُدك، َفنِكَُّفؿ اللُ  َيا ُتَعذ 
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 اْلَعِزيز َأْكَت  َؽ إِكَّ  بَِرْحَؿتِؽ، وإن شئت غػرت لفؿ بَِعْدلِؽ، إن ِشئت طذبتفؿ

ِذي  . َوَأْمِره َتْدبِقره يف اْلَحؽِقؿ ،ُيغؾب ََّل  الَّ

ِذي اْلَجَزاء َيْقمُ  َهَذا :ڠ لْؾَؿِسقح اهللُ  َسَقُؼول َذلِك ِطـَْد   يـتػُع فقف الَّ

دون  كِقَّاتِِفؿ يف فؿوِصدقِ  لَِشْرِطف، ُهؿواْكِؼقادِ  ،لرهبؿ بتقحقدهؿ (1)الـُؿقح 

ـْ  َتْجِري َجـَّاٌت  َلُفؿْ  هؿ أنَّ ؤفقؽقن جزا َؿالِفؿ،وأطْ  وَأْققالِِفؿْ   ُقُصقِرها َتْحت مِ

ـَ  األَكََّفار،  بَِؿا َطـْفهؿ  وَرُضقا َحَسـاتِِفؿ،الل  َفَؼبِؾ ، َأَبًدا فِقَفا َماكِثق

َضا اْلَجَزاء َذلِؽ. َثقابِف َجِزيؾ مِـ َأْطَطاُهؿ  .قؿاْلَعظِ  اْلَػقزُ  ُهق َطَؾْقِفؿ مِـْف والر 

هُ  اْلَؿِسقَح  َيْعُبُد  َكانَ  َمنْ  َسَقْعؾمُ  ويف ذلك القوم  َخَدطهُ  َمْخُدوًطا، َكانَ  أكَّ

ْقَطاُن، دِ  أوْ  الُؼْرآنِ  َسَؿاعِ  ِمنْ  َيْؿـَُعوَكه َكاُكوا ِمْثُؾه َبَشرٌ  وَخَدَطه الشَّ  ُمَجرَّ

، لَِسَؿاع بِاْلُؿْسِؾؿقن االْحتَِؽاك  َحقن وَسَقـَْدم َمـُْثوًرا، ءً َهَبا َطَؿُؾه َفَذَهَب  اْلَحقِّ

َـَّدمُ  َيـْػعُ  ال  .ال

 ،وْحَده اهللِ  بِِعَباَدة الـَّاَس  َيْلُمر َبْل  بِِعَباَدتِه، َيْرَضى ال اْلَؿِسقح أنَّ  َفاْلَحاِصُل 

 .بِه اإِلْشَراك وَطَدم

ابِق الـَّصِّ  يف َكَؿا اْلَؿِسقح وَقْوُل   وَصاَيا ـْ مِ  ِهل َتَعالقؿَ  ُيعؾ ؿقنَ  ؿْ )وهُ  :السَّ

                                          

دين: (1) د، وهق الرجؾ يعتؼد أن الل واحٌد يف ذاتف، وأكف الؿستحؼ لؾعبادة  ُمَوحِّ جؿع ُمَقح 

الذي يجعؾ مع الل شريؽا يف ذاتف أو يف طبادتف، ا سقاه، وضده الُؿشرك، وحده دون م

 قعبد مع الل غقره.ف
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ـْ  اْلُؿْسَتْؼبؾ يف َسَقْحُصؾ َما بَِفَذا َيْؼِصد( الـَّاسِ   َتَعالِقؿ َطَؾك بِـاءً  لفُ  الـَّاسِ  ِطَباَدة مِ

ـْ  ، ِطـْدِ  مِـ وَلْقَست( اسِ )الـَّ  اْلَبَشر ِطـْد مِ
ِ
 َسـَُبق ـ َكَؿا- بِاْلِػْعؾ َهَذا َحَصؾ وَقدْ  الل

الَ  وَذلِؽ، -بِالتَّْػِصقؾ َّلحًؼا  َطِؼقَدة َطؾك واتََّػُؼقام، 111 َطام كِقْؼقة ُممتؿر اْكَعَؼد ؿَّ

 َطِؼقَدة َطَؾك واتََّػُؼقا ،م181 َطام الُؼْسَطـْطِقـقَّة ُممَتَؿر اْكَعَؼد وَبْعَده اْلَؿِسقح، َتْللِقف

ر التَّْثؾقِث، ِذيـ الَؼَساوَسة َفَؼرَّ  َتَعالِقؿ إلك َتُؿتُّ  َّل وَصاَيا( اسِ )الـَّ  ُجْؿَؾة مِـ ُهؿ الَّ

ـْ  ِهل َبْؾ  بِِصَؾٍة، اْلَؿِسقح  َأحدُ  ُقْسَطـطقـ، َفْرِضفا يف وَدَطَؿُفؿ َأْكُػِسفؿ، ِطـْد مِ

وَمان َأباصرةِ  الرُّ
َمان، َذاكَ  يف (1)  َفَتبَِعُفؿ والـَّار، بِاْلَحِديد الـَّاس َطؾك وَفَرَضفا الزَّ

 اْلَعْؼؾقَّة اْلُؿـَاَقَشة ألن ُمـَاَقَشٍة، أوْ  َتْؿِحقص ُدونِ بِ  لتَّْؼؾِقد،ا أو اْلَخْقِف  بَِدافعِ  الـَّاُس 

ٌة، ُخرافقَّةٌ  َطِؼقَدةٌ  ألَكََّفا ،َمْؿـقطةً  وَسَتَظؾُّ  َهَذا، َيْقمِـا إِلك َمْؿـقطةٌ   َتْصؿدُ  ََّل  َهشَّ

ا ألن مـاقشتف ،بؿـاقشتفا الَؼَساِوَسةُ  فؾفذا َّل يرضك ،والؿـاضرة اْلِعْؾؿقَّة لْؾُؿـَاَقَشة

مِـ يمدي إلك اكؽشاِف أهنا خرافقة أمام الـاس، األمر الذي يمدي إلك سؼقصفا، و

 الـَّاسِ  َطَؾك َهْقَؿـَتِفؿْ  لُِسُؼقطِ  َسَبٌب  الـَّاسِ  ُطققنِ  يف َطِؼقَدتِِفؿ ُسُؼقطالؿعؾقم أن 

، سقاء فقؿا بقـفؿ وبقـ الرطقة، أو فقؿا ، فؾفذا يؿـعقن الؿـاقشة أصاًل (طقَّة)الرَّ 

 .، َّل سقؿا الؿـاقشة العؾـقةؿ وبقـ الؿسؾؿقـبقـف

    

                                          

كبذة طـ »سقليت التعريػ بالرومان وطؼائدهؿ يف الؿؾحؼ الثان مـ مالحؼ هذا الؽتاب:  (1)

 «.طؼائد الرومان
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َْب ُٕ ْٗ ٍَُضقٌَّف، َصبِئٌو َيْأِري َقْذ ٗ ُِ ٍَُضقَّفٌخ، َصبِئيٌخ أ ِْْغقيًّب ُصؤااًل َفَيْضَأال ٍَ 

ُِ  :َفَيُق٘ال

ر اإِلْكِجقؾقَّة اْلَؿَصاِدر َكاْكِت  إَذا  ،هللِ  طبٌد  وأكَّه َرسوٌل، َبَشرٌ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  ُتَؼرِّ

  االْطتَِؼاد؟ لَِفَذا اْلَؿِسقحققنَ  ُمَخالػة َسَبب ُهو َفَؿا اهللِ، ابنَ  وال ،اهللَ  ُهو َلْقَس أكه و

َطَؾقه  َما إِلىحتى وصل  اْلَؿِسقح َطِؼقَدة فِي االْكِحَراُف  َهَذا دخل َأْينَ  وِمنْ 

 وَغْقرِه؟ التَّْثِؾقث ِمنَ طؼقدة الـصارى 

بِّ  وابنُ  َرب   اْلَؿِسقَح  أنَّ يف الؽـائس  الَؼَساِوَسة ُيؼرر ولَِؿاَذا  وَثالُث  الرَّ

َد  اهللَ  وإنَّ  ِه،اإللـٰ وابنُ  هٌ إلـٰ  وإكَّه َثالثٍة،  فِقه؟ وَحلَّ  اْلَؿِسقح فِي َتَجسَّ

ا الُبْعدِ  ُكلَّ  اْلَبِعقَدة واْلَعَؼائِد األَْقوالِ  َهِذه فِي ُطْؿَدُتفم ُهو َماو  َمْذُكورٌ  ُهو َطؿَّ

رقرأكاها والتي  الَّتِي الـ ُصوصِ  ِمنَ  واْلَجِديد الَؼِديم ْفدِ اْلعَ  فِي بوضوح طؽس  ُتَؼرِّ

ُروكه َما  ؟اْلَؽـَائِس فِي ُيَؼرِّ

ِػقن َيْؿـَُعونوما هو السر يف كوكفم  َػات اْلُؿَثؼَّ د ِمنْ  واْلُؿَثؼَّ َمال ُمَجرَّ  َطـَْفا الس 

بون م االْطتَِراضِ  َطنِ  َفْضاًل  ن يػعل ذلك، وإذا كان السائل امرأة طؾقفا، وُيعذِّ

 !؟ثم هتؽوا طرضفا ،بوها يف الؽـقسةطذَّ 

 !؟(َمحبَّة اهللُ : )َمُؼولةِ  َحِؼقؼةُ  أينَ 

 اْلَؿْسَلَلة؟ ِسر   ُهو َماو



 

 
ة الثَّاين اْلَفْصل لَّ

ِ

د
َ
 63 اْلَعقلوَّة: األ

َضْت  اْلَؿِسقَح  ِرَسالةَ  أنَّ  ُيْثبُِت  التَّاِريخ إنَّ : َفاْلَجواُب   َتْشقيفٍ  َحْؿَؾةِ  إِلك َتَعرَّ

تَّة ُؼُرونِ الْ  يف َشِرَسةٍ  ْت  َرْفِعف، َبْعدَ  األُْولك الس  ا، َتَغقًُّرا ِرَساَلتِف َتَغقُّرِ  إَِلك َأدَّ  َجْذِريًّ

ُلفا ـٍ  إِلك وُتحق  ـٍ  ِدي ،آخر، دي
 
  لِِعَباَدةِ  وََّل  بِِصَؾٍة، اْلَؿِسقِح  لَِتَعالِقؿِ  َيُؿتُّ  ََّل  َوَثـل

ِ
 الل

ُروع أوانُ  وَهَذا بِِصَؾٍة، ـِ  يف الشُّ ، لقؽقن الؼارئ الؿثؼػ َهِذه التَّْشقيف َمَراِحؾِ  َتْبقق

 .ؿامـ أمره والؼارئة الؿثؼػة طؾك بــق ـــةٍ 
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ِ
 
و
ْ
ص
َ
ف
ْ
اىثِاى

َّ
ة:ِاىح

َّ
ى د 
َ
ةِاأل يَّ يخ  ار 

َّ
ِِاىت

ل
َ
َباتِع

ْ
ج ِِإ  ةِأنَّ

َ
ٌى
 
ِ:ِ)َمل ِِإنَّ

َ
يح َمس 

ْ
ِِاى ِ(َِربٌّ

ة
َ
ٌى
 
َِِمل ن  اعِم  َ ِت 

ْ
،ِاخ

َ
َبش

ْ
مِاى ى 

َ
ذ
َ
ةِون

َ
ٌى
 
يثَِمل ي 

ْ
ح
َّ
ِاىت

ُِ اأَلِدىَّخ َِٕزٓ َٗػَذد َْب  : اْص

ل ك بَِؿـ ُمَتَعؾ ٌؼ  :األوَّ ُسقل ُبقلِس» ُيَسؿَّ   ،«الرَّ

ـَ  اْلَؿْدُطقَمة الَؽـَائِسقَّة بِاْلَؿَجامِع ُمَتَعؾ ٌؼ  :والثَّاين وَماكقَّة اْلحُؽقَمة مِ  .الرُّ

(28) 

لقُل  ل التَّاِريخي   الدَّ  :(1)اْلَؿِسقح ينِ دِ  َتْحرِيف َطؾى األوَّ

ُمة ُُمَؼدِّ

ـُ  َؿِسقح)الْ  أنَّ  َطِؼقَدة أنَّ  ُيبق ـ التَّاِريخ إنَّ    اب
ِ
ـَ  ُتعرْف  لؿْ ( الل  اْلَؿِسقح َأْتباعِ  َبق

                                          

ة مـ كتاب: الؿعؾقمات الؿذكقرة يف هذه الـؼط لألماكة العؾؿقة؛ فؼد استػدت ُجؾَّ  (1)

الؿبحث الثالث،  ،«التاريخ طرب تطقرها ومراحؾ لـشلهتا مدخؾ -تاريخ الـصراكقة »

 الؿملػ: طبد القهاب بـ صالح الشايع.
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َؿاء، إِلك َرْفِعف َبْعدَ  إَّلَّ  ِذي السَّ  ُطِرف َشاول، اْسُؿف َيُفقِدي   َرُجٌؾ هق  َأْدَخَؾفا والَّ

ا  وَطَؼائِدَ  اْلَعِؼقَدة َهِذه اْبَتَدع ،(ُبقلِص: َأَحقاًكا ظ)وُيؾػَ  ُسقل،الرَّ  ُبقلِس بِاْسؿِ  َّلحؼًّ

ـِ  يف َجِؿقًعا وَأْدَخَؾفا ُأْخَرى طقًّا األَْصؾِل، اْلَؿِسقح ِدي  َأْرَسَؾف َرُسقٌل، أكَّف ُمدَّ

ـَ  الَعَؼائِد تِْؾَؽ  َفَبثَّ  الـَّاِس، إِلك اْلَؿِسقُح  ( َؿِسقحقُّقن)الْ  ىالـََّصارَ  َفَصارَ  الـَّاِس، َبْق

ـَ  اْلَحِؼقَؼة يف َيـتَّـبِعقن َّل ِذي اْلَقُسقع اْلَؿِسقح ِدي ـْ  بِف َجاء الَّ ، ِطـْدِ  مِ
ِ
 َيتَّبُِعقن َبْؾ  الل

ـَ  ي َف  الد  ِذي اْلُؿَحرَّ  .ُبقلِس اْبَتَدَطف الَّ

 َمْسِرح َطؾك َضَفرَ  ،-َأْسَؾْػـَا َكَؿا- َيُفقِدي   َرجٌؾ  األَْصؾ يف وُبقلِس

 َفْجَلةً  َفاْكَؼَؾب َسـَقات، َخْؿسِ  إِلك َثالث بَِحقالل اْلَؿِسقح َرْفعِ  َبْعدَ  األَْحَداث

نَ  َماٍت  وَدوَّ ـْ  ُمَؼد  ٍف  ُمْجِرمٍ  َطُدو   مِ  وِرَسالتف َيُسقعَ  ِضدَّ  َطَداَوتِف يف وُمَتَطر 

  قَِبؾِ  مِـ إِلقف ُمقًحك َرُسقلٍ  إِلك وَأْتَباِطف،
ِ
 َفادََّطى َأْيًضا، قعَيُس  قَِبؾ ومِـ الل

 :ُأُمورٍ  َخْؿَسةَ 

ل َطك: األَوَّ ـٌ  َرُسقٌل  أكَّف ادَّ ـْ  ُمـَعـقَّـ  .َيُسقع قِبؾِ  مِ

 .إْكِجقاًل  إِلِقف َأْوَحك اْلَقُسقع أنَّ  ادَّطك :الثَّاكِي

َطك :الثَّالث ـُ  الَقُسقع أنَّ  ادَّ   اب
ِ
 .الل

ابِع َطك :الرَّ ـَا آَدمَ  َأبِقـَا َخطِقَئةَ  أنَّ  ادَّ اءَ  وُأم  َجرة، ُتْغَػر، لؿْ  َحقَّ  وأنَّ  َوِهل األْكؾ مِـ الشَّ

 «.األُولك اْلَؿْعِصقة» أوْ « اْلَخطِقئة»بـ اْلَؿْعُروَفة وِهل الُؼروِن، َطْبرَ  َتقاَرَثْتَفا اْلَبَشريَّة
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َطك :الَخاِمس  لُقْصَؾَب  األَْرضِ  إِلك َفـََزَل  اللُ  َأْرَسَؾف َيُسقع أنَّ  ُبقلِس ادَّ

َب  ـْ  لْؾَبَشريَّة فِداءً  وَيَتَعذَّ اءَ  آَدمَ  َأَبقْيِفؿ َخطِقئة مِ  .وَحقَّ

  َهَدفِقنِ  إِلى اْلوُصول ُهو الـَِّفائِي ُبولِس َهَدُف: 

ل ـِ  َهْدمُ  :األوَّ ـَ  اْلَؿِسقح ِدي اِخؾ، مِ ـٍ  إَِلك وَتْحقيؾِف وَتْشقيِفف بَِتْحِريِػف الدَّ  ِدي

ـْ  هِرهِ َجقْ  يف َتؿاًما ُمْخَتؾٍػ  آَخرَ  ـِ  َط  .اْلَؿِسقِح  ِدي

ـَ  اْستَِؿالة :الثَّاكِي وَمان اْلقَثـِقق ـِ  إِلك الرُّ ي ِذي اْلَجِديدِ  الد  َؿف الَّ  بَِلنْ  َلُفْؿ، َصؿَّ

 .اْلقَثـِقَّة َمباِدئِِفؿ َمعَ  ُمَتقافًِؼا َجَعَؾف

َؼ  ولَِؽل  اْلَؿِسقح، َأْتَباعِ  عَ مَ  اْلُؿقاَجَفة وَيَتَجـََّب  بُِسُفقَلةٍ  َهَدَفف ُبقلُِس  ُيَحؼ 

ـِ  يف َدَخَؾ   اْلَؿِسقح ألَْتَباع ِخداًطا مِـْف َذلِؽ وَكانَ  ،(الظَّاِهر)يف  اْلَؿِسقح ِدي

 ُيْخِػل َكانَ  الَباصِـ ويف الظَّاِهر، يف وُحبَّف اْلَؿِسقح ات ـباعَ  ُيْظفر َكانَ  َبَلنْ  اْلَحِؼقِؼققـ،

 َيَتَستَّرُ  ِسَتاًرا كَِػاَقفُ  َجَعَؾ  ُمـَافًِؼا، ُبقلِس َكانَ  َفَؼدَ  ُأْخرى وبِِعَباَرةٍ  وبَِدْطقتِف، بِف اْلُؽْػرَ 

ـِ  ِرَسالةِ  يف الـََّطاِق  َواِسعةِ  َتْخريٍب  َطَؿؾِقة إَِلك مِـَْفا َيـْطِؾؼ بِدايةٍ  وُكْؼَطة بِف،  وِدي

 .اْلَؿِسقح َيُسقعَ 

 ِرَسالةِ  َتْحرِيف فِي ُبولِس ْوردَ  لَِػْفمِ  التَّْػِصقل إِلى َكـَْتِؼُل  اإِليَجازِ  وِمنَ 

ُح  َذلَك  وَبقانُ  اْلَؿِسقح،  َكَتَؽؾَّمُ  ُثمَّ  اإِلْيَجازِ  َسبقلِ  َطؾى َكسُرُدها كَِؼاطٍ  ِستَّةِ  فِي َيَتضَّ

 :بِالتَّْػِصقلِ  َواِحدةٍ  ُكلِّ  َطؾى
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 وَأْتَباِطف لْؾَؿِسقح ُبقلَِس  َطَداَوة إِْثَباُت : األَْوَلى الـ ْؼَطة. 

  َـ ْؼط ِطل ُبقلِس: الثَّاكِقة ةال ـٌ  َرُسقٌل  أكَّف َيدَّ ـْ  ُمـَعـقَّ  وَيـَْؼؾِب اْلَؿِسقح، ِطـْد مِ

  إَِلك وَدْطقتِف لْؾَؿِسقِح  َشرسٍ  َطدو   مِـ ُمَػاِجًئا اْكَؼالًبا
 
ـَ  إَِلقفِ  ُمقًحك َكبل  !َكْػِسف اْلَؿِسقِح  مِ

 ـُ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  ُبقلِس َدْطقى: الثَّالِثة الـ ْؼَطة ، اب ب  ـْ  اللُ  َعاَلك)تَ  الرَّ  َأنْ  َط

 (.َوَلًدا َيتَِّخذَ 

 ـ ْؼَطة ابِعة ال ، ُهق اْلَؿِسقَح  أنَّ  ُبقلِس َدْطقى: الرَّ بُّ ـْ  اللُ  َعاَلك)تَ  الرَّ  (.َذلَِؽ  َط

 ـ ْؼَطة  اْلَبَشر وأنَّ  َباقِقٌة، آَدمَ  َأبِقـَا َخطِقئةَ  أنَّ  ُبقلِس َدْطقى: الَخاِمَسة ال

 بَِلنْ  آَدَم، َأبِقِفؿْ  َخطِقَئة مِـ لِـُقـَخؾ َصُفؿ( اِدًيا)فَ  اْلَؿِسقَح  اْبـَف َأْرَسؾ اللَ  وأنَّ  قَها،َتقاَرثُ 

بُّ  َيْرَضك وبَِذلَِؽ  َمْصُؾقًبا، َمْؼُتقًَّل  َيُؿقت  .اْلَبَشر وَبْقـ َبْقـَف الُؿَصاَلحةُ  وَتـتِـؿُّ  ،الرَّ

 اِدَسة الـ ْؼَطة ، َأْرَسَؾف اْلَؿِسقَح  أنَّ  َدْطَقاه فِل ُبقلِس َكِذِب  إِْثَبات: السَّ

َطاوى مِـ َهاوَغْقرِ   .الدَّ

    

ُْػِصقل ُاـتَّ

ُّْْقَغخ َْٗىٚ اى ََِضيح ُثِ٘ىش َػَذاِٗح ِإْصَجبُد: اأُل  َٗأْرجبِػٔ ىْي

َمة ـِ  لْؾَؿِسقح َيـُْظُرونَ  فَِؾْسطِقـ يف الـَّاُس  َكان :ُمَؼدِّ  يف أَ َيْبدَ  َأنْ  َقْبَؾ  َمْريؿَ  ب

ا مِْثؾفؿ، إِْكَسانٌ  أكَّف َطَؾك َدْطقتِف ـِ  إَِلك اْكَؼَسُؿقا اْلَقُفقد لَِؼْقمِف َدْطقَتف َبَدأَ  وَلؿَّ  :قِْسَؿق
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ل ُققه َقْقمٌ  :األَوَّ َبُعقه، بِرَساَلتِف وآَمـُقا َصدَّ   وأكَّف واتَّ
 
ـَ  َمْرَسٌؾ  َبَشرٌ  َكبل   مِ

ِ
 الل

  ْإَِلقِفؿ. 

ُبقه ْقمٌ قَ  :الثَّاكِي والِؼْسم عٍ  بَِلكَّف اتََّفُؿقهطادوُه وو بِف، ُيممِـُقا ولؿْ  َكذَّ  .لؾـُّبقة ُمدَّ

ـَ  اْلَؿِسقِح  َأْطَداءُ  سعك وَقدْ  ُؾَطاِت  َمعَ  اْلَؿِسقح َتْقِريطِ ل اْلَقُفقدِ  مِ وَماكِقَّة السُّ  الرُّ

ـَ  اْلَحاكَِؿة ْلُؿُؾقِك اْلَؽَػَرِة فِل َذلَِؽ َقَشْقا بِِف إَِلك َبْعِض القؼتؾقه، ف آَكَذاكَ  لِػَؾْسطِق

َمانِ  َفَحَصُروُه فِل َداٍر بَِبْقِت اْلَؿْؼِدِس، َوَذلَِؽ َطِشقََّة اْلُجُؿَعِة  ،َفَلَمَر بَِؼْتؾِِف َوَصْؾبِفِ ، الزَّ

ْبِت،  القفقد لؿا بعث الل طقسك ابـ مريؿ بالبقـات وسبب ذلؽ العداء أن َلْقَؾَة السَّ

ربئ كان يُ  فؼدتاه الل مـ الـبقة والؿعجزات الباهرات، حسدوه طؾك ما آ ؛والفدى

مـ الطقـ صائًرا ثؿ يـػخ فقف  رُ ق  َص حقل الؿقتك بنذن الل، ويُ واألبرص ويُ  (1)األكؿفَ 

، إلك غقر ذلؽ مـ الؿعجزات التل أكرمف شاَهُد صقراكف بنذن الل فقؽقن صائًرا يُ 

ؽذبقه وخالػقه، وَسَعْقا يف أذاه فكبل، لقعؾؿ الـاس أكف الل هبا وأجراها طؾك يديف، 

ؽثر السقاحة ساكـفؿ يف بؾدة، بؾ يُ َّل يُ  ڠطقسك  صاربؽؾ ما أمؽـفؿ، حتك 

ؼـعفؿ ذلؽ حتك سعقا إلك ، ثؿ لؿ يُ ڽمريؿ هق وأمف يف البالد ػاء طـفؿ تخواَّل

يؼال الؽقاكب، وكان  ةِ بدَ وكان رجال مشرًكا مـ طَ ، دمشؼ يف ذلؽ الزمان ِؽ ؾِ مَ 

فؿ ؾُّ ِض  يػتـ الـاس ويُ الؿؼدس رجاًل  بِـبقِت ن فؼالقا لف إ(، الققكان) ديـف ألهؾ

فغضب الؿؾؽ مـ هذا، وكتب إلك كائبف  ،رطاياه ِك ؾِ ػسد طؾى الؿَ ويُ 

                                          

 األكؿف هق الذي ُولِــد أطؿك. (1)



  

 
ة: الثَّالث اْلَفْصُل  لَّ

ِ

د
َ
وَّة األ

ِ

خي
ِ
ْثَبات َعىل التَّار

ِ
ُقوَلة أنَّ  إ

َ
وَح  إنَّ : )م

ِ

ب   امْلَس َ
 69 ...(ر

ـَ ُيقَرا وهق  -بالؿؼدس  ضع صؾبف ويَ طؾك هذا الؿذكقر، وأن يَ  يؼبضأن  -َداُوَد ْب

بقت  واللا وصؾ الؽتاب امتثؾ فؾؿ ،الـاس طـأذاه  ػَّ ؽُ الشقك طؾك رأسف، ويَ 

 مع كان، وڠالؿؼدس، وذهب هق وصائػة مـ القفقد إلك الؿـزل الذي فقف طقسك 

وكان ذلؽ يقم ، وققؾ سبعة طشر كػًرا، جؿاطة مـ أصحابف، اثـا طشر أو ثالثة طشر

ا َحاَن َوْقُت ُدُخقلِِفْؿ  الجؿعة بعد العصر لقؾة السبت، فحصروه هـالؽ،  ألؼك اللُ َفَؾؿَّ

ـَ ِطـَْدُه، َوُرفَِع  أحدَطَؾك  الؿسقح َشــَبــفَ  ـْ  الؿسقحَأْصَحابِِف اْلَحاِضِري
فتحة يف سؼػ مِ

َؿاِء، َوَأْهُؾ اْلَبْقِت َيـُْظُروَن، َوَدَخؾَ  البقت ابَّ  الشرصة ِت إَِلك السَّ َفَقَجُدوا َذلَِؽ الشَّ

َ َطَؾْقِف َشَبُفُف، َفَلَخُذوُه َضاك  
ِذي ُأْلِؼل ْقَك َطَؾك َرْأِسِف الَّ ـَ َأكَُّف ِطقَسك، َفَصَؾُبقُه َوَوَضُعقا الشَّ ق

حقا بذلؽ، إَِهاَكًة َلُف،  ُة الـََّصاَرىوصدق وتبجَّ القفقد يف دطقاهؿ أهنؿ قتؾقا  َطامَّ

فظـقا ، ولؿ يشاهدوا ما حدث يف داخؾ البقت يعؾؿقا حؼقؼة األمرالؿسقح، ألهنؿ لؿ 

َوَضؾُّقا بَِسَبِب َذلَِؽ َضاَلًَّل ُمبِقـًا الؿصؾقب هق الؿسقح، الؿؼتقل ـت القفقد أن كؿا ض

 .(1)َكثِقًرا َفاِحًشا َبِعقًدا

 ؟اْلَؿِسقح اْلَقُفودُ  َيْؽَرهُ  لَِؿاَذا: َفَقُؼوُل  َسائٌِل  َيْسَلل َقْد  وُهـَا

ْؿَحة وَتَعالِقؿف اْلَؿِسقح َدْطقةَ  أنَّ  :َفاْلَجواُب   اْلَقُفقد عَصَبائِ  َمعَ  َتَتـَاَقُض  السَّ

يَّة ِرَهة، اْلَؿاد  َرة، اْلُؿَتَؽب رة الَؼاِسقة وُقُؾقبِِفؿُ  الشَّ ا اْلُؿَتَحج  وكصحفؿ  َجاَءُهؿ َفَؾؿَّ

                                          

تػسقر »إلك السؿاء، و ڠَّلبـ كثقر، باُب ذكر رفع طقسك « البداية والـفاية»اكظر  (1)

 .119ة الـساء: ، لف، سقر«الؼرآن العظقؿ
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ـباطف  َفُؿقهوأمرهؿ بات  عٍ  بَِلكَّف اتَّ ة بِاآلَياِت  وَكَػُروا لؾـُُّبقة، ُمدَّ الَّ تِف، َطَؾك الدَّ : وَقاُلقا ُكُبقَّ

َقاصِقـ َساَطَدةبِؿُ  َتتِؿُّ  إِكََّفا  .الشَّ

َؿاء إَِلك اْلَؿِسقح َرفعِ  وَبْعدَ  ،القَ  ُبقلِس َجاءَ  َقؾِقؾةٍ  بَِسـقاٍت  السَّ  اْلُؿَتَطب عُ  ُفقِديُّ

ب أتباع الؿسقح،  َقَدمقف، ُأْخُؿصِ  إِلك َرْأِسف مِـ اْلَقُفقد بَِطَبائِع والذي كان ُيعذ 

ثؿ بدأ بؿخطط رهقب إلفساد  فتظاهر بالدخقل يف ديـ الؿسقح، لقثؼ الـاس بف،

َطكديـ الؿسقح، بلن  ـُ  وأكَّف فٌ إلـٰ  اْلَؿِسقَح  أنَّ أمقرا، طؾك رأسفا دطقاه  ادَّ ، اب
ِ
 الل

ـْ  َفَتبَِعف ِذي الثَّالِث الِؼْسمُ  َفـََشلَ  اَّلْطتَِؼاد، َهَذا َطَؾك َتبَِعف َم ـِ  إِلك ُيَضاُف  الَّ  اْلِؼْسَؿق

 .ِذْكُرَهؿا اآلْكِػ 

ُُُد ُصوِصُاـََُسْ هُـْؾَؿِسقحُُبوـِسُـَِعَداَوةُُِادُْثِبَتةُُـّ ـِ ُوَأْتَباِطهُوِدْي

  َُسؾ َأْطَؿال» يف َطـْف َجاء  (:8/1« )الرُّ

ا»  ِرَجاًَّل  وَيُجرُّ  اْلُبققَت  َيْدُخؾ وُهق ،اْلَؽـِقَسة َطَؾى َيْسُطو َفَؽان َشاول وأمَّ

ْجن إَِلى ُؿفمْ ؾِّ وُيَس  وَكَساءً   «.السِّ

  (:1/11« )غالصقة َأْهؾِ  إَِلك اَلتفِرَس » يف وَقاَل 

َياَكة يف َقْباًل  بِسقَريت َسِؿْعُتؿ َفنِكَُّؽؿ»  َكـِقَسةَ  َأْضَطفد ُكـُْت  َأك ل اْلَقُفقِديَّة، الد 

 «.وُأتِؾػفا بِنِْفَراطٍ  اهللِ 

  َُسؾ َأْطَؿال» يف َطـْف وَجاء  :أغريباس لؾَؿؾِؽ َقاَل  َأكَّف( 11-16/7« )الرُّ
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ة َكثِقرةً  ُأمقًرا َأْصـَعَ  أنْ  َيـَْبِغل َأكَّف َكْػِسل يف َتَلْيُت ارْ  َفَلَكا»  الْسمِ  ُمَضادَّ

 .الـَّاِصري َيُسوع

 ِمنَ  َكثِقرينَ  ُسُجونٍ  فِي َفَحَبسُت  ُأورَشؾقؿ، يف -َأْيًضا- َذلِؽ وَفَعؾُت 

يسقنَ  ْؾَطان آِخًذا ،الِؼدِّ ـْ  السُّ  َأْلَؼقُت  ُيـْؼَتُؾون َكاُكقا اوَلؿَّ . (1)اْلَؽَفـَةِ  رؤَساءِ  قِـَبؾِ  مِ

 .بَِذلؽ ُقْرَطةً 

. (1)التَّْجِديػ إَِلك وَأْضَطرهؿ ،َكثِقرةً  ِمراًرا ُأَطاقُِبُفم ُكـُْت  اْلَؿَجامِع ُكؾ   ويف

 «.الَخاِرج فِي الَّتِي الُؿدنِ  إِلى َأْصُرُدهمْ  ُكـُت  َطَؾْقِفؿ َحــَـؼل َأفـَرط وإذْ 

  ُس  َأْطَؿال» يف َجاءَ و ـْ ( 11-7/12« )ؾالرُّ ز َجَعؾأن لؿا  ُبقلِس ط  ُيؽـر 

ِذيـ َجؿقعُ  ُبِفت؛ اهللِ  ابنُ  ُهق اْلَؿِسقحأن  اْلَؿَجامِع يف : وَقاُلقا َيْسَؿُعقن َكاُكقا الَّ

ِذي ُهق َهَذا َأَلقس» ِذيـ ُأوْرَشؾِقؿ يف َأْهَؾَك  الَّ  إِلك َجاءَ  وَقدْ  اَّلْسؿ؟ بَِفَذا يْدطقن الَّ

ِؼقن َقُسوَقفملِ  لَِفَذا ُهـَا  !«.اْلَؽَفـَة؟ ُرؤَساء إَِلك ُموثَّ

  َـْ  وَجاء ـْ  التَّاِسع اإِلْصَحاح بَِداَية يف ُبقلِس َط ُسؾ َأْطَؿال» مِ  «: الرُّ

ا» ًدا َيـُْػث َيَزْل  لؿْ  َفَؽانَ  َشاول أمَّ بِّ  َتالِمقذِ  َطؾى وَقْتاًل  َتَفد  م ،الرَّ  إِلك َفَتَؼدَّ

 .اْلَؽَفـة َرئقسِ 

                                          

 أي: أكف كان يستؿد سؾطتف يف التؼتقؾ مـ رؤساء الؽفـة القفقد. (1)

 التجديػ: هق الؽذب والبفتان وققل الؽػر. (1)
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ـَ  ُأَكاًسا َوَجدَ  إَِذا حتَّك اْلَجَؿاَطات، إَِلك ِدَمْشَؼ  إِلك َرَسائِؾ مِـْف وَصَؾَب   مِ

ِؼقن َيُسوُقفمْ  كَِساًء، أوْ  ِرَجاًَّل  الطَِّريِؼ،  .ُأوْرَشؾقم إَِلى ُموثَّ

ـَ  ُكقرٌ  َحْقَلف َأْبَرق َفَبْغَتةً  ِدَمْشَؼ  إِلك اْقَترَب  أكَّف َحَدَث  ِذَهابِف ويف َؿاءِ  مِ  .السَّ

 .َتْضَطِفُدكِل لَِؿاَذا َشاول، َشاول،: َلفُ  َقائاًِل  َصقًتا وَسِؿعَ  األَْرضِ  َطَؾك َسَؼطَ فَ 

ـْ : َفَؼال بُّ  َفَؼاَل  َسق د؟ َيا َأْكت َم  َصْعٌب . َتْضَطِفُده َأْكت الَِّذي َيُسوع أَكا: الرَّ

 .َمـَاِخس َتْرُفس أنْ  َطَؾقَؽ 

، َيا: وُمَتَحق ر ُمْرَتِعد وُهق َفَؼاَل  بُّ  لفُ  َفَؼال َأْفَعؾ؟ أنْ  ُتِريدُ  َماَذا َرب   ُقؿْ : الرَّ

 «.َتْػَعؾ أنْ  َيـَْبِغل َماَذا َلَؽ  َفُقَؼال اْلَؿِديـةَ  واْدُخؾِ 

فتبقـ مـ هذه الـصقص التل هل مـ كالم بقلس كػسف حؼقؼة أمره قبؾ 

 دطقاه أكف رسقل، وأكف كان شديد العداوة لؾؿسقح وديـف وَأتباطف.

ُّْْق ِّيخ َغخاى َّبِس، َػَيٚ َيْنِزة ُثِ٘ىش: اىضَّب َّٔ َٗيذَِّػي اى ٌِ َسُصٌ٘ه أ ِْ ٍُـَؼـيَّ ٍِ 

ِْْذ ََِضيح ِػ ِٔ اْى َْْقِيُت ،َّْفِض ِّْقالًثب َٗي ٍّ ٍِِ ٍَُفبِجًئب ا ََِضيح َششٍس َػذ  َٗدْػِ٘رٔ ىْي

َِ ِإَىئ ًٍُ٘حٚ َّجيٍّ ِإَىٚ ََِضيح ٍِ  !َّْفِضٔ اْى

  َسؾ َؿالَأطْ » يف َطـْف َجاء  :أغريباس لْؾَؿؾِؽ َقاَل  أكَّف( 18-16/11« )الرُّ

ا» ـْ  وَوِصقَّةٍ  بُِسْؾطانٍ  ِدَمْشَؼ  إِلك َذلَِؽ  يف َذاهًبا ُكـُْت  وَلؿَّ  .اْلَؽَفـَة ُرؤَساء مِ
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َفا الطَِّريِؼ، يف الـََّفار َكْصػ يف َرْأيُت  ـَ  كقًرا اْلَؿؾِؽ، َأيُّ َؿاءِ  مِ ـْ  َأْفَضُؾ  السَّ  مِ

ْؿس، َلَؿَعانِ  ـَ  وَحْقل َحْقلِل َأْبَرَق  َقدْ  الشَّ اِهبق  .َمِعل الذَّ

ا َغة وَيُؼقُل  ُيَؽؾ ُؿـل َصقًتا َسِؿعُت  األَْرضِ  َطَؾك َجِؿقُعـا َسَؼْطـَا َفَؾؿَّ  بِالؾُّ

 .َمـَاِخس َتْرُفَس  َأنْ  َطَؾقَؽ  َصْعٌب  َتْضَطِفُدكِل؟ لَِؿاَذا َشاول، ،(1)َشاول: العْبَراكِقَّة

ـْ : أَكا َفُؼؾُت   .َتْضَطِفُده َأْكَت  الَِّذي َيُسوع أَكا: َفَؼال َسقد؟ َيا َأْكَت  َم

 َخاِدًما ألَْكَتِخبَك  َلَؽ، َضَفرُت  لَِفَذا ألَك ل ،ِرْجَؾقَؽ  َطَؾك وقِْػ  ُقؿْ  وَلؽِـ

 .بِه َلَك  َسُلضِفرُ  وبَِؿا َرأيُت  بَِؿا وَشاِهًدا

ـَ  إيَّاكَ  ُمـِْؼًذا ْعِب  مِ ـَ  الشَّ ـَ  َمؿِ األُ  ومِ ِذي  .إَِلْقِفم ُأْرِسُؾك اآلنَ  أَكا الَّ

ـَ  َيْرِجُعقا َكل ُطققَكَفؿ لَِتْػَتح ـْ  ُكقٍر، إِلك ُضُؾَؿاٍت  مِ ْقَطان ُسْؾَطانِ  ومِ  إِلك الشَّ

،
ِ
ِسقـ َمعَ  وَكِصقًبا اْلَخَطاَيا َغْػَران بِل بِاإِليَؿانِ  َيـَاُلقا حتَّك الل  «.اْلُؿَؼدَّ

 .َكالُمف اْكَتفك

ُْعؾُِاـ ُققتَّ

 َدْطقى إَّلَّ  َلْقَس ( إَِلْقِفم ُأْرِسؾك اآلنَ  أَكا: )الـَّص   َهَذا يف َمْؽتقٌب  ُهق َما

َطاها ِطَقَفا، أنْ  بَؿْؼُدوره إِْكَسانٍ  وُكؾُّ  إِْثَباٌت، َطَؾْقَفا َلْقَس  لِـَْػِسف، ُبقلِس ادَّ  يدَّ

 .َقِريًبا َقاَل  فِقَؿا َكِذُبف وَسَقتبقَّـ

                                          

 َّلحًؼا.« بقلس»األصؾل، وقد تسؿك باسؿ « بقلس»هق اسؿ « شاول» (1)
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  (:11-11، 1/1) غالصقة َأْهؾِ  إَِلك ِرَسالتف يف ُبقلِس وَقاَل 

ـَ  ََّل  َرسوٌل  ُبقلِس،»  اآلب واهللِ  اْلَؿِسقح بَِقُسوع َبل بِنِْكَساٍن، وَّل الـَّاسِ  مِ

 .األََمقاِت  مِـ َأَقاَمف الَِّذي

فؽؿ َفا وُأَطر  ـرُت  الَِّذي اإِلْكِجقَل  اإِلْخقة َأيُّ  .ْكَسانٍ إِ  بَِحْسِب  َلْقَس  َأكَّف ،بِه ُبـشِّ

ـْ  َأْقـَبؾف لؿْ  ألك ل  «.اْلَؿِسقح َيُسوع بِنِْطالنِ  َبْؾ . َطؾِْؿُتف وَّل إِْكَسانٍ  ِطـْد مِ

ُسؾ أْطَؿال» يف َكَؿا وَقاَل   َفنِك ل اْذَهب،: »لفُ  َقاَل  اللَ  أنَّ ( 11/11« )الرُّ

 «.َبِعقًدا األَُممِ  إَِلى َسُلْرِسؾَك 

 (:1:1) تقؿقثاوس إَِلك كاألُولَ  ِرَساَلتِف يف ُبقلِس وَقاَل 

  َأمر بَِحسب ،اْلَؿِسقح َيُسوع َرُسول ُبقلِس،»
ِ
 َيُسقعَ  وَرب ـَا ُمخؾ ِصـَا، الل

 «.َرجَائِـا اْلَؿِسقح،

ُِتقَجة َـّ ُاـ

 وَأنَّ  ،اْلَؿِسقح ِطـْدِ  مِـ َرُسقٌل  أكَّفالـاس بقلس يف دطقاه  ق بعُض صدَّ 

 وَحؾَّ  اْلَؿِسقح، َصالِحقَّات ُكؾ   َطَؾك اْسَتْحقذَ وهبذا  ،ْإْكِجقاًل  إَِلْقف َأْوَحك اْلَؿِسقح

ـَ  اْلَؿِسقح َتالمِقذِ  َتْحِت  مِـ البَِساطَ  َسَحَب  َأكَّف َكَؿا ،كظرهؿ يف َمَحؾَّف  اْلَحِؼقِؼقق

ِذيـ ـِ  َتَؾَؼْقا الَّ َطكا إذ ،مِـُْفؿ َأْطَؾك َمـِْزَلةٍ  يف َصارَ  ألكَّف ،اْلَؿِسقح َط  ٌل،َرُسق أكَّف دَّ

 َتْشِريعقَّةٌ  ُسُؾَطاٌت  ِطـَْدهُ  وَصارَ  َكَظِرهؿ، يف اْلَؿِسقح َمحؾَّ  َحؾَّ  َفنكَّف اْلَحالِ  وبَِطبِقَعة
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ـَ  َشاء َما َيَضعَ  ،َكامِؾةٌ  وَتـِْػقذيةٌ   والـَّاُس  َلُف، َيْحُؾق َكَؿا ،َشاء َما وَيْؿُحق اْلَعَؼائِد، مِ

َقتف  . بقـ الـاسفاكتشر ديـف الـُخرايف َكِذبف، يف َصدَّ

ح إِْكِجقاًل  لفُ  َأْوَحك اْلَؿِسقح أنَّ  ُبقلِس َدْطقى وَحْجؿُ  ـْ  َيَتض   َرَسائِؾف َحْجؿ مِ

َسائؾ َطَددَ  َفننَّ  ،ِديـًا اْلَؿِسقحق ونَ  اتََّخَذها والَّتي األَْرَبعة، بِاألََكاِجقؾ اْلُؿْؾَحَؼة  الرَّ

 ،إَِلقف َمـُْسقبةً  ِرسالةً  َطَشرَ  َأْرَبعةَ  مِـَْفا ُيقَجد ،وِطْشُرون َثالثةٌ  بِاألََكاِجقؾِ  اْلُؿْؾَحَؼةِ 

ـْ % 61 ُيَعاِدل َما أنَّ  أي َسائِؾ تِْؾؽ مِ تعالك الل طـ إفؽ  !ُبقلِس َوْضع مِـ ِهل الرَّ

 ا.ا كبقرً قَّ اك طؾُ هذا األفَّ 

 َرَقذًَّ ٍَب َػَيٚ َرْؼِييٌق َِ ِّْزَقبَه ُرَقشِّس اىَِّزي اىُُّْظ٘ص ٍِ ََُفبِجئ ُثِ٘ىش ا  اْى

َِ ََِضيح اْىَؼَذاٗح ٍِ ِْٔ ىْي ِٔ ًٍُ٘حٚ َسُصٍ٘ه ِإَىٚ َٗأْرَجبِػٔ ِٗدْي ِْ ِإَىْي ََِضيح ِقَجِو ٍِ  :اْى

قُخ  َقاَل   وَذلَِؽ  َفْجقًة، اْلَؼاِرُئ  َيِجد وُهـَا»: ُبولس َطنْ  َشَؾبي ُيوُسف ُمَتولِّي الشَّ

،كَ  إَِلك َطدو   مِـ َفْجَلةً  اْكَتَؼؾ ُبقلَِس  َأنَّ 
 
ـْ  بل رٍ  إَِلك ُمبِغضٍ  ومِ  .َأْبَغَضف لَِؿا ُمَصد 

ـَ  َأْكبِقاَءه َيْخَتار اللُ  َفَفؾِ   !لِِديـِف؟ ْلُخُصقمامِـ  أو األَْشَرارِ  مِ

ـَ - ُيْؿؽِـ وَهْؾ  ـْ  َرجٌؾ  َيـَْتِؼؾ أنْ  -الـَّْػِسقَّة الـَّاِحقة مِ  َشلءٍ  َطَداوةِ  َحاَلةِ  مِ

ـْ  َفْضاًل  ،َواحدةً  رةً َصػْ  بِف اإِليؿانِ  َحالةِ  إِلك  اْلَعِؼقدة وُأُسس َأْطِؿَدة َأَحدَ  َيُؽقنَ  َأنْ  َط

تِل  .(1)«ُمْعَتـِِؼقَفا؟ ُقُؾقب يف الَػَزعَ  وَيْزَرع َأْصَحاَبَفا وَيْؼُتؾ بَِفا َيْؽُػر َكانَ  الَّ

                                          

 .، بتصرف يسقر(86)ص« أضقاء طؾك الؿسقحقة» (1)
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 .اْلَؽرِيؿة والَؼاِرئة اْلَؽريم لْؾَؼاِِرئ اْلَجواَب  َأْتركُ 

ْقُخُُوَؾاَلُ ُُاـشَّ مُِباَمُُُمْسَتْشِفًدا $ زْهَرةُأبوُدُُمؿَّ ُ:َتَؼدَّ

ُجؾ َذلِؽ إنَّ » ِذي الرَّ  اإِليَذاء، َذلِؽ َأْهَؾَفا وآَذى الَؽْقد، َهَذا لْؾَؿِسقحقَّة َكادَ  الَّ

ـْ  َفْجلةً  اْلَؿِسقحقَّة إَِلك اْكَتَؼَؾ  َقدِ  َماٍت  َغْقرِ  مِ َمت ُمَؼد   وَّل اَّلْكتَِؼال، َذلِؽ َتَؼدَّ

دت ٍت َتْؿِفقَدا  .(1)«لفُ  َمفَّ

ُّْْقَغخ َّ ُثِ٘ىش َدْػ٘ٙ: اىضَّبِىَضخ اى ََِضيَح أ ُِ اْى ِْ اهلُل َؼبىٚ)َر اهلِل، اث ُْ َػ  َأ

 (.ََٗىًذا َيزَِّخَز

  َُسؾ َأْطَؿال» يف َجاء ـْ ( 11-7/12« )الرُّ  َجَعؾ ولْؾَققِت : »ُبقلِس ط

ز  .اهللِ  ابنُ  ُهق َهَذا أنَّ : بِاْلَؿِسقح اْلَؿَجامِع يف ُيؽـر 

 يف َأْهَؾَؽ  الَِّذي ُهق َهَذا َأَلقس: وَقاُلقا َيْسَؿُعون َكاُكوا الَِّذين َجؿقعُ  فُبِفت

ِذيـ ُأوْرَشؾِقؿ ِؼقـ لَِقُسقَقفؿ لَِفَذا ُهـَا إِلك َجاءَ  وَقدْ  ،اَّلْسؿ بَِفَذا يْدطقن الَّ  إَِلك ُمقثَّ

 !«.اْلَؽَفـَة؟ ُرؤَساء

ُّْْقَغخ َّ ِىشُث٘ َدْػ٘ٙ: اىشَّاِثؼخ اى ََِضيح أ ِْ اهلُل َؼبَىٚ)َر اىشَّةُّ، ُٕ٘ اْى  (.َرِىَل َػ

   َُهق اْلَؿِسقح أنَّ  ُبقلِس َكالمِ  يف َجاء ، بُّ  َأْهؾ إِلك ِرَساَلتِف يف َقاَل  الرَّ

 (:12/7) ُرومِقَّة

                                          

 (، باختصار يسقر.91)ص« محاضرات يف الـصراكقة» (1)
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، -َأْيًضا- َكْػَتِخر َبْؾ  َفَؼْط، َذلِؽ وَلْقَس »
ِ
 كِْؾـَا ِذيالَّ  ،اْلَؿِسقح َيُسوعَ  بَِربِّـَا بِالل

 «.اْلُؿَصاَلحة اآلنَ  بِف

   ـَ ( 1/11) يف وَقاَل َسالة مِ  :َكْػِسفا الر 

بِّ  بَِػِؿؽ اْطَترَفَت  إنِ  ألكَّؽ» ـَ  َأَقاَمف اللَ  أنَّ  بَِؼْؾبِؽ وآَمـَْت  ،َيُسوعَ  بِالرَّ  مِ

 «.خَؾصَت  األَْمقاِت،

)الؿسقح هو الرب وابن  دةلفذه العؼق ُبولِس َتْؼرِير ِمنْ  الـَّتِقَجة َكاكِت  َفَؿاَذا

 إْسَرائِقل؟ َبـِي َبْقنَ الرب( 

 ُهق اْلَؿِسقح أنَّ  ِؼقَدة)طَ  لفذه العؼقدة كاكت كتقجة كشر بقلس :اْلَجواُب 

بُّ  ـُ  الرَّ ب   واب ـَ  ِطـْد َصارَ  أن( الرَّ  َفَصاُروا واَّلْبـ، اآلِب  اْثـَاِن؛ َفانِ إلـٰ اْلَؿِسقحقق

ُفقن َطاء اْلَؿِسقِح  إِلك َيَتقجَّ  َيْعُبدونَ  َكاُكقا أنْ  َبْعدَ  وَيْعُبدوَكف، ،(اللاآلب )مع  بالدُّ

ركُ  َدَخَل  التَّْحريِف  وبَِفَذا وْحَده، اللَ   أْتَباع فِي َجِديدٍ  بَِثْوٍب يف طبادة اهلل  الشِّ

 .ِديـِي   بِِغَطاءٍ  اْلَؿِسقِح 

 بَِشْؽلٍ  قـ الـاسب َسارَ غقر أكف يـبغل التـبقف إلك أن هذا الشرك يف طبادة الل 

ـَ  َهَؽَذا اْلَقْضعُ  واْسَتَؿرَّ  ،ُمؾِزمٍ  وَغْقرِ  َرْسؿي   َغْقرِ   َتؿَّ  حتَّك وُمَعارٍض، َممي دٍ  َبْق

تِـفِ  اْلَؿِسقح َتْللِقف َطِؼقَدة وَتْثبقُت  َفْرُض    وُبــُـقَّ
ِ
 َسـَةَ  كقْؼَقة َمْجَؿع يف ُقرونٍ  َثالَثةِ  َبْعدَ  لل

ْخص َفَصار َسـَة، 122 بَِحقالل اْلَؿِسقح َرْفع َبْعد أي ،م111   الشَّ
ُّ
 اْلَؿِسقِحل
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، الُل،: َيُؼقل ِطـَْدَما بُّ ـَ  ِطْقَسك اْلَؿِسقَح  َيْعـل َفنِكَّف ِفل،إَلـٰ َيا: أوْ  الرَّ  .َمْريؿ اْب

ُّْْقَغخ ٍَِضخ اى َّ ُثِ٘ىش َدْػ٘ٙ: اْىَخب ٌْ َخِغيَئَخ أ ِٖ ًَ َأِثي َّ َثبِقيٌخ، آَد  اْىَجَشش ٗأ

َٕب، َ٘اَسُص٘ َّ َر َْٔ َأْسَصو اهلَل ٗأ ََِضيح اْث ٌُٖ ،(بِدًيب)َف اْى ِْ ِىـُيـخيَِّظ ٌْ َخِغيَئِخ ٍِ ِٖ  َأِثي

،ًَ ُْ آَد َُ٘د ِثَأ ٌُّ ػِ اىجشش اىشَّةُّ َيْشَضٚ ِٗثَزِىَل ٍَْظيً٘ثب، ٍَْقُزً٘ىب َي  َٗرـِزـ

ََُظبَىَحخ َْٔ اْى َْ َثْي  .ٌَٖٗثْي

َُمة َُمُؼدِّ

م بَِؿا ُبقلِس َقُفقِديُّ الْ  َيْؽتِػ  لؿْ   َطْقَسك اْلَؿِسقح ِرَساَلة يف َتْحِريٍػ  مِـ َتَؼدَّ

ـِ ا افِقة، َمْريؿَ  ب ـُ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  بَِدْطَقى واْلُؿَتَؿث ؾِ  الصَّ   اب
ِ
 إَِلقفِ  َأْوَحك اْلَؿِسقَح  وأنَّ  الل

رَ  آَخَر، تحريػا فِ َلقْ إ َأَضاَف  َبْؾ  إِْكِجقاًل،  اْلَؿَحاِور َأحدَ  َصار َحتَّك دُ َبعْ  فِقَؿا َتَطقَّ

ة والَعؼَائِد تل اْلُؿِفؿَّ َياَكةُ  َطَؾْقَفا َتُدورُ  الَّ ـْ  اْخَتَرع َفَؼدِ  اْلَجِديَدُة، الد   آَدمَ  ُمَخاَلَػةِ  مِ

اء ـَ  وَأكؾِفَؿا ِرب ِفَؿا ألَْمر وُحقَّ ْجَرة مِ تل الشَّ ـِ  َكَفاُهَؿا الَّ  مِـ اْخَتَرع مِـَْفا، األَْكؾِ  َط

َطك َحْقُث  ،«األُوَلك اْلَؿْعِصقة» أوْ « اْلَخطِقَئة» بِاْسؿِ  اْشُتفرْت  َجِديدةً  َطِؼقدةً  َذلِؽ  ادَّ

تل اْلَخطِقئة َتؾَِؽ  أنَّ  ُبقلِس ا، َكبِقرةٌ  آَدمُ  اْرَتَؽَبَفا الَّ  آلَدمَ  َيْغِػْرها لؿْ  اللَ  وأنَّ  ِجدًّ

اء، ـَ  َطَددٍ  ألي   ُيْؿؽِـ َّل وأكَّف وَحقَّ تل َحققاَكاِت الْ  مِ ر أنْ  َكَؼرابِقـ ُتْذَبح الَّ  ُتـَؽـػ 

مـذ  َقْرٍن، َبْعدَ  َقْرًكا اْلُؼروِن، َطَشَراِت  ُمـْذ اْلَخطِقَئة َهِذه َتقاَرُثقا اْلَبَشرَ  وأنَّ  َطـَْفا،

ْكب، لَِفَذا َحامٌِؾ  وُهق إَّلَّ  َصْػٌؾ  ُيقَلدُ  َفالآدم،  وقت بِقؾ وأنَّ  الذَّ  ْؽِػقرلِتَ  اْلَقِحقد السَّ

ْكب َهَذا ةٍ  بَِفْقَئةٍ  األَْرضِ  إَِلك( ْقسك)طَ  َيُسقعَ  اْلَقِحقدَ  ْبـَفَّل اللَ  إرسال ُهق الذَّ  َبَشريَّ
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ؾِقب َطَؾك لُقؼَتَؾ  ر ،َزْطِؿف بَِحَسِب  األُْضِحقة ُهق َلَقُؽقنَ  ،الصَّ ـِ  لُقَؽػ   تِْؾَؽ  اْلَبَشرِ  َط

ـْ  اْلَخطِقَئِة، ـُ  أكَّف بِاْلَؿِسقح آَمـ َفَؿ   اب
ِ
ر َأْرَسؾف اللَ  وأنَّ  الل ـِ  لُقَؽػ   َذلِؽ اْلَبَشر ط

ْكب كِب  َهَذا مِـ ُسُقخؾ ُصف اْلَؿِسقَح  َفنِنَّ وَطـَبـد الؿسقح؛  الذَّ ـْ  الذَّ ـْ  تبَِعاتِف، ومِ  وَم

 .الـَّار َطاقِبُتف وَتُؽقن بَِذْكبِف َمْرهقًكا َفَسقْبَؼكبذلؽ  ُيممِـ لؿْ 

ـَ  الـََّصاَرى، َأْجَقالِ  َطَؾك أاْلَؿْبدَ  َهَذا َفَراَج   تِْؾَؽ  َتقاَرُثقا فِْعاًل  َأكَُّفؿ َضاك ق

ـْ  اْلَخالصِ  َصِريَؼ  وأنَّ  اْلَخطِقَئة، ْكب َهَذا مِ  اْلَقُسقع أنَّ  بِاْطتَِؼادِ  إَّلَّ  َيُؽقن ََّل  الذَّ

ـْ  اْلَقُسقع وأنَّ  الـُؿَخـؾ ص، ُهق فوَيتَ  َيْعبَده حتَّك َأَحًدا ُيَخؾ َص  َل  إَِلقف قجَّ

َطاء، ـُ  أكَّف وَيْعَتِؼد بِالدُّ   اب
ِ
ـْ  والَػاِدي الـُؿـَخـؾ ص ُهق وأكَّف ،الل   تِْؾَؽ  مِ

 .)الؿخرتطة( اْلَخطِقئة

اطتؿادا طؾك كالم بقلس،  ،بدون تػؽقر فِعاًل  َذلِؽ َيْعَتِؼُدون واْلَؿِسقحقُّقن

ْغؿ ْغؿ اْلَؿْزُطقم، قاُرِث التَّ  َهَذا يف َلُفؿ َذْكَب  َّل َأكَُّفؿ مِـ بِالرَّ ـْ  وبِالرَّ  َقدْ  آَدمَ  َأنَّ  مِ

ـْ  أْصاًل  َتَاَب   ُقرونٍ  َقْبؾ ِحْقـِف يف اْلَخطِقَئة َمقُضقع واْكَتَفك، لفُ  اللُ  َفـَغـَػـرَ  َذْكبِف مِ

ْكب َيـُعـد ولمْ  َغابِرة،  !أصال وُجودٌ  لؾذَّ

ِخصصُاـَباِحثَُؾاَلُ هََُُّطبُدُُاأَلْسَتاذُاْدُتَّ ايعَُصاـِحُبُنُُاباـوَّ ُ:اهللَُُُحِػَظهُاـشَّ

ـْ  وَشاعَ  ُطِرف َما َطؾك بِـَاءً » ؾِقب َطَؾك لْؾَؿِسقح اْلَقُفقد َقتؾِ  مِ  َجَعَؾ  َفَؼد الصَّ

َياَكة يف اْلَعَؼائِد َأَهؿ   إِْحَدى اْلَحاِدثة َتؾِؽ مِـ ُبقلِس تل الد  ؾفا ُيــِْشُئفا َأَخذَ  الَّ  وُيـَشـؽ 

ـِ  َطَؾك ُمْرَتؽًِزا ،ڠ اْلَؿِسقح ورَسالة ِدَياَكة ْكَؼاضأَ  َطؾك بُِتمَدةٍ   اْلَعِؼقَدتِق
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ـِ  ابَِؼَتق ـِ  السَّ َتق  وَطِؼقَدة ،اْلَؿْعِصقة األُوَلك أو اْلَخطِقئة َطِؼقَدةُ : وُهَؿا َأَكشَلُهَؿا، الؾَّ

تِـفِ  اْلَؿِسقح َتْللِقف   وُبــُـقَّ
ِ
 .لل

 ا ِصَػاِت  مِـ أنَّ  ُبقلُس  َزَطؿَ  َحقُث 
ِ
حؿةَ  الَعْدَل   لل  ،والرَّ

 واْلَؿْعِصقة اْلَخطِقئة تِْؾؽ َطؾك ُكؾَّفا الَبَشريَّة ُيَعاقِب أنْ  َطَؾقف َكانَ  َطدلِه َفبُِؿَؼَتَضك

تلاألُوَلك  ـْ  َتقاَرُثقَها الَّ اَء، آَدمَ  َأَبقيفؿْ  ط  َأنْ  َطَؾْقف َكانَ  َرْحَؿتِه وبُِؿْؼَتَضك وحقَّ

ا. اْلَخطِقئة ؽتِؾْ  لْؾَبشريَّة َيْغِػرَ  ا َكبقَرةً  ْلَؿْعِصقةا أو اْلَخطِقَئة تِْؾؽ َكاكْت  وَلؿَّ  وَّل ِجدًّ

ـَ  ُأْضِحقةٍ  ألي   ُيْؿؽِـ ـَ  َغقِرَها أوْ  األَْبَؼار أو األَْغـَام مِ  َبؾغَ  َمْفؿا اْلَحققاَكات مِ

ر أنَّ  َطدُدها   امَ َأمَ  َسبقٌؾ  أوْ  َوِسقَؾةٌ  ُهـَاكَ  َتُؽـ َلؿْ  ؛َطـَْفا ُتـَؽـػ 
ِ
 وَتَعالك ْبَحاكف)ُس  الل

ا ـِ  اْلَخطِقئة تِْؾؽ لَِتْؽِػقر( َيُؼقُلقن َطؿَّ ـَ  واْلَجْؿع اْلَبَشريَّة َط  وَرْحَؿتِف َطْدلِف َبق

ـَ  َطقَسك- َيُسقعَ  اْلقِحقدَ  اْبـَف اللُ  ُيْرِسؾ أنْ  إَّلَّ  اْلَبشريَّة َمعَ  وُمَصاَلَحتف  َمْريؿَ  اب

د الَِّذي -ڠ ةٍ  َئةٍ بَِفقْ  َتَجسَّ َب  ُيفانَ  لَِؽل األَْرض إَِلك وَكَزَل  َبَشِريَّ  وُيَؼتَؾ  وُيعذَّ

ؾقِب  َطؾك ِذي اْلُؿَخؾ ص أو لَػاِديا أو األُْضِحقة ُهق لَِقُؽقنَ ! راضٍ  وُهق الصَّ  الَّ

ـُ  هق َيُسقع بَِلنَّ  ُيممِـ َمـ ُكؾَّ  وُيـَخؾ ص َيػِدي   اب
ِ
 َطؾك ُقـتِؾ وأكَّف اْلقِحقد، الل

ؾ ـْ  بِـَْػِسف لِقْػِديفؿ قبالصَّ  َسْبحاكف- الل َأبِقف َمعَ  وُيَصالِحفؿ اْلَخطِقئة، تِْؾؽ مِ

ا وَتَعاَلك  .َطَؾقِفؿْ  َغْضَباًكا َكانَ  الَِّذي -َيِصُػقن َطؿَّ

ةِ  ُدفِـ أنْ  َبْعدَ  وأكَّف امٍ  َثالَثةِ  لُِؿدَّ ـَ  َقامَ  بَِؾَقالِقَفا أيَّ  لَِتالمِقِذه وَقامَ  اْلَؿقِت  مِ

ـَ  وَبْعدَ  قِرهؿ،وغَ  َؿاء إِلك ُرفِع َيقًما َأْرَبعق ـِ  َطَؾك وَجَؾس السَّ ، َيِؿق
ِ
 َسَقُعقد كَّفأو الل
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 !واألََمقات األَْحقاءَ  لُقحاِسب َثاكِقةً  َمرةً  لألَْرضِ 

ِذي لتَّْعِؾقلا أو التَّؽققُف  ُهق وَهَذا يف دطقاه بللقهقة  ُبقلِس َطؾقف اْطَتَؿد الَّ

ـِ ا ِطْقَسك اْلَؿِسقح مف ،ڠ َمريؿَ  ب ـَ  إَِلك وقدَّ ـَ  اْلقَثـِقق ـْ  وَغقِرهؿْ  األَورب قق  مِ

وَماكِقَّة اإِلْمبِراُصقريَّة ُشعقِب  ـَ  َكَرُسقلٍ  َّل، الرُّ   مِ
ِ
 َبـل إَِلك  الل

َؿا إْسَرائِقؾ، ؾِقب َطَؾك وُيؼتَؾ  ُيفانَ  لَِؽل األَْرضِ  إَِلى َكَزَل  هللِ  َكابنٍ  وإكَّ  لَِؽل ،الصَّ

ـْ  وُيـِْؼَذهؿْ  بِـَْػِسف َيفؿْ َيْػدِ   آَدمَ  َأبِقِفؿْ  َخطِقئةَ  َلُفؿْ  َيْغِػرَ  لَِؽل ،فاإللـٰ  َأبِقف َغَضِب  مِ

ِفؿ اءَ  وأم  تل َحقَّ  أو« اْلَخطِقَئةِ » بِاسؿِ  ِطـَْدُهؿ ُطِرف فِقَؿا مِـُْفؿا َتقاَرُثقَها الَّ

 «.األُولك اْلَؿْعِصقة»

ـَ  َأْطَدادُ  اْزَداَدت اْلقَثـِقَّة اْلَعَؼائِد وبَِفِذه ـَ  اْلقَثـِقق اِخؾقـ وَغقِرهؿ األَوُرب قق  الدَّ

َياكة َهِذه إِلك ـْ  اْلَؼِريبة اْلَجِديَدة الد   َطَؾقف، اْطَتاُدوا وَما وُمْعَتَؼَداتِِفؿْ  َأْفَفامِفؿْ  مِ

تل  .(1)(«َؿِسقحقَّة)الْ  بِاْسؿِ  َبْعدُ  فِقَؿا َسُتْعرف والَّ

 .(1)الل َظفَحػِ  َكالُمف اْكَتفك

                                          

خؾ لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب مد - الـصراكقة تاريخ»: كتاب مـ( 121 - 121)ص (1)

 .بتصرف يسقر «التاريخ

أربعون دلقاًل طؾى بطالن طؼقدة توارث الخطقئة »اكظر لبقان خرافة هذه العؼقدة: كتاب  (1)

شبؽة الؿعؾقمات ، تللقػ: ماجد بـ سؾقؿان الرسل، وهق مـشقر يف «وصؾب الؿسقح

 هبذا العـقان.
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ِْ ٍُْقَزَغَفبٌد ٍِ ًِ َّ ُرْضِجذ ُثِ٘ىش َمال  َٗػِقيَذح اأُلَٗىٚ اْىَخِغيئخ َػِقيَذح أ

ََب اْىِفَذاء َّ ََب إ ُٕ ِْ ٍِ ٍِٔ ِْ َٗىْيَضْذ َمال ََِضيح َرَؼبِىيٌ ٍِ  :اْى

  (:11 - 1/14) ُرومقَّة َأْهؾ إَِلك ُبقلِس ِرَسالة 

ـَ » ري ِذي اْلِػَداءبِ  بِـِْعؿتِف مجاًكا ُمـَتَبر   .اْلَؿِسقح بَِقُسقع الَّ

َمه الَِّذي اَرةً  اهللُ  َقدَّ ه، إِلْضَفار ،بَِدِمه بِاإِليَؿانِ  َكػَّ ـْ  بِر  ْػح َأْجؾ مِ ـِ  الصَّ  ط

الِػة اْلَخَطاَيا   بِنِْمَفال السَّ
ِ
 «.الل

  (:11 - 1/8) ُرومِقَّة َأْهؾِ  إَِلك ُبقلِس ِرَسالة 

َـّ »
ـَ  اللَ  وَلؽِ ـُ  ألكَّف ،َلـَا َمَحبََّتف َبـقَّـ  .ألَْجِؾـا اْلَؿِسقح َماَت  ُخطاةٌ  َبْعدُ  وَكْح

ـُ  َكثقًِرا ْولكَفبِاألَ  ُرون وَكْح ـَ  بِه َكْخُؾُص  بَِدمِف اآلنَ  ُمتَبر   .اْلَغَضب مِ

