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 قاؿ تعالى: 
َوََل النََّصاَرى  َوَلْن َتْرََض َعنَْك الَوُهودُ ﴿ 

َتُهْم ُقْل إِنَّ ُهَدىَحتَّ  اهللِ ُهَو اهُلَدى  ى َتتَّبَِع ِملَّ

َبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن  َوَلئِِن اتَّ

 ﴾الِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللِ ِمْن َوِِلٍّ َوََل َىِصير 
 . {021}البقرة:
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 رػػػػشػػػػػػػػكػػر  تةد 
محمدان   بنعمة اإليماف كاإلسبلـ, كأف جعمني مف أتباع نبيو الشكر  أكالن كآخران أف مىفَّ عمي 

 ,هللا  رسكؿ قاؿ, كشٌرفني بحمؿ أمانة عممو كتبميغو, كأكرمني بحفظ كتابو :( مف ال  شكر
  .(ُ) (هللاالناس ال  شكر 

 :بناًء عم و

 .عطفوكرمني أينما كنت ككقتما كنت بدعائو ك ي ذمال بيالشكر كؿ الشكر أل

األ تاذ الدكت ر  الفاضؿ   تاذي إلى كعرفاني تقديرم كعظيـ شكرم بخالص قدـكمف ثـ أت
مف أثر كبير في  كتكجيياتو ىذه الدراسة لما لجيكده عمى المشرؼ,  الح ح  ف  م ماف الرقب
عممي  يجعؿ الجيد خير الثكاب, كأف ىذا عمى يثيبو أف تعالى هللا كأسأؿ إتماميا عمى ما ىي عميو,

 . الكريـ لكجيو خالصان  كعممو

 :لممناقشيف الكريميف كؿو مف بالشكر أتقدـ كما

 حفظو هللا  عماد الديف عبد هللا الشنطي الدكت ر: األ تاذ

 حفظو هللا  عبد الحميد راجح الكردم : األ تاذ الدكت ر

 كتكجيياتيما. ىذه الدراسة بنصائحيما, المذٍيف أثريا

  المعاصرة كالمذاىب العقيدة قسـ بالذكر كأخص عمييا, كالقائميف اإلسبلمية الجامعة كأشكر
 ىيئة تدريس, كعامميف.رئيس قسـ ك عميدان ك 

حسني  كخصكصان: األستاذ الرسالة ىذه إنجاز في العكف لي قدمكا الذيف خكةاإل كؿ كأشكر
 .جيكده المتكاصمة طيمت مدة البحثعمى محمد العطار 

مكاصمة الدراسة في ىذا العمر, كالشكر عمى  شجعتني التي زكجتيل شكرتقدـ بالأ أنني كما
 .األعزاءبنائي ألمكصكؿ 

 الثكاب. خير ليـ كأجزؿ الجزاء, خير ىؤالء كؿ تعالى هللا جزل

 اءالدع مجيب سميع إنو

                                                           

. قاؿ ِِٖ/ّ(, ََِِ( سنف الترمذم : كتاب البر كالصمة, باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ, ح )ُ)
 الترمذم: ىذا حديث صحيح .  
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 إىػػػػػػداء

 إلى ال الد العط ؼ  طاؿ هللا في عمره

 إلى ر ح ال الدة الحن ف رحميا هللا
 إلى الز ج  ال ف   ال ابرة:  ـ عبد هللا

 إلى ر ح الةائد الشي د  حمد  ع د الجعبري
 إلى  بنائي: عبد هللا  نع ـ  عزمي

 إلى ابنتي الحب ب  فاطم 
 إلى األ  د الرابض ف في معتةبلت بني  ي  ف

 إلى األ دي المت ضئ  التي  بكت  ميات بني  ي  ف
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 المةػدمػ 
 سيئات كمف أنفسنا شركر مف با كنعكذ كنستغفره, كنستعينو نحمده  الحمد إف     

     كحده هللا إال إلو ال أف كأشيد لو, ىادم فبل يضمؿ كمف لو, مضؿ فبل هللا ييده مف أعمالنا
 .كرسكلو عبده محمدنا أف كأشيد لو شريؾ ال

 :بعد  ما

 أفضؿ إلييا كأرسؿ كتبو, خير إلييا أنزؿ أف األمة ىذه عمى  هللا نعـ أعظـ مف فإف     
 كما با, كتؤمف المنكر, عف كتنيى بالمعركؼ, تأمر لمناس, أخرجت أمة خير عمياكج خمقو,
 لتككف سبيميا, في كالجياد الرسالة, ىذه حمؿ ككٌمفيا ليا, ارتضاه الذم دينيا بحفظ ليا تكفؿ
 زماـ الرسالة ىذه بشرؼ األمة ىذه فحازت. السفمى كفركا الذيف ككممة العميا, ىي هللا كممة
 . جمعاء مبشريةل القيادة

 عمى المييمنكف كأنيـ المختار, هللا شعب أنيـ يدَّعكف الذيف بالييكد البشرية ابتميت لقد     
 بنكره كاستضاءت اإلسبلـ, جاء فمما كلخدمتيـ, أجميـ مف إال تخمؽ لـ كأنيا البشرية, ىذه

 ىذا يف الدخكؿ في كصكب حدب كؿ مف البشرية أفكاج كتدفقت كمغاربيا, األرض مشارؽ
 أطراؼ إلى الحؽ كممة بإيصاؿ األكؿ رعيميا يد عمى األمة ىذه قامت ثـ الجديد, النكر

ا, هللا ديف في الناس دخؿ ذلؾ عند المعمكرة,  الناس بىعيد لما لكف الييكد, ىيمنة كتقكضت أفكاجن
 الشر قكل كزعامة األرض, عمى كلمييمنة األرض في لمفساد الييكد عاد تعالى هللا ديف عف
 .فييا

 مف الييكد أجاىد أف كاجبي مف كجدت, الكسائؿ بكافة الييكد نجاىد الذم الكقت في      
 مف كعقائدىـ, كأخبلقيـ الييكد حقيقة عمى الضكء ييمقي كالذم, المتكاضع البحث ىذا خبلؿ
 .(ال ي د   العةائدمف  الرازي الد ف فخر م قؼ) :بعنكاف الرازم الديف فخر اإلماـ مكتبة خبلؿ

  تكضح التي األبكاب مف بابان  كتفتح جديدان  بيعدان  لتعطي الدراسة ىذه كانت ىنا مف      
 كذلؾ مشيكر, كتفسير معركؼ عالـ قدير كمفسر خبلؿ مف الباطمة كعقائدىـ الييكد حقيقة
 كما دينو معرفة إلى ساعو  كلكؿ ليب, ذم كلكؿ الحؽ, لطالب تتضح لعميػا  استطاعتػي بقدر
 سكاعد عف ليشٌمركا أجمعيف, عمييـ هللا رضكاف الصالح السمؼ عميو سار ككما , هللا أنزلو
 .العصكر مف كثير في العممي الكاقع عف أيبعد الذم  هللا شرع إقامة أجؿ مف الجد
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 : مي ما خبلؿ مف الم ض ع  ىم   تظير: الم ض ع  ىم  :    الً 
 كعقائدىـ الييكد حقيقة تبيف محكمة, مميةع برسالة اإلسبلمية, لممكتبة إثراء الدراسة جاءت .ٔ

 . المشيكر, كمؤلفاتو األخرل التفاسير أىـ خبلؿ مف الباطمة
 كالدعاة العمـ طبلب بو ييتـ أف ينبغي ما أىـ مف  الباطمة كعقائدىـ الييكد حقيقة معرفة إف .ٕ

 .ىذا زماننا في خاصة المعاصرة كالمذاىب العقيدة كطبلب عامة,

 لمييكد . يقيالعمـ كالتفسير في كشؼ الكجو الحق أئمة أحدجيد  بياف .ٖ

 : :   باب اخت ار الم ض عثان اً 
 .المشيكر كتفسيره ازمالر  كتب خبلؿ مف الفاسدة كعقائدىـ الييكد بحقيقة الناس تبصرة .ُ

 . كجرائميـ لمييكد البشعة كالصكرة الحقيقي, الكجو عف المثاـ كشؼ .ِ

, فكجب التعرؼ عمى أخبلؽ كعاداتيــ كعقائدىـ سبؿ مقارعة األعداء التعرؼ عمى لغاتي مف .ّ
 األكؿ لممسمميف. دكالع ىـ باعتبارىـالييكد  كعقائد

 يتناكليا الباحثكف مف قبؿ. لـ ,جديدة لممكتبة اإلسبلمية ةدراس إضافة .ْ

 .االستقرائيالباحث المنيج الكصفي  سيعتمد: : منيج البحثثالثاً 

 :: طر ة  البحثرابعاً 
 يةكتمييز اآليات القرآن ,كرقـ اآلية ,اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة عزكالباحث ب سيقكـ .ُ

كعند إيراد اآلية ألكؿ  لرسالة,ا متفالعزك في  كجعمت ﴾ ﴿بكضعيا بيف ىبلليف بيذا الشكؿ 
اآلية  ذكراآلية, ثـ إذا كردت مرة أخرل بشكؿ متسمسؿ, اكتفي ب ـذكر اسـ السكرة كرقيي  مرة,

 .ياقمدكف اسـ السكرة كر 

السنة,  تبمظانيا مف ك ىالنبكية كاآلثار األخرل كذلؾ بعزكىا إل األحاديثالباحث  سيخرج .ِ
البخارم كمسمـ في صحيحييما أك  أخرجوباستثناء ما  مكف,عمييا ما أ اءكنقؿ حكـ العمم

 بيف ىبلليف بيذا الشكؿ ) (. ابكضعي كتمييزىاأحدىما 

نصكصو بكضعيا  تمييزثـ اإلصحاح ك  سفرالاسـ  بذكرتكثيؽ نصكص الكتاب المقدس  سيتـ .ّ
 .{ }بيف قكسيف بيذا الشكؿ 

 اسـ     المؤلؼ, اسـ الكتاب, اسـ ذكر: التالي النحك ىعم الحاشية في المعمكمات تكثيؽ سيتـ .ْ
 لـ فإف كالصفحة, الجزء النشر, بمد النشر, دار النشر, تاريخ الطبعة, رقـ كجد, إف المحقؽ
 .نشر تاريخ بدكف سأذكر نشر تاريخ يكجد لـ إف كىكذا طبعة, قـر  بدكف أذكر طبعة رقـ يكجد
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االقتباس مف المرجع أكثر مف مرة فإنو يتـ اختصار التكثيؽ بذكر اسـ الكتاب كرقـ  عند .ٓ
 الصفحة.

اسـ المكقع ثـ تاريخ االقتباس ثـ الرابط, فإف  سأذكرحيف االقتباس مف الشبكة العنكبكتية  .ٔ
 االقتباس فقط. اريخع اذكر اسـ المكقع كتتكرر االقتباس مف نفس المكق

 في البحث. الكاردةغير المشيكرة  الشخصيات ترجمة .ٕ

 المفردات الغريبة الكاردة في البحث. أشرح .ٖ

 ألعبلـ,الكاردة, كا كاآلثارفيارس لآليات القرآنية, كترتيبيا حسب كركدىا في المصحؼ  أضع .ٗ
المقدس كترتيبيا حسب كركدىا  , كفيرس نصكص الكتابليجائيةكترتيبيا حسب األحرؼ ا

المراجع كترتيبيا حسب األحرؼ األبجدية, ثـ المصادر ك قائمة ب إفراد ثـفي الكتاب المقدس, 
 فيرس لممكضكعات.

 :ال ابة  ت: الدرا اخام اً 

كما ذلؾ إال ألف  كعقائدىـ,الييكد  حقيقةالمكتبات العممية تزخر بالكتب المؤلفة في  إف
المسمميف بشكؿ خاص كلـ أجد  ىكعم ,عاـ بشكؿالعالـ  ىخطرىـ عم اتشعرك العمماء كالباحثيف اس

كمف خبلؿ البحث تبيف  ,مف كتب أك جمع كبلـ اإلماـ الرازم حكؿ الييكد فكانت ىذه الرسالة
ية رسالة متعمقة بمكقؼ اإلماـ فخر أكلكف ال تكجد  ,كجكد ثبلث رسائؿ عممية متعمقة بالييكد

 سائؿ العممية الثبلث ىي:كالر  ,الديف الرازم منيـ
 يكسؼكدراسة عقدية لمباحث: د.  جمعان الكاردة عف السمؼ في الييكد في تفسير الطبرم  اآلثار -1

الديف  كؿأص بكميةالعقيدة كالمذاىب المعاصرة  قسـرسالة دكتكراه,  ,بف حمكد الحكشاف
    اإليماف, أصكؿ  يكالذم تحدث عف حقيقة الييكد, كأبرز صفاتيـ, كعقيدتيـ ف ,بالرياض

    ثـ تحدث  رل,ثـ مكقفيـ مف النصا ,ثـ مكقفيـ مف مريـ عمييا السبلـ كمف عيسى 
كأصحاب  كدكما صحب ذلؾ مف مكاجية قتالية بيف اليي ,عف مكقؼ الييكد مف الرسكؿ 

بالحديث عف  ميةثـ انتقؿ في الحديث عف مكقفيـ مف المسمميف, كختـ رسالتو العم ,النبي 
 كد مف المنافقيف.مكقؼ اليي

         أحمد العبد البرديني,  افلمباحث عدن خبلؿ الحكار مع النبي  مفالييكد  عقائد -2
 –اإلسبلمية  جامعةرسالة ماجستير, قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة بكمية أصكؿ الديف بال

 غزة .
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السيكطي  في تفسير فالكاردة عف السمؼ في مكقؼ الييكد مف النصارل كالمسممي األثار -3
العقيدة كالمذاىب المعاصرة  قسـ,  اجستيرعمار غازم محمكد عبد العاؿ, رسالة م ثلمباح

 غزة . –اإلسبلمية  الجامعةبكمية أصكؿ الديف ب

 .ف  ؿ   ربع  تمي د مف  تتك ف: البحث خط 
 : ف و: التمي د
  عة دتو الرازي الد ف فخر ح اة

 كنسبو اسمو. 
 العممية حياتو. 
 فيو العمماء كأقكاؿ كتبلميذه, شيكخو: ميةالعم مكانتو. 
 عقيدتو. مكجز 

 األ ؿ الف ؿ
 ال ي د حة ة  مف الرازي الد ف فخر م قؼ

 :مباحث أربعة كفيو

 .ال ي د   الفرؽ   ىـ,    ماؤىـ ال ي د نشأة: األ ؿ المبحث
 .كأسماؤىـ الييكد نشأة :األ ؿ المطمب     

 .إسرائيؿ يببن الييكد عبلقة :الثاني المطمب     

 .الييكدية الفرؽ أىـ :الثالث المطمب     

 .عم يـ هللا  نعـ ال ي د منزل : الثاني المبحث
 .تعالى هللا عند الييكد منزلة :األ ؿ المطمب       

 عمييـ تعالى هللا نعـ :الثاني المطمب       

  .لم ي د تعالى هللا عةاب: الثالث المبحث
 الدنيا الحياة في لمييكد تعالى هللا عقاب :األ ؿ المطمب       

 .اآلخرة في لمييكد تعالى هللا عقاب :الثاني المطمب       
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 الثاني الف ؿ
 ال ي د عند ل ى  األ  عة دة مف الرازي م قؼ

 :مبحثاف كفيو

 .اإللي   الذات مف ال ي د م قؼ: األ ؿ المبحث
 .تعالى هللا الى الكلد نسبة :األ ؿ المطمب

 .األخرل الشعكب آلية عبادة :الثاني المطمب

 .كتعميماتو هللا أكامر عمى التمرد :الثالث المطمب

 . بيـ خاص هللا بأف الزعـ :الرابع المطمب

 .اإللي   ال فات مف ال ي د م قؼ: الثاني المبحث
 الييكد عند التجسيـ عقيدة :األ ؿ المطمب

 .كالمعائب بالنقائص تعالى هللا اتياـ :الثاني المطمب

 الثالث الف ؿ
 ال ما     الكتب  المبلئك  األنب اء في ال ي د عة دة مف م قفو

 :مباحث ثبلثة كفيو

 ال بلـ: عم يـ  األنب اء النب ة في ال ي د عة دة مف م قفو: األ ؿ المبحث
 .مطمقان  األنبياء مف مكقفيـ :األ ؿ المطمب

 .السبلـ عمييـ األنبياء كتكذيب إيذاء :الثاني المطمب

 .السبلـ عمييـ األنبياء قتؿ :لثالثا المطمب

 .كالمعائب بالنقائص السبلـ عمييـ األنبياء كصؼ :الرابع المطمب

 .المبلئك  في ال ي د م قفو مف عة دة: الثاني المبحث
 مكقفو مف عقيدتيـ في حقيقة المبلئكة. :األ ؿ المطمب

 مكقفو مف عقيدتيـ في المبلئكة عامة. :الثاني المطمب

 .خاصة كميكاؿ جبريؿ مف مكقفيـ :ثالثال المطمب
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 . ال ما    الكتب في ال ي د عة دة مف م قفو: الثالث المبحث

 .اآلخر ال ـ  ال ي د عة دة مف م قفوالرابع :  المبحث

 الرابع الف ؿ
 األمـ مف بغ رىـ ال ي د عبلق  مف الرازي م قؼ

 :مباحث ثبلثة كفيو
  .الن ارى مف الرازي مف م قؼ ال ي د م قؼ: األ ؿ المبحث

 .لمنصارل عداؤىـ :األ ؿ المطمب

 .  عيسى لرسالة تحريفيـ :الثاني المطمب

 . حد ثاً  قد ماً  الم مم ف مف الرازي مف م قؼ ال ي د م قؼ: الثاني المبحث
شعاؿ بينيـ, الفتف بث: األ ؿ المطمب  .ضدىـ الحركب كا 

 .المسمميف ضد المنافقيف تأليب :الثاني المطمب

 .اإلسبلـ عف الخارجة الفرؽ نشأة في دكرىـ :الثالث المطمب

 .فمسطيف في الييكد عقيدة :الرابع المطمب

 .األخرى الشع ب مف ال ي د م قؼ: الثالث المبحث
شعاؿ بينيـ, الفتف بث :األ ؿ المطمب  .بينيـ الحركب كا 

 .الفكرية المذاىب نشأة في دكرىـ :الثاني المطمب
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 .عة دتو 
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ىك محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف بف عمي القرشي التيمي الرازم, كلد  : ا مو  ن بو:  الً 
لييا (ُ)بالرم بطبرستاف , كنيتو أبػك عبػد هللا, كقيػؿ أبػك المعػالي, كلقبػو فخػر (ِ)يينسب, الطبرستاني, كا 

 .(ّ)الديف, كعيرؼ بابف الخطيب
أمػػػا عػػػف نسػػػبو فيينسػػػب إلػػػى الػػػرم كىػػػي مػػػف أعمػػػاؿ خرسػػػاف, كالتابعػػػة لطبرسػػػتاف, قيػػػؿ أنػػػو  ن ػػػبو:

باحثيف فقالكا أنو , أما المحدثكف مف ال(5), كذكر الداككدم أنو عربي(ْ)أعجمي, قالو عمي بف الكداعي
 . فيك في أصمو قرشي كمف قبيمة بني تيـ العربية.(6)عربي األصؿ

ممػػا اتفػػؽ عميػػو المؤرخػػكف بخصػػكص مكلػػد الػػرازم, اتفقػػكا عمػػى مكػػاف كالدتػػو, كعمػػى تػػاريخ  :م لػػده
كفاتػػو, إال أنيػػـ اختمفػػكا فػػي تػػاريخ مػػيبلده, قيػػؿ فػػي أربػػع كأربعػػيف كخمسػػمائة, قالػػو ابػػف خمكػػاف كقػػاؿ 

 .(7)و السبكيبمثم
 ."كانت كالدتو في ثبلث كأربعيف كخمسمائة" (8)قالو ابف حجر العسقبلني

 كالراجح ما ذىب إليو ابف خمكاف في كفيات األعياف, ألنو أقدـ الركايات في ذلؾ .
 ذتميػزت حيػاة الػرازم بأنيػا حيػاة ثريػة مػف الناحيػة العمميػة, كقػد كػاف ذلػؾ منػ : ح اتو العمم  :ثان اً 

ره. كيمكػػػف تقسػػػػيـ حيػػػاة الػػػػرازم إلػػػى ثػػػػبلث مراحػػػؿ : مرحمػػػػة النشػػػأة, كمرحمػػػػة الترحػػػػاؿ فػػػػانعكمػػػة أظ
 كالمناظرات, كمرحمة العزلة.

فػي ىػذه المرحمػة لعبػت مجمكعػة مػف العكامػؿ دكران كبيػران فػي حيػاة الػرازم العمميػة,  المرحم  األ لى:
 منيا عكامؿ داخمية, كمنيا عكامؿ خارجية.

                                                           

( الرم: مدينة فارسية, تقع جنكب سمسمة الجباؿ اإليرانية , كىي اليـك جزء مف طيراف. )معجـ البمداف: ياقكت ُ)
 (.ُُٔ/ّـ, ُُٗٗاألكلى,  الحمكم, دار الكتب العممية, بيركت,

( طبرستاف : إقميـ يقع شماؿ دكلة إيراف, كيمتد عمى الساحؿ الجنكبي لبحر قزكيف, مف أىـ مدنو مدينة جرجاف, ِ)
ىػ, زمف خبلفة عثماف بف عفاف, كىي مناطؽ جبمية كعرة. )الكامؿ في التاريخ: ابف َّفتحيا المسممكف سنة 

 ( . َُٗ/ُلقاىرة . ا –دار الطباعة المنيرية  –األثير 
, ِْٖ/ْ( انظر : كفيات األعياف : ابف خمكاف: أحمد بف محمد, تحقيؽ إحساف عباس, دار صادر, بيركت, ّ)

, ََٓ/ُِـ, ُٖٔٗكسير أعبلـ النببلء : الذىبي, تحقيؽ بشار عكاد, مؤسسة الرسالة, بيركت, الثالثة, 
المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت, األكلى, كلساف الميزاف : ابف حجر العسقبلني : تحقيؽ عادؿ عبد 

 .َْٓ/ْـ, ُٔٗٗ
 .ِْٖ/َِـ, َََِ( الكافي بالكفيات : صبلح الديف خميؿ الصفدم, دار إحياء التراث العربي, بيركت, ْ)
 . ُِٓ/ِ( طبقات المفسريف : محمد بف عمي الداككدم, دار الكتب العممية, بيركت, ٓ)
 . ِِٖـ, صُٕٔٗخميؼ , دار الجامعات المصرية, اإلسكندرية ,  ( فبلسفة اإلسبلـ : فتح هللأ)
 . ِْٗ/ْ( كفيات األعياف : ابف خمكاف, ٕ)
 . َْٓ/ْ( لساف الميزاف : ابف حجر العسقبلني, ٖ)
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 ؿ في قدراتو العقمية كممكاتو النفسية .كتتمث الع امؿ الداخم  : .ُ

  رزؽ هللا الػػرازم مػػف الممكػػات العقميػػة كالمكاىػػب الفطريػػة كتكقػػد لمػػذكاء مػػا جعمػػو يمفػػت النظػػر إليػػو
منذ صغره, يقكؿ الصفدم : "اجتمع لو خمسة أشياء ما جمعيا هللا لغيره فيما عممتو مف أمثالػو, 

حة الػػػذىف, كاالطػػػبلع الػػػذم مػػػا عميػػػو مزيػػػد, كىػػػي : سػػػعة العبػػػارة فػػػي القػػػدرة عمػػػى الكػػػبلـ, كصػػػ
كالحافظػػة المسػػتكعبة, كالػػذاكرة التػػي تعينػػو عمػػى مػػا يريػػده فػػي تقريػػر األدلػػة كالبػػراىيف, فيػػو قػػكة 

 . (1)"جدلية كنظرة دقيقة

 . (3), كقاؿ العسقبلني : "رأس الذكاء كالعقميات"(2)كقاؿ الذىبي : "إنو كبير األذكياء"

ظ كالفيػػػـ كاالسػػػتيعاب, كالػػػذاكرة القكيػػػة, فقػػػد حفػػػظ المستصػػػفى كمػػػف ىنػػػا كػػػاف تميػػػزه بػػػالحف
 . (6), كالمعتمد البف الحسف البصرم(5)كالشامؿ إلماـ الحرميف الجكيني (4)لمغزالي

 :رادتػػو القكيػػة البنػػاء النف ػػي فػػي   تميػػز الػػرازم منػػذ طفكلتػػو بقػػكة شخصػػيتو كرغبتػػو بالتحػػدم, كا 
 . (7)عمـك كالفنكف حتى أصبح فريد عصرهتنمية قدراتو العقمية كتسخيرىا في طمب ال

كىكػػذا نشػػأ الػػرازم عمػػى طمػػب العمػػـ, كاسػػتمر فػػي ذلػػؾ طػػكاؿ حياتػػو, حيػػث تنقػػؿ فػػي سػػف 
الشػػباب مػػف أجمػػو بػػيف شػػيكخ كعممػػاء كثيػػريف, كىػػك كثيػػر الترحػػاؿ ال يسػػتقر لػػو حػػاؿ فػػي مكػػاف لمػػدة 

 طكيمة .

أكبػػر األثػػر عمػػى نبكغػػو كتحصػػيمو  لقػػد كػػاف لمبيئػػة التػػي عػػاش فييػػا الػػرازم الع امػػؿ الخارج ػػ : .ِ
 لمعمـ.

 :ماميػػا  اىتمػاـ األ ػػرة  ح ػف الرعا ػػ   الت ج ػػو كلػد الػرازم فػػي بيػت عمػػـ فكالػده ىػك فقيػػو الػرم كا 
 كخطيبيا, كمف عمماء الكبلـ كاألصكؿ, كلكالده مؤلفات مشيكرة ذائعة الصيت .

                                                           

 . ٖٔ/ٖـ, ُِٗٗ( طبقات الشافعية الكبرل : عبد الكىاب السبكي, مصر, الثانية, ُ)
 . َُٓ/ُِ( سير أعبلـ النببلء : الذىبي,ِ)
 . ٖٓ/ٖ( طبقات الشافعية : السبكي, ّ)
ىػ(, أبك حامد, حجة اإلسبلـ, صاحب التصانيؼ الكثيرة َٓٓ -َْٓ( الغزالي : محمد بف محمد الطكسي: )ْ)

 (.  ِِ/ٕ –كالمشيكرة, ألؼ في ذـ الفمسفة, لو إحياء عمـك الديف, كالمنفذ مف الضبلؿ. )األعبلـ: الزركمي 
, عبد الممؾ بف عبد هللا, أبك المعالي, فقيو كمتكمـ شافعي, كلد في جكيف التابعة ـ(َُٖٓ-َُِٖ( الجكيني : )ٓ)

و مصنفات كثيرة منيا: للنيسابكر, سافر إلى بغداد ثـ إلى مكة كالمدينة, مكث لمتدريس في المدينة المنكرة, 
 (.ِٖ/ٔ -غياث األمـ, كاإلرشاد كالشامؿ.)المكرد : البعمبكي

 . َِٓ/ْف : ابف خمكاف, ( انظر : كفيات األعيأ)
( انظر : منيج الرازم في الرد عمى النصارل : سميحة الكاحدم, رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضر, باتنة, ٕ)

 . َّـ, صََُِالجزائر, كمية أصكؿ الديف, 
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مػػـ, كالعػػيش الكػػريـ, كبػػبل شػػؾ كػػاف ليػػذه األسػػرة األثػػر الكبيػػر فػػي فصػػاحة لسػػانو, كحبػػو لمع
 . (1)فالكلد ثمرة أبيو

 :يقػكؿ الحمػكم : "ىػي بػبلد مميئػة بالعممػاء كبأىػؿ الفضػؿ كالثػراء, ينسػب إلييػا خمػؽ  مد ن  الري
 . (2)مف األئمة النبياء, خرج منيا ما ال يحصى مف أىؿ العمـ كاألدب كالفقو"

ت بالمنػاظرات بػػيف أصػػحاب انتشػرت فػػي ىػذه المدينػػة المػدارس الكثيػػرة كحمقػػات العمػـ, كعيرفػػ
الممػػؿ, تعػػددت فييػػا العمػػكـ, كمػػف ىنػػا يمكػػف القػػكؿ بػػأف كػػؿ ىػػذه العكامػػؿ اجتمعػػت لصػػقؿ شخصػػية 
كفكر الرازم, كأماـ كؿ ىذه المعطيات ال بد لمثؿ الرازم مف أف يبرز كينبغ, كتتككف ممكاتو الذىنية 

 كالعقمية .

 المناظرات:المرحم  الثان  : مرحم  الظي ر  النضج  الترحاؿ   
أف الػػرازم كػاف فػي غايػػة الحػرص كالرغبػة عمػػى تحصػيؿ العمػـك الشػػرعية,  (3)ذكػر المؤرخػكف      

كعمػػػى الخػػػكض فػػػي عمػػػـ الكػػػبلـ, متػػػأثران فػػػي ذلػػػؾ بكالػػػده, كمػػػف ىنػػػا جػػػاء اىتمامػػػو بدراسػػػة الفمسػػػفة 
بيػذا السػبلح, الػذيف يتسػمحكف  (4)كالمنطؽ, كذلؾ الحتياجو ليما في مناظراتو لخصػكمو مػف الكٌراميػة

 . (5)كؿ ىذا في سبيؿ الدفاع عف المذىب السني كالقضاء عمى المذىب الشيعي

      ليػػػذا اسػػػتكجب عمػػػى الػػػرازم كثػػػرة الترحػػػاؿ كاألسػػػفار كىػػػي عػػػادة العممػػػاء فػػػي زمانػػػو, فأخػػػذ 
 منذ بداية ظيكره بالتنقؿ بيف البمداف لتحصيؿ العمـ مف شػيكخو البػارزيف, ككػاف بدايػة تحصػيمو العمػـ

 , ثـ انتقؿ(7)د الجيميػػيخ المجػد الشػػثـ عمى ي (،6)منانيػػاؿ السػػيخو الكمػػد شػػى يػػعمى يد كالده, ثـ عم

                                                           

 . ُٔٔ/ّ( انظر : طبقات الشافعية, السبكي, ُ)
 . ُِّ/ّـ, ُُٗٗبيركت, األكلى, ( معجـ البمداف : ياقكت الحمكم, دار الكتب العممية,ِ)
 . ُّٓ/ّ, كمعجـ البمداف : الحمكم, ُِٔ/ْ( كفيات األعياف : ابف خمكاف, ّ)
( الكرامية : فرقة كبلمية تنسب إلى محمد بف كراـ السجستاني, كىي مف فرؽ المرجئة, يزعمكف أف اإليماف ىك ْ)

 :الفت ما عميو عقيدة أىؿ السنة. )الفرؽ بيف الفرؽاإلقرار كالتصديؽ بالمساف دكف القمب, ليـ معتقدات كثيرة خ
 (.ُِٓ ص - ـُّٕٗ –األكلى  –بيركت  –دار اآلفاؽ الجديدة  -عبد القاىر البغدادم 

( انظر: التاريخ السياسي كالفكرم لممذىب السني : عبد المجيد بدكم, مكتبة عالـ المعرفة, جدة, األكلى, ٓ)
 . ِِّـ, صُّٖٗ

ىػ(, عالـ كفقيو كصكفي ككاعظ, إماـ ٗٓٓ-ُِٓ: أحمد بف إسماعيؿ بف يكسؼ القزكيني,) ( الكماؿ السمنانئ)
 في التفسير كعمـ األصكؿ, شيخ كأستاذ الفخر الرازم. ) كيكيبيديا : المكسكعة الحرة (.

الرازم ( المجد الجيمي : مف عمماء القرف الخامس اليجرم, كاف متميزان في عمـ الكبلـ كالفمسفة, الزمو الفخر ٕ)
: لمان متعدد المعارؼ. )كيكيبيدياطكيبلن, كأخذ عنو عمـ غزير, تأثر بو غاية التأثر كخصكصان أف الجيمي كاف عا

 المكسكعة الحرة (.
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(1)إلى مراغة, كىناؾ درس الفارابي
 . (4)صاحب الفمسفة اإلشرافية (3)كالتقى بالسيركردم (2)كابف سينا 

تجػاكز السادسػة عشػرة مػف عمػره, مف ىذا نفيـ أف الرازم جمس لمتدريس في سػف مبكػرة لػـ ت    
, كالػػػرازم لػػػـ يتجػػػاكز الرابعػػػة عشػػػرة, بعػػػدىا مباشػػػرة انتقػػػؿ إلػػػى الكمػػػاؿ ٗٓٓألف كالػػػده تػػػكفي سػػػنة 

(ٓ)السمناني, ثـ إلى المجد الجيمي الذم صحبو إلى أذربيجاف
 .لمتدريس كالمناظرة ىناؾ 

كتنقػػػؿ بػػػيف مػػػدنيا  ف الػػػرازم انتقػػػؿ إلػػػى الػػػببلد العربيػػػةإبػػػف عاشػػػكر الطػػػاىر كيػػػذكر الشػػػيخ 
, كفػػػي خػػػكارـز جػػػرت بينػػػو كبػػػيف المعتزلػػػة منػػػاظرات عػػػدة, "كعبػػػر إلػػػى (6)كخصكصػػػان العػػػراؽ كالشػػػاـ

خكارـز فجرل بينو كبيف المعتزلة مناظرات أدت إلى خركجو منيا, ثـ قصد ما كراء النير, فجرل لو 
"  . (7)نحك ما جرل في خكارـز

مرحمػػػة بػػالرد عمػػػى الفػػػرؽ األخػػرل كبيػػػاف بطبلنيػػػا ننتيػػي إلػػػى أف الػػرازم تصػػػدل فػػػي ىػػذه ال      
انطبلقان مف ميمتو في الدفاع عف العقيدة اإلسبلمية, ككاف لو فضؿ كبير في رجكع كثيػر مػف أتبػاع 
ىػػػذه الفػػػرؽ كاألديػػػاف إلػػػى مػػػذىب أىػػػؿ السػػػنة, كػػػذلؾ عمػػػؿ عمػػػى حمايػػػة الػػػببلد مػػػف الغػػػزك الخػػػارجي 

بلد, يقكؿ السبكي : "انتظمػت بقػدره العظػيـ عقػكد الممػة )التتار(, كمحاربة أىؿ البدع المتربصيف بالب
                                                           

ـ(, فيمسكؼ عربي مسمـ, مف ألمع الشخصيات في تاريخ َٓٗ-ٖٕٖ( الفارابي: محمد بف محمد أبك نصر )ُ)
الثاني, حاكؿ أف يكفؽ بيف الشريعة اإلسبلمية كالفمسفة اليكنانية, لو الفكر العربي كاإلسبلمي, يمقب بالمعمـ 

أقكاؿ مخالفة, تأثر بو ابف سينا كثيران, مف أىـ مصنفاتو كتاب آراء أىؿ المدينة الفاضمة. )مكسكعة المكرد : 
 ( .َُِ/ْ –البعمبكي 

س الفبلسفة, حاد الذكاء, صاحب ىػ(, الحسيف بف عبد هللا بف سينا, )أبك عمي(, رأِْٖ-َّٕ( ابف سينا: )ِ)
كفريات ذكرىا الغزالي في كتابو المقاصد, كرد عميو في كتابو التيافت, لو مصنفات كثيرة منيا الشفاء كالقانكف 
 –كاإلشارات كسبلماف كحي بف يقظاف كغيرىا, قيؿ إنو تاب قبؿ مكتو. )سير أعبلـ النببلء: الذىبي 

 (. ُِْ/ِ –(, كاألعبلـ : الزركمي ُِْ/ُِ
ـ(, حاكؿ أف يكفؽ بيف الفمسفة كالتصكؼ, صاحب ُُُٗ-ُُٓٓ( السيركردم: شياب الديف يحيى بف حبش )ّ)

الفمسفة اإلشراقية, لو معتقدات كمقكالت كفرية, صاحب تصانيؼ عدة منيا حكمة اإلشراؽ, ييعرؼ بالمقتكؿ, 
 ( .ُّْ/ٗ –مبكي قتمو الممؾ الظاىر ابف صبلح الديف األيكبي.  )مكسكعة المكرد : البع

 . َِّ( انظر: التاريخ السياسي, بدكم, صْ)
  فمعناه النار اسـ أذر قيؿ .كجيـ ساكنة كياء المكحدة, الباء ككسر الراء, فتح ك السككف ثـ بالفتح: ( أذربيجافٓ)

 األذرية, أىميا لغة كاسعة, كقبلع كثيرة خيرات فييا الجباؿ, عمى الغالب مراغة, هٍ قبؿ مف النار, ككانت بيت
 – الخراب. )معجـ البمداف : ياقكت الحمكم مدنيا أكثر لحؽ لذلؾ منيا, قط خمت ما كحركب, .فتنة ببلد هٍك
ُ/ُِٓ.) 

 . َُْـ, صُِٕٗ( التفسير كرجالو : محمد الفاضؿ بف عاشكر, دار الكتب العممية, الثانية, بيركت, ٔ)
 . ٖٓ/ٖطبقات الشافعية : السبكي,  (ٕ)
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, كىكػػػذا شػػػارؾ الػػػرازم مجتمعػػػو كأمتػػػو (1)اإلسػػػبلمية, كابتسػػػمت بػػػدره النظػػػيـ ثغػػػكر الثغػػػكر المحمديػػػة"
 أحداثيا الجساـ, فكاف عالمان فارسان .

"كيرجػػػع بعػػػض البػػػاحثيف المحػػػدثيف الفضػػػؿ لفخػػػر الػػػديف الػػػرازم كتبلميػػػذه فػػػي تكحيػػػد كممػػػة 
مميف عامتيـ كخاصتيـ مف أمثاؿ حكاـ الخكارزمشاىية الذيف كقفكا كسد منيع حاؿ دكف اجتياح المس

 . (2)التتار لمببلد اإلسبلمية مدة قرف مف الزمف"

 :: مرحم  الت  ؼ  العزل المرحم  الثالث  مف ح اتو

      أف انتقػػػؿ  يػػػا إلػػػىفيبعػػػد رحمػػػة الػػػرازم إلػػػى الينػػػد عػػػاد مػػػرة أخػػػرل إلػػػى مدينػػػة "ىػػػراة" كاسػػػتقر       
إلػػى الرفيػػؽ األعمػػى, فبعػػد أف بمػػغ الػػرازم أكج مجػػده, كتنقػػؿ فػػي الػػببلد شػػرقان كغربػػان, يحػػاكر كينػػاقش 
ذا بػػػو يتغيػػػر مزاجػػػو النفسػػػي, "كفػػػي أكاخػػػر أيامػػػو,       كيعمػػػـ كيػػػتعمـ كيكتػػػب المؤلفػػػات فػػػي كػػػؿ عمػػػـ, كا 

مػػػف قبػػػؿ, فقمػػػت ثقتػػػو بالعقػػػؿ كبمػػػكغ أكج كمالػػػو العممػػػي حػػػدث لمػػػرازم مػػػا حػػػدث ألبػػػي حامػػػد الغزالػػػي 
اإلنسػػػاني, كأحػػػس بعجػػػزه كأدرؾ تمامػػػان أنػػػو ال يسػػػتطيع اإلطاحػػػة بػػػالكجكد فػػػي ذاتػػػو, فأدركتػػػو حالػػػة 

 . (3)صكفية"

كىذا األمر لـ يكف مستغربان عف الرازم, فكثيران ما كانػت تنتابػو حالػة مػف الخشػكع فيأخػذ فػي 
يحضػػر مجمػػس كعظػػو مػػف صػػغير أك كبيػػر,  البكػػاء كالصػػراخ مسػػتغيثان بػػا تعػػالى, فيبكػػي كػػؿ مػػف

عامة كخاصة, يذكر ابف خمكاف "كاف لو في الكعظ اليد البيضاء, كيعظ بالمسانيف العربي كالعجمي, 
 . (4)ككاف يمحقو الكجد"

       ىكػػػػػذا كبعػػػػػد رحمػػػػػة طكيمػػػػػة بػػػػػيف الفمسػػػػػفة كعمػػػػػـ الكػػػػػبلـ كالمنطػػػػػؽ يعػػػػػكد الػػػػػرازم إلػػػػػى النبػػػػػع      
        , كيجػػػد فيػػػو راحػػػة العقػػػؿ كراحػػػة الػػػنفس كالفػػػؤاد, ينيػػػؿ مػػػف نبعػػػو الػػػذم األصػػػيؿ إلػػػى القػػػرآف الكػػػريـ

   ال ينضػػػب كقػػػد ذكػػػر فػػػي كصػػػيتو "لقػػػد اختبػػػرت الطػػػرؽ الكبلميػػػة, كالمنػػػاىج الفمسػػػفية, فمػػػا كجػػػدتيا 
    , فكػػاف نتػػاج ىػػذا الطريػػؽ أف (5)تشػػفي العميػػؿ كال تػػركم الغميػػؿ, كرأيػػت أصػػح الطػػرؽ طريقػػة القػػرآف"

       ميػػػػػػو بتأليفػػػػػػو لتفسػػػػػػيره الكبيػػػػػػر )مفػػػػػػاتيح الغيػػػػػػب(, الػػػػػػذم ييعػػػػػػد مػػػػػػف أعظػػػػػػـ كنػػػػػػكز العمػػػػػػكـ فػػػػػػتح هللا ع
 اإلسبلمية .

                                                           

 . ُِٓ/ٖكفيات : الصفدم, ( الكافي بالُ)
 . ِّ( منيج الرازم في الرد عمى النصارل : سميحة الكاحدم, صِ)
 . َٓص دار الفكر العربي, بيركت, األكلى, بكعزيزم,محمد العربي :  عند الرازم ( نظرية المعرفةّ)
 . ِْٗ/ْ( كفيات األعياف : ابف خمكاف, ْ)
 . ُِٕ/ِ( طبقات المفسريف : الداككدم, ٓ)
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 : ش  خو  تبلم ذه   ق اؿ العمماء ف و:: مكانتو العمم  ثالثاً 
 مكان  الرازي العمم  : .ٔ

العصػػػر الػػػذم عػػػاش فيػػػو الػػػرازم كػػػاف بدايػػػة االنييػػػار لمحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية, القػػػرف      
 . (1)الخامس كالسادس اليجرييف, انقسامات سياسية كدينية كانحطاط اقتصادم

 حركب صميبية كبدايات غزك التتار. عمى الم ت ى الع كري:

خبلفة لـ يبػؽ ليػا إال بغػداد, كدكؿ تتصػارع فيمػا بينيػا : الدكلػة الغزنكيػة   عمى الم ت ى ال  ا ي:
 كلة الغكرية.كالدكلة السمجكقية, كالدكلة الخكارزمية, كالد

 : فقر شديد, كفئات قميمة تمتمؾ مقدرات الببلد . عمى الم ت ى االقت ادي

في خضـ ىذا كمػو بػزغ نجػـ الػرازم الػذم "كػاف فريػد عصػره, كمػتكمـ زمانػو, جمػع كثيػران مػف      
نبكغػو  العمكـ, كنبغ فييا, فكاف إمامان في التفسير كالكبلـ, كالعمػكـ العقميػة, كعمػكـ المغػة, كلقػد أكسػبو

العممػػػػي شػػػػيرة عظيمػػػػة فكػػػػاف العممػػػػاء يقصػػػػدكنو مػػػػف الػػػػببلد, كيشػػػػدكف إليػػػػو الرحػػػػاؿ مػػػػف مختمػػػػؼ 
 .(2)األقطار"

   رجع تم ز الرازي في تح  مو لمعمـ لؤل باب التال   :

 . أنو تعمـ عمى مشايخ أجبٌلء 

 . كاف صاحب حافظة قكية 

  ة .مكاظبتو عمى طمب العمـ كاالنشغاؿ بو تدريسان ككعظان كمناظر 

إال أف ما لحؽ باألمة اإلسبلمية سياسيان كعسكريان كاجتماعيان "لـ يػؤثر عمػى النيضػة العمميػة      
كالثقافية في الببلد آنذاؾ, بؿ عمى العكس مف ذلؾ, فقد دب فييا ركح التنػافس بػيف السػبلطيف عمػى 

غػػػداؽ العطايػػػا ليػػػـ, فنشػػػطت  الحركػػػة العمميػػػة اسػػػتجبلب العممػػػاء إلػػػى ببلطيػػػـ كتعيػػػدىـ بالرعايػػػة, كا 
كالثقافيػػػة فػػػي الػػػببلد, كازدىػػػرت العمػػػـك الرياضػػػية كالطبيعيػػػة كالفمسػػػفية, كشػػػاعت حركػػػة الترجمػػػة مػػػف 

فػػي البحػػث كالتػػأليؼ لمكاجيػػة  المغػػات المختمفػػة إلػػى المغػػة العربيػػة, كنضػػجت كػػذلؾ ممكػػات العممػػاء
 . (3)الضعؼ السياسي كاالجتماعي"

                                                           

 . ُٓـ, صُِٗٗانظر : المنطمؽ الفكرم عند الرازم : محمد العربي, دار الفكر المبناني, بيركت, األكلى, ( ُ)
  َٔ/ُ -ـ َََِ -السابعة –القاىرة  -مكتبة كىبة  -( التفسير كالمفسركف : محمد حسيف الذىبي ِ)
     جامعة  -داد أنفاؿ يحيى إماـ إع -( مكقؼ الرازم مف القضاء كالقدر في التفسير الكبير : رسالة ماجستير ّ)

 . ُِص -ـ َُُِ –أـ القرل 
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 ش  خو: .ٕ
جماعة مف خيرة عمماء عصره كزمانو, في البداية كاف كالده عمر بػف تمقى الرازم العمـ عمى يد     

الحسػػيف ابػػف الحسػػف صػػاحب غايػػة المػػراـ فػػي عمػػـ الكػػبلـ, قػػاؿ عنػػو السػػبكي : "كػػاف فصػػيح المسػػاف 
 . (1)قكم الجناف, فقييان أصكليان, متكممان صكفيان, خطيبان محدثان أديبان"

ككػاف شػيخ زمانػو, ثػـ عػاد إلػى الػرم كلػـز ", بعد مكت كالده اتصؿ بالشيخ الكماؿ السػمناني
, فتبعػػو (ِ)الشػػيخ المجػػد الجيمػػي, ككػػاف إمػػاـ زمانػػو كمػػف كبػػار الفضػػبلء كالحكمػػاء, انتقػػؿ إلػػى مراغػػة

"الرازم, تمقى عمى يديو عمـ الكبلـ كالحكمة
(3) . 

قػرأ بعدىا سافر الػرازم إلػى خرسػاف كتمقػى العمػـ عمػى عممائيػا ىنػاؾ, كخصكصػان الحكمػة, ك      
 فييا ابف سينا, كالفارابي .

 تبلم ذه: .ٖ
امتػػاز الػػرازم بكثػػرة التبلميػػذ, يػػأتكف إليػػو مػػف كػػؿ مكػػاف لمػػا كػػاف يتصػػؼ بػػو مػػف سػػعة العمػػـ      

 . (4)كحسف الخمؽ, حتى أف عددىـ زاد عف الثبلثمائة طالب

بلميػذ الػذيف ككاف لكثرة تبلميذ الرازم دكران فػي شػيرتو كتناقػؿ عممػو كمنيجػو, كمػف ىػؤالء الت     
 أصبحكا ذكم شيرة كبيرة :

  ىػ .ٔٓٔاألرمكم : صاحب كتاب الحاصؿ مف المحصكؿ, تكفي سنة 

  ىػػػ, كلػػو شػػرح الممخػػص فػػي الحكمػػة ُِٔابػػف البمػػكدم : محمػػد بػػف عبػػداف الطيػػب, تػػكفي سػػنة
 لمرازم .

  ىػ, كلو تصانيؼ مشيكرة .ّٔٔاألبيرم : المفضؿ بف عمر السمرقندم, تكفي سنة 

 . (5)"ييركل أنو إذا ركب مشى معو مف تبلمذتو ثبلثمائة تمميذ"ثير, كغيرىـ ك
 

                                                           

 . ِِْ/ٕ(  طبقات الشافعية : السبكي, ُ)
(  مراغة : مدينة تقع شماؿ غرب إيراف ضمف محافظة أدربيجاف, تشتير بأنيا منطقة زراعية تكثر فييا زراعة ِ)

 كيبيديا : المكسكعة الحرة (. الفكاكو كالتمكر بأنكاعيا, كتشتير بأبراج القبكر الخمسة . ) كي
 . ِّٖ/ّ( الكافي بالكفيات : ابف خمكاف, ّ)
 . ِْٖ/ِْ( انظر : الكافي بالكفيات : الصفدم, ْ)
 . َْ/ٖـ, ُٖٔٗ( شذرات المذاىب : البف عماد: عبد الحي بف أحمد الحنبمي, دار ابف كثير, دمشؽ, األكلى, ٓ)
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  ق اؿ العمماء ف و:  .ٗ
شػػيد العممػػاء كالبػػاحثكف لمػػرازم بكػػؿ خيػػر, ككصػػفكه بأفضػػؿ األكصػػاؼ, كجعمػػكه فػػي أعمػػى      

 المراتب, كأثنكا عميو ثناءن حسنان, قديميـ كمعاصرىـ .

 . (1)ككاف إماـ الدنيا في عصره"ىػ( عف الرازم : "َّٔيقكؿ ابف األثير )ت 

ىػػ( : "أفضػؿ المتػأخريف كسػيد الحكمػاء المحػدثيف, قػكم النظػر فػي ٖٔٔكيقكؿ القفطػي )ت      
 . (2)صناعة الطب كمباحثيا, كيتكمـ عمى المنبر بأنكاع الحكمة"

ىػػػػ( : "فريػػػد عصػػػره, كنسػػػيج كحػػػده, فػػػاؽ أىػػػؿ زمانػػػو فػػػي عمػػػـ ُٖٔكيقػػػكؿ ابػػػف خمكػػػاف )ت      
( 3)كالمقكالت كعمـ األكائؿ" الكبلـ

 . 

ىػ( : "ككؿ تصانيفو ممتعة, كرزؽ فييا سعادة عظيمة كانتشرت في ْٖٔكيقكؿ الذىبي )ت      
 . (4)اآلفاؽ"

ىػػػػػػ( : "إمػػػػػاـ المتكممػػػػػيف, ذك البػػػػػاع الكاسػػػػػع فػػػػػي تعميػػػػػؽ العمػػػػػكـ, ُٕٕكيقػػػػػكؿ السػػػػػبكي )ت      
رتفػػػاع قػػػدران عمػػػى اآلفػػػاؽ كىػػػؿ يجػػػرم مػػػف كاالجتمػػػاع بالشاسػػػع مػػػف حقػػػائؽ المنطػػػكؽ كالمفيػػػكـ, كاال

األقدار إال األمر, بحر ليس لمبحر ما عنده مف الجكاىر, كحبر سما عمى السػماء كأيػف لمسػماء مثػؿ 
 . (5)ما لو مف الزكاىر, ركضة عمـ تستقؿ الرياض نفسيا أف تحاكي ما لديو مف األزاىر"

رحمػػو هللا فريػػد عصػػره, كمػػتكمـ  ـ( : "كػػافُٖٕٗكيقػػكؿ الػػدكتكر محمػػد حسػػيف الػػذىبي )ت      
 .(6)زمانو"

 : عة دتو: رابعاً 
كػػػػاف الػػػػرازم أشػػػػعرم العقيػػػػدة, شػػػػافعي المػػػػذىب, جمػػػػع فػػػػي كتبػػػػو مػػػػا قالػػػػو المتقػػػػدمكف مػػػػف      

  (ٕ) .األشاعرة, كزاد عمييـ زيادات كثيرة

                                                           

 . َِّ/ٗير, دار الطباعة المنيرية, القاىرة, ( الكامؿ في التاريخ : عز الديف ابف األثُ)
 . ِْٔـ, صُٓٔٗ( طبقات األطباء : أحمد بف أبي أصيبعة, مكتبة الحيمة, بيركت, ِ)
 . ُّٖ/ّ( الكافي بالكفيات : ابف خمكاف, ّ)
ـ, ُٖٖٗ(  تاريخ اإلسبلـ : أبك عبد هللا الذىبي: محمد بف أحمد بف عثماف مؤسسة الرسالة, بيركت, األكلى, ْ)

ُٔ/َِٔ . 
 . ُٖ/ٖ( طبقات الشافعية : السبكي, ٓ)
 . َِٔ/ُ( التفسير كالمفسركف : محمد الذىبي, ٔ)
 .ِِـ, صُٖٗٗمنشأة المعارؼ, اإلسكندرية, األكلى,  أحمد محمد الجزار: ( فخر الديف الرازم كالتصكؼ :ٕ)
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ا شػيكخ كمما أضافو الرازم لعمـ الكبلـ أنو مزجو بمسائؿ الفمسػفة, كلػو اجتيػادات خػالؼ فييػ     
 . (1)األشاعرة, كلو انتقادات كثيرة نقد فييا عمماء كبار مف األشاعرة

 انتةاد العمماء لمرازي:
كمػػف انتقػػادات العممػػاء لػػو مػػا يقكلػػو ابػػف تيميػػة "كأمػػا الػػرازم فيػػك فػػي الكتػػاب الكاحػػد بػػؿ فػػي      

ليػػذا اسػػتقر كفػي مكضػػع آخػػر منػػو أك فػػي كتػاب آخػػر فينقضػػو, ك  ,المكضػكع الكاحػػد منػػو ينصػػر قػػكالن 
"ىػذا الرجػؿ كثيػر السفسػطة كالتشػكيؾ ابػف تيميػة  , كفي مكضع آخر يقػكؿ(2)أمره عمى الحيرة كالشؾ"

فيػػك مػػف أعظػػـ المتكممػػيف سفسػػطة كتشػػكيكان, ال ييعػػرؼ مػػف جػػنس المتكممػػيف مػػف ىػػك أعظػػـ تقريػػران 
 . (3)لمشككؾ كالشبيات الباطمة, كأضعؼ جكابان عنيا منو"

كالجيميػػة كالفبلسػػفة   (ْ)زاد عمػػييـ مػػف أقػػكاؿ المعتزلػػة " عمػػـك مػػف سػػبقو زياداتػػو عمػػى ككػػذلؾ    
 . (5)"كالصكفية

ييعمؿ اضطراب الرازم إلى كثرة تعمقو في عمػـ الكػبلـ كالفمسػفة كاختبلطيمػا فػي فكػره, فقػد "ك      
لػػى المتفمسػػفة تػػارة, كيحػػار  كيقػػؼ تػػارة أكرثػػو ذلػػؾ حيػػرة كاضػػطرابان, فتػػراه يميػػؿ إلػػى المتكممػػيف تػػارة, كا 

أخػػرل, كلػػيس ىػػذا تعمػػدان منػػو لينصػػر الباطػػؿ, بػػؿ يقػػكؿ بحسػػب مػػا تكافقػػو األدلػػة العقميػػة فػػي نظػػره 
 .(6)كبحثو"
يػػرل الباحػػث أف مػػا قػػد يبػػدك تناقضػػان كاضػػطرابان, لػػيس كػػذلؾ, بػػؿ ىػػك تعبيػػر عػػف المراحػػؿ      

اقض كاضػطراب إنمػا مػا أشػيع عػف تنػك التعصػب مػف قبػؿ الخصػكـ, بيػا الػرازم, ف المختمفة التػي مػرٌ 
نشأ لعدـ معرفػة ترتيػب تػأليؼ الػرازم لكتبػو, كلكػي نخػرج ىػذا االضػطراب عمينػا العػكدة إلػى الترتيػب 
الزمػػاني لمؤلفػػات الػػرازم, ليتضػػح األمػػر بأنػػو لػػيس تناقضػػان بػػؿ ىػػك تطػػكران, فتطػػكر الػػرازم لػػيس إال 

الخػانتيف )الفمسػفة كالكػبلـ(, ثػـ  انتقالو مف خانة المتكممػيف إلػى خانػة الفبلسػفة, ثػـ كقكفػو عنػد حػدكد
 قفزه خارج الخانتيف معان, كاتجاىو إلى التمسؾ بطريقة القرآف .

                                                           

مطبعة مجمس دار المعارؼ العثمانية,  ( مناظرات جرت في ببلد ما كراء النيريف : اإلماـ فخر الديف الرازم,ُ)
 . ِٖىػ, ص ُّٓٓحيدر آباد, اليند, األكلى, 

 . َّٕ/ٓـ, ُٖٔٗ( منياج السنة : ابف تيمية, تحقيؽ محمد رشاد سالـ, طبعة الييئة العممية, األكلى, ِ)
 . ْٓٔ/ٖىػ, ُِْٔ( بياف تمبيس الجيمية : ابف تيمية , مطبعة مجمع الممؾ فيد, ّ)
 كالقدـ قديـ, هللا بأف قالكا الذيف ىـك . كالعدلية بالقدرية, كيمقبكف كالتكحيد, العدؿ أصحاب يسمكف  :زلة(  المعتْ)

 القديمة الصفات كنفكا بذاتو, قادر بذاتو, عالـ كه فقالكا أصبل, القديمة الصفات كنفكا كصؼ ذاتو, أخص
 هللا عبد أبك : تحقيؽ ستاني,ير ؿ, الشكالنح )الممؿ .محؿ في محدث مخمكؽ تعالى كبلمو أف كاتفقكا  أصبل
 (.ّٓ/ُ –ـ ُْٗٗ –الكتب الثقافية  مؤسسة : لبناف ,األكلى ط المندكه, السعيد

 . ِِص أحمد محمد الجزار,( فخر الديف الرازم كالتصكؼ : ٓ)
 . ِٔ( مكقؼ الرازم مف القضاء كالقدر : أنفاؿ يحيى إماـ, صٔ)
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 : مؤلفات الرازي:خام اً 
لقد كاف الرازم صػاحب  ,(1)لمرازم مؤلفات كثيرة, أكصميا المؤرخكف إلى قرابة المائتي كتاب     

ات السياسػية كال مناظراتػو كخبلفاتػو مػع ىمة كبيػرة فػي التػأليؼ, لػـ تقػؼ أمامػو المشػاغؿ كاالضػطراب
 الفرؽ المخالفة, كعزيمتو الشديدة كحبو لمتأليؼ كالكتابة .

لقػػد أحصػػى كثيػػر مػػف المػػؤلفيف األقػػدميف مؤلفػػات الػػرازم, مػػنيـ القفطػػي كابػػف خمكػػاف كابػػف     
العربي(, العماد الحنبمي, كغيرىـ مف المعاصريف مثؿ المستشرؽ برككمماف, في كتابو )تاريخ األدب 

 ,كالدكتكر عمي سامي النشار في مقدمػة تحقيػؽ كتػاب الػرازم )اعتقػادات فػرؽ المسػمميف كالمشػركيف(
 مف ىذه الكتب ما طبع كمنيا ما زاؿ ينتظر الطباعة .

 (ٕ):  مف كتبو التي طبعت

 ـ .ُّْٗاألربعيف في أصكؿ الديف, طبع أكؿ مرة في اليند سنة  .ُ

 ـ .ُّٓٗعو مصطفى البابي الحمبي, القاىرة, أساس التقديس في عمـ الكبلـ, طب .ِ

 ـ .ُّٖٗعمي سامي النشار, طبع سنة  اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف, حققو د. .ّ

 ىػ .َُُّأسرار التنزيؿ كأنكار التأكيؿ )بالفارسية(, طبع سنة  .ْ

 ىػ .ُِّٖالخمسيف في أصكؿ الديف, طبع سنة  .ٓ

ـ, فػي اثنػيف كثبلثػيف جػزءان, ثػـ ُّّٗقػاىرة سػنة فػي الطبع مفاتيح الغيب, أك التفسير الكبير,  .ٔ
 ـ بتحقيؽ: عماد الباركدم  .ََِِتكالت طبعاتو, آخرىا طبعة المكتبة التكفيقية في القاىرة, 

محصػػؿ أفكػػار المتقػػدميف كالمتػػأخريف مػػف العممػػاء كالحكمػػاء كالمتكممػػيف, طبػػع فػػي القػػاىرة سػػنة  .ٕ
 ىػ .ُِّّ

 ا كراء النير.مناظرات فخر الديف الرازم في ببلد م .ٖ

 المباحث المشرقية. .ٗ

 عصمة األنبياء . .َُ

 معالـ في أصكؿ الديف . .ُُ

 لكامع البينات شرح أسماء هللا تعالى كالصفات . .ُِ

                                                           

 . ٗٓ/ُّ-ـََِّ -األكلى -القاىرة -دار الفجر لمتراث -ؿ بف كثير( انظر: البداية كالنياية : إسماعيُ)
 . ّٖص أحمد محمد الجزار,فخر الديف الرازم كالتصكؼ :  .(ِ)
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 المطالب العالية في عمـ الكبلـ . .ُّ

 شرح اإلشارات كالتنبييات البف سينا . .ُْ

 كغيرىا مما ال مجاؿ لذكرىا كميا .

 :  فاتو: اد اً 
, (ُ)كاؿ سنة ست كستمائة, بمدينة ىراةيـك االثنيف, األكؿ مف شير ش كانت كفاتو رحمو هللا     

 .(3)" (ِ) مزدخاف كدفف بقرية "

قيؿ أنو مػات مسػمكمان بػأف كضػع لػو الكٌراميػة السػـ فػي السػقاء, فممػا شػرب منػو مػات, كقيػؿ      
 . (4)مات في ظركؼ عادية دكف تجني أحد عميو

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           

 ال ك أعظـ كال أجؿ مدينة بخراساف يير لـ خرساف, مدف مياتأ مف كرةيمش عظيمة مدينةهٍ  : بالفتح, راةه( ُ)
 اإلسكندر ابناى باألفاضؿ, مممكءة بالعمماء, محشكة كثيرة, ساتيفب يياف ,يامن الهأ أكثر كال أحسف كال أفخـ

 (.ّٔٗ/ٓالبمداف, الحمكم,  معجـ .(األكبر
 الثانية األلؼ كبعد مفتكحة, معجمة خاء األلؼ كبعد ممةيالم الداؿ كفتح الزام كسككف الميـ بضـ : ( مزدخافِ)

 ( .ُْ/ٓ   -البمداف: الحمكم معجـ .( راةه مف قرية بالقرب هٍك نكف,
 . ُٕٓ/ٔ -ـ ُِٗٗ -األكلى -بيركت -دار الكتب العممية -( انظر : النجـك الزاىرة : ابف تغرم بردمّ)
 . ُِٔ/ِ( انظر : طبقات المفسريف : الداككدم, ْ)
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 الف ؿ األ ؿ
  ف الرازي مف حة ة  ال ي د   فاتيـم قؼ فخر الد

  ف و ثبلث  مباحث :
 المبحث األ ؿ: نشأة ال ي د    ماؤىـ ,   ىـ الفرؽ ال ي د   .

 المبحث الثاني: منزل  ال ي د  نعـ هللا عم يـ .
 المبحث الثالث: عةاب هللا تعالى لم ي د .
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 المبحث األ ؿ

 ؽ ال ي د  نشأة ال ي د    ماؤىـ,   ىـ الفر
  ف و ثبلث  مطالب:

 المطمب األ ؿ: نشأة ال ي د    ماؤىـ .
 المطمب الثاني: عبلق  ال ي د ببني إ رائ ؿ .

 المطمب الثالث:  ىـ الفرؽ ال ي د   .
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 المطمب األ ؿ
 نشأة ال ي د    ماؤىـ

 :شأة بني إ رائ ؿ, الزماف  المكافن   اًل:
 عريقػة حميػدة قاليػا الشػيخ الشػكادفي عػف الييػكد : "أصػكليـكممػة غايػة فػي دقػة الكصػؼ      

  .(ُ)" فاسدة خبيثة كفركعيـ
, , مف أبناء يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ مكسى  مف أرسؿ إلييـبنك إسرائيؿ ىـ      

ىاجر جدىـ إبراىيـ مف ببلد العراؽ, سكف في فمسطيف كفييا بشرتو المبلئكة بإسحؽ كمف كراء 
ْرَناَىا ِبِإْ َحَؽ َ ِمْف َ رَاِء ِإْ َحَؽ َ ْعُة بَ ﴿: إسحاؽ يعقكب  في زمف يعقكب  ,(ُٕ)سكرة ىكد : . ﴾َفَبشَّ

نزحكا إلى مصر بدعكة مف نبي هللا يكسؼ بف يعقكب, استمرت حياتيـ المستقرة منذ عيد يكسؼ 
 .(ِ)مصرييفحتى بىعث هللا مكسى نبيان, تكاثركا خبلليا كأصبحكا يمثمكف الطبقة العاممة عند ال

اسػػػػتمر حػػػػاؿ بنػػػػك إسػػػػرائيؿ فػػػػي مصػػػػر, كقػػػػد أصػػػػٌركا أف يعيشػػػػكا فػػػػي عزلػػػػة عػػػػف المجتمػػػػع      
   , ممػػا جعػػؿ القػػبط كحكػػاميـ ينظػػركف إلػػييـ نظػػرة ريبػػة كخػػكؼ, ممػػا نػػتج عنػػو مػػا نػػزؿ بيػػـ (ّ)القبطػػي

ْ َنػػػػاُكـْ ﴿مػػػػف العػػػػذاب, كقتػػػػؿ أبنػػػػائيـ, ليػػػػذا يمػػػػف هللا تعػػػػالى عمػػػػييـ قػػػػائبلن :  ْذ َنجَّ ِمػػػػْف فِؿ ِفْرَعػػػػْ َف  َ اِ 
ـْ عَ  ـْ َبػبلٌء ِمػْف َربُِّكػ ـْ َ ِفػي َذِلُكػ ـْ َ َ ْ ػَتْحُ  َف ِنَ ػاَءُك ـْ ُ  َء اْلَعَذاِب ُ ػَذبُِّح َف َ ْبَنػاَءُك               .﴾ِظػ ـٌ َ ُ  ُم َنُك

 . (ْٗ)سكرة البقرة : 
    خيػػػػان, الحػػػػؽ أف ىنػػػػاؾ تػػػػداخؿ فػػػػي تػػػػاريخ بنػػػػي إسػػػػرائيؿ كالييػػػػكد يصػػػػعب الفصػػػػؿ فيػػػػو تاري

كتحديػػػد الفتػػػرة الزمنيػػػة الفاصػػػمة بػػػيف بنػػػي إسػػػرائيؿ كالييػػػكد تاريخيػػػان, كػػػذلؾ إذا تحػػػدثنا عػػػف مػػػكطنيـ 
سحاؽ كيعقكب كانكا ييكدان, كىذا مخػالؼ لمػنص  األصمي في القرآف الكريـ, فكأننا نقكؿ إف إبراىيـ كا 

ـُ َ ُي ِدّ ػًا َ ال َنْ ػرَاِنّ ًا ﴿القرآنػي:    ﴾َ َلِكػْف َكػاَف َحِن فػًا ُمْ ػِممًا َ َمػا َكػاَف ِمػْف اْلُمْشػِرِك فَ َما َكػاَف ِإْبػرَاِى 
 . (ٕٔآؿ عمراف : سكرة )

 كىػذا إسػرائيؿ, مػف بنػى إسػرائيمي فيػك يعقػكب هللا نبػي إلػى نسػبو انتيى مف فكؿ ىذا "عمى     
 (ْ)كضبلليـ". بإعراضيـ بأيدييـ, كنسفكه الييكد دمره عريض كشرؼ رفيع, نسب

                                                           

 . ْٖىػ, صَُِْ( الييكد : نشأة كتاريخان : صفكت الشكادفي, دار التقكل لمنشر كالتكزيع, القاىرة, ُ)
جامعة اإلماـ محمد بف  -رسالة دكتكراه -ييكد في تفسير الطبرم : إعداد يكسؼ بف حمكد الحكشاف( انظر : الِ)

 . ّٔص -ىػ ُِْْ-سعكد اإلسبلمية
 .(ُٓ/ٓ –ابف فارس (  القبط : ىـ أىؿ مصر كساكنكىا, كالنسبة إلييـ قبطي .)انظر: مقاييس المغة:ّ)
 .ْٖ( الييكد : نشأة كتاريخان : صفكت الشكادفي, ص ْ)



 

-ُٔ- 
 

في أرض كنعاف مع جميع أكالده, ىذا ما  لبني إسرائيؿر يعقكب كىك األب المباشر استق      
, ثـ كانت قصة يكسؼ (ُ){َوَسَكَن يَْعمُوُب فِي أَْرِض ُغْربَِة أَبِيِه، فِي أَْرِض َكْنعَانَ  تذكره تكراتيـ : }

يكسؼ أمينان , ثـ كاف مف نتائج ىذه القصة أف أصبح كما ذكرىا القرآف كاممة في سكرة يكسؼ 
خكتو مف فمسطيف إلى مصر  . (2)عمى خزائف مصر, كأنو جاء بأبيو كا 

َوَسَكَن إِْسَرائِيُل فِي أَْرِض ِمْصرَر، فِري  استقر بنك إسرائيؿ في مصر كما جاء في التػكراة : }     

 .(ّ){أَْرِض َجاَساَن، َوتََملَُّكوا فِيَها َوأَثَْمُروا َوَكثُُروا ِجدًّا

 كنكر كأمر ىدل فييا التكراة عميوهللا  , كأنزؿبيـ الحياة حتى جاءىـ مكسى استمرت      
 ,القدرة كعدـ العجز كادعكا كتمردكا كامتثاالن, فأبكا كتطبيقان  كفيمان  قراءةن  التكراة يأخذكا أف مكسى قكمو

فكقيـ  صار حتى ارتفع قد الجبؿ فإذا فنظركا كتخكيفا, تيديدا كسيـؤ ر  فكؽ الطكر جبؿ هللا فرفع
 التمسؾ عمى العيد كالميثاؽ كأعطكا هللا, ألمر أذعنكا فقط ىذا كعند السحاب, مكضع في

ـْ ِبُة ٍَّة َ اْذُكُر ا ﴿:  تعالى هللا قاؿ ,(ْ)بالتكراة. ـْ الطُّ َر ُخُذ ا َما فَتْ َناُك ـْ َ َرَفْعَنا َفْ َقُك ْذ َ َخْذَنا ِم ثَاَقُك َ اِ 
ـْ َتتَُّة  ـْ ِمْف َبْعِد َذِلؾَ َما ِف ِو َلَعمَُّك َـّ َتَ لَّْ ُت  (ْٔ-ّٔ)سكرة البقرة : .﴾َف ُث

َ ا َقْ ـِ ﴿الدخكؿ إلى األرض المقدسة, أرض فمسطيف :  كاف مما أمرىـ بو مكسى       
يـ , كحدث ليـ ما حدث بعد خركج(ُِالمائدة : سكرة ) ﴾اْدُخُم ا اأَلْرَض اْلُمَةدََّ َ  الَِّتي َكَتَب اَّللَُّ َلُكـْ 

, كتكلي يكشع بف نكف أمر مصر, كالتيو في سيناء لمدة أربعيف عامان, كمكت ىاركف كمكسى 
بني إسرائيؿ كدخكلو فمسطيف, كفتحيا, كمكف هللا لو فييا, كىـ أىؿ إيماف في زمانيـ, إال أف بني 

بينيـ  إسرائيؿ كعادتيـ فسدت عقائدىـ كأخبلقيـ, ككاف بداية ذلؾ زمف حكـ القضاة "ففيو انتشرت
الرذائؿ كالمنكرات, حتى أف بعضيـ عبد األصناـ, كقتؿ الصالحيف, كانتشر فييـ الزنا كغيره مف 

 . (ٓ)الذنكب"

)داكد كسػميماف(, كالػذم انتيػى  نبػكة كرسػالةثـ جاء عيد الممكؾ كالذم كاف فػي بدايتػو عيػد      
 بانقساـ المممكة إلى مممكتيف:

                                                           

 .ُ/ّٕ( سفر التككيف : ُ)
 .َِـ, األكلى, صََِّ, الرياض, ( انظر: عقيدة الييكد في الكعد بفمسطيف : محمد آؿ عمر, مجمة البياف ِ)
 .ِٕ/ْٕ( سفر التككيف : ّ)
 .ِٓ( انظر : الييكد : نشأة كتاريخان : صفكت الشكادفي, ص ْ)
 . ّٕ( عقيدة الييكد : محمد آؿ عمر , صٓ)
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اط مػػف أسػػباط بنػػي إسػػرائيؿ, كشػػممت الجػػزء الشػػمالي مػػف كتتشػػكؿ مػػف عشػػرة أسػػب مممكػػ  إ ػػرائ ؿ:
 ( ؽ.ـ, كدمرت ىذه الدكلة عمى يدِِٕ-ّٓٗفمسطيف, كعاصمتيا )نابمس(, كاستمر حكميا مف )

 .(1) الممؾ سرجكف الثاني
كتتككف مف سبطي ييكذا كبنياميف كشممت  كتنسب إلى ييكذا أحد أبناء يعقكب  مممك   ي ذا:

, كسقطت عمى ( ؽ.ـٖٔٓ-ّٓٗ)طيف, كعاصمتيا القدس, كاستمرت مف سنة الجزء الجنكبي مف فمس
 .(2)يد الحاكـ البابمي بختنصر, كالذم قاـ بسبييـ إلى بابؿ في العراؽ

سػكنيا مجمكعػة القبائػؿ العربيػة فػي حػدكد األلػؼ  فقػديذكر د. أحمد شمبي:  أما في فمسطيف
اسػػتقركا عمػػى شػػكاطر البحػػر األبػػيض  الػػذيف يػػكفالثالثػػة قبػػؿ المػػيبلد, كقػػد سػػبقيـ إلػػى سػػكناىا الفينيق

لػػػى الجنػػػكب مػػػنيـ اسػػػتقرت قبائػػػؿ الكنعػػػانييف حػػػكالي سػػػنة  ؽ.ـ, ليػػػذا سػػػميت  (ََِٓ)المتكسػػػط, كا 
باسػػػميـ )أرض كنعػػػاف(, كفػػػي الشػػػماؿ سػػػكنت قبائػػػؿ اآلراميػػػكف الكافػػػدكف مػػػف حػػػكض الفػػػرات, كفػػػي 

 . (3)الشرؽ سكف اآلراميكف
الجزيػػرة العربيػػة كالػػيمف, كمػػف رجػػع مػػنيـ إلػػى فػػي ر مػػف الػػببلد, لقػػد تشػػتت الييػػكد فػػي كثيػػ      

يػػد الدكلػػة اليكنانيػػة الركمانيػػة فػػي زمػػف القائػػد الركمػػاني )تػػيطس(,  تعػػرض لبلضػػطياد عمػػىفمسػػطيف 
ـْ ﴿ـ(, مما زاد مف شتاتيـ كضػعفيـ كفػرقتيـ, كىػذا تصػديقان لمػا كرد فػي القػرآف : َٕسنة ) َ َقطَّْعَنػاُى

 . (ُٖٔ)سكرة األعراؼ :  ﴾ماً ِفي اأَلْرِض ُ مَ 
كقد دخمت أمـ في الييكدية, كليسكا مف أصؿ بني إسرائيؿ الذيف تـ القضاء عمػى كثيػر مػف      

أصػػكليـ أثنػػاء السػػبي األكؿ كالسػػبي الثػػاني, كمػػا جػػرل مػػف حػػركب بػػيف الييػػكد كغيػػرىـ مػػف الشػػعكب 
 المجاكرة .

, كقيؿ في عيد سيدنا سميماف عميو د "يرجح أف بداية إطبلؽ لقب ييكدم كاف أياـ داك      
السبلـ حينما كانت الغمبة عمى اإلسرائيمييف لسبط ييكذا, كىناؾ مف يذكر أف الفرس ىـ الذيف طمقكا 

 . (4)ىذه التسمية أك المقب عمى شعب مممكة ييكذا"
, ( ؽ.ـ, أصبح يطمؽ عمييـ الييكدٕٖٓبعد أف سبى بختنصر بني إسرائيؿ إلى بابؿ سنة )      

 .(5)كمف ذلؾ التاريخ أصبحت لفظة الييكد تعني مػف اعتنػؽ الييكديػة, كلػك لػـ يكػف مػف بنػي إسػرائيؿ
                                                           

 . ِِْـ ُٕٗٗ -القاىرة -دار الشركؽ -الطنطاكم محمد سيد بنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة : ( انظر : ُ)
 . ّْ( انظر : المصدر السابؽ : صِ)
 . ُْ( انظر : الييكد : أحمد شمبي , صّ)
األكلى , ( تأثر الييكدية باألدياف الكثنية : فتحي محمد الزغبي, دار البشير لمثقافة كالعمـك اإلسبلمية , طنطا , ْ)

 . َٗـ , صُْٗٗ
 . ٖٔص  –ـ ُٖٖٗ –الثامنة  –القاىرة  –مكتبة النيضة المصرية  -( انظر : الييكدية : أحمد شمبيٓ)
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يقػػكؿ حسػػف ظاظػػا: "مػػف الصػػعب التحقيػػؽ فػػي بػػدايات التػػاريخ الييػػكدم, حيػػث إف ييػػكد يكػػادكف أف 
بػؿ  يككنكا ىـ األمة الكحيػدة التػي كتبػت تاريخيػا بيػدىا, ككضػعتو فػي إطػاره اإلنسػاني حسػب ىكاىػا,

هللا, كبألفػػاظ ة كضػػعتو فػػي إطػػار مػػف المقدسػػات كالغيبيػػات كجعمتػػو كمػػو كحيػػان مػػف السػػماء نػػازالن بػػإراد
 . (1)فمو, بحيث يعمك فكؽ الجدؿ كالنقاش"

 :   ماؤىـ:ثان اً 
أيطمػػػؽ عبػػػر التػػػاريخ عمػػػى الييػػػكد عػػػدة أسػػػماء, لكػػػؿ كاحػػػد منيػػػا مدلكلػػػو كمعنػػػاه, كعبلقاتػػػو       

نيا العبرانيكف, كبنك إسرائيؿ, كالييكد, كحديثان الصياينة, كمػا يعنينػا فػي دراسػتنا التاريخية كالدينية, م
 ىك األسماء الثبلثة األكلى .

كمفردىا عبرم, كىي مشتقة مػف األصػؿ الثبلثػي )عبػر(, بمعنػى قطػع مرحمػة مػف  العبران  ف : .ُ
 . (2) الطريؽ, أك عبر الكادم أك النير أك عبر السبيؿ شقو

بَرَر أَْبرَراَم  اة إبػراىيـ بػالعبراني ألنػو عبػر نيػر الفػرات : }كقد كصػفت التػكر  َْ فَرؤَتَ  َمرْن نََجرا َوأَ

. َوَكاَن َساِكنًا ِعْندَ بَلُّوَطاِت َمْمَرا األَُموِريِّ   . (3){اْلِعْبَرانِيَّ

كقد كاف المصريكف يسمكف اإلسرائيمييف بالعبرانييف عمى اعتبػارىـ مػف القبائػؿ كالجماعػات "      
 . (4)"بدكيةال

كليس ميمان أف يككف أصؿ االسـ مػف فعػؿ العبػكر كالتنقػؿ, أك ممػا ييطمػؽ عمػي الجماعػات       
 كالقبائؿ.

في الفكر الييكدم تستعمؿ لفظة عبراني لمداللة عمي الييكد المقيميف في فمسػطيف كالػذيف "ك
دكا لغػػتيـ العبريػػة كعػػاداتيـ حػػافظكا عمػػي عػػاداتيـ كلغػػاتيـ كتقاليػػدىـ, أمػػا الييػػكد المتغربػػكف الػػذيف فقػػ

 . (5)" القديمة, ككذلؾ الدخبلء في الييكدية فيطمؽ عمييـ ييكدان فقط

ييعتبر ىذا االسـ مػف أكثػر األسػماء اسػتعماال عنػد الييػكد, كذلػؾ ألنػو يػدؿ فػي زعميػـ  ال ي د : .ِ
بخػػبلؼ األسػػماء األخػػرل, كقػػد كرد ذكػػر ىػػذا المفػػظ فػػي القػػرآف  عمػػى كػػؿ مػػف يتبػػع مكسػػي 

 اني مرات, كلمعمماء في أصؿ ىذا االسـ رأياف:ثم

                                                           

 . ٕٔـ , صُٕٖٗ( الساميكف كلغاتيـ : حسف ظاظا , دار القمـ , دمشؽ , األكلى , ُ)
 . ُٕص -ـُُٕٗ -اإلسكندرية -منشأة المعارؼ -( انظر : الساميكف كلغاتيـ : حسف ظاظاِ)
 . ُّ/ُ( العيد القديـ : سفر التككيف, إصحاح ّ)
 . َٓٓص -ـُُٖٗ -الخامسة -دار الحرية لمطباعة -( مفصؿ العرب كالييكد في التاريخ : أحمد سكسةْ)
 . ُْص -ـُٖٔٗ -القاىرة -( الكتب التاريخية في العيد القديـ : مراد كامؿٓ)
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حيف  (ِإنَّا ُىْدَنا ِإَلْ ؾَ , كىك التكبة كالندـ, الكارد ذكره في القرآف )دأنو مشتؽ مف اليك  الر ي األ ؿ:
ىك التكبة, ىاد ييكد ىكدا كتيكد : تاب كرجع إلى  دقاؿ ابف منظكر اليك  ,تابكا عف عبادة العجؿ
ميت الييكدية اشتقاقان مف ىادكا أم  : دالحؽ فيك ىاد, كاليك  الييكد ىادكا ييكدكف ىكدان كسي

 . (ُُُ)سكرة البقرة :  . ﴾َ َقاُل ا َلْف َ ْدُخَؿ اْلَجنََّ  ِإالَّ َمْف َكاَف ُى داً ﴿,(1)تابكا

ابِع َجاَء ِإْ َماِع ُؿ ْبُف َنَثْنَ ا ْبػفِ كفي التكراة كرد لفظ الييكد : } ْيِر ال َّ ِل َشػَمَع ِمػَف  َ  َ ِفي الشَّ
, َ َعَشَرُة ِرَجاؿ َمَعوُ  الَّػِذ َف َمَعػُو ِفػي  َ َضَرُب ا َجػَدْلَ ا َفَمػاَت, َ َ ْ ًضػا اْلَ ُيػ ُد َ اْلِكْمػَداِن ِّ فَ  النَّْ ِؿ اْلَمِمِكيِّ

 (ِ) .{اْلِمْ َفاةِ 

 , كبيذا يككف أصؿ المفظ عربي.(3) "كاليكد جمع ىاكد كعائذ كلمكذ" قاؿ الفخر الرازي :

, كىك بمعنى الحمد, فيككف أصػمو عبػرم, كالقػكؿ أنو نسبة إلى ييكذا ابف يعقكب  الر ي الثاني:
  .األرجح أنو بمعنى التكبة كالندـ كالرجكع إلى الحؽ

نما لزميـ ىذا االسـ لقكؿ مكسي  :قاؿ الشيرستاني: "ىاد الرجؿ              أم رجع كتاب, كا 
 :  َكمرة ىكد . , كتعددت صيغ الييكد في القرآف, فمرة تأتي ىادكا, كمرة ىدنا,((4"(ِإنَّا ُىْدَنا ِإَلْ ؾ 

, كىػك حسػب دعايػات الييػكد اسػـ تينسب كممة إسرائيمي إلى نبػي هللا يعقػكب  . اإل رائ م  ف :ٖ
ٍسرىاؿي مخفؼ عف إسرائيؿ, كمعناه : صفكة هللا,  سمى هللا بو يعقكب. جاء في تاج العركس : "كا 

سػػرائيؿ كممػػة عبريػػة مككنػػة مػػف "إسػػرا" بمعنػػي عبػػد أك صػػفكة, كمػػف "إيػػؿ " (5)"ؿ عبػػد هللايػػكق , كا 
 بمعني الرب أك اإللو .

َفَةػاَؿ: اَل ُ ػْدَعى اْ ػُمَؾ ِفػي َمػا . َفَةاَؿ َلُو: َما اْ ػُمَؾ َفَةػاَؿ: َ ْعةُػ بُ كرد في سفر التككيف : }      
َ َ َأَؿ َ ْعُة ُب َ َقاَؿ: َ ْخِبْرِني ِباْ ِمَؾ. . َت َمَع هللِا َ النَّاِس َ َقَدْرتَ ِإْ رَاِئ َؿ, أَلنََّؾ َجاَىدْ  َبْعُد َ ْعُة َب َبؿْ 

 .(6) {َفَةاَؿ: ِلَماَذا َتْ َأُؿ َعِف اْ ِمي َ َباَرَكُو ُىَناؾَ 

ُكػػؿُّ ﴿ف الكػػريـ كرد ىػػذا االسػػـ كىػػك األغمػػب فػػي إحػػدل كأربعػػيف مكضػػعان, منيػػا : آفػػي القػػر       
ـَ ِإْ رَاِئ ُؿ َعَمى َنْفِ وِ  الطََّعاـِ َكافَ   . (ّٗ)سكرة آؿ عمراف:  .﴾ِحبلِّ ِلَبِني ِإْ رَاِئ َؿ ِإالَّ َما َحرَّ

                                                           

 . ُٓٓ/ُٓـ, ُٖٖٗ –األكلى  –بيركت  –دار الجيؿ   -بف منظكر ( انظر: لساف العرب : محمد بف مكـر ُ)
 .ِٓ/ِٓ( سفر الممكؾ الثاني: ِ)
 ّ/ْ( مفاتيح الغيب: الرازم, ّ)
 . َِٓ/ُ( الممؿ كالنحؿ: الشيرستاني, ْ)
 . ِٕٓ/ّٖـ, ُْٗٗ –بيركت  –دار الفكر  -: المرتضى الزبيدم ( تاج العركس مف جكاىر القامكسٓ)
 .ِٗ-ِٕ/ِّف : ( سفر التككئ)



 

-َِ- 
 

   اتفقكا عمى أف إسرائيؿ ىك يعقػكب بػف إسػحاؽ كأف معنػى   ذكر الفخر الرازي  ف المف ر ف:
 رائيؿ خطاب إلى ػػػػي إسػػػك هللا, كيا بنػػؿ" ىػػػد ك"إيػػػك العبػػػػـ ىػػػػي لغتيػػػرا" فػػػػرائيؿ عبد هللا ألف "إسػػػإس

 .(1)جماعة الييكد

مػػػايك  ُٓكحػػػديثا أطمػػػؽ الييػػػكد اسػػػـ إسػػػرائيؿ عمػػػى دكلػػػتيـ المزعكمػػػة التػػػي أقامكىػػػا : فػػػي      
ـ, كذلػػؾ زعمػػان مػػنيـ عمػػى ربػػط ماضػػي أنبيػػائيـ بحاضػػر أحفػػادىـ, كتأكيػػدان عمػػى قداسػػة ىػػذه ُْٖٗ

 . كالرتباطو بالمعنى الكارد في التكراة كالذم يدؿ عمى الغمبة كالقكة, الدكلة المنتمية لؤلنبياء

 المطمب الثاني 
 عبلق  ال ي د ببني إ رائ ؿ 

 :(2)بأربع نسكة, كأنجب منيف أبناءه اإلثني عشر  تزكج يعقكب      

 راكبيف, كشمعكف, كالكم, كييكذا, كيساكر, كزبكلكف, أنجبيـ مف زكجتو "ليئة بنت الباف. .ُ

 ؼ, كبنياميف, أنجبيـ مف راحيؿ بنت الباف .يكس .ِ

 داف, كنفتالي, أنجبيـ مف "بمية" . .ّ

 جاد, كعشير أنجبيـ مف "زلفة" . .ْ

ـْ َتُة لُػػ َف ِإفَّ ﴿عشػػر ىػػـ مػػف األسػػباط الػػذيف كرد ذكػػرىـ فػػي القػػراف الكػػريـ :  يىػػؤالء اإلثنػػ       َ
ْ َحَؽ َ َ ْعُة َب َ اأَل ْ  ْ َماِع َؿ َ اِ  ـَ َ اِ  ـُ ِإْبرَاِى  ـْ اَّللَُّ َ َمْف َ ْظَم ـُ َ  ـْ َ ْعَم َباَط َكاُن ا ُى دًا َ ْ  َنَ اَرى ُقْؿ  ََ ْنُت

ـَ َشَياَدًة ِعْنَدُه ِمْف اَّللَِّ َ َما اَّللَُّ ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُم فَ   . (َُْ)سكرة البقرة : . ﴾ِممَّْف َكَت

فػػي العػػرب, كاألسػػباط الحفػػدة, كىػػـ "السػػبط فػػي بنػػي إسػػرائيؿ كالقبيمػػة   ةػػ ؿ الفخػػر الػػرازي:  
 .(3)حفدة يعقكب عميو السبلـ كأبنائو اإلثني عشر"

كالييػػػكد ىػػػـ أبنػػػاء ييػػػكذا فقػػػط, أم أنيػػػـ فػػػي الحقيقػػػة جػػػزء مػػػف اثنػػػي عشػػػر جػػػزءان مػػػف بنػػػي "  
(4)"إسرائيؿ

 ىذا بناءن عمى مف يقكؿ بانتسابيـ لييكذا .، 

                                                           

 . ُِ/ّ( انظر: مفاتيح الغيب : الرازم, ُ)
 .ٔٗ/ُ -ـ ُٗٗٗ -اإلسكندرية -دار المعرفة الجامعية -( انظر: بنك إسرائيؿ : محمد بيكمي ميرافِ)
 . ِٗ/ْ( مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ّ)
العدد  –في مجمة التكحيد  مقاؿ نشر –عبلقة الييكد بيعقكب عميو السبلـ : مصطفي فيمي أبك المجد  ( ماْ)

 . ِٔص –ـ ُّٗٗسنة  –الثامف السنة الثالثة كالعشركف 



 

-ُِ- 
 

       , كعاشػػػػكا فػػػػي مصػػػػر فتػػػػػرة  دخػػػػؿ ىػػػػؤالء األسػػػػباط مصػػػػر بطمػػػػب مػػػػف أخػػػػييـ يكسػػػػؼ     
    رخػػػاء فػػػي بػػػػادئ األمػػػر, ثػػػػـ مػػػع مػػػركر الػػػػزمف اعتنقػػػكا ديانػػػػة المصػػػرييف, حتػػػى جػػػػاء زمػػػف مكسػػػػى 


(1). 