ـُ  ُكـَّا إنْ  ألكَّف  ًراَكثق َفبِاألَْوَلك ،اْبـِه بَِؿوِت  اهللِ  َمعَ  ُصولِْحـَا َقْد  َأْطَداءٌ  وَكْح

ـُ   .بَِحَقاتِه َكْخُؾُص  ُمَصالُِحقن وَكْح

، -َأْيًضا- َكْػَتِخر َبْؾ  َفَؼط، َذلِؽ وَلْقَس 
ِ
 كِْؾـَا الَِّذي ،اْلَؿِسقح َيُسوع بَِربِّـَا بِالل

 «.اْلُؿَصاَلحة اآلنَ  بِف

  (:12/7) ُرومِقَّة َأْهؾ إَِلك ُبقلِس ِرَساَلة 

ـَ  َأَقاَمف اللَ  أنَّ  بَِؼْؾبِؽ وآَمـَْت  ،َيُسوع بِّ بِالرَّ  بَِػِؿَؽ  اْطَتَرْفَت  إنِ  ألكََّؽ »  مِ

 «.َخَؾصَت  األَْمقاِت،
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   (:4-11/1) كقركثقس َأْهؾ إَِلك األَْوَلك ِرَسالتف فِل َكَؿا وَقاَل 

ل يف إَِلْقُؽؿ ؿُت َسؾَّ  َفنِكَّـِل»  َأْجل ِمنْ  َماَت  اْلَؿِسقح أنَّ : َأْيًضا َأَكا َقبِْؾَتف َما األَوَّ

 .اْلُؽُتب َحَسَب  َياَكاَخَطا

 «.اْلُؽُتب َحَسب الثَّالِث اْلَققمِ  فِل َقامَ  وأكَّف ُدفِــ، وأكَّف

   (:1 - 4/4) غالصقة َأْهؾِ  إَِلك ِرَساَلتِف فِل َكَؿا وَقاَل 

ا ولؽِـ» َمان، َتَؿام َجاءَ  َلؿَّ ـَ  ُولِـد وَقدْ  اْبـَه اهللُ  َأْرَسل الزَّ ر امرأةٍ  مِ  لُِقَحرِّ

ـَ  َأوَلئؽ ءبِالِػَدا ِريعة اْلَخاِضعق  «.لؾشَّ

   (:1/11) غالصقة َأْهؾِ  إِلك ِرَساَلتِف فِل -َأْيًضا- وَقاَل 

ـْ  اْفَتَداَكا اْلَؿِسقح» : َمْؽُتقب ألكَّف ،ألَْجِؾـا َلْعـةً  َصار إذْ  ،الـَّاُموس َلْعـَة مِ

ـْ  ُكؾُّ  َمْؾَعقنٌ   «.َخَشبةٍ  َطَؾك ُطؾ ؼ َم

ُُُِققَتْعؾ

ـْ  َسَبؼ امِؿَّ  َتَبقَّـ  اْلَخطِقَئة، َطِؼقَدةَ  اْلَعِؼقدة، َهِذه واِضعُ  ُهق أكَّف ُبقلِس َكالمِ  مِ

ـْ  اَلْقَست وطؼقدة الػداء، وأهنؿا ، ِطـْدِ  مِ
ِ
ـْ  َكاَكت َأكََّفا ولقْ  الل   ِطـْدِ  مِ

ِ
َرها الل  اْلَؿِسقح َلَؼرَّ

َـّ هذا لؿ يؽـ ،يف الؽالم الؿـسقب إلقف يف األكاجقؾ ولقرد ذلؽ طـف َكْػُسف،  .ولؽ

تل اْلَؿِسقح َصْؾب َطِؼقدةُ  بَِذلِؽ َتبُطؾ َكَؿا حقث أكف ادَّطك أن  ُبقلِس، بَِفا َجاءَ  الَّ

 الؿسقح كزل إلك األرض لؽل ُيصؾب وُيفان ويؼتؾ وُيدفـ!
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ِذي اْلَحؼُّ  وَيْبَؼك َرْتف الَّ َؿاء إَِلك قَح اْلَؿِس  َرَفعَ  اللَ  بَِلنَّ  الُؼرآنُ  ُثؿَّ  اأَلََكاِجقُؾ  َقرَّ  السَّ

فُ  َأنْ  ُدونَ   .(1)أًذى َيـَؿـسَّ

ُُتـبقه

َفا َتَلمَّؾ  الـَّاُمقَس  َوَصَػ  َأكَّف َكْقػ لؾتَّقَراة، ُبقلِس ُبـْغَض  اْلَؽِريؿُ  الَؼاِرُئ  َأيُّ

 .َلْعـةٌ  بَِلكَّف( التَّقَراة ُهق ِذي)الَّ 

 َلْعـَةً  َصارَ : )َقْقلِف يف وَذلِؽ ،ـةٌ َلعْ  بَِلكَّف لْؾَؿِسقح َوْصِػف إَِلك -َأْيًضا- واْكُظر

 (! ألْجؾِـا

 إَِلقِف، َأْوَحك اْلَؿِسقَح  إنَّ : )لؾـَّاسِ  ُمَخاِدًطا اْلَخبِقُث  َهَذا َيُؼقل َذلِؽ َبْعد ثؿَّ 

  وَأكَّف
 
 (.الـَّاس إلك اْلَؿِسقح َأْرَسَؾف َكبل

ـَ  فقاطجًبا مـ ُققَكف َكْقَػ  اْلَؿِسقحقق َطاه فِقَؿا َكفوُيَعظ ُؿق ُيَصد   بَِلكَّف لِـَْػِسف ادَّ

 !مـ طـد الل ومـ طـد الؿسقح َرُسقٌل 

ٌُُةُُُخالَصٌة ِريفُِفُُُبوـِسَُدْورَُبقاِنُُِفُُُمِفؿَّ ُاْدَِسقحُِديِنََُُتْ

ل   مِـ اْلَؿِسقح يف الـَّاسِ  َطِؼقَدةَ  ُبقلُِس  َحـقَّ
 
ـَ  ُمْرَسؾٍ  َكبل   مِ

ِ
 َتابَِعةٍ  بِرَساَلةٍ  الل

ةٍ  ُمقَسك، َعةِ لَِشِري ل ،َفَؼط إْسَرائِقؾ َبـل َقْقمِف إَِلك وَخاصَّ  إِلك َكَظِرهؿ يف َذلِؽ َحقَّ
                                          

يف الؿؾحؼ أن الؿسقح لؿ ُيصؾب ولؿ يؿسف أذى سقليت تؼرير اكظر الؿرجع السابؼ، و (1)

َرْفُع الؿسقح دون أن  -« قصة مريؿ العذراء وابـفا الؿسقح طقسك ابـ مريؿ»الرابع: 

ُف أًذى.  َيَؿسَّ
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ـٌ  أكَّف ، اب
ِ
د لل ٍة، بَِفْقَئةٍ  َتَجسَّ  .األَْرضِ  إَِلك وَكَزَل  َبَشريَّ

م ُثؿَّ  قَرة َهِذه ُبقلِس َقدَّ ـَ  إِلك الصُّ وَمان، اْلقَثـِقق  َرَطايا مِـ الرُّ

وَماكِقَّة ةاإِلْمرباُصقِريَّ  ِذيـ الرُّ دِ  َأصاًل  ُيممِـقن الَّ  األَْرضِ  إِلك وَكُزولَِفا اآللفة َبَتعدُّ

ٍة، َهْقئةٍ  َطَؾك الـَّاسِ  َبْقـ وَحَقاتَِفا َمف َما َفَتَؼبَُّؾقا َبَشريَّ  َكآلَِفةٍ  ُبقلِس، َلُفؿ َقدَّ

َؿاء، مِـ َكَزلت إَضافِقَّةٍ  ؾِقب، َطَؾك ُقتِؾْت  ُثؿَّ  الـَّاس، َبْقـ وَطاَشت السَّ  َفَؾؿْ  الصَّ

ـْ  وَمان ِطـْدَ  َيُؽ ظٌ  الرُّ تل اْلَعِؼقَدة ألنَّ  َأبًدا، ُبقلِس َصَرَحف َما َطؾك َتـَحـػُّ  َصَرَحفا الَّ

ـْ  َقريبةٌ   يف إلْقـَاِطفؿ ُجْفدٍ  َبْذل إَِلك َتْحَتاج وَّل وَأْفَفامِفؿ، ُمْعَتؼَداتِفؿ مِ

 .َطَؼائِد ـمِ  ِطـَْدُهؿ َما إِلك إَضاَفتِفا

وَمان لَِعَؼائِدِ  َبقانٌ  فِقف َلطِقٌػ  ُمْؾحٌؼ  اْلؽَِتاب َهَذا َخاتِؿة يف وَسقليت  يف الرُّ

َمان َذلِؽ يـ يف ُدُخقلِفؿ َقْبَؾ  الزَّ ِذي الد  مف الَّ  لؾَؼاِرئ َلَقتَِّضح ،َلفؿ ُبقلُس  َقدَّ

ـِ  َضْرَب  اْلَخِػل هبَِؽْقدِ  ُبقلِس اْسَتَطاع َكْقَػ  اْلَؽِريؿة والَؼاِرئة اْلَؽريؿ  ُطْصُػقري

ـْ  اْلَؿِسقح ِديـ إْفَساد واحٍد؛ بِحجرٍ  وَمان وإْدَخال ِجَفٍة، مِ يـ يف الرُّ  الَػاِسد الد 

ِذي  .ُأْخَرى ِجفةٍ  مِـ اخرتطف الَّ

ا د ومِؿَّ  َيُؽـ لؿْ  أكَّف والتَّْبِديؾ التَّْحِريػ َهَذا إِلْجَراء ُبقلِس َأَمامَ  الطَّريَؼ  مفَّ

ـْ  ُبقلِس مَ َأَما  َكانَ  َفؼدْ  ِديـَف، وَتـْصرُ  َتْحِؿقف َدولةٌ  لفُ  َتُؽـ لؿْ  َفاْلَؿِسقح َيْردُطف، َم

وَمان ْؾَطة ُهؿ القَثـقُّقن الرُّ طرُ  َأَصاَبُفؿ اْلَؿِسقح وَتالمِقذُ  الَؼائَِؿة، السُّ ُققا الذُّ  وَتَػرَّ

ْرَصة ُمميَِّديـ اْلَقُفقد ُهُجقم َبْعد وَما بِالشُّ ِذي اْلَؿَؽان َطؾك كِقَّةالرُّ  اْلَؿِسقح، فِقف َكانَ  الَّ
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قدِ  وُجقدِ  َفاْكتَِفاءُ   َتَسبَّب اْلَعـِقػ األُْسُؾقب وبَِفَذا، َفْجلةً  األَْرض َطَؾك اْلَؿِسقح السَّ

ةٍ  َكْػِسقَّةٍ  َصْدَمةٍ  وُجقد يف َعَػاء وَأْتَباطف اْلَؿِسقح َتالمِقذِ  َطَؾك َققيَّ ا الضُّ  قًّاوَكْػس َماديًّ

ِذيـ وِطْؾؿقًّا،  الؾُُّجقء ُيْؿؽِـ بَِحقُث  ووَجاهةٌ  ُكػقذٌ  لفُ  َواحدٌ  تِْؾؿقذٌ  َبْقـَفؿ َلْقس الَّ

ـْ  بِجْؾِده هُ ُكُػقذُ  ُهق مِـُْفؿ اْلقاحدِ  َهـؿُّ  َفَصار إَِلقف،  وُمالَحؼةٌ  َتْعِذيٌب  لفُ  َيْحُصؾ َأنْ  مِ

ـْ  التَّالمِقذ َفاْبَتَعد ْفِعف،رَ  َبْعد اْلَؿِسقح َتْعالِقؿ َكْشر َواَصؾ ُهق إنْ   اْلِػْؽرة َهِذه َط

ا َتؿاًما،  اْلَعام، اْلُؿْسَتقى َطَؾك وِديـِف ِة الؿسقحِرَسالَ  َكْشرِ  إْضَعاف إِلك أدَّى مِؿَّ

رَفة َتَعالِقؿ يف اْلُؿَتَؿث ؾة الَػاِسدة بَِضاَطتِف َكْشر يف لْؾَبْدء لِبقلِس الُػْرَصة وَتَفقُّمِ   ُمحَّ

 وِديـِف اْلَؿِسقح َتَعالِقؿ وُتـَاقِض ُتَخالِػ بِاصِـَِفا ويف ،يف الظاهر اْلَؿِسقح اْسؿَ  ِؿؾَتحْ 

 . وَتْػصقاًل  ُجْؿؾةً 

َّ َدْػ٘آ ِفي ُثِ٘ىش َمِزة إْصجبُد: اىضَّبِدَصخ اىُّْْقغخ ََِضيح أ  َأْسَصئ اْى

َِ َٗغْيشٕب  :َِّقبٍط ِرْضِغ ِفي َيزَِّضح اىذََّػبٗٙ ٍِ

ُسقل، ُبقلِس إِلك َشاول مِـ اْسَؿه َغقَّرَ  ُبقلِس أنَّ   -1,  َهَذا َفؾَِؿاَذا الرَّ

 !التَّْغققِر؟

 ِهل، َكَؿا اْلِعْؾِؿقَّة اْلَؿِسقح َمْسقَرةَ  ألَْكَؿؾ فِْعاًل  َرُسواًل  ُبقلِس َكانَ  لقْ   -2,

 َجديٍد، بَِشلءٍ  َيْلِت  ولؿْ  َيْػعُؾ  اْلَؿِسقح َكان َكَؿا واإِلْكِجقؾ التَّقَراة الـَّاَس  وَلَعؾَّؿ

َـّ 
 وِهل اْلَؿِسقح، َتَعالِقؿَ  ُتَخالِف َجِديدةٍ  وَطَؼائِدَ  َجِديدةٍ  بَِشَرائِع َأَتك أكَّف اْلقاقِع وَلؽِ

ةربقبقة الؿسقح، ) ، اْلَؿِسقح ُبــُـقَّ
ِ
 َأْرَسَؾف، اْلَؿِسقح أنَّ  َدْطقاه ،اْلَؿِسقح ُألقِهقَّة لل
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ـِ  الـُُّبقة إِلَغاءُ  ْؾب األُولك، َؿْعِصقةالْ  ،َؿِسقحالْ  َط  (. الصَّ

ـْ  َرُسقٌل  أكَّف َدْطقاه يف َكاِذٌب  ُبقلِس أنَّ  َطؾك َيدلُّ  َفَفَذا  ألكَّف ،اْلَؿِسقح ِطـدِ  مِ

َره َما َكؼَض   َيْفِدمُ  وهق ِطـِْده، مِـ َرُسقًَّل  َيُؽقن َفَؽقَػ  وَتْػصقاًل، ُجْؿؾةً  اْلَؿِسقح َقرَّ

 !؟بِف َجاءَ  َما وَيـْؼُض 

َـّ 
ر لؿْ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  اْلَحؼَّ  وَلؽِ تل األَْرَبعة األََكاِجقؾ وَهِذه ببقلس، ُيـَبـش   الَّ

ـْ  َكَتَبَفا  َثالَثةُ « إْكِجقؾ َمتَّك» يف َوَردَ  وَقدْ  َذلِؽ، َطَؾك َشاِهدةً  اْلَؿِسقح َبْعد َجاءَ  َم

ـِ  َكُصقصٍ  ـَ  التَّْحِذير يف اْلَؿِسقح َط ِذيـ مِ طُ  الَّ إْكِجقؾ » اْكُظر َبْعَده، الـُّبقةَ  قنَسقدَّ

 (.1-14/4، 14/11، 16، 9/11« )َمتَّك

َُُؽاِئدة

ر األََكاِجقؾ   ُتَبش 
 
  بِالـَّبل

 
دٌ  وُهق اْلَحِؼقؼل   ، ُمحؿَّ

ُّ
 اإِلْسالِم، َكبل

َكةٌ  بُِؼدومِف والبَِشاَرات ـَ  َغْقِرَها ويف فِقَفا َمدوَّ تلوا اإِلْكِجقؾقَّة، اْلَؿَراِجع مِ  َتْحقي لَّ

ـَ  َيْؼُرب َما  .(1)بَِشارةً  الثَّالثِقـ مِ

                                          

 اكظر هذه األدلة اإلكجقؾقة يف كتاب:  (1)

.«The amazing prophecies of Muhammad in the Bible» 

 وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 

دلقاًل طؾك وجقد الـبل  77« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب»واكظر أيًضا: كتاب 

ر بف يف التقراة واإلكجقؾ(، تللقػ د. صالح الراشد، الـاشر: دار ابـ حزم   .بقروت -الُؿَبشَّ
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ا ُبقلِس َقاَلف َما َكان لقْ   -3, ـْ  حؼًّ  اْلَؿِسقُح  بَِذلِؽ ألَْخربَ  اهللِ  ابنُ  اْلَؿِسقَح  َأنَّ  مِ

ـَ  بَِذلِؽ َأْوَلك َفُفق كػسف، ا كانَ  لقْ  لفُ  َشَرٌف  ألكَّف ،ُبقلِس مِ لؿ  اْلَؿِسقَح  وألنَّ  ،حؼًّ

ـْ و ـِ  اْلَحِؼقَؼة ْؽُتؿيَ  ل  اْلَؿِسقُح  َجاءَ  وقدْ  ِسقََّؿا َّل َبْعَدُه، لَِؿـ وَيَدَطَفا الـَّاِس، َط

 .وإْرَشاِدهؿ الـَّاس لِفَداَية

، مِـ َرسقٌل  اْلَؿِسقح  -4,
ِ
الِحقَّة َلَديف َلْقَس  َفنِكَّفَطَؾقف  وبِـَاءً  الل  وَّل الصَّ

ـْ  َأَحًدا ُيـَعـق ــ أنْ  َطَؾك الُؼْدَرة ـْ  َيُؽقنُ  األَْكبِقاء اْختِقارَ  ألنَّ  ،َكْػِسف ِطـدِ  مِ ، ِطـْدِ  مِ
ِ
 الل

ـْ  وَلْقَس  ُسقل، ِطـْد مِ ـَ  وَيْخَتار َيْصَطِػل َفاللُ  الرَّ  وإَّلَّ  َيَشاُء، َكَؿا ُرُساًل  الـَّاسِ  مِ

ب   َمَؽاكةُ  َفَؿا  !إَذن؟ الرَّ

َطاءُ  َطؾقفِ  وَبـاءً  ـْ  َرُسقٌل  أكَّف ُبقلِس َفاد   اْختاِلٍق  َمحُض  ُهق اْلَؿِسقح ِطـدِ  مِ

 .واْفرتاء

ـْ  َفاْلَؿِسقح وِخَقاُرهؿ، الـَّاسِ  َصْػقةُ  هؿْ  الرسؾ  -5,  َكِؼقٍَّة، َتؼقَّةٍ  َصاهرةٍ  ُأم   مِ

ـْ  وِطْؿرانُ  ِطْؿَراَن، بِـُت  َمريؿُ  وِهل الِح، واْلَخقرِ  اْلِعَباَدة َأهؾِ  مِ  وَكسُبفؿْ  والصَّ

ـَ  َكبقًّا ،(ْعُؼقَب )يَ  َرائِقؾإْس  إِلك َيـَْتفل الِحقـ مِ  .الصَّ

ا َبُفؿ، وَسَجـَُفؿ اْلَخقِر، َأْهؾِ  ِدَماءِ  يف َيُده وَلَغت َرجٌؾ  َفُفق ُبقلِس أمَّ  وَطذَّ

ـَ   !؟والرسالة ُهق َفَلي

ا  -6,  َشْخِصقَّتف، ُخْبُث  ُهق َرُسقٌل  أكَّفيف دطقاه  ُبقلِس كذب َطؾك َيدلُّ  مِؿَّ
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ر ـَْدهطِ  َفاْلَغايةُ   وَهِذه َشلٍء، أيَّ  َيْػَعُؾ  َفنِكَّف َغاَيتِف َتْحِؼقؼ َفألْجؾِ  ،اْلوِسقَؾة ُتَبرِّ

ْخِصقَّة ، َشْخِصقَّةَ  َلْقَست اَّلْكَتَفاِزيَّة الشَّ
 
ـْ  َحاَشاُهؿ َكبل  ُهؿْ  األَْكبِقاءَ  َفنِنَّ  َذلِؽ، مِ

 إَِلك األُوَلك ِرَساَلتِف يف بِـَْػِسفِ  َكْػَسفُ  ُبقلِس َفَضَح  وَقدْ  وَأْصفُرَها، ُكُػقًسا الـَّاس َأْزَكك

 :حقث قال (11 -7/17) كقركثقس، َأْهؾِ 

ا ُكـْت إذْ  فنك ل» ـَ  حرًّ  .األَْكَثرِين ألَْرَبح ،لْؾَجِؿقع َكْػِسل اْسَتْعَبدُت  اْلَجِؿقع، مِ

 َكلكِّي (1)اُمقسالـَّ  َتْحَت  ولؾَِّذيـ. اْلَقُفقدَ  ألَْرَبَح  ،َكَقُفوِدي لْؾَقُفودِ  فِصْرُت 

ِذيـ ألَْرَبح ،الـَّاُموس َتْحَت   .الـَّاُمقس َتْحت الَّ

، َكاُمقسٍ  باِل َلْسُت  أك ل عَ مَ - َكاُموسٍ  باِل َكَلكِّي َكاُمقسٍ  باِل ولؾَِّذيـ
ِ
 َبْؾ  لل

ِذيـ ألَْرَبَح  -لْؾَؿِسقح َكاُمقسٍ  َتْحَت   .َكاُمقسٍ  باِل الَّ

َعػاءِ  ِصرُت  َعَػاء بَح ألَرْ  َكَضِعقٍف  لؾض   ،َشيءٍ  كلَّ  لْؾُؽلِّ  ِصرُت . الضُّ

 .ققًما َحالٍ  ُكؾ   َطؾك ألَخؾ َص 

 «.فِقف َشرِيًؽا ألَُكونَ  ،اإِلْكِجقؾ ألَْجؾِ  َأْفَعؾف أَكا وَهَذا

 .َكالُمف اْكَتَفك

ُُِْعؾ ُققاـتَّ

ـْ  بِـرسقلٍ  اْلَؽالمُ  َهَذا َيؾِقُؼ  َهْؾ  ب   ِطـْدِ  مِ  !؟ )الل( الرَّ

                                          

 الـامقس: هق التقراة وشرائعفا. (1)
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ـَ  اْكتَِفاِزي   بَِشْخصٍ  َيؾِقُؼ  فُ أكَّ  أمْ  ل؟ الط َراز مِ  !األَوَّ

ن بحسب الؿصؾحة لقربحفا! ح بلكف يتؾقَّ  لؼد صرَّ

الذيـ يممـقن بالتقراة يتظاهر بلكف معفؿ لقربحفؿ، والذيـ َّل يممـقن هبا ف

 يتظاهر بلكف لقس معفؿ لقربحفؿ!

ـْ   -7, فةً  َكاَكْت  قحاْلَؿِس  َدْطقةَ  أنَّ  ُبقلِس َكِذب َدَّلئِؾ ومِ  َبـل إَِلك ُمقجَّ

ا َفَؼط، إْسَرائِقؾ ع ُبقلِس أمَّ ائِرة َفقسَّ ـَ  وَدَطا ،َكْػِسه ِطـدِ  ِمنْ  الدَّ الرومان  اْلقَثـِقق

ِذي ِديـِف إِلك ـَ  أنَّ  فزَطؿ َأْكَشَلُه، الَّ   اْلَؿِسقح ِدي
 
 فِقف، َلَقْدُخؾقا ُكؾ فؿ لؾـَّاس َطاَلِؿل

 َبْقِت  ِخراِف  إَِلى إاِلَّ  ُأْرَسْل  َلمْ : »َقال َيُسقع أنَّ ( 11/14) «إْكِجقؾ َمتَّك» َفِػل

الَّة إْسَرائِقَل   «.الضَّ

ُسؾ َأْطَؿال» يف َبْقـَؿا  اْذَهب،: »لف َقاَل  اللَ  أنَّ ادَّطك بقلس ( 11/11« )الرُّ

 «.َبِعقًدا األَُممِ  إَِلى َسُلْرِسُؾك َفنِكِّي

َفا َفاْكُظر قـ كالم بَ و اْلَحِؼقؼل، الرسقل َيُسقع َكالمِ  َبْقـ اْلَػْرِق  إَِلك الَعاقِؾ َأيُّ

 .الرسقل الؽذاب، ُبقلِس

ـْ  َفَتبقَّـ  .واْفتَِراُؤه ُبقلِس إْفُؽ  َهَذا مِ

ا -8,  بِنِْجَراء َقامَ  أكَّف اْلَؿِسقح لِِديـ وَتْحِريِػف ُبقلِس ِغش   َطَؾك َيدلُّ  ومؿَّ

 َتْدِريجقًّا، التَّْقَراة َشِريَعة يف َمْذُكقَرة َتَعالِقؿ َغاءبِنِلْ  َطِديدةٍ  ِديـِقَّة َتـَاُزَّلٍت 
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َب  وَمان ْالقَثـِقُّقن وُهؿ- اْلُجُدد اْلَؿْدُطقيـ لِـُقـَرغ  ُخقل يف -الرُّ  ِدْيـِف، يف الدُّ

ُخقُل  َطَؾْقِفؿ َيُشؼَّ  َّل حتَّك ـِ  اْلِخَتان َشِريَعةِ  بِنِْلَغاء َفَبَدأَ  فِقف، الدُّ ـَ اْلقَثـِق َط  ق

ُكقر  َذَبائِح َأْكؾ لْؾَقُفقد وَحـؾَّؾ ،(6/11) غالصقة َأْهؾِ  إِلك ِرَساَلتِف يف َكَؿا الذُّ

، ـَ واَج  وحؾَّؾ اْلِخـِْزير، َلْحؿِ  وْأْكَؾ  اْلقَثـِقق ـَ  اْلُؿْخَتؾِط الزَّ ، اْلَقُفقد َبق ـَ  واْلقَثـِقق

َفاَرة َأْكقاع َجِؿقعَ  وَأْلَغك تل اْلَجَسِديَّة الطَّ د الَّ  مِـ َهَذا ُكؾُّ  التَّقَراة، بَِفا َتَتَشدَّ

وَمان َيْسَتِؿقؾ َأنْ  َأْجؾ ُخقل الرُّ ـِ  يف لؾدُّ ي ِذي اْلَجِديد الد  َمف الَّ  وَذلَِؽ  َلُفؿ، َقدَّ

ٍة، لَِشَرائِع لالْكِؼقاد َقابَِؾةٍ  َغْقرُ  ُكُػقَسفؿ َأنَّ   َّل َأْصـَاٍم، ُطـبَّاد وَثـَقُّقن، َفُفؿ ِسَؿاويَّ

مقن وَّل َحالًَّل  ؾُّقنُيِحـ  َشِريعةَ  َطـُْفؿ َفَلْسَؼط بَِلْكبِقاَء، ُيممِـُقن وََّل  َحراًما، ُيحر 

بفؿ حتَّك التَّقَراة ُخقل يف ُيـَرغ   !ِديـِف يف الدُّ

ف بَِفَذا وُبولِس ع ،رب ا َكْػَسه َجَعَل  التََّصر  ـَ  َشاءَ  َما ُيـَشـر  َرائِع، مِ  وُيْسِؼط الشَّ

ـْ  والتَّْحؾقَؾ  التَّْحريؿَ  إنَّ  إذْ  ،َزَطؿ َكَؿا كبقًّا َفَؼطْ  ْقَس ولَ  َشاء، َما ب   ِطـْدِ  مِ  وَلقَس  الرَّ

ـْ  ُسقل ِطـْد مِ ُسقل ألنَّ  ،الرَّ ِريَعة َتْبؾِقغُ  وَضقَػُتف الرَّ ـِ  الشَّ ، َط ب   إْكَشاء وَلْقَس  الرَّ

فا أو َجِديدٍة، َشريعةٍ   .هق َفَعَؾ  َكَؿا َقائَِؿةٍ  بَِشِريعةٍ  لتََّصرُّ

 ،التَّوَراة ِمنَ  َتَبؼَّى َما اْلَخبِقُث  َهَذا َفَلْلَغك اْلَؽبِقرة الثَّاكِقة اْلُخْطقة َجاَءِت  ثؿَّ 

ـْ  اْلَؽُئقد اْلَعَؼبةَ  َهِذه ُيِزيَؾ  لَِؽل ـَ  َأَمامِ  مِ ُخقل اْلقَثـِق ق  َلُفؿ اْخَتَرَطف الَِّذي ِديـِف يف لؾدُّ

ـِ  َأْكَؼاض َطَؾك  (:9/6) ُروَما َأْهؾِ  إَِلك ِرَساَلتِف يف َقاَل  َفَؼد ح،اْلَؿِسق ِدي
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ا» ْركا َفَؼْد  اآلنَ  وأمَّ ِذي َماَت  إذْ  ،(1)الـَّاُموسِ  ِمنَ  َتَحرَّ  فِقف، ُمْؿِسؽِقـ ُكـَّا الَّ

ة َكْعبدَ  حتَّك وح بِـِجـدَّ  .الَحْرِف  بِِعْتِؼ  َّل الرُّ

 «.بِالـَّاُمقس إَّلَّ  اْلَخطِقَّةَ  َأْطِرف لؿْ  َبؾ ا،َحاَش  َخطِقٌَّة؟ الـَّاُمقس َهؾِ  َكُؼقل؟ َفَؿاَذا

ُُِْعؾ ُققاـتَّ

ُتفا الَؽِريؿ الَؼاِرئ َأيُّفا َترى َكَؿا  َيْؽَتِػ  لؿْ  ُبقلِس َفنِنَّ  الَؽِريؿة، الَؼاِرئة وَأيَّ

َلؾ، اْلَخَطلِ  َمْعرفةِ  َمصدرُ  ِهل بَِلكََّفا اتََّفَؿَفا َبؾ التَّقَراة، بِنِْلَغاءِ   لؿْ : )َقْقلِف يف َكَؿا والزَّ

 (.بِالـَّاُمقس إَّلَّ  اْلَخطِقَّةَ  َأْطرِف 

ـْ   -9, ة َأْطَظؿ ومِ  ُمـَاقٌِض  لؾتَّقَراة إِْلَغاَءهُ  أنَّ  لؾـَّاسِ  ُبقلِس ِغش   َطَؾك األَِدلَّ

تل لْؾَغاَية ـْ  اْلَؿِسقح َجاءَ  الَّ  َبْؾ  التَّقَراة، ِغللُقؾْ  َيْلِت  لؿْ  إكَّف اْلَؿِسقُح  َقاَل  َفَؼدْ  َأْجؾَِفا، مِ

ؿ َجاء  : َقاَل  اْلَؿِسقح أنَّ ( 17-1/19« )إْكِجقؾ َمتَّك» يف َجاءَ  َكَؿا وُيـْؽِؿؾ، لـُقـَتـؿ 

 َبْؾ  ألَْكُؼَض  ِجئُت  َما ألَْكبِقاء،ا أو الـَّاُمقَس  ألْكُؼَض  ِجئُت  أك ل َتَظـُّقا َّل»

َؿاءُ  ُزوَل تَ  َأنْ  إِلك: َلُؽؿ َأُققل اْلَحؼَّ  َفنِك ل. ألُْكِؿؾ  َحرٌف  َيُزول َّل واألَْرُض، السَّ

ـَ  واِحَدةٌ  ُكؼَطةٌ  أوْ  َواحدٌ   َهِذه إِْحَدى َكَؼَض  َفَؿنْ . الُؽؾُّ  َيُؽقنَ  حتَّك الـَّاُمقس مِ

ْغَرى اْلوَصاَيا َؿاوات َمَؾُؽوت يف َأْصَغرَ  ُيْدَطى َهَؽَذا الـَّاَس  وَطؾَّم الص  ا ،السَّ  وأمَّ

ـْ  َؿاوات َمَؾُؽقت يف َطظِقًؿا ُيْدَطك َفذافَ  وطؾَّؿ َطِؿؾ َم  «.السَّ

                                          

 تؼدم قريًبا أن الـامقس هق التقراة وشرائعفا. (1)
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ر َقدْ  اْلَؿِسقح َكانَ  فنَذا ـْ  َحذَّ د مِ  التَّقَراة يف ُكْؼَطةٍ  أوْ  َحْرٍف  َتْحِريِػ  ُمَجرَّ

ـْ  إنَّ : وَقاَل  واإِلْكِجقؾ، َؿاواِت  َمَؾُؽقت يف َأْصَغرَ  ُيْدطك َفنِكَّف َهَذا َفَعؾ َم  السَّ

ـتِفا؟ التَّوَراة َأْسَؼطَ  الَِّذي ُبولِس َحقِّ  فِي الُيؼَ  َفَؿاَذا واألَْرض،  !بُرمَّ

ـِ  َطؾك َطظِقؿةً  ِجـَايةً  ُيْعَترب َذاتِف بَِحد   لؾتَّقَراة ُبقلِس إِْلَغاء إنَّ   اْلَؿِسقح، ِدي

 َذلِؽ َيْعَؾُؿقن اْلَؼَساِوَسة ُجْؿُفقر َفَؾقت ُبقلِس، َكِذب َطَؾك َطظِقًؿا وَدلِقاًل 

ـْ  َبدًَّل  لؾـَّاسِ  كفوُيـَعـؾ ؿق ـْ  َتْؼؾِقد مِ ـَ  َسَبَؼُفؿ َم ـْ  وإْضالل الَؼَساوِسة، مِ  َتبَِعُفؿ َم

َياَدة إَّلَّ  بِف َيْحُصؾ ََّل  َهَذا َفنِنَّ  ،(ِطقَّة)الرَّ  الـَّاسِ  مِـ  َطَؾْقِفؿ واْلَعَذاب اإِلْثؿِ  يف الز 

 .اْلِؼقاَمة َيقمَ  َجؿقًعا

ُُِتقَجُة َـّ ُُبوـِسُرُِـَِدوُُْاْدُمِدُةُُاـ

 اْلَخبقُث  اْسَتَطاع اْلَعظِقؿ، القَُّفقِدي   واْلَؿؽرِ  اْلَخبِقَثة، األََكاِذيب وبَِفِذه

ـَ  َيْؼؾَِب  أنْ  ُبقلُِس   مِـْف، َلْقَس  َما فِقفِ  ُيْدِخؾ وَأنْ  َطِؼب، َطَؾك َرْأًسا اْلَؿِسقح ِدي

ل وأنَّ   َؿافَ  ،ومع األسػ الشديد ،ركالشِّ  إَِلى التَّْوِحقد ِمنَ  اْلَؿِسقح ِدين ُيـحوِّ

ـْ  َكانَ  ُققا أنْ  إَّلَّ  الـََّصاَرى ُجْؿُفقرِ  مِ  التَّْؼؾِقد واْبَتَدأَ  َزَطَؿف، فِقَؿا ُبقلِس َصدَّ

 قوهُ - اْلَخالِؼ ِطَباَدة مِـ اْلَؿِسقح َأْتَباع واْكَسَؾَخ  َهَذا، ُيقمِـَا إِلك لفُ  األَْطَؿك

ـُ  ِطْقَسك اْلَؿِسقح قوهُ - اْلَؿْخُؾققِقـ ِطَباَدة إَِلك -اللُ  ف َمْريؿَ  اب  ومِـ، -وأمُّ

  َتْعظِقؿ
ِ
ـْ  بِالِغــَـك وَوْصِػف الل  بَِدْطقى َلُفؿ بِاْلَحاَجة وْصِػف إِلك َمْخُؾقَقاتِف، َط

 ! َمْخُؾقَقاتِف مِـ وولًدا َصاِحبةً  اتََّخذ أكَّف
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َْنِِخزبٍب، فٗ ْٗس َرْيِخيض ُي ِِ فَرْحِشي في ُث٘ىَش اْىَخِجيِش َد ََِضيح ِدي  في اْى

َِْش  :َِّقبٍط َخ

َطك  -1, ـٌ  َرُسقٌل  أكَّف ُبقلِس ادَّ  .َيُسقعَ  قِبؾِ  مِـ ُمَعقَّ

َطك  -2,  .إِْكِجقاًل  إَِلْقف َأْوَحك اْلَقُسقع أنَّ  ُبقلِس ادَّ

َطك  -3, ـُ  َيُسقع أنَّ  ُبقلُِس  ادَّ   اب
ِ
 .الل

َطك -4, ـَا آَدمَ  َأبِقـَا َخطِقَئةَ  أنَّ  ُبقلُِس  ادَّ  الَبَشريَّة وأنَّ  ُتْغَػْر، لؿْ  َحقاءَ  وأم 

  اْلُؼرون، َطْبرَ  ُتقاَرَثْتَفا
َ
 «.األُوَلك اْلَؿْعِصقة» أوْ « اْلَخطِقَئة»بـ اْلَؿْعُروَفة وِهل

َطك  -5, ب لُقَصْؾَب  األَْرضِ  إِلك َفـََزَل  اللُ  َأْرَسؾف َيُسقعَ  أنَّ  ُبقلِس ادَّ  وَيتعذَّ

اءَ  آَدمَ  أَبقيِفؿ َخطِقئةِ  مِـ لْؾَبَشريَّة فِداءً   .وحقَّ

ـْ  الـََّصارى َجَؿاِهقر ُبقلِس اْلَخبقث َأْخَرج وهَؽَذا  اْلَحِؼقؼل اْلَؿِسقح ِديـ مِ

ِذي   ِطَباَدة إِلك َيْدُطق الَّ
ِ
ـْ  ِطَباَدة وَتْركِ  الل ـٍ  إِلك ِسقاه، مِ ـِ  َيـُؿتُّ  َّل ِدي  اْلَؿِسقح لِدي

تل ة،اْلقَثـِقَّ  وُهق َأَّل بِِصَؾٍة، تل اْلَجَؿاَدات ل)وهِ  األَوَثان ِطَبادةُ  ِهل الَّ  َتدبُّ  ََّل  الَّ

قر األَْحَجار مِثُؾ  اْلِحقاُة، فِقَفا ْؾبان والُؼبقر والصُّ  ،الَبَشرِ  وِطَباَدة ،(والصُّ

ف، اْلـَؿِسقح)كَ   (.الَؼَساِوَسةوك وأم 

ـَ  َفننَّ  ؛ُمْخَتصرةٍ  وبِِعَباَرةٍ  ل اْلَؿِسقح ِدي ـْ  ُبقلِس َيدِ  ؾكطَ  َتحقَّ  اْلَخالِؼ ِطَباَدة مِ

  ات ـباع ومِـ اْلؿْخُؾقق، ِطَباَدة إِلك
 
  الـَّبل

 
عٍ  ات ـباع إِلك -اْلَؿِسقح وُهق- اْلَحِؼقؼل  ُمدَّ

ة  .ُبقلِس وُهق لؾـُّبقَّ
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تِف يف ُبقلِس َبِؼل وَقدْ  ةِ )مَ  َمَفؿَّ  َما اْلَؿِسقِح  َرْفع َبْعد( اْلَؿِسقح ِديـ َتْشقيف َفؿَّ

ـَ  َطَؾك َيِزيدُ   َخْؿسِ  إَِلك بَِثالث اْلَؿِسقح َرْفعِ  َبْعدَ  بداية مفؿتف وَكاَكت َسـًة، َثالثِق

ـَ  َما أي ،َسـَقاٍت  ت التََّؼريِب، َوْجف َطَؾكم 18-11 َطاَمل َبق  َسـَة حتَّك واْسَتؿرَّ

 كِقُرون، اإِلمربَاُصقر َيدِ  َطَؾك ُروَما يف إْطَداُمف َتؿَّ  حتك َسـًَة، َثالثِقـ َكحق أي ،م69

ِذي ـَ  اتََّفؿ الَّ ( ْطرس)بُ  وَمَعفُ  ُبقلَِس  كِقرونُ  َفَؼَتؾ ُروَما، َمِديـَة بِنِْحَراق اْلَؿِسقحقق

 َتَػـَـّ ثؿَّ  َصؾًبا، َفَلْطَدَمُفؿا لُف، َكاِجقؾاألَ  وْصِػ  بَِحَسِب  اْلَؿِسقح َتالمَِذة َكبِقر

، َتْعِذيب يف كِقُرون ـَ  اْلَجائِعة، لْؾؽاِلِب  َصعاًما َجَعؾُفؿ أكَّف َذلِؽ ـْ ومِ  اْلَؿِسقحقق

 .َقْصِره لَِباب َمَشاِطَؾ  وَجَعَؾُفؿ آَخِريـ، َطَؾك اْلَقُققد وَصبَّ 

كَقا، يف ُبقلَِس  الَػاِجرَ  َهَذا اللُ  َطاَقَب  َكْقػ َفاْكُظر َطَؾقف  اْكَؼَؾبْت  وَكقَػ  الدُّ

مـ الـاس  ةٍ مَّ الؿسقح، وتضؾقؾ أُ  ـطداوتف لؾؿسقح وديـف، ثؿ خطقئة تحريػف لدي

كقػ اكؼؾبت هذه الخطايا طؾقف إلك طؼقبة ألقؿة يف ، طـ ديـ الؿسقح الحؼقؼل

ب َكانَ  َأْمِره بَِداية َفِػل ،الدكقا  اْلَؿِسقح ِديـ َدَخَؾ  ثؿَّ  وَيْسِجـُُفؿ، اْلَؿِسقح َأْتَباع ُيعذ 

ـَ  لُِقْػِسد كَِػاًقا ـَ  اْلَؿِسقِح  ِدي اِخ  مِ  َيْدُخؾقا ألنْ  لْؾقَثـِققـ َصالًحا ِديـًا ولَقْجَعَؾف ؾ،الدَّ

ـَ  َرْأُس  َسِحَؼفبف الل بليديفؿ، فطذَّ  أنْ  الـ َفاَية َفَؽاَكِت  فِقف،  .َسْحًؼا( قرون)كِ  اْلقَثـِقق

ـْ  األَْولك اْلَؿْرَحؾة اْكَتفِت  وبَِفَذا ـِ  َتْحِريػ َمَراِحؾ مِ والتل  اْلَؿِسقح ِدي

ـْ  َفُبقلِس ُبقلِس، َيدِ  َطَؾككاكت  ـْ  َبْعَده َجاء وَم يـ ِرَجال مِ ـْ  الد   ِدْيـَف َكَشُروا مِـؿَّ
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ـروا ِذيـ األَْجقالِ  إِْثؿَ  َسَقْحِؿُؾقن -َتْعبِقرهؿ بَِحَسب- بِف وَبشَّ يـ َهَذا اْطَتـَُؼقا الَّ  الد 

قُس  َفْؾَقـُْظر اْلِؼَقاَمة، َيقمِ  إِلك بَِسَببِفؿْ  ـَ  إِلك( اْلِؼسقسِ  قرُ غَ )و الَعاقُؾ  الِؼس   ُهق َأْي

 .(1)اْلَجِحقؿ؟ إِلك أمْ  اْلَجـَّة إَِلكء بِالـَّاِس؟ َذاِهٌب 

َُُؽاِئدة

ِذي اإِلْفَساد َهَذا َحصقلِ  َسْرطةُ  بَِعِجقٍب  َلْقَس  ِذي ُبقلِس، بِف َقامَ  الَّ  والَّ

ـَ  ِخاللِ  يف َحَصَؾ  ـْ  َسـَةٍ  َثالثِق اِخؾ، ـَ مِ  إِْفَسادٌ  ألكَّف ،َحَقاتِف مِ  َهَذا َتَظاَهر َفَؼدْ  الدَّ

ُخقل اْلَخبقُث  ـِ  يف بِالدُّ ـْ  رسقٌل  وأكَّف اْلَؿِسقح، ِدي ، ِطـْدِ  مِ
ِ
َقف الل  الـَّاُس، َفَصدَّ

ـَ  وَأْفَسدَ  َطَؾقفْؿ، َفَراَجْت  اْلَػاِسَدة، بَِضاَطَتف َفَلْدَخؾ   اْلقاِضَح  اْلَؿِسقِح  ِدي
َّ
 الـَّؼل

ِذي   اَدةِطبَ  إِلك َيْدُطق الَّ
ِ
ـَ  َمِزيًجا وَجَعَؾف وْحَده، الل  اْلَؿِسقح، بِاْسؿ اْلقَثـِقَّة اْلَعَؼائِد مِ

ِذيـ َفُفؿ اْلَقُفقِد، َطؾك بَِغريٍب  اْلَجْرأة بَِفِذه اإِلْفَساد َهَذا وَلْقَس  قا الَّ  بَِؼْتؾ َهؿُّ

 َّل َفَؽقَػ  ُمْسَتَساًغا ؿمِـْفُ  َهَذا َكان َفنَِذا! َهِذه؟ مِـ َأْطَظؿُ  َجرأةٍ  وَأيُّ  اْلَؿِسقح،

 ِدْيـِف؟ إِْفَساد َطَؾك َيجُرؤونَ 

ُةُِفُُُبوـِسَُمَؽاَكة ُاْدَِسقحقَّ

م َما َطؾك بِـَاءً  ُس  ُهق ُبقلِس َفنِنَّ  َتَؼدَّ   اْلُؿمس 
ُّ
َياَكة اْلَحِؼقؼل  اْلَؿِسقحقَّة لؾد 

                                          

 مدخؾ -تاريخ الـصراكقة »اكظر تػصقؾ دور بقلس يف تشقيف ديـ الؿسقح يف كتاب:  (1)

 بـ القهاب طبد: الؿملػ (،بعدها وما 71ص) «التاريخ طرب تطقرها ومراحؾ لـشلهتا

 .الشايع صالح



  

 
ة: الثَّالث اْلَفْصُل  لَّ

ِ

د
َ
وَّة األ

ِ

خي
ِ
ْثَبات َعىل التَّار

ِ
ُقوَلة أنَّ  إ

َ
وَح  إنَّ : )م

ِ

ب   امْلَس َ
 97 ...(ر

ـِ ا ِطقَسك َؿِسقحالْ  إَِلك وَلْقَس  وَطؿاًل، َققًَّل  إَِلقف وَتـَْتِسب ،اْلَحالَِقة  وإنْ  َمْريَؿ، ب

ك َكاكْت   واِضعهق  -أي بقلس  - َفُفقكسبة إلك اسؿ الؿسقح، « اْلَؿِسقحقَّة» ُتَسؿَّ

تل بِْذَرتِفا وَمان بَِدْطؿِ  َبعدُ  فِقَؿا الَؽـَائِسقَّة اْلَؿَجامِعُ  َسَؼْتفا الَّ  َتْحِريًػا لَِتْزَدادَ  الرُّ

ـِ  َطَؾك األُولى ةالطَّامَّ  ُهق َفُبقلِس وَضالًَّل،  وَأْخَرَجه َأْفَسده الَِّذي وُهق اْلَؿِسقح، ِدي

 والتََّؿاثِقلِ  واألَْحَجارِ  األَْصـَام ِطَباَدة فِي الُؿَتَؿثِّؾة اْلوَثـِقَّة، إَصارِ  إَِلى َتؿاًما إَِصاِره َطنْ 

َورِ  ؾبانِ  والص  ان األَْكبقاءِ  ِمنَ  واألَْشَخاصِ  والص   .والُؽـفَّ

يس َكانَ » :(1)(لوُبون وْسَتاف)ُج  َقاَل   َفْرطِ  َطؾك َمْػُطقًرا ُبقلُِس  الِؼد 

ْرقِقَّة، واألْديانِ  الُققَكاكقَّة اْلَػْؾَسػةِ  بِذْكَرياِت  َمؿؾقءةً  َكْػُسف وَكاَكْت  اْلَخقاِل،  الشَّ

س  .(1)«حقًّا َكانَ  لقْ  َيُسقعُ  َيْػَؼففُ  ََّل  ِديـًا، َيُسقعَ  بِاْسؿِ  َفَلسَّ

س ُبقلِس إنَّ » :وَقاَل   ولقْ  حقًّا، َكان لقْ  َيُسقعُ  َيْػَؼُفف َّل ِديـًا َيُسقع بِاْسؿ َأسَّ

د اللَ  : )إنَّ َطَشرَ  اَّلْثـل لؾتَّالمِقذ قِقؾ  اْلَػِضقحة َهِذه َأْدَرُكقا َما( َيُسقع يف َتجسَّ

ـَ  َأْصقاَتُفؿ وَلَرَفُعقا اْلَؼْطِعقَّة، ق  .(1)«ُمـْحَتج 

يس إنَّ » :(4)«رتَها َماْيؽِل» وَقاَل  ر ُهق ُبقلَِس  الِؼد    الـُؿطق 
ُّ
 اْلَحِؼقؼل

                                          

 تعريػ بف.تؼدم ال (1)

 (.61)ص« حقاة الحؼائؼ»كتاب  (1)

 (.189)ص« حقاة الحؼائؼ»كتاب  (1)

(، وهق صاحب 1711أمريؽل، ولد سـة ) مايؽؾ هارت، فقزيائل فؾؽل يفقدي (4)
= 
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 مِـ َكبقرٍ  لُِجْزءٍ  اْلُؿملِػ وُهق ألُُصقلِفا، الـُؿـَغـق ـر وُهق اْلَؿِسقحقَّة، لؾـََّظريَّة

 «.اْلَجِديد اْلَعْفد

"St. Paul was the main developer of Christian theology, 

its principal proselytizer, and the author of a large portion of 

the New Testament"(1). 

م َما َطؾك وبِـاءً  س ؛َتؼدَّ َياكة َفُؿمس   اْلَحالِقة وَتْركِقبتِفا بَِشْؽؾِفا اْلَؿِسقحقَّة الد 

 .اْلَؿِسقح وَلقَس  َقطًعا ُبقلِس ُهق

                                          
= 

 باإلكجؾقزية: الذي كؼؾـا مـف كالمف، واَّلسؿ األصؾل لؾؽتاب« الخالدون الؿئة» كتاب

«The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History». 

ويف هذا الؽتاب رتَّب مايؽؾ أسؿاء أكثر الشخصقات تلثقًرا يف التاريخ بحسب َطظؿة 

محؿد  جعؾ طؾك رأس قائؿة الؿمثريـ يف الؿرتبة األولك شخصقة الـبل وقد التلثقر،

،  كؿا ضؿت ڽوقد ضؿت قائؿتف أسؿاء أكبقاء كعقسك ومقسك ،

لقضعقة ومبتؽري أبرز اَّلخرتاطات واَّلكتشافات التل غقرت الدياكات ا أسؿاء ممسسل

مؽتشػ الؽفرباء ومخرتع الطائرة وآلة الطباطة، وأيًضا أسؿاء كثقر  مسار التاريخ، مثؾ

  .مـ الؿػؽريـ وغقرهؿ

 .Wikipediaاكظر ترجؿتف يف: 

(1) From: "The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in 

History", by Michael H. Hart. 
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ُُُُبوـِسُِمنُاْدَِسقحقَعَُُموؾُف

 َقاَل  َكَؿا فعاًل  َرسقٌل  أكَّف وَيْعَتِؼدونَ  َشديًدا، َتْعظقًؿا ُبقلِس ُيعظ ُؿقن اْلَؿِسقحقُّقن

ـْ  ُهق قَكف َكْػِسف، َط ة، َكـَائِس ولفُ  ،«األَُمؿ َرُسقل» وُيَسؿُّ  ُروَما، يف ُبقلِس َكـِقَسة مِـَْفا ِطدَّ

ـَ  وفِقَفا ُهـَاك، َكـْقسةٍ  َأْكرب َثان وِهل َخاِرف الـُُّؼقش مِ لء اكِقَّةالُعْؿرَ  والزَّ  اْلَؽثِقر، الشَّ

َمة ويف ـِ  َيُؿتُّ  َّل َهَذا وُكؾُّ  لُف، َكبقرٌ  تِْؿَثاٌل  اْلَؽـِقَسة ُمَؼد   إذْ  ،بِصؾةٍ  األَْصؾِل اْلَؿِسقح لِدي

ـْ  الـَّاَس  لُِقِخرَج  َجاءَ  اْلَؿِسقح إنَّ    َغقرِ  ِطَباَدة مِ
ِ
، ِطَباَدة إِلك الل

ِ
 يف َجاءَ  َما وَتْطبِقؼ الل

ل ِجقؾ،اإِلكْ  ُتفا الَؽِريؿ الَؼاِرئ َأيُّفا َتَرى َما إِلك ِديـُف َفَتَحقَّ ل اْلَؽِريؿة، الَؼاِرئة وَأيَّ  َتحقَّ

 وَتْحُصؾ اْلَخْؿر، ُكموُس  َتُدور اْلَؽـَائِس ويف وَبَراِويَز، وتَؿاثِقَؾ  ُصقرٍ  ِطباَدةِ  إِلك

مة اْلَعالَقات ـَ  اْلُؿَحرَّ اِهبات، الَؼَساِوَسة َبق قص وَيْحُصؾ والرَّ  اْلُؿقِسقؼك، وَطْزف الرَّ

ا ـِ  ُمـَاقٌِض  ُهق مِؿَّ  . اْلقُجقه َجِؿقع مِـ وتَعالِقِؿف اْلَؿِسقح لِدي

ُُُبوـِسِمنُُموؾفُأتباعُادسقحُاألوائل

تل َربَّاُهؿ َطَؾقفا اْلَؿِسقح حقـًا  َطاَش  ِحقحِة الَّ َأْتباُع اْلَؿِسقح َطَؾك اْلَعِؼقدة الصَّ

هْ  ـَ الدَّ
ـْ ُبقلِس  فاًدار، وَلؽِـَّفؿ َّلققا ِخاللفا اْضطِ مِ

ـَ اْلَقُفقد، َّلسقََّؿا مِ
َشديًدا مِ

ا وَجَد أنَّ  فادِ اْلَقُفقِدي، َفَؼْد َكاَن َشِديَد اَّلْضطِ  لؾـََّصاَرى َأْتَباع اْلَؿِسقح، َفَؾؿَّ

ـْ ُيجِدي َمْعُفؿ اْسَتْعَؿؾ ُأْسُؾقب الـ َػاق، َفادَّطك  ػالُعـْ  اإِليَؿاَن بِاْلَؿِسقح، لْؿ وَل

ـْ َأْطَؾِؿفؿ، ثؿَّ َبْعد َهَذا َكَذَب َطؾقِفْؿ، وَقاَل:  ؿواْجَتَفَد يف َتعؾُّ 
َتَعالِقِؿف حتَّك َصاَر مِ

تل َكاَن  كِقئِة الَّ تِف الدَّ َقف، ثؿَّ َقاَم بَِؿَفؿَّ ـْ َصدَّ َقف َم إنَّ اْلَؿِسقَح أْوَحك إَِلقِف إِْكِجقاًل، َفَصدَّ
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ـِ اْلَؿِسقح، بِنِْدَخال َما لْقَس مِـْف فِقَفا، َفاْختِرع َطِؼقَدة َيْفِدف إِ  َلقفا وِهل َتْحريُػ ِدي

، ثؿَّ َطِؼقدة اْلَخطِقئة األُولك، ثؿَّ َطِؼقَدة الِػَداء، َفَؼاَم يف وْجِفف 
ِ
ـُ الل أنَّ اْلَؿِسقح اب

ـْ َكْػِسف َكَؿا يف  َكثِقر مِـ َأْتَباع اْلَؿِسقح، َيدلُّ لَِفَذا َما َقاَل ُبقلِس  وستقؿقثا»َط

ِذيـ يف آسقا (: »11:1« )األَْوَلك واَأْكَت َتْعؾُؿ َهَذا أنَّ َجِؿقع الَّ  «.َطـِّي اْرَتد 

ل لْؿ َيْحُضر َأَحٌد َمِعل، (: »16:4) -َأْيًضا-فِقَفا  وَقاَل  يف اْحتَِجاِجل األوَّ

 «.اْلَجِؿقع َتَرُكوكِي َبلِ 

    

(29) 

لِقل  :(1)اْلَؿِسقح ِدين َتْحرِيف َطؾى الثَّاين لتَّاِريِخي  ا الدَّ

مَ  ورِ  َبقانُ  واْلِعْشريـ الثَّامِـة الـُّْؼَطة يف َتؼدَّ   الدَّ
 
 َشاول لْؾَقُفقِدي   التَّاِريخل

ك ِذي)والَّ  ـِ  َتْحريِػ  يف«( ُبقلِس» َّلحًؼا َكْػَسف َسؿَّ تل اْلَؿِسقح، ِدي  ُيـَؿـث ؾ والَّ

بِـة اْلَؿِسقح، ِديـ َتْحِريػ يف األُولك تَّاِريخقَّةال اْلَؿْرَحؾة  .فِقف األُوَلك والؾَّ

                                          

؛ فؼد استػدت ُجؾ الؿعؾقمات الؿذكقرة يف هذه الـؼطة مـ كتاب: لألماكة العؾؿقة (1)

الؿبحث الرابع  ،«التاريخ طرب تطقرها ومراحؾ لـشلهتا مدخؾ -تاريخ الـصراكقة »

 والسادس، الؿملػ: طبد القهاب بـ صالح الشايع.

ات التدريجقة التل حدثت لرسالة يسقع التغققرات والتطقر»كتاب  ويـظر لالستزادة:

 ، وهق مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات.«بعد رفعف طؾك مدى طدة قرون
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ـُ  الـُّْؼَطة َهِذه ويف ـِ  َتْحريػ يف الثَّاكِقة التَّاريخقَّة الَْؿْرَحؾة بِنِيَجازٍ  َسـُبق  دِي

ت والَّتل اْلَؿِسقح،  َيدِ  َطؾك َذلِؽ نَ وَكا الَْؿِسقح، لِدينِ  إَضافقَّةٍ  َتْحريػاٍت  َطْشَرةُ  فِقَفا َتؿَّ

ت الَّتل الَؽـَائِسقَّة اْلَؿَجامِع ـَ  َغػقًرا َجؿًعا َضؿَّ ، وِرَجالِ  والبََطاِرَكة األََساقَِػة مِ ـِ ي  الد 

وَلةِ  ضِؾ   يف األُولك، الت سعة الُؼرونِ  يف التَّْحريَػات َتؾؽ مِـ َتْسعةٌ  َحَصؾْت  وَقدْ   الدَّ

وَماكِقَّة ْوَلة َسَؼطت ثؿَّ  ،َوَما بَعَدَها الرُّ وَماكِقَّة الدَّ  بَِسبِب فِل كَِفاَية الَؼْرن الَخامِس  الرُّ

ة َذلِؽ بَْعد َأوُربَّا َطؾك الَؽاُثقلِقؽقَّةُ  اْلَؽـِقَسة وَهقَْؿـَِت  ،التََّػؽُّؽ َطقامِؾ  َطشرة لُِؿدَّ

ك ُقروٍن، ادِس اْلَؼْرنِ  َمْطَؾع يف َحَصَؾ ، واْلُؿْظؾَِؿة اْلُقْسَطك اْلُؼرون ِطـَْدهؿ ُتسؿَّ  السَّ

 َكانَ وَ  اْلبُروتْستَاكت، َصائِػة وكُشقءُ  اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة يف األَخقرُ  الَؽبقرُ  اَّلكِْؼَسامُ  َطَشرَ 

ـِ  يف واألَِخقر اْلَعاِشر التَّْحِريػ ُهق َهَذا  واللُ  األَْسُطر، َهِذه كِتَابَةِ  َتاِريِخ  إِلك اْلَؿِسقح دِي

 َّل؟ أمْ  َجديدةٌ  واكِْؼَساَماٌت  َتْحريَػاٌت  اْلُؿْستَْؼبؾ يف ْحُصؾَسق َهؾ َأْطؾؿُ 

ُِحريف اِئيسُاـتَّ ـَ لُاـَؽ ُاـطامةُاأَلوَّ ُإذ ُادسقح، ُدين ُطذ ُاـثاكقة ُاـطامة ُوهو ،

ُاألوغُماُحصلُمنَُتريفُبوـس

ابِع الَؼرنِ  َمْطَؾع يف ـَ  الفاْلخِ  َكقرانُ  وَثاَرت الـ َزاعُ  اْشَتدَّ  اْلِؿقالِدي الرَّ  َبْق

ـَ  الَؼَساِوسة ا أنَّ  وَذلِؽ ٌف،إلـٰ  أمْ  إِْكَسانٌ  َأُهق اْلَؿِسقح، َشخصِ  َحْقَل  اْلَؿِسقحقق  قِـسًّ

ا م)آريقس(  ُيْدَطك مِْصريًّ  لفُ  وَلْقَس  َواحدٌ  اللَ  بِلنَّ  فِقف َقاَل  َكـِقَستِف إِلك بَِرأٍي  َتَؼدَّ

، ـٌ  اْلِؿْصِريَّة، اْلَؽـِقَسة يف ِخالٌف  َفـََشلَ  َصِحقحٍة، َطؼؾقَّةٍ  بُحَجٍج  َهَذا َطؾك واْحَتجَّ  اب

ة اْلَؽـِقَسة إِلك اْلِخالُف  اْمَتدَّ  ثؿَّ  ـَ  َكثقرةٌ  إِْشَؽاَّلٌت  َفَحَصؾْت  ُروَما، يف اْلَعامَّ  َبق
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ـِ  ِرَجالِ  ي   الد 
 
ـَ  َما اْلَؿِسقحل وَماكِقَّ  اإِلْمَبراُصقريَّة وَكاَكت وُمَعاِرض، ُمميَّدٍ  َبق  ةالرُّ

َمان، َذلِؽ يف اْلَحاكَِؿة ِهل ـْ  ولؿْ  الزَّ َياَكة ُمْعَتـَِؼةً  َتُؽ  َكاُكقا َبْؾ  آَكَذاَك، اْلَؿِسقحقَّة لؾد 

، ـَ ِرع، آَلِفةٌ  َيْعبُدوَكَفا؛ اآللَِفة مِـ َطددٌ  ِطـْدُهؿْ  وَثـِقق  وآلَِفةٌ  لْؾَعْسؽر، وآلَِفةٌ  لؾزَّ

  ـُقنُيممِ  َيُؽقُكقا ولؿْ  وَهَؽَذا، لْؾَؿاِشقة،
 
ـٍ  وَّل بِـَبل  .َسَؿاوي   بِِدي

وَمان  اإِلْمَبَراُصقر فؿا كان مـ  لَقْأدِ  بُِؿَحاَولةٍ  َقامَ إَّل أن  ُقْسَطـْطِقـآكذاك  الرُّ

ِذي اْلِخالف َهَذا ق الَّ ة َسُقػر  د األُمَّ ـَ  وُيَفد  اِخؾل، األَْم  َطام   َمْجَؿعٍ  بَِعْؼد َفَلَمرَ  الدَّ

 -َحالًقا اْسَطـُْبقل َمِديـَة ُقْرب- كِقْؼَقة َمِديـَةِ  يف ُقُصقِره َأَحدِ  يف اِرَكةوالَبطَ  لألََساقَِػة

د قبؾ أن يتسع الخالف  ِف والخروج بؼرار ُمقحَّ لؿـاقشة هذا الخالف وَحؾ 

قد وػؽؽ دولتف مـ الداخؾ، يصعب السقطرة طؾقف، األمر الذي قد يمدي إلك تو

 وَكانَ ، 1248 َطَدُدهؿ وَكانَ  َفاْجَتَؿُعقام، 111 َطام يفالـَؿْجـَؿـع  َذلِؽاكعؼاد كان 

 1912 وَطَدُدُهؿ واْلَبِؼقَّة ،%(16)أي كحق  اْلَؿِسقح بُِلُلقِهقَّة َيُؼقُلقن 118 مِـُْفؿ

 .َبَشر اْلَؿِسقح بَِلنَّ  َيُؼقُلقن%(  84)

ـَ  وَثـِقَّةً  َطِؼقَدُتفُ  َكاَكت ُقْسَطـْطقـ ألَنَّ  وَكظًرا  َقْقل إِلك َماَل  َفنِكَّف األَْصؾ مِ

ـَ  ـُ  وأكَّف اْلَؿِسقح بُِلُلقِهقَّة الَؼائِؾق   اب
ِ
ًرا، َكْصًرا َفـََصرهؿ ،َطدًدا األََقل   َأكَُّفم َمعَ  الل  َممزَّ

ر ـُ  وَأكَّف اْلَؿِسقح ُألقِهقَّة اْلَؿْجَؿع َفؼرَّ ، اب
ِ
 مِـ َأْكَثرَ  َداَمت اْجتَِؿاطاٍت  َبْعد وَذلِؽ الل

ـْ  وجعؾقا هذا الؼرار َأْشفٍر، َثالَثةِ    اإِليَؿانِ  َقاكقنِ  ِضْؿـ مِ
 
ِذي اْلَؿِسقحل  َأْصَدَره الَّ

ة َفاْكَؼؾبِت  اْلَؿْجؿُع، ْؾَطان بُِؼقةِ  اْلَؿِسقح بُِللقِهقَّة اْلؼَائِؾقـ لَِصالح اْلؽِػَّ  َأنْ  َبْعد السُّ
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َتار وُرفِع َأقؾقًَّة، َكاُكقا  َثالثةِ  َكْحق َقبؾ َهَؾؽ الَِّذي ،ولِسبُ  َمِسقحقَّة طنْ  رسؿق ا السِّ

 .اْلَحَدث َهَذا مِـ ُقرونٍ 

دف ـُ  قحَّ اِخؾقَّة َجْبفَتفهبذا الؼرار  ُقْسَطـْطِق ـِ  ِحَساب َطؾك الدَّ  اْلَؿِسقح ِدي

 َطَؾك بَِغِريب َهَذا وَلْقَس  فِقَفا، اْلِخالَف  ووْأدِ  َمْؿَؾؽتِف َتْقِحقد لَِؿْصَؾحة األَْصؾِل

ـ َأْمَثالف ر ِطـَْدُهؿ اْلَغاَيةُ  مِـؿَّ  وَطَدمُ  اْلَؽـِقَسة َتقِحقدُ  ُهق َهَدَفف َفنِنَّ  اْلقِسقَؾة، ُتَبر 

غ لَِؽل فِقَفا، اَّلْكِؼَسامات ُحُصقل ْؾَطة َطَؾك ُمـَافِسقفِ  لُِؿقاَجَفةِ  َيَتَػرَّ اِخؾ يف السُّ  الدَّ

ـَ  واألَْطَداء  َيدلُّ  ،اع هبذه العؼقدةتـاتخاذه لفذا الؼرار طـ اقولقس ، اْلَخاِرجقق

ـْ  لؿْ  أكَّف وُضقٍح  بُِؽؾ   لَِفَذا ، وإكؿا فعؾ ذلؽ ألن اَّلكؼسام يف آَكَذاك َمسقحقًّا َيُؽ

ـُ  َفَؿـَعفلراد وأدُه، الؿجتؿع الؿسقحل ُيضعػ دولتف مـ الداخؾ،   ُقْسَطـطق

ِذي الَؼْقل ـْ  وَكَػاهُ  ًفا،إلـٰ َلْقسو َبَشرٌ  اْلَؿِسقح بَِلنَّ  اْلَؼقل أي آريقس؛ بِف َجاء الَّ  وَم

ـَ  واطُتبِروا اْلباِلد، َخاِرج َمَعف وَمان  لإلِْمَبراُصقر ُمَعاِرضق  ُقْسَطـطقـ، الرُّ

وَماكِقَّة لإلْمَبراُصوريَّة اْلَعام الـَِّظام َطنِ  وَخاِرِجقن  ُكُتبِف، بِحْرِق  َمْرُسقًما وَأْصَدر، الر 

ـِ   .اإِلْطدام ُطؼقَبَتف نِنَّ فَ  مِـْفا بَِشلءٍ  اْحَتَػظَ  وَم

ة ُهقالؼرار مـ ُقسطـطقـ  َهَذا َكانَ  وَقدْ   َبْعد اْلَؿِسقح ِديـ َطؾك الثَّاكِقة الطَّامَّ

ةِ  ، وقد أكسب ُقسطـطقـ تحريػات صابع الرسؿقة والفقبة لَِفا ُبقلس َتْحريِػ  َصامَّ

 .السؾطاكقة بعد أن لؿ تُؽـ كذلؽ
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ـَ  أنَّ  ُيالَحظ ر؛ َأنْ  َقْبؾ ما فعؾف َفَعَؾ  ُقْسَطـطق ـْ  لؿْ  أكف أي َيَتـَصَّ  ُمْعَتـًؼا َيُؽ

 .آَكَذاكَ  لْؾَؿِسقحقَّة

ا يف الؿجتؿع ان محصقرً فرَض ُقسطـطقـ لؾؼرار كَ  الحظ كذلؽ أنَّ يُ 

يـف الخاص بف يف ؿع لف دِ ا فقفؿ كؿجتَ قرً الف كان محُص الؿسقحل، لؽقن الخِ 

قن طؾك فباقُ  -وهؿ األغؾبقة  -ا الرومان ة، أمَّ ثـقَّ ة القَ وماكقَّ الرُّ  اإلمرباصقريةوسط 

فرض  بَِسـَقات كِقؼَقة َمْجَؿع َبْعد اْلَؿِسقحقَّةُقسطـطقـ  اطتـَؼ لؿا  ثؿَّ ديـفؿ، 

 .اكؿا سقليت بقاكف قريبً  اإلمرباصقريةالؿسقحقة طؾك جؿقع سؽان 

ـَ ا أن وُيالحظ أيًض   ة الؿسقح بالرغؿ مـ أنفرض الؼقل بللقهقَّ  ُقْسَطـطق

يف مؼابؾ الذيـ قالقا بلن %(  16)كحق يف الـَؿـجؿع هؿ األقؾقة كاكقا الؼائؾقـ بف 

، % مـ مجؿقع طدد الحاضريـ 84الل واحٌد يف ذاتف، لقس لف ابـ، فـِسبتفؿ 

طؼقدتف  ولؽـف اختار ققل األقؾقة وفرضف بالؼقة طؾك الؿسقحققـ ألكف أقرب إلك

ففق أَحـبُّ إلقف مـ الؼقل اآلخر سؿاء، القثـقة التل تـص طؾك كزول آلفة مـ ال

 .بطبقعة الحال

ـَ  ُجفقدِ  بَِػْضؾ إكَّف» :(1)(ديوراكت)ِول  َقاَل   اْلَؿِسقحقَّة َأْضحِت  ُقْسَطـطق

                                          

مـ أشفر ، أمريؽل فقؾسقف وممرخ وكاتب ،(م1781 - 1881، )«ِول ديقراكت» (1)

 .والذي شاركتف زوجتف أريؾ ديقراكت يف تللقػف، «قصة الحضارة» مملػاتف: كتاب

 (.Wikipedia)الؿصدر: 
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ِذي الَؼالب ِهل وَأْمسْت  وِديـًا، َدولةً   األُوربل واْلِػؽر األََدبقَّة اْلَحقاة فِقف ُصـبَّت الَّ

 .(1)«(1)رًكاق َطَشر َأْرَبعة َمَدى َطؾك

َُُتـبقه

تل اْلقَحَداكقَّة َطؾك اْلَؼَضاء كِقؼَقة َمجؿعُ  َيْسَتطِعْ  لؿْ   َلَفا َيدُطق َكان الَّ

 فِي اْلَؿِسقحققنَ  َبقنَ  اْلَغالَب  ُهو التَّوحقُد  َكانَ  َفؼْد  آريقس، األُْسؼػ

 وَقْقَصرية َؿْؼدسِ الْ  وَبْقت وَأْسقوط واإِلْسَؽـدريَّة وَبابِل وَأْكَطاكقة الُؼْسَطـطقـقَّة

ـديـ َغقرُ  األََساقِػةُ  َلخذَ ف وُصور، فَِؾْسطقن ـَ  َطؾك ُيسقطُِرونَ  الـُؿقح   اْلَؿِسقحقق

ؤى اَحة َطؾك َيْبَؼ  ولؿْ  ،(1)التَّقحقد َمْذهُب  اْخَتػك حتَّك واألَْحالمِ  بِالرُّ  إَّلَّ  السَّ

 .(4)اْلَؿِسقح َتللِقه َمْذهب

ـُ  اْلَؿِسقح أنَّ  َطؾك الَؼَساِوَسة َيتَِّػِؼ  لؿْ ! َلْؾَعَجب وَيا   اب
ِ
 َسـَةٍ  122 َبْعد إَّلَّ  الل

ـْ   ! اْلَؿِسقح َرْفعِ  مِ

                                          

م(، وبـاء طؾقف ففق يؼصد بؼقلف: )طؾك مدى أربعة طشر قرًكا( 1781تقيف )ِول( طام ) (1)

 أي: الؼرن السادس الؿقالدي وما بعده.

 (.1/421« )قصة الحضارة» (1)

 .يف ذاتف، وَّل يستحؼ العبادة إَّل هق وحدهُ  أي: مذهب الؼقل بلن الل واحدٌ  (1)

وما بعدها(،  111لؿحؿد أبق زهرة، )ص«  الـصراكقةمحاضرات يف»اكظر: كتاب  (4)

 (.61، 1/62ألسد رستؿ، )« الروم»وكتاب 
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َمـقَّة اْلَػرتة َهِذه َبْعدَ  َصِحقَحةً  اْلَعِؼقدة َهِذه َتُؽقن َأنْ  ُيْؿؽِـ َففْؾ   اْلَبِعقَدة، الزَّ

 !األَْرض؟ َطؾك اْلَؿِسقح وُجقدِ  َأْثـَاء َصِحقحةً  َتُؽقن وَّل

ُُُِكقؼَقةُِدَْجَؿعُُأْخرىَُؾَراراٌت

م ئقِس الَؼرارَ  أنَّ  ِذْكرُ  َتؼدَّ ـُ  وأكَّف اْلَؿِسقح، أُلقِهقَّة اْطتَِؿادُ  ُهق كِقؼقة لَِؿْجَؿع الرَّ  اب

،
ِ
ةٌ  َقَراراٌت  اْلَؼَرار َهَذا َصِحَب  وَقدْ  الل رةٌ  ُأْخَرى َبَشريَّ ـِ  ُمَدم   :وِهل ،اْلَؿِسقح لِدي

 ،«اْلَجِديد اْلَعْفد» اْسؿ َطَؾقَفا ُيْطَؾؼ َفَؼط، َأَكاِجقؾ َأْرَبعة اْطتَِؿاد  -1,

تل األُْخَرى األََكاِجقؾ واْطُتربت ـَ  َطؾك َيْرُبق َطَدُدها َكانَ  الَّ بِعق  ومِـَْفا- إِْكِجقاًل  السَّ

ـِديـ، َأَكاِجقؾ  َيجُب  مًة،وُمَحرَّ  َقاُكقكقَّةٍ  وَغقر ُمَزيَّػةً  -برَكَابا إِْكِجقؾ مِثؾ الـُؿقح 

ـَ  اص اَلع وَمـْع اْلَػْقر، َطؾك إِْحَراُقفا ـْ  ُطُؼقبة وَجَعؾ َطؾقَفا، اْلَؿِسقحقق  ُتقَجد َم

 .اإِلْطَدام بَِحْقَزتف

 َيْدُطقَكُفؿ َمـ َرَسائِؾ مِـ َفَؼطْ  ِرَسالةً  َطْشرةَ  ِستَّ  اْلَؿْجؿع َهَذا اْطَتَؿد  -2,

ُسل  كِْسَبتِفا يف أوْ  ُمْحَتقَياتَِفا َيُخصُّ  َما يف َسقاءٌ  ِحقحًة،َص  اْلَؿْجَؿع اْطَتَبرَها ،بِالر 

ِػقفا، إِلك ـَ  َطَداَها َما واْطَترب األَْرَبعة، بِاألََكاِجقؾ وَأْلَحَؼفا ُممل  َسائِؾ مِ َػةً  الرَّ  ُمزيَّ

ِػقَفا َطؾك وَمْدُسقسةً   .ُممل 

 َرَسائِؾ َسبع اْطَتَؿدتو اْلَؿْجَؿع، َهَذا َبْعدَ  ُأْخَرى َمَجامِع َجاَءت وقدْ 

 ُمَزيَّػةً  واْطَتربََها َرَفَضَفا، َقدْ  كِقْؼَقة َمْجَؿع َكانَ  بِاألََكاِجقؾ، وَأْلَحَؼْتَفا إَِضافِقَّةً 

ِػقفا َطؾك وَمـُْحقلةً   .ُممل 
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 واْلُؽُتب التَّْقَراة- الَؼِديؿ اْلَعْفد ُكُتب َبْعض بَِرفضِ  كِقؼَقة َمْجَؿع َقامَ   -3,

 ُأْخَرى َمَجامِع َبْعِده مِـ َجاءت ثؿَّ  وُمْدُسقسًة، ُمَزيَّػةً  اْطَتربََها َحْقُث  -َلَفا عةالتَّابِ 

 .اْلُؽُتب بِتْؾؽ اَّلْطتَِراف َأَطاَدِت 

ـُ  تؿَّ   -4, ـَ  وِحْرمانُ  وَصْردُ  َلْع ـْ  اْلَؿْجَؿع َهَذا لَِؼَراَراِت  اْلُؿَخالِػق  َحظِقرة مِ

ـد اْلِؿْصري ْسُؼػاألُ  َرْأِسفؿ وَطَؾك اْلَؽـِقسة،  َقال الَِّذي)آريقس(  الـُؿَقح 

، بِقْحَداكقَّة
ِ
 .بَِحقَزتِف ُتقَجد َمـ وإْطدامُ  ُكُتبف، وَحْرُق  الل

ر -5, ْهباِن، َزواِج  َمـْعُ  َتَؼرَّ  لْؾِػْطرة اْلُؿـَاقِض الَؼرارُ  َذلِؽ َكانَ  وَقد الرُّ

ؾِقؿة ْهَبان ألُوَلئَؽ  ِجـِْسقَّةٍ  وَمَشاكِؾ لَِؿآسٍ  َسبًبا السَّ  اْلَقوم َذلِك ُمـُذ  َلَفا َحَصرَ  َّل الرُّ

ريَّة اْلعالَقات فِي واْلُؿَتَؿثِّل َهَذا، َيوِمـَا وإَِلى ْهبانِ  َبقنَ  اْلَؼِذرة السِّ اِهبات الر   فِي والرَّ

 .اْلؽِـَائِس

ُدوا الذين - اْلَؿِسقحقَقن ُرهبان اْلَؽريمُ  الُؼرآنُ  ذَكر وَقْد   ْكُػِسفمأَ  َطؾى َشدَّ

واج َمـعُ  وِمـَْفا اإِلْكِجقل يف َترِدْ  لمْ  َشَرائِعَ  بَِتْشريع  :َفَؼال - َأْكُػِسفم َطَؾى الزَّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿

 .(1)﴾ںڻ

ُطقن َمـ اْبَتَدع :اآليةِ  وَتْػِسقر د َرْهَباكقةً  اْلَؿِسقح َأْتباعُ  َأكَُّفؿ َيدَّ  يف بِالتََّشدُّ

                                          

 19سقرة الحديد: (1)



 

 
118 

 

  املسوُح  لِ هَ 
َ
 !ب؟ر

ِذيـ ُهؿ َبْؾ  َطْؾقِفؿ، ْضـَاَهاَفرَ  َما اْلِعَباَدة، ـْ  بَِفا اْلَتَزُمقا الَّ  َقْصُدهؿ َأْكُػِسفؿ، تِْؾَؼاء مِ

، ِرَضا بَِذلِؽ
ِ
ْهَباكِقَّة وَهِذه الل   بِرَضا طالقةٌ  َلَفا َلْقَس  اْلَحِؼقَؼة يف الرَّ

ِ
 لؿْ  اللَ  ألنَّ  ،الل

ـِ ا ِطقَسك اْلَؿِسقح َكبق ف لَِسانِ  َطَؾك بَِذلَؽ  َيلُمرْ   َيْلُمرْ  لؿْ  َما فِْعؾ َيُؽقنُ  َفَؽقَػ  َمْريؿ، ب

 !الل؟ ِرَضا يف َسبًبا اللُ  بِف

ُُادسقح ُدين ُطذ ُاـثاـثة ُوؽرضفاُُ:اـطامة ُادسقحقة، ُف ُُؾسطـطع دخول

ُباـؼوةُفُادجتؿعُاـروماين

دخؾ ُقسطـطقـ يف الؿسقحقة، وكان ذلؽ بعد َمـْجـَؿـع كقؼقة بسـقات، 

ك تؼقية الديـ األمر الذي أدى إلديؿ الذي هق القثـقة الخالصة، وترك ديـف الؼ

ذلؽ أكف فرض اطتـاق الديـ الؿسقحل طؾك  وكان أوُل  الؿسقحل بشؽؾ هائؾ،

، مع أن الؿسقح كػسف لؿ ُيرسؾ إَّلَّ إلك بـل إسرائقؾ سؽان اإلمرباصقرية جؿقع

 ولقس إلك الرومان!

 ِخراِف  إَِلك إَِّلَّ  ُأْرَسْؾ  َلؿْ : »َقال قعَيُس  أنَّ ( 11/14« )إْكِجقؾ َمتَّك» َفِػل

ة إْسَرائِقَل  َبْقِت  الَّ  «.الضَّ

خ َيْذكرُ    اْلُؿمر 
ُّ
ـُ  َسعقدُ  اْلَؿِسقحل  بِاْستِْعَؿال َتَتعؾَّؼ َتاِريخقَّةً  َفائِدةً  اْلبطريِؼ  ب

ـَ  َتف ُقْسَطـطق  : َمْعـَاه ما َقاَل  اْلَؿِسقحقَّة، َكْشر يف َكُسْؾَطان ُققَّ
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ر اَلؿَّ  ـُ  اإِلْمَبراُصقر (1)َتـَصَّ  بَِؽْسرِ  َأَمرَ  بَِسـقاٍت، كِقؼَقة َمْجَؿع َبْعدَ  ُقْسَطـطق

ـْ  وَقْتؾِ  األَْصـَامِ   .بِالـََّصاَرى اْلَجقشِ  قِقاَدةَ  وَحـَصر َيْعبُدها، َم

ـْ  ُيـْبَحَث  أنْ  َأَمرَ  ثؿَّ  ف َفَؼاَمت وَصؾِقبف، اْلَؿِسقح َقْبر َمَؽانِ  َط  أو- هقالكة َأمُّ

ة بِتْؾؽ -هؾقـا  َكـِقسةَ  َبـَت َحقُث  اْلَؿْؼِدس، َبقِت  إِلك وَساَفرت بِـَْػِسفا، اْلَؿَفؿَّ

ق د أنَّ  اْلَؿْزُطقم اْلَؿَؽان َطَؾك -اْلَقْقم إِلك َمقُجقدة َتَزاُل  َّل- اْلِؼقاَمة  َقدْ  اْلَؿِسقح السَّ

ة فِقف ُقبِر ـْ  َيُؼقم أنْ  َقْبَؾ  َأيَّامٍ  َثالَثةِ  لُِؿدَّ قت ولَِذلِؽ َقْبِره، مِ  اْلَؽـِقَسة َهِذه ُسؿ 

 .(1)«اْلِؼقاَمة َكـِقَسة»بـ

ـِ  هقالكة وَبَحثْت  ؾِقب ط ق د أنَّ  ُزِطؿ الَّذي الصَّ  وَكانَ َطَؾقف  ُصؾِب َقدْ  اْلَؿِسقح السَّ

ـَ  اإِلْمَبراُصقر اْبـِفا إِلك بِف وَطاَدت َمْدُفقًكا، َػْتف أنَّ  َبْعد ُقْسَطـطق َهب، غؾَّ  َأَمرَ  ثؿَّ  بِالذَّ

ـُ  اإِلْمَبراُصقر ـْ  اْلَقُفقد بَِطْرد ُقْسَطـطق ـْ  ُكؾ   بَِؼْتؾ َأَمرَ  َكَؿا اْلَؿْؼِدس، بَِبقت َم  لؿْ  َم

ر، ر َيَتـَصَّ ، اْلَقُفقد مِـ َكثقرٌ  َخؾٌؼ  َفَتـصَّ ـَ ـُ  وَضَفرَ  والقَثـِقق  .(1)اْلَؿِسقحقَّة ِدي

ـُ  ُقْسَطـطقـ، َطْفد يف َؿِسقحقةِ لؾْ  َجديدٌ  َتَطقرٌ  َهَذا :َأُقوُل   َبْعد َفُؼْسَطـطق

ِذي اْلَؿِسقح، بَِبَشريَّة الَؼْقل َصَؿَس  كِقْؼقة َمْجَؿع  وَأْضَفر إْضَفاره، آريقس َحاَول والَّ

                                          

ر: أي: صار كصراكقًّا، أي: مسقحقًّا بالؿصطؾح السائد. (1)  تـصَّ

 ،-اطتؼادهؿ بحسب-سؿقت هذه الؽـقسة هبذا اَّلسؿ كسبة إلك ققام الؿسقح مـ قربه  (1)

 .الؼقامة يقم إلك كسبة ولقس

 (.112-1/118« )تاريخ ابـ البطريؼ» (1)
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ـُ  فٌ إلـٰ بَِلكَّف اْلَؼقل ـَ  وفِْعُؾ  ِف،اإللـٰ  واب ـَ  ُجْؿفقر َيَتعدَّ  لؿْ  َهَذا ُقْسَطـطق  اْلَؿِسقحقق

ـَ اْلُؿـْتَ  ُخقلِ  َجِؿقًعا الـَّاَس  ُيْؾِزم َصارَ  اْلَؿِسقحقَّة يف ُدُخقلِف َبْعدَ  ثؿَّ  لْؾَؽـِقَسة، ؿق  بِالدُّ

وَمان اْلوَثـِققنَ  أْطـِل اْلَؿِسقحقَّة، يف ِذيـ الر   !اْبتَِداءً  اْلَؿِسقحقَّة َيْدُخُؾقا لؿْ  الَّ

ُْحِريف اِئيسُاـتَّ ـَ َؽ ـْ ايِنُُا اقَُبْعدُاْدَِسقحُـِِديِنُُاـثَّ ـَ ُثقودوسقوسُاإِلْمَزاُصورُاْطِت

ل ةُاألوَّ ةَُبْعَُُاَلْمِتَزاجُوُحُصولُـْؾَؿِسقحقَّ ةُاْدَِسقحقَّ وَماِكقَّ ُواـرُّ

ل، ثققدوسققس اإِلْمرباُصقر َطْفد َكانَ م 182 َسـة يف ِذي األوَّ  اْطَتـَؼ  الَّ

وَماكِقَّ  اإِلْمَبراُصقريَّة َفاْطَتـؼِت  اْلَؿِسقحقَّة، َياكة ةالرُّ  بَِثقبَِفا َرْسؿقَّا اْلَؿِسقحقَّة الد 

ِذي اْلَجِديد ؾف الَّ  َأَمام مِْصَراَطقف َطؾك اْلَباب َفاْكَػتح ُقْسَطـطقـ، وثـبَّـتف ُبقلِس َفصَّ

عقب وَماكِقَّة لإلِْمرباُصقريَّة التَّابِعة اْلقَثـِقَّة الشُّ ُخقل الرُّ  َأكَُّفؿ َمعَ  اْلَؿِسقحقَّة، يف لؾدُّ

ِذيـ إْسَرائِقؾ َبـل مِـ ُسقالقِ  فةً  األَْصؾِقَّة اْلَؿِسقح ِرَسالةُ  َكاكت الَّ  وَقدْ  إَِلْقِفؿ، ُمقجَّ

م  ثانٍ  ِخقارٌ  ُهـَاك َفَؾْقس ُأُكقفِفؿ، بِرْغؿ أوْ  َصقاِطقةً  َأْفقاًجا، َفَدَخُؾقا َذلؽ، َبقانُ  َتَؼدَّ

ُخقل إَّلَّ  اإِلْمربَاُصقر َسقػ َأَمام  اْلَؿاليقـ تِْؾَؽ  َفَدَخؾْت  قحقَّة،اْلَؿِس  يف الدُّ

قر َباَدة)كعِ  وَتَؼالِقدهؿْ  وَشَعائِرهؿْ  بِعَؼائِدهؿْ   وُصُؼقِسفؿ( وَغْقِرها والتََّؿاثِقؾ الصُّ

َياَكة ـُ  َفَزادَ  اْلَؿِسقحقَّة، لؾد  ق ًة، الط   َطؾك اْلَؿِسقح لِِديـ التَّْحِريػ واْكَػَتح بِؾَّ

ـَ  يداْلَؿزِ  وَحَصَؾ  مِْصَراَطقف، ـَ  اَّلْمتَِزاج مِ وَمان وَطَؼائِد اْلَؿِسقحقَّة َبق ، الرُّ ـَ  اْلقَثـِقق

ة ِهل وَهِذه ة َبْعد اْلَؿِسقح ِدين َطؾى الرابعة الطَّامَّ )الطامة  له ُبولِستحريف  َصامَّ

ة، ثم األولى( )الطامة  الؿسقحيالؼاكون لتحريف بولس يف  ُقْسَطـطقنتثبقت  َصامَّ
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دخول ُقسطـطقن كػسه يف الؿسقحقة وفرضفا طؾى الؿجتؿع  ، ثم صامةالثاكقة(

 .)الطامة الثالثة( الروماين بالؼوة

ُُْحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ اـُثُُاـَؽ ُاـثَّ

ل ثققدوسققس اإِلْمَبراُصقر َطْفدِ  يف ةٌ  َحَصؾت األوَّ ـِ طؾك  خامسةٌ  َجِديدةٌ  َصامَّ  ِدي

 َماِهقَّة َحْقَل  َجديدةٌ  َطَؼائديَّةٌ  ِخالَفاٌت  َحَصؾْت  َفَؼدْ  ف،َتْشقيفِ  إِلك َتْشقيًفا َفَزادَ  اْلَؿِسقح،

وح ، باآلِب  وطالَقُتف الُؼُدس، الرُّ ـِ َمان َذلِؽ إِلك الـَّاُس  َكانَ  وَقدْ  واَّلْب  َيْعَتِؼُدون الزَّ

ـِ بِنِلٰـ  ، َفق ـِ ـُ  اآلُب،: وُهَؿا اْثـَق ا ،(اطتؼادهؿ بحسب والؿسقح)الل  واَّلب  َحَصؾت َفَؾؿَّ

وح َحْقَل  إَِلْقَفا اْلُؿَشار اتلِخالفَ ا  ثققدوسققس اإِلْمربَاُصقر َقامَ  وَماِهقَّتف الُؼُدس الرُّ

ل ـْ  َرُجاًل  وَخْؿِسقـ مِائةٍ  بَِجْؿع األوَّ يـ ِرَجاَّلِت  كَِبار مِ ، الد 
 
ـَ  َما اْلَؿِسقحل  َبق

ل، اْلُؼْسَطـطقـقَّة َمْجَؿع يف وَجَؿَعفؿ وُأْسُؼػ، وَبْطريرك َكاْرِديـال  يف َذلِؽ وَكانَ  األوَّ

 اْلِخالَفات لَِحؾ   بِالتََّشاُور وَأَمَرُهؿ كِقْؼقة، َمْجَؿع َبْعد الثَّان اْلَؿْجَؿع وُهقم، 181 َسـَة

 ِطَبارةٌ  اآللفة أنَّ  اْطتَِؼادُ  وِهل ،التَّْثِؾقث َطِؼقَدة وِهي َجِديدةٍ  بَِعِؼقَدةٍ  َفَخَرُجقا اْلَجِديَدة،

ـْ  ـُوم اآلِب، ُأْقـوم وِهل اكِقَؿ،َأقَ  َثالثةِ  َط وِح  وُأْقـُوم االبِن، وُأْق  .الُؼُدس الر 

ل َفَؼد ُمْخَتصرةٍ  وبِِعَبارةٍ  ـُ  َتحقَّ ايف اْلَؿِسقح ِدي اِطل الصَّ  التَّوِحقد إلك الدَّ

  اْلِعباَدة ْقِحقد)تَ 
ِ
 َبْقنَ  َما َشتَّانَ و أَقاكِقَم، َثالثةُ  اآللَِفة أنَّ  اْطتَِؼادُ  وُهو التَّْثِؾقث، إِلك( لل

 .االْطَتَؼاَدينِ  َذينِ هـٰ
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ُُْحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ اِبعُاـَؽ ُاـرَّ

ثْت م 411 َسـَة ويف ةٌ  َحدَّ  َخَرج إذْ  ،اْلَؿِسقح دينِ طؾى  سادسة ُأْخرى َصامَّ

 اْلَؿِسقَح  أنَّ  َمَػاُدَها بَِعِؼقَدةٍ  َخَرَج  الُؼْسَطـطِقـقَّة، َكـِقسة َبْطريرك وُهق َكْسُطقر،

ـَ ا ِطقَسك ٌة، فقَّةٌ إلـٰ: َصبقَعتانِ  لفُ  َمْريؿَ  ب  وَأكَُّفَؿا ،(وَكاُسقت قت)َّلهُ  وَبَشريَّ

ـْ  ُمـَْػِصَؾَتانِ   .َبْعِضفؿا ط

 !ِطقسك اْلَبَشرَ  وَلَدِت  َبْؾ  ِطْقَسك، فاإللـٰ  َوَلدت َما َمْريؿ أنَّ  َذلِؽ وَيْتبع

 !ِطقَسك فاإللـٰ  أمَّ  وَلْقَست ِطقَسك، اإِلْكَسان أمُّ  َفِفل

ـَ  َشديدٌ  ِخالٌف  َهَذا إِْثرَ  َفَحَصؾ يـ ِرَجالِ  كِبارِ  َبق ، الد 
 
 َفَؼَرُروا اْلَؿِسقحل

ـة تِْؾؽ يف جؿعٌ مَ  فُعـِؼد َكْسُطقر، اْلَبْطريرك َطِؼقَدة يف لْؾـََظر َمْجؿعٍ  َطْؼد  يف السَّ

ك وُهق ُتركَِقا، يف إِْفسس َمِديـة  َبْطريرك مِاَئَتا َحَضَره ،لاألوَّ  إِْفسس َمْجَؿع الـُؿسؿَّ

ُروا وُأْسُؼػ، ٌة، فقَّةٌ إلـٰ َصبقَعَتاِن، لفُ  اْلَؿِسقح أنَّ  وَقرَّ َـّ  وَبشريَّ
ـِ  تِْؾؽ وَلؽِ  الطَّبقعَتق

ـِ  وَلْقسَتا وُمـَْدمجَتاِن، ُمتَِّحدَتانِ   َتُؽقن َطؾقف وبِـَاءً  َكْسُطقر، َيْعتؼدُ  َكَؿا ُمـْػصؾتق

 .ِطقَسك اْلَبَشر والدة ِهل َكَؿا ِطْقسك فِ ـٰ اإلل والدةَ  ِهل َمْريؿُ 

ا  .وَلَعـُقه اْلَبْطريرك َمـِْصب مِـ َصَرُدوه َطِؼقَدتِف َطَؾك َكْسُطقر َأَصرَّ  وَلؿَّ

َـّ 
ل وَفاِرس، واْلِعَراق ُسقريَّا يف اْكَتَشرت َكْسطقر َطِؼقَدةَ  وَلؽِ  َهِذه أْتَباع وُسؿ 

ِذي َكْسطقر، اْلَبْطريرك إلك كِْسبةً  َساصِرة،لـَّ ا أو الـَّْسُطقريقـ :اْلَعِؼقدة  يف َماَت  الَّ
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 .(1)م412 َطام َحقالل

َُُـّتي(ُبقَعَتِعُ)اـطََُُّطِؼقدةَُُِطذَُتعؾقٌق اَُأَتىُا َُكْسُطورُِِبَ

تل اْلَعِؼقدة َهِذه  َطؾك َأصاًل  ُمْعتؿدةٌ  ألَكََّفا ،خَرافِقَّةٌ  َطؼقدةٌ  َكسطقرُ  بَِفا َأَتك الَّ

د اللَ  َأنَّ  طؼقدة وِهل ،ُأْخرى ُخرافِقَّةٍ  َطِؼقدةٍ  تل اْلَؿِسقح، يف َتَجسَّ  بَِفا َأَتك والَّ

م وَقدْ  ُبقلِس،  يضاف إلك ذلؽ هذه القجقه ُبْطالهنا، وَبقانُ  َطَؾْقفا اْلَؽالمُ  َتَؼدَّ

 :لبقان بطالهنا ْرَبعةاألَ 

ل د اللَ  أنَّ  اْفتَِراض َطَؾك :األوَّ ـْ  اَشاهَح )و اْلَؿِسقح يف تَجسَّ  َفَؿا( َذلِؽ مِ

ِذي   وَصبقعةُ  َواِحدًة، اْلَؿِسقح َصبِقعةُ  َتُؽقن َأنَّ  مِـ َيْؿـَع الَّ
ِ
 !َواِحدًة؟ الل

ر َماَذا َطؾى وبِـَاءً   ُمْخَتِؾَػة؟ والطَّبِقعة واحٌد  اْلَجَسد أنَّ  َكْسُطور ُيَؼرِّ

 اْلَغقب؟ َيْعؾم رب   ُهو َهْل 

ـِ ا أو الطَّبِقعة َمْسَللة إنَّ  بِقَعتق ـَ  ُتْعترب لطَّ ِذي اْلَغقِب  مِ  .اْلُعققن َتَراه َّل الَّ

ح وَهَذا يـ ِرَجالِ  َدْور ُيقض  ـِ  َتْحريِػ  يف واْلَبَطاِركة الد   بِنِْدَخال اْلَؿِسقح ِدي

ـْ  وَأَضؾُّقا َفَضؾُّقا َفْفِؿفا، يف والتََّؽؾُّػ اْلَغْقبقَّة األُُمقر يف ُطُؼقلِفؿ  َلُفؿ، َيْسَتؿع م

ـْ  اللُ  َتَعالك  .َكبقًرا اُطُؾقًّ  واْفتَِرائِفؿ إِْفؽِفؿ َط

                                          

 ،(119 – 116، لؿحؿد أبق زهرة، )ص «محاضرات يف الـصراكقة»اكظر كتاب:  (1)

 ، لألستاذ محؿد فريد وجدي.«دائرة معارف الؼرن العشريـ»: وكتاب
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ـْ  َيْؾَزم أكَّف :الثَّاكِي اْلَوْجه ُهقت أنَّ  اْلَؿُؼقلة َهِذه مِ  الـَّاُسقت، َطَؾك َيْعَتؿد الالَّ

بُّ  َيْعَتِؿد َكقَػ  إذْ  ،َباصٌِؾ  وَهَذا  !اْلَبَشر؟ َطؾك الرَّ

ـِ  اْلَؿِسقح ات َصافبِ  َقْقَلفؿ أنَّ : الثَّالِث اْلوْجه  َواِحدٍ  َجَسدٍ  يف بَِطبقَعتق

ا، ُمَتـاقٌِض  ات ِجدًّ ب   بِِصَػاِت  ُمتَِّصَػةً  َتُؽقن أنْ  ُيْؿؽِـ َّل اْلقاِحَدة َفالذَّ  الرَّ

بُّ  َكِؼقٍض، َصَريف َطؾك ألَكَُّفَؿا ،َواحدٍ  آنٍ  يف اْلَبَشر وِصَػات  اْلَؽؿاِل، ِصػاُت  لفُ  َفالرَّ

بُّ  َيُؽقن أنْ  ُيْؿؽِـ َفال الـَّؼِص، ِصَػاُت  َلُفؿ واْلَبشرُ   وَلقَس  َشلءٍ  بُِؽؾ   َطالًِؿا الرَّ

 .َواحدٍ  آنٍ  يف َشلءٍ  بُِؽؾ   َطالًِؿا

ابِع اْلوجهُ  ْطقى َهِذه َتَفاُفتيدل طؾك  ومؿا :الرَّ  َتْؼِسقؿ ْطقى)دَ  الدَّ

 َبـل اْلَؿِسقُح  ُيـَعـؾ ؿفا لؿْ  َجِديَدٌة، َدْطـقى َأكََّفا( وَكاُسقت َّلُهقت إِلك اْلَؿِسقح

 َكاَكت لقْ  لفُ  َشرٌف  َهَذا ألنَّ  َقْطًعا، إيَّاَها َلَعؾََّؿُفؿ َصِحقحةً  َكاَكْت  ولقْ  إْسَرائِقؾ،

ا، ـَ  وِهل حؼًّ تل األُُمقر مِ  وَّل ،الـَّاس لَِقْعِرَففا َكْؼؾَِفا َطؾك اْلـِفـَؿؿ َتَتقاَفر الَّ

 ُمْبَتؽرةٌ  َطِؼقدةٌ  إَذنْ  َفِفل !ك أن ُتعؾؿ بعد أربعة قرونإل بِـَفا اْلَجفؾ َطؾك ُيطبُِؼقا

 .َقبُؾ  مِـ َمْعروفةً  َتُؽـ ولؿْ  ُقروٍن، َأْربعة بِـَْحق اْلَؿِسقح َرْفعِ  َبْعد اْلَبَشر ِطـْدِ  مِـ

ُُْحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ اِمسُاـَؽ ُاْْلَ

ةٌ  َحَصؾْت م 447 َسـَةِ  ويف  طؾى دين الؿسقح سابعة َجِديدةٌ  َصامَّ

 بَِعِؼقدةٍ  َجاء اإِلْسَؽـَدريَّة، َكـِقسة بِْطِريرك ديسؼقرس، أنَّ  وَذلِؽ ،األصؾي
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ـْ  َواِحدةً  َصبِقعةً  لْؾَؿِسقح أنَّ  َمَػاُدَها َجديدةٍ  ؛ مِ ـِ  اتَّحدَ  فقَّة،وإلـٰ َبَشريَّة َصبِقَعتق

 اإِللـٰ اْلُعـُْصر َمعَ ( اُسقت)الـَّ  اْلَبَشريُّ  اْلعـُصرُ  فِقَفا
 
 َفَصارا( ُهقت)الالَّ  فل

 !اْلَؿِسقح وُهق َواِحًدا، َشْخًصا

 تِْؾؽ اْلَؿْجَؿع َفَلقرَّ م، 447 َسـَة الثَّان إفسس َمْجَؿع ديسؼقرس َفَعَؼد

 الُؼْسَطـطقـقَّة َكـِقسةُ  وُهَؿا اْلَؼَرار، َهَذا األُْخَرى اْلَؽـَائِس وَطاَرَضت اْلَعِؼقدة،

ْرقِقَّة ِـ  يف اَّلْكِؼَسام َفَزادَ  ُروَما، يف قؽقَّةالَؽاُثقل والَؽـِقسةُ  الشَّ ي   الد 
 
ـَ  اْلَؿِسقحل  َبق

 .وِرَجالِف َكـَائِِسف

ُُْحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ اِدسُاـَؽ َؿعُ-اـسَّ ةََُمْ ُخؾقؼدوكقَّ

ل َّلون) الَؽاُثقلِقؽقَّة اْلَؽـِقسةِ  َباَبا َطَؼدَ م، 411 َسـَةِ  ويف  وبُؿَشاركةٍ  ،(األوَّ

ـْ  ِستؿائةٍ  مِـ يـ َجالرِ  مِ   الد 
 
 َطؾك خؾقؼدوكقة، َمِديـة يف اَمْجؿعً  َطَؼد ؛اْلَؿِسقحل

ل إفسس َمْجَؿع يف إْقَراُره َتؿَّ  َما َفَلْلَغقا ُتركِقا، يف َمْرَمرة َبْحر م، 411 َسـَة األوَّ

ـْ  اإِلْسَؽـْدريَّة َبْطريرك وَلَعـُقا  .ُيمي ُده وَم

ِة، طريركِ بَ  مِـ َشديدٌ  َغضٌب  َهَذا َطؾك َفَترتَّب  َفاْكَػَصؾِت  اإلْسَؽـدريَّ

ـِ  اْلِؼْبطقَّة اْلَؽـِقَسة ـِ  اْلَؽاُثقلقؽقَّة، اْلَؽـِقسةِ  َط ْرققَّة اْلؽـَقَِسة وَط  الُؼْسَطـطِقـقَّة، يف الشَّ

ـَ  اَّلْكِؼَسامُ  َفَزادَ  ـَ  َصقائِػ َبق  .اْلَؿِسقحقق

ُُْحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ َؽ ـْ ابعُا ُاـسَّ

س   َضَفرم 141 َسـَة ويف
بِقَعةِ  بِعِؼقدة َكاَدى الَبراِدطل، َيْعُؼقب اْسُؿف قِ  الطَّ

تل لْؾَؿِسقح، اْلقاِحدة  َكثقرٌ  َخؾٌؼ  َفَتبِعف ِسـقـ، َأْرَبع َقْبَؾ  ديسؼقرس إَِلْقَفا َسَبؼف والَّ
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قا ـَ  بِاسؿِ  َبعدُ  فِقَؿا ُسـؿُّ ـَ ا َبقـ َجديدٌ  اْكِؼَسامٌ  َفَحَصؾ ْلَقَعاقِبة،ا أو اْلَقْعُؼقبقق  ْلَؿِسقحقق

ائِػة َهِذه بِؼقامِ  قن ،(َقْعُؼقبِقَّة)الْ  الطَّ َغة يف وُيسؿَّ  : )األرثقذكس(.األَْجـَبقَّة الؾُّ

ُْحريف اِئيسُُِّاـتَّ ـَ َؽ ـْ اِمنُا ُاـثَّ

 َجِديدةٍ  بَِعِؼقدةٍ ( َماُرون قَحـَّا)يُ  وُهق َأَكطاكقة َبْطريركُ  َجاءَ م 682 َسـَة ويف

 َواِحدٌة، وَمِشقئةٌ  َصبِقعَتانِ  لفُ  اْلَؿِسقح إنَّ : فِقَفا َقاَل  بَِزْطِؿف، ِسقحاْلؿَ  َصبقعةِ  لَِتْػِسقر

ـِ  َّلْلتَِؼاءِ  َكظًرا  واْلَؽـِقسةُ  اْلُؼْسَطـطقـقَّة َكـِقَسة َفَعاَرَضْتف واِحٍد، َأْقـُقمٍ  يف اْلطَّبقَعتق

روا ُأْسُؼًػا، ـوَثؿاكِق مائتقـ َحقالل َحَضَره َمْجؿًعا وَطَؼُدوا اْلَؽاُثقلقؽقَّة،  أنَّ  وَقرُّ

 َفاْكَػَصؾت َماروَن، اْلَبْطريرك وَلَعـُقا وَصَرُدوا وَمِشقَئَتاِن، صِبقَعَتانِ  لفُ  اْلَؿِسقَح 

ض أْكَطاكقة، َكـِقَسةُ  قا ُلْبـَان، َجَبؾ إِلك َفَؾَجل لالْضطَِفاِد، َمارونُ  وَتَعرَّ  َأْتَباَطف وَسؿُّ

 .اآلنَ  إِلك قِقةٌ َبا َصائػةٌ  وِهل ،(كة)الـَؿقارِ 

ُُْحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ اِسعُاـَؽ ُاـتَّ

ابِع، اْلُؼْسَطـطقـقَّة َمْجَؿعُ  ُطِؼدم 867 َسـَةِ  ويف ر الرَّ وَح  َأنَّ  فِقف وَتَؼرَّ  الرُّ

ـِ  اآلِب  مِـ اْكَبَثؼ الُؼدَس  ـَ  وَلقَس  مًعا، واَّلْب ر َحْسَبؿا َفَؼْط، اآلِب  مِ  َمْجَؿع يف َتَؼرَّ

ل ةاْلُؼْسطـطقـقَّ   م.181َطام األوَّ
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ُُحريُف اِئيسُاـتَّ ـَ ـَْعاِذُُاـَؽ َـِّذيُا ـَْؼرِنُُِبَداياِتُُِفَُُكَشلَُُا اِدسُا ُُاـسَّ َُطَػَ

ُوماُبعدهُاْدِقالِدي

 :َرِ٘عئٌخ

ص فِي  َمحَضةٍ  َتاريِخقَّةٍ  لظُروٍف  َكتقَجةً  يَهَذا التَّحرِيف الَؽـَائِس َحَصل َتتَؾخَّ

 َأربع َمَراِحل: 

وَماكقَّة اإِلْمرباُصقريَّة راكِفَقا -1  م.496 َطام الرُّ

 األُورب ل اْلُؿْجَتؿع َطَؾكوَتسؾُّطفا الَبشع  اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة َهْقَؿـة -1

 .ُقرون لَِعشرةِ 

 َطَشرَ  اْلَخامِس اْلَؼرنكَِفاَية  َمعَ ( ْمريَؽتان)األَ  اْلَجديد اْلَعاَلؿ اْكتَشاف -1

 َبعَد َذلؽ. وُكققزَلـَدا ْسرتالَقاا، ُثؿَّ اْلِؿقالِدي

قن)الـُؿـحْ  ْسَتاكتاْلُبروتِ  َصائِػةِ  ُكُشقء -4  ( يف العالؿ الجديد.ـَتجُّ

ا :َتػِصقل ْولة اكحؾَِّت  َلؿَّ وَماكِقَّة الدَّ  اْلَؽـِقسة وحؾَّتم، 496 َسـَة اْلَغْربقَّة الرُّ

َفا، اْلَؽاُثقلِقَؽقَّة ـَ  وَغقِرها إليَطالقا اْلِػْعؾل كِؿاْلَحا ُهق الَباَبا َصارَ  محؾَّ تل األََقالِقؿ مِ  الَّ

ة فِقَفا اْكَفاَرت وَماكِقَّة، اإِلْمربَاُصقِريَّ اِطؿ ُهق وَصارَ  اْلَؽـِقَسة، َكُػقذِ  َفَزادَ  الرُّ  لُِؿُؾقك الدَّ

ـْ  اْلَؿال ُيْعطِقفؿ وَصارَ  َطؾقفْؿ، اْلَػْضُؾ  َلَفا َفَصار َأوُرَبا، ـْ  ُيْؽِسبف بَِؿا ِطـَْده مِ  ُضُفقر مِ

ـِ  الـَّاِس، ـَ  الَباَبا َطَؾك اْطَتَرض وَم  .َطْرَشف َفَؼط وَلْقس َحَقاَتف َيْػِؼد قدْ  َفنكَّف اْلُؿؾقكِ  مِ
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ِْ ٍِ ٗ ِّ ََْخ اىزَّضيُِّظ َرِىل ُط٘س إٔ َْٖي َِ َػيٚ ٗاْى  :اىزَّبِىي اىَنبُص٘ىينيي

 اْلَؽـِقَسة ِرَجاُل  َيْفِدف َكانَ  تلوالَّ  اْلُغْػراِن، ُصؽقكِ  َطِؼقدةِ  اْختِراعُ   -1,

ـْ   الالتقران   اْلَؿْجؿع يف َزَطُؿقا َفَؼد اْلَؿال، َجْؿعِ  إِلك اَّلْختِراع َهَذا َوَراء مِ

 ُروَما فِي اْلَؽاُثولِقؽقَّة الَؽـِقَسة َمـََح  َيُسوع أنَّ م 1111 َسـَة ُروَما يف ُطـِؼد الَِّذي

 إَّلَّ َطَؾقف  َفَؿا ُذُكقبف لفُ  ُتغػرَ  أنْ  اإِلْكَسانُ  َأَرادَ  َفنَذا ،(1)اْلُغْػرانِ  ُصُؽوكِ  َبقع ُسْؾَطة

ا َيْشرتي أنْ  ـَ  َصؽًّ  لُِجققِب  َيْذهُب  واْلَؿال َماَت، إَذا اْلَجـَّة َفقْدُخَؾ  اْلَؽـِقَسة مِ

 .اْلَؽـِقَسة ِرَجال

بِّ  َمَؼامَ  َأْكَػَسفم اْلَعِؼقَدة بَِفِذه َأَقاُموا اْلَؽـِقَسة َفرَِجال  َيْغِػر َّل الَِّذي ،الرَّ

ُكقب ـِ  اللُ  َتَعالك ُهق، إَّلَّ  الذُّ ا َكِذبِفؿْ  َط  .َكبقًرا َطُؾقًّ

ـْ  -2,   اْلَػَساد: الَِؽـَائِسل اْلَػَساد ُصقرِ  ومِ
 
ـَ  األَْخالقل ْهبان َبق  الرُّ

اِهباِت،  َكـَائِس يف اآلنَ  كإِل ُمْسَتْشرٍ  وُهق َهَذا، يف اْلَؽالم إَطاَدة إِلك َحاَجة وَّل والرَّ

 .واألَْرُثقُذكس الَؽاُثقلِقؽ

ـْ  والتََّسؾُّط، اْلَؼْفر ُأْسؾقَب  اْلَؽـِقَسة َسَؾَؽِت   -3,  َرأي   أي   اْطَتبار َذلِؽ ومِ

ـَ  َغقِرها أوْ  لَػَؾؽا أو الطَّبِقعة ُطؾقمِ  يف َكانَ  ولقْ  - ُيَخالُِػفا تل اْلُعؾقم مِ  َلْقسْت  الَّ

صِ  مِـ ـَ  وُخروًجا ُكػًرا َيْعترِبُوَكف َفنِكَُّفؿ - ـِقَسةاْلؽَ  َتَخصُّ ـِ  مِ ي ، الد 
 
 وبِـَاءً  اْلَؿِسقحل

                                          

 اكظر إلك الضحؽ والدجؾ طؾك طؼقل الـاس! (1)
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تل اْلُعُؼقَبات ُيْصِدُرون َفنِكَُّفؿَطَؾقف  ـْ  َطَؾك اإِلْطَدام إِلك َتِصؾ ُرَبؿا الَّ  َذلؽ، َيْػَعؾ َم

 .َمْحُؽقًما أوْ  َحاكًؿا اْلَػاِطؾ َكان َسقاءٌ 

ـْ   الَباَبا َطْفد يف اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة َأْصَدرِت  أنْ  اْلَؽـِقَسة طِ َتسؾُّ  َمَظاِهر ومِ

 وُهق ،«التَّْػتِقش َمَحاكِؿ» بِاْسؿ ُطِرفْت  َمَحاكِؿم 1111 َسـَة يف التَّاِسع جريجقري

  كَِظامٌ 
 
  َقْؿعل

 
، وْحشل ـْ  ُكؾ   َمعَ  ِؼقؼبِالتَّحْ  َيُؼقمُ  َأَبًدا، َمْثَؾف التَّاِريخ َيْشَفدِ  لؿْ  َدمقي   َم

 َيِسقَؾ  حتَّك َهاِدئةٍ  بِـَارٍ  بِالتَّْعِذيب ُطققَِب  َلَفا ُمَخاَلَػُتف َثبَتت َفنِنْ  اْلَؽـِقَسة، َخالَػ 

 .اْلَؽـِقَسة إَِلك ُمْؿَتؾَؽاتف ُتَصاَدر ثؿَّ  وَلحُؿف، َشحُؿف

 َأْخَبرِت  َفنِنْ  ،اْلُبققت يف الـ َساء إِلك اْلَجقاِسقس ُتْرِسؾ اْلَؽـِقَسة وَكاَكِت 

 ثؿَّ  لفُ  َفاْلقيُؾ  َذلِؽَطَؾقف  َوَثَبَت  لْؾَؽـِقَسةِ  َزْوِجفا بُِؿَخاَلَػة اْلؽِـقَسةِ  ُمـُدوَب  اْلَؿْرَأة

 .لفُ  اْلقيُؾ  ثؿَّ  لفُ  اْلقيَؾ 

ر َأْسَباكِقا، يف واْلُؿْسؾِؿقـ اْلَقُفقدَ  اْلَؽـِقَسة َهِذه َكَشاطُ  َشَؿَؾ  وَقدْ   َطددُ  وُقد 

 م.1828 َسـَة إِلكم 1481 َسـَة مِـ َكَسؿة، ألػ 142بـ ُهـَاك َياُهؿَضَحا

 اْلُعُصور َبَدأِت  اْلَخاِمس اْلَؼْرن كَِفاَية فِي ُأوربَّا َطؾى اْلَؽـِقَسة وبَِفْقَؿـةِ 

ت والَّتي أوربَّا، فِي اْلُؿْظِؾؿة الوْسَطى ابِ  اْلَؼرن َكَفاَية إَِلى َطامٍ  ألِف  َكْحوَ  اْسَتؿرَّ  عالرَّ

 .اْلَؽـِقَسة ُصْغَقان َطؾى االْحتَِجاَجات َقامِت  ثمَّ  اْلِؿقالِدي، َطَشرَ 

ةُ  صَّ
 َطَشرَ  اْلَخامِس الَؼْرنِ  َمْطؾعِ  َمعَ  أكَّف :بِاْختَِصارٍ  االْكِشَؼاق َذلِك وقِ
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 اْلَؿاِدي اْلَػَساد َمَظاِهر َطؾك واَّلْحتَِجاَجاُت  اَّلْطتِراَضاُت  َبَدأِت  اْلِؿقالِدي،

م وَقدْ  ،لتفاوَكرادِ  وَباَبقاتَِفا الَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة يف اْلَحاِصؾ القِلواألَْخ   ِذْكرُ  َتؼدَّ

ِهقب التَّسؾُّط َذلِؽ ُتطِقُؼ  الـَّاس َتُعد َفؾؿْ  َبْعِضفا، ـِقع، واْلَؽبت الرَّ  تِْؾؽ َفَؼاَمت الشَّ

  ٍي ِسر   بَِشؽؾٍ  َتِسقر وَكاَكت اْلَحال، بَِطبقَعةِ  اَّلْطتِراَضات
 
 َبَدَأَها وَهاِدٍئ، وِسْؾِؿل

ـٍ  ِرَجاُل  ـَ  مِـُْفؿ ِصَغار، ِدي َطاء َطؾك اْطتَِرضٍ  مِ ُكقب، ُغْػرانِ  ُسْؾَطة اْلَؽـقِسةِ  اد   الذُّ

ـِ  ومِـُْفؿ اْلُغْػراِن، ُصُؽقكِ  بِقاِسَطةِ  أوْ  الَؼَساِوَسة َأَمام َكان َما ُسقاء  َطؾك اْطَتَرَض  َم

ؾِقب َطَؾك اْلَؿِسقِح  َقْتَؾ  بَِلنَّ  الَؼائِؾة اْلَعِؼقدةِ   آَدَم، َخطِقَئةِ  َطؾك َتْؽِػقًرا َكانَ  الصَّ

  إِلْرَضاءِ  ةً َوِسقؾ َلْقَس  َذلِؽ إنَّ : َفَؼاُلقا
ِ
ـْ  وَطْػِقه الل ـْ  ومِـُْفؿْ  اْلَخطِقئِة، تِْؾؽ َط  مِ

اِهباِت، الَؼَساِوَسة بَِزواِج  َكاَدى ،اْلَػِريؼَ  ُفُجقرَ  واْكَتَؼد والرَّ ـِ ـَ  َكثقًرا وَوَصػ ق  مِ

 َهِذه، اإلْصالِح  َمَطالَب  اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة َتْؼَبؾِ  َفؾؿْ  ،دَطارةٍ  ُبقوُت  بَِلكَّفا األَْدَيرة

ـَ  بْعَض  وَطاَقبْت  ْجـ وَبْعَضفؿ ،بِاْلَحْرق اْلُؿَطالِبق  .اْلَؿقت حتَّك بِالسَّ

ًُ ْ٘سٍح ِقيب َٕبِإ َػَيٚ ََّشأْد َحِقيقيٍَّخ، َص َُـْح ْضَزبّذاىُجشِٗر َعبِئفٌخ ْصِش  ،(زجُُّ٘)اىـ

َّْشقُّ٘ا ِِ ا  اْىَنبُصِ٘ىيل َػ

ـا َطقاُت  تِْؾؽ ُتمِت  لؿْ  لـؿَّ ل َثَؿَرَتَفا، اْلَفاِدئة اإلْصالِحقَّة الدَّ  إِلك األَمرُ  َتحقَّ

 ،وَكرادلتفا قاتَِفاوَبابَ  اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة َضدَّ  اْلُجددُ  اْلُؿْصؾُِحقن َقاَدَها َثْورةٍ 

ـْ  قس الثُّقار َأوَلئَؽ  أهؿ   ومِ قس ،«ُلقَثر َماْرتِـ» اْلِؼس  « َكالػـ ُجقن» واْلِؼس 

 «.َهقس ُجقن» واألْسُؼػ
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ـْ  ولؿْ  ْؾِؿل الـَّْؼد بَِلنَّ  التَّـَبُّم َأَحدٍ  بِنِْمَؽان َيُؽ  اْلَؽاُثقلقؽقَّة، لْؾَؽـِقَسة الَفاِدئ الس 

ِذي ابِع اْلَؼْرن َمِغقِب  عَ مَ  َبَدأَ  الَّ ر لْؾِؿقالِد، َطَشرَ  اْلَخامِس اْلَؼْرن وَمْطَؾع َطَشرَ  الرَّ  َسَقَتَطقَّ

ـَ  َطارمةٍ  َمْقجةٍ  إِلك داَمات مِ يـقَّة واْلُحروب والَؼالقِؾ الص  امقة الد  تل الدَّ  َطَصَػت الَّ

ة ـَ  ِدَماءُ  بَِسَببِفا وَسالْت  َأوُروَبا، بَِؼارَّ ـَ ا اْلَؿِسقحقق  َطَؾك واْكَشؼَّت بَِغَزارٍة، ألَوُروبقق

ـِ  إِلك اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقَسة إِْثِرَها ، َشْطري ـَ ؽ َشْطرٌ  َمَتعاِديق  اْلَؽاُثقلقؽقَّة بِاْلَؽـِقسةِ  َتَؿسَّ

ـِ  َخَرَج  وَشطرٌ  اْلَباَبا، وُسْؾطة د والَبابا اْلَؽـِقسة َصاطة َط ن َطؾقِفَؿا، وَتؿرَّ  َجؿاطةً  وَكقَّ

قت َجِديدةً  ون: أي ،protestant ْسَتاكت،الُبروتِ  ُسـؿ   .ْلُؿْعَترُِضونا أو اْلُؿْحَتج 

ام 1119 َسـَة يف َأْقَداَمف ووصَّد َكَجَح  الَِّذي اَّلْكِشَؼاُق  َهَذا وُيْعَترب  َهامًّ

ًرا وَخطقًرا يـقَّة األُُمقر ُمْجرَيات يف وُممث  قاسقَّة واَّلْجتِؿاطقَّة الد  ة يف والس   الَؼارَّ

ـِ  َمعَ  ُيَؼاس َّل األوروبقَّة، ـِ  اَّلْكِشَؼاَقْق َياَكة يف َقْبَؾف َحَدَثا الؾَّذي ـِ  اْلَؿِسقحقَّة الد   َط

 بِِؿْصرَ  اإلْسَؽـدريَّة يف اْلِؼبطقَّة اْلَؽـِقسة اْكِشَؼاق وِهل الَؽاُثقلقؽقَّة، اْلَؽـِقَسة

 .اْلُؼْسَطـطقـقَّة يف األَْرُثقذْكِسقَّة اْلَؽـِقسةِ  اْكَشؼاُق  ثؿَّ  َلَفا، التَّابِعة والَؽـَائسِ 

ِـَّظام َطَؾى اْقَتَصرْت  الَؼَساِوَسة ُأولئَؽ  َثقرةَ  أنَّ  وَيالَحظُ  َهَذا، ـَِسي ال  اْلَػاِسد اْلَؽ

َفات واْلُؿَتؿثِّل وَأْخالقق ا، َمالق ا  ولؿْ  الَؼَساِوَسة، كَِبار ِمنْ  وَغْقرِهم الَبابوات بَِتَصر 

ا اْلَؿِسقحقَّة بَِتـْؼَقة الثَّقرة تِْؾؽ الْب ُتط ـَ  وَخاَلَطفا َشاَبَفا مؿَّ  واْلَعَؼاِئد التَّْحِريػ مِ

ا اْلقَثـِقَّة، قدِ  َكَتْللِقف َبْعَده، وَمـ ُبقلِس َأْدَخؾف مؿَّ  التَّْثؾقث، وَطِؼقدة وَصْؾبِف، اْلَؿِسقح السَّ

ها َيُثوروا لمْ  اْلَعِؼقدة َفُلمورِ  َؿا آريوس، َفَعل اَكؿَ  ِضدَّ  وَهْقَؿـة َتَسؾ ط ِضدَّ  َثاُروا وإِكَّ
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 الـَّاس واْبتَِزاز اْلُؿْجَتؿع، َطؾك الَباَبا بَِؿـِْصب ُمَؿثَّؾةً  ،وَرَجاالتِفا الَؽاُثولقؽقَّة اْلَؽـِقسة

يـ، بِاْسؿ وِجـْسقًّا َمالقًّا م َكَؿا الد  َمة يف َبقاُكف َتَؼدَّ  .اْلُؿَؼد 

ُُقَسةُْقَؿـةهَُُُسؼوُط ـِ َؽ ـْ ُِبريَطاكَقاُِفُُا

م 1114 َسـَةِ  يف الثَّامِـ ِهـْري إِْكجؾتِرا َمؾُؽ  اَّلْكِشَؼاق َذلِؽ إِْثرِ  َطؾك َخَرَج 

ـْ   اْلَؽـِقَسة َرئِقس ُهق أكَّف وَأْطَؾـ َطَؾقف، بُِسْؾطتِف اْطتَِراَفف وَسَحب الَباَبا، َصاَطةِ  ط

ة اْلَؽـِقَسة اْكِػَصاُل  تؿَّ  َفَذاوبِ . الَباَبا وَلْقَس  اإِلْكجؾقزيَّة ـِ  َلـْدن يف اإِلْكجؾقزيَّ  َط

ـْ  ُروَما يف اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقسةِ   بِطَِباَطة اْلَؿؾُِؽ  وَسَؿَح  َطَؾقَفا، الَباَبا ُسْؾطةِ  وط

س كَِتابِفؿ َغة اْلُؿؼدَّ  مِـ مرُ األ َيْخُؾ  ولؿْ  َهَذا َمْؿـقًطا، َهَذا وَكانَ  اإِلْكجؾقزيَّة، بِالؾُّ

ـَ  حرٍب  قِقام  .بِريَطاكقا يف ْستاكتوالُبروتِ  اْلَؽاُثقلِقؽ َبق

ـَ  َصقيؾةٌ  ِسْؾِسؾةٌ  َقامت َفَرْكسا ويف ـَ  األْهؾقَّة واْلُحروب اْلَؿَذابِح مِ ـَ  َبق  اْلَؿِسقحقق

 تِْؾؽ َتؿقَّزت وقدْ  واْلَؽاُثقلِقؽ، -الفقُجقُكقت َفَرْكَسا يف وُيسؿقكَُّفؿ- الُبروتْسَتاكت

راَسة اْلُحروب َمقيَّة بِالشَّ تل والدَّ  تِْؾؽ َبَدأْت  وقدْ  َبْعِضفَؿا، ِضد اْلجاكَِبان اْقَترَففا الَّ

ة َدامْت  َحقُث م، 1178 َسـَة يف واْكَتفتم، 1161 َسـَةِ  يف اْلَؿَذابِح  .سـة 16 لُِؿدَّ

ُُروُب اَمِطيُاْْلُ ا،ُِمْنُُاجْلَ ُوَؼِرهاُاأَلْمريَؽَتِعُُإَِغُُْسَتاكتاـُزوتُُِوِؽَرارُُأوُربَّ

دت ـَ  اْلُحروُب  َتَجدَّ ـِ  بَق  مِـ َسـَةً  11 بَْعد أي-م 1618 َسـَةِ  يف اْلَجاكِبق

ت -اكْتَفائِفا ك بَحرب الثاَلثِقـ َسـة، م،1648 َسـَةِ  إِلك واْستَؿرَّ ا فِقَؿا ُيسؿَّ  َفَؾؿَّ

 َصاَدفبعد ذلؽ، َوالَِّذي  زَلـَْداوكُقق واْستُرالقَا (األَْمِريؽتَانِ ) اْلَجِديد الَعالؿ اكتُِشػ
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يـقَّة الَؼالقِؾ ُحُصقل فؿاْكتَِشاف  ُأوربَّا مِـ َغِػقرةٍ  بَِلَطداد ْستَاكتالبُروتِ  َفرَّ  ؛ُأوُروبَا يف الد 

بَب، لَِفذا اْلَؿـَاصِؼ تِؾَؽ  إِلك  .وَغقْرها اْقتَِصادِيَّة ُأْخرى َأْسباٍب  إِلك بِاإِلَضاَفة السَّ

ُُْسَتاكتاـُزوتَُُِذاِهبوَمُُُصواِئف

ة ِطديدةً  َكـَائِس أوْ  َمَذاِهب أوْ  َصقائِػ الـَؿـْفجر يف ْسَتاكتالُبروتِ  َأْكَشل  َخاصَّ

تل أي ،اإِلْكجقؾقَّة اْلَؽـَائِس مِـَْفا بِفؿ،  آَراء َتَتب ع َكـَائِس ومِـَْفا األََكاِجقؾ، َتتَّبع الَّ

قسٍ  سِّ
 كِسبةً  ،الؾ وَثريقنَ  مِثؾ ،الَؽاُثولقؽقَّة ْالَؽـِقسة َطؾى اَثاُرو الَِّذين الَؼَساوسة ِمنَ  قِ

قس إِلك قس إِلك كِْسبةً  ،والَؽالػقـققن ُلقَثر، َمارتـ ْالِؼس   َكالػـ، ُجقن اْلِؼس 

قس إِلك كِسبةً  ،واْلَفوسققنَ   .َهقس ُجقن اْلِؼس 

ـْ  َكـِقسةٍ  أوْ  َمْذهٍب  أو َصائػةٍ  كؾَّ  أنَّ  وَيالَحظ  لَؽـَائسِ اْ  َهِذه مِ

يـقَّة بِنَداَرتَِفا َتؿاًما ُمْستؼؾةٌ  الُبروتْسَتاكتقَّة ـِ  الد   َّل َفِفل األُْخرى، اْلَؽـَائِس َط

 لُِؽؾ   الحؼَّ  َأَطَطقا َكَؿا مَظؾَّتفا، َتْحَت  َتجؿُعفا مِـفا َأْطؾك لَِرَئاسةٍ  َتْخَضع

سِ  اْلؽِتاِب  وَتْػسقرِ  بَِػْفؿِ  ُبروتْسَتاكتل ا َيَرى، َؿاكَ  اْلُؿؼدَّ  َتَؼقُّد َطَدمِ  إِلك أدَّى مِؿَّ

 أوْ  ُصقائِػ َتْػِريخ َطؾك َذلِؽ وَساَطدَ  اْلَؿِسقحقَّة، بِاْلَعَؼائِد َكثقًرا ْستاكتاْلُبروتِ 

 األَْمريؽقَّة اْلُؿتَِّحدة اْلقَّلَياِت  َفِػل بِاْستؿراٍر، َجِديدةٍ  َكـَائِس أوْ  َمَذاِهب

 أوْ  َصائِػةٍ  ولُِؽؾ   ْستاكتل،ُبروتِ  َمذهٍب  أوْ  َصائِػةٍ  1122 مِـ َأكثرُ  ُيقَجدُ  وْحَدَها

ةٌ  َكـقسةٌ  َمذهٍب   .(1)الِجَرار َطؾك واْلَحبُؾ  بَِفا، َخاصَّ

                                          

 (.81)ص ، جقستاف لقبقن،«حقاة الحؼائؼ» (1)
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رِهؿْ  يف اْلَؽاُثقلقؽ َمعَ  ْستاكُت الُبروتِ  وَيْخَتؾُػ   بِالـُُّػقذ اْطَتَرافِفؿْ  وَطَدم تحرُّ

ْخِصل يـ، لِرَجالِ  الشَّ ـِ  ِرَجال َهْقَؿـةِ  وَخؾع الد  ي  ِطـَدهؿْ  األْمرُ  َفؾقَس  َطـُْفؿ، الد 

 :ِطـَْدُهؿ التَّالل اْلَؽـَائِسل اْلَؿـَْفج يف َهَذا ُيالَحظ اْلَؽاُثقلِقؽ، ِطـدَ  ُهق َكَؿا

 َكالَؽاُثقلِقؽ ِديـقَّة ِرَئاَسة َلُفؿ َيُعد ولؿْ  َكـَائِِسفؿ، مِـ اْلَباَبا َمـْصِب  إْلَغاء 

ِذيـ  .ُروَما يف اْلَؽاُثقلقؽقَّة اْلَؽـِقسة َتْجَؿُعُفؿ الَّ

  ُيـ ِرَجال َصالِحقَّات حْصر يـل واإِلْرَشاد بِاْلقَطظ الد   وُأزيؾِت  َفَؼْط، الد 

ـِ  ِرجاُل  وَخَؾع َطـُْفؿ، اْلَؼَداَسة ي ةً  ثِقاًبا وَلبُِسقا اْلَؽَفـُقت، َمالبَِس  ِطـَْدهؿ الد   َطاِديَّ

 .الـَّاس َبِؼقَّة مِثؾ

 َؿا ْهَبان حالسَّ اِهبات لؾرُّ واج، والرَّ ـَ  َبقـفؿْ  َطظقؿٌ  َفرٌق  وَهَذا بِالزَّ  وَبق

ْهبانِ  ِذيـ الَؽاُثقلِقؽ الرُّ وُجقن، َّل الَّ اِهبات َمعَ  َشَفقاَتُفؿ َيْؼُضقن َبْؾ  َيَتزَّ ر   الرَّ  بِالس 

يت اْلَبـَات َمعَ  َطالَقات ِخالل أوْ  اْلَؽـِقسة، يف َـّ  الالَّ ـْ  ُه طقَّة، َشِريحةِ  مِ يت الرَّ  والالَّ

َـّ  الَؼَساِوَسة َيطؾُب  ، َطالقةٍ  إَقاَمة مِـف َـّ ا مـفؿ، بَِذلِؽ اْلِؿْسؽقـةُ  َتْؼبُؾ ف َمَعُف  إمَّ

قس، َذلِؽ مِـ َرْهَبةً   رضاه ُحُصقل يف مِـْفا َرْغبةً  أو وَمَؽاَكتِف، ُكُػقِذه بَِسبب الِؼس 

ـُ  أكَّف َيْزطؿُ  ألكَّف ،َطـَْفا   اب
ِ
 فُتقافِؼ! َأْيًضا َطـَْفا اللُ  َرِضل َطـَْفا َرِضل كف إنوأ !الل

قس اْلبِـُت  ذ ُيَعاِشَرها أنْ  لْؾِؼس   الل لِرَضا َصؾًبا ُمتزوجًة، َكاكْت  لقْ  حتَّك بَِفا وَيَتؾذَّ

ؾ وَهَؽَذا، -بَِظـ فا- َطـَْفا ـَ  اْلِؿْسؽِقـة َتَتـؼَّ  َفنَِذا َشَبابَِفا، صِقؾةَ  الَؼَساِوَسة َأْحَضان َبق

ـْ  وَبَحُثقا َتَرُكقها َكربت ـِ  بِاْسؿ َهَذا ُكؾُّ  مِـَْفا، َأْجؿَؾ  بِـٍْت  َط  وَمحبَّةِ  اْلَؿِسقح، ِدي

ـْ  واْلَؿِسقُح  اْلَؿِسقح،  .َبراءٌ  الُعْفرِ  َهَذا مِ
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 ُكقب اَّلْطتِراِف  َقاُكقن إِْلَغاء  ،فؿمِـ لُِغْػَراكِفا َصؾًبا الَؼَساوسة َأَمامَ  بالذُّ

 «.اَّلْطتِراف ِسر  »بـ عَرفيُ  فِقَؿا

 قر َمـَُعقا ُجقد وَمـَُعقا َكـَائِِسفؿ، يف والتََّؿاثِقؾ الصُّ  َصؾَب  أوْ  َلَفا، السُّ

َػاطة ـَ ا أو َمْريؿَ  مِـ الشَّ يِسق ةٌ  إْكَساكةٌ يممـقن بلهنا  ألَكَُّفؿ ،لِؼد   بِِخالِف  ،َطاِديَّ

ـِ  َيْختؾُِػقن َّل َفُفؿ اْلَؿِسقح،  أكَّف َيْعتِؼُدون َفُفؿ فِقف، اْطتَِؼاِدهؿ يف الَؽاُثقلِقؽ َط

بُّ  ـُ  الرَّ ب   واب  !الرَّ

ُف  الَؼاِرئُ  أي َفا ػة اْلَؼاِرئة وَأيَُّتفا اْلَعاقُِل، اْلُؿثؼَّ  َأْجَريـَا لقْ  اْلَعاقِؾُة، اْلُؿَثؼَّ

ـَ  َيِسقرةً  ُمَؼاَركةً  ِذي ْستاكتلاْلُبروتِ  اْلَؿـْفِج  َبق َسف الَّ ـَ  تستاكتِ اْلُبرو َأسَّ  َتَعالقؿ وَبق

ـِ  إِلك( ْستاكتقَّةُبروتِ )الْ  اْلَجِديدة الطَّائِػة َهِذه كِْسَبةُ  َيِصحُّ  َهْؾ  األَْصؾقَّة، اْلَؿِسقح  ِدي

 وَتَعالِقؿف؟ اْلَؿِسقح

 َيِسقرةً  ُمَؼاركةً  َأْجريـَا َفؾقْ ، -اَّلْفتَِراض َسبقؾِ  َؾكطَ - َكَعؿْ  اإِلَجاَبة َكاكِت  وإَذا

ة ـَ  َرىُأْخ  َمرَّ ِذي اْلَؽاُثقلِقؽل اْلَؿـَْفج َبق ـَ  ْسَتاكتاْلربوتِ  مِـْف َهَرب الَّ  َتَعالقؿِ  وَبق

ـِ  إِلك َأْيًضا اْلَؽاُثقلقؽ كِسبةُ  َيصحُّ  َفَفْؾ  األَْصؾقَّة، اْلَؿِسقح  وَتَعالِقؿف؟ اْلَؿِسقح ِدي

 .ةالـُؿـتَّـِزك والَؼاِرئة الـُؿـتَّـِزن لْؾَؼاِرئ اإِلَجابةَ  َأْتركُ 

ُُةُاْدََجاِمعَُأَثرُِفَُُخالَصُة اِئسقَّ ـَ َؽ ـْ ُاْدَِسقحُِديِنَُُطَذُُا

ل التَّْحريػ إَِلك الـُؿــِْصػ الـَّاضِر إنَّ  ِذي ُبقلِس َيدِ  َطؾك األوَّ  َطْشرةُ  َتبَِعف والَّ
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( اْلَؿِسقح الةِرَس  يف َطظِقًؿا َتْحريًػا َطَشرَ  َأَحدَ  اْلَؿْجُؿقع َقُؽقن)لَ  َكـَائسقَّةٍ  َتْحِريَػاٍت 

ـِ  ِطَبارة ِهل اْلُؿَعاِصرة اْلَؿِسقحقَّة أنَّ  اْلَعقـ َرأَي  َلـَقـرى وتحريػات  اْجَتَفادات َط

  إِلك َتُؿتُّ  ََّل  َبَشريَّة
 
 اإللـٰ اْلقحل

 
مطابؼة  اْلُؿَعاِصرة ْلَؿِسقحقَّةا َكاكت ولقْ  بِِصَؾِة، فل

ؾ إِلك اْحَتاَجْت لؿا لديـ الؿسقح  ؾ َهَذا ُكؾ شرِ اْلبَ  َتَدخُّ  َصبقَعةِ  لَِػْفؿ التَّدخُّ

ا َكاِهقؽ اْلَؿِسقح، الػطرة اإلكساكقة كؼاكقن مـع  ُتـَايف َقَراَراٍت  مِـ إْدَخالف تؿَّ  َطؿَّ

ـَ الزواج طؾك الؼساوسة، وتـايف   أنَّ  َطؾك مؿا يدل َتـْؼُضف، َبْؾ  َكْػِسف اْلَؿِسقح ِدي

ْؾطة ثؿَّ  التَّْحريِػ، َأَساُس  تؾؽ الؿجامع هل تل السُّ ة َتْدَطُؿفؿ َكاكْت  الَّ  بِالُؼقَّ

، لِؽِْتَؿان ـَ  حظرُ  َذلِؽ وَأْطظؿُ  الحؼ   وإْطدامُ  وَحرُقفا كِقؼَقة َمْجَؿع يف ْإكجقاًل  َسْبعق

ر َكاكْت  لُِؽقهنَا إَّلَّ  لَِشلءٍ  ََّل  َيَتداوُلفا، َمـ  .ابـ لفُ  َلقَس  َذاتِف، يف واحدٌ  اللَ  أنَّ  ُتَؼر 

ا ـِ  ِطَبارةً  اْلَؿِسقحقَّة اكِت كَ  وَلؿَّ  اْلقحل إِلك َتؿتُّ  َّل َبَشريَّةٍ  اْجَتَفاَداٍت  َط

 اإِللـٰ
 
 َصائِػةٍ  ُكؾُّ  َصقائِػ، إلك َكْػُسفا ِهل ْكَؼَسؿتا أن َذلِؽ َكتِقَجة َكانَ  ؛بِِصؾةٍ  فل

ِطل تل ِهل َأكََّفا َتدَّ ، َطؾك الَّ  :وِهل ُمْخطِئٌة، األُْخَرى وأنَّ  اْلَحؼ 

 .لـَؿـَؾـؽِـقَّـةا أو الـَؿـَؾـؽـاكققنَ  وُهؿ اْلَؽاُثقلِقؽ،  -1,

 .اْلَقْعؼقبقَّة ُفؿمـو األَْرُثقِذكس،  -2,

قن: أي ،الُبروتستاكت  -3,  .الـُؿـحـَتـجُّ

 .ْلـَؿقاِركةا أو اْلَؿاُروكِقُّقن  -4,
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ا، اْلَؿِسقح َأْتَباع  -5,  وَهمالءِ  َتبَِعُفؿ، ـْ ومَ  اإلْسَؽـَْدريُّ  وآريقس َبرَكابا وُهؿ حؼًّ

ِذيـ وُهؿ ،اآلنَ  وُجود َلُفم َلْقَس    َطبدُ  َرسقٌل، َبشرٌ  اْلَؿِسقَح  إنَّ : َيُؼقلقن َكاُكقا الَّ
ِ
 الل

ـَ  وَّل ربًّا َلقَس  مِـف، وُروٌح  َمريؿَ  إِلك َأْلَؼاَها وَكؾِؿُتف وَرُسقُلف، ، اب  ُهؿْ  وَهمَّلءِ  الرب 

  َأْدَرُكقا َأكَُّفؿ ولقْ  ؼة،اْلَحِؼق َطَؾك اْلَؿِسقح َأتباعُ 
َّ
ًدا الـَّبل  بِف آلَمـُقا  ُمحؿَّ

رَ  اْلَؿِسقح ألنَّ  اإِلْسالم، وَدَخُؾقا دٍ  بِـُبقةِ  بشَّ  ُمثبٌت  وَهَذا َبعده،  ُمحؿَّ

تل اْلُؿَعاِصرة األََكاِجقؾ يف دٍ  َفِرَسالةُ  ،(1)وَغقُره ُيقحـَّا َكَتَبفا الَّ   ُمحؿَّ

ـُ  ل)وهِ  ِحقحة، اْلَؿِسقح لِرَسالة اْمتدادٌ  إَّلَّ  ِهل َما( ماإِلْسال ِدي  اللُ  َجَعؾـا الصَّ

ـْ  َجؿقًعا   بِرَضا َكػقزَ  حتَّك األَْكبقاِء، َأْتباعِ  مِ
ِ
 .َجـَّتف وُدُخقل الل

َٖبَزْحشيِفاى َََشاِحواى ِفي َخالَطخ ِّيخ اىِزي َرَؼشع َى ِِ يخ اىضَب ََِضيح ِدي   اْى

ًّب، ٍ ٍَذٙ ِػششيِ َقش ََبء ِإَىٚ َسْفِؼٔ ْزػيٚ   إىٚ اىيً٘ اىضَّ

ُا َبِغيُِِمَّ ـْ ُ:ذطََُُيُؼومُاأَلْصظُاْدَِسقحُِديَنُُأنَُُُّيعؾمَُُأنََُُّي

  ِطَبادة  -1,
ِ
 .وْحَده الل

                                          

 بشارة، وهل مجؿقطة يف كتاب: 18وقد يسر الل جؿع تؾؽ البشارات فاكتفت إلك  (1)

«The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible». 