ـَ هللُا ِإْ ػػرَاِئ َؿ ِفػػي ُرَؤى المَّْ ػػِؿ َ َقػػاَؿ: َ ْعةُػػ ُب, َ ْعةُػػ ُب. َفَةػػاَؿ: }جػاء فػػي سػفر التكػػكيف :       َفَكمَّػػ
َ َنا  .ا هللُا, ِإلُو َ ِب َؾ. اَل َتَخْؼ ِمَف النُُّز ِؿ ِإَلى ِمْ َر, أَلنِّي َ ْجَعُمَؾ ُ مًَّ  َعِظ َمً  ُىَناؾَ َفَةاَؿ: َ نَ  .ىَأَنَذا

ـَ َ ْعةُػ ُب ِمػْف ِبْئػِر  .َ ْنِزُؿ َمَعَؾ ِإَلى ِمْ َر, َ َ َنا ُ ْ ػِعُدَؾ َ ْ ًضػا. َ َ َضػُع ُ  ُ ػُؼ َ ػَدُه َعَمػى َعْ َنْ ػؾَ  َفَةػا
ـْ ِفي اْلَعَجبَلتِ  َ َحَمَؿ َبُن  ِإْ رَاِئ ؿَ َ ْبٍع,  ـْ َ ِنَ اَءُى ـْ َ َ ْ اَلَدُى  .الَِّتي َ ْرَ َؿ ِفْرَعػْ ُف ِلَحْمِمػوِ  َ ْعُة َب َ َباُى

ـُ الَّػِذي اْقَتَنػْ ا ِفػي ـْ َ ُمْةَتَنػاُى  َنْ ػِموِ  َ ْرِض َكْنَعػاَف, َ َجػاُء ا ِإَلػى ِمْ ػَر. َ ْعةُػ ُب َ ُكػؿُّ  َ َ َخُذ ا َمَ اِشَ ُي
 .(ِ){َمَعوُ 

خػػرج مكسػػى ببنػػي إسػػرائيؿ مػػف مصػػر, ثػػـ دخمػػكا فمسػػطيف بعػػد كفاتػػو, بقيػػادة يكشػػع بػػف نػػكف      
, ثػػـ انقسػػػمت إلػػى دكلتػػػيف, دكلػػة الشػػػماؿ, كدكلػػة الجنػػػكب )مممكػػػة كأقػػامكا ليػػػـ دكلػػة زمػػػف داكد 

يف لدرجػػة أف ممػػؾ , كسػػاءت العبلقػػة بػػيف الػػدكلتييػػكذا(, حػػدث ىػػذا االنقسػػاـ بعػػد مػػكت سػػميماف 
 َعَمػْ ُكـْ  َكِث ػرٌ : »َلُيػـْ  َ َقػاؿَ  َذَىػٍب, ِعْجَميْ  َ َعِمؿَ دكلة إسرائيؿ صنع عجميف مف ذىب كقاؿ لشػعبو : }

 . (3) {ِمْ رَ  َ ْرضِ  ِمفْ  َ ْ َعُد ؾَ  الَِّذ فَ  ِإْ رَاِئ ؿُ  َ ا فِلَيُتؾَ  ُىَ َذا. ُ  ُرَشِم ـَ  ِإَلى َتْ َعُد ا َ فْ 

لعمماء مف يفرؽ بيف الييكد كبني إسرائيؿ, فبنػك إسػرائيؿ ىػـ الػذيف يتصػؿ نسػبيـ ىناؾ مف ا      
    , فيػػػػـ إلػػػػى يعقػػػػكب عميػػػػو السػػػػبلـ, كىػػػػـ سػػػػبللة األنبيػػػػاء, أمػػػػا الييػػػػكد الػػػػذيف عاشػػػػكا زمػػػػف النبػػػػي 

مككنػػات مػػػف أجنػػاس كقبائػػػؿ متنكعػػة, كمختمفػػػة, كالقػػرآف حينمػػػا كػػاف يخػػػاطبيـ ببنػػي إسػػػرائيؿ, فيػػػذا 
طػػؼ بيػػـ, كتػػذكير ليػػـ بػػأنيـ أحفػػاد األنبيػػاء الػػذيف كػػانكا فػػي زمػػانيـ الممثمػػيف لمحػػؽ خطػػاب فيػػو تم

اسػػتحقكا  كالمتبعػػيف لميػػدل كاإليمػػاف, ليػػذا اسػػتحقكا ىػػذا النسػػب العظػػيـ, فممػػا كفػػركا بػػالنبي محمػػد 
 (ْ)لعنة هللا كسخطو.

 :ل ي د ا تغبلؿ ا ـ إ رائ ؿمحا ل  ا
عػػالـ أنيػػـ شػػعب مػػؤمف, كريػػث األنبيػػاء, متمسػػؾ بػػالتكراة, يحػػرص الييػػكد أف يظيػػركا أمػػاـ ال      

 كأنيـ ىـ الشعب المختار, كأبناء هللا, كأحباؤه, كأنيـ الشعب الذم فضمو هللا عمى العالميف .
                                                           

 . ِْْ/ُ -( انظر: بنك إسرائيؿ : محمد ميرافُ)
 .ٔ-ِ/ِْ( سفر التككيف :ِ)
 . ِٖ/ُِ( سفر الممكؾ األكؿ : ّ)
 . ِِٔ/ُ -انظر: بنك إسرائيؿ : محمد ميراف (ْ)



 

-ِِ- 
 

ػُع ِب. اَل َ ُكػ ُف َعِةػ ـٌ َ اَل َعػاِقٌر ِف ػَؾ جاء في سفر التثنية : }       ُمَباَرًكػا َتُكػ ُف َفػْ َؽ َجِم ػِع الشُّ
الرَِّد َئػِ  الَِّتػي َعَرْفَتَيػا اَل َ َضػُعَيا  َ َ ػُردُّ الػرَّبُّ َعْنػَؾ ُكػؿَّ َمػَرٍض, َ ُكػؿَّ َ ْدَ اِء ِمْ ػرَ .  ِفػي َبَياِئِمػؾَ َ الَ 

ػُع ِب الَّػِذ َف الػرَّبُّ ِإلُيػَؾ َ ػْدَفعُ  .َ ْجَعُمَيا َعَمى ُكؿِّ ُمْبِغِض ؾَ  َعَمْ َؾ, َبؿْ  . اَل ُتْشػِفْؽ ِإَلْ ػؾَ  َ تَْأُكػُؿ ُكػؿَّ الشُّ
, ـْ ـْ َ اَل َتْعُبْد فِلَيَتُي  .(ُ) {أَلفَّ ذِلَؾ َشَرٌؾ َلؾَ  َعْ َناَؾ َعَمْ ِي

, فكؿ مالو شأف عظيـ عندىـ كيتجمى ىذا في ربط كؿ ما يتعمؽ بيـ بإسرائيؿ       
 يمصقكنو بإسرائيؿ؛ مف ذلؾ : دكلة إسرائيؿ, إذاعة صكت إسرائيؿ, بنؾ إسرائيؿ, أرض إسرائيؿ,

 الجيش اإلسرائيمي, كىـ في حقيقة األمر كاذبكف يساريكف عممانيكف ممحدكف.

ْ َحَؽ َ َ ْعُة َب َ اأَلْ َباَط ﴿كالقرآف يكذبيـ أشد تكذيب :        ْ َماِع َؿ َ اِ  ـَ َ اِ  ـْ َتُة ُل َف ِإفَّ ِإْبرَاِى   َ
ـْ اَّللَُّ  ـُ َ  ـْ َ ْعَم ـَ َشَياَدًة ِعْنَدُه ِمْف اَّللَِّ َ َما اَّللَُّ  َكاُن ا ُى دًا َ ْ  َنَ اَرى ُقْؿ  ََ ْنُت ـُ ِممَّْف َكَت َ َمْف َ ْظَم

 . (َُْ)سكرة البقرة : . ﴾ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُم فَ 
ـْ َ ال ُتْ أَُل َف َعمَّا َكاُن ا ﴿ كقكلو تعالى:   ـْ َما َكَ ْبُت ِتْمَؾ ُ مٌَّ  َقْد َخَمْت َلَيا َما َكَ َبْت َ َلُك

 ( .ُّّ)سكرة البقرة :  ﴾ُم فَ َ ْعمَ 

ليس ىناؾ أدنى صمة بيف الييكد كبيف بني إسرائيؿ, كقد كاف لمحركب التي خاضػيا الييػكد       
عمػػى مػػدار تػػاريخيـ القػػديـ كالحػػديث, كتػػدمير مػػدنيـ كتشػػتيتيـ المتكػػرر, السػػبب الكبيػػر فػػي انقطػػاع 

 صمة الييكد بأصكؿ اآلباء السابقيف .

 المطمب الثالث
 لفرؽ ال ي د   ىـ ا

حينما تعرض القرآف الكريـ لمحديث عف الييكد, مف جممة ما ذكره عنيـ أنيـ تفرقكا في       
َ ال َتُك ُن ا َكالَِّذ َف َتَفرَُّق ا َ اْخَتَمُف ا ِمْف ﴿دينيـ إلى فرؽ كجماعات, كقد نيانا هللا أف نككف مثميـ : 

ـْ اْلَب َِّناُت َ ُ ْ َلئِ  ـْ َعَذاٌب َعِظ ـٌ َبْعِد َما َجاَءُى  . (َُٓ)سكرة آؿ عمراف :  . ﴾َؾ َلُي
 . (2)" افترقت ال ي د عمى إحدى    اثنت ف   بع ف فرق : "قاؿ النبي 

) يعكد ألسباب: ر ي الفخر الرازي  ف تفرؽ ال ي د
3

) 
 .  تفرقكا بالعداكة كاختمفكا في الديف.ُ

                                                           

 .ُٔ-ُْ/ٕ( سفر التثنية: ُ)
   قاؿ الترمذم حديث حسف  -ُٕٗ/ْباب شرح كتاب السنة  -كتاب السنة –بك داكد في سنتو أخرجو أ (ِ)

 صحيح .
 , بتصرؼ .ُٖٓ/ٖانظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ( ّ)
 



 

-ِّ- 
 

ثـ اختمفكا بأف حاكؿ كؿ كاحد منيـ نصره تمؾ النصكص, ل. بسبب استخراج التأكيبلت الفاسدة "ِ
 مذىبو كقكلو.

 .الباطؿ . تفرقكا بأبدانيـ بأف صار كؿ كاحد منيـ يدعي أنو عمى الحؽ كأف صاحبو عمىّ

ذكر الرازم أف الييكد تفرقكا إلى فرؽ كثيرة كميـ يؤمنكف بمكسى كىاركف كيكشع بف نكف,       
تقرير شريعة مكسى, كاألغمب عمى ىذه الفرؽ القكؿ كأكثرىـ يؤمنكف باألنبياء الذيف جاءكا ب

 بالتشبيو.
 مف الفرؽ التي ذكرىا الرازي:  

كىي تنسب إلى عناف بف داكد, ال يذكركف عيسى ابف مريـ بسكء, بؿ يقكلكف إنو  :فرق  العنان  
ف لـ يكف نبيان, كتعرؼ ىذه الفرقة بالقرائييف.  كاف مف أكلياء هللا تعالى, كا 

, إال أنيـ كىـ أتباع عيسى بف يعقكب األصفياني, كىؤالء يثبتكف نبكة محمد  :  فرق  الع    
  (ُ) يقكلكف إنو نبي لمعرب, ال لمعجـ كال إلى بني إسرائيؿ.

  قد ظيرت في ال ي د   فرؽ كث رة قد مًا  حد ثًا؛ مف ىذه الفرؽ :
يكدية, ككممة الفريسيكف كىـ المعترفكف بالحياة الي معناىا االنقياد, :الفر    ف )شا د ـ( .ُ

, كتسمي ىذه الفرقة نفسيا باألحبار أك األخكة في هللا أك (2)تعني المنعزلكف بالمغة اآلرامية
 الربانيكف .

نشػػػأت ىػػػذه الفرقػػػة فػػػي القػػػرف الثػػػاني قبػػػؿ المػػػيبلد, كمصػػػادرىـ التػػػكراة بأسػػػفارىا الخمسػػػة, "      
 . (3)" كد قداسة عندىـ تفكؽ أحيانان قداسة التكراةباإلضافة إلي الركايات الشفكية )التممكد(, كلمتمم

 مف عةائدىـ:
 . اإليماف بالبعث كالمبلئكة كاليـك اآلخر 
 . اإليماف بخمكد النفس كعصمة الحاخامات 
 . اإليماف بالمسيح المخمص, كالعمؿ عمى قياـ دكلتيـ 
 . ال يؤمنكف باألنبياء الذيف ظيركا في زمف السبي 

                                                           

 –األكلى  –القاىرة  –مكتبة النيضة المصرية  –( انظر: اعتقاد فرؽ المسمميف كالمشركيف : فخر الديف الرازم ُ)
 .ّٖص  –ـ ُّٖٗ

 –الثانية  –القاىرة  –دار الشركؽ   –: مكسكعة الييكد ك الييكدية ك الصييكنية : عبد الكىاب المسيرم ( انظرِ)
 . َُِ/ِ -ـََِٓ

 . ُِٖص –( الييكدية: أحمد شمبي ّ)
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بػػر ىػػي القاعػػدة الصػػمبة لمييكديػػة, كعمييػػا يعتمػػد جميػػكر الييػػكد, فيتمسػػككف ىػػذه الفرقػػة "تعت      
 . (1)بحرفية النص إلى أبعد الحدكد, ليذا ىـ مف أكثر الييكد تعصبان"

كليػػذه الفرقػػة امتػػداد مػػف خػػبلؿ فػػرؽ ظيػػرت فيمػػا بعػػد مثػػؿ : الربػػانيكف أك عممػػاء الشػػريعة,       
المتعصبيف إال أف الفرقة األخيػرة امتػازت عػف غيرىػا بشػدة كالحسيديـ كىـ المتصكفكف الزىاد, كفرقة 

 . (2)العدكانية ضد المتيميف بالبلدينية أك غير الخاضعيف لمييكد
قيؿ أنيػا تنتسػب إلػى الكػاىف "صػدكؽ", الػذم عػاش فػي القػرف الثالػث المػيبلدم,  ال د ق  ف : .ِ

 .  (3)كقيؿ إلى "صدكؽ" أحد أتباع سميماف 
 .(4)ف الجزاء إنما يتـ في الػدنيا"إكار البعث كالحساب كالجزاء كيقكلكف "تقكـ عقائدىـ عمى إن

 كذلؾ ينكركف التممكد, كال يعتقدكف إال بأسفار العيد القديـ .
كىػذه الفرقػة تيؤلػؼ كبػػار الكيػاف فػي فتػرة مػػا بعػد السػبي, كانضػمكا لممكػػابييف فػي الثػكرة ضػػد       

 عمى يد الركماف . م لحؽ بالمسيح في األذل الذ كبيره  الركماف, كاف ليـ دكره 
كػػػاف الصػػػدكقيكف محػػػافظيف, كيرفضػػػكف أم شػػػكؿ لمتطػػػكر فػػػي شػػػرائعيـ كعقائػػػدىـ, مركػػػز       

 . (5)اىتماميـ األمكر المادية كحرصيـ عمى االمتيازات األرستقراطية في نظاـ الطبقات
 الركايات الشفكية .كأعداء ىذه الفرقة يطمقكف عمييا "األبيقكريكف" أم الشاكيف المكذبيف ب

إنكػار المبلئكػة كالشػياطيف, كينكػركف القضػاء كالقػدر, كيقكلػكف بحريػة االختيػار كأف   مػف عةائػدىـ:
 (ٔ) اإلنساف ىك الذم يخمؽ أفعالو, كينكركف أيضان المسيح المنتظر.
 . (7)كاف ليذه الفرقة تأثيران كبيران خصكصان عمى فرقة القرائييف

ىػػذه الفرقػػة امتػػدادان لفرقػػة الفريسػػييف, كتسػػميتيـ ترجػػع إلػػى العيػػد القػػديـ تعتبػػر  فرقػػ  الةػػرائ  ف : .ّ
الػػذم يسػػمى "المقػػرا". نشػػأت ىػػذه الفرقػػة عمػػى يػػد رجػػؿ ييػػدعى عنػػاف بػػف داكد, ظيػػر فػػي أكاخػػر 
القػػرف الثػػامف بعػػد المػػيبلد فػػي بغػػداد زمػػف الخميفػػة العباسػػي أبػػي جعفػػر المنصػػكر, كليػػا تسػػمية 

                                                           

 . ْٓـ, ص ََِْ -الثانية  -دمشؽ  -األكائؿ لمنشر  -( الفرؽ كالمذاىب الييكدية: عبد المجيد ىمك ُ)
 . ٕر: الفرؽ الييكدية المعاصرة : أسماء السكيمـ, ص( انظِ)
 –األكلى  -المدينة المنكرة  -مكتبة الدار  -( انظر: الييكدية كالمسيحية : محمد ضياء الرحمف األعظمي ّ)

 . ُٖٗـ , صُٖٖٗ
 . ُٖ( بنك إسرائيؿ: الطنطاكم, ْ)
 . ِٓ( انظر: الفرؽ كالمذاىب الييكدية: عبد المجيد ىمك, صٓ)
 . ّٓ: عبد المجيد ىمك, صالمصدر السابؽانظر: ( ٔ)
 . َُ( انظر: الفرؽ الييكدية المعاصرة: أسماء السكيمـ, صٕ)
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تعتبػػر ىػػذه الفرقػػة الكتػػاب المقػػدس ىػػك المرجػػع الكحيػػد عنػػدىـ,  ,أتياأخػػرل "العنانيػػة", نسػػبة لنشػػ
 . (1)ينكركف التممكد, كال يعترفكف بسمطة الحاخامات كال يمتزمكف بقكانيف الربانييف

 مف عةائدىـ:

 . يخالفكف الييكد في األعياد كيـك السبت 

 ف الصالحيف .يؤمنكف بعيسى عميو السبلـ, إال أنيـ ال يعترفكف بنبكتو, بؿ ىك رجؿ م 

اسػػتمر كجػػكدىـ بشػػكؿ قػػكم, كظيػػر مػػف بيػػنيـ مػػدارس عمميػػة كثيػػرة, اىتمػػت بتعمػػيـ المغػػػة      
يراف .ك العبرية, كتفسير التكراة,   أكثر انتشارىا كاف في مصر كالعراؽ كالشاـ كتركيا كا 

 , كػػػػاف لمفكػػػر االعتزالػػػػي( 2)"يرجػػػع الفضػػػؿ إلػػػػييـ فػػػي ظيػػػػكر الفكػػػر اإلصػػػػبلحي الييػػػكدمك"      
اإلسبلمي تأثيران كبيران عمى فكر ىذه الفرقة, فيـ يرفضكف االلتزاـ بالتقاليد الربانية, كمف شدة تػأثيرىـ 
كانتشارىـ, انقسـ الييكد إلى قسميف في زمانيـ : المعسكر التممكدم, كالمعسكر القرائي, إال أف ىػذه 

أكركبػا كالمغػرب العربػي, كبػدأت الحركة بدأ يظير عمييػا الػذبكؿ حينمػا أخػذ الييػكد فػي االنتقػاؿ إلػى 
 .  (3)تظير سيطرة الييكد األكركبيكف )الربانيكف( عمى الفكر الييكدم

 ىذه الفرقة تعتبر مف أحدث الفرؽ الييكدية ظيكران في التاريخ الديني كالفكرم لمييكدم .      
يرغبيػا, فيػـ يقػابمكف ىذه الفرقة كظيفة أتباعيا كتابة التكراة, ككتابة الشريعة لمػف  فرق  الكتب  : .ْ

النساخ, كعيرفكا بأنيـ مف أكثر الييكد إلمامان بأحكاـ شريعتيـ, ثـ اتخػذكا الػكعظ كالتػدريس مينػة 
 . (4)ليـ

ٍٍ َجراَ  إِلَرر   , كلػـ يصػػفيـ باألمانػة : }ىػذه الفرقػة دكران بػارزان فػي حيػاة عيسػى أدت        ِحينَئِر

ي ٍِ يِسيُّوَن الَّ  .(5) {ِلَماٍَا يَتَعَدَّى تاَلَِميٍَُن تَْمِليدَ الشُّيُوخِ : َن ِمْن أُوُرَشِليَم لَائِِلينَ يَُسوَع َكتَبَةٌ َوفَِرّ

َوْيرررٌل لَُكررررْم أَيَُّهررررا اْلَكتَبَررررةُ  بالكتبػػػة كالفريسػػػػييف أيمػػػا تنديػػػػد :} كقػػػد نػػػدد المسػػػػيح عيسػػػى "

يِسيُّوَن اْلُمَراُإوَن! ألَنَُّكْم تُْغِلمُوَن َملَُكوَت السَّ  لُوَن أَْنتُْم َوالَ تَردَُعوَن َواْلفَِرّ َُ َماَواِت لُدَّاَم النَّاِس، فاَلَ تَْد

لُونَ  َُ ِليَن يَْد َِ  . (7)"(ٔ){الدَّا

                                                           

 . ُٖأسماء السكيمـ, صالييكدية المعاصرة: ( انظر: الفرؽ ُ)
 . ُِالفرؽ الييكدية المعاصرة: أسماء السكيمـ, ص (ِ)
 . ُُْص ( انظر: الفرؽ كالمذاىب الييكدية : عبد المجيد ىمك,ّ)
 . ِٖ( انظر: بنك إسرائيؿ : طنطاكم, صْ)
 . ِ-ُ/ُٓ( إنجيؿ متى: ٓ)
 .ُّ/ِّ( إنجيؿ متى: ٔ)
 . ٕٗ( الفرؽ كالمذاىب الييكدية: عبد المجيد ىمك, صٕ)
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يِسيُّوَن اْلُمَراُإوَن! ألَنَُّكْم تَؤُْكلُوَن بُيُوَت األََراِمرِل، وِلِعلَّرٍة }      تُِطيلُروَن َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها اْلَكتَبَةُ َواْلفَِرّ

ٍُوَن دَْينُونَةً أَْعَظمَ َصلَوَ  َُ ْ يِسيُّوَن اْلُمَراُإوَن! ألَنَُّكْم تَُطوفُوَن  .اتُِكْم. ِلٍِلَن تَؤ َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها اْلَكتَبَةُ َواْلفَِرّ

يالً َواِحدًا، َوَمتَ  َحَصَل تَْصنَعُونَهُ اْبنًا ِلَجَهنََّم أَْكثََر ِمنْ  َِ  . (1) {ُكْم ُمَضاَعفًااْلبَْحَر َواْلبَرَّ ِلتَْكَسبُوا دَ
"كبمػػػركر الكقػػػت كاأليػػػاـ تػػػكلى الكتبػػػة المناصػػػب الدينيػػػة العميػػػا, كعػػػاكنكا الحكػػػاـ فػػػي بمػػػكغ      

 . (2)غاياتيـ, كأصبحكا لممدارس كالمعابد رعاة كمشرفكف"

فرقة أصكليا أشكرية تدعى )شمركنيـ(, كىػـ مػف غيػر بنػي إسػرائيؿ, دخمػكا فػي فرق  ال امرة :  .ٓ
ييكديػػة, بنػػكا ليػػـ مدينػػة سػػميت بالسػػامرة, يسػػكنكف اآلف فػػي جريػػزيـ بػػالقرب مػػف مدينػػة الديانػػة ال
ليػػـ تػػكراتيـ الخاصػػة بيػػـ تتكػػكف مػػف خمسػػة أسػػفار فقػػط, كىػػي أسػػفار مكسػػى : سػػفر  ,نػػابمس

 (ّ) التككيف, كسفر الخركج, كسفر العدد, كسفر التثنية, كسفر البلكييف .

 (ْ)كىاركف, كال بكتاب غير التكراة"كالسامريكف "ال يؤمنكف بنبي غير مكسى 
 : (5) ىناؾ فرؽ  خرى إال  نيا  قؿ تأث رًا  انتشارًا مف الفرؽ ال ابؽ ذكرىا,  منيا

 كأغمبيـ يسكنكف أكركبا الشرقية كتركيا . :الربان  ف .ُ

عاشػػكا فػػي أكركبػػا الشػػػرقية, ككػػاف مقػػرىـ ألمانيػػا, نشػػأت عمػػى يػػد مكسػػػى  :الفرقػػ  اإل ػػبلح   .ِ
 مندلسكف .

كىػػـ الييػػكد األرثػػكذكس الػػذيف تمسػػككا بالييكديػػة كالربانيػػة القديمػػة, فػػي نفػػس  فرقػػ  المحافظػػ :ال .ّ
 المحظة رفضكا العنصرية كالتعصب, مف أبرز رجاليا "زكريا فرانكؿ" .

 
 

 

 

 

                                                           

 . ُٓ-ُْ/ِّ( إنجيؿ متى: ُ)
 . ِٖ( بنك إسرائيؿ : طنطاكم, صِ)
  –ـ َََِ –األكلى  –عماف  –مكتبة دنديس  – ( انظر: السامريكف : األصؿ كالتاريخ : إياد ىشاـ الصاحبّ)

 .ِّص
 .ّٖ( اعتقاد فرؽ المسمميف كالمشركيف : فخر الديف الرازم, صْ)
 . ّٓ( انظر : الفرؽ الييكدية : أسماء سكيمـ, صٓ)
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 المبحث الثاني
 منزل  ال ي د عند هللا,  نعـ هللا عم يـ 

  ف و مطمباف:
 هللا . المطمب األ ؿ: منزل  ال ي د عند

 المطمب الثاني: ِنعـ هللا تعالى عمى ال ي د .
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 المطمب األ ؿ
 عند هللا تعالى المزع م  منزل  ال ي د

لمييػػػكد دعػػػاكل كثيػػػػرة, منيػػػا أنيػػػػـ أصػػػحاب منزلػػػة عظيمػػػػة عنػػػد هللا تعػػػػالى, فيػػػـ أبنػػػػاء هللا       
غفكرة ليـ, كأف اليدل في إتباع سػبيميـ كأحباؤه, كأف النار لف تمسيـ إال أيامان معدكدة, كأف ذنكبيـ م

 كاإليماف بما أينزؿ عمييـ, كدعاكل كثيرة تناكليا القرآف الكريـ كبٌيف بطبلنيا, كأكضح فسادىا .

فػػػي ىػػػذا المطمػػػب سػػػأتناكؿ بالبحػػػث ىػػػذه الػػػدعاكل, مبينػػػان حقيقػػػة مكػػػانتيـ كمنػػػزلتيـ عنػػػد هللا       
  مف ىذه الدعا ى :ر الرازم ليا, تعالى, مسترشدان بتفسير كتحميؿ اإلماـ الفخ

 : بناء هللا   حباؤه .ٔ
ادعى الييكد مف بداية ظيكرىـ كحتى زماننا أنيـ أبناء هللا كأحباؤه, فقد كرد في سفر التثنية      

ْف َ ِمْعَت َ ْمًعا ِلَ ْ ِت الرَّبِّ ِإلِيَؾ ِلَتْحِرَص َ فْ }:  مباركة هللا لمييكد كتفضيميـ عمى كؿ خمقو  َ اِ 
,تَ   َ ْجَعُمَؾ الرَّبُّ ِإلُيَؾ ُمْ َتْعِمً ا َعَمى َجِم ِع َقَباِئؿ ْعَمَؿ ِبَجِم ِع َ َ اَ اُه الَِّتي َ َنا ُ  ِ  َؾ ِبَيا اْلَ ْ ـَ

َتُك ُف ِفي ُمَباَرًكا  .َ تَْأِتي َعَمْ َؾ َجِم ُع ىِذِه اْلَبَرَكاِت َ ُتْدِرُكَؾ, ِإَذا َ ِمْعَت ِلَ ْ ِت الرَّبِّ ِإلِيؾَ  اأَلْرِض,
َ ُمَباَرَكً  َتُك ُف َثَمَرُة َبْطِنَؾ َ َثَمَرُة َ ْرِضَؾ َ َثَمَرُة َبَياِئِمَؾ, ِنتَاُج .اْلَمِد َنِ , َ ُمَباَرًكا َتُك ُف ِفي اْلَحْةؿِ 

َناُث َغَنِمؾَ  َؾ, َ ُمَباَرًكا َتُك ُف ِفي ُمَباَرَكً  َتُك ُف َ مَُّتَؾ َ ِمْعَجُنَؾ. ُمَباَرًكا َتُك ُف ِفي ُدُخ لِ  .َبَةِرَؾ َ اِ 
َ َماَمَؾ. ِفي َطِر ؽ َ اِحَدٍة َ ْخُرُج َف َعَمْ َؾ,  َ ْجَعُؿ الرَّبُّ َ ْعَداَءَؾ اْلَةاِئِم َف َعَمْ َؾ ُمْنَيِزِم فَ  .ُخُر ِجؾَ 

َما َتْمَتدُّ ِإَلْ ِو َ ُدَؾ,  َ ِفي ُكؿِّ َ ْأُمُر َلَؾ الرَّبُّ ِباْلَبَرَكِ  ِفي َخزَاِئِنَؾ  .َ ْيُرُب َف َ َماَمؾَ  َ ِفي َ ْبِع ُطُرؽ
 (ٔ). {ُ ْعِط َؾ الرَّبُّ ِإلُيؾ َ ُ َباِرُكَؾ ِفي اأَلْرِض الَِّتي

ليذا يزعـ الييكد في كػؿ محفػؿ أنيػـ أبنػاء هللا كأحبػاؤه, كيعممػكا عمػى نشػر ترسػيخ مثػؿ ىػذه      
 فعؿ ما يرغبكف. الدعاكل المختمقة في عقكؿ األمـ األخرل, حتى يبرركا ألنفسيـ 

َ َقاَلػػػػْت اْلَ ُيػػػػ ُد ﴿كقػػػػد رد القػػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػييـ ردان قاصػػػػمان لػػػػدعكاىـ ىػػػػذه, قػػػػاؿ تعػػػػالى :      
ـْ َبَشٌر ِممَّْف خَ  ـْ َبْؿ َ ْنُت ـْ ِبُذُن ِبُك ُبُك ـَ ُ َعذِّ اُء َمػَؽ َ ْغِفػُر ِلَمػْف َ َشػَ النََّ اَرى َنْحُف َ ْبَناُء اَّللَِّ َ َ ِحبَّاُؤُه ُقْؿ َفِم

َمَ اتِ  ُب َمْف َ َشاُء َ َّلِلَِّ ُمْمُؾ ال َّ َلْ ِو اْلَمِ  رُ  َ ُ َعذِّ  . (ُٖ –)سكرة المائدة  ﴾َ اأَلْرِض َ َما َبْ َنُيَما َ اِ 

اآليػة فييػا حػذؼ لممضػاؼ تقػديره نحػف  (ِ) بّ ف اإلماـ الػرازي بطػبلف دعػ ى ال يػ د بة لػو:
 حقيقة مضاؼ إلى رسؿ هللا .أبناء رسؿ هللا فأضيؼ إلى هللا ما ىك في ال

                                                           

 . ٖ-ُ/ِٖ( سفر التثنية: ُ)
 . ُٖٗ/ُُانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ِ)
 



 

-ِٗ- 
 

إف زعػػـ الييػػكد أف عزيػػران ابػػف هللا, كالنصػػارل زعمػػكا أف المسػػيح ابػػف هللا, كالمسػػيح  ثػػـ قػػاؿ     
 كالعزير منيـ, صار ذلؾ كأنيـ قالكا نحف أبناء هللا .

كجممة القكؿ أف الييكد كالنصارل كانكا يركف أنفسيـ فضبلن عمى سائر الخمؽ بسػبب   بب دع اىـ:
 فيـ األفاضؿ مف األنبياء, حتى انتيكا في تعظيـ أنفسيـ إلى أف قالكا نحف أبناء هللا كأحباؤه .أسبل

ثػـ أجػاب أف مػا يبطػؿ ىػذه الػدعكل عػذاب هللا ليػـ فػي الػدنيا, كقػد حػدث ليػـ  ب اف بطبلف دعػ اىـ:
ف كاف الخطاب مكجو لييػكد المدينػة, مػع أف الػذيف عػذبكا ىػـ أسػبلفيـ, كالجػكاب  العذاب كالمسخ, كا 

 أف ييكد المدينة لما كانكا مف أسبلؼ المتقدميف حسنت ىذه اإلضافة .
 كىكذا يبطؿ الرازم أف يككف لمييكد منزلة عند هللا بككنيـ أبناء هللا كأحباؤه .

 :ـ تمس ال ي د إال   امًا معد داتدع ى  ف النار ل .ٕ
لى, كمنزلػة منػو, كأف هللا لػف يقسػك منطمؽ ىذه الدعكل مبني عمى أف لمييكد مكانة عند هللا تعا     

ػػَنا النَّػػاُر ِإالَّ َ  َّامػػًا َمْعػػُد َدًة ُقػػْؿ ﴿عمػػييـ, بػػؿ سػػيبلطفيـ, كيتغاضػػى عػػف سػػيئاتيـ :  َ َقػػاُل ا َلػػْف َتَم َّ
ـْ َتُة ُل َف َعَمى اَّللَِّ َما ال َتعْ  ـْ ِعْنَد اَّللَِّ َعْيدًا َفَمْف ُ ْخِمَؼ اَّللَُّ َعْيَدُه َ   .(َٖ)سكرة البقرة:  ﴾َمُم فَ  َاتََّخْذُت

 رد اإلماـ الرازم بنقضو لدعكاىـ مف خبلؿ :  م قؼ الرازي مف دع اىـ ىذه :
ـْ ﴿اسػػتنكار القػػرآف عمػػييـ فػػي قكلػػو تعػػالى    اًل: كىػػك اسػػتفياـ إنكػػارم, ألنػػو ال سػػبيؿ إلػػى  ﴾ َاتََّخػػْذُت

 . (ُ)بطبلف ىذا التقديرمعرفة ىذا التقدير إال بالسمع, فمما لـ يكجد الدليؿ السمعي, كجب 
, أف ىػػذا القػػكؿ مػػف قبػػائح (لػػف تمسػػنا النػػار إال أيامػػان معػػدكدة)الييػػكد بأنػػو  الػػرد عمػػى مػػزاعـ ثان ػػًا:

أقكاليـ كأفعاليـ, كىذا الجـز ال يككف عف طريؽ العقؿ أبدان, إنما يككف عف طريؽ السماع, كالسػماع 
منػػع القػػكؿ بغيػػر دليػػؿ, كأف مػػا جػػاز كجػػكده يسػػتفاد مػػف اآليػػة أنػػو يي , لػػـ يثبػػت فيبطػػؿ أسػػاس دعػػكاىـ

 .(ِ)كعدمو عقبلن لـ يجز المصير إلى اإلثبات أك النفي إال بدليؿ سمعي
بيذا تككف اآلية قد ردت عمى الييكد أبمغ رد حيث كذبتيـ, كأبطمت زعميـ أنيػـ ذكك حظػكة       

   مػػف عشػػرة أيػػاـ, كقيػػؿ أربعػػيف عنػػد هللا تعػػالى, كبالتػػالي لػػف يعػػذبيـ إال أيامػػان معػػدكدة قيػػؿ ىػػي أقػػؿ 
 .يكمان 
 :ف  دخؿ الجن  إال مف كاف  ي د اً زعميـ  نو ل .ٖ

مف مزاعـ الييكد كالتي أبطميا القرآف الكريـ دعكاىـ أنيـ المقربػكف إلػى هللا, دكف غيػرىـ مػف       
كيبػدد آمػاليـ: األمـ, كىك أقرب إلى الغركر كاألماني الباطمة, ليذا نجد القرآف يرد عمييـ ردان يبكػتيـ 

                                                           

 .َُٓ/ّالرازم,  ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخرُ)
 . ُّٓ/ّ, المرجع السابؽ( انظر: ِ)



 

-َّ- 
 

ـْ إِ ﴿ ـْ ُقػػْؿ َىػػاُت ا ُبْرَىػػاَنُك ـْ َ َقػػاُل ا َلػػْف َ ػػْدُخَؿ اْلَجنَّػػَ  ِإالَّ َمػػْف َكػػاَف ُىػػ دًا َ ْ  َنَ ػػاَرى ِتْمػػَؾ َ َمػػاِن ُُّي ْف ُكنػػُت
ـَ َ ْجَيػػُو َّلِلَِّ َ ُىػػَ  ُمْحِ ػػٌف َفَمػػُو َ ْجػػُرُه ِعْنػػَد َربِّػػِو َ ال َخػػ ْ  ,َ ػػاِدِق فَ  ـْ َبَمػػى َمػػْف َ ْ ػػَم ـْ َ ال ُىػػ ٌؼ َعَمػػْ ِي
 . (ُُِ-ُُُ)سكرة البقرة : . ﴾َ ْحَزُن فَ 

  (ٔ)ال ي د مف عدة  ج ه: مف رى الفخر الرازي ف اد ىذه الدع ى 

لقاء الشبو في قمكب المسمميف. - أ  إف ىذا القكؿ مف الييكد إنما ىك تخميط مف الييكد كا 

الكاذبػة, كلشػدة تمنػييـ كػذلؾ قػدركه حقػان إف ىذا ليس كعدان ربانيان ليـ, إنما ىك مف جممػة أمػانييـ  - ب
 في نفسو.

جاء لفظ أمػانييـ بػالجمع, ألف لمييػكد جممػة مػف األمػاني كلػيس أمنيػة كاحػدة, كىػي جميعػان أمػاني  - ت
 .باطمة

 ليس مع الييكد دليؿ كاحد يدؿ عمى صدقيـ . - ث

لؾ فقػػػد إف مػػػف يػػػدخؿ الجنػػػة ىػػػك مػػػف انقػػػاد كاستسػػػمـ  تعػػػالى طاعػػػة كعبػػػادة, كالييػػػكد ليسػػػكا كػػػذ - ج
 أشرككا مع هللا آلية أخرل, كعبدكا العجؿ مف دكف هللا, كأحمكا ألنفسيـ ما حرمو هللا عمييـ.

لقػػد تكعػػدىـ هللا بالعػػذاب األلػػيـ فػػي جيػػنـ فػػأنى ليػػـ دخػػكؿ الجنػػة, فضػػبلن عػػف دعػػكاىـ بأنػػو لػػف  - ح
ـَ َخاِلِد َف ِف َيا ُ ْ َلِئػَؾ ِإفَّ الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َ ْىِؿ اْلِكتَاِب َ اْلُمْشرِ ﴿يدخميا أحد غيرىـ:  ِك َف ِفي َناِر َجَينَّ

ـْ َشرُّ اْلَبِر َّ ِ   . (ٔ)سكرة البينة : . ﴾ُى

 دع اىـ  ف ذن بيـ مغف رة ليـ: .ٗ
       مػػػػػف مػػػػػزاعميـ الفاسػػػػػدة كأقػػػػػكاليـ الباطمػػػػػة, قػػػػػكليـ إف ذنػػػػػكبيـ مغفػػػػػكرة ليػػػػػـ, كىػػػػػذه الػػػػػدعكل      

   هللا, فيػػػي حػػػؽ ليػػػـ دكف النػػػاس, كأف هللا ال يعػػػامميـ مبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس أف ليػػػـ منزلػػػة خاصػػػة عنػػػد 
ـْ َخْمػٌؼ ﴿كما يعامؿ بقية البشر, ليذا كػاف رد القػرآف عمػييـ كاضػحان, قػاؿ تعػالى :  َفَخَمػَؼ ِمػْف َبْعػِدِى

ـْ َعػ ْف َ ػْأِتِي ـْ َ ِرُث ا اْلِكتَاَب َ ْأُخُذ َف َعَرَض َىػَذا اأَلْدَنػى َ َ ُة لُػ َف َ ػُ ْغَفُر َلَنػا َ اِ  َرٌض ِمْثمُػُو َ ْأُخػُذ ُه  ََلػ
ـْ ِم ثَاُؽ اْلِكتَاِب َ ْف ال َ ُة ُل ا َعَمى اَّللَِّ ِإالَّ اْلَحؽَّ َ َدَرُ  ا َما ِف ِو َ الدَّاُر اآلخِ  َرُة َخْ ٌر ِلمَِّذ َف ُ ْؤَخْذ َعَمْ ِي

ػػُك َف ِباْلِكتَػػاِب َ َ َقػػ ,َ تَّةُػػ َف َ َفػػبل َتْعِةمُػػ فَ  ػػبلَة ِإنَّػػا ال ُنِضػػ ُع َ ْجػػَر اْلُمْ ػػِمِح فَ َ الَّػػِذ َف ُ َم ِّ     . ﴾اُم ا ال َّ

 . (َُٕ-ُٗٔ)سكرة األعراؼ : 

 
                                                           

 . ّ/ْ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
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 (ُ)م قؼ الرازي مف ىذه الدع ى:
. كضػػػح الػػػرازم أف ظػػػاىر اآليػػػة أف الخمػػػؼ األكؿ ممػػػدكح كالخمػػػؼ الثػػػاني مػػػذمكـ, كلفظػػػة الخمػػػؼ أ

ذكف ػػػػػػاـ, كيأخػػػػػػكف اآلثػػػػػػػكا يفعمػػػػػػػؼ كانػػػػػػخمذا الػػػػػػػىفػػػػي اد, كأف ػػػػػػػا الفسػػػػػػػتسػػػػتعمؿ لمػػػػذـ, ألف معناى
 كيستحقركف الذنكب ثـ يقكلكف سيغفر لنا . اكم,ػػػالرش

. إف فػػػي اآليػػػة إخبػػػار عمػػػى إصػػػرارىـ عمػػػى الػػػذنكب, كالييػػػكد كػػػانكا يقطعػػػكف أف ذنػػػكبيـ الكبيػػػرة ب
العتقػػاد سػػتغفر, فيػػؿ اإلصػػرار عمػػى الػػذنب دليػػؿ عمػػى تػػكبتيـ كاسػػتغفارىـ, كيخػػالفيـ المسػػممكف ا

 بأنيـ يرجكف الغفراف .
 .مف تمقاء أنفسيـ. إف في اآلية تكبيخ عمى الييكد الفترائيـ الكذب عمى هللا كلقكليـ عميو سبحانو ج
 . رد هللا عمييـ دعكاىـ أنيـ ستغفر ذنكبيـ مع ككنيـ يصركف عمى أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ .ح
 ق ليـ ل س عم نا في األم  ف  ب ؿ:  .٘

الييػػكد غػػركر بعنصػػريتيـ, فزعمػػكا تمٌيػػزىـ, كبػػأنيـ األمػػة المفضػػمة عنػػد هللا تعػػالى, أصػػاب       
ـْ َقػاُل ا َلػْ َس َعَمْ َنػػا ِفػي اأُلمِّ ِّػ َف َ ػػِب ٌؿ ﴿كأنػو يحػؽ ليػـ مػا ال يحػؽ لغيػػرىـ مػف األميػيف :  َذِلػَؾ ِبػػَأنَُّي

ـْ َ ْعَمُم فَ   . (ٕٓعمراف : )سكرة آؿ  ﴾َ َ ُة ُل َف َعَمى اَّللَِّ اْلَكِذَب َ ُى
 :  قد رّد الفخر الرازي عمى دع ى ال ي د ىذه

 كضح الرازم أف اآلية دلت عمى أف الييكد ينقسمكف إلى قسميف:   اًل:
 . بعضيـ أىؿ أمانة: أما أىؿ األمانة فيـ الذيف أسممكا كصدقكا محمدان في نبكءتو.ُ
 كف عمى الخيانة. . بعضيـ أىؿ خيانة: أما الذيف بقكا عمى ييكديتيـ فيـ المصر ِ

, معنػاه اسػتحبلؿ الخيانػة, كأنػو لػيس فيمػا أصػبنا مػف ﴾َلْ َس َعَمْ َنا ِفي اأُلمِّ ِّ َف َ ِب ؿٌ ﴿قكلو :  ثان ًا:
سػبب  ,أمكاؿ العػرب سػبيؿ, كىػذا لػو عبلقػة بتعصػبيـ لػدينيـ مػف اسػتحبلؿ قتػؿ المخػالؼ كأخػذ مالػو

كالخمؽ لنا عبيد, كال سبيؿ كال تبعػة شػرعية فػي أكػؿ  ﴾َ ِحبَّاُؤهُ َنْحُف َ ْبَناُء اَّللَِّ  َ ﴿دعكاىـ ىذه قكليـ : 
 . (ِ)ماؿ العبد, كىذا االستحبلؿ مع كؿ األمـ, كليس مع العرب عمى كجو الخصكص

ىذه بعض دعاكل الييكد في أف ليـ المنزلة العظيمة عند هللا دكف بقية الخمؽ كالبشر, كمف       
خػرل, كمػا زاؿ ىػذا األمػر مسػتمران فػييـ حتػى زماننػا المعاصػر, ىنا يظيػر اسػتعبلؤىـ عمػى األمػـ األ

فيػػػـ يزعمػػػكف أنيػػػـ أصػػػحاب الحػػػؽ فػػػي فمسػػػطيف, كلػػػيس لغيػػػرىـ الحػػػؽ فييػػػا, كمػػػف حقيػػػـ أف يقتمػػػكا 
 كيشردكا كيصادركا أمكاؿ اآلخريف دكف أف يسأليـ أحد .

                                                           

 . ْٖ/ُٓ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
 . ُُِ/ٖ: الفخر الرازم, المرجع السابؽ( انظر: ِ)
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كبطبلنيػا, كالتػاريخ  إال أف القرآف يكذبيـ في كؿ دعاكييـ ىػذه, كيأخػذ عمػييـ الحجػة بكػذبيا     
يثبػػت أف الييػػكد يتصػػفكف عمػػى مػػدار الػػزمف كمػػو بعػػدـ الكفػػاء بالعيػػد, كبعػػدـ تقػػكل هللا تعػػالى, كاآليػػة 

 تفضحيـ في ذلؾ بإثبات كذبيـ عمى هللا تعالى. ةالكريم

 المطمب الثاني
 نعـ هللا تعالى عمى ال ي د

عمػى بنػي إسػرائيؿ بػألكاف مػف الػنعـ,  إف القارئ لمقرآف الكريـ يػرل بكضػكح أف هللا قػد تفضػؿ     
فيك سبحانو يذكر تفضيميـ عمى العالميف, كانجائيـ مف عػدكىـ, ككثػرة رسػمو كأنبيائػو ليػـ, كػؿ ذلػؾ 

 ليحمميـ عمى أف يقكمكا بكاجب الشكر لخالقيـ, كليحذرىـ مف ارتكاب معاصيو .

ـْ َ َ ْ فُػػ ا ِبَعْيػػِدي ُ  ِؼ ﴿َ ػػا َبِنػػي ِإْ ػػرَاِئ َؿ اْذُكػػُر ا ِنْعَمِتػػفقػد قػػاؿ تعػػالى:       ي الَِّتػػي َ ْنَعْمػػُت َعَمػػْ ُك
ـْ َ اِ  َّػػاَي َفػاْرَىُب فِ  َؿ َكػاِفٍر ِبػػِو َ ال َتْشػػَتُر ا  ,ِبَعْيػِدُك ـْ َ ال َتُك ُنػػ ا َ  َّ قًا ِلَمػػا َمَعُكػ َ فِمُنػػ ا ِبَمػا َ نَزْلػػُت ُمَ ػدِّ

ـْ َتْعَمُمػ فَ  َ ال ,ِبآَ اِتي َثَمنًا َقِمػ بًل َ اِ  َّػاَي َفػاتَُّة فِ  َ َ ِق ُمػ ا  ,َتْمِبُ ػ ا اْلَحػؽَّ ِباْلَباِطػِؿ َ َتْكُتُمػ ا اْلَحػؽَّ َ َ ْنػُت
بلَة َ فُت ا الزََّكاَة َ اْرَكُع ا َمَع الرَّاِكِع َف﴾  .(ّْ-َْ)سكرة البقرة :  ال َّ

مت عمػى ففي ىذه اآليات ذكر هللا جممة مف النعـ التي أنعميا عمى بنػي إسػرائيؿ, كمػا اشػتم     
بعػػػض التحػػػذيرات كاألكامػػػر, ففييػػػا تنبيػػػو لعقػػػكليـ كقمػػػكبيـ نحػػػك تمػػػؾ الػػػنعـ التػػػي أتػػػت عمػػػى سػػػبيؿ 

ـ, فػػإف المتحػػدث بػػنعـ هللا عميػػو فيػػو ياإلحسػػاف, كليقكمػػكا بحقكقيػػا, كأكثػػركا مػػف الحػػديث عنيػػا بألسػػنت
 إغراء بشكرىا .

  ىذا تف  ؿ ذكر بعض نعـ هللا تعالى عمى بني إ رائ ؿ:

 :يـ عمى العالم ف. تفض مٔ
ـْ َعَمػػػى قػػاؿ تعػػالى:  ػػػْمُتُك ـْ َ َ نِّػػػي َفضَّ ﴿َ ػػػا َبِنػػػي ِإْ ػػػرَاِئ َؿ اْذُكػػُر ا ِنْعَمِتػػػي الَِّتػػػي َ ْنَعْمػػػُت َعَمػػْ ُك

 . (ْٕ)سكرة البقرة :  اْلَعاَلِم َف﴾

 :ذٌكر الييكد بالنعـ مرة إثر مرةأف هللا يي   ذكر الرازي (ٔ) بب تذك ر ال ي د بالنعـ:

 لمحجة عمييـ. تككيدان  - أ

 مع اقترانو بالكعيد . كتحذيران مف ترؾ إتباع محمد  - ب

                                                           

 . ٔٓ/ّانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ُ)
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 .أف تفضيميـ عمى العالميف إنما ىك عالميف زمانيـ, فبل يمـز منو تفضيميـ عمى محمد  - ت

عمػػى عمكميػػا, ألف مػػنيـ القػػردة كالخنػػػازير,  تقصػػد باألفضػػمية المػػؤمنيف مػػنيـ, فيػػي ليسػػػ - ث
 . كعبدة العجؿ, كقتمة األنبياء.

كيكثر في التكراة ذكر أفضمية الييكد عمى غيرىـ, كأنيـ المفضمكف عمى كؿ األمـ كمف ذلؾ:      
بُّ إِلُهَن اْلعَْهدَ } ِه األَْحَكاَم َوتَْحفَُظوَن َوتَْعَملُونََها، يَْحفَُظ لََن الرَّ ٍِ  َواِِإْحَساَن َوِمْن أَْجِل أَنَُّكْم تَْسَمعُوَن ه

َْيِن أَْلَسَم آلبَائِنَ  ْمَرَن  ،اللٍَّ ََ َويُِحبَُّن َويُبَاِرُكَن َويَُكثُِّرَن َويُبَاِرُن ثََمَرةَ بَْطنَِن َوثََمَرةَ أَْرِضَن: لَْمَحَن َو

ُمبَاَرًكا تَُكوُن ا َوَزْيتََن َونِتَاَج بَمَِرَن َوإِنَاَث َغنَِمَن، َعلَ  األَْرِض الَّتِي أَْلَسَم آلبَائَِن أَنَّهُ يُْعِطيَن إِيَّاهَ 

بُّ َعْنَن ُكلَّ َمَرٍض،  َق َجِميعِ الشُّعُوِب. الَ يَُكوُن َعِميٌم َوالَ َعالٌِر فِيَن َوالَ فِي بََهائِِمنَ فَوْ  َويَُردُّ الرَّ

ِديئَِة الَّتِي َعَرْفتََها الَ يََضعَُها َعلَْيَن، بَْل يَْجعَلَُها َعلَ  ُكِلّ ُمْبِغِضينَ  َوُكلَّ  ُل ُكلَّ َوتَؤْكُ  أَْدَواِ  ِمْصَر الرَّ

بُّ إِلُهَن يَْدفَُع إِلَْيَن. الَ تُْشِفْك َعْينَاَن َعلَْيِهْم َوالَ تَْعبُد يَن الرَّ ٍِ  (ٔ) .{الشُّعُوِب الَّ

 :. نعم  إنجائيـ مف عد ىـٕ
أنجى هللا مكسى كمف معو مف بني إسرائيؿ, مف فرعكف كجنكده كفي ىػذا فضػؿ كنعمػة مػف      

ـْ ُ ػػ َء اْلَعػػَذاِب ﴿يقػػكؿ تعػػالى :  هللا عمػػييـ, يػػذكرىـ هللا بيػػا, ـْ ِمػػْف فِؿ ِفْرَعػػْ َف َ ُ ػػ ُم َنُك ْ َنػػاُك ْذ َنجَّ َ اِ 
ـْ َعِظ ـٌ  ـْ َببلٌء ِمْف َربُِّك ـْ َ ِفي َذِلُك ـْ َ َ ْ َتْحُ  َف ِنَ اَءُك  . (ْٗ)سكرة البقرة :  .﴾ُ َذبُِّح َف َ ْبَناَءُك

 (ٕ): ىميا ,الفائدة مف ذكر ىذه النعمة ب ف اإلماـ الرازي 

أف مػػا لحػػؽ ببنػػي إسػػرائيؿ عمػػى يػػد فرعػػكف كجنػػكده ىػػك مػػف أعظػػـ مػػا ييمػػتحف بػػو النػػاس, كصػػار  - أ
تخمػػيص هللا ليػػـ مػػف ىػػذه المحػػف مػػف أعظػػـ الػػنعـ, كعظػػـ النعمػػة يكجػػب المبالغػػة فػػي الطاعػػة, 

 كالبعد عف المعصية, لذا ذكر هللا ىذه النعمة العظيمة ليمزميا الحجة كليقطع عذرىـ .

لما عرفكا أنيـ كانكا في نياية الذؿ, ككػاف عػدكىـ فػي نيايػة العػز, إال أنيػـ كػانكا محقػيف, أنيـ  - ب
       ككػػػػاف خصػػػػميـ مػػػػبطبلن, فكأنػػػػو تعػػػػالى يقػػػػكؿ ليػػػػـ : ال تغتػػػػركا بكثػػػػرة أمػػػػكالكـ كال بقػػػػكة مركػػػػزكـ, 

فػإف كال تستيينكا بالمسػمميف لقمػة ذات يػدىـ, فػإف الحػؽ إلػى جػانبيـ, كمػف كػاف الحػؽ إلػى جانبػو 
 العاقبة ال بد أف تككف لو .

يـ نجػػاة ليػػـ حػػاؿ إيمػػانيـ كفييػػا أف نجػػاة أسػػبلف اآليػػة خطػػاب لمييػػكد الػػذيف كػػانكا زمػػف النبػػي  - ت
 .كطاعتيـ

                                                           

 ُٔ-ُِ/ٕ( سفر التثنية: ُ)
 . ُٕ/ّ: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, انظر (ِ)
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 :. نعم  انفبلؽ البحر ليـٖ
ـْ َ َ ْغَرقْ ﴿ىػػػذه النعمػػػة أتػػػـ هللا بيػػػا نجػػػاتيـ مػػػف عػػػدكىـ :  ـْ اْلَبْحػػػَر َفَأْنَجْ َنػػػاُك ْذ َفَرْقَنػػػا ِبُكػػػ       َنػػػا َ اِ 

ـْ َتنُظُر َف﴾  .(َٓ)سكرة البقرة :  فَؿ ِفْرَعْ َف َ َ ْنُت

ييذٌكر هللا ييكد المدينة بما مٌف عمى آبائيـ مف النعـ كالفضؿ, ككيؼ أنو أنجاىـ مف عػدكىـ      
 كأقر عيكنيـ بيبلؾ ىذا العدك أماميـ, كتخميصيـ مف سكء عذابو ليـ .

  (ٔ):رتب  عمى نعم  نجاتيـ,  غرؽ عد ىـ فةاؿ ذكر الرازي الف ائد الدن     المت

عمػػـ أف ىػػذه الكاقعػػة تضػػمنت نعمػػان كثيػػرة عمػػى بنػػي إسػػرائيؿ فػػي الػػديف كالػػدنيا, أمػػا نعػػـ الػػدنيا فمػػف ا 
 :منياكجكه, 

أنيـ لما اقتربكا مػف البحػر أصػبحكا فػي مكقػؼ حػرج ألف فرعػكف كجنػكده مػف كرائيػـ, كالبحػر مػف  - أ
 ىـ .ك جاءىـ بعده الفرج, بانفبلؽ البحر كىبلؾ عدأماميـ, فحصؿ ليـ خكؼ عظيـ, 

 أف هللا تعالى خصيـ بيذه النعمة العظيمة, كالمعجزة الباىرة تكريمان كرعاية ليـ . - ب

ـٌ ليػـ األمػف عمػى حالػو, كذلػؾ نعمػة عظمػى  - ت أنيـ بإغراؽ فرعكف كجنده تخمصػكا مػف العػذاب, كتػ
فقػػد يعػػكد لتعػػذيبيـ مسػػتقببلن, فممػػا تػػـ ألنيػػـ لػػك نجػػكا دكف ىػػبلؾ فرعػػكف لبقػػي خػػكفيـ عمػػى حالػػو, 

 الغرؽ, تـ األماف كاالطمئناف لبني إسرائيؿ .
 (ٕ)منيا : ,ثـ  ب ف الرازي الف ائد الد ن   المترتب  عمى نعم  نجاتيـ  ىي مف  ج ه

كالشبيات, عمػى صػدؽ  ,أف قكـ مكسى لما شاىدكا تمؾ المعجزة الباىرة زالت عف قمكبيـ الشككؾ - أ
 مكسى.

 شاىدكا ذلؾ صار داعيان ليـ عمى الثبات كاالنقياد ألكامر نبييـ . أنيـ لما - ب

أنيـ عرفكا أف األمكر كميا بيد هللا تعالى, كذلؾ يكجب انقطاع القمب عف عبلئؽ الػدنيا, كاإلقبػاؿ  - ت
 كمية عمى إتباع أكامر الخالؽ .

ِإَلػى ُم َ ػى َ ْف اْضػِرْب َفَأْ َحْ َنػا ﴿كقد تكرر ذكر ىذه النعمة مرة أخرل في سكرة الشػعراء :       
َـّ اآلَخِر فَ  ,ِبَعَ اَؾ اْلَبْحَر َفانَفَمَؽ َفَكاَف ُكؿُّ ِفْرٍؽ َكالطَّْ ِد اْلَعِظ ـِ  َ َ ْنَجْ َنا ُم َ ى َ َمْف َمَعػُو  ,َ َ ْزَلْفَنا َث

َـّ َ ْغَرْقَنا اآلَخِر فَ  ,َ ْجَمِع فَ  ـْ ُمػْؤِمِن فَ ِإفَّ ِفػي َذِلػَؾ آلَ ػً  َ َمػا َكػاَف َ ْكثَػرُ  ,ُث , (ٕٔ-ّٔ)سػكرة الشػعراء :  ﴾ُى
تباع دينو الحؽ, ديف محمد   .كىي دعكة ليـ ألف يستمركا عمى شكر هللا كا 

                                                           

 . ٕٓ/ّ: الفخر الرازم, انظر: مفاتيح الغيب (1)

 . ٕٔ/ّ: الفخر الرازم, المصدر السابؽانظر:  (2)
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 . نعم  بعثيـ بعد م تيـ:ٗ
ر الييكد بالنعـ الكثيرة عمى أسػبلفيـ, كمنيػا نعمػة بعػثيـ مػف يتذكفي تستمر اآليات القرآنية      

ذْ ﴿بعد مكتيـ, قاؿ تعػالى :  ػاِعَةُ   َ اِ  ـْ ال َّ ـْ َ ا ُم َ ى َلْف ُنْؤِمَف َلَؾ َحتَّػى َنػَرى اَّللََّ َجْيػَرًة َفَأَخػَذْتُك ُقْمُت
ـْ َتنُظُر فَ  ـْ َتْشُكُر فَ  ,َ َ ْنُت ـْ َلَعمَُّك ـْ ِمْف َبْعِد َمْ ِتُك َـّ َبَعْثَناُك  . (ٔٓ-ٓٓ)سكرة البقرة :  ﴾ُث

رائيؿ كقػػػت أف تجػػػاكزتـ حػػػدكدكـ كتعنػػػتـ فػػػي كاذكػػػركا يػػػا بنػػػي إسػػػ":  مجمػػػؿ معنػػػى اآل تػػػ ف     
الطمب, فقمتـ لنبيكـ مكسى بجفاء كغمظة : لف نؤمف لؾ, كلف نقر بما جئتنا بو حتػى نػرل هللا عيانػان 
كعبلنية, فيأمر باإليماف بؾ, كبما جئت بو, فأخذتكـ العقكبة التي صعقتكـ بسػبب جيمكػـ كتطػاكلكـ 

, لكي ةـ بمطفنا كرحمتنا فأحييناكـ مف بعد أف أخذتكـ الصاعقتشاىدكنيا بعيكنكـ, ثـ مننا عميك ـكأنت
 . (ُ)"تشكركا هللا عمى نعمو التي مف جممتيا إعادتكـ إلى الحياة مف بعد مكتكـ

 (ِ) ىي مف  ج ه: لآل   ما ف يا مف نعـ عمى ال ي د, هد الرازي مف خبلؿ تف  ر  عدّ   

 ميص عف العقاب كفكز بالثكاب .تذكير لمييكد بيذه النعمة العظيمة لما فييا مف تخ - أ

 فييا تحذير لييكد المدينة أف يفعمكا ما يستحقكا بسببو ما فيعؿ بأسبلفيـ . - ب

 .بأسبلفيـ في جحكدىـ لنبكة مكسى  معجزات النبي محمد لتشبيييـ في جحكدىـ  - ت

ممػا يبلقػي مػف الييػكد كتثبيػت لقمبػو عمػى الصػبر كمػا صػبر أكلػك   في اآليػة تسػمية لمنبػي - ث
 مف الرسؿ . العـز

لك صٌحت لكاف أكلى باإليماف بيا الييػكد,  في اآلية إزالة لشبية مف يقكؿ إف نبكة محمد  - ج
 فبل عجب مف مخالفتيـ لو عميو الصبلة كالسبلـ .

إخبار النبي عف ىػذه القصػص كىػك األمػي, كلػـ يشػتغؿ بػالتعميـ, كجػب أف يكػكف ذلػؾ عػف  - ح
 . عز كجؿ كحي مف هللا

ء بعد اإلماتة(, كقعت لمييكد حينما أكجب هللا عمى عىبدة العجؿ قتؿ كىذه الكاقعة )اإلحيا - خ
 أنفسيـ.

 . نعم  عف ه عنيـ بعد عبادتيـ لمعجؿ:٘
ـْ َظاِلُم فَ ﴿ ـْ اْلِعْجَؿ ِمْف َبْعِدِه َ َ ْنُت َـّ اتََّخْذُت ْذ َ اَعْدَنا ُم َ ى َ ْرَبِع َف َلْ َمً  ُث ـْ  ,َ اِ  َـّ َعَفْ َنا َعْنُك ُث

ـْ َتْشُكُر فَ ِمْف َبعْ   . (ِٓ)سكرة البقرة :  ﴾ِد َذِلَؾ َلَعمَُّك

                                                           

 . ّْٔ( بنك إسرائيؿ: طنطاكم, ُ)
 . ٖٖ/ّ: الفخر الرازم, : مفاتيح الغيبانظر (ِ)
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كذلؾ في حضكر  أف اآلية ذكرت إظيار هللا تعالى لدرجة مكسى  (ٔ)بّ ف اإلماـ الرازي
نزاؿ التكراة, كا عبلءن لدرجة بني إسرائيؿ كتعريؼ الناس بمقاميـ.  ميقات هللا كا 

بيت اآلية عمى أف ضرر الكفر ال يعكد إال كذلؾ ن ,إال أنيـ أتكا بأقبح أنكاع الجيؿ كالكفر
 عمى أىمو.

بياف نعمة هللا عمى بني إسرائيؿ كذلؾ في عفكه عنيـ مع معصيتيـ  بانتيت اآلية ثـ       
  تعالى, كؿ ذلؾ في مقابؿ شكرىـ  كعكدتيـ لمطاعة كبعدىـ عف المعصية.

 :. نعم  إ تاء م  ى الت راة ليدا تيـٙ
ْذ فَتْ َنا﴿ ـْ َتْيَتُد فَ  َ اِ   . (ّٓ)سكرة البقرة :  ﴾ُم َ ى اْلِكتَاَب َ اْلُفْرَقاَف َلَعمَُّك

 مف ذن بيـ: بو . نعم  إرشادىـ إلى ما  تخم  فٚ
ـْ اْلِعْجَؿ َفُت ُب ا ِإَلى َباِرِئكُ ﴿ ـْ ِباتَِّخاِذُك ـْ َ نُفَ ُك ـْ َظَمْمُت ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَةْ ِمِو َ ا َقْ ـِ ِإنَُّك ـْ َ اِ 

ـْ ِإنَُّو ُىَ  التَّ َّاُب الرَِّح ـُ فَ  ـْ َفتَاَب َعَمْ ُك ـْ ِعْنَد َباِرِئُك ـْ َخْ ٌر َلُك ـْ َذِلُك  . (ْٓ)سكرة البقرة :  ﴾اْقُتُم ا َ نُفَ ُك

نزاؿ المف  ال م ى عم يـ:ٛ  . نعم  تظم ميـ بالغماـ  ا 
ـْ الْ ﴿ ـَ َ َ نَزْلَنا َعَمْ ِي ـْ اْلَغَما ـْ َ َما َ َظمَّْمَنا َعَمْ ِي ْمَ ى ُكُم ا ِمْف َط َِّباِت َما َرَزْقَناُك َمفَّ َ ال َّ

ـْ َ ْظِمُم فَ   . (ٕٓ)سكرة البقرة :  ﴾َظَمُم َنا َ َلِكْف َكاُن ا َ نُفَ ُي

 أف ىذه النعمة ىي النعمة السابعة مف نعـ هللا عمى بني إسرائيؿ. (ٕ)ذكر اإلماـ الرازي

فقد سٌخر هللا ليـ السحاب يسير  ,كتيـ في التيوكأف ىذا اإلظبلؿ كاف بعد بعثيـ مف م
بسيرىـ, يظمميـ مف الشمس, فيحمييـ مف حر الصحراء, مع كؿ ىذه النعـ إال أف بني إسرائيؿ 

ـْ ﴿ظممكا أنفسيـ بكفرىـ كعصيانيـ , فكاف العقاب الكاقع عمييـ :  َ َما َظَمُم َنا َ َلِكْف َكاُن ا َ نُفَ ُي
  . ﴾َ ْظِمُم فَ 

 : تمك نيـ مف دخ ؿ ب ت المةدس  نك  يـ عف ذلؾ . نعم ٜ
دًا َ ُق ُل ا ﴿ ـْ َرَغدًا َ اْدُخُم ا اْلَباَب ُ جَّ ْذ ُقْمَنا اْدُخُم ا َىِذِه اْلَةْرَ َ  َفُكُم ا ِمْنَيا َحْ ُث ِشْئُت ِحطٌَّ  َ اِ 

ـْ َ َ َنِز ُد اْلُمْحِ ِن فَ  ـْ َخَطاَ اُك ـْ َفَأنَزْلَنا َعَمى َفَبدََّؿ الَِّذ َف  ,َنْغِفْر َلُك َظَمُم ا َقْ اًل َغْ َر الَِّذي ِق َؿ َلُي
َماِء ِبَما َكاُن ا َ ْفُ ُة فَ   . (ٗٓ-ٖٓ)سكرة البقرة :  ﴾الَِّذ َف َظَمُم ا ِرْجزًا ِمْف ال َّ

                                                           

  َٖ/ّمفاتيح الغيب: الفخر الرازم, انظر:  (ُ)
 . ِٗ/ّانظر: المصدر السابؽ : الفخر الرازم,  (ِ)



 

-ّٕ- 
 

أف ىذه النعمة ىي الثامنة مف نعـ هللا عمى بني إسرائيؿ, كىي نعمة  ذكر اإلماـ الرازي
مف النعـ, حيث أف النعـ السابقة كميا نعـ عاجمة, تتعمؽ بالدنيا مف جكانب  تختمؼ عف سابقاتيا

 متعددة, أما ىذه النعمة فيي نعمة متعمقة بأمر الديف كمحك الذنكب.

ال أمر إباحة, كالقرية ىي بيت المقدس, استدلكا عميو بقكلو  كجكبكاألمر في اآلية أمر      
(, ىي َ ُق ُل ا ِحطَّ ٌ أما قكلو تعالى ) (.ُِالمائدة:)سكرة . َض اْلُمَةدََّ َ ﴾﴿َ ا َقْ ـِ اْدُخُم ا اأْلَرْ  تعالى:

 كممات فييا إشعار بالتكبة .
حاصؿ األمر أف هللا أمر القكـ بأف يدخمكا الباب عمى كجو الخضكع كأف يذكركا بمسانيـ 

  (ُ) ار بالمساف.التماس حط الذنكب حتى يككنكا جامعيف بيف ندـ القمب كخضكع الجكارح كاالستغف

  . نعم  إغاثتيـ بالماء بعد  ف اشتد بيـ العطش :ٓٔ

ْذ اْ َتْ َةى ُم َ ى ِلَةْ ِمِو َفُةْمَنا اْضِرْب ِبَعَ اَؾ اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُو اْثَنتَا َعْشَرَة ﴿     َ اِ 
ـْ ُكُم ا َ اْشَرُب ا ِمْف رِ  ـَ ُكؿُّ ُ َناٍس َمْشَرَبُي        ﴾ْزِؽ اَّللَِّ َ ال َتْعَثْ ا ِفي اأَلْرِض ُمْفِ ِد فَ َعْ نًا َقْد َعِم

 . (َٔ)سكرة البقرة : 

أف ىذه النعمة ىي التاسعة مف نعـ هللا عمى بني إسرائيؿ, كىي جامعة لنعـ  (ٕ)بّ ف الرازي
 الدنيا كالديف .

التيو, كاإلنعاـ بالماء  أما الدنيا فؤلف هللا أزاؿ عنيـ الحاجة الشديدة لمماء, كلكاله ليمككا في      
 في التيو أعظـ مف اإلنعاـ بالماء في الكضع المعتاد, الشتداد حاجة الناس إليو .

أما ككنيا مف نعـ الديف فذلؾ إلظيارىا الدالئؿ عمى كجكد الصانع كقدرتو كعممو, كأنيا مف 
  . أصدؽ الدالئؿ عمى صدؽ مكسى 

 : م قؼ ال ي د مف نعـ هللا تعالى
ما يعكدكا لكفرىـ كجحكدىـ,  إال أنيـ سرعافما أنعـ هللا بو عمى بني إسرائيؿ, رغـ      

لَُّ  َ اْلَمْ َكَنُ  َ َباُء ا ِبَغَضٍب ِمْف اَّللَِّ َذِلَؾ ﴿ قاؿ تعالى:كمعصيتيـ  تعالى,  ـْ الذِّ َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي
ـْ َكاُن ا َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم فَ  )سكرة  ﴾النَِّب ِّ َف ِبَغْ ِر اْلَحؽِّ َذِلَؾ ِبَما َعَ ْ ا َ َكاُن ا َ ْعَتُد فَ  ِبَأنَُّي

 . (ُٔالبقرة : 
لَّ ُ ﴿قكلو تعالى   ة ؿ الفخر الرازي : ـْ الذِّ بمعنى جعمت الذلة محيطة بيـ  ﴾َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي

 مشتممة عمييـ .
                                                           

 .ّٗ/ّ: الفخر الرازم, : مفاتيح الغيب( انظرُ)
 .َُُ/ّ: الفخر الرازم, : المصدر السابؽانظر (ِ)
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 المحنة عمييـ. كأما المسكنة فالمراد بيا الفقر كالفاقة كتشديد     
أم استكلى عمييـ غضب هللا, كالغضب ىنا إرادة  ﴾َ َباُء ا ِبَغَضٍب ِمْف اَّللَِّ ﴿كأما:      

 .(ُ)االنتقاـ

كىكذا يجمي لنا اإلماـ الفخر الرازم حقيقة الييكد, كبياف ما أنعـ هللا بو عمييـ, كما خصيـ      
 .أشربكا في قمكبيـ الكفر كالمعصية, ك بو دكف األمـ, إال أنيـ مردكا عمى الجحكد كالنكراف

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . َُٗ/ّ: الفخر الرازم, مفاتيح الغيب( انظر : ُ)
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 المبحث الثالث
 عةاب هللا تعالى لم ي د

  ف و مطمباف:
 المطمب األ ؿ: عةاب هللا تعالى لم ي د في الدن ا .
 المطمب الثاني: عةاب هللا تعالى لم ي د في اآلخرة .
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 المطمب األ ؿ
 الدن ا عةاب هللا تعالى لم ي د في الح اة

ترككا عبادة اإللو الكاحد الحؽ إذ عاش الييكد حياة ردة عمى دينيـ كتمرد عمى أنبيائيـ,      
كذبكا الرسؿ, كقتمكا األنبياء, كاستحمكا كؿ المحٌرمات, ليذا تكعدىـ هللا ك إلى عبادة العجؿ كاألصناـ, 

 .منو ما كاف في الدنيا كمنو ما كاف في اآلخرة فبالعذاب كاالنتقاـ, 
     في ىذا المطمب سيككف الحديث عف عقاب الييكد في الدنيا, كمف صنكؼ ىذا العذاب     

 ما  مي:

 . غضب هللا عم يـ في الح اة الدن ا:ٔ
ـْ َغْ ِر اْلَمْغُض ِب َعَمْ ِيـْ ﴿قاؿ تعالى :   . (ٕ)سكرة الفاتحة : . ﴾ِ رَاَط الَِّذ َف َ ْنَعْمَت َعَمْ ِي

, قاؿ قتادة : غضب هللا (َٗ)سكرة البقرة : . ﴾ ا ِبَغَضٍب َعَمى َغَضبٍ َفَباءُ ﴿كقاؿ تعالى : 
 . (ُ)عمييـ بكفرىـ باإلنجيؿ بعيسى, كغضب عمييـ بكفرىـ بالقرآف كبمحمد صمى هللا عميو كسمـ

ـْ قَ ﴿كقكلو تعالى :       ْد َ ِئُ  ا ِمْف اآلِخَرِة َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ال َتَتَ لَّْ ا َقْ مًا َغِضَب اَّللَُّ َعَمْ ِي
, كقد تكرر ذكر الغضب كالمعنة بحؽ (ُّ)سكرة الممتحنة : . ﴾َكَما َ ِئَس اْلُكفَّاُر ِمْف َ ْ َحاِب اْلُةُب رِ 

 الييكد في القرآف الكريـ مراران .
  :(ٕ)بّ ف اإلماـ الفخر الرازي  مر الغضب فةاؿ 

 ف المغضكب عمييـ ىـ الييكد.إ 
  يدؿ عمى ككنيـ فاعميف لمقبائح باختيارىـ .غضب هللا عمييـ 

  . لعنيـ مف هللا تعالى:ٕ
ـَ َذِلَؾ ﴿قاؿ تعالى :       ُلِعَف الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َعَمى ِلَ اِف َداُ  َد َ ِع َ ى اْبِف َمْرَ 

 . (ٖٕ)سكرة المائدة : . ﴾ِبَما َعَ ْ ا َ َكاُن ا َ ْعَتُد فَ 
. قاؿ : لعنكا بكؿ ﴾ُلِعَف الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ ؿَ ﴿ابف عباس رضي هللا عنيما : عف      

في الزبكر, كلعنكا عمى  في التكراة, كلعنكا عمى عيد داكد  لساف, لعنكا عمى عيد مكسى 
 . (ّ)في القرآف في اإلنجيؿ, كلعنكا عمى عيد محمد  عيد عيسى 

                                                           

 . ُِٕ/ُ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 .ِْٔ/ُخر الرازم , ( المصدر السابؽ: الفِ)
 .ُّٕ/ٔالبياف : الطبرم :  ( جامعّ)
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لطرد كاإلبعاد عف الخير, كىك الطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السخط, كذلؾ مف ا    ؿ المعف:     
هللا تعالى في اآلخرة عقكبة, كفي الدنيا انقطاع مف قبكؿ رحمتو كتكفيقو, كمف اإلنساف دعاء عمى 

 . (ُ)غيره

 كقد تكرر كركد المعنة لمييكد في القرآف الكريـ أكثر مف مرة كألسباب مختمفة, كقد استحقكا     
 منيا:المعنة لعدة أسباب, 

 : ـْ َفَةِم بًل َما ُ ْؤِمُن فَ ﴿ لعن ا ب بب كفرىـ ـْ اَّللَُّ ِبُكْفرِِى           ﴾َ َقاُل ا ُقُم ُبَنا ُغْمٌؼ َبْؿ َلَعَنُي

 . (ٖٖ)سكرة البقرة : 
 ـْ َتَر ِإَلى الَّ ﴿:  لعن ا ب بب تفض ميـ لمشرؾ  عبادة األ ثاف عمى ما جاء مف عند هللا ِذ َف  ََل

     ُ  ُت ا َنِ  بًا ِمْف اْلِكتَاِب ُ ْؤِمُن َف ِباْلِجْبِت َ الطَّاُغ ِت َ َ ُة ُل َف ِلمَِّذ َف َكَفُر ا َىُؤالِء َ ْىَدى 
ـْ اَّللَُّ َ َمْف َ ْمَعْف اَّللَُّ َفَمْف َتِجَد َلُو َنِ  راً  ,ِمْف الَِّذ َف فَمُن ا َ ِب بلً             ﴾ُ ْ َلِئَؾ الَِّذ َف َلَعَنُي

 . (ِٓ-ُٓ)سكرة النساء : اآلية 

 : ـْ َ ُلِعُن ا ﴿ لعن ا ل  فيـ هللا بال فات التي ال تم ؽ َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َ ُد اَّللَِّ َمْغُم َلٌ  ُغمَّْت َ ْ ِد ِي
ـْ َما ُ نِزَؿ ِإَلْ َؾ ِمْف َربَِّؾ ِبَما َقاُل ا َبْؿ َ َداُه َمْبُ  َطتَاِف ُ نِفُؽ َكْ َؼ َ َشاُء َ َلَ ِز َدفَّ َكِث رًا ِمْنيُ 

ـْ اْلَعَداَ َة َ اْلَبْغَضاَء ِإَلى َ ْ ـِ اْلِةَ اَمِ  ُكمََّما َ ْ َقُد ا َناراً   ِلْمَحْرِب َ ْطَفَأَىا ُطْغَ انًا َ ُكْفرًا َ  َْلَةْ َنا َبْ َنُي
 . (ْٔ)سكرة المائدة :  ﴾ْفِ ِد فَ اَّللَُّ َ َ ْ َعْ َف ِفي اأَلْرِض َفَ ادًا َ اَّللَُّ ال ُ ِحبُّ اْلمُ 

 ـَ َعْف ﴿ : لعن ا لتحر فيـ كبلـ هللا  مع  تيـ مع معرفتيـ لمحؽ ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا ُ َحرُِّف َف اْلَكِم
ـْ َ َطْعنًا  ِفي الدِّ ِف َمَ اِضِعِو َ َ ُة ُل َف َ ِمْعَنا َ َعَ ْ َنا َ اْ َمْع َغْ َر ُمْ َمٍع َ رَاِعَنا َلّ ًا ِبأَْلِ َنِتِي
ـْ اَّللَُّ  ـْ َ َ ْقَ ـَ َ َلِكْف َلَعَنُي ـْ َقاُل ا َ ِمْعَنا َ َ َطْعَنا َ اْ َمْع َ انُظْرَنا َلَكاَف َخْ رًا َلُي ـْ َفبل َ َلْ  َ نَُّي  ِبُكْفرِِى

 . (ْٔ)سكرة النساء :  ﴾ُ ْؤِمُن َف ِإالَّ َقِم بلً 

ذ آيمة" لما اعتدكا في السبت بأخيعني أصحاب السبت كىـ أىؿ " قاؿ الفخر الرازي:
: الميـ العنيـ كاجعميـ آية فمسخكا قردة, كأصبحكا خنازير, ككانكا خمسة الحيتاف, قاؿ داكد 

 آالؼ رجؿ ما فييـ امرأة كال صبي.
إف الييكد يفتخركف بأنا مف أكالد األنبياء, فذكر هللا تعالى ىذه اآلية  قاؿ بعض العمماء :

 ف عمى ألسنة األنبياء.لتدؿ عمى أنيـ ممعكنك 

 , كلعنا مف يكذبو .قيؿ إف داكد كعيسى عمييما السبلـ بشرا بمحمد      

                                                           

مادة ؿ ع ف, كمفردات القرآف :  -ُّٕٗ –مصر  –دار المعارؼ  –( انظر : مختار الصحاح : محمد الرازمُ)
 . ُْٓ -بيركت -الراغب األصفياني, .)الحسيف بف عمي(, مكتبة نزار الباز



 

-ِْ- 
 

كاف لعنيـ بسبب أنيـ يعصكف كيبالغكف في ذلؾ العصياف, كىذه المعصية ىي أنيـ كانكا 
 ال يتناىكف عف منكر فعمكه, فكانكا ال ينيى بعضيـ بعضان .

تقدـ كصؼ الحاضريف منيـ بأنيـ يتكلكف الكفار كعبدة ثـ قاؿ: لما كصؼ أسبلفيـ بما      
 . (ُ)األكثاف

  . عذبيـ بال اعة :ٖ
ـْ َ ا ُم َ ى َلْف ُنْؤِمَف َلَؾ َحتَّى َنَرى اَّللََّ َجْيَرًة ﴿قاؿ تعالى :  ْذ ُقْمُت ـْ َ اِ  اِعَةُ  َ َ ْنُت ـْ ال َّ َفَأَخَذْتُك

 . (ٓٓ)سكرة البقرة : . ﴾َتنُظُر فَ 

كؿ أمر ىائؿ رآه أك عاينو أك أصابو, حتى يصير مف ىكلو كعظيـ شأنو إلى " : حة ة  ال اعة
لى ذىاب عقؿ كغمكر فيـ, أك فقد بعض آالت الجسـ, صكتان كاف ذلؾ أك ناران  اليبلؾ كالعطب, كا 

 . (ِ)"أك زلزلة, أك رجفان 

 ق الف :لممفسريف في الصاعقة  (ّ)قاؿ الفخر الرازي:

 أنيا المكت. األ ؿ:

الصاعقة ىي سبب المكت, كقيؿ ىي نار كقعت مف السماء فأحرقتيـ, كقيؿ صيحة جاءت  :الثاني
 سيا فخركا صعقيف ميتيف يكمان كليمة .بخمف السماء, كقيؿ جنكدان سمعكا 

ـْ ِمْف َبْعِد َمْ ِتُكـْ ﴿: كقاؿ َـّ َبَعْثَناُك  , البعث ال يككف إال بعد المكت.﴾ُث

  . الت و:ٗ
ـْ َ ْرَبِع َف َ َنً  َ ِت ُي َف ِفي اأَلْرضِ َقاَؿ َفإِ ﴿تعالى:  قاؿ  .(ِٔ)سكرة المائدة : .﴾نََّيا ُمَحرََّمٌ  َعَمْ ِي

َفِإنََّيا ُمَحرََّمٌ  ﴿قاؿ هللا :  عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ : لما دعا مكسى      
ات في التيو, قاؿ , قاؿ : فدخمكا التيو, فكؿ مف دخؿ التيو ممف جاكز العشريف سنة م﴾َعَمْ ِيـْ 

قبمو, قاؿ : فمبثكا في تيييـ أربعيف سنة, فناىض  في التيو, كمات ىاركف  فمات مكسى 
 . (ْ)يكشع بمف بقي معو مدينة الجباريف فافتتح يكشع المدينة

                                                           

 . ٖٔ/ُِ: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ( انظرُ)
 . َّّ/ُ ,: الطبرم( جامع البيافِ)
 . َٗ/ّ: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, انظر (ّ)
 . ُّٖ/ٔ( جامع البياف: الطبرم : ْ)
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(, أم األرض المقدسة حرميا هللا عمييـ أربعيف َفِإنََّياقكلو تعالى : ) (ٔ)قاؿ الفخر الرازي:
 نصبت بالتحريـ, ثـ فتح هللا عمييـ تمؾ األرض مف غير محاربة . سنة, ىذا إذا

فيككف المعنى أنيـ يبقكف في التيو  ﴾َ ِت ُي َف ِفي اأَلْرضِ ﴿أما إذا نصبت بقكلو تعالى :      
 أربعكف سنة كاألرض تبقى محرمة عمييـ, فماتكا جميعان كدخميا أكالدىـ .

لـ يقصد  ﴾َفاْفُرْؽ َبْ َنَنا َ َبْ َف اْلَةْ ـِ اْلَفاِ ِة فَ ﴿لو ف مكسى لما دعا عمى قكمو بقك إكقيؿ      
 . ﴾َفبل تَْأَس َعَمى اْلَةْ ـِ اْلَفاِ ِة فَ ﴿جنس ىذا العذاب, فمما عمـ بو حزف فأنزؿ هللا تعالى : 

: أم ال تحزف عمى قكـ لـ يزؿ شأنيـ المعاصي كجائز أف يككف الخطاب لمحمد      
 كمخالفة الرسؿ.

ثـ يتساءؿ الرازم ىؿ بقي مكسى كىاركف مع القكـ في التيو, أـ ال, أجاب : قيؿ أنيما ما      
 : ل ج ه كانا في التيو كذلؾ

 . أنو دعا هللا أف يفرؽ بينو كبينيـ فاستجاب هللا دعاءه 

 . أف التيو عذاب كاألنبياء ال يعذبكف 

 .لـ يككنا كذلؾ  القكـ عذبكا ألنيـ تمردكا, كمكسى كىاركف 

كقاؿ جماعة أنيما كانا في التيو إال أف هللا سيؿ عمييما األمر كما سيؿ أمر النار عمى      
 إبراىيـ.

: إال أف المتفؽ عميو أف ىاركف مات في التيو,  تعددت األق اؿ في م ت م  ى  ىار ف
 لكف مكسى قيؿ أنو مات بعد سنة مف مكت أخيو ىاركف.

 لمقدسة, ىؿ ىك تحريـ منع أـ تحريـ عبادة:كفي مسألة تحريـ دخكؿ األرض ا     

أجاز الرازم أف يككف تحريـ عبادة, ألف هللا أمرىـ أف يمكثكا في الصحراء مع سكء أحكاليـ      
 لسكء صنيعيـ .