 العـقان. اوهذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذ

د دلقاًل طؾك وجق 77« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب»واكظر أيًضا: كتاب 

 -الـبل الؿبشر بف يف التقراة واإلكجقؾ(، تللقػ د. صالح الراشد، الـاشر: دار ابـ حزم 

 .بقروت
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 .َبشرٌ  اْلَؿِسقَح  أنَّ   -2,

 .َرُسقٌل  اْلَؿِسقَح  أنَّ   -3,

 . َؾ واإِلْكِجق التَّقراةَ  الـَّاس ُيَعؾ ؿَ  اْلَؿِسقَح  أنَّ   -4,

 .إْسَرائِقؾ َبـل إِلك َرُسقٌل  اْلَؿِسقَح  أنَّ   -5,

ر اْلَؿِسقح أنَّ   -6, ـْ  بَِرُسقلٍ  َبـشَّ ٌد، اْسُؿف َبْعده مِ ؿُ  ُمحؿَّ  اْلَؿِسقح، ِرَسالةَ  ُيتؿ 

ح ِذي التَّْحريػ وُيَصح  ، ِطَباَدة إِلك الـَّاَس  وَيْدُطق اْطَتَراَها، الَّ
ِ
ِريعة بَِحَسب الل  الشَّ

كةاْلؿُ  س اْلؽَِتاب يف َدوَّ ُرهؿ اْلَجـَّة َصريِؼ  إِلك وَيدلُّفؿ ،(رآن)الؼُ  اْلَؿْؼدَّ  مِـ وُيَحذ 

 .الـَّارِ  إِلك اْلُؿمد ي الط ريؼ

  بَِشارةٌ  (18) اإِلْكِجقؾ ويف
 
ٍد، بِالـَّبل  اْلَؼِديؿ اْلَعْفد يف ُمدوكةٌ  وِهل ُمحؿَّ

 .(1)واْلَجِديد

ُُةَُبْقـاَم ُ:َثالَثةُِمنَُمزيٌجُُْدَعاِِصةاُاْدَِسقحقَّ

تل األَْرَبعة، األََكاِجقؾ يف فِقَفا َما وَأْحَسـ اْلَؿِسقح، ِديـ بَؼاَيا -1,  َبَدأَ  والَّ

 م، 112 سـة إلكم 19 َسـَةِ  مِـ َأْشَخاصٍ  َيدِ  َطَؾك َتْدويـََفا
َ
 ،«َمـتَّـك إِْكِجقؾ» وِهل

 «.ُيقحـَّا ِجقؾإِكْ »و ،«ُلقَقا إِْكِجقؾ»و ،«ُمْرُقص إِْكِجقؾ»و

                                          

 اكظر الفامش السابؼ. (1)
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 :يف واْلُؿَتؿث ؾة ُبقلِس َتْحريَػاُت   -2,

ـْ  ُمـَعـقَّـ ُرسقلٍ  أكَّف َدْطقى -أ  .اْلَؿِسقح قِـَبؾِ  مِ

 .إِْكجقاًل  إِلقف َأْوَحك اللَ  أنَّ  َدْطقى -ب

 (.َكبقًّا ْقَس )ولَ  فٌ إلـٰ  اْلَؿِسقح أنَّ  َدْطقى -ت

ـُ  اْلَؿِسقح أنَّ  َدْطقى -ث ، اب
ِ
 اللَ  وأنَّ  َبَشًرا، َلْقَس  اْلَؿِسقح وأنَّ  الل

د  .فِقف َتَجسَّ

كِب  َطِؼقدةُ  -ج تل األُوَلك، ْلَخطِقئةا أو األَْصؾل الذَّ  أنَّ  َطؾك َتـصُّ  والَّ

 .الل لؿ يغػرها لف ، وأنَّ اْلُؼرون َطربَ آَدمَ  َأبِقفؿْ  َذْكب َتقاَرُثقا اْلَبَشر

تل اْلِػَداء، َطِؼقَدة -ح  أكَّف ؾك)طَ  اْلَؿِسقح َأْرَسؾ اللَ  أنَّ  ؾكطَ  َتـصُّ  والَّ

ـَ  لْؾَبَشر وُمخؾ ًصا َفاِدًيا( ابـُف كِب  مِ  .األَْصؾل الذَّ

وما لِحؼفا مـ تحريػات حتك ضفقر  اْلَؽـَائِسقَّة اْلَؿَجامِع َتحريَػاُت   -3,

 ابِعالرَّ  اْلَؼرنِ  بَِدايةِ  مِـ اْكَطَؾؼْت  ، وهذه التحريػات«ْسَتاكتاْلُبروتِ »صائػة 

 :وِهل اْلِؿقالِدي،

م، 111 َسـَة اْلَؿِسقح ُألقهقَّة َتْرِسقؿُ  فِقف وَحَصؾ كِقؼَقة، َمْجَؿع -أ

 وَحْرُق  ِرَسالًة، َطَشرَ  ِستَّةَ  َمعَ  أَكاِجقؾ َأْرَبعة يف األََكاِجقؾ وَحْصرُ 

ـَ  َذلؽ ِسقى َما تل األََكاِجقؾ مِ ـَ  َطؾك َتْرُبق والَّ  إِْكجقاًل، َسبعق
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ـَ  الَؼَساِوَسة وَمـْعُ  واج، مِ م لؿْ  اللَ  أنَّ  َمعَ  الزَّ  .َذلِؽ َطؾقفؿْ  ُيحر 

ل، اْلُؼْسَطـطقـقَّة َمْجَؿع -ب  التَّْثؾقث َطِؼقدة َتْرِسقؿ فِقف وَحَصؾ األوَّ

 م.181 َسـَةَ 

ل إِْفِسس َمْجَؿع -ت  َتْؼِسقؿ َتْرسقؿُ  فِقف وَحَصؾم، 411 َسـَةَ  األوَّ

ـِ  ُذو اْلَؿِسقح وأنَّ  وَكاسقٍت، َّلُهقٍت  إِلك اْلَؿِسقح  .َصبقَعَتق

 َتْؼِسقؿ َتْرسقؿُ  فِقف وَحَصَؾ م، 447 َسـَةَ  الثَّان إِْفِسس َمْجَؿع -ث

 َواِحدٍة، َصبقعةٍ  ُذو اْلَؿِسقَح  وأنَّ  وَكاُسقٍت، َّلُهقٍت  إِلك اْلَؿِسقح

ِذي َقْبَؾف، اْلَؿْجؿع لِؼرارِ  الًفا)ِخ   ُذو قحاْلَؿِس  أنَّ  َطؾك َكصَّ  والَّ

ـِ   (.َصبقعَتق

 م.411طام  «األرثقذكس»ضفقر فرقة القعاقبة  -ج

 َمْجؿعل َقَرار إْلَغاء فِقف وَحَصَؾ م، 411 َسـَةَ  خؾقؼدوكقة َمْجَؿع -ح

ل إِفسس  .والثَّان األوَّ

م، 682 َسـَةَ  َأْكَطاكقة بْطريرك َيدِ  َطؾك اْلَؿاُرون اْلَؿْذهب َكْشلةُ  -خ

ـِ  لْؾَؿِسقح أنَّ  َطؾك َيـصُّ  والَِّذي  وَهَذا َواِحدًة، وَمِشقئةً  َصبقَعتق

 .اآلنَ  إِلك اْلِحقـ َذلِؽ ُمـذ لبـان َجَبؾِ  يف َمْحصقرٌ  اْلَؿْذهُب 

ـَ « ْسَتاكتاْلُبروتِ » َكْػِسفا َطَؾك َأْصؾؼْت  َصائِػةٍ  اْكِشَؼاق -د  اْلَؽـِقسة مِ
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 َفَساد مِـ اَضَجِرهَ  بَِسبِب م 1119 َطامِ  يف وَذلِؽ اْلَؽاُثقلقؽقَّة،

 إِلك أوربَّا مِـ ِهْجرهتا ثؿَّ  اْلَؽاُثقلقؽقَّة، اْلَؽـِقسة َطؾك اْلَؼائِؿقـ

ـِ   .وَغْقِرها األَْمِريؽَتق

م َما َطؾك وبِـَاءً  يـ َتَؼدَّ ـَ  ُهق َلْقَس  اْلَؿِسقحقُّقن َطؾقف َيِسقر الَِّذي َفالد   ِدي

ـْ  ٌج َمِزي ُهق َبؾ اْلَحِؼقَؼة، يف األَْصؾل اْلَؿِسقح  ثؿَّ  ُبقلِس، َتْحريػ: شقئقـ مِ

لبعض رجال  وما تبعف مـ كظريات واجتفادات الَؽـَائِسقَّة، اْلَؿَجامِع َتْحِريػ

ن ،الديـ مـ الؿسقحققـ ـٌ  َفَتَؽقَّ ـِ  َيُؿتُّ  َّل َجديدٌ  ِدي  َأَبًدا، بِِصؾةٍ  اْلَؿِسقح لِدي

ك وإنَّ  وُفُروِطف، ُأُصقلِف يف ُيـَاقُِضف َبؾ  بِاْلَحَؼائِق َفاْلِعبرة الظَّاِهر، يف فبِ  َتَسؿَّ

قاتب وَلْقَس   .اْلُؿَسؿَّ

ُُةَُخالُصٌة َُطامَّ

ص َهَذا ِذي اْلُؿَؾخَّ م الَّ  ُبْطالنِ  إِْثبات َطَؾك كافًقا َتاريخقًّا َدلقاًل  ُيْعتَبر ِذْكُره َتَؼدَّ

ـُ ا أو فٌ إلـٰ اْلَؿِسقح إنَّ : )َمُؼقَلة ادقَ  والَؼاِرئة ئلْؾَؼارِ فقف  َتبقَّـ ،(فِ اإللـٰ ب ـِ الصَّ  يف ق

ـِ  اْلَبْحث ـْ  اْلُؿَعاِصرة اْلَؿِسقحقَّة أنَّ  اْلَحؼ   َط  َتَعالِقؿ إِلك َتـُؿتُّ  وَّل اْلَبَشر، َوْضع مِ

تل األَْربعة األََكاِجقؾأن ووأن ديـ الؿسقح األصؾل قد اكدثر،  بِصؾٍة، اْلَؿِسقح  الَّ

َجال َكَتَبفا ِذيـ األَْرَبعة الر  الؿسقحقة الؿعاصرة طؾك  ُتِؼرُّ  َّل اْلَؿِسقح َبْعد َجاُءوا الَّ

 اْلَعَؼائِد تِؾَؽ  أنَّ  َفَتبقَّـبؾ تـاقضفا، كؿا قرأكا يف هذا البحث الؿبارك،  ،مبادئفا

 والـَّار بِاْلَحديدِ  َطؾقَفا ُغؾِبقا الـَّاس وأنَّ  ،man-made، اْلَبَشر َوْضعِ  مِـ إَّلَّ  َلْقَست
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وَمان، رةاألََباصِ  َطْفد يف دهؿ مـ بعدهؿ طرب فاطتـؼقها قسرا طـفؿ، ثؿ قؾَّ  الرُّ

مبادئ  أنَّ  ولقْ يـ والؽـقسة، بتلثقر الؿجتؿع والقالدَ الؼرون إلك يقمـا هذا، 

اأصقؾة يف ديـ الؿسقح الؿسقحقة الؿعاصرة  وَمانُّ اإِلْمربَاُصقر اْحَتاج َلؿَّ  الرُّ

ـُ  ثؿ  ،إلقرارها واْلُؿمَتَؿرات اَّلْجتَِؿاَطات تِؾَؽ  َطْؼدِ  إِلك َبْعده وَمـ ُقسَطـطق

اإرغام الـاس طؾقفا،  فا لقست مـ ديـ الؿسقح أصال، أكَّ  َجالءٍ  بُِؽؾ   ُيقضح مِؿَّ

ـَ  وأنَّ  ـْ  ُبقلِس َيدِ  يف ُأْلعقبةً  وَصار والتَّْغققر، التَّْحريُػ  َأَصاَبف َقدْ  اْلَؿِسقح ِدي  وَم

ـْ  َلِحَؼف وَمان َأَباصِرة مِ  َيُؼقُلقن ثؿَّ  َيَشاُءون، َكَؿا فِقف ُيَغق ُرون اْلَؽـِقَسة، وِرَجال الرُّ

ـُ  ُهق َهَذا: )وُزوًرا َكذًبا تل اْلَعِؼقدة ِهل وَهِذه اْلَؿِسقح، ِدي  بَِفا ُيممِـ أنْ  َيجُب  الَّ

 !إْسَرائِقؾ لَبـ ُيَعؾ ؿفا ولؿْ  َيـْعـَؾْؿفا لؿْ  َكْػَسف اْلَؿِسقح أنَّ  َمعَ  ،(اْلَؿِسقح َأْتباع َجؿقع
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(31)  

لقُل  لِقُل : الثَّالُثون الدَّ  اْلُؼرآين الدَّ

ُُـِْؽَتابُِفَُُمْريمَُُابِنُُِطقَسىُاْدَِسقحَُحِؼقَؼةَُبقاِنُُِفُُُمِػقدةُُخالَصٌة سُا ُاْدَُؼدَّ

ُ(رآن)اـُؼُ

ا ، ُغربةُ  اْشَتدت َلؿَّ ـِ ي  الـَّاس وَتَرك الـَّاس، يف األَْكبِقاء آَثار وَتالَشت الد 

  ِطَباَدة
ِ
ـَ  َغقَره، وَطبُدوا وْحَده، الل َقر واألَْحَجار األَْكبِقاءِ  مِ  َسـَةِ  ويف وَغقرها، والصُّ

دَ  َكبقَّف اللُ  َبَعَث  َتْؼريًبا،م 192 ـَ  ُمحؿَّ   َطبدِ  ب
ِ
 لِقدلَّفؿ ،َكاَفةً  لؾـَّاسِ   الل

يـ َطَؾك ِحقح الد  ِذي الصَّ  َبـلالـاس كافة،  إِلك اللُ  َبَعَثف ،َأْكبقائِف َجؿقعَ  بِف اللُ  َبَعَث  الَّ

ـَ  اْلَؿْحُػقظ كَِتاَبفُ  َطؾقفِ  وَأْكَزل اْلَعرِب، وَغْقر اْلَعرب إْسرائِقؾ، َبـل وَغقر إْسَرائِقؾ  مِ

تل اْلَؿِسقح َحِؼقؼةَ  لؾـَّاسفقف  بقَّـوَ  الُؼرآِن، وُهق والتَّْغققرِ  التَّبديؾِ   الـَّاس اْكَؼَسؿ الَّ

، َقْقل فِقف َقالوَ  وَصقائػ، وَأْحَزاٍب  فَِرٍق  إِلك فِقَفا  و َبَشٌر، أكَّف وُهق اْلَحؼ 
 
 َطظِقؿٌ  َكبـل

ـَ  ب  ر َمـِْزلة إِلك َيْرَفْعف َفؾؿْ  إْسَرائقَؾ، َبـل َأْكبقاءِ  مِـ  الـََّصارى، َفَعَؾ  َكَؿا الَعالؿق

 اللُ  َبقَّـ َبؾ اْلَقُفقد، َقال َكؿا وْجِفف، يف وُبِصؼ وُصؾِب ُقتِؾ إكَّف وَيُؼقل َيْخِػضف ولؿْ 
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ا اْلَقُفقد َكقدِ  مِـ َطَصَؿف أكَّفيف الؼرآن  َؿاء يف إِلقفِ  َفَرَفَعف َقْتَؾف، َأَراُدوا َلؿَّ  يف السَّ

مَان آِخر يف فُكزولَ  رُ يـَْتظِ  فِقَفا باٍق  وُهق قٍَّة،فإلـٰ ُمْعِجَزةٍ   فِقَفا لَِقْبَؼك ،إلك األرض الزَّ

ـَ  َطدًَّل  َحَؽًؿا ـَ  َغقُره َماَت  َكَؿا يُؿقُت  ثؿَّ  َسـًَة، َأْرَبعق  يف ُيْدَفـ ثؿَّ  األَْكبِقاء، مِ

ـَ  هَغْقرَ  َيـْبَعث َكَؿا اْلِؼقاَمة َيْقمَ  اللُ  َيْبَعثف ثؿَّ  األَْرِض،  .واْلَبَشر األَْكبَقاء مِ

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿: الُؼرآنِ  يف اللُ  َقاَل 

 .(1)﴾ەئ ائ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

ِذي اْلَؼْقُل  َفَفَذا ـِ  الُؼرآنِ  يف اللُ  َقاَلف الَّ  ألكَّف ،اْلَػْصؾ اْلَؼْقُل  ُهق اْلَؿِسقح َط

 َفِعْصؿُتف واْلقاقِع، لْؾَعْؼؾِ  اْلُؿقافِؼ اْلَؼْقل وُهق بَِلْحقالِفؿ، اْلَعؾِقؿ وُهق اْلَبَشِر، َربُّ 

ـَ  َؿاء إِلك ُعفوَرفْ  َكبقًّا، َكقكِف َمعَ  ُمتقافَِؼةٌ  واإِلَهاَكة اْلَؼْتؾ مِ  َقْدِرهِ  ؾق  طُ  َمعَ  ُمتقافٌِؼ  السَّ

  ابـًا وَّل ًفاإلـٰ وَلْقَس  َبَشرٌ  بَِلكَّف واْلَؼقُل  وَمـَْزَلتِف،
ِ
 ُكؾَّ  ألنَّ  ،اْلَعؼؾِ  َمعَ  ُمَتقافٌؼ  لل

، إِلك بَِحاَجةٍ  َلْقَس  اللَ  وألنَّ  ،َكذلَؽ  َبَشرٌ  األَْكبقاءِ  ـٍ ـِ  اْلَغـل َفُفق اب ، َط ـَ  َّل الَعاَلؿق

  بَِحْؿد- َواِضٌح  وَهَذا إَِلقِفْؿ، َيْحتاج ثؿَّ  اْلَخْؾَؼ  َيْخؾَؼ  أنَّ  بِف َيؾِقُؼ 
ِ
 أَرادَ  َمـ لُِؽؾ   -الل

د اْلَحؼَّ    َمعَ  وَصَدَق  ،لفُ  وَتَجرَّ
ِ
ـِ  اْلَبْحث يف الل ـِ  َط ي   الد 

 
ِحقح اْلَحِؼقؼل  .الصَّ

ُُاْسِتْطراد

  بَِشلنِ  َبالًغا اْهتؿاًما اْلَؽريؿُ  الُؼرآنُ  ْهتؿَّ ا وقد
 
  َكبل

ِ
ـِ ا ِطقَسك الل  ،ڠ َمْريؿَ  ب
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َتف َفاْبَتَدأ ف وَّلَدةِ  بِِذكر قِصَّ  والِعَبادةِ  والَعَػاِف  رِ الطُّفْ  َكْشلةَ  وَكْشَلتَِفا َمْريَؿ، أم 

  إِْكَرام َذَكر ثؿَّ  ،والتَّبتُّؾِ 
ِ
 َلفا َأْرَسؾ َحقُث  َأٍب، باِل ُغالًما َرَزَقفا َبلنْ  َلَفا َتَعالك الل

َرها -ڠ ِجربيُؾ  وُهق- اْلَؿالئَِؽة َأْطَظؿَ   بِعقَسك َفْتْحؿؾ فِقَفا ولَقـُْػخ بِف، لُِقَبش 

  ِرَطايةَ  َذَكر ثؿَّ  ،ڠ
ِ
 َحِديَثفا ثؿَّ  لُف، وَّلَدتَِفا َأْثـَاء َلَفا وِرَطايتف َحْؿؾِفا، َأْثـَاء َفالَ  الل

ا إِْسَرائِقؾ َبـل َمعَ   وَكالم َزوٍج، َذاَت  َلْقَستهل و لْؾقَلدِ  إِْكجاَبَفا اْسَتـَْؽروا َلؿَّ

، َطبدُ  بَِلكَّف اْلَؿْفد يف ِطقَسك
ِ
  وأكَّف الل

 
  ِطـدِ  مِـ َكبل

ِ
 .الل

ا َكبِرَ  َبعَدَما َخربَه الُؼرآن بقَّـ ثؿَّ  ًدا َكبقًّا إْسَرائِقؾ َبـل إِلك اللُ  َبَعَثفُ  َلؿَّ  مميَّ

تِف، َطؾك َتدلُّ  َكثقرةٍ  بُِؿْعِجزاٍت  ـْ  َرُسقٌل  وأكَّف ُكبقَّ   ِطـْد مِ
ِ
 َيْليت َّل أكَّف الـَّاُس  لَِقعَؾؿَ  ،الل

ـَ  َغقِره َكَحال َهَذا يف حاُلفُ  بَِفا، اللُ  َأيَّده َرسقٌل  إَّلَّ  اْلُؿْعجزات بِتؾَؽ   ثؿَّ  األَْكبِقاء، مِ

ـِ ا ِطقسك َأْخبارَ  الُؼرآنُ  َخَتؿَ  اه اللَ  َأنَّ  وَكقَػ  َقْتَؾف، اْلَقُفقد ُمَحاولةِ  بِذْكرِ  َمْريؿَ  ب  َكجَّ

  َتْحُصؾ لؿْ  فقٍَّة،إلـٰ بُِؿْعِجزةٍ  مِـُْفؿ
 
َؿاء إِلك رفُعفُ  وِهل َقْبَؾف، لِـبل ًما، ًزاُمَعزَّ  السَّ  ُمؽرَّ

ا ِخالًفا  وَصَؾُبقه ،وْجِفف يف وَبَصُؼقا اْلَقُفقد َقَتَؾف أكَّف فِقف واْلَقُفقد الـََّصارى َيْعَتِؼده لِؿَّ

قكَ  وَوَضُعقا ،َصؾقٍب  َهْقئةِ  َطؾك َخْشبةٍ  َطؾك  .َذلِؽ مِـ َحاَشاه َرْأِسف، َطؾك الشَّ

م، وَكَؿا ـَ  وَسًطا َمْسؾًؽا بِاْلَؿِسقح ْطتَِؼاداَّل يف اإلْسالمُ  َسَؾَؽ  َفَؼدْ  َتَؼدَّ  َبق

ـْ  وَأْخَرُجقه َطظَُّؿقه َفالـََّصارى والـََّصارى، اْلَقُفقدِ   َحق ز إِلك اْلَبَشريَّة َحق زِ  مِ

ـْ  َفِؿـُْفؿ َطظِقًؿا، اْضَطراًبا َهَذا يف اْضَطرُبقا ثؿَّ  ،والربقبقة األُلقهقَّة  ُهق إكَّف: َقاَل  َم

ـُ  إكَّف: َقاَل  َمـ ؿومِـْفُ  الُل، ـْ  وَمـُِفؿ الُل، اب  َهَذا يف وُهؿْ  َثالثٍة، َثالُث  إكَّف: َقاَل  َم
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ـِ  اَّلْطتَِؼاد  وْجفف يف وَبَصُؼقا َقتُؾقه اْلَقُفقد أنَّ  وُهق فِقِف، اآلَخر َّلْطتَِؼاِدهؿ ُمـَاقِضق

ؾِقب َخَشبةِ  َطؾك وَصَؾُبقه   ربًّا َكْقُكف َيْجَتؿع َكقَػ  إذْ  ،الصَّ
  بـًاا أو اْلَؽْقن َفَذالِ

ِ
 َمعَ  لل

 !طؾقف؟ العظقؿة اكاتاإِلهَ هذه  وُققعِ 

ا؟ اْبـَه َكانَ  لوْ  اْبـِه، َطنِ  اهللُ  َداَفعَ  َأَفـال  !َحؼ 

ـِ ا ِطقسك اْلَؿِسقح يف اْطَتِؼُدوا -اآلَخر اْلَجاكِب َطؾك- واْلَقُفقدُ   َمْريؿَ  ب

ـُ  إكَّف: َفَؼاُلقا ؿاًما،تَ  الـََّصارى اْطتَِؼاد ُيـَاقِض اْطتَِؼاًدا  ،(َذلِؽ مِـ اَشاه)َح  ِزَكا اب

 .بِـُبقتِف ُيممِـُقن َّل َهَذا َمعَ  وُهؿ َكبقًّا، اللُ  َجَعؾفُ  أنْ  لفُ  َحَسًدا

َـّ 
ـْ  َقؾقؾةً  َصائػةً  وَلؽِ ـِ ا ِطقَسك َأْتباعِ  مِ ِحقح إِيَؿاكَِفا َطؾك َبِؼقْت  َمريؿَ  ب  الصَّ

ـَ  ُؼقاَفبَ  اْلحقاريُّقن، وُهؿ ،بف ؽِق َؿاء، إِلك َرْفِعف َبْعدَ  حتَّك بِديـف ُمَتَؿس   وُهؿ السَّ

 .لفُ  اْلَقُفقد واْزِدَراء اْلَؿِسقح، يف الـََّصارى (1)ُغـُؾـق   مِـ َبريئقن

 َرْفعِ  َبْعد َهَذا وَكانَ  األَْمِر، َحِؼقَؼة فَجؾَّك اإِلْسالمُ  َجاء وكؿا تؼدم، فؼد

 إْسَرائِقؾ َبـل َيْتُرك لؿْ  بِِعَباِده، َرحـقؿٌ  اللَ  أنَّ  وَذلِؽ روٍن،قُ  ِستَّة بِـَْحق اْلَؿِسقح

ـَ  َيِسقرون ًدا َكبقَّف َأرسَؾ بؾ  إْرَشاٍد، وَّل ِهَدايةٍ  باِل ُمْضَطربق  الـَّاِس، َجؿقعِ  إِلك ُمحؿَّ

ؾ الُؼرآَن، َطؾقف وَأْكزَل  إْسَرائِقؾ، َبـل وَغقر إْسَرائقَؾ  َبـل  التَّْحريِػ  ـمِ  بِحْػظِف وَتَؽػَّ

 َطِؼقَدة اْضطِراب يف َتَسبََّب  والَِّذي واإِلْكِجقؾ، التَّقراة َطَؾك َصَرأَ  الَِّذي والتَّبديؾ

                                          

 الُغُؾق: هق الزيادة يف التعظقؿ، كؿا سقليت. (1)
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ـَ   ،حؼقؼتف الُؼرآنُ  َفبقَّـ ،صبقعتف َفْفؿِ  يف واْختاِلفِفؿ َكْػِسف، اْلَؿِسقح يف اْلَؿِسقحقق

بشر َكَغقره مِـ الَبشر،  أكَّف وَبقَّـ َأَباَكَفا، إَّلَّ  َحِؼقَؼةً  وَّل َأَزالفا، إَّلَّ  ُشْبفةً  َيَدع َفؾؿْ 

 و
 
ـْ  َطظـقؿٌ  َكبل   بِعَباَدةِ  َلَقْلُمَرهؿ اللُ  َأْرَسؾف إْسرائِقَؾ، َبــل َأْكبِقاءِ  مِ

ِ
 وَتْركِ  وْحَده الل

ـْ  وَكَفاُهؿ وُكقٌر، ُهًدى فِقف اإِلْكِجقؾ َمَعف وَأْكَزل ِسقاه، َما ِطَباَدة  اه،سق َما ِطَباَدة َط

ـْ  اْلَؿِسقح َشِريعةَ  َكَسَخ  اللَ  أنَّ  الُؼْرآنُ  وَبـقَّـ ـَ  َقْبَؾف وَم  اإلْسالِم، بَِشريَِعةِ  األَْكبِقاء مِ

ـَ  َقْبؾِفا َما َطؾك ُمَفقِؿـَةً  وَجَعَؾفا َرائِع، مِ ـَ  اْلُؼْرآن وُهق ُدْسُتقَرها وَحِػظَ  الشَّ  مِ

قاع التَّْحريِػ   .والضَّ

  ات َخاذ اْلَؽِريؿ الُؼْرآنِ  يف ْبَحاكفُس  اللُ  َأْكَؽرَ  وقدْ 
ِ
: ُسْبَحاكف َقْقلِف يف َوَلًدا الل

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴿

  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 .(1)﴾  

 بِقْصِػف ِذْكُره وَوَردَ  مرًة، (11) الُؼرآنِ  يف ِطقـَسك اْسؿِ  ِذْكرُ  َوَردَ  وَقدْ 

ف اْسؿِ  ِذْكرُ  َوَردَ  اَكؿَ  مراٍت، (7)( ـَؿِسقح)الْ   َمَؼام يف ُكؾُّفا مرًة، (11) َمريؿَ  ُأم 

ئِؼ والتَّبِجقؾ والتَّْعظِقؿ اَّلْحتِرامِ   َشْقًئا َلُفؿا أنَّ  اْطتَِؼادٍ  ُدونَ  اْلَبَشر، مِـ بَِلْمَثالِفؿا الالَّ

ـْ  بقبقَّة ِصَػات مِ ، َكْعبُده َكؿا اللَ  َيْعُبدانِ  مِثؾـا، َبَشرٌ  هَؿا بْؾ  أللقهقَّة،ا أو الرُّ ـُ  َكْح

ـُ  َكْرُجقه َكَؿا الـَّارِ  مِـ والـََّجاةَ  اْلَجـَّة وَيْرُجقاكف  .َكح
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  املسوُح  لِ هَ 
َ
 !ب؟ر

ـَ  اْلَعْزم ُأولل مِـ َبَلكَّف ِطقَسك وْصُػ  َجاءَ  َقدْ  َبؾ َفَحْسب، َهَذا َلقَس   مِ

ِسؾ، ربُ  هق واْلَعْزم الرُّ  .واْلَحزمُ  الصَّ

ـَ  اْلَعْزمِ  وُأوُلق سؾ مِ ُسؾ، ْطَظؿأَ  ُهؿ الرُّ  وإْبراِهقؿُ  قٌح : )كُ َخْؿَسةٌ  وُهؿ الرُّ

دٌ  وِطقَسك وُمقَسك   َصؾقاُت  ،(وُمحؿَّ
ِ
 .َجؿقًعا َطؾقفؿْ  الل

    

ُُ(،ُوبقانُمعـىُذـكروٌحُمـه(ُوأكهُ)ؿؾؿةُاهلل)اهللُـؾؿسقحُبلكهُُْصُفَُو 

مـه،  اهلل وُروٌح  َوَصَف اهلل الؿسقح يف طدة آيات من الؼرآن الؽريم بلكه كؾؿةُ 

 وهي قوله تعالى: 

ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .(1)﴾ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ېئ ۈئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :وقال الل تعالك

 .(1)﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 

                                          

 .191سقرة الـساء:  (1)

 .41سقرة آل طؿران:  (1)
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ :وقال الل تعالك

 .(1)﴾وئ

بلكف كؾؿة الل وروح مـف يف كالم  طقسك ابـ مريؿكؿا جاء وصػ الؿسقح 

امِِت الـبل محؿد  ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب  محؿد ، فَع
 
ـِ الـَّبِل ، َط

  :ًدا »َقاَل َمْن َشِفَد َأْن اَل إلـٰه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحؿَّ

، َوَكِؾَؿُتُه َأْلَؼاَها إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمـْهُ ُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َطْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوَأنَّ ِطقَسى َطبْ 

؛ َأْدَخَؾُه اهللُ اْلَجـََّة َطَؾى َما َكاَن ِمَن اْلَعَؿل ، َوالـَّاَر َحق   .(1)«َواْلَجـََّة َحق 

 .(1)«... أدخؾه اهلل من أي أبواب الجـة الثؿاكقة شاء» ويف رواية:

هق أن الؿسقح طقسك ابـ مريؿ خؾؼف الل بؽؾؿٍة  كؾؿة اهلللؿسقح ومعـك كقن ا

تؽؾؿ الل هبا فؽان هبا طقسك يف بطـ أمف مـ غقر أب، وهل كؾؿة )ُكـ(، فؽان 

، وهذا اإلطجاز َوُوِجَد  بفا طقسى الَّتِي ُخِؾَق طقسك يف بطـ أمف، ففذه هل الؽؾؿة 

الل أباكا آدم بؽؾؿة )كـ(، فؽان  الربان يف الخؾؼ مؿاثؾ لخؾؼ أبقـا آدم، فؼد خؾؼ

ہ ہ ہ ہ ھ ﴿آدم، ولؿ يؽـ لف أم وَّل أب، َكَؿا َقاَل الل َتَعاَلك: 

 .(4)﴾﮶﮴ ﮵ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 
                                          

 .11سقرة التحريؿ:  (1)

 (.1411رواه البخاري ) (1)

 (.18رواه مسؾؿ ) (1)

 .17سقرة آل طؿران:  (4)
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  املسوُح  لِ هَ 
َ
 !ب؟ر

 الؿسقحأي أن روح  ؛(ُروٌح مـف)وصػ الل لؾؿسقح بلكف معـك أما و

كروح  ك،مـ األرواح التل خؾؼفا الل تعال، ففل مبتدؤها مـ طـد الل ألكف خالؼفا

 .غقره مـ الـاس

ربا، ألن الرب َّل يؽقن  فال يؿؽـ أن يؽقنوحف مخؾققة ومـ كاكت رُ 

  .اا بؾ خالؼً مخؾققً 

كذلؽ يف كف )كؾؿة الل(، وبلالؿسقح  وصػويف إضافة الؽؾؿة إلك الل يف 

كف )روٌح مـف(؛ تـقيف إلك شرف بلالؿسقح  وصػإضافة الروح إلك الل يف 

 .إلك ذاتف الؿؼدسة الؽؾؿة والروح الؿسقح، حقث أضاف الل

ـٌ  ـْ أم  باِل َأٍب كؿا تؼدم، وُهق َأْمٌر َهـق ـ
وَهَذا اْلَحْؿؾ َحَصَؾ يف َرِحـِؿ َمْريَؿ مِ

قرة أْن َيُؽقن يف َهَذا َدَّللٌة وَطالمٌة لؾـَّاس  ـْ َخْؾِؼف بَِفِذه الصُّ
، واْلِحْؽؿة مِ

ِ
َطؾك الل

 َطؾك أمريـ:

ع يف َخْؾِؼفؿ، َفَخَؾَؼ أَباُهؿ آَدَم مِـ َغْقِر َذَكٍر كؿال َقْدر األول: ِذي َكـقَّ  الَّ
ِ
ِة الل

ـْ َذَكٍر 
ريَّة مِ ـْ َذكٍر باِل ُأْكَثك، وَخَؾَؼ َبؼقَّة الذُّ

اَء مِ وُأْكَثك، إَّلَّ وَّل ُأْكَثك، وَخَؾَؼ َحقَّ

ـْ ُأْكَثك باِل َذَكٍر، فدل ذلؽ َطؾك كَ  خؾؼف الل اْلَؿِسقح فننَّ 
 وَطظِقِؿ مِ

ِ
َؿاِل ُقْدرِة الل

َؿاواِت واألَْرِض   بَِعِزيٍز، َفَخْؾُؼ السَّ
ِ
مِـ َخْؾِؼ  أكربُسْؾَطاكِف، وَلْقَس َهَذا َطؾك الل

 .يعؾؿقنالـَّاِس وَلؽِـ َأْكَثر الـَّاس َّل 
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ـْ َذَكر وُأْكَثك، َكَؿا ُهق َحاُل َسائِر اْلبَ 
َشر، وَقْد َفالُل َقادٌر َطؾك أْن َيْخؾَؼ َبشًرا مِ

ـْ َذَكٍر باِل ُأْكَثك، َكَحال 
َيْخؾُؼ مِـ َغْقِر َذكٍر وُأْكثك، َكَحال َأبِقـا آَدَم، وَقْد َيْخؾُؼ مِ

تل َخَؾَؼفا الُل مِـ ِضَؾع آَدم، وَقْد َيْخؾُؼ مِـ ُأْكَثك باِل َذَكٍر، َكَحال  اء الَّ ـَا َحقَّ ُأم 

ـِ َمْريَؿ، وَقْد َيْخؾؼ مِ ااْلَؿِسقِح  ـَ األُم  الَعاقِر، َكَحال األَْكبقاِء ْب
ُجؾ اْلَؽبقِر ومِ ـَ الرَّ

َكر واألُْكَثك َشقًئا، َّل َذَكًرا وَّل ُأْكَثك، َكَحاِل  ـَ الذَّ
إْبَراِهقؿ وَزَكريَّا، وَقْد َّل َيخُؾؼ مِ

وِجقـ ُذكقًرا باِل إَكاٍث، وَقْد َيْخؾُؼ مِـُْفؿَ  ـْ بِف ُطؼٌؿ، وَقد َيْخؾُؼ مِـ الزَّ ا إَكاًثا باِل َم

، إَذا إَكاًثا ، َفالُل َقادٌر َطؾك ُكؾ  َشلٍء وُذكقًرا ُذكقٍر، وَقْد َيْخؾؼ مِـُْفؿا 

( َفَقُؽقن ـْ ې ﴿، َكَؿا َقاَل الُل يف الُؼرآِن: ذلؽ الشلء َأَراَد َشقًئا َفنِكََّؿا َيُؼقل لُف: )ُك

 .(1)﴾وئەئ وئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڻ ۀ ﴿َوَقاَل الل َتَعاَلك: 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 .(1)﴾﯁﮿ ﯀ 

ر الل هبا مريؿ  ـٰفقة الؿطؾؼة هل الحؽؿة الثابتة يف اآليات التل َبشَّ فالؿشقئة اإلل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿بقَّلدة طقسك، كؿا قال الل تعالك طـ مريؿ أهنا قالت: 

ذا قال ، ولف ، ومع مشقئة تؽقن قدرتف﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ

                                          

 .42سقرة الـحؾ:  (1)

 .119 – 116سقرة البؼرة:  (1)
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َ
 !ب؟ر

 .(1)﴾ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ بعدها

خؾؼف الل يف الؽقن سقاء كان هذا الؿخؾقق  مخؾقٍق  ومـ الؿعؾقم أن كؾَّ 

ا لؾـظام الطبقعل يف الخؾؼ أو مختؾػ طـف )مثؾ آدم وحقاء وطقسك( فنكف تابعً 

الذي أوجده مـ العدم، وقد أمر الل بالتػؽر يف  يدل طؾك طظؿة الل 

 ، ومعـك اآلية الؽريؿة:(1)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿مة فؼال هذه الحؼقؼة الفا

تدل طؾك ِوحداكقة  طؾك قدرة الل تعالك، وِطربٌ ويف خؾؼ أكػسؽؿ دَّلئُؾ 

رتؿ َّل خالؼؽؿ، وأكف َّل إلـٰف لؽؿ يستحؼ العبادة سقاه، أَغَػؾتؿ طـ هذا، فِص 

 تبصرون حؽؿة الرب وغايتف مـ الخؾؼ؟!

 -مـ أم  بال أب-يؿ هبذه الطريؼة أن َخْؾَؼ الؿسقح طقسك ابـ مر الثاين:

خؾؼف هبذه بؿعجزات كثقرة دلت طؾك كبقتف، أولفا  هدلقؾ طؾك كبقتف، فؼد أيَّد

يف كتاب: فا ر الل جؿعسَّ ثؿ إيتاؤه اإلكجقؾ، ومعجزات أخرى، ي، الطريؼة

العظقؿة لؿريؿ العذراء وابـفا الـبل العظقؿ الؿسقح طقسك ابـ مريؿ يف  الؿؽاكة »

 .(1)«سالمديـ اإل

 

                                          

 . 49سقرة آل طؿران:  (1)

 . 11سقرة الذاريات:  (1)

 هذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا اَّلسؿ. (1)
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ُُدةــائـؽ

ذكر الل يف الؼرآن أن أباكا آدم خؾؼف الل مـ روحف، وذلؽ يف آيتقـ مـ 

 الؼرآن وهؿا ققلف تعالك طـ آدم:

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۋ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

 .(1)﴾ى ائ

ا يف قصة أمر الل الؿالئؽة بالسجقد ويف اآلية األخرى جاء ِذكر ذلؽ أيًض 

  ققلف تعالك:ا، وذلؽ يفآلدم تحقة لف وتؽريؿً 

 .(1)﴾ھ ھ ھ ےھ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

ُُرىــدةُأخـائـؽ

ق بالؿسقح طقسك ابـ  جاء يف الؼرآن وصُػ الـبل يحقك بـ زكريا بلكف َصدَّ

مريؿ، وطبَّر يف ذلؽ السقاق طـ الؿسقح بقصػف )كؾؿة مـ الل(، وذلؽ يف ققلف 

 :اطـ الـبل زكريَّ  تعالك

ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ﴿

 .(1)﴾ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ 
                                          

 .7سقرة السجدة:  (1)

 .17سقرة الِحجر:  (1)

 .17سقرة آل طؿران:  (1)
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ق  مـ آمـ  ُل أوَّ  ، ففقبؽؾؿة من اهلل وهو الؿسقحومعـك اآلية أن يحقك صدَّ

قف. $بالؿسقح   وصدَّ

    

اإليؿان بالؿسقح طؾك هذا الـحق هق اإليؿان الؿؼبقل، فؿـ ا، فنن ختامً و

لؿ يحصؾ مـف ذلؽ فؼد خالػ أمر الرب، وطصاه، وكػر بف، واستحؼ دخقل 

 .ؼرآن العظقؿألكف رد خرب ال، الـار
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ِ
 
صو

َ
ف
ْ
ِِاى خامس 

ْ
ِ:ِاى

 
حق

ْ
ي يىِم  ِِف 

 
ِِفٌائد

 
ة امَّ

َ
ِع

  اْلِػْفرْست

ـَ  اإِلْخالصِ  ُسقرةُ   -1, س اْلؽَِتاب مِ  (.اْلَؽريؿ رآنِ )الؼُ  الـُؿـَؼـدَّ

ـَ  الُؽرِسل آيةُ   -2, س اْلؽَِتاب مِ  (. اْلَؽريؿ رآنِ )الؼُ  الـُؿـَؼـدَّ

ـْ  ُكبذةٌ   -3, وَمانا َطَؼائدِ  َط  .لرُّ

ةُ   -4, ـِ ا ِطقَسك اْلَؿِسقح واْبـفا اْلَعْذراء َمريؿَ  قِصَّ  .َمْريؿَ  ب

 .َطؾقَفا واْلجقاُب  ُشبفةٌ   -5,

ـِ  َكؾَِؿة َمْعـك يف َفائدةٌ   -6,   )اب
ِ
 .األََكاِجقؾ َبْعض يف اْلقاِرَدة( الل

ة.  -7,  َفقائِد َطامَّ

ـَ  إِيَؿاكقَّةٌ  َهَؿَساٌت   -8,  .الَؼْؾِب  لكإِ  اْلَؼْؾِب  مِ
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(1) 

لُاْدُْؾَحق ـِْؽَتابُِمَنُُاإِلْخالِصُُُسوَرة:ُاألوَّ سُا   اــُؿـَؼـدَّ

ـَْؽِريمُرآن)اـُؼُ ُ(ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :اْلَؽريمِ  اْلُؼرآنِ  فِي اهللُ  َقاَل 

 .(1)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

َُُُُتْػِسُر ُورةاـسُّ

 الـَّ  ُهق اآليةِ  بَِفِذه اْلُؿَخاَصب ؛﴾ٱ﴿
ُّ
دٌ  بل : لفُ  اللُ  َيُؼقل ، ُمحؿَّ

َفا ُقؾ ُسقُل  َأيُّ  :الـَّاسِ  لُِؽؾ   الرَّ

د اللُ  ُهق: أْي  ؛﴾ٻ ٻ ٻ﴿ بقبقَّة بِاألُلقهقَّة اْلُؿَتػر   واألَْسؿاء والرُّ

َػات،  .فِقفا َأحدٌ  ُيَشاِركف َّل والص 

ِذي: أي ؛﴾پ پ﴿  .فااَجاتِ َح  مِـف وَتطؾُب  اْلَخالئِؼ  َجؿقعُ  لفُ  َتْصُؿد الَّ

 َهِذه ألنَّ  َصاحبٌة، وَّل والدٌ  وَّل ولدٌ  لفُ  َلقَس : أي ؛﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿

ا اْلَؿخُؾققِقـ، ِصَػات  َأطؾؿُ  وَهق َشلٌء، َكؿثؾفِ  وَلقَس  َشلٌء، ُيْشبفف َفال اللُ  أمَّ

 .َغقِره مِـ بِـَْػِسف

                                          

 .سقرة اإلخالص (1)
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 أْسؿائفِ  يف َّل َشبقٌف، وَّل ُمَؿاثٌؾ  لفُ  َلقَس : أْي  ؛﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

س وَتَعالك َتَبارك َأْفعالف، يف وَّل ِصَػاتف يف وَّل  .وَتَؼدَّ

ّْزَه َٗقْذ  َِ َسةُّ َأ  في اْىَؼِظيَخ ُع٘ىٖب، في اْىَقِظيشح اىضُّ٘سح َِٕزٓ اىَؼبىَي

ِّيٖب،  :َع٘ائَف َصالِس َػيٚ ىيشَّدِّ ٍََؼب

ِذيـ اْلُؿْشِركقـ :األُوَلى   َطْفد يف َكاُكقا الَّ
 
دٍ  الـَّبل ِذيـ ُمحؿَّ  الَّ

 .الل َبـاُت  اْلَؿالئِؽة إنَّ : َقاُلقا

ِذيـ اْلَقُفقد :الثَّاكِقة ـُ  ُطـزيرٌ : َقاُلقا الَّ   اب
ِ
 .الل

ِذيـ( َؿِسقحققنَ )الْ  الـََّصاَرى :الثَّالِثة   ابـ اْلَؿِسقح إنَّ : َقاُلقا الَّ
ِ
 .الل

ـْ  اللُ  َفـََػك َػات؛ َهِذه َكْػِسف ط  .َقاصًعا اكػقً ( والِؿثؾِـقَّة قَّلَدة)الْ  الص 

  َقاَل  وَقدْ 
ُّ
دٌ  الـَّبل َبـِي: َتَعالى اهللُ  َقاَل »:  ُمحؿَّ  َوَلمْ  آَدمَ  اْبنُ  َكذَّ

 .َذلَِك  َلهُ  َيُؽنْ  َوَلمْ  َوَشَتَؿـِي َذلَِك، َلهُ  َيُؽنْ 

ا ُل  َوَلْقَس  ،(َبَدَأكِي َكَؿا ُيِعقَدكِي َلنْ : )َفَؼوُلهُ  إِيَّايَ  َتْؽِذيُبهُ  َفَلمَّ  بَِلْهَونَ  ِق اْلَخؾْ  َأوَّ

 .إَِطاَدتِهِ  ِمنْ  َطَؾيَّ 

ا َخَذ : )َفَؼْوُله إيَّايَ  َشـْتُؿهُ  وأمَّ َؿُد، األََحُد  َوَأَكا ،(َوَلًدا اهللُ  اتَّ  َألِْد  َلمْ  الَِّذي الصَّ

 .الحديث اكتفك. «َأَحٌد  ُكُػًوا َلي َيُؽنْ  َوَلمْ  ُأوَلْد، َوَلمْ 

ـمِ  وإيَّاُكؿ َيْجَعَؾـل أنْ  اللَ  َأَسلُل   الَػالِح  إِلك لفُ  َهاِدًيا َفَؽان الُؼْرآنَ  َقَرأَ  ؿَّ

َشاد،  .اْلَجـَّة إِلك لفُ  َقائًِدا اآلِخرة ويف والرَّ
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(2) 

ايِنُُاْدُْؾَحُقُ ـُْؽْرِدُُآيُةُُ:اـثَّ ـِْؽَتابُِمَنُُا سُا ُُاــُؿـَؼـدَّ

ـَْؽِريمُْرآِنُ)اـُؼُ ُ(ا

  َتْعظِقؿ ُهق اْلقاِجُب 
ِ
ـْ  وَتـِْزيُفف الل واتحاده  فؿفق ُؾقلِفُح  أوْ  َخْؾِؼف، َفةُمَشابَ  ط

َفا اْسَتِؿع اْلَؿِسقُح، ُهق واْلَؿِسقُح  الُل، ُهق َفاللُ  ،معفؿ ُتفا اْلَؽريؿ الَؼارُئ  أيُّ  وأيَّ

تل، اْلُؼرآن يف آيةٍ  َأْطَظؿ يفالؿذكقرة  اللُ  اتِصػبعض  إِلك اْلَؽريؿةُ  الَؼارئةُ   والَّ

ك   آيةُ  ُتـسؿَّ
 
 :الُؽْرسل

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ڻ ۀ﴿

     ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 .(1)﴾ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

 لَِؿا وَذلِؽ وَأجؾُّفا، وَأْفَضُؾفا اْلُؼـرآنِ  آَياِت  َأْطظؿُ  ِهل اْلَؽريؿةُ  اآليةُ  َفَفِذه

  ِصَػات مِـَطَؾقف  اْشَتؿؾت
ِ
 يف التَّْرِغقب يف األََحاِديُث  وَرَدِت  َفؾَِفَذا ،اْلَؽريؿةِ  الل

 وأْدَبارِ  ُكقمِف وِطـد ،وَمساءً  َصَباًحا َيُؼقُلفا لإلْكَسان ِورًدا وَجـْعـؾِفا َقراَءتَِفا،

َؾقات  .اْلَؿْؽُتقبات الصَّ

                                          

 .111سقرة البؼرة:  (1)
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 الحؼُّ  فُ اإللـٰ َفُفق ِسقاه، بحؼ   َمْعبقدَ  َّل: أْي  ؛﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿: َفَؼقُلف 

ِذي ف والطَّاَطة اْلعـباَدةِ  َأْكقاعِ  َجؿقعُ  َتُؽقن أنَّ  ــَتَتعقَّ  الَّ  ، لفُ  والتَّللُّ

 لَِرب ف، طبًدا َيُؽقن أنْ  اإِلْكَسان َطؾك َفَقِجُب  كَِعِؿف، وَطظِقؿ ِصَػاتف وَكَؿال لَِؽَؿالف

 َتَعالك للا ِسقى َما ُكؾُّ ا أن ا جازمً ا اطتؼادً معتؼدً  لِـَقاِهقف، ُمْجتـًبا وامِره،أل ُمْؿَتثاًل 

  ِسقى َما ُكؾَّ  ألنَّ  ،َباصؾةٌ  فَِعَباَدتف
ِ
ـْ  َفؼقرٌ  ُمدبَّرٌ  َكاقٌص  َمْخؾقٌق  َفنكَّف الل  َجـِؿقع مِ

ـْ  َشقًئا َيْسَتِحؼُّ  َّل اْلقُجقه،  أوْ  كبقًّا ،َجؿاًدا أوْ  َبَشًرا َكانَ  َسقاءٌ  ْالِعَبادة، َأْكقاعِ  مِ

 .َذلِؽ َغقرَ  أوْ  َقربًا أوْ  ًراَقؿَ  أوْ  َشْؿًسا أوْ  َصؾقًبا أوْ  َحَجًرا

 ـْ  ُهؿا اْلَؽريؿانِ  اَّلْسؿانِ  ذانِ هـٰ ؛﴾ہ ہ﴿: َققُلف  َأْسؿاءِ  َأْطظؿِ  مِ

 
ِ
  َفنِنَّ  ، الل

ِ
ـَ  َتْسعةً  لل نِ  اَّلْسَؿانِ  َذانِ وهـٰ اْسًؿا، وَتِسعق  َسائِر َطؾك َيدَّلَّ

  اْلُحْسـَك، األَْسؿاءِ 
ُّ
 ِصَػات ْلَجِؿقع اْلُؿْسَتْؾِزَمة امِؾةُ اْلؽَ  اْلَحقاةُ  لفُ  َمـ ُهق :َفاْلحل

اِت، ِؿع الذَّ ِذي ُهق: واْلَؼققمُ  َذلِؽ، وَكحق والُؼْدرة واْلِعؾؿ واْلَبصر َكالسَّ  َقامَ  الَّ

تل األَْفَعال لَِجِؿقع ُمْسَتؾزمٌ  وَذلِؽ بَِغقِره، وَقامَ  بِـَْػِسف  اْلَعالِؿقـ؛ َربُّ  بَِفا اتََّصػ الَّ

زْ  َكاْلَخؾِؼ   يف َداِخٌؾ  َذلؽ َفُؽؾُّ  التَّدبقِر، َأْكقاعِ  وَسائر واإِلْحقاءِ  واإِلَماتةِ  ِق والر 

  قـقُّقمِـقَّـة
ِ
 . الل

 ــَـةُ  ؛﴾ھ ھ ھ ے ے﴿: َققُلف  َمْعروٌف، والـَّقم الـَُّعاس، ِهل الس 

َماتف وَّل الـَّقم َيْعَتريف َّل اللَ  أنَّ : اآليةِ  وَمْعـَك  َّل وُهق َكْؼٍص، ِصػةُ  الـَّقم ألنَّ  ،ُمَؼد 

ه الـَّْؼصِ  وِصػاُت  أْيًضا، َكؼصٍ  ِصَػةُ  والتعب َتَعٍب، َبْعد إَّلَّ  َيْحُصؾ ـِ  اللُ  َيـَتـــزَّ  َط
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ـَ  َبقجفٍ  كؼٌص  َيْعَتريف َّل اْلَؽَؿال، بِِصَػات اْلُؿتَّصُػ  ُهق َبْؾ  بِفا، اَّلت َصاف  مِ

ـْ  اللُ  َقاَل  َكؿا اْلقُجقه،  يف وَقاَل  ،(1)﴾ںڱ ڱ ڱ ڳ ڱڳ ﴿: َكْػِسف َط

 .(1)﴾چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃڃ ﴿: َأْخرى آيةٍ 

 ﴿َهَذا يف َشلءٍ  لُِؽؾ   اْلَؿالِؽ ُهق أْي  ؛﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

َؿاواُت  لُف، َمْؿؾقكٌ  َسقاهُ  َما وُكؾُّ  اْلَؽْقِن، شؿس  مِـ َبْقـَُفؿا وَما واألَرُض  َفالسَّ

 اللُ  َيدب ُرها لُف، َمْؿؾقكةٌ  فاَفُؽؾُّ  وَحققاَكاِت  وَبَشرٍ  وبحارٍ  ِجبالٍ وقؿر وكجقم و

ذ  َيْرزُقفؿْ  ، بِفؿ َرحقؿٌ  َهَذا َمعَ  وُهق َشاَء، َكَؿا فِقَفا َمِشقئتفُ  وُيــػ 

 َلفؿ وُيبقَّـ َلقْسُؾُؽقه، ،لَِجـَّتف اْلُؿقِصؾ الطَِّريِؼ  َطَؾك وَيدلُّفؿ ُدطاَءُهؿ وُيِجقُب 

ِذي الطَِّريؼ  .َتـِبقهَلَقجْ  ،الـَّار إلك ُيمِدي الَّ

 َيْقم ألَحدٍ  َيْشَػعُ  َأَحد َّل: أْي  ؛﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀﴿: َقْقُلف 

َػاَطة ألنَّ  ،إِْذكِف بُِدونِ  اْلِؼقاَمة   مِؾٌؽ  ُكؾَّفا الشَّ
ِ
 َيْشَػع أنْ  َأَحدٌ  َأَرادَ  َفنَِذا َتَعالك، لل

َػاَطة لفُ  اللُ  َأِذن َفنَِذا ًَّل،َأوَّ  اللَ  َيْسَتْلِذن َفنِكَّف اْلَجـَّة ُدُخقلِ  يف اْلِؼقاَمة َيقم ألََحدٍ   بِالشَّ

ـَ  لُِػالنٍ  َشَػاطتِف َقُبقل يف مِـْف اْسَتْلَذن  اللُ  َقبِؾ َفنِنْ  اْلَجـَّة، ُيْدِخَؾف أنْ  الـَّاس مِ

 إلك إَشارةٌ  َهَذا ويف َيْدُخؾ، لؿْ  َيْؼبْؾ  لؿْ  وإنْ  اْلَجـَّة، لفُ  اْلَؿْشُػقع َدَخؾ َشػاَطَتف

  مِْؾِؽ  ُضُفقر
ِ
 .األَْمالكِ  َجِؿقع واْكِؼَطاع اْلِؼَقاَمة َيْقمِ  الل

                                          

 62سقرة الـحؾ: (1)

 19سقرة الروم: (1)
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  َّـَ  َمَضك َما َيْعؾؿُ : أْي  ؛﴾﯁   ﴿: َقاَل  ثؿ  ﴿ األُُمقر، مِ

 بَِتَػاِصقؾ ُمحقطٌ  َتَعالك َفِعْؾؿف اْلُؿْسَتؼبؾ، يف َسَقْحصؾ َما َيْعؾؿ: أْي  ؛﴾

مِفا األُُمقر،  َما إَّلَّ  اَّل يعؾؿقن شقئً  واْلِعَباد ،ضقاهرها وبقاصـفا وُمَتلخِرَها، ُمَتؼد 

 .﴾       ﴿: َقاَل  ولَِفذا ، اللُ  َطؾَّؿُفؿ

  ب   َقَدمِل َمْقِضع ُهق: اْلُؽرِسل ؛﴾ڭڭ ڭ  ﴿: َقْقلف  الرَّ

،  ـَ  ألكَّف ،ُسْبَحاكف اللُ  إَّلَّ  َكقػقَّتف َيْعؾؿ وََّل ِذي اْلَغقِب  مِ  َطؾقف، كطَّؾِع لؿْ  الَّ

 .بَِذلِؽ اللُ  َأَمرَ  َكَؿا بِف اإِليَؿان َفَقِجب

  َؿاوات َوِسع بَِلكَّف اْلُؽْرِسل َوَوْصُػ  َكَؿال َطؾك َيدلُّ  واألَْرَض  السَّ

  َطَظَؿةِ 
ِ
َـّ  ُسْؾَطاكف، وِسَعة  الل  َمْخُؾقَقات َأْكربَ َلْقَس  اْلُؽرِسل ولؽ

 
ِ
حؿـٰ ُش َطرْ  وُهق مِـْف َأْطَظؿ ُهق َما ُهـَاك َبْؾ  َتَعالك، الل َطَؾقف  اْسَتقى الَِّذي ـ،الرَّ

ڈ ﴿: َقْقلِف يف َطَظؿتِف إِلك اللُ  َأَشار وقدْ  َأْيًضا، اْلَغقِب  مِـ وُهق واْرَتَػع، اللُ 

 ُهق -اْلَعربقَّة الؾَُّغةيف - واْلَعرُش  واْرَتَػع، َطال: أْي  ؛(1)﴾ژ ژ ڑ

 .الـُؿْؾؽ َسريرُ 

 َؿاواِت  ِحـػظُ  ُيتِعُبف وَّل ُيـثـِؼـُؾف َّل: أْي  ؛﴾ۇ ۇ ڭ﴿: َقْقُلف  السَّ

بر، اْلَخالُؼ  اْلَؿالِؽ ُفقف ُمْخؾقَقاتف، وَسائِر ِطَباِده وُأمقر َأْمِرها وَتْدبقرُ  واألَْرضِ   اْلُؿدَّ

                                          

 1ف:سقرة صـٰ (1)
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بقبقَّة، بَِتْقِحقد اْلَؿْعُروف ُهق وَهَذا   وَتقِحقد الرُّ
ِ
 اْطتَِؼاد ْعـِلي َخْؾِؼف َطؾك ُربقبقَّتف يف الل

ِده ـْ  اْلُؿَدب ر، اْلَخالؼ اْلَؿالِؽ كَّفبِلَ  َتػرُّ َؿاوات ِحْػظ َذلِؽ ومِ  .واألَْرض السَّ

 ُهق: أْي  ؛﴾ۈ ۆ﴿: َقْقلف  
ُّ
  َطْرِشف، َفْقَق  بَِذاتِه اْلعؾل

ُّ
، فال بَِؼْفره والَعؾل

  ،يستطقع أحد رد أمر أمره
ُّ
 مِـ اْلُؿْطَؾؼ اْلُعؾقُّ  َفؾفُ  ِصَػاتف، لَِؽَؿال بَِؼْدره والعؾل

 .الثَّالثة اْلقُجقه َهِذه

 ِذي اْلَعظِقؿ ُهق: أي ؛﴾ۈ﴿: َققُلف  َجربُوت َطَظؿتِف ِطـْد َيَتضاَءل الَّ

ـْ  َفُسْبحانَ  الَؼاِهرة، اْلُؿُؾقك ُأكقف َجاللِف َجاكِب يف وَتْصُغر اْلَجبابِرة،  اْلَعَظَؿةُ  لفُ  َم

ـْ  ُكؾ   َطؾك والَغؾبةُ  والَؼْفرُ  واْلؽرِبياُء، َؿاءوا األَْرضِ  يف َم  .لسَّ

 َم، وَكَؿا  وَأجؾُّفا، وَأْفضُؾفا الُؼرآنِ  آَياِت  َأْطظؿُ  اْلَؽِريؿة اآليةُ  َفَفِذه َتؼدَّ

ـَ  َطؾقفِ  اْشَتَؿؾْت  لَِؿا وَذلِؽ َػات اْلَعظِقَؿة األُُمقر مِ  اْشَتؿؾت َفَؼدِ  اْلَؽِريؿة، والص 

 :ُأمقرٍ  َطشرةِ  َطؾك اآليةُ  َهِذه

 .﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿كؿا يف ققلف:  ،لل وحده َباَدةاْلعِ  بَِتْقِحقد األَْمر  -1,

  َتْقِحقد  -2,
ِ
 ڭ﴿ ،﴾ہ﴿كؿا يف ققلف:  َخْؾِؼف، َطؾك ُربقبقَّتف يف الل

 .﴾ۇ ۇ

 .﴾ہ ہ﴿كؿا يف ققلف:  ،فَػاتِص و هَأْسؿاءِ الل يف  َتْقِحقد  -3,

  َتـِزيف  -4,
ِ
ـْ  الل ھ ﴿لف: كؿا يف قق اْلَؿْخُؾققِقـ، وُمَشاَبَفة الـَّؼصِ  ِصَػات َط

 .﴾ھ ھ ے ےۓ
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 .﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿كؿا يف ققلف:  ُمْؾؽِف، إَحاصةِ  َبقانُ   -5,

  مِْؾِؽ  ُضُفقر  -6,
ِ
كؿا يف ققلف:  ،األَْمالك َجؿقعِ  واْكَؼطاعُ  اْلِؼَقامة َيْقم الل

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀﴿  .﴾﮹ ﮺ 

 .﴾﯁     ﴿كؿا يف ققلف:  ِطْؾِؿف، إَِحاصةِ  َبقانُ   -7,

ـَ  َشلءٌ  َلُفؿْ  َلقَس  ِعَبادالْ  أنَّ  َبقانُ   -8, َؿُفؿ َما إَّلَّ  الِعؾؿِ  مِ  اللُ  طؾَّ

،  :       ﴿كؿا يف ققلف﴾. 

  كرسل َسعةُ   -9,
ِ
كؿا يف  ،الذي هق مقضع قدمل الرب  الل

 .﴾ڭڭ ڭ  ﴿ققلف: 

  ألَسؿاءِ  َشامِؾةً  َطِؼقدةً  ُتْعَترب بُِؿْػَرِدها اآليةُ  َفِذهف  -11,
ِ
ـةً  تِف،وِصَػا الل  ُمَتِضؿ 

َػات اْلُحْسـك األَْسؿاءِ  لَِجِؿقع   َأَحاِديُث  كُثرت َفؾَِفذا ،الُعال والص 
 
دٍ  الـَّبل  ُمحؿ 

 باِح  يف اإِلْكَسانُ  َيُؼقُلف ِورًدا وَجْعؾِفا قِراءتِفا، يف التَّرِغقب يف  الصَّ

ؾقات وَبْعدَ  َكْقمِف وِطـَدَ  ،واْلَؿَساءِ   .الصَّ
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(3) 

ُُ اـثُْؾَحقاْد وَمانَُطَؼاِئدَُطْنُُُكْبَذةٌُ:ُاـثَّ (1)اـرُّ
 

وَمان ةٌ  ُشعقٌب  الرُّ بَّ  َتْعرُف  َّل َتائِفٌة، َضالَّ   الرَّ
َّ
ـُ  وَّل ،()اللَ  اْلَحِؼقؼل  ُتممِ

 َربََّفا َتْعرُف  اْلَبَفائؿَ  ألنَّ  ،مِـَْفا َخقرٌ  اْلَبفائؿُ  َبؾ اْلَبَفائُِؿ، َتِعقش َكؿا َتِعقُش  بَِرُسقٍل،

ا فِْطَرتَِفا، يف وَمانُّ َكانَ  َفَؼد َفال، ُهؿْ  َأمَّ ـْ  اْلَؽْقن أنَّ  َيْعَتؼدُ  الرُّ  لُِؼقى َخاضعٌ  َحْقلِف مِ

 َكُفبقِب  الطَّبقعقَِّة؛ الظَّقاِهر يف َكَشاُصفا َيْظفرُ  َمرئقٍة، َغقرِ  اْلقُجقِد، َقديؿةِ  َجبَّارٍة،

َياح، الَعقاصِػ   َضالَمف، فُقـبِدد الؾ قؾ يف اْلَبرِق  وَلَؿعاِن األَْمَطار، وُكُزولِ  والر 

ْطد وَصقِت  قاِطؼ الرَّ تل والصَّ ْؿس وُغروِب  اآلَذاَن، َتصؿُّ  الَّ  مِـ َطـف َيـْتُج  وَما الشَّ

د مِـ َطـف َيـْتُج  وَما َشُروقِفا ثؿَّ  والـُُّجقم، الَؼؿرِ  وُضفقرِ  الؾَّقؾ ُقدومِ   الظَّالم، َتبدُّ

 مِـ َطؾقف َيطرأُ  وَما اإلْكَسان، وَكْشلةِ  والـَبات اْلَحققاَكات وُكؿق الُػُصقل، وَتَتابعِ 

ة إِلك َضعٍػ  مِـ اْلِخؾَؼة يف َتَطقراٍت   .َضعٍػ  ثؿَّ  ُققَّ

وَمانُّ اإِلْكسانُ  َفؽانَ  « الـَِّشطة األْرواح» اْسؿَ  الُؼقى َهِذه َطؾك ُيطؾُؼ  الرُّ

 «.اآللَِفة» أوْ 

                                          

؛ فؼد استػدت الؿعؾقمات الؿذكقرة يف هذا الؿؾحؼ مـ الؿبحث األول لألماكة العؾؿقة (1)

: الؿملػ ،«التاريخ طرب تطقرها ومراحؾ الـشلهت مدخؾ -تاريخ الـصراكقة »مـ كتاب: 

 طبد القهاب بـ صالح الشايع.
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وَمان َكَظرِ  يف اآللَِفة َهِذه َطددُ  وَكان ا، َكبقًرا الرُّ  اْلِؿَثال َسبقؾِ  َطؾك َفُفـَاك جدًّ

 الظَّقاِهر َطؾك ُتَفْقِؿـ وآلفةٌ  لؾَغاَبات، وآلِفةٌ  واْلَؿْزَرطة، اْلَؿـِْزل لِِحَراَسة آلفةٌ 

 وَكْحِقها، اْلَعقاِصػ وُهبقب األْكَفار وَفقَضانِ  اْلَبْحر َكـَفـَقجانِ  الثَّائِرة؛ الطَّبقعقَّة

 .وَهَؽذا لؾَعْسَؽر، وآلفةٌ 

خصِ  َطالقةُ  وَكاكْت  وَمانُّ الشَّ ةً  َطالقةً  بآلفتِف الرُّ كَّف بْحَتًة، َماِديَّ
ِ
 َيْعَتؼدُ  أل

م َؽانَ ف مِْفـَتِف، يف لفُ  َمـَْػعَتفا ـَ  ُيؼد  َبائِح َلَفا الُؼرابق   رَضاَها َيـَال لَِؽل ،والذَّ

 َكانَ  ُمَزاِرًطا مِْفـَتِف، يف وفِقرٍ  ِرْبٍح  َطؾك لَِقحُصؾ ،لفُ  َمُعقكتفا ثؿَّ  -اْطتَِؼاده بَِحَسب-

 .َذلِؽ َغقر أوْ  ُحُروبِف، يف الـَّْصر ُيريدُ  َطسؽريًّا رجاًل  أوْ  َصاكًعا، أوْ 

وَمان َكانَ  وَقدْ  تل تِْؾؽ ُخُصقًصا َبشريٌة، ُصقرٌ َلَفا  َمْعبقداٍت  ِطدةُ  لؾرُّ  الَّ

ولة قِـَبؾ مِـ َرْسؿقًّا ُتعبد َكاكت وَماكقَّة، الدَّ  َأْطظؿَ  َكان الَِّذي)جقبقرت(  مِثؾ الرُّ

 بُِعُؼقلِفؿ َيْعَؿُؾقن الَّذيـ ُب َتـفِ  أكََّفا َيْعَتِؼدون َكاُكقا الَّتل)مـقرفا( و ِطـَْدُهؿ، اآللفةِ 

َراطة، آلفةُ )ساتقروكس( و اْلَعؿؾ، يف اْلَؿَفاَرة وأْيِديفؿ ا وَهـُؾـؿَّ  الز   .جرَّ

َؿا أَّكَُّفؿ َيْعَتِؼدون وَمانالرُّ  وَكانَ  ـَ  َطددُ  َزادَ  ُكؾَّ  َفنِكََّفا ُمعقَّـةٍ  آللفةٍ  الَعابِدي

 .َطابِديَفا ُتَؽافِئ أنَّ  يف ورغبةً  اْستْعَداًدا َأْكثر َتُؽقن

ـَ   وَأْطؿاٌل  َمْرمققةٌ  إَِكجاَزاٌت  لفُ  إْمرباصقرٌ  َلُفؿ َماَت  إَذا َأكَُّفؿ اْلُؿْضِحؽ ومِ

ققخِ  َمْجؾَس  َفننَّ  ؛َصاراٌت واْكتِ  َجؾقؾةٌ  وَمانَّ  الش   اإلْمربَاُصقر َذلِؽ اْسؿَ  ُيِضقُػ  الرُّ

تل اآللفةِ  لَِؼائِؿةِ  لِ وتَ  وَفاتِف َبعدَ  ًفاإلـٰ اإِلْمربَاُصقر َفَقِصقر َيعبُدوَكَفا، الَّ  إِلك فحقُّ
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ـَ  لَِعددٍ ( للقف)التَّ  َهَذا َحَصَؾ  وَقدْ  ،ُرَفاٍت   وُأُغْسُطس ْقَصرقَ  مِثؾ األَباصِرة مِ

 .وَغْقرهؿ وتَراَجان

ـَ  كر اْلَجدير ومِ ُؾَطات أنَّ  بِالذ  وَماكقَّة السُّ وَمان  لْؾُؿقاصِـ َتْسؿُح  َكاكْت  الرُّ  الرُّ

َياَكةُ  تِْؾؽ َتْؿـََعف أَّلَّ  بَِشرطِ  أْجـبقةٍ  ِدَياكةٍ  أي   بِاْطتِـَاِق  وَمان آللفةِ  اْلُخُضقع مِـ الد   الرُّ

 َتْعظقؿِ  يف اْلَجِؿقعِ  اْشتِراكَ  ألنَّ  ،وُصُؼقِسفا اْحتَِػاَّلتَِفا يف واَّلْشتِراك ،وَتْعظِقؿفا

 .اآللفةِ  بِرَضا وَكِػقؾ لْؾقِحدِة، َرمزٌ  ُهق آلَِفتِفؿ

 اْلَبُخقر بَِحْرق وَذلِؽ لألَباصِرة، اْلَجِؿقع َتْعظِقؿ َأهؿقَّة َذلِؽ إِلك ُيَضاف

 .َتَؿاثقِؾفؿ َأَمامَ 

وَمانُّ  اُكقنالؼَ  َكان وقدْ  ـْ  ِضدَّ  اِجدًّ  َصارًما الرُّ  .الَؼقاِطد تِْؾؽ ُيَخالِػ َم

وَمانُ  بِِفؿ َبَطَش  َفَؼد الَؼقاِطد لِتْؾَؽ  اْلَقُفقد ُمَخالَػة وبَِسبِب   يف َبْطًشا الرُّ

ـُ  َكاكت َفَؼدْ ، 111 -111 و 92 األَْطقامِ   َتْحَت ( والـََّصارى اْلَقُفقد َؾد)بَ  فَِؾْسطق

وَمان ُسْؾَطة  .ِحقـَئذٍ  الرُّ

وَمان ِطـدَ  واْلَجربُوت الـُُّػقذ َهذا اْلَقُفقد اْسَتغؾَّ  وَقدِ   بِاْلَؿِسقح َلقبطُِشقا الرُّ

م، َكَؿا َـّ  َتَؼدَّ
اه الل وَلؽِ ـَ  َكجَّ َؿاء إَِلك َفَرَفَعف اْلَؼتؾ، مِ ف َأنْ  ُدونَ  السَّ  .أًذى َيَؿسَّ

وَمان، ِطـْد واْلَجربوت الـُُّػقذ َهذا ُبقلُس  اْسَتغؾَّ  اْلَؿِسقح َرْفع َبْعد ثؿَّ   الرُّ

ـَ  ِديـَف لَِقْؿُحقَ  اْلَؿِسقح َأْتَباع ِضدَّ  َفاْسَتْعَداهؿ  ِديـًا َمَؽاَكف ِحؾَّ ويُ  َتؿاًما، األَْرض مِ
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ـْ  ُيَخالُِػف البَّاصِـ يف وَلؽِـَّف الظَّاِهر، يف اْلَؿِسقِح  اْسؿَ  َيْحِؿُؾ  آَخَر،  وَقدْ  َوْجٍف، ُكؾ   مِ

 .بِالتَّْػِصقؾ َذلِؽ َشْرح تؿَّ 

وَمان اْسَتَؿرَّ  ثؿَّ   يف َفَزاُدوا ُقروًكا، الُبْؾَدان َطؾك وِوَّليتفؿ ُكُػقِذهؿ يف الرُّ

ـِ  َتْحِريػ  تؿاًما، َتْحريُػف تؿَّ  حتَّك َقْرٍن، َبْعدَ  وَقْرًكا ِجقؾٍ  َبْعد ِجقاًل  اْلَؿِسقح ِدي

ـٍ  وإْحالُل  ـِ  َيُؿتُّ  َّل َمَؽاَكف آَخرَ  ِدي  َذلِؽ َشْرح تؿَّ  وَقدْ ، بِصَؾةٍ  اْلَؿِسقح لِدي

 .اأيًض  بِالتَّْػِصقؾ

ـْ  ُقرونٍ  ِستَّةِ  َكْحقِ  َبعدَ  ثؿَّ  ًدا َكبقَّف اللُ  َبَعَث  اْلَؿِسقح، َرْفع مِ  ُمحؿَّ

  ِـ ا اإلْسالِم، بِدي ـْ  أكَّف الـَّاُس  َطَرَف  وَلؿَّ ب   ِطـد مِ ا الرَّ  ُهق وأكَّف ،حؼًّ

ـُ الد   حقُح؛ ي ـُ  َفاْكَتَشر َأْفقاًجا، فِقف َدَخُؾقا الصَّ  اْلُؿْسؾُِؿقن َقاَتَؾ  ثؿَّ  اإلْسالِم، ِدي

وَمانَ  ـٍ  َطَؾك َلْقُسقا ألَكَُّفؿ ،الرُّ ـٍ  َبْؾ  َصحقٍح، ِدي  الـَّاسِ  َطَؾك َفَرُضقه َباصٍؾ، ِدي

ُبقا والـَّاِر، بِاْلَحِديد تل لُبْؾَدانا َطؾك وَسْقَطُروا َطَؾقِفْؿ، َفَتَغؾَّ  َيْحُؽُؿقَكَفا، َكاُكقا الَّ

امُ  وِهل ـُ  وَحـؾَّ  وَغْقِرها، وُتركَِقا ومِْصرُ  الشَّ ي حقُح  الد  ـُ  وُهق- اْلَؿْحُػقظ الصَّ  ِدي

ـِ  َمـَحـؾَّ  -اإلْسالمِ  ي ف الد  ِذي اْلُؿَحرَّ ـْ  ُبقلُس  وَضَعف الَّ ـْ  َتبِعف وَم  َأَباصِرة مِ

وَمان،   واْلَحؿدُ  الرُّ
ِ
ـَ  ب  رَ  لل  .اْلَعالؿق
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(4) 

ابعُاْدُؾحُقُ ُةُ:ُاـرَّ ُُاـَعْذراءَُُِمريمَُُِؾصَّ

فا ـِ َُمْريمَُُبِنُاُِطقَسىُاْدَِسقحُواْب

ٌُُُوَتْربِقتفاَُمْريمَُُوَلَدةَُُِطْنَُُأْخبار

  َوَتْؼقاه لَِصالِحف إْسَرائقَؾ، َبـل َصالةِ  َصاحب ُهق َمريؿَ  والدُ  ِطْؿرانُ  َكان 

اولَ  وِطَباَدتف، ًرا وَلَدَها َتْجَعؾ أنْ « َحـَّة» زوجُتف َكَذرْت  ؿَّ ا ا مػرغً أي خالًص - ُمحرَّ

ـْ  َحاضْت  ؛ولًدا اللُ  َرَزَقَفا إنْ  -سؼدِ قت الؿَ ة بَ دمَ لخِ ادة وَ بَ لؾعِ   َّل وَكاكْت  َفْقِرها، مِ

 .اِسؽةالـَّ  اْلَعابِدة: أْي ( ْريؿ)مَ  وَمْعـك بَِؿْريَؿ، َفَحَؿؾت َزوُجفا َفقاَقَعفا َتؾُد،

  ْقَطان أنَّ  َمريمَ  َفْضل َدالئلِ  وِمن  لَِسائر َيْػَعؾ َكَؿا َجـْبِفا يف َيـَْغْزها لؿْ  الشَّ

ـِ  ِطقَسك اْلَؿِسقح وَّلْبـِفا لَفا خاص   َفْضٌؾ  وَهَذا األَْصَػال،  يف َجاء َكَؿا َمْريَؿ، اب

ـِ  اْلَحِديث   َط
 
دٍ  الـَّبِل   ِحَؿاية َبقانِ  يف  ُمحؿَّ

ِ
 َما»: َققلِف يف ْريؿلِؿَ  الل

هُ  إاِلَّ  َمْوُلودٍ  آَدمَ  َبـِي ِمنْ  َيـؿـَس 
ْقَطانُ  (1)  َمسِّ  ِمنْ  (1)َصاِرًخا َفَقْسَتِفل   ُيوَلُد، ِحقنَ  الشَّ

ْقَطاِن،  :-اْلَحِديثراوي - ُهَرْيَرةَ  َأُبق َقاَل  ُثؿَّ  ،«َواْبـَِفا َمْرَيمَ  َغْقرَ  الشَّ

                                          

 بنصبعف لقصقح. يغؿزهأي:  (1)

 يستفؾ صارًخا: أي: يصقح. (1)
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 .(1()1)﴾وئ ەئ ەئ ائ ائى ى ﴿: ِشْئُتؿْ  إِنْ  َواْقَرُءوا

ـِ  وطـف   َط
 
ْقَطانُ  َيْطَعنُ  آَدمَ  َبـِي ُكل  »: َقاَل   الـَّبِل  هِ قَجـْب فِي الشَّ

 .(4)«(1)اْلِحَجاِب  فِي َفَطَعنَ  َيْطَعُن، َذَهَب  ،َمْرَيمَ  ْبنِ ا ِطقَسى َغْقرَ  ُيوَلُد، ِحقنَ  هِ بِنِْصَبعِ 

 َبْقِت  إِلك َرَضاِطفا َفْترةِ  َبْعدَ  َمْريؿَ  بِابـَتِفا َمريؿَ  أمُّ « َحـَّة» َأَتت 

ِذيـ لْؾُعبَّاد َفَسؾََّؿْتفا اْلَؿْؼِدس، ِذي اْلَؿْسجد يف الَّ  َزوُجفا فِقف ُيصؾ ل َكانَ  الَّ

الِة، يف إَماَمفؿ وَكانَ  ِطْؿران،  َفَتـَاَزُطقا والطَّاَطة، اْلِعَبادة َطؾك لُقَربُّقها الصَّ

  ُهق َزكريَّا وَكانَ  َرب قفا،ويُ  َيْؽُػُؾفا َأيُّفؿ َبْقـَُفؿ
َّ
َمان، َذاكَ  يف الـَّبل مـفؿ  َفَطؾَب  الزَّ

ـِ  لفُ  وَيَتـَاَزُلقا بَِؽَػاَلتِفا ُهق َيُؼقمَ  أنْ   وَكبقَّفؿ، َكبقَرهؿ َكانَ  أكَّف َمعَ  َفَلَبْقا، َذلِؽ َط

ـْ  ُقْرطًة، َبْقـَفؿ األَْمرَ  َيْجَعُؾقا أنْ  َطؾك اتََّػُؼقا ثؿَّ   يف َمْريؿُ  َصارْت  بِالُؼْرَطة َفازَ  َفَؿ

ـْ  َكائـًا َكَػالتِف،  .َكان َم

  َمَشقئةُ  َفَؽاكْت 
ِ
ا،لز الُؼْرطةُ  َتُؽقن أنْ  الل ـْ  وَهَذا َكريَّ  ،ژ َمْريؿَ  فضؾ َدَّلئِؾ مِ

                                          

 .16سقرة آل طؿران: (1)

 .( طـ أبل هريرة 1166( ومسؾؿ )1411رواه البخاري ) (1)

لشقطان أن يطعـ مريؿ الل بقـ الشقطان ومريؿ، فؾؿا أراد ا جعؾفهق حجاب  الحجاب: (1)

يف جـبفا صعـ يف الحجاب، وكذلؽ األمر بالـسبة َّلبـفا الؿسقح طقسك ابـ مريؿ، لؿا 

أراد أن يطعـف يف جـبف بلصبعف لقصقح جاءت الطعـة يف الحجاب الذي جعؾف الل بقـفؿا، 

 .صعـتف، فؾؿ يصرخ لؿا ولدتف أمف فحؿاه الل مـ

 (.1166قب الحديث رقؿ )(، ومسؾؿ َطؼ1186رواه البخاري ) (4)



 

 
161 

 

  املسوُح  لِ هَ 
َ
 !ب؟ر

  وَتْربقةِ  َكَػاَلةِ  يف َكاَكت إذْ 
 
ـَ  َكبل ا َرُجاًل  وَلقَس  األَْكبِقاء، مِ  .َطاديًّ

  وَكـَِػ  َكَػالةِ  يف َكبقيَّةً  ْشلةً كَ  َمْريؿُ  َفـََشلْت  
 
ا الـَّبل  َصالِحةً  َكَشلْت  ،َزَكريَّ

  َقاكتةً  َطابِدةً 
ِ
 اْلَؿْؼِدس، َبْقت َمْسجد يف فِقف َتَتعبَّدُ  مِْحراٌب َلَفا  وَكانَ  ، لل

ـَ  َشلءٌ َلَفا  وَحَصؾ تل اْلُؿْعِجَزات مِ ، ِطـدَ  َكراَمتِفا َطؾك َتدلُّ  الَّ
ِ
 كريَّازَ  َفَؽانَ  الل

قِػ  َفاكِفةَ  َفَقِجدُ  اْلِؿْحَرابَطَؾقفا  َيْدُخؾ َتاء، َفْصؾِ  يف الصَّ تَاء وَفاكِفةَ  الش   يف الش 

ْقػ َفْصؾِ   ىئ حئمئ جئی ی ی ی  ىئ ىئ﴿: َطـْفا اللُ  َقاَل . الصَّ

 .(1)﴾حج يث ىثمث  جث يت ىتمت خت حت جت يبمب ىب خب حب جب يئ

ُاُِطـَدُُوَؿَراَمُتفاَُمْريمََُُؽَضاِئل َ َُرِبِّ

  ْبِاْصطَِػاء وَأْخَبرْتَفا كؾَّؿْتَفا، اْلَؿالئَِؽةَ  أنَّ  َمْريم فضل الئِلدَ  ِمن  
ِ
 واْختِقاِره الل

ـَ  كَِساءِ  َخقرَ  َتُؽقن ألنْ  َلَفا َمان، َذلِؽ يف الَعاَلؿق ڻ ڻ ﴿: الُؼرآنِ  يف اللُ  َقال الزَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .راَّلْختِقا ُهق واَّلْصطَِػاءُ . (1)﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

  ْـْ  بَِشارةً َلَفا  كَؼؾْت  اْلَؿالئَِؽة أنَّ  َمْريمَ  َفْضل َدالئِل وِمن   ِطـْد مِ
ِ
 بَِلكََّفا الل

ـُ  ِطقَسك اْلَؿِسقُح  اْسُؿف َبقَلدٍ  َسَتْحؿُؾ  رْتَفا َبؾ َفَحْسب؛ َهَذا َلْقس َمْريَؿ، اب  اْبـََفا بَِلنَّ  َبشَّ

                                          

 19سقرة آل طؿران: (1)

 .41، 41سقرة آل طؿران:  (1)
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  ِطـدَ  َطظقؿةٌ  َمَؽاكةٌ  لفُ  َبْؾ  األَْبـَاء، َكَسائرِ  َلْقَس  اْلَؿِسقح
ِ
ـَ  الـَّاس، وِطـدَ  الل بقـ ومِ  اْلـُؿـؼـرَّ

، ِطـدَ 
ِ
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: الُؼْرآن يف اللُ  َقاَل  الل

 .(1)﴾حئ جئی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ

 ـْ  اْلبَشاَرة َهِذه َمْريؿُ  َتؾؼَّت بت َأكََّفا َمعَ  بِالَؼُبقل، َرب َفا ِطـْدِ  مِ  مِـَْفا َتَعجَّ

ب أيَّؿا  !َزْوٍج؟ َذاَت  َلْقست وِهل ولدٌ َلَفا  َيُؽقن َكْقػ إذْ  ،َتَعجُّ

ـْ  الُؼرآنِ  يف اللُ  َأْخربَ وَقدْ  ِب  َط پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: َطـْفا َفَؼال َمْريؿَ  َتعجُّ

 . (1)﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ـْ  بَشرٌ  بل َيتَّصْؾ  لؿْ : أْي  ؛﴾ٺٿ ٺ ٺ﴿: َمْعـك  .اْلِجـْسقَّة ةِ اْلَعالقَ  ِخاللِ  مِ

( ـ: )كُ لفُ  َيُؼقل َفنِكَّؿا َشقًئا أَرادَ  إَذا، َقديرٍ  َشلءٍ  ُكؾ   َطؾك اللَ  أنَّ  :اآليةِ  وَمْعـى

لُء، َذلِؽ َفقُؽقن ـْ : )اللُ  َقاَل  إذْ  لَِؿْريَؿ، َحَصؾ َما ومِـْف الشَّ ـِ  يف اْلَؿِسقُح  َفؽان ،(ُك  َبْط

فِ    ؾَِؿة)كَ  بَِلكَّف اْلَؿِسقح ُيقَصُػ  ولَِفَذا الَؽؾَِؿة، بَِفِذه ُأم 
ِ
 َققل يف َكَؿا بَِفا َكانَ  ألكَّف ،(الل

 .(1)﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿الَؿالئؽة لِؿريؿ: 

  َـ « إْكِجقؾ ُلقَقا» يف َجاء َما َمعَ  ُمتقافٌؼ  الُؼرآنَّ اْلَخربَ َهَذا أنَّ  الؾََّطائِػ  ومِ

                                          

 .41سقرة آل طؿران: (1)

 .49سقرة آل طؿران: (1)

 .41سقرة آل طؿران: (1)
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(1/18-11 ،14 ،19:) 

ب   َطؾقَفا، اْلُؿـَْعم أيَُّتفا لِك  َسالمٌ : وَقاَل  الكُ الؿَ  إِلقَفا َفَدَخل .18 . َمَعِك  الرَّ

 .الـَِّساءِ  فِي َأْكِت  ُمَباَرَكةٌ 

ا .17 َرت َكالِمه، ِمنْ  اْضَطربْت  َرأْته َفؾؿَّ  َهِذه َتُؽون أنْ  َطَسى َما: وَفؽَّ

 .التَِّحقَّة

 .اهللِ  ِطـَد  كِْعَؿةً  وَجدِت  َقْد  كَِّك أل َمْرَيُم، َيا َتَخافِي ال: اْلَؿالكُ  َلَفا َفَؼاَل  .12

قـَه اْبـًا وَتِؾِدينَ  (1)َسَتْحَبـِؾقنَ  َأْكِت  وَها .11  .َيُسوع وُتَسؿِّ

 ؟َرُجاًل  َأْطرُف  َلْسُت  وأَكا َهَذا َيُؽونُ  َكقَف : لْؾَؿالكِ  َمْريمُ  َفَؼالْت  .14

 :اْلَؿالكُ  َفَلَجاَبَفا

 .اهللِ  ىَلَد  ُمْؿؽِنٍ  َغقرَ  َشيءٌ  َلْقَس  ألكَّه .19

  َل وَمع َضا، بِالَؼُبقل بِاْلَؿِسقحَلَفا  اْلَؿالئَؽةِ  لِبَشاَرة َمْريؿَ  َتَؾؼ   َأكََّفا إَّلَّ  والر 

ا َحَؿؾْت  ـْ  إذْ  ،َطظِقًؿا َهؿًّ  بَِفِذه بِاْلَؿِسقح َحْؿَؾفا أنَّ  يف األَْمرِ  بَِحِؼقَؼة َقْقَمفا ُيْؼـِع َم

قرة ؟ َبلْمرِ  َكانَ  َصبقعقةٍ  اْلَغقر الصُّ
ِ
 وبِالتَّالل األَْمِر، َحِؼقؼةَ  َيْعؾُؿقن َّل َفُفؿْ  الل

كا، وَيتَِّفُؿقَكَفا اْلَحال َضاِهر َطؾك َفَسقْعَتِؿُدون ا َحَؿؾْت  َفؾَِفَذا بِالز   َطظقًؿا، هؿًّ

                                          

 ؾقـ.حؿِ تحبؾقـ أي: تَ معـك  (1)
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َكا َقْقُمفا َيتَّفؿفا أنْ  َطؾك اْلَؿقَت  وَتَؿـَّت  .بالز 

  َـ َـّ  ُؿْسؾِؿاتالْ  الـ َساء أنَّ  الؾََّطائِػ  ومِ ـِ  َخقرُ  ُهـ َـّ  ،بَِؿْريؿَ  اْقَتَدى َم  ألَكَُّف

تل الَػاِحَشة، فِْعؾ َطؾك اْلَؿقَت  ُيمثِرنَ  وج، َغقرِ  َمعَ  اْلِجـِْسل اَّلت َصال ِهل الَّ  الزَّ

ـَ  اْلَؿِسقحقَّاِت، الـ َساء َحاُل  إِلقف َوَصَؾ  َما بَِخالِف   َهَذا يف الَعظِقؿ التََّساُهؾ مِ

َداَقات واْكتَِشار قع،اْلَؿقُض  ـَ  والَعالَقات الصَّ وِجقَّة، إَصار َخاِرج اْلِجـَْسقـ َبق  الزَّ

اِهَبات َمعَ  َذلِؽ َيْػَعُؾقن الَؼَساوَسة حتَّك َـّ  الرَّ ِطقَّة، كَِساء مِـ وَغْقِره  الَؽـَائِس يف الرَّ

َـّ  الـ َساء َكَرامِة َطؾك َمْؽشقٍف  اْطتَِداء يف وَخارِجفا،  َصريحةٍ  وُمَخاَلَػةٍ  ،وأْزواِجف

تل واآلَداِب  األَْكبقاِء، وَجؿقعِ  اْلَؿِسقح لَِتعالقؿِ   وكَِسائِفؿ، الـَّاس كِرامُ  بَِفا َيَتحؾَّك الَّ

 .اْلُخُصقص وجفِ  َطؾك الَعْذراءُ  َمريؿُ  َّلسقَّؿا

ؾقكقَّات َهِذه َتُؽقن أنْ  ُيعؼُؾ  َففْؾ  تل السُّ  وِسةالَؼَسا َشْخصقَّة مـ ُجزءٌ  ِهل الَّ

 .وَكالَّ  َحاَشا! اْلَؿِسقح؟ لُسؾقكقَّات َتْرجؿةً 

ـْ  الـَّاسِ  َمَسامِع َطؾك اْلَؽـِقسة ِرَجاُل  ُيؾِؼقف َما َذلِؽ مِـ واألَْطَجُب   أنَّ  مِ

 َدَطاَها إَذا كَِسائفؿْ  مِـ اْلقاِحدة أنَّ  ِحقـ يف وُمْحتَؼرٌة، ُمْضَطفدةٌ  اْلُؿْسؾِؿة اْلَؿْرأة

قس  ولقْ  حتَّك َصَؾبِف، َردَّ  َتْسَتطِقع َّل لَِؽقكَِفا ،َمْؼُفقرةً  َذلقؾةً  َجاَءت لؾِػراشِ  الِؼس 

قِس، إِْرَضاءً  َزْوَجَفا َتُخقن َفنِكََّفا ُمَتزوجًة، َكاكْت  يـ لِرَجال لَِؿا لؾِؼس  ـْ  الد   َهْقَؿـةٍ  مِ

طقَّة، أْفرادِ  ُقؾقِب  يف وَمَفابةٍ  وُسْؾطةٍ  َـّ  الرَّ ـَ  إنْ  َـّ بِلكـَّفُ  واْطتَِؼاده قَس  َأْرضق  َفْؼد الِؼس 

ـَ  ، َأْرَضق بَّ  واْبتزازٌ  الُعُؼقل، َطؾك وَضِحٌؽ  ُسْخٌػ  وَهَذا َذلِؽ، مِـ َحاَشاه الرَّ
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ب   إِرَضاءٌ  َهَذا يف َكانَ  لقْ  إذْ  ،الـ َساء ألْطراضِ  َمْؽشقٌف  قُس  َيْطؾُبف َفؾَِؿاَذا لؾرَّ  الِؼس 

ا، ا؟ َمَعَفا الَعالَقةَ  وَيْػعُؾ  سرًّ  !ِسرًّ

 األََكاِجقؾ مِـ َأي   يفكػسف ويؼرر ذلؽ  اْلَؿِسقِح مـ  بِف د األمررِ يَ  لؿْ  ولَِؿاَذا

 !وَغْقِرها؟ األَْرَبعة

 ؟(َمحبَّة اهللُ : )َمُؼولةِ  َحِؼقؼةُ  أينَ : َلطقػة َخاصرةٌ 

ِػقـ َحؼ   مِـ إنَّ  َػاِت  اْلُؿَثؼَّ ـْ  َيَتساَءُلقا أنْ  واْلُؿَثؼَّ  الَؼَساوَسة زازِ اْبتِ  َضاِهرةِ  َط

اهباِت  الَبـَات ألَْطراض ، والرَّ ر  ـَ  بِالس   وَما اْلقاقِع، يف( َمحبَّة الل: )َمُؼقَلة َأَثرُ  َفلي

 !َحِؼقَؼُتفا؟ ِهل

ِػقـ َحؼ   ومِـ ػات اْلُؿَثؼَّ ـْ  -أْيًضا- َيتَساَءُلقا أنْ  واْلُؿَثؼَّ ( َمحبَّة : )اللُ َمُؼقَلة َط

تل َدها الَّ ـِ  يف اْلَؽـَائِس، يف َكثقًرا اِوسةالَؼَس  ُيرد  ـَ  اآلَخرِ  اْلَجاكِب  َطَؾك أكَّف ِحق  مِ

ـَ  َتْعذيٍب  ُغرُف  ُتقَجدُ  اْلَؽـائسِ  ف لَِؿ ـَ  َأَحدٍ  إِلك ُمحِرجةً  َمـطؼقَّةً  َأْسئؾةً  ُيقج   مِ

ـْ  الَؼَساِوَسة  اْلَؿِسقحقَّة؟ َطَؼائِد َط

  ْرها -اْلَؿالئِؽةِ  َأْطظؿُ  قوهُ - ِجربيَؾ  أنَّ  َمْريمَ  َفْضل َدالئِل وِمن  َمرةً  َبشَّ

م وَقدْ  بِاْلَؿِسقح، َسَتْحؿؾ بَِلكََّفا ُأَخرى َرْتَفا اْلؿالئَِؽة أنَّ  َتؼدَّ  َفَجاءَ  َذلِؽ، َقبَؾ  َبشَّ

رها -اْلَؿالئِؽةِ  طظؿُ أَ - ِجربيُؾ  ـذَ  لُقبش   َهقئةِ  َطؾكَلَفا  َفَتؿثَّـؾ اْلبَِشارة، َهِذه ولـُقــَـػ 

ـْ  َكاِحقةٍ  يف وِهل وَجاَءها ،اْلَبشرِ   َقدْ  بَِلكَّف وَأْخربََها أَحٌد، َيَراَها َّل اْلَؿْؼدسِ  َبقِت  مِ
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تل اْلبَِشاَرة َتْحؼقِؼ  َمْقطدُ  َجاءَ  ـْ  اْلَؿالئَِؽة بَِفا َأْخربَها الَّ  َحْؿؾفا وِهل َقبُؾ، مِ

 أنْ  لِل َكقَػ : ِجربيَؾ  وَسَللت ُأْخَرى َمرةً  اْلبَِشارة َهِذه َمْريؿ َفاْسَتغربْت  بِاْلَؿِسقح،

َجال؟ َمعَ  اْلَػاِحشة َتْػعؾ َبـِغـقًّا وَلسُت  َزْوٍج  َذاَت  َلْسُت  وَأَكا َأْحؿؾ  !الر 

  أْمرُ  ُهق َهَذا بَِلنَّ  َجربيُؾ  الـَؿـَؾُؽ  َفَلَجاَبَفا
ِ
 َقُبقل إَّلَّ  َلـَا وَلقَس  واْختِقاره، الل

  َأمرِ 
ِ
 َربُّف بِف َأْمره َما َجربيُؾ  َفَػعَؾ  َشلٍء، ُكؾِ  يف اْلَبالِغة ِحْؽؿةالْ  لفُ  واللُ  وَتـِْػقذه، الل

، إِلك ثؿَّ  َفْرِجفا إِلك الـَّْػَخةُ  َفقَصؾِت  َمْريَؿ، َقِؿقصِ  َجْقب يف َفـََػخ 

، مِـ الـ َساء َتْحَؿؾ َكَؿا بِاْلَؿِسقح َفَحَؿؾْت  َرِحـِؿـفا، َـّ  يف َجـِقـُفا َفَؿَؽَث  َأْزواِجف

ة، َهِذه َسْردِ  يف اللُ  َقاَل  وَلَدْتف، ثؿَّ  َأْشفٍر، َتْسَعةَ  فاَبْطـِ  « َمْريؿ» ُسقرة يف وِهل الِؼصَّ

ـَ   :اْلَؽريؿِ  الُؼرآنِ  مِ

ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک گ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
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ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

گ گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڻ ں ں ڻ ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڻ ۀ

 ائ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .(1)﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

ُُْعؾِقُق ُاآلَياِتَُُطذُاـتَّ

ـْ  َمْريؿَ  َرِحـؿِ  يف َحَصَؾ  اْلَحْؿؾ َهَذا  َقْدرةِ  َكَؿال َطؾك َيدلُّ  وُهق َأٍب، باِل أم   مِ

 
ِ
ـٌ  ولؽِـَّف بِالَفـق ــ، َلْقَس  ْمرٌ أَ  وُهق َتَعالك، الل ، َطؾك َهـق ـ

ِ
ـْ  واْلِحْؽؿة الل  بَِفِذه َخْؾِؼف مِ

قرة   َقْدرةِ  َطؾك لؾـَّاس وَطالمةٌ  َدَّللةٌ  َهَذا يف َيُؽقن أنْ  الصُّ
ِ
ِذي الل ع الَّ  يف َكـقَّ

ـْ  اءَ َحقَّ  وَخَؾَؼ  ُأْكَثك، وَّل َذَكرٍ  َغْقرِ  مِـ آَدمَ  أَباُهؿ َفَخَؾَؼ  َخْؾِؼفؿ،  ُأْكَثك، باِل َذكرٍ  مِ

ريَّة َبؼقَّة وَخَؾَؼ  ـْ  الذُّ ـْ  أْوَجَده فنكَّف اْلَؿِسقح إَّلَّ  وُأْكَثك، َذَكرٍ  مِ  َذَكٍر، باِل ُأْكَثك مِ

ْت  باطقَّة الِؼْسَؿة اْلَؿِسقح بَِخؾِؼ  َفتؿَّ الرُّ
ة (1) الَّ   ُقْدرةِ  َكَؿالِ  َطؾك الدَّ

ِ
 وَطظِقؿِ  الل

                                          

 .16-16سقرة مريؿ:  (1)

  :ربعة أقسامالـاس يـؼسؿقن يف كقػقة خؾؼفؿ إلك أ الؿؼصقد بالؼسؿة الرباطقة: أن (1)

 َمـ ُولَِد بال ذكر وَّل أكثك، وهق أبقكا آدم، خؾؼف الل مـ صقـ. الؼسم األول:
= 
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  َطؾك َهَذا وَلْقَس  ُسْؾَطاكِف،
ِ
َؿاواِت  َفَخْؾُؼ  بَِعِزيٍز، الل  َخْؾِؼ  مِـ َأْطظؿُ  واألَْرضِ  السَّ

 .يعؾؿقن َّل الـَّاس َأْكَثر وَلؽِـ الـَّاسِ 

ـْ  َبشًرا َيْخؾَؼ  أنْ  َطؾك َقادرٌ  َفاللُ   وَقدْ  اْلَبَشر، َسائِر َحاُل  ُهق َكَؿا وُأْكَثك، َذَكر مِ

ـْ  َيْخؾُؼ  وَقدْ  آَدَم، َأبِقـا َكَحال وُأْكثك، َذكرٍ  َغْقرِ  مِـ َيْخؾُؼ   َكَحال ُأْكَثك، باِل َذَكرٍ  مِ

ـَا اء ُأم  تل َحقَّ  َكَحال َذَكٍر، باِل ُأْكَثك مِـ َيْخؾُؼ  وَقدْ  آَدم، ِضَؾع مِـ اللُ  َخَؾَؼفا الَّ

ـِ  اْلَؿِسقِح  ـَ  َيْخؾؼ وَقدْ  َمْريَؿ، ْب ُجؾ مِ ـَ  اْلَؽبقرِ  الرَّ  األَْكبقاءِ  َكَحال الَعاقِر، األُم   ومِ

ـَ  َيخُؾؼ َّل وَقدْ  وَزَكريَّا، إْبَراِهقؿ َكر مِ  َكَحالِ  ُأْكَثك، وَّل َذَكًرا َّل َشقًئا، واألُْكَثك الذَّ

ـْ  وِجقـ مِـ َيْخؾُؼ  وَقد ُطؼٌؿ، بِف َم  باِل إَكاًثا مِـُْفَؿا َيْخؾُؼ  وَقدْ  إَكاٍث، باِل ُذكقًرا الزَّ

 إَذا ، َشلءٍ  ُكؾ   َطؾك َقادرٌ  َفاللُ  وُذكقًرا، إَكاًثا مِـُْفؿا َيْخؾؼ وَقدْ  ُذكقٍر،

ـْ : )لفُ  َيُؼقل َفنِكََّؿا َشقًئا َأَرادَ  ې ﴿: الُؼرآن يف اللُ  َقاَل  َكَؿا ،ذلؽ الشلء َفَقُؽقن( ُك

 .﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 

                                          
= 

ـا حقاء، خؾؼفا الل مـ آدم، مـ أحد  الؼسم الثاين: َمـ ُولَِد مِـ ذكر بال أكثك ، وهل ُأمُّ

 أضالطف.

 : َمـ ُولَِد مـ أكثك بال ذكر، وهق الؿسقح طقسك ابـ مريؿ.الؼسم الثالث

 َمـ ُولَِد مـ ذكر وأكثك، وهؿ طامة الـاس. م الرابع:الؼس
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: الُؼرآن يف اللُ  وَقاَل 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائې ې ې ې ى ى 

 .(1)﴾ېئ ېئ

  :اْلَؽريؿةِ  اآليةِ  وَمْعـى
ِ
َؿقات ُمؾُؽ   لل  فِقفَؿا، وَما واألَْرضِ  السَّ

ـَ  َيَشاءُ  َما َيْخؾُؼ  ـْ  َيَفُب  اْلَخؾِؼ، مِ ـْ  َيَشاء لَِؿ ، ُذُكقر َّل إَكاًثا ِطَباِده مِ َـّ  وَيَفُب  َمَعف

ـْ  ُكقر َيَشاء لَِؿ ـْ   وُيْعطِل َمَعُفؿ، إَكاث ََّل  الذُّ ـَ  َيَشاء لَِؿ  الـَّاسِ  مِ

َكر ـْ  وَيْجَعؾ واألُْكَثك، الذَّ  َطؾك َقديرٌ  َيْخُؾؼ، بَِؿا َطؾقؿٌ  إكَّف لُف، ُيقَلد ََّل  َطِؼقًؿا َيَشاء َم

 .َخْؾَؼف أَرادَ  َشلءٌ  ُيْعِجُزه ََّل  َيَشاء، َما َخْؾِؼ 

ةً  لؾـَّاسِ  وَدَّللةً  آيةً  َكانَ  اْلَؿِسقح َخْؾؼ أنَّ  َفاْلَحاِصُل   إْسَرائِقؾ ولِبـل َطامَّ

ة   ُقْدَرة َطظِقؿ َطؾك َخاصَّ
ِ
 َأَماَمـَا َفَؾْقَس  َيَشاء، َكَؿا بِاْلَخْؾؼ وات َصافف  الل

ب   وَتْعظِقؿُ  بَِذلِؽ اإِليَؿانُ  إَّلَّ  َهَذا َبْعدَ   .ُكػقِسـَا يف الرَّ

  َـ ـْ  اْلِحْؽَؿة َهِذه أنَّ  الؾََّطائِػ  ومِ ـْ  اْلَؿِسقح َخْؾِؼ  مِ  َمذُكقرةٌ  أٍب  باِل ُأم   مِ

ـَ  بَِلْيِدي اْلُؿـَْتِشرة اْلَؿَراِجع يف ( 14:9« )إْشِعقاء ِسْػر» َفِػل اْلَقْقم، اْلَؿِسقحقق

  َقْدرة َطؾك آيةً  َكانَ  َحْؿَؾف وبَِلنَّ  بِاْلَؿِسقح، َمْريؿَ  بَِحْؿؾ اْلبَِشارة َجاَءِت 
ِ
 :الل

قُد ا ُيِعطقُؽم وَلؽِنْ »  اْسَؿه وَتْدُطو اْبـًا وَتِؾُد  َتْحبُِل  َراءُ َهالَعذ: آيةً  َكْػُسه لسَّ

 («.َؿاكوئِقل)طَ 
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قدُ   ؾ،َتْحؿِ : أْي  َتـْحـبِـؾ وَمْعـك ُقْدَرتِف، َطؾك َعالَمةهل ال واآليةُ  الُل، هق والسَّ

 .اْلَؿِسقح َأْسؿاءِ  َأَحد ُهق« َطَؿاُكوئقل»و

مـ حؿؾ ة فقلـٰاإلبلن الحؽؿة  ُيممِـُقن ََّل  فنن الؿسقحققـ َهَذا وَمعَ 

آية وطالمة طؾك قدرة الل بقان أن هذا ؿا هق مريؿ لؾؿسقح هبذه الطريؼة إكَّ 

 ابـ اْلَؿِسقح إنَّ ويؼقلقن ا، يجفؾقن هذا تؿامً  بؾ ،)الؿقصقف هـا بالسقد(

ـْ  اللُ  َتَعالك الُل،  .َذلِؽ َط

 ُل  ولؿا ولدت مريؿ الؿسقَح كان  يف وُهق اْلَؿِسقح بِف َكَطؼ َشلءٍ  أوَّ

، َطبدٌ  بَِلكَّف اإِلْقَرار ُهق َؿْفدالْ 
ِ
ف اْلَقُفقدُ  َسَلَل  ِطـَدَما وَذلِؽ لل ـْ  ُأمَّ ـْ : الطَّْػؾ َهَذا َط  مِ

ـَ  ـُ  إكَّف: َيُؼْؾ  َفؾؿْ  بِف؟ َأَتْقِت  َأْي ، اب
ِ
 َكانَ  لقْ  لفُ  َشَرٌف  ألكَّف ،َلَؼاَلَفا َكَذلؽ َكانَ  ولقْ  الل

ا، ـْ  التُّْفَؿة لَِقْدَفع ،َيْؼَتِضقف اْلَؿَؼام وألنَّ  حؼًّ ـِف، َط ژ ژ ڑ ڑ ﴿: َقاَل  بْؾ  أم 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک ک ک ک

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ

 .(1)﴾ھ ھ ھ ے

َفا ـْ  اْلقُضقح َهَذا َبْعد َماَذا اْلَؽريؿُة، والَؼاِرئةُ  اْلَؽريؿ الَؼاِرئ أيُّ  وُضقٍح  مِ

، طبدٌ  اْلَؿِسقح أنَّ  َطؾك
ِ
ـَ  وَّل ربًّا، َلْقس وَرُسقٌل، وَبَشٌر، لل ؟ اب ب   !الرَّ
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َُؿلكقـِةَُُحُصول فاَُصْؿلَكةَُبْعَدُُِدَريمَُُاـطُّ ـِ اُاْب َّاَُْلَ َدْتُهُُد ـَ ُو

ا َطظِقؿٌ  ُهؿ   َأَصاَبَفا َمْريؿَ  أنَّ  كَِتابف يف اللُ  بقَّــ  َحقُث  اْلَؿِسقح، اْبـَفا وَلدِت  َلؿَّ

َكا ِفُؿقَكَفاَسقتَّ  الـَّاَس  أنَّ  َتْعؾؿُ  إكََّفا ـَ  لَِؽْقكِف بِالز   َذاَت  َلْقَست َأكََّفا ِطـََدهؿ اْلَؿْعؾقم مِ

ِرهؿ يف َفَؾْقَس  َزْوٍج، ـْ  إَّلَّ  َتْحؿؾ ألنْ  أدكك احتؿال َتَصقُّ َكا َصِريؼ مِ  يف اللُ  َقاَل  ،الز 

            ﴿: الُؼْرآنِ 

ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ڭ ڭ ڭ ڭ     

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  يئ ىئ مئ حئ جئ

 .(1)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ف َصْؿَلن َفاْلَؿِسقح لِ  مِـ وَهَذا وَلَدْتف، َبْعَدما ُأمَّ  َفَلَمَرها فِقِف، اْلَخقرِ  َطالَماِت  أوَّ

صب، بَِتـاول ـَ  اْلَؿاءِ  وُشْرب الرُّ ري مِ  بَِلنْ  َأْوَصاها َكَؿا اْلَؿاِء، َجدوُل  وُهق السَّ

ـْ  ْقمِفالِؼَ  َتْعَتِذر ـْ  َطـْف َسَلُلقَها إَذا إَِجاَبتِفؿ َط  وَكانَ  َصائِؿٌة، بَِلكََّفا بِف َأَتْت  َأْيـ مِ

قمُ  ـِ  اإِلْمَساكَ  ُهق َشْريَعتِفؿ يف الصَّ ا اْلَؽالِم، َط ـْ  َمْريؿُ  َرْأْت  َفؾؿَّ  َهِذه وَلِدها مِ

، أكَّف َطَرَفت اْلُؿْعِجَزات
 
 َّل ألكَّف ،وَلُدَها بِف َأَمَرَها َما وَفعؾْت  َفا،َرب   بِقَطدِ  َفَلْيَؼـْت  َكبل

ـْ  ـَ  بِقحٍل  إَّلَّ  الَعظِقؿ اْلَؽالمِ  بَِفَذا صغقرها َيَتَؽؾَّؿ َأنْ  ُيْؿؽ ، مِ
ِ
 َلَفا َفَحَصؾت الل

ـْ  وَقاَمْت  الَؼْؾبِقة، الطَُّؿلكِقـة ا َقْقمِفا، إِلك وَرَجعت وْضِعَفا، َمَؽان َم  َرَأْوَها َفَؾؿَّ

ِضقع وَلَدها َحامِؾةً  ـَ  َسَلُلقَها الرَّ   َهَذا َلِؽ  َأْيـ ـْ : )مِ ُمْسَتْغربق
ُّ
بل  اْلَؿقُلقد، الصَّ
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ـْ  َفَلْكِت  ـٍ  َبقِت  مِ َها َفَؽانَ  ،(!الَػاِحَشة؟ َيْػَعؾ َّل ومِْثُؾِؽ  وَشَرٍف، ِدي  َردَّ  ُهق َلُفؿْ  َردُّ

ِذي َفُفق قه،اْسللُ  أنِ  َصبِق فا إِلك َأَشاَرت أنْ  بَِرب َفا، اْلقاثَِؼة ـْ  اإِلَجابةَ  َسَقَتقلَّك الَّ  ط

ـَ  َلْقَس  إذْ  ،مِـَْفا اْلَجقاب َذلِؽ َفاْسَتْغَرُبقا ُسمالُِؽؿ، ـْ  َيَتَؽؾَّؿ أنْ  اْلَؿْعُفقد مِ  َكانَ  مِ

ـْ  ُيِجقب أوْ  اْلَؿْفدِ  يف ـْ  َأْسئؾةِ  َط  َطـُْفؿ أَزاَل  َطَظقؿٍ  بَِؽالمٍ  ڠ َفَتَؽؾَّؿ َحْقَلف، َم

ْهَش  ل وَكانَ  ،ةالدَّ ژ ﴿: َقال َحقُث  لل، َطبدٌ  بَِلكَّف اإِلْقَرار ُهق اْلَؿِسقح بِف َتَؽؾَّؿ َما أوَّ

، ابـًا وَّل َمْعبقًدا، َلْسُت : أْي  ،﴾ژ ڑ
ِ
، َطابِدٌ  َبْؾ  لل

ِ
 ؛﴾ڑ ک﴿: َقاَل  ثؿَّ  لل

ک ﴿: َقاَل  ؿَّ ث َكـبِـر، إَذا اْلؽَِتاب َهَذا ُيْمتَِقف بَِلنْ  اللُ  َقَضك وقد اإِلْكِجقؾ، أْي 

ـَ  َعؾـل: )َج َيُؼؾ ولؿْ  ،(ًفاإلـٰ َعؾـل: )َج َيُؼْؾ  ولؿْ  إَِلْقُؽؿ، ُمْرَساًل : أْي  ؛﴾ک  ،(الل اب

ـَ  َذلِؽ َغْقر وَّل تل األَققالِ  مِ َؿاء، إِلك َرْفِعف َبْعد َطـْف اْلَؿِسقحقُّقن َقاَلفا الَّ  َبؾ السَّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک ک ک﴿: َقال

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .(1)﴾ھ ھ ھ ے

، أكَّف َطؾُِؿقافؾؿا قال الؿسقح مؼالتف 
 
  َكبل

ُّ
، إَّلَّ  َيَتَؽؾَّؿ َّل والـَّبل  بِاْلحؼ 

ـْ  َهَذا وَكانَ  اْلُؿققِػ، َذلِؽ يف لَِؿْريؿَ  الـ فائقَّة الطَُّؿلكِقـَة َفَحَصؾت بِـر   َأْطَظؿ مِ

 .بِقالَِدتف الؿسقِح 

ُ
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ُُةَُخاِِتُة َُمْريمُِؾصَّ

بُّ  َسـَردَ  وَبْعَدَما ة َهِذه الرَّ : ُمَباَشرةً  َبَعدَها َقاَل  الُؼرآنِ  يف الَعظِقؿة الِؼصَّ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

 .﴾ەئ ەئ ائ ائې ې ې ى ى 

ِذي َهَذا أنَّ  :اآلَيتقن َهاتقنِ  وَمْعـى دُ  َيا َطَؾقؽ َقَصْصـَا الَّ  وقِصةُ  َخَبرُ  ُهق ُمحؿَّ

ـِ ا ِطقَسك اْلَؿِسقح تل َمْريؿ، ب ؽُّ  فِقَفا وَقعَ  الَّ  الـََّصاَرى َصقائِِػ  ِطـْد واَّلْرتِقاُب  الشَّ

ـَ )الْ   .وأْحزاًبا فَِرًقا َفاْكَؼَسُؿقا ،(َؿِسقحقق

ف إِلك اْلَؿِسقح َكـَسـَب  اللَ  أنَّ  الَؼارئ ولُقالَحظُ   ،َكْػِسف إِلك َيـِْسْبفُ  ولؿْ  َمْريؿَ  أم 

، لفُ  وَلْقَس  َمْريؿَ  ـُ اب ألكَّف  َيْؼَتِضل اْلَؿؼام ألنَّ  ،َكْػِسف إِلك َلـََسبف أبقه اللُ  َكانَ  ولقْ  أب 

ـَ  َذلِؽ، ا َأبِقف، إِلك ُيـَسب اإلَكَسان أنَّ  اْلَؿْعؾقمِ  َفِؿ  اْلَؿِسقح َحالةِ  يف َذلِؽ ُطِدم َفَؾؿَّ

ف إلك اللُ  َكَسَبف  .﴾ے ۓ ۓ ﮲﮳﴿: َفَؼال ُأم 

د ثؿَّ   َّل اللَ  أنَّ : أْي  ؛﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې﴿: َفَؼال َذلِؽ اللُ  أكَّ

ـُ   وَهَذا َخْؾِؼف، إِلك ُمْحَتاٌج  اللَ  أنَّ  مِـْف َيْؾَزم اْلقَلدِ  ات َخاذَ  ألنَّ  ،ولًدا َيتَِّخذ أنْ  ُيْؿؽ

ب   َكْقنِ  َمعَ  َيَتـَاىف ـِ  َغـقًّا الرَّ ِذي ُهق إذْ  ،ُكؾ فؿ الَعاَلِؿقـ َط  وَأْوَجَدُهؿ، ُفؿَخَؾؼَ  الَّ

 َذلِؽ؟ َبْعدَ  َلُفؿ ُمْحَتاًجا َيِصقر َفَؽْقػ

ـْ  اللُ  َتَعالك: أْي  ؛﴾ۉې﴿: َبْعَدها اللُ  َقاَل  ولَِفَذا هَ  َذلِؽ َط  .وَتــَـزَّ
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 وَهذا ،﴾ەئ ائ ائې ې ې ى ى ﴿: اْلَؿْؼَطع َهَذا ِخَتام يف َقاَل  ثؿَّ 

ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: انِطْؿر آلِ  ُسقرة يف األُْخَرى اآلية يف َكُؼقلِف

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

َـّ  ََّل : أْي  ؛(1)﴾﮽   ﮾ دُ  َيا َتُؽقك ـَ  محؿَّ ـقـ مِ اك   اْلَؿِسقح، َخربِ يف الشَّ

 .َرب ؽ مِـ اْلَحؼُّ  َجاَءك َفَؼد

 الئِل وِمن ـِ  أنَّ  اإلْسالمِ  ِدين يف َمْريم َفْضل َطؾى الدَّ ـِ  ُسقرتق  مِـ َكامَِؾتق

ـَقتا لُؼرآنِ ا ُسَقرِ   ُسقرة والثَّاكِقة ،«َمْريؿَ » ُسقرة األُولك َطائِؾتِفا، واْسؿِ  بِاْسؿفا ُسـؿ 

 «.ِطْؿَران آل»

َُُصاَرىُاْضِطراُب َـّ َُشديًداُاْضِطراًباوصبقعتفاَُُمْريمَُمؽاكةُُِفَُُطِؼقدِِتمُِفُُاـ

ف يف اْطتَِؼاِدهؿ يف الـََّصارى اْكَؼَسؿ  َفَؼدِ  َصقائَِػ، إِلك الَعْذَراء َمْريـؿ ُأم 

 الَعْذَراء َمْريؿ َحْقَل  الـََّصارى َصقائِػ مِـ الثَّالث الُؽربى الطَّقائُػ  اْخَتَؾَػِت 

 َحامِؾةً  آَخرَ  إْكَسانٍ  َكلي   ُولِـدت َأكََّفا األَْرُثقِذكس فِقَفا َيَرى َحقُث  َكبقًرا، اْختالًفا

يِسقـ األَْكبِقاء ومِْثؾ لؾَخطِقة،  .والِؼد 

اوأ ـَ  َبريئةٌ  َأكَّفا َفقْعَتِؼدون الَؽاُثقلِقؽ مَّ   اْلَؿِسقح مِثؾ اْلَخطِقة مِ
ِ
 وبال

َؿاء، إِلك َحقَّةً  َصعدت َأكََّفا وَيْعَتِؼدون َدكٍس، ا هؿ ُيعظ ؿقهنا تعظقؿً و السَّ
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 َلَفا، وُيَصؾُّقن ،كـائسفؿ يف التََّؿاثِقؾ َلَفاا، ويعبدوهنا، ويصـعقن شديدً 

َؾقات، يف حتَّك الـَؿـْرَيـِؿل بِالثَّاُلقث وَيْعَتِؼُدون  الثَّالقث َمعَ  وَيْدَمُجقَكَفا الصَّ

 .ِطـْدُهؿْ  األَْقدس

ا  َطؾك وَيْعَترُضقن َكِغقرَها، َطاِديَّة َمْخؾقَقةً  َفَقْعترِبوَكَفا َستاكتالُبروتِ  وأمَّ

ب   وَزْوَجة ِف،اإللـٰ وُأمُّ  ،«فاإللـٰ» َتْسِؿقتفا  َيُسقع أمُّ  َأكَّـفا وَيْعَتِؼدون وَصاِحبتف، الرَّ

ُهقت، َتؾِد لؿْ  َفِفل َفَؼط،  قِْشرةُ  إِكََّفا: َبْعُضفؿ وَقاَل  َفَؼْط، َجَسًدا وَلَدت وإِكََّؿا الالَّ

تل اْلَبْقَضة  .اْلَؽْتُؽقت مِـْف َخَرَج  الَّ

ـِ  اْكِؼَطاِطفا: َأي- اْلَعْذراء بُتقلِقَّة َطَؾك والَؽاُثقلِقؽ األَْرُثقُذكس تََّػؼا وَقد  َط

َجال  .بِاْلَجَسد لْؾَؿِسقح إْخقةٍ  وُجقدِ  وَطَدم -الر 

ا لِقـ الَؼَساوسة وأمَّ هةٌ  َمْريؿَ  بَِلنَّ  َفـَاَدوا األَوَّ ـِ  ُمـَزَّ  مِثؾ األَْصؾِقَّة اْلَخطِقئة َط

ص َمَؽاَكَتفا أنْ  وَيَرْون اْلَؿِسقح، ، أمَّ  َكْقكَِفا يف َتَتَؾخَّ
ِ
مقَكَفاُيـؽَ  َفُفؿ الل  وَيُؼقُمقن ـر 

 .َكْػِسف اْلققِت  يف وَأْطَقادٍ  َلَفا َصْقمٍ  َبَعِؿؾ

ا َكا، اْرَتؽبِت  َأكََّفا َيَرون َفُفؿ َتؿاًما، اآلَخر اْلَجاكِب َطَؾك َفْفؿْ  اْلَقُفقد وأمَّ  الز 

 .ووَلَدْتف بِاْلَؿِسقح وَحَؿؾتَقـبَّـحفؿ الل، 

 َؿْريؿَ ب اَّلْطتَِؼاد يف اْلُؿِشقـ َّلْضطِراَب ا َهَذا َفَحَسؿ اإلْسالمُ  َجاء ثؿَّ 

، َطابدةً  َكاكْت  أهنا الُؼْرآنُ  َفَبقَّـ اْلَعْذَراء،
ِ
يؼةً  َشِريػةً  لل  َغْقر َتْعبدْ  لؿْ  َكِؼقًَّة، َتِؼقَّةً  ِصـد 
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،
ِ
 َمَؼام يف ِذْكـُرها َجاءَ  وَقدْ  اْبـَِفا، ِطَباَدة وَّل ِطَباَدتَِفا إِلك الـَّاَس  َتْدعُ  ولؿْ  الل

ـَ  َمْقِضًعا 11 يف والتَّبِجـقؾ اَّلْحتِرام  اْلَؿِسقح اْبـَفا اْسؿَ  ِذْكرُ  وَوَردَ  الُؼرآِن، مِ

ـِ ا ِطقـَسك َفا َمْراٍت، 7( ـَؿِسقح)الْ  بِقْصِػفِ  ِذْكُره وَوَردَ  مرًة، 11 الُؼْرآنِ  يف َمْريؿَ  ب  ُكؾُّ

 بِالَؼْدر ُهق والتَّْعظِقؿ اَّلْحتِرام َهَذا وَلؽِـ والتَّبِجقؾ، والتَّْعظِقؿ اَّلْحتِرام َمَؼام يف

ئِؼ ـ َفال بِالَبَشر، الالَّ ـْ  َشقًئا َلُفَؿا أنَّ  اْطتَِؼاد َيَتَضؿَّ بقبقَّةوخصائص  ِصَػات مِ  أو الرُّ

 َجاةَ والـَّ  اْلَجـَّةَ  وَيْرُجقَكف َكْحـ، َكْعبُده َكَؿا اللَ  َيْعُبُدون مِْثؾـا، َبَشرٌ  ُهَؿا َبْؾ  ألُلقِهقَّة،ا

ـُ  َكْرُجقه َكَؿا الـَّارِ  مِـ  .َكْح

 َحَؿؾْت  ِطْؿَرانَ  بِـَْت  َمْريؿَ  أنَّ  َطؾك)الؼرآن(  اإِلْسالمِ  ُدْسُتقر َيـَصُّ  َكَؿا

  بَِؽؾَؿة بِاْلَؿِسقح
ِ
 َكَغْقِره، جـقـا َبْطـِفا يف وَبِؼل َبْطـِفا، يف اْلَؿِسقح َفَؽان ،(ـْ : )كُ الل

َـّ  الـ َساء َتؾدُ  َكَؿا وَلَدْتف ثؿَّ   .َأَبـَاَءُه

ُُهُاـُؼْرآِنُُِفُُـْؾَؿِسقحُاهللُُِوْصُف ُ«اهللَُُِؿؾَِؿة»ُِبَلكَّ

  َكؾَِؿة» بَِلكَّف الُؼْرآنِ  يف اْلَؿِسقح وْصُػ  َجاءَ 
ِ
ـْ » بَِؽَؾِؿة ُخؾِؼ ألكَّف ،«الل ، «ُك

ـفِ  ُجؾ َماءِ  بَِؿـِْزَلة اْلَؽؾَِؿة َهِذه َتْلثِقرُ  َفَؽان ،فؽان الؿسقح يف بطـ ُأم   اْلَتؼك إَذا الرَّ

 .فحؿؾت صػاًل  رِحِؿفا يف اْلَؿْرأة بَِؿاء

ـْ ، أي أن روح الؿسقح «مـف ُروٌح » بَِلكَّف اْلَؿِسقح وْصُػ  َجاءَ  َكَؿا   ِطـْد مِ
ِ
 ،الل

ـَ  َغْقِره َكَلْرواِح  اللُ  َخَؾَؼفا  َأْهَؾ  َكاِصًحا اْلُؼرآنِ  يف َتَعالك َقْقلِف يف َكَؿا اْلَبَشر، مِ

 (:َؿِسقحقُّقن)الْ  والـََّصارى اْلَقُفقد وُهؿ اْلؽَِتاب
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ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴿

ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .(1)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ

ُُاِئقَلَُُبـيَُحاُل ْقِفمُاْدَِسقحَُبـْعـَثـةَُؾْبلُإَْسَ ـَ ُإِ

َمة  ُمَؼدِّ

أسبغ الل طؾقفؿ و ُمؾقًكا، وَكاُكقا إْسَرائِقؾ، َبـل يف َتـَْؼطِع َّل الـُّبقةُ  َكاكِت 

گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: اْلَؿائِدة ُسقَرة يف اللُ  َقاَل  َكَؿاكعًؿا كثقرة، 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 .(1)﴾ھ ہ ہ

ـْ  ْغَقان يف َبَؾُغقا َفَؼدْ  الـ ْعؿة، َهِذه َطؾك اللَ  َيْحَؿُدوا لؿْ  إْسرائقَؾ  َبـق ولؽ  َمْبَؾًغا الطُّ

                                          

 .191-191سقرة الـساء: (1)

 .12سقرة الؿائدة:  (1)
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روا َما وَكُسقا ُقؾقُبُفؿ، وَقَسْت  َطظِقًؿا، َبا َبْقـَفؿ وَشاعَ  بِف، ُذك  َكا، الر   َيْؼتُؾقن وَكاُكقا والز 

ِذيـ ـَ  بِالِؼْسط َيْلُمرون الَّ َـّبققن وَيْؼتُؾونَ  َبْؾ  الـَّاِس، مِ فقا ،ال ـَ  بَِلْيِديفؿ َما وَحرَّ  التَّقَراة، مِ

  كَِتاب َطؾك َفاْجَترُءوا
ِ
 اللُ  َفَلْرَسؾ َقْبَؾفؿ، َأحدٌ  َيْجَترئَفا لؿْ  َطظِقؿةً  َجْرأةً  َأْكبقائِف وَطؾك الل

َده اللَ  أنَّ  عَ مَ  ،بـبقتف ُيممِـُقا َفَؾؿْ  اْلَؿِسقح إَِلقِفؿ  ُكَبقتِف، َطؾك َتدلُّ  َكثقرةٍ  بُِؿْعِجَزاٍت  َأيَّ

َؿاء يف إَِلْقفِ  وَرَفَعف مِـُْفؿ، َحَؿاهولؽـ الل َ  َقْتؾف، َفَؼَرُروا  .السَّ

 قال 
ِ
ـِ  َتَعالك الل ے ۓ ۓ ﴿(: والـََّصاَرى َقُفقدِ )الْ  اْلؽتِاِب  َأْهؾِ  َط

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ـُ  َقاَل ، (1)﴾            $ َكثقرٍ  اب

 :هذه اآلية َتْػسقرِ  يف

ـَ  َتَعالك اللُ  َكَفك ِذيـ َيَتَشبَُّفقا أنَّ  اْلُؿممِـق ـَ  قَِبؾِفؿْ  مِـ اْلؽَِتاب َحـَؿؾقا بِالَّ  مِ

ا والـََّصارى، اْلَقُفقد لقا (1)األََمدُ  َطَؾقفؿ َتَطاول َلؿَّ   كَِتاب َبدَّ
ِ
ِذي الل  َلْيِديفؿبِ  الَّ

 اْلُؿْخَتؾَِػة اآلَراءِ  َطؾك وَأْقَبُؾقا ُضُفقِرهؿ، َوَراء وَكَبُذوه َقؾِقاًل  َثَؿـًا بِف واْشَتروا

َجال وَقؾَُّدوا ،(1)اْلُؿْمتَػؽة واألَْقَقال ـِ  يف الر  ، ِدي
ِ
 وُرْهَباَكُفؿْ  َأْحَباَرهؿ واتََّخُذوا الل

                                          

 .16سقرة الحديد:  (1)

ؿ األمد: أي: صال طؾقفؿ الزمان واستؿرت هبؿ الغػؾة، فاضؿحؾ إيؿاهنؿ صال طؾقف (1)

 وزال يؼقـفؿ. قالف ابـ سعدي يف تػسقر اآلية.