كألف التحريـ كاف تحريـ تعبد ما استطاع الييكد أف يخرجكا مف التيو, مع كثرة عددىـ,      
حكف حيث أمسكا كيمسكف بكقد كانت حركتيـ دائرية, كانكا يص كصغر األرض التي تاىكا فييا ,

 حيث أصبحكا .
                                                           

 . َِٔ/ُُانظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  (ُ)
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 :دثت مع ال ي د  حداث كث رة, منيا  ثناء الت و ح

 ق   البةرة: .ُ
ـْ َ ْف َتْذَبُح ا َبَةَرًة َقاُل ا َ َتتَِّخُذَنا ُىُز ًا َقاَؿ َ ُع  ﴿ ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَةْ ِمِو ِإفَّ اَّللََّ َ ْأُمُرُك ِباَّللَِّ ُذ َ اِ 

َقاُل ا اْدُع َلَنا َربََّؾ ُ َب ِّْف َلَنا َما ِىَي َقاَؿ ِإنَُّو َ ُة ُؿ ِإنََّيا َبَةَرٌة ال َفاِرٌض َ ال  ,َ ْف َ ُك َف ِمْف اْلَجاِىِم فَ 
ا َلْ ُنَيا َقاَؿ ِإنَُّو َ ُة ُؿ ِإنََّيا َقاُل ا اْدُع َلَنا َربََّؾ ُ َب ِّْف َلَنا مَ  ,ِبْكٌر َعَ اٌف َبْ َف َذِلَؾ َفاْفَعُم ا َما ُتْؤَمُر فَ 
َقاُل ا اْدُع َلَنا َربََّؾ ُ َب ِّْف َلَنا َما ِىَي ِإفَّ اْلَبَةَر َتَشاَبَو َعَمْ َنا  ,َبَةَرٌة َ ْفرَاُء َفاِقٌع َلْ ُنَيا َتُ رُّ النَّاِظِر فَ 

نَّا ِإْف َشاَء اَّللَُّ َلُمْيَتُد فَ  ِإنََّيا َبَةَرٌة ال َذُل ٌؿ تُِث ُر اأَلْرَض َ ال َتْ ِةي اْلَحْرَث ُمَ مََّمٌ   َقاَؿ ِإنَُّو َ ُة ؿُ  ,َ اِ 
ـْ ِف َيا َ اَّللَُّ  ,ال ِشَ َ  ِف َيا َقاُل ا اآلَف ِجْئَت ِباْلَحؽِّ َفَذَبُح َىا َ َما َكاُد ا َ ْفَعُم فَ  ـْ َنْف ًا َفادَّارَْ ُت ْذ َقَتْمُت َ اِ 

ـْ َتْكتُ  ـْ َتْعِةُم فَ  ,ُم فَ ُمْخِرٌج َما ُكنُت ـْ فَ اِتِو َلَعمَُّك  ﴾َفُةْمَنا اْضِرُب ُه ِبَبْعِضَيا َكَذِلَؾ ُ ْحِي اَّللَُّ اْلَمْ َتى َ ُ ِر ُك
 . (ٕٔ-ٕٔ)سكرة البقرة : 

َ ِعَد َىاُر ُف اْلَكاِىُف ِإَلى } حسب زعـ التكراة المكجكدة بيف أيدم الييكد : : فاة ىار ف  .ٕ
, َجَبِؿ ُى ٍر َحَ بَ  َنِ  اأَلْرَبِع َف ِلُخُر ِج َبِني ِإْ رَاِئ ؿَ  َقْ ِؿ الرَّبِّ ِمْف َ ْرِض  َ َماَت ُىَناَؾ ِفي ال َّ

 . (ٔ) {ِمْ رَ 

 ق   م  ى  الخضر عم يما ال بلـ: .ّ
ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَفتَاُه ال َ ْبَرُح َحتَّى َ ْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْ ِف َ ْ  َ ْمِضَي ُحُةباً ﴿ مَّا َبَمَغا َمْجَمَع َفمَ  ,َ اِ 

َفَممَّا َجاَ زَا َقاَؿ ِلَفتَاُه فِتَنا َغَداَءَنا َلَةْد َلِة َنا ِمْف  ,َبْ ِنِيَما َنِ َ ا ُح َتُيَما َفاتََّخَذ َ ِب َمُو ِفي اْلَبْحِر َ َرباً 
ْخَرِة َفِإنِّي نَ  ,َ َفِرَنا َىَذا َنَ باً  ْ َطاُف َ ْف  وِ  ُت اْلُح َت َ َما َ ْنَ اِن َقاَؿ َ رََ ْ َت ِإْذ َ َ ْ َنا ِإَلى ال َّ ِإالَّ الشَّ

َفَ َجَدا َعْبداً  ,َقاَؿ َذِلَؾ َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّا َعَمى فثَارِِىَما َقَ  اً  ,َ ْذُكَرُه َ اتََّخَذ َ ِب َمُو ِفي اْلَبْحِر َعَجباً 
  . (ٓٔ-َٔ)سكرة الكيؼ : .﴾مَّْمَناُه ِمْف َلُدنَّا ِعْمماً ِمْف ِعَباِدَنا فَتْ َناُه َرْحَمً  ِمْف ِعْنِدَنا َ عَ 

َعَمْ ِيَما  ُ ْرِ َؿ َمَمُؾ الَمْ ِت ِإَلى ُم َ ى " :َعْف َ ِبي ُىَرْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو, َقاؿَ : فاة م  ى  .ْ
ـُ, َفَممَّا َجاَءُه َ كَُّو, َفَرَجَع ِإَلى َربِِّو, َفَةاَؿ: َ ْرَ ْمتَ  بَل ِني ِإَلى َعْبٍد اَل ُ ِر ُد الَمْ َت, َفَردَّ اَّللَُّ َعَمْ ِو ال َّ

َرٍة َ َنٌ , َعْ َنُو َ َقاَؿ: اْرِجْع, َفُةْؿ َلُو: َ َضُع َ َدُه َعَمى َمْتِف َثْ ٍر َفَمُو ِبُكؿِّ َما َغطَّْت ِبِو َ ُدُه ِبُكؿِّ َشعْ 
َـّ الَمْ تُ  َـّ َماَذا؟ َقاَؿ: ُث , ُث , َقاَؿ: َفاآْلَف, َفَ َأَؿ اَّللََّ َ ْف ُ ْدِنَ ُو ِمَف اأَلْرِض الُمَةدََّ ِ  َرْمَ ً  َقاَؿ: َ ْي َربِّ

 : ـَ ـْ َقْبَرُه, ِإَلى َجاِنِب الطَِّر ِؽ, »ِبَحَجٍر", َقاَؿ: َقاَؿ َرُ  ُؿ اَّللَِّ َ مَّى هللُا َعَمْ ِو َ َ مَّ َـّ أَلََرْ ُتُك  َفَمْ  ُكْنُت َث

                                                           

 .ّٖ/ّّ( سفر العدد : ُ)
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 . (ُ) "ْحَمرِ ِعْنَد الَكِث ِب األَ 
َفَماَت ُىَناَؾ ُم َ ى َعْبُد الرَّبِّ ِفي َ ْرِض ُم فَب َحَ َب }: ذكر العيد القديـ كفاة مكسى       

ـْ َ ْعِرْؼ ِإْنَ اٌف َقْبَرُه ِإَلى ىَذا  َ َدَفَنُو ِفي اْلِجَ اِء ِفي َ ْرِض ُم فَب, ُمَةاِبَؿ َبْ تِ  .َقْ ِؿ الرَّبِّ  َفُغ َر. َ َل
ـْ َتِكؿَّ َعْ ُنُو َ اَل َذَىَبْت َنَضاَرُتوُ  .ـِ اْلَ  ْ    (ِ) {َ َكاَف ُم َ ى اْبَف ِمَئٍ  َ ِعْشِر َف َ َنً  ِح َف َماَت, َ َل
  الت م ط عم يـ  تشر دىـ في األرض: .ٓ

ـْ ِإَلى َ ْ ـِ اْلِةَ اَمِ  َمْف َ ُ  مُ ﴿قاؿ تعالى :  ْذ تََأذََّف َربَُّؾ َلَ ْبَعَثفَّ َعَمْ ِي ـْ ُ  َء اْلَعَذاِب ِإفَّ َ اِ  ُي
نَُّو َلَغُف ٌر َرِح ـٌ   . (ُٕٔ)سكرة األعراؼ : . ﴾َربََّؾ َلَ ِر ُع اْلِعَةاِب َ اِ 

ْذ تََأذََّف َربَُّؾ َلَ ْبَعَثفَّ َعَمْ ِيـْ ﴿قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما : قكلو       , قاؿ الييكد : كما ﴾َ اِ 
 . (ّ)ضرب عمييـ مف الذلة كالمسكنة

ـْ ِفي اآلِخَرِة ﴿ا قكلو تعالى: أم ـْ ِفي الدُّْنَ ا َ َلُي ـْ اْلَجبلَء َلَعذََّبُي َ َلْ ال َ ْف َكَتَب اَّللَُّ َعَمْ ِي
 . (ّ)سكرة الحشر : . ﴾َعَذاُب النَّار

ذ تأذف) بعد أف كضح هللا أعماؿ الييكد كقبائح أفعاليـ, ذكر ىذه اآلية ,(ٗ(ذكر الفخر الرازي (,  ا 
 و حكـ عمييـ بالذؿ كالصغار إلى يـك القيامة .كأنو سبحان

 ( راجع إلى الذيف عتكا عما نيكا عنو.عم يـتأذف بمعنى أذف أم عمـ, كالضمير في )      
 قيؿ بعد أف مسخكا قردة كخنازير, يعكد إلى نسميـ كالذيف بقكا منيـ. - أ
ينة الذيف دعاىـ النبي قيؿ بؿ ىك راجع إلى كؿ الييكد, كاألقرب أف الضمير راجع إلى ييكد المد - ب

كزجرىـ عف البقاء  لدينو, ألف المقصكد مف ىذه اآلية تخكيؼ الييكد الذيف كانكا زمف النبي 
 عمى الييكدية .

المراد مف الييكد الذيف ثبتكا عمى الكفر كالييكدية, أما الذيف آمنكا باإلسبلـ فخارجكف عف ىذا  - ت
 الحكـ.

عمى أف العذاب ممدكد إلى يكـ القيامة, فيك  (, تنغيصإلى  ـ  الة ام قكلو تعالى: )
 نصيبيـ مف عذاب الدنيا.

                                                           

ـ, كتاب الجنائز باب : مف ُٕٗٗ –األكلى  -بيركت  -( أخرجو البخارم في صحيحو : المكتبة العصرية ُ)
 . ّٕٗ/ُ(,ُّّٗأحب الديف في األرض المقدسة, ح )

 .ٕ-ٓ/ّْ( سفر التثنية : ِ)
 . َُِ/ٗجامع البياف : أكرده الطبرم في تفسيره ( ّ)
 . ْْ/ُٓانظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  (ْ)
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 ىذا العذاب ىك: االستخفاؼ كاإلىانة كاإلذالؿ.

 قيؿ القتؿ, كقيؿ اإلخراج كاإلبعاد مف الكطف.ك 

أنو ال مانع مف أف يككف العذاب كؿ ما ذكر العمماء مجتمعان, فيك حينان قتبلن   الباحث  رى
ىانة, كىذه مشاىدة فييـ .كحينان آخر إبعاد م  ف الكطف, كحينان آخر استخفاؼ كىكاف كمذلة كا 

 الم خ قردة  خناز ر: .ٔ
ـْ ُك ُن ا ِقَرَدًة َخاِ ِئ فَ ﴿قاؿ تعالى :  ْبِت َفُةْمَنا َلُي ـْ ِفي ال َّ ـْ الَِّذ َف اْعَتَدْ ا ِمْنُك . ﴾َ َلَةْد َعِمْمُت

 ., كىذا حدث في زمف داكد (ٓٔ)سكرة البقرة : 

ـْ اْلِةَرَدَة َ اْلَخَناِز رَ ﴿قاؿ تعالى : ك   . (َٔ)سكرة المائدة : . ﴾َ َجَعَؿ ِمْنُي

ـْ ِبَشرٍّ ِمْف َذِلَؾ َمُث َبً  ِعْنَد اَّللَِّ َمْف َلَعَنُو اَّللَُّ ﴿ىؤالء جعميـ هللا أشر خمقو :  ُقْؿ َىْؿ ُ َنبُِّئُك
ـْ اْلِةَرَدَة َ الْ  َخَناِز َر َ َعَبَد الطَّاُغ َت ُ ْ َلِئَؾ َشرّّ َمَكانًا َ َ َضؿُّ َعْف َ َ اِء َ َغِضَب َعَمْ ِو َ َجَعَؿ ِمْنُي

بِ   . (َٔ)سكرة المائدة : . ﴾ ؿِ ال َّ

كالمسخ تحكيؿ الصكرة إلى أخرل أقبح, كمسخو هللا قردان فيك ًمٍسخ, كمسيخ, كالمسيخ : "     
  (ُ) ."المشكه الخمؽ

   يس معنكم, كلـ يعش الممسكخيف أكثر مف ثبلثة أياـ, كالمسخ كقع حقيقة, فيك مادم كل     
        فقاؿ:  , ركت أـ حبيبة أنيا ذكرت القردة عند الرسكؿ (ِ) لـ يأكمكا أك يشربكا أك يتناسمكا.

ـْ َ ْجَعْؿ ِلَمْ ٍخ َنْ بًل َ اَل َعِةًبا, َ َقْد َكانَ »َ اْلَخَناِز ُر ِمْف َمْ ٍخ, َفَةاَؿ:  " ِت اْلِةَرَدُة َ اْلَخَناِز ُر ِإفَّ هللَا َل
 قبؿ ذلؾ. كقد كانت القردة كالخنازير ,(ٖ)"«َقْبَؿ َذِلؾَ 

المسخ حدث في زمف داكد عميو السبلـ, عقكبة ليـ لمعصيتيـ عف  قاؿ الفخر الرازي:
   . الصيد يـك السبت, فعاقبيـ هللا بيذا المسخ لمدة ثبلثة أياـ ثـ ىمككا

 : المة  د مف الة    مراف
في إخباره ليـ عف ىذه الكاقعة مع أنو أمي ال يقرأ كال يكتب, كلـ  إظيار معجزة محمد  األ ؿ:

 يخالط القـك فيسمع منيـ, فيذا دليؿ عمى أنو كحي مف السماء .
                                                           

 .ِْٔص  –الرازم , كمختار الصحاح : ْٕٓص  –( مختار القامكس : الطاىر الرازم ُ)
 . ُُٕ/ّ( انظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ِ)
 .ُِٔ/ٔ(, ِّٔٔح )باب كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة, ( أخرجو مسمـ في صحيحو : كتاب القدر, ّ)
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ىك مف باب التخكيؼ لييكد المدينة أف ينزؿ فييـ ما نزؿ بأسبلفيـ حينما عصكا مف  :الثاني
 هللا لكـ .العذاب, فبل تغتركا بإمياؿ 

كهللا سبحانو جمع ليؤالء المعذبيف ما بيف ككنيـ أصبحكا قردة كما بيف الخسكء كىك 
  (ُ)الصغار كالطرد.
 غ ر ما ذكرت,  منو:   ن اع متفرق  مف العذاب ىناؾ 

 :ـْ َط َِّباٍت ُ ِحمَّْت َليُ ﴿ تحر ـ بعض الط بات                ﴾ـْ َفِبُظْمـٍ ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا َحرَّْمَنا َعَمْ ِي

 . (َُٔ)سكرة النساء : 

ـْ ﴿كقكلو تعالى:  َ َعَمى الَِّذ َف َىاُد ا َحرَّْمَنا ُكؿَّ ِذي ُظُفٍر َ ِمْف اْلَبَةِر َ اْلَغَنـِ َحرَّْمَنا َعَمْ ِي
نَّا  ُشُح َمُيَما ِإالَّ َما َحَمَمْت ُظُي ُرُىَما َ ْ  اْلَحَ اَ ا َ ْ  َما اْخَتَمَط ِبَعْظـٍ َذِلؾَ  ـْ َ اِ  ـْ ِبَبْغِ ِي َجَزْ َناُى

 . (ُْٔ)سكرة األنعاـ : . ﴾َلَ اِدُق َف 

ـْ َ َلِكْف َكاُن ا ﴿كقكلو تعالى:  َ َعَمى الَِّذ َف َىاُد ا َحرَّْمَنا َما َقَ ْ َنا َعَمْ َؾ ِمْف َقْبُؿ َ َما َظَمْمَناُى
ـْ َ ْظِمُم فَ   . (ُُٖ. )سكرة النحؿ : ﴾َ نُفَ ُي

 َماِء ِبَما َكاُن ا َ ْفُ ُة فَ ﴿ؿ تعالى: قا :الرجز       . ﴾َفَأنَزْلَنا َعَمى الَِّذ َف َظَمُم ا ِرْجزًا ِمْف ال َّ
 ( .ٗٓ)سكرة البقرة : 

ـْ ِرْجزًا ِمْف ال َّ ﴿: كقاؿ تعالى ـْ َفَأْرَ ْمَنا َعَمْ ِي ـْ َقْ اًل َغْ َر الَِّذي ِق َؿ َلُي َماِء َفَبدََّؿ الَِّذ َف َظَمُم ا ِمْنُي
 . (ُِٔ)سكرة األعراؼ : . ﴾ِبَما َكاُن ا َ ْظِمُم فَ 

جز كقع عمييـ لكفرىـ كظمميـ, ككصفيـ بالظمـ زيادة في قبحيـ, قاؿ ابف ر ذكر الرازم أف ال
عباس رضي هللا عنيما: مات منيـ بالفجأة أربعة كعشركف ألفان في ساعة كاحدة, كقاؿ ابف زيد: 

ت مف الغداة إلى العشي خمس كعشركف ألفان كلـ يبؽ منيـ بعث هللا عمييـ الطاعكف حتى ما
(ِ)أحد

 . 

 : ؽ.ـ, ىاجميـ بطميمكس  (َِّ)في سنة  ما جرى ليـ عمى   دي الحكاـ الفرس  الر ماف
 خميفة اإلسكندر, فيٌدـ القدس كأرسؿ منيـ مائة ألؼ أسير إلى مصر .

الييكد كتدميرىا عف بكرة أبييا  ؽ.ـ قاـ نبكخذ نصر البابمي بغزك مممكة (ٖٔٓ)كفي سنة      
 الييكد إلى بابؿ. يكسب

                                                           

 . ُُٕ/ّ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 .ٖٗ/ّ: الفخر الرازم, المرجع السابؽ( انظر: ِ)
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ؽ.ـ, كقع الييكد تحت سيطرة السمكقييف فدمركا مدنيـ كحصكنيـ ما بيف  (ََِ)كفي عاـ       
 ؽ.ـ . (ُٖٗ-َُٕ)سنة

ؽ.ـ, أغار الركماف عمييـ كاحتمكا القدس كاستمر احتبلليـ ليا حتى سنة  (ّٔ)كفي عاـ       
ىركبيـ, كىجرتيـ إلى الجزيرة العربية كمصر كشماؿ أفريقيا كأسبانيا, كمع كؿ  ـ, تسبب في(ُْٔ)

شاعتيـ لمفتف, كنشرىـ  ىذا إال أنيـ استمركا في الخيانة كالعزلة عف االختبلط بشعكب ىذه الببلد, كا 
 لمرذائؿ مما سبب ليـ زيادة في نقمة شعكب ىذه الببلد منيـ .

كـ(, دكؿ كافرة إال أف هللا يعذب بيا عباده المؤمنيف إف صحيح أف ىذه الدكؿ )فارس كالر      
 (ُ) .كفركا كطغكا

 المطمب الثاني
 عةاب هللا تعالى لم ي د في اآلخرة

رغـ كؿ ما كقع لمييكد مف عذاب في الدنيا إال أنيـ لـ يرتدعكا, كلـ يتراجعكا عف فسادىـ      
(, فتاريخيـ تاريخ شرؾ ككفر, إنا ىدنا إل ؾ)كضبلليـ, ككذبكا حينما قالكا فيما حكاه هللا عنيـ : 

 كمعصية, كفتف كرذيمة كفساد .
  مف  ن ؼ عذابيـ  ـ  الة ام  :ألجؿ ىذا تكعدىـ هللا بمزيد مف العذاب في اآلخرة,      

 عدـ نظر هللا إل يـ: .ُ
ـْ َثَمناً ﴿قاؿ تعالى :     ـْ  ِإفَّ الَِّذ َف َ ْشَتُر َف ِبَعْيِد اَّللَِّ َ َ ْ َماِنِي        َقِم بًل ُ ْ َلِئَؾ ال َخبلَؽ َلُي

ـْ َعَذاٌب َ لِ  ـْ َ َلُي ـْ َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  َ ال ُ َزكِّ ِي ـْ اَّللَُّ َ ال َ ْنُظُر ِإَلْ ِي              . ﴾ ـٌ ِفي اآلِخَرِة َ ال ُ َكمُِّمُي

 . (ٕٕ)سكرة آؿ عمراف : 
 اشتممت اآلية عمى: (ٕ)قاؿ الفخر الرازي :

كعيد مف ييقدـ عمى األيماف الكاذبة مف أجؿ أف يأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ, كمف العمماء      
مف المنافع يكـ  مكاحر ف, مف خص ىذه اآلية بالييكد, الذيف خانكا مكاثيقيـ مع هللا كمع الرسكؿ 

 : , كمنياالقيامة

 نعيـ اآلخرة كخيرىا.نصيب ليـ مف  . أف هللا ال يكمميـ أم ال ييعظميـ كال يعزىـ, فيـ الُ

                                                           

, باختصار, ُِٔ-ِْٗغضكب عمييـ: محمد عبد العزيز منصكر, دار االعتصاـ, القاىرة, ص( الييكدية المُ)
 .ـَُٖٗ

 . ُُْ/ٖانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ِ)
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 . يينزؿ عمييـ سخط هللا تعالى.ِ

 . ال ينظر إلييـ باإلحساف .ّ

 . ال ييطيرىـ مف دنس ذنكبيـ بالمغفرة, كال يثنى عمييـ كما يثنى عمى أكليائو.ْ

 . فكؽ ىذه جميعان ليـ العذاب األليـ الشديد المؤلـ .ٓ

 . عذاب النار  الخم د ف يا:ٕ
َـّ َ ُة ُل َف َىَذا ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ِلَ ْشَتُر ا ِبِو َفَ ْ ٌؿ ﴿قاؿ تعالى :  ـْ ُث ِلمَِّذ َف َ ْكُتُب َف اْلِكتَاَب ِبَأْ ِد ِي

ـْ ِممَّا َ ْكِ ُب فَ  ـْ َ َ ْ ٌؿ َلُي ـْ ِممَّا َكَتَبْت َ ْ ِد ِي  . (ٕٗ)سكرة البقرة : . ﴾َثَمنًا َقِم بًل َفَ ْ ٌؿ َلُي

 .  كميـ النار في بط نيـ:ٖ
ِإفَّ الَِّذ َف َ ْكُتُم َف َما َ نَزَؿ اَّللَُّ ِمْف اْلِكَتاِب َ َ ْشَتُر َف ِبِو َثَمنًا َقِم بًل ُ ْ َلِئَؾ َما ﴿ؿ تعالى : قا

ـْ َعَذابٌ  ـْ َ َلُي ـْ اَّللَُّ َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  َ ال ُ َزكِّ ِي ـْ ِإالَّ النَّاَر َ ال ُ َكمُِّمُي ُ ْ َلِئَؾ الَِّذ َف  , ـٌ  َلِ  َ ْأُكُم َف ِفي ُبُط ِنِي
ـْ َعَمى النَّار بلَلَ  ِباْلُيَدى َ اْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َ ْ َبَرُى  .(ُٕٓ-ُْٕ)سكرة البقرة : . ﴾اْشَتَرْ ا الضَّ

أنيا نزلت في رؤساء الييكد في المدينة, كأنيـ كانكا يكتمكف صفة النبي محمدان,  ذكر الرازي
اليدايا, بب ذلؾ خكفيـ انقطاع المنافع, كما كانكا يأخذكنو مف أتباعيـ مف كنعتو كالبشارة بو, كس

 .مصد عف ديف هللال

ـْ ِإالَّ النَّارَ ﴿كقكلو تعالى :  , معناه : أف أكميـ الماؿ في الدنيا ﴾ُ ْ َلِئَؾ َما َ ْأُكُم َف ِفي ُبُط ِنِي
  (ُ) نو أكؿ النار.عاقبتو النار في اآلخرة, كذلؾ ألنو لما أكؿ ما يكجب النار فكأ

 الكيؿ كممة يقكليا كؿ مكركب. (ِ) ة ؿ الفخر الرازي:

أنيـ ىـ الذيف باشركا ذلؾ بأنفسيـ, كليس عمى  ﴾َ ْكتُُب َف اْلِكتَاَب ِبَأْ ِد ِيـْ ﴿: كقكلو تعالى     
مكا سبيؿ األمر, كقيؿ كردت لمتأكيد عمى فعميـ, فيؤالء في غاية الرداءة ألنيـ ضمكا عف الديف كأض

عمى هللا تعالى, كعظيـ  كاكذب يـكباعكا آخرتيـ بدنياىـ فذنبيـ أعظـ مف ذنب غيرىـ, كخصكصان أن
ذنب ىؤالء أنيـ جمعكا عمى الكذب عمى هللا اإلضبلؿ كضمكا إليو حب الدنيا, كاالحتياؿ في 

 تعالى تحصيميا كضمكا إليو أنيـ ميدكا طريقان في اإلضبلؿ باقيان عمى كجو الدىر, ليذا عظـ هللا
 ذنبيـ كعقكبتيـ.

 
                                                           

 .ِٖ/ٓ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 . َُٓ/ّ: الفخر الرازم, المرجع السابؽانظر:  (ِ)
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 الف ؿ الثاني
 في اإللي ات م قؼ الرازي مف عة دة ال ي د

  ف و مبحثاف:
 المبحث األ ؿ: م قؼ ال ي د مف الذات اإللي  .

 المبحث الثاني: م قؼ ال ي د مف ال فات اإللي  .
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 المبحث األ ؿ
 م قؼ ال ي د مف الذات اإللي  

 ع  مطالب: ف و  رب
 المطمب األ ؿ: ن ب  ال لد إلى هللا تعالى .

 المطمب الثاني: عبادة فلي  الشع ب األخرى .
 المطمب الثالث: التمرد عمى   امر هللا  تعم ماتو .

 المطمب الرابع: الزعـ بأف هللا خاص بيـ .
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 المطمب األ ؿ
 ن ب  ال لد إلى هللا تعالى

د في هللا تعالى خاصة, كفي حقيقة معتقداتيـ عامة, يجد أنيـ الباحث في عقيدة الييك      
دعاء بأف هللا قطعكا شكطان طكيبلن في الجحكد كالكفر, كمف أكثر صكر ىذا الكفر كالجحكد اال

 اتخذىـ أبناءن لو, سبحانو كتعالى عما يقكلكف عمكان كبيران .
. ﴾ ُد َ النََّ اَرى َنْحُف َ ْبَناُء اَّللَِّ َ َ ِحبَّاُؤهُ َ َقاَلْت اْلَ يُ ﴿كلقد شيد القرآف عمييـ بما قالكا :      

          َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد ُعَزْ ٌر اْبُف اَّللَِّ َ َقاَلْت النََّ اَرى اْلَمِ  ُح ﴿, كقاؿ تعالى : (ُٖ)سكرة المائدة : 
ـْ ُ َضاِىُئ َف َقْ َؿ الَّذِ  ـْ ِبَأْفَ اِىِي ـْ اَّللَُّ َ نَّى ُ ْؤَفُك فاْبُف اَّللَِّ َذِلَؾ َقْ ُلُي     . ﴾ َف َكَفُر ا ِمْف َقْبُؿ َقاَتَمُي

 .(ُّ)سكرة التكبة : 
ـْ »َقاَؿ: َقاَؿ اَّللَُّ:  "قاؿ :  عف ابف عباس رضي هللا عنيما عف النبي       ـَ َ َل َكذََّبِني اْبُف فَد

ـْ َ ُكْف َلُو َذِلَؾ, فَ  ـَ َ نِّي اَل َ ْقِدُر َ ْف ُ ِع َدُه َكَما َكاَف,  َأمَّا َتْكِذ ُبوُ َ ُكْف َلُو َذِلَؾ, َ َشَتَمِني, َ َل ِإ َّاَي َفَزَع
 .(ُ)" َ َ مَّا َشْتُمُو ِإ َّاَي, َفَةْ ُلُو ِلي َ َلٌد, َفُ ْبَحاِني َ ْف َ تَِّخَذ َ اِحَبً  َ ْ  َ َلًدا

 (ِ)ىذه الدعكل مف عدة كجكه:   بطؿ اإلماـ الفخر الرازي قد 
ف لفظ االبف كما يطمؽ عمى ابف الصمب فقد يطمؽ أيضان عمى مف ييتخذ ابنان, إ األ ؿ:ال جو 

كاتخاذه ابنان بمعنى تخصيصو بمزيد الشفقة كالمحبة, فالقكـ لما ادعكا عناية هللا بيـ أكمؿ مف 
   عنايتو بكؿ ما سكاىـ, ال جـر عٌبر هللا تعالى عف دعكاىـ كماؿ عناية هللا بيـ أنيـ ادعكا أنيـ

 أبناء هللا .
 ف الييكد لما زعمكا أف عزيران ابف هللا, صار ذلؾ كأنيـ قالكا نحف أبناء هللا .إ ال جو الثاني:
ف الييكد كالنصارل كانكا يركف ألنفسيـ فضبلن عمى سائر الخمؽ بسبب أسبلفيـ إ :خبل   الة ؿ

 حف أبناء هللا كأحباؤه .األفاضؿ مف األنبياء, حتى انتيكا في تعظيـ أنفسيـ إلى أف قالكا : ن
ـْ ِبُذُن ِبُكـْ ﴿ثـ إنو تعالى أبطؿ عمييـ دعكاىـ كقاؿ:  ُبُك ـَ ُ َعذِّ , كحاصؿ ىذا الكبلـ ﴾ُقْؿ َفِم

 أنيـ لك كانكا أبناء هللا كأحباؤه لما عذبيـ, لكنو عذبيـ, فيـ ليسكا أبناء هللا كال أحباؤه.
ْلَ ُي ُد ُعَزْ ٌر اْبُف اَّللَِّ َ َقاَلْت النََّ اَرى َ َقاَلْت ا﴿كأما بخصكص العزير ففي قكلو تعالى: 

ـْ اَّللَُّ  ـْ ُ َضاِىُئ َف َقْ َؿ الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َقْبُؿ َقاَتَمُي ـْ ِبَأْفَ اِىِي  َ نَّى اْلَمِ  ُح اْبُف اَّللَِّ َذِلَؾ َقْ ُلُي
 .(ُّ)سكرة التكبة :  ﴾ُ ْؤَفُك ف

                                                           

 .ُّْٓ/ّ(, ِْْٖالتفسير, باب: )كقالكا اتخذ هللا كلدا سبحانو(, ح )( أخرجو البخارم في صحيحو : كتاب ُ)
 . ُٔٗ/ُُانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ِ)
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 منيا:يكد كالنصارل مف خبلؿ عدة كجكه فساد قكؿ الي ُ بّ ف الفخر الرازي

ف اآلية جاءت بيانان عمى أف الييكد ال يؤمنكف با كذلؾ بإثباتيـ  ابنان, كىذا أعظـ إ ال جو األ ؿ:
 الكفر با .

الذم قاؿ عزير ابف هللا ىك فنحاص بف عازكراء, إال أنو نيسب لمييكد عمى عمكميـ  ال جو الثاني:
ب حينما يكقعكف اسـ الجماعة عمى الفرد, كما يقاؿ فبلف يركب الخيكؿ, كلعمو كذلؾ عمى عادة العر 

 لـ يركب إال كاحدان منيا .

ُ َضاِىُئ َف َقْ َؿ ﴿في نياية اآلية بٌيف هللا أف ما قالت الييكد كالنصارل ما ىك إال قكؿ 
 , مف عدة جكانب :(ُّ)سكرة التكبة : . ﴾الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َقْبؿُ 

   ف المراد أف ىذا القكؿ مف الييكد كالنصارل يضاىي قكؿ المشركيف بأف المبلئكة ىـ إ: ؿاأل 
  بنات هللا.

ف الضمير لمنصارل أم قكليـ المسيح ابف هللا يضاىي قكؿ الييكد عزيران ابف هللا ألنيـ إ الثاني:
 أقدـ منيـ .

ني أنو كفر قديـ غير ىـ, يعؤ أف ىذا القكؿ مف النصارل يضاىي قكؿ قدما األخ ر: الة ؿ
 بيذا يبطؿ الرازم ىذا الزعـ الكاذب. . (1)مستحدث

َ َجَعُم ا َبْ َنُو َ َبْ َف اْلِجنَِّ  َنَ بًا َ َلَةْد َعِمَمْت ﴿يدخؿ في جممة ما سبؽ ذكره قكلو تعالى : ك      
ـْ َلُمْحَضُر فَ   .(ُٖٓ)سكرة الصافات :  ﴾اْلِجنَُّ  ِإنَُّي

بميس أخكاف, هللا الخٌير الكريـ, رجح اإلماـ الرا      زم أف ىذا قكؿ الزنادقة الذيف قالكا إف هللا كا 
بميس األخ الشرير الخسيس, كىك قكؿ المجكس.  (2) كا 

َ َحَدَث َلمَّا اْبَتَدَ  النَّاُس َ ْكُثُر َف َعَمى اأَلْرِض, َ ُ ِلَد كرد مثؿ ىذا القكؿ في سفر التككيف : }     
ـْ َبَناٌت, ـْ ِنَ اًء ِمْف ُكؿِّ َما  َ ْبَناَء هللِا رََ ْ ا َبَناِت النَّاِس َ نَُّيفَّ  َ فَّ  َلُي ْنُفِ ِي َحَ َناٌت. َفاتََّخُذ ا أَل

: اَل َ ِد ُف ُر ِحي ِفي اإِلْنَ اِف ِإَلى .اْختَاُر ا  اأَلَبِد, ِلَزَ َغاِنِو, ُىَ  َبَشٌر. َ َتُك ُف َ  َّاُمُو ِمَئ ً  َفَةاَؿ الرَّبُّ
. َ َبْعَد ذِلؾَ  .ْشِر َف َ َن ً َ عِ  َ ْ ًضا ِإْذ َدَخَؿ َبُن  هللِا َعَمى َبَناِت  َكاَف ِفي اأَلْرِض ُطَغاٌة ِفي ِتْمَؾ اأَل َّاـِ

ـُ اْلَجَباِبَرُة الَِّذ َف ُمْنُذ الدَّْىرِ  النَّاِس َ َ َلْدَف َلُيـْ   .(3){ َذُ   اْ ـٍ  َ ْ اَلًدا, ىُؤاَلِء ُى

                                                           

 . ّْ/ُٔ( انظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ُ)
 .ُٖٔ/ِٔ: الفخر الرازم,  المرجع السابؽ( انظر: ِ)
 .ْ-ُ/ٔ( سفر التككيف: ّ)
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َ َقاُل ا اتََّخَذ اَّللَُّ َ َلدًا ُ ْبَحاَنُو َبْؿ َلُو ﴿ عمييـ افتراءاتيـ ككذبيـ بقكلو تعالى : ليذا يرد هللا     
َمَ اتِ  اَّللَُّ  ,ُقْؿ ُىَ  اَّللَُّ َ َحدٌ ﴿, كقاؿ تعالى : (ُُٔ)سكرة البقرة :  .﴾َ اأَلْرِض ُكؿّّ َلُو َقاِنُت فَ  َما ِفي ال َّ

َمدُ  ـْ  ُ  ,ال َّ ـْ َ ِمْد َ َل ـْ َ ُكْف َلُو ُكُف ًا َ حَ  , َلدْ َل  .(ْ-ُ)سكرة اإلخبلص : . ﴾دٌ َ َل

     مف ىذا المنطمؽ العنصرم, كالمستعمي عمى بقية البشر, كألنيـ أبناء هللا كأحباؤه,      
َ َقاُل ا ُك ُن ا ُى دًا ﴿جعمكا اليداية مقصكرة عمييـ كحدىـ, كأما غيرىـ فيـ أميكف ال يعممكف الكتاب, 

ـَ َحِن فًا َ َما َكاَف ِمْف اْلُمْشِرِك فَ  َ  ْ      , ثـ (ُّٓ)سكرة البقرة : . ﴾َنَ اَرى َتْيَتُد ا ُقْؿ َبْؿ ِممََّ  ِإْبرَاِى 
َ َقاُل ا َلْف َ ْدُخَؿ اْلَجنََّ  ِإالَّ ﴿نراىـ يزدادكف غمكان في عنصريتيـ حتى جعمكا الجنة مقصكرة عمييـ : 

ـْ َ اِدِق فَ َمْف َكاَف ُى دًا َ ْ  َن َ  ـْ ِإْف ُكنُت ـْ ُقْؿ َىاُت ا ُبْرَىاَنُك    , (ُُُ)سكرة البقرة : . ﴾اَرى ِتْمَؾ َ َماِن ُُّي
َنا النَّاُر ِإالَّ َ  َّامًا َمْعُد َدةً ﴿أما عف النار فقالكا كما سبؽ:  , فرد هللا زعميـ الكاذب ﴾َ َقاُل ا َلْف َتَم َّ

ـْ ِعْنَد ﴿ىذا :  ـْ َتُة ُل َف َعَمى اَّللَِّ َما ال َتْعَمُم فَ ُقْؿ  َاتََّخْذُت     .﴾اَّللَِّ َعْيدًا َفَمْف ُ ْخِمَؼ اَّللَُّ َعْيَدُه َ 

 . (َٖ)سكرة البقرة : 
ـْ َ ْ اَلٌد ِلمرَّبِّ اعتمد الييكد في دعكاىـ أنيـ أبناء هللا كأحباؤه عمى ما كرد في كتبيـ : }      َ ْنُت

. اَل َتْخِمُش ا  َ  ـْ ـْ أَلْجِؿ َمْ تٍ ِإلِيُك , َ اَل َتْجَعُم ا َقْرَعً  َبْ َف َ ْعُ ِنُك ـْ أَلنََّؾ َشْعٌب ُمَةدٌَّس ِلمرَّبِّ ,.ْجَ اَمُك
ُع ِب الَِّذ َف َعَمى َ ْجِو  ا َفْ َؽ َجِم ِع الشُّ ِإلِيَؾ, َ َقِد اْختَاَرَؾ الرَّبُّ ِلَكْي َتُك َف َلُو َشْعًبا َخا ِّ

 . (ُ){.اأَلْرضِ 

ـَ ِم رَاثًا َلَؾ, َ َ َقاِ َي اأَلْرِض : }كؿ لداكد كيق      َ ْنَت اْبِني, َ َنا اْلَ ْ ـَ اْ َأْلِني َفُأْعِطَ َؾ اأُلَم
 .(ِ){ُمْمًكا َلؾَ 

      أما عف أنبيائيـ فماذا يقكلكف في كتبيـ: حيف خاطب مكسى فرعكف بأمر مف الرب :     
: ِإْ رَاِئ ُؿ اْبِني  } َ ْطِمِؽ اْبِني ِلَ ْعُبَدِني, َفَأَبْ َت َ ْف ُتْطِمَةُو. َىا َ َنا َ ْقُتُؿ اْبَنَؾ , .اْلِبْكرُ َ ُة ُؿ الرَّبُّ

 .(ّ){. اْلِبْكرَ 

 .  (4){َ َنا َ ُك ُف َلُو َ ًبا َ ُىَ  َ ُك ُف ِلَي اْبًنا }كعف داكد ماذا يقكؿ هللا في تكراتيـ : 

يا أبناء إسرائيؿ رجاؿ, كأما األغيار غير الييكد, فبل  : "أنتـ تممكدىـأما عف الييكد فيقكؿ الرب في 
 (5)."يمتكف إلى الرجكلة بنسب, نفكسكـ متسمسمة مف ركح هللا, أما نفكسيـ فمنحدرة مف الركح النجس

                                                           

 .ِ-ُ/ُْ( سفر التثنية : ُ)
 .ٕ/ِ( سفر المزامير: ِ)
 ِّ-ُِ/ْ( سفر الخركج: ّ)
 .ُّ/ٕ( سفر صمكئيؿ الثاني: ْ)
 .َُْص -( التممكد: زىدم الفاتح ٓ)
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مف أجؿ ىذا ال عجب أف نرل مف الييكد ىذا اإلجراـ, كىذا القتؿ كىذا االستعبلء, فيذه      
 فييـ مثؿ ىذه القيـ كالسمككيات المنحرفة.عقيدتيـ كىذه ديانتيـ تيرسخ 

 المطمب الثاني
 عبادة فلي  الشع ب األخرى

لـ تتقمب أمة في عبادتيا  تعالى رب العالميف كما تقمبت الييكد, كلـ تتمرد أمة عمى       
 أنبيائيا كما تمردت الييكد, كلـ تتعدد آلية أمة كما تعددت آلية الييكد التي عبدكىا مف دكف هللا

لكىيـ, كمرة ياىك, كمرة ييكه, كمرة أدكني, كمرة بعبليـ, كمرة إيؿ, أتعالى, فاإللو عندىـ ىك مرة : 
 كمرة بعؿ, ككأنما اإللو يتطكر معيـ مع تطكر حياتيـ.

كمف األمكر التي يجدىا الباحث في تاريخ الديانة الييكدية؛ أف الييكد عبدكا آلية األمـ      
ففي  ,ك اختمطكا بيا, كأف عقائد ىذه األمـ كاف ليا تأثيرىا الكاضح عمييـالتي عاشكا في ظميا, أ

فأنقذىـ مما ىـ فيو,  مصر عاش الييكد زمانان طكيبلن ذاقكا فيو سكء العذاب حتى جاء مكسى 
كخبلؿ إقامتيـ في مصر ألفكا عبادة األكثاف, كعبادة العجؿ "بعؿ", فمما أنجاىـ هللا مف فرعكف 

ده في البحر, فإذا بيـ يطمبكف مف مكسى أف يجعؿ ليـ أصنامان آلية كما ليذه كأغرقو ىك كجنك 
 القبائؿ كالشعكب التي يمركف بيا .

 غ ر هللا تعالى: فلي   خرىال ي د  ادةعب

 . فقد طمبكا مف مكسى أف يجعؿ ليـ إليان كما لؤلقكاـ األخرل آلية.ُ

 . عبدكا العجؿ مف دكف هللا .ِ

 ىبانيـ أربابان. . اتخذكا أحبارىـ كر ّ
َ َجاَ ْزَنا ِبَبِني ِإْ رَاِئ َؿ اْلَبْحَر َفَأَتْ ا َعَمى َقْ ـٍ َ ْعُكُف َف ﴿كقد شيد القرآف الكريـ عمييـ بيذا :      

ـْ َقْ ـٌ َتْجَيُم فَ  ـْ فِلَيٌ  َقاَؿ ِإنَُّك ـْ َقاُل ا َ ا ُم َ ى اْجَعؿ َلَنا ِإَليًا َكَما َلُي ِإفَّ َىُؤالِء  ,َعَمى َ ْ َناـٍ َلُي
ـْ ِف ِو َ َباِطٌؿ َما َكاُن ا َ ْعَمُم فَ  ـْ َعَمى اْلَعاَلِم فَ  ,ُمَتبٌَّر َما ُى َمُك ـْ ِإَليًا َ ُىَ  َفضَّ  ,َقاَؿ َ َغْ َر اَّللَِّ َ ْبِغ ُك

ـْ ُ  َء اْلَعَذاِب ُ َةتُِّم َف َ ْبَناَءكُ  ـْ ِمْف فِؿ ِفْرَعْ َف َ ُ  ُم َنُك ْذ َ نَجْ َناُك ـْ َ اِ  ـْ َ ِفي َذِلُك ـْ َ َ ْ َتْحُ  َف ِنَ اَءُك
ـْ َعِظ ـٌ   الفراعنة, ككأنيـ نسكا اإللو الذم أنجاىـ مف عذاب (ُُْ-ُّٖ)سكرة البقرة : . ﴾َببلٌء ِمْف َربُِّك

 ليـ .
ـْ ظاِلمُ ﴿ ـُ اْلِعْجَؿ ِمْف َبْعِدِه َ َ ْنُت َـّ اتََّخْذُت ـْ ُم  ى ِباْلَب ِّناِت ُث َ ُ ْشِرُب ا ِفي ,  فَ َ َلَةْد جاَءُك

ـْ ُمْؤِمِن فَ  ـْ ِإْف ُكنُت ـْ ِبِو ِإ َماُنُك ـْ ُقْؿ ِبْئَ َما َ ْأُمُرُك ـْ اْلِعْجَؿ ِبُكْفرِِى  .(ّٗ-ِٗ)سكرة البقرة :   .﴾ُقُم ِبِي
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ـْ َ َرْ ا ﴿ ـْ ِعْجبًل َجَ دًا َلُو ُخَ اٌر  ََل ـْ َ ال َ اتََّخَذ َقْ ـُ ُم َ ى ِمْف َبْعِدِه ِمْف ُحِم ِِّي َ نَُّو ال ُ َكمُِّمُي
ـْ َ ِب بًل اتََّخُذ ُه َ َكاُن ا َظاِلِم فَ   .(ُْٖ)سكرة األعراؼ : .﴾َ ْيِد ِي

ـَ َ َما ُ ِمُر ا ِإالَّ ِل َ ﴿ ـْ َ ْرَبابًا ِمْف ُد ِف اَّللَِّ َ اْلَمِ  َح اْبَف َمْرَ  ـْ َ ُرْىَباَنُي ْعُبُد ا اتََّخُذ ا َ ْحَباَرُى
 .(ُّ)سكرة التكبة: .﴾ًا ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَ  ُ ْبَحاَنُو َعمَّا ُ ْشِرُك فَ ِإَليًا َ اِحد

 (ٔ)ليذا نجد الفخر الرازي  ب ف جانبًا مف طب ع  ال ي د :
. مف المستحيؿ أف يقكؿ العاقؿ لمكسى اجعؿ لنا إليا كما ليـ آلية, كاألقرب أنيـ طمبكا مف ُ

 ربكف بعبادتيا إلى هللا تعالى.أف ييعيف ليـ أصنامان كتماثيؿ يتق مكسى 
 . ىذا القكؿ كاف لبعضيـ كليس لكؿ بني إسرائيؿ.ِ
  (, فبل تميؽ العبادة إال بمف صدر عنو اإلنعاـ, كأف إنكـ قـ  تجيم ف. كاف جكاب مكسى ليـ )ّ

 ما عميو القـك ىك ميمؾ مدمر, كال يعكد عمييـ مف ذلؾ العمؿ )العبادة( نفع أك دفع ضرر. 
 طمب قـك مكسى أف يجعؿ ليـ آلية كما لؤلمـ األخرل آلية, رد عمييـ بعدة ردكد:. حينما ْ

 نيـ قـك جيبلء.إ - أ
 ف ىؤالء متبر ما ىـ فيو.إ - ب
 نيـ باطؿ ما يعممكف.إ - ت
ـْ ِإَلياً ﴿تكبيخ كتعجب  - ث اإللو ليس شيئان ييطمب كييمتمس كييتخذ, بؿ اإللو ف, ﴾َ َغْ َر اَّللَِّ َ ْبِغ ُك

 ران عمى اإلنعاـ باإليجاد كا عطاء الحياة كجميع النعـ .ىك هللا الذم يككف قاد
كرغـ خركج بنك إسرائيؿ مف مصر, إال أف قمكبيـ ظمت متعمقة بيا كنفكسيـ بقيت تيفك      

ُيَما َ َقاَؿ لَ , َفَتَذمََّر ُكؿُّ َجَماَعِ  َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َعَمى ُم َ ى َ َىاُر َف ِفي اْلَبرِّ َّ ِ إلييا, يدؿ عمى ذلؾ: }
َلْ َتَنا ُمْتَنا ِبَ ِد الرَّبِّ ِفي َ ْرِض ِمْ َر, ِإْذ ُكنَّا َجاِلِ  َف ِعْنَد ُقُد ِر المَّْحـِ َنْأُكُؿ ُخْبزًا »َبُن  ِإْ رَاِئ َؿ: 

َبِع. َفِإنَُّكَما َ ْخَرْجُتَماَنا ِإَلى ىَذا اْلَةْفِر ِلَكْي ُتِم تَا ُكؿَّ ىَذا اْلُجْمُي ِر ِباْلُج    . (2){عِ ِلمشَّ
نيـ فكركا أف يينصبكا عمييـ قائدان غير مكسى كيعكدكا تحت زعامتو إلى مصر: إحتى 

ـُ َرِئ ً ا َ َنْرجُع ِإَلى ِمْ رَ   ََلْ َس َخْ رًا َلَنا َ ْف َنْرجَع ِإَلى ِمْ رَ } ـْ ِلَبْعٍض: ُنِة   . (3){َفَةاَؿ َبْعُضُي
مصر, كتزكج ابنتو, كأتى بيا إلى  صاىر فرعكف كزعـ كتابيـ المقدس أف سميماف      
اِكِن َف ِفي ػِ ْ ُف َممػػَد ِفْرعَ ػػَ عِ }ة داكد : ػػمدين  ُؾ ِمْ َر َ َ َخَذ َجاَزَر َ َ ْحَرَقَيا ِبالنَّاِر, َ َقَتَؿ اْلَكْنَعاِن ِّ َف ال َّ

                                                           

 . ُِّ/ُْانظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  (ُ)
 . ّ-ُ/ُٔ: ( سفر الخركجِ)
 . ْ-ُ/ُْ: ( سفر العددّ)
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 . (1){اْلَمِد َنِ , َ َ ْعَطاَىا َمْيرًا الْبَنِتِو اْمرََ ِة ُ َمْ َمافَ 

ستمرت عبلقة بني إسرائيؿ بمصر عمى مدل تاريخيـ بيف مد كجزر, ككمما لحقت بيـ كا     
داىية الذكا بمصر كىاجركا إلييا, ككانت أكبر ىجراتيـ إلييا حيف سقطت مممكة ييكذا تحت يد 
البابمييف, جاء في سفر الممكؾ الثاني أف الييكد الذيف نجكا مف السبي كبقكا في أكرشميـ قتمكا الكالي 

ِغ ِر ِإَلى اْلَكِب ِر َ ُرَؤَ اُء بابمي فخافكا مف االنتقاـ فخرجكا إلى مصر: }ال ْعِب ِمَف ال َّ ـَ َجِم ُع الشَّ َفَةا
ـْ َخاُف ا ِمَف اْلِكْمَداِن ِّ فَ   . (2){اْلُجُ  ِش َ َجاُء ا ِإَلى ِمْ َر, أَلنَُّي

ف )فمسطيف(, حاكؿ كاف فيما بعد خركج بني إسرائيؿ مف مصر أف دخمكا أرض كنعا     
أف يدخؿ فمسطيف )األرض المقدسة(, إال أنو لـ يتمكف مف دخكليا, كأف هللا حسب  مكسى 

: زعميـ قد سمح لو رؤيتيا مف بعيد دكف الدخكؿ إلييا : } ىِذِه ِىَي اأَلْرُض الَِّتي »َ َقاَؿ َلُو الرَّبُّ
ْ َحاَؽ َ َ ْعُة َب َقاِئبلً  ـَ َ اِ  : ِلَنْ ِمَؾ ُ ْعِط َيا. َقْد َ َرْ ُتَؾ ِإ َّاَىا ِبَعْ َنْ َؾ, َ لِكنََّؾ ِإَلى ُىَناَؾ َ ْقَ ْمُت إِلْبرَاِى 

 . (3){اَل َتْعُبرُ 

فدخؿ األرض المقدسة, كمع كؿ األحداث  شع بف نكف ابف أخت مكسى ك ثـ جاء ي     
ىؤالء األقكاـ  نظركا إلى معبكدات بني إسرائيؿالتي كانت مف حركب كانتصارات كىزائـ, إال أف 

كمنيـ مف عبد آليتيـ "إف تفيـ الديانة العبرية مستحيؿ ما لـ تؤخذ بعيف االعتبار كبشكؿ مستمر 
 الديانات كالثقافات األخرل التي نمت كترعرعت في كادم الفرات .

كعمى ذلؾ فإف التراث الييكدم المتمثؿ في كتبيـ كأسفارىـ المقدسة ال يمثؿ العقمية      
فحسب بؿ يحمؿ في ثناياه ثقافات كحضارات كمعتقدات كعادات كطقكس األمـ التي عاش الييكدية 

الييكد بينيا غير تاريخيـ الطكيؿ, كاستكعب الييكد ىذه الحضارات المختمفة كصبغكىا بصبغة 
 . (ْ)"ييكدية حتى ككأنيا مف نتاج العقمية الييكدية

 تأثر ال ي د بآلي  األق اـ األخرى:
رل أف الييكد كالييكدية تأثرت بمعتقدات كطقكس أمـ مختمفة كساىمت أجياؿ مما سبؽ ن     

 . (5)عديدة في تطكير كتككيف فكر كشريعة كطقكس ىذه الديانة

                                                           

 . ُٔ/ٗ( سفر الممكؾ األكؿ: ُ)
 . ِٔ/ِٓي: ( سفر الممكؾ الثانِ)
 . ْ/ّْ( سفر التثنية: ّ)
 ٖٗالشخصية الييكدية : الخالدم, ص  (ْ)
 . َُٖص -األكلى  -القاىرة  -مكتبة سعيد رأفت  -( انظر: الييكدية : محمد بحر عبد الحميد ٓ)



 

-ٖٓ- 
 

كمف أكثر الديانات الكثنية تأثيران في الييكدية كانت الديانة الكنعانية, كتأثيرىا ىذا كاضح "
دتيـ, كأبرز ىذا التأثير كاف في المزامير كبشكؿ كبير في أسفارىـ المقدسة, كفي طقكس عبا

 . (1)"كاألشعار كالتراتيؿ

بآلية األقكاـ كاألمـ األخرل مف خبلؿ نظرة الييكد إلى الذات اإلليية,  فعقيدة الييكد تأثرت    
كمف خبلؿ خمعيـ عمى هللا سائر صفات اإلنساف "فيك يأكؿ كيشرب كيتعب كيستريح كيغار مف 

 . (2)يدفف المكتى كيتمشى في الجنة"منافسيو كىك يصارع ك 

 الييكد بعد أف غزكا كنعاف كبعد أف نسكا عقيدتيـ في ربيـ كما جاءىـ بيا مكسى ف     
عمدكا إلى أحد آلية كنعاف, فصاغكه في الصكرة التي كانكا ىـ عمييا كجعمكه إليان صارمان ذا نزعة 

س بأف يعتقدكا أنو عالـ بكؿ شيء, كشاىد حربية صعب المراس, ثـ جعمكا ىذا اإللو ال يطالب النا
ذلؾ أنو يطمب إلى الييكد أف يميزكا بيكتيـ بأف يرشكىا بدماء الكباش الميضحاة لئبل ييمؾ أبناءىـ 

كذلؾ فإف ىذا اإللو ليس معصكمان مف الخطأ, , عمى عمـ منو مع مف ييمكيـ مف أبناء المصرييف
إلنساف, كلذلؾ تراه يندـ بعد فكات الفرصة عمى بؿ إف أشنع ما كقع فيو مف األخطاء ىك خمؽ ا

خمؽ آدـ كعمى ارتضائو أف يككف شاكؿ ممكان, كتراه مف حيف إلى حيف شرىان غضكبان متعطشان 
لمدماء, متقمب األطكار نزقان نكدان, إنو لـ يكف لؤلمـ القديمة إلو آدمي في كؿ شيء كإلو الييكد 

 . (3)ىذا

ـ كبعبادتيـ آللية األقكاـ اآلخريف كيقكؿ الباحث حسف ظاظا : بخصكص تأثر الييكد بغيرى      
إف الفكر الديني لدل الييكد يتسـ بظاىرة كىي بقاء بابو مفتكحان عمى مصراعو كؿ ألكاف التطكر "

بحيث أصبح الييكدم اليـك ال يشبو ما كاف عميو الييكد أياـ داكد كسميماف عمييما السبلـ, فضبلن 
ذيف عاشكا في البداكة تحت حكـ القضاة أك الرعيؿ األكؿ الذم اتبع مكسى عف أكلئؾ األقكاـ ال

كىاركف عمييما السبلـ فالنصكص تغيرت, كالظركؼ التاريخية كذلؾ كالعقائد كالطقكس أيضان بحيث 
يجد مؤرخ الفكر الييكدم نفسو أماـ عدة أدياف كمجتمعات مختمفة غريبة بعضيا عف بعض ال 

 . (4)"خؿ بسببو في ركاـ متكتؿتتفؽ إال في االسـ كتد

                                                           

 . ْٗٓ( مفصؿ العرب كالييكد في التاريخ : أحمد سكسة , صُ)
 . ُٓ/ٔ -األكلى  -القاىرة  -دار النيضة العربية  -ف عمي ( الييكد كالييكدية كالمسيحية : فؤاد حسنيِ)
 . ّّٗ/ِمجمد,  -ـُٖٖٗ –األكلى  -بيركت –دار الجيؿ  –( انظر: قصة الحضارة : كؿ ديكرانت : ّ)
 . ُِٓص -ـ ُٕٖٗ –الثانية  -دمشؽ  -مكتبة دار القمـ  -الفكر الديني اإلسرائيمي : حسف ظاظا  (ْ)
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َ َنا الرَّبُّ ِإلُيَؾ الَِّذي َ ْخَرَجَؾ ِمْف }كلقد حذرىـ الكتاب المقدس مف اتخاذ غير هللا معبكدان :      
ا, َ اَل ُ  َرًة اَل َ ُكْف َلَؾ فِلَيٌ  ُ ْخَرى َ َماِمي اَل َتْ َنْع َلَؾ ِتْمثَااًل َمْنُح تً  َ ْرِض ِمْ َر ِمْف َبْ ِت اْلُعُب ِد َّ ِ 

َماِء ِمْف َفْ ُؽ, َ َما ِفي اأَلْرِض ِمْف َتْحُت, َ َما ِفي اْلَماِء ِمْف َتْحِت اأَلْرِض اَل َتْ ُجْد  َما ِممَّا ِفي ال َّ
, أَلنِّي َ َنا الرَّبَّ ِإلَيَؾ ِإلٌو َغُ  رٌ   (1){. َلُيفَّ َ اَل َتْعُبْدُىفَّ

 . (2)ضة, كال تصنعكا لكـ آلية ذىب{كمثميا: }ال تصنعكا معي آلية ف      

 (ّ)كلكف عمى الرغـ مف ىذه التحذيرات إال أنيـ عبدكا آلية األمـ األخرل مف "األمكرييف      
( ٖ)كاليبكسييف" (ٕ)كالحكييف (ٔ)كالكنعانييف (ٓ)كالفرزييف (ْ)كالحيثييف

.
(9) . 

دكف عمى عبادة هللا, كيعبدكف يقكؿ زكي شنكدة : "ظؿ الييكد طكاؿ عيكدىـ أك أغمبيا يتمر      
آلية الشعكب الكثنية المخالطة ليـ, أك المحيطة بو, أك المتعاممة معيـ, أك المسيطرة عمييـ, فعبدكا 

                                                           

 . ٓ -ُ/َِ( سفر الخركج: ُ)
 . ِّ/َِ( سفر الخركج: ِ)
( األمكريكف: شعب كاف يتكمـ السامية, حكمكا أجزاء مف فمسطيف كسكريا كبابؿ, قبؿ الميبلد )القرف الثالث(, ّ)

أطمقكا عمى سكريا كفمسطيف أرض األمكرييف, مف أشير ممككيـ حمكرابي الذم كضع التشريعات كالقكانيف, 
براىيـ عميو السبلـ مف أىـ القبائؿ التي تحكـ جنكب فمسطيف . )قامكس أصميـ يرجع إلى كنعاف, كانكا زمف إ

 ( .ُُٗـ. صُُٕٗ –الثانية  –بيركت  –الكتاب المقدس, مجمع الكنائس في الشرؽ األدنى 
( الحثيكف: ال ييعرؼ بالضبط األصؿ الذم يتصؿ بو الحثيكف, إال أف المتفؽ عميو أنيـ ليسكا سامييف, لغتيـ لغة ْ)

ككنكا إمبراطكرية في آسيا الكسطى أكاسط القرف الثاني قبؿ الميبلد, اشتيركا بالقكة كشكمكا إقطاعية  آرامية,
أرستقراطية, كرد ذكرىـ في التكراة كثيران, خاضكا كثيران مف الحركب مع الدكؿ المحيطة بفمسطيف . )المصدر 

 ( .ِٖٗالسابؽ, ص
الريؼ, سكنكا فمسطيف منذ زمف إبراىيـ عميو السبلـ, لـ تحـر ( الفرزيكف: اسـ كنعاني ييطمؽ عمى طائفة سكنت ٓ)

 ( .ٕٓٔشريعة مكسى التزاكج بينيـ, كرد ذكرىـ في التكراة مراران . )المصدر السابؽ, ص
( الكنعانيكف: سكاف أرض فمسطيف منذ القدـ, يتصمكف بساـ بف نكح, كلغتيـ لغة سامية, كانكا عمى صراع ٔ)

حركب كغزكات , تذكرىـ التكراة بالشر كالقبح, يشكمكف أشد أعداء الييكد, ليـ آلية متكاصؿ مع بني إسرائيؿ, 
يؿ .)قامكس الكتاب المقدس, ص  ( .َٕٗكثيرة, منيا بعؿ كعشتاركت كا 

: مف فصائؿ الكنعانييف, سكنكا فمسطيف في المناطؽ الجبمية الشمالية, تفرقكا, كاستممكيـ ممكؾ الييكد ( الحكيكفٕ)
 ( .ِّٗليـ, استعمميـ سميماف عميو السبلـ كعماؿ بناء . )المصدر السابؽ, ص كخدـ كحطابيف

( اليبكسيكف: قبيمة كنعانية سكنت القدس قبؿ دخكؿ بني إسرائيؿ إلييا, ىزميـ يشكع بف نكف كاحتؿ رجاؿ ييكذا ٖ)
, اشتيركا بالشدة مدينتيـ, كسكنكا المدينة مع الييكد, كعمى أرضيـ أقاـ داكد مدينتو كبنى مسجده )الييكؿ(

 ( .َُِٓكالقكة كالثبات, استعمميـ سميماف عميو السبلـ بالسخرة في خدمتو .)المصدر السابؽ, ص
 . ِٓ-ِْ/ِّسفر الخركج : انظر : ( ٗ)
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 (ّ)كالحيثييف كاألمكرييف كاألرامييف (ِ)كالبابمييف (ُ)آلية المصرييف, كالكنعانييف كاآلشكرييف
(8)كالفرزييف كاليبكسييف كالصيدكنييف (7)العمكنييفك  (6)كالمؤابيف (ٓ)كاألدكمييف (ْ)كالفمسطينييف

 

 , كما عبدكا آلية ككث كحكا كحماة كسفراديـ كبني سعير كغيرىـ مف األمـ كالشعكب(9)كالعقركنييف

                                                           

( اآلشكريكف: مف الشعكب التي سكنت آسيا الكسطى )سكريا كفمسطيف(, كرد ذكرىـ في التكراة عدة مرات, كانكا ُ)
يركا بالقكة ككثرة اآللية, تأثر الييكد بآلية األشكرييف, كعبدكىا . )قامكس الكتاب أصحاب حضارة, اشت

 ( .َٖالمقدس, مجمع الكنائس في الشرؽ األدنى, ص
( البابميكف: سكنكا الببلد الكاقعة بيف نيرم الفرات كدجمة, كعاصمتيـ بابؿ, حكمكا ىذه الببلد عمى مدار قركف ِ)

عمـ كالقكة الحربية, كاعتنكا بعمـك الفمؾ, مف أشير ممككيـ مردكخ, كنبكخذ نٌصر, طكيمة, اشتيركا بالصناعة كال
اشتيرت ببلدىـ بالخيرات كالنعـ الكثيرة, ديانتيـ ديانة كثنية, كليـ آلية كثيرة, منيا : بيؿ كنيك كمردكخ, اىتمكا 

مممكاتيـ كسبي الشعب الييكدم  بإنشاء األبراج العالية كالقكية, كاف ليـ صكالت كجكالت مع الييكد كاحتبلليـ
 ( .ُِٓإلى بابؿ زمف نبكخذ نٌصر . )قامكس الكتاب المقدس, ص

( األراميكف: كىـ نسؿ آراـ بف ساـ كقد سكنكا جباؿ لبناف أرض آراـ, المسمى بسكريا حاليان, كلغتيـ المغة اآلرامية ّ)
كد المغة اآلرامية بعد أف كقعكا في األسر, كىي سامية األصؿ, كقد كتبت التكراة بالمغة اآلرامية, كتكمـ اليي

 ( .ِْ)المصدر السابؽ , ص –ككانت ىي لغة التخاطب بينيـ 
كف: ىـ القبائؿ التي سكنت أرض فمسطيف كخصكصان السيؿ الممتد عمى البحر ما بيف يافا إلى غزة ي( الفمسطينْ)

الكتاب المقدس عند الييكد, أصؿ ككاف فييا مدف عريقة, كيعبر بيا عف الببلد الكاقعة جنكبان, كحسب 
الفمسطينييف مف جزيرة كريت, دخمكىا في القرف الثاني عشر قبؿ الميبلد, كتذكرىـ التكراة بأنيـ كانكا شعبان 
عظيمان ذا بأس, مدنيـ حصينة كىي غزة كأشكمكف كأسدكد كعقركف, قامت بينيـ كبيف الييكد عمى مدار عقكد 

 ( .ٖٓٔاب المقدس, مجمع الكنائس في الشرؽ األدنى, صطكيمة حركب كثيرة .) قامكس الكت
( األركميكف: كىـ نسؿ عيسك أخك يعقكب عميو السبلـ, سكنكا في أرض الحكرييف كيعتبركف أخكة لمعبرانييف, ٓ)

حاربيـ شاكؿ, كداكد عميو السبلـ , كاستمرت الحركب بينيـ كبيف ممكؾ بني إسرائيؿ, كلغتيـ األركمية قريبة 
 ( .ّٗالعربية, كليـ آلية متعددة, منيا : قكس, كىدد . )المصدر السابؽ , صمف المغة 

( المؤابيكف: ينتسبكف إلى مكآب, سكنكا بالقرب مف البحر الميت, كىـ مف أشد أعداء الييكد, كالتكراة تذكرىـ ٔ)
آليتيـ : كمكش .  بالشر كالقبح, حاربيـ شاكؿ كأصبحكا عبيدان لسميماف عميو السبلـ, ككضع عمييـ الجزية, مف

 ( .ِٕٗ)قامكس الكتاب المقدس , ص
( العمكنيكف: كىـ مف نسؿ عمي بف لكط  سكف شرؽ ببلد األردف, كانكا في صراع ال ينتيي مع األمكنييف, مف ٕ)

أشير ممككيـ سيمكف, كانت حياتيـ غير مستقرة مع الييكد, حاربكىـ في كثير مف المكاقع, كتحالفكا مع 
 ( .َْٔيكد, اشتيركا بالقسكة, مف أشير آليتيـ : مكلؾ, ككمكش . )المصدر السابؽ , صالمكآبييف ضد الي

( الصيدكنيكف: كىـ ساميكف, سكنكا مدينة صيدا, كىي مدينة فينيقية قديمة عمى البحر المتكسط, خضعت لحكـ ٖ)
عشتركت, ال مصر خبلؿ القرف الخامس عشر قبؿ الميبلد, عبد الييكد إلو صيدا )بعؿ(, كمف آليتيـ : 

 ( .ٓٔٓتذكرىـ التكراة بالخير .)المصدر السابؽ : ص
( العقركنيكف : ساميكف سكنكا كسط فمسطيف, كىي عاقر اآلف, دخؿ أىميا في حركب مع الييكد, كانت ببلدىـ ٗ)

محاذية لمممكة ييكذا, كبينيـ حدكد مشتركة, مف آليتيـ : زيكف, كقد عبده الييكد في زمف الممؾ أخذيا, كرد 
 ( .ّّٔذكرىـ في التكراة . )المصدر السابؽ : ص
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 . (1)الكبيرة كالصغيرة, ثـ حيف خضعكا أخيران لميكناف كالركماف عبدكا أيضان آليتيـ"

كد اإللو "بعؿ", كىك كبير آلية الكنعانييف, عبده الييكد ة األخرل التي عبدىا اليييكمف اآلل    
كاتخذكه مف دكف هللا كأشرككا بو في بعض األحياف, كفي بعض األحياف كانكا يرتدكف تمامان عف 

 . (2)عبادة الرب كيعبدكف بعؿ لكحده, فكاف يحؿ محؿ "ييكه" رب إسرائيؿ

ْعُب َ ْزُن َف َمَع َبَناتِ  }     ْعُب  ُم فبَ  َ اْبَتَدَ  الشَّ , َفَأَكَؿ الشَّ ْعَب ِإَلى َذَباِئِح فِلَيِتِيفَّ َفَدَعْ َف الشَّ
(3){ َ َ َجُد ا آلِلَيِتِيفَّ َ َتَعمََّؽ ِإْ رَاِئ ُؿ ِبَبْعِؿ َفُغ رَ 

 
 . 

, ِإَلى َ َ اَر اْلَمِمُؾ فَحاُز ِلِمَةاِء َتْغَمَث َفبَلِ َر َمِمِؾ َ شُّ رَ }كعبد الييكد آلية األشكرييف:      
َ َشْكَمُو  ِدَمْشَؽ. َ رََ ى اْلَمْذَبَح الَِّذي ِفي ِدَمْشَؽ. َ َ ْرَ َؿ اْلَمِمُؾ فَحاُز ِإَلى ُ  ِر َّا اْلَكاِىِف ِشْبَو اْلَمْذَبحِ 

ْف ِدَمْشَؽ َكذِلَؾ َفَبَنى ُ  ِر َّا اْلَكاِىُف َمْذَبًحا. َحَ َب ُكؿِّ َما َ ْرَ َؿ اْلَمِمُؾ فَحاُز مِ  .َحَ َب ُكؿِّ ِ َناَعِتوِ 
ـَ اْلَمِمُؾ ِمْف ِدَمْشَؽ رََ ى اْلَمِمُؾ  َعِمَؿ ُ  ِر َّا اْلَكاِىُف, َرْ َثَما َجاَء اْلَمِمُؾ فَحاُز ِمْف ِدَمْشؽَ  َفَممَّا َقِد

ـَ اْلَمِمُؾ ِإَلى اْلَمْذَبِح َ َ ْ َعَد َعَمْ وِ  ـَ َ َ ْ َقَد ُمْحَرَقَتُو َ َتْةدِ  اْلَمْذَبَح, َفَتَةدَّ َمَتُو َ َ َكَب َ ِك َبُو, َ َرشَّ َد
بَلَمِ  الَِّتي َلُو َعَمى اْلَمْذَبحِ   .( 4){َذِب َحِ  ال َّ

 اآللي  التي عبدىا ال ي د:
كانت عبادة اإللو )تمكز( تتضمف طقكسان داعرة يزاكؿ فييا الرجاؿ كالنساء الدعارة  اإللو تم ز: .ُ

حزنان عمى مكتو في األسطكرة التي كانكا في ىيكمو, ككانت النسكة تبكيف مرة كؿ سنة 
ككاف الييكد يفعمكف كؿ ذلؾ في عبادة "تمكز" داخؿ ىيكؿ أكرشميـ " .(5)يتداكلكنيا عنو

 .(6)"نفسو

عبدكا اإللو )عشتركت( التي كانت تعبدىا أغمب الشعكب الكثنية مع البابمييف,  :عشتر تاإللو  .ِ
قمر, كأنيا زكجة اإللو )تمكز(, كعبادتيا كانت ككانكا يعتقدكف أنيا ممكة السماكات كآلية ال

تتضمف طقكسان داعرة, كقد أدخمت عبادتيا في بني إسرائيؿ في بداية عصر االنقساـ كظمكا 
                                                           

 . ّْٖ/ٖ -ـُٔٔٗ –األكلى  -القاىرة  -مطبعة أطمس  -( مكسكعة تاريخ األقباط )الييكدية( : زكي شنكدة ُ)
 . َْٕ( انظر : تأثر الييكدية باألدياف الكثنية : الزغبي, صِ)
 . ِ-ُ/ِٓ( سفر العدد : ّ)
 . ُّ-َُ/ُٔ( الممكؾ الثاني : ْ)
 .  ُِٗ/ُ -( انظر : قصة الحضارة : كؿ ديكرانت ٓ)
 . ْْٖ/ٖ( مكسكعة تاريخ األقباط : زكي شنكدة , الييكد, ٔ)
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, الَِّتي َعْف َ ِم فِ } .(1)يعبدكنيا في كؿ مراحؿ تاريخيـ القديـ ـَ  َ اْلُمْرَتَفَعاُت الَِّتي ُقَباَلَ  ُ  ُرَشِم 
{.ِلَعْشُت َرَث َرَجاَ ِ  ال ِّ ُد ِن ِّ فَ  الَِّتي َبَناَىا ُ َمْ َماُف َمِمُؾ ِإْ رَاِئ ؿَ  َجَبِؿ اْلَيبَلِؾ,

(2) 
َ اَل ُتْعِط ِمْف َزْرِعَؾ ِلئِلَجاَزِة ِلُم َلَؾ ِلَئبلَّ ُتَدنَِّس عبد الييكد اإللو )مكلؾ(, العمكني } :م لؾ اإللو .3

ـَ ِإلِيَؾ. َ َنا الرَّبُّ  (3){.اْ 
. 

َفَذَىَب ُ َمْ َماُف َ رَاَء َعْشُت َرَث ِإلَيِ  ال ِّ ُد ِن ِّ َف, َ َمْمُك ـَ ِرْجِس المؤابي,}  ش:اإللو كم .ْ
ـْ َ ْتَبِع الرَّبَّ َتَماًما َكَداُ َد َ ِب وِ  اْلَعمُّ ِن ِّ فَ  , َ َل رَّ ِفي َعْ َنِي الرَّبِّ ِح َنِئٍذ َبَنى .َ َعِمَؿ ُ َمْ َماُف الشَّ

, َفَعً  ِلَكُم َش ِرْجسِ ُ َمْ َماُف ُمْرتَ  ـَ َ ِلُم َلَؾ ِرْجِس َبِني  اْلُم فِب ِّ َف َعَمى اْلَجَبِؿ الَِّذي ُتَجاَه ُ  ُرَشِم 
كقدمكا ليا , (4) {َ ىَكَذا َفَعَؿ ِلَجِم ِع ِنَ اِئِو اْلَغِر َباِت المََّ اِتي ُكفَّ ُ  ِقْدَف َ َ ْذَبْحَف آلِلَيِتِيفَ .َعمُّ فَ 

 القرابيف .
لو زفس كاإللو جكبيتر : عبدكا مف آلية اليكناف اإللو )زفس(, كعبدكا اإللو الركماني اإل .ٓ

َقْد َرَجُع ا ِإَلى فثَاـِ  .ُت َجُد ِفْتَنٌ  َبْ َف ِرَجاِؿ َ ُي َذا َ ُ كَّاِف ُ  ُرَشِم ـَ »َ َقاَؿ الرَّبُّ ِلي: })جكبيتر(, 
ِل َف الَِّذ َف َ َبْ ا َ ْف  َ   . (5){ْ َمُع ا َكبَلِمي, َ َقْد َذَىُب ا َ رَاَء فِلَيٍ  ُ ْخَرى ِلَ ْعُبُد َىافَباِئِيـِ اأَل َّ

يقكؿ العقاد : "كال ييفيـ مف حادث مف حكادث رحمة خركج بني إسرائيؿ مف مصر أنيـ     
كانكا ييؤثركف الفرار حرصان عمى عقيدتيـ )السماكية(, فإنيـ أسفكا عمى ما تعكدكه مف المراسـ 

 .  (6)في مصر, ككدكا لك أنيـ يعكدكف إلييا أك يعبدكنيا منسكخة ممسكخة في الصحراء"الدينية 

 المطمب الثالث
 التمرد عمى   امر هللا,  تعم ماتو

القارئ لمقرآف الكريـ مف ناحية, كالمتأمؿ في تاريخ الييكد الطكيؿ ينتيي إلى أف ىؤالء      
كدىـ ككفرىـ كتمردىـ, مع كثرة إمياؿ هللا ليـ, الييكد ليس ليـ مثيؿ في كؿ األمـ في مستكل جح

كبعث األنبياء الكثيريف فييـ, لقد ترسخت فييـ القيـ األخبلقية القبيحة كالطباع السيئة, كالمسالؾ 
الخبيثة, مما جعؿ هللا سبحانو يصفيـ بأخس األكصاؼ, كأذـ الخصاؿ, فيـ أىؿ كذب كمخادعة, 

 ارعة في اإلثـ كالعدكاف, كفي ىذا المطمب يتناكؿ الباحثػػػع, كمسػػراؼ طبػػب, كانحػػكة قمػػكتعدم كقس

                                                           

 . ِٖٔ( انظر : قامكس الكتاب المقدس : صُ)
 .ُّ/ِّ( سفر الممكؾ الثاني : ِ)
 ِِ-ُٗ/ُٖ( سفر البلكييف : ّ)
 ٖ-ٓ/ُُ( سفر الممكؾ األكؿ : ْ)
 . َُ-ٗ/ُُ( سفر أرميا : ٓ)
 . َُْص -ـَُٖٗ –القاىرة  –دار نيضة مصر لمطباعة  -( مطمع النكر : عباس العقاد ٔ)
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 صكران مف تمردىـ عمى هللا تعالى, كأكامره كدينو كأنبياءه :

 نةضيـ لمعي د  الم اث ؽ:   اًل:
إف أصدؽ مف تكمـ عف نقض الييكد لمعيكد كالمكاثيؽ ىك القرآف الكريـ, قاؿ تعالى: 

ـْ ﴿ ـْ ال َ تَُّة فَ الَِّذ َف َعاَىْدَت ِمْنُي ـْ ِفي ُكؿِّ َمرٍَّة َ ُى َـّ َ نُةُض َف َعْيَدُى  .(ُّ)سكرة التكبة :  .﴾ُث

ـَ َعْف ﴿ كقاؿ تعالى: ـْ َقاِ َ ً  ُ َحرُِّف َف اْلَكِم ـْ َ َجَعْمَنا ُقُم َبُي ـْ َلَعنَّاُى ـْ ِم ثَاَقُي َفِبَما َنْةِضِي
ـْ َمَ اِضِعِو َ َنُ  ا َحّظًا ِممَّا ُذكُِّر ا بِ  ـْ َفاْعُؼ َعْنُي ـْ ِإالَّ َقِم بًل ِمْنُي ِو َ ال َتزَاُؿ َتطَِّمُع َعَمى َخاِئَنٍ  ِمْنُي
 .(ُّ)سكرة المائدة :  ﴾َ اْ َفْح ِإفَّ اَّللََّ ُ ِحبُّ اْلُمْحِ ِن فَ 

ـْ ال  ُ  َ  َ كقاؿ تعالى :﴿ ـْ َبْؿ َ ْكَثُرُى           . ﴾ْؤِمُن فَ ُكمََّما َعاَىُد ا َعْيدًا َنَبَذُه َفِر ٌؽ ِمْنُي
 .(ََُ)سكرة البقرة : 

ْذ َ َخْذَنا ِم ثَاَؽ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ ال َتْعُبُد َف ِإالَّ اَّللََّ َ ِباْلَ اِلَدْ ِف ِإْحَ انًا َ ِذي كقاؿ تعالى :﴿ َ اِ 
بلةَ  ـْ ِإالَّ َقِم بًل  اْلُةْرَبى َ اْلَ تَاَمى َ اْلَمَ اِك ِف َ ُق ُل ا ِلمنَّاِس ُحْ نًا َ َ ِق ُم ا ال َّ َـّ َتَ لَّْ ُت َ فُت ا الزََّكاَة ُث

ـْ ُمْعِرُض فَ  ـْ َ َ ْنُت  .(ّٖ)سكرة البقرة : . ﴾ِمْنُك

ـْ ُمْعِرُض فَ ﴿ذكر الرازم عند قكلو تعالى:         , فيك مختص بالييكد الذيف عاصركا ﴾َ َ ْنُت
      ىذه المكاثيؽ, فإنكـ بعد اطبلعكـ , فأنتـ بمنزلة المتقدميف الذيف تكلكا بعد أف أخذ النبي 

عمى دالئؿ صدؽ محمد أعرضتـ عنو ككفرتـ بو فكنتـ في ىذا اإلعراض بمثابة أكلئؾ المتقدميف 
 . (ُ)في ذلؾ التكلي

  مثم  لنةض ال ي د لمعي د: 

تعددت أشكاؿ نقض الييكد لمعيكد: منيا ما كاف مع هللا سبحانو, كمنيا ما كاف مع 
 يا ما كاف مع الناس:األنبياء, كمن

ـْ َ ال ُتْخِرُج َف ﴿: قاؿ تعالى نةضيـ العي د مع هللا: :   ـْ ال َتْ ِفُك َف ِدَماَءُك ْذ َ َخْذَنا ِم ثَاَقُك َ اِ 
ـْ َتْشَيُد فَ  ـْ َ َ ْنُت َـّ َ ْقَرْرُت ـْ ُث ـْ ِمْف ِدَ اِرُك ـْ َ ُتخْ  ,َ نُفَ ُك ـْ َىُؤالء َتْةُتُم َف َ نُفَ ُك َـّ َ ْنُت ـْ ُث ِرُج َف َفِر ةًا ِمْنُك

ـٌ  ـْ َ ُىَ  ُمَحرَّ ـْ ُ َ اَرى ُتَفاُد ُى ْف َ ْأُت ُك ْثـِ َ اْلُعْدَ اِف َ اِ  ـْ ِباإِل َ َتَظاَىُر َف َعَمْ ِي ـْ ـْ  ِمْف ِدَ ارِِى ـْ ِإْخرَاُجُي َعَمْ ُك
ـْ ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَ اِة الدُّْنَ ا َ َفُتْؤِمُن َف ِبَبْعِض اْلِكتَاِب َ َتْكُفُر َف ِبَبْعٍض َفَما َجزَاُء َمْف  َ ْفَعُؿ َذِلَؾ ِمْنُك

ُ ْ َلِئَؾ الَِّذ َف اْشَتَرْ ا اْلَحَ اَة  ,َ َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  ُ َردُّ َف ِإَلى َ َشدِّ اْلَعَذاِب َ َما اَّللَُّ ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُم فَ 
ـْ ُ نَ ُر فَ  الدُّْنَ ا ِباآلِخَرِة َفبل ُ َخفَُّؼ َعْنُيـْ   . (ٖٔ-ْٖ)سكرة البقرة :  ﴾اْلَعَذاُب َ ال ُى

                                                           

 . ُٗٓ/ّالفخر الرازم,  ,: مفاتيح الغيب( انظرُ)
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أف هللا أمر بني إسرائيؿ بجممة مف األكامر منيا: عدـ قتؿ بعضيـ بعضان,  ذكر الرازي      
كعدـ إخراج كطرد بعضيـ مف ديارىـ, كقد أشيدىـ عمى ذلؾ كأقركا بو, إال أنيـ كعادتيـ 

ثـ بٌيف الرازم , ربيـ, بؿ كتعاكنكا عمى فعؿ ىذه المعاصي الحاضركف منيـ كالماضكف خالفكا أمر
أف فعميـ ىذا مف أشد الكفر با, كككنيـ باعكا آخرتيـ بدنياىـ, ليذا تكعدىـ هللا بالعذاب الشديد 

  (ُ) في اآلخرة كعدـ النصرة في الدنيا.
قضيـ لمعيكد مع كمف أخطر أشكاؿ نقضيـ لمعيكد مع األنبياء ن : اءنةض العي د مع األنب :ب 

, نقض بني قريظة العيد الذم بينيـ كبيف النبي , كىي كثيرة, كمف أخطرىا النبي محمد 
 , ككاف ذلؾ في أكاخر ذم القعدة مف العاـ الخامس اليجرم.بتحريض مف حيي بف أخطب

كانت ظركؼ المسمميف حينيا عصيبة بعد انتياء غزكة األحزاب, فكاف ليذا النقض أثره      
اَل ُ َ مَِّ فَّ َ َحٌد الَعْ َر المسمميف, مما حذا بالنبي أف يغزكىـ مباشرة, كيتكجو إلييـ مسرعان : "  عمى

 (ِ)" ِإالَّ ِفي َبِني ُقَرْ َظ َ 
إف نقض الييكد العيكد مع الناس ىي كثيرة ال تيحصى, كأكبر   نةض العي د مع الناس: :ج 

 راعنا مع الييكد.شاىد عمى ذلؾ ما نشاىده نحف اآلف مف خبلؿ ص
مف أمثمتو ما نعيشو يكميان مف نقضيـ العيكد مع الفمسطينييف الذيف كقعكا معيـ اتفاقية 

 كسمك(, كاتفاؽ )باريس( االقتصادم, كغيرىا كثير.أ)
 :تعالىتحا ميـ عمى ا تحبلؿ محاـر هللا  ثان ًا:
هللا كعمى شريعتو, التي  إف التحايؿ عمى استحبلؿ ما حٌرمو هللا مف صكر تمردىـ عمى ديف     

ىي مف رذائميـ المتأصمة في نفكسيـ عمى مدار تاريخيـ الطكيؿ, التي ىي نتاج الجيؿ كالفسكؽ 
كالجشع كضعؼ اإلرادة كالتحايؿ, كؿ ىذا ليحققكا شيكاتيـ كىكاىـ ظانيف أنيـ سيفمتكف مف العقاب 

 كالمؤاخذة.
ـْ ﴿ما ذكرىا هللا سبحانو كتعالى: مف الصكر الكثيرة لمتحايؿ قصة أصحاب السبت ك      َ اْ أَْلُي

ـْ َ ْ ـَ َ ْبتِ  ـْ ِح تَاُنُي ْبِت ِإْذ تَْأِت ِي ـْ ُشرَّعًا َعْف اْلَةْرَ ِ  الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َ ْعُد َف ِفي ال َّ ِي
ـْ ِبَما َكاُن ا ـْ َكَذِلَؾ َنْبُم ُى ـَ َتِعُظ َف َقْ ماً  ,َ ْفُ ُة فَ  َ َ ْ ـَ ال َ ْ ِبُت َف ال تَْأِت ِي ـْ ِل ْذ َقاَلْت ُ مٌَّ  ِمْنُي َ اِ 

ـْ َ تَُّة فَ  ـْ َ َلَعمَُّي ـْ َعَذابًا َشِد دًا َقاُل ا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّك ُبُي ـْ َ ْ  ُمَعذِّ َفَممَّا َنُ  ا َما ُذكُِّر ا ِبِو  ,اَّللَُّ ُمْيِمُكُي
           ﴾َعْف ال ُّ ِء َ َ َخْذَنا الَِّذ َف َظَمُم ا ِبَعَذاٍب َبِئ ٍس ِبَما َكاُن ا َ ْفُ ُة فَ َ ْنَجْ َنا الَِّذ َف َ ْنَيْ َف 

 . (ُٓٔ-ُّٔ)سكرة األعراؼ: 
                                                           

 .ُِٖ/ّ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 .ُِٓٓ/ّ(, ُُْٗمرجع النبي مف األحزاب, ح ) ,( أخرجو البخارم في صحيحو: كتاب المغازم, بابِ)
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 (ٔ)ب ف لنا الفخر الرازي األمر: ُ 
كمعجزاتو ليس شيئان جديدان, بؿ ىذا الكفر كاإلصرار كاف  . المقصكد تقرير أف كفرىـ بمحمد ُ

أسبلفيـ مف الزماف القديـ, ثـ لما كاف محمد رجبلن أميان لـ يقرأ كلـ يطالع كتابان, ثـ حاصبلن في 
يذكر ىذه القصص عمى كجييا مف غير تفاكت كال زيادة كال نقصاف, كاف ذلؾ جاريان مجرل 

 المعجزة .
د, . نيى أىؿ ىذه القرية عف الصيد يـك السبت إال أنيـ تجاكزكا نيى هللا, كيعدكف مف اإلعداِ

 يعدكف آالت الصيد يـك السبت كىـ مأمكركف بأف يشتغمكا فيو بالعبادة .
كانت النياية أف الذيف ينيكف عف السكء أنجاىـ هللا, كأخذ الظالميف المقدميف عمى فعؿ 

 المعصية بالعذاب الشديد .
 يقكؿ ابف عباس: أصبح القكـ كىـ قردة صاغركف, فمكثكا كذلؾ ثبلثان فرآىـ الناس ثـ     

ىمككا, كفي ركاية أف شباب القكـ صاركا قردة كشيكخيـ صاركا خنازير, إال أف الرازم يقكؿ كىذا 
 القكؿ األخير البف عباس خبلؼ الظاىر.

ـْ الَِّذ َف ﴿في سكرة البقرة كرد ذكر قصة أصحاب السبت, كلكف بصكرة مجممة :       َ َلَةْد َعِمْمُت
ْبِت فَ  ـْ ِفي ال َّ ـْ ُك ُن ا ِقَرَدًة َخاِ ِئ فَ اْعَتَدْ ا ِمْنُك َفَجَعْمَناَىا َنَكااًل ِلَما َبْ َف َ َدْ َيا َ َما َخْمَفَيا  ,ُةْمَنا َلُي

 .(ٔٔ-ٓٔ)سكرة البقرة :  .َ َمْ ِعَظً  ِلْمُمتَِّة َف﴾
 (: لةد عممتـجاء الخطاب بقكلو )

 . ككف القصة معركفة عند الييكد, مع حرصيـ عمى إخفائيا عف عامتيـ.ُ
 . معركفة لدل المسمميف ألف سكرة األعراؼ أسبؽ في النزكؿ مف سكرة البقرة .ِ

ْبُت َعَمى الَِّذ َف اْخَتَمُف ا ِف ِو ﴿كذلؾ كرد ذكر ىذه القصة في سكرة النحؿ :  ِإنََّما ُجِعَؿ ال َّ
ـْ َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  ِف َما َكاُن ا ِف ِو َ ْختَ  ـُ َبْ َنُي فَّ َربََّؾ َلَ ْحُك  . (ُِْ)سكرة النحؿ : . ِمُف َف﴾َ اِ 

ـْ ِمْف َقْبِؿ َ ْف ﴿كقاؿ تعالى :  قًا ِلَما َمَعُك َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف ُ  ُت ا اْلِكتَاَب فِمُن ا ِبَما َنزَّْلَنا ُمَ دِّ
ْبتِ  ـْ َكَما َلَعنَّا َ ْ َحاَب ال َّ    َ َكاَف َ ْمُر اَّللَِّ َمْفُع اًل﴾ َنْطِمَس ُ ُج ىًا َفَنُردََّىا َعَمى َ ْدَبارَِىا َ ْ  َنْمَعَنُي

 . (ْٕ)سكرة النساء : 
       إف هللا تعالى أخبر عف أىؿ السبت مف الييكد بمسخيـ قردة لما تحايمكا عمى إباحة      

ما حرمو هللا تعالى عمييـ مف الصيد, بأف نصبكا الشباؾ يكـ الجمعة فمما كقع فييا الصيد أخذكه 
 يكـ األحد.