 الؿمتَػؽة: أي: الؿؽذوبة. (1)
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ـْ  (1)َأْرباًبا ، ُدونِ  مِ
ِ
 َتؾِقـ وَّل َمْقِطظًة، َيْؼَبُؾقن َفال ُقُؾقُبفؿ، َقَسْت  ؽَذلِ  َفِعـد الل

 .َوِطقدٍ  وَّل بَِقطدٍ  ُقؾقُبفؿ

 َباصِؾٌة، وَأْطَؿالفؿ َفاِسدٌة، َفُؼؾقُبفؿ األَْطَؿال، يف أي ؛﴾  ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ﴿: َتَعالك َقاَل  َكَؿا

 ُقؾقُبُفؿ َفَسَدت: أْي  ؛(1)﴾ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷

ـْ  ارَ وَص  َفَؼَست، ـْ  (1)اْلَؽؾِؿ َتْحريُػ  َسِجـقَّـتِفؿ مِ  األَْطَؿال وتَرَكقا َمقاِضعف، َط

تل ـَ  اللُ  َكَفك ولَِفَذا َطـْف، ُكفقا َما واْرَتَؽُبقا بَِفا، ُأُمروا الَّ  يف بِفؿ َيَتَشبَُّفقا أنْ  اْلُؿممِـق

ـَ  َشلءٍ   .والَػْرطقَّةِ  األَْصؾقَّةِ  األُمقرِ  مِ

ـُ  وَروى ـْ  اتؿٍ َح  أبل اب   َطْبدِ  َط
ِ
ـِ  الل   َأْطَجَب  َسِؿعُت  َما َحديًثا َمْسُعقدٍ  ب

َّ
 إِلل

، كَِتاِب  مِـ َشقًئا إَّلَّ  مِـْف،
ِ
  َقالفُ  َشقًئا أوْ  الل

ُّ
 :َقاَل  ، الـَّبل

ا إْسَرائِقؾ بـل إنَّ   ِمنْ  كِتاًبا اْخَتَرُطوا ُقُؾقُبُفؿ َفَؼَست األََمدُ  َطَؾقفؿ َصاَل  َلؿَّ

تف، َأْلِسـَُتفؿ واستْحَؾتف ُقؾقُبفؿ، اْسَتْفقْتف ،فمأْكُػِس  ِطـْد  َيحقُل  الحؼُّ  وَكانَ  واْسَتؾذَّ

ـَ  َبقـفؿْ  ـْ  َكثقرٍ  وَبق  َهَذا، كَِتابِـَا إِلك إْسرائِقَؾ  َبـل َكْدعُ  َتعاَلقا: )َفَؼاُلقا َشَفقاتِفؿ، مِ

                                          

 أرباًبا: جؿع لؽؾؿة )رب(. (1)

 .11سقرة الؿائدة:  (1)

ن يف التقراة واإلكجقؾ. (1)  الَؽؾِؿ: أي: كالم الل الُؿدوَّ
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ـْ  َتَرْكـَاه، َطؾقف َتاَبَعـا َفَؿـ  فِقِفؿْ  وَكانَ  َذلِؽ، َفَػَعُؾقا ،(ـَاهَقَتؾْ  ُيتابعـا أنْ  َكِره وَم

ا ،(1)َفِؼـقفٌ  َرجٌؾ    كَِتاب مِـ َيعِرف َما إلك َطَؿد َيْصـَُعقن َما َرأى َفَؾؿَّ
ِ
 يف َفَؽَتبف الل

َؼ  ثؿَّ  ،(1)َقْرنٍ  يف َفَجَعؾف ،أْدَرَجه ثؿَّ  َلطقٍػ، َشلءٍ  ا ُطـُِؼف، يف الَؼْرن َذلِؽ طؾَّ  َفَؾؿَّ

 َبـل يف الَؼْتؾ َأْفَشقُتؿ َقدْ  إكَُّؽؿ َهمَّلِء، َيا: لَِبْعضٍ  َبْعُضُفؿ َقاَل  الَؼْتؾ َأْكَثروا

 َبؼقَّةُ  َفَسُقتابُِعؽؿ َتاَبَعؽؿ إنْ  فنكَّف كَِتاَبؽؿ،َطَؾقف  َفاْطِرُضقا ُفالًكا َفاْدُطقا إْسَرائِقؾ،

 . َفاْقُتُؾقه َأبك وإنْ  الـَّاس،

  كَِتابِـَا؟ يف بَِؿا ُتممِـ: َفَؼاُلقا الَػِؼقف َذلؽ ُفالًكا َفَدطقا

  اْطِرُضقه فِقف؟ وَما: َقاَل 
َّ
 . َطؾل

ـُ : َقاُلقا ثؿَّ  آِخِره، إِلكَطَؾقف  َفَعَرُضقه  يف بَؿا آَمـُت  َكَعؿ،: )َقاَل  بَِفذا؟ أُتممِ

ا ،(1)َفَترُكقه -الَؼرنِ  إِلك َبقِده َشاروأَ -( َهَذا ًؼا َفقَجُدوه كَبُشقه َمات َفؾؿَّ  ُمـَتـعـؾ 

، كَِتاب مِـ ُيعرف َما فِقف َفقَجُدوا ،(4)الَؼرن َذلِؽ
ِ
 َيا: لِبْعضٍ  َبْعُضفؿ فَؼاَل  الل

                                          

 أي: طـده طؾؿ وفؼف يف الديـ.فؼقف:  (1)

 الؼرن: شلء مجقف مثؾ األكبقب، يشبف قرن الحققان.  (1)

الرجؾ أشار إلك الؼرن، وضـقا أكف أشار إلك كتاهبؿ، فؾفذا تركقه، وصاحب الؼرن فعؾ  (1)

هذا تؿقيفا طؾقفؿ حتك يـجق مـ الؼتؾ دون أن يؽذب طؾقفؿ صراحة، ألن الؽذب قبقح 

 يف جؿقع الشرائع.

 أي طؾؼف طؾك رقبتف. (4)
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 . (1)فِْتـَةٌ  أَصاَبف َهَذا، َكْسَؿع ُكـَّا َما َهمَّلِء،

ـِ  َطؾك إْسَرائِقؾ َبـق َفاْفَترَقْت   َأْصَحاب مِؾةُ  مَِؾؾِفؿ وَخقرُ  مِؾًة، وَسْبِعقـ ثِـَْتق

 . الَؼْرنِ  ِذي

ـْ  َبِؼل: )أوْ  َبِؼقُتؿ إنْ  بُِؽؿ َأْوَشَؽ  وإكَُّؽؿ :َمْسُعودٍ  ابنُ  اَل قَ   أنْ ( مِـُْؽؿ َبِؼل َم

 َيْعؾؿَ  أنْ  مِـُْؽؿ اْلَؿْرء فبَِحْسِب  ،(1)ِغـَقـًراَلَفا  َتْسَتطِقُعقن َّل ُتـْؽِروَكَفا، أُمقًرا َتَرْوا

 .َكاِرهٌ َلَفا  أكَّف َقْؾبِف مِـ اللُ 

ـْ  الطَّربيُّ  َجْعَػر أبق وَروى ـِ  طْتِريس َط   َطْبدِ  إِلك َجاءَ  أكَّف َطْرُققب ب
ِ
ـِ  الل  ب

 : َفَؼال  َمْسعقدٍ 

، َطْبدَ  َيا
ِ
ـْ  َهَؾؽ الل ـِ  وَيـْفَ  بِاْلَؿْعُروف َيْلُمر لؿْ  َم  . اْلُؿـَْؽر ط

  َطْبدُ  َفَؼال
ِ
ـْ  َهَؾَؽ : الل  َبـل إنَّ  ـَْؽًرا،مُ  َقؾُبف ُيـْؽِر ولؿْ  َمْعروًفا َقؾُبف َيْعِرف لؿْ  َم

ا إْسَرائِقؾ ـِ  مِـ كِتاًبا اْخَتَرُطقا ُقُؾوُبُفم وَقَسْت  ألََمُد ا َطؾقُفم َصاَل  لؿَّ  َأْيِديفؿ َبق

 إْسَرائِقؾ َبـل َكْعرض: وَقاُلقا َأْلِسـَُتفؿ، واستْحـَؾـتف ُقؾقُبفؿ، اْسَتْفقتف وَأْرُجؾِفؿ،

ـَ  َفَؿـ اْلؽَِتاب، َهَذا َطؾك ـْ  اه،َترْكـَ  بِف آَم  . َقتْؾـَاه بِف َكَػرَ  وَم

                                          

معـك كالمفؿ: أهنؿ ما كاكقا يسؿعقن هذا الؽالم الذي هق مؽتقب يف الؼرن، وأن  (1)

 الرجؾ أصابتف فتـة يف ديـف.

 ِغَقًرا أي: تغققًرا. (1)
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  كَِتاَب  مِـُفؿْ  َرجٌؾ  َفَجَعؾ: َقاَل 
ِ
ـِ  الَؼْرنَ  َجَعؾ ثؿَّ  َقْرٍن، يف الل  ،(1)ثِـِْدوَتْقفِ  َبق

ا   بَِفَذا؟ أُتممِـ: لفُ  قِقؾ َفؾؿَّ

ـَ  الَؼْرنِ  إِلك وُيقمِئ- بِف آَمـُت : َقاَل  ـُ  ََّل  لل وَما -ثِـِْدوَتقف َبق  !ؽَِتاب؟الْ  بَِفذا أؤم

ةُ  اْلَققم مَِؾؾِفؿ َخقر َفِؿـ  .الَؼْرنِ  َصاحِب  مِؾَّ

ُو ـُ اِئقلَُب بقَعَُُيْؼُتُؾونُإَْسَ َـّ ُاـ

ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿قال الل تعالك يف الؼرآن: 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۈ

 .(1)﴾ې ې

ُ:اآلَيِةَُُهِذهَُتْػِسرُف $ َؿثرٍُُابُنَُُؾاَلُ

ـَ  ذم   َهَذا   مِ
ِ
ـَ  اْرَتَؽُبقه بَِؿا اْلؽَِتاب ألَْهؾِ  َتَعالك الل  يف واْلَؿَحاِرم اْلَؿآثِؿ مِ

  بِآَياِت  َتْؽِذيبفؿ
ِ
تل وَحديًثا، َقديًؿا الل ُسؾ، إيَّاَها َبؾَّغتفؿ الَّ  َطؾقِفؿْ  اْستِْؽَباًرا الرُّ

ـِ  واْستِـَْؽاًفا اْلَحؼ   َطؾك وَتَعاُضًؿا َلُفؿ، وِطـَاًدا ـْ  قاَقَتؾ َهَذا وَمعَ  ات ـباِطف، َط  َقَتُؾقا َم

ـَ  ـَ  مِ ـَ  الـَّبقق ـِ  بؾَُّغقهؿ ِحق   َط
ِ
 إَّلَّ  إَِلقِفْؿ، مِـُْفؿ َجريؿةٍ  وَّل َسَبٍب  بَِغقرِ  َشْرَطُف، الل

 .اْلَحؼ   إلك قُهؿْ َدطَ  لَِؽقكِفؿْ 

                                          

 أي: ثديقف. (1)

 .11سقرة آل طؿران:  (1)
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 الؽِـْبـِر، َغايةُ  ُهق وَهَذا ،﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

  َقاَل  َكؿا
ُّ
 .(1)«(1)الـَّاسِ  وَغـْؿـطُ  (1)اْلَحقِّ  َبـَطـرُ  اْلؽِـْبـرُ »:  الـَّبل

ـُ  وَروى ـْ  َحاتؿٍ  أبل اب ـِ  ُطبْقَدة أبل َط اِح  ب  َيا: ُقؾُت : َقاَل  ، اْلَجرَّ

، َرُسقَل 
ِ
  الِؼَقاَمة؟ َيْقمَ  َطذاًبا أَشدُّ  الـَّاس أيُّ  الل

 . «اْلُؿـْؽر َطنِ  وَكَفى بِاْلَؿْعُروف َأَمرَ  َمنْ  أوْ  َكبق ا، َقَتَل  َرجٌل » :َقاَل 

  َرُسقُل  َقَرأَ  ثؿَّ 
ِ
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿:  الل

ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 .(4)﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: َقْقلِف إلك ،﴾ې ې

  َرُسقُل  َقاَل  ثؿَّ 
ِ
 َثالَثةً  إْسَرائِقل َبـو قَتَؾْت  ُطَبْقَدَة، َأَبا َيا» : الل

لِ  ِمنْ  َكبق ا وَأْرَبعقنَ   ِمنْ  َرُجاًل  َوَسْبِعقنَ  َرُجلٍ  ةُ ِمائَ  َفَؼامَ  ،واِحَدةٍ  َساَطةٍ  يف الـََّفار َأوَّ

 ِمنْ  َجِؿقًعا فُؼتُِؾوا اْلُؿـَْؽرِ، َطنِ  وَكفوُهمْ  بِاْلَؿْعُروف َقَتَؾُفمْ  َمنْ  َفَلَمُروا إْسَرائِقَل  َبـي

 .« اهللُ  َذَكرَ  الَِّذينَ  َفُفمُ  اْلَقْوِم، َذلَِك  ِمنْ  الـََّفارِ  آِخرِ 

                                          

ه. اكظر  (1)  َّلبـ األثقر.« الـفاية»َبَطُر الحؼ أي: َردُّ

 َّلبـ األثقر.« الـفاية»لـاس أي: استحؼارهؿ. اكظر َغْؿُط ا (1)

 .( طـ طبد الل بـ مسعقد 71رواه مسؾؿ ) (1)

 .11، 11سقرة آل طؿران: (4)
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ـُ  وَرواه  َبـي ِمنْ  َرُجاًل  َطَشرَ  واْثـَا َرُجلٍ  َمائةُ »: َقاَل  َأكَّف إَّلَّ  بِف، َجِريرٍ  اب

 .«إْسَرائِقل

ـْ    َطْبدِ  وَط
ِ
ـِ  الل  َكبي   َثالَثؿاَئة إْسَرائِقل َبـُو َقَتؾْت : »َقاَل  ، َمْسُعقدٍ  ْب

ـْ  لِ  مِ ـْ  َبْؼؾِفؿ ُسقَق  وَأَقاُمقا الـََّفاِر، َأوَّ ـُ  َرواه. (1)«آِخِره مِ  .َحاتؿ أبل اب

ا ولَِفَذا ـِ  َتَؽبَّروا أنْ  َلؿَّ  َطؾك اللُ  َقاَبَؾُفؿُ  اْلَخؾِؼ، َطؾك واْسَتْؽرُبوا اْلحؼ   َط

ة َذلِؽ لَّ َغار بِالذ  كقا، يف (1)والصَّ : َتَعالك َفَؼال اآلِخَرة، يف ـِ اْلُؿِفق والَعَذاِب  الدُّ

 .ُمِفقـ ُمقِجع: أْي  ؛﴾ې ې ې﴿

 .(1)﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى ﴿

ـِ  اْلَحافظ َكالمُ  اْكَتفك  .َيِسقرٍ  بِاْختَِصارٍ  َكثقرٍ  اب

ـُ  وَروى :ُقؾُت  ـْ « َتْػِسقره» يف َحاتؿٍ  أبل اب ۋ ﴿: َقْقلِف يف َقَتاَدة َط

 َأْتباعُ  َكانَ  اْلؽَِتاب، َأْهُؾ  َهمَّلءِ : »َقاَل  ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

روَكُفؿ َيـَْفقَكُفؿْ  األَْكبِقاءِ    وُيَذك 
ِ
 «.َفقْؼُتؾوَكُفم بِالل

                                          

أي أهنؿ أقامقا سقَقفؿ الذي يبقعقن فقف الَبؼؾ يف آخر الـفار، وكلنَّ الذي فعؾقه مِـ قتِؾ  (1)

 ا.ا طاديًّ ثالثؿائة كبل يف أول الـفار شقئً 

غار: هق الذ  ال (1)  لة والحؼارة.صَّ

 .11سقرة آل طؿران: (1)
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 ائ ائۉ ې ې ې ې ى ى ﴿: اْلَقُفقد يف اللُ  وَقاَل 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 .(1)﴾ی ىئ ىئ

ُ:اآليِةَُُهِذهَُتْػِسرُف $ َؿثرٍُُابُنَُُؾاَلُ

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: َتَعالك وَقْقُلف

 .﴾ۈئېئ ۈئ

ِذي َهَذا :َتَعالى َيُؼول ـَ  َجاَزْيـَاُهؿ الَّ ة مِ لَّ  الَغَضِب  وإْحاللِ  والَؿْسَؽـةِ  الذ 

ـَ  ؿبِف ة مِ لَّ ِـ  اْستِْؽَباِرهؿ بَِسبِب  الذ  َباع َط ، ات  ، بِآَياِت  وُكْػِرهؿ اْلحؼ 
ِ
 وإَِهاَكتِفؿ الل

ْرعِ  َحَؿؾةَ لِ   إِلك اْلَحال بِفؿ َأْفَضك أنْ  إِلك َفاَكَتَؼُصقهؿ وَأْتَباُطفؿ، األَْكبِقاء وُهؿ الشَّ

ـْ  َأْطَظؿ ُكْػرَ  َفال َقَتُؾقُهْؿ، َأنْ    بِآَياِت  َكَػُروا ُفؿإِكَّ  َهَذا، مِ
ِ
  َأْكبِقاء وَقَتُؾقا الل

ِ
 بَِغقرِ  الل

، تِف َطؾك اْلُؿتََّػِؼ  اْلَحِديث يف َجاءَ  ولَِفَذا اْلَحؼ    رُسقَل  أنَّ : ِصحَّ
ِ
  الل

 .«الـَّاسِ  وَغـْؿـطُ  اْلحقِّ  َبـَطـرُ  اْلؽِـْبـرُ »: َقاَل 

ُو ـُ اِئقلَُب ؽونُإَْسَ وَراةُُيـَحـرِّ ُةُِدَلُ-ُاـتَّ ريِفَُُطذُاـُؼرآِنُُـَ وراةََُتْ ُةاأَلْصؾقَُُّاـتَّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: اْلَقُفقد وْصِػ  يف َتَعالك اللُ  َقاَل 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ھ ے ے ۓھ ھھ 

                                          

 .61سقرة البؼرة:  (1)
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﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁       

 .(1)﴾ 

قُخَُُؾاَلُ ـ َُطبُدُُاـشَّ مح ُ:اآليةَُهِذهَُتْػِسرُف $ َسْعديُبُنُُِنُاـرَّ

ة َطاَقْبـَاُهؿ (1)َسَببِفبِ : أْي  ؛﴾ۀ ہ ہ﴿»  : ُطُؼقَباٍت  بِعدَّ

ـْ  وَأْبَعْدَكاهؿ َصَرْدَكاُهؿ: أْي  ؛﴾ہ﴿ أكَّا :األُولى  َأْغَؾُؼقا َحقُث  َرْحَؿتِـا، مِ

ْحؿة، َأْبقاَب  َأْكُػِسفؿ َطَؾك ِذي بِاْلَعْفدِ  َيُؼقُمقا ولؿْ  الرَّ ِذي َطؾقفؿ، ُأِخذ الَّ  ُهق الَّ

 . األَْطَظؿ َسَبُبفا

 فِقَفا ُتْجِدي َّل َغؾِقَظةً : أْي  ؛﴾ہ ھ ھھ﴿: َقْقُلف :اكِقةالثَّ 

ـُبفؿ َفال والـُُّذر، اآلَياُت  َتـَْػُعفا وَّل اْلَؿقاِطظ،  ُيـزطجفؿ وََّل  َتْشقيٌؼ، ُيَرغ 

ـْ  وَهَذا َتْخقيٌػ، َػة بَِفِذه َقْؾُبف َيُؽقن أنْ  اْلَعْبد، َطؾك اْلُعؼقَبات َأْطَظؿ مِ تل الص   ََّل  الَّ

ا إَّلَّ  واْلَخقر اْلُفدى قُدهُيػِ   . َشرًّ

 والتَّبِديؾ، بِالتَّْغققرِ  اْبـُتـؾقا: أْي  ؛﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ أكَُّفؿ :الثَّالِثة

ِذي لْؾَؽؾِؿ َفَقْجَعُؾقن  . َرُسقُلف وَّل اللُ  َأَراَده َما َغْقر َمْعـًك اللُ  َأَرادَ  الَّ

ابِعة  بِالتَّقراة، رواُذك   َفنِكَُّفؿ ،﴾ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ىئ ﴿ َأكَُّفؿ :الرَّ

                                          

 .11سقرة الؿائدة:  (1)

 أي: بسبب الـؼض. (1)
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 وَأكَُّفؿ ِطْؾِؿِف، لِـْسَقان َشاِمٌل  وَهَذا مِـْف، َحظًّا َفـَُسقا ُمقَسك، َطَؾك اللُ  َأْكَزل وبَؿا

ا َكثقرٌ  ُيقَجدْ  ولؿْ  َطـُْفؿ، وَضاعَ  َكُسقه  َلُفؿ، مِـْف ُطُؼقَبةً  إيَّاه اللُ  َأْكَساُهؿ مِؿَّ

ُؼقا َفَؾؿْ  التَّْرك، قهُ  الَِّذي اْلَعْؿؾ لِـِْسقانِ  وَشاِمٌل   بِف، ُأمِروا بَِؿا لْؾِؼَقام َيقفَّ

 أوْ  كَِتابِفؿ، يف ُذكِـر َقدْ  الَِّذي َبْعض بِنِْكَؽاِرهؿ اْلؽَِتاب َأْهؾ َطَؾك بَِفَذا وُيْسَتَدل

ا أكَّف َزَماكِِفؿ، يف َوَقعَ   . َكُسقه مِؿَّ

تل اْلُؿْسَتِؿرة اْلِخقاَكة :الَخاِمسة  ؛﴾﮽ک ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿ الَّ

  ِخقاكةٍ : أْي 
ِ
ـَ  ولِِعَباِده لل ـْ . اْلُؿممِـق ـاْلَحؼَّ  َكْتُؿُفؿ مِـُْفؿ اْلِخَقاَكة َأْطَظؿ ومِ  َطؿَّ

، فِقفؿ وُيحِسـ َيِعظفؿ َـّ  . َطظِقؿةٌ  ِخَقاكةٌ  َفَفذهِ  ُكْػِرهؿ، َطَؾك وإْبَؼاُؤُهؿ الظَّ

مِقؿة اْلِخَصال وَهِذه ـِ  لِؽؾ   َحاِصؾةٌ  الذَّ ـْ  َفؽؾُّ . ِصَػاتِفؿبِ  اتََّصَػ  َم  َيُؼؿ لؿْ  َم

ْعـة مِـ َكصقٌب  لفُ  َكانَ  ؛اَّلْلتَزام َطؾقفِ  بِف وَأَخذَ  بفِ  اللُ  َأَمرَ  بَِؿا  الَؼْؾب، وَقْسقةِ  الؾَّ

قاِب، وطدم التقفقؼ اْلَؽؾِؿ، بَِتْحريِػ  واَّلْبتاِلء ا َحظ   وكِْسقانِ  لؾصَّ ر مِؿَّ  وأكَّف بِف، ُذك 

 . الَعافِقةَ  اللَ  َكْسلُل  بِاْلِخَقاَكة، ُيْبَتؾك أنْ  َّلبدَّ 

ك روا َما َتَعالك اللُ  وَسؿَّ  َطَداه وَما اْلُحُظقظ، أْطَظؿ ُهق ألكَّف ،َحظًّا بِف ُذك 

 «.ُدْكققيةٌ  ُحظقظٌ  ِهل َفنِكَّؿا

ـْ  $ َكالُمف اْكَتفك حؿـٰ اْلَؽريؿ َتْقِسقر» كَِتابف مِ  َكالمِ  َتْػِسقر يف ـالرَّ

 .بتصرف يسقر، «اْلَؿـَّان
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: َفَؼال التَّقراة يف اْلَؿْذُكقر اْلَحؼ   إْخَػاء َطؾك ووبََّخفؿ اْلَقُفقد اللُ  َزَجرَ  وقدْ 

ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 يف اْلؽَِتاب َهَذا تْجَعُؾقن اْلَقُفقدُ  أيُّفا أكَُّؽؿ: اآليةِ  وَمْعـك ،(1)﴾ڦ ڦ

َقٍة، َقَراصِقَس  ا مِـَْفا، َكثِقًرا وَتْؽُتُؿقن َبْعَضَفا، ونُتْظِفرُ  ُمَتَػر   اإلْخَبار: َكَتُؿقه ومِؿَّ

ـْ  دٍ  ِصَػة َط  .وُكُبقتِف  ُمحؿَّ

قُخَُُؾاَلُ ـ َُطْبُدُُاـشَّ مح  :فُتػسرُهذهُاآليةُاـؽريؿةُ$ َسْعديُبِنُُِنُاـرَّ

  الَعظِقؿة، التَّقراة وُهق ،﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿»

اللة، ـَ مِ  ﴾ٹ﴿ اْلَجفؾ، ُضُؾَؿات يف ﴾ٹ﴿ َراط إِلك وَهاِدًيا الضَّ  الص 

 الُؼُؾقب ِذْكُره وَمألَ  وَذاَع، َشاعَ  الَِّذي اْلؽَِتاُب  وُهق وَطؿاًل، ِطْؾًؿا اْلُؿْسَتِؼقؿ

ُفقن ،(1)الَؼَراصِقس يف َيَتـَاَسُخقَكف َجَعُؾقا إِكَُّفؿ حتَّك واألَْسؿاع،  بَِؿا فِقف وَيَتَصرَّ

 َأْخَػقه َذلِؽ َخالَػ  وَما وَأْضَفُروه، َأْبَدوه مِـْف قاَءُهؿأهْ  َواَفَؼ  َفَؿا َشاُءوا،

 «.َكثقر وَذلِؽ وَكَتُؿقه،

ـْ  $ َكالُمف اْكَتفك ْحؿٰـ  اْلَؽريؿ َتْقسقر» كَِتابفِ  مِ  «.اْلَؿـَّان َكالمِ  َتْػسقرِ  يف ـِ الرَّ

    

                                          

 . 71سقرة األكعام:  (1)

 أي: يؽتبقكف يف الؼراصقس، وهل األوراق. (1)
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 ې ۉ ې ﴿: لؾتَّقَراة اْلَقُفقد َتْحريَػ  ُمبقـًا َتَعالك اللُ  وَقاَل 

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائې ې ى ى 

 .(1)﴾ۈئ ۈئ

ـِ  َتعالك اللُ  وَقاَل  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿: َأْيًضا اْلَقُفقد َط

 .اْلَقُفقد أي ؛﴾ڀ ٺ﴿: بَِؼْقلف واْلَؿْؼُصقد. (1)﴾ٿ

ـِ  َتَعالك اللُ  وَقاَل  گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: َأْيًضا اْلَقُفقد َط

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

ۓ ﮲ ﮳ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

 .(1)﴾﮴ ﮵﮶

ـِ  َتَعالك اللُ  وَقاَل  ٻ پ ٻ ٱ ٻ ٻ ﴿: اْلَقُفقد َط

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .(4)﴾ڦ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڤ 

ُفقن َلجؿاطةٌ  اْلَقُفقد مِـ وإنَّ  :اآليةِ  وَتػِسقرُ  ـْ  اْلَؽالمَ  ُيَحر   َمقاِضِعف، َط
                                          

 .91سقرة البؼرة: (1)

 .46سقرة الـساء: (1)

 .41سقرة الؿائدة: (1)

 .98ان: سقرة آل  طؿر (4)
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ُلقن ، َكالمَ  وُيبد 
ِ
ـَ  َهَذا أنَّ  َغْقَرُهؿ لُِققِهُؿقا الل ل، اْلَؽالم مِ  التَّقراة، وُهق اْلُؿـَزَّ

ـْ  َهَذا: وَيُؼقلقنَ  َشلٍء، يف مِـَْفا ُهق وَما   ِطـْد مِ
ِ
 ُمقَسك، َكبق ف إلك اللُ  َأْوَحاه الل

ـْ  ُهق وَما ، ِطـْدِ  مِ
ِ
  َطَؾك َيُؼقُلقن وُهؿ الل

ِ
 وُهؿْ  ُدْكَقاُهؿ ألَْجؾِ  اْلَؽِذب الل

 .قنَكاِذبُ  َأكَُّفؿ َيْعَؾُؿقن

    

ُُتهوُكُبوَُُّاْدَِسقحَُشَبابَُمْرَحؾة

 اْلَقُفقد بِف اْكَشَغؾت بَِؿا َيـَْشِغؾ ولؿْ  والؾَِّعب، الؾَُّفق َطَؾك اْلَؿِسقح َيُشبَّ  لؿْ 

ـَ  ـْ  اإِلْطَراضِ  مِ   أَوامرِ  َط
ِ
 اإِليَؿان َبقاِدر َكاَكت َبْؾ  والـ َساء، اْلَؿالِ  وُحب   الل

ا، اِهرةٌ ضَ  فِقف والَػِضقَؾة ـْ  َكانَ  أكَّف َطـف الُؼرآنِ  يف اللُ  َأْخَبر َكَؿا ِجدًّ ل مِ ا َكالمِف َأوَّ  َلؿَّ

گ گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿: اْلَؿْفد يف َتَؽؾَّؿ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(1)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۀ

بي   وَكانَ (: »42:1)« إْكِجقؾ ُلقَقا» يف َجاءَ  َما َمعَ  ُمَتقافٌِؼ  الـَّصُّ  وَهَذا  الصَّ

ى َيـُْؿو وح، وَيَتَؼوَّ  «.َطَؾقه اهللِ  كِْعَؿةُ  وَكاَكت ِحْؽؿٌة، ُمْؿَتؾئٌ  بِالر 

ا ـْ  الثَّالثِقـ اْلَؿِسقُح  َبَؾغَ  َفَؾؿَّ  وُهق َمالئَِؽتِف أْطَظؿ إلقفِ  اللُ  َأْرَسؾ ُطؿِره مِ

 َطَؾقف، الـُّبقةِ  َفاتِحةَ  َهِذه َفَؽاكْت  قٌر،وكُ  ُهًدى فِقف اإِلْكِجقؾ، إَِلقفِ  وَأْوَحك ِجْبريُؾ،

                                          

 .11 - 12سقرة مريؿ:  (1)
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، أكَّف َطؾك َتدلُّ  بُِؿْعِجزات وَأيََّده القُفقد، وُهؿ إِْسَرائِقؾ َبـل إِلك اللُ  َأْرَسَؾف
 
 َكبل

ـْ  َصائِػةٌ  بِف َفآَمـَت  بِف اإِليَؿان َطَؾْقِفؿ َيـَْبِغل َكانَ  ، وقدَصائِػة وَكَػرْت  إْسَرائِقؾ َبـل مِ

ـَ  اْلقاِسَطة هؿُ  األَْكبِقاء ألنَّ  ،واْحتَِراُمف َطُتفوَصا   َبق
ِ
ـَ  الل َرائِع، لَِتْبؾقغِ  َخْؾِؼف وَبق  الشَّ

 .َفْقْجَتـُِبف الـَّارِ  وَصِريَؼ  َفَقتَّبِعف، اْلَجـَّة َصِريَؼ  اإِلْكَسان َيْعِرُف  وبِفؿ

َده اْلَؿِسقح أنَّ  َتْؼرير َجاءَ  وقدْ   يف ُكبقتِف َطؾك َتدلُّ  اتَباِهرَ  بآَياٍت  اللُ  أيَّ

 (:1-1/1« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا»

ـَ ا مِـ إْكَسانٌ  َكانَ »  .لْؾَقُفقد َرئقٌس  كقؼقديؿقس، اْسُؿف (1)لػريِسقق

ـَ  َأَتقَت  َقدْ  َأكَّؽ َكْعؾؿُ  ُمَعـؾ ؿ، َيا: لفُ  وَقاَل  لْقاًل  َيُسقع إِلك َجاءَ  َهَذا   مِ
ِ
 الل

 َيُؽن لمْ  إنَّ  َتْعَؿل َأْكَت  الَّتي اآلَياِت  َهِذه َيْعَؿل أنْ  ْؼِدريَ  أَحٌد  َلْقس ألنَّ  ُمَعـؾ ؿا،

 «.َمَعه اهللُ 

 الَّتي اآلَياِت  َهِذه َيْعَؿل َأنْ  َيْؼِدرَ  َأَحٌد  َلْقَس : )لْؾَؿِسقح اْلَقُفقد َرئقس َفُؼقل

ةٍ  بُِؿِعجَزاٍت  حاْلَؿِسق أيَّد اللَ  أنَّ  َطؾك َدلقٌؾ ( َمَعه اهللُ  َيُؽن لمْ  إنْ  َتْعَؿل َأْكَت   َطؾك َدالَّ

ـْ  بَِفا، َيْلُتقا أنْ  َيْسَتطِقُعقن َّل اْلَبَشر ألنَّ  ،ُكبقتِف  اْلَؿقَتك، ُيْحقل َكانَ  أكَّف َذلِؽ ومِ
                                          

تؼدم التعريػ بالػريسققـ، وبقان أهنؿ صائػة مـ غالة القفقد الؿتعصبقـ والؿتشدديـ  (1)

بالؿظاهر الخارجقة لؾقرع والتديـ، ومـفا التؼقد بحرفقة الشريعة أو الـامقس، مثؾ 

ون كِجسقـ، وقد اَّلمتـاع طـ أداء أي طؿؾ يقم السبت، أو مخالطة غقر القفقد، إذ ُيعترب

تاريخ الـصراكقة، مدخؾ لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب ». كؼاًل مـ ڠآذوا الؿسقح 

 .1(، الؿملػ: طبد القهاب بـ صالح الشايع، ط 17، )ص «التاريخ
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 َيْلُكؾقنَ  بَِؿا الـَّاس وُيــَـب ـئ ،(أْطَؿك ُولِد الَِّذي: )أْي  ،واألََكَؿف األَْبَرص وَيْشِػل

ِخُرون وَما ـَ  ِفؿُبُققتِ  يف َيدَّ ، بِنِذنِ  َهذا وَكؾُّ  الطََّعام، مِ
ِ
 ُقدرةٌ  فِقف لْؾَؿِسقح وَلْقَس  الل

ةٌ  ، اْلَؿِسقح ألنَّ  ،ُمْسَتؼؾ   وَطؾِؿٌ  ُمْسَتِؼؾَّ  .َأَقؾَّ  وَّل َأْكَثر َّل َبَشر 

ٌُُطقَئِةَُُطِؼقدةُُبْطالِنُُِفَُُؽاِئدة ُاأُلوَغُُاْْلِ

 َأكَّك َكْعؾمُ  ُمَعـؾِّم، َيا: )لْؾَؿِسقح َقاَل  اْلَقُفقد َرئقَس  أنَّ  وِهل :َلطِقػةٌ  َفائدةٌ  وُهـَا

 َرُسواًل  اْلَقُفقد إلك اللُ  أْرَسؾف اْلَؿِسقح أنَّ  َتْؼريرُ  فُفـَا ،(ُمَعـؾِّؿا اهللِ  ِمن َأَتقَت  َقْد 

ًؿا ُسقل ألنَّ  ،وَمَعؾِّ ِذيـ الـَّاس ُيعؾ ؿ الرَّ  الِعْؾِؿ، ـمِ  بِف اللُ  َأْرَسؾف َما إَِلقِفؿ ُأْرسؾ الَّ

 .اْلَخقرِ  َطؾك وَدلَّفؿ اإِلْكِجقؾ، الـَّاس َطؾَّؿ َقدْ  اْلَؿِسقح أنَّ  ْلَؿْعُؾقما ومِـ

ـًصا، أوْ  َفاِدًيا، َجاءَ  إكَّف لْؾَؿِسقح اْلَقُفقدِ  َرئِقُس  َيُؼْؾ  ولؿْ  ـُ  إكَّف أوْ  ُمـَخـؾ  ، اب
ِ
 الل

ـَ  َذلِؽ َغقر وَّل الُل، ُهق إكَّف أوْ  ائِدة األْققالِ  مِ ـَ  السَّ ـَ  َجَؿاِهقر َبْق  .اْلَؿِسقحقق

 يف ُمخطٌِئ  إكَّؽ لفُ  َيُؼؾ ولؿْ  َكالمِف، َطؾك اْلَقُفقِديَّ  َهَذا أَقـرَّ  واْلَؿِسقح

ح اْلَؿِسقحَطَؾقف  َّلْطَترض َكالمِف يف ُمْخطًِئا اْلَقُفقديُّ  َهَذا َكان ولقْ  َكالمِؽ،  وَصحَّ

 أنْ  وِهل َكـُؿـَعـؾ ؿ، وضِقَػُتف َهِذه ألنَّ ا، و مخؾًص ا أؼال لف إكف جاء فاديً ولَ  ،َكالَمف

ه قاِب، َطؾك ُيِؼرَّ ـْ  لؿْ  وإَّلَّ  اْلَخَطل، لفُ  وُيصؾِح الصَّ ًؿا َيُؽ  .اْلَحِؼقَؼةِ  َطؾك ُمعؾ 

ِذيـ اْلَقُفقد َحاُل  َكانَ  ومع األسػ الشديد، فؼد  اْلَؿِسقح إَِلْقِفؿ ُأْرِسؾ الَّ

ـَ  َكاُكقا َفَؼدْ  ، اللَ  ُيرِضل َّلباآليات الدالة طؾك كبقتف  ـْ  ُمْعِرضق  َط
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، َصاَطةِ 
ِ
ـَ  الل ـْ  ُمْعرِضق  ُكُػقُسفؿ وَكاَكْت  األََوامِر، مِـ التَّقَراة يف َما َتْطبقِؼ  َط

ـْ  ُمَتَؽب رةً  ، َسَؿاع َط ـْ  َيْؽَرُهقن اْلحؼ  ـْ  َيـَْصُحفؿ مِ مـ األكبقاء  الَػْضِؾ، َأْهؾ مِ

ْهَبان األَْحَبار وُيعظ ؿقن ،كؿا تؼدم األَْكبَقاء َيْؼُتُؾقن ُكقاَكا َبْؾ والؿصؾحقـ،   والرُّ

 مِـ وَهَذاوالتحؾقؾ والتحريؿ،  التَّْشِريع، َحؼَّ  َلفؿ وَيْجَعُؾقن ،الزائغقـ طـ الحؼ

ْرك ، الش 
ِ
ِذي ُهق وْحَده اللَ  ألنَّ  بِالل جعؾقا يف ذلؽ ، وهؿ التَّْشِريع حؼُّ  لفُ  الَّ

 .رهبان شركاء لل وُمساويـ لفاألحبار وال

ُُؿُعُُاْدَِسقُح اِدِؾَعَُُتالِمقَذهََُيْ ـَهُاـصَّ َّاَُحْو َُدْطوتهُطْنَُُؾْوِمهُإْطَراُضُُاْشَتدَُُّد

ـِ  ُمْخربًا َتَعالك اللُ  َقاَل  ا اْلَؿِسقح َط ـِ  َقْقمِف إْطَراُض  اْشَتدَّ  َلؿَّ ـِ  َط ي ِذي الد   الَّ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: بِف َجاء

 .(1)﴾حئ جئی ی ی ی  ىئ ىئ

ا :اْلَؽريؿةِ  اآليةِ  وَمْعـى ـُ ا ِطقَسك اْلَؿِسقح اْسَتْشَعر َلؿَّ  التَّْصؿقؿَ  مِـْفؿ َمْريؿَ  ْب

ـِ  ُكْصرة يف َمِعل َيُؽقنُ  َمـ: الُخؾَّص أْصَحابِف يف َكاَدى اْلُؽْػر َطؾك ؟ ِدي
ِ
 َفَؼال الل

ـُ : ِطقسك َأْصِػقاءُ    ِديـ َأْكَصارُ  َكح
ِ
اُطقن الل قـا إَِلقف، والدَّ  واْشَفد واتَّبْعـَاك، بِالل َصدَّ

  ُمْسَتْسؾِؿقن بَِلكَّا ِطقَسك َيا َأْكَت 
ِ
 .والطَّاَطة بِالتَّقِحقد لل

 

                                          

 .11سقرة آل طؿران:  (1)
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َُطرُُِاْدَِسقحُاْسِتْشَعار ـَْؼْتلُِْلَ َـِّذيُا ـَْقُفودَُؿاَنُُا ُطوَكهُا طِّ ُـُهُُُُيَ

ـَ  ـَ  الَؼؾقُؾ  آَم ، ِطـْد مِـ َرُسقٌل  بَِلكَّف ِسقحبِاْلؿَ  اْلَقفقدِ  مِ
ِ
 ،اْلَحقاِريُّقن ومِـُْفؿ الل

وَماِن، ُحْؽؿِ  َتْحَت  آَكَذاكَ  فَِؾْسطِقـ وَكاَكْت  مِـُفْؿ، اْلَؽثِقر وَكػرَ  وَمانُ  الرُّ  والرُّ

  ُيممِـقن َّل وَثـِققَن،
ِ
ـَ  بعددٍ  يممـقن بؾ بُِرُسؾِف، وَّل بِالل  اْلَبَشريَّة اآللَِفة مِ

ـْ  قَهااْخَترطُ  ْرعِ  وآلَفة اْلَؿاِشقة آلَِفة َأْكُػِسفؿ؛ ِطـدِ  مِ  وَغْقر الحْرِب، وآلَفة الزَّ

ـْ  َيْخُرُجقن َّل َأكَُّفؿ َصاَلَؿا وِدَياَكتِفؿ، بِاْلَقُفقد ُيَباُلقن َّل َكاُكقاو َذلِؽ،  ط

 واَّلْضطِراَبات الَػقَضك ُحُصقل إِلك ُتمد ي بُِلُمقرٍ  َيُؼقُمقن وَّل َصاَطتِفؿ

اِخؾقَّة تل الدَّ  .ُمْؾَؽُفؿ َطَؾقفؿ ُتْػِسد الَّ

ؾالؿسقُح  َفَصارَ  بِاْلَؿِسقح، َذْرًطا َضاُققا اْلَقُفقد أنَّ  اْلَحاِصل ف َمعَ  َيَتـَؼَّ ا ُأم   ِسرًّ

 اْلَؿِسقح وَكانَ  اْلَحقاِريُّقن، وُهؿ َتالمِقِذه َخقاص   بُِصْحَبة فَِؾْسطِقـ، ُقَرى يف

س ـَ  َيَتقجَّ  (:9/1« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َذلِؽ َتْؼريرُ  َجاءَ  وَقدْ  الَؼْتِؾ، َكقَّةَ  ُفقداْلقَ  مِ

د أنْ  يرد لؿْ  ألكَّف ،اْلَجؾِقؾ يف َهَذا َبْعدَ  َيَتَردَّد َيُسقعُ  وَكانَ »  ،اْلَقُفقديَّة يف َيَتَردَّ

 «.َيْؼتُؾوه أنْ  َيْطؾُبون َكاُكقا اْلَقُفقد ألنَّ 

 .فَِؾْسطِقـ ُبْؾدانِ   إِْحَدى ِهل واْلَجؾِقُؾ 

ا أهنؿ لؿ يممـقا بؿا جاء مبقـً  (8/19« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َكَؿا لْؾَقُفقد وَقاَل 

 :بف، ويريدون قتؾف والتخؾص مـف
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يةُ  أكَُّؽؿ َطالؿٌ  أَكا»  ال َكالمِل ألنَّ  ،َتْؼُتُؾوين أنْ  َتْطُؾُبون َلؽِـَُّؽم .إْبَراِهقؿ ُذر 

 «.فِقُؽمْ  لهُ  َمْوِضعَ 

 َحريِصقـ َكاُكقا اْلَقُفقد بلنَّ ( 11:9« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف التَّْصِريح َجاءَ كؿا 

 :التَّالل الـَّص   يف اْلَؿِسقح َقْتؾِ  َطؾك

ـْ  َقْقمٌ  فَؼاَل » ِذي ُهق َهَذا َألقَس  :ُأوْرَشؾقؿ َأْهؾ مِ  «.؟َيْؼُتُؾوه أنْ  َيْطُؾبونَ  الَّ

 (:19-11/11« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف

ـْ »  .لَِقْؼتُؾوه َتَشاَوُروا اْلَققمِ  َذلِؽ فِؿ

ـْ  َفؾؿْ  ـَ  َيْؿِشل -أْيًضا- َيُسقعُ  َيُؽ ـْ  َمَضك َبْؾ  ،َطالكِقةً  اْلَقُفقد َبق  إِلك ُهـَاك مِ

 .هَتالمِقذُ  َمعَ  ُهـَاكَ  وَمَؽَث  َأْفرايؿ،: لَِفا ُيَؼال َمديـةٍ  إِلك اْلَبريَّة، مِـ الَؼِريبةِ  الُؽقرة

 َقْبؾ ُأوْرَشؾقؿ إِلك الُؽقر مِـ َكثقُرونَ  َفَصِعدَ . َقريًبا اْلَقُفقدِ  حُفص وَكانَ 

 .َأْكُػَسفؿ لُِقطَِّفُروا الُػْصح

 َماَذا: اْلَفْقَؽؾ يف َواقُِػقن وُهؿ َبْقـَُفؿ، فِقَؿا وَيُؼقُلقن َيُسقع َيْطُؾُبقن َفَؽاُكقا

 اْلِعقد؟ إِلك َيْليت َّل ُهق َهؾ َتُظـُّقن؟

 َطَرف إنْ  أكَّف َأْمًرا َأْصَدروا َقدْ  والَػِريسقُّقنَ  اْلَؽَفـةِ  ُرؤَساءُ  -ًضاَأيْ - وَكانَ 

 «.ُيؿِسُؽوه لَِؽل َطؾقفِ  َفْؾَقدلَّ  ُهق َأْيـ َأَحدٌ 
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ُُـُهُُأْنُُُدوَنُُاْدَِسقحَُرْؽـُع ُ«اْدَِسقحَُصْؾِبُ»َُطِؼقَدةُُبْطالُنُُإْثَباتَوِؽقهُُ،أًذىَُيـَؿـسَّ

ا ثؿَّ   َأْخَبرَ  اْلَؼْتؾ، بَِخَطر وَشعرَ  لْؾَؿِسقح، إْسَرائِقؾ َبـل اْضطِفادُ  اْشَتدَّ  َلؿَّ

ـَ  َأَطَداَءه بَِلنَّ  َصْؿَلَكَتُفؿ بَِفَذا ُيريدُ  إِلقِف، َسقْرَفُعف للَ ا بَِلن َقْقَمفُ  ـْ  اْلَقُفقد مِ  ل

ة الؿسقح يدل طؾك ثؼ وَهَذا أًذى، أْدَكك بِف ُيؾِحُؼقا أوْ  وَيْؼتُؾقه إَِلقف َيْخُؾُصقا

 بـصر الل لف وحػظف لف.

ـَ  اإِلْخَباروهذا  ـَ  اْلَؿِسقح مِ « إْكِجقؾ َمتَّك» يف ِذْكُره َجاءَ  َقدْ  لْؾَحقاِريق

ـَ ( 11:7)  :ُيقحـَّا لَتالمِقذِ  اْلَؿِسقُح  َقاَل  ِحق

 الَعِريُس  َدامَ  َما َيـُقُحقا أنْ  الُعرسِ  َبـق َيْسَتطِقع َهْؾ : َيُسقعُ  َلُفؿْ  َفَؼاَل »

ـْ ! َعُفؿ؟مَ  امٌ  َسَتليت وَلؽِ  «.َيُصقُمقن َفِحقـئذٍ  َطـُْفؿ، الَعرِيُس  ُيرَفعُ  ِحقـ أيَّ

ؾ َفا َفَتَلمَّ ُتَفا اْلَؽريؿُ  الَؼارُئ  َأيُّ  ،(الَعريس ُيرفعُ : )َقْقَلف الَؽريؿة الَؼاِرئة وَأيَّ

ـَ  َذلِؽ َغْقرَ  وَّل ،(ْصَؾبيُ ) أوْ ( َتلُيؼْ : )يَؼؾ ولؿْ   َطؾقَفا اْطَتَؿدْت  تلالَّ  الِعَباَرات مِ

 .وُصؾِب ُقتِؾ اْلَؿِسقح أنَّ  َطِؼقَدة يف اْلُؿَعاِصرة اْلَؿِسقحقَّة

 ُمَقَسك َرَفعَ  وَكَؿا(: »1/14« )ُيقَحـَّا» يف َما َمعَ  -أْيًضا- ُمتقافٌؼ  وَهَذا

 «.اإِلْكَسانِ  ابنُ  ُيرفعَ  أنْ  َيـَْبِغي َهَؽذا الربيَّة يف اْلحقَّة

 اللَ  أنَّ  اإلَشاَرة بَِطريِؼ  َقْقَمف َأْخربَ اْلَؿِسقح أنَّ « إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َجاءَ  َكَؿا

ـْ  وأكَّف َسَقْرَفُعف، ـْ  ُيْؼَتؾ ل  (:16 - 11/  9« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» َفػل ُيْصَؾب، ول
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 الػريسقُّقنَ  َفَلْرَسؾ َكْحِقه، مِـ بَِفذا َيَتـَاَجقن اْلَجْؿعَ  الػريسقُّقنَ  َسِؿع»

اًما اْلَؽَفـة اءُ ورؤَس   .لُقؿِسُؽوه ُخدَّ

 .َأْرَسؾـي الَِّذي إِلى َأْمِضي ثمَّ  َبْعد، َيسقًرا َزماًكا َمَعُؽؿ أَكا: َيُسقع َلُفؿ َفَؼال

 .َتْلُتوا أنْ  َأْكتم َتؼِدُرون ال أَكا َأكونُ  وَحقُث  َتِجُدوَكـي، وال َسَتْطؾُبوَكـي

ـَ أَ  إِلك :َبْقـَُفؿ فِقَؿا اْلَقُفقد َفَؼال  َكجَده َّل حتَّك َيْذَهب أنْ  (1)ُمـْزمِـعٌ  َهَذا ْي

؟ ـُ ـَ  َشَتات إِلك َيْذَهب أنْ  ُمـْزمِـعٌ  َلعؾَّف َكْح ـَ  وُيَعؾ ؿ الُققَكاكِقق  .الُققَكاكِقق

ِذي الَؼْقُل  َهَذا َما  َّل أَكا َأُكقنُ  وَحقُث  َتِجُدوَكـِل، وَّل َسَتْطُؾُبقَكـِل: )َقاَل  الَّ

 «.(َتْلُتقا؟ أنْ  ؿَأْكتُ  َتْؼِدُرون

 واَل  َسَتْطُؾبوَكـي: )َبْعَدَها وَقْقُلف ،(َأْرَسؾـي الَِّذي إِلى َأْمِضي) :اْلَؿِسقح َفَؼْقُل 

 أن َطؾك َصريحةٌ  َدَّللةٌ ( َتْلُتوا أنْ  َأْكُتم َتْؼِدُرون ال أَكا َأُكونُ  وَحقُث  َتِجُدوَكـي،

ْخَص  لقس هق ْلَؿِسقحا ِذي الشَّ  .ُؾقهوَقتَ  َصَؾُبقه الَّ

 َلَؽانَ طؾك الصؾقب  اْلَؿْؼُتقَل الشخص  ُهق اْلَؿِسقُح  َكانَ  َفؾقْ  َكَذلَؽ 

 وَصَؾُبقهأمامفؿ  ووَجُدوه َصَؾُبقه قدْ ، ألهنؿ َأَماَمفؿ َمْعروًفا َمَؽاُكف وَلَؽانَ  َمْقُجقًدا،

ـْ  َزْطؿِ  َطَؾك- وَقَتُؾقه : اْلَؿِسقح َقْقلِ  َمعَ  َهَذا َيْسَتِؼقؿ َفَؽقَػ  -َذلِؽ َيُؼقُل  َم

 (.َتْلُتوا أنْ  َأْكُتم َتْؼِدُرون ال أَكا َأُكونَ  وَحقُث  َتِجُدوَكـِي، وال َسَتْطُؾبوَكـِي)

                                          

 ُمزمٌِع أي: طازٌم. (1)
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ُؼ هذا الؽالم ال  ـَ  بِقاحدةٍ  إَّلَّ  َيَتَحؼَّ ، مِ ـِ ا اْثـَتق  بَِخربٍ  اْلَؿِسقح ُيْخربَ  أنْ  إمَّ

ـَ َتتَ  ثؿَّ  َيِجُدوَكف، وَّل َيْطُؾبقَكف َأكَُّفؿ وُهق َكاِذٍب،  َصَؾُبقه َأكَُّفؿ يف اْلَحِؼقَؼة بقَّ

ـْ  لؿْ  اْلَؿِسقَح  ألنَّ  ،ُمْسَتِحقٌؾ  وَهَذا ووَجُدوه،  .َيْؽِذب وَل

ُؼ  َّل وَهَذا َيِجُدوه، ولؿْ  َفَطَؾُبقه َصاِدًقا، اْلَؿِسقُح  َيُؽقن أوْ   بَِرْفِعف إَّلَّ  َيَتَحؼَّ

َؿاء، إِلك  أكَّف مِـُْفؿ َضـًّا اْلَقفقدُ  َفَؼَتَؾف َؿِسقح،الْ  ُيْشبِف َمَؽاَكف آَخر َشْخصٍ  وُحؾقل السَّ

ت طؾقف أخبار ، وهذا هق الحؼ الذي َّل مرية فقف، وهق الذي دلَّ اْلَؿِسقح ُهق

ڃ چ چ چ چ ﴿: الُؼرآنِ  يف اللُ  َقاَل  ،األكاجقؾ وأخبار الؼرآن كذلؽ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ 

َُُؽائدة

 َرُسوٌل  أكَّف َطؾك َصريٌح  َدلقٌؾ ( َأْرَسَؾـي الَِّذي إَِلى َأْمِضي: )اْلَؿِسقح َقْقلِ  يف

، ِطـدِ  مِـ
ِ
ـَ  وَلْقَس  الل   اب

ِ
 .ُيَؼال َكَؿا الل

ٌُُِطقئِةَُُطِؼقَدةُُُِبْطالِنُُِفَُُؽاِئدة ُاأُلوغُاْْلَ

ا َلطِقػةٌ  َفائِدةٌ  ُهـَا ـَ  الـََّجاة َطؾك َحريًصا َكانَ  حاْلَؿِسق أنَّ  وِهل ،ِجد   الَؼْتؾ، مِ

ا  لْؾَقُفقد َكْػَسف ألسَؾؿَ  َكَذلَؽ  َكانَ  لقْ  إذْ  ،ُمَخؾ ًصا وَّل َفادًيا َيُؽـ لؿْ  أكَّف َطؾك َيدلُّ  مِؿَّ

                                          

 .118، 119سقرة الـساء:  (1)
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ؾِب  اْلَخطِقئة َتْؽِػقر َطِؼقدةُ  لَِتَتَحؼَّؼ تل والصَّ  اْلُؿَعاِصرة، اْلَؿِسقحقَّة َطَؾقَفا َتـُصُّ  الَّ

ف َمعَ  واَّلْستَِخَػاء مِـُْفؿ الِػَرارَ  َحاَول وَلَؿا  .وَغْقِرها اْلَجؾِقؾ يف ُأم 

ُُواُبُُُشبفٌة َُطؾقَفاُواجْلَ

ِذي أنَّ ( 11/14« )َمتَّك إِْكِجقؾ» يف َجاءَ  َقدْ  إكَّف :قِقَل  فننْ  ًؼا َكانَ  الَّ  َطؾك ُمَعؾَّ

ؾقِب  َخَشبةِ   (.َشَبْؼَتـل؟ لِـؿَ  إيؾل، إيؾل،: )َمْقتِف ِطـدَ  َقاَل  الصَّ

 تَرْكَتـل؟ لِـؿَ  فل،إلـٰ فل،إلـٰ: أي

ـِ  ِذي َفَؿ  َذلِؽ؟ َقاَل  الَّ

ا َسْفٌل  َفاْلجواُب  ِذي أنَّ  وُهق :ِجد  ْخُص  ُهق َذلِؽ َقاَل  الَّ  اْلَؿْصُؾقُب  الشَّ

ِذي  ُهق وَلْقَس  وَدَفـُقه، وَقَتُؾقه وَصَؾُبقه َفَلَخُذوه اْلَؿِسقح، َشَبفَ َطَؾقف  اللُ  َأْلَؼك الَّ

ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: الُؼْرآنِ  يف اللُ  َقاَل  َكَؿا َكْػسف، اْلَؿِسقح

ڳ ڳ ڳ گ ک ک ک ک گ گ گ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڳ ڱ 

ُُ ُِطقَسى ُادسقح َُرْؽِع ُطذ ُاـدـقل َُوَبَقاُنُُڠِذْؿُر ، بِّ ُاـرَّ ُِحْػِظ ُِف اَمِء ُاـسَّ إَِغ

ـَْقُفوِدُ َُـَّوُخطِلُا ْؾِبُاـ َُصاَرىُِفَُدْطَوىُاـصَّ

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿َقاَل الُل َتَعاَلك: 

                                          

 .118، 119سقرة الـساء:  (1)
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .(1)﴾ڇ ڍ

اُه بِالـَّْقِم، رفعَ  َؿاِء َبْعَدَما َتَقفَّ ف َأْخَبَر الل َتَعاَلك َأكَُّف َرَفَع الؿسقح إَِلك السَّ

ـَ (1)ضل األرْ ان فِ ا كَ ؿَّ تف لَ فقئَ سده كَ بروحف وَج 
َتُف مِ ـْ َأَراَد َأِذيَّ ، َوَخؾََّصُف مِؿَّ

َماِن لقؼتؾُ  ـَ َوَشْقا بِِف إَِلك َبْعِض اْلُؿُؾقِك اْلَؽَػَرِة فِل َذلَِؽ الزَّ ِذي  قه.اْلَقُفقِد الَّ

ـَ اْلَقُفقِد َس  نَّ لؽ أَ ة ذَ قصَّ وَ 
يِط اْلَؿِسقح َمَع عقا لَتْقرِ َأْطَداُء اْلَؿِسقِح مِ

ـَ آَكَذاَك لقؼْ  وَماكِقَّة اْلَحاكَِؿة لِػَؾْسطِق ُؾَطاِت الرُّ ؾقه، فَقَشْقا بِِف إَِلك َبْعِض تُ السُّ

َماِن، َفَلَمَر بَِؼْتؾِِف َوَصْؾبِِف، َفَحَصُروُه فِل َداٍر بَِبْقِت  اْلُؿُؾقِك اْلَؽَػَرِة فِل َذلَِؽ الزَّ

ْبِت، وَ اْلَؿْؼِدِس، َوَذلَِؽ َطِشقَّ  ا ؿَّ قد لَ القفُ  نَّ داء أَ لؽ العَ بب ذَ َس َة اْلُجُؿَعِة َلْقَؾَة السَّ

ة ـ الـبقَّ الل مِ  ا آتاهُ ؾك مَ وه طَ سدُ دى؛ َح الفُ ـات وَ ق  ريؿ بالبَ قسك ابـ مَ عث الل طِ بَ 

ك بنذن قتَ ص وُيحقل الؿَ األبرَ وَ  (1)ان ُيربئ األكؿفَ د كَ رات، فؼَ اهِ زات البَ عجِ والؿُ 

                                          

 . 11 - 14آل طؿران: سقرة  (1)

أكف رفعف إلك السؿاء الثاكقة، ففق باٍق  جاء يف الحديث طـ الـبل محؿد  (1)

( ومسؾؿ 1129« )صحقح البخاري»هـاك حتك يلذن الل بـزولف يف آخر الزمان. اكظر 

 .( طـ أكس بـ مالؽ 164)

 األكؿف هق الذي ُولِــد أطؿك. (1)
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ُر مِ الل، و قراكف بنذن الل قن صائًرا ُيشاَهُد صَ قف فقؽُ خ فِ يـػُ  ؿَّ قـ صائًرا ثُ ـ الط  ُيَصق 

 ِديفِ ك يَ ؾَ اها طَ أجرَ فا وَ ف الل بِ كرمَ تل أَ ات الَّ زَ عجِ ـ الؿُ مِ  لَؽ قر ذَ لك غَ ، إ ،

ك تَّ ؿ، َح فُ ـَ أمؽَ  امَ  ؾ  ؽُ اه بِ ل أذَ قه، وَسَعْقا فِ ػُ خالَ قه وَ بُ ذَّ ؽَ بل، فَ ف كَ كَّ اس أَ ؿ الـَّ ؾ  عَ لقُ 

ل ؿ فِ ـفُ اء طَ ػَ ة واَّلختِ ؾ ُيؽثر السقاَح ؾدة، بَ ل بَ َّل ُيساكـفؿ فِ  ڠقسك ار طِ َص 

ل مشؼ فِ عقا إلك َمؾِِؽ دِ ك َس تَّ لؽ َح ؿ ُيؼـعفؿ ذَ لَ  ؿَّ ، ثُ ڽريؿ ف مَ أمُّ وَ  قَ الد هُ البِ 

  ؼالان يُ ب، وكَ قاكِ ـ َطبَدِة الؽَ شرًكا مِ  مُ اًل ُج ان رَ ان، وكَ مَ لؽ الزَّ ذَ 
ِ
يـف هؾ دِ أل

وُيػسد طؾى اس وُيِضؾُّفؿ  يػتـ الـَّ جاًل بِـبقِت الؿؼدس رَ  نَّ ف إِ القا لَ ان(، فؼَ )الققكَ 

 ق وهُ  -ؼدس لك كائبف بالؿَ ب إِ ـ هذا، وكتَ ؾؽ مِ ب الؿَ ، فغِض اهالَؿِؾِك رطايَ 

ـَ ُيقَرا  ؾك قك طَ بف وَيضع الشَّ ن َيصؾِ قر، وأَ ذكُ ذا الؿَ ؾك هَ ض طَ يؼبِ  أنْ  -َداُوَد ْب

س، قت الؿؼدِ الل بَ ؾ وَ تاب امتثَ ؾ الؽِ ا وَص اس، فؾؿَّ اه طـ الـَّ ذَ ف، وَيُؽػَّ أَ رأِس 

ع ان مَ ، وكَ ڠقسك قف طِ ذي فِ ل الَّ ك الؿـزِ لَ قد إِ ـ القفُ ة مِ ائػَ ق وصَ ب هُ وذهَ 

 لَؽ ان ذَ ر كػًرا، وكَ َش ة طَ قؾ سبعَ شر، وقِ ة طَ الثَ و ثَ شر أَ ا طَ ف، اثـَ ابِ ـ أصحَ اطة مِ جؿَ 

ا َحاَن َوْقُت ُدُخقلِِفْؿ ـالِ وه هُ رُ ة السبت، فحَص ر لقؾَ ْص د العَ ة بعْ ؿعَ قم الجُ يَ  ؽ، َفَؾؿَّ

ـْ 
ـَ ِطـَْدُه، َوُرفَِع الؿسقح مِ ألؼك الُل َشــَبــَف الؿسقح َطَؾك أحد َأْصَحابِِف اْلَحاِضِري

َؿاِء، َوَأْهُؾ اْلَبْقِت َيـُْظُروَن، َودَ البَ  ل سؼِػ ة فِ فتحَ  رصة َخَؾِت الشُّ قت إَِلك السَّ

ـَ َأكَُّف ِطقَسك، َفَصَؾُبقُه  َ َطَؾْقِف َشَبُفُف، َفَلَخُذوُه َضاك ق
ِذي ُأْلِؼل ابَّ الَّ َفَقَجُدوا َذلَِؽ الشَّ

حُ  ْقَك َطَؾك َرْأِسِف إَِهاَكًة َلُف، وتبجَّ ُة الـََّصاَرى ؽ، وصدَ لِ قا بذَ َوَوَضُعقا الشَّ ق َطامَّ
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ؿ ة األمر ولَ ؼقؼَ قا َح يعؾؿُ  ؿْ فؿ لَ قح، ألكَّ ِس قا الؿَ ؾُ قتَ  فؿكَّ ؿ أَ اهُ ل دطقَ قد فِ القفُ 

قل تُ الؿؼْ  نَّ قد أَ فُ ت القَ ـَّ ؿا ضَ قا كَ ـُّ ؾ البقت، فظَ ل داِخ ث فِ ا حدَ وا مَ دُ شاهِ يُ 

 (1)قح، َوَضؾُّقا بَِسَبِب َذلَِؽ َضاَلًَّل ُمبِقـًا َكثِقًرا َفاِحًشا َبِعقًدا.ِس ق الؿَ قب هُ ؾُ الؿْص 

 َلل َسائٌِل َفَقُؼوُل: لَِؿاَذا َيْؽَرُه اْلَقُفوُد اْلَؿِسقح؟وُهـَا َقْد َيْس 

ْؿَحة َتَتـَاَقُض َمَع َصَبائِع اْلَقُفقد  َفاْلَجواُب: أنَّ َدْطقَة اْلَؿِسقح وَتَعالِقؿف السَّ

ِرَهة،  يَّة الشَّ ا َجاَءهُ  وُقُؾقبِِفؿُ اْلَؿاد  َرة، َفَؾؿَّ ؿ وكصحفؿ الَؼاِسقة اْلُؿَتَؽب رة اْلُؿَتَحج 

تِف،  ة َطَؾك ُكُبقَّ الَّ ٍع لؾـُُّبقة، وَكَػُروا بِاآلَياِت الدَّ وأمرهؿ بات ـباطف اتََّفُؿقه بَِلكَّف ُمدَّ

َقاصِقـ.  وَقاُلقا: إِكََّفا َتتِؿُّ بُِؿَساَطَدة الشَّ

ـُ َأبِل َحاتِؿٍ  ـِ َطبَّاٍس  (1)وروى اْب ـِ اْب ا َأَراَد الُل َأْن يَ  َط ْرَفَع َقاَل: َلؿَّ

َؿاِء، َخَرَج َطَؾك َأْصَحابِِف، َوفِل اْلَبْقِت اْثـَا َطَشَر َرُجاًل مِـُْفْؿ  ـَ  -ِطقَسك إَِلك السَّ
مِ

ـَ َيْعـِل  ق ـٍ  -اْلَحَقاِري  ـْ َطْق
فِل اْلَبْقِت، َوَرْأُسُف َيْؼُطُر َماًء َفَؼاَل:  (1)َفَخَرَج َطَؾْقِفْؿ مِ

ـْ َيْؽُػُر بِ  ـَ بِل. إِنَّ مِـُْؽْؿ َم ًة َبْعَد َأْن آَم ْ َطْشَرَة َمرَّ
 ل اْثـََتل

                                          

تػسقر »إلك السؿاء، و  ڠكثقر، باُب ذكر رفع طقسك َّلبـ « البداية والـفاية»اكظر  (1)

 .119، لف، سقرة الـساء: «الؼرآن العظقؿ

، وروى ابـ جرير هذه 119َّلبـ أبل حاتؿ، سقرة الـساء: « تػسقر الؼرآن العظقؿ»اكظر  (1)

 يف آخر تػسقر سقرة الصػ.« جامع البقان»الؼصة بنسـاده يف تػسقره 

 البئر التل تؽقن يف البققت يف الؿاضل َّلستخراج الؿاء مـفا.العقـ هل طقـ الؿاء وهل  (1)
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ُؽْؿ ُيْؾَؼك َطَؾْقِف َشَبِفل َفُقْؼَتَؾ َمَؽاكِل، َوَيُؽقَن َمِعل فِل َدَرَجتِل ُثؿَّ َقاَل: َأيُّ
 ؟ (1)

ـْ َأْحَدثِِفْؿ ِسـًّا
 ، َفَؼاَل َلُف: اْجؾِْس. (1)َفَؼاَم َشاب  مِ

، َفَؼاَل: اْجؾِْس. ُثؿَّ َأَطاَد َطَؾْقِفْؿ، َفَؼا ابُّ  َم الشَّ

، َفَؼاَل: َأَكا.  ابُّ  ُثؿَّ َأَطاَد َطَؾْقِفْؿ، َفَؼاَم الشَّ

 َفَؼاَل: َأْكَت ُهَق َذاَك. 

ـْ َرْوَزَكةٍ 
 َطَؾْقِف َشَبُف ِطقَسك، َوُرفَِع ِطقَسك مِ

َ
َؿاِء.  (1)َفُلْلِؼل  فِل اْلَبْقِت إَِلك السَّ

ـَ  َبَف َفَؼَتُؾقُه ُثؿَّ َصَؾُبقُه، َفَؽَػَر بِِف  (4)اْلَقُفقدِ  َقاَل: َوَجاَء الطََّؾُب مِ َفَلَخُذوا الشَّ

ـَ بِِف، َواْفَتَرُققا َثاَلَث فَِرٍق، َفَؼاَلْت َصائَِػٌة: )َكاَن  ًة َبْعَد َأْن آَم ْ َطْشَرَة َمرَّ
َبْعُضُفُؿ اْثـََتل

َؿاِء(،   َوَهُمََّلِء اْلَقْعُؼقبِق ة.الُل فِقـَا َما َشاَء ُثؿَّ َصِعَد إَِلك السَّ

 َما َشاَء، ُثؿَّ َرَفَعُف الُل إَِلْقِف(، َوَهُمََّلِء  َوَقاَلْت فِْرَقٌة:
ِ
ـُ الل )َكاَن فِقـَا اْب

ُة.  الـَّْسُطقِريَّ

 َوَرُسقُلُف َما َشاَء الُل، ُثؿَّ َرَفَعُف اللُ  َوَقاَلْت فِْرَقٌة:
ِ
إَِلْقِف(،  )َكاَن فِقـَا َطْبُد الل

                                          

 ا لف طؾك أكف افتدى الؿسقح بـػسف.يعـل أكف سقؽقن معف يف درجتف يف الجـة ثقابً  (1)

 أي مِـ أقؾ فؿ طؿرا. (1)

 َروزكة أي فتحة. (1)

 أي جاء الذي يطؾبقن الؿسقح ويبحثقن طـف. (4)
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 .(1)َوَهُمََّلِء اْلُؿْسؾُِؿقن

ْساَلمُ  َصامًِسا  (1)َفَتَظاَهَرِت اْلَؽافَِرَتاِن َطَؾك اْلُؿْسؾَِؿِة َفَؼَتُؾقَها، َفَؾْؿ َيَزِل اإْلِ

ًدا   . َحتَّك َبَعَث الُل ُمَحؿَّ

مخ جس حس خس مس حص ﴿َوَذلَِؽ َقْقُلُف َتَعاَلك:  َقاَل اْبُن َطبَّاٍس:

 (4).(1)﴾مص

ُ(1)ؽائدةُتارُيقة 

ُجَؾ ُثؿَّ َأْلَؼْقُه بَِخَشَبتِِف؛ َجَعُؾقا َمَؽاَكُف َمْطَرًحا لِْؾُؼَؿاَمِة  ا َصَؾَب اْلَقُفقُد َذلَِؽ الرَّ َلؿَّ

َوالـََّجاَسَة َوِجَقَػ اْلَؿْقَتاِت َواْلَؼاُذوَراِت، َفَؾْؿ َيَزْل َكَذلَِؽ َحتَّك َكاَن فِل َزَماِن 

                                          

اع الؿسقح طؾك الحؼ، ألن كؾؿة اإلسالم لفا بالؿسؾؿقـ هـا هؿ أتب الؿؼصقد (1)

 أرسؾ  الذيا العام ففق طبادة الل وحده وصاطة الـبل معـقان طام وخاص، فلمَّ 

 القصػ )الؿسؾؿقن( يـطبؼ طؾك أتباع كؾ كبل مـ آدم إلك محؿد بؿا  فقفؿ، وهذا

 فقفؿ الؿسقح.

بف الـبل محؿد والؿعـك الثان لؽؾؿة اإلسالم هق خصقص الديـ الذي بعث الل 

.والذي يسؿك أتباطف بالؿسؾؿقـ ، 

 اكظر التعؾقؼ السابؼ. (1)

 . 14سقرة الصػ:  (1)

ـُ َطبَّاٍس، َطَؾك َشْرِط ُمْسؾِؿ.$كثقر  ابـقال  (4)  : َوَهَذا إِْسـَاٌد َصِحقٌح إَِلك اْب

 السؿاء.لك إ ڠَّلبـ كثقر، خاتؿة باُب ذكر رفع طقسك « البداية والـفاية»بتصرف يسقر مـ  (1)
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، َفعَ  ـَ ـْ ُهـَالَِؽ ُمْعَتِؼَدًة َأكَُّف ُقْسَطـْطِق
اكِقَُّة اْلِػـِْدَقاكِقَُّة َفاْسَتْخَرَجْتُف مِ ُف ِهقاَلَكُة اْلَحرَّ َؿَدْت ُأمُّ

تِل ُصِؾَب َطَؾْقَفا اْلَؿْصُؾقُب، فَعظَُّؿقا تِْؾَؽ اْلَخَشَبَة  اْلَؿِسقُح، َوَوَجُدوا اْلَخَشَبَة الَّ

لِ  َهِب َوالمَّ ْقَها بِالذَّ َفا َوَقبَُّؾقَها، َوَغشَّ
ُكقا بَِشْؽؾِ ْؾَباَكاِت َوَتَبرَّ ـْ َثؿَّ اتََّخُذوا الصُّ

ِئ، َومِ

 َمَؽاَكَفا َكـِقَسٌة َهائَِؾٌة ُمَزْخَرَفٌة 
َ
َوَأَمَرْت ُأمُّ اْلَؿؾِِؽ ِهقاَلَكُة َفُلِزيَؾْت تِْؾَؽ اْلُؼَؿاَمُة، َوُبـِل

 َهِذِه اْلَؿْشفُ 
َ
يـَِة، َفِفل تِل ُيَؼاُل َلَفا بَِلْكَقاِع الز  ، «اْلُؼَؿاَمة»قَرُة اْلَقْقَم بَِبَؾِد َبْقِت اْلَؿْؼِدِس، الَّ

قَكَفا  تِل َيُؼقُم َجَسُد اْلَؿِسقِح مِـَْفا. «اْلِؼَقاَمة»بِاْطتَِباِر َما َكاَن ِطـَْدَها، َوُيَسؿُّ ـُقَن الَّ  ، َيْع

ْخَرِة ُثؿَّ َأَمَرْت ِهقاَلَكُة بَِلْن ُتقَضَع ُقَؿاَمُة اْلبَ  َؾِد َوُكـَاَسُتُف َوَقاُذوَراُتُف َطَؾك الصَّ

 قِْبَؾُة اْلَقُفقدِ 
َ
تِل ِهل ـُ اْلَخطَّاِب (1)الَّ  (1)، َفَؾْؿ يَزْل َكَذلَِؽ َحتَّك َفَتَح ُطَؿُر ْب

 (1)اس.األكجَ اث وَ األخبَ  ـَ ا مِ رهَ فَّ صَ ائف، وَ ردَ ة بِ امَ ؿَ ـفا الؼُ َبْقَت اْلَؿْؼِدِس، فؽـس طَ 

 اْلَؿْؼُتقل َبؾِ  اْلَؿْؼُتقل، ُهق َلْقَس  اْلَؿِسقح أنَّ : ُكؾِّه َهَذا ِمنْ  لاْلَحاِص و

ا ،آَخر َشْخٌص  َؿاِء، يف إَِلقفِ  اللُ  َفَرَفَعف اْلَؿِسقح وأمَّ  َطظِقؿٍة، ُمْعِجزةٍ  يف السَّ

  َتْحصؾ لؿْ  َرفِقعٍة، وَكَرامةٍ 
 
ه َقْبَؾف، َلـِبل قفقد ومـ ال َأْطَداَءه وَخَذل اللُ  َفَلَطزَّ

                                          

 فعؾت هذا كؽاية بالقفقد الذيـ تظـ أهنؿ قتؾقا الؿسقح وصؾبقه. (1)

 .وهق الخؾقػة الثان لؾؿسؾؿقـ بعد الـبل محؿد  (1)

هذا الػعؾ مـ الخؾقػة الؿسؾؿ طؿر بـ الخطاب يبقـ أخالق اإلسالم يف مؼابؾ أخالق  (1)

مـ الؼرن الرابع  قؿامة مرتاكؿة طؾك مدى ثالثة قرون، القفقد، فؼد أزال 

طـدما فتح بقت الؿؼدس، أزالفا مـ الصخرة التل هل قبؾة  619الؿقالدي إلك سـة 

 القفقد، فؿا أطظؿ أيادي الؿسؾؿقـ طؾقفؿ، وما أكرم أخالق اإلسالم وأخالق الصحابة!
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 .ساطدهؿ مـ شرصة الرومان

 بلن َرْفِعفِ  َقْبؾ َأْتَباِطف أخرب اْلَؿِسقح أنَّ ( 16/11« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َجاءَ  وَقدْ 

ـْ  وأكَّف َمَعف، اللَ  ِذيـ ألَْطَدائِف ُيْسـؾَِؿـفُ  ل  اْكَتَصر َقدِ  َسَقُؽقن بَِفَذا وَأكَّف َقْتَؾف، ُيِريُدون الَّ

ـْ  إِلقفِ  أْوَحك اللَ  أنَّ  ُيثبُت  الـَّصُّ  وَهَذا الَعالَؿ، َسقغؾُب  فوَأكَّ  َطؾقِفْؿ،  الـَؿـَؾـؽ َصِريِؼ  َط

قف اللَ  أنَّ  َجربيَؾ  ؾِب  َطِؼقَدةَ  َيـِْسػ الـَّصَّ  َهَذا أنَّ  َكَؿا مِـُْفؿ، َسُقـَج   َأَساِسفا، مِـ الصَّ

ْفع َطِؼقدةَ  وُيْثبت َؿاء إِلك الرَّ قهَيؿَ  أنْ  ُدون السَّ  َغَؾَب  َقدْ  َيُؽقن َفؽقَػ  وإَّلَّ  بِلًذى، سُّ

 !َهَذا َمعَ  َيْسَتِؼقؿ َّل َهَذا! َخَشبة؟ َطؾك َمْصؾقًبا َمْغؾقًبا َكْقكِف َمعَ  الَعاَلؿ

ِحقحة الَِعِؼقدة ِهل وَهِذه تل الصَّ َرها الَّ  .كؿا أسؾػـا الُؼرآنُ  َقرَّ

ُُاِئقلَُبـيَُحاُل ُُبوـِسُُفوروضُُُاْدَِسقحَُرْؽعَُبْعَدُُإَِْسَ

ِحقحةِ  اْلَعِؼقدة َطَؾك اْلَؿِسقح َأْتباعُ  َطاَش  تل الصَّ  حقـًا اْلَؿِسقحَطَؾقفا  َربَّاُهؿ الَّ

ـَ  ْهر، مِ ـَ  َشديًدا اْضطِفاًدا ِخاللفا َّلققا وَلؽِـَّفؿ الدَّ ـْ  َّلسقََّؿا اْلَقُفقد، مِ  ُبقلِس مِ

ا اْلَؿِسقح، َأْتَباع َصاَرىلؾـَّ  اَّلْضطِفادِ  َشِديدَ  َكانَ  َفَؼدْ  اْلَقُفقِدي،  أنَّ  وَجدَ  َفَؾؿَّ

ـْ  لؿْ  الُعـْػ  بِاْلَؿِسقح، اإِليَؿانَ  َفادَّطك الـ َػاق، ُأْسُؾقب اْسَتْعَؿؾ َمْعُفؿ ُيجِدي وَل

ـْ  َصارَ  حتَّك َتَعالِقِؿف َتعؾُّؿ يف واْجَتَفدَ   وَقاَل ، َطؾقِفؿْ  َكَذَب  َهَذا َبْعد ثؿَّ  َأْطَؾِؿفؿ، مِ

َقف إِْكِجقاًل، إَِلقفِ  أْوَحك َؿِسقَح الْ  إنَّ  ـْ  َفَصدَّ َقف، َم تِف َقامَ  ثؿَّ  َصدَّ كِقئةِ  بَِؿَفؿَّ  وِهل الدَّ

ـِ  َتْحريُػ  ـُ  اْلَؿِسقح أنَّ  َطِؼقَدة َفاْختِرع فِقَفا، مِـْف لْقَس  َما بِنِْدَخال اْلَؿِسقح، ِدي  اب
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ِ
 َأْتَباع مِـ َكثِقر وْجِفف يف َفَؼامَ  الِػَداء، َطِؼقَدة ثؿَّ  األُولك، اْلَخطِقئة َطِؼقدة ثؿَّ  الل

ـْ  ُبقلِس َقاَل  َما لَِفَذا َيدلُّ  اْلَؿِسقح، (: 11:1« )األَْوَلك تقؿقثاوس» يف َكَؿا َكْػِسف َط

ِذيـ َجِؿقع أنَّ  َهَذا َتْعؾؿُ  َأْكَت » وا آسقا يف الَّ  «.َطـِّي اْرَتد 

ل اِجلاْحتِجَ  يف(: »16:4) -َأْيًضا- فِقَفا وَقاَل   َمِعل، َأَحدٌ  َيْحُضر لؿْ  األوَّ

 «.َتَرُكوكِي اْلَجِؿقع َبلِ 

ُُُـتطورُمسقحقةُبوـسُبعدُِماتهُُاألربعادراحل

 اْلَؿِسقحققنَ  َبقنَ  اْلَغالَب  ُهو التَّوحقُد  َكانَ  َفؼْد ومع كقن بقلس َفَعَؾ ما فعؾ، 

 إلى ثالثة قرون.

ح بدطؿ اإلمرباصقر ثؿ جاء مجؿع كقؼقة وفرض الؼقل بللقهقة الؿسق

الرومان ُقسطـطقـ، لـزع فتقؾ الخالف يف الؿجتؿع الؿسقحل الذي هق جزء مـ 

 الؿجتؿع الرومان، فحصؾ تؼدم يف الؿسقحقة التل جاء هبا بقلس.

ثؿ دخؾ ُقسطـطقـ كػسف يف الؿسقحقة الؿحرفة طـ ديـ الؿسقح، والتل 

ؾفا بقلس، وفرضفا طؾك الؿجتؿع الرومان، وترك ديـف الؼديؿ الذي هق  شؽَّ

القثـقة الخالصة، التل لقس فقفا ارتباط بالؿسقح وَّل غقره مـ األكبقاء، فازدادت 

 َلف َيدُطق َكانولؽـ مع ذلؽ، فؼد كان التقحقد الذي  الؿسقحقة ققة إلك ققهتا، 

 وَبابِؾ وَأْكَطاكقة الُؼْسَطـطقـقَّة فِلهق الغالب بقـ الؿسقحققـ  آريقس األُْسؼػ
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 .وُصقر فَِؾْسطقـ وَقْقَصرية اْلَؿْؼدسِ  وَبْقت وَأْسققط ْسَؽـدريَّةواإلِ 

ـديـ َغقرُ  األََساقِػةُ  َلخذَ ف ـَ  َطؾك ُيسقطُِرونَ  الـُؿقح  ؤى اْلَؿِسقحقق  بِالرُّ

اَحة َطؾك َيْبَؼ  ولؿْ  ،(1)التَّقحقد َمْذهُب  اْخَتػك حتَّك واألَْحالمِ   َمْذهب إَّلَّ  السَّ

 .(1)اْلَؿِسقح َتللِقه

ل، ثققدوسققس اإِلْمرباُصقر َطْفد َكانَ م 182 َسـة يفو ِذي األوَّ  اْطَتـَؼ  الَّ

وَماكِقَّة اإِلْمَبراُصقريَّة َفاْطَتـؼِت  اْلَؿِسقحقَّة، َياكة الرُّ  بَِثقبَِفا َرْسؿقَّا اْلَؿِسقحقَّة الد 

ِذي اْلَجِديد ؾف الَّ  َأَمام مِْصَراَطقف َطؾك اباْلبَ  َفاْكَػتح ُقْسَطـطقـ، وثـبَّـتف ُبقلِس َفصَّ

عقب وَماكِقَّة لإلِْمرباُصقريَّة التَّابِعة اْلقَثـِقَّة الشُّ ُخقل الرُّ  .اْلَؿِسقحقَّة يف لؾدُّ

األساسقة لتطقر الؿسقحقة، والتل تؾت طفد بقلس،  األربعهذه هل الؿراحؾ 

حت بالؿجتؿع الؿسقحل بعقدا طـ تعالقؿ الؿسقح،  ققـ وجعؾت الؿسقحوالتل صقَّ

ـٍ لقس إَّل  خؾقطا مـ خرافات بقلس وطؼائد الرومان القثـقة. يتعبَّدون بدي

 

    

                                          

 .يف ذاتف، وَّل يستحؼ العبادة إَّل هق وحدهُ  أي: مذهب الؼقل بلن الل واحدٌ  (1)

وما بعدها(،  111لؿحؿد أبق زهرة، )ص« محاضرات يف الـصراكقة»ب اكظر: كتا (1)

 (.61، 1/62ألسد رستؿ، )« الروم»وكتاب 
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ُُُأطظم ُمن ُيعتز ُاـزمن ُمرور ُمع ُواإلكجقل ُـؾتوراة ُإَسائقل ُبـي َتريف

ُادسقحموسىُوُطواملَُتريفُدين

(: َصارىوالـَّ  َقُفقد)الْ  ُكؾ فؿ اْلؽَِتاِب  َأهؾِ  ُطَؾؿاءَ  ُمخاصًِبا َتَعالك اللُ  َقاَل 

 .(1)﴾پ ڀ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿

    

ـْ  َتَعالك اللُ  وَقاَل  ٱ ٻ ٻ ﴿(: والـََّصارى َقُفقدِ )الْ  اْلؽَِتاِب  َأهؾِ  ُطَؾؿاءِ  َط

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .(1)﴾ٿ ٿ ٹٺ ٿٿ 

    

ـِ  َتعالك اللُ  وَقاَل  ٹ ٹ ٹ ﴿(: والـََّصاَرى َقُفقد)الْ  اْلؽَِتاِب  َأْهؾِ  َط

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  ڤڤ ڤ 

 .(1)﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

تل األْرَبعة األََكاِجقؾ َطؾك ُمـَْطبٌؼ  التَّحريػ وَهَذا  وُلقَقا وُمرُقص َمتَّك َكَتَبفا الَّ

ـِ  ِطقَسك اْلَؿِسقح َرْفع َبْعد وُيقحـَّا تل َمْريَؿ، اب  ِهل إِكََّفا فِقفا الـََّصاَرى ُطَؾؿاءُ  َقاَل  الَّ

                                          

 .91سقرة آل طؿران: (1)

 .189سقرة آل طؿران: (1)

 .97سقرة البؼرة: (1)
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ِذي ْصؾِلاألَ  اإِلْكِجقؾ ـِ  ِطقَسك اْلَؿِسقح بِقدِ  َكانَ  الَّ ، والحؼُّ الذي واْلحقاري قـ َمْريؿَ  اب

ـُ  َبَدأَ َّل مِرية فقف أهنا كتب بشرية،  أربعة، وكان ذلؽ التدويـ  َأْشَخاصٍ  َيدِ  َطَؾك َفاَتْدوي

ثؿ اصطؾحقا طؾك تسؿقة كؾ واحد مـفا إكجقاًل، م، 112 سـة إلكم 19 َسـَةِ  مِـ

قها تشبقفً  ا باإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقح، وهذا مـ لبس الحؼ بالباصؾ، وسؿَّ

قها:  ،«ُلقَقا إِْكِجقؾ»و ،«ُمْرُقص إِْكِجقؾ»و ،«َمـتَّـك إِْكِجقؾ» بلسؿاء مـ كتبقها، فسؿَّ

 ،«ُمْرُقص كتاب»و ،«َمـتَّـك كتاب»، وإَّل فالحؼ والصدق أن ُتسؿك «ُيقحـَّا إِْكِجقؾ»و

 .، وَّل يسؿك القاحد مـفا إكجقاًل أبًدا«ُيقحـَّا كتاب»و ،«ُلقَقا كتاب»و

    

ڤ ﴿: فؼال (والـََّصارى َقُفقد)الْ  اْلؽَِتاب َأْهؾ َتعالك اللُ َقد َوطَظ و

ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .(1)﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڃ 

د  ، والؿؼصقد بالـقر هق والؿؼُصقد بالرسقل ُهـا هق ُمحؿَّ

 .«الؼرآن»

    

بُب  ُهق لِديـِِفؿ الـََّصارى َطَؾَؿاء َتْحريَػ  إنَّ   إِلك َأدَّى الَِّذي األََساس السَّ

يـ: َأُققل)وَّل  اْلُؿَعاِصرة اْلَؿِسقحقَّة يف والتَّـَاُقضِ  الُغُؿقضِ  وُجقدِ  الذي جاء  الد 

                                          

 .11سقرة الؿائدة: (1)
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ـُ  ِطقَسك اْلَؿِسقح بف تل واألََكاِجقَؾ  التَّقَراةَ  أنَّ  ولقْ  ،(َمْريؿ اب  اْلَقُفقد َلْيديبِ  الَّ

تل واإِلْكِجقؾ التَّقراة َكْػُس  ِهل اآلنَ  والـََّصارى ـِ  واْلَؿِسقح ُمقَسك بَِقدِ  َكاَكت الَّ  ب

 وَلَؽاكْت  ،بقـ صقائػ الـصارى والُغؿقُض  اَّلْضطِراُب  َهَذا حَصَؾ  َلَؿا َمْريؿَ 

ا، َضاهرةً  اْلَعِؼقدة َمَسائِؾ  ُهًدى فِقفا بَِلكَّف إِلْكِجقؾوا التَّقراةَ  َوَصَػ  اللَ  ألنَّ  جدًّ

 اْلَؿقُجقَدة واألََكاِجقؾ التَّقَراة يف الُغؿقضِ  وجقد َمعَ  َيَتـَاىف والـُّقر واْلُفدى وُكقٌر،

 .اآلنَ  والـََّصارى اْلَقُفقد َبْليِدي

ـْ  َفَتبقَّـ ت األَْصؾقَّة ِهل َلْقَست اْلُؿَعاِصرة واألََكاِجقؾ التَّقَراة أنَّ  َهَذا مِ  لالَّ

ُمضل  َبْعد َبَشرٍ  بَِليدي َمْؽتقبةٌ  ِهل َبْؾ  وِطقسك، ُمقَسك ُرُسؾِف َطَؾك َأْكَزَلفا

ـَ  وفِقَفا ،(1)ِهؿاَطْصرِ  ـِ  اْلَؿْؽُشقف التَّْحريِػ  مِ لءُ  األَْصؾل الـَّصِ  َط  اَلَؽثقُر، الشَّ

ـَ  الَػْرُق لف  َتبقَّـومـ قرأ الؼرآن بنخالص وتجرد    َكالمِ  َبق
ِ
 اْلَبَشِر، وَكالمِ  الل

  واْلَحْؿد
ِ
ة ُضُفقر َطؾك لل ة وَبَقان اْلُحجَّ  .اْلَؿَحجَّ

ُُتـبقهُهام

ومع غقاب اإلكجقؾ األصؾل الذي كان بقد الؿسقح، ووجقد الؽتب التل كتبفا 

يقحـا وَمتك ولققا وُمرقص، والتل ُتسؿك أكاجقاًل؛ فنن فقفا أخباًرا صحقحة، ألهنا 

اإلشارة إلك بشرية الؿسقح، وقد كؼؾـا مـفا صائػة كثقرة  مثؾ كتب التاريخ تؿاًما، فػقفا

                                          

قؿان ، لؿملػف: ماجد بـ سؾ«أيـ التقراة واإلكجقؾ األصؾققـ»اكظر لؾتػصقؾ كتاب:  (1)

 الرسل، وهذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا اَّلسؿ.
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  يف هذا البحث الؿبارك، وكذلؽ فقفا بشارات
 
  بِالـَّبل

 
دٌ  وُهق اْلَحِؼقؼل  ُمحؿَّ

،  
ُّ
ـَ ، والتل تؼرب اإِلْسالمِ  َكبل  .(1)بَِشارةً  الثَّالثِقـ مِ

َُُبوةَُُاهللَُُُكـَزع ُـّ اِئقلَُبـيُِمْنُُاـ ُإَْسَ

ـْ  الـُّبقة اللُ  َكـَزعَ   َما َيْحُؽؿ واللُ  إْسَؿاِطقؾ، َبـل يف وَجَعَؾفا إْسَرائِقؾ َبـل مِ

، وإكؿا ذلؽ لل الحؼ يف اَّلطرتاض طؾك أوامر الل لقس ألحدٍ  وَيْخَتار، َيَشاء

ًدا َفَلْرَسؾ، وحده سبحاكف ـْ  ُمحؿَّ َية م ـِ  إْسَؿاِطقؾ ُذر    اب
 
 الـَّاس إلك إْبَراِهقؿ الـَّبل

، وأوجب طؾك جؿقع الـاس الدخقل يف إْسرائِقؾ َبـل وَغقر إْسرائِقؾ َبـل ؛َكاَفةً 

ـؿة لجؿقع رساَّلت الرسؾ قبؾف  .ديـف، وجعؾ رسالتف ُمـَتـؿ 

َُُدُُاْدَِسقحَُمَؽاكُة ـْ ـَْقُفودُِط َصاَرىُا َـّ ُواْدُْسؾِؿعُواـ

ط ب بِـَُبقتف َفَؽَػُروا اْلَؿِسقح، َحؼ   يف اْلَقُفقد فرَّ ف واتََّفُؿقا قه،وَكذَّ َكا، ُأمَّ  بِالز 

ـْ  َحاَشاَها  .َذلِؽ مِ

                                          

 يف كتاب: مذكقرة هذه األدلة اإلكجقؾقة  تؼدم الؽالم إلك أن (1)

.«The amazing prophecies of Muhammad in the Bible» 

 وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 

دلقاًل طؾك  77« )ب يف صحػ أهؾ الؽتابالبشارات العجا»واكظر أيًضا: كتاب 

ر بف يف التقراة واإلكجقؾ(، تللقػ د. صالح الراشد، الـاشر: دار  وجقد الـبل الُؿَبشَّ

 .بقروت -ابـ حزم 
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ف، يف الـََّصارى وَأْفَرطَ  فقف أققاَّل متـاقضة  َفَؼاُلقا َبَشريتِف، َفْقَق  َفَرَفُعقه َحؼ 

ـُ  الُل، ُهق إكَّف جدا، وغقر مـطؼقة، قالقا ، واب
ِ
 إنَّ : َقال َمـ ومِـُْفؿ َثالثٍة، وَثالُث  الل

ـْ  ومِـُْفؿْ  صبقَعَتاِن، لفُ : َقاَل  َمـ ومِـُْفؿ واِحدًة، َصبِقعةً  لفُ   ومِـُْفؿ َمِشقئٌة، لفُ : َقاَل  َم

ـْ   .َمِشقَئَتانِ  لفُ : َقاَل  َم

ا ػق اْلَحقاِريُّقن وأمَّ ـِ  واِحدةٌ  َكؾِؿةٌ  َطـُْفؿ ُيْذَكر َفَؾؿْ  األَْرَبعة األََكاِجقؾ وُممل   ط

ـُ ا أو بف رَ كَّ ف إِ ػِس ـ كَ ال طَ ف قَ كَّ أَ  اْلَؿِسقح ب   ب  َكؾَِؿةٌ ورد طـف  وَّل َثالثٍة، َثالُث  أوْ  الرَّ

 .اْطبُدون: لؾـَّاسِ  َقاَل  أكَّف واِحَدةٌ 

ا ـُ  وأمَّ  وِهل ،يف صبقعة الؿسقح الَبْقَضاء الـَّاِصعة اْلَحِؼقؼة فَبـقَّــ اإلْسالمِ  ِدي

ف َرِحؿ يف اللُ  َخَؾَؼف َرُسقٌل، َبَشرٌ  اْلَؿِسقح أنَّ  ـْ  بَِؽؾؿةِ  ْريؿَ مَ  ُأم   يف اْلَؿِسقح َفَؽان( )ُك

ف، َرِحؿ   بِِعَباَدةِ  وَأَمَرَهؿ إْسَرائِقؾ، َبـل إِلك اللُ  َأْرَسَؾف ثؿَّ  ُأم 
ِ
 اللُ  َأْخَبر َكَؿا وْحَده، الل

 :بَِؼْقلِف الُؼْرآن يف َطـْف

چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ـِ  اللُ  وَقاَل  ﮵ ﮶  ﮴ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  َأكَّف اْلَؿِسقح َط

 .(1)﴾﮷ ﮸﮹

                                          

 .91سقرة الؿائدة:  (1)

 .119سقرة الؿائدة:  (1)
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ـِ  اللُ  وَقاَل     ﯁    ﯀﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  َأكَّف اْلَؿِسقح َط

 .(1)﴾

ـِ  اللُ  وَقاَل  ڇڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  أكَّف اْلَؿِسقح َط

 . (1)﴾ڇ ڍ

 ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: فلَِؼْقمِ  َقاَل  أكَّف َمْريؿَ  ُسقرة ويف

 .(1)﴾ېئ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: َتَعالك اللُ  وَقاَل 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .(4)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ُـَْؽِريؿةُاآليِةَُُهِذهَُتْػِسر ُا

َـّ قد  َبَشرٍ  َطَؾك مِـ الؿؿتـع والؿستحقؾ كَّفإ  وإْكَزال بِالـُُّبقة َطؾقف اللُ  َم

 َفَذاأو )اطبدون مع الل(، ف ،(الل دون مـ اطبدون: )لؾـَّاسِ  قَل َيؼُ  أنْ َطَؾقف  اْلؽَِتاب

ـَ  ـْ  ُصُدوِره اْلُؿْسَتِحقؾ مِ ـَ  َأَحدٍ  مِ الةِ  َأْفَضُؾ  َطَؾْقِفؿ األَْكبِقاء مِ الم، الصَّ  َّل والسَّ

                                          

 .11سقرة آل طؿران:  (1)

 .64سقرة الزخرف:  (1)

 .16سقرة مريؿ:  (1)

 .97ران: سقرة آل طؿ (4)
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 َرُجاًل  اللُ  ُيْرِسَؾ  بَِلنْ  اإلْصالِق، َطؾك األَوامِر َأْقَبح ُهق َهَذا ألنَّ  ،َغقره وَّل اْلَؿِسقح

ـَ  َهَذا كبقًّا، َّل ربًّا َكْػَسفهذا الرجؾ  َيـِْصَب  ثؿَّ  َكبِقًّا، ـَ  ُصُدوُره اْلُؿْسَتِحقؾ مِ  مِ

ةً  الـَّاسِ  وَأَشدُّ  اإلْصالِق، َطَؾك اْلَخؾؼ َأْكَؿُؾ  ُهؿْ  األَْكبقاءَ  ألنَّ  ،األَْكبِقاء   ُطبقِديَّ
ِ
 لل

َباًطا َتَعالك، ا ُمَطاَبؼةٌ  لؾـَّاس هؿْ وأَوامِرُ  ألَوامِِره، وات   َدْطقة وُهق بِف، اللُ  َأَمَرهؿ َلؿَّ

  وإِْفَرادِ  التَّقِحقد، إِلك الـَّاسِ 
ِ
ـَ  والتَّْحِذير بِاْلِعَباَدة، الل تل اْلَؼبِقحة، األُُمقر مِ  الَّ

َها َأْطَظُؿفا رك وَأَشدُّ ، الش 
ِ
 .وربًّا ًفاإلـٰ َغقِره وات َخاذُ  بِالل

ـَ  اْلؽَِتاب َأْهُؾ  َكانَ  وقدْ   َقْعُبُدونف َبْعًضا، َبْعُضفؿ َيْعبدُ  والـََّصارى اْلَقُفقد مِ

ۇ ۆ ۆ ﴿: َطـْفؿ َتَعالك اللُ  َقاَل  َكَؿا وُرْهَباَكُفؿ، َأْحَباَرُهؿ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 األَْحبارَ  يجعؾقن: أْي  ؛(1)﴾ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائېى ى 

ْهبانَ   َما اللَ  أنَّ  َمعَ  أْيًضا، اْلَؿِسقح ْعبُدونويَ  ،أربابا )جؿع كؾؿة )رب(( والرُّ

ه، َأَمَرُهؿ َبْؾ  بَِذلِؽ، أَمَرَهؿ ، ِسقى َما كؾ   ِطَباَدة َتْركُ  وُهق بِِضد 
ِ
  وِطَباَدة الل

ِ
 الل

 .لفُ  َشِريَؽ  َّل وْحَده

ـَ  وقد   ُكؾُّ بف  َيْلُمر َما َحِؼقَؼة اللُ  َبقَّ
 
ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: َفَؼال َقْقَمف َكبل

 ُحَؽَؿاء أْي  َربَّاكِققـ ومعـك ،﴾ڈ ڈ ژڌ ڎ ڎ 

 بَِؿا -أي األكبقاء  - َطَؾْقِفؿ اؼًّ حُيـعترب  َربَّاكِققـ َيُؽقُكقا بَِلنْ  ُهؿرُ وَأمْ  ُطَؾَؿاء، ُفَؼَفاء

                                          

 .11سقرة التقبة: (1)
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ـْ  َطؾُِؿقه ِذي اْلؽَِتاب َذلِؽ مِ   َتْعؾِقؿَ  ثؿ إنَّ  َطؾقِفْؿ، اللُ  َأْكَزَلف الَّ
 
 اْلَخقِر لؾـَّاسِ  الـبل

 .َلُفؿ ُقْدوةً  وَيُؽقن إيَّاُهؿ، َطؾَّؿف َما ُهق َيؿتثؾ أنْ  َتقِجبَيْس 

( َأْكُػسفؿْ  ُهؿ بِعَباَدتِفؿ َأْققاَمُفؿ َأَمُروا األَْكبِقاءَ  إنَّ : )َمُؼقَلة أنَّ  ُل َفاْلَحاِص 

، بِعَباَدة َأَمُروا األَْكبِقاء َبؾ َكاذبٌة، َمُؼقلةٌ 
ِ
ـْ  وَكَفْقا الل  .َسقاه َما ِطَباَدة َط
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(5) 

واُبُُُشْبفٌةُ:ُاَْلاِمسُاْدُْؾَحُقُ َُطؾقَفاُواجْلَ

ة)بُ  اهللِ  ابنُ  اْلَؿِسقح أنَّ  َطؾى َبْعُضفم اْحَتجَّ   لهُ  َلْقَس  اْلَؿِسقح بَِلنَّ ( َكـَسب ــُـوَّ

، أٌب   .قالوا َهَؽَذا اهللُ، ُهو أَباه َفنِنَّ َطَؾقه  َفبِـاءً  َبَشري 

ْبفة هَهذِ  َطنْ  واْلَجواُب   آَدمَ  َأَباَكا َخَؾَؼ  اللَ  ألنَّ  ،َيْسَتِؼقؿ َّل اْلَؽالمِ  َهَذا أنَّ  :الش 

اءَ   .الل ُهق َأَباُهَؿا إنَّ : َأَحدٌ  َيُؼْؾ  ؾؿْ مع هذا فو َأٍب، وَّل ُأم   باِل وَحقَّ

 َقاِدرٌ  اللُ فَ  َأْمٌر، ُيْعِجزه وَّل َطاَدٌة، فُ َتـْحـُؽؿُ  َّل َقديٌر، َشلءٍ  ُكؾ   َطؾك اللَ  إنَّ  ثؿَّ 

ـْ  بَشًرا َيْخؾَؼ  أنْ  َطؾك ـْ  َيْخؾُؼ  وَقدْ  اْلَبَشِر، َسائرِ  َحاُل  ُهق َكَؿا وُأْكَثك، َذكرٍ  مِ  َغقِرِ  مِ

ـْ  َيْخؾُؼ  وَقدْ  آَدَم، َأبِقـَا َكَحالِ  وُأْكَثك، َذكرٍ  ـَا َكَحالِ  ُأْكَثك، باِل َذَكرٍ  مِ اء ُأم  تل َحقَّ  الَّ

ـْ  اللُ  َخَؾَؼفا  ،َمْريمَ  بنِ  اْلَؿِسقح َكَحالِ  َذَكرٍ، باِل ُأْكَثى ِمن َيْخؾُق  وَقْد  آَدَم، عِضؾَ  مِ

ُجـؾِ  مِـ َيْخؾُؼ  وَقدْ   وَزَكريَّا، إِْبَراِهقؿ األَْكبِقاء َكَحال الَعاقِر، األُم   ومِـ اْلَؽبقرِ  الرَّ

ـَ  َيخُؾؼ َّل وَقد كر مِ ـْ  َحالكَ  َأْكَثك، وَّل َذَكًرا َّل َشقًئا، واألُْكَثك الذَّ  وَقد ُطؼٌؿ، بِف َم

ـَ  َيْخؾُؼ  ـِ  مِ ْوَجق  يْخؾُؼ  وَقدْ  ُذكقٍر، باِل إَكاًثا مِـُْفؿا َيْخؾُؼ  وَقدْ  إَكاٍث، باِل ُذُكقًرا الزَّ

 َفنِكَّؿا َشقًئا َأَرادَ  إَذا ، َشلءٍ  ُكؾ   َطؾك َقاِدرٌ  َفاللُ  وإكاًثا، ُذكقًرا مِـُْفَؿا

 . َفَقُؽقن( ُكـ: )لفُ  َيُؼقُل 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴿: الُؼرآنِ  يف اللُ  اَل قَ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: الُؼرآنِ يف  -أْيًضا- اللُ  وَقاَل  ،(1)﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 وئ ەئ ەئ ائ ائٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .(1)﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

  :اْلَؽرِيؿة اآليةِ  وَمْعـى
ِ
َؿقات َمؾؽ  لل  فِقفَؿا، وَما واألَْرض السَّ

ـْ  َيَفُب  اْلخؾِؼ، مِـ ءُ َيَشا َما َيْخؾُؼ  ، ُذُكقر َّل إَكاًثا ِطَباِده مِـ َيَشاءُ  لَِؿ َـّ  وَيـَفُب  َمَعُف

ـْ  ُكقر َيَشاءُ  لَِؿ ـْ  وَيـَفُب  َمَعُفؿ، إَكاث َّل الذُّ ـَ  َيَشاءُ  لَِؿ كرَ  الـَّاسِ  مِ  واألُْكَثك، الذَّ

 َيَشاُء، َما َخْؾؼ َطؾك َقِديرٌ  ُؾؼ،َيخْ  بَِؿا َطؾِقؿ إكَّف لُف، ُيقَلد َّل َطِؼقًؿا َيَشاء َمـ وَيْجعؾ

 .َخْؾَؼف أَرادَ  َشلءٌ  ُيْعِجُزه ََّل 

ُتفا اْلَؽريؿُ  الَؼاِرُئ  َأيُّفا التَّْؼرير َهَذا وَبْعد  َأْقَرب َأيَُّفؿا ،اْلَؽِريؿة الَؼاِرئة وَأيَّ

ـِ  يف اْلَؿِسقَح  َخْؾَؼ  اللَ  إنَّ : َكُؼقَل  أنْ  واْلَؿـْطِؼ، لْؾَعِؼؾ  َفَؽانَ ( ـْ )كُ  بَِؽؾَِؿة فُأم   َبْط

ـِ  يف اْلَؿِسقُح  ف، َبْط ـُ  ُهق اْلَؿِسقح إنَّ : َكُؼقُل  أمْ  أم  ، اب ب  ـِ  ُذو وأكَّف الرَّ  فقةٍ إلـٰ: َصبِقَعَتق

تل اْلَبَشريَّة اْلَؿِسقح ِصَػاِت  ُكؾَّ  وَكَتَجاِهؾ وَبَشريٍة، تل بَِعُققكِفْؿ، الـَّاس َرآَها الَّ  والَّ

 !وُمْؾَحَؼاتَِفا؟ األَْرَبعة اِجقؾاألَكَ  يف َوَرَدت

د اْلُؿـِْصػ لْؾَؼاِرئ اإِلَجاَبة َأْتُرك ـِ  اْلَبْحث يف اْلُؿَتِجر   .اْلَحؼ َط

                                          

 .17سقرة آل طؿران: (1)

 .12، 47سقرة الشقرى:  (1)



 

 
218 

 

  املسوُح  لِ هَ 
َ
 !ب؟ر

(6) 

اِدسُاْدُْؾَحُقُ ىُِفَُُؽائِدةٌُ:ُاـسَّ ـَ ُ(ُاهللُُِ)ابِنَُُؿؾِؿِةَُُمْع

ـْواِرَدةُِ (1)اأَلَكاِجقلَُُِبْعِضُُِفُُا
 

 ـُ  كؾؿة   )اب
ِ
 َفْفُؿفا ُيـردَّ  أنْ  َيِجب األََكاِجقؾ مِـ َمقاِضعَ  يف اْلقاِردة( الل

ُجقع ،ڠ اْلَؿِسقح ُلغةِ  إِلك ـِ  َكؾَِؿة أنَّ  َكِجدُ  اإِلْكجقؾقَّة اْلَؿَراِجع إِلك وبِالرُّ يف  اَّلب

َطاَية َتعـلهذا السقاق   اْلقَصػ وَهَذا ،والتَّْشريف واإِليَؿانِ  والِفَداية واْلَؿحبَّة الرِّ

 َغْقِرهؿ َطؾك ُمـَْطبٌؼ  أكَّف َكَؿا اْلُخُصقِص، وجفِ  َطؾك وَتالمِذتف اْلَؿِسقح َطؾك ُمـْطبٌؼ 

ـْ  ـ إِْسَرائِقؾ َبـل مِ تل بَِشريَعتِف وَطؿؾ اْلَؿِسقح اتََّبع مِؿَّ  .بِفا اللُ  َأْرَسَؾف الَّ

  ُّأْوَّلدُ (: )1/11« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َجاءَ  َما اْلَؿْعـَك لَِفَذا يِدل  
ِ
: ْي أ الل

 (.بِاْسِؿه اْلُؿمِمـونَ 

 ِذيـ ُكؾَّ  ألنَّ (: )8/14) ُرومقَّة َأْهؾِ  إِلك ُبقلِس ِرَساَلةِ  ويف  َيـَْؼاُدونَ  الَّ

 (.اهلل َأْبـَاء ُهؿْ  َفلوَلئَؽ  ،اهللِ  بُِروِح 

                                          

مـ مؼال لؾدكتقر يف إطداد هذا الؿؾحؼ لألماكة العؾؿقة، وكسبة الػضؾ ألهؾف؛ فؼد استػدت  (1)

، «حؼقؼتفا وأدلة بطالهنا :طؼقدة التثؾقث»خالد بـ طبد الل بـ طبد العزيز الؼاسؿ، بعـقان: 

 فقائد مـف إلك هذا الؿؼال.وكؼؾت 
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  َّوح(: )8/16) يف َقاَل  ثؿ  َأَكـَا ألْرواِحـَا َيْشفد -َأيًضا- َكْػُسف الرُّ

 (.اهلل َأْوالدُ 

 المِ  لَصاكِعل ُصقَبك: )اْلَؿِسقح َقاَل ( 1/7« )ْكِجقؾ َمتَّكإ» ويف  ،السَّ

 (.ُيْدَطقن اهللِ  َأَبـَاءُ  ألَكَُّفؿ

 ِذيـ ألَْجؾِ  وَصؾُّقا) :لَِتالمِقِذه اْلَؿِسقح وقال  إَِلْقُؽؿ ُيسقئقن الَّ

ِذي َأبِقُؽم َأْبـَاء َتُؽقُكقا لَِؽل وُيْطِرُدوَكُؽؿ َؿاوات يف الَّ  (.41-1/44 ك(. )متَّ السَّ

ـُ  َفلْلَػاظ   )اب
ِ
تل( الل َسة واْلُؽُتِب  األََكاِجقؾ يف َجاءْت  الَّ  ِطـَدَ  اْلُؿَؼدَّ

ـَ  ـَ  َسقاء، َحد   َطَؾك َأَتباِطف ويف اْلَؿِسقح يف اْسُتخِدمت اْلَؿِسقحقق  بِف اْلُؿممِـقـ مِ

الِم، اْلَخقرِ  وُمِحب ل ـَ  والسَّ ولقست مخصقصة  اْلِعَباَدات، َطَؾك واْلُؿَحافِظق

)ابـ  األََكاِجقؾ يف اْلُؿْصَطؾِح لَِفذا اْلَحِؼقؼل اْلَؿْعـك بَِفَذا َفَتبقَّـبالؿسقح كػسف، 

 
ِ
ة َلْقَس  اْلَؿْؼُصقدَ  وأنَّ  ،(الل وإكؿا الؿؼصقد  والتَّـَاُسؾ، الـََّسب وْجفِ  َطؾك الـُبــُـقَّ

 الرطاية والؿحبة ألتباع الؿسقح. 

 ا يبقـ هذا بغاية  َبَشرٍ  وْصِػ  يف َجاءَ )اَّلبـ(  َوصَػ  نَّ القضقح أ ومِؿَّ

ـْ  ڠ اْلَؿِسقح بِف َيْخـَتـصَّ  لؿْ  وصٌػ  َفُفق ،اْلَؿِسقح َقْبَل  َجاُءوا َكثقرٍ   َمَعف، وَم

ـْ    َقْقل الَؼِديؿ اْلَعْفد يف َجاءَ  َما َذلِؽ ومِ
ِ
 اْلَقْقمَ  أَكا ،اْبـِي أْكَت : )ڠ لَِداود الل
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 (. 1/9 َؿَزامِقر(. )الْ َفَلْططِقؽ ـلاْسَللْ  ،(1)َؽ ــتُ وَلدْ 

  ُفم آَدمَ  َأْوالدِ  َجؿقعِ  وْصُػ  اْلَؼديؿ اْلَعْفد يف َجاء َبْؾ  يف َكَؿا ،اهللِ  َأْبـَاء بَِلكَّ

ـِ  ِسْػرِ  اِدس اإلْصَحاح بَِدايةِ  يف التَّْؽقي ـِ  اْلَحِديث ِطـْد السَّ  :آَدمَ  َبْعد اْلَبَشر َط

 اهللِ  َأْبـَاء أنَّ  َأْبـَاء َلُفؿ وُولِـد األَْرضِ  َطؾك ُرونَيْؽثُ  اُس الـَّ  اْبَتَدأ اَلؿَّ  وَحَدث»

ـْ  ءً كَِسا ألَْكُػِسفؿ َفاتََّخُذوا ،(1)َحَسـاٌت  َأكَُّفم الـَّاسِ  َبـَاِت  َرَأْوا  «.اْخَتاُروا َما ُكؾ   مِ

  ُّم لَِؿا وَيدل   ْبـاءُ )أَ  َكؾِؿةَ  أنَّ  -َأْيًضا- َتَؼدَّ
ِ
 ْبـَاء: )أَ ابِؾفاُمؼَ  يف ُيَؼال( الل

ْقَطان،  َأْبـَاء َيا: )اْلَقُفقد وْصِػ  يف األََكاِجقؾ يف َجاءَ  َكَؿا ،(األََفاِطل وَأْبـَاء الشَّ

ـَ  األََفاِطل َأْبـَاءَ  َلْقُسقا َأكَُّفؿ َيْعؾؿُ  والُؽؾُّ  ،(األََفاِطل قَطان َأْبـَاء وَّل الـَّسب، مِ  الشَّ

ـَ   لِػْؽريَّة،ا وَسُؿقمفؿ وَخَطِرهؿْ  لَِؿْؽِرهؿْ  األََفاِطل لكإِ  ُكِسبقا وإِكََّؿا الـَّسب، مِ

قَطان إِلك ُكِسبقا َكَؿا  .وَكِذبِفؿْ  لَِتْؾبِقِسفؿْ  الشَّ

  ـُ  َكؾَِؿة أنَّ  َفاْلَحاصُل   )اب
ِ
ة َتْعـِل ََّل  َفنِكََّفا األََكاِجقؾ يف َوَرَدت إَذا( الل  ُبــُـقَّ

ـْ  وْصػ بَِفا ُيْؼَصد وإِكََّؿا الـََّسب، ف يف اْلَؽؾِؿة َهِذه َجاَءت َم ، ِرَطاَيةِ  يف بَِلكَّف َحؼ 
ِ
 الل

ـَ  َقريٌب  وأكَّف   مِ
ِ
 .بعبادتف وإيؿاكف الل

 
                                          

أي: خؾؼُتؽ، فخرجت إلك هذا الدكقا مقلقًدا مـ بطـ أمؽ بلمر الل، فـسب الل القَّلدة  (1)

 لـػسف، ألكف هق الذي أمر هبا.

 حَسـات أي: جؿقالت. (1)
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ا ة الثَّان اْلَؿْعـك أمَّ ة َفُفق لؾـُبــُـقَّ تل الـََّسب ُبــُـقَّ ِذي بِالتَّـَاُسؾ، َتْحُصؾ الَّ  والَّ

ـُ  فِقف َيُؽقن ـْ  قِْطعةً  اَّلب  َهَذا أنَّ  وَبِصقرةٍ  وإيؿانٍ  ُلب   ِذي ُكؾ   ِطـدَ  َشؽَّ  الفَ  َأبِقف، مِ

ـِ  ُمـتٍػ  اْلَؿْعـك   َط
ِ
ـَ  َلقَس  ألكَّف ، الل   َبق

ِ
ـَ  الل ـْ  َأَحدٍ  وَبق ة َخْؾِؼف مِ  ُبــُـقَّ

  اللَ  أنَّ  َكَؿا ُيقَلْد، وَلؿْ  َيؾِدْ  َلـؿْ  اللَ  ألنَّ  ،َقـطُّ  َكسٍب 
 
ـِ  َغـل ، َط ـَ  تَّخذْ يَ  لؿْ  الَعاَلؿق

وَجة اْلقَلدِ  وات َخاذ ولًدا، وَّل َصاِحبةً  هٌ  واللُ  َحاجٍة، َطـ إَّلَّ  َيُؽقن ََّل  والزُّ ـْ  ُمــَـزَّ  َط

لءَ  َيْخؾَؼ  أنْ  ـْ  َتَعالك .إِلقفِ  ُج َيْحَتا ثؿَّ  الشَّ  .كبقًرا اقًّ ُطؾ َذلِؽ َط

ة واْلَؿْؼُصقد ل، اْلَؿْعـك ُهق األَكاِجقؾ يف بِالُبــُـقَّ م َؿاكَ  األوَّ  .َذلِؽ َتْؼريرُ  َتَؼدَّ

ُُهُاْدَِسقحَُتْْصيحُِفَُُؽْصٌل ُـؾَؿْسلـِةُُوَحاسمٌُُـؾِخالِفَُُؾاصعٌُُوَهَذاَُبٌػ،ُإِْكساٌنُُِبَلكَّ

ا ـُ  َكؾَِؿةِ  َمْعـك حُيقض   ومِؿَّ   )اب
ِ
 اْلَؿِسقح َتْصريُح  ُهق األَكاِجقؾ يف اْلقاِرَدة( الل

ـْ  بَِلكَّف ـُ  اْلَؿِسقح أنَّ  َفؾقْ  َّلُهقتقًّا، َس َلقْ  ،َبَشري   َكْسؾٍ  مِ   اب
ِ
 َقاَل  َلَؿا اْلَحِؼقؼة َطؾك الل

 .َذلِؽ مِـ َحاَشاه َكاذًبا، َسَقُؽقن ألكَّف ،َبَشرٌ  إِكَّفُ 

 َمقاِضعَ  يف اإِلْكَسان ابنُ  بَِلكَّف َكْػِسف ڠ ِطقَسك اْلَؿِسقح وْصُػ  َجاءَ  وَقدْ 

م وَقدْ  األََكاِجقؾ، يف َطديدةٍ  ـَ  ُجْؿؾةٍ  ْكرذِ  َتؼدَّ ة مِ  :مِـَْفا َذلِؽ، َطؾك األَِدلَّ

 ـِ  الَؼْقل، 16 َطدد التَّاِسع، اإِلْصَحاح يف« إْكِجقؾ ُلقَقا» يف َوَردَ  َما  َط

 : َكْػِسف اْلَؿِسقح

 «.الـَّاس َأْكُػس لُقفؾَِؽ  َيْلِت  لؿْ  اإِلْكَسان ابنَ  ألنَّ »
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ـَ  َس َلقْ  اْلَؿِسقَح  أنَّ  يف َصريٌح  الـَّصُّ  َفَفَذا   اب
ِ
 وُهق ،اإِلْكَسان ابنُ  وإِكََّؿا الل

 .اْلبَشري اْلِجـس

 اْلَؿِسقح َقاَل ( 18-8« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» ويف: 

 «.َكْػِسي ِمنْ  َشقًئا َأْفَعُل  وَلسُت ... ،اإِلْكَسان ابنَ  َرَفْعُتؿ متَّك: َيُسقع َلُفؿ َقاَل »

 !؟َّل يتصػ بشلء مـ صػات الربقبقة ،إكسانٌ  اْلَؿِسقح أنَّ  َطؾك َيدلُّ  َهَذا َأَلْقَس 

 اوَلؿَ  ،(اإِلْكَسان ابن: )َقْقلِف يف بِاْلَبَشريَّة َكْػَسف وَصَػ  لَِؿا ربًّا اْلَؿِسقح َكان لقْ 

 َأْمرَ  وُيَدب ر َشلٍء، ُكؾَّ  َيْػَعؾ اْلَؽْقنِ  َربَّ  ألنَّ  ،(َكْػِسي ِمنْ  َشقًئا َأْفعُل  َلْسُت : )َقاَل 

ـْ  َشقًئا َأْفَعؾ َلْسُت : )اْلَؿِسقح َيُؼقل أنْ  طؼاًل  ُيْؿؽِـ وََّل  ُكؾ ف، اْلَؽْقن  لقْ ( َكْػِسل مِ

 .فعال اْلَؽقن َربَّ  ُهق َكان

 ابنُ  َجاءَ : »لْؾُجُؿقعِ  َكْػِسف َطـ َيُسقعُ  َقاَل ( 1/14) «كإْكِجقؾ َمتَّ » ويف 

 «.وَيْشَرب َيْلُكُؾ  اإِلْكَسانِ 

 ـْ  اْلَؿِسقح َقاَل  َكَؿا . َتْؼُتُؾقن أنْ  َتْطُؾُبقن اآلنَ  وَلؽِـَُّؽؿ: »َؾفُ قتْ  ُيِريدُ  لَِؿ

ِذي بِاْلَحؼ   َكؾََّؿُؽؿ َقدْ  إِْكَسانٌ  وَأَكا ـَ  َسِؿَعفُ  الَّ   مِ
ِ
«. إِْبَراِهقؿ َيْعَؿْؾف لؿْ  َهَذا. الل

 (.42/ 8« )يقحـَّا»

  ا بْؾ ـُ  ْكت: )أَ ڠ لِعقَسك قِقَؾ  َلؿَّ   اب
ِ
 نُ اب َأكَّف جقابِف َخاتؿة َكانَ ( الل

 (.11-47/ 1« )يقحـَّا. »اإِلْكَسان
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 َأكَّف َطؾك وَصريٌح  واضٌح  َدلقٌؾ  إِْكَسانٌ  بَِلكَّف لِـَْػِسف ڠ اْلَؿِسقح فقْصُػ 

ـْ  َفْفؾ َبَشٌر، د َكْػِسف يف َقامَ  َقدْ  اْلَؽالمَ  َهَذا َيُؼقل َم ـ   ُمجرَّ  ؟ْبـُفا أو اللُ  ُهق أكَّف َض

 ( 11 /19« )ُلقَقا: »اْكُظر اْلَؿِسقح، لَِبَشريَّة أْخَرى إَشاَراٌت  األََكاِجقؾ ويف

 (.11/ 11« )متَّك» ،(8/ 18)

  ـِ  َكؾَِؿة أنَّ  َفاْلَحاِصُل  أنَّ  َتْعـل ََّل  َفنِكََّفا اْلَؿِسقح َطؾك ُأْصؾِؼت إَذا( )اَّلب

ـُ  ُهق اْلَؿِسقح   اب
ِ
ـْ  الل  هق للا أنَّ  ُهق ْلَؿْعـكا َبؾ ََّل، والتَّـَاُسؾ، الـََّسب ِجَفةِ  مِ

اطل  .والـُؿَرب ل لف الرَّ

ُُ(ِبُ)األََُُؿؾِؿةَُمْعـىُِفَُُؽصٌلُ

ـَ  َمقاِضعَ  يف اْلقاِرَدة( ِب )األَ  َلْػَظة  -أيًضا- َفْفُؿَفا ُيـردَّ  أنْ  َيِجُب  اإِلْكِجقؾ مِ

ُجقع ،ڠ اْلَؿِسقح ُلَغةِ  إِلك  َتْعـل( )األِب  َكؾِؿةَ  أنَّ  َكجدُ  ُيقحـَّا إِْكِجقؾ إِلك وبِالرُّ

اِطل لِء، َطؾك والَؼائِؿ والـُؿـرب ـل الرَّ ـَ  الشَّ  َهَذا َطَؾك الَؼائِؿ ُهق اللَ  أنَّ  اْلَؿْعُؾقم ومِ

ـِ  َجاءَ  َفَؼدْ  اْلَؿْعـك، بَِفَذا اْلُؽقنِ  َأُبق َفُفق اْلَبَشر، فِقفؿ بَِؿا ُكؾ ف اْلَؽْقن  يف الَقُسقع َط

 «. ِفُؽؿوإَِلـٰ ِفلوإَِلـٰ ،وَأبِقُؽمْ  بِيأَ  إِلك َأْصَعد إِك ل(: »19/ 12« )ُيقَحـَّا»

 (.41/ 8 قحـَّا)يُ «. الل وُهق َواِحٌد  َأٌب  َلـَا» :لَِقُسقع اْلَقُفقدُ  وَقاَل 

ا» :لَِتالمِقِذه اْلَؿِسقح وَقاَل   مخَدِطؽ إِلك َفاْدُخؾ َصؾَّقَت  َفؿَتك َأْكَت  وَأمَّ

ِذي َأبِقَك  إِلك وَصؾ   َباَبؽ، وَأْغؾِؼ ِذي َفلُبوكَ . َخَػاءالْ  يف الَّ  اْلَخَػاء يف َيرى الَّ

 (.6/9 ك)متَّ «. َطالكِقَّةً  ُيَجاِزيؽ
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ـْ  احَتـِرزوا: »لَِتالمِقِذه -َأيًضا- وَقاَل  امَ  َصَدَقَتُؽؿ َتْصـَُعقا َأنْ  مِ  ُقـدَّ

ِذي َأبِقُؽم ِطـْدَ  َأجرٌ  َلُؽؿ َفَؾْقَس  وإَّلَّ  يـُْظروُكؿ، لَِؽل الـَّاسِ  َؿا يف الَّ «. واِت السَّ

 (.6/1 ك)متَّ 

، َيا: »إْشعَقا َقْقل( 8/ 64« )إْشعقا ِسْػرِ » ويف  «.َأُبوَكا َأْكَت  َرب 

 َأنَّ  َطؾك َشاهدٌ  وُكؾُّف َكثقٌر، وَغقِره اْلَؿِسقح إِلك اْلَؿـُْسقب اْلَؽالمِ  َهذا ومِثُؾ 

ـِ  التَّْعبقرِ  يف ْسَتْعَؿؾيُ ( ِب )األَ  اْسؿَ    َط
ِ
 ِطَباَده يرطك الَِّذي ـل،الـُؿـرب   بَِؿْعـَك الل

، ـَ ةِ  بَِؿْعـك وَلْقس اْلُؿممِـق ـْ  اللُ  َتَعالك الـََّسب، ُأبقَّ ا َذلِؽ َط  .َكبقًرا ُطؾقًّ

م َما َطؾك َفبِـَاءً  ـِ  اْلَؿِسقح َقْقل اإِلْكِجقؾ يف َجاءَ  َفنَِذا َتَؼدَّ   َط
ِ
 ؛(ب)األَ  إكَّف الل

لِء، َطؾك والَؼائِؿ الـُؿربل َيْؼِصد َفنِكَّف ة َيْعـل وَّل الشَّ  والتَّـَاُسؾ الـََّسب ُأُبـقَّ

تل اْلَؿْعُروَفة، ـُ  فِقَفا َيُؽقن والَّ ـْ  قِْطَعةً  اَّلب  .َأبِقف مِ

ُُمَُماُُخالَصُة َُتَؼدَّ

ـِ  َكؾَِؿةُ  ـِ  َطؾك ُتْطؾُؼ  اَّلب ،: َمْعـَقق
 
 .وَمْعـقي   َحِؼقؼل

ـُ  ،إِيؾل ا: )أكَ َقْقلِؽ مِثُؾ : اْلَحِؼقؼي اْلَؿْعـى  َأُبوكَ  َداكِقال أنَّ  َيْعـل(. َداكِقال اب

ِذي  . اْبـُف وَأْكَت  َأْكَجَبؽ، الَّ

 )ابـ(. ةِ لَِؽؾِؿَ  اْلَحِؼقؼل اْلَؿْعـك ُهق َهَذا
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ِذي لْؾطِْػؾ َقْقلِؽ  مِثُؾ  وُهق(: َمْعـَوي  ) الثَّان واْلَؿْعـك  اْلَحِديَؼة يف َيْؿِشل الَّ

ف َأبِقف َمعَ   .َحْؾقى ُأْططَِؽ  َتَعال اْبـِي، َيا: ُتالصَِػف أنْ  وُتريدُ  وُأم 

ِغقرة لْؾط ْػؾة وَققُلؽ تل الصَّ َفا َمعَ  َتْؿِشل الَّ  اْبـَتي َيا َتَعالل: وَأبِقَفا ُأم 

 .َحْؾقى ُأْططِِؽ 

ـِ  َقْقلؽ أوْ  َفر َتَجـَّب ،اْبـِي َيا: َأِخقَؽ  َّلب  . السَّ

 َتْشُعر وَلؽِـَّؽ ،اْلَحِؼقؼل اْبـَؽ َلقَس  أكَّف َمعَ ( اْبـي ايَ ) لفُ  اْلَؽؾِؿة َهِذه َتُؼقل

 َأكَّف لقْ  َكَؿا َفُفق بَِؽالمِؽ، ُتَربِّقه وألَكَّؽَطَؾقف  بِاْلَحـَان ُشُعقِرك بَِسَبِب  اْبـُؽ أكَّف

 .فِْعاًل  اْبـُؽ

ِذيـ لألَْوَّلدِ  اْلَؿْدَرسةِ  ُمديرِ  َققلِ  مِثُؾ  وَكذلَؽ   : اْلَؿَداِرس يف الَّ

ْرَطة َتَجـَُّبقا ،ائِيَأْبـَ  َيا  .اْلِؼَقاَدة يف السُّ

َـّ  َساِطدنَ  ،َبـَاتِي َيا: لؾطَّالَِبات اْلَؿْدَرسة ُمِديرة وَقْقُل  َفاتُِؽ  .ُأمَّ

 اَلْقس اَأكَُّفؿ َمعَ  والطَّالِباِت  لؾطُّالِب  اْلَؽالم َهَذايؼقَّلن  واْلُؿِديرة اْلُؿِديرف

 .لفؿْ  الـُؿربِّـقان ألَكَُّفؿا بَِذلِؽ  ْشُعَرانِ يَ  ولؽـَُّفؿا َحِؼقَؼًة، َأَبـَاَءُهؿا

 َتْعـل َفِفل األََكاِجقؾ، يف اْلَؿْذُكقرة)ابـ(  َكؾَِؿة َطؾك َتـَْطبُؼ  الَؼاِطدةِ  وَكْػُس 

ة ـْ  واْلَؿَحبَّة، والِعـَاَية التَّْربِقة ُبــُـقَّ ـْ  َتْسِؿقةُ  َذلِؽ ومِ  َأكَُّفؿ اْلَؿِسقِح  َتَعالقؿَ  يتَّـبِع َم

، ْبـَاءُ أَ 
ِ
ة َلْقَست َفِفل الل تل اْلَؿْعُروَفة اْلَحِؼقؼقَّة الُبــُـقَّ ة ِهل الَّ  اللَ  ألنَّ  ،التَّـاُسؾ ُبــُـقَّ
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ـْ  ولؿْ  ُيقلْد، ولؿْ  َيؾِدْ  لؿْ   .الثَّان اْلَؿْعـك ُهق اْلَؿْؼُصقد وإِكََّؿا َأحٌد، ُكػًقا لفُ  َيُؽ

 َتفا ريؿُ اْلؽَ  الَؼارُئ  َأيَُّفا َصحقٌح  واْلَعْؽس  ُقْؾَت  َفَؾقْ  اْلَؽريؿة، الَؼاِرئة وَأيُّ

اِرع، يف َرأيَتف َكبقرٍ  لَِرُجؾٍ  ؽ أوْ  والِِدكَ  لَِصِديِؼ  أوْ  الشَّ : أوْ  َأبِي، َيا: لَِخالِؽ أوْ  لَِعؿ 

 ُمَساطدًة؟ مِـ ل ُتريدُ  َهْؾ  والِدي، َيا

ة َفَؿْؼُصقُدك ـِ  التَّْعبقرُ  ُهق( والِدي ايَ  أوْ  َأبل ا: )يَ َقْقلِؽ يف ُهـَا بِاألُبـقَّ  االْحترامِ  َط

ة قصدك وَلْقس ،والتَّْؼديرِ  تل اْلَحِؼقؼقَّة األُبقَّ ـْ  َأكَّؽ بَِؿْعـك ِهل الَّ َيتِف مِ  .وَكسؾِف ُذر 

َؽ  لَِصِديؼةِ  أوْ  َمَعفا َأْغراًضا َتْحؿُؾ  َكبقرةٍ  َّلْمَرأةٍ  ُقؾَت  لقْ  وَكَذلِؽ  أوْ  ُأم 

تِؽ ي َيا: ؽلَِخاَلتِ  أو لَِعؿَّ ـَ  َهؾ ،ُأمِّ  ُمَساطدًة؟ مِـ ل ُتريِدي

ـِ  التَّْعبِقر ُهق( َديتوالِ  َيا أوْ  ُأمِل ا)يَ  :َقْقلِؽ يف ُهـَا بِاألُُمقَمة َفاْلَؿْؼُصقد  ط

تل اْلَحِؼقؼقَّة األُُمقَمة قصدك وَلْقَس  ،والتَّؼِدير االْحتَِرام  مِـ َأكَّؽ بَِؿْعـك ِهل الَّ

َيتِفا  .، وأهنا وَلدتؽوَكسؾِفا ُذر 

َُُُؿَؾِؿةَُمْعـىُِفَُُؽصٌل(ُ بِّ َُكْػِسهُاْدَِسقحَُطذُُأصؾِؼتُإَذا(ُاـرَّ

 َكَؿا ،(ُمَعؾ ؿ َيا: )فنهنا تعـل األََكاِجقؾ يف لْؾَؿِسقح قِقَؾت إَذا( بل)رَ  َتْػِسقر

 (:18/ 1« )إْكِجقؾ ُيقَحـَّا» يف َواِضًحاذلؽ  َجاء

 َربِّي: َفَؼاَّل َتْطُؾَباِن؟ َماَذا: َلُفَؿا َفَؼال يْتـَبـعاِن، وَكَظَرُهؿا َيُسقع َفالَتػَت »

ـَ . (ُمـَعـؾِّم ا)يَ  :َتْػِسقره الَِّذي  «.َتْؿُؽث؟ أي
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(7) 

ُُاْدُْؾَحق ُةدُطامَُّوائُِابع:ُؽَُاـسَّ

ُ(1)منُدينُادسقح؟ُشعارُاـصؾقبهلُاختاذُ  -1,

o  مع أكه جؿاد من ا، وهم يعبدوكه ويحؾػون بهشعارً  الصؾقباتخذ الؿسقحقون ،

 الجؿادات، ال يـػع وال يضر، يـحتوكه يف ِورش الحدادة والـجارة ثم يعبدوكه.

o  ا لدين الؿسقح ال يف األكاجقل األربعة وال رمزً  الصؾقبولم يلِت ذكر اتخاذ

يف الرسائل الؿؾحؼة هبا، والتاريخ يدل طؾى أن الؿسقحققن لم يتخذوا 

م، وقد كان 325ؼقة الذي ُطِؼد يف سـة ق بعد مجؿع كِ إاَل  اشعارً الصؾقب 

ا بحؿل الصؾقب حتى يوم الرومان ُيؾِزمون الؿحؽوم طؾقفم باإلطدام َصؾبً 

 تـػقذ الحؽم فقفم.

o  وقد كان االمرباصور الروماين )قسطـطقن األول( أول من استخدم الصؾقب

 ، لم يتحول لؾؿسقحقة.اوثـق  ا طؾى تروس جـوده وكان آكذاك ال يزال شعارً 

ؼد ذكر الؿمرخ الؿسقحي )د. أسد رستم( فقؿا معـاه أكه يف إحدى ف

م شاهد قسطـطقن فوق قرص الشؿس قبل 312الؿعارك يف سـة 
                                          

مدخؾ  –تاريخ الـصراكقة »لألماكة العؾؿقة فؼد استػدت هذه الػائدة العؾؿقة مـ كتاب:  (1)

 الؿملػ: طبد القهاب بـ صالح الشايع.، 118ص ، «مراحؾ تطقرها طرب التاريخلـشلهتا و
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ا طؾقه )هبذا َتـْغـؾِب(، كؿا رأى يف مـامه ا من كور مؽتوبً الؿغقب صؾقبً 

ا إياه باتخاذها  هذه الشارة كػسفا، موِصقً تؾك الؾقؾة السقد الؿسقح حامًل 

فجم هبا طؾى طدوه، فؾؿا استقؼظ من كومه أمر برسم الصؾقب طؾى راية ي

تروس جـوده، وخاض الؿعركة واكتصر، وقد أصبح هذه الشعار 

 .(1))الصؾقب( فقؿا بعد راية لدولة الروم

o  الؼواطد التي تؼوم طؾقفا الؿسقحقة، فالصؾقب الذي يتخذه  هشاشةوهبذا تتبقن

ا من طـد الرب )اهلل( وال ولقست وحقً  ا أساُسه رؤيا مـامقةالؿسقحقون شعارً 

ـػت بعد رفعه.ا لؾؿسقح مدوكً تعؾقؿً   ا يف أيٍّ من األكاجقل األربعة التي ُألِّ

o  ًا وطؾى أحسن تؼدير فؼد كان من الؿػرتض لؽي يؽون الصؾقب شعار

ا طـد الؿسقحققن أن يؽون من تعالقم بولس، ولؽـه ال هذا وال هذا، صحقحً 

ا لدين الؿسقح، والؿسقح ال يعرف قحقون شعارً ومع هذا فؼد جعؾه الؿس

 !ا، ولم ُيصؾب طؾقه أصًل طـه شقئً 

o  أضف إلى هذا أكه من الؿػروض أن ُيبِغض الؿسقحقون الصؾقب، ألكه اآللة

 كؿا يعتؼدون! -إلـُٰففم التي ُصؾِب طؾقفا 

 (1)ألقس كذلك أيفا الؼارئ الؽريم وأيتفا الؼارئة الؽريؿة؟

                                          

 ل ديقراكت.(، وِ 11/184، )«قصة الحضارة»(، واكظر 1/11، )«الروم»كتاب  (1)

، «أربعقن دلقاًل طؾك بطالن طؼقدة تقارث الخطقئة وطؼقدة صؾب الؿسقح»يـظر كتاب  (1)

 يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا العـقان. تللقػ: ماجد بـ سؾقؿان الرسل، وهق مـشقر
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ُ(1)«ادسقحقة»نُأصلُومـشلُمصطؾحُؽائدةُفُبقا  -2,

o  ا يف طفد الؿسقح وما بعده، معروفً « الؿسقحي»وال « الؿسقحقة»لم يؽن اسم

وال توجد هذه الؽؾؿة يف أيٍّ من األكاجقل األربعة وال الرسائل الؿؾحؼة هبا، 

ومـشمها كان طـدما الحظ الوثـقون الرومان من أهالي مديـة أكطاكقة وغقرهم 

ا أخذ يطرأ طؾى الجؿاطة التي تبِعت بولس، والتي تتؽون ا واضحً أن هـاك تغقرً 

من القفود والوثـققن الذين اطتـؼوا لتعالقم بولس، وتؿقزوا بوضوح طن بؼقة 

القفود الؿتؿسؽقن بديـفم القفودي، فلصؾؼوا طؾى تؾك الجؿاطة اسم 

 ، وهذا هو اإلثبات لؿا تؼدم:- ڠكسبة إلى الؿسقح  -الؿسقحققن 

(: ويف أكطاكقة ُأصؾِق طؾى تلمقذ الرب 11/26« )أطؿال الرسل»جاء يف 

 «.الؿسقحققن»اسم  أول مرة

وكان ذلك بعد رفع الؿسقح  بحوالي خؿس طشرة سـة إلى خؿس 

 وطشرين سـة طؾى وجه التؼريب.

o  يميد هذا أن الوثـققن الذين دخؾوا يف دين بولس هم أكػسفم واجفوا مشؽؾة

تحت رايتفا بعدما اكػصؾوا طن قواطدهم الوثـقة الحاجة إلى هوية يستظؾون 

                                          

مدخؾ  -تاريخ الـصراكقة »لألماكة العؾؿقة فؼد استػدت هذه الػائدة العؾؿقة مـ كتاب:  (1)

الؿملػ: طبد القهاب بـ ، 114،  111ص ، «لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب التاريخ

 صالح الشايع.
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ا السابؼة ودخؾوا يف الدين الجديد الذي أَسسه بولس لفم، واحتاجوا أيًض 

ا طن دين الؿسقح األصؾي الذي جاء به إلى أن يؽون هذا الدين متؿقزً 

 الؿسقح، فتَسَؿوا بالؿسقحققن.

o  ًؾى أتباع الؿسقح طؾى هذا فنن إصلق لػظة الؿسقحقة أو الؿسقحي ط فبـاء

ا ا يعترب خطًل ديـق  مؿن كاكوا يف وقت الؿسقح إلى بعد رفعه بربع قرن تؼريبً 

ا، ويساهم يف خؾط الصورة وتشويِففا بقن الدين الحق والدين وتاريخق  

 الؿزيف من جفة، وبقن أتباع الؿسقح وأتباع بولس من جفة أخرى.

o  ًقت الحؼ كؿا ترى أيفا الؼارئ الؽريم  – ا )الؿسقحقة(ودياكة بولس والتي ُسـؿِّ

ة وأسرار غامضة هي ذات طؼائد وشعائر وصؼوس وثـقَ  -والؼارئة الؽريؿة 

ومعؼدة، لم )ولن( يستطقع أحد ففؿفا وال اإلجابة طـفا، وال حتى كبار رجال 

 الدين الؿسقحي استطاطوا ذلك طؾى مر الؼرون العشرين الؿاضقة.