                                                           

 . ّٗ/ُٓانظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  (ُ)
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ُح ـُ, َفَباُع َىا  قاؿ: " أف رسكؿ هللا  ىريرة كعف أبي  ـُ الشُّ َقاَتَؿ اَّللَُّ َ ُي َد ُحرَِّمْت َعَمْ ِي
 . (1)"َ َ َكُم ا َ ْثَماَنَيا

ٌرـ هللا عمييـ, كقد       دمغت اآليات السابؽ ذكرىا الييكد بيذه الرذيمة كىي استحبلؿ ما حى
ية كالدنيكية, كنحف أىؿ فمسطيف في ىذا الزماف مف اعتادكا عمى التحايؿ في شؤكف حياتيـ الدين

أكثر الشعكب معاناة مف تحايميـ عمى حقائؽ األمكر, كعمى المقررات الدكلية كاإلنسانية, إال أف هللا 
كما أنزؿ في أسبلفيـ العذاب كالمسخ, فإنو سبحانو قادر عمى أف يينزؿ في ىذا الخمؼ المئيـ 

 ف أشد صنكؼ العذاب جزاء إجراميـ كتعٌدييـ كظمميـ لنا.كالخبيث كبأيدينا نحف أىؿ فمسطي
 م اضعو ل شتر ا بو ثمنًا قم بًل:: تحر فيـ لمكمـ عف ثالثاً 
إف مف أبرز رذائؿ الييكد عمى مدار التاريخ, مف زمف إسحاؽ كيعقكب كمكسى كىاركف      

ىذا ناتج عف قسكة إلى زماننا الذم نعيش فيو, تحريؼ الكبلـ كحممو عمى غير كجيو الصحيح, ك 
 القمكب كانطماس البصيرة, كانعداـ اإليماف, كبيعيـ دينيـ بالقميؿ مف حطاـ الدنيا الزائؿ .

كفي فمسطيف اآلف نرل كنممس كؿ يكـ تحريفيـ لمكبلـ عف غير مقصده, نراه بصكرة 
بؿ كطبع عمييا ىؤالء القكـ .  تكضح الطبيعة كالجبٌمة التي جي

َـّ ُ َحرُِّف َنُو ﴿َ َفَتْطَمعُ : قاؿ تعالى ـْ َ ْ َمُع َف َكبلـَ اَّللَِّ ُث ـْ َ َقْد َكاَف َفِر ٌؽ ِمْنُي  َف َ ْف ُ ْؤِمُن ا َلُك
ـْ َ ْعَمُم فَ  ـْ ِإَلى َبْعٍض َقاُل ا  ,ِمْف َبْعِد َما َعَةُم ُه َ ُى َذا َخبل َبْعُضُي َذا َلُة ا الَِّذ َف فَمُن ا َقاُل ا فَمنَّا َ اِ  َ اِ 

ثُ  ـْ َ َفبل َتْعِةُم فَ َ ُتَحدِّ ـْ ِبِو ِعْنَد َربُِّك ـْ ِلُ َحاجُّ ُك ـْ ِبَما َفَتَح اَّللَُّ َعَمْ ُك ـُ َما  , َنُي َ َ ال َ ْعَمُم َف َ فَّ اَّللََّ َ ْعَم
ـْ إِ  ,ُ ِ رُّ َف َ َما ُ ْعِمُن فَ  ْف ُى ـْ ُ مِّ ُّ َف ال َ ْعَمُم َف اْلِكتَاَب ِإالَّ َ َماِنيَّ َ اِ  َفَ ْ ٌؿ ِلمَِّذ َف  ,الَّ َ ُظنُّ فَ َ ِمْنُي

َـّ َ ُة ُل َف َىَذا ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ِلَ ْشَتُر ا ِبِو َثَمنًا َقِم بًل َفَ ْ ٌؿ لَ  ـْ ُث ـْ ِممَّا َكَتَبْت َ ْكُتُب َف اْلِكتَاَب ِبَأْ ِد ِي ُي
ـْ ِممَّا َ ْكِ ُب فَ  ـْ َ َ ْ ٌؿ َلُي  ( .ٕٗ-ٕٓ)سكرة البقرة : . ﴾َ ْ ِد ِي

افتتح هللا اآليات بالحديث عف اليأس مف دخكؿ الييكد في اإلسبلـ, كىذا اليأس مبني عمى      
كقائع تؤيده, منيا مكقؼ الييكد الجاحد مف نعـ هللا, كمنيا تنطعيـ في الديف, كقساكة قمكبيـ 

حؽ بعدىا جاء الحديث عف اليأس مف إيمانيـ كاستجابتيـ لم ,كجيميـ عف إدراؾ مقاصد الشريعة
 .المتمثؿ في دعكة محمد 

     (ِ)فيقكؿ: مف خبلؿ تفسيره لآليات قبائح الييكد زمف نبكة محمد  ُ ب ف الفخر الرازي
ذكر هللا فيما سبؽ ىذه اآليات قبائح الييكد مع ما سبؽ مع رسميـ, كىنا بياف لقبائح أفعاؿ الييكد 

 . مع المؤمنيف زمف رسالة محمد 
                                                           

 . ٓٓٔ/ِ(, ِِِْ( أخرجو البخارم في صحيحو : كتاب البيكع, باب ال يذاب شحـ الميتة, ح )ُ)
 .ُُْ/ّتيح الغيب : الفخر الرازم, انظر : مفا (ِ)
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 :﴾َف َ ْف ُ ْؤِمُن ا َلُكـْ ﴿َ َفَتْطَمُع  :قكلو* 

 . قيؿ الخطاب لمحمد خاصة ألنو الداعي ليـ لئليماف.ُ

 . قيؿ لمحمد كالمؤمنيف كىك األليؽ بظاىر النص, كالكبلـ عف الييكد الذيف عاصركا النبي .ِ

كسبب استبعاد اإليماف بدعكة محمد أف الييكد لـ يؤمنكا لمكسى الذم ىك سبب خبلصيـ مف 
 كمو ليـ.عذاب فرعكف كق

 . قيؿ كيؼ يطمعكف كقد عممكا الحؽ إال أنيـ غيركه كبٌدلكه.ّ

. قيؿ كيؼ يؤمف ىؤالء كقد كاف أسبلفيـ يسمعكف كبلـ هللا, كيعممكف أنو حؽ ثـ يعاندكنو ْ
 كيحرفكنو .

قيؿ إف اليأس مف إيمانيـ ىك استبعاد لو منيـ, كىـ المحرفكف كالمبدلكف كالمعاندكف, فيك  .ٓ
ى سبيؿ اإلنكار, فكاف ذلؾ جزمان بأنيـ ال يؤمنكف البٌتة؛ كخصكصان أنيـ يعممكف استفياـ عم

 صحتو كفساد ما ىـ عميو مف المخالفة.

كالذيف عقمكه ىـ العمماء الذيف يشتركف بو ثمنان قميبلن, كىـ الذيف يعرفكنو كما يعرفكف      
(, ىـ  عمم ف(, ك)عةم هلييكد: )ىـ, كقد ذكر هللا سبحانو لفظتيف تدالف عمى جحكد ىؤالء اءأبنا

فقد عقمكا ميراد هللا, كيعممكف تأكيميـ أنو فاسد كيكسبيـ الكزر كالعقكبة مف هللا تعالى ليذا كانت 
 قسكتيـ أشد كجرأتيـ أعظـ.

ثـ تستمر اآليات في بياف خداع الييكد ككذبيـ كحسدىـ فقد ذكرت اآلية التالية فعبلن مف      
, كانكا يقكلكف لممؤمنيف أننا آمٌنا بالذم آمنتـ بو ذيف كانكا زمف النبي محمد أقبح أفعاؿ الييكد ال

    كنشيد أف صاحبكـ صادؽ كأف قكلو حؽ كنجده بنعتو كصفاتو في كتابنا, ثـ إذا خبل بعضيـ 
إلى بعض قاؿ الرؤساء ليـ أتحدثكنيـ بما فتح هللا عميكـ في كتابو مف نعتو كصفاتو ليحاجككـ بو, 

 , كأصحابو .ـ كاف بعضيـ يمنع بعضان مف االعتراؼ بذلؾ عند محمد فبل جر 

 : بلـال ي د تجاه دع ة اإل كتب م قؼ الرازي مف 
المراد مف يكتب ىذه الكتابة كيكسب ىذا الكسب في غاية الرداءة ألنيـ ضمكا عف الديف,      

مكـ أف الكذب عمى الغير بما كأضمكا كباعكا آخرتيـ بدنياىـ فذنبيـ أعظـ مف ذنب غيرىـ, فإف المع
, فكيؼ بمف يكذب عمى هللا كيضـ إلى الكذب اإلضبلؿ, كيضـ إلييما حب الدنيا كبير يضر إثمو

 ى كجو الدىر, فمذلؾ ػػان عمػػػبلؿ باقيػػي اإلضػػػان فػػػد طريقػػػا أنو ميػػـ إلييػػا, كيضػػكاالحتياؿ في تحصيمي
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 . (ُ)اؤىـ الكيؿ بما كسبكاىؤالء الكتبة جز , عظـ تعالى ما فعمكه

ـَ َعْف َمَ اِضِعِو َ َ ُة ُل َف ﴿كقد كرد في سكرة النساء :           ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا ُ َحرُِّف َف اْلَكِم
ـْ َ َطْعنًا ِفي الدِّ ِف َ َلْ  َ نَّيُ        ـْ َقاُل ا َ ِمْعَنا َ َعَ ْ َنا َ اْ َمْع َغْ َر ُمْ َمٍع َ رَاِعَنا َلّ ًا ِبأَْلِ َنِتِي

ـْ َفبل  ُ  ـْ اَّللَُّ ِبُكْفرِِى ـْ َ َ ْقَ ـَ َ َلِكْف َلَعَنُي . ﴾ْؤِمُن َف ِإالَّ َقِم بلً َ ِمْعَنا َ َ َطْعَنا َ اْ َمْع َ انُظْرَنا َلَكاَف َخْ رًا َلُي
 . (ْٔ)سكرة النساء: 

 (ِ):  جو تحر ؼ ال ي د لمكتاب
 آخر. نيـ كانكا يبدلكف المفظ بمفظإ : حدىا

المراد بالتحريؼ إلقاء الشبو الباطمة كالتأكيبلت الفاسدة كصرؼ المفظ عف معناه الحؽ إلى  :الثاني
 .اطؿ بكجكه مف الحيؿ المفظيةمعنى ب

كيسألكنو عف أمر فيخبرىـ ليأخذكا بو, فإذا خرجكا مف عنده  كانكا يدخمكف عمى النبي  الثالث:
 حٌرفكا كبلمو.

عمى تحريفيـ منيا: تحريفيـ لمرجـ ككضعيـ بدالن منو الحد, كتحريفيـ ذكر الرازم أمثمة      
يـ )آدـ طكيؿ(, كمنيا أف النبي محمدان كاف إذا أمرىـ بأمر قالكا في الظاىر صفالسـ )ربعة( بك 

 (ّ) سمعنا كقالكا في أنفسيـ كعصينا.

 تعالى, كلكبلـ ننتيي إلى أف "اآليات الكريمة قد سجمت عمى الييكد تحريفيـ لكبلـ هللا     
, كمع كؿ مف يدعك الذيف يأمركف بالقسط مف الناس, كما سٌجمت عمييـ سكء أدبيـ مع الرسكؿ 

إلى اليدل كالرشاد, ككصفيـ هللا بااللتكاء في القكؿ, كالتكقح في الفعؿ, كالقدح في الديف مع 
إلى مرادىـ كىك التحقير,  استعماؿ لمعبارات التي تحمؿ التكقير, لكنيـ يفتمكف بيا ألسنتيـ ليصمكا

 . (ْ)كمف كانت ىذه صفاتو حقت عميو المعنة كسكء المصير"

كىكذا يتبيف لنا مف خبلؿ عرض اإلماـ الرازم كتفسيره صكرة جديدة مف صكر تمرد الييكد      
, المتمثمة بتحريؼ كتغيير كتبديؿ الكمـ عف كجحكدىـ عمى أكامر هللا تعالى كشريعتو ككتبو

 مكاضعو.
                                                           

 . ُْٕ/ّ( انظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ُ)
 . َُُ/َُفخر الرازم, : ال المرجع السابؽانظر:  (ِ)
 .ُِِ/َُ( انظر: المصدر السابؽ : الفخر الرازم, ّ)
 . ْٕٕ( بنك إسرائيؿ : طنطاكم, صْ)
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 :: كذبيـ عمى هللا,  عمى األنب اءبعاً را
ذا تعمؽ ىذا الكذب في نفس شخص      الكذب خمؽ ذميـ كانحراؼ مدٌمر كمرض خطير, كا 

 كصار لو خمقان نضبت معاني الخير في نفسو, كتمكف ىذا المرض منو كاستعصى عمى العبلج .

في كؿ المجاالت, كذبكا  كتمٌثؿ ىذا الكذب في الييكد أينما كانكا, كمارسكا الكذب كاالفتراء
 عمى هللا سبحانو ككذبكا عمى أنبيائيـ, ككذبكا عمى صالحييـ, ككذبكا عمى األمـ األخرل .

كالعجيب أنيـ جعمكا ىذا الكذب دينان كعقيدة كعبادة كقربى, تقربكا بو لربيـ, كطبقكا فيو     
 . (ُ)لمصمحيفدينيـ, كحاربكا بيذا الكذب الحؽ كالخير كالصدؽ كالرسؿ كالدعاة كا

 الكذب عمى هللا تعالى: :  
مقيـ بكثرة كذبيـ:   كقد فضحيـ هللا سبحانو في القرآف الكريـ كأباف عف سكء خي

ـْ َ ْعَمُم فَ قاؿ تعالى : ﴿  .(ٕٓ)سكرة آؿ عمراف : . ﴾َ َ ُة ُل َف َعَمى اَّللَِّ اْلَكِذَب َ ُى

ـْ َتْعَمُم فَ  َ ال َتْمِبُ  ا اْلَحؽَّ ِباْلَباِطؿِ ﴿كقاؿ تعالى :   .(ِْ)سكرة البقرة : . ﴾َ َتْكُتُم ا اْلَحؽَّ َ َ ْنُت

ـْ َ ْأُت َؾ ﴿كقاؿ تعالى :  َ ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا َ مَّاُع َف ِلْمَكِذِب َ مَّاُع َف ِلَةْ ـٍ فَخِر َف َل
ـَ ِمْف َبْعِد َمَ اِضِعوِ   (.ُْ)سكرة المائدة : . ﴾ُ َحرُِّف َف اْلَكِم

ـْ َبْؿ اَّللَُّ ُ َزكِّي َمْف َ َشاُء َ ال ُ ْظَمُم َف ﴿: كقاؿ تعالى  ـْ َتَر ِإَلى الَِّذ َف ُ َزكُّ َف َ نُفَ ُي  ََل
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذ َف ُ  ُت ا َنِ  بًا ِمْف  ,انُظْر َكْ َؼ َ ْفَتُر َف َعَمى اَّللَِّ اْلَكِذَب َ َكَفى ِبِو ِإْثمًا ُمِب ناً  ,َفِت بلً   ََل

          ﴾ُ ْؤِمُن َف ِباْلِجْبِت َ الطَّاُغ ِت َ َ ُة ُل َف ِلمَِّذ َف َكَفُر ا َىُؤالِء َ ْىَدى ِمْف الَِّذ َف فَمُن ا َ ِب بلً  اْلِكتَابِ 
 ( .ُٓ-ْٗ)سكرة النساء : 

  (ِ)م قؼ الفخر الرازي مف كذب ال ي د:
ثمو, ثـ إنو تعالى بيف ادعى الييكد أنيـ أكتكا مف المناصب الدينية ما لـ يؤت أحد غيرىـ م

 .مصركف عمييا, فدؿ ىذا عمى كذبيـ أف الخيانة مستقبحة عند جميع أرباب األدياف, كىـ )الييكد(,

ـْ َ ْعَمُم فَ ﴿كعف قكلو تعالى        ف و  ج ه:, ﴾َ َ ُة ُل َف َعَمى اَّللَِّ اْلَكِذَب َ ُى

التكراة, ككانكا كاذبيف في ذلؾ,  الييكد قالكا: إف جكاز الخيانة مع المخالؼ مذككر في األ ؿ:
 كعالميف بككنيـ كاذبيف فيو, كمف كاف كذلؾ كانت خيانتو أعظـ كجرمو أفحش .

 يعممكف ككف الخيانة محرمة . الثاني:
                                                           

 . ُٔٗ( انظر: الشخصية الييكدية : الخالدم, صُ)
 . ُُّ/ٖانظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  (ِ)
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 يعممكف ما عمى الخائف مف إثـ . الثالث:

ناؤه, قاؿ الييكد مف قبؿ ليس عمينا فيما نفعؿ جناح, كىك مثؿ قكليـ نحف أحباء هللا كأب     
 فذكر هللا تعالى أف أصؿ الكفاء بالعيد كالتقي ىـ الذيف يحبيـ هللا تعالى ال غيرىـ.

كا ىذا الكذب كرضكه ليـ أإف ىذه اآليات كغيرىا تقرر أف الييكد قكـ كاذبكف, كأنيـ استمر     
مقان كد  كسمكؾ حياة, كأنيـ شممكا بكذبيـ كؿ شيء, ككجيكه إلى كؿ شيء . ان ينخي

, معناه أف الكذب تمٌكف منيـ كسيطر عمييـ, ﴾َ مَّاُع َف ِلْمَكِذبِ ﴿نما يقكؿ عنيـ كالقرآف حي
 كىي صيغة مبالغة, ألنيـ أصبحكا يتمذذكف بالكذب كيستمتعكف بو .

َ مَّاُع َف ِلْمَكِذِب َ مَّاُع َف ِلَةْ ـٍ ﴿أخبر ابف كىب قاؿ: قاؿ ابف زيد في قكلو تعالى:      
آخريف لـ يأتكؾ مف أىؿ الكتاب ىؤالء سٌماعكف ألكلئؾ القـك اآلخريف الذيف , قاؿ : لقكـ ﴾فَخِر فَ 

 . (ُ)لـ يأتكه, يقكلكف ليـ الكذب, محمد كاذب, كليس ىذا في التكراة فبل تؤمنكا بو

تذكر كذب الييكد, ركل أبك سعيد الخدرم قاؿ : التي كرد في السنة الكثير مف األحاديث     
ِإفَّ اَّللََّ َلْ  َ رَاَد َ ْف  , َكَذَبْت َ ُي دُ  : "ة الصغرل, فقاؿ النبي دءك قالت الييكد العزؿ المك 

ـْ َ ْ َتِطْع َ َحٌد َ ْف َ ْ ِرَفوُ  َ ْخُمؽَ     (ِ)."َشْ ًئا , َل

ةى, كحديث عائشة رضي هللا عنيا قاؿ :       اًئشى َ فَّ َ ُي ِد ًَّ  َكاَنْت َتْخُدُمَيا, َفبَل َتْ َنُع عىٍف عى
َدَخَؿ َشُ  ِإَلْ َيا َشْ ًئا ِمَف اْلَمْعُر ِؼ, ِإالَّ َقاَلْت َلَيا اْلَ ُي ِد َُّ : َ َقاِؾ اَّللَُّ َعَذاَب اْلَةْبِر, َقاَلْت: فَ َعائِ 

, َفُةْمُت: َ ا َرُ  َؿ اَّللَِّ, َىْؿ ِلْمَةْبِر َعَذاٌب َقْبَؿ َ  ْ  ـَ َعَميَّ ـِ اْلِةَ اَمِ ؟ َرُ  ُؿ اَّللَِّ َ مَّى هللُا َعَمْ ِو َ َ مَّ
َـّ َذاَؾ؟»َقاَؿ:  َقاَلْت: َىِذِه اْلَ ُي ِد َُّ  اَل َنْ َنُع ِإَلْ َيا ِمَف اْلَمْعُر ِؼ َشْ ًئا, ِإالَّ َقاَلْت: َ َقاِؾ اَّللَُّ « اَل, َ َع

ـْ َعَمى اَّللَِّ َعزَّ َ َجؿَّ َ ْكَذُب, اَل عَ »َعَذاَب اْلَةْبِر, َقاَؿ:  , « َذاَب ُد َف َ ْ ـِ اْلِةَ اَم ِ َكَذَبْت َ ُي ُد, َ ُى
َـّ َمَكَث َبْعَد َذاَؾ َما َشاَء اَّللَُّ َ ْف َ ْمُكَث, َفَخَرَج َذاَت َ ْ ـٍ ِنْ َؼ النََّياِر ُمْشَتِمبًل ِبَث ْ  ِبِو, َقاَلْت: ُث

, َ  َُّيا َ  َُّيا النَّاُس, َ َظمَّْتكُ »ُمْحَمرًَّة َعْ َناُه, َ ُىَ  ُ َناِدي ِبَأْعَمى َ ْ ِتِو:  ـُ اْلِفَتُف َكِةَطِع المَّْ ِؿ اْلُمْظِمـِ
ـْ َقِم بًل, َ  َُّيا النَّاُس, اْ َتِع ُذ ا ِباَّللَِّ  ـْ َكِث رًا َ َضِحْكُت ـُ َبَكْ ُت ِمْف َعَذاِب النَّاُس, َلْ  َتْعَمُم َف َما َ ْعَم

 . (ّ)" اْلَةْبِر, َفِإفَّ َعَذاَب اْلَةْبِر َحؽّّ 

ـْ َثَمنًا ﴿قكؿ الييكد ىذا بقكلو سبحانو: ثـ يتبع هللا  ِإفَّ الَِّذ َف َ ْشَتُر َف ِبَعْيِد اَّللَِّ َ َ ْ َماِنِي
ـْ َ َلُيـْ ػي اآلخِ ػػـْ فِ ػػَؾ ال َخبلَؽ َليُ ػػِ بًل ُ ْ َلئػػَقِم  ـْ َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  َ ال ُ َزكِّ ِي ـْ اَّللَُّ َ ال َ ْنُظُر ِإَلْ ِي   َرِة َ ال ُ َكمُِّمُي

                                                           

 . ِّٔ/ٔ( جامع البياف : الطبرم, ُ)
 الحديث, تحقيؽ حمزة أحمد الزيف كقاؿ َُٖ/َُ(, ُُِِٕ, ح )ِْٗ/ِده: ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنِ)

 صحيح . إسناده
 إسناده صحيح .كقاؿ , ّٔٓ/ُٕ(, َُِْْ, ح ) ُٖ/ٔ: المصدر السابؽ ( ّ)
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 .(ٕٕ)سكرة آؿ عمراف :  ﴾َعَذاٌب  َِل ـٌ 

مف صكر الكذب عمى هللا اتياميـ أف هللا سبحانو كتعالى يكذب كما كرد في سفر التككيف      
ـَ َ َ َضَعُو ِفي َجنَِّ  َعْدٍف ِلَ ْعَمَمَيا َ َ ْحَفَظَيا }مف قصة خمؽ آدـ :  َ َ ْ َ ى  .َ َ َخَذ الرَّبُّ اإِللُو فَد

ـَ َقاِئبًل: الرَّبُّ  رِّ َفبَل تَْأُكْؿ »اإِللُو فَد ِمْف َجِم ِع َشَجِر اْلَجنَِّ  تَْأُكُؿ َ ْكبًل, َ َ مَّا َشَجَرُة َمْعِرَفِ  اْلَخْ ِر َ الشَّ
 . (ُ){  ِمْنَيا, أَلنََّؾ َ ْ ـَ تَْأُكُؿ ِمْنَيا َمْ تًا َتُم تُ 

َما } كذكر في اإلصحاح الثاني      َ َفَرَغ هللُا ِفي اْلَ ْ ـِ  .َ اُت َ اأَلْرُض َ ُكؿُّ ُجْنِدَىاَفُأْكِمَمِت ال َّ
ابِع ِمْف َجِم ِع َعَمِمِو الَِّذي َعِمؿَ  ابِع ِمْف َعَمِمِو الَِّذي َعِمَؿ. َفاْ َترَاَح ِفي اْلَ ْ ـِ ال َّ َ َباَرَؾ هللُا  .ال َّ

ابَع َ َقدََّ ُو, أَلنَُّو ِف ِو اْ َترَاَح مِ   . (ِ) {ْف َجِم ِع َعَمِمِو الَِّذي َعِمَؿ هللُا َخاِلًةااْلَ ْ ـَ ال َّ

نجد مف خبلؿ ىذا الكبلـ مدل االفتراء عمى هللا تعالى مما ال يقره عاقؿ, ففييا نسبة      
المخادعة كالكذب إلى هللا سبحانو, فقد اتيمكه بأنو كذب عمى آدـ كامرأتو, فنياىما عف األكؿ مف 

إنما يريد إبقاءىما جاىميف كي ال يشاركاه في صفة مف أخص صفاتو, الشجر كي ال يمكتا, كىك 
 كىي معرفة الخير كالشر, لكف الحية كشفت ىذه الكذبة كالخدعة فأكبل كلـ يمكتا .

, َحةِّا ِإنََّؾ ِخَداًعا »َفُةْمُت: فقد اتيمكا هللا سبحانو بالخيانة كالكذب: }     فِه, َ ا َ  ُِّد الرَّبُّ
ْ ُؼ النَّْفَس َخاَدْعَت ىذَ  ـْ َ بَلـٌ َ َقْد َبَمَغ ال َّ , َقاِئبًل: َ ُك ُف َلُك ـَ ْعَب َ ُ  ُرَشِم   . (ّ){ا الشَّ

 الكذب عمى األنب اء: ثان ًا:
لقد كٌذب الييكد عمى أنبيائيـ, حتى كصمكا بيؤالء األنبياء األطيار إلى صكرة مف االزدراء      

ان بالكثنية, كبالزنا كالغكاية كالسرقة كشرب الخمر, كغيرىا ال تميؽ بأسكأ كأفجر الناس, كصفكىـ كذب
 مف المكبقات, فما أبقكا ليؤالء األنبياء مف شرؼ كال فضيمة, قاتميـ هللا عما يقكلكف .

فقد كرد الكثير في تكراتيـ المزعكمة, كفي قصة يعقكب مع أبيو إسحاؽ كذب كثير, فقد 
 بع  م اضع:في  ر الكذب إلى يعقكب عميو السبلـ  انسبك 

َىْؿ َ ْنَت ُىَ  اْبِني }ا جٌسو سألو : في قكلو ألبيو عندما دخؿ عميو: }أنا عيسك بكرؾ{ كلم األ ؿ:
 , فينا كذبتاف في سياؽ كاحد, فيك لـ يكف عيسك كال كاف بكره .(ْ){َ َنا ُى َ »َفَةاَؿ: « ِع ُ  ؟

                                                           

 . ُٕ-ُٓ/ِ: ( سفر التككيفُ)
 ّ-ُ/ِ( سفر التككيف: ِ)
 . َُ/ْ( سفر إرميا: ّ)
 .ِْ/ِٕسفر التككيف:  (ْ)
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, (ُ){ ـِ اْجِمْس َ ُكْؿ ِمْف َ ْ ِدي ِلَكْي ُتَباِرَكِني َنْفُ ؾَ َقْد َفَعْمُت َكَما َكمَّْمَتِني. قُ  }قكلو ألبيو:  الثاني:
كىنا أيضان كذبتاف في نفس السياؽ, فإسحاؽ لـ يكف قد قاؿ ليعقكب شيئان, ثـ يعقكب لـ يصطد 

  شيئان.
كافتراءات الكذب عمى األنبياء في التكراة كثيرة ال حصر ليا, فيـ أمة استمرأت الكذب حتى 

 نتو حقيقة.صدقت كذبيا كظ

بعد أف تزكج مف  كمف الحكايات الممفقة كالكاذبة قصة يعقكب عميو السبلـ مع خالو الباف     
 .  ُِ-ُ/ُّالتككيف :  ابنتيو, كىرب بقطيع األغناـ, كالقصة طكيمة مذككر في سفر

فالييكد كاذبكف في  ,لقد شمؿ الكذب حياة الييكد في كؿ مرافقيا, كسرل في كؿ جكانبيا  
 تيـ الدينية كعباداتيـ كنظرتيـ إلى هللا .حيا

الييكد كاذبكف في حياتيـ السياسية, كاالقتصادية كاالجتماعية كاألخبلقية كالعممية كالنفسية,     
 الييكد كاذبكف عمى األعداء كعمى األصدقاء, كعمى المحالفيف كالمحاربيف كالمعارضيف .

ة, كذبكا في أف فمسطيف أرض ببل شعب كأنيـ كفي العصر الحديث كذب الييكد حتى الثيمال    
شعب ببل أرض, كذبكا في عيكد هللا ليـ في امتبلؾ فمسطيف ميراثان إلييان, كذبكا في أنيا أرض 
الميعاد, كذبكا في أنيـ شعب مضطيد, كذبكا في قصة المحرقة )اليكلكككست(, كذبكا في أف 

 العرب يريدكف أف يمقكا بيـ في البحر.

 ى صدقنا نحف كذبيـ, كأصبحنا نردد كذبيـ عمى أنو حؽ كحقيقة.كذبكا حت    

 مف   ر كذبيـ عمى األنب اء:
 :. كذبيـ عمى م  ى ٔ

بعد أف أقاـ أربعيف عامان في  ا. مف أشير أكاذيبيـ التي صدقيا كثير مف الناس, أف مكسى 
فكجد أف عددىـ  صحراء التيو عمد خبلليا إلى إحصاء بني قكمو استعدادان لغزك أرض كنعاف,

ميـ مف الجيؿ الجديد الذم ترعرع في ظؿ  كاف يربك حيف ذاؾ عمى ستمائة ألؼ مقاتؿ جي
تعاليمو, كمف ىنا نعمـ أف عدد الذيف خرجكا مف مصر نساءن كرجاالن كاف عمى األقؿ خمسة 
أىضعاؼ ىذا العدد, كبذلؾ يفرض أف عدد مف نزحكا مع مكسى كاف يربك عمى ثبلثة مبلييف 

كأنيـ مكثكا في  , مع أنيـ لما دخمكا مصر مع يعقكب كاف عددىـ فقط سبعكف نسمة,نسمة
فقط, كحياتيـ كانت عسؼ كظمـ, كتعرضت مصر إلى كثير مف األكبئة  مصر أربعة قركفو 

كاألمراض, حتى سماىا بعض المؤرخيف أرض األمراض كاألكبئة, كىنا تطرح أسئمة كثيرة 
                                                           

 .ُٗ/ِٕ( سفر التككيف: ُ)
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ما أف نقرف اإلجابنيايتيا إما أف نقبؿ بيذه المغا بالتفكير الصحيح,  ةلطات بكؿ بساطة كغباء, كا 
 . (ُ)كالمنطؽ السميـ, فعندىا ال بد لنا مف رمييا بما تستحقو مف االزدراء

ب. كمف كذبيـ عمى مكسى في أنو أمر الييكد أف يسرقكا المصرييف بأمر مف هللا, فيأخذكا ذىبيـ 
َ ُ ْعِطي ِنْعَمً  ِليَذا }المصرييف ذىبيـ كفضتيـ :  كفضتيـ, فنفذ الييكد األمر اإلليي فسمبكا

ْعِب ِفي ِعُ  ِف اْلِمْ ِر ِّ فَ  ـْ اَل َتْمُض َف َفارِِغ فَ  .الشَّ َبْؿ َتْطُمُب ُكؿُّ .َفَ ُك ُف ِح َنَما َتْمُض َف َ نَُّك
ٍ  َ َ ْمِتعَ  اْمرََ ٍة ِمْف َجاَرِتَيا َ ِمْف َنِز َم ِ  ـْ  َ  َذَىٍب َ ِثَ اًبا,َبْ ِتَيا َ ْمِتَعَ  ِفضَّ َ َتَضُع َنَيا َعَمى َبِن ُك

. َفتْ ِمُب فَ  ـْ  .(2){.اْلِمْ ِر ِّ فَ  َ َبَناِتُك

ٍ  َ َ ْمِتَعَ  َذَىٍب  َ َفَعَؿ َبُن  ِإْ رَاِئ َؿ ِبَحَ ِب َقْ ِؿ ُم َ ى. َطَمُب ا ِمفَ } اْلِمْ ِر ِّ َف َ ْمِتَعَ  ِفضَّ
. َفَ َمُب ا  َ َ ْعَطى الرَّبُّ  .َ ِثَ اًبا ـْ ْعِب ِفي ِعُ  ِف اْلِمْ ِر ِّ َف َحتَّى َ َعاُر ُى ِنْعَمً  ِلمشَّ

 .(3){.اْلِمْ ِر ِّ فَ 

ىنا الكذب كاالفتراء مزدكج, افتراء عمى هللا كافتراء عمى نبيو مكسى عميو السبلـ, فأم كتاب 
 مقدس ىذا كعف أم إلو يتحدثكف, كعف أم أنبياء يتكممكف ؟؟ .

يبيـ المفضكحة ما ذكره سفر التثنية, كىك مف األسفار الخمسة التي نزلت عمى مكسى ج. مف أكاذ
 فيك كحي السماء الذم سمـ حسب زعميـ مف التحريؼ كالتبديؿ كالتغيير أك الزيادة ,

   كالنقص, يقكؿ ىذا السفر أف مكسى مات في أرض مكآب, كدفف في الكادم مقابؿ فاغكر 
ذا عمى مكسى مف عند هللا قبؿ أف يمكت مكسى, أليس ىذا الخبر كال يعرؼ قبره, كيؼ ينزؿ ى

َفَماَت ُىَناَؾ ُم َ ى َعْبُد الرَّبِّ ِفي َ ْرِض ُم فَب َحَ َب َقْ ِؿ }دليؿ عمى كذبيـ كافترائيـ : 
ـْ َ ْعِرْؼ ِإنْ  َ َدَفَنُو ِفي اْلِجَ اِء ِفي َ ْرِض ُم فَب, ُمَةاِبَؿ َبْ تِ .الرَّبِّ  َ اٌف َقْبَرُه ِإَلى ىَذا َفُغ َر. َ َل
ـْ َتِكؿَّ َعْ ُنُو َ اَل َذَىَبْت َنَضاَرُتوُ .اْلَ ْ ـِ   (ْ).{َ َكاَف ُم َ ى اْبَف ِمَئٍ  َ ِعْشِر َف َ َنً  ِح َف َماَت, َ َل

 :. كذبيـ عمى ىار ف ٕ
جاء في سفر الخركج استبطاء عكدة مكسى مف الجبؿ, فطمبكا مف أخيو ىاركف أف ينصب      
ُقـِ اْ َنْع َلَنا فِلَيً  َتِ  ُر َ َماَمَنا, أَلفَّ ىَذا ُم َ ى الرَُّجَؿ  }ـ إليان يعبدكنو حتى يرجع مكسى : لي

ـُ َماَذا َ َ اَبوُ  ـْ َىاُر ُف:  الَِّذي َ ْ َعَدَنا ِمْف َ ْرِض ِمْ َر, اَل َنْعَم اْنزُِع ا َ ْقرَاَط الذََّىِب الَِّتي »َفَةاَؿ َلُي

                                                           

 -ـََِٕ –األكلى  -بيركت  -دار قتيبة لمطباعة كالنشر  -( انظر : الييكدية عبر التاريخ : سييؿ زكار ُ)
 . ّٔص

 .ِِ-ُِ/ّ( سفر الخركج: ِ)
 .ّٔ-ّٓ/ُِ( سفر الخركج: ّ)
 ٕ-ٓ/ّْ: ( سفر التثنيةْ)
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ـْ َ اُت ِني ِبَياِفي فَذاِف نِ  ـْ َ َبَناِتُك ـْ َ َبِن ُك ـْ َ َ َتْ ا  َ اِئُك ْعِب َ ْقرَاَط الذََّىِب الَِّتي ِفي فَذاِنِي َفَنَزَع ُكؿُّ الشَّ
َرُه ِباإِلْزِم ِؿ, َ َ َنَعُو ِعْجبًل َمْ ُب ًكا. َفَةاُل ا:  .ِبَيا ِإَلى َىاُر فَ  ـْ َ َ  َّ ِذِه ى»َفَأَخَذ ذِلَؾ ِمْف َ ْ ِد ِي

ى فِلَيُتَؾ َ ا ِإْ رَاِئ ُؿ الَِّتي َ ْ َعَدْتَؾ ِمْف َ ْرِض ِمْ َر َفَممَّا َنَظَر َىاُر ُف َبَنى َمْذَبًحا َ َماَمُو, َ َنادَ 
َ َجَمَس َفَبكَُّر ا ِفي اْلَغِد َ َ ْ َعُد ا ُمْحَرَقاٍت َ َقدَُّم ا َذَباِئَح َ بَلَمٍ .  َغًدا ِع ٌد ِلمرَّبِّ »َىاُر ُف َ َقاَؿ: 

َـّ َقاُم ا ِلمَِّعبِ  ْرِب ُث ْعُب ِلؤَلْكِؿ َ الشُّ  . (ُ){الشَّ

"ىذه فرية عمى ىاركف يدحضيا القرآف الكريـ, كيبطميا العقؿ السميـ, فياركف عميو السبلـ      
نبي معصكـ شارؾ أخاه مكسى عميو السبلـ في الدعكة لمتكحيد, كالنيي عف عبادة األصناـ كغيرىا, 

 . (ِ)فو مكسى عمى قكمو فترة مف الزماف فمف المستحيؿ أف يساعد عمى عبادة العجؿ"كقد استخم
 :. كذبيـ عمى ل ط ٖ

أما عف شرب األنبياء لمخمر كسكرىـ كفعميـ لمفاحشة فحدث كال حرج, ابنتا لكط تسقياف      
 أباىما خمران, ثـ تفعبلف الفاحشة.

ؼ القمـ كىك يخٌطيا, الدالة عمى فساد طكيتيـ مف أكاذيبيـ التي يندل ليا الجبيف كيرتج     
كخبلء قمكبيـ مف اإليماف أف يصفكا أنبياء هللا بالزنا, مع بناتيـ أك زكجات أبنائيـ أك زكجات قادة 
جيكشيـ, فيذا لكط عميو السبلـ يزني بابنتيو, فيحمبلف سفاحان منو, كيمداف لو كلديف, كال يتحرؾ فيو 

 تحدثكف, كعف أم رجكلة يخبركف كبأم شرؼ يفتخركف.عرؽ ينبض, فأم نبكة عنيا ي
    بعد أف دمر هللا مدينتي سدكف كعمكرة عقابان ألىمييما عمى فعؿ إتياف الذكراف, كنجاة      

لكط كابنتيو, صعد لكط إلى الجبؿ, فأقاـ ىك كابنتاه في مغارة, فقالت الكبرل لمصغرل : قد شاخ 
ادة كؿ األرض, ىمـ نسقي أبانا خمران كنضطجع معو فنيحي أبكنا كليس ىنا رجؿ ليدخؿ عمينا كع

 مف أبينا نسبلن ....
َـّ َنْ ِةي َ َباَنا .َ َقاَلِت اْلِبْكرُ ...َمَعُو,  َ َ ِعَد ُل ٌط ِمْف ُ  َغَر َ َ َكَف ِفي اْلَجَبِؿ, َ اْبَنتَاهُ }      َىُم

اْلِبْكُر  َفَ َةتَا َ َباُىَما َخْمرًا ِفي ِتْمَؾ المَّْ َمِ , َ َدَخَمتِ .َخْمرًا َ َنْضَطجُع َمَعُو, َفُنْحِ ي ِمْف َ ِب َنا َنْ بلً 
ـْ ِباْضِطَجاِعَيا ـْ َ ْعَم ِغ َرةِ .َ اَل ِبِةَ اِمَيا َ اْضَطَجَعْت َمَع َ ِب َيا, َ َل  َ َحَدَث ِفي اْلَغِد َ فَّ اْلِبْكَر َقاَلْت ِلم َّ

 المَّْ َمَ  َ ْ ًضا َفاْدُخِمي اْضَطِجِعي َمَعُو, َفُنْحِ َي ِمفْ  َ ِبي. َنْ ِة ِو َخْمرًا ِإنِّي َقِد اْضَطَجْعُت اْلَباِرَحَ  َمعَ 
ـْ  َفَ َةتَا َ َباُىَما َخْمرًا ِفي ِتْمَؾ المَّْ َمِ  َ ْ ًضا,.َ ِب َنا َنْ بلً  ـْ َ ْعَم ِغ َرُة َ اْضَطَجَعْت َمَعُو, َ َل  َ َقاَمِت ال َّ

{َفَحِبَمِت اْبَنتَا ُل ٍط ِمْف َ ِب ِيَما ِةَ اِمَيا,ِباْضِطَجاِعَيا َ اَل بِ 
 (3) . 

                                                           

 . ٔ-ّ/ِّ( سفر الخركج: ُ)
 . ْٖص -ـ ُٖٗٗ –األكلى  -العربي مؤسسة الخميج  -( حجية التكراة : أحمد الحكفي ِ)
 ّٖ-َّ/ُٗ( سفر التككيف : ّ)
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فجر كيتاب الركايات الساقطة يخجؿ أف يكتب مثؿ ىذا أىذا ما تقكلو التكراة, في حيف أف      
 فتراء.اال

أما عف حديث القرآف الكريـ عف لكط عميو السبلـ فنجد فيو التكريـ كالتبجيؿ كالتكقير: 
ـْ َكاُن ا َقْ ـَ َ ْ ٍء َ ُل طًا فَتْ َنا﴿ ْ َناُه ِمْف اْلَةْرَ ِ  الَِّتي َكاَنْت َتْعَمُؿ اْلَخَباِئَث ِإنَُّي ُه ُحْكمًا َ ِعْممًا َ َنجَّ

اِلِح فَ  ,َفاِ ِة فَ   . (ٕٓ-ْٕ)سكرة األنبياء:  ﴾َ َ ْدَخْمَناُه ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّو ِمْف ال َّ

 :. كذبيـ عمى دا د ٗ
 داكد مع )بتشيع( بنت ألبعاـ زكجة القائد )أكريا الحثي(, كرد ذكرىا كاممة كقصة نبي هللا     
اىثبوٍ، وهٍ مه اىقصص اىتٍ َىذي ىهب اىدبُه، فال َمنه أن َعقو عبقو أن وبُبً  صفش صمىئُو في

ِت َ َكاَف ِفي َ قْ } مه األوبُبء َتعيق قيبه بزوخه أحذ قبدته، فُتحبَو عيً رىل بىصبئو خبُثت ودوُئت :
ـَ َعْف َ ِر رِهِ  ْطحِ  اْلَمَ اِء َ فَّ َداُ َد َقا ى َعَمى َ ْطِح َبْ ِت اْلَمِمِؾ, َفرََ ى ِمْف َعَمى ال َّ اْمرََ ًة  َ َتَمشَّ

ُـّ. َ َكاَنِت اْلَمْرَ ُة َجِم َمَ  اْلَمْنَظرِ   ََلْ َ ْت ىِذِه  :َفَأْرَ َؿ َداُ ُد َ َ َأَؿ َعِف اْلَمْرَ ِة, َفَةاَؿ َ اِحدٌ . ِجدِّا َتْ َتِح
ـَ اْمرََ َة ُ  ِر َّا ؟ َبْثَشَبَع ِبْنَت  َِل َعا َفاْضَطَجَع َمَعَيا  َفَأْرَ َؿ َداُ ُد ُرُ بًل َ َ َخَذَىا, َفَدَخَمْت ِإَلْ ِو,.اْلِحثِّيِّ

َـّ َرَجَعتْ  ْرَ َمْت َ َ ْخَبَرْت َداُ َد َ َقاَلْت: ِإنِّي َ َحِبَمِت اْلَمْرَ ُة, َفأَ .ِإَلى َبْ ِتَيا َ ِىَي ُمَطيََّرٌة ِمْف َطْمِثَيا. ُث
 .(1).{ُحْبَمى

 (2)كفيما بعد زنا ابف النبي داكد )أمنكف( مع أختو مف أبيو )ثامار( .      

فأم بيكت ىذه التي تتكمـ عنيا التكراة, ىؿ يعقؿ أف ىؤالء أنبياء مرسمكف مف قبؿ هللا      
 ىي بيكت ليؤالء األنبياء.تعالى, كىؿ يصدؽ عاقؿ أف ىذه البيكت 

إف الييكد لـ ييبقكا لؤلنبياء أم شرؼ أك منزلة أك كرامة أك فضيمة, لعنة هللا عمييـ كعمى      
فكيـ كضبلليـ .  كذبيـ كا 

 :. كذبيـ عمى  م ماف ٘
أما عف سميماف بف داكد عمييما السبلـ كحبو لمنساء, ككيؼ أف ىؤالء النساء أممف قمبو      

تيف الكثنية الكثيرة, فصار غير خالص لمرب, فارتكب سميماف الشر في كجو الرب لعبادة آلي
 . (3)كعصى ربو إلو إسرائيؿ فغضب عميو

                                                           

 .ٓ -ِ/ُُ( سفر صمكئيؿ الثاني: ُ)
 .ِِ-ُ/ُّسفر صمكئيؿ الثاني : انظر : ( ِ)
 . َُ-ُ/ُُسفر الممكؾ : انظر : ( ّ)
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 :. كذبيـ عمى ن ح ٙ
 كذبكا عمى نكح كاتيمكه بشرب الخمر حتى ظيرت عكرتو فسخر منو ابنو )حاـ(:     

َفَأْبَ َر .َ َشِرَب ِمَف اْلَخْمِر َفَ ِكَر َ َتَعرَّى َداِخَؿ ِخَباِئوِ .َ اْبَتَدَ  ُن ٌح َ ُك ُف َفبلًَّحا َ َغَرَس َكْرًما}
ـٌ َ ُب  َكْنَعاَف َعْ َرَة َ ِب ِو, َ َ ْخَبَر َ َخَ ْ ِو َخاِرًجا َداَء َ َ َضَعاُه َعَمى.َحا َ ْكتَاِفِيَما  َفَأَخَذ َ اـٌ َ َ اَفُث الرِّ

ـْ ُ ْبِ رَا َعْ َرَة َ ِب ِيَما َة َ ِب ِيَماَ َمَشَ ا ِإَلى اْلَ رَاِء, َ َ َترَا َعْ رَ  َفَممَّا اْ َتْ َةَظ .َ َ ْجَياُىَما ِإَلى اْلَ رَاِء. َفَم
ِغ ُر, ـَ َما َفَعَؿ ِبِو اْبُنُو ال َّ َ َقاَؿ: .َفَةاَؿ: َمْمُع ٌف َكْنَعاُف! َعْبَد اْلَعِب ِد َ ُك ُف إِلْخَ ِتوِ  ُن ٌح ِمْف َخْمرِِه, َعِم

. َ ْلَ ُكْف َكْنَعاُف َعْبًدا َلُيـْ  ُمَباَرؾٌ  , َ ْلَ ُكْف .الرَّبُّ ِإلُو َ اـٍ ِلَ ْفَتِح هللُا ِلَ اَفَث َفَ ْ ُكَف ِفي َمَ اِكِف َ اـٍ
 . (1) {َعْبًدا َلُيـْ  َكْنَعافُ 

أيف ىذا مف حديث القرآف عف ىؤالء األنبياء, الذم ييقدرىـ حؽ قدرىـ كيعطييـ مف االحتراـ       
 مة ما يميؽ بيـ عمييـ السبلـ.كالعص
مؽ الذميـ الذم استحكـ في قمكب كعقكؿ الييكد منذ        أكتفي بيذا القدر في بياف ىذا الخي

 عرفيـ التاريخ, كحتى يكمنا ىذا الذم نعيشو .

 المطمب الرابع
 أفضم   بني إ رائ ؿ عمى العالم فبالزعـ 

ًمف بعدىـ ًمف الييكد بما حشكا بو ىذا الكتاب مف  أعتقد أف كيتاب التكراة قد ظممكا مىٍف جاء     
كبلـ عجيب كغريب, كمو خرافات كضبلالت, ليس لو أدنى عبلقة بالديف, فيـ أماـ نصكص 
محرفة صاغيا أحبارىـ, يزعمكف مف خبلليا أنيـ جنس متميز فكؽ سائر أجناس البشر جميعان, 

ـ دكف غيرىـ, ألف إسرائيؿ ىك بكره, كىـ شعبو ركحان كعقبلن كحضارة, كأف هللا ييحبيـ كييحب سبللتي
 جـرالمختار, بؿ ىـ أبناء هللا كأحباؤه, كأف غيرىـ مف الشعكب كاألمـ بيائـ كمطايا مسخرة ليـ ال 

في استغبلليـ, فيـ )جكييـ(, أممييف, كأرض كنعاف ممؾ ليـ ببل منازع, كىـ أرفع مف سائر األمـ, 
 ختار األنبياء كالصالحيف إال منيـ .بؿ ىـ كحدىـ الطاىركف, فا ال ي

كاإللو )ييكه(, خاص بيـ, كمعرفتيـ بو محصكرة فيما جاءت بو التكراة كالتممكد, فيك       
سبحانو بالنسبة ليـ كاألب البشرم الذم ال يغضب عمى أكالده ميما فعمكا, فيـ ذرية ابنو البكر 

. كالتكراة كالتممكد مميئة بيذه (ِ)لمدلؿ الفاسد المفسدإسرائيؿ, ليذا فيـ يتعاممكف مع هللا معاممة الكلد ا
 العنصرية الممجكجة, كمف ذلؾ : 

                                                           

 .ِٕ-َِ/ٗ :( سفر التككيفُ)
 . ُ( انظر: مغالطات الييكد: عبد الكىاب طكيمة, صِ)



 

-ٕٕ- 
 

ـْ َعَمى ﴿مف جممة ما تحدث بو القرآف الكريـ عف الييكد أف هللا سبحانو قاؿ:  :  الً  ْمُتُك َ َ نِّي َفضَّ
 .(ُ)ذلؾ الزماف, كقد كرد عف قتادة قكلو فضميـ عمى عالـ (ْٕ)سكرة البقرة : . ﴾اْلَعاَلِم فَ 
ـْ َعَمى ِعْمـٍ َعَمى اْلَعاَلِم َف﴾قكلو تعالى: ك   .(ِّ)سكرة الدخاف :  .﴿َ َلَةْد اْخَتْرَناُى

 (ٕ)م قؼ الفخر الرازي مف  فضم   بني إ رائ ؿ عمى العالم ف:
ـْ َعَمى اْلَعاَلِم فَ ﴿قكلو تعالى:       ْمُتُك نكا أفضؿ مف , فيو سؤاؿ كىك أنو يمـز أف يكك ﴾َ َ نِّي َفضَّ

 ذا باطؿ باالتفاؽ, كالجكاب عميو أف كممة العالـ الجمع الكثير مف ػػ, كىمحمد 
 الناس, كالمراد منو الكثير كليس الكؿ.

     المراد فضمتكـ عمى عالمي زمانكـ كمحمد لـ يكف مكجكدان في ذلؾ الكقت, ليذا   ق ؿ:
نما كانكا أفضؿ م ف غيرىـ بما أيعطكا مف الميمؾ كالرسالة ال يمـز أف يككنكا أفضؿ مف محمد, كا 

 كالكتب اإلليية .
األفضمية عامة في العالميف لكنو مطمؽ في الفضؿ, كالمطمؽ يكفي في صدقو   ق ؿ:

صكرة كاحدة, فاآلية تدؿ عمى أف بني إسرائيؿ فضمكا عمى العالميف في أمر ما كىذا ال يقتضي أف 
ف كانكا أفضؿ مف غيرىـ في أمر كاحد  يككنكا أفضؿ مف كؿ العالميف في كؿ األمكر, بؿ لعميـ كا 
 فغيرىـ يككف أفضؿ منيـ فيما عدا ذلؾ األمر.

ـْ َعَمى ِعْمـٍ َعَمى اْلَعاَلِم فَ ﴿قكلو تعالى : *    .﴾َ َلَةْد اْخَتْرَناُى
كىذا يقتضي ككنيـ أفضؿ مف كؿ العالميف, فقيؿ المراد عمى عالمي " (ّ):قاؿ الفخر الرازي

ـْ َخْ َر ُ مٍَّ  ُ ْخِرَجْت ِلمنَّاسِ ﴿يؿ ىذا عاـ دخمو التخصيص كقكلو تعالى : زمانيـ, كق  ." ﴾ُكْنُت
ـْ َعَمى ِعْمـٍ َعَمى اْلَعاَلِم فَ ﴿قكلو تعالى : *   . (ِّ)سكرة الدخاف : . ﴾َ َلَةْد اْخَتْرَناُى

الىـ أىؿ ذلؾ الزماف, كىي لمف أطاعو كاتبع أمره, كقد كاف ف ييـ القردة كىـ قاؿ ابف زيد : عى
 .  (ْ)أبغض خمقو إليو

ـْ ُ ْؤِت َ َحدًا ِمْف اْلَعاَلِم فَ ﴿قكلو تعالى : *  ـْ َما َل  . (َِ)سكرة المائدة : . ﴾َ فتَاُك
ف األمـ بأنكاع عظيمة مف أف هللا "خص بني إسرائيؿ دكف غيرىـ م (٘)بّ ف الفخر الرازي

 :اإلكراـ
                                                           

 . ِْٔ/ُالطبرم,  ( جامع البياف:ُ)
 . ِْٗ/ِٕمفاتيح الغيب: الفخر الرازم, انظر :  (ِ)
 .َُِ/ُُ: الفخر الرازم, انظر : المصدر السابؽ (ّ)
 . ِٓٔ/ُ :( تفسير الطبرمْ)
 .َُِ/ُُمفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ٓ)
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 أنو فمؽ البحر ليـ. : حدىا

 أىمؾ عدكىـ كأكرثيـ أرضيـ. أنو :ثان يا

 أنو أنزؿ عمييـ المف كالسمكل. :ثالثيا

 أنو أخرج ليـ المياه العذبة مف الحجر. :رابعيا

 أنو تعالى أظؿ فكقيـ الغماـ. :خام يا

 يجمع لقـك الممؾ كالنبكة كما جمع ليـ .أنو لـ  : اد يا

 ء هللا كأنصار دينو".أنيـ في تمؾ األياـ كانكا ىـ العمماء با كىـ أحبا : ابعيا

د هللا عميو كجكه نعمو لما طمب مكسى رؤية هللا كمينع منيا, عدٌ  (ٔ)ذكر الفخر الرازي:
العظيمة التي لو عميو, كأمره أف يشتغؿ بشكرىا, كأنو قاؿ لو إف كنت قد منعتؾ الرؤية, فقد 

إلى سائر أنكاع  أعطيتؾ مف النعـ العظيمة كذا ككذا, فبل يضيؽ صدرؾ بسب منع الرؤية, كانظر
 النعـ التي خصصتؾ بيا كاشتغؿ بشكرىا .

عف منع الرؤية, كىذا أيضان أحد ما يدؿ عمى أف الرؤيا جائزة  كالمقصكد تسمية مكسى       
 عمى هللا تعالى, إذ لك كانت ممتنعة في نفسيا لما كاف إلى ذكر ىذا القدر حاجة .

أم اتخذتؾ صفكة عمى  ﴾اْ َطَفْ ُتؾَ ﴿كاعمـ أف االصطفاء كاستخبلص الصفكة, فقكلو 
قاؿ ابف عباس: يريد فضمتؾ عمى الناس, كلما ذكر أنو تعالى اصطفاه ذكر األمر الذم بو , الناس

, عمى الجمع كذلؾ أنو تعالى أكحى إليو مرة ﴾ِبِرَ االِتي َ ِبَكبلِمي﴿حصؿ ىذا االصطفاء, فقاؿ 
 بعد أخرل .

نما قاؿ  , كلـ يقؿ عمى الخمؽ, الف المبلئكة قد تسمع كبلـ هللا ﴾اسِ اْ َطَفْ ُتَؾ َعَمى النَّ ﴿كا 
 مف غير كاسطة كما سمعو مكسى عميو السبلـ .

ـْ ُ ْؤِت َ َحدًا ِمْف اْلَعاَلِم فَ ﴿قكلو تعالى :  ـْ َما َل  . (َِ)سكرة المائدة :  ﴾َ فتَاُك

بما مىٌف عمييـ مف منزلة  ىذه اآليات مف كتاب هللا سبحانو كتعالى القرآف الكريـ, ييذٌكرىـ     
 كفضؿ يـك أف آمنكا بو كأطاعكه كاتبعكا أنبياءه عمييـ السبلـ.

   كتفضيميـ عمى غيرىـ كاف بالتكحيد كالطاعة, كليس لو عبلقة بالسبللة كالجنس كاألصؿ,      
  كىذا التفضيؿ حجة عمييـ, كليس حجة ليـ, فما قيمة أف كاف أسبلفيـ أفضؿ األمـ في زمانيـ

                                                           

 .َِّ/ُُ: الفخر الرازم, انظر : مفاتيح الغيبُ) )
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تبلحقيـ المعنات كالغضب  أرذؿ الخمؽ كأخس الناس, ,ىـ اآلف المعاصركف لبعثة محمد ك 
 .كالمذلة

ـْ ِمْف َ ْجِؿ }       : ِإنِّي َقْد رََ ْ ُت َمَذلََّ  َشْعِبي الَِّذي ِفي ِمْ َر َ َ ِمْعُت ُ رَاَخُي َفَةاَؿ الرَّبُّ
ـْ َفَنزَ  . ِإنِّي َعِمْمُت َ ْ َجاَعُي ـْ ِر ِي ـْ ِمْف َ ْ ِدي اْلِمْ ِر ِّ فَ ُمَ خِّ ْنِةَذُى  . (ُ){ْلُت أُل

ْف أَلنََّؾ َ ْنَت َشْعٌب ُمَةدٌَّس ِلمرَّبِّ ِإلِيَؾ. ِإ َّاَؾ َقِد اْختَاَر الرَّبُّ ِإلُيَؾ ِلَتُك َف َلُو َشْعًبا َ َخصَّ مِ }      
ُع ِب الَِّذ َف َعَمى َ ْجِو اأَلْرِض, َلْ َس ِمْف كَ  ُع ِب, اْلَتَ َؽ الرَّبُّ َجِم ِع الشُّ ـْ َ ْكَثَر ِمْف َ اِئِر الشُّ ْ ِنُك

ُع بِ  ـْ َ َقؿُّ ِمْف َ اِئِر الشُّ , أَلنَُّك ـْ ـْ َ اْختَاَرُك ـَ  .ِبُك ـَ الَِّذي َ ْقَ  , َ ِحْفِظِو اْلَةَ  ـْ َبْؿ ِمْف َمَحبَِّ  الرَّبِّ ِإ َّاُك
ـُ الرَّبُّ ِبَ ٍد َشِد دَ  , َ ْخَرَجُك ـْ ـْ ِمْف َبْ ِت اْلُعُب ِد َِّ  ِمْف َ ِد ِفْرَعْ َف َمِمِؾ ِمْ رَ آلَباِئُك  . (ِ){.ٍة َ َفَداُك

ـْ أَلْجِؿ مَ }       , َ اَل َتْجَعُم ا َقْرَعً  َبْ َف َ ْعُ ِنُك ـْ . اَل َتْخِمُش ا َ ْجَ اَمُك ـْ ـْ َ ْ اَلٌد ِلمرَّبِّ ِإلِيُك ْ ٍت َ ْنُت
ُع ِب أَلنََّؾ َشْعٌب ُمَةدٌَّس ِلمرَّ  ا َفْ َؽ َجِم ِع الشُّ بِّ ِإلِيَؾ, َ َقِد اْختَاَرَؾ الرَّبُّ ِلَكْي َتُك َف َلُو َشْعًبا َخا ِّ
 . (ّ){.الَِّذ َف َعَمى َ ْجِو اأَلْرضِ 

أَلنََّؾ َ ْنَت َشْعٌب ُمَةدٌَّس ِلمرَّبِّ ِإلِيَؾ. ِإ َّاَؾ َقِد كىـ يعتمدكف عمى ما كرد في أسفارىـ: }      
ُع ِب الَِّذ َف َعَمى َ ْجِو اأَلْرضِ  اْختَارَ   . (ْ){الرَّبُّ ِإلُيَؾ ِلَتُك َف َلُو َشْعًبا َ َخصَّ ِمْف َجِم ِع الشُّ

ـْ َعْيِدي كتغافؿ الييكد عف شركط ىذه األفضمية : }       ـْ ِلَ ْ ِتي, َ َحِفْظُت , (ٓ){َفاآلَف ِإْف َ ِمْعُت
ب االمتثاؿ لشرع هللا تعالى كأكامره ال لشيء آخر مف كىك ما يدؿ حقيقة عمى أف التفضيؿ ىك بسب

  مظاىر تفضيؿ هللا لبني إسرائيؿ عمى عالمي زمانيـ, جمعو ليـ مف المحامد قبؿ بعثة محمد 
ما لـ يجمع لغيرىـ فقد حباىـ بكثير مف النعـ كبعث فييـ عددان كبيران مف األنبياء, كنجاىـ مف 

غـ عصيانيـ كاعتدائيـ, كاقترافيـ شتى ألكاف المنكرات عف تعمد عدكىـ كلـ ييعٌجؿ العقكبة عمييـ ر 
صرار, كلـ يينزؿ بيـ قارعة تستأصميـ بذنكبيـ, كما استأصؿ غيرىـ كقكـ عاد كثمكد .  كا 

كلكف بني إسرائيؿ لـ يقابمكا نعـ هللا بالشكر كالعرفاف, بؿ قابمكىا بالجحكد كالطغياف, فسمبيا       
 . (ٔ)أمثاليـ اـ آخريف لـ يككنك هللا عنيـ, كمنحيا لقك 

                                                           

 . ٕ/ّ( سفر الخركج: ُ)
 . ٖ-ٔ/ٕالتثنية:  ( سفرِ)
 . ِ-ُ/ُْ( سفر التثنية: ّ)
 . ٔ/ٕ( سفر التثنية: ْ)
 . ٓ/ُٗ( سفر الخركج: ٓ)
 . ّْْ: طنطاكم, صبنك إسرائيؿانظر : ( ٔ)
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ْؿ ِنْعَمَ  اَّللَِّ ِمْف َبْعِد َما َجاَءْتُو ﴿قاؿ تعالى : *  ـْ ِمْف فَ ٍ  َب َِّنٍ  َ َمْف ُ َبدِّ ـْ فَتْ َناُى َ ْؿ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َك
 . (ُُِ)سكرة البقرة : . ﴾َفِإفَّ اَّللََّ َشِد ُد اْلِعَةابِ 

أمر أفضمية بني إسرائيؿ عمى العالميف, ككؿ ما يتعمؽ  الرازيبيذا ُ جمي لنا اإلماـ الفخر 
 بيا مف أمكر كقضايا.

ف, يما تقرره اآليات أف هللا فضميـ عمى العالميف فعبلن, كلكف مف ىـ ىؤالء العالم  خبل  
إنيـ أكلئؾ الكفار الذيف كانكا في زماف بني إسرائيؿ المؤمنيف الصالحيف الذيف آمنكا با كاتبعكا 

 نبياءه.أ
إف هللا فضميـ عمى عالمي زمانيـ الكافريف باعتبارىـ كحدىـ المؤمنكف, كلكف الييكد بعد      

  ذلؾ كفركا با كقتمكا األنبياء فحقت عمييـ سنة هللا, كنزع عنيـ التفضيؿ كالتكريـ كحكـ عمييـ 
فسادىـ بالذؿ كالمسكنة كالمعف كالتشريد, كىذا ىك المبلـز      ليـ حتى قياـ الساعة جزاء كفرىـ كا 

ـْ ُ  َء اْلَعَذابِ ﴿ ـْ ِإَلى َ ْ ـِ اْلِةَ اَمِ  َمْف َ ُ  ُمُي ْذ تََأذََّف َربَُّؾ َلَ ْبَعَثفَّ َعَمْ ِي , (ُٕٔ)سكرة األعراؼ : . ﴾َ اِ 
كبعد أف رفع هللا عنيـ التفضيؿ جعمو لؤلمة المسممة الكارثة لمصبلح كاإليماف, المعترفة بمنيج هللا 

ـْ َخْ َر ُ مٍَّ  ُ ْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُر َف ِباْلَمْعُر ِؼ َ َتْنَيْ َف َعْف اْلُمنَكِر َ ُتْؤِمُن َف ِباَّللَِّ ﴿عو, كشر  . ﴾ُكْنُت
 . (َُُ)سكرة آؿ عمراف : 

ـْ َنَيارًا ِفي َعُم ِد َ َحاٍب ِلَ يْ  } : كرد في سفر الخركج       ـْ ِفي َ َكاَف الرَّبُّ َ ِ  ُر َ َماَمُي ِدَ ُي
َحابِ  ـْ َ ْبَرْح َعُم ُد ال َّ . ِلَكْي َ ْمُش ا َنَيارًا َ َلْ بًل َل ـْ َنَياًرا  الطَِّر ِؽ, َ َلْ بًل ِفي َعُم ِد َناٍر ِلُ ِضيَء َلُي

ْعبِ   .(1){.َ َعُم ُد النَّاِر َلْ بًل ِمْف َ َماـِ الشَّ
 : نب اءعؿ منيـ مم كًا   : مف خ      عبلقتيـ با  ف جثان اً 
عاش بنك إسرائيؿ في بداية عيدىـ بمصر حياة طيبة ىنيئة, تنعمكا فييا بكـر المصرييف      

كذلؾ في زمف ممكؾ اليكسكس, ثـ لما طيرد  بكاحتراميـ, حتى أف بعضيـ اعتمى أعمى المناص
اليكسكس مف مصر كانتقؿ الحكـ آلخريف غيرىـ تغير مكقؼ المصرييف مف بني إسرائيؿ, كذلؾ 

كء طبيعة بني إسرائيؿ, كسكء سمككيـ, فانقمب األمف إلى خكؼ كالراحة إلى شقاء, كأصبحكا لس
مكضع مقت المصرييف يسكمكنيـ سكء العذاب كيسخركنيـ بأشؽ األعماؿ, فبلقكا عنتان شديدان, 

 . (ِ) كازداد األمر سكءان مع فرعكف زمف مكسى 
ـْ ُ َذبُِّح ِإفَّ ِفْرَعْ َف َعبل ِفي اأَلرْ ﴿كقاؿ تعالى :  ِض َ َجَعَؿ َ ْىَمَيا ِشَ عًا َ ْ َتْضِعُؼ َطاِئَفً  ِمْنُي

ـْ ِإنَُّو َكاَف ِمْف اْلُمْفِ ِد فَ  ـْ َ َ ْ َتْحِي ِنَ اَءُى  . (ْ)سكرة القصص : . َ ْبَناَءُى
                                                           

 . ِِ-ُِ/ُّ( سفر الخركج : ُ)
 . ُْٕ( انظر:  مغالطات الييكد : عبد الكىاب الطكيمة, صِ)
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ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَةْ ِمِو َ ا َقْ ـِ اْذُكُر ا ِنْعَمَ  اَّللَِّ َعَمْ كُ ﴿قاؿ تعالى : *  ـْ َ اِ  ـْ َ ْنِبَ اَء َ َجَعَمُك ـْ ِإْذ َجَعَؿ ِف ُك
ـْ ُ ْؤِت َ َحدًا ِمْف اْلَعاَلِم فَ  ـْ َما َل  .(َِ)سكرة المائدة : . ﴾ُمُم كًا َ فتَاُك

ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَةْ ِموِ ﴿لقكمو في قكلو تعالى :  لمكعظة مكسى  ب اف الفخر الرازي , ﴾َ اِ 
  :ف يا م ائؿ

ـْ َ ْنِبَ اءَ ﴿ :   ليابأم ر ثبلث  مٌف عمى بني إسرائيؿ أف هللا األ لى:الم أل   , ألنو لـ ﴾ِإْذ َجَعَؿ ِف ُك
يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيؿ مف األنبياء, فمنيـ السبعكف الذيف اختارىـ مكسى كانطمقكا 

 أعمـ مكسى األنبياء, كهللا ابرمعو إلى الجبؿ, كمنيـ أكالد يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ, كىـ مف أك
سماعيؿ .  أف النبكة لف تككف إال في أكالد يعقكب كا 

ـْ ُمُم كاً ﴿قكلو :  : الثان الم أل   جعمكـ أحراران تممككف أنفسكـ بعدما كنتـ في أيدم  ق ؿ, ﴾َ َجَعَمُك
       ف كؿ مف كاف رسكالن كنبيان كاف ممكان, ألنو يممؾ أمر أمتو, ككاف نافذ الحكـ عمييـ إ  ق ؿالقبط. 

 فكاف ممكان.
 كاف في أسبلفيـ كأخبلفيـ ممكؾ كعظماء.  ق ؿ

ـْ ُ ْؤِت َ َحدًا ِمْف اْلَعاَلِم فَ ﴿ قكلو تعالى: : الثالثالم أل   ـْ َما َل  , فقد خص هللا بني إسرائيؿ﴾َ فتَاُك
 بكث ر مف النعـ.

ـْ َتَر ِإَلى اْلَمئٍل ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ ِمْف َبعْ  ﴿قاؿ تعالى: *  ـْ اْبَعْث َلَنا َمِمكًا َل ِد ُم َ ى ِإْذ َقاُل ا ِلَنِبيٍّ َلُي
 . (ِْٔ)سكرة البقرة : . ﴾ُنَةاِتْؿ ِفي َ ِب ِؿ اَّللَِّ 

إف المعاصي كثرت في بني إسرائيؿ كالخطايا عظمت فييـ, ثـ  (ُ): ة ؿ الفخر الرازي
ظـ بو كممتيـ كيجتمع بو أمرىـ, غمب عمييـ عدك ليـ فسبى كثيران مف ذرارييـ, فسألكا نبييـ ممكان تنت

كيستقيـ حاليـ في جياد عدكىـ, كقيؿ تغٌمب جالكت عمى بني إسرائيؿ, ككاف قكاـ بني إسرائيؿ 
بممؾ يجتمعكف عميو يجاىد األعداء, كيجرم األحكاـ, كنبي يطيعو الممؾ كيقيـ أمر دينيـ كيأتييـ 

 بالخبر مف عند ربيـ .

جعمو هللا ممكان عمى بني إسرائيؿ, فقد أجابيـ هللا إلى ما سألكه  كاآليات متعمقة بطالكت الذم     
فبعث ليـ طالكت ممكان, كأصؿ التسمية مف الطكؿ لما كصؼ بو مف البسطة في الجسـ, فأعرض 
كتكلى بنك إسرائيؿ كاستبعدكا أف يككف عمييـ ممكان, كسبب االستبعاد أف النبكة كانت مخصكصة 

 تكسى كىاركف, كالممؾ في سبط ييكذا كمنو داكد كسميماف, كطالك بسبط الكم بف يعقكب, كمنو م

                                                           

 . ُّٖ/ٔانظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ( ُ)
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ما كاف مف أحد ىذيف السبطيف, بؿ كاف مف كلد بنياميف, فميذا أنكركا ككنو ممكان ليـ, كزعمكا أنيـ 
 أحؽ بالممؾ منو, كذكركا سبب ذلؾ كىك أنو لـ يؤت سعة مف الماؿ .

أم أخذه صافيان خالصان, كأما شبية الفقر فرد  كرد هللا عمييـ أنو ىك الذم اصطفاه عمييـ,     
هللا عمييـ أنو أىؿ لمممؾ لحصكؿ العمـ كالقدرة فيو, كىما في مقابؿ الماؿ كليس مف بيت الممؾ, 
فالعمـ كالقكة أنفع لمممؾ في حفظة مصمحة البمد كدفع شر األعداء مف النسب كالماؿ, فثبت أف 

 إسناده إلى النسيب الغني. إسناد الممؾ إلى العالـ القادر أكلى مف

كتنتيي ميمة طالكت عند بني إسرائيؿ, فقد جاءىـ فجأة, كغادرىـ فجأة, ككأنو لـ يأت "     
رضي هللا عنو إال ليخكض بيـ المعركة كينتصر بيـ عمى أعدائيـ, كينيي بذلؾ فترة ىزائميـ, 

كاف  ككأف حكـ طالكت  ,كيفتح ليـ طريؽ النصر كالتمكيف كالسمطاف, فيككف أكؿ مف يسير فيو
تمييدان لحكـ داكد كسميماف عمييما السبلـ, كمقدمة لمفترة الذىبية في تاريخ بني إسرائيؿ التي تمثؿ 

 . (1)"أعمى قمة كصؿ إلييا بنك إسرائيؿ

عميو كتاب  نبيان كريمان كخميفة صالحان كممكان عادالن, نزؿ ثـ جاء مف بعد طالكت داكد     
ْمَنا َبْعَض النَِّب ِّ َف َعَمى َبْعٍض َ فَتْ َنا َداُ  َد َزُب راً ﴿هللا )الزبكر(,  . كاف (ُّٔ)سكرة النساء :  .﴾َ َلَةْد َفضَّ

بنك إسرائيؿ في الصناعة  حكـ داكد ىك الحكـ الرشيد ارتفعت في زمانو راية اإليماف, كنيض
لقد كاف داكد نمكذجان رائعان  ,كاالقتصاد كالبناء كالعسكرية, ككاف عميو السبلـ يجيد صنعتو الحديد

 .كية مرىكبة الجانب مف ناحية أخرللمنبي الممؾ, دعا إلى هللا مف ناحية كشيد مممكة ق

﴿َ َ َىْبَنا ِلَداُ  َد مف بعد داكد جاء ابنو سميماف الذم كرث الحكـ كالنبكة, فكاف ممكان نبيان,      
ـَ اْلَعْبُد ِإنَُّو َ  َّابٌ  امتدادان لنفس السياسة  , ككانت فترة حكـ سميماف (َّ)سكرة ص :  .﴾ُ َمْ َماَف ِنْع

زاد في رقييا كسيطرتيا كسمطانيا السياسي  كالنيج كاإليماف لدكلة كالده داككد إال أنو 
كاالقتصادم, حتى كصمت حدكد مممكتو إلى اليمف, دعا سميماف ربو أف ييبو ممكان ال ينبغي ألحد 

﴿َقاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َ َىْب ِلي ُمْمكًا ال َ ْنَبِغي أَلَحٍد ِمْف َبْعِدي ِإنََّؾ دعكتو : مف بعده فاستجاب هللا لو 
, فقد سخر هللا لو الريح تجرم بأمره ريخاءن حيث أصاب, كمٌكف هللا لو (ّٓ)سكرة ص : . ﴾َ ْنَت اْلَ ىَّابُ 

 , كىي النحاس المذاب .(ّٔص :  )سكرة. ﴾﴿َ َ َ ْمَنا َلُو َعْ َف اْلِةْطرِ الصناعات المعدنية : 

﴿َ ِمْف اْلِجفِّ كأخضع هللا لو الجف فكانكا جنكدان مطيعيف لو, استعمميـ في تكطيد ممكو :      
َ اِط َف ُكؿَّ َبنَّاٍء َ َغ َّاصٍ , ك(ُِ)سكرة سبأ :  ﴾َمْف َ ْعَمُؿ َبْ َف َ َدْ ِو ِبِإْذِف َربِّوِ  , (ّٕ)سكرة ص : . ﴾﴿َ الشَّ

﴿َ َقاَؿ َ ا َ  َُّيا النَّاُس ُعمِّْمَنا َمنِطَؽ الطَّْ ِر َ ُ  ِت َنا ِمْف ُكؿِّ طؽ الطير كالحشرات كالدكاب : كعٌممو من
﴿َحتَّى ِإَذا َ َتْ ا َعَمى َ اِدي النَّْمِؿ َقاَلْت َنْمَمٌ  , ك(ُٔ)سكرة النمؿ : . ﴾َشْيٍء ِإفَّ َىَذا َلُيَ  اْلَفْضُؿ اْلُمِب فُ 
                                                           

 . ٖٗ( الشخصية الييكدية : الخالدم, صُ)



 

-ّٖ- 
 

ـْ ال َ ْشُعُر فَ َ ا َ  َُّيا ا ـْ ُ َمْ َماُف َ ُجُن ُدُه َ ُى ـْ ال َ ْحِطَمنَُّك ـَ َضاِحكًا ِمْف  ,لنَّْمُؿ اْدُخُم ا َمَ اِكَنُك َفَتَب َّ
 . (ُٗ-ُٖ)سكرة النمؿ : . ﴾َقْ ِلَيا َ َقاَؿ َربِّ َ ْ زِْعِني َ ْف َ ْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َ ْنَعْمَت َعَميَّ َ َعَمى َ اِلَديَّ 

     :يسيركف بانتظاـ كانضباط كانسجاـ ككاف جيشو يتككف مف كؿ األصناؼ كاألجناس,     
ـْ ُ  َزُع فَ  , ككاف سميماف (ُٕ)سكرة النمؿ : . ﴾﴿َ ُحِشَر ِلُ َمْ َماَف ُجُن ُدُه ِمْف اْلِجفِّ َ اإِلْنِس َ الطَّْ ِر َفُي

 هللا  دة, أرسىػػػػدالن, ككاف حكمو خبلفة راشكداكد أبيو نبيان كريمان, كحاكمان صالحان, كممكان عا
 الحؽ كاإليماف, كنزىيما عف كؿ نقص كضبلؿ . ان بيما دائم

تمتمر دعايات كتشكييات كافتراءات كأكاذيب ألصقكىا بيذيف  فإنياالتكراة  بالنظر فيلكف      
تباع الشيكات كالقتؿالكريميف مف خنا كزنا كعب فالنبيي  .ادة أصناـ كا 

كفاة سميماف انقسمت المممكة اإلسبلمية إلى مممكة الجنكب في أكرشميـ, كمممكة  بعد     
        ىـ فأزالكا اءالشماؿ في شكيـ, كقامت بينيما الحركب الطاحنة ثـ سمط هللا عمييـ أعد

: اشكا حياة الشتات كالتيو مف جديدمممكاتيـ كسبكىـ إلى العراؽ, ثـ فيما بعد إلى الركماف, ع
لَُّ  َ ْ َف َما ثُِةُف ا ِإالَّ ِبَحْبٍؿ ِمْف اَّللَِّ َ َحْبٍؿ ِمْف النَّاِس َ َباُء ا ِبَغَضٍب ِمْف اَّللَِّ  ﴿ُضِرَبتْ  ـْ الذِّ  َعَمْ ِي

ـْ َكاُن ا َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف اأَلنِبَ اَء ِبَغ ْ  ـْ اْلَمْ َكَنُ  َذِلَؾ ِبَأنَُّي ؽٍّ َذِلَؾ ِبَما ِر حَ َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي
ـْ ِإَلى , كيقكؿ تعالى : (ُُِ)سكرة آؿ عمراف : . ﴾َعَ ْ ا َ َكاُن ا َ ْعَتُد فَ  ْذ تََأذََّف َربَُّؾ َلَ ْبَعَثفَّ َعَمْ ِي ﴿َ اِ 

نَُّو َلَغُف ٌر َرحِ  ـْ ُ  َء اْلَعَذاِب ِإفَّ َربََّؾ َلَ ِر ُع اْلِعَةاِب َ اِ  ـْ ِفي  , ـٌ َ ْ ـِ اْلِةَ اَمِ  َمْف َ ُ  ُمُي َ َقطَّْعَناُى
ـْ  َ  ـْ ِباْلَحَ َناِت َ ال َّ َِّئاِت َلَعمَُّي ـْ ُد َف َذِلَؾ َ َبَمْ َناُى اِلُح َف َ ِمْنُي ـْ ال َّ  ﴾ْرِجُع فَ اأَلْرِض ُ َممًا ِمْنُي

 .(ُٖٔ-ُٕٔ)سكرة األعراؼ : 

الييكد مف اليزائـ غير ما كقع في  :ًذكر الفخر الرازم ما كقع عمى الييكد مف العذاب      
 :  ف يا م ائؿضربت عمييـ الذلة, 

عمت الذلة ممصقة بيـ كالش :    يضرب عمى الشيء فيمصؽ بو . يءجي

مٌمؾ أف ييحاربكا كييقتمكا كتغنـ أمكاليـ كتسبى ذرارييـ كت   ليا:  المراد بو  ق اؿالذلة مف الذؿ  :ب 
 . (1) أرضيـ, إال إذا عصميـ هللا

 :بربيـ تمك نيـ مف األرض المةّد  عبلقتيـ  : مف خ     ثالثاً 
ـْ َ اَل َتْرَتدُّ ا َعَمى َ ْدَباِرُكـْ  َ ا َقْ ـِ اْدُخُم ا اأَلْرَض الُمَةدََّ  َ  ﴿*  َفَتنَةِمُب ا  الَِّتي َكَتَب اَّلّلُ َلُك

 . (ُِ)سكرة المائدة : .﴾َخاِ ِر فَ 

                                                           

 .  ََِ/ٖ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
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 .(ُ)كىي دمشؽ كفمسطيف كبعض األردفىي األرض المطيرة,  األرض المقدسةذكر الرازي:        

لما خرج بنك إسرائيؿ مف مصر فاريف مف ظمـ فرعكف كقكمو, كمكثكا في التيو لمدة أربعيف 
سنة, مات جيؿ العصاة الذيف أيشربكا ركح المذلة كاليكاف في مصر, كجاء جيؿ تربى عمى يد 

ْذ ُقْمَنا اْدُخُم ا َىِذِه اْلَةْرَ َ   مكسى كىاركف, ىنا جاء الطمب الرباني بأف يدخمكا األرض المقدسة: ﴿َ اِ 
ـْ َ َ َنزِ  ـْ َخَطاَ اُك دًا َ ُق ُل ا ِحطٌَّ  َنْغِفْر َلُك ـْ َرَغدًا َ اْدُخُم ا اْلَباَب ُ جَّ  ُد َفُكُم ا ِمْنَيا َحْ ُث ِشْئُت

 . (ٖٓ)سكرة البقرة : . ﴾اْلُمْحِ ِن فَ 

مى هللا كأنبيائو ككفرىـ كطمبيـ مف مكسى أف فأثناء كجكد الييكد في سيناء كتمردىـ ع     
ـْ َ ْرَبِع َف َ َنً  يجعؿ ليـ آلية كما لؤلمـ األخرل ليـ آلية, قاؿ ليـ هللا:  ﴿َفِإنََّيا ُمَحرََّمٌ  َعَمْ ِي

لتيو قاؿ , فمما انتيت مدة ا(ِٔ)سكرة المائدة : . ﴾َ ِت ُي َف ِفي اأَلْرِض َفبل تَْأَس َعَمى اْلَةْ ـِ اْلَفاِ ِة فَ 
ـْ َ ُق ُل ا ِحطٌَّ  َ اْدُخُم ا اْلَباَب   ﴿َ ليـ ربيـ :  ـْ اْ ُكُن ا َىِذِه اْلَةْرَ َ  َ ُكُم ا ِمْنَيا َحْ ُث ِشْئُت ِإْذ ِق َؿ َلُي

ـْ َ َنِز ُد اْلُمْحِ ِن فَ  ـْ َخِط َئاِتُك دًا َنْغِفْر َلُك  , فمما جاءىـ األمر بالدخكؿ(ُُٔ)سكرة األعراؼ : . ﴾ُ جَّ
نَّا َلْف َنْدُخَمَيا َحتَّى َ ْخُرُج ا ِمْنَيا َفِإْف َ ْخُرُج ا مِ قالكا :  ْنَيا ﴿َقاُل ا َ ا ُم َ ى ِإفَّ ِف َيا َقْ مًا َجبَّاِر َف َ اِ 

َما  ﴿َقاُل ا َ ا ُم َ ى ِإنَّا َلْف َنْدُخَمَيا َ َبداً , ثـ كاف الرد النيائي : (ِِ)سكرة المائدة : . ﴾َفِإنَّا َداِخُم فَ 
 . (ِْ)سكرة المائدة :  ﴾َداُم ا ِف َيا َفاْذَىْب َ ْنَت َ َربَُّؾ َفَةاِتبل ِإنَّا َىاُىَنا َقاِعُد فَ 

ىؤالء ىـ الييكد أصحاب الخصكصية مع هللا, الذيف ينظر هللا إلييـ بغير العيف التي ينظر 
 بيا لؤلمـ األخرل .

ف, كىي معطكفة عمى النعـ المتقدمة, ىذا ىك اإلنعاـ الثام ق ؿ الفخر الرازي في اآل  :
ك ذنكبيـ كالنعـ السابقة كميا نعـ عاجمة, أما ىذه النعمة فيي متعمقة بالديف حيث أمرىـ أف يمح

 . (2) المخمص ليـ مف العقكبة 
إف هللا لـ يكـر بني إسرائيؿ ألنيـ بنك إسرائيؿ, لـ يكرميـ مف أجؿ أشخاصيـ أك أنسابيـ      

ف هللا لـ ييـز الذيف كانكا يقيمكف في األرض المقدسة قبؿ بني إسرائيؿ ليذه أك ألكانيـ كما أ
األسباب, إف أساس التكريـ كالتمكيف كالتفضيؿ عند هللا ىك اإليماف كالعمؿ الصالح كعبادة هللا 

 كتقكاه, كما كاف ضد ىذا فيك أساس الذـ كالمعف كالتعذيب .
في األرض المقدسة زمف يكشع بف نكف, كزمف  إف هللا قد نصر بني إسرائيؿ كمكف ليـ     

  طالكت, كزمف داكد كسميماف عمييـ السبلـ, بسبب إيمانيـ كعبادتيـ , فيـ كانكا أصمح الناس في
 زمانيـ, ككانكا المكحديف  العابديف لو, كسط أقكاـ كقبائؿ مف المشركيف كالكافريف .

                                                           

 .َِِ/ُُ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 . ّٗ/ّ: الفخر الرازم, المرجع السابؽ( انظر: ِ)
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ض المقدسة طالما كانكا عابديف  متقيف لو, فمما بقي بنك إسرائيؿ مؤىميف لئلقامة في األر      
نة هللا, ككتب  سرل فييـ الكفر كالشرؾ, كلما عصكا أمر هللا, ككٌذبكا كقتمكا رسمو حقت عميو سي
عمييـ المعف كالطرد كالذـ, كلـ تعد األرض المقدسة ممكان ليـ, كلـ يعد ليـ حؽ فييا, كليذا أخرجيـ 

 . (1)هللا منيا, كشردىـ في األرض
مف دكف هللا آلية كمعبكدات  اانتكس بنك إسرائيؿ إلى ضبلليـ كجيالتيـ, كعبدك  :ماذا حدث بعد ذلؾ

 األقكاـ األخرل, حتى جاء طالكت كمف بعد طالكت داكد سميماف عمييـ السبلـ.
َؾ َ ْرَبِع َف َكاَف َداُ ُد اْبَف َثبَلِث َف َ َنً  ِح َف َمَمَؾ, َ َممَ أقاـ داكد مممكتو في مدينة القدس: }

ـَ َمَمَؾ َثبَلثًا َ َثبَلِث َف َ َن ً  .َ َن ً   ِفي َحْبُر َف َمَمَؾ َعَمى َ ُي َذا َ ْبَع ِ ِن ٍف َ ِ تََّ  َ ْشُيٍر. َ ِفي ُ  ُرَشِم 
 . (2){ .َعَمى َجِم ِع ِإْ رَاِئ َؿ َ َ ُي َذا

, ِإلَ }      ـَ ى اْلَ ُب ِ  ِّ َف ُ كَّاِف اأَلْرِض. َفَكمَُّم ا َداُ َد َقاِئِم َف: َ َذَىَب اْلَمِمُؾ َ ِرَجاُلُو ِإَلى ُ  ُرَشِم 
ـْ َتْنِزِع اْلُعْمَ اَف َ اْلُعْرجَ » َ َ َخَذ َداُ ُد ِحْ َف  َ ْي اَل َ ْدُخُؿ َداُ ُد ِإَلى ُىَنا«. اَل َتْدُخْؿ ِإَلى ُىَنا, َما َل

 . (3){ .ِ ْيَ ْ َف, ِىَي َمِد َنُ  َداُ دَ 
 .أف يبني بيتان لمعبادة, إال أف البناء تـ في عيد ابنو سميماف  داكد  رغب     
ابتدأ ببناء بيت المقدس, ثـ أكحى هللا إليو إني ألقضي  : أف داكد ركل رافع بف عميرة     

 . (4)بناءه عمى يد سميماف
مَّا فىرىغى لى "قاؿ:  ركل عبد هللا بف عمرك بف العاص رضي هللا عنيما, أف رسكؿ هللا      

ميٍمكنا الى  ٍكمىوي, كى اًدؼي حي ٍكمنا ييصى ثنا: حي أىؿى اَّللَّى ثىبلى ٍقًدًس, سى دى ًمٍف ًبنىاًء بىٍيًت اٍلمى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي دو سي ىحى يىٍنبىًغي ألى
ةى ًفيًو, ًإالَّ  بلى ده الى ييًريدي ًإالَّ الصَّ لىدىٍتوي أيمهوي " ًمٍف بىٍعًدًه, كىأىالَّ يىٍأًتيى ىىذىا اٍلمىٍسًجدى أىحى رىجى ًمٍف ذينيكًبًو كىيىٍكـً كى  خى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى هللاي عى ك أىٍف يىكيكفى قىٍد أيٍعًطيى الثَّاًلثىةى »فىقىاؿى النًَّبيه صى  . (5) "أىمَّا اٍثنىتىاًف فىقىٍد أيٍعًطيىييمىا, كىأىٍرجي
مـ كالشعكب, كأف يزيفكا كتب السماء بيذا يتبيف لنا كيؼ حاكؿ الييكد أف يكذبكا عمى األ     

تحت زعـ أنيـ خاصة هللا مف دكف شعكب األرض, إال أف الكتب السماكية كالصحيحة منيا 
كأبعدىا عف هللا تعالى        )القرآف(, كما حيرؼ منيا )التكراة كاإلنجيؿ(, يثبت أف أخس الشعكب 

 .ىـ الييكد
                                                           

 . ْٗ: الشخصية الييكدية: الخالدم, ص( انظرُ)
 . ٓ-ْ/ٓ( سفر صمكئيؿ الثاني: ِ)
 . َُ-ٔ/ٓ( سفر صمكئيؿ الثاني: ّ)
 . ِٔ/ٕفتح البارم:  كتاب أحاديث األنبياء, في  ابف حجر العسقبلني,ركاه ( ْ)
        ( أخرجو ابف ماجو في سننو: كتاب إقامة الصبلة , باب : ما جاء في الصبلة في مسجد بيت المقدس, ٓ)

 ني أف الحديث صحيح.ذكر األلبابيركت . -, المكتبة العممية ِْٓ/ُ(, َُْٖح )
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 المبحث الثاني
 ت اإللي  م قؼ ال ي د مف ال فا

  ف و مطمباف: 
 : عة دة التج  ـ عند ال ي د.ؿالمطمب األ 

 ياـ هللا تعالى بالنةائص  المعائب.المطمب الثاني: اتّ 
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 المطمب األ ؿ
 عة دة التج  ـ عند ال ي د

إف الذم يقرأ الكتب المقدسة عند الييكد, )العيد القديـ كالتممكد(, ربما يفاجأ مف كثرة      
افات الكاردة فييا, ألنو سيكتشؼ كيعرؼ أشياءن ما كاف في يكـ مف األياـ يظف أنو سيجدىا في الخر 

مقدس, المفترض فيو أف يدعك لمتكحيد كتنزيو اإللو كتقديسو, فاإللو عند الييكد خاص بيـ كتاب 
رة كحدىـ, ال يشاركيـ فيو غيرىـ, ىذا مف ناحية, كمف ناحية أخرل ىـ يصفكف اإللو بأكصاؼ كثي

ال تميؽ بنا أف نصؼ بيا األسكياء مف البشر, فضبلن عف رب العالميف. كهللا سبحانو عما يقكلكف 
 مف كثير كغيرىا البشر, عمكان كبيران, فيك يأكؿ كيشرب, كيبكي, كيتعب كيستريح, كيندـ كيصارع

 . إليان  كفيك أف يصمح يعد لـ حتى البحتة, المادية بالصبغة إلييـ صبغكا لقد المذمكمة, الصفات

 ال ي د: عند اإللو حة ة 
 فأحيانان  ظاىر, بشكؿ مضطربة عقيدة أنيا يجد الييكد عند لكىيةاأل عقيدة في المتأمؿ      

 لبني بيـ, خاص كإلو عنو يتحدثكف نجدىـ أخرل كأحيانان  بالخمؽ, المتفٌرد الخالؽ هللا عف يتحدثكف

 هللاُ  َ َقاؿَ  } : )ييكه( خاصان  اسمان  الخاص اإللو ىذا عمى أطمقكا كقد األمـ, بقية دكف كحدىـ إسرائيؿ
, ِإلوُ  َ ْيَ هْ  ِإْ رَاِئ َؿ: ِلَبِني َتُة ؿُ  ىَكَذا» ِلُم َ ى: َ ْ ًضا ـْ لوُ  ِإْبرَاِى ـَ  ِإلوُ  فَباِئُك لوُ  ِإْ َحاؽَ  َ اِ   َ ْعُة بَ  َ اِ 

. َ ْرَ َمِني ـْ   (ُ) {. اأَلَبدِ  ِإَلى اْ ِمي ىَذا ِإَلْ ُك

 عمى اشتقاقو ييعرؼ كال لو, معنى ال اسـ كىك )ييكه(, إلى هللا مف اإللو اسـ يتحكؿ كىكذا      

 الحياة, مادة مف أنو "يصح : قاؿ عندما مقنعة غير مشتقان  أك معنىن  لو يجد أف العقاد كمحاكلة التحقيؽ,

 ,(ِ)إليو" باإلشارة كتفكفكي لو, تكقيران  ذكره يتقكف كانكا إسرائيؿ بني ألف الغائب, لضمير نداء أنو كيصح
ذا الحياة, كبيف )ييكه( لفظ بيف العبلقة فما ليا, مفيكـ ال العقاد إلييا يشير التي التعميبلت أف كاضح  كا 

 تكقيران  ذلؾ يككف أف ييعقؿ كىؿ الغائب, بضمير اإللو يينادل أف ييعقؿ ىؿ الغائب, ضمير باب مف كاف

 تحقيران  إال الغائب بضمير عنو الحديث إلى شخص اسـ ذكر عف يعدؿ ال اإلنساف أف نعرفو كالذم لو,

 . (ّ)لو مفيكـ كال لو معنى ال اسـ أنو لنا يتضح كىكذا التكقير, يأتي أيف فمف لو,

 الحؽ؛ باإللو ليا صمة ال أنيا سنجد الييكد أسفار في ىي كما )ييكه( اإللو صفات تأممنا كلك       

 سائر دكف مف شعبو كىـ سبؽ, كما إسرائيؿ ببني خاص إلو : ه()ييك  فاإللو كاألرض, السماكات خالؽ
                                                           

 .ُٓ/ّ( سفر الخركج: ُ)
 . َُٖـ, صُٕٔٗ: عباس العقاد, دار المعارؼ, مصر, السابعة, ( هللاِ)
( انظر: العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية : سعد الديف السيد صالح, دار الصفا لمطباعة كالنشر, القاىرة, ّ)

 . ِْٓـ, صَُٗٗالثانية, 
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لو الحرب, إلو كىك الخمؽ,  المتقمب, المتغير, الغضب, سريع إسرائيؿ, بني أعداء مف االنتقاـ كا 

نما ليـ خالقان  ليس فيك كأخبلقيـ, الييكد لصفات انعكاسان  ييمثؿ فيك المتجسد,  كىك ليـ, مخمكقان  ىك كا 

 . (ُ)يسرقكا أف أرادكا إذا بالسرقة بأمرىـ يأتمر ما ككثيران  ىكاىـ, عمى يريس بؿ يأمرىـ, ال

 شيء. كؿ في عميو فكذبكا حياء, كبدكف أدب بدكف هللا مع القديـ العيد كيتاب تعامؿ لقد
ْنِبَ اءُ  َ َتَنبَّأُ  ِباْلَكِذبِ } إرميا: يقكؿ كتبيـ, نفس خبلؿ مف يفضحيـ أف إال هللا كيأبى        اْ ِمي.بِ  اأَل

ـْ  , َل ـْ , َ الَ  ُ ْرِ ْمُي ـْ . َ الَ  َ َمْرُتُي ـْ  ِلذِلؾَ  َلُكـْ  َ َتَنبَُّأ فَ  ُىـْ  ُقُم ِبِيـْ  َ َمْكرِ  َ َباِطؿ َ ِعرَاَف ٍ  َكاِذَب ٍ  ِبُرْؤَ ا َكمَّْمُتُي

ْنِبَ اءِ  َعفِ  الرَّبُّ  َقاؿَ  ىَكَذا ـْ  َ َ َنا ِباْ ِمي َ َتَنبَُّأ فَ  الَِّذ فَ  اأَل ,ُ رْ  َل ـْ  َ الَ  َ ْ ؼٌ  َ ُك فُ  الَ  َ ُة ُل َف: َ ُىـْ  ِ ْمُي
ْ ؼِ » اأَلْرِض: ىِذهِ  ِفي ُج عٌ   . (ِ) {اأَلْنِبَ اءُ  ُ  لِئؾَ  َ ْفَنى َ اْلُج عِ  ِبال َّ

 :ال ي د عند  تشب يو اإللو تج  ـ
 عما هللا تعالى بجبللو؛ يميؽ ال ما إليو كنسبكا أسفارىـ, في كثيران  هللا عمى الييكد تجنى لقد      

ِم ُع الَبِ  رُ ﴿ : الذم اإللو جعمكا كبيران, عمكان  يقكلكف  ,(ُُ : الشكرل )سكرة .﴾َلْ َس َكِمْثِمِو َشْيٌء َ ُىَ  ال َّ
 بعد عبدكىا التي األخرل األمـ كآلية مصر, في عبدكىا التي المصرييف كآلية كميشبيان, مجسمان, جعمكه

اْجَعؿ لََّنا ِإلًََٰيا َكَما ﴿ : السبلـ عميو مكسى مف طمبكا فقد سة,المقد األرض كدخكؿ مصر مف الخركج
ـْ فِلَي ٌ  ـْ َقْ ـٌ َتْجَيُم فَ  َلُي  معيا, كيتكممكف كيجالسكنيا يركنيا آلية ,(ُّٖ : عمراف أؿ )سكرة .﴾َقاَؿ ِإنَُّك

       حيف في ,بيا مٌركا التي األخرل األمـ مف غيرىـ كمعبكدات معيا كيتسامركف كيشربكف يأكمكفك 

 .﴾ال ُتْدِرُكُو اأَلْبَ اُر َ ُىَ  ُ ْدِرُؾ اأَلْبَ اَر َ ُىَ  المَِّط ُؼ اْلَخِب رُ ﴿ : المسمميف عند كتعالى سبحانو أنو
 . (َُّ : األنعاـ )سكرة

 تعالى:  ال ي د نظرة
  جيرة: هللا رؤ   دع اىـ .ٔ

ـْ َ ا ُم َ ى َلْف ﴿ : تعالى قاؿ      ْذ ُقْمُت ـْ َ اِ  اِعَةُ  َ َ ْنُت ـْ ال َّ ُنْؤِمَف َلَؾ َحتَّى َنَرى اَّللََّ َجْيَرًة َفَأَخَذْتُك
 .(ٓٓ : البقرة )سكرة .﴾َتنُظُر فَ 

َماِء َفَةْد َ أَُل ا ُم َ ى ﴿ : تعالى كقاؿ      ـْ ِكتَابًا ِمْف ال َّ َؿ َعَمْ ِي َ ْ أَُلَؾ َ ْىُؿ اْلِكتَاِب َ ْف ُتَنزِّ
اِعَةُ  ِبُظْمِمِيـْ َ ْكَبَر ِمْف َذلِ  ـْ ال َّ  . (ُّٓ : النساء )سكرة .﴾َؾ َفَةاُل ا َ ِرَنا اَّللََّ َجْيَرًة َفَأَخَذْتُي

 كاقعة فالرؤية اآلخرة يف أما ,ألحد تحدث لـ لكنيا ممكنة, الدنيا في الم مم ف عند  الرؤ  

 . (ِّ-ِِ : القيامة )سكرة .﴾ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ  ,ُ ُج ٌه َ ْ َمِئٍذ َناِضَرةٌ ﴿ :لممؤمنيف
                                                           

 . ُْٖأحمد شمبي, ص( انظر: الييكدية : ُ)
 . ُٓ-ُْ/ُْ( سفر إرميا: ِ)
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 :(ُ(تعالى  رؤية مف الييكد مكقؼ الرازي اإلماـ   ضح

 هللا رؤية السبلـ عميو مكسى سألتـ حينما أنكـ ضمنيا كمف عمييـ, بنعمو إسرائيؿ بني هللا ييذٌكر األ ؿ:
 كتفكزكا العقاب فم كتتخمصكا بغيكـ, عف لتتكبكا أحييتكـ ثـ الصاعقة, فأخذتكـ بو إيمانكـ بذلؾ كعمقتـ

 . بالثكاب

 فيعؿ ما بو يفعؿ أف بسببو يستحؽ ما فعؿ عف  محمد النبي زماف في  يعيش لمف تحذيران  فييا الثاني:

 . بأكلئؾ
 مع , مكسى نبكة جحكدىـ في بأسبلفيـ  محمد النبي معجزات جحكدىـ في تشبيييـ الثالث:

 بأنو لعممو مثميا, النبي عف يظير ال إنما تعالى أنو عمى كتنبييان  الظاىرة, اآليات تمؾ لعظـ مشاىدتيـ

 . أسبلفيـ استحقو ما مثؿ الستحقكا جحدكىا كلك لجحدكىا, أظيرىا لك

 مف العـز أكلك صبر كما الصبر؛ عمى لقمبو كتثبيت منيـ يبلقي كاف مما  لمنبي تسمية فيو الرابع:

 . الرسؿ
 الكتاب أىؿ بو باإليماف الناس أكلى لكاف صحت لك محمد نبكة إف يقكؿ مف شبية إزالة فيو الخامس:

 . خبره عرفكا نيـأل
 يككف أف كجب البتة بالتعميـ يشتغؿ لـ أميان  كاف أنو مع القصص ىذه عف  محمد أخبر لما ال ادس:

 . الكحي عف ذلؾ

 العجؿ ؿإسرائي بنك عبد أف بعد كانت إنيا ق ؿ فةد اآل  ؛ ىذه في  ق اؿ لمعمماء  ف الرازي  ذكر ثـ

 كبلمو, ييسمعنا ربؾ سؿ لمكسى كقالكا الطكر, إلى خرجكا فمما قكمو مف رجبلن  سبعيف مكسى كاختار

 . جيرة هللا نرل حتى لؾ نؤمف لف قالكا عنيـ الغماـ انجمى فمما الغماـ, مف عمكدان  عمييـ فكقع

 هللا لميقات منيـ رجبلن  فسبعي مكسى اختار العجؿ, لعبادة عقكبة ألنفسيـ قتميـ بعد إنيا قيؿ الثاني:
 تعالى إنو ثـ الصاعقة, فأخذتيـ جيرة, هللا نرل حتى لؾ نؤمف لف لمكسى قالكا الطكر أتكا فمما تعالى,

 أحياىـ.
 عيانان. أم جيرة هللا نرل حتى بنبكتؾ نعترؼ كال نصدقؾ لف معناه (,لؾ نؤمف لف) كقكلو      

ـَ اْلَمَكاِف َفَدَعا َ ْعُة ُب ا } التككيف: سفر في كرد أَلنِّي َنَظْرُت هللَا َ ْجًيا »َقاِئبًل: « َفِن ِئ ؿَ »ْ 
َ ْت َنْفِ ي ـُ »َفَةاَؿ الرَّبُّ ِلُم َ ى: } : الخركج سفر في ككرد ,(ِ){ِلَ ْجٍو, َ ُنجِّ ْعِب َ َقدِّْ ُي اْذَىْب ِإَلى الشَّ

, ـْ َتِعدِّ َف ِلْمَ ْ ـِ الثَّاِلِث. أَلنَُّو ِفي اْلَ ْ ـِ الثَّاِلِث َ ْنِزُؿ الرَّبُّ َ َ ُك ُن ا ُم ْ  اْلَ ْ ـَ َ َغًدا, َ ْلَ ْغِ ُم ا ِثَ اَبُي
                                                           

 . ٖٖ/ّانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ُ)
 . َّ/ِّ( سفر التككيف: ِ)
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ْعِب َعَمى َجَبِؿ ِ  َناءَ  ـَ ِعُ  ِف َجِم ِع الشَّ َـّ َ ِعَد ُم َ ى َ َىاُر ُف َ َناَداُب  } : فيو ككرد ,(ُ)  {.َ َما ُث
َ رََ ْ ا ِإلَو ِإْ رَاِئ َؿ, َ َتْحَت ِرْجَمْ ِو ِشْبُو َ ْنَعٍ  ِمَف اْلَعِة ِؽ َ َ ِب ُي  َ َ ْبُع َف ِمْف ُشُ  ِخ ِإْ رَاِئ َؿ, 

َماِء ِفي النََّةاَ ةِ  فَّاِؼ, َ َكَذاِت ال َّ ـْ َ ُمدَّ َ َدُه ِإَلى َ ْشَراِؼ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ. َفرََ ْ ا هللَا  .اأَلْزَرِؽ الشَّ َ لِكنَُّو َل
 . (ِ)  {.َ َ َكُم ا َ َشِرُب ا

 فأم معيـ, كشربو كأكمو أماميـ, كنزكلو لئللو إسرائيؿ بني رؤية عف التكراة تقكلو ما بعض ىذا      

 . آذانيـ كتسمعو أبصارىـ تحده بحيث تعالى  التجسيـ كىذا اإللو, ليذا جبلؿ كأم قداسة,

 التنزيو مف تخمكك  كالتمثيؿ, كالتشبيو التجسيـ إلى تميؿ مادية طبيعة الييكد طبيعة ألفك"      

 مف ليا يجب كما لكىيةاأل يعرفكا كلـ كعبلئقيا, المادة عف منزه إلو تصكر يستطيعكا فمـ كالتجريد

 . (ّ)"تعالى هللا رؤية عمى كرسالتو بمكسى إيمانيـ عمقكا بؿ الكماؿ,

إِلْنَ اَف اَل َ رَاِني اَل َتْةِدُر َ ْف َتَرى َ ْجِيي, أَلفَّ ا} : األسفار كتبة تيكذب نفسيا كالتكراة      
 .(ْ){َ َ ِع ُش 

 الشعب. ببقية بالنا فما هللا, كميـ المرسؿ النبي , لمكسى الخطاب كىذا

  منيا: اإلن اف, كأعضاء  عضاء   ف دع اىـ .ٕ
 ـُ الرَّبِّ َ ْأِتي ِمْف َبِع ٍد. َغَضُبُو ُمْشتَ  } : كشفتيف لسانان  لو أف هللا(, )لعنيـ ادعكا ِعٌؿ ُىَ َذا اْ 

َ ِعَد  ك} ,(ٓ) {َ اْلَحِر ُؽ َعِظ ـٌ. َشَفتَاُه ُمْمَتِمَئتَاِف َ َخًطا, َ ِلَ اُنُو َكَناٍر فِكَمٍ , َ َنْفَخُتُو َكَنْيٍر َغاِمرٍ 
 . (ٔ) {ُدَخاٌف ِمْف َ ْنِفِو, َ َناٌر ِمْف َفِمِو َ َكَمْت. َجْمٌر اْشَتَعَمْت ِمْنوُ 

 َماِء ُكْرِ  ُُّو. َعْ َناُه َتْنُظرَاِف. اَلرَّ :} كجفكف عيكف سبحانو  أف بُّ ِفي َىْ َكِؿ ُقْدِ ِو. الرَّبُّ ِفي ال َّ
 .(ٕ) {َ ْجَفاُنُو َتْمَتِحُف َبِني فَدـَ 

 َحاَبِ , َ اْمَتؤَلِت الدَّاُر ِمْف َلَمَعاِف َمْجِد الرَّبِّ  } : الطائر كصكت صكتو أف  .َفاْمَتؤَل اْلَبْ ُت ِمَف ال َّ
 . (ٖ) {َ ْ ُت َ ْجِنَحِ  اْلَكُر ِب ـِ ِإَلى الدَّاِر اْلَخاِرِج َِّ  َكَ ْ ِت هللِا اْلَةِد ِر ِإَذا َتَكمَّـَ َ ُ ِمَع 

                                                           

 . ُُ-َُ/ُٗ( سفر الخركج: ُ)
 . ُُ-ٗ/ّْ(  سفر الخركج: ِ)
 . ّٓ, ص ََِٖ( دراسات في األدياف: عماد الديف الشنطي , مكتبة دار المنارة , غزة , الثانية , ّ)
 . َِ/ ّّ( سفر الخركج: ْ)
 . ِٖ-ِٕ/َّ( سفر إشعياء: ٓ)
 . ٖ/ُٖ( سفر المزامير: ٔ)
 . ْ/ُُ( سفر المزامير: ٕ)
 . ٓ-ْ/َُ( سفر حزقياؿ: ٖ)
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   : ال ن   ىؿ عة دة
 أك تشبيو دكف كلكف كالقدـ(, كالعيف )كاليد لنفسو, هللا أثبتيا التي الصفات ىذه مثؿ  يثبتكف

 اإلسبلـ عقيدة الصفات, ىذه مثؿ ذكر في تعالى  تجسيـ ال كعميو تكييؼ, أك تحريؼ أك تعطيؿ

 سمعنا يخالؼ كبصران  سمعان  لكنو ,(ُ : المجادلة )سكرة ﴾َ فَّ اَّللََّ َ ِم ٌع َبِ  رٌ ﴿ كبصران  سمعان   فإ تقكؿ

 . كبصرنا

   شرب:  أكؿ هللا  ف ال ي د دع ى .ٖ
 كالحادثة الييكد كعند عندنا مشيكرة سحاؽبإ سارة كزكجتو إلبراىيـ المبلئكة بشارة قصة إف     

ـَ  الذاريات: سكرة في منيا مكضع؛ مف أكثر في الكريـ القرآف في كردت ﴿َىْؿ َ تَاَؾ َحِد ُث َضْ ِؼ ِإْبرَاِى 
 ,َجاَء ِبِعْجٍؿ َ ِم فٍ َفرَاَغ ِإَلى َ ْىِمِو فَ  ,ِإْذ َدَخُم ا َعَمْ ِو َفَةاُل ا َ بلمًا َقاَؿ َ بلـٌ َقْ ـٌ ُمنَكُر فَ  ,اْلُمْكَرِم فَ 

ـْ َقاَؿ َ ال تَْأُكُم فَ  َبُو ِإَلْ ِي ُر ُه ِبُغبلـٍ َعِم ـٍ  ,َفَةرَّ ـْ ِخ َفً  َقاُل ا ال َتَخْؼ َ َبشَّ َفَأْقَبَمْت اْمرََ ُتُو  ,َفَأْ َجَس ِمْنُي
ـُ اْلَعِم ـُ َقاُل ا َكَذِلَؾ َقاَؿ  ,ِفي َ رٍَّة َفَ كَّْت َ ْجَيَيا َ َقاَلْت َعُج ٌز َعِة ـٌ           .﴾َربُِّؾ ِإنَُّو ُىَ  اْلَحِك 

 . (َّ-ِْ : الذاريات )سكرة

 عمى جرل لو يجرم ما كأف , النبي لقمب تسمية فييا اآليات :قائبلً  األمر الرازي الفخر  ضح

         منيـ كاف قيؿ المبلئكة, مف عددان  كانكا الضيكؼ كأف ,  إبراىيـ كمنيـ األنبياء مف غيره

 الطعاـ, إلى أيدييـ تمتد لـ لما ليـ نكره ازداد ثـ فنكرىـ, عظيمة ىيئتيـ ككانت كميكائيؿ, جبريؿ

 الضيؼ بؿ إبراىيـ ضيكؼ ضمف كاف هللا أف عمى يدؿ ما فييا ليس النياية حتى بدايتيا مف كاآليات

        مبلئكة كانكا نيـأل كالشراب الطعاـ عف امتنعكا األضياؼ أف كييذكر تعالى, هللا مف بالسبلـ أخبره

نما يشربكف, كال يأكمكف ال  شغكفان  كاف كىك يحبيا صفة عمى ليككنكا األضياؼ صكرة في أتكه كا 

 (ُ).ضيافةبال

 يستريحكف الثبلثة كجمس إبراىيـ أماـ كظير ممكيف مع نزؿ هللا بأف )المزعكمة(, التكراة في كرد      

 َلوُ  َ َظَيرَ } لكط: قـك مدف لتدمير كذىبكا ترككه ثـ لشجرة,ا ظؿ في كأكمكا كاغتسمكا السفر, تعب مف

َذا َ َنَظرَ  َعْ َنْ وِ  َفَرَفعَ  النََّياِر, َحرِّ  َ ْقتَ  اْلَخْ َم ِ  َبابِ  ِفي َجاِلٌس  َ ُى َ  َمْمرَا َبمُّ َطاتِ  ِعْندَ  الرَّبُّ   َثبَلَث ُ  َ اِ 

 َ  ُِّد, َ ا َ َقاَؿ: اأَلْرِض, ِإَلى َ َ َجدَ  اْلَخْ َم ِ  َبابِ  ِمفْ  ْ ِتْةَباِلِيـْ ال َرَكَض  َنَظرَ  َفَممَّا َلَدْ ِو. َ اِقُف فَ  ِرَجاؿ

 َتْحتَ  َ اتَِّكُئ ا َ ْرُجَمُكـْ  َ اْغِ ُم ا َماءٍ  َقِم ؿُ  ِلُ ْؤَخذْ .َعْبَدؾَ  َتَتَجاَ زْ  َفبلَ  َعْ َنْ ؾَ  ِفي ِنْعَم ً  َ َجْدتُ  َقدْ  ُكْنتُ  ِإفْ 

َجَرِة, َـّ  ُقُم َبُكـْ  َفُتْ ِنُد فَ  ُخْبٍز, ْ َرةَ كِ  َفآُخذَ  الشَّ . َعَمى َمَرْرُتـْ  َقدْ  أَلنَُّكـْ  َتْجتَاُز َف, ُث ـْ  ىَكَذا :َفَةاُل ا َعْبِدُك

 َ ِم ًذا. َدِق ًةا َكْ بَلتٍ  ِبَثبَلثِ  َ ْ رِِعي :َ َقاؿَ  َ اَرَة, ِإَلى اْلَخْ َم ِ  ِإَلى ِإْبرَاِى ـُ  َفَأْ َرعَ .َتَكمَّْمتَ  َكَما َتْفَعؿُ 
                                                           

 . ُّٗ/ِٖانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ) )
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َـّ  .َممَّ ٍ  ُخْبزَ  َ اْ َنِعي اْعِجِني  َفَأْ َرعَ  ِلْمُغبَلـِ  َ َ ْعَطاهُ  َ َج ًِّدا َرْخً ا ِعْجبلً  َ َ َخذَ  اْلَبَةرِ  ِإَلى ِإْبرَاِى ـُ  َرَكَض  ُث

َـّ .ِلَ ْعَمَموُ  .ُقدَّاَميُ  َ َ َضَعَيا َعِمَمُو, الَِّذي َ اْلِعْجؿَ  َ َلَبًنا, ُزْبًدا َ َخذَ  ُث ذْ  ـْ  َتْحتَ  َلَدْ ِيـْ  َ اِقًفا ُى َ  َكافَ  َ اِ 

َجَرةِ   .(ٔ).{َ َكُم ا الشَّ

 ثبلثة رجاؿ صكرة في الخالؽ اإللو كمعيما الممكيف السفر كاتب صكر خجؿ بدكف "ىكذا     

 .(ِ)يشربكف" كلبف كدقيؽ عجؿ لحـ كيأكمكف بؿ كيستريحكف, كيتعبكف يسيركف

 : ل عة ب هللا بم ارع  االدعاء .ٗ
 مف عبدان  ليصارع كبيران(, عمكان  يقكلكف عما )تعالى هللا ينزؿ أف العجائب, أعجب مف كىذه      

 السبلـ عميو يعقكب تعظيـ في ترغب الكقت نفس في كالتي المادية, الييكدية العقمية لكنيا عبيده,

 َ ْحَدُه, َ ْعُة بُ  يَ َفَبةِ } : التككيف سفر في كردت كالحادثة األسفار, ىذه كتب مف نفكس في لحاجة

 َفْخذِ  ُحؽُّ  َفاْنَخَمعَ  َفْخِذِه, ُحؽَّ  َضَربَ  َعَمْ ِو, َ ْةِدرُ  الَ  َ نَّوُ  رََ ى َ َلمَّا .اْلَفْجرِ  ُطُم عِ  َحتَّى ِإْنَ افٌ  َ َ اَرَعوُ 

ـْ  ِإفْ  ُ ْطِمُةؾَ  الَ  َةاَؿ:فَ  اْلَفْجُر. َطَمعَ  َقدْ  أَلنَّوُ  َ ْطِمْةِني, َ َقاَؿ: .َمَعوُ  ُمَ اَرَعِتوِ  ِفي َ ْعُة بَ   َفَةاؿَ  .ُتَباِرْكِني َل

 َمعَ  َجاَىْدتَ  أَلنَّؾَ  ِإْ رَاِئ َؿ, َبؿْ  َ ْعُة بَ  َبْعدُ  َما ِفي اْ ُمؾَ  ُ ْدَعى الَ  َفَةاَؿ: .َ ْعُة بُ  َفَةاَؿ: اْ ُمؾَ  َما َلُو:

 .ُىَناؾَ  َ َباَرَكوُ  اْ ِمي َعفِ  َتْ َأؿُ  ِلَماَذا َفَةاَؿ: ِباْ ِمَؾ. يَ ْخِبْرنِ  َ َقاَؿ: َ ْعُة بُ  َ َ َأؿَ  .َ َقَدْرتَ  َ النَّاسِ  هللاِ 
َ تْ  ِلَ ْجٍو, َ ْجًيا هللاَ  َنَظْرتُ  أَلنِّي َقاِئبًل: َفِن ِئ ؿَ  اْلَمَكافِ  اْ ـَ  َ ْعُة بُ  َفَدَعا  َلوُ  َ َ ْشَرَقتْ  َنْفِ ي. َ ُنجِّ

ْمُس   ُحؽِّ  َعَمى الَِّذي النََّ ا ِعْرؽَ  ِإْ رَاِئ ؿَ  َبُن  َ ْأُكؿُ  الَ  ِلذِلؾَ  .َفْخِذهِ  َعَمى عُ َ ْخمَ  َ ُى َ  َفُن ِئ ؿَ  َعَبرَ  ِإذْ  الشَّ

, ىَذا ِإَلى اْلَفِخذِ   (3){.النََّ ا ِعْرؽِ  َعَمى َ ْعُة بَ  َفْخذِ  ُحؽَّ  َضَربَ  أَلنَّوُ  اْلَ ْ ـِ

 شأف ييدير ربان  يبقى أف لو كيؼ ساف,اإلن ىذا يغمبو ثـ إنسانان  بشران  يصارع الذم اإللو ليذا كيؼ      

ال كييشرفو, ييعظمو أف الميزكـ مف المنتصر كىك يطمب فأ ليعقكب كيؼ ثـ العظيـ, الككف ىذا  لف كا 

 . إسرائيؿ لقب أعطاه أف إال اإللو مف كاف فما يطمقو, أك عنو يعفك

 كيبغض يحب فيك ,البشر بصفات صراحة متصؼ التممكد يصفو كما "هللا ديكرانت: كؿ يقكؿ      

 طائفة بو يحيط عرشو عمى كيجمس التمائـ, كيمبس الضمير, بكخز كيحس كيبكي, كيضحؾ كيغضب,

 . (ْ)" يـك كؿ مرات ثبلث التكراة كيدرس خدمتو, عمى يقكمكف الدرجات المختمفي المبلئكة مف

                                                           

 .ٖ-ُ/ُٖ( سفر التككيف: ُ)
 .ُٕ, صََِْنية, القاىرة, األكلى, د, مكتبة الثقافة الدي( قضية األلكىية في األسفار المقدسة: عبد المنعـ فؤاِ)
 ِّ-ِْ/ِّ( سفر التككيف: ّ)
 . َْ/ّ( قصة الحضارة: كؿ ديكرانت : المجمد الرابع , ْ)
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 عف إلييـ كتنزيو عقيدتيـ, بنقاء يحتفظكا أف يستطيعكا لـ كتبيـ دراسة خبلؿ مف كالييكد

 التي المادية النزعة مف التحرر عمى القدرة عندىـ يكف لـ فالييكد ,(ِ)كالتجسيـ (ُ)التشبيوك  المادية

 القدماء المصرييف بمعبكدات المسبؽ التأثر كبحكـ كالمادية, االنفرادية طبيعتيـ بحكـ فييـ تأصمت

 . إبيس كعجؿ الحيكانات أك كالشمس الطبيعة مظاىر تؤلو كانت التي

 الفردم اإلصبلح في دكرىا عف أخرجتيا المادية خالطتيا أف بعد الييكدية فالديانة     

 كاالجتماعي.

ذا  فإننا الحديث العصر في دكلة تيقيـ أف استطاعت الييكدية الديانة إف يقكؿ أف ألحد كاف كا 

 : أساسيتيف نقطتيف إلى نتنبو أف يجب

 . اليكـ حتى الميبلد قبؿ ما منذ كيؿط زمف بعد إال تقـ لـ الدكلة ىذه أف األ لى:

 فيي دينية, عقيدة منيا أكثر سياسية عقيدة عف عبارة الدكلة ىذه أقامت التي الصييكنية أف الثان  :

 .(ّ)الدينية لكىيةاأل عقيدة إلى انتمائيا مف أكثر كاألرض  لمتاريخ, العصبية إلى تنتمي سياسية حركة

 الت راة: مف التج  ـ عمى دال  ن  ص
 َنارٍ  َعُم دِ  ِفي َ َلْ بلً  الطَِّر ِؽ, ِفي ِلَ ْيِدَ ُيـْ  َ َحابٍ  َعُم دِ  ِفي َنَيارًا َ َماَمُيـْ  َ ِ  رُ  الرَّبُّ  َ َكافَ } .ُ

. ِلُ ِضيءَ  ـْ ـْ  .َ َلْ بلً  َنَيارًا َ ْمُش ا ِلَكيْ  َلُي َحابِ  َعُم دُ  َ ْبَرحْ  َل  َماـِ  َ  ِمفْ  َلْ بلً  النَّارِ  َ َعُم دُ  َنَيارًا ال َّ

ْعبِ   . (ْ) {الشَّ

, َ اِقَف ٌ  َ َ َحاَبُتؾَ  ِلَعْ ٍف, َعْ ًنا َلُيـْ  َظَيْرتَ  َقدْ  َربُّ  َ ا} .ِ ـْ  َ َحابٍ  ِبَعُم دِ  َ َماَمُيـْ  َ اِئرٌ  َ َ ْنتَ  َعَمْ ِي

 . (ٓ) {َلْ بلً  َنارٍ  َ ِبَعُم دِ  َنَيارًا

 «.االْجِتَماعِ  َخْ َم َ » َ َدَعاَىا اْلَمَحمَِّ , َعفِ  َبِع ًدا َمَحمَِّ ,الْ  َخاِرجَ  َلوُ  َ َنَ َبَيا اْلَخْ َم َ  ُم َ ى َ َ َخذَ  } .ّ

ْعبِ  َجِم عُ  َ َكافَ  .اْلَمَحمَّ ِ  َخاِرجَ  الَِّتي االْجِتَماعِ  َخْ َم ِ  ِإَلى َ ْخُرجُ  الرَّبَّ  َ ْطُمبُ  َمفْ  ُكؿُّ  َفَكافَ   ِإَذا الشَّ

 َحتَّى ُم َ ى َ رَاءَ  َ َ ْنُظُر فَ  َخْ َمِتوِ  َبابِ  ِفي َ اِحدٍ  ُكؿُّ  َ ِةُف فَ  َ  َ ُة ُم فَ  اْلَخْ َم ِ  ِإَلى ُم َ ى َخَرجَ 

                                                           

 (.ِٕٕ( التشبيو: تشبيو صفات هللا تعالى بصفات المخمكقيف. )مكسكعة العقيدة اإلسبلمية : صُ)
 (.ّّْكذك نياية. )المكسكعة اإلسبلمية العامة : ص ( التجسيـ: جعؿ  جسمان, كمحددان,ِ)
( انظر: أثر التيارات المادية في التصكرات الدينية الييكدية كالمسيحية: عبد المعطي محمد بيكمي , دار ّ)

 . ُٖٔـ , صُْٖٗالطباعة الحديثة , القاىرة , 
 . ِِ-ُِ/ُّ: ( سفر الخركجْ)
 . ُْ/ُْ( سفر العدد: ٓ)
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َحابِ  َعُم دُ  َ َكافَ  .اْلَخْ َم َ  َ ْدُخؿَ   اْلَخْ َمِ . َبابِ  ِعْندَ  َ َ ِةؼُ  َ ْنِزؿُ  اْلَخْ َمَ , ُم َ ى َدَخؿَ  ِإَذا ال َّ

ْعبِ  عُ َجِم  َفَ َرى ُم َ ى َمعَ  الرَّبُّ  َ َ َتَكمَّـُ  َحاِب, َعُم دَ  الشَّ  ُكؿُّ  َ َ ُة ـُ  اْلَخْ َمِ , َبابِ  ِعْندَ  َ اِقًفا ال َّ

ْعبِ   الرَُّجؿُ  ُ َكمِّـُ  َكَما ِلَ ْجٍو, َ ْجًيا ُم َ ى الرَّبُّ  َ ُ َكمِّـُ  َخْ َمِتوِ  َبابِ  ِفي َ اِحدٍ  ُكؿُّ  َ َ ْ ُجُد فَ  الشَّ

 . (ُ) {َ اِحَبوُ 

﴿َقاَؿ َربِّ َ ِرِني َ نُظْر ِإَلْ َؾ َقاَؿ َلْف َترَاِني َ َلِكْف انُظْر ِإَلى اْلَجَبِؿ  : تعالى قكلو مف ىذا كؿ أيف      
مَّا َ َفاَؽ َقاَؿ َفِإْف اْ َتَةرَّ َمَكاَنُو َفَ ْ َؼ َترَاِني َفَممَّا َتَجمَّى َربُُّو ِلْمَجَبِؿ َجَعَمُو َدّكًا َ َخرَّ ُم َ ى َ ِعةًا َفمَ 

ُؿ اْلُمْؤِمِن فَ ُ ْبَحاَنَؾ   . (ُّْ : األعراؼ )سكرة ﴾ُتْبُت ِإَلْ َؾ َ َ َنا َ  َّ

 حرب: إلو ) ي ه( ال ي د إلو  ف دع اىـ .٘
 يأمرىـ حرب, إلو فيك إسرائيؿ بني إلو إال كأمف, سبلـ إلو ككدكد, عطكؼ رحيـ الحقيقي اإللو       

 لرؤية يطرب عمييـ, معتدل أك انكاك معتديف لنصرتيـ كالتدخؿ أعدائيـ, بسحؽ كيعدىـ بالحرب

 امرأة أك شيخان  إنسانان؛ يرحـ ال كالخراب, كالدمار باليدـ يأمر كالقتمى, الجثث رؤية حيف كينتشي الدماء,

 . البيكت كىدـ الشجر بقطع يأمر حيكانان, أك طفبلن, أك

 َ َقِ  ًَّ , َعِظ َم ً  ُشُع ًبا َ َماِمُكـْ  ِمفْ  الرَّبُّ  َردَ طَ  َقدْ } ,(ٕ) {َعْنُكـْ  اْلُمَحاِربُ  ُى َ  ِإلَيُكـْ  الرَّبَّ  أَلفَّ }     

ـْ  َ َ مَّا ـْ  َ ْنُت  اْلُمَحاِربُ  ُى َ  ِإلَيُكـْ  الرَّبَّ  أَلفَّ   َْلًفا, َ ْطُردُ  ِمْنُكـْ  َ اِحدٌ  َرُجؿٌ  اْلَ ْ ـِ  ىَذا ِإَلى ُقدَّاَمُكـْ  َ َحدٌ  َ ِةؼْ  َفَم

. ِإَلى ِإْ رَاِئ ؿَ  َ ْ َباطِ  َجِم عَ  َ ُش عُ  َ َجَمعَ  } ,(ّ){َكمََّمُكـْ  َكَما َعْنُكـْ  ـَ  َ ُرَؤَ اَءُىـْ  ِإْ رَاِئ ؿَ  ُشُ  خَ  َ َدَعا َشِك 

 ِر.ِبالنَّا اْلَمِد َن َ  ُتْضِرُم فَ  َ نَُّكـْ  اْلَمِد َن َ  َ ْخِذُكـُ  ِعْندَ  َ َ ُك فُ } ,(ْ{الرَّبِّ  َ َماـَ  َفَمَثُم ا َ ُعَرَفاَءُىـْ  َ ُقَضاَتُيـْ 

 ِإْ رَاِئ ؿَ  ِإلوَ  الرَّبَّ  أَلفَّ  َ اِحَدًة, ُدْفَع ً  َ َ ْرِضِيـْ  اْلُمُم ؾِ  ُ  لِئؾَ  َجِم عَ  َ ُش عُ  َ َ َخذَ } ,(ٓ) {َتْفَعُم فَ  الرَّبِّ  َكَةْ ؿِ 

 . (6){ِإْ رَاِئ ؿَ  َعفْ  َحاَربَ 

 دائمان  ييربكف كانكا سرائيؿإ بني أف نجد بؿ الكريـ, القرآف في ذكران  لو نجد ال الحديث ىذا مثؿ      

 مع المسمميف معارؾ بخصكص أما ممكان,  طالكت جاءىـ حتى  مكسى منذ المكاجية, مف

         هللا أما المبلئكة, مف بجند كتأييدىـ أقداميـ تثبيت خبلؿ مف لممؤمنيف هللا نصر فكاف أعدائيـ

                                                           

 . ُُ-ٕ/ّٕ( سفر الخركج: ُ)
 . ّ/ِّ(  سفر يشكع: ِ)
 . َُ-ٗ/ِّ: ( سفر يشكعّ)
 . ُ/ِْ( سفر يشكع: ْ)
 . ٖ/ٖ( سفر يشكع: ٓ)
 . ِْ/َُ( سفر يشكع: ٔ)
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قدامو, بشجاعتو كييعجبكف أفعالو, كيشاىدكف الناس يراه بنفسو, القتاؿ في يشترؾ فبل  عما  حاشاه كا 

 . كبيران  عمكان  يقكلكف

؟ َ ا اآلِلَي ِ  َبْ فَ  ِمْثُمؾَ  َمفْ } : الخركج سفر في كرد ما عمى العقاد يعمؽ        ِفي ُمْعَتزِّا ِمْثُمؾَ  َمفْ  َربُّ

 بنك يدركيا كاف التي الكحدانية "إف : ئبلن قا العقاد ييعمؽ ,(1){َعَجاِئبَ  َ اِنًعا ِبالتََّ اِب ِح, َمُخ ًفا اْلَةَداَ ِ ,

 سائر عمى األرباب مف لرب تغميب كحدانية لكنيا تفكير, كحدانية تكف لـ الزمف ذلؾ في إسرائيؿ

                 مف غيرىـ آلية عمى يعمك إليان  لمييكد أف كىي الخطكة ىذه غير خطكة الييكد يخط كلـ األرباب,

 . (ِ)البشر"

 ىذه دكنكا الذيف كالكتبة إسرائيؿ, بني عقؿ قصكر عمى يدؿ التكراتي اإللو أف نرل تقدـ مما    

 النبي إلى أيكحي ما مع كميان  يتناقض بو أتكا الذم كىذا عرفكىا, كال التكحيد حقيقة يدرككا لـ التكراة,

 اإلليية. لمذات مكحد كنبي نظرتو مع حتمان  قضكيتنا , مكسى

 كردت التي صفاتو ىي ليست مكسى عرفيا كما هللا صفات أف نجد الكريـ القرآف إلى عدنا كلك      

 أف عمييـ سيؿ فقد , األرض في الناس نبات مف يتزكجكف أبناء لئللو نسبكا كطالما المدكنة, التكراة في

ُم َ ى ِإالَّ َفَما فَمَف لِ ﴿ : تقكؿ الحقيقة أف إال كأبناؤه, هللا أحباء أنيـ يىٌدعكا كأف هللا, إلى عزيران  ينسبكا
فَّ ِفْرَعْ َف َلَعاٍؿ ِفي اأَلْرِض  ـْ َ اِ  ـْ َ ْف َ ْفِتَنُي نَُّو َلِمْف ُذرِّ ٌَّ  ِمْف َقْ ِمِو َعَمى َخْ ٍؼ ِمْف ِفْرَعْ َف َ َمَمِئِي َ اِ 

 التكراة نصت كقد بينيـ, دعكتو طكاؿ منيـ يتذمر مكسى أف نجد لذا ,(83)صىسة َىوش :  .اْلُمْ ِرِف َف﴾

َفَتَذمََّر ُكؿُّ َجَماَعِ  َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َعَمى ُم َ ى َ َىاُر َف ِفي  } الخركج, سفر في التذمر ىذا عمى
 . (ْ){َ َ مَّا َنْحُف َفَماَذا َحتَّى َتَتَذمَُّر ا َعَمْ َنا ك} ,(ّ){اْلَبرِّ َّ ِ 

 الثاني المطمب
  المعائب بالنةائص تعالى هللا اتياـ

 بشريان, تعامبلن  معو كتعاممكا مادية, نظرة كخالقيـ إلييـ إلى نظركا المادية؛ ييكدال لطبيعة نظران      

 يراه ال ما كيبدؿ كييغير كيتردد, كينسى كيندـ, كيحزف كيناـ كيشرب, كيأكؿ كيرتاح, يتعب عندىـ فيك

 . غيرىـ دكف إسرائيؿ ببني خاص كىك مناسبان,

                                                           

 . ُُ/ُٓ: ( سفر الخركجُ)
 . َٔ( إبراىيـ أبك األنبياء: عباس العقاد , دار اليبلؿ , القاىرة , صِ)
 . ِ/ُٔ( سفر الخركج: ّ)
 . ٕ/ُٔ( سفر الخركج: ْ)
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 . بعدىـ كال قبميـ ال كالقبائؿ, األمـ مف أحد مثميا عمى ـييقد لـ إساءة  الييكد أساء ىنا كمف     

 .(ِٓ : طو )سكرة .﴿ال َ ِضؿُّ َربِّي َ ال َ نَ ى﴾ : الكريـ القرآف في نفسو عف هللا تحدث كقد

 . (ِٓٓ : رةالبق )سكرة .﴿اَّللَُّ ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَ  اْلَحيُّ اْلَة ُّ ـُ ال تَْأُخُذُه ِ َنٌ  َ ال َنْ ـٌ﴾ : تعالى كقاؿ

 منيا: المعائب, مف كثيران  بو كألصقكا النقص, صفات مف بكثير هللا الييكد كصؼ لقد     

  اإلع اء: بالتعب هللا   ؼ :  الً 
      القرآف عمييا يرد سبحانو, كقدره جبللو مف انتقاصان  هللا عمى الييكد يقكليا دعكل ىذه     

َمَ ا﴿ الكريـ: َنا ِمْف ُلُغ ٍب﴾ تِ َ َلَةْد َخَمْةَنا ال َّ               َ اأَلْرَض َ َما َبْ َنُيَما ِفي ِ تَِّ  َ  َّاـٍ َ َما َم َّ

 . (ّٖ : ؽ )سكرة
 اآل  : مف المراد  ف الرازي الفخر  ذكر

 آخرىا أياـ ستة في منو كفرغ األحد, يكـ العالـ خمؽ تعالى هللا بدأ قالكا حيث ال ي د عمى الرد .ٔ

َنا ِمْف ﴿ : عمييـ ردان  هللا فقاؿ عرشو, عمى كاستمقى السبت, يكـ حكاسترا الجمعة, َ َما َم َّ
  فع  نا) : تعالى قاؿ كما الجديد كالخمؽ اإلعادة عمى نقدر ال حتى بالخمؽ تعبنا ما أم ,ُلُغ ٍب﴾

 (.األ ؿ بالخمؽ

 كاالثنيف األحد ألف كذلؾ و,تأكيم يعممكا لـ أك منيـ, تحريؼ إما فيك التكراة مف كنقمكه الييكد قالو ما .ٕ

 قبؿ متحققان  الزماف لكاف األحد يكـ ابتدأ السماكات خمؽ كاف فمك بعض, عف بعضيا متميزة أزمنة

 بقدـ القكؿ فيمـز أخر, أجساـ األجساـ خمؽ قبؿ فيككف األجساـ عف ينفؾ ال كالزماف األجساـ,

 . الفبلسفة مذىب كىك العالـ

 ىي التي المسألة في الفبلسفة بمذىب فأخذكا المسألتيف, بيف جمعكا ـالكبل ىذا في الييكد إف ثـ .ّ

, كىي بيـ المسائؿ أخص ـٍ  محدكدة, كأزمنة معدكدة أيامان  األجساـ خمؽ قبؿ أثبتكا حيث القد

 العرش عمى االستكاء كىي بيـ المسائؿ أخص ىي التي المسألة في شبيةمال بمذىب كأخذكا

 . (ُ)جميعان  كالمكاف افالزم في كأضمكا كضمكا  فأخطأكا

 حؿ العمؿ ىذا مف انتيى فمما أياـ, ستة في خمقو كالككف الخمؽ خمؽ لما هللا أف التكراة تذكر     

 السبت, يكـ اليكـ ىذا عمى الييكد يطمؽ ليذا السابع, اليكـ في فاستراح كاإلرىاؽ التعب سبحانو عميو

َماَ اتُ  َفُأْكِمَمتِ } : أخرل كأمكر العمؿ فيو كيحرمكف الراحة, يكـ أم  هللاُ  َ َفَرغَ  ُجْنِدَىا َ ُكؿُّ  َ اأَلْرُض  ال َّ
ابعِ  اْلَ ْ ـِ  يػػفِ  َفاْ َترَاحَ  َؿ.ػػِ َعم الَِّذي َعَمِموِ  ِمفْ  ابعِ ػػال َّ  اْلَ ْ ـِ  ِفي   َباَرؾَ  اَعِمَم َ  الَِّذي َعَمِموِ  َجِم عِ  ِمفْ  ال َّ

                                                           

 . ُّٖ/ِٖ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
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ابعَ  اْلَ ْ ـَ  هللاُ   . (ُ){.َخاِلًةا هللاُ  َعِمؿَ  الَِّذي َعَمِموِ  َجِم عِ  ِمفْ  اْ َترَاحَ  ِف وِ  أَلنَّوُ  َ َقدََّ ُو, ال َّ

ْبتِ  َ ْ ـَ  ُاْذُكرْ } : الخركج سفر في الكبلـ ىذا مثؿ كرد كقد       َ َتْ َنعُ  َتْعَمؿُ  َ  َّاـٍ  ِ تَّ َ  .ِلُتَةدَِّ وُ  ال َّ

ابعُ  اْلَ ْ ـُ  َ َ مَّا  َعَمِمَؾ, َجِم عَ   َ َعْبُدؾَ  َ اْبَنُتؾَ  َ اْبُنؾَ  َ ْنتَ  َما َعَمبلً  َتْ َنعْ  الَ  ِإلِيَؾ. ِلمرَّبِّ  َ ْبتٌ  َفِف وِ  ال َّ

َماءَ  الرَّبُّ  َ َنعَ  َ  َّاـٍ  ِ تَّ ِ  ِفي أَلفْ  .َ ْبَ اِبؾَ  َداِخؿَ  الَِّذي َ َنِز ُمؾَ  َ َبِي َمُتؾَ  َ َ َمُتؾَ   َ ُكؿَّ  َ اْلَبْحرَ  َ اأَلْرَض  ال َّ

ابعِ  اْلَ ْ ـِ  ِفي َ اْ َترَاحَ   َيا,فِ  َما ْبتِ  َ ْ ـَ  الرَّبُّ  َباَرؾَ  ِلذِلؾَ  .ال َّ  (ِ) {.َ َقدََّ وُ  ال َّ

 التعبدية الييكد شرائع بعد فيما بيا تأثرت راسخة, عقيدة ىك الييكد عند االعتقاد فيذا     

 . كصيد كزارعة صناعة مف كغيرىا كالسفر كالزكاج كالمعامبلت

  بالضعؼ: تعالى هللا  فيـ   :ثان اً 
 أف ككيؼ السبلـ, عميو ليعقكب سبحانو اإللو مصارعة عف السابؽ المطمب في الباحث تحدث     

َ َما ﴿ : تعالى هللا عف الكريـ القرآف يقكؿ ماذا اآلخر, الجانب في لكف عميو كقدر هللا مف تمكف يعقكب
مَ اُت َمْطِ  َّاٌت ِبَ ِم ِنِو ُ ْبَحاَنُو َ َتَعاَلى َقَدُر ا اَّللََّ َحؽَّ َقْدرِِه َ اأَلْرُض َجِم ع ًا َقْبَضُتُو َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  َ ال َّ

 . (ٕٔ : الزمر )سكرة .﴾َعمَّا ُ ْشِرُك فَ 

 لما معرفتو حؽ هللا عرفكا لك أنيـ لممشركيف هللا ييبيف : هللا لقدر الييكد لجيؿ الرازم الفخر بياف     

 الخسيسة. األشياء ىذه مف سكاه  آخران  شيئان  عبدكا

 منيا: ,م ائؿ اآل    في
 عف ذيكر ىذا أف إال الحقيقة, عمى هللا يعرفكف ال الخمؽ أف عمى باآلية االحتجاج :األ لى الم أل 

 . بو المؤمنكف يكصؼ أف يمـز فبل الكفار

 كماؿ عمى داالن  دىابع ما جاء فقد مكاضع, ثبلثة في القرآف في كردت اآلية ىذه أف الثان  : الم أل 

ُ ْبَحاَنُو َ َتَعاَلى َعمَّا ﴿ : قاؿ تقدـ الذم الكجو مف عظمتو بٌيف لما تعالى أنو كاعمـ ,تعالى هللا عظمة
 تنزه عظمتو, كصؼ في كاأللباب العقكؿ حارت الذم العظيـ القاىر القادر ىذا أف يعني ,﴾ُ ْشِرُك فَ 

 . (ّ)المعبكدية في لو شركاء األصناـ تجعؿ أف عف

َمَ اتِ ﴿ : الكريـ القرآف في تعالى قدرتو عمى الدالة اآليات كركد تكرر كقد        َ اأَلْرِض  َلَخْمُؽ ال َّ
 .(ٕٓ : غافر )سكرة ﴾َ ْكَبُر ِمْف َخْمِؽ النَّاِس َ َلِكفَّ َ ْكَثَر النَّاِس ال َ ْعَمُم فَ 

                                                           

 . ّ-ُ/ِ( سفر التككيف: ُ)
 ُُ-ٗ/َِ( سفر الخركج: ِ)
 . ُٓ/ِٕ( انظر: مفاتيح الغيب: ّ)
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َـّ ﴿ : تعالى قكلو   ُ ِع ُدُه َ ُىَ  َ ْىَ ُف َعَمْ ِو َ َلُو اْلَمَثُؿ اأَلْعَمى ِفي  َ ُىَ  الَِّذي َ ْبَدُ  اْلَخْمَؽ ُث
َمَ اتِ   . (ِٕ : الرـك )سكرة .﴾َ اأَلْرِض َ ُىَ  اْلَعِز ُز اْلَحِك ـُ  ال َّ

  اال ت ةاظ: بالنـ  تعالى هللا   ؼ :الثاً ث
     َو ِإالَّ ُىَ  اْلَحيُّ اْلَة ُّ ـُ ﴿اَّللَُّ ال ِإلَ  : نكـ كال سنة تأخذه ال المسممكف يعرفو الذم الرب إف     

َمَ اتِ   . (ِٓٓ : البقرة )سكرة .﴾َ َما ِفي اأَلْرضِ  ال تَْأُخُذُه ِ َنٌ  َ ال َنْ ـٌ َلُو َما ِفي ال َّ
 بما نفس كؿ عمى قائـ ىك بؿ خمقو, عف ذىكؿ كال غفمة, كال نقص يعتريو ال سبحانو فا      

 السماكات ممؾ أنو يعممكف أنيـ مع كالسكر, بالنكـ قالكا بؿ فقط, بالًسنة يقكلكا لـ الييكد لكف كسبت,

 رأسان  الككف النقمب نكـ مف ًسنة مجرد أصابتو أك غفؿ كلك فييا, ما لكؿ كالمحرؾ المدبر كىك كاألرض,

 ىذا كالدليؿ لحظة عنو يغفؿ لـ كينظمو الككف ييحرؾ مف أف عمى يدلؿ المشاىد الكاقع لكف عقب, عمى

 . (ُ)الحياة جكانب كؿ في المنتظمة كالحركة العجيب كالترتيب البديع لنظاـا

 :هللا عمى النـ  ا تحال  عمى رازيال لمفخر العةم   األدل 
 تككف أف إما األشياء ىذه ألف تعالى, هللا عمى محاالت كالغفمة كالسيك النكـ أف عمى دؿ العقمي الدليؿ

 زكاؿ جكاز يقتضي جريانيا فجكاز التقدير كعمى لعمـ,ا أضداد عف أك العمـ, عدـ عف عبارات

 . تعالى هللا عمـ

 مف فإف السبلـ, عميو مكسى إلى نسبتو يمكف ال ىذا مثؿ أف كاعمـ : قائبلً  الرازي الفخر  عةب

 إف بؿ , مكسى إلى ىذا نسبتو يجكز فكيؼ كافران, كاف جكازه في شاكان  كاف أك هللا عمى النكـ جكز

 . (ِ)قكمو جياؿ إلى السؤاؿ ىذا نسبة الكاجبف الركاية صحت

 في نقرأ كاالستيقاظ بالنكـ سبحانو كصفو يميؽ ال بما هللا كصؼ في الييكد لمسمسؿ كاستمراران       

بُّ َكٌَائٍِن، َكَجبَّاٍر ُهعَيٍِّط ِهَي اْلَخْوِز َضَزَب أَْعذَاَءٍُ إِلَٔ الْ } : يمي ما المقدس الكتاب َراِء. فَاْسحَْيقََظ الزَّ َْ

ْن َعاًرا أَبَِذيًّا ُِ  عما كتعالى سبحانو هللا يصؼ أف السماء مف بو مكحى مقدس لكتاب كيؼ ,(ّ){َجعَلَ

 أعداءه. يضرب يستيقظ فمما الغافؿ, المخمكر نكـ يناـ بأنو يصفكف

 تعالى:  الن  اف ن ب  :رابعاً 
ٌْذَ َربِّي فِي ِكحَاٍب لَ ﴿ قبه تعبىً : ا ِع َِ ََٔقَاَل ِعْلُو ٌْ َل يَ َّ ِِ ُُّّ َربِّي   .(ِٓ : طو )سكرة .﴾ يَ

                                                           

 . َٗ: قضية األلكىية في األسفار الييكدية : عبد المنعـ فؤاد, ص( انظرُ)
 . ٔ/ٕ: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ( انظرِ)
 . ٔٔ-ٓٔ/ٖٕ: ( المزاميرّ)



 

-ٗٗ- 
 

  :كالغفمة النسياف ضمنيا كمف الى,تع هللا إلى المعائب نسبة في زعمان, المقدسة كتبيـ تستمر     
يَْعقُْبَ } َّ إِْسَحاَق  َّ يَن  ُِ ْن، فَحَذَكََّز هللاُ ِهيثَاقََُ َهَع إِْبَزا ُِ ََِوَع هللاُ أًَِيٌَ ََاًِي إِلَٔ }ك . (ُ){فَ ٌْ َهحَٔ يَا َربُّ جَ

يَاىِ  َْ  . (ِ) {ُك َُّّ الٌِّ

قَاَل لََُ: } َّ بُّ اإِللَُ آدََم  ًْثَ »فٌََادَٓ الزَّ جََك فِي اْلَجٌَِّة فََخِشيُث، ألًَِّي »فَقَاَل: : أَْيَي أَ ْْ َسِوْعُث َص

 . (ّ) {ُعْزيَاٌى فَاْخحَبَأْتُ 

 أيف يعمـ فبل خمقو, عف يغفؿ ىك ثـ طكيؿ, قتك  بعد إال يتذكر كال ينسى الذم ىذا إلو فأم      

﴿ِإفَّ اَّللََّ ال َ ْخَفى َعَمْ ِو َشْيٌء ِفي  كبيران, عمكان  يقكلكف عما كتعالى سبحانو أحكاليـ, ىي ما كال  ىـ,
َماءِ   .(ٓ : عمراف آؿ )سكرة .﴾اأَلْرِض َ ال ِفي ال َّ

  (ْ)ال ي د: ذكره مما الرازي الفخر م قؼ
, أنو هللا ذكر "لما  يتـ ال كذلؾ كككنو كميماتيـ, الخمؽ مصالح بإصبلح القائـ ىك كالقيـك قيـك

 : أمريف بمجمكع إال

 كالكيفية. الكمية كجكه جميع عمى بحاجاتيـ عالمان  يككف أف  حدىما:

 عالمان  كاف إذا إال يتـ ال كاألكؿ دفعيا, عمى قدر حاجاتيـ جيات عمـ متى بحيث يككف أف الثاني:

ِإفَّ اَّللََّ ال َ ْخَفى َعَمْ ِو ) فقكلو الممكنات, جميع عمى قادران  كاف إذا إال يتـ ال كالثاني عمكمات,الم بجميع
 مقادير محالة ال عالمان  يككف فحينئذ المعمكمات, بجميع المتعمؽ عممو كماؿ إلى إشارة (,َشْيءٌ 

 أسئمة كثرة بسبب يوعم األمر يشتبو كال سؤاؿ, عف سؤاؿ يشغمو ال الضركرات كمراتب الحاجات

 السائميف".

 تعالى: هللا إلى  المعب المي  ن ب  خام ًا:
 عكرات كيعرم كالرقص كالمعب الميك كجؿ عز هللا إلى تنسب نصكص عدة التممكد في كرد     

  ذلؾ: كمف النساء

 كلوكط البلفاتيف, األسماؾ, ممؾ مع يمعب الميؿ مف األخيرة ساعات الثبلث في تعالى هللا }إف .ُ

 . (ٓ)يتضايؽ{ أف دكف فمو في رأسو هللا ييدخؿ قدـ, (َََّ)

                                                           

 . ِٓ-ُْ/ِ( سفر الخركج: ُ)
 . ُ/ُّ( سفر المزامير: ِ)
 . َُ-ٗ/ّ( سفر التككيف: ّ)
 ُٕٓ/ٕمفاتيح الغيب: الفخر الرازم,  (ْ)
 . َُُ( التممكد: زىدم الفاتح , صٓ)
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 . (ُ)بنفسو{ شعرىا كسٌرح كزينيا, برجيا أف بعد حكاء مع الرب }رقص .ِ

 لييكؿ تدميره منذ األسماؾ مع يمعب كلـ أحد مع يرقص كلـ الرقص عف امتنع تعالى هللا }إف .ّ

 . (ِ)سميماف{

يَن أَْبغَْضتِِهْم، هؤَنٍََا أَْجَمُع َجِميَع مُ } .ْ ٍِ يَن أَْحبَْبتِِهْم َمَع ُكِلّ الَّ ٍِ ٍِْت لَُهْم، َوُكلَّ الَّ يَن لٍََ ٍِ ِحبِّيِن الَّ

 . (ّ){فَؤَْجَمعُُهْم َعلَْيِن ِمْن َحْوِلِن، َوأَْكِشُف َعْوَرتَِن لَُهْم ِليَْنُظُروا ُكلَّ َعْوَرتِنِ 

، ِمْن أَْجِل أَنَّ بَنَاِت ِصْهيَْوَن يَتَشَ } .ٓ َن، َويَْمِشيَن َمْمدُودَاِت األَْعنَاِق، َوَغاِمَزاٍت بِعُيُونِِهنَّ َْ اَم

ْشَن بِؤَْرُجِلِهنَّ  َِ ْش ََ ، َويُ اِطَراٍت فِي َمْشيِِهنَّ ََ بُّ  َو ي الرَّ يُْصِلُع السَّيِّدُ َهاَمةَ بَنَاِت ِصْهيَْوَن، َويُعَِرّ

 . (ْ){َعْوَرتَُهنَّ 

 ؟قداسة الكبلـ ىذا بعد ليا بقي يؿف مقدسة, أنيا يزعمكف التي ييكدال كتب تقكلو ما بعض ىذا       

 عجيب غريب رب إنو العكرات, عمى كينكشؼ يبيحو بؿ الزنا, جـر عمى يعاقب ال لرب "عجبان 

 . (ٓ)العالميف" رب أنو كظنكه األسفار كتاب كتصكره الييكد مخيمة اختمقتو
ِباْلَعْدِؿ َ اإِلْحَ اِف َ اِ  تَاِء ِذي اْلُةْرَبى َ َ ْنَيى َعْف  ﴿َ ْأُمرُ  الذم: الحؽ اإللو مف اإللو ىذا أيف

 . (َٗ : النحؿ )سكرة .﴾اْلَفْحَشاِء َ اْلُمنَكِر َ اْلَبْغيِ 

ْ َطاِف َفِإنَُّو َ ْأمُ  ْ َطاِف َ َمْف َ تَِّبْع ُخُطَ اِت الشَّ  رُ ﴿َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ال َتتَِّبُع ا ُخُطَ اِت الشَّ
 .(ُِ : النكر )سكرة .﴾ِباْلَفْحَشاِء َ اْلُمْنَكرِ 

َمدُ  اَّللَُّ  ,َ َحدٌ  اَّللَُّ  ُى َ  ُقؿْ  ﴿ تعالى: كقكلو ـْ  ,ال َّ ـْ  َ ِمدْ  َل ـْ  ,ُ  َلد َ َل       .﴾َ َحدٌ  ُكُفً ا َلوُ  َ ُكفْ  َ َل
 (ْ-ُ االخبلص: )سكرة

ِم عُ  َ ُى َ  َشْيءٌ  َكِمْثِموِ  َس ل ﴿ تعالى: كقكلو  .(ُُ : الشكرل )سكرة ﴾.َبِ  رالْ  ال َّ

 .(ٕٔ : الزمر )سكرة ﴾.َقْدرِهِ  َحؽَّ  اَّللََّ  َقَدُر ا َما  ﴿ تعالى: كقكلو

  الندـ: بالحزف هللا   ؼ  اد ًا:
       منيا تميؽ, ال بأكصاؼ كتعالى سبحانو هللا كصفكا أنيـ الييكد مخازم ضمف مف إف       

 كالندـ. الحزف
                                                           

 . َُُ: زىدم الفاتح , صالتممكد( ُ)
 . َُُ: زىدم الفاتح , صالمصدر السابؽ (ِ)
 . ِْ-ِٕ/ُٔ( سفر حزقياؿ: ّ)
 . ُٕ-ُٔ/ْ: أشعياء ( سفر ْ)
 . ٗٗ( قضية األلكىية في األسفار الييكدية: عبد المنعـ فؤاد , صٓ)
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 المسمـ إف تعالى, با يميؽ فكيؼ البشر, كرؤساء ممكؾ حؽ في يميؽ ال ـالكبل ىذا مثؿ إف     

  مالؾ القادر الخبير, العميـ با تميؽ ال األكصاؼ ىذه ؿػبمث ى,ػػتعال هللا فػػع ثػػػالحدي ذاػػى ؿػػمث يرفض

ـْ ُ ْ أُل فَ ﴿ الذم: الممؾ   .(ِّ)سكرة األنبياء: . ﴾ال ُ ْ أُؿ َعّما َ ْفَعُؿ  ُى

﴿ُلِعَف الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َعَمى ِلَ اِف َداُ  َد  : فييـ ينزؿ أف عجب ال ليذا      
ـَ َذِلَؾ ِبَما َعَ ْ ا َ َكاُن ا َ ْعَتُد فَ  َكاُن ا ال َ َتَناَىْ َف َعْف ُمنَكٍر َفَعُم ُه َلِبْئَس َما َكاُن ا  ,َ ِع َ ى اْبِف َمْرَ 

 . (ٕٗ-ٖٕ : المائدة )سكرة .﴾َ ْفَعُم فَ 

 األمر بيـ يصؿ أف ليؤالء كيؼ العجب, يأخذني هللا عف الييكد يقكلو ما أسمع أك أقرأ حينما      

َ رََ ى الرَّبُّ َ فَّ َشرَّ اإِلْنَ اِف َقْد َكُثَر ِفي اأَلْرِض, َ َ فَّ ُكؿَّ  } : هللا مع األدب قمة مف المستكل ىذا إلى
ِر َ ْفَكارِ  َؼ ِفي  .َقْمِبِو ِإنََّما ُىَ  ِشرِّ ٌر ُكؿَّ َ ْ ـٍ  َتَ  ُّ َفَحِزَف الرَّبُّ َ نَُّو َعِمَؿ اإِلْنَ اَف ِفي اأَلْرِض, َ تََأ َّ

ـَ َ َدبَّاَباٍت َ طُ  .َقْمِبوِ  : َ ْمُح  َعْف َ ْجِو اأَلْرِض اإِلْنَ اَف الَِّذي َخَمْةُتُو, اإِلْنَ اَف َمَع َبَياِئ ُ  ِر َفَةاَؿ الرَّبُّ
َماِء, أَلنِّي َحِزْنُت َ نِّي َعِمْمُتُيـْ   . (ُ) {َ َ مَّا ُن ٌح َفَ َجَد ِنْعَمً  ِفي َعْ َنِي الرَّبِّ  ال َّ

رِّ الَِّذي َقاَؿ ِإنَُّو َ ْفَعُمُو ِبَشْعِبوِ  } ـَ الرَّبُّ َعَمى الشَّ  . (2) { َفَنِد

رِّ الَِّذي َتَكمَّـَ  } ـَ الرَّبُّ َعِف الشَّ  . (ّ) { ِبِو َعَمْ ِيـْ  َفَنِد

ـَ أَلنَُّو َممََّؾ َشاُ َؿ َعَمى ِإْ رَاِئ ؿَ  }  . (4) { الرَّبُّ َنِد

 ألنو كالندـ البكاء عف هللا ينقطع لـ الييكؿ تدمير }منذ : كألعف أشر فيك التممكد في كرد ما أما      

 تركت لي }الكيؿ : كيقكؿ سد{كاأل يصرخ منكمشان  الميؿ أرباع ثبلثة يطكم كىك ثقيمة, خطيئة ارتكب

 إسرائيؿ, بني تركو عمى البحر في دمعتيف يذرؼ يكـ ككؿ يشتتكف, كأكالدم حرؽ, كىيكمي ينيب, بيتي

 . (ٔ) ثقيمة{ خطيئة ارتكب ألنو اآلف حتى البكاء عف هللا ينقطع }لـ كمنيا ,(5) العالـ{ أقصى مف تسمع

 هللا: عمى  دع نو ف ما ال ي د تكذب الت راة
ـَ  ِإْنَ افٍ  اْبفَ  َ الَ  َفَ ْكِذَب, ِإْنَ اًنا هللاُ  َلْ َس  }  . (ٕ) { َفَ ْنَد

                                                           

 . ٖ-ٓ/ٔ( سفر التككيف: ُ)
 . ُْ/ِّ( سفر الخركج: ِ)
 . ُٗ/ِٔ( سفر إرميا: ّ)
 . ّٓ/ُٓ( سفر صمكئيؿ األكؿ: ْ)
 . ُُِ( التممكد: زىدم الفاتح , صٓ)
 . َُُالفاتح , ص المصدر السابؽ: زىدم (ٔ)
 . ُٗ/ِّ( سفر العدد: ٕ)



 

-َُِ- 
 

ـُ  َ الَ  ُ ْشِفؽُ  َ الَ  ُ ْطِمؽُ  الَ  َفَأْفَعُمُو. َ ْأِتي َتَكمَّْمُت. الرَّبَّ  َ َنا }  . (ُ) { َ ْنَد

 . كلدعكاىـ ليـ تكذيبان  ىذا يكفي

 :  شرب  أكؿ هللا  ف ادعاؤىـ  ابعًا:
 عنده أكؿ كأنو بشره, حينما إلبراىيـ هللا ظيكر كىك الكاذب, الييكد زعـ سبؽ فيما الباحث ذكر       

ـَ  : ىكد سكرة في أكرده بما ىذا كذبيـ عمى هللا رد كقد كاغتسؿ, كشرب, ﴿َ َلَةْد َجاَءْت ُرُ ُمَنا ِإْبرَاِى 
ـْ  ,َء ِبِعْجٍؿ َحِن ذٍ ِباْلُبْشَرى َقاُل ا َ بلمًا َقاَؿ َ بلـٌ َفَما َلِبَث َ ْف َجا ـْ ال َتِ ُؿ ِإَلْ ِو َنِكَرُى َفَممَّا رََ ى َ ْ ِدَ ُي

ـْ ِخ َفً  َقاُل ا ال َتَخْؼ ِإنَّا ُ ْرِ ْمَنا ِإَلى َقْ ـِ ُل ٍط﴾  : تعالى كقكلو (َٕ-ٗٔ : ىكد )سكرة .َ َ ْ َجَس ِمْنُي
ـَ اْلُمْكَرِم فَ        ِإْذ َدَخُم ا َعَمْ ِو َفَةاُل ا َ بلمًا َقاَؿ َ بلـٌ َقْ ـٌ  ,﴿َىْؿ َ تَاَؾ َحِد ُث َضْ ِؼ ِإْبرَاِى 

ـْ َقاَؿ َ ال تَْأُكُم فَ  ,َفرَاَغ ِإَلى َ ْىِمِو َفَجاَء ِبِعْجٍؿ َ ِم فٍ  ,ُمنَكُر فَ  َبُو ِإَلْ ِي ـْ ِخ َفً   ,َفَةرَّ    َفَأْ َجَس ِمْنُي
ُر ُه ِبُغبلـٍ َعِم ـٍ   َأْقَبَمْت اْمرََ ُتُو ِفي َ رٍَّة َفَ كَّْت َ ْجَيَيا َ َقاَلْت َعُج ٌز َعِة ـٌ﴾فَ  ,َقاُل ا ال َتَخْؼ َ َبشَّ

 .(ِٗ-ِْ : الذاريات )سكرة

 كالشراب الطعاـ عف امتنعكا األضياؼ أف بٌيف هللا رحمو الرازم أف مكضعو في الباحث ذكر

 شغكفان  كاف إبراىيـ لككف فة,الص ىذه عمى إليو جاءكا البشر بصكرة يتمثمكف كالمبلئكة ,مبلئكة ألنيـ

 . بالضيافة

 في كالباحث الرب, إلى المقربة المشكية القرابيف ذكر مف تكثر التكراة نجد السياؽ نفس في      

 كال األحد, الكاحد اإللو عبادة إلى الناس يدعكف أك هللا, يعبدكف إسرائيؿ بني مف األنبياء يجد ال التكراة
 المحـ بقضية مشغكلكف كالكينة ىـ نجدىـ ما بقدر منكر, عف كفيني أك بمعركؼ يأمركف نراىـ

 تنبسط المشكم رائحة الرب يشتـ أف بمجرد طمباتيـ, جميع عمى بمكجبو يحصمكف كالذم المشكم

 المعركة, ألرض معيـ كالدخكؿ كحرقيا كقتميا األخرل لؤلمـ تعذيب مف يشاءكف ما ليـ كيفعؿ أساريره,

 ال المشكم المحـ ىذا أف حتى األمكاؿ, سرقكا أك األكثاف الييكد عبد إف ييـ الك  ليـ, عبيدان  الكؿ كيجعؿ
 . (ِ)الخداع بطريؽ مأخكذان  أك مسركقان  كاف إف ييـ

 َعْ َنْ وِ  َفَرَفعَ  النََّياِر, َحرِّ  َ ْقتَ  اْلَخْ َم ِ  َبابِ  ِفي َجاِلٌس  َ ُى َ  َمْمرَا َبمُّ َطاتِ  ِعْندَ  الرَّبُّ  َلوُ  َ َظَيرَ }

َذا َنَظرَ  َ   اأَلْرِض, ِإَلى َ َ َجدَ  اْلَخْ َم ِ  َبابِ  ِمفْ  الْ ِتْةَباِلِيـْ  َرَكَض  َنَظرَ  َفَممَّا َلَدْ ِو. َ اِقُف فَ  ِرَجاؿ َثبَلَث ُ  َ اِ 

ـْ  َ اْغِ ُم ا َماءٍ   ؿُ َقمِ  ِلُ ْؤَخذْ .َعْبَدؾَ  َتَتَجاَ زْ  َفبلَ  َعْ َنْ ؾَ  ِفي ِنْعَم ً  َ َجْدتُ  َقدْ  ُكْنتُ  ِإفْ  َ  ُِّد, َ ا َ َقاَؿ:  َ ْرُجَمُك

َجَرِة, َتْحتَ  َ اتَِّكُئ ا َـّ  ُقُم َبُكـْ  َفُتْ ِنُد فَ  ُخْبٍز, ِكْ َرةَ  َفآُخذَ  الشَّ ـْ  َقدْ  أَلنَُّكـْ  َتْجتَاُز َف, ُث . َعَمى َمَرْرُت ـْ  َعْبِدُك
                                                           

 . ُْ/ِْ: ( سفر حزقياؿُ)
ـ, َُٗٗ, الدار الشامية, بيركت, األكلى, ر( انظر: هللا كاألنبياء في التكراة كالعيد القديـ: محمد عمي الباِ)

 . ّٖص



 

-َُّ- 
 

 َدِق ًةا َكْ بَلتٍ  ِبَثبَلثِ  َ ْ رِِعي :َ َقاؿَ  َ اَرَة, ِإَلى اْلَخْ َم ِ  َلىإِ  ِإْبرَاِى ـُ  َفَأْ َرعَ .َتَكمَّْمتَ  َكَما َتْفَعؿُ  ىَكَذا :َفَةاُل ا

َـّ  .َممَّ ٍ  ُخْبزَ  َ اْ َنِعي اْعِجِني َ ِم ًذا.  َ َ ْعَطاهُ  َ َج ًِّدا َرْخً ا ِعْجبلً  َ َ َخذَ  اْلَبَةرِ  ِإَلى ِإْبرَاِى ـُ  َرَكَض  ُث

َـّ .ِلَ ْعَمَموُ  َفَأْ َرعَ  ِلْمُغبَلـِ  . َ َ َضَعَيا َعِمَمُو, الَِّذي َ اْلِعْجؿَ  َ َلَبًنا, ُزْبًدا َ َخذَ  ُث ـْ ذْ  ُقدَّاَمُي  َ اِقًفا ُى َ  َكافَ  َ اِ 

َجَرةِ  َتْحتَ  َلَدْ ِيـْ   (ُ){.َ َكُم ا الشَّ

 فيك السبلـ, عميو مكسى عمى أيلقي هللا مف كحيان  الكبلـ ىذا يككف أف يمكف ال أنو الباحث ذكر

 . أقرب السخؼ باب مف كىك مبلئكتو, كعمى هللا ىعم ككذب افتراء
. َمْذَبًحا ُن حٌ  َ َبَنى} : التكراة تذكره ما الخرافات ىذه كمف       ـِ  ُكؿِّ  ِمفْ  َ َ َخذَ  ِلمرَّبِّ  الطَّاِىَرةِ  اْلَبَياِئ

 ِفي الرَّبُّ  َ َقاؿَ  الرَِّضا. رَاِئَح َ  الرَّبُّ  ـَ َفَتَن َّ  اْلَمْذَبِح, َعَمى ُمْحَرَقاتٍ  َ َ ْ َعدَ  الطَّاِىَرةِ  الطُُّ  رِ  ُكؿِّ  َ ِمفْ 

  .(ِ){اإِلْنَ افِ  َ ْجؿِ  ِمفْ  َ ْ ًضا اأَلْرَض   َْلَعفُ  َ ُع دُ  الَ » َقْمِبِو:

﴿َلْف َ َناَؿ اَّللََّ ُلُح ُمَيا َ ال ِدَماُؤَىا َ َلِكْف َ َناُلُو  :سبحانو هللا أف المضمكف الكاذبكف ىؤالء نسي      
ْر اْلُمْحِ ِن َف﴾التَّةْ  ـْ َ َبشِّ ـْ ِلُتَكبُِّر ا اَّللََّ َعَمى َما َىَداُك َرَىا َلُك ـْ َكَذِلَؾ َ خَّ  . (ّٕ : الحج )سكرةَ ى ِمْنُك

 :فة ر هللا   ف مغم ل  هللا  د ىـدع ا :ثامناً 
ال غرابة أف نسمع الييكد يصفكف هللا بكؿ صفات النقص, كقد سٌجؿ عمييـ القرآف الكريـ  

َلَةْد َ ِمَع اَّللَُّ َقْ َؿ الَِّذ َف َقاُل ا ِإفَّ اَّللََّ َفِة ٌر َ َنْحُف َ ْغِنَ اُء َ َنْكُتُب َما َقاُل ا ﴿: اىـ أف هللا فقيردعك 
ْنِبَ اَء ِبَغْ ِر َحؽٍّ َ َنُة ُؿ ُذ ُق ا َعَذاَب اْلَحِر ؽِ  ـْ اأَل  .(ُُٖ)سكرة آؿ عمراف : . ﴾َ َقْتَمُي

ـْ َ ُلِعُن ا ِبَما َقاُل ا َبْؿ ﴿: كما سٌجؿ عمييـ قكليـ َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َ ُد اَّللَِّ َمْغُم َلٌ  ُغمَّْت َ ْ ِد ِي
ـْ َما ُ نِزَؿ ِإَلْ َؾ ِمْف َربَِّؾ ُطْغَ انًا  َ  ُكْفرًا َ  َْلَةْ َنا َ َداُه َمْبُ  َطتَاِف ُ نِفُؽ َكْ َؼ َ َشاُء َ َلَ ِز َدفَّ َكِث رًا ِمْنُي

ِفي اأَلْرِض اْلَعَداَ َة َ اْلَبْغَضاَء ِإَلى َ ْ ـِ اْلِةَ اَمِ  ُكمََّما َ ْ َقُد ا َنارًا ِلْمَحْرِب َ ْطَفَأَىا اَّللَُّ َ َ ْ َعْ َف  َبْ َنُيـْ 
 . (ْٔ)سكرة المائدة : . ﴾َفَ ادًا َ اَّللَُّ ال ُ ِحبُّ اْلُمْفِ ِد فَ 

 اجتمعكا قد ييكدان  فكجد المدراس بيت  بكر أبك دخؿ : قاؿ عنيما هللا رضي عباس ابف عف      

 هللا اتؽ فنحاص يا كيمؾ بكر أبك فقاؿ كأحبارىـ, عممائيـ مف ككاف )فنحاص(, لو يقاؿ منيـ رجؿ إلى
      كهللا فنحاص فقاؿ التكراة, في عندكـ مكتكبان  كتجدكنو هللا, رسكؿ محمدان  أف لتعمـ نؾإ فكهللا كأسمـ,

نو فقر, مف هللا إلى بنا ما بكر أبا يا نا إلينا, يتضرع كما إليو نتضرع ما لفقير, إلينا كا   ألغنياء, عنو كا 

 ما غنيان  كاف كلك كيعطينا الربا عف ينياكـ صاحبكـ, يزعـ كما منا استقرض ما عنا غنيان  كاف كلك
  العيد لكال يدهب نفسي كالذم كقاؿ ديدة,ػػش ةػػضرب اصػػفنح وػػكج ربػػفض رػػبك أبك بػفغض ا,ػػالرب أعطانا

                                                           

 .ٖ-ُ/ُٖ: ( سفر التككيفُ)
 . ِِ-َِ/ٖ: ( سفر التككيفِ)



 

-َُْ- 
 

  (ُ).هللا عدك يا عنقؾ لضربت كبينؾ بيننا الذم

 (ِ)م قؼ الفخر الرازي مف دع ى ال ي د  نيـ  غن اء  هللا فة ر:
. إنو تعالى لما أمر بإنفاؽ األمكاؿ في سبيمو قالت الكفار إنو تعالى لك طمب اإلنفاؽ في تحصيؿ ُ

اؿ مف غيره يككف فقيران, كلما كاف الفقر عمى هللا مطمكبة لكاف فقيران عاجزان, ألف الذم يطمب الم
محاالن, كاف ككنو طالبان لمماؿ مف عبيده محاالن, كذلؾ يدؿ عمى أف محمدان كاذب في إسناد ىذا 

 الطمب إلى هللا تعالى .

. ثـ إف الييكد إذا أرادكا التقرب إلى هللا بأمكاليـ كانت تجر نار مف السماء فتحرقيا, ليذا لـ يكف ِ
كما كاف يحدث مع أسبلفيـ  مب محمد األمكاؿ في سبيؿ هللا حقان, كلك كاف حقان لحدثط

 .بزعميـ

. طمب مكسى مف قبؿ مف الييكد أف يتبعكه في مجاىدة األعداء فقالكا لو اذىب أنت كربؾ فقاتبل, ّ
ببذؿ لما أف هللا قادر لماذا يطمب منا الجياد, ككذا ىينا مع محمد حينما طمب منيـ المجاىدة 

الماؿ قالكا لما كاف اإللو غنيان فأم حاجة بو إلى أمكالنا, كىذا القكؿ منيـ كاف عمى سبيؿ الطعف 
 في نبكة محمد عميو الصبلة كالسبلـ .

 .﴾َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َ ُد اَّللَِّ َمْغُم َلٌ  ُغمَّْت َ ْ ِد ِيـْ ﴿أما عف قكلو تعالى: 

  (ّ):  ضح الفخر الرازي

 يد هللا مغمكلة قكؿ باطؿ ببديية العقؿ.. القكؿ بأف ُ

يجاده كتككينو, كىذا ِ . ىذا ال يقكلو عاقؿ, ألف لفظ هللا اسـ لمكجكد قديـ قادر عمى خمؽ العالـ كا 
   ج ه:المكجكد يمتنع أف يككف يده مغمكلة, كقكؿ الييكد ىذا فيو 

, ﴾ِذي ُ ْةِرُض اَّللََّ َقْرضًا َحَ ناً َمْف َذا الَّ ﴿: عمى سبيؿ اإللزاـ: فيـ لما سمعكا قكلو تعالى : األ ؿ
 قالكا لك احتاج إلى القرض لكاف فقيران عاجزان, فمما قالكا ذلؾ حكى القرآف عنيـ .

الييكد لما رأكا أصحاب محمد فقراء كفي غاية الحاجة قالكا عمى سبيؿ السخرية  ال جو الثاني:
 ذلؾ حكى القرآف عنيـ ذلؾ. كاالستيزاء؛ إف إلو محمد فقير مغمكؿ اليد, فمما قالكا

الييكد أكثر الناس أمكاالن كثركة فمما بعث محمدان ككذبكه ضيؽ هللا عمييـ المعيشة  ال جو الثالث:
 ذه الحكاية صحيحة عف الييكد, بيذه العبارة استكجبكا المعف لعدـ ػـ, كىػكد قكلتيػػت الييػػؾ قالػػفعند ذل

                                                           

 . ّٔٗ/ِلسيكطي , : جبلؿ الديف اكر( الدر المنثُ)
 . َُِ/ٗانظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  (ِ)
 . ّْ/ُِانظر: المصدر السابؽ : الفخر الرازم,  (ّ)



 

-َُٓ- 
 

 رعاية األدب مع هللا .

 (ٔ)عمى ال ي د: خبل   رد الرازي
 . أف الييكد قد أساؤكا إساءة بالغة في فيميـ لمذات العميا.ُ
. أفسدكا فسادان عظيمان في تصكرىـ لمخالؽ سبحانو كتعالى, فنسبكا إليو سبحانو كتعالى أحط ِ

سفاؼ.  الصفات, كتحدثكا عنو بسخؼ كا 
, م أتى بو نبي هللا سيدنا مكسى . انحرفكا بذلؾ انحرافان شديدان عف التنزيو التاـ  سبحانو الذّ

 كالذم نراه كنممسو في كثير مف آيات القرآف الكريـ.
. جنحكا جنكحان كامبلن إلى التشبيو كالتجسيـ كأسرفكا إسرافان شديدان في اتجاىيـ الحسي كتصكرىـ ْ

 المادم, مندفعيف في ذلؾ بتأثير الكثنيات التي كانت سائدة في الديانات القديمة .
ذا معناه أنو ال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ التقكؿ في أمر األسماء كالصفات مف عند ى     

 اإلنساف معتمدان عمى عقمو أك عممو, فيي أمكر تكقيفية نتبع فييا كال نبتدع .
كبناءن عمى ذلؾ فإنو يمـز المؤمف أف يعتقد بأف أسماء هللا تعالى كصفاتو ال تشبو أحدان مف      

ف كقع شيء مف ذلؾ فيك اشتراؾ في المفظ فقط دكف المعنى خمؽ هللا, كال ي شبيو أحد مف خمقو, كا 
 المدلكؿ .

ثـ إف صفاتو كأسمائو تكقيفية, فما أثبتو هللا لنفسو كأثبتو نبيو لو نثبتو, كىذا ال يككف إال       
عناىا ىذا كصفات هللا تعالى كميا صفات كماؿ, بدكف نقص أك عجز, كأف ىذه الصفات م, بالدليؿ

 . (2)معمكـ كلكف كيفيا مجيكؿ
 خبرة ىي ىذه المغمكلة, ىي أيدييـ كأف ينفقكف, ال الذيف البخبلء ىـ الييكد أف كالحقيقة       

ـْ َ ُلِعُن ا ِبَما َقاُل ا﴾ : عنيـ الطكيؿ التاريخ كأحاديث التجربة  ظاىر أمر الييكد كبخؿ ,﴿ُغمَّْت َ ْ ِد ِي

ـْ َن ِ  : لمعياف ـْ َلُي  تعالى: كقكلو ,(ّٓ : النساء )سكرة . ٌب ِمْف اْلُمْمِؾ َفِإذًا ال ُ ْؤُت َف النَّاَس َنِة رًا﴾﴿َ 

ـْ َخْشَ َ  اإِلنَفاِؽ َ َكاَف اإِلْنَ اُف َقُت راً  ـْ َتْمِمُك َف َخزَاِئَف َرْحَمِ  َربِّي ِإذًا أَلْمَ ْكُت           ﴾﴿ُقْؿ َلْ  َ نُت

 . الطكيؿ تاريخيـ مدار عمى كأخبلقيـ الييكد طبيعة ىي هىذ  . (ََُ : اإلسراء )سكرة
 :نو عما  ة ل ف عم ًا كب راً : زعم ا  ف  ال لد  بحاتا عاً 
َمَ اتِ  : بقكلو الباطؿ زعميـ هللا دحض        ﴿َ َقاُل ا اتََّخَذ اَّللَُّ َ َلدًا ُ ْبَحاَنُو َبْؿ َلُو َما ِفي ال َّ

﴿َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َ النََّ اَرى َنْحُف َ ْبَناُء  : تعالى قكلو ك ,(ُُٔ : البقرة )سكرة . َف﴾َ اأَلْرِض ُكؿّّ َلُو َقاِنتُ 

                                                           

 . ّٕٔانظر: تأثير الييكدية باألدياف الكثنية : فتحي محمد الزغبي, ص (ُ)
 . ٖٓ/ّ( انظر: مجمكع الفتاكل : ابف تيمية, ِ)
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﴿َ َقاُل ا ُك ُن ا ُى دًا َ ْ  َنَ اَرى  : قالكا الباطؿ الزعـ ىذا عمى كبناءن  ,(ُٖ : المائدة )سكرة اَّللَِّ َ َ ِحبَّاُؤُه﴾
﴿َ َقاُل ا َلْف  : قالكا ثـ ,(ُّٓ : البقرة )سكرة .َحِن فًا َ َما َكاَف ِمْف اْلُمْشِرِك َف﴾ َتْيَتُد ا ُقْؿ َبْؿ ِممََّ  ِإْبرَاِى ـَ 

﴾ ـْ  . (ُُُ : البقرة )سكرة .َ ْدُخَؿ اْلَجنََّ  ِإالَّ َمْف َكاَف ُى دًا َ ْ  َنَ اَرى ِتْمَؾ َ َماِن ُُّي

ـْ ِبُذُن ِبكُ  : عمييـ هللا رد فكاف ُبُك ـَ ُ َعذِّ ـْ َبَشٌر ِممَّْف َخَمَؽ َ ْغِفُر ِلَمْف َ َشاُء ﴿ُقْؿ َفِم ـْ َبْؿ َ ْنُت
َمَ اتِ  ُب َمْف َ َشاُء َ َّلِلَِّ ُمْمُؾ ال َّ َلْ ِو اْلَمِ  ر﴾ َ ُ َعذِّ  كمف ,(ُُٖ : المائدة )سكرة. َ اأَلْرِض َ َما َبْ َنُيَما َ اِ 

 كبيرىـ قاليا (,َّ : التكبة )سكرة .اْبُف اَّللَِّ﴾ ﴿َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد ُعَزْ رٌ  : قكليـ كذلؾ الباطؿ زعميـ ضمف

 . بمقكلتو كقكليـ قاؿ, عما لرضاىـ بيا ادمغكا جميعان  أنيـ إال )فنحاص(,

 تعدم أنيا عمى ككينتيـ كرىبانيـ التكراة, كيتٌاب افتراىا التي الفرية ىذه إلى ينظر كاإلسبلـ       

َمَ اتِ  كلد:  يككف أف يننكر فاإلسبلـ كقدره, هللا جبلؿ عمى سافر َ اأَلْرِض َ نَّى َ ُك ُف َلُو  ﴿َبِد ُع ال َّ
ـْ َتُكْف َلُو َ اِحَبٌ  َ َخَمَؽ ُكؿَّ َشْيٍء َ ُىَ  ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِم ـٌ  ـْ ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَ  َخاِلُؽ  ,َ َلٌد َ َل ـْ اَّللَُّ َربُُّك َذِلُك

ال تُْدِرُكُو اأَلْبَ اُر َ ُىَ  ُ ْدِرُؾ اأَلْبَ اَر َ ُىَ  المَِّط ُؼ  ,ُكؿِّ َشْيٍء َ ِك ؿٌ ُكؿِّ َشْيٍء َفاْعُبُد ُه َ ُىَ  َعَمى 
 منزه سبحانو كهللا كالنقص, االحتياج عمى عبلمة الكلد اتخاذ فإف ,(َُّ-َُُ : األنعاـ )سكرة .اْلَخِب ُر﴾

 . كاالحتياج النقص عف

َ َحَدَث َلمَّا اْبَتَدَ  النَّاُس َ ْكُثُر َف : }ذككران  كأبناءن  ان خذ كلدفقد زعمت التكراة المحرفة أف هللا ات      
ْنُفِ ِيـْ  َفاتََّخُذ ا َحَ َناٌت. َ نَُّيفَّ  النَّاسِ  َبَناتِ  رََ ْ ا هللاِ  َ ْبَناءَ  َ فَّ  َبَناٌت, َلُيـْ  َ ُ ِلدَ  اأَلْرِض, َعَمى  ِنَ اءً  أَل

     (ٔ) {.اْختَاُر ا َما ُكؿِّ  ِمفْ 

ـْ } : التثنية سفر في كرد        .(ِ){ِإلِيُكـْ  ِلمرَّبِّ  َ ْ اَلدٌ  َ ْنُت

 َلَؾ, ِم رَاثًا اأُلَمـَ  َفُأْعِطَ ؾَ  اْ أَْلِني َ َلْدُتؾَ  اْلَ ْ ـَ  َ َنا اْبِني, ْنتَ  } : المزامير سفر في كردك      

 . (ّ){َلؾَ  ُمْمًكا اأَلْرضِ  َ َ َقاِ يَ 

 : تعالى هللا عف الحديث في أسمكبان  أسكأ فيك كتعالى, سبحانو هللا في التممكد معتقد عف أما      
, كؿ كيبكي يمطـ نوإ حتى التعاسة, حالة في الييكد تركو عمى يتندـ هللا "إف  عينيو مف فتسقط يـك

 أغمب في األرض كترتجؼ المياه كتضرب أقصاه, إلى العالـ ءبد مف دكييما فيسمع البحر, في فدمعتا

 . (ْ)الزالزؿ" صؿفتح األحياف

                                                           

 .ِ-ُ/ٔ( سفر التككيف: ُ)
 . ُ/ُْالتثنية:  ( سفرِ)
 . ٖ-ٕ/ِ( سفر المزامير: ّ)
 . ٓٓ( الكنز المرصكد في قكاعد التممكد: نصر هللا , صْ)
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 لذلؾ هللا فأذعف الشمس مف أصغر خمقتني حيث "أخطأت :لو قائبلن  هللا خاطب القمر أف ردكك      

 ,(ُ)الشمس" مف أصغر القمر خمقت ألني ذنبي عف بيا أكٌفر ذبيحة لي "اذبحكا : كقاؿ بخطئو كاعترؼ
 : فيندـ حقيقية دكاعي بدكف ضبالغ عميو يستكلي طائش التممكد زعـ في هللا فإ بؿ فحسب, ىذا كليس
 مف العقبلء أحد سمع كقد يمينو, مف يحمو مف إلى احتاج قانكنية غير يمينان  حمؼ إذا هللا "إف

 لـ أنو الحاخامات باقي عمـ فمما بيا, أقسمت التي اليميف مف يحممني مف : يقكؿ تعالى هللا اإلسرائيمييف

 اسمو كاألرض السماء بيف ممكان  نصبكا كلذلؾ يمينو, مف هللا يحمؿ لـ ألنو حماران, اعتبركه منيا يحممو

" عند كنذكره أيمانو مف هللا لتحميؿ )مي(  . (ِ)المزـك

 أسكأ ىك بؿ بشرم, متجسد إلو ىك كالتممكد  القديـ العيد في الييكد عند اإللو أف نجد كىكذا      

 الييكد ييسٌيره جاىؿ, المزاج, متقمب و,كشيكات كرغباتو كعممو كنفسيتو كقيمو أخبلقو في البشر مف حاالن 

 ليككنكا كميـ الخمؽ خمؽ نيار, ليؿ حمايتيـ عمى كيعمؿ ييحبكف, ما ييحب كرغباتيـ, اتجاىاتيـ حسب

 . كخدامان  لمييكد عبيدان 

 بعؿ, كمرة إيؿ, كمرة أدكني, كمرة ألكىيـ, كمرة ييكه, ىك كمرة هللا, مرة ىك الذم اإللو ىذا      

 .؟الحقيقي إلييـ ىك مفف الخ, ...الذىبي, العجؿ كمرة كعشتارات, ت,عشترك  كمرة

 يمد لـ الذم الصمد الفرد األحد, الكاحد الخمؽ, خمؽ الذم العالميف إلو سبحانو ىك هللا أف نعرؼ لكننا

, كال سنة تأخذه ال كالذم أحد, كفكان  لو يكف كلـ يكلد, كلـ  كالذم يشاء, كيؼ يينفؽ غني ىك كالذم نـك

 .كتعالى سبحانو هللا إنو الصدكر, تخفي كما األعيف خائنة مـيع

 كالتجسيـ, كالتعطيؿ كالتشبيو التمثيؿ عف نينزىو بو, كنؤمف بو, نعتقد الذم الحؽ اإللو ىك ىذا      

 كنقكؿ ,﴾َلْ َس َكِمْثِمِو َشْيءٌ ﴿ : عنو نقكؿ , محمدان  نبيو بو كصفو كما نفسو, بو كصؼ بما نصفو

 . تُْدِرُكُو اأَلْبَ اُر َ ُىَ  ُ ْدِرُؾ اأَلْبَ اَر َ ُىَ  المَِّط ُؼ اْلَخِب ُر﴾ ال﴿ : حقو في

 بكؿ متصؼ صفاتو, في ككاحد ذاتو في كاحد هللا أف عمى كاألنبياء كالعمماء العقبلء أجمع لذا

 لييكدا كتب بو جاءت ما أما المخمكقات, كبيف بينو تشابو ال نقصاف, أم عف كالتنزيو الكماؿ صفات

 . بو يميؽ ال كتعالى, سبحانو هللا عمى يؼدتج فيك كأسفارىـ,

 

 

                                                           

 . ٓٓالكنز المرصكد في قكاعد التممكد: نصر هللا , ص (ُ)
ـ , ُٔٗٗالقاىرة , األكلى ,  : عبد العظيـ إبراىيـ , مكتبة كىبة ,نصارل كالمسممكف في تممكد الييكد( الِ)

 .َِص
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 األ ؿ المطمب
 مطمةاً  األنب اء فم ال ي د م قؼ

 إف المتتبع لعقيدة الييكد في النبكة كاألنبياء ال بد كأف يقؼ حائران أماـ ىذه المعتقدات, يأخذه     
يصطفييـ هللا  فالعجب مرة كالحيرة مرات, فيؤالء األنبياء الذيف ىـ أطير البشر جميعان, كالذي

خالية مف التقديس كاالحتراـ  ـاصطفاءن كيصنعيـ عمى عينو صناعة, نجد عقيدة الييكد فيي
أك لمنساء أك متخذان إليان غير هللا, أك مخادعان نصابان  ان كالتنزيو, فيـ ما بيف شارب خمر أك معاقر 

 كذابان .
"فنظرة الييكد لؤلنبياء مزاجية, يحكميا ىكاىـ المريض, كمزاجيـ المنحرؼ, ال يتبعكف منيـ      

اءىـ بو األنبياء إال ما كاف ليـ فيو ىكل كشيكة كمصمحة, إال مف كافؽ مزاجيـ, كال يصدقكف ما ج
ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ال ﴿قاؿ تعالى:  (ُ)كما سكاه مرفكض باطؿ كلك كاف ىك الحؽ األصيؿ" َ َفُكمََّما َجاَءُك
ـْ َ َفِر ةًا َتْةُتُم فَ  ـْ َفَفِر ةًا َكذَّْبُت ـْ اْ َتْكَبْرُت  .(ٕٖ)سكرة البقرة : . ﴾َتْيَ ى َ نُفُ ُك

أما عقيدتيـ في النبكة فيي مزيج مف الكيانة كالعرافة كالسحر كالشعكذة, يصؿ إلييا      
ي إسرائيؿ دكف غيرىـ مف البشر, فبل يعقؿ بنكىي خاصة كحكر لفيي مكتسبة, الشخص متى أراد, 

 حسب زعميـ. غير بني إسرائيؿىك مف  فٍ أف يككف نبيان مى 
نما تتسع لكي تشمؿ كؿ مف يدعي النبكة مف فيي ال تقتصر عمى مف اختارىـ هللا       لذلؾ, كا 

 (ِ) الكينة كالسحرة كالمخادعيف كالكاذبيف, كالمنجميف كالمنافقيف.
مف  ؛في عقيدة الييكد في النبكة كاألنبياء شيئان مما يميؽ بالنبكة كاألنبياء ال يكجد :الة ؿ خبل  

 ىـ لما عميو عقيدة المسمميف مف تقدير  التقدير كالتنزيو كاالحتراـ, كىذا مخالؼ كؿ المخالفة
 لؤلنبياء كتنزيييـ عف أم منقصة ال تميؽ بككنيـ رسؿ هللا كأنبياءه . يـكاحترام

 مفيـ  النب ة:
  ختمؼ مفيـ  النب ة عند الم مم ف عما ى  عند ال ي د, فيي:

أك مف النبأ كىك  مأخكذة إما مف النىبكة كىي المكاف المرتفع أم الشرؼ كالعمك, :النب ة في المغ 
كيجكز فيو األمراف فالنبكة ميمة شريفة ال يحكز  , الخبر, كالنبي ىك المخبر عف هللا رسالتو كىديو

 (ّ) .أفضميـ, كذلؾ ىي إخبار عف السماءعمييا إال أشرؼ الخمؽ ك 

                                                           

 .ُِْ( الشخصية الييكدية: صبلح الخالدم, ُ)
 .ِٓٔ( انظر: العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية : سعد الديف صالح, ِ)
 .ِٖٔ /ُالصحاح  , كانظر: مختارُٔٓ/ٓ( انظر: لساف العرب: ابف منظكر, مادة: ف ب أ, ّ)
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: "النبكة فضؿ إليي, كىبة ربانية, ييبيا هللا لمف يشاء مف عباده, كيختص ليا  في اال طبلح ىي
نما بمحض  مف يريد مف خمقو, كىي ال تدرؾ بالجد كالتعب, كال تناؿ بكثرة الطاعة كالعبادة, كا 

   (ُ)الفضؿ اإلليي" 

اَّللَُّ َ ْ َطِفي ِمْف اْلَمبلِئَكِ  ُرُ بًل َ ِمْف ﴿ كحينما تكمـ القرآف الكريـ عف الرسؿ قاؿ تعالى:     
ـْ ِعْنَدَنا َلِمْف اْلُمْ َطَفْ َف ﴿, كيقكؿ تعالى : (ٕٓالحج : )سكرة  .﴾النَّاِس ِإفَّ اَّللََّ َ ِم ٌع َبِ  ر نَُّي َ اِ 

فاألنبياء ىـ صفكة هللا مف خمقو, كصفيـ هللا بأحسف األكصاؼ, كالنبكة  (ً,ْٕ)سكرة ص : . ﴾اأَلْخَ ار
 اصطفاء مف هللا كال تككف عف طريؽ مف طرؽ التكسب .

 (ِ)بو بالنبكة كالرسالة, كأمره بالتبميغ.كالنبي إنساف ذكر بالغ عاقؿ حر أكحى إليو ر 

الصدؽ, كاألمانة, كالتبميغ, كالفطانة, كالسبلمة مف   لو  فات ال بد   ف تتحةؽ ف و  ىي:
 العيكب المنفرة, كالعصمة, كبالتالي ال يمكف أف يدخؿ في دائرتيا الشعكذة كالكيانة كالسحرة .

مفيكـ آخر مختمؼ كميةن عف مفيـك  أما النبكة عند أىؿ الكتاب كخصكصان الييكد فميا
 المسمميف.

 عند ال ي د: خ ائ يا النب ة مفيـ  
 :مفيـ  النب ة   اًل :

"اإلخبار عف هللا كخفايا مقاصده, كعف األمكر المستقبمة كمصير الشعكب  النب ة عند ال ي د ىي:
 .(ّ)كالمدف كاألقدار, بكحي خاص منزؿ مف هللا عمى فـ أنبيائو المصطفيف" 

 يء" مف يتكمـ أك يكتب عما يجكؿ في خاطره, دكف أف يككف ذلؾ الش عّرؼ ال ي د النبي بأنو:  
  (ْ)مف بنات أفكاره, بؿ ىك مف قكة خارجة عنو, كىي قكة هللا". 

سحاؽ كيعقكب, كمنيـ األنبياء   األنب اء عند ال ي د درجات متن ع : منيـ اآلباء كىـ إبراىيـ كا 
, كمنيـ األنبياء الممكؾ, ثـ األنبياء القضاة كىـ الذيف كانكا قبؿ السبي, الرسؿ, منيـ مكسى كىاركف

 (ٓ)ثـ أنبياء فترة السبي, كأنبياء ما بعد فترة السبي. 
                                                           

 .َُص   –( الصابكني : النبكة كاألنبياء ُ)
 .َُِٗالمجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية,  –ة اإلسبلمية انظر : مكسكعة العقيد (ِ)
 .ْٗٗص   –(  قامكس الكتاب المقدس ّ)
 . ْٗٗ( المصدر السابؽ, ص ْ)
 .ُٓٗ: المصدر السابؽ, ص ( انظرٓ)
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 خ ائص النب ة عند ال ي د: ثان ًا:
 اختمفت خ ائص النب ة عند ال ي د عمى غ رىـ مف األمـ:

  زعـ ال ي د  ف النب ة:
  :غ رىـإ رائ ؿ د ف   تي اختص بيا بنف النب ة مف األم ر الإ. ُ

ال نجدىـ , ليذا ليذا فيـ ال يعترفكف بأم نبي مف األنبياء مف غير الييكد عدا أيكب 
َ مَّا َ َنا َفيَذا  }, فيي ميراث يتكارثو األبناء عف اآلباء: بنبكة عيسى كمحمد عمييما السبلـ ايعترفك 

: ُر ِحي  , َقاَؿ الرَّبُّ ـْ الَِّذي َعَمْ َؾ, َ َكبَلِمي الَِّذي َ َضْعُتُو ِفي َفِمَؾ اَل َ ُز ُؿ ِمْف َعْيِدي َمَعُي
َلى اأَلَبدِ  , ِمَف اآلَف َ اِ   (ُ).{َفِمَؾ, َ اَل ِمْف َفـِ َنْ ِمَؾ, َ اَل ِمْف َفـِ َنْ ِؿ َنْ ِمَؾ, َقاَؿ الرَّبُّ

ال يختص بنسب أك دـ أك  إلى النبكة عمى أنيا اختيار مف هللا سبحانو كفالمسممكف ينظر ك       
اَّللَُّ َ ْ َطِفي ِمْف اْلَمبلِئَكِ  ُرُ بًل َ ِمْف النَّاِس ِإفَّ اَّللََّ َ ِم ٌع ﴿ عائمة, فيي اصطفاء مف هللا :

  ( .ٕٓ:  الحجسكرة ) .﴾َبِ  ر

 : ماف لم مى  احداال فرؽ عندىـ ب ف النبي  الر  ؿ, فيما . ِ
النبي كالرسكؿ, فكؿ رسكؿ نبي كليس كؿ نبي رسكالن, فرؽ عمماء اإلسبلـ بيف كذلؾ يي      

شرع  يبمغبالتبميغ, أما النبي فيك الذم  هللا كأمرهبشريعة جديدة كالرسكؿ ىك ما أنزؿ هللا عميو الكحي 
 قبمو.الذم رسكؿ ال

(2) 
  :مؾات اؿ النب ة بالمُ . ّ

الحرب أك السمـ,  مؾ, فيـ الذيف يقرركف مصائر أقكاميـ فيفالنبي عندىـ في منزلة المى 
اْنَتِخْب َلَنا ِرَجااًل َ اْخُرْج َحاِرْب َعَماِل َؽ. َ َغًدا »َفَةاَؿ ُم َ ى ِلَ ُش َع:  }يذكر سفر الخركج : 

َ ِقُؼ َ َنا َعَمى َرْ ِس التَّمَِّ  َ َعَ ا هللِا ِفي َ ِدي َفَفَعَؿ َ ُش ُع َكَما َقاَؿ َلُو ُم َ ى ِلُ َحاِرَب 
َ َكاَف ِإَذا َرَفَع ُم َ ى َ َدُه َ فَّ  .مَّا ُم َ ى َ َىاُر ُف َ ُح ُر َفَ ِعُد ا َعَمى َرْ ِس التَّمَّ ِ َعَماِل َؽ. َ  َ 

َذا َخَفَض َ َدُه َ فَّ َعَماِل َؽ َ ْغِمبُ  َفَممَّا َ اَرْت َ َدا ُم َ ى َثِة َمَتْ ِف, َ َخَذا  .ِإْ َراِئ َؿ َ ْغِمُب, َ اِ 
ـَ َىاُر ُف َ ُح ُر َ َدْ ِو, اْلَ اِحُد ِمْف ُىَنا َ اآلَخُر ِمْف َحَجًرا َ َ َضَعاُه تَ  ْحَتُو َفَجَمَس َعَمْ ِو. َ َدَع

ْ ؼِ  ْمِس َفَيَزـَ َ ُش ُع َعَماِل َؽ َ َقْ َمُو ِبَحدِّ ال َّ  . (ّ){ُىَناَؾ. َفَكاَنْت َ َداُه ثَاِبَتَتْ ِف ِإَلى ُغُر ِب الشَّ
                                                           

 .ُِ-َِ/ٗٓ( سفر إشعياء: ُ)
رسالة دكتكراه, جامعة ( انظر: بنك إسرائيؿ كمكقفيـ مف الذات اإلليية كاألنبياء : عبد الشككر محمد العركسي, ِ)

 .ُٗٓـ, صُِٖٗأـ القرل, قسـ العقيدة, السعكدية, سنة 
 .ُّ-ٗ/ُٕ– :( سفر الخركجّ)
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األنبياء ما جعميـ هللا ممككان كسميماف كداكد, كىذا ليس ضركريان يناؾ مف أما في اإلسبلـ ف     
 .﴾َ َشَدْدَنا ُمْمَكُو َ فَتْ َناُه اْلِحْكَمَ  َ َفْ َؿ اْلِخَطابِ ﴿لكؿ الرسؿ كاألنبياء, فعف داكد يقكؿ تعالى : 

ُمْمكًا ال َ ْنَبِغي َقاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َ َىْب ِلي ﴿كعف سميماف يتحدث القرآف الكريـ :  .(َِص/سكرة )
بيف   ر محمده يٌ , كال يككف ىذا لكؿ نبي, فقد خي (ّٓ)سكرة ص/.﴾أَلَحٍد ِمْف َبْعِدي ِإنََّؾ َ ْنَت اْلَ ىَّابُ 

 (1) أف يككف نبيان ممكان أك نبيان عبدان, فاختار أف يككف نبيان عبدان.

ـَ َمَمٌؾ , َفَةاَؿ : ِإفَّ , قىاؿى  الزهٍىًرمًٌ  عىفً  َربََّؾ ُ َخ ُِّرَؾ َبْ َف َ ْف َتُك َف  : َجاَء النَِّبيَّ َ مَّى اَّللَُّ َعَمْ ِو َ َ مَّ
ْ َتِش ِر َلُو , َفَأَشاَر ِإَلْ ِو َ ْف َتَ اَضْع , َفَةاَؿ : َبْؿ َنِب ِّا َعْبًدا , َ ْ  َنِب ِّا َمِمًكا , َفَنَظَر ِإَلى ِجْبِر َؿ َكاْلمُ 

ـَ َ َكَؿ ُمتَِّكًئا َبْعَد َذِلؾَ   (ِ)" َنِبيّّ َعْبٌد " , َفَما ُرِئَي النَِّبيُّ َ مَّى اَّللَُّ َعَمْ ِو َ َ مَّ

  :الخمط ب ف النب ة  غ رىا مف الظ اىر. ْ
ؽ اإلسبلـ تمامان بيف النبكة كغيرىا مف كقد فرٌ , بؤالكيانة كالعرافة كالسحر كالتنمثؿ 
عؿ النبي مؤيدان مف هللا تعالى بالمعجزات, عكس الكياف كالمشعكذيف الذيف يكذبيـ هللا الظكاىر, كجي 
 كيخزييـ .

  :عبلق  األنب اء ف ما ب نيـ ىي عبلق  دـ  ن ب. ٓ
عف اآلباء,  بناءثان يتكارثو األأما عف ككف النبكة ميرا" كذلؾ الختصاص النبكة فييـ كحدىـ .

سحاؽ ليس كيكسؼ, كزكريا كيحيى,  ,كيعقكب ,قد يككف ذلؾ في قمة قميمة مف األنبياء كإبراىيـ, كا 
أما أف يككف شرطان فيذا , ك يءمعنى ذلؾ أنو استحقاؽ ليؤالء األبناء, إنما ىك اصطفاء قبؿ كؿ ش

 (3) ."ال يقكؿ بو اإلسبلـ

  :لى فخر  بأي طر ة  حتى عف طر ؽ الممستنتةؿ النب ة مف شخص إ. ٔ
مف هللا  ان كاختصاص ان فبإمكاف النبي أف ييب النبكة لشخص آخر, فيي عندىـ ليست اختيار 

ـْ  }تعالى,  ْعِب َ َ ْ َقَفُي , َ َجَمَع َ ْبِع َف َرُجبًل ِمْف ُشُ  ِخ الشَّ ْعَب ِبَكبَلـِ الرَّبِّ ـَ الشَّ َفَخَرَج ُم َ ى َ َكمَّ
ـَ َمَعُو, َ َ َخَذ ِمَف الرُّ ِح الَِّذي َعَمْ ِو َ َجَعَؿ َعَمى  .اْلَخْ َم ِ  َحَ اَليِ  َفَنَزَؿ الرَّبُّ ِفي َ َحاَبٍ  َ َتَكمَّ

ـْ َ ِز ُد ا ـْ َل ُ  َخ. َفَممَّا َحمَّْت َعَمْ ِيـِ الرُّ ُح َتَنبَُّأ ا, َ لِكنَُّي ْبِع َف َرُجبًل الشُّ  . (ْ) {ال َّ

                                                           

 . ُِٓ( انظر: بنك إسرائيؿ كمكقفيـ مف الذات اإلليية كاألنبياء : عبد الشككر محمد العركسي, صُ)
, كتاب الجمعة, باب َُٕٗى, جنكب أفريقيا, األكل -المصنؼ : عبد الرازؽ الصنعاني, المجمس العممي (ِ)

 , كصححو.ُْٔ/ ّ(, َُِٓاعتماد رسكؿ هللا, ح )
 .ّٔ, صََِّ( محمد كاألنبياء في المصادر الييكدية كالنصرانية :السيد سبلمة غنمي, مطابع الكليد, القاىرة, ّ)
 .ِٓ – ِْ/ُُ( سفر العدد: ْ)
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ى النبي باخت ار هللا تعالى,    بالرقص  الضرب عمى اآلالت الم   ة   نزؿ ال حي عم . ٕ
 :    العري  غ رىا

 .(ٔ){ َ َلمَّا َضَرَب اْلَع َّاُد ِباْلُع ِد َكاَنْت َعَمْ ِو َ ُد الرَّبِّ «. َ اآلَف َفْأُت ِني ِبَع َّادٍ  }
ُث َ ْنَ اُب اْلِفِمْ ِط ِن ِّ َف. َ َ ُك ُف ِعْنَد َبْعَد ذِلَؾ تَْأِتي ِإَلى ِجْبَعِ  هللِا َح ْ  }كفي مكضع آخر: 

ْنِبَ اِء َناِزِل َف ِمَف اْلُمْرَتَفَعِ  َ  َ  ـْ َرَباٌب َمِج ِئَؾ ِإَلى ُىَناَؾ ِإَلى اْلَمِد َنِ  َ نََّؾ ُتَ اِدُؼ ُزْمَرًة ِمَف اأَل َماَمُي
ـْ َ َتَنبَُّأ فَ  ُؿ ِإَلى َرُجؿ فَخرَ َفَ ِحؿُّ َعمَ  .َ ُدؼّّ َ َناٌي َ ُع ٌد َ ُى ـْ َ َتَتَح َّ  . (ِ) {ْ َؾ ُر ُح الرَّبِّ َفَتَتَنبَُّأ َمَعُي

الطرب بيف الذنكب كالمعاصي كالنبكة ك يف ب ةعبلق أدنىليس ىناؾ  اإلسبلـ يرل أنو     
إنما النبكة كالكحي حالة مف  ,كالرقص كالتعٌرم كحاالت الصرع التي تعترم بعض الميكسيف أحيانان 

ـْ ﴿ , ليذا قاؿ هللا عنيـ :ع كالركحانية العالية جدان الخشك  ـْ َ ِئمًَّ  َ ْيُد َف ِبَأْمِرَنا َ َ ْ َحْ َنا ِإَلْ ِي َ َجَعْمَناُى
بلِة َ اِ  تَاَء الزََّكاِة َ َكاُن ا َلَنا َعاِبِد فَ  َقاَمِ  ال َّ  .(ّٕ)سكرة األنبياء:.﴾ِفْعَؿ اْلَخْ رَاِت َ اِ 

    ضًا: ي الن اءف   النب ة في الرجاؿ. ٖ
, كحنة بنت فنكئيؿ, نة أـ صمكئيؿحك  ,دة امرأة شمكـمكخ كىاركف, أخت مكسىمريـ مثؿ 

ـُ النَِّب َُّ  ُ ْخُت َىاُر َف الدُّؼَّ ِبَ ِدَىا, َ َخَرَجْت َجِم ُع  } (ّ) : كدبكرة, كبنات فيمبس األربعة َفَأَخَذْت َمْرَ 
ـُ: النَِّ اِء َ رَاَءَىا ِبُدُف ٍؼ َ َرقْ  ـْ َمْرَ  . اْلَفَرَس َ رَاِكَبُو َطَرَحُيَما »ٍص َ َ َجاَبْتُي ـَ َرنُِّم ا ِلمرَّبِّ َفِإنَُّو َقْد َتَعظَّ

 . (ْ) {ِفي اْلَبْحرِ 

خبلؼ ذلؾ أما عف ككف النبكة في النساء كما ىي في الرجاؿ, فقد كرد في القرآف الكريـ      
ـْ َفاْ أَُل ا َ ْىَؿ  َ ﴿إال رجاالن :  فأف األنبياء ال يككنك في  َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجااًل ُن ِحي ِإَلْ ِي

ـْ ال َتْعَمُم فَ  ْكِر ِإْف ُكْنُت َ َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجااًل ُن ِحي ﴿, كقكلو تعالى : (ّْالنحؿ/سكرة ) ﴾الذِّ
ـْ ِمْف َ ْىِؿ اْلُةَرى  . (َُٗيكسؼ/سكرة ) ﴾ِإَلْ ِي

  النبي  تةاضى  جر النب ة مف الناس:. ٗ
ُىَ َذا َرُجُؿ هللِا ِفي ىِذِه اْلَمِد َنِ , َ الرَُّجُؿ »َفَةاَؿ َلُو: }كىي ما تيسمى عندىـ النبكة االحترافية 

ـٌ, ُكؿُّ َما َ ُة ُلُو َ ِ  ُر. ِلَنْذَىِب اآلَف ِإَلى ُىَناَؾ َلَعمَُّو ُ ْخِبُرَنا َعْف َطرِ  َفَةاَؿ   ِةَنا الَِّتي َنْ ُمُؾ ِف َياُمَكرَّ
 : ـُ ِلمرَُّجِؿ؟ أَلفَّ اْلُخْبَز َقْد َنَفَد ِمْف َ ْ ِعَ ِتَنا َ َلْ َس ِمْف َىِد ٍَّ  »َشاُ ُؿ ِلْمُغبَلـِ ُىَ َذا َنْذَىُب, َفَماَذا ُنَةدِّ

                                                           

 .ُٓ/ّ( سفر الممكؾ الثاني: ُ)
 .ٔ-ٓ/َُ( سفر صمكئيؿ األكؿ: ِ)
 .ِٓٗص   –( انظر: قامكس الكتاب المقدس ّ)
 .ُِ-َِ/ُٓ :( سفر الخركجْ)



 

-ُُٓ- 
 

ـُ َ َ َجاَب شَ  ُنَةدُِّمَيا ِلَرُجِؿ هللِا. َماَذا َمَعَنا ٍ  »اُ َؿ َ َقاَؿ: َفَعاَد اْلُغبَل ُىَ َذا ُ  َجُد ِبَ ِدي ُرْبُع َشاِقِؿ ِفضَّ
 .(ُ). {َفُأْعِط ِو ِلَرُجِؿ هللِا َفُ ْخِبُرَنا َعْف َطِر ِةَنا

َ َما ﴿كالحقيقة أف ميمة األنبياء كالرسؿ ميمة كاحدة كىي دعكة الناس لعبادة هللا كحده :       
(. كقاؿ ِٓ)سكرة األنبياء : . ﴾ِإالَّ ُن ِحي ِإَلْ ِو َ نَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ َ َنا َفاْعُبُد فِ  َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُ  ؿٍ 

ـْ َمْف َىَدى اَّللَُّ ﴿تعالى:   َ َلَةْد َبَعْثَنا ِفي ُكؿِّ ُ مٍَّ  َرُ  اًل َ ْف ُاْعُبُد ا اَّللََّ َ اْجَتِنُب ا الطَّاُغ َت َفِمْنُي
ـْ َمْف َحةَّْت  ِب فَ َ ِمْنُي بلَلُ  َفِ  ُر ا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُر ا َكْ َؼ َكاَف َعاِقَبُ  اْلُمَكذِّ                  .﴾َعَمْ ِو الضَّ

ـْ ِمْف َ ْجرٍ ﴿فيـ ال يتقاضكف أجرة,  (.ّٔ)سكرة النحؿ :  ـْ َفَما َ أَْلُتُك                  .﴾ِإْف َ ْجِرَي ِإالَّ َعَمى هللاِ  َفِإْف َتَ لَّْ ُت
 (.ِٕ:  يكنس)سكرة 

 . التنبؤ عف طر ؽ التعري: ٓٔ
شاكؿ ال يتنبأ إال بعد أف يتجرد مف مبلبسو كيتعرل بيف الناس كعادة غيره مف فقد كاف  
َفَذَىَب }:  ككأف العرم ىك إحدل كسائؿ استجبلب النبكة كقريف مف قرائف حمكؿ ركح هللا ,األنبياء

اَمِ , َفَكاَف َعَمْ ِو َ ْ ًضا ُر ُح هللِا, َفَكاَف َ ْذَىُب َ َ َتَنبَُّأ َحتَّى َجاَء ِإَلى ِإَلى ُىَناَؾ ِإَلى َناُ  َت ِفي الرَّ 
ـَ َ ُم ِئ َؿ, َ اْنَطَرَح ُعْرَ اًنا ذِلَؾ النََّياَر  .َناُ  َت ِفي الرَّاَم ِ  َفَخَمَع ُىَ  َ ْ ًضا ِثَ اَبُو َ َتَنبََّأ ُىَ  َ ْ ًضا َ َما

 .(ٕ).{مَّْ ؿِ ُكمَُّو َ ُكؿَّ ال

سار أشعياء عرياننا بيف الرجاؿ كالنساء, كاألطفاؿ بعكرتو الغميظة لمدة ثبلثة أعكاـ كذلؾ ك      
ـَ الرَّبُّ َعْف َ ِد ِإَشْعَ اَء ْبِف فُم َص َقاِئبًل: } كما يدعكف:-استجابة لمكحي  ِاْذَىْب »ِفي ذِلَؾ اْلَ ْقِت َتَكمَّ

:  .َفَفَعَؿ ىَكَذا َ َمَشى ُمَعرِّى َ َحاِفً ا«. َؾ َ اْخَمْع ِحَذاَءَؾ َعْف ِرْجَمْ ؾَ َ ُحؿَّ اْلِمْ َح َعْف َحْةَ  ْ  َفَةاَؿ الرَّبُّ
 (ٖ).{َكَما َمَشى َعْبِدي ِإَشْعَ اُء ُمَعرِّى َ َحاِفً ا َثبَلَث ِ ِن ٍف, فَ ً  َ ُ ْعُج َب ً »

 طبلقات ال ي د عمى النب ة:إ
 ف االطبلقات منيا:النبي مجمكعة ميطمؽ الييكد عمى 

ًدينىةً ُىَ َذا َرُجُؿ هللِا ِفي ىِذِه »َفَةاَؿ َلُو:  } رجؿ هللا: .ٔ ـٌ, ُكؿُّ َما َ ُة ُلُو َ ِ  رُ اٍلمى    (ٗ){., َ الرَُّجُؿ ُمَكرَّ

َـّ َنْذَىْب ِإَلى الرَّاِئي. أَلفَّ النَِّبيَّ اْلَ ْ ـَ َكاَف ُ ْدَعى َ اِبًةا الرَّاِئيَ } :الرائي .ِ  . (ٓ) {َىُم

                                                           

 . ٖ-ٔ/ ٗ( سفر صمكئيؿ األكؿ: ُ)
 .ِْ-ِّ: ُٗ( سفر صمكئيؿ األكؿ ِ)
 .ْ-ِ: َِ( سفر إشعياء ّ)
 .ٔ/ ٗ( سفر صمكئيؿ األكؿ: ْ)
 .ٗ/ ٗ( سفر صمكئيؿ األكؿ: ٓ)
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 (ٔ){ ِلَ ُك َف َ ًبا ِلَجِم ِع الَِّذ َف ُ ْؤِمُن فَ  } اآلباء: .ّ

يـ صمتالقائمة عمى اإليماف بعكاألنبياء المسمميف لمنبكة اإلسبلـ ك بيذا نرل الفرؽ بيف نظرة      
عمى خبلؼ ما األخبلؽ كالسمككيات المشينة, كتنزيييـ عف المعاصي كاآلثاـ, كالبعد بيـ عف كؿ 

 إلى أنبيائيـ . ينظر الييكد
 :ال تم ؽ باألنب اءتعب رات 

كاف بنك إسرائيؿ يطمقكف عمى األنبياء في بداية عيدىـ بالنبكة لقب )رجاؿ اإللو المخمص      
ييكه(, ثـ ديعي فيما بعد )عرافان(, أك )شيخان(, أك )رائيان(, كفي زمف صمكئيؿ األكؿ أطمقكا لقب 

مف حممو مف النساء, كقد سبقت )دبكرة( أكؿ مف حمؿ ىذا النبي عمى الرجاؿ الذككر, كنبيو عمى 
المقب صمكئيؿ األكؿ, حيث عاشت في عصر القضاة, أما صمكئيؿ فكاف في أكائؿ عصر 

 . (ِ)الممكؾ

كقد ظيرت أنكاع كثيرة مف النبؤات, منيا نبؤة السحر, كنبؤة الرؤيا كاألحبلـ, كنبؤة الكيانة,      
دس, كنبؤة التنجيـ كطكالع األفبلؾ, ككميا مما يدعيو المتنبؤكف كنبؤة الجذب, أك الجنكف المق

كيٌدعكف معو العمـ بالغيب كالقدرة عمى تسخير نكاميس الطبيعة كلكنيا عمى اتفاقيا في ىذه الدعكة 
 . (ّ)تختمؼ بمصادرىا كفطرة الناس إلييا أيما اختبلؼ

؟ َوأَْهُل }كمف أنكاع النبكات كاألنبياء, األنبياء المحترفكف :       بُّ ْلَكَهنَةُ لَْم يَمُولُوا: أَْيَن ُهَو الرَّ

، َواألَْنبِيَاُ  تَنَبَّؤُوا بِبَْعل، َوٍََهبُوا َوَراَ  َما الَ  َعاةُ َعَصْوا َعلَيَّ , (4){.يَْنفَعُ  الشَِّريعَِة لَْم يَْعِرفُونِي، َوالرُّ
مى القرارات التي تصدرىا السمطة, كىـ التابعكف لمييئات الحككمية, ييسبغكف ىالة مف القداسة ع

ككاف مف كاجبيـ إخبار المكاطنيف العادييف باألشياء التي يطيب ليـ سماعيا, ليؤكدكا عمى أف كؿ 
 . (ٓ)شيء عمى ما يراـ, كأنو ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف

 أف ىؤالء يشبيكف في زماننا ما نسمييـ عمماء السمطة كالحككمة .  الباحث  رى

ف األنبياء الذيف كثر انتشارىـ في بني إسرائيؿ مف سمتيـ التكراة باألنبياء الكذبة, كىـ كم      
َقْد َ ِمْعُت َما َقاَلُو اأَلْنِبَ اُء الَِّذ َف َتَنبَُّأ ا ِباْ ِمي  الذيف يدعكف كذبان أنيـ مرسمكف مف عند هللا : }

                                                           

 .ُُ/ْ: (  سفر ركميةُ)
 . ُّ/ٓـ, صُٗٗٗمحمد بيكمي ميراف, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية,  ( انظر: بنك إسرائيؿ :ِ)
 . ٖٗ( انظر: حقائؽ اإلسبلـ كأباطيؿ خصكمو, عباس العقاد, صّ)
 ٖ/ِ: ( سفر أرمياْ)
 . ِٔ( انظر: المدخؿ لدراسة التكراة : محمد البار, صٓ)
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ـْ َ ْنِبَ اُء َحتَّى َمتَ  .ِباْلَكِذِب َقاِئِم َف: َحِمْمُت, َحِمْمتُ  ْنِبَ اِء اْلُمَتَنبِِّئ َف ِباْلَكِذِب؟ َبْؿ ُى ى ُ  َجُد ِفي َقْمِب اأَل
 .(ُ){ ِخَداِع َقْمِبِيـِ 

"كىؤالء األنبياء حسب زعـ التكراة شأنيـ شأف غيرىـ في العالـ القديـ يزعمكف أنيـ يتكممكف       
الغالب بجممة "كحي مف ييكه" كىكذا تكمـ  باسـ "ييكه" رب إسرائيؿ كأنيـ كانكا يبدأكف كبلميـ في

 ي جك مف الغفمة, دكف أف يككف لكبلميـ أمػػـ فػػد تكمػػـ قػػكؿ أف أكثرىػػى القػػػا إلػػة بنػػلييكه", كال حاج

ذا كجد منيـ مف نجح في فرض شخصيتو فكـ ككـ غيره مركا كلـ يشعر الناس بيـ"  . (ِ)تأثير, كا 

 إ رائ ؿ:مف  ظائؼ األنب اء عند بني 
 :(ٖ)تختمؼ  ظائؼ األنب اء عند ال ي د عف غ رىـ مف األمـ فيي عندىـ  

مقي. .ُ  باإلضافة لدكرىـ الديني ىـ حراس كحماة لتقاليد الييكد ككجدانيـ الخي

   -حسب زعميـ  -تقديـ القرابيف: ما مف نبي إال بنى مذبحان لمرب لتقديـ األضاحي كالقرابيف, .ِ
 . (ْ) {بِّ ِإلِيَؾ َعَمى رَْ ِس ىَذا اْلِحْ ِف ِبَتْرِت بٍ َ اْبِف َمْذَبًحا ِلمرَّ  }

َفَ َرَخ ُم َ ى  ىك الكسيط بيف هللا كبيف الشعب ليتضرع لمرب مف أجؿ األفراد كالجماعات: } .ّ
ْعِب؟ َبْعَد َقِم ؿ َ ْرُجُم َنِني»ِإَلى الرَّبِّ َقاِئبًل:   . (ٓ) {َماَذا َ ْفَعُؿ ِبيَذا الشَّ

تشاراتيـ قبؿ الحرب كالرحمة كاإلقامة لعمميـ أنيـ األقرب إلى الرب كمطمعكف كانكا مكضع اس .ْ
 عمى الغيب .

َ َ ُك ُف ِعْنَد َمِج ِئَؾ ِإَلى ُىَناَؾ ِإَلى اْلَمِد َنِ  }التغني باألناشيد المصاحبة لمرقص كالمكسيقى :  .ٓ
ـْ َ نََّؾ ُتَ اِدُؼ ُزْمَرًة ِمَف اأَلْنِبَ اِء َناِزِل َف ِمَف اْلمُ  ـْ َرَباٌب َ ُدؼّّ َ َناٌي َ ُع ٌد َ ُى ْرَتَفَعِ  َ َ َماَمُي

 . (ٔ) {َ َتَنبَُّأ فَ 

ْ َطاِف ﴿ىؤالء ىـ الييكد الذيف       ـْ ِذْكَر اَّللَِّ ُ ْ َلِئَؾ ِحْزُب الشَّ ْ َطاُف َفَأنَ اُى ـْ الشَّ اْ َتْحَ َذ َعَمْ ِي
ـْ اْلَخاِ ُر  ْ َطاِف ُى  . (ُٗ)سكرة المجادلة :  ﴾فَ َ ال ِإفَّ ِحْزَب الشَّ

                                                           

 ِٕ-ِٓ/ِّ( سفر أرميا: ُ)
 . ٕٓار , ص: محمد الب( المدخؿ لدراسة التكراةِ)
 . ٕٓ: ص ( المصدر السابؽّ)
 . ِٔ/ٔ: ( سفر القضاةْ)
 . ْ/ُٕ( سفر الخركج: ٓ)
 . ٓ/َُ( سفر صمكئيؿ األكؿ: ٔ)
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 المطمب الثاني
 إ ذاء  تكذ ب ال ي د لؤلنب اء عم يـ ال بلـ

   إ ذاء ال ي د لؤلنب اء :    اًل.

البيتاف كالتكذيب كاالفتراء كما حدث مع ك لـ يتعٌرض أم نبي مف أنبياء هللا تعالى لؤلذل       
سيرة بني إسرائيؿ مع أنبيائيـ عمى كثرتيـ أنبياء بني إسرائيؿ مف بدايتيـ حتى آخرىـ, فقد كانت 

سيرة مذمكمة, لـ تخمك منيا فترة مف الزمف, كال نجا منيا نبي مف األنبياء عمييـ السبلـ, فعبلقاتيـ 
مع األنبياء مف بني جمدتيـ, عبلقة ما بيف قتؿ كتكذيب كتشكيو, حتى لما أرادكا أف يكتبكا تكراتيـ 

 ىؤالء األنبياء.بكؿ كذب كافتراء عمى  ئتمفقد مي 

حرص الييكد عمى أف تككف سيرتيـ معو كما كانت سيرتيـ مع أنبيائيـ  حتى سيدنا محمد     
لكال عناية هللا بيذا النبي عميو الصبلة كالسبلـ, فقد تعرض لمتكذيب كاألذل قكالن كفعبلن, حٌرضكا 

كشكشكا عمى رسالتو, كدسكا لو عميو القبائؿ كجٌيشكا الجيكش, كتآمركا مع الغزاة لممدينة المنكرة, 
 السـ في الطعاـ مرة كحاكلكا قتمو بإلقاء الصخرة عمى رأسو مرة أخرل . 

كفي ىذا المطمب سأركز عمى دراسة حالة األذل كالتكذيب مف قبؿ الييكد لؤلنبياء عمييـ       
 السبلـ.

بيـ كاتياميـ باألفعاؿ  لقد شمؿ أذل الييكد األنبياء جميعان, كمف ضمف ىذا األذل التشيير      
المشينة, التي ال تميؽ باإلنساف العادم فما بالؾ باألنبياء, كقد امتؤلت التكراة المكجكدة بيف أيدم 
الييكد بالقصص كالحكايات المفتراة عمييـ, كيعتبر ىذا مف أشد االبتبلء ليؤالء األنبياء, فقد 

قة, كالقتؿ, كالخيانة كشرب الخمر كالتعرم, اتيمكىـ بالكذب كعبادة آلية غير هللا, كالزنا, كالسر 
 كغير ذلؾ مف كبائر الذنكب .

ِحِؾ ُكؿَّ النََّياِر. ُكؿُّ َ اِحٍد اْ َتْيزََ  ِبيكمما كرد في التكراة عمى لساف أرميا : }       ِ ْرُت ِلمضَّ
ـٌ َ اْغِتَ اٌب! أَلفَّ كَ  ْخَرِة ُكؿَّ أَلنِّي ُكمََّما َتَكمَّْمُت َ َرْخُت. َناَدْ ُت: ُظْم ِمَمَ  الرَّبِّ َ اَرْت ِلي ِلْمَعاِر َ ِلم ُّ

 . (ُ) {النََّيارِ 

فاألنبياء عند الييكد "ليسكا معصكميف مف الخطأ الذم ىك مظير مف مظاىر الضعؼ       
 . (ِ)البشرم, فميس معصكمان مف الخطأ إال هللا كحده, في حيف أف األنبياء بشر"

                                                           

 . ٖ -ٕ/َِ( سفر أرميا: ُ)
 ( المجتمع الييكدم: زكي شنكدة, مكتبة الخانجي, القاىرة .ِ)



 

-ُُٗ- 
 

لييكد ما تذكره التكراة عف أنبيائيـ مف اتيامات باطمة كاذبة, في نفس كمف ىنا ال يستيجف ا      
الكقت ينظر المسممكف إلى األنبياء بعمكميـ عمى أنيـ صفكة الخمؽ, كىـ عمى أعمى درجة مف 
ال كاف صاحب  مؽ كاالنضباط, كال يجكز أف تحدث منيـ الصغائر فضبلن عف الكبائر كالكفر, كا  الخي

 ان صريحان. ىذا القكؿ كافران كفر 

   ر مف إ ذاء ال ي د ألنب ائيـ:
فقد افتركا عمى نكح الكذب بأف اتيمكه بشرب الخمر حتى سكر كتعٌرل دكف  :إ ذاء ن ح  .ُ

َ َشِرَب ِمَف اْلَخْمِر َفَ ِكَر َ َتَعرَّى َداِخَؿ  أف ينتبو لنفسو, مما جعؿ أبناءه يطمعكف عمى عكرتو: }
ـٌ َ بُ  .ِخَباِئوِ   .   (ُ) {  َكْنَعاَف َعْ َرَة َ ِب ِو, َ َ ْخَبَر َ َخَ ْ ِو َخاِرًجاَفَأْبَ َر َحا

ِق َؿ َ ا ُن ُح اْىِبْط ِبَ بلـٍ ِمنَّا ﴿إال أننا نجد القرآف الكريـ يتحدث عف نكح حديثان طيبان : 
َـّ َ َم ُّ  ـْ ُث ـٌ َ ُنَمتُِّعُي ـْ ِمنَّا َعَذاٌب  َِل ـَ َبَرَكاٍت َعَمْ َؾ َ َعَمى ُ َمـٍ ِممَّْف َمَعَؾ َ ُ َم  . (ْٖ)سكرة ىكد :  ﴾ُي

كنفس األمر حدث مع لكط عميو السبلـ, كاتيمتو التكراة بالزنا بابنتيو, أم زنا : ل ط  إ ذاء .ِ
َفَ َةتَا }محاـر كىك أشد كألعف أنكاع الفاحشة, كىك الذم كاف ينكر عمى قكمو فعؿ الفاحشة 

ـْ ِباْضِطَجاِعَيا َ اَل َ َباُىَما َخْمرًا ِفي ِتْمَؾ المَّْ مَ  ـْ َ ْعَم ِ , َ َدَخَمِت اْلِبْكُر َ اْضَطَجَعْت َمَع َ ِب َيا, َ َل
َفَ َلَدِت اْلِبْكُر اْبًنا َ َدَعِت اْ َمُو }, كىكذا فعمت الصغرل مثؿ ما فعمت الكبرل, (ِ) {.ِبِةَ اِمَيا

ِغ َرُة َ ْ ًضا َ َلَدِت اْبًنا َ َدَعِت اْ َمُو َ ا ., َ ُىَ  َ ُب  اْلُم فِب ِّ َف ِإَلى اْلَ ْ ـِ «ُم فبَ » , «ِبْف َعمِّي»ل َّ
 . (ّ) {.َ ُىَ  َ ُب  َبِني َعمُّ َف ِإَلى اْلَ ْ ـِ 

كمف األذل ما اتيـ بو بنك إسرائيؿ يكسؼ عميو السبلـ كما يذكر ذلؾ ابف :    ؼ  إ ذاء .ّ
كتكة سراكيؿ سيدتو, كأنو قعد منيا  القيـ : "كنسبكا إلى يكسؼ عميو السبلـ أنو حؿ تكة سراكيمو

مقعد الرجؿ مف امرأتو, كأف الحائط انشؽ لو فرأل أباه يعقكب عميو السبلـ عاضان عمى أناممو, 
فقاؿ : يا يكسؼ تككف مف الزناة, كأنت معدكد عند هللا تعالى  فمـ يقـ حتى نزؿ جبريؿ 
ال مدح فيو, فإف أفسؽ الناس لك  كمعمـك أف ترؾ الفاحشة مف ىذا ,مف األنبياء, فقاـ حينئذو 

 . (ْ)رأل ىذا لكلى ىاربان تاركان الفاحشة
ـْ َ ْ َمْع َلَيا َ ْف َ ْضَطجَع ِبَجاِنِبَيا ِلَ ُك َف َمَعَيا} َـّ َحَدَث  .َ َكاَف ِإْذ َكمََّمْت ُ  ُ َؼ َ ْ ًما َفَ ْ ًما َ نَُّو َل ُث

ـْ َ ُكْف ِإْنَ اٌف ِمْف َ ْىِؿ اْلَبْ ِت ُىَناَؾ ِفي اْلَبْ تِ َنْحَ  ىَذا اْلَ ْقِت َ نَُّو َدَخَؿ اْلَبْ َت   .ِلَ ْعَمَؿ َعَمَمُو, َ َل

                                                           

 . ُِ-َِ/ٗ( سفر التككيف: ُ)
 . ّّ/ُٗ( سفر التككيف: ِ)
 . ّٕ/ُٗتككيف: ( سفر الّ)
 . ّْٓ/ِ( انظر: إغاثة الميفاف : ابف القيـ الجكزية, ْ)
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َ َكاَف َلمَّا  .َفَتَرَؾ َثْ َبُو ِفي َ ِدَىا َ َىَرَب َ َخَرَج ِإَلى َخاِرجٍ «. اْضَطجْع َمِعي!»َفَأْمَ َكْتُو ِبَثْ ِبِو َقاِئَمً : 
ـْ َقاِئمً : رََ ْت َ نَُّو َتَرَؾ َثْ َبُو فِ  اْنُظُر ا! َقْد »ي َ ِدَىا َ َىَرَب ِإَلى َخاِرٍج, َ نََّيا َناَدْت َ ْىَؿ َبْ ِتَيا, َ َكمََّمتُي

َ َكاَف َلمَّا  .َجاَء ِإَلْ َنا ِبَرُجؿ ِعْبرَاِنيٍّ ِلُ َداِعَبَنا! َدَخَؿ ِإَليَّ ِلَ ْضَطجَع َمِعي, َفَ َرْخُت ِبَ ْ ٍت َعِظ ـٍ 
َفَ َضَعْت َثْ َبُو  َرَفْعُت َ ْ ِتي َ َ َرْخُت, َ نَُّو َتَرَؾ َثْ َبُو ِبَجاِنِبي َ َىَرَب َ َخَرَج ِإَلى َخاِرجٍ  َ ِمَع َ نِّي

يُّ الَِّذي َدَخَؿ ِإَليَّ اْلَعْبُد اْلِعْبرَانِ »ِبَجاِنِبَيا َحتَّى َجاَء َ  ُِّدُه ِإَلى َبْ ِتِو َفَكمََّمْتُو ِبِمْثِؿ ىَذا اْلَكبَلـِ َقاِئَمً : 
َ َكاَف َلمَّا َرَفْعُت َ ْ ِتي َ َ َرْخُت, َ نَُّو َتَرَؾ َثْ َبُو ِبَجاِنِبي َ َىَرَب ِإَلى َخاِرٍج  .ِجْئَت ِبِو ِإَلْ َنا ِلُ َداِعَبِني

ـَ اْمرََ ِتِو الَِّذي َكمََّمْتُو ِبِو َقاِئَمً :  , َ فَّ «ْلَكبَلـِ َ َنَع ِبي َعْبُدؾَ ِبَحَ ِب ىَذا ا»َفَكاَف َلمَّا َ ِمَع َ  ُِّدُه َكبَل
ْجفِ  َغَضَبُو َحِميَ   (ُ){َفَأَخَذ ُ  ُ َؼ َ  ُِّدُه َ َ َضَعُو ِفي َبْ ِت ال ِّ

 منيا :فقد آذكا داكد بعدة نقائض,  : دا د إ ذاء .ٗ
أنو نظر إلى امرأة أجنبية نظرة شيكة, ثـ طمبيا كزنى بيا, كىي جارة لو كىذا أشد كقعان في       

, ثـ محاكلتو لمخداع بأف طمب مف زكج المرأة أف يبيت مع زكجتو حتى إف ظير حمؿ ينسب ا لجـر
لمزكج, فمما لـ يفعؿ الزكج ذلؾ أمر تدبير خطة لقتؿ الزكج, فمما كلدت المرأة مف الزنا بارؾ المكلكد 

 , كؿ ىذا قالكه عف نبييـ األكاب ذم األيدم .(ِ)كصاـ ألجمو
ى َعَمى َ ْطِح َبْ ِت اْلَمِمِؾ, َفرََ ى ِمْف َعَمى َ َكاَف ِفي َ ْقِت الْ } ـَ َعْف َ ِر رِِه َ َتَمشَّ َمَ اِء َ فَّ َداُ َد َقا

ُـّ. َ َكاَنِت اْلَمْرَ ُة َجِم َمَ  اْلَمْنَظِر ِجدِّا ْطِح اْمرََ ًة َتْ َتِح َفَأْرَ َؿ َداُ ُد َ َ َأَؿ َعِف اْلَمْرَ ِة, َفَةاَؿ َ اِحٌد:  .ال َّ
؟ َفَأْرَ َؿ َداُ ُد ُرُ بًل َ َ َخَذَىا, َفَدَخمَ  َ » ـَ اْمرََ َة ُ  ِر َّا اْلِحثِّيِّ ْت ِإَلْ ِو, َلْ َ ْت ىِذِه َبْثَشَبَع ِبْنَت  َِل َعا

َـّ َرَجَعْت ِإَلى َبْ ِتَيا َمْت َ َ ْخَبَرْت َداُ َد َ َحِبَمِت اْلَمْرَ ُة, َفَأْر َ  .َفاْضَطَجَع َمَعَيا َ ِىَي ُمَطيََّرٌة ِمْف َطْمِثَيا. ُث
 (ّ){َ َقاَلْت: ِإنِّي ُحْبَمى

فكذب عميو الييكد كآذكه أذل شديدان حينما اتيمكه بالردة  أما سميماف  :  م ماف إ ذاء. ٘
في آخر أيامو, كأنو قاـ ببناء المعابد لؤلصناـ كاستمر الييكد يعبدكنيا لمدة ثبلثمائة كثبلثيف سنة 

 . (ْ)مف بعده

ـْ َ ُكْف َقْمُبُو َ َكا} َف ِفي َزَماِف َشْ ُخ َخِ  ُ َمْ َماَف َ فَّ ِنَ اَءُه َ َمْمَف َقْمَبُو َ رَاَء فِلَيٍ  ُ ْخَرى, َ َل
 َفَذَىَب ُ َمْ َماُف َ رَاَء َعْشُت َرَث ِإلَيِ  ال ِّ ُد ِن ِّ َف, َ َمْمُك ـَ  .َكاِمبًل َمَع الرَّبِّ ِإلِيِو َكَةْمِب َداُ َد َ ِب وِ 

ـْ َ ْتَبِع الرَّبَّ َتَماًما َكَداُ َد َ ِب وِ  .ِرْجِس اْلَعمُّ ِن ِّ فَ  , َ َل رَّ ِفي َعْ َنِي الرَّبِّ ِح َنِئٍذ  .َ َعِمَؿ ُ َمْ َماُف الشَّ

                                                           

 َِ-ٕ/ّٗسفر التككيف:  (ُ)
 . ُِْٓ/ْـ, ُٖٗٗ( انظر: إظيار الحؽ : رحمة هللا اليندم, اإلدارة العامة لمطبع كالترجمة, السعكدية, ِ)
 .ٓ-ِ/ُُصمكئيؿ الثاني :  سفر (ّ)
 .ُِْٓ/ْـ, ُٖٗٗاليندم, اإلدارة العامة لمطبع كالترجمة, السعكدية, ( انظر: إظيار الحؽ : رحمة هللا ْ)
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 َ  , ـَ ِلُم َلَؾ ِرْجِس َبِني َبَنى ُ َمْ َماُف ُمْرَتَفَعً  ِلَكُم َش ِرْجِس اْلُم فِب ِّ َف َعَمى اْلَجَبِؿ الَِّذي ُتَجاَه ُ  ُرَشِم 
 .(ُ){َ ىَكَذا َفَعَؿ ِلَجِم ِع ِنَ اِئِو اْلَغِر َباِت المََّ اِتي ُكفَّ ُ  ِقْدَف َ َ ْذَبْحَف آلِلَيِتِيفَّ  .َعمُّ فَ 

كىذا غير مستبعد مف شعب نسب  الخالؽ ما ال يميؽ, فيـ مع األنبياء يسمككف نفس      
 أشد كأنكى .المسمؾ, كسيرتيـ مع مكسى مف قبؿ 

َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ال َتُك ُن ا َكالَِّذ َف فَذْ ا ُم َ ى َفَبرََّ ُه اَّللَُّ ِممَّا َقاُل ا ﴿ :م  ى  إ ذاء. ٔ
 . (ٗٔ)سكرة األحزاب :  ﴾َ َكاَف ِعْنَد اَّللَِّ َ ِج ياً 

: " ِإفَّ  َعْف َ ِبي ُىَرْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو, َقاَؿ: َقاؿَ ر ى       ـَ َرُ  ُؿ اَّللَِّ َ مَّى هللُا َعَمْ ِو َ َ مَّ
ُم َ ى َكاَف َرُجبًل َحِ  ِّا ِ تِّ رًا, اَل ُ َرى ِمْف ِجْمِدِه َشْيٌء اْ ِتْحَ اًء ِمْنُو, َفآَذاُه َمْف فَذاُه ِمْف َبِني 

فَّ اَّللََّ ِإْ رَاِئ َؿ َفَةاُل ا: َما َ ْ َتِتُر َىَذا التََّ تَُّر, ِإالَّ ِمْف عَ  مَّا فَفٌ , َ اِ  مَّا ُ ْدَرٌة: َ اِ  ْ ٍب ِبِجْمِدِه: ِإمَّا َبَرٌص َ اِ 
َـّ اْغَتَ ؿَ  , َفَممَّا َفَرَغ َ رَاَد َ ْف ُ َبرَِّئُو ِممَّا َقاُل ا ِلُم َ ى, َفَخبَل َ ْ ًما َ ْحَدُه, َفَ َضَع ِثَ اَبُو َعَمى الَحَجِر, ُث

فَّ الَحَجَر َعَدا ِبَثْ ِبِو, َفَأَخَذ ُم َ ى َعَ اُه َ َطَمَب الَحَجَر, َفَجَعَؿ َ ُة ُؿ: َ ْقَبَؿ ِإَلى ِثَ اِبِو ِلَ أْ  ُخَذَىا, َ اِ 
َؽ اَّللَُّ, َثْ ِبي َحَجُر, َثْ ِبي َحَجُر, َحتَّى اْنَتَيى ِإَلى َمئَلٍ ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ, َفرََ ْ ُه ُعْرَ اًنا َ ْحَ َف َما َخمَ 

ـَ الَحَجُر, َفَأَخَذ َثْ َبُو َفَمِبَ ُو, َ َطِفَؽ ِبالَحَجِر َضْرًبا ِبَعَ اُه, َفَ اَّللَِّ ِإفَّ َ َ ْبرََ ُه  ِممَّا َ ُة ُل َف, َ َقا
 َتُك ُن ا الَ  ُن اِبالَحَجِر َلَنَدًبا ِمْف َ َثِر َضْرِبِو, َثبَلثًا َ ْ  َ ْرَبًعا َ ْ  َخْمً ا, َفَذِلَؾ َقْ ُلُو: َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فمَ 

 . (ِ) "َكالَِّذ َف فَذْ ا ُم َ ى َفَبرََّ ُه اَّللَُّ ِممَّا َقاُل ا َ َكاَف ِعْنَد اَّللَِّ َ ِج ًيا
اتياـ الييكد لو بالكذب كذلؾ أف هللا أمر  الذم تعرض لو مكسى   مف  شكاؿ األذى

 أنو أخبر حميو أنو مكسى أف يتكجو إلى مصر إلخراج قكمو منيا كذلؾ أثناء كجكده في مديف, إال
َفَمَضى ُم َ ى َ َرَجَع ِإَلى َ ْثُر َف َحِم ِو َ َقاَؿ  }خكتو أحياء أـ ماذا, إإنما يذىب إلى مصر ليرل 

ـْ َبْعُد َ ْحَ اءٌ »َلُو:  َفَةاَؿ َ ْثُر ُف ِلُم َ ى: «. َ َنا َ ْذَىُب َ َ ْرجُع ِإَلى ِإْخَ ِتي الَِّذ َف ِفي ِمْ َر أَلَرى َىْؿ ُى
 . (ّ) {اْذَىْب ِبَ بَلـٍ »

خكتو أحياء إقد قاؿ ىذا الكبلـ, ىك قد عمـ مف ربو أف  ىؿ يعقؿ أف يككف مكسى "     
كأنو ينبغي أف يعكد إلييـ ليخرجيـ مف مصر, كقد سأؿ ربو أف يرسؿ معو أخاه ىاركف قبؿ أف 

حياء بعد( كىك يعكد مف مكاف الكحي إلى حميو يثركف, فكيؼ يقكؿ بعد ذلؾ : )ألرل ىؿ ىـ أ
نما البلئؽ بو أنو ال يقكؿ إال صدقان  عمى يقيف أنيـ أحياء, كحاشا أف يككف ىذا مف كبلـ مكسى, كا 

 الة, بؿ كاف سائران مع أىمو, مفارقان حماه بعد ػػب بالرسػػا خكطػػـ حينمػػى الغنػػكحقان, بؿ أنو لـ يكف يرع
                                                           

 .ٖ -ْ/ ُُسفر الممكؾ األكؿ :  (ُ)
 . َُٓٓ/ِ(, َّْْ(, ح )ِٖ: كتاب أحاديث األنبياء, باب )( أخرجو البخارم في صحيحوِ)
 . ُٖ/ْ( سفر الخركج: ّ)



 

-ُِِ- 
 

 . (ُ)أف قضى األجؿ الذيف اتفؽ عميو معو في رعي الغنـ"

أف مكسى أرسؿ رجالو إلى مديف حيث  : مف األذى الذي  لحةتو الت راة إلى م  ى       
قتمكا الذككر كسبكا النساء كاألطفاؿ كنيبكا الماشية كحرقكا المنازؿ, ثار مكسى عمييـ عند عكدتيـ 

قائبلن :  ال بسبب بشاعة جرائميـ كلكف ألنو كاف يريد أف ال يتـ استثناء حتى النساء مف القتؿ,
لِكْف َجِم ُع اأَلْطَفاِؿ ِمَف  ْقُتُم ا ُكؿَّ َذَكٍر ِمَف اأَلْطَفاِؿ. َ ُكؿَّ اْمرََ ٍة َعَرَفْت َرُجبًل ِبُمَضاَجَعِ  َذَكٍر اْقُتُم َىاا}

ـْ َح َّاتٍ  ـْ َ ْعِرْفَف ُمَضاَجَعَ  َذَكٍر َ ْبُة ُىفَّ َلُك  .  (ّ()ِ) {النَِّ اِء المََّ اِتي َل

يتيـ الييكد مكسى كىاركف عمييما السبلـ أنيما عصيا هللا تعالى فغضب عمييما كما ك       
َفَةاَؿ الرَّبُّ ِلُم َ ى تقكؿ الركاية كعاقبيما بحرمانيما مف دخكؿ األرض المقدسة ببني إسرائيؿ : }

ـَ »َ َىاُر َف:  ـْ ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَةدَِّ اِني َ َما َ ْعُ ِف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ, ِلذِلَؾ اَل ُتْدِخبَلِف ِمْف َ ْجِؿ َ نَُّكَما َل
ـْ ِإ َّاَىا  . (ْ) {ىِذِه اْلَجَماَعَ  ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َ ْعَطْ ُتُي

مف أجؿ ىذا العصياف الذم ذكركه , قالكا إف مكسى كىاركف عمييما السبلـ عكقبا بالمكت      
َ َغِضَب الرَّبُّ َعَميَّ لغضب اإلليي فقاؿ : }قبؿ دخكؿ أرض فمسطيف, كأف مكسى أشار إلى ىذا ا

ـَ ِإنِّي اَل َ ْعُبُر اأُلْرُدفَّ َ اَل َ ْدُخُؿ اأَلْرَض اْلَج َِّدَة الَِّتي الرَّبُّ ِإلُيَؾ ُ ْعطِ  , َ َ ْقَ  ـْ  . َؾ َنِ  ًباِبَ َبِبُك
, َ َ مَّا  ـْ َفَتْعُبُر َف َ َتْمَتِمُك َف ِتْمَؾ اأَلْرَض اْلَج َِّدةَ َفَأُم ُت َ َنا ِفي ىِذِه اأَلْرِض, اَل َ ْعُبُر اأُلْرُدفَّ  .(ٓ) {َ ْنُت

ىكذا ىك حاؿ الييكد مع بقية األنبياء: ىـ ما بيف تكذيب كقتؿ, يتعاممكف مع ىؤالء األنبياء 
معاممة ال ترقى لمعاممة اإلنساف المحتـر كالمكقر, بؿ أجـز أنيـ كانكا يتعمدكف اإلساءة تعمدان, 

ال يرغبكف باإليماف كالطاعة, بؿ يريدكف لشيكاتيـ أف تككف ىي القائد لحياتيـ كالمحرؾ  ألنيـ
ال ما باليـ يفتركف عمى ىؤالء األنبياء كؿ ىذه المفتريات .  لسمككيـ, كا 

ـْ ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َ ْعُة َب اْلَمْ ُت ِإْذ َقاَؿ ِلَبِن أيف ىـ مف قكؿ هللا تعالى :       ـْ ُكنُت ِو َما ﴿َ 
ْ َحَؽ ِإَليًا َ اِحدًا  ْ َماِع َؿ َ اِ  ـَ َ اِ  َلَو فَباِئَؾ ِإْبرَاِى  َ َنْحُف َلُو َتْعُبُد َف ِمْف َبْعِدي َقاُل ا َنْعُبُد ِإَلَيَؾ َ اِ 

 . (ُّّ)سكرة البقرة :  ُمْ ِمُم َف﴾
                                                           

لشككر محمد العركسي, رسالة دكتكراه, جامعة أـ القرل, ( بنك إسرائيؿ كمكقفيـ مف الذات اإلليية كاألنبياء: عبد اُ)
 . َٓٓـ, صُِٖٗقسـ العقيدة, السعكدية, سنة 

 . ُٖ-ُٕ/ُّ( سفر العدد: ِ)
 .ُِمركز الراية لمنشر كاإلعبلـ, ص: أحمد فؤاد أنكر, سبتمبر ُُمف تشكيو األنبياء إلى : تاريخ الييكد ( انظرّ)
 . ُِ/َِ( سفر العدد: ْ)
 . ِِ-ُِ/ْتثنية: ( سفر الٓ)



 

-ُِّ- 
 

  جمم  مف األنب اء: األذى الذي لحؽ
ر مف األنبياء لـ يرد ذكرىـ في القرآف الكريـ, كليـ كقد كرد في العيد القديـ ذكر لعدد كبي     

أسفار بأسمائيـ, تعٌرضكا كعانكا كما عانى األنبياء الكبار مف تحريؼ الكينة كاألحبار لتاريخيـ, 
كاتياميـ بالفجكر كالزنا, فعمى سبيؿ المثاؿ يشكع تزكج مف زانية )راحاب(, كعامكس تزكج مف 

ذا عاىرة كىبت نفسيا لكينة كعباد م عبد كثني, كأنو اشترؾ معيا في الطقكس الكثنية ثـ تزكجيا, كا 
بصناعة العجؿ كعبادتو, كاتيمكا داكد بالزنا بحميمة جاره, كاتيمكا  كانكا قد اتيمكا ىاركف 

قامة المذابح كالمعابد ليا, فبل ييستغرب أف يتيمكا عامكس بالزكاج  سميماف بعبادة األكثاف الكثيرة كا 
فعمكا أكبر مف ذلؾ, كاتيمكا لكطان عميو السبلـ بأنو سكر كشرب الخمر ثـ زنا مف عاىرة, كقد 

 بابنتيو .
كدعكاىـ أف هللا أمر النبي ىكشع بأف يتزكج مف زانية, كأف يتخذ مف أكالد الزنا أكالدان لو,       

ييا كزنت, , كبما أف إسرائيؿ تركت إل(ُ)ألف إسرائيؿ زنت كراء اآللية الكثيرة, كسارت كراء البعؿ
فإف عمى النبي ىكشع أيضان أف يزني كيتزكج عاىرة, كالرب ذاتو )تعالى هللا عف ذلؾ( قد اتخذ لو 

 . (ِ)زكجة زانية ىي إسرائيؿ, كأنو اتخذ بنييا أكالد الزنا أكالدان 
بُّ ِلُهوَشَع: } بُّ ُهوَشَع، لَاَل الرَّ َل َما َكلََّم الرَّ ٍْ ِلنَْفِسَن امْ »أَوَّ َُ ٍَْهْب  َرأَةَ ِزنً  َوأَْوالَدَ ِزنً ، ألَنَّ ا

بَّ  ٍَ ُجوَمَر بِْنَت ِدْبالَيَِم، فََحبِلَْت َوَولَدَْت لَهُ اْبنًا  األَْرَض لَْد َزنَْت ِزنً  تَاِرَكةً الرَّ ََ  .(ٖ){فٍَََهَب َوأَ
 تكذ ب ال ي د لؤلنب اء:ثان ًا . 

َ َلَةْد فَتْ َنا ُم َ ى اْلِكتَاَب َ َقفَّْ َنا ﴿ فضح هللا الييكد لتكذيبيـ الرسؿ كاألنبياء فقاؿ تعالى :
ـَ اْلَب َِّناِت َ َ  َّْدَناُه ِبُر ِح اْلُةُدِس َ َفُكمََّما َجاَءكُ     ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ِمْف َبْعِدِه ِبالرُُّ ِؿ َ فَتْ َنا ِع َ ى اْبَف َمْرَ 

ـْ َفَفِر ةًا َكذَّْبتُ  ـْ اْ َتْكَبْرُت  (.ٕٖ)سكرة البقرة : .﴾ـْ َ َفِر ةًا َتْةُتُم فَ ال َتْيَ ى َ نُفُ ُك

ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ﴿: كمنيا ـْ ُرُ بًل ُكمََّما َجاَءُى        َلَةْد َ َخْذَنا ِم ثَاَؽ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َ َ ْرَ ْمَنا ِإَلْ ِي
ـْ َفِر ةًا َكذَُّب ا َ َفِر ةًا َ ْةُتُم فَ    .(َٕ)سكرة المائدة : ﴾ ال َتْيَ ى َ نُفُ ُي

 (ْ):ذلؾ مبينان   ة ؿ الفخر الرازي
عمـ أف المقصكد بياف عتك بني إسرائيؿ كشدة تمردىـ عف الكفاء بعيد هللا, كىك متعمؽ بما ا . ُ

﴾ َلَةْد َ َخْذَنا ِم ثَاَؽ َبِني ِإْ رَاِئ ؿَ ﴾, فقاؿ: ﴿َ ْ ُف ا ِباْلُعُة دِ افتتح هللا بو السكرة, كىك قكلو: ﴿

                                                           

 ( بعؿ : كثف كاف ييعبد في كنعاف كمنطقة لبناف.ُ)
 .ِِِ,صَُٗٗ( انظر : المدخؿ لدراسة التكراة كالعيد القديـ : محمد عمي البار, دار القمـ, دمشؽ, األكلى, ِ)
 .ّ-ِ/ُسفر ىكشع :  (ّ)
 .ُُٕ/ّانظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, (ْ)



 

-ُِْ- 
 

مقنا العقؿ اليادم إلى كيفية االستدالؿ, كأرسمنا إلييـ رسبلن بتعريؼ يعني خمقنا الدالئؿ كخ
ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ال َتْيَ ى َ نُفُ ُيـْ الشرائع كاألحكاـ, كقكلو: ﴿ ﴾ التقدير: كمما جاءىـ ُكمََّما َجاَءُى

 .ييضاد شيكاتيـ مف مشاؽ التكاليؼ رسكؿ منيـ بما ال تيكل أنفسيـ أم بما يخالؼ ىكاىـ كما
ذكر هللا الفعؿ كذبكا بالماضي كيقتمكف بالمضارع, ألنو تعالى بٌيف أنيـ كانكا يكذبكف عيسى . ِ

كمكسى في كؿ مقاـ, ككيؼ كانكا يتمردكف عمى أكامره كتكاليفو, كأنو عميو السبلـ إنما تكفي 
 في التيو عمى قكؿ بعضيـ لشؤـ تمردىـ عف قبكؿ قكلو في مقاتمة الجباريف

﴾, أجاب َفِر ةًا َكذَُّب ا َ َفِر ةًا َ ْةُتُم فَ سؤاؿ ما فائدة تقديـ المفعكؿ في قكلو ﴿ . أجاب الرازم عمىّ
ف كانا منكريف إال أف تكذيب  رحمو هللا أف التقديـ إنما يككف لشدة العناية, فالتكذيب كالقتؿ كا 

 األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كقتميـ أقبح .
 .(ّْ)فصمت :  ﴾اُؿ َلَؾ ِإالَّ َما َقْد ِق َؿ ِلمرُُّ ِؿ ِمْف َقْبِمؾَ َما ُ ةَ كعف قكؿ هللا تعالى : ﴿      

 (ُ)في اآلية كجياف: قاؿ الفخر الرازي:
كىك األقرب أف المراد ما تقكؿ لؾ الكفار مف قكمؾ إال مثؿ ما قد قاؿ لمرسؿ كفار قكميـ  :األ ؿ

 مف الكممات المؤذية كالمطاعف في الكتب المنزلة .
ككف المراد ما قاؿ هللا لؾ إال مثؿ ما قاؿ لسائر الرسؿ كىك أنو تعالى أمرؾ كأمر كؿ أف ي الثاني:

 األنبياء بالصبر عمى سفاىة األقكاـ, فمف حقو أف يرجكه أىؿ طاعتو كيخافو أىؿ معصيتو.
َب ُرُ ٌؿ ِمْف َقْبِمَؾ َجاُء ا ِباْلَب َِّناتِ كفي قكلو تعالى : ﴿ ُبِر َ اْلِكتَاِب  َفِإْف َكذَُّب َؾ َفَةْد ُكذِّ َ الزُّ

 (.ُْٖ)آؿ عمراف : ﴾ اْلُمِن ر
 (ِ)فإف كذبكؾ, فيو كجكه: : ة ؿ الرازي

       فإف كذبكؾ في قكلؾ أف األنبياء المتقدميف جاءكا إلى ىؤالء الييكد بالقرباف الذم   حدىا:
براىي      ـ, كشعيب تأكمو النار فكذبكىـ كقتمكىـ, فقد كيذب رسؿ مف قبمؾ, نكح كىكد كصالح كا 

 كغيرىـ .
إف المراد فإف كذبكؾ في أصؿ النبكة الشريفة فقد كيذب رسؿ مف قبمؾ, كلعؿ ىذا الكجو  الثاني:

     أكجو ألنو تعالى لـ يخصص, كألف تكذيبيـ في أصؿ النبكة أعظـ, كألنو يدخؿ تحتو التكذيب 
     ياف أف ىذا التكذيب ليس , كبفي ذلؾ الحجاج, كالمقصكد مف ىذا الكبلـ تسمية رسكؿ هللا 

 .فييـ األنبياء, بؿ شأف جميع الكفار تكذيب جميع األنبياء كالطعف ئرأمران مختصان بو مف بيف سا

                                                           

 ُّّ/ِٕالفخر الرازم, : مفاتيح الغيبانظر:  (ُ)
 ُِٕ/ٗانظر: المصدر السابؽ : الفخر الرازم,  (ِ)
 



 

-ُِٓ- 
 

 المطمب الثالث
 قتؿ األنب اء عم يـ ال بلـ

مف أعظـ كأكبر الجرائـ التي تشددت األدياف جميعان في أمرىا, ىي جريمة ككبيرة القتؿ,       
ـَ اَّللَُّ ِإالَّ ِباْلَحؽِّ ﴿التي حـر هللا قتميا: قتؿ النفس  , (ُُٓ)سكرة األنعاـ : ﴾ َ ال َتْةُتُم ا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

ليذا نجد األدياف جميعان تنفر مف ىذه الجريمة في حؽ اإلنساف العادم, فما بالنا في حؽ أشرؼ 
عذابًا  ـ  الة ام  رجؿ قتمو نبي     شد الناس : " الناس كىـ األنبياء كالرسؿ, قاؿ رسكؿ هللا 

   .(ُ)" قتؿ نب اً 

كلقد كاف مكقؼ الييكد مف األنبياء مكقفان غريبان كعجيبان, كمف أخطر ىذه المكاقؼ كاف       
ـْ َعَ ْ ُتُم ِني, َ ُة ُؿ الرَّبُّ }قتميـ ألنبيائيـ النبي تمك النبي:  ْبُت ِلَباِطؿ َضرَ  .ِلَماَذا ُتَخاِ ُم َنِني؟ ُكمُُّك

ـْ َكَأَ ٍد ُمْيِمؾٍ  ـْ َ ْنِبَ اَءُك ـْ َ ْةَبُم ا تَْأِد ًبا. َ َكَؿ َ ْ ُفُك . َل ـْ  . (ِ) {َبِن ُك

كالبشرية لـ تعرؼ أمة قتمت مف أنبيائيا كما قمت الييكد مف أنبيائيـ, ككتبيـ شاىدة عمى      
    عمى ذلؾ في ثكراتيـ : ذلؾ, كالقرآف الكريـ أكبر شاىد عمى ذلؾ, كقد كردت كثير مف الشكاىد 

ـْ َخْمِ  َف َرجُ } بًل ِفي ُمَغاَرٍة َ َكاَف ِح َنَما َقَطَعْت ِإ زَاَبُؿ َ ْنِبَ اَء الرَّبِّ َ فَّ ُع َبْدَ ا َ َخَذ ِمَئَ  َنِبيٍّ َ َخبََّأُى
ـْ ِبُخْبٍز َ َماءٍ    (ّ){.َ َعاَلُي

ـْ ُ ْخَبْر َ  ِِّدي ِبَما َفَعمْ كما كرد }       , ِإْذ َخبَّْأُت ِمْف َ ْنِبَ اِء  ََل ُت ِح َف َقَتَمْت ِإ زَاَبُؿ َ ْنِبَ اَء الرَّبِّ
ـْ ِبُخْبٍز َ َماء   (ْ){.الرَّبِّ ِمَئَ  َرُجؿ, َخْمِ  َف َخْمِ  َف َرُجبًل ِفي ُمَغاَرٍة َ ُعْمُتُي

ـْ ِمْف َ ْرِض ِم ْ  : }كجاء ـْ ُكؿَّ َفِمَف اْلَ ْ ـِ الَِّذي َخَرَج ِف ِو فَباُؤُك , َ ْرَ ْمُت ِإَلْ ُك َر ِإَلى ىَذا اْلَ ْ ـِ
, َبْؿ َ مَُّب ا ـْ ـْ ُ ِم ُم ا ُ ُذَنُي ـْ َ ْ َمُع ا ِلي َ َل ْنِبَ اِء, ُمَبكِّرًا ُكؿَّ َ ْ ـٍ َ ُمْرِ بًل َفَم . َ َ اُء ا  َعِب ِدي اأَل ـْ ِرَقاَبُي

  (ٓ){.َ ْكَثَر ِمْف فَباِئِيـْ 

تؿ فييا أنبياء ىي فترة حكـ الممؾ آخاب بف عمرم ىذا الممؾ الذم كأكثر فترة زمنية ق     
 . (ٔ)تكغؿ في عبادة األصناـ كشيد المعابد لعبادتيا

                                                           

سناده صحيح .ٓٔ/ْ(,  ّٖٖٔ, ح ) َْٕ/ُ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده: ُ)  , كا 
 .َّ-ِٗ/ِ( سفر إرميا: ِ)
 .ْ/ُٖ( سفر الممكؾ األكؿ: ّ)
 .ُّ/ُٖ(  المصدر السابؽ: ْ)
 .ِٔ-ِٓ/ٕ( سفر أرميا: ٓ)
 .ِْٔك إسرائيؿ كمكقفيـ مف الذات اإلليية ػ عبد الشككر العركس ػ (  انظر: بنٔ)
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 : اء في ت ع م اضع منو, قاؿ تعالىالةرفف الكر ـ قتؿ األنب  لةد ذكر

لَُّ  َ اْلَمْ َكَنُ  َ َباُء ا ِبَغَضٍب ِمْف اَّللَِّ  .ُ ـْ الذِّ ـْ َكاُن ا َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ  ﴿َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي َذِلَؾ ِبَأنَُّي
 .(ُٔ)سكرة البقرة : . ﴾َ َ ْةُتُم َف النَِّب ِّ َف ِبَغْ ِر اْلَحؽِّ َذِلَؾ ِبَما َعَ ْ ا َ َكاُن ا َ ْعَتُد ف

ـْ َفَفِر ةًا كَ  .ِ ـْ اْ َتْكَبْرُت ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ال َتْيَ ى َ نُفُ ُك ـْ َ َفِر ةًا َتْةُتُم فَ ﴿َ َفُكمََّما َجاَءُك         ﴾ذَّْبُت
 ( .ٕٖ)سكرة البقرة : 

ـْ ُمْؤِمِن فَ  .ّ ـَ َتْةُتُم َف َ ْنِبَ اَء اَّللَِّ ِمْف َقْبُؿ ِإْف ُكنُت  ( .ُٗ)سكرة البقرة :  .﴾﴿ُقْؿ َفِم

َ َ ْةُتُم َف الَِّذ َف َ ْأُمُر َف ِباْلِةْ ِط ِمْف  ﴿ِإفَّ الَِّذ َف َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف النَِّب ِّ َف ِبَغْ ِر َحؽٍّ  .ْ
ـْ ِبَعَذاٍب  َِل ـٍ  ْرُى  ( .ُِ)سكرة آؿ عمراف :  .﴾النَّاِس َفَبشِّ

لَُّ  َ ْ َف َما ثُِةُف ا ِإالَّ ِبَحْبٍؿ ِمْف اَّللَِّ َ َحْبٍؿ ِمْف النَّاِس َ َباُء ا ِبَغَضٍب مِ  .ٓ ـْ الذِّ ْف اَّللَِّ ﴿ُضِرَبْت َعَمْ ِي
ـْ َكاُن ا َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف اأَلنِبَ اَء ِبَغ ْ  ـْ اْلَمْ َكَنُ  َذِلَؾ ِبَأنَُّي ِر َحؽٍّ َذِلَؾ َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي

 ( .ُُِ)سكرة آؿ عمراف :  .﴾ِبَما َعَ ْ ا َ َكاُن ا َ ْعَتُد فَ 

ـْ ُرُ ٌؿ ِمْف َقْبِمي ِباْلَب ِّنَ  .ٔ ـْ َ اِدِق فَ ﴿ُقْؿ َقْد َجاَءُك ـْ ِإْف ُكْنُت ـَ َقَتْمُتُم ُى ـْ َفِم    .  ﴾اِت َ ِبالَِّذي ُقْمُت
 ( .ُّٖ)سكرة آؿ عمراف : 

ْنِبَ اَء ﴿َلَةْد َ ِمَع اَّللَُّ َقْ َؿ الَِّذ َف َقاُل ا ِإفَّ اَّللََّ َفِة ٌر َ َنْحُف َ ْغِنَ اُء َ َنْكُتُب َما َقاُل ا َ َقْتَمُيـْ  .ٕ  اأَل
 ( .ُُٖ)سكرة آؿ عمراف :  .﴾َ َنُة ُؿ ُذ ُق ا َعَذاَب اْلَحِر ؽِ  ِبَغْ ِر َحؽٍّ 

ـْ ُقُم بُ  .ٖ ْنِبَ اَء ِبَغْ ِر َحؽٍّ َ َقْ ِلِي ـْ اأَل ـْ ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َقْتِمِي ـْ َ ُكْفرِِى ـْ ِم ثَاَقُي َنا ُغْمٌؼ َبْؿ ﴿َفِبَما َنْةِضِي
ـْ َفبل ُ ْؤمِ   ( .ُٓٓ)سكرة النساء :  .﴾ُن َف ِإالَّ َقِم بلً َطَبَع اَّللَُّ َعَمْ َيا ِبُكْفرِِى

ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ال َتْيَ ى  َ  .ٗ ـْ ُرُ بًل ُكمََّما َجاَءُى ـْ ﴿َلَةْد َ َخْذَنا ِم ثَاَؽ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َ َ ْرَ ْمَنا ِإَلْ ِي نُفُ ُي
 ( .َٕ)سكرة المائدة : . ﴾َفِر ةًا َكذَُّب ا َ َفِر ةًا َ ْةُتُم فَ 

متأمؿ لكؿ ىذه اآليات يجد أف القرآف الكريـ لـ يذكر اسـ نبي مف األنبياء الذيف قتمكا, كال      
كال الزمف الذم قتؿ فيو ىؤالء األنبياء, كال عمى يد مف قتمكا, كذلؾ ألنو يريد أف يبيف لنا أف كؿ 

 مكا .األنبياء, في كؿ أزماف الييكد كعمى كؿ فئات الشعب الييكدم, كميـ تعرضكا لمقتؿ أك قت
ـْ َكاُن ا َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف النَِّب ِّ َف في قكلو تعالى:   ة ؿ الفخر الرازي ﴿َذِلَؾ ِبَأنَُّي

لحاؽ (ُٔ)سكرة البقرة :  ﴾ِبَغْ ِر اْلَحؽِّ  , ىك عمو لما تقدـ ذكره مف ضرب الذلة كالمسكنة عمييـ كا 
 الغضب بيـ .

(, المعنى أنيـ يستحقكف ما تقدـ ألجؿ ىذه ف بغ ر الحؽنب  تم ف ال  ةأما قكؿ تعالى: )      
 األفعاؿ أيضٌا . 
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لما قاؿ تعالى )بغير حؽ(, كقتؿ األنبياء ال يككف إال عمى ىذا الكجو, كال شؾ بّ ف الرازي 
في اعتقادىـ كخياليـ, حؽ ( أم أنيـ قتمكىـ   ةتم ف النب  ف بغ ر الحؽأف الثاني أقبح, فقكلو : )

 ؿ كانكا عالميف بقبحو, كمع ذلؾ فعمكه.ب

ف هللا يقتميـ كلكنو تعالى قاؿ : القتؿ إإف هللا تعالى لك ذميـ عمى مجرد القتؿ لقالكا      
 الصادر مف هللا قتؿ بحؽ كمف غير هللا قتؿ بغير حؽ .

في حؽ هللا كاعمـ أنو تعالى لما ذكر إنزاؿ العقكبة بيـ بٌيف عمة ذلؾ فبدأ أكالن بما فعمكه      
و بما تمثظـ كىك قتؿ األنبياء, ثـ ناه بما يتمكه في العً ثتعالى كىك جيميـ بو كجحكدىـ لنعمو, ثـ 

يككف منيـ مف المعاصي التي تخٌصيـ, ثـ رٌبع بما يككف منيـ مف المعاصي المتعدية إلى الغير 
 . (ُ)مثؿ االعتداء كالظمـ كذلؾ في نياية حسف الترتيب

ِإفَّ الَِّذ َف َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف النَِّب ِّ َف ِبَغْ ِر َحؽٍّ َ َ ْةُتُم َف الَِّذ َف ﴿عالى: كعف قكلو ت      
 . (ُِآؿ عمراف : سكرة ) ﴾َ ْأُمُر َف ِباْلِةْ ِط ِمْف النَّاسِ 

 لمتكلي اعمـ أنو تعالى لما ذكر مف قبؿ مف يعرض كيتكلى أردفو بصفة ا :قاؿ الفخر الرازي

ركم عف أبي عبيدة بف الجراح أنو قاؿ : قمت  ,﴾َ َ ْةُتُم َف النَِّب ِّ َف ِبَغْ ِر َحؽٍّ ﴿قكلو تعالى 
رجؿ قتؿ نب ًا    رجبًل  مر بالمعر ؼ  نيى رسكؿ هللا أم الناس أشد عذابان يكـ القيامة, قاؿ : "يا 

إ رائ ؿ ثبلث    ربع ف نب ًا مف   ؿ  عف المنكر,  قاؿ ىذه اآل   ثـ قاؿ :  ا  با عب دة قتمت بن 
النيار في  اع   احدة, فةاـ مائ  رجؿ  اثنا عشر رجبًل مف عباد بني إ رائ ؿ فأمر ا مف قتميـ 
بالمعر ؼ,  ني ىـ عف المنكر فةتم ا جم عًا مف فخر النيار في ذلؾ ال ـ  فيـ الذ ف ذكرىـ هللا 

 . (ِ)"تعالى

زكريا, كزعمكا أنيـ قتمكا عيسى بف مريـ فعمى قكليـ يثبت أنيـ  كأيضان القكـ قتمكا يحيى بف     
 كانكا يقتمكف األنبياء .

, تدؿ ىذه اآلية عمى أف ﴾َ َ ْةُتُم َف الَِّذ َف َ ْأُمُر َف ِباْلِةْ ِط ِمْف النَّاسِ ﴿: ثـ  ذكر الرازي
 لعظـ منزلة األنبياء .مقاـ القائـ باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عند الخكؼ تمي منزلتو في ا

        ت عدىـ مف ثـ يذكر الرازم أف هللا بعد أف كصؼ الييكد بيذه الصفات الثبلث 
ـْ ِبَعَذاٍب  َِل ـٍ ﴿قكلو  األ لى: ثبلث جيات: ْرُى  . ﴾َفَبشِّ

ـْ ِفي الدُّْنَ ا َ اآلِخَرةِ ﴿: قكلو :ال جو الثاني  . ﴾ُ ْ َلِئَؾ الَِّذ َف َحِبَطْت َ ْعَماُلُي
                                                           

 . َُُ/ّ: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ( انظرُ)
 . ُِٗ/ٓ: في تفسيره  الطبرم ركاه( ِ)
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ـْ ِمْف َناِ ِر فَ ﴿قكلو تعالى:  :ل جو الثالثا   , كقد بيف هللا في الكعيد األكؿ اجتماع ﴾َ َما َلُي
أسباب اآلالـ كالمكركىات في حقيـ, كبيف بالنكع الثاني زكاؿ أسباب النافع عنيـ بالكمية, كبيف 

 . (1): لزـك ذلؾ في حقيـ عمى كجو ال يككف ليـ ناصر كال دافعبال جو الثالث

لَُّ  َ ْ َف َما ثُِةُف ا﴿عند تفسير قكلو تعالى: ك  ـْ الذِّ  .(ُُِآؿ عمراف : سكرة ). ﴾ُضِرَبْت َعَمْ ِي

كأعمـ أنو تعالى لما بٌيف أنيـ إف قاتمكا رجعكا مخذكليف غير  (ٕ) ة ؿ الفخر الرازي:
  في اآل   م ائؿ : منصكريف, ذكر أنيـ مع ذلؾ قد ضربت عمييـ الذلة,

 : جعمت الذلة ممصقة بيـ كالشيء ييضرب عمى الشيء فييمصؽ بو .ىالم أل  األ ل

الذلة ىي الذؿ كالمراد بو أف يحاربكا كيقتمكا كتغنـ أمكاليـ كتسبى ذرارييـ كتممؾ  الم أل  الثان  :
أراضييـ إال بحبؿ مف هللا, كالمراد إال بعيد مف هللا, كعصمة كذماـ مف هللا كمف المؤمنيف ألنو عند 

 األحكاـ فبل قتؿ كال غنيمة كال سبي. ذلؾ تزكؿ

 كقيؿ الذلة الجزية, ألف فييا ما يكجب الذلة كالصغار.     

كقيؿ المراد بالذلة أنؾ ال ترل فييـ ممكان قاىران كال رئيسان معتبران بؿ ىـ يستخفكف في جميع      
 الببلد ذليمكف ميانكف .

معناه أنيـ مكثكا كلبثكا كدامكا في  ﴾ٍب ِمْف اَّللَِّ َ َباُء ا ِبَغضَ ﴿ثـ قاؿ رحمو هللا : كقكلو      
 غضب هللا, كالمعنى أنيـ مكثكا في غضب مف هللا كحمكا فيو .

ـْ اْلَمْ َكَن ُ ﴿أما قكلو تعالى:  , األكثركف عمى أنيا الجزية. كقاؿ اآلخركف ﴾َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي
ف كاف غ  نيان مكسران .المراد بالمسكنة أف الييكدم يظير مف نفسو الفقر كا 

ـْ َكاُن ا َ ْكُفُر َف ﴿ثـ بٌيف رحمو هللا أف هللا لما ذكر ىذه األنكاع مف الكعيد قاؿ :       َذِلَؾ ِبَأنَُّي
 ثبلث   ن اع مف المكر ىات :, فا ألصؽ بالييكد ﴾ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف اأَلنِبَ اَء ِبَغْ ِر َحؽٍّ 

 : جعؿ الذلة الزمة ليـ .  ليا

 جعؿ غضب هللا الزمان ليـ . ثان يا:

جعؿ المسكنة الزمة ليـ, كعمة ىذا اإللصاؽ أنيـ كانكا يكفركف بآيات هللا كيقتمكف األنبياء  ثالثيا:
 بغير حؽ .

                                                           

 . ُِّ/ٕانظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  ُ))
 . َُٕ/ٖ: الفخر الرازم,  المصدر السابؽانظر:  (ِ)
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ىذه الذلة كالمسكنة إنما التصقت بالييكد بعد ظيكر اإلسبلـ,  (ٔ)  ت اءؿ الفخر الرازي:
ذيف كانكا قبؿ محمد بأدكار كأعصار, فعمى ىذا: المكضع الذم كالذيف قتمكا األنبياء بغير حؽ ىـ ال

حصمت فيو العمة كىك قتؿ األنبياء لـ يحصؿ فيو المعمكؿ الذم ىك الذلة كالمسكنة, كالمكضع الذم 
 حصؿ فيو ىذا المعمكؿ لـ تحصؿ فيو العمة, فكاف اإلشكاؿ الزمان.

ف كانكا لـ يصدر عنيـ قإ :الج اب تؿ األنبياء عمييـ السبلـ, لكنيـ كانكا ف ىؤالء المتأخريف كا 
راضيف بذلؾ فإف أسبلفيـ ىـ الذيف قتمكا األنبياء, كىؤالء المتأخركف كانكا راضيف بفعؿ أسبلفيـ, 
فنسب ذلؾ الفعؿ إلييـ مف حيث كاف ذلؾ الفعؿ القبيح فعبلن آلبائيـ كأسبلفيـ مع أنيـ كانكا 

ة اآليات األخريات التي تكممت عف قتؿ بني إسرائيؿ كىكذا بقي ,مصكبيف ألسبلفيـ في تمؾ األفعاؿ
 لؤلنبياء كجميعيا تدكر في نفس الدائرة, كتتحدث عف نفس الطبائع الخربة كاألخبلؽ الخسيسة .

 ب اف مف قتميـ ال ي د مف األنب اء:
اء قمة قتؿ الييكد كثيران مف األنبياء عمى مدار تاريخيـ, إال أف الذيف عيرفكا مف ىؤالء األنبي     

 قميمة, كىذا باعترافيـ أنفسيـ في كتبيـ, فيـ خير شاىد عمى جرائميـ تجاه ىؤالء األنبياء.

, أشعياء كىك حسب التكراة أحد األنبياء الذيف بيعثكا بعد مكسى  مف ىؤالء األنب اء:
 . (2)ككاف دائـ التكبيخ لقكمو عمى معاصييـ, قتمو الممؾ منسي, نشر بمنشار خشب

اء الذيف قتميـ الييكد أيضان أكريا بف شمعيا, ككاف يتنبأ باسـ الرب, فمما عمـ أف كمف األنبي
الممؾ )ييك ياقيـ( يريد قتمو ىرب إلى مصر, إال أف الممؾ أرسؿ مف أتى بو مف ىناؾ فضرب رأسو 

 . (3)بالسيؼ

 كمنيـ النبي حزقياؿ, كأرميا.

 : ممف  خذ شيرة كب رة النبي زكر ا,  ابنو  ح ى

نيا حممت منو, فيرب منيـ فانفتحت لو إأما زكريا كما تركم كتبيـ فقد اتيمكه بمريـ كقالكا ف     
   شجرة فدخؿ فييا, فبقي عف ردائو ىدب فجاءىـ الشيطاف فدليـ عميو, فقطعكا الشجرة بالمنشار 

 . (4)كىك فييا
                                                           

 . ََِ/ٖالغيب : الفخر الرازم,  انظر: مفاتيح (ُ)
 . ُِٗ/ٕ( انظر: مكسكعة تاريخ األقباط كالمسيحية : زكي شنكدة , ِ)
 . ِّ-َِ/ِٔ( انظر: سفر أرميا : ّ)
 . ُّٔ( انظر: الييكد في تفسير الطبرم : يكسؼ الحكشاف , ْ)



 

-َُّ- 
 

يَّا ِلَكْي يَؤْتَِي َعلَْيُكْم ُكلُّ دٍَم زِكيٍّ ُسِفَن َعلَ  األَْرِض، مِ } َِ ِدّيِك إِلَ  دَِم َزَكِريَّا ْبِن بََر ْن دَِم َهابِيَل الِصّ

بَحِ 
ٍْ ي لَتَْلتُُموهُ بَْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَم ٍِ  .(ُ){.الَّ

أما عف يحيى بف زكريا عميو السبلـ, فقد ذكر الطبرم أف ممكان مف ممكؾ الركماف      
كىي ال تحؿ لو فنياه يحيى عف ذلؾ فحنؽ  ,أراد أف ينكح امرأة أخيو )ىيركديا( (ِ) )ىيركدكس(

يحيى, فعمدت إلى ابنتيا كزينتيا كأرسمتيا إلى الممؾ حيف جمس إلى الشراب, )ىيركدكس( عمى 
كأمرتيا أف تسقيو, كأف تعرض لو, فإف أرادىا عمى نفسيا أبت حتى يؤتى برأس يحيى بف زكريا في 

لت : ما أريد إال ىذا, فأمر فأتى برأسو طست, ففعمت ذلؾ فقاؿ ليا كيحؾ سميني غير ىذا, فقا
 . (3)كالرأس يتكمـ كيقكؿ ال تحؿ لؾ ال تحؿ لؾ

, ككذلؾ في  ُِ-ّ/ُْكقد كرد ذكر قصة مقتؿ يحيى عميو السبلـ في إنجيؿ متى :      
 . ِٗ-ُٕ/ٔإنجيؿ مرقس : 

 المطمب الرابع
   ؼ األنب اء عم يـ ال بلـ بالنةائص  المعائب

اؿ اصطفاىـ هللا كاختارىـ مف بيف الخمؽ, كمٌيزىـ عف بقية الناس بمميزات األنبياء رج     
مقي منو في الجانب  تؤىميـ لحمؿ أعباء الرسالة, ككاف ىذا التميز أكثر كضكحان في الجانب الخي

مقي, فيـ في الدرجة العميا في حسف الخمؽ كالبعد عف المعائب كالرذائؿ كالنقائص, كهللا سبحانو  الخى
, كىي جارية عمى كؿ األنبياء, كقد (ُْسكرة طو : ).﴾َ اْ َطَنْعُتؾ لَنْف ي﴿: مكسى  يقكؿ عف

 عصـ هللا ىؤالء األنبياء عف أم عمؿ ييخؿ بالدعكة كالنبكة.
كقد أعمى هللا مف قدر ىؤالء األنبياء فأثنى عمييـ ثناءن حسنان, كجعميـ قدكة البشر عمى مدار      

مع ىذا فما "أف تعجب مف أمر أعجب مف قصص كقيصاص التكراة حياتيـ, كحياة اإلنسانية, ك 
الذيف أطمقكا العناف لخياليـ المريض, كأفكارىـ الخبيثة التي تبث سمكميا كأمراضيا عمى صفحات 
كتاب ييفترض أف يككف مقدسان)كما يزعمكف(, كال ندرم مصدر القداسة في ىذه القصص القبيحة, 

مؽ,  أك الحكايات األسطكرية الفاضحة, مؽ كالخي كالخياالت الماجنة عف أشخاص أكمؿ هللا ليـ الخى
  (ْ)كجعميـ لمناس قادة كلمبشر سادة, فما ليؤالء القكـ يجعمكف منيـ أضحككة األجياؿ".

                                                           

 .ّٓ/ّّانجيؿ متى:   (ُ)
بير, حكـ الجميؿ في عيد المسيح عميو السبلـ, أمر ـ(, ابف ىيركدكس الكّٗ –ؽ.ـ ُِ( ىيركدس أنتيباس: )ِ)

بقطع رأس يكحنا المعمداف الذم اعترض عمى زكاجو مف ىيركدياس, رفض محاكمة المسيح كأعاده إلى 
 (.ٗٗ/ٓبيبلطس النبطي. )انظر: مكسكعة المكرد: البعمبكي, 

 . َِ/ُٓ( انظر: جامع البياف : الطبرم , ّ)
 .َّ, صََِّدر الييكدية كالنصرانية :السيد سبلمة غنمي, مطابع الكليد, القاىرة, ( محمد كاألنبياء في المصاْ)



 

-ُُّ- 
 

كاإلسبلـ كالمسممكف ينظركف إلى النبكة عمى أنيا أمره خاصه يختص هللا بو شخصان دكف       
ال عبلقة لو بجنس أك عائمة أك دـ أك لكف, كأف األنبياء رجاؿ الناس جميعان, فيي اصطفاء رٌباني 

مطيركف معصكمكف عف كؿ ما يشيف كيعيب كيخدش في المركءة كالكرامة, حياتيـ قبؿ النبكة 
خالية مف كؿ الدنس كالمعايب, فبل شربكا خمران كال ارتكبكا فاحشة, كال سجدكا لصنـ, أك قتمكا أك 

 نيـ األخبلؽ البذيئة مف كذب أك غش أك حسد أك غيبة.ظممكا أك سرقكا, كلـ ييعرؼ ع

كلقد اختمط عند الييكد األنبياء الصادقكف كاألنبياء الكاذبكف, حتى أف تقديسيـ لمكذبة كاف       
: كتابيـ المزعـكأعظـ كأكثر مف إجبلليـ كاحتراميـ لؤلنبياء الصادقيف, يؤكد ذلؾ ما نقرأه في 

 اْلَكْرَمِؿ, َ َ ْنِبَ اَء اْلَبْعِؿ َ ْرَبَع اْلِمَئِ  َ اْلَخْمِ  َف, ِإَليَّ ُكؿَّ ِإْ رَاِئ َؿ ِإَلى َجَبؿِ  َفاآلَف َ ْرِ ْؿ َ اْجَمعْ }
َ اِري َ ْرَبَع اْلِمَئِ  الَِّذ َف َ ْأُكُم َف َعَمى  (ٔ){.َماِئَدِة ِإ زَاَبؿَ  َ َ ْنِبَ اَء ال َّ

 :بلـعم يـ ال  نب اءال ي د بو األ    ؼمف  خطر ما   
 االتياـ بعبادة األ ناـ: .ٔ
دكنييف, كممككـ آلية العمكنييف, كأنو صيعبد آلية عشتكرت آلية ال فقد زعمكا أف سميماف . أ

َ َكاَف ِفي َزَماِف َشْ ُخ َخِ  ُ َمْ َماَف َ فَّ ِنَ اَءُه َ َمْمَف َقْمَبُو َ رَاَء فِلَيٍ  ُ ْخَرى, }تزكج مف الكثنٌيات : 
ـْ َ ُكْف َقمْ  َفَذَىَب ُ َمْ َماُف َ رَاَء َعْشُت َرَث ِإلَيِ   .ُبُو َكاِمبًل َمَع الرَّبِّ ِإلِيِو َكَةْمِب َداُ َد َ ِب وِ َ َل

ـْ َ ْتَبِع الرَّبَّ  .ال ِّ ُد ِن ِّ َف, َ َمْمُك ـَ ِرْجِس اْلَعمُّ ِن ِّ فَ  , َ َل رَّ ِفي َعْ َنِي الرَّبِّ َ َعِمَؿ ُ َمْ َماُف الشَّ
 . (ِ){َكَداُ َد َ ِب وِ َتَماًما 

ـَ اْلَعْبُد ِإنَُّو َ  َّاٌب﴾ ﴿أيف ىذا مما ذكره القرآف الكريـ:            َ َ َىْبَنا ِلَداُ  َد ُ َمْ َماَف ِنْع
 .(َّ)سكرة ص : 

 َ َ ْدِخْمِني ِبَرْحَمِتؾَ  ﴿َ َ ْف َ ْعَمَؿ َ اِلحًا َتْرَضاهُ قكلو تعالى : قاؿ الفخر الرازي رحمو هللا : 
اِلِح فَ  ﴿َ َ ْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ , كأما طمب ثكاب اآلخرة فقكلو : (ُٗ)سكرة النمؿ : آية  ﴾ِفي ِعَباِدَؾ ال َّ

اِلِح َف﴾ , كالصالح الكامؿ الذم ال يعصي هللا تعالى, كال ييـ بمعصية كىذه درجة ِفي ِعَباِدَؾ ال َّ
 . (3)عالية

عبدكا األصناـ كبرضاء  أف أبناء يعقكب ذلؾ ك الييكد زعـ كذبيـ عمى  عة ب   بنائو: ب.
اْعِزلُوا اآلِلَهةَ اْلغَِريبَةَ الَّتِي بَْينَُكْم َوتََطهَُّروا »فَمَاَل يَْعمُوُب ِلبَْيتِِه َوِلُكِلّ َمْن َكاَن َمعَهُ:  }مف يعقكب: 

ي اْستََجاَب ِلي فِي يَْوِم  َوْلنَمُْم َونَْصعَْد إِلَ  بَْيِت إِيَل، فَؤَْصنَعَ  .َوأَْبِدلُوا ثِيَابَُكمْ  ٍِ ٍْبًَحا هلِل الَّ ُهنَاَن َم

                                                           

 .ُٗ/ ُٖ( سفر الممكؾ األكؿ : ُ)
 .ٔ-ْ/ُُ( سفر الممكؾ األكؿ: ِ)
 . ُٖٓ/ِْ( انظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ّ)



 

-ُِّ- 
 

ي ٍََهْبُت فِيهِ  ٍِ فَؤَْعَطْوا يَْعمُوَب ُكلَّ اآلِلَهِة اْلغَِريبَِة الَّتِي فِي أَْيِديِهْم  ِضيمَتِي، َوَكاَن َمِعي فِي الطَِّريِك الَّ

 . (ُ) {تَْحَت اْلبُْطَمِة الَّتِي ِعْندَ َشِكيمَ َواألَْلَراِط الَّتِي فِي آٍَانِِهْم، فََطَمَرَها يَْعمُوُب 

ـْ ُشَيَداَء ِإْذ َحَضرَ لكف الةرفف  ة ؿ ش ئًا فخرًا:  ـْ ُكنُت َ ْعُة َب اْلَمْ ُت ِإْذ َقاَؿ ِلَبِن ِو َما  ﴿َ 
لَََٰو فَباِئَؾ ِإْبرَاِى ـَ  َتْعُبُد َف ِمف َبْعِدي ْ َماِع ؿَ  َقاُل ا َنْعُبُد ِإلَََٰيَؾ َ اِ  ْ َحاَؽ ِإلًََٰيا َ اِحًدا َ َنْحُف َلُو  َ اِ  َ اِ 

 .(ُّّ)سكرة البقرة :  .ُمْ ِمُم َف﴾

كعف كصية يعقكب ألبنائو حينما حضرتو الكفاة فاآلية تتحدث عف  (ِ): ة ؿ الفخر الرازي
, كفي مبالغة يعقكب في كصية بنيو في الديف كاإلسبلـ, كمف قبؿ ىذه الكصية كصية إبراىيـ 

 الييكد كالنصارل .ذلؾ حجة عمى 

, فييا جكاز تقميد األبناء لآلباء في العبادة ﴿َما َتْعُبُد َف ِمْف َبْعِدي﴾كفي قكلو تعالى:      
الحقة, كفييا طريؽ التعميـ عف الرسؿ, فبل مجاؿ لمعرفة هللا إال بالتعميـ مف الرسكؿ أك اإلماـ, 

األكثاف فخاؼ عمى بنيو بعد كفاتو, فقاؿ كقيؿ أف يعقكب لما دخؿ مصر رأل أىميا يعبدكف النيراف ك 
ليـ ىذا القكؿ تحريضان ليـ عمى التمسؾ بعبادة هللا تعالى, كالمعنى أني قصصت عميكـ أخبارىـ 
كما كانكا عميو مف اإلسبلـ كالدعكة إلى اإلسبلـ, فميس لكـ نفع في سيرتيـ دكف أف تفعمكا ما فعمكه, 

ف أبيتـ  لـ تنتفعكا بأفعاليـ . فإف أنتـ فعمتـ ذلؾ انتفعتـ, كا 

ي }قدـ قربانان لمشيطاف: كاف يي  كمنيا أيضان دعكاىـ أف ىاركف ج.  ٍِ ُب َهاُروُن التَّْيَس الَّ َويُمَِرّ

ِطيَّةٍ  ََ ِبّ َويَْعَملُهُ ٍَبِيَحةَ  َرَجْت َعلَْيِه اْلمُْرَعةُ ِللرَّ َرَجْت َعلَْيِه اْلمُْرَعةُ  .ََ ََ ي  ٍِ ا التَّْيُس الَّ َوأَمَّ

يَّةِ لِ  ، ِليَُكِفَّر َعْنهُ ِليُْرِسلَهُ إِلَ  َعَزاِزيَل إِلَ  اْلبَِرّ ِبّ  . (ّ) {عََزاِزيَل فَيُولَُف َحيًّا أََماَم الرَّ

 اتياـ األنب اء عم يـ ال بلـ ب ناع  األ ناـ:  .ٕ
   ؿ حية مف النحاس كذلؾ بأمر مف هللا لشفاء المرضى :اثيصناعة تمب  اتياـ مكسىمنيا  . أ

بُّ ِلُموَس : فَمَ } اْصنَْع لََن َحيَّةً ُمْحِرلَةً َوَضْعَها َعلَ  َرايٍَة، فَُكلُّ َمْن لُِدَغ َونََظَر إِلَْيَها »اَل الرَّ

ايَِة، فََكاَن َمتَ  لَدََغْت َحيَّةٌ إِْنَسانًا َونََظَر  يَْحيَا فََصنََع ُموَس  َحيَّةً ِمْن نَُحاٍس َوَوَضعََها َعلَ  الرَّ

 . (ٗ) {ِة النَُّحاِس يَْحيَاإِلَ  َحيَّ 

اْنِزُعوا »فَمَاَل لَُهْم َهاُروُن:  }زعميـ أف ىاركف ىك الذم صنع العجؿ الذىبي كأمرىـ بعبادتو : ب. 

الٍََّهِب  طَ أَْلَراَط الٍََّهِب الَّتِي فِي آٍَاِن نَِسائُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَنَاتُِكْم َواتُونِي بَِها فَنََزَع ُكلُّ الشَّْعِب أَْلَرا
َرهُ بِاِِإْزِميِل، َوَصنَعَهُ ِعْجالً  .الَّتِي فِي آٍَانِِهْم َوأَتَْوا بَِها إِلَ  َهاُرونَ  ٍَ ٍِلَن ِمْن أَْيِديِهْم َوَصوَّ ََ َ فَؤ

                                                           

 ْ-ِ/ّٓ( سفر التككيف: ُ)
 . ُٖ/ْانظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم ,  (ِ)
 .َُ-ٗ/ُٔ :(  سفر البلكييفّ)
 .ٗ-ٖ/ُِ: ( سفر العددْ)



 

-ُّّ- 
 

ا نََظرَ »َمْسبُوًكا. فَمَالُوا:  ِه آِلَهتَُن يَا إِْسَرائِيُل الَّتِي أَْصعَدَتَْن ِمْن أَْرِض ِمْصَر فَلَمَّ ٍِ َهاُروُن بَنَ   ه

ٍْبًَحا أََماَمهُ، َونَادَى َهاُروُن َولَاَل:  بِّ »َم  .(ُ) {َغدًا ِعيدٌ ِللرَّ

ْمَنا َ ْ زَارًا ِمْف ِز َنِ  : إال أف القرآف يفضح أكاذيبيـ       ﴿َقاُل ا َما َ ْخَمْفَنا َمْ ِعَدَؾ ِبَمْمِكَنا َ َلِكنَّا ُحمِّ
اِمِريُّ  اْلَةْ ـِ َفَةَذْفَناَىا َفَكَذِلؾَ  َلُو  , َْلَةى ال َّ ـْ َ اِ  ـْ ِعْجبًل َجَ دًا َلُو ُخَ اٌر َفَةاُل ا َىَذا ِإَلُيُك َفَأْخَرَج َلُي

ـْ َضرًّا َ ال َنْفعًا﴾ ,ُم َ ى َفَنِ يَ  ـْ َقْ اًل َ ال َ ْمِمُؾ َلُي  . (ٖٗ-ٕٖ)سكرة طو :  .َ َفبل َ َرْ َف َ الَّ َ ْرِجُع ِإَلْ ِي

, قذفكىا في مكضع أمرىـ السامرم بذلؾ, ثـ قالكا ﴿َفَةَذْفَناَىا﴾قكلو  : ؿ الفخر الرازميقك 
ـْ ِعْجبًل َجَ دًا فكذلؾ ألقى السامرم أم فعؿ, السامرم مثؿ ما فعمنا, أما قكلو تعالى :  ﴿َفَأْخَرَج َلُي

 . (2) , اختمفت األقكاؿ في أنو ىؿ كاف ذلؾ الجسد حيان أـ ال. َلُو ُخَ ار﴾

 بالكذب في التبم غ عف هللا:عم يـ ال بلـ ء نب ااتياـ األ  .ٖ
  : ند نفسو مدعيان أنيا كحي مف الربكمنيا زعميـ أف نبييـ حنينيا كذب في مسألة مف ع      

{  : ـْ ُ ْرِ ْمَؾ, َ َ ْنَت َقْد جَ »َفَةاَؿ ِإْرِمَ ا النَِّبيُّ ِلَحَنِن َّا النَِّبيِّ ْعَب اْ َمْع َ ا َحَنِن َّا. ِإفَّ الرَّبَّ َل َعْمَت ىَذا الشَّ
َنَ  َتُم ُت, أَلنََّؾ  .َ تَِّكُؿ َعَمى اْلَكِذبِ  : ىَأَنَذا َطاِرُدَؾ َعْف َ ْجِو اأَلْرِض. ىِذِه ال َّ ذِلَؾ ىَكَذا َقاَؿ الرَّبُّ

ْيرِ  َنِ  ِفي الشَّ ابعِ  َتَكمَّْمَت ِبِعْ َ اٍف َعَمى الرَّبِّ َفَماَت َحَنِن َّا النَِّبيُّ ِفي ِتْمَؾ ال َّ  . (ّ) {ال َّ

اِمَرِة َحَماَق ً }كمنيا:        َ ِفي . َتَنبَُّأ ا ِباْلَبْعِؿ َ َ َضمُّ ا َشْعِبي ِإْ رَاِئ ؿَ  .َ َقْد رََ ْ ُت ِفي َ ْنِبَ اِء ال َّ
ـَ رََ ْ ُت َما ُ ْةَشَعرُّ  رِّ َ ُ شَ  ِمْنُو. َ ْفِ ُة َف َ َ ْ ُمُك َف ِباْلَكِذِب, َ ْنِبَ اِء ُ  ُرَشِم  دُِّد َف َ َ اِدَي َفاِعِمي الشَّ

 .(ٗ){.َ ْرِجُع ا اْلَ اِحُد َعْف َشرِّهِ  َحتَّى الَ 

ـْ َ َما َ ْعُبُد َف ِمْف ُد ِف  أما القرآف الكريـ فيصؼ األنبياء بالصدؽ فيقكؿ :       ﴿َفَممَّا اْعَتَزَلُي
ـْ ِلَ اَف ِ ْدٍؽ  ,ا َنِبّ اً اَّللَِّ َ َىْبَنا َلُو ِإْ َحَؽ َ َ ْعُة َب َ ُكبلِّ َجَعْمنَ  ـْ ِمْف َرْحَمِتَنا َ َجَعْمَنا َلُي َ َ َىْبَنا َلُي

  . (َٓ-ْٗ)سكرة مريـ :  .َعِمّ ًا﴾

لما اعتزليـ في  اعمـ أنو ما خسر عمى هللا أحد, فإف إبراىيـ " : ة ؿ الفخر الرازي
ينان كال دنيا, بؿ نفعو فعكضو دينيـ كفي بمدىـ, كاختار اليجرة إلى ربو حيث أمره لـ يضره ذلؾ د

أكالدان أنبياء, كال حالة في الديف كالدنيا لمبشر أرفع مف أف يجعؿ هللا لو رسكالن إلى خمقو, كيمـز 
الخمؽ طاعتو كاالنقياد لو مع ما يحصؿ فيو مف عظيـ المنزلة في اآلخرة, فصار جعمو إياىـ أنبياء 

 كة ما كىب مف الماؿ كالجاه ػػػع النبػو مػػػف رحمتػػـ مػػػب ليػػػـ كىػث رة,ػػػا كاآلخػػػي الدنيػػـ فػػمف أعظـ النع
                                                           

 ٔ-ِ/ِّ( سفر الخركج: ُ)
 .   ََُ/ِِ(  انظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ِ)
 .ُٕ-ُٓ/ِٖ( سفر إرميا: ّ)
 .ُْ-ُّ/ ِّ( سفر أرميا: ْ)



 

-ُّْ- 
 

 . (ُ)"كاألتباع كالنسؿ الطاىر كالذرية الطيبة

 : مث ؿ  ا  ةاع المجازر ال حش  اتياـ األنب اء عم يـ ال بلـ بالةتؿ  الت .ٗ
ـْ ُم َ ى: َ َقاَؿ  }بقي أحدان ذكران أك أنثى : أمر بمذبحة ال يي  منيا أف مكسى   . أ ـْ »َلُي َىْؿ َ ْبَةْ ُت

, َ َبَب ِخَ اَنٍ  ِلمرَّبِّ ِفي َ مْ  ـَ ِر ُكؿَّ ُ ْنَثى َح ًَّ  ِإفَّ ىُؤاَلِء ُكفَّ ِلَبِني ِإْ رَاِئ َؿ, َحَ َب َكبَلـِ َبْمَعا
اِؿ. َ ُكؿَّ اْمرََ ٍة َعَرَفْت َرُجبًل َفُغ َر, َفَكاَف اْلَ َبُأ ِفي َجَماَعِ  الرَّبِّ َفاآلَف اْقُتُم ا ُكؿَّ َذَكٍر ِمَف اأَلْطفَ 

ـْ َ ْعِرْفَف ُمَضاَجَعَ  َذَكٍر  .ِبُمَضاَجَعِ  َذَكٍر اْقُتُم َىا لِكْف َجِم ُع اأَلْطَفاِؿ ِمَف النَِّ اِء المََّ اِتي َل
ـْ َح َّاتٍ    .(ِ) { َ ْبُة ُىفَّ َلُك

َ َكاَف ِفي َ ْقِت اْلَمَ اِء َ فَّ َداُ َد }: كمنيا أف داكد تآمر عمى قتؿ أكريا الحثي ليحظى بزكجتو ب. 
ُـّ. َ َكاَنِت  ْطِح اْمرََ ًة َتْ َتِح ى َعَمى َ ْطِح َبْ ِت اْلَمِمِؾ, َفرََ ى ِمْف َعَمى ال َّ ـَ َعْف َ ِر رِِه َ َتَمشَّ َقا

 ََلْ َ ْت ىِذِه َبْثَشَبَع »ِة, َفَةاَؿ َ اِحٌد: َفَأْرَ َؿ َداُ ُد َ َ َأَؿ َعِف اْلَمْر َ  .اْلَمْرَ ُة َجِم َمَ  اْلَمْنَظِر ِجدِّا
ـَ اْمرََ َة ُ  ِر َّا اْلِحثِّيِّ  َباِح َكَتَب َداُ ُد َمْكُت ًبا ِإَلى ُ  فَب َ َ ْرَ َمُو ِبَ ِد ُ  ِر َّا.. ِبْنَت  َِل َعا  .َ ِفي ال َّ

ِد َدِة, َ اْرِجُع ا ِمْف َ رَاِئِو َفُ ْضَرَب  اْجَعُم ا ُ  ِر َّا ِفي َ ْجوِ »َ َكَتَب ِفي اْلَمْكُت ِب َ ُة ُؿ:  اْلَحْرِب الشَّ
 (ّ).{َ َ ُم تَ 

كذلؾ قتؿ أكالد يعقكب ألىؿ ك كذلؾ زعميـ أف سميماف قتؿ أخاه أدكنيا أكؿ ما تكلى الحكـ, ج. 
 شكيـ غدران كىـ جرحى .

ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َ ْنَعْمَت َعَميَّ َ َعَمى ﴿َ َقاَؿ َربِّ َ ْ زِْعِني َ ْف َ ْشُكَر كعف سميماف قاؿ تعالى :       
اِلِح َف﴾  .(ُٗ)سكرة النمؿ : .َ اِلَديَّ َ َ ْف َ ْعَمَؿ َ اِلحًا َتْرَضاُه َ َ ْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي ِعَباِدَؾ ال َّ

لما طمب في الدنيا اإلعانة عمى الخيرات طمب أف يجعمو هللا في   ة ؿ الفخر الرازي:
لصالحيف, دليؿ عمى أف دخكؿ الجنة برحمة هللا كفضمو ال باستحقاؽ مف جانب العبد, اآلخرة مف ا

 . (ْ) كسميماف طمب ما يككف كسيمة إلى ثكاب الجنة أكالن, ثـ طمب ثكاب اآلخرة ثانيان.

 اتياميـ األنب اء عم يـ ال بلـ بالفاحش : .٘
اإلنساف كحاشا أف يفعؿ  ,يبكالحديث في ىذا الجانب طكيؿ ككمو مميء بالمخازم كاألكاذ      

 أنبياء هللا مثؿ ىذا, كمف األمثمة عمى ذلؾ : السكم مثؿ ذلؾ فكيؼ ب
                                                           

 .ُِّ/ُِ( مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 .ُٖ-ُٓ/ُّ: ( سفر العددِ)
 . مختصر .ُٓ-ِ/ُُالثاني: ( سفر صمكئيؿ ّ)
 . ُُٖ/ِْ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ْ)



 

-ُّٓ- 
 

في حيف يتحدث عنو القرآف الكريـ  سنة . َُّزعميـ أف آدـ زنى بشيطانة اسميا ليميت لمدة . أ
َـّ اْجَتَباُه َربُُّو َفتَاَب َعَمْ ِو َ َىَدى﴾حديث تكريـ كىداية :   (.ُِِو : )سكرة ط. ﴿ُث

ثـ اصطفاه فتاب عميو أم عاد عميو بالعفك بالمغفرة, كىداه رشده حتى   ب ف الفخر الرازي:
 . (ُ)رجع إلى الندـ كاالستغفار, كقبؿ هللا منو ذلؾ, 

ِإَلْ ِو, َ َكاَف ِفي اْلَمَ اِء َ نَُّو َ َخَذ َلْ َئَ  اْبَنَتُو َ َ َتى ِبَيا }بابنة خالو كأنجب منيا :  ىأف يعقكب زنب. 
َباِح ِإَذا ِىَي َلْ َئ ُ  , َفَةاَؿ َفَدَخَؿ َعَمْ َيا َ َ ْعَطى اَلَباُف ِزْلَفَ  َجاِرَ َتُو ِلَمْ َئَ  اْبَنِتِو َجاِرَ ً  َ ِفي ال َّ

 . (ِ) {َما ىَذا الَِّذي َ َنْعَت ِبي؟  ََلْ َس ِبرَاِح َؿ َخَدْمُت ِعْنَدَؾ؟ َفِمَماَذا َخَدْعَتِني»ِلبَلَباَف: 
ِغ َرِة:  }"زعميـ أف لكطان زنى بابنتيو : ج.  َ ُب َنا َقْد َشاَخ, َ َلْ َس ِفي اأَلْرِض َرُجٌؿ »َ َقاَلِت اْلِبْكُر ِلم َّ

َـّ َنْ ِةي َ َباَنا َخْمرًا َ َنْضَطجُع َمَعُو, َفُنْحِ ي ِمْف َ ِب َنا َنْ بًل  .ِلَ ْدُخَؿ َعَمْ َنا َكَعاَدِة ُكؿِّ اأَلْرضِ  َىُم
ـْ ِباْضطِ  ـْ َ ْعَم َجاِعَيا َفَ َةتَا َ َباُىَما َخْمرًا ِفي ِتْمَؾ المَّْ َمِ , َ َدَخَمِت اْلِبْكُر َ اْضَطَجَعْت َمَع َ ِب َيا, َ َل

ـْ ِباْضِطَجاِعَيا َ اَل ِبِةَ اِمَيا َفحَ  .. َ اَل ِبِةَ اِمَيا ـْ َ ْعَم ِغ َرُة َ اْضَطَجَعْت َمَعُو, َ َل ِبَمِت َ َقاَمِت ال َّ
 . (ّ) {اْبَنتَا ُل ٍط ِمْف َ ِب ِيَما

َفَأْرَ َؿ َداُ ُد ُرُ بًل َ َ َخَذَىا,  }: كما سبؽ ذكره زعميـ أف داكد زنى بزكجة قائده أكريا الحثي د. 
َـّ َرَجَعْت ِإَلى َبْ ِتَيا  َ  َحِبَمِت اْلَمْرَ ُة, َفَدَخَمْت ِإَلْ ِو, َفاْضَطَجَع َمَعَيا َ ِىَي ُمَطيََّرٌة ِمْف َطْمِثَيا. ُث

 . (ْ) {ِإنِّي ُحْبَمى»َفَأْرَ َمْت َ َ ْخَبَرْت َداُ َد َ َقاَلْت: 

أف منيا كشع أخذ لنفسو امرأة زنا بأمر الرب, ك يكغير ىذه المخازم الكثير, منيا أف النبي 
طريؽ أف عيسى ابف مريـ ىك ابف زنا, أتت بو أمو عف كمنيا أمنكف ابف داكد زنى بأختو ثامار, 

 الفاحشة .

 :اتياميـ األنب اء عم يـ ال بلـ بشرب الخمر  ال كر .ٙ
َ اْبَتَدَ  ُن ٌح َ ُك ُف َفبلًَّحا َ َغَرَس َكْرًما َ َشِرَب }شرب الخمر كسكر كتعٌرل :  ان منيا أف نكح

 . (ٓ) {ِمَف اْلَخْمِر َفَ ِكَر َ َتَعرَّى َداِخَؿ ِخَباِئوِ 

   ﴿ِق َؿ َ ا ُن ُح اْىِبْط ِبَ بلـٍ ِمنَّا َ َبَرَكاٍت َعَمْ َؾ  :بكؿ خيرحيف أف القرآف يذكر نكح  في     
﴾ػػِ َؿ َ ا ُن ُح اْىبػػػ﴿ِق و : ػػػقكل( . ْٖ)سكرة ىكد : . َ َعَمى ُ َمـٍ ِممَّْف َمَعَؾ﴾   كح ػد هللا نػػػ, كعْط ِبَ بلـٍ

                                                           

 . ُِٔ/ِِ: الفخر الرازم ,  مفاتيح الغيب( انظر: ُ)
 .ِٓ-ِّ/ِٗ( سفر التككيف: ِ)
 ., باختصارّٔ-ُّ/ُٗ( سفر التككيف: ّ)
 .ٓ-ْ/ُُ( سفر صمكئيؿ الثاني: ْ)
 ُِ-َِ/ٗ( سفر التككيف: ٓ)
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 اآل   بأمر ف:في 

 السبلمة. األ ؿ:

عبارة عف الدكاـ كالبقاء الثابت, كنيؿ األمؿ, كمف ىذا أيضان أنو جعؿ  , كالبركة: ح  ؿ البرك ثان اً 
نكحان أبا لمبشر, ألف جميع مف بقي كانكا مف نسمو, فكؿ مف كاف عمى األرض مات بالغرؽ, كلـ 

ف مف كاف في السفينة كاف إ كقيؿيحصؿ النسؿ إال مف ذرية نكح, فالخمؽ كميـ مف نسمو كذريتو, 
مى كبل التقديريف فالخمؽ كميـ إنما تكلدكا منو كمف أكالده, كىذا ىك المراد مف مف نسمو كذريتو, كع

 البركات التي كعده هللا بيا .

ثـ انتيت اآلية ببياف أف مف يستكلدكف مف نسؿ نكح سيككف منيـ المؤمنكف كىـ الذيف       
دنيا ثـ في اآلخرة يمسيـ سبلـ هللا كبركاتو كىـ أىؿ اإليماف, كمنيـ مف سيمتعيـ مدة في ال سينالكف

 . (ُ)عذاب أليـ

       كالحمؿ  ماأباىما خمران كمضاجعتي ماكسقيي لكط  يكقد سبؽ الحديث عف ابنت      
 .منو سفاحان 

  : كسحاؽ لمخمر عمى يد ابنو يعقكب حينما خدعو يعقكب كأكىمو أنو عيىسإكذلؾ شرب       
ْمًرا فََشِربَ  فَمَدََّم لَهُ فَؤََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ  } ََ} (ِ) . 

اِلِح ف يقكؿ: كالقرآف حينما يتحدث عف إسحاؽ  ْرَناُه ِبِإْ َحَؽ َنِبّ ًا ِمْف ال َّ  ,﴿َ َبشَّ
 . (ُُّ-ُُِ)سكرة الٌصافات:  .َ َباَرْكَنا َعَمْ ِو َ َعَمى ِإْ َحَؽ﴾

ْرَناُه ِبِإْ َحَؽ َنِبّ ًا ِمفْ كأما قكلو  يقكؿ الفخر الرازم : اِلِح َف﴾ ﴿َ َبشَّ  , البركة ىنا فيياال َّ
 أف هللا أخرج جميع أنبياء بني إسرائيؿ مف صمب إسحاؽ. األ ؿ:كجياف: 

سحاؽ إلى يكـ القيامة, ألف البركة عبارة عف الدكاـ  الثاني: أنو أبقى الثناء الحسف عمى إبراىيـ كا 
 .(ّ)كالثبات

 :  يـ ال بلـ بالرقص  المي   المعب  ؼ األنب اء عم .ٚ
تِِه أََماَم }كمف ذلؾ أف داكد كاف يرقص أماـ الرب بكؿ قكة :          َوَكاَن دَاُودُ يَْرلُُص بُِكِلّ لُوَّ

بِّ   َوأَْفَرَز دَاُودُ }داف كالرباب كالصنكج : ػػػف بالعيػػيستخدـ المتنبئي ـ أف داكد ػػا زعميػػكمني .(ْ){الرَّ

                                                           

 . ٕ/ُٖح الغيب : الفخر الرازم , ( انظر: مفاتيُ)
 ِٓ/ِٕ( سفر التككيف: ِ)
 . ُٗٓ/ِٔ, : الفخر الرازم( انظر: مفاتيح الغيبّ)
 .ُْ/ٔ( سفر صمكئيؿ الثاني: ْ)
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ْدَمِة بَنِي آَسا َِ نُوجِ َوُرَإَساُ  اْلَجْيِش ِلْل بَاِب َوالصُّ  . (ُ){َف َوَهْيَماَن َويَدُوثُوَن اْلُمتَنَبِّئِيَن بِاْلِعيدَاِن َوالرَّ

    ﴿َ اْذُكْر َعْبَدَنا َداُ  َد َذا اأَلْ ِد ِإنَُّو َ  َّاٌب﴾قاؿ تعالى في القرآف الكريـ :  كأما داكد      
فَّ َلُو ِعْنَدَنا َلُزْلفَ  :, كقاؿ (ُٕ)سكرة ص :   .(ِٓ)سكرة ص : . ى َ ُحْ َف َمآٍب﴾﴿َ اِ 

, في اآلية رفع لقدر ﴿َ اْذُكْر َعْبَدَنا َداُ  َد َذا اأَلْ ِد ِإنَُّو َ  َّاٌب﴾أما قكلو :  :قاؿ الفخر الرازي
داكد حينما كصفو بككنو عبدان لو, ففي ذلؾ غاية التشريؼ, كىذا دليؿ عمى عمك درجتو, كىي 

أم ذا القكة عمى أداء  ﴿َذا اأَلْ ِد﴾بسبب االجتياد في الطاعة, كأما مشعرة بأنو حقؽ معنى العبكدية 
داكد كاف رٌجاعان في أمكره كميا إلى  أم أف ﴿ِإنَُّو َ  َّاٌب﴾الطاعة كاالحتراز عف المعاصي, كقكلو 

 . (ِ)طاعة هللا
كمنيا زعميـ أف  :مع هللا تعالى  ؼ األنب اء عم يـ ال بلـ بالجفاء    ء األدب  .ٛ

َفَرَجَع ُم َ ى }كاجو الرب بجرأة قاسية كأسمكب صادـ عمى تعذيب فرعكف لبني إسرائيؿ: مكسى 
ْعِب؟ ِلَماَذا َ ْرَ ْمَتِني َفِإنَُّو ُمْنُذ َدَخْمُت ِإَلى »ِإَلى الرَّبِّ َ َقاَؿ:  َ ا َ  ُِّد, ِلَماَذا َ َ ْأَت ِإَلى ىَذا الشَّ

ـَ ِباْ ِمَؾ, َ َ اءَ  َتَكمَّ ـْ ُتَخمِّْص َشْعَبؾَ  ِفْرَعْ َف أَل ْعِب. َ َ ْنَت َل  . (ّ) {ِإَلى ىَذا الشَّ
﴿َ اْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ُم َ ى ِإنَُّو َكاَف ُمْخَم ًا :  إف نبي هللا مكسى ىذا يقكؿ عنو القرآف     

ْبَناُه نَ  ,َ َكاَف َرُ  اًل َنِبّ اً  َ َ َىْبَنا َلُو ِمْف َرْحَمِتَنا َ َخاُه  ,ِجّ اً َ َناَدْ َناُه ِمْف َجاِنِب الطُّ ِر اأَلْ َمِف َ َقرَّ
 .(ّٓ-ُٓ)سكرة مريـ/.َىاُر َف َنِبّ ًا﴾

َ  َُّيا »َ َ َرَخ ِإَلى الرَّبِّ َ َقاَؿ:  }كمنيا ما حدث مف النبي إيميا الذم صرخ في كجو الرب:       
َفَتَمدََّد َعَمى اْلَ َلِد َثبَلَث  ِعْنَدَىا َقْد َ َ ْأَت ِبِإَماَتِتَؾ اْبَنَيا الرَّبُّ ِإلِيي,  ََ ْ ًضا ِإَلى اأَلْرَمَمِ  الَِّتي َ َنا َناِزؿٌ 

َ ا َربُّ ِإلِيي, ِلَتْرجْع َنْفُس ىَذا اْلَ َلِد ِإَلى َجْ ِفِو َفَ ِمَع الرَّبُّ ِلَ ْ ِت »َمرَّاٍت, َ َ َرَخ ِإَلى الرَّبِّ َ َقاَؿ: 
 . (ٗ) {ِد ِإَلى َجْ ِفِو َفَعاَش ِإ ِم َّا, َفَرَجَعْت َنْفُس اْلَ لَ 

 :بالتحر ض عمى ال رق   اغت اب  م اؿ الناس عم يـ ال بلـ . اتياـ األنب اءٜ
َبْؿ }حينما أمر الييكد بأخذ أمكاؿ المصرييف كخداعيـ :  كذلؾ كما حدث مف مكسى       

ٍ  َ َ ْمِتَعَ  َذَىٍب َ ِثَ اًبا, َ َتَضُع َنَيا َعَمى َتْطُمُب ُكؿُّ اْمرََ ٍة ِمْف َجاَرِتَيا َ ِمْف َنِز َمِ  َبْ ِتَيا  َ  ْمِتَعَ  ِفضَّ
. َفتْ ِمُب َف اْلِمْ ِر ِّ فَ  ـْ ـْ َ َبَناِتُك  .(ٓ) {َبِن ُك

                                                           

 .  ُ/ِٓ( سفر أخبار األياـ األكلى: ُ)
 . ُْٖ/ِٔ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ِ)
 .ِّ-ِِ/ٓ( سفر الخركج: ّ)
 .ِِ-َِ/ُٕاألكؿ:  (  سفر الممكؾْ)
 .ِِ/ّ :( سفر الخركجٓ)
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ـُ َ َىاُر ُف َعَمى ُم َ ى } :بالغ ب   الج ر  الظمـ عم يـ ال بلـ . اتياـ األنب اءٓٔ َ َتَكمََّمْت َمْرَ 
ـَ الرَّبُّ ُم َ ى »ْلُك ِش َِّ  الَِّتي اتََّخَذَىا, أَلنَُّو َكاَف َقِد اتََّخَذ اْمرََ ًة ُك ِش ًَّ  َفَةااَل: ِبَ َبِب اْلَمْرَ ِة ا َىْؿ َكمَّ

ـْ ُ َكمِّْمَنا َنْحُف َ ْ ًضا؟  ِع َ َ مَّا الرَُّجُؿ ُم َ ى َفَكاَف َحِم ًما ِجدِّا َ ْكَثَر ِمْف َجمِ  َفَ ِمَع الرَّبُّ « َ ْحَدُه؟  ََل
 . (ُ) {النَّاِس الَِّذ َف َعَمى َ ْجِو اأَلْرضِ 

 ,َىاُر َف َ ِخي ,﴿َ اْجَعْؿ ِلي َ ِز رًا ِمْف َ ْىِمي  لكف بماذا   ؼ الةرفف ىار ف  م  ى:      
 .(ّْ-ِٗ: )سكرة طو . َ َنْذُكَرَؾ َكِث رًا﴾ ,َكْي ُنَ بَِّحَؾ َكِث راً  ,َ َ ْشِرْكُو ِفي َ ْمِري ,اْشُدْد ِبِو َ ْزِري

 :بغمظ  الةمب  فظاظ  الر ح عم يـ ال بلـ اتياـ األنب اء .ٔٔ
, ككاف يطمب الخبز مف أخيو ان جد زعمكا أف عيسك بكر إسحاؽ عميو السبلـ كاف جائعان       

َفَةاَؿ }إال بمقابؿ منح فضيمة بككرية عيسك لو:  ان يعقكب عميو السبلـ الذم يمتنع أف يقدـ لو شيئ
َفَةاَؿ  «َ ُد ـَ »ِلذِلَؾ ُدِعَي اْ ُمُو «. َ ْطِعْمِني ِمْف ىَذا اأَلْحَمِر أَلنِّي َقْد َ ْعَ ْ تُ »ُة َب: ِع ُ   ِلَ عْ 
َفَةاَؿ  َىا َ َنا َماٍض ِإَلى اْلَمْ ِت, َفِمَماَذا ِلي َبُك ِر ٌَّ ؟»َفَةاَؿ ِع ُ  :  ِبْعِني اْلَ ْ ـَ َبُك ِر ََّتؾَ »َ ْعُة ُب: 
 . (ٕ) {َفَحَمَؼ َلُو, َفَباَع َبُك ِر ََّتُو ِلَ ْعُة بَ «. ْؼ ِلَي اْلَ ْ ـَ اْحمِ »َ ْعُة ُب: 

 :بالببلدة  الح د  حب الذات عم يـ ال بلـ . اتياـ األنب اءٕٔ
: إنو رجؿ بميد كضعيؼ الفيـ ال يستطيع التمييز بيف كلديو عيسك قالكا عف إسحاؽ       

فيباركو كيكرثو البركة, كيعقكب يحتاؿ عمى أبيو حبنا كيعقكب, فتنطمي عميو حيمة يعقكب كأمو, 
ـْ الَ »َفَةاَؿ ِإْ َحاُؽ ِلَ ْعُة َب:  }لذاتو كحسدنا ألخيو:  َؾ َ ا اْبِني.  ََ ْنَت ُىَ  اْبِني ِع ُ   َ  ـْ أَلُج َّ  َتَةدَّ

ْ ُت َ ْ تُ  ُو َ َقاَؿ: ال َّ ـَ َ ْعُة ُب ِإَلى ِإْ َحاَؽ َ ِب ِو, َفَج َّ ـْ  َ ْعُة َب, َ لِكفَّ اْلَ َدْ ِف َ َدا ِع ُ   َفَتَةدَّ َ َل
َ َقاَؿ: َىْؿ َ ْنَت ُىَ  اْبِني ِع ُ   َفَةاَؿ:  .َ ْعِرْفُو أَلفَّ َ َدْ ِو َكاَنتَا ُمْشِعَرَتْ ِف َكَ َدْي ِع ُ   َ ِخ ِو, َفَباَرَكوُ 

ـْ ِلي آلُكَؿ ِمْف َ ْ ِد اْبِني َحتَّ »َ َنا ُىَ  َفَةاَؿ: »  .(ّ) {ى تَُباِرَكَؾ َنْفِ يَقدِّ
  :بحب الشي ات  الخض ع لمماؿ عم يـ ال بلـ . اتياـ األنب اءٖٔ
ألنيـ مف الصغير إلى الكبير  حديث طكيؿ عف حب الييكد لمماؿ كالشيكات جاء في التكراة     

كؿ كاحد مكلع بالربح؛ مف النبي إلى الكاىف, إلى كؿ كاحد يعمؿ بالكذب, لـ يتحرجكا كلـ يعرفكا 
ِغ ِر ِإَلى اْلَكِب ِر, ُكؿُّ  }الخجؿ,  ـْ ِمَف ال َّ ـْ ِلَماِلِك َف, أَلنَُّي ـْ آلَخِر َف, َ ُحُة َلُي ِلذِلَؾ ُ ْعِطي ِنَ اَءُى
ْبِح. ِمَف النَِّبيِّ ِإَلى اْلَكاِىِف, ُكؿُّ َ اِحٍد َ ْعَمُؿ ِباْلَكِذِب َ َ ْشُف َف َكْ َر ِبْنِت َشْعِبي َعَمى َ اِحٍد ُم لَ  ٌع ِبالرِّ

, َقاِئِم َف: َ بَلـٌ, َ بَلـٌ. َ اَل َ بَلـَ  ـْ  .َعَثـٍ ـْ َ ْخَزْ ا ِخْزً ا, َ َل ـْ َعِمُم ا ِرْجً ا؟ َبْؿ َل   ا ػَ ْعِرفُ َىْؿ َخُز ا أَلنَُّي
                                                           

 .ّ-ُ/ُِ: ( سفر العددُ)
 .ّّ-َّ/ِٓ( سفر التككيف: ِ)
 .ِٓ-ُِ/ِٕ(  سفر التككيف: ّ)
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ـْ َ ْعُثُر َف, َقاَؿ الرَّبُّ  اِقِط َف. ِفي َ ْقِت ُمَعاَقَبِتِي  .(ُ) {اْلَخَجَؿ! ِلذِلَؾ َ ْ ُةُط َف َبْ َف ال َّ
 بالد اث : عم يـ ال بلـ . اتياـ األنب اءٗٔ
ـُ ِإَلى }: كمنيا اتياـ إبراىيـ         ِمْ َر ِلَ َتَغرََّب ُىَناَؾ,َ َحَدَث ُج ٌع ِفي اأَلْرِض, َفاْنَحَدَر َ ْبرَا

: ِإنِّي َقْد أَلفَّ اْلُج َع ِفي اأَلْرِض َكاَف َشِد ًدا. َ َحَدَث َلمَّا َقُرَب َ ْف َ ْدُخَؿ ِمْ َر َ نَُّو َقاَؿ ِلَ ارَاَي اْمرََ ِتوِ 
ـْ َ ُة ُل َف: ىِذِه اْمرََ ُتُو. َفَ ْةُتُم َنِني َعِمْمُت َ نَِّؾ اْمرََ ٌة َحَ َنُ  اْلَمْنَظِر. َفَ ُك ُف ِإَذا َرفِؾ اْلِمْ ِر ُّ َف  َ نَُّي

  .(ِ){ْجِمؾِ اَ َخْ ٌر ِبَ َبِبِؾ َ َتْحَ ا َنْفِ ي ِمْف  ِلي ِلَ ُك فَ  َ َ ْ َتْبُة َنِؾ. ُق ِلي ِإنَِّؾ ُ ْخِتي,
ـُ ِمْف ُىَناَؾ ِإَلى َ رْ }: كمنيا أيضان اتياـ نفس النبي        ِض اْلَجُن ِب, َ َ َكَف َ اْنَتَةَؿ ِإْبرَاِى 

ـُ َعْف َ اَرَة اْمرََ ِتِو: ِىَي ُ ْخِتي. َفَأْرَ َؿ َ بِ   َماِلُؾ َبْ َف َقاِدَش َ ُش َر, َ َتَغرََّب ِفي َجرَاَر. َ َقاَؿ ِإْبرَاِى 
ُو: َىا َ ْنَت َم ٌِّت ِمْف َ ْجِؿ اْلَمْرَ ِة َمِمُؾ َجرَاَر َ َ َخَذ َ اَرَة. َفَجاَء هللُا ِإَلى َ ِب َماِلَؾ ِفي ُحْمـِ المَّْ ِؿ َ َقاَؿ لَ 

ـْ َ ُكْف َ ِب َماِلُؾ َقِد اْقَتَرَب ِإَلْ َيا, َفَةاَؿ:  َ  ا َ  ُِّد,  َُ مًَّ  َبارًَّة الَِّتي َ َخْذَتَيا, َفِإنََّيا ُمَتَز َِّجٌ  ِبَبْعؿ. َ لِكْف َل
ـْ َ ُةْؿ ُىَ  ِلي: ِإنََّيا ُ ْخِتي,  َ  ِىَي َ ْ ًضا َنْفُ َيا َقاَلْت: ُىَ  َ ِخي؟ ِبَ بَلَمِ  َقْمِبي َ َنَةاَ ِة َ َديَّ َتْةُتُؿ؟  ََل

: َ َنا َ ْ ًضا َعِمْمُت َ نََّؾ ِبَ بَلَمِ  َقْمِبَؾ َفَعْمَت ىَذا. َ َ َنا  َ  ْ ًضا َفَعْمُت ىَذا. َفَةاَؿ َلُو هللُا ِفي اْلُحْمـِ
, , َفُ َ مَِّي  َ ْمَ ْكُتَؾ َعْف َ ْف ُتْخِطَئ ِإَليَّ َيا. َفاآلَف ُردَّ اْمرََ َة الرَُّجِؿ, َفِإنَُّو َنِبيّّ ـْ َ َدْعَؾ َتَم ُّ ِلذِلَؾ َل

 .(ٖ) {أَلْجِمَؾ َفَتْحَ ا
َ َ أََلُو َ ْىُؿ اْلَمَكاِف َعِف اْمرََ ِتِو, َفَةاَؿ: ِىَي ُ ْخِتي. أَلنَُّو َخاَؼ َ ْف َ ُة َؿ:  منيا   ضًا: }      
َلُو َلَعؿَّ َ ْىَؿ اْلَمَكاِف: َ ْةُتُم َنِني ِمْف َ ْجِؿ ِرْفَةَ  أَلنََّيا َكاَنْت َحَ َنَ  اْلَمْنَظِر. َ َحَدَث ِإْذ َطاَلْت  اْمرََ ِتي

َذا ِإْ َحاُؽ ُ بَلعِ  ـُ ُىَناَؾ َ فَّ َ ِب َماِلَؾ َمِمَؾ اْلِفِمْ ِط ِن ِّ َف َ ْشَرَؼ ِمَف اْلُك َِّة َ َنَظَر, َ اِ  ُب ِرْفَةَ  اْمرََ َتُو. اأَل َّا
نِّي ُقْمُت: َفَدَعا َ ِب َماِلُؾ ِإْ َحاَؽ َ َقاَؿ: ِإنََّما ِىَي اْمرََ ُتَؾ! َفَكْ َؼ ُقْمَت: ِىَي ُ ْخِتي؟ َفَةاَؿ َلُو ِإْ َحاُؽ: ألَ 

ْعِب َمَع  َلَعمِّي َ ُم ُت ِبَ َبِبَيا. َفَةاَؿ َ ِب َماِلُؾ: َما ىَذا الَِّذي َ َنْعَت ِبَنا؟ َلْ الَ  َقِم ٌؿ الْضَطَجَع َ َحُد الشَّ
ْعِب َقاِئبًل: الَِّذي َ َمسُّ ىَذا الرَُّجَؿ َ ِ  اْمرََ َتُو  .اْمرََ ِتَؾ َفَجَمْبَت َعَمْ َنا َذْنًبا َفَأْ َ ى َ ِب َماِلُؾ َجِم َع الشَّ

 .(ْ) {َمْ تًا َ ُم تُ 
ـَ ِإنَُّو َكاَف ِ دِّ ةًا َنِبّ اً َ اْذُكْر ِفي اْلكِ قاؿ تعالى: ﴿ كعف إبراىيـ                  ﴾تَاِب ِإْبرَاِى 

 (.ُْ)سكرة مريـ/

ـَ ُرْشَدُه ِمْف َقْبُؿ َ ُكنَّا ِبِو َعاِلِم فَ كقكلو تعالى: ﴿  (.ُٓ)سكرة األنبياء/﴾. َ َلَةْد فَتْ َنا ِإْبرَاِى 

                                                           

 .ُِ-َُ/ٖ( سفر إرميا: ُ)
 ُّ-َُ/ُِ( سفر التككيف: ِ)
 .ٕ-ُ/َِ( سفر التككيف: ّ)
 .ُُ-ٕ/ِٔ( سفر التككيف: ْ)



 

-َُْ- 
 

:ككرد  ٍنوي, قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى اَّللَّي عى ٍف أىًبي ىيرى ـْ  َ  عى ـُ ِإالَّ َثبَلَث َكَذَباٍت, " َل بَل ـُ َعَمْ ِو ال َّ ْكِذْب ِإْبرَاِى 
ـْ َىَذا {. َ َقاَؿ: َبْ َنا ِثْنَتْ ِف ِمْنُيفَّ ِفي َذاِت اَّللَِّ َعزَّ َ َجؿَّ, َقْ ُلُو }ِإنِّي َ ِة ـٌ{. َ َقْ ُلُو: }َبْؿ َفَعَمُو َكِب ُرُى

ى َجبَّاٍر ِمَف الَجَباِبَرِة, َفِة َؿ َلُو: ِإفَّ َىا ُىَنا َرُجبًل َمَعُو اْمرََ ٌة ِمْف ُىَ  َذاَت َ ْ ـٍ َ َ اَرُة, ِإْذ َ َتى َعمَ 
اَرُة: َ ْحَ ِف النَّاِس, َفَأْرَ َؿ ِإَلْ ِو َفَ أََلُو َعْنَيا, َفَةاَؿ: َمْف َىِذِه؟ َقاَؿ: ُ ْخِتي, َفَأَتى َ اَرَة َقاَؿ: َ ا  َ 

ِب ِني, َلْ َس َعَمى َ ْجِو اأَلْرِض ُمؤْ  فَّ َىَذا َ أََلِني َفَأْخَبْرُتُو َ نَِّؾ ُ ْخِتي, َفبَل ُتَكذِّ ِمٌف َغْ ِري َ َغْ َرِؾ, َ اِ 
ُضرُِّؾ, َفَدَعِت اَّللََّ َفَأْرَ َؿ ِإَلْ َيا َفَممَّا َدَخَمْت َعَمْ ِو َذَىَب َ َتَناَ ُلَيا ِبَ ِدِه َفُأِخَذ, َفَةاَؿ: اْدِعي اَّللََّ ِلي َ اَل  َ 

َـّ َتَناَ َلَيا الثَّاِنَ َ  َفُأِخَذ ِمْثَمَيا َ ْ  َ َشدَّ, َفَةاَؿ: اْدِعي اَّللََّ ِلي َ اَل َ ُضرُِّؾ, َفَدعَ فَ  ْت َفُأْطِمَؽ, ُأْطِمَؽ, ُث
ـْ تَْأُت ِني ِبِإْنَ اٍف, ِإنََّما َ َتْ ُتُم ِني ِبَشْ َطاٍف, َفأَ  ـْ َل ْخَدَمَيا َىاَجَر, َفَأَتْتُو َفَدَعا َبْعَض َحَجَبِتِو, َفَةاَؿ: ِإنَُّك

ـٌ ُ َ مِّي, َفَأْ َمَأ ِبَ ِدِه: َمْيَ ا, َقاَلْت: َردَّ اَّللَُّ َكْ َد الَكاِفِر, َ ِ  الَفاِجِر, ِفي َنْحرِِه, ـَ َىاَجَر "  َ ُىَ  َقاِئ َ َ ْخَد
َماءِ  ـْ َ ا َبِني َماِء ال َّ ُك  (ُ)َقاَؿ َ ُب  ُىَرْ َرَة ِتْمَؾ ُ مُّ

 بالكذب بعضيـ عمى بعض: عم يـ ال بلـ ـ األنب اء. اتيا٘ٔ

زعمكا أف نبٌيا مف أنبياء ييكذا أمره الرب أف يسافر إلى يربعاـ ممؾ إسرائيؿ إلنذاره كتخكيفو       
داخؿ حدكد مممكة إسرائيؿ, فكذب  كأف ال يشرب ماءن  ان بسبب شركو, كأمره الرب بأف ال يأكؿ خبز 

إلى مبلؾ الرب الذم أكحى لو بذلؾ مف الرب, فيك  ان سب ذلؾ كذبعميو نبي آخر كأطعمو كسقاه كن
َ َ اَر َ رَاَء َرُجِؿ هللِا, َفَ َجَدُه َجاِلً ا َتْحَت }بيذا يكذب عمى الرب كعمى النبي, كنص ذلؾ: 

ِ ْر َمِعي »َفَةاَؿ َلُو:  .« َ َ َنا ىُ »َفَةاَؿ: «  ََ ْنَت َرُجُؿ هللِا الَِّذي َجاَء ِمْف َ ُي َذا؟»اْلَبمُّ َطِ , َفَةاَؿ َلُو: 
اَل َ ْقِدُر َ ْف َ ْرجَع َمَعَؾ َ اَل َ ْدُخُؿ َمَعَؾ َ اَل فُكُؿ ُخْبزًا َ اَل َ ْشَرُب َمَعَؾ »َفَةاَؿ:  .«ِإَلى اْلَبْ ِت َ ُكْؿ ُخْبزًا

: اَل تَْأُكْؿ ُخْبزً  ا َ اَل َتْشَرْب ُىَناَؾ َماًء. َ اَل َتْرجْع َ اِئرًا َماًء ِفي ىَذا اْلَمْ ِضِع, أَلنَُّو ِق َؿ ِلي ِبَكبَلـِ الرَّبِّ
َ َنا َ ْ ًضا َنِبيّّ ِمْثُمَؾ, َ َقْد َكمََّمِني َمبَلٌؾ ِبَكبَلـِ الرَّبِّ َقاِئبًل: »َفَةاَؿ َلُو:  «ِفي الطَِّر ِؽ الَِّذي َذَىْبَت ِف وِ 

َكَذَب َعَمْ ِو َفَرَجَع َمَعُو َ َ َكَؿ ُخْبزًا ِفي َبْ ِتِو «. َرَب َماءً اْرجْع ِبِو َمَعَؾ ِإَلى َبْ ِتَؾ َفَ ْأُكَؿ ُخْبزًا َ َ شْ 
 .(ِ) {َ َشِرَب َماءً 

    بيـ: عم يـ ال بلـ . الزعـ بأف هللا غضب عمى  نب ائوٙٔ

بُّ بَِسبَبُِكْم لَائاِلً: َوأَْنَت أَْيًضا: }فقد غضب الرب عمى مكسى        َوَعلَيَّ أَْيًضا َغِضَب الرَّ

ُل إِلَ  ُهنَانَ  َُ  .(ّ) {الَ تَْد

                                                           

قب األنبياء, باب : قكلو تعالى : كاتخذ هللا إبراىيـ خميبلن, ح أخرجو البخارم في صحيحو : كتاب منا (ُ)
(ّّٖٓ ,)ِ/َُّْ. 

 .ُٗ-ُْ/ُّ(  سفر الممكؾ األكؿ: ِ)
 .ّٕ/ُ( سفر التثنية: ّ)



 

-ُُْ- 
 

ْ َحَؽ كفي حؽ ىؤالء جميعان قاؿ تعالى في القرآف الكريـ :        ـَ َ اِ  ﴿َ اْذُكْر ِعَباَدَنا إْبرَاِى 
ـْ ِبَخاِلَ ٍ  ِذْكَرى الدَّارِ  ,َ َ ْعُة َب ُ ْ ِلي اأَلْ ِدي َ اأَلْبَ ارِ  ـْ ِعْنَدَنا لَ  ,ِإنَّا َ ْخَمْ َناُى نَُّي ِمْف اْلُمْ َطَفْ َف َ اِ 

 (.ْٖ-ْٓ)سكرة ص : . َ اْذُكْر ِإْ َماِع َؿ َ اْلَ َ َع َ َذا اْلِكْفِؿ َ ُكؿّّ ِمْف اأَلْخَ اِر﴾ ,اأَلْخَ ارِ 

 ,﴿َقاَؿ ِإنِّي َعْبُد اَّللَِّ فتَاِني اْلِكتَاَب َ َجَعَمِني َنِبّ اً  كعف عيسى بف مريـ بقكؿ هللا تعالى:
بلِة َ الزََّكاِة َما ُدْمُت َحّ اً َ ْ َف َما ُكنُت  َ َجَعَمِني ُمَباَركاً  ـْ َ ْجَعْمِني َجبَّارًا  ,َ َ ْ َ اِني ِبال َّ َ َبرًّا ِبَ اِلَدِتي َ َل

بلـُ َعَميَّ َ ْ ـَ ُ ِلْدُت َ َ ْ ـَ َ ُم ُت َ َ ْ ـَ ُ ْبَعُث َحّ ًا﴾ ,َشِةّ اً   (.ّّ-َّ)سكرة مريـ/. َ ال َّ

لييكد في النبكة كاألنبياء, كفي المقابؿ نجد عقيدة اإلسبلـ كالمسمميف, تمؾ ىي عقيدة ا      
القائمة عمى التقدير كاالحتراـ كالتنزيو عف النكاقص, مع إيماننا بككنيـ بشر يسرم عمييـ ما يسرم 

ـَ َعمَ عمى البشر مف سنف الحياة, قاؿ عنيـ هللا تعالى :  ُتَنا فَتْ َناَىا ِإْبرَاِى  ى َقْ ِمِو َنْرَفُع ﴿َ ِتْمَؾ ُحجَّ
َ َ َىْبَنا َلُو ِإْ َحَؽ َ َ ْعُة َب ُكبلِّ َىَدْ َنا َ ُن حًا َىَدْ َنا ِمْف َقْبُؿ  ,َدَرَجاٍت َمْف َنَشاُء ِإفَّ َربََّؾ َحِك ـٌ َعِم ـٌ 

َ َزَكِر َّا  ,َنْجِزي اْلُمْحِ ِن فَ َ ِمْف ُذرِّ َِّتِو َداُ  َد َ ُ َمْ َماَف َ َ  ُّ َب َ ُ  ُ َؼ َ ُم َ ى َ َىاُر َف َ َكَذِلَؾ 
اِلِح فَ  ْلَ اَس ُكؿّّ ِمْف ال َّ ْمَنا  ,َ َ ْحَ ى َ ِع َ ى َ اِ  ْ َماِع َؿ َ اْلَ َ َع َ ُ  ُنَس َ ُل طًا َ ُكبلِّ َفضَّ        َ اِ 

ـْ َ اْجَتَبْ َناىُ  ,َعَمى اْلَعاَلِم فَ  ْخَ اِنِي ـْ َ اِ  ـْ َ ُذرِّ َّاِتِي ﴾َ ِمْف فَباِئِي ـْ ِإَلى ِ رَاٍط ُمْ َتِة ـٍ       ـْ َ َىَدْ َناُى
 (.ٕٖ-ّٖ)سكرة األنعاـ : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

-ُِْ- 
 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
 م قؼ الرازي مف عة دة ال ي د في المبلئك 

 : تك ف مف ثبلث  مطالب
 : م قفو مف عة دتيـ في حة ة  المبلئك  .المطمب األ ؿ

 ك  عام  .المطمب الثاني: م قفو مف عة دتيـ في المبلئ
 المطمب الثالث: م قؼ ال ي د مف جبر ؿ  م كاؿ خا   .

 
 
 
 
 
 
 



 

-ُّْ- 
 

 المطمب األ ؿ
 م قؼ الرازي مف عة دة ال ي د في حة ة  المبلئك 

 حة ة  المبلئك  في المغ   اال طبلح:
المبلئكة جمع ممؾ, كأصمو مألؾ, كقيؿ مؤلؾ عمى كزف مفعؿ, قمبت  تعر ؼ المبلئك  في المغ :

البلـ ثـ أسقطت, فيك عمى كزف فعؿ, كقيؿ مأخكذ مف ألؾ إذا أرسؿ, فمؤلؾ مفعؿ, ثـ اليمزة إلى 
 . (ُ)نقمت الحركة كسقطت اليمزة, فكزف ممؾ فعؿ, كىي مشتقة مف األلكؾ كقيؿ مف المألؾ

كالقكؿ بأف اشتقاؽ االسـ مف األلككة كىي الرسالة أقرب كأصكب مف جية المغة كالمعنى,       
 . (ِ)آلخراف فيما مف صفات المبلئكة عمييـ السبلـأما المعنياف ا

عٌرفيـ ابف حجر : "ىي أجساـ عمكية لطيفة خمقت مف نكر, أعطيت قدرة  المبلئك  في اال طبلح:
 . (3)عمى التشكؿ بأشكاؿ مختمفة"

كعٌرفيـ السيد سابؽ بأنيـ: "عالـ لطيؼ غيبي غير محسكس, ليس ليـ كجكد جسماني      
ىـ مف عكالـ ما كراء الطبيعة, أك غير المنظكر التي ال يعمـ حقيقتيا إال هللا, كىـ يدرؾ بالحكاس, ك 

 . (4)مطيركف مف الشيكات الحيكانية, كمبرءكف مف الميكؿ النفسية, كمنزىكف عف اآلثاـ كالخطايا"
اف اإليماف بالمبلئكة ركف مف أركاف اإليماف الستة, كىك الركف الثاني مف أرك :اإل ماف بالمبلئك 

فَمَف الرَُّ  ُؿ ِبَما ُ نِزَؿ ِإَلْ ِو ﴿اإليماف, ال يصح كال ييقبؿ إيماف الشخص إال بتحققو لقكلو تعالى : 
ُؽ َبْ َف َ َحٍد ِمْف ُر ُ   ِمِو َ َقاُل ا َ ِمْعَناِمْف َربِِّو َ اْلُمْؤِمُن َف ُكؿّّ فَمَف ِباَّللَِّ َ َمبلِئَكِتِو َ ُكتُِبِو َ ُرُ ِمِو ال ُنَفرِّ

َلْ َؾ اْلَمِ  ر  . (ِٖٓ)سكرة البقرة :  ﴾َ َ َطْعَنا ُغْفرَاَنَؾ َربََّنا َ اِ 

نكارىـ كفر, "فمف كفر بالمبلئكة بعد ىذا كأنكر كجكدىـ أك        فاإليماف بالمبلئكة كاجب, كا 
و, تأكلو بأخيمة القكل العقمية كالنفسية, كأنيـ ال كجكد ألعيانيـ في الخارج, فيك مكذب  كلرسكل

  . (5)كىذا حالو كالعياذ با, فيك كافر"

                                                           

, كانظر : لساف العرب : ُٗـ , صُٕٕٗ( انظر: المصباح المنير : أحمد الفيكمي, دار المعارؼ, األكلى, ُ)
 .ِّٗ/َُابف منظكر, 

ـ , ََِِر: المبلئكة المقربكف : محمد عبد الكىاب العقيؿ , دار أضكاء السمؼ , الرياض , األكلى , ( انظِ) 
 . ُٓص

 . ُّ/ُ( فتح البارم: ابف حجر العسقبلني , ّ)
 . ْٖـ, ص َُُِ( العقائد اإلسبلمية: السيد سابؽ , دار الفتح لئلعبلـ العربي , القاىرة , الخامسة عشر , ْ)
 . ُٕلمقربكف: محمد العقيؿ , ص( المبلئكة آ)
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فإذا عدنا إلى حقيقة عقيدة الييكد في المبلئكة نجد أنيا تفيض بأخبار المبلئكة, كأعدادىـ,       
 كأسمائيـ, ككظائفيـ, كعبلقاتيـ بالبشر .

اكز يذكر المسيرم أف المبلئكة رمز لمغيب, كتعبير عف قدرة اإللو البلنيائية التي تتج     
دراكيـ. كتصكرىـ األسفار الييكدية عمى ىيئة بشر, كليـ أعماؿ عديدة, كمع  مقدكرات البشر كا 
تدكيف التكراة بعد السبي البابمي, ترسخ مفيكـ المبلئكة, كأصبح ليـ أسماء كطبقات في كتب 

كرة "اإلبككريفا" مثؿ سفر "أخنكخ" كيكجد فرؽ ييكدية أنكرت المبلئكة, كذلؾ جزء مف إنكارىـ ف
البعث, كىناؾ فرؽ غالت في مفيكـ المبلئكة كالصكفية الييكدية ككتابيـ الزكىار, فكتبيـ مميئة 
بقكائـ ألسماء المبلئكة, كميمة كؿ كاحد منيـ, كمكانتيـ في األبراج السماكية, كاستخدمت أسماء 

ية الصغيرة التي ليا المبلئكة في إعداد التمائـ كالتعاكيذ المختمفة, بؿ رفعكا بعضيا إلى مستكل اآلل
 . (1)إرادة مستقمة تقؼ عمى باب السماء تمنع مف دخكؿ أدعية البشر لئللو

عٌرفيـ قامكس الكتاب المقدس: "أركاح سماكية مرسمة طاىركف كعالمكف,  :تعر ؼ ال ي د لممبلئك 
 . (2)كأنيـ يأتكف بخدماتيـ في كؿ عصر مف عصكر شعب هللا" 

كة عند الييكد: "المبلئكة شخصيات ركحية عاقمة ليـ تفكيرىـ كعٌرؼ المسيرم المبلئ      
 . (3)كشعكرىـ كحرية إرادتيـ"

ٍَنِي ِمْن بَْيِت أَبِي َوِمْن أَْرِض ِميالَِدي، كيعرفكنيـ أيضان بالرسؿ: }       ََ ي أَ ٍِ بُّ إِلهُ السََّماِ  الَّ اَلرَّ

ي أَْلَسَم ِلي لَائاِلً: ٍِ ي َكلََّمنِي َوالَّ ٍِ ِه األَْرَض، ُهَو يُْرِسُل َمالََكهُ أََماَمنَ  َوالَّ ٍِ  . (4){ِلنَْسِلَن أُْعِطي ه

بَّ َجاِلًسا َعلَ  ُكْرِسيِِّه، َوُكلُّ ُجْنِد السََّماِ  كرد عندىـ أنيـ ألكؼ كثيرة: } عدد المبلئك : لَْد َرأَْيُت الرَّ

 . (5){ُولُوٌف لَدَْيِه َعْن يَِمينِِه َوَعْن يََساِرهِ 

ِدُمهُ، َوَربََواُت  ما كرد في سفر دانياؿ: }ك      َْ َرَج ِمْن لُدَّاِمِه. أُلُوُف أُلُوٍف تَ ََ نَْهُر نَاٍر َجَرى َو

 . (6){َربََواٍت ُولُوٌف لُدَّاَمهُ 
                                                           

: عبد الكىاب المسيرم , دار الشركؽ , القاىرة , األكلى , كعة الييكد كالييكدية كالصييكنية( انظر: مكسُ)
 . َُّ/ِـ , ََِّ

 . َِٗ( قامكس الكتاب المقدس: صِ)
 . ٖٓ/ُ( مكسكعة الييكد كالييكدية: ّ)
 . ٕ/ِْ( سفر التككيف: ْ)
 . ُٗ/ِِؿ: (  سفر الممكؾ األك ٓ)
 . َُ/ٕ( سفر دانياؿ: ٔ)
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   ماء المبلئك  عند ال ي د:
لكركبيـ, أسماء عامة كىي كثيرة منيا : المبلئكة, كمبلؾ الرب, كرب الجنكد, كجند السماء, كا   اًل:

  .كالسرافيـ, كمعناىا الكائنات المشتعمة
 . (1)أسماء خاصة منيا : مثؿ جبريؿ, كميخائيؿ, كرفائيؿ, كصكرئياؿ, كككنيؿ ثان ًا:
تحدث القرآف الكريـ عف مكقؼ الييكد مف اإليماف بالمبلئكة, كقكليـ بأنيـ أكالد هللا تعالى     

ـْ ِباْلَبِن َف َ اتََّخَذ ِمْف ﴿ر هللا ذلؾ في قكلو : حينان, كالقكؿ بأنيـ إناث حينان آخران, ذك ـْ َربُُّك َ َفَأْ َفاُك
ـْ َلَتُة ُل َف َقْ اًل َعِظ ماً   . (ُٖٓالصافات :  سكرة) ﴾اْلَمبلِئَكِ  ِإَناثًا ِإنَُّك

أف اآلية , يبيف الرازم رحمو هللا ﴾َ َقاُل ا اتََّخَذ الرَّْحَمُف َ َلداً ﴿أما بخصكص قكلو تعالى :      
, كهللا سبحانو ينزه نفسو عف كبل األمريف, ﴾َ َجَعُم ا َبْ َنُو َ َبْ َف اْلِجنَِّ  َنَ باً ﴿متعمقة بقكؿ آخر كىك 

ألف الكلد البد كأف يككف شبييان بالكالد مف كجكه, كأف يخالفو مف كجكه, كىنا يقع التركيب في ذات 
ىية, كيدخمو في حد العبكدية, ليذا نزه هللا نفسو هللا ككؿ مركب ممكف, كىذا مخرج  عف حد األلك 

 عف ذلؾ .
ثـ كضح الرازم أف مف جممة تنزيو هللا تعالى نفسو أف يككف لو كلد, أتبع ذلؾ ببياف أف      

 .(2)المبلئكة عباد كأنيـ مكرمكف مفضمكف عف سائر الخمؽ, كأنيـ ال يعممكف عمبلن ما لـ يؤمركا بو
قاؿ : قالت الييكد إف هللا  ﴾َ َقاُل ا اتََّخَذ الرَّْحَمُف َ َلداً ﴿لو تعالى : كرد عف قتادة في قك      

تبارؾ كتعالى صاىر الجف, فكانت منيـ المبلئكة, كالمبلئكة ليسكا كما قالكا, إنما ىـ عباد أكرميـ 
 .(3)هللا بعبادتو

تعالى, كأثبت جيؿ  : أف هللا نبو عمى فساد قكؿ مف قاؿ بالشريؾ كالنظير كيكضح الرازم    
مف قاؿ بالكلد عمى هللا, كبيف الرازم أف القائميف بيذا القكؿ عممكا أف الكلد قسماف, بنكف كىـ 
األشرؼ, كبنات كىـ األخس, فأثبتكا ألنفسيـ األشرؼ, كأثبتكا  األخس كىك البنات, مع عمميـ 

لو, كىذا يدؿ عمى نياية جيؿ أف هللا مكصكؼ بالكماؿ الذم ال نياية لو كالجبلؿ الذم ال غاية 
ـْ اْلَبُن فَ ﴿القائؿ بيذا القكؿ كنظيره  ـْ َلُو اْلَبَناُت َ َلُك ـْ الذََّكُر َ َلُو اأُلنَثى﴿, ك﴾َ   .(ْ)﴾ ََلُك

سدة, بما نقؿ بيذا يظير لنا أف حقيقة عقيدة الييكد في المبلئكة مشكىة كغير صحيحة كفا
 .القرآف الكريـ عنيـ

                                                           

 . ِْٖ( انظر: المبلئكة المقربكف : محمد العقيؿ , صُ)
 . ُٗٓ/ِِ( انظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم , ِ)
 . ُِٖ/ُُ( تفسير القرطبي: ّ)
 . ُِٔ/َِ: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم , ( انظرْ)
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 المطمب الثاني
 ؼ الفخر الرازي مف عة دة ال ي د في المبلئك  عام م ق

في المطمب السابؽ تكصؿ الباحث إلى أف عقيدة الييكد في حقيقة المبلئكة عمى أنيـ أبناء هللا     
مف ناحية ثـ ىـ إناث مف ناحية ثانية, أما بخصكص إيمانيـ بالمبلئكة فقد اختمؼ الييكد في ىذا 

ف( الييكد المقدسيٌ  )كتابيٌ  المبلئكة قد كرد ذكرىـ في التكراة كالتممكداختبلفان كبيران, مع العمـ أف 
 .كثيران 

 .(1)"كقد استبعدت كتب الييكد اإلصبلحية أية إشارة إلى المبلئكة تقريبان"    

كالعقيدة التي جاء بيا مكسى كأم عقيدة جاء بيا أم رسكؿ آخر, مف مككناتيا األساسية     
يكد الذيف عاصركا مكسى عميو السبلـ, كانكا يؤمنكف بالمبلئكة, يدؿ عمى اإليماف بالمبلئكة, كالي
 سكرة) ﴾َفَمْ ال  ُْلِةَي َعَمْ ِو َ ْ ِ َرٌة ِمْف َذَىٍب َ ْ  َجاَء َمَعُو اْلَمبلِئَكُ  ُمْةَتِرِن فَ ﴿ذلؾ قكؿ هللا تعالى : 

يـ البنيف ك البنات, فيذه كميا , ثـ ادعاؤىـ بأف هللا اصطفى مف المبلئكة الكلد, كأف ل(ّٓالزخرؼ : 
أدلة عمى إيمانيـ بكجكد المبلئكة, مع ككنو اعتقاد منحرؼ كضاؿ, ثـ مكقفيـ مف جبريؿ كميكاؿ 

 كىك ما سنفرد لو مطمبان مستقبلن إف شاء هللا تعالى, ىك أيضان دليؿ عمى اإليماف بالمبلئكة.

اف بالمبلئكة انحرافان كبيران, كىك جزء مف مف المبلحظ أف الييكد انحرفكا في عقيدتيـ اإليم     
 االنحراؼ العاـ الذم دخؿ عمى مجمؿ عقائدىـ, في اإللييات كالنبكات كالغيبيات .

: فيـ يشبيكنيـ بالبشر في أجساميـ كأنيـ غير مف انحراؼ ال ي د في إ مانيـ بالمبلئك 
ـْ ال﴿معصكميف مف فعؿ المعصية خبلفان لما ذكر القرآف الكريـ عنيـ:   َ ْعُ  َف اَّللََّ َما َ َمَرُى

 . (ٔالتحريـ :  سكرة) ﴾َ َ ْفَعُم َف َما ُ ْؤَمُر فَ 

فمفيكـ المبلئكة عند الييكد مضطرب اضطرابان كاضحان, فتارة يعبركف عنيا بالشخصيات      
كأخرل باألركاح, كتارة يقكلكف أنيـ جنس خاص, كلمتقريب قارنكه باإلنساف في الخمقة كالقكة 

 . (2)اإلرادة, كىذا الذم ذكركه ال يعطي صكرة كاضحة عف مفيـك المبلئكة عندىـك 

 .مسمميف, المبني عمى الكضكح التاـىذا األمر مغاير تمامان لمفيكـ المبلئكة عند ال     

ىذا كقد اختمؼ الييكد فيما بينيـ في أمر خمؽ المبلئكة : فمنيـ مف يقكؿ أف كجكدىـ كاف      
ؿ, كقيؿ في اليكـ الثاني, كقيؿ في اليكـ الخامس, "في اليكـ الثاني أبدع الرب أربعة في اليكـ األك 

                                                           

 . ٗٓ: يكسؼ نصر هللا , ص( الكنز المرصكدُ)
, امعة أـ القرل , كمية أصكؿ الديف, رسالة دكتكراه , ج: مي حسف المدىكفانظر: المبلئكة كالجف دراسة مقارنة( ِ)

 . ُِىػ , صَُّْقسـ العقيدة , 
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أشياء, الفمؾ كالجحيـ كالنار كالمبلئكة, ككاف ثالث ما خمؽ في اليكـ الثاني ىك أسراب المبلئكة 
ؿ كاف سكاء المبلئكة المستكزريف, أك مبلئكة التسبيح, كالسبب الذم لـ يخمقكا ألجمو في اليكـ األك 

 . (1)مخافة أف يظف البشر أف المبلئكة قد ساعدت الرب في خمؽ السماكات كاألرض"

ثـ يذكر )لكيس جينز( فيقكؿ: "كفي التممكد كالمدراس اختمفكا في طبيعة المبلئكة كزمف      
 . (2)خمقيـ ىؿ خمقكا في اليـك الثاني أك الخامس مف الخمؽ"

مبلئكة في اليكـ األكؿ لمخمؽ : "أياـ الخمؽ ستة, في اليـك كىناؾ أقكاؿ عمى أف هللا خمؽ ال     
األكؿ خمؽ السماكات في األعمى كاألرض كالمياه ككؿ ركح خادمة أمامو : مبلئكة الكجو كمبلئكة 

 . (3)التقديس, كما كمبلئكة الريح التي تيب"
ْذ ﴿ساف : في حيف أف أمر خمؽ المبلئكة كاضح في القرآف الكريـ فيك سابؽ عمى اإلن      َ اِ 

  . (َّالبقرة :  سكرة) ﴾َقاَؿ َربَُّؾ ِلْمَمبلِئَكِ  ِإنِّي َجاِعٌؿ ِفي اأَلْرِض َخِم َف ً 

ـُ ُجُن َد ﴿فتحدث الباحث في المطمب السابؽ أف أعدادىـ كثيرة :   ما عف  عدادىـ َ َما َ ْعَم
 . (ُّ)المدٌثر :  ﴾َربَِّؾ ِإالَّ ُى َ 

  ق اـ المبلئك :
باحث في مصادر الفكر الديني كالعقائدم عند الييكد, يجد أمكران كثيرة تحتاج إلى إف ال     

 :ب ذكر التممكد ينقسمكف إلى قسميفمناقشة ككقفة, فيـ حس

 .مبلئكة ال يطرأ عمييا المكت الة ـ األ ؿ:

"يخمؽ هللا  كىـ الذيف يمكتكف في يكـ خمقيـ بعد أف يتمكا هللا التكراة كيسبح التسابيح : الة ـ الثاني:
كؿ يكـ ممكان جديدان عند كؿ كممة يقكليا, فيؤالء المبلئكة يأتكف إلى عالـ الكجكد بسرعة كما 

 .(4)يخرجكف منو"

أما عف أعماؿ المبلئكة حسب ما يكرد التممكد فيي كثيرة : مبلئكة لحفظ األعشاب التي       
ث المحبة كنشر الخير, كمف ىنا نجد تنبت في األرض, كمبلئكة البرد, كمبلئكة النار, كمبلئكة لب

 بيف أعماؿ المبلئكة الكاردة في القرآف الكريـ كبيف ما يرد في التممكد كتاب الييكد . ان كبير  تكافقان 

                                                           

ـ,  ََِٕربي, دمشؽ, األكلى, ( أساطير الييكد: لكيس جينز: ترجمة حسف حمدم السماحي, دار الكتاب العُ)
ُ/ّٓ. 

 . َْ/ُ( المصدر السابؽ: ِ)
 . ِْ, نقبلن عف دراسة : المبلئكة كالجف : مي المدىكف , ص ُُ/ِ –( مخطكطات قمراف ّ)
 .ُْٔ/ٓلعربي, بيركت , الثانية , , دار الفكر ا: يكسؼ عبيد )الييكدية(( مكسكعة األدياف السماكية كالكضعيةْ)
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كالناظر في عقيدة الييكد عف المبلئكة يجد بكضكح مدل تأثرىـ بأفكار كمعتقدات األقكاـ       
عقائد الفرعكنية كالبابمية, كمف بعدىـ الفكر اليكناني, ككاف الذيف احتككا بيـ كتعاممكا معيـ, أمثاؿ ال

كذلؾ فإف المتابع لمعيد القديـ يجد أف كيتابو  , (1)أكبر تأثير عمى عقيدة الييكد الثقافة اإلسبلمية
 يقسمكف المبلئكة إلى مجمكعتيف :

 الكر ب ـ,  ال راف ـ:
(2)ؿ مف القربأما الكركبيـ فقاؿ بعضيـ مف الكرب أم الشؽ كالحرث كقي .ُ

 
 . 

 .(3)" الكركبيـ : مخمكؽ سماكم كىـ مف المبلئكة المقربيف, كيأتي بمعنى الحارس" : في اال طبلح

َفَممَّا َدَخَؿ ُم َ ى ِإَلى  كرد ذكر الكركبيـ في العيد القديـ في مكاضع متعددة, منيا : }      
ـَ َمَعُو, َكاَف َ ْ مَ  َياَدِة َخْ َمِ  االْجِتَماِع ِلَ َتَكمَّ ْ َت ُ َكمُِّمُو ِمْف َعَمى اْلِغَطاِء الَِّذي َعَمى تَاُب ِت الشَّ ُع ال َّ

 . (4){ِمْف َبْ ِف اْلَكُر َبْ ِف, َفَكمََّموُ 

كحسب زعـ العيد القديـ ىؤالء الكركبيـ ىـ حراس الجنة, كىـ أكثر المبلئكة قدرة, كىـ       
َذا َعَمى  الحضرة, كىـ حماة العرش : } أكثر المبلئكة قربان, ليذا يسمكنيـ بمبلئكة َـّ َنَظْرُت َ اِ  ُث

 . (5){اْلُمَةبَِّب الَِّذي َعَمى رَْ ِس اْلَكُر ِب ـِ َشْيٌء َكَحَجِر اْلَعِة ِؽ اأَلْزَرِؽ, َكَمْنَظِر ِشْبِو َعْرشٍ 

صكرت التكراة الكركبيـ عمى صكر كجو بشر, ككجو حيكاف أحيانان, ذات كجييف, كفي       
 . (6)كر أخرل عمى أربعة أكجو, كجو إنساف ككجو أسد, ككجو ثكر ككجو نسرص

 . (7)" الكائنات المشتعمة أك الشرفاء البلمعكف الساطعكف"أما السرافيـ فمعناه بالعبرية  .ِ

كرد ذكرىـ مرتيف في سفر إشعياء فقط في اإلصحاح السادس فقط, مف مياميـ العبادة      
ـُ َ اِقُف َف َفْ َقُو, ِلُكؿِّ َ اِحٍد ِ تَُّ  َ ْجِنَحٍ ,كالتسبيح كحراسة العرش : } رَاِف  ِباْثَنْ ِف ُ َغطِّي َ ْجَيُو,  ال َّ

 (8).{َ َباْثَنْ ِف َ ِط رُ  َ ِباْثَنْ ِف ُ َغطِّي ِرْجَمْ ِو,
                                                           

 . ِٗ( انظر: المبلئكة كالجف : مي المدىكف , صُ)
ـ , ُّٕٗتفسير أسفار العيد القديـ : مكتبة الكنائس في الشرؽ األدنى , بيركت , ( انظر: السنف القكيـ في ِ)

 . ّٕ, نقبلن عف : المبلئكة كالجف : مي المدىكف , ص َٔ/ُ
 . ِ( قامكس الكتاب المقدس: صّ)
 . ٖٗ/ٕ( سفر العدد: ْ)
 . ُ/َُ( سفر حزقياؿ: ٓ)
 . ّٖ( انظر: المبلئكة كالجف: مي المدىكف , صٔ)
 . ُْٔكس الكتاب المقدس: ص( قامٕ)
 . ِ/ٔ :( سفر أشعياءٖ)
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أف حكاية الكركبيـ كالسرافيـ ىي مف األساطير كالخرافات التي دخمت إلى  الباحث  رى      
نتيجة تأثرىـ بعقائد األمـ التي اختمطكا بيـ, فأثرت عمى عقائدىـ, كمما يؤسؼ لو أف  الييكدية

 بعض كتب التفسير عندنا قد تأثرت بيذه اإلسرائيميات, فذكرتيا في تفسيراتيا .
ـْ ُ َضاِىُئ َف َقْ َؿ الَِّذ َف َكَفُر ا مِ ﴿أيف ىـ مف قكلو تعالى:        ـْ ِبَأْفَ اِىِي ـْ َذِلَؾ َقْ ُلُي ْف َقْبُؿ َقاَتَمُي

 . (َّالتكبة :  سكرة) ﴾اَّللَُّ َ نَّى ُ ْؤَفُك فَ 
كصفت العيد القديـ المبلئكة حممة العرش بأكصاؼ تدؿ عمى نظرتيـ    ؼ ال ي د لممبلئك :

المادية المجسمة كالحسية في سفر حزقياؿ بتفصيؿ كبير, فيذه الحكاية كطريقة عرضيا كما فييا 
بعدىا مما ىك أبشع منيا, كؿ ذلؾ يدؿ عمى أنيا مستميمة مف أحد أساطير  مف أكصاؼ, كما جاء

 . (1)اليند أك اليكناف الذيف يتجرأكف عمى هللا عز كجؿ كال يفرقكف بيف صفاتو كصفات المخمكقيف
ـْ َ َتَرى اْلَمبلِئَكَ  َحافِّ َف ِمْف َحْ ِؿ اْلَعْرِش ُ َ بُِّح َف ﴿ :ذكر الةرفف العرش  مبلئك  العرش ِبَحْمِد َربِِّي

ـْ ِباْلَحؽِّ َ ِق َؿ اْلَحْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِم فَ   . (ٕٓالزمر :  سكرة) ﴾ َ ُقِضَي َبْ َنُي
 :   مف اإل ماف بالمبلئك م قؼ الفرؽ ال ي د 

مع أف عقيدة اإليماف بالمبلئكة ركف أساسي مف عقيدة الديف السماكم, كىي ليست محط       
تباع ىذا الديف, إال أننا نجد فرؽ الييكد اختمفت بشكؿ كاضح حكؿ حقيقة كجكد اختبلؼ بيف أ

 المبلئكة, كسبب اختبلفيـ يرجع إلى مكقفيـ مف اإليماف باليـك اآلخر كالبعث .
ليذا نجد فرقة السامرة, كىي فرقة ال تعترؼ إال باألسفار الخمسة األكلى, عمى أنيا تكراة      

ء مف عقائدىـ اإليماف باليكـ اآلخر كبالبعث, ليذا فيـ يؤمنكف بكجكد مكسى المنزلة عميو, ىؤال
المبلئكة, كيعتمدكف عمى بعض النصكص في التكراة الدالة عمى كجكدىـ : "كالييكد السامريكف 
كالييكد العبرانيكف متفقكف في أمكر كمختمفكف في أمكر, متفقكف في كحدانية هللا كعظمتو كأنو 

 . (2)سبلن"يصطفي مف المبلئكة ر 
كمف الفرؽ التي تؤمف بكجكد المبلئكة فرقة الفريسييف, كىي بمعنى الربانييف, فمف عقائدىـ      

 . (3)التي يؤمنكف بيا إيمانيـ بالقيامة كالركح كالمبلئكة
ْف َكاَف رُ  كرد في سفر أعماؿ الرسؿ : }       ٌح َ ْ  َلْ َنا َنِجُد َشْ ًئا َرِد ِّا ِفي ىَذا اإِلْنَ اِف! َ اِ 

 . (ْ){َمبَلٌؾ َقْد َكمََّمُو َفبَل ُنَحاِرَبفَّ هللاَ 

                                                           

 . ِٖٖ( انظر: المبلئكة المقربكف: محمد العقيؿ , صُ)
 .  ُْـ , صُٖٕٗ( التكراة السامرية: أحمد السقا , دار األنصار , القاىرة , ِ)
 . ُِٕ( انظر: الفكر الديني الييكدم: حسف ظاظا , صّ)
 . ٗ/ِّ( أعماؿ الرسؿ: ْ)
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كمف الفرؽ المؤمنة بكجكد المبلئكة فرقة القرائييف, كىي فرقة متأثرة كثيران بالفكر الفمسفي,      
 . (1)إال أنيـ يقكلكف أف المبلئكة ىي التي خمقت ىذا الككف

أيضان فرقة اآلسينيكف أم المطيركف, ظيركا  كمف ضمف الفرؽ التي تؤمف بكجكد المبلئكة      
في القرف الثالث الميبلدم, مف عقائدىـ اإليماف باألركاح كالمبلئكة كالسحر, ككانكا يميمكف إلى 

 التصكؼ كثيران .

كمف جممة الفرؽ التي آمنت بكجكد المبلئكة فرقة القبالييف )الزكىر(, كىي مف الفرؽ التي       
ر االشتراكية, كاألدياف الفارسية, كمف أشير رجاؿ ىذه الفرقة مكسى بف ميمكف, تأثرت كثيران باألفكا

 فمف عقائد ىذه الفرقة اإليماف بالبعث كالمبلئكة .

أما الفرؽ التي أنكرت كجكد المبلئكة منيا : فرقة الصدكقييف, كىي "فرقة ال تؤمف بالقيامة       
ثابة المحسنيف إنما يحصبلف في حياتيـ"كال بالركح كال بالمبلئكة كتعتقد أف عقاب العص  . (2)اة كا 

دُّولِيِّيَن يَمُولُوَن إِنَّهُ لَْيَس لِيَاَمةٌ َوالَ }فالصدكقيكف ينكركف كجكد األركاح كالمبلئكة,  ألَنَّ الصَّ

 .(3) {َمالٌَن َوالَ ُروحٌ 

ة أيضان الييكد اإلصبلحية استبعدت أم إشارة إلى ذكر المبلئكة باإلضافة لمييكدي
 . (4)المحافظة

لممبلئكة أعماؿ كثيرة ال يعمميا إال هللا, إال أف البحث في أسفار الييكد   عماؿ   ظائؼ المبلئك :
يكقفنا أماـ مجمكعة مف األعماؿ, ىذه األعماؿ تتفؽ في كثير مف جكانبيا بما كرد في األدياف 

 األخرل, كمنيا اإلسبلـ, مف ىذه األعماؿ:
 :كة تنزيؿ الكحي عمى الرسؿ كاألنبياء, إال أننا نجد أف ىذا الكحي فمف مياـ المبلئ ال حي     

َ َنا َ ْ ًضا َنِبيّّ ِمْثُمَؾ, َ َقْد »َفَةاَؿ َلُو: قد يككف ألنبياء صادقيف أك كذبة, أك لعامة الناس : }
 .(ٓ){َكَذَب َعَمْ وِ  «ُكَؿ ُخْبزًا َ َ ْشَرَب َماءً أْ َكمََّمِني َمبَلٌؾ ِبَكبَلـِ الرَّبِّ َقاِئبًل: اْرجْع ِبِو َمَعَؾ ِإَلى َبْ ِتَؾ َف َ 

ككما ذكر الباحث في المطالب السابقة فإف الكحي عند الييكد يشمؿ الرجؿ كالمرأة,       
﴿َ َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف كالصادؽ كالكاذب, حتى العبد كالمجنكف, كىذا يخالؼ ما كرد في القرآف الكريـ : 

ـْ ال َتْعَمُم َف﴾َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجا ْكِر ِإْف ُكْنُت ـْ َفاْ أَُل ا َ ْىَؿ الذِّ  . (ٕاألنبياء :  سكرة) اًل ُن ِحي ِإَلْ ِي
                                                           

 . ُٕألسفار المقدسة: عمي عبد الكاحد , ص( انظر: اُ)
 . ْٔ( المصدر السابؽ: عمي عبد الكاحد , صِ)
 . ٖ/ِّ( أعماؿ الرسؿ: ّ)
 . َُِ( انظر: الييكدية كالمسيحية: محمد األعظمي , صْ)
 . ُٖ/ُّ( سفر الممكؾ األكؿ: ٓ)
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أف يككنكا رجاالن مف البشر,   هللا تعالى في الرسؿ قبؿ محمد سنةأف  بّ ف الفخر الرازي     
 . (1)معيـ أحدان مف النساءكلـ يككنكا مبلئكة كقد اختار مكسى سبعيف رجبلن مف قكمو كلـ يكف 

 ـْ ال كرد في القرآف الكريـ حكاية بشارة المبلئكة إلبراىيـ عميو السبلـ :  :البشارة ﴿َفَممَّا رََ ى َ ْ ِدَ ُي
ـْ ِخ َفً  َقاُل ا ال َتَخْؼ ِإنَّا ُ ْرِ ْمَنا ِإَلى َقْ ـِ ُل طٍ  ـْ َ َ ْ َجَس ِمْنُي َقاِئَمٌ   َ اْمرََ ُتوُ  ,َتِ ُؿ ِإَلْ ِو َنِكَرُى

ْرَناَىا ِبِإْ َحَؽ َ ِمْف َ رَاِء ِإْ َحَؽ َ ْعُة َب﴾  . (ُٕ-َٕىكد :  سكرة) َفَضِحَكْت َفَبشَّ

ففييا كثير مف الخمؿ, حيث تذكر التكراة أف هللا  أما بشارة التكراة في حكاية إبراىيـ       
َفَةاَؿ: َىا ِىَي ِفي  : َ ْ َف َ اَرُة اْمرََ ُتؾَ َ َقاُل ا َلوُ  تعالى كاف ضمف الكفد الذيف كفدكا عمى إبراىيـ: }

ِفي  َفَةاَؿ: ِإنِّي َ ْرجُع ِإَلْ َؾ َنْحَ  َزَماِف اْلَحَ اِة َ َ ُك ُف ِلَ اَرَة اْمرََ ِتَؾ اْبٌف. َ َكاَنْت َ اَرُة َ اِمَع ً  .اْلَخْ َم ِ 
ـُ َ َ ا .َباِب اْلَخْ َمِ  َ ُىَ  َ رَاَءهُ  , َ َقِد اْنَةَطَع َ ْف َ ُك َف َ َكاَف ِإْبرَاِى  َرُة َشْ َخْ ِف ُمَتَةدَِّمْ ِف ِفي اأَل َّاـِ

ـٌ, َ َ  ِِّدي َقْد  .ِلَ اَرَة َعاَدٌة َكالنَِّ اءِ  َفَضِحَكْت َ اَرُة ِفي َباِطِنَيا َقاِئَمً : َ َبْعَد َفَناِئي َ ُك ُف ِلي َتَنعُّ
: ِلَماذَ  َشاخَ  ـَ  . (2){ا َضِحَكْت َ اَرُة َقاِئَمً : َ َفِباْلَحِة َةِ   َِلُد َ َ َنا َقْد ِشْختُ َفَةاَؿ الرَّبُّ إِلْبرَاِى 

ىنا المبلؾ مرة يتكمـ كأنو مبلؾ كمرة كأنو الرب, ثـ حديث الرب عف ضحؾ سارة,       
 كتعجبو مف ضحكيا, كاستعبلمو عف سبب الضحؾ .

كىذا كارد في القرآف كما ىك كارد في أف المبلئكة مف ضمف أعماليا البشارة,  : الخبل        
 التكراة عمى اختبلؼ في أسمكب العرض كالطرح .

  شفاعة المبلئكة أمر مقرر عندنا في القرآف كالسنة, إال أنو خاص بالمؤمنيف يـك :الشفاع 
َفاْغِفْر ِلمَِّذ َف تَاُب ا َ اتََّبُع ا  َ َ ْ َتْغِفُر َف ِلمَِّذ َف فَمُن ا َربََّنا َ ِ ْعَت ُكؿَّ َشْيٍء َرْحَمً  َ ِعْمماً ﴿ :القيامة

ـْ َعَذاَب اْلَجِح ـِ   . (ٕغافر :  سكرة) ﴾َ ِب َمَؾ َ ِقِي

 . (ّ)" َفَ ْشَفُع النَِّب ُّ َف َ الَمبَلِئَكُ  َ الُمْؤِمُن فَ  كما كرد في حديث الشفاعة: "      

, ككؿ عبلقاتيا بالدنيا كاألمكر إال أف الشفاعة الكاردة في كتب الييكد ىي بمعنى البركة      
 .(ْ){اْلَمبَلُؾ الَِّذي َخمََّ ِني ِمْف ُكؿِّ َشّر, ُ َباِرُؾ اْلُغبَلَمْ فِ الحياتية المادية, }

 فينا مف ضمف أعماؿ المبلئكة الشفاعة كالتي تعني الطمب كالرجاء كالبركة .      
                                                           

 . ُْْ/ِِ( انظر: مفاتيح الغيب: ُ)
 . ُٓ-ٗ/ُٖ( سفر التككيف: ِ)
 . ُِِّ/ْ(, ّْٕٗالبخارم في صحيحو: كتاب التكحيد, باب: قكلو تعالى )كجكه يكمئذو ناضرة(, ح ) ( أخرجوّ)
 ُٔ/ْٖ( سفر التككيف: ْ)
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 الحرا  :* 

يكد أف مف ضمف أعماؿ المبلئكة الحراسة, كىذه جاء في التكراة المكجكدة بيف أيدم الي      
َفَطَرَد  الحراسة متعددة كمتنكعة, منيا حراسة جنة عدف التي طرد منيا آدـ كحكاء عمييما السبلـ, }

, َ َلِي َب َ ْ ٍؼ ُمَتَةمٍِّب ِلِحرَاَ ِ  َطِر ِؽ َشَجَرةِ  ـَ ـَ َشْرِقيَّ َجنَِّ  َعْدٍف اْلَكُر ِب   . (1){اْلَحَ اةِ  اإِلْنَ اَف, َ َ َقا

كلـ يذكر القرآف الكريـ مثؿ ىذه الحكاية, إنما كاف خركج آدـ مف الجنة بعد التكبة كألمر       
 اقتضاه هللا تعالى .

َ َتْ َنُع حراسة التابكت حتى ال يقترب منيا أحد غير األحبار: }  مف ضمف الحرا  :
َفاْ َنْع َكُر ًبا َ اِحًدا َعَمى الطََّرِؼ .ُعُيَما َعَمى َطَرَفِي اْلِغَطاءِ َكُر َبْ ِف ِمْف َذَىٍب. َ ْنَعَ  ِخرَاَطٍ  َتْ نَ 

َ َ ُك ُف .اْلَكُر َبْ ِف َعَمى َطَرَفْ وِ  فَخَر َعَمى الطََّرِؼ ِمْف ُىَناَؾ. ِمَف اْلِغَطاِء َتْ َنُع فَ  ِمْف ُىَنا, َ َكُر ًبا
َ اِحٍد ِإَلى  ُمَظمَِّمْ ِف ِبَأْجِنَحِتِيَما َعَمى اْلِغَطاِء, َ َ ْجَياُىَما ُكؿُّ  ْ ُؽ,اْلَكُر َباِف َباِ َطْ ِف َ ْجِنَحَتُيَما ِإَلى فَ 

َ َتْجَعُؿ اْلِغَطاَء َعَمى التَّاُب ِت ِمْف َفْ ُؽ, َ ِفي التَّاُب ِت .اآلَخِر. َنْحَ  اْلِغَطاِء َ ُك ُف َ ْجَيا اْلَكُر َبْ فِ 
َياَدَة الَِّتي ُ ْعِط   (2) {.ؾَ َتَضُع الشَّ

ـْ ِإفَّ ﴿كرد في قصة طالكت عميو السبلـ :  التفصيؿ يختمؼ عماإال أف ىذا        ـْ َنِب ُُّي َ َقاَؿ َلُي
ـْ َ َبِة ٌَّ  ِممَّا َتَرَؾ فُؿ ُم َ ى َ فُؿ َىاُر َف َتْحِمُمُو  فَ َ  ُمْمِكِو َ فْ  ـْ التَّاُب ُت ِف ِو َ ِك َنٌ  ِمْف َربُِّك َ ْأِتَ ُك

ـْ ُمْؤِمِن فَ اْلَمبلئِ  ـْ ِإْف ُكنُت  . (ِْٖالبقرة :  سكرة) ﴾َكُ  ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آلَ ً  َلُك

التكراة, فمما سخط  أف التابكت كاف صندكقان خشبيان يضع فيو مكسى  ذكر الفخر الرازي
هللا عمى بني إسرائيؿ رفع ىذا التابكت, حتى جاء زمف طالكت, فكاف التابكت عبلمة عمى صدؽ 

ى بني إسرائيؿ, فيك معجزة دالة عمى صدؽ طالكت نزؿ مف السماء تحفظو المبلئكة ممكو عم
 . (ّ)كالناس ينظركف, فحمؿ المبلئكة بمعنى حفظو

ـَ َ ْجِيَؾ ِلَ ْحَفَظَؾ حراسة بني إسرائيؿ مف األعداء : } : مف الحرا   َىا َ َنا ُمْرِ ٌؿ َمبَلًكا َ َما
 .  (ْ){َلى اْلَمَكاِف الَِّذي َ ْعَدْدُتوُ ِفي الطَِّر ِؽ, َ ِلَ ِجيَء ِبَؾ إِ 

َلُو ُمَعةَِّباٌت ِمْف َبْ ِف َ َدْ ِو َ ِمْف َخْمِفِو ﴿كىنا ال يخالؼ ما كرد عندنا في القرآف الكريـ :       
, إال أف ىذا عاـ لئلنساف عمى عمكمو, بخبلؼ ما عند (ُُالرعد :  سكرة) ﴾َ ْحَفُظ َنُو ِمْف َ ْمِر اَّللَِّ 

 كد, فيك حفظ خاص لبني إسرائيؿ كحدىـ دكف غيرىـ .اليي
                                                           

 ِْ/ّ( سفر التككيف: ُ)
 ِِ-ُٖ/ِٓ( سفر الخركج: ِ)
 . َُٗ/ٔ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ّ)
 .َِ/ِّ( سفر الخركج: ْ)
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جابة الدعاء, كىبلؾ        كمف أعماؿ المبلئكة تنفيذ أمر هللا تعالى مف خبلؿ حفظ األنبياء كا 
 العصاة, كىذا يتكافؽ مع ما عندنا في ديننا عمى خبلؼ في بعض التفصيبلت .

 إللماـ بيا دكف اإلطالة .ىذه ىي عقيدة الييكد في المبلئكة, حاكؿ الباحث ا      

 المطمب الثالث
 م قؼ ال ي د مف جبر ؿ  م كاؿ خا  

مف المكاقؼ الغريبة لمييكد مكقفيـ مف الممؾ الكريـ جبريؿ عميو السبلـ, فقد ناصبكه العداكة       
   الى: كالكراىية, كبالتالي كقع عمييـ كراىية هللا كالمبلئكة جميعان, كقد بيف هللا ىذا األمر بقكلو تع

قًا ِلَما َبْ َف َ َدْ ِو َ ىُ ﴿        ًدى ُقْؿ َمْف َكاَف َعُدّ ًا ِلِجْبِر َؿ َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى َقْمِبَؾ ِبِإْذِف اَّللَِّ ُمَ دِّ
 ﴾اَّللََّ َعُد ّّ ِلْمَكاِفِر فَ  َمْف َكاَف َعُدّ ًا َّلِلَِّ َ َمبلِئَكِتِو َ ُرُ ِمِو َ ِجْبِر َؿ َ ِم َكاَؿ َفِإفَّ  ,َ ُبْشَرى ِلْمُمْؤِمِن فَ 

 ( .ٖٗ-ٕٗالبقرة :  سكرة)

, قىاؿى ركل       , : عىٍف أىنىسو ـَ , ِبُةُد ـِ َرُ  ِؿ اَّللَِّ َ مَّى هللُا َعَمْ ِو َ َ مَّ َ ِمَع َعْبُد اَّللَِّ ْبُف َ بَلـٍ
ـَ َفَةاَؿ: ِإنِّي َ اِئُمَؾ َعْف َثبَلٍث اَل َ ْعَمُمُيفَّ َ ْىَ  ِفي َ ْرٍض َ ْخَتِرُؼ, َفَأَتى النَِّبيَّ َ مَّى هللُا َعَمْ ِو َ  َ  مَّ

ُؿ َطَعاـِ َ ْىِؿ الَجنَِّ ؟, َ َما َ ْنِزُع الَ َلُد ِإَلى  َ  اَعِ ؟, َ َما َ  َّ ُؿ َ ْشرَاِط ال َّ : َفَما َ  َّ ِب ِو َ ْ  ِإَلى ِإالَّ َنِبيّّ
ِو؟ َقاَؿ:  , َقاَؿ: َذاَؾ َعُد ُّ الَ ُي ِد ِمَف «َنَعـْ »َقاَؿ: ِجْبِر ُؿ؟: َقاَؿ: « ًفاَ ْخَبَرِني ِبِيفَّ ِجْبِر ُؿ فنِ »ُ مِّ

ُؿ َ ْشرَاِط » الَمبَلِئَكِ , َفَةرََ  َىِذِه اآلَ َ : }َمْف َكاَف َعُد ِّا ِلِجْبِر َؿ َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى َقْمِبَؾ ِبِإْذِف اَّللَِّ{ َ مَّا َ  َّ
اَعِ  َفَناٌر َتْحُشرُ  ُؿ َطَعاـٍ َ ْأُكُمُو َ ْىُؿ الَجنَِّ  َفِزَ اَدُة َكِبِد  ال َّ النَّاَس ِمَف الَمْشِرِؽ ِإَلى الَمْغِرِب, َ َ مَّا َ  َّ

َذا َ َبَؽ َماُء الَمْرَ ِة َنَزَعتْ  َذا َ َبَؽ َماُء الرَُّجِؿ َماَء الَمْرَ ِة َنَزَع الَ َلَد, َ اِ   , َقاَؿ: َ ْشَيُد َ ْف الَ «ُح ٍت, َ اِ 
ـْ إِ  نَُّي ْف َ ْعَمُم ا ِبِإْ بَلِمي ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ, َ َ ْشَيُد َ نََّؾ َرُ  ُؿ اَّللَِّ, َ ا َرُ  َؿ اَّللَِّ, ِإفَّ الَ ُي َد َقْ ـٌ ُبُيٌت, َ اِ 

ـْ َ ْبَيُت ِني, َفَجاَءِت الَ ُي ُد, َفَةاَؿ النَِّبيُّ َ مَّى هللُا َعَمْ ِو  َ  : َقْبَؿ َ ْف َتْ أََلُي ـَ َ يُّ َرُجٍؿ َعْبُد اَّللَِّ »َ مَّ
ـَ َعْبُد اَّللَِّ ْبُف َ بَلـٍ »َقاُل ا: َخْ ُرَنا َ اْبُف َخْ ِرَنا, َ َ  ُِّدَنا َ اْبُف َ  ِِّدَنا, َقاَؿ: «. ِف ُكـْ  ـْ ِإْف َ ْ َم «. َ رََ ْ ُت

: َ ْشَيُد َ ْف اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ, َ َ فَّ ُمَحمًَّدا َرُ  ُؿ اَّللَِّ, َفَةاُل ا: َ َعاَذُه اَّللَُّ ِمْف َذِلَؾ, َفَخَرَج َعْبُد اَّللَِّ َفَةاؿَ 
 . (ُ)" َفَةاُل ا: َشرَُّنا َ اْبُف َشرَِّنا, َ اْنَتَةُ  ُه, َقاَؿ: َفَيَذا الَِّذي ُكْنُت َ َخاُؼ َ ا َرُ  َؿ اَّللَِّ 

 مى هللا عم و  -د نبي هللا حضرْت ع ابٌ  مف ال ي   كركل ابف عباس رضي هللا عنيما: "    
ثنا عف خبلِؿ ن أَُلؾ عنيف, ال  عمميف إالَّ نبّي, قاؿ:  -  مـ    مًا فةال ا:  ا  با الةا ـ حدِّ

" م ني عما شئتـ  لكف اَجعم ا لي ذمَ  هللا  ما  خذ  عة ُب عم و ال بلـ عمى بن و: َلئْف حدَّثتكـ 
ف م ني عما شئتـ", قال ا: َ خبْرنا  ":قال ا: فذلؾ لؾ, قاؿ فعرفتم ه َلُتتَابُعّني عمى اإل بلـ", ش ئاً 

                                                           

 .ُّّٓ/ّ(, َْْٖكتاب التفسير, باب قكلو )مف كاف عدكان لجبريؿ(, ح ) ( أخرجو البخارم في صحيحو:ُ)
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عف  ربع خبلٍؿ ن ألؾ عنيّف:  خبرنا  يُّ الطعاـ حرـَ إ رائ ؿ عمى نف و مف قبؿ  ف تُنزؿ 
الت راة,   خبرنا ك ؼ ماء المر ة  ماُء الرجؿ؟, ِك ؼ  ك ف الذكر منو؟,   خبرنا ك ؼ ىذا النبي 

؟,  مف  ل ُّ  و مف المبلئك ؟, قاؿ: "فعم كـ عيد هللا  م ثاقو لئف  نا  خبرُتكـ اأُلمي في النـ 
َلُتتَابُعّني؟ ", قاؿ: فأعَطْ ه ما شاء مف عيٍد  م ثاؽ: قاؿ: "فَأنُشدكـ بالذَي  نزؿ الت راة عمى 

تعمم ف  ف إ رائ َؿ  عة َب عم و ال بلـ مرض مرضاً  , ىؿ- مى هللا عم و   مـ  -م  ى 
, فنذر  نذرًا, لئف شفاه هللا تعالى مف  ةمو َلُ َحرََّمف  حبَّ الشراب إل و   حبَّ شد دًا  طاؿ  ةمو

الطعاـ إل و,  كاف  حبَّ الطعاـ إل و لحماف اإلبؿ,   حبَّ الشراب إل و  لباُنيا؟ ", قال ا: الميـ نعـ, 
اة عمى م  ى, ىؿ قاؿ: "الميـ اشيْد عم يـ, فأنشدكـ با الذي ال إلو إال ى  الذي  نزؿ الت ر 

تعمم ف  ف ماَء الرجؿ  ب ض غم ظ,   ف ماء المر ة   فر رق ؽ, فأ يما عبل كاف لو ال لد  الّشبو 
ف عبل ماء المر ة عمى ماء  بإذف هللا, إف عبل ماُء الرجؿ عمى ماء المر ة كاف ذكرًا بإذف هللا,  ا 

اشيْد عم يـ, فأنشدكـ بالذي  نزؿ  الرجؿ كاف  نثى بإذف هللا؟ ", قال ا: الميـ نعـ, قاؿ: "الميـ
الت راة عمى م  ى, ىؿ تعمم ف  ف ىذا النبي األمّي تناـ ع ناه  اِل  ناـِ قمبو؟ ", قال ا: الميـ 
ْثنا مف  ل ُّؾ مف المبلئك ؟, فعندىا نجامعؾ     نعـ, قاؿ: "الميـ اشيْد", قال ا:   نت اآلف فحدِّ

 بلـ,  لـ  بعث هللا نبّ ا قط إال  ى   لّ و", قال ا: فعندىا نفارقؾ, قاؿ: "فإف  ل ّي جبر ؿ عم َو ال
نفارقؾ, ل  كاف  ل ُّؾ   اه مف المبلئك  لتابعناؾ   دقناؾ!!, قاؿ: "فما  منعكـ مف  ف ت دق ه؟ 

َلُو َعَمى ", قال !: إنو عدّ نا!, قاِؿ: فعند ذلؾ قاؿ هللا عز  جؿ: }ُقْؿ َمْف َكاَف َعُد ِّا ِلِجْبِر َؿ َفِإنَُّو َنزَّ 
ـْ اَل َ ْعَمُم َف{ فعند ـْ َكَأنَُّي ذلؾ  َقْمِبَؾ ِبِإْذِف اَّللَِّ{ إلى ق لو عز  جؿ: }اْلِكتَاَب ِكتَاَب اَّللَِّ َ رَاَء ُظُي رِِى

 .(ُ)}َفَباُء ا ِبَغَضٍب َعَمى َغَضٍب{ 

 :مكان  جبر ؿ 
يككف أفضؿ منو,  ثبت أف جبريؿ أعمـ مف محمد عمييما السبلـ, فكجب أف الرازي: ذكر

كقكلو تعالى:  (,ٗ)سكرة الزمر: . ﴾ُقْؿ َىْؿ َ ْ َتِ ي الَِّذ َف َ ْعَمُم َف َ الَِّذ َف ال َ ْعَمُم فَ ﴿لقكلو تعالى: 
 .(ُٗ)سكرة التككير: . ﴾ِإنَُّو َلَةْ ُؿ َرُ  ٍؿ َكِر ـٍ ﴿

 :بستة مف صفات الكماؿ كقد كصؼ هللا سبحانو جبريؿ 
 .ككنو رسكالن مف عند هللا .ُ
 ككنو كريمان عند هللا. .ِ
 ككنو ذا قكة عند هللا, كىي غير حاصمة لغيره. .ّ
 ككنو مكينان عند هللا. .ْ

                                                           

سناده صحيح .ُِْ/ّ(, ُِْٓ) , حِٖٕ/ُ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده: ُ)  , كا 
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 ككنو مطاعان في عالـ السماكات, كىذا يقتضي أف يككف مطاعان لكؿ المبلئكة. .ٓ
 (1) ككنو أمينان في كؿ الطاعات, كفي تبميغ كحي هللا تعالى إلى األنبياء. .ٔ

إلى أف ىذا مف قبائح الييكد كمنكرات أقكاليـ كأفعاليـ, كبٌيف  (ٕ)ذىب اإلماـ الفخر الرازي:
 :سبب عداكتيـ لجبريؿ 

 أنو كاف ييطمع محمدان عمى أسرارىـ. .ُ
 أنو كاف صاحب كؿ خسؼ كعذاب, كأف ميكاؿ صاحب رحمة يجيء بالخصب كالسمـ.  .ِ
 .جبريؿ في غيرىـ بكة فييـ, فجعميامف سبب عداكتيـ لجبريؿ أف هللا بزعميـ أمر أف تككف الن  .ّ

   ثـ بيف الفخر الرازم أنو ال كجو لعداكة الييكد لجبريؿ, ألنو كاف ينزؿ بما يأمره بو ربو,       
    كال يستطيع أف يعصي هللا بما يأمر, فيذه العداكة عداكة ال أساس ليا, كأف ميكاؿ الذم يحبكنو 

 عالى كلف يعصيو .لك أمره هللا أف ينزؿ بالكحي عمى محمد فيطيع أمر هللا ت
 .كالييكد يعادكف جبريؿ ألنو نزؿ بالكتاب برىانان عمى صدؽ نبكة محمد      
أف مف كاف عدكان لجبريؿ بسب إنزاؿ القرآف عميو كجب أف يككف  بعد ذلؾ ذكر الفخر الرازي      

التالي فإف ىذه عدكان  تعالى, كمف كاف عدكان  كاف عدكان لمحمد كسائر المبلئكة كالمؤمنيف, كب
العداكة ال تؤثر كال تضر با كال بالمبلئكة كال بمحمد كال بالمؤمنيف, إنما تجمب عمى الييكد العذاب 

 الدائـ الذم ال ضرر أعظـ منو عمييـ .
َوَسِمْعُت َصْوَت إِْنَساٍن بَْيَن أُوالََي، كرد اسـ جبريؿ صريحان في العيد القديـ مرتاف : }      

ْإيَا»لَاَل: فَنَادَى وَ  ُجَل الرُّ ْم هٍَا الرَّ  .(ّ){يَا ِجْبَرائِيُل، فَِهّ
 , (ْ)فيك بمعنى رجؿ هللا, كقيؿ أف معنى جبريؿ )هللا ذاتو جباران( أما جبريؿ       

لََّصُهْم. بَِمَحبَّتِِه كما كرد بصفة مبلؾ حضرتو )الرب(, مرة أخرل : } ََ َوَمالَُن َحْضَرتِِه 

َولِكنَُّهْم , كما ذكر باسـ ركح القدس : }(ٓ){فَكَُّهْم َوَرفَعَُهْم َوَحَملَُهْم ُكلَّ األَيَّاِم اْلمَِديَمةِ َوَرأْفَتِِه ُهَو 

ا، َوُهَو َحاَربَُهمْ  َل لَُهْم َعدُوًّ دُوا َوأَْحَزنُوا ُروَح لُْدِسِه، فَتََحوَّ  .(ٔ){تََمرَّ

                                                           

( انظر: األربعيف في أصكؿ الديف : الفخر الرازم, تحقيؽ أحمد السقا, مكتبة الكميات األزىرية, القاىرة, األكلى, ُ)
 . ُُٗ/ِـ, ُٖٔٗ

 . َُِ/ّمفاتيح الغيب : الفخر الرازم,  :انظر (ِ)
 ُٔ/ٖ( سفر دانياؿ: ّ)
 . ِْٓ( قامكس الكتاب المقدس: صْ)
 .ٗ/ّٔ( سفر أشعيا: ٓ)
 .َُ/ّٔ( سفر أشعيا: ٔ)
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, أما ميكاؿ كالذم تطمؽ عميو التكراة كجبريؿ عندىـ رئيس مف رؤساء المبلئكة, لكنو ليس رئيسيـ
لفظ ميخائيؿ, فيك أيضان رئيس مف رؤساء المبلئكة, كمع زعميـ أنيـ يحبكف ميكاؿ ألنو ينزؿ 

ئِيُس بالرحمة عمييـ إال أنو لـ يرد ذكره كثيران في أسفارىـ : } ائِيُل الرَّ ََ َوفِي ٍِلَن اْلَوْلِت يَمُوُم ِمي

 .(ُ){ي َشْعبِنَ اْلعَِظيُم اْلمَائُِم ِلبَنِ 
فعدد ذكر ميخائيؿ في كتبيـ لـ يبمغ إال ثبلث عشرة مرة, كىك بمعنى عبد هللا, أك مف "      

 .(ِ)" مثؿ هللا

حسب زعميـ ما ركاه ابف عباس : أف نبييـ أخبرىـ  مف أسباب عداكة الييكد لجبريؿ       
ان ضعيفان فمنعو جبريؿ مف قتمو, أف بختنصر سيخرب بيت المقدس, فبعثكا رجبلن ليقتمو فكجده شاب

ف كاف غيره فعمى أم حؽ تقتمو,  كقاؿ لو إف كاف هللا أراد ىبلككـ عمى يده فمف تسمط عميو, كا 
 . (ّ)فتركو, فكبر بختنصر كغزا بيت المقدس, فقتميـ كخربو, فصاركا يكرىكف جبريؿ لذلؾ

ؿ مف عند هللا, كمع ذلؾ كمف عجيب تيافت اعتقاد الييكد أنيـ يثبتكف أنو ممؾ مرس"      
يبغضكنو, كىذا أحط دركات االنحطاط في العقؿ كالعقيدة, كال شؾ أف اضطراب العقيدة مف أكبر 

 . (ْ)"مظاىر انحطاط األمة, ألنو ينبيء عف تضافر آرائيـ عمى الخطأ كاألكىاـ

  ال يكالكف عقيدة الييكد ىذه مف أكبر عكامؿ فسادىا أنيا قائمة عمى المصمحة فقط, فيـ       
ألنو يأتي  إال مف عاد عمييـ بالنفع, حتى كلك كاف مف المبلئكة األطيار, فإنيـ عادكا جبريؿ 

ف كتب الييكد المقدسة لـ -حسب زعميـ  – إيذانان بالحركب , كأحبكا ميكائيؿ ألنو مككؿ بالماء, كا 
اطيؿ, كالتي تجدىا في كتبيـ تخؿ مف تمؾ العقائد, فالعقيدة الييكدية تكاد تقكـ عمى الخرافات كاألب

 .(ٓ)كمعتقداتيـ

ىكذا يتبيف أف عقيدة الييكد بخصكص اإليماف بالمبلئكة يشكبيا كثير مف الخرافات       
كالتصكرات الكثنية المادية, القائمة عمى حساب المصالح كالمنافع, أحيانان قميمة يمتقكف مع المسمميف 

ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف في بعض جكانب العقيدة, كأحيانان يأخذىـ  الشطط كثيران, كا 
مصادرىـ في عقائدىـ مصادر غير صحيحة في أغمبيا كعمكميا, كأنيا إنما ىي أفكار كأىكاء مف 

 كتبيا .
                                                           

 .ُ/ُِ( سفر دانياؿ: ُ)
 . ِّ( المبلئكة كالجف: مي المدىكف, ِ)
 . ُٖ/ٗ( , َْْٖ( فتح البارم: ابف حجر العسقبلني, ح )ّ)
 . ُِٔ/ُـ, ُْٖٗ( التحرير كالتنكير: الطاىر بف عاشكر, الدار التكنسية لمنشر, تكنس, ْ)
( انظر: عقائد الييكد مف خبلؿ الحكار مع النبي : عدناف أحمد البرديني, رسالة ماجستير, كمية أصكؿ الديف, ٓ)

 . ٕٓـ, صََُِقسـ العقيدة, الجامعة اإلسبلمية, غزة, 
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 ال ما    م قؼ الرازي مف عة دة ال ي د في الكتب
جعؿ هللا سبحانو اإليماف بالكتب السماكية ركنان أساسيان مف أركاف اإليماف, مف لدف آدـ      

حتى سيدنا محمد صمى هللا عمييـ جميعان, ألف في ىذه الكتب بياف لمعقيدة الصحيحة, كبياف 
ا انيدمت قيدتو, كمف أنكرىلمتشريعات الربانية, كمنيج حياة لؤلمـ, فمف آمف بيا استقامت ع

 .عقيدتو
"التصديؽ الجاـز بأنيا كميا منزلة مف عند هللا عز كجؿ عمى رسمو  معنى اإل ماف بالكتب:     

إلى عباده بالحؽ المبيف كاليدم المستبيف, كأنيا كبلـ هللا عز كجؿ ال كبلـ غيره, كأف هللا تعالى 
منو مف كراء حجاب بدكف كاسطة, تكمـ بيا حقيقة كما شاء, كعمى الكجو الذم أراد, فمنيا المسمكع 

 . (ُ)كمنيا ما يسمعو الرسكؿ الممكي, كيأمره بتبميغو منو إلى الرسكؿ البشرم"

كالكتب السماكية كثيرة, إال أف أكثرىا شيرة كأتباعان, التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف, أنزؿ هللا       
ـ, كالسير عمى ما جاء فييا مف سبحانو ىذه الكتب عمى رسمو كؿه في زمانو, كأمر أقكاميـ بإتباعي

 ىدل كرشاد .

 كلقد كاف مكقؼ الييكد مف ىذه الكتب مكقفان غريبان كعجيبان .      

 : م قؼ ال ي د مف الت راة:   الً 
ـُ ِبَيا النَِّب ُّ َف الَِّذ َف َ  ْ قاؿ هللا سبحانو:        َمُم ا ِلمَِّذ َف ﴿ِإنَّا َ نَزْلَنا التَّْ رَاَة ِف َيا ُىًدى َ ُن ٌر َ ْحُك

بَّاِن ُّ َف َ اأَلْحَباُر ِبَما اْ ُتْحِفُظ ا ِمْف ِكتَاِب اَّللَِّ َ َكاُن ا َعَمْ ِو ُشَيَداَء﴾ ,  (ْْ)سكرة المائدة :  َىاُد ا َ الرَّ
       تَِّة َف﴾﴿َ َلَةْد فَتْ َنا ُم َ ى َ َىاُر َف اْلُفْرَقاَف َ ِضَ اًء َ ِذْكرًا ِلْممُ كقاؿ سبحانو كاصفان التكراة: 

, ذكر اإلماـ الرازم أف المراد مف ككف التكراة ىدل كنكر ككنو ىدل كنكران في أصكؿ (ْٖ)األنبياء : 
الشرع كفركعو, كقد كصؼ هللا ىؤالء األنبياء بالمسمميف, كىذا دليؿ عمى أنيـ ما كانكا مكصكفيف 

﴿َ َكاُن ا َعَمْ ِو  كأنيى هللا اآلية بقكلو : بالييكدية أك النصرانية, بؿ كانكا مسمميف منقاديف لتكاليفو,
, أم ىؤالء النبيكف كالربانيكف كاألحبار كانكا شيداء عمى أف كؿ ما في التكراة حؽ كصدؽ ُشَيَداَء﴾

 . (ِ)تعالى مف عند هللا

ـ كتعددت اآليات القرآنية الدالة عمى دعكة هللا لمييكد لئليماف كالعمؿ بما في التكراة, إال أني     
 انقسمكا عمى أمرىـ إلى طكائؼ منيا: 

                                                           

ح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ: حافظ بف أحمد حكمي, دار ابف القيـ, الدماـ, األكلى, ( معارج القبكؿ بشر ُ)
 . ِٕٔ/ِـ, َُٗٗ

 .  ّ/ُِ( انظر: مفاتيح الغيب : الفخر الرازم, ِ)
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ٍف أقر بما في التكراة كبنزكليا مف عند هللاُ  . تعالى . مى

 . مف أنكر اإليماف بالكتب السماكية عمى مكسى كعيسى, كمحمد صمى هللا عمييـ جميعان.ِ

 .  مف آمف بما أنزؿ هللا مف كتب سماكية عمى أنبيائو .ّ
كىك محتب فقالكا: يا  اؿ : جاء ناس مف ييكد إلى النبي ركل محمد بف كعب القرظي ق      

أبا القاسـ أال تأتينا بكتاب مف السماء كما جاء بو مكسى ألكاحان يحمميا مف عند هللا, فأنزؿ هللا 
َماِء﴾ ـْ ِكتَابًا ِمْف ال َّ َؿ َعَمْ ِي نزؿ هللا , فجثا رجؿ مف ييكد فقاؿ: ما أ﴿َ ْ أَُلَؾ َ ْىُؿ اْلِكتَاِب َ ْف تَُنزِّ

, ﴿َ َما َقَدُر ا اَّللََّ َحؽَّ َقْدرِِه﴾عميؾ كال عمى مكسى كال عمى عيسى كال عمى أحد شيئان, فأنزؿ هللا: 
, فحؿ ﴿ِإْذ َقاُل ا َما َ نَزَؿ اَّللَُّ َعَمى َبَشٍر ِمْف َشْيٍء﴾قاؿ محمد بف كعب : ما عممكا كيؼ هللا: 
 . (ُ)كؿ: كال عمى أحدرسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ حبكتو كجعؿ يق

أف جميكر العمماء عمى أنيا نزلت  ذكر الرازي, ﴿َ َما َقَدُر ا اَّللََّ َحؽَّ َقْدرِِه﴾كقكلو تعالى: 
في الييكد, ركم عف ابف عباس أف مالؾ بف الصيؼ كاف مف أحبار الييكد كرؤسائيـ, ككاف رجبلن 

هللا الذم أنزؿ التكراة عمى مكسى ىؿ , فقاؿ لو رسكؿ هللا: أنشدؾ سمينان فدخؿ عمى رسكؿ هللا 
تجد فييا أف هللا يبغض الحبر السميف كأنت الحبر السميف كقد سمنت مف األشياء التي تطعمؾ 
الييكد, فضحؾ القكـ فغضب مالؾ بف الصيؼ, ثـ التفت إلى عمر فقاؿ : ما أنزؿ هللا عمى بشر 

اؿ : إنو أغضبني, كمعنى اآلية : أف مف شيء, فقاؿ لو قكمو : كيمؾ ما ىذا الذم بمغنا عنؾ, فق
الييكد ما عظمكا هللا حؽ تعظيمو, كما كصفكه حؽ كصفو, كذلؾ مف خبلؿ إنكارىـ بعث هللا 

 . (ِ)النبييف كأنزؿ الكتب عمييـ

تعامبلن ال يدؿ عمى تقديسيـ لو  كاف تعامؿ الييكد مع كتابيـ المنزؿ عمى مكسى       
اة لمسرقة, كالخطؼ عمى أيدم القبائؿ التي حاربتيـ الييكد في كاىتماميـ بو, فقد تعرضت التكر 

فمسطيف, كحيف استردادىا لـ تكف كاممة كما أيخذت مف قبؿ, ككاف أخطر ىذه المحاكالت حينما 
 . (ّ)دمر بختنصر بيت المقدس, كأىمؾ كؿ شيء, مف ضمنيا التكراة, كغيرىا مف الكتب

بة التكراة "أدخمكا فييا ما ليس منيا مف ميكليـ كنزعاتيـ كما فمما أراد أحبار الييكد إعادة كتا      
أشربكا في قمكبيـ مف كثنية كرثكىا مف األمـ التي خالطكىا, كأساءكا عمى هللا أبمغ اإلساءة, كنعتكه 

الذيف اصطفاىـ هللا كاختارىـ, فجعمكىـ مف  فبما ال يميؽ بذاتو كصفاتو, كطعنكا في أنبيائو الطاىري
                                                           

 . ِٕٔ/ٕ: في تفسيره  الطبرم ذكره( ُ)
 . ٕٕ/ُّ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ِ)
       هللا اليندم, الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية, السعكدية,( انظر: إظيار الحؽ: محمد رحمة ّ)

 . ّْـ, ُٖٗٗ
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ر, كأكثرىـ كقكعان في الفحشاء كالمنكر, كركزا عمى الكراىية كالحقد عمى جميع األمـ إلى أشرار البش
 . (ُ)آخر ما دسكه مف تحريؼ كتبديؿ"

﴿َ َفَتْطَمُع َف َ ْف ُ ْؤِمُن ا كقد أكد القرآف الكريـ ىذا التحريؼ في أكثر مف مكضع, قاؿ تعالى:     
ـْ َ  ْ  ـْ َ َقْد َكاَف َفِر ٌؽ ِمْنُي ـْ َ ْعَمُم َف﴾َلُك َـّ ُ َحرُِّف َنُو ِمْف َبْعِد َما َعَةُم ُه َ ُى              َمُع َف َكبلـَ اَّللَِّ ُث

 .(ٕٔالبقرة : سكرة  )

 كالتحريؼ الذم جرل عمى التكراة, تحريؼ متنكع, تحريؼ بالزيادة, كتحريؼ بالنقصاف .     
َـّ َ ُة ُل َف َىَذا ﴿َفَ  ْ فالتحريؼ بالزيادة ذكره القرآف الكريـ:       ـْ ُث ٌؿ ِلمَِّذ َف َ ْكتُُب َف اْلِكتَاَب ِبَأْ ِد ِي

ـْ ِممَّا َ كْ  ـْ َ َ ْ ٌؿ َلُي ـْ ِممَّا َكَتَبْت َ ْ ِد ِي         . ِ ُب َف﴾ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ِلَ ْشَتُر ا ِبِو َثَمنًا َقِم بًل َفَ ْ ٌؿ َلُي

 . (ٕٗ)سكرة البقرة:

, كفي  (ِ){ُخِذ اْبَنَؾ َ ِح َدَؾ, الَِّذي ُتِحبُُّو, ِإْ َحاؽَ }بالزيادة في التكراة كثيرة :  أمثمة التحريؼ     
ي ُكؿِّ َما َتُة ُؿ َلَؾ َ اَرُة اْ َمْع ِلَةْ ِلَيا, أَلنَُّو ِبِإْ َحاَؽ ُ ْدَعى َلَؾ فمكضع آخر مف نفس السفر : }

سماعيؿ ي(ّ){َنْ ؿٌ   كبره حسب التكراة نفسيا بأربعة عشر سنة., فكيؼ يككف إسحاؽ كحيد أبيو, كا 

ييكدم محمـ مجمكد , فدعا النبي رجبلن مف  ركل البراء بف عازب قاؿ : مر عمى النبي 
عممائيـ فقاؿ : أىكذا تجدكف حد الزاني فيكـ, قاؿ : نعـ, قاؿ : أنشدؾ بالذم أنزؿ التكراة عمى 

أنؾ أنشدتني بيذا لـ أحدثؾ, كلكف الرجـ, مكسى أىكذا تجدكف حد الزاني فيكـ, قاؿ : ال, كلكال 
ذا أخذنا الضعيؼ أقمنا عميو الحد, فقمنا  كلكف كثر الزنا في أشرافنا, فكنا إذا أخذنا الشريؼ تركناه كا 
تعالكا نجتمع فنضع شيئان مكاف الرجـ, فيككف عمى الشريؼ كالكضيع, فكضعنا التحميـ كالجمد مكاف 

ـ, جكسمـ : الميـ إني أنا أكؿ مف أحيا أمرؾ إذا أماتكه فأمر بو فر  الرجـ, فقاؿ النبي صمى هللا عميو
 . (ْ)(ُٕٗآؿ عمراف : سكرة ) ﴿ال َ ْحُزْنَؾ الَِّذ َف ُ َ ارُِع َف ِفي اْلُكْفِر﴾فأنزؿ هللا : 

فيذا الحديث داؿ عمى تحريؼ الييكد لما في كتبيـ, كزيادتيـ عمى ما فييا مف عند أنفسيـ      
 . ظممان ككذبان 

        أما تحريؼ النقصاف فيك كثير, حيث ذكر القرآف أمره كفضحيـ فيو قاؿ تعالى:      
      اِس َتْجَعُم َنُو َقرَاِط َس ُتْبُد َنَيا ػَ ًدى ِلمنّ ػػػػ رًا َ ىُ ػػػػى نُ ػػػِو ُم  َ ػػػاَء بِ ػػػػاَب الَِّذي جَ ػػػَزَؿ اْلِكتَ ػػػْف َ نػػْؿ مَ ػػػ﴿قُ 

                                                           

ـ, ََِِ( دراسات في الييكدية كالمسيحية: محمد ضياء الرحمف األعظمي, مكتبة الرشد, الرياض, الثانية, ُ)
 بتصرؼ . ُٖٔص

 .ِ/ِِ( سفر التككيف: ِ)
 .ُٔ/ُٔ( سفر التككيف: ّ)
 ـ, إسناده صحيح .ُٗٗ/ُْ(, ُّْْٖ, ح )ِٖٔ/ْمد في مسنده: ( أخرجو اإلماـ أحْ)
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 , فاآلية بينت أف اإلخفاء كثيران . (ُٗاألنعاـ : سكرة )  رًا﴾َ ُتْخُف َف َكثِ 

بٌيف اإلماـ الرازم أف هللا ذـ الييكد حينما جعمكا التكراة قراطيس, ففرقكه كبىٌعضكه, كأبدكا       
, كمف ذلؾ أيضان تحريفيـ لمتكراة بالكجكه ك المتعمؽ بصفة محمد ػػػػر, كىػػػكا اآلخػػمنو كأخف ان بعض
خفاء اآليات المشتممة عمى األحكاـ التي ال يرغبكف في إظيارىاالبا  . (ُ)طمة الفاسدة, كا 

ـَ َقاِ  ُف َىاِب َؿ َ َخاُه. َ َحَدَث ِإْذ َكاَنا ِفي اْلَحْةِؿ مف أمثمة التحريؼ بالنقص في التكراة : }      َ َكمَّ
ـَ َعَمى َىاِب َؿ َ ِخ ِو َ َقَتَموُ   قاؿ قا  ف ي مكضع آخر مف التكراة السامرية : }, كف(ِ){َ فَّ َقاِ  َف َقا

ـَ َعَمى َىاِب َؿ اِخ ِو  لياب ؿ  خاه لنمضي الى ال حراء َ َحَدَث اْذ َكاَنا ِفي ال حراء افَّ َقاِ  َف َقا
 , فيذا تحريؼ بالنقص بيف النسختيف اليكنانية كالسامرية . (ّ){َ َقَتَموُ 

ـُ ُ  كَ  كمف أمثمتو: } اَبَد َعمََّتُو َزْ َجً  َلُو. َفَ َلَدْت َلُو َىاُر َف َ ُم َ ى. َ َكاَنْت ِ ُن  َ َ َخَذ َعْمرَا
ـَ ِمَئً  َ َ ْبًعا َ َثبَلِث َف َ َن ً  ـُ ُ  َكاَبَد َعمََّتُو َزْ َجً   كفي النسخة السامرية: } (ْ){َحَ اِة َعْمرَا َ َ َخَذ َعْمرَا

 . (ٓ){ام ـ  ختي مر  َىاُر فَ    َلُو. َفَ َلَدْت َلُو ُم َ ى

ىكذا تعامؿ الييكد مع كتابيـ, منيـ مف كفر بو جممة كتفصيبلن, كمنيـ مف آمف بو, إال       
ـَ أنيـ قامكا بتحريفو, تبعان ليكاىـ كمصالحيـ, كصدؽ هللا فييـ :  ﴿ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا ُ َحرُِّف َف اْلَكِم

 ( .ْٔالنساء : سكرة ) َعْف َمَ اِضِعِو﴾

 م قؼ ال ي د مف اإلنج ؿ:: ثان اً 
بعث هللا سبحانو عيسى بف مريـ رسكالن إلى بني إسرائيؿ, كأنزؿ عميو اإلنجيؿ فيو ىدل       

قًا ِلَما َبْ َف َ َدْ ِو ِمْف التَّْ رَاِة َ فَتْ َناُه كنكر, قاؿ تعالى: ـَ ُمَ دِّ ـْ ِبِع َ ى اْبِف َمْرَ  ﴿َ َقفَّْ َنا َعَمى فثَارِِى
قًا ِلَما َبْ َف َ َدْ ِو ِمْف التَّْ رَاِة َ ُىًدى َ َمْ ِعَظً  ِلْمُمتَِّة َف﴾اإِلنِج َؿ              ِف ِو ُىًدى َ ُن ٌر َ ُمَ دِّ

 .(ْٔالمائدة:سكرة )

كاف ميقران كمصدقان بالتكراة عمى أنيا كتاب منزؿ مف عند  أف عيسى  ذكر الفخر الرازي
كركد النسخ, كقد أمرىـ هللا أال يفعمكا باإلنجيؿ مثؿ ما فعؿ  هللا, كأنو كاف كاجبان العمؿ بيا قبؿ

                                                           

 . ِٖ/ُّ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم, ُ)
 .ٖ/ْ( سفر التككيف: ِ)
 .ٖ/ْ( سفر التككيف: ّ)
 .َِ/ٔ( سفر الخركج: ْ)
 .َِ/ٔ( سفر الخركج: ٓ)
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خفاء ألحكامو, كليقرأ ا اإلنجيؿ عمى الكجو الذم أنزلو هللا فيو مف غير ك الييكد مف تحريؼ كتغيير كا 
 .(ُ)تحريؼ كال تبديؿ

لو,  مف المحظة األكلى التي بعث هللا فييا عيسى ابف مريـ نبيان كاف مكقؼ الييكد العداكة     
كقميؿ منيـ مف آمف بو, كعمؿ أحبارىـ عمى أف يمنعكا الناس عف دعكتو كصد الناس عنو, فأخذكا 

 كبيف الحاكـ  اف ليـ ما أرادكا, فأكقعكا بينو ػػو, ككػػي عميػػـ الركمانػػكف الحاكػػو كيحرضػػدكف لػػيكي

 . (ِ)بان كما يزعمكفالركماني الذم أصدر أكامره بالقبض عميو ثـ الحكـ عميو باإلعداـ صم

دعكة أخبلقية, لتيذيب النفس كالعكدة بيا إلى تغميب الركح  لقد كانت دعكة المسيح      
كا أعمى المادة التي طغت عمى حياة الييكد في زمانو, إال أف ىذه الدعكة لـ ترؽ ألحبار الييكد فبد

رم لممحافظة عمى الشعب الييكدم, رحمة الكيد لو, "ككاف قادة الييكد الدينيكف قد رأكا أف قتمو ضرك 
فأصدر رئيس كينتيـ كاسمو )قيافا( الفتكل باستباحة العمؿ عمى قتمو, إذ قاؿ في شأنو: ألف يمكت 
رجؿ كاحد خير مف أف يذىب الشعب بأسره, فأجمع عظماء ييكد عمى العمؿ عمى قتمو كتحريض 

 .(ّ)الحاكـ الركماني لتنفيذ صمبو"
لكريـ يينزؿ عمييـ لعنة هللا كغضبو, كييبيف مخازييـ في مكقفيـ مف المسيح  ليذا نجد القرآف ا      

ـْ كأمو عمييما السبلـ:  ْنِبَ اَء ِبَغْ ِر َحؽٍّ َ َقْ ِلِي ـْ اأَل ـْ ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َقْتِمِي ـْ َ ُكْفرِِى ـْ ِم ثَاَقُي ﴿َفِبَما َنْةِضِي
ـْ َفبل ُ ْؤِمُن َف ِإالَّ َقِم بلً  ُقُم ُبَنا ُغْمٌؼ َبْؿ َطَبَع اَّللَُّ َعَمْ َيا ـَ ُبْيتَانًا  ,ِبُكْفرِِى ـْ َعَمى َمْرَ  ـْ َ َقْ ِلِي َ ِبُكْفرِِى

ـَ َرُ  َؿ اَّللَِّ َ َما َقَتُم ُه َ َما َ َمُب ُه َ َلِكْف ُشبِّ , َعِظ ماً  ـْ ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِ  َح ِع َ ى اْبَف َمْرَ  ـْ َ َقْ ِلِي َو َلُي
فَّ ا ـْ ِبِو ِمْف ِعْمـٍ ِإالَّ اتَِّباَع الظَّفِّ َ َما َقَتُم ُه َ ِة ناً َ اِ  َبْؿ َرَفَعُو  ,لَِّذ َف اْخَتَمُف ا ِف ِو َلِفي َشؾٍّ ِمْنُو َما َلُي

 .(ُٖٓ-ُٓٓالنساء : سكرة ) اَّللَُّ ِإَلْ ِو َ َكاَف اَّللَُّ َعِز زًا َحِك مًا﴾
اء بكلس الطرطكسي, كالذم تربى تربية دينية, كاستمر عداء الييكد لمنصرانية حتى ج     

كخصكصان عمى يد الفريسييف, ككاف رجبلن معركفان بالحيؿ كالمكر كالخداع, فيك يتبع فرقة شديدة 
, كفجأة تحكؿ إلى المسيحية كأصبح مف كبار دعاتيا كمعمميا األكؿ, كأخذ العداء لممسيح 

 . (ْ)كمنيا فكرة ألكىية المسيحينشر تعاليمو التي يدعي أنو يتمقاىا إليامان, 

                                                           

 . ُِ/ُِ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
صرانية كدكرىا في تحريؼ المسيحية : سمطاف عبد الحميد سمطاف, مطبعة األمانة, القاىرة, ( انظر: المجامع النِ)

 . ِٕـ, صَُٗٗاألكلى, 
( دكر الييكد في إفساد العقيدة اإلليية: حسف محمد إبراىيـ , رسالة ماجستير , جامعة أـ القرل , فرع العقيدة , ّ)

 . َُٕـ , صُٖٓٗ
 . َُّراىيـ , ص: المصدر السابؽ: حسف اب( انظرْ)
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 :(ٔ)بح ب زعميـ   باب عداء ال ي د لمم  ح 
كاف الييكد ينتظركف نبيان ممكان يخكض بيـ الحرب ضد أعدائيـ, فمما جاء المسيح بدعكة السمـ  .ُ

 كالمحبة, كأف ىذا لـ يعجب الييكد فناصبكه العداء .
ٍُْكْر يَْوَم السَّْبتِ تقديس الييكد ليكـ السبت } .ِ ُ  ِٓٔستَّةَ أَيَّاٍم تَْعَمُل َوتَْصنَُع َجِميَع َعَمِلَن،  ِلتُمَِدَّسهُ  ا

ِبّ إِلِهَن. الَ تَْصنَْع َعَمالً َما أَْنَت َواْبنَُن َواْبنَتَُن  ا اْليَْوُم السَّابُع فَِفيِه َسْبٌت ِللرَّ  .(ِ){َوأَمَّ
لـ ييحـر العمؿ فيو, بؿ قدس اليـك فمما بيعث عيسى نبيان لـ ير الييكد منو تعظيمان لمسبت ك       

 الثامف يـك األحد.

ٍٍ راب: }خزعميـ أف المسيح دعا عمى أكرشميـ بال .ّ َوَمتَ  َرأَْيتُْم أُوُرَشِليَم ُمَحاَطةً بُِجيُوٍش، فَِحينَئِ

َرابَُها ََ  .(ّ){اْعلَُموا أَنَّهُ لَِد اْلتََرَب 

ٍة أََرْدُت أَْن يَا أُوُرَشِليُم، يَا أُوُرَشِليُم! يَا لَ }       اتِلَةَ األَْنبِيَاِ  َوَراِجَمةَ اْلُمْرَسِليَن إِلَْيَها، َكْم َمرَّ

َها تَْحَت َجنَاَحْيَها، َولَْم تُِريدُوا ََ ُهَوٍَا بَْيتُُكْم يُتَْرُن لَُكْم  أَْجَمَع أَْوالَدَِن َكَما تَْجَمُع الدََّجاَجةُ فَِرا

َراب ََ ً  .(ْ){ا

يِسيُّوَن َولَْوٌم ال يغسمكف أيدييـ عند تناكؿ الطعاـ: }زعميـ أف أتباع المسيح  .ْ َواْجتََمَع إِلَْيِه اْلفَِرّ

ْبًزا بِؤَْيٍد دَنَِسٍة، أَْي  .ِمَن اْلَكتَبَِة لَاِدِميَن ِمْن أُوُرَشِليمَ  َُ ِه يَؤُْكلُوَن  ٍِ ا َرأَْوا بَْعًضا ِمْن تاَلَِمي َولَمَّ
يِسيِّيَن َوُكلَّ اْليَُهوِد إِْن لَْم يَْغِسلُوا أَْيِديَُهْم بِاْعتِنَاٍ ، الَ ألَنَّ الْ  .َغْيِر َمْغُسولٍَة، الَُموا فَِرّ

 .(ٓ){يَؤُْكلُونَ 
﴿َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َلْ َ ْت كقد عرض القرآف لمكقؼ الييكد مف المسيحية حينما قاؿ تعالى :       

 . (ُُّ)البقرة :  النََّ اَرى َعَمى َشْيٍء﴾

 :زيذكر الفخر الرا
 أف هللا فٌصؿ في ىذه اآلية, كبٌيف أف كؿ طائفة تنكر ديف الطائفة األخرل. .ُ

 كتتيـ كؿ طائفة األخرل عمى أنيا ليست عمى شيء يصح كيعتد بو, كىذه مبالغة عظيمة .  .ِ

, أم أف كؿ الييكد قالكا ىذا القكؿ, ككؿ النصارل قالكا ىذا القكؿ, كليس في  .ّ اآلية تفيد العمـك
 .حتى بعثة محمد  بؿ مف بعثة عيسى زمف محدد معيف 

                                                           

 . ِٕٖ( انظر: دراسات في الييكدية كالمسيحية: األعظمي , صُ)
 .َُ-ٖ/َِ( سفر الخركج : ِ)
 .َِ/ُِ( إنجيؿ لكقا: ّ)
 .ّٗ-ّٕ/ِّ( إنجيؿ متى: ْ)
 .ِ-ُ/ٕ( إنجيؿ مرقس: ٓ)
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أتاىـ أحبار الييكد فتناظركا حتى ارتفعت  ركل أف كفد نجراف لما قدمكا عمى رسكؿ هللا        
كاإلنجيؿ, كقالت  أصكاتيـ , فقالت الييكد : ما أنتـ عمى شيء مف الديف ككفركا بعيسى 

 . (ُ)كالتكراة  بمكسى ككفركا ,النصارل ليـ نحكه

عمى لساف مكسى قاؿ ابف تيمية: "تكفر الييكد بعيسى كعندىـ التكراة فييا ما أخذ هللا عمييـ       
, كفي اإلنجيؿ بإجابة عيسى بتصديؽ مكسى كبما جاء بو مف التكراة مف بالتصديؽ بعيسى 

عند هللا, ككؿ يكفر بما في يدم صاحبو, فالييكد كٌذبكا بديف النصارل, كقالكا ليسكا عمى شيء, 
مف الحؽ, لكف  كالنصارل كٌذبكا بجميع ما تميز بو الييكد عنيـ حتى كذبكا بما جاء بو عيسى 

ف بالغكا في تكفير الييكد كمعاداتيـ عمى الحد الكاجب عما ابتدعكه مف الغمك كالضبلؿ,  النصارل كا 
اَّللَُّ َ ا ِع َ ى ِإنِّي  ِإْذ َقاؿَ ﴿فبل ريب أف الييكد لما كٌذبكا المسيح صاركا كفاران كما قاؿ هللا تعالى: 

ُرَؾ ِمْف الَِّذ َف َكَفُر ا َ َجاِعُؿ الَِّذ َف اتََّبُع َؾ َفْ َؽ الَِّذ َف َكَفرُ   ا ِإَلى َ ْ ـِ ُمَتَ فِّ َؾ َ رَاِفُعَؾ ِإَليَّ َ ُمَطيِّ
 . (ِ)"(ٓٓآؿ عمراف / سكرة ) ﴾اْلِةَ اَم ِ 

 (ّ)تحر ؼ ال ي د لؤلناج ؿ حد ثًا:
تؼ الييكد بما فعمكه مف افتراء عمى المسيح كأمو عمييما السبلـ قديمان, كمف تحريؼ لـ يك       

      كعداء لمديف الذم جاء بو المسيح عيسى ابف مريـ, إال أنيـ يكاصمكف العداء كالكيد ليذا الديف 
مي بكثيقة تبرئة ال ييكد كلكؿ ديف, فبعد أف أصدر الفاتيكاف في الستينات مف القرف الماضي ما سي

ـ بإصدار طبعة جديدة ألسفار العيد َُٕٗمف دـ المسيح, قامت دكلة االحتبلؿ الصييكني عاـ 
 الجديد عف دار النشر الييكدية بمدينة القدس بالمغة اإلنجميزية كتقـك بتكزيعيا ككالة ريد بمندف:

Reed's Agency,    , Arch Way RD , London , N.G. 

ما لو عبلقة بالييكد, حتى أنيا تسمى بالنسخة اإلسرائيمية, ىذه الطبعة تـ تحريؼ كؿ      
كتيدؼ ىذه الطبعة لؤلناجيؿ إلى التخمص مما تحكيو الترجمات السابقة مف بذر العداء بيف 

 المسيحييف كالييكد.

 نماذج ليذه التحر فات: 
مفظة ( مٌرة, كاستبداليا بُٗٓمحك كممة الييكد مف أسفار العيد الجديد كالبالغ عددىا ) .ُ

 )مكاطني كالية الييكدية(, أك الرعاع أك المنعزليف أك العامة .

                                                           

 . ٖ/ْ: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ( انظرُ)
 . ُُّ/ُـ, ُْٔٗبف تيمية, مطبعة المدني, القاىرة,  ( الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح: أحمدِ)
 . ُٔـ, صُٗٗٗانظر: الصييكنية تحرؼ اإلنجيؿ: سييؿ الثغمبي, مكتبة السائح, المكصؿ,  (ّ)
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استبداؿ أم لفظة ليا عبلقة تاريخية بالييكد مثؿ: )النامكس( استبدلت بالكتاب المقدس,  .ِ
كالمجمع بالمحكمة, كالشيكخ بالمشرعيف, كرؤساء الكينة بالقسس, كالفريسييف بالمنعزليف, 

 كالبلكييف بالمساعديف .

 اؿ كممة الصمب ككؿ مالو عبلقة بيا بكممات تقترب منيا مثؿ خذه أك أبعده أك اشنقو .استبد .ّ

 استبداؿ كممة القتؿ كما يشتؽ منيا بكممات أقؿ حدة مثؿ يديف أك ينفى, أك يضايؽ . .ْ

محك الفقرات التي تيمقي مسؤكلية دـ المسيح عمى الييكد كأكالدىـ مف بعدىـ بفقرات تحمؿ  .ٓ
 المصمكب كزر دمو .

تحمؿ الركماف مسؤكلية حادث الصمب بعد تخميص الييكد منو, كذلؾ بتحريؼ الفقرات التي  .ٔ
 تمصؽ المسؤكلية بالييكد أك الشعب الييكدم.

تحريؼ الفقرات التي خاطب بيا تبلميذ المسيح الييكد مباشرة كأدانكىـ فييا لمكاقفيـ اإلجرامية  .ٕ
 ضد المسيح.

 ر فًا.( تحٖٙٙلةد بمغت جمم  ىذه التحر فات )
إف ما فعمو بكلس قديمان مف تحريؼ لممسيحية, كجعميا مزيجان مف المفاىيـ الييكدية      

لباسيا لباس الديف الرباني المكحى بو, كىك ما عرؼ فيما بعد بالنصرانية  كالفمسفات القديمة كا 
 . (ُ)البكليسية

ضة أشد الغمكض في يقكؿ كؿ ديكرانت: "لقد أنشأ بكلس الىكتان ال نجد لو إال أسانيد غام
أقكاؿ المسيح, ككانت العكامؿ التي أكحت إليو باألسس التي أقاـ عمييا ذلؾ البلىكت ىي أنقباض 
نفسو كندمو, كالصكرة التي استحاؿ إلييا المسيح في خيالو, كلعمو قد تأثر بنبذ األفبلطكنية كالركاقية 

لييكدية كالكثنية, سنة التضحية الفدائية لممادة كالجسـ كاعتبارىا شران كخبثان, كلعمو تذكر السنة ا
 . (ِ)لمتكفير عف خطايا الناس"

كىكذا استمرت محاكالت الييكد عمى مراحؿ تاريخ النصرانية, تحرؼ كتزيؼ, حتى كصمت        
بالمسيحية إلى صكرة مخالفة تمامان لما نزلت عمى عيسى ابف مريـ, كلـ يعد لممكجكد بيف أيدم 

 أكحى بو هللا مف اإلنجيؿ .النصارل مف صمة بما 

                                                           

 . ُّٕ( انظر: دكر الييكد في إفساد العقيدة اإلليية: حسف إبراىيـ, صُ)
 . ِّٔ/ُُ: كؿ ديكرانت, ( قصة الحضارةِ)
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 : م قؼ ال ي د مف الةرفف الكر ـ:ثالثاً 
كما ذكرت سابقان, مف أف عقيدة اإليماف بالكتب السماكية ىي ركف أساسي في ديف       

ْ مَ ﴿اإلسبلـ, قاؿ تعالى :  ـَ َ اِ  ْ َحَؽ ُق ُل ا فَمنَّا ِباَّللَِّ َ َما ُ نِزَؿ ِإَلْ َنا َ َما ُ نِزَؿ ِإَلى ِإْبرَاِى  اِع َؿ َ اِ 
ُؽ َبْ َف َ َحدٍ  ـْ ال ُنَفرِّ ـْ  َ َ ْعُة َب َ اأَلْ َباِط َ َما ُ  ِتَي ُم َ ى َ ِع َ ى َ َما ُ  ِتَي النَِّب ُّ َف ِمْف َربِِّي ِمْنُي

 . (ُّٔالبقرة : سكرة ) ﴾َ َنْحُف َلُو ُمْ ِمُم فَ 

تكراة كاإلنجيؿ أيما تعظيـ, , فعظـ البيذا نزلت عقيدة اإلسبلـ عمى سيدنا محمد      
كاعتبرىما اإلسبلـ ىدل كنكر, إال أف الييكد لـ يقابمكا إحساف اإلسبلـ, كالنبي ليـ بإحساف, فبدؿ أف 
يؤمنكا بيذا الديف كبيذا النبي الذم يعرفكنو أكثر مما يعرفكف أبناءىـ, اتجيكا عكس ذلؾ بأف كفركا 

 ما مكر كعداء .بيذا الديف كعادكا نبيو, كمكركا ألصحابو أي

اف  عمر بف   اف حمحم د بف     تى ر  ؿ هللا عف ابف عباس رضي هللا عنيما: "      
 بحري بف عمر   عز ز بف  بي عز ز   بلـ بف مشكـ, فةال ا  خبرنا  ا محمد بيذا الذي جئتنا 

 :  ؿ هللا بو حؽ مف عند هللا عز  جؿ, فإنا ال نراه متنا ةًا كما تنا ؽ الت راة, فةاؿ ليـ ر 
 ما  هللا إنكـ لتعرف ف  نو مف عند هللا تجد نو مكت بًا عندكـ,  ل  اجتمعت اإلنس  الجف عمى 
 ف  أت ا بمثمو ما جاز ا بو, فةاؿ عند ذلؾ  ىـ جم ع, فخاص  عبد هللا بف    ا  كنان  بف  بي 

ؾ ىذا إنس  ال الحة ؽ   ش ع  كعب بف   د   م ءؿ بف ز د  جبؿ بف عمر :  ا محمد ما  عمم
جاف, فةاؿ  مى هللا عم و   مـ :  ما  هللا إنكـ لتعمم ف  نو مف عند هللا تجد نو مكت بًا عندكـ 
في الت راة  اإلنج ؿ, فةال ا :  ا محمد إف هللا   نع لر  لو إذا بعثو ما شاء,   ةدر منو عمى ما 

ال جئناؾ بمثؿ ما ت أتي بو, فأنزؿ هللا عز  جؿ ف يـ,  راد, فأنزؿ عم نا كتابًا نةرؤه  نعرفو,  ا 
ُقْؿ َلِئْف اْجَتَمَعْت اإِلنُس َ اْلِجفُّ َعَمى َ ْف َ ْأُت ا ِبِمْثِؿ َىَذا اْلُةْرفِف ال َ ْأُت َف ِبِمْثِمِو َ َلْ  ﴿:  ف ما قال ا 

ـْ ِلَبْعٍض َظِي راً   . (ُ)(ٖٖاإلسراء : سكرة ) ﴾َكاَف َبْعُضُي

ـْ َ َمْف َ َ ُة ُؿ الَّذِ ﴿كقاؿ تعالى:   َف َكَفُر ا َلْ َت ُمْرَ بًل ُقْؿ َكَفى ِباَّللَِّ َشِي دًا َبْ ِني َ َبْ َنُك
ـُ اْلِكتَابِ   . (ّْالرعد : سكرة ) ﴾ِعْنَدُه ِعْم

ذكر ابف عباس رضي هللا عنيما أنيا نزلت في الذيف آمنكا مف أىؿ الكتاب مف الييكد       
 . (ِ)كالنصارل

كد مف اإلسبلـ إال مكقؼ الرفض كاالستعبلء حسدان مف عند أنفسيـ, لـ يكف مكقؼ اليي      
كاستكباران عف الحؽ, ككانكا يركف أنفسيـ فكؽ العرب الكثنييف, ككثيران ما رددكا عمى مسامعيـ أف 

                                                           

 . ُٖٓ/ُٓ, في تفسيره برمالطركاه اإلماـ ( ُ)
 . ِِٓ/ِ( تفسير ابف كثير: ابف كثير, ِ)
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نبيان سيخرج كسيتبعكنو كيقاتمكف معو أكلئؾ العرب, ككانكا ينتظركف مبعثو, فمما أرسؿ هللا رسكلو 
ٌؽ ﴿: الناس كافة كانكا أكؿ مف كفر بو رب إلىمحمدان مف الع ـْ ِكتَاٌب ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ُمَ دِّ َ َلمَّا َجاَءُى

ـْ َما َعَرُف ا َكَفُر ا ِبِو فَ  ـْ َ َكاُن ا ِمْف َقْبُؿ َ ْ َتْفِتُح َف َعَمى الَِّذ َف َكَفُر ا َفَممَّا َجاَءُى  َمْعَنُ  اَّللَِّ ِلَما َمَعُي
 . (ٖٗالبقرة : سكرة ) ﴾ فَ َعَمى اْلَكاِفرِ 

  (ُ):ذكر الفخر الرازي

 أف المقصكد بالكتاب ىك القرآف الكريـ. .ُ

أف كفرىـ بما جاء في ىذا الكتاب ىك مف قبح الييكد, ألف ىذا الكتاب جاءىـ بتصديؽ ما في  .ِ
 كتابيـ مف األمر باتباع محمد كمكافقتو كتصديقو, 

 لنصرة بالنبي األمي .أنيـ كانكا مف قبؿ يطمبكف مف هللا الفتح كا .ّ

 أنيـ كانكا يسألكف العرب عنو كعف مكلده كيصفكنو لمعرب, إال أنيـ لما جاءىـ كفركا بو. .ْ

 :  بب كفرىـ بالنبي محمد

سبب كفرىـ أنيـ أرادكه أف يككف النبي منيـ, ألنو ال يعقؿ في ظنيـ أف يككف نبيان مف خارج  .ُ
 الييكد .

نكا بو كاتبعكه أف تزكؿ رياستيـ كأمكاليـ, فكفركا كأصٌركا ثـ مف أسباب كفرىـ أنيـ خافكا إف آم .ِ
 عمى كفرىـ, كؿ ىذا مع عمميـ أنو نبي صادؽ , ليذا كانت لعنة هللا حالة عمييـ.

لقد كاف مكقؼ الييكد مف الدعكة اإلسبلمية مكقفان غريبان, ال يتناسب مع ما عندىـ مف العمـ       
َ َلَةْد َ نَزْلَنا ِإَلْ َؾ فَ اٍت َب َِّناٍت َ َما َ ْكُفُر ِبَيا ِإالَّ ﴿ كصدؽ كتابو,  الدقيؽ عمى نبكة محمد

 .(ٗٗالبقرة : سكرة ) ﴾اْلَفاِ ُة فَ 

        أف ىذه اآلية ذكرت نكعان آخران مف قبائح كفضائح الييكد, ركل  بّ ف الفخر الرازي
  قبؿ مبعثو, فمما بعث   ابف عباس أف الييكد كانكا يستفتحكف عمى األكس كالخزرج برسكؿ هللا

     يا معشر الييكد "مف العرب كفركا بو, كجحدكا ما كانكا يقكلكف فيو, فقاؿ ليـ معاذ بف جبؿ: 
    اتقكا هللا كأسممكا فقد كنتـ تستفتحكف عمينا بمحمد كنحف أىؿ شرؾ كتخبركننا أنو مبعكث 

ت كما ىك بالذم كنا نذكر لكـ, فأنزؿ كتصفكف لنا صفتو, فقاؿ بعضيـ : ما جاءنا بشيء مف البينا
 . (ِ)"هللا ىذه اآلية

                                                           

 . ُّٗ/ّانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم ,  (ُ)
 . ُِٓ/ّمفاتيح الغيب: الفخر الرازم ,  (ِ)
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ذكر بعض المفسريف أف اآليات البينات ىي ما حكاه كتاب هللا مف خفايا عمـك الييكد       
كمكنكنات أسرار أخبارىـ كأخبار أكائميـ مف بني إسرائيؿ, كالنبأ عما تضمنتو