شخصقةُدخؾتُفُدينُادسقحُبعدُرؽعهُطباداتُوطاداتُوصؼوسُومـاؽعُ  -3,

ُ(1)إغُاـسامء

قبؾ رفعف إلك السؿاء وتعرضفا  -لؼد كاكت دياكة الؿسقح ورسالتف 

                                          

 -تاريخ الـصراكقة »تاب: مـ ك فقائد يف هذا الؿؾحؼلألماكة العؾؿقة فؼد استػدت  (1)

 الؿملػ: طبد القهاب بـ، 166، 119ص ، «مدخؾ لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب التاريخ

 صالح الشايع.
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كاكت بسقطة وسفؾة، وخالقة مـ التـظقؿ  -لؾتحريػ مـ قَِبؾ بقلس ومـ بعده 

الؽفـقيت الؿعؼد الؿقجقد يف الؽـائس الؽاثقلقؽقة والؼبطقة والشرققة، كـظام 

ت والبطارقة والؽرادلة والرهبان، ولؿ ُتعزف الؿقسقؼك يف الؿعبد الذي البابقا

كان يصؾل فقف الؿسقح، ولؿ ُيدق فقف كاققس، ولؿ ُتعؾَّؼ فقف صؾبان، ولؿ يؽـ 

هـاك اطرتافات بالذكقب أمام الؽفـة، ولؿ يؽـ هـاك صؽقك غػران، ولؿ يؽـ 

ة، ولؿ يؽـ هـاك صقر قؼقا طؾك الؼساوسة والرهبان قبؾ مجؿع كِ الزواج محرمً 

، ولؿ «الؽريسؿاس»لؾؿسقح وأمف، ولؿ يؽـ ُيـحتػؾ بؿا يسؿك بعقد الؿقالد أو 

، ولؿ تؽـ هـاك أطقاد غقر «بابا كقيؾ»يؽـ هـاك ما يسؿك بشجرة طقد الؿقالد، أو 

أو طقد الػطر « طقد الُػصح»التل يحتػؾ هبا ققُمف القفقد والتل مـ أهؿفا 

ا كان طؾك األرض، ، وما سقى ذل«اإليسرت» ؽ فؾؿ يػعؾف الؿسقح ولؿ يلمر بف لـؿَّ

ا مـ هذا لؿ ُيذكر يف األكاجقؾ األربعة، ولق أكف حصؾ والدلقؾ طؾك هذا كؾ ف أن شقئً 

لُذكِر فقفا، ألكف مـ األمقر التل تتقافر الفؿؿ طؾك كؼؾفا، فبـاء طؾك ذلؽ فؽؾ هذه 

 يػعؾفا َّل هق وَّل تالمقذه.العادات صارئة طؾك ديـ الؿسقح، لؿ يعؾؿفا ولؿ 

ا يدل طؾك فساد الديـ الذي يسقر طؾقف الؿسقحققن اآلن وزيػف وأكف ومؿَّ 

بعقد كؾ الُبعد طـ ديـ الؿسقح األصؾل هق استباحة الؿسقحققـ ألكؾ لحؿ 

الخـزير وطؿؾ فاحشة الزكا )والزكا هق طؿؾ العالقة الجـسقة خارج إصار الحقاة 

الؼبائح الؿعؾقمة بالشرع والعؼؾ والػطرة، فالؽثقر  الزوجقة(، مع أن الزكا مـ
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مـفؿ يؼرتفف بال حقاء مـ الل وَّل مـ الـاس، يستقي يف هذا رجال الديـ وغقُرهؿ 

قن بالرطقة، يػعؾقن الزكا بالؽـائس التل هل دور العبادة طـدهؿ، مع أن  ـ ُيسؿَّ مِؿَّ

كا محرم يف كتبفؿ، والؼساوسة يػعؾقن هذا مع كساء  متزوجات، ويف هذا الز 

اطتداء طؾك كرامة أزواِجفـ بال مباَّلة مـفؿ وبال شعقر بالذكب، وقد تحِؿؾ 

، يؼقم زوج تؾؽ الؿرأة التل طاشرها القاِحدة مـفـ مـف، وتليت بطػؾة مثاًل 

الؼسقس وحؿؾت مـف طؾك تربقتفا حتك تؽرب، وهق يحسب أكف أبقها وهق لقس 

ؾؿ بحؼقؼة األمر ولؽـفا َّل تستطقع أن كذلؽ، وزوجتف بطبقعة الحال ربؿا تع

تبقح بسرها حتك َّل ُتػتضح، وربؿا هل كػسفا َّل تعؾؿ بلن الطػؾة مـ الؼسقس، 

ألن كِؾقفؿا يعاشرها، الزوج والؼسقس، فنذا كربت الطػؾة وصارت امرأة جاءت 

إلك الؽـقسة، فربؿا استدرجفا أبقها الحؼقؼل )الؼسقس( إلك الػراش وهق َّل 

يسقق  -بؾ إلك أي  جحقؿ  -بقها، واستؿتع هبا، فنلك أي  كقر ومحبة يعؾؿ أكف أ

 الؼساوسة أتباطفؿ مـ الرطقة!

 ( يف تحريؿ الزكا أن الؿسقح قال لتالمقذه:12-1/19جاء يف إكجقؾ متك )

 .ال َتــــْزنِ قد سؿعتم أكه ققل لؾؼدماء: »

 فؼد زكى هبا يف قؾبه.وأما أكا فلقول لؽم: إن كَل من يـظر إلى امرأة لقشتفقفا 

فنن كاكت طقـك القؿـى تعُثــُرك فاقؾعفا وألؼفا طـك، ألكه خقر لك أن 

 يفؾِك أحد أطضائك وال ُيؾؼى جسدك كؾه يف جفـم.
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وإن كاكت يدك القؿـى تعُثــُرك فاقطعفا وألؼفا طـك، ألكه خقر لك أن 

 «.يفؾِك أحد أطضائك وال ُيؾؼى جسدك كؾه يف جفـم

( أن 11/7لكل لحم الخـزير، فؼد جاء يف سػر اللويقن )وفقؿا يتعؾق ب

 الرب قال لؿوسى وهارون يف معرض الؽلم طن الحقواكات الؿحرم أكؾفا:

ـَجتـر.  ُشق  والخـزير. ألكه يَ »  «.ففو كجس لؽمضِؾًػا ويؼسؿه ضؾػقن لؽـه ال ي

يلكؾون الخـزير بشراهة،  -بؿا فقفم الؼساوسة  –والواقع أن الؿسقحققن 

 فلي  تؿسك بدين الؿسقح تسقر طؾقه جؿاهقر الؿسقحققن؟!

 (1)إغُاـسامءُبعدُرؽعهاـصحقحةُاكتشارُرساـةُادسقحُفُضعفُأسبابُاـ  -4,

o  لؼد كان للكتفاء الؿػاجئ لوجود السقد الؿسقح طؾى األرض وبلسؾوب

طـقف بتدخل الحؽومة الروماكقة صدمة كػسقة قوية طؾى تلمقذ الؿسقح 

ا، والذين لقس بقـفم تؾؿقذ واحد له ا وطؾؿق  ا وكػسق  الضعػاء مادي   وأتباطه،

كػوذ ووجاهة بحقث يؿؽن الؾجوء إلقه لحؿاية دطوة الؿسقح والعؿل 

ا من ا أيًض طؾى استؿرارها وكشرها، فؼد واجفوا هم أكػسفم اضطفادً 

                                          

كتاب: الؿبحث الخامس مـ هذا الؿؾحؼ مـ  يف إطدادلألماكة العؾؿقة فؼد استػدت  (1)

 ، الؿملػ:«مدخؾ لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب التاريخ –تاريخ الـصراكقة »

 القهاب بـ صالح الشايع. طبد
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فم هو الـػوذ بجؾدهم لئَل   يحصل لفم تعذيب القفود، فصار هـؿ 

ا طن فؽرة حؿاية دطوة الؿسقح والعؿل طؾى فابتعدوا تؿامً  وملحؼة،

ا أدى إلى إضعاف كشر رسالته وديـه طؾى استؿرارها وكشرها، مؿَ 

الؿستوى العام، وهتقئ الػرصة لبولس القفودي لؾبدء يف تحريف رسالة 

 الؿسقح، فاكػتح الطريق له.

o  َِحَب ن أهم أسباب الضعف يف كشر تعالقم الؿسقح هو أن بولس َس وم

البساط من تحت تلمقذ الؿسقح لؿا اَدطى أكه رسول ُمـَعـَقـن من طـد 

الؿسقح، فؿا طاد لتلمقذ الـؿسقح أي أهؿقة بقن الـاس ألخذ الدين مـفم إذ 

، يلخذون الدين مـه مباشرة، فتسبب هذا -بظـفم  -ُوِجد بقـفم كبي جديد 

 يف ضعف اكتشار دين الؿسقح الحؼقؼي أَيـؿا ضعف.

o  ومَِؿا يؿؽن أن ُيؼال يف هذا الصدد أن من أسباب الضعف يف كشر تعالقم الؿسقح

 -بعد رفعه هو أن القفود البد أهنم قد اكَتــشوا باكتصارهم طؾى الؿسقح بؼتؾه 

، فركزوا جفدهم طؾى التلمقذ الجتثاث دطوته من -بحسب اطتؼادهم 

هتقم الػرصة لبولس   ذلك يفجذورها وإيؼاف كشرها بشتى الوسائل، متؿثًل 

 .لؾبدء يف تحريف رسالة الؿسقح وتطبقؼفا يف أرض الواقع

o  ا هو طدم حػظ اإلكجقل ومن أهم أسباب الضعف يف كشر تعالقم الؿسقح أيًض

بـسخته األصؾقة التي كاكت بقد الؿسقح وتلمقذه، فنكه من الواضح والؿـطؼي 



 

 
ةٌ الَفصُل اخلامُس 

َّ
وه فوائُد عام

ِ

لحٌق ف
ُ
 : م

ة  اْلَفْصل لَّ

ِ

د
َ
ل: األ وَّ

َ
 اةاأل

235 

ر به: أكه لقس والبَدهي، أن اإلكجقل الذي كان بقد الؿسقح، والذي ك ان ُيـبشِّ

ا من األكاجقل األربعة التي بقد الؿسقحققن القوم، وال يـطبق طؾى أيٍّ مـفا، واحدً 

ـػت بعد رفع الؿسقح، ومعفا الثلثة وطشرون  إذ إن األكاجقل األربعة كؾفا قد ُألِّ

ا، وهذه األسػار تؿت رسالة الؿؾحؼة هبا، فقؽون الؿجؿوع سبعة وطشرين سػرً 

من قِـَبـل أشخاص لم يؾتؼوا بالؿسقح ولم يروه لحظة واحدة، بل كتبوها كتابتفا 

بعد رفعه إلى السؿاء، ولفذا ففي تحؿل أسؿاءهم، وهي يف محتواها غقر 

متطابؼة ال يف الـص وال فقؿا تتضؿـه من العؼائد والؼصص، وبقـفا من التـاقض 

 واالختلف الشيء الؽثقر.

,5-  ُ ُدعرؽة ُاْلؿسة ُادسقحقةُدااـعوامل ُف ُمستؿران ُوادسقحقة ُادسقحي ذا

ُ(1)؟باـرؼمُِماُؽقفاُمنُتـاؾضات

o :جؿاهقر الـصارى )الؿسقحققن( ال يؼرءون األكاجقل  إنَ  العامل األول

األربعة ومؾحؼاهتا الثلثة وطشرين، ألن الؽلم فقفا صويل ومتشعب 

ؾتفم ومتـاقض وغقر مػفوم، والؼساوسة ال يعطوهنم أجوبة مؼـعة ألسئ

ون يف هذا، طؾقفا ألهنم هم أصًل   لقسوا فاهؿقن لفا الػفم الؽايف، وهم ُمـِحـؼ 

تؾك األكاجقل كلم بشر مثؾفم، وهي مرتجؿة طن لغة أخرى،  ألنَ 

                                          

 القهاب بـ طبد، 169ص ، «تاريخ الـصراكقة»استػدت فؼرات مـ هذا الػصؾ مـ كتاب:  (1)

 صالح الشايع، حػظف الل.
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ا، وطؿؾقة التعديل يف الرتجؿات مستؿرة طؾى ومملػوها غقر معروفقن تؿامً 

 مر الزمان، وبـاء طؾقه فنكه ال يؿؽن لبشر ففؿفا.

أن الؿسقحققن ال يؼرؤون أكاجقؾفم، إذ أن ذلك لقس من  لحاصلفا

 متطؾبات ديـفم، ومن يؼرؤها مـفم فنكه ال يتجاوز األدطقة الؿوجودة فقفا.

o :ا لطبقعة الدين الؿسقحي الحالي، بعؼائده وشعائره وصؼوسه كظرً  العامل الثاين

َطـــِؿد رجال الدين ، فؼد التي ُتـجايف العؼل والؿـطقالوثـقة الؿعؼدة والغامضة، 

طؾى طدم تشجقع أتباطفم طؾى صرح األسئؾة  عؾى مدار تاريخفمالؿسقحي 

واالستػسارات طـه، وال طن كتبفم وما تتضؿـه من أخطاء وتـاقضات، 

 عؾى عد  ايإيؿان يعتبر دلقًل واطتربوا أن مجرد االستػسار طن تؾك الؿواضقع 

 !فم أو إعؿال لؾعؼلدون ف من، الذي يجب اإليؿان به بفذا الدين

السقؿا  -وسبُب ذلك الؿـع هو ِطؾُؿفم األكقد بلن من ُيػؽر من الـاس 

ة فنكه بديـه وطؼائده وشعائره وصؼوسه الوثـقَ  -الؿثؼػقن والؿثؼػات 

سُتستثار طـده كثقٌر من األسئؾة واالستػسارات التي لن يجد إجابات أو 

وال من غقرهم، وسقؼوده  إيضاحات مـطؼقة وشافقة لفا، ال من الؼساوسة

 ذلك بل أدكى شك إلى الحقرة وطدم الثؼة بديـه، فقزهُد فقه ويعاَفُه.

ولفذا فنن الؼساوسة يؽتػون بزجر الرطقة طن السمال أو اإلجابة بنجابة 

 ا وهي قولفم )هذا سر(.ضعقػة ال تساوي فؾًس 
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األسرار؟ الدين الحؼقؼي الصحقح لقس فقه أسرار، ولؿاذا  ومن الؿعؾوم أنَ 

 كقف يصح يف العؼل أن يسقر الشخص يف الـور مع كوكه سر من األسرار؟!

إكه لم يلِت يف األكاجقل األربعة ومؾحؼاهتا أن الؿسقح سلله سائل فؾم يجبه،  مَ ثُ 

أو قال )هذا سر(، بل كان يذهب لؾجؿوع ويجقبفم طؾى أسئؾتفم ويعؾؿفم 

 ن األدلة اإلكجقؾقة طؾى ذلك.طبادة اهلل وأكه كبي، وقد تؼدم بقان جؿؾة م

  لػعؾوا فِعؾه. الؼساوسة يؼتدون بالؿسقح فعًل  فؾو أنَ 

ٍن وتؿحقص،  وبؿعزل عن ولو أن الـصارى يؼرؤون كتبفم بلكػسفم بِــَتـَؿع 

، الكتشػوا الحؼقؼة، وهي أن هذه الؽتب ال يؿؽن أن تؽون كتاب الؼساوسة

يؿؽن أن تؿثل دين الؿسقح،  اهلل، والكتشػوا أن الؿسقحقة الؿعاصرة ال

ولؽن غالبفم يؼؾدون مجتؿعفم الؿسقحي بدون تؿحقص لؿعتؼداته، 

لألبوين والؿجتؿع، أو لؽوهنم يخشون سطوة الؼساوسة، أو دخؾوا  اتؼؾقدً 

يف الؿسقحقة بسبب استغلل الـُؿــبشرين لعامل الػؼر أو الجفل أو الؿرض، 

راء الـاس بالدواء والتعؾقم والؿال، كؿا يحصل يف أفريؼقا، الذين ُيـغُرون فؼ

ا من بـاهتم يستؿتع هبا متى وربؿا أغروهم بالجـس، بلن يعرضوا طؾقه بـتً 

أراد، فقدخل ذلك الجاهل يف الؿسقحقة )دين بولس، ولقس دين الؿسقح 

ر.  الحؼقؼي( لقحصل له ما أَمؾه به ذلك الُؿبشِّ
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الغالبقة العظؿى من  تجد أنَ  من الؿدهش أنْ  وكتقجة لؿا تؼدم فننَ 

 وال تاريخه، وال ديـفم يعرفون ال -ـفم وطَجِؿفم طربَ  -الؿسقحققن 

يعرفون كقػقة كشلت وتطورت طؼائدهم وشعائرهم وصؼوسفم، وال يعرفون 

رين  ـػت، باستثـاء رجال الدين والـُؿـَصِّ طن أكاجقؾفم وكقف ومتى ُألِّ

 ؼاركة األديان. )الـُؿـَبشرين( الؿحرتفقن، والؿتخصصقن مـفم بؿ

o :الذي قرره الؿجتؿع الؿسقحي والؽـائس الؿسقحقة يف  إنَ  العامل الثالث

صريؼفم  ديـفم هو الدين الصواب، وأنَ  كػوس طؿوم الؿسقحققن هو أنَ 

هذه هي الػرضقة الذهـقة الذي يسقرون طؾقه يمدي هبم إلى الخلص، 

 ،ـور وعؾى الدين الحقالعؿقؼة والؿتغؾغؾة يف أذهاكفم، أكفم يسقرون يف ال

ا تؽون اإلجابة )ال مع أكه لو َوجه إلقفم إكساٌن أسئؾة أساسقة طن ديـه فنكه إمَ 

أدري(، أو )لقس من حؼك أن تسلل هذا السمال(، وأَما أن يجقبك إجابة 

 ا.طؾؿقة مؼـعة فل تظن حصول ذلك أبدً 

o فم اهتؿام من طوامل استؿرار الؿسقحققن يف ديـفم هو طدم :العامل الرابع

بتؿحقص األخبار التي يؼرؤوهنا يف كتبفم والتلكد من صحة ثبوهتا والتوث ق 

وال  من كاقؾقفا، حقث إهنم يعتؿدون طؾى أقوال الؿجفولقن والـَـؽِرات،

يبالون هل هي مـؼولة بـؼل ثابت عن الؿسقح، أو أكفا مجرد حؽايات أو 

 رؤى مـامقة وأحل !
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عؿة الـظر واستخدام العؼل الذي وهبفم اهلل إياه، فالـصارى حرموا أكػسفم من ك

، ُيــَســقِّروهنم كؿا يشاءون، قساوستفموسَؾؿوا دَفة الـَتـحؽم والتوجقه إلى 

وسخافات، فنذا استقؼظ تػؽقر الواحد  وُيـْؿؾون طؾقفم ما ُيـؿؾوكه من ُتـَرهات

ا وطِجز  مـطؼق  من الرطقة وكان طـده شجاطة كافقة وسلل الؼسقس سمااًل 

 : )إن اإلجابة ِسر  ال ُيـدرك(!الؼسقس طن إجابته: رد طؾقه الؼسقس قائًل 

ا، وَأَن ِطؾم الطالب أهنم ال يعؾؿون اإلجابة وال يدرون لفا وجفً  :والحؼقؼة

الؿبتدئ مـفم مثل ِطؾم أكرب الُؼـُسس فقفم يف مثل هذه الؼضايا، فل بالشرع 

 .رتشدواالواضح استـاروا، وال بالعؼل اس

 من الدلقل الشرطي والدلقل العؼؾي األمر العؼائدي إذا خَل  أنَ  الؿعؾومومن 

  فنكه يؽون من إملء الشقاصقن وأتباطفم.

o هو تداول استؿرار الؿسقحققن يف ديـفم  طواملمن  :العامل الخامس

الؼصص والحؽايات والؿـامات التي يتـاقؾفا الؼساوسة ويضحؽون هبا 

، ابتداء من بولس -بزطؿفم  -وطؼول من ُيـبشروهنم  طؾى طؼول الرطقة

الذي اَدطى أكه رأى الؿسقح يف الؿـام، وقسطـطقن الذي رأى الصؾقب يف 

ون طؾى من يبشروهنم   الؿـام، إلى يومـا هذا، فنكك تجد الؼساوسة يُؼص 

ا رأى الؿسقح يف الؿـام، فلمره بالدخول يف الؿسقحقة، أن فلكً  - مثًل  -

قفا فحصل له خقر كثقر، وآخر رأى يف الؿـام أكه كان يف سجن، فؾؿا فدخل ف
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رأى الصؾقب دخل يف الؿسقحقة فخرج من السجن، وُخذ من هذه 

ا، وكاكت األكاجقل األربعة الخرافات، ولو كاكت الؿسقحقة هي دين اهلل حؼ  

ا: لؿا احتاج الؼساوسة إلى رؤى ومـامات، بل ومؾحؼاهتا هي كتاب اهلل حؼ  

رجع الؼسقس إلقفا وأجاب مـفا، وَلــَصـَؿـَد الؼسقس يف الـؼاشات العؾؿقة، ل

وما هترب من الـؼاشات وسؾك أسؾوب الرتغقب بذكر الحؽايات الؿـامقة، 

الرتهقب باستعؿال أسؾوب الضرب وهتك العرض يف غرف الؽـقسة، أو  أو

 !( الؼساوسةهذا سر ال يعؾؿه إاَل  التفرب من اإلجابة بؼول )إنَ 

لؾشقطان له مؼدرة طؾى التلطب يف طؼول الـاس يف الؿـامات،  ولؾعؾم، فننَ 

حقح ال يمخذ من الؿـامات، بل بالوحي الدين الَص  فالواجب الحذر، فننَ 

ه صار مؾِؽا اإلكسان قد يـام ويرى أكَ   فننَ الثابت الؿحػوظ من طـد اهلل، وإاَل 

 فنذا هو كؿا هو! ا، فنذا استقؼظ ثري  ا أو رجًل أو رئقًس 
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(8) 

َساٌتُ:ُواأَلِخرُاـثامنُاْدُْؾَحق ٌةََُُهَ ُُإْياَمِكقَّ

 اـَؼْؾبُإَِغُُاـَؼْؾِبُُِمن

ـَ  إِيؿاكِقَّةٌ  َهـَؿَساٌت  َهِذه  وَيـُحؾُّ  َطَؼباٍت  َفْفُؿفا سُقزيؾ الَؼْؾِب، إِلك الَؼْؾِب  مِ

ـَ  إْشَؽاَّلٍت  َياكة َأْتباعِ  َبق ـِ  اْقتِـَاِطفؿففؿفؿ و وَبْقـ اْلَؿِسقحقَّة الد   اإلْسالِم، بِدي

 .اْلَفَؿَسات بَِفِذه َيـَْػع أنْ  اللُ  َأْسلُل 

ُُْؿسُة ُاأَلْوَغُُاْْلَ

ًدا اللُ  َأَرَسَؾ  ـِ   ُمحؿَّ ـ   ،ُكؾِّفم لؾـَّاسِ  اإلْسالمِ  بِدي  واإِلْكِس، اْلِج

ۀ ﴿: الُؼْرآنِ  يف اللُ  َقاَل  وَغْقِرهْؿ، ؾإِْسرائِق َبـل واألَْسقِد، األَْبَقضِ  واْلَعَجِؿ، اْلَعرِب 

ک ک گ گ ﴿: وَقاَل  ،(1)﴾ھ ھ ہہ ہ ہ 

 .(1)﴾ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: وَقاَل  ،(1)﴾گ

ـُ  ـةَ  وَلْقَس  َقْبَؾف، األَْديانِ  َجِؿقعِ  َمحؾَّ  َحؾَّ  اإلْسالمِ  وِدي ـٌ  َثـؿَّ  وَقدْ  َبْعَده، دي

                                          

 .18سبل:سقرة  (1)

 .129سقرة األكبقاء: (1)

 .118سقرة األطراف: (1)
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ـ   اإِلْكسِ  َجِؿقع َطؾك اللُ  َفَرَض  ُخقَل ال واْلِج ـُ  َفُفق فِقف، دُّ ي   الد 
ُّ
 ظُ اْلَؿْحُػق اْلَخاَتِؿل

ـَ   .والتَِّغققر التَّْحِريػ مِ

دٌ    ُهق  وُمحؿَّ
ُّ
، الـَّبل

ُّ
ـْ  الَخاَتِؿل ـَ  َفَؿ دٍ  آَم   بُؿَحؿَّ

ـَ  َفَؼدْ  ـْ  َتَعالك اللُ  َقاَل  َقْبَؾف، األَْكبِقاءِ  بَِجِؿقع آَم دٍ  َكبِق ف َط  ۇئ وئ وئ﴿: ُمحؿَّ

 .(1)﴾ۆئۆئ ۇئ

  اْلؽَِتاُب  ُهق والُؼرآنُ 
ُّ
ـْ  ،اْلَخاَتِؿل ـَ  َفَؿ ـَ  َفَؼدْ  بِالُؼْرآنِ  آَم  اْلُؽُتِب  بَِجِؿقع آَم

َؿاويَّة   َكَتاُب  وُهق َقْبَؾف، السَّ
ِ
ا اْلَؿْحُػقظُ  الل أكزلف الل قبؾ  ُمـذُ  ُهق َكَؿا َصريًّا َغضًّ

ْض  لؿْ  َقْرًكا، َطَشرَ  َأْربَعةَ   ولؿْ  َقْبؾف، لْؾُؽُتِب  َحَصؾ َكَؿا والتَّْغققرِ  ريِػ التَّحْ  يدُ  لفُ  َتَتَعرَّ

ض َقاع، َيَتعرَّ  َقْرًكا، َطَشرَ  َأْرَبَعةَ  مِـذُ  ِهل َكَؿا َمْحُػقضةٌ  األَْصؾقَّة وُكْسَخُتف لؾضَّ

 .الـُّْسَخة تِْؾؽ َطؾك ُتْطبعُ  الَعاَلؿ يف الُؼْرآنِ  ُكَسِخ  وَجِؿقعُ 

َجالِ  ُصدورِ  يف َمْحػقظٌ  الُؼرآنَ  َفنِنَّ  َكَذلؽ  َطَشرَ  َأْرَبَعةَ  مِـذُ  والـ َساءِ  الر 

ـُ  َقرًكا، د وَقدْ  مِـْف، ُجزًءا أوْ  َكاماًِل  َتْحَػُظف اْلَبَشر َفَؿاليق  إِلك بِحْػظِف اللُ  َتَعفَّ

كِقا، كَِفاَية  ،(1)﴾ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: َتَعالك اللُ  َقاَل  الدُّ

ْكـرُ  العؼائد فقف ذكرى لؽؾ شلء مـ  ألنًرا ، سؿاه الل ِذْكـالُؼرآن ُهق والذ 

ر هدفف ، وفقف يتذكر مـ أراد التذكروالعبادات التل يحتاجفا اإلكسان ، يتذكَّ

                                          

 .42سقرة األحزاب: (1)

 .7سقرة الحجر: (1)
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ر كِعؿة الل طؾقف بلن هداه إلك الصراط الؿستؼقؿ الذي يدل  مـ الحقاة، ويتذكَّ

إلك الجـة ويـجل مـ الـار، وبؼراءة الؼرآن تحصؾ الؿقطظة لإلكسان، فقؽػ 

ويحصؾ الـشاط يف صاطة الل إذا قرأ  م الل إذا قرأ طاقبة مـ طصك الل،طؿا حرَّ 

 طاقبة مـ أصاع الل.

يف حال أي حِػظـاه مـ التحريػ  ،﴾ڱ ڱ ڱ ﴿ ثؿ قال الل تعالك

كؾ شقطان رجقؿ،  مـ اسرتاِق  ظـاهحػِ إكزالف وبعد إكزالف، فػل حال إكزالف 

يف أودطف ، ثؿ ف طـ ضفر قؾبفحػظ وبعد إكزالف أودطف الل يف قؾب رسقلف

ظ الل ألػاضف مـ التغققر ، وحػِ إلك يقمِـا هذا وإلك ققام الساطة قؾقب أمتف

ك مـ معـً  ٌف حر  ف مُ حر  معاكقف مـ التبديؾ، فال يُ حِػظ والزيادة والـؼص، و

 خطله ويرد طؾقف.بقـ ض الل لف مـ يُ معاكقف إَّل وققَّ 

ُُْؿسُة  اـثاكقةُاْْلَ

بَّانَّ التَّقِجقف َهَذا اَسقيًّ  لِـَؼَرأ ِذي الرَّ ـْ  َأْكثر ُمـذُ  اللُ  َأْكَزلف الَّ  َقْرًكا َطَشرَ  َأْرَبَعةَ  مِ

ـَ  دٍ  ِرَساَلة َحِؼقَؼةَ  لؾـَّاسِ  لُِقبق   :  ُمحؿَّ

 ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ې ى ﴿

 .﴾ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .﴾ائې ې ې ې ى ى  ۉ ۉۅ ۅ ﴿
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چ چ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڦڤ ڦ ڦ ﴿

 .﴾چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ُتفا اْلَؽريُؿ، الَؼاِرئ َأيَُّفا  ولِـَْتُرك َأْكُػَسـا، ُكَغالطُ  َّل ،اْلَؽريؿة الَؼاِرئة َأيَّ

 األََبد، إِلك اْلَجـَّة يف ُخؾقدٌ َطَؾقفا  َيَترتَّب َفاْلَؿْسللةُ  َجاكًبا، واألَْجَداد اآلَباء َتْؼؾِقد

 .دِ األَبَ  إَِلى الـَّارِ  فِي ُخؾود أوْ 

 َفنِكَّف ،األَوانِ  َفواِت  َقْبل ألَْمِره ـَْسَتِجقبلِ و َرب ـَا، وإِلك َأْكُػِسـا إِلك لِـَُعقدَ  َكَعؿ،

دٍ  لإليَؿانِ  ُفْرَصةٌ  اإِلْكَسان ِطـدَ  َلْقَس  ُخقل  بُِؿحؿَّ ـِ  يف والدُّ  ِدي

كقا َهِذه إالَّ  اْلـَحِؼقؼل األََبِدي اْلَخالصِ  َغـِقؿةِ  َطَؾك واْلُحُصقل اإِلْسالمِ   َفَفا ،الد 

وُح  َزالِت  وال َتـَفقَّلت، َقدْ  ِهل ـِ  ،ُتَغاِدْرها لمْ  اْلَجِسد فِي الر   اْلُػْرَصة َهِذه اْغَتـَؿ َفَؿ

ـْ  بِاْلَخقِر، بِشرْ ــَقــَفؾْ  ڦ ڦ ڦ ﴿: اآلية َهِذه َطؾك َكْػَسف َفؾَقْعِرض َضقََّعفا وَم

 .(1)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

م َما كَطؾ َفبِـَاءً  ـِ  َسِؿعَ  َمـ ُكؾ   َطؾك اْلقاِجَب  َفننَّ  َتَؼدَّ  َيْدُخَؾ  أنْ  اإلْسالمِ  بِدي

ض ُرُسؾِف، َخاتؿِ  َطؾك اللُ  َأْكَزل بَؿا َكافًرا َكانَ  وإَّلَّ  فِقف،  َطظِقؿةٍ  لُعُؼقبةٍ  َكْػَسف وطرَّ

ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: َتَعالك اللُ  َقاَل  فِقَفا، واْلُخُؾقد الـَّارِ  ُدُخقُل  وِهل

 .(1)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

                                          

 .81سقرة آل طؿران: (1)

 .81سقرة آل طؿران:  (1)
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: َتَعالك اللُ  وَقاَل 

 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .(1)﴾ڇ ڇ ڇ

  وَقاَل 
ُّ
دٌ  الـَّبل دٍ  َكْػُس  َوالَِّذي» : ُمحؿَّ  بِي َيْسَؿعُ  اَل  بَِقِدِه، ُمَحؿَّ

ة، َهِذه ِمنْ  َأَحٌد   َكانَ  إاِلَّ  (1)بِه ِجْئُت  بَؿا ُيمِمنْ  َلمْ  ُثمَّ  (1)َكْصَراين  واَل  َيُفوِدي   األُمَّ

 .«الـَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ 

ـْ  َطؾك َفاْلقاِجُب  الَمةَ  لِـَْػِسف َأَرادَ  َم  الـَّار ُدُخقل مِـ اْلِؼقاَمة َيْقم السَّ

ُخقل دٍ  بِالـَّبل اإِليَؿان إِلك ُيَساِرع أنْ  اْلَجـَّة إِلك والدُّ  وَيـَْؼاد ، ُمحؿَّ

وُح  َتْبُؾغَ  أنْ  َقبَؾ  اإلْسالِم، عةلَِشِري  بَؿا اإِليَؿان َطَدمِ  َطؾك ويُؿقت اْلُحْؾُؼقم، الرُّ

 ثؿَّ  اآلَباِد، َأبدَ  فِقَفا ويؿُؽُث  الـَّار، َفقدُخؾ َكافًرا، َفقُؿقت بِف، بِاإليَؿان اللُ  َأَمَره

  .الـَّدم َيـْػعُ  ََّل  ِحقـ َيـدمُ 

ُُْؿَسُة ُاـثاـثةُاْْلَ

ي إنَّ  ِذي ـَ الد  ينِ  ُمَطابًِؼا َلْقَس  اآلنَ  اْلَؿِسقحقُّقن َطؾقفِ  َيسقرُ  الَّ ِذي لؾدِّ  َجاءَ  الَّ

  بِف
ُّ
  َكبل

ِ
ـُ  ِطقَسك الل ـُ ا َفِعقَسك اَّلْختاِلف، َغايةَ  َطـْف ُمْختؾٌػ  ُهق َبْؾ  َمْريَؿ، اب  َمْريؿَ  ب

                                          

 .66-64سقرة األحزاب:  (1)

 كصران: أي: مسقحل. (1)

 أي: شريعة اإلسالم. (1)
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ل اتَِّخُذون: لؾـَّاسِ  َيُؼؾ لؿْ  ـِ إلـٰ وُأم  ـْ  َفق   ُدونِ  مِ
ِ
ـُ  إكَّف: لؾـَّاسِ  َيُؼْؾ  ولؿْ  ،الل ، اب

ِ
 الل

م وَقدْ  َذلِؽ، َيُؼقَل  أنْ  وَحاَشاه ،َثالثةٍ  َثالُث  إكَّف: َيُؼْؾ  ولؿْ  ل يف َذلِؽ إِْثباُت  َتَؼدَّ  َأوَّ

 .(1)اْلُؿَباَرك اْلَبحِث  َهَذا

تلا األََكاِجقؾ إنَّ : َيُؼقَل  أنْ  َأحدٌ  َيْسَتطِقع َّل َفنِكَّف ،َذلِك إِلى إَضافةً   بَِلْيِدي لَّ

ـَ  ِذي اإِلْكجقَؾ  ُتَطابُؼ  اآلنَ  اْلَؿِسقحقق  وَقدْ  مِـْفا، واحدٌ  حتَّك وَّل ِطْقَسك، بِقدِ  َكانَ  الَّ

م د لَِؿـ اْلؽَِػاية فِقف َبؿا َذلِؽ إْثَبات َتَؼدَّ  .اْلحؼ   َّلت َباع َتَجرَّ

ـْ  َتفَطِؼقدَ  َيْسَتِؼل أنْ  -َهِذه َحاَلةُ والْ - لؾَعاقِؾ َيصحُّ  َفؽقَػ  َفةٍ  ُكُتٍب  م  ُمحرَّ

  ِرَضا وُهق اْلَحقاة، َهِذه يف لَِؽْسبِف َطاقِؾٍ  ُكؾُّ  َيْسَعك َشلءٍ  َأْغَؾك إِلك لْؾقُصقل
ِ
 الل

ـْ   !اْلَجـَّة؟ ُدُخقل َثـؿَّ  ومِ

تل األََكاِجقؾ َفؾـَْطرح  وَحـِػَظه آَخَر، بِؽَتاٍب  اللُ  َأْبَدَلـَا َفَؼد َجاكًبا، بَِلْيِديـا الَّ

                                          

فؼد يسر الل إطداد ثالثة كتب يف حؼقؼة الؿسقح طقسك ابـ مريؿ يف تعالقؿ  ؛لؾػائدة (1)

 اإلسالم، األول بعـقان:

«Eleven Facts about Jesus in the Biblical & Islamic Teachings». 

قصة وفضائؾ مريؿ العذراء وابـفا الؿسقح طقسك ابـ مريؿ يف »والؽتاب الثان بعـقان: 

 «.ديـ اإلسالم

 «.قصة الؿسقح مـ الؿفد إلك الؾحد»والؽتاب الثالث بعـقان: 

 وكؾفا مـشقرة يف شبؽة الؿعؾقمات بـػس العـاويـ الؿذكقرة يف مققع:

www.saaid.net/The-clear-religion 
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 اْلـَؿْغِػرة َطؾك لِـَْحُصؾ وكـتَّـبِعفَطَؾقف  ـُؼبِؾـؾْ ـفَ  والتَّْحريػ، والتَّبديؾِ  التَّْغققرِ  ـَ مِ 

يـ إِلك ولِــِصَؾ  واْلُفَدى، ِحقح اْلَحِؼقؼل الد  ِذي الصَّ  ُغؿقٌض  وَّل َلبٌس  فِقف َلْقَس  الَّ

ـُ  َتـَاُقٌض، وََّل  ي ِذي الد  ِحقح التَُّصقر ُيْعطِل الَّ  وُمقَسك ِطقَسك األَْكبِقاء ـِ طَ  الصَّ

د ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: الُؼرآن يف َتَعالكالل  َقاَل  وَغقرهْؿ، وُمحؿَّ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .(1)﴾چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ـَ  أنَّ  إْثَباَت يف هذا الؽتاب  اللُ  َيَسرَّ  وقد ي ِذي الد   اْلَؿِسقحقُّقنَطَؾقف  َيِسقرُ  الَّ

ـِ  اجْذريًّ  اْختاِلًفا ُمختؾٌػ  اآلنَ  ـِ  َط ي ِذي اْلَحؼ   الد  ـُ ا ِطقَسك بِف َجاءَ  الَّ كؿا  َمْريَؿ، ب

ر الل إثبات ذلؽ يف كتاب آخر   :بِعـَقانيسَّ

ِحقحة َمْريمَ  ابنِ  ِطقَسى اْلَؿِسقح ِرَسالةِ  فِي التَِّدريِجي التََّغق رُ »  َمدى َطؾى الصَّ

 .(1)«َقرًكا طشرين

ُُْؿَسُة  اـرابعةُاْْلَ

فا وََّل  وْحَده، اللُ  ُهق اْلِعَباَدة َتِحؼُّ َيْس  الَِّذي ا َغقره، َأحدٌ  َيْسَتِحؼُّ ـُ ا ِطقَسك َأمَّ  ْب

ـَ  َغقُره وَّل ُهق َيْسَتحؼُّ  َفال( اْلَقُسقع) َمريؿَ  ف أنْ  اْلُؿْخؾِققِقـ مِ  َكقعٍ  بَِلي   َلُفؿ َكَتقجَّ

ـْ    َغقرِ  وإْشراكُ  مِثُؾـا، َبَشرٌ  ألَكَُّفؿ ،اْلِعَباَداِت  َأْكقاعِ  مِ
ِ
  َمعَ  الل

ِ
ـْ  اْلِعَباَدة يف الل  َأْطَظؿ مِ

                                          

 .11رة الؿائدة:سق (1)

 هذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات بـػس العـقان. (1)
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ُكقب، ـَ  ربُّ  َيْرَضاَها ََّل  الَّتل ألُُمقرِ ا ومِـ الذُّ ، كؿا  اللُ  وُهق الَعاَلؿق

دٌ  وَّل الَقُسقعُ  َّل َأْكَػُسفؿ، األَْكبَِقاءَّل يرضاها    َأيُّ  وَّل ُمقَسك وَّل َمحؿَّ
 
 .َكبل

، بِِعَباَدة َأْققاَمُفؿ وَيْلُمرونَ  اللَ  َيْعُبُدون قاَكاكُ  َأْكُػُسفؿ واألَْكبِقاءُ 
ِ
 وَيـَْفقَكُفؿ الل

ـْ    َغْقرِ  ِطَباَدة َط
ِ
، َمعَ  الل

ِ
ركُ  ُهق َهَذا َأنَّ  َلُفؿْ  ـُقنَ ــق  ـــوُيبَ  الل ِذي الش   اللُ  َيْغِػُره ََّل  الَّ

ـْ  ،أبًدا إن مات طؾقف اإلكسان   َقاًذاطِ  الـَّارِ  ُدُخقلِ  ُمقِجباِت  ومِ
ِ
 فِقَفا واْلُخُؾقد بِالل

 .اآلَبادِ  َأبدَ 

  وِطَباَدةُ 
ِ
ـْ  ِطَباَدة وَتْركُ  وْحَده الل  َكَؿا ُكؾ فؿ، األَْكبِقاءِ  ِدْطقة مِحقرُ  ِهل ِسقاه َم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: اْلَؽريؿ الُؼْرآنِ  يف َتَعالك اللُ  َقاَل 

 .(1)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

  إِْفَرادَ  أنَّ  َكَؿا
ِ
 اْلَخالُؼ  ُهق اللَ  ألنَّ  ،لْؾَعؼؾِ  اْلُؿقافِؼ اْلَؿْبَدأ ُهق لِعباَدةِ بِا الل

اِزُق  ا ُيْعبَد، ألنْ  وْحَده اْلُؿْسَتِحؼُّ  ُهقنذن فَ  اْلَؽْقن، لَِفَذا اْلُؿَدب رُ  الرَّ  َفَبشرٌ  ِطقَسك وَأمَّ

 ُيعَبَدانِ  بَِلنْ  اْلَبَشر بَِرب   راْلَبَش  َمَساواة بِالَعْؼؾ َيِصحُّ  َفَؽقَػ  لَِغقِره، ُمْحَتاٌج  َمْخُؾقٌق،

 !َسقاء؟ َحـد   َطؾك

  إْفَرادَ  َطؾك ُمـَصبَّةً  إْسَرائِقَؾ  لِبـل اْلَؿِسقِح  َدطقةُ  َكاكْت  وَقدْ 
ِ
 وْحَده الل

ـْ  ِطَباَدة وَتْرك بِاْلِعَباَدة ـْ  َكائـًا ِسقاه، َم  َحِؼقَؼةَ  ُمبقـًا الُؼرآنِ  يف اللُ  َقاَل  َكاَن، َم

 :اْلَؿِسقح َدْطقةِ 

                                          

 .11سقرة األكبقاء: (1)
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ـِ  اللُ  وَقاَل  ﮵ ﮶ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  َأكَّف اْلَؿِسقح َط

 .(1)﴾﮷ ﮸﮹

ـِ  اللُ  وَقاَل     ﯁   ﯀ ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  َأكَّف اْلَؿِسقح َط

 .(1)﴾

ـِ  اللُ  وَقاَل  ڇڇ ڇ  چ چ چ چڃ ﴿: لَِؼْقمِف َقاَل  فَأكَّ  اْلَؿِسقح َط

 .(4)﴾ڇ ڍ

ـَ  الـَؿِسقَح  َأنَّ  ولقْ  :َأُقوُل   الـََّصاَرى فِقف َيُؼقُلف َما ألَْكَؽر اآلنَ  َأْضُفِرَكا َبْق

 َسقْسَلُلف أكَّف اْلَؽِريؿ الُؼرآنِ  يف َتَعالك اللُ  َأْخربَ َكَؿا اإِلْكَؽار، َأَشدَّ ( َؿِسقحقُّقن)الْ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: َمةالِؼقا َيْقمَ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڈ ژ ژ ڑ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                          

 .91سقرة الؿائدة:  (1)

 .119سقرة الؿائدة:  (1)

 .11سقرة آل طؿران:  (1)

 .64سقرة الزخرف:  (4)
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﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 .(1)﴾       

ُْؿَسة اِمسةُاْْلَ  اْْلَ

َفا اْسَتِؿع ُتفا اْلَؽريؿ الَؼاِرئ َأيُّ بَّان الـ َداء َهَذا إِلك اْلَؽريؿة ئةالَؼارِ  وَأيَّ  :الرَّ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ       

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 .(1)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

ُاآلَياتَُتْػِسر 

دٍ  بقِّهلـ اهللُ  َقاَل   : ُمحؿَّ

َفا َلَتِجدنَّ  ُسقُل  َأيُّ ُققك لؾَِّذيـ َطَداوةً  الـَّاسِ  دُّ َأَش القفقد هؿ  أن الرَّ  وآَمـُقا َصدَّ

                                          

 .119، 116سقرة الؿائدة:  (1)

 .81 - 81سقرة الؿائدة:  (1)
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، ات َباع َطؾك وَتَؽبُِّرهؿ وُجُحقِدهؿ، لِِعـاِدهؿ وذلؽ واتََّبُعقك، بَِؽ   وَكَذلِؽ اْلحؼ 

ِذيـ   َمعَ  َأْشَرُكقا الَّ
ِ
، فنهنؿ مـ أشد وَغقرَها األَْوَثان َكـَعـَبـَدة اَدة،اْلِعبَ  يف َغْقَره الل

 الـاس طداوة لؽ ولِديـؽ.

ـَ  ُمقَدةً  َأَقَرَبُفؿ أن َوَلـَتـِجـَدنَّ  :َقاَل  ُثمَّ  ِذيـ هؿ لْؾُؿْسؾِؿق  َكَصاَرى، إكَّا َقاُلقا الَّ

، اْلَؿْعُروُفقن وُهؿ ـَ  ُمَتقاِضُعقن وَأكَُّفؿ ا،وطبَّادً  َطَؾَؿاءَ  مِـُفؿْ  بَِلنَّ  َذلَِؽ  بِاْلؿِسقحقق

ـْ  يْسَتْؽبُِرون َّل ، َقبقلِ  َط ِذيـ ُهؿ وَهمَّلءِ  اْلَحؼ  دٍ  ِرَسالةَ  َقبُؾقا الَّ  ُمحؿَّ

 اإلْسالمِ  يف َفَدَخُؾقا بَِفا، وآَمـُقا لؿا سِؿعقا هبا. 

ا ـَ  ْطُقـُفؿْ أَ  َفاَضْت  مِـُْفؿ َفريًؼا أنَّ  ؛لْؾُؿْسِؾؿقنَ  ُموَدتِِّفم ُقرِب  َطؾى َيدل   وِمؿَّ  مِ

مع ا الدَّ ٌل  َحؼ   أكَّف َفَلْيَؼـُقا الُؼْرآَن، َسِؿُعقا َلؿَّ   ِطـد مِـ ُمـَزَّ
ِ
ققا َتَعالك، الل   وَصدَّ

ِ
 بِالل

ُطقا اإلْسالِم، يف َفَدَخُؾقا َرُسقَلف، واتَّبُِعقا   إِلك وَتَضرَّ
ِ
ـَ  َيُؽقُكقا أنْ  الل ؛ مِ ـَ اِهدي  الشَّ

  َيْشَفُدون أْي 
ِ
َسالِة، ولُِرُسؾِف قِحقِد،بِالتَّ  لل ابِؼة األَُمؿ َطَؾك وَيْشَفُدون بِالر  يقم  السَّ

 الؼقامة أن رسَؾفؿ بؾَّغقهؿ رساَّلت رهبؿ. 

ومن صػات همالء الؿممـقن من الـصارى، الذين دخؾوا اإلسالم أكفم 

، إِيَؿاكِـَا يف َطَؾْقـا َلقمٍ  وأيُّ  :يؼولون
ِ
ِذي بِاْلَحؼ   وَتْصِديِؼـَا بِالل دٌ  بِف َجاَءَكا الَّ  ُمحؿَّ

  ْـ ، ِطـْدِ  مِ
ِ
َباِطـَا الل  َقْقَمف َدَطا َفاْلَؿِسقح ِديـِف، يف وُدُخقلِـَا لُف، وات 

دٍ  لإلِيَؿانِ  َؿةٌ  وِرَسالتف الـَّاِس، إِلك اللُ  َأْرَسؾف إَذا بُِؿحؿَّ  اْلَؿِسقح، لِرَسالة ُمَتؿ 

َباِطف إذْ  ات َباطف، يف َطَؾْقـَا لقمٍ  فليُّ  ُخقل بِات   َشَرٌف  َلـَا َيْحصؾ اإلْسالمِ  يف والدُّ
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ـِ  َصاطة ٍد،اْلَؿِسقح  ؛الـَّبِقَّْق ا اْلَجـَّة، ُدُخقلمِـ ثؿ و وُمحؿَّ  َكتَّبْعف لؿْ  إَذا أمَّ

ـِ  َطَصقـا َفَؼد ِديـِف يف وَكْدُخْؾ  ًدا،اْلَؿِسقح  الـَّبقق ْضـَا وُمحؿَّ  لَِغَضِب  أْكُػَسـا وَطرَّ

 .الـَّار ُدُخقل واْسَتَحَؼْقـا ، ِب الرَّ 

ـَ  َقاُلقا بَِؿا اللُ  َفَجَزاُهؿ ـِ  يف بِدُخقلفؿ اَّلْطتَِزازالحؼ و مِ  اإِلْسالِم، ِدي

، اْلَؼْقمِ  َمعَ  َيُؽقُكقا َأنْ  وَصؾبِفؿْ  ـَ الحق ـْ  َتْجِري َجـَّاٍت  بَِذلِؽ َجَزاُهؿ الصَّ  َتْحِت  مِ

ـَ  األَكََّفاُر، أْشَجاِرَها لقنــُيحَ  وَّل مِـَْفا، َيْخُرُجقنَ  َّل فِقَفا َماكِثق  وَذلِؽ َطـَْفا، قَّ

 .والَعَؿؾ الَؼْقل يف إلْحَساكِفؿ

ُاِدَسةُاَْلْؿَسة  اـسَّ

ـِ  اْطتِـَاق إَّلَّ  الَعاقِؾ اإِلْكَسان َأَمامَ  َلْقس ـُ ا ِطقسك َأَمرَ  الَِّذي اإلْسالمِ  ِدي  ب

َفا َت َقبِؾْ  َفننْ  بات ـباطف، أْتـَبـاطف َمْريؿَ  ـَ  َبْقـَؽ َفَؾْقس َهَذا الَؼاِرئ َأيُّ ُخقل وَبق  يف الدُّ

ـِ  تل اإلْسالمِ  بَِشَفاَدة َتـْطِؼ أنْ  إَّلَّ  اإلْسالمِ  ِدي كـ ِهل الَّ ل الرُّ  أْرَكان مِـ األَوَّ

ُخقل ومِْػَتاح اإلْسالمِ   :إِلقف الدُّ

  اهللِ، َرُسوُل  ًداُمحؿَّ  َأنَّ  وَأْشَفُد  اهللُ، إالَّ  هَ إلـٰ اَل  َأنْ  َأْشَفُد 

 َوَرُسوُلهُ  َطْبُدهُ  َمْريمَ  ْبنَ ا ِطقَسى اْلَؿِسقَح  أنَّ  َوَأْشَفُد 

قاء اْلؽؾَِؿة ِهل وَهِذه تل السَّ  كِبقَّف اللُ  َأَمر َفَؼدْ  ،أن يؼقلقها الـَّاسِ  َجِؿقعَ  اللُ  َأَمر الَّ

ًدا  :َلُفؿ وَيُؼقل( َصارىوالـَّ  اْلَقُفقد وُهؿ) اْلؽَِتاب َأْهَؾ  َيْلُمر أنْ   ُمحؿَّ



 

 
ةٌ الَفصُل اخلامُس 

َّ
وه فوائُد عام

ِ

لحٌق ف
ُ
 : م

ة  اْلَفْصل لَّ

ِ

د
َ
ل: األ وَّ

َ
 اةاأل

253 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .(1)﴾ڈ ژ

َفا ُقْؾ  :اآليةِ  وَمْعـى ُسقل َأيُّ ـَ  اْلؽَِتاب ألَْهؾِ  الرَّ  والـََّصارى اْلَقُفقد مِ

ـَ )  بَِفا َكْؾَتزم وَحؼ   َطدلٍ  َكَؾؿةُ  أي وَبْقـَُؽؿ، َبقـَـا قاءٍ َس  َكَؾؿةٍ  إِلك تعاَلْقا :(اْلَؿِسقحقق

ـٍ  مِـ َمَعف، َشريٍؽ  َأيَّ  َكتَِّخذ وَّل بِالِعَباَدة، وْحَده اللَ  َكُخصَّ  أنْ  وِهل ،َجؿقًعا  أوْ  وَث

ـْ  َأْطَرُضقا َفننْ  َبْعًضا، َبْعُضـا َيْعُبد وَّل َذلِؽ، َغقر أوْ  َبشرٍ  أوْ  َصؾقٍب  أوْ  َصـؿٍ   َط

طقة َهِذه َفا َلُفؿ َفُؼقلقا الطَّقبة الدَّ  ُمْسؾُِؿقن، بَِلكَّا َطؾقـا اْشَفُدوا :اْلُؿممِـقنَ  َأيُّ

  .واإِلْخالص بِالُعُبقديَّة لَِرب ـَا ُمـَْؼاُدون

طقةُ  قاءِ  َكؾَِؿة إِلك والدَّ ف َهِذه السَّ   فُ وتقجَّ  والـََّصارى، اْلَقُفقد إِلك ُتقجَّ

ـْ  لَِغقِرهؿ -َأْيًضا- ان، قع األديَ ديـ اإلسالم كاِسٌخ لجؿِ  ، ألنَّ .األَْدَيان َأْتَباع مِ

 .اس الدخقل فقفؿقع الـَّ يجب طؾك َج 

 

    

                                          

 .64سقرة آل طؿران:  (1)
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ــاتـمـــــــــة
َ
 خ

َُُّـْؽَتاُبُُتم ُ:أْمراِنُُإْثَباتُِؽقهُتمَُُّوؾدُُْاهلِل،ُِبَحؿِدُُا

ل ب   ُهو اْلَؿِسقح َيُسوع إنَّ  َمُؼولة ُبطالنِ : األَوَّ   .الربِّ  وابنُ  الرَّ

 وَخالِِؼه َربِّه ِطـد ِمنْ  َرُسوٌل  َبشرٌ  اْلَؿِسقح َيُسوع إنَّ  َمُؼولة اُت إْثب: الثَّاكِي

بِّ  ابنَ  وال رب ا، َلقَس  وأكَّه ،)اهلل(  .هِ اإللـٰ ابنَ  وال ًفا،إلـٰ وال ،الرَّ

 اْلَؽريمِ  والُؼْرآنِ  والتَّاِريخ، واْلَؿـْطِق، واْلَجِديد، اْلَؼديم، اْلَعْفد بِداللةِ  َهذا كل  

ُفؿَّ  :َفـَُؼول اهللَ  َكْدُطو ْلِختام،ا ويف ، َمَغالقَؼ  لْؾَخقر، َمَػاتِقح اْجَعَؾـا الؾَّ ر   وَصؾك لؾشَّ

دٍ  َأْكبقائِف َطؾك اللُ   .َكثقًرا َتْسؾقًؿا وَسؾَّؿ أْكبقائِف، وَسائِر وُمقَسك، وِطقسك ُمحؿَّ

ُفمَّ  ُفمَّ  َبؾَّغُت، َهل الؾَّ  َفاْشَفد الؾَّ

 وَكاِشَره وَكاَتبه َقاِرَئه بِه اهللُ  َكَػعَ  اهللِ، ْؿدبَِح  اْلؽَِتاب تمَّ 

 الَعاَلِؿقن َربِّ  هللِ  واْلَحؿُد  

ِـّف ُُسَؾقاَمَنُُبنَُماِجد:ُاْدُم

majed.alrassi@gmail.com 

66500060560901 

 ِهجري 1446 لَِعاممحرم  َشْفر ِمنْ  لثامنا ُصبَح 

 ِمقالِدي 8611 لَِعام سبتؿبر 11 اْلُؿوافِق

mailto:majed.alrassi@gmail.com
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ِ
 
يح ض 

ٌْ ِِتَ يحات 
َ
ط
ْ
ص ة ِِم 

امَّ
َ
ابِيفِع

َ
ت ه 

ْ
ِاى

   الةِ  َمْعـك(: وسؾَّم طؾقه اهلل)صؾى   َطؾك الصَّ
 
دٍ  الـَّبل   َثـاءُ  ُهق ُمحؿَّ

ِ
 الل

 وُهق َطؾقف، ءٍ وَثـَا َتْشريٍػ  ِزَياَدةُ  فِقف وَهَذا اْلَؿالئَِؽة، وُهؿ األَْطؾك اْلَؿإلِ  يف َطؾقفِ 

ـِ  إِلك بِف الـَّاَس  َهدى اللَ  ألنَّ  ،َذلِؽ َيْسَتِحؼُّ  ي ِحقح الد   .الصَّ

ـِ  مِْثؾ اآلَفاِت، مِـ اللُ  ُيـَسـؾ ؿف أنْ  -أْيًضا- ُدَطاءٌ  َهَذا( ؾَّؿ)وَس  وَمْعـك ْع  الطَّ

 .َذلِؽ وَكْحق َزْوَجاتِف يف أوْ  فِقف

ـِ  الؾَُّفؿ: أْي ( ) ةلُِجْؿؾ اإِلْجَؿالل اْلَؿْعـك َفقُؽقن  َطؾك َأْث

دٍ  َكبق ؽ  .اآلَفاِت  مِـ وَسؾ ؿف َمالئَِؽتِؽ، ِطـد ُمحؿَّ

َؿا َيُؼقَلفا أنْ  اْلُؿْسؾؿ َطؾك وَيِجُب  واْحرتَاٍم، َتققِقرٍ  ُجؿؾةُ  اْلُجْؿؾة وَهِذه  ُكؾَّ

  بِِذْكر َمرَّ 
 
ٍد، الـَّبل   اْسؿُ قف َطؾَ  َيُؿرَّ  أنْ  بِاْلُؿْسؾؿ َيؾِقُؼ  َفال ُمحؿَّ

 
دٍ  الـَّبل  َيدُطق َفال ُمحؿَّ

ـْ  َيَتَؽؾَّؿُ  وَكَلكَّف لُف،  .َطادي إِْكَسانٍ  َط

 .وَتْؽريًؿا َلُفؿ َتْشريًػا ،األَْكبِقاءِ  َباقِل ِذْكر ِطـدَ ( ڠ: )َققُل  ُيْسَتحبُّ  َكَؿا

 (السالم طؾقه :)اللَ  اُدَطاُؤكَ  ُهق األْكبِقاءِ  َأَحدُ  ُذكِر إَذا( السالم)طؾقف  مْعـك 

ـْ  َكبقَّف ُيَسؾ ؿ بَِلنْ  َتَعالك  .َمْؽُروهٍ  ُكؾ   مِ
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 (الَػريسق ون :)ـَ  اْلَقُفقد ُغالةِ  مِـ َصائػةٌ  الَػريسقُّقن ـَ  اْلُؿَتَعِصبق دي  واْلُؿَتشد 

ريِعة بِحْرفِقَّة التََّؼقُّد ومِـَْفا والتََّديُّـ، لْؾَقَرع اْلَخاِرجقَّة بِاْلَؿَظاِهر  اُمقس،لـَّ ا أو الشَّ

ـْ  اَّلْمتِـاع مِثُؾ  ْبِت، َيقمَ  َطَؿؾٍ  َأي   َأَداء َط  ُيْعَترُبون إذْ  ،اْلَقُفقدِ  َغقرِ  ُمَخالطةِ  أوْ  السَّ

، ـَ  . (1)ڠ اْلَؿِسقح آَذوا وَقدْ  كِجسق

 (َـَّصاَرى ، اآلنَ  اْلَؿْعُروُفقن ُهؿ الـََّصارى(: ال ـَ  ِطقَسك َأْتَباع وُهؿْ  بِاْلَؿِسقحقق

ـِ   .بقـفؿ فِقَؿا َتـَاُصرهؿ ُهق« َكَصارى» التَّْسؿقة بَِفِذه َتْسؿقتفؿ ووُجف َمْريَؿ، اب

ـقا إِكَُّفؿ: وقِقَؾ  ـَ  َتبًعا بَِذلِؽ ُسـؿُّ ِذيـ لْؾَحقاريق  بَِذلِؽ، َأْكُػَسُفؿ وَصُػقا الَّ

 .(1)﴾جث يت ىتمت  خت حت جت يبمب ىب ﴿: ڠ ِطقَسك َقاَل  َكَؿا

ـقا إِكَُّفؿ: وقِقَؾ  « َكاِصرة: »َلَفا ُيَؼال َأرًضا َكَزُلقا َأكَُّفؿ ْجؾأَ  مِـ بَِذلِؽ ُسـؿُّ

 .بِِػَؾْسطِقـ

ـقا إِكَُّفؿ: وقِقَؾ   .مِـَْفا َخَرَج  ِطقَسك ألنَّ  بَِذلِؽ ُسـؿُّ

 .وَثـاءٍ  َمدٍح  ِصَػةُ  وِهل الـُّْصرة، مِـ َأْصُؾفا« َكَصارى» َفَؽؾِؿةُ  َحاٍل؛ ُكؾ   وَطَؾك

 

                                          

(، 17)ص« َتاِريخ الـَّْصراكقَّة، َمدخٌؾ لِـَشَلتَِفا وَمَراِحؾ َتطقِرها َطرب التَّاِريخ»َكؼاًل مِـ ( 1)

ايع، ط  ـُ َصالح الشَّ اب ب  .1اْلُؿمل ػ: َطبد الَقهَّ

 .14سقرة الصػ:  (1)
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 (ـد جُؾ  ُهق(: الـُؿَوحِّ  وأكَّف َذاتِف، يف واحدٌ  اللَ  أنَّ  َيعتؼدُ  ِذيالَّ  الرَّ

ه ِسقاه، َما ُدونَ  وْحَده لْؾِعَباَدة اْلُؿْسَتحؼُّ    َمعَ  َيْعبد الـُؿْشرك، وَضدُّ
ِ
 .َغقَره الل

 (رون رون، هؿ(: الـُؿـصِّ قا الـُؿبش   إِلك الـَّاَس  َيْدُطقن ألَكَُّفؿ بَِذلِؽ ُسـؿُّ

ُخقل  «.اْلَؿِسقحقَّة»بـ اْلَؿْعُروَفة ،«الـَّْصراكقَّة» يف الدُّ
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يميَِِّع ِع 

 
َمنِة َراَدِِى 
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ِ،واىف

ِ ٌرِوه 
 
ش
ْ
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عِيفِة ني»َِمٌك 

ِّ
حِاىد ٌاض 

ْ
ِ«اى
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( مع هناية الؼرن الؿرحؾة الثالثة: اكتشاف العالؿ الجديد )األمريؽتان

 111 .............. .س طشر الؿقالدي، ثؿ اسرتالقا وكققزلـدا بعد ذلؽالخام

 الؿرحؾة الرابعة: كشقء صائػة الربوتستاكت )الُؿحتجقن( يف العالؿ

 111 ..................................................................... الجديد.

 111 ........................ خالصة يف أثر الؿجامع الؽـائسقة طؾك ديـ الؿسقح

خالصة يف مراحؾ تحريػ ديـ الؿسقح يف الؼرون الست األولك بعد رفعف  إلك 

 119 ........................................................................... السؿاء

ابعُ  َػصُل الْ  ة :الرَّ  111 ............... َرب   اْلَؿِسقح إنَّ : َمُؼقلة ُبْطالن َطَؾك  الُؼرآكقَّة األَِدلَّ

ةٌ  فقائدُ  فِقف ُمْؾحٌؼ  :اْلخامُس  اْلَػصُل   141 ........................................ َطامَّ

ل اْلُؿْؾَحؼ ـَ  اإِلْخالصِ  ُسقَرة: األوَّ س اْلؽَِتاب مِ  146 ... (اْلَؽِريؿ الُؼرآن)  الـُؿـَؼـدَّ

ـَ  اْلُؽْرِسل آيةُ  :الثَّاكِل اْلُؿْؾَحُؼ  س اْلؽَِتاب مِ  148 ........ (اْلَؽِريؿ الُؼْرآنِ )  الـُؿـَؼـدَّ
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ـْ  ُكْبَذةٌ : الثَّالث اْلُؿْؾَحؼ وَمان َطَؼائِد َط  114 .................................... الرُّ

ابع اْلُؿؾحُؼ  ةُ : الرَّ ـِ  ِطقَسك اْلَؿِسقح واْبـِفا  الَعْذراءِ  َمريؿَ  قِصَّ  118 .......... َمْريؿَ  اب

 116 ................................... َطؾقَفا َجقاُب والْ  ُشْبفةٌ : الَخامِس اْلُؿْؾَحُؼ 

اِدس اْلُؿْؾَحُؼ  ـِ ) َكؾِؿةِ  َمْعـَك فِل َفائِدةٌ : السَّ   اب
ِ
 118 ..... األََكاِجقؾِ  َبْعضِ  فِل اْلقاِرَدةِ ( الل

ةالسَّ  ُؼ ؾحَ الؿُ  د طامَّ
 119 ..................................................... ابع: َفقائِ

 141 ............. الَؼْؾب إَِلك الَؼْؾِب  مِـ  إْيَؿاكِقَّةٌ  َهَؿَساٌت : واألَِخقر الثامـ اْلُؿْؾَحؼ

 114 .................................................................. ـــــــــةٌ َخــاتـؿ

ةٍ  ُمْصَطؾحاٍت  َتْقِضقُح   111 ........................................... اْلؽَِتاب يف َطامَّ

 118 .....................................  والَػائِدة اَّلْستَِزاَدة َأَرادَ  لَِؿـ ِطؾؿقَّة َمراِجع

 161 ....................................................................... الػفرس
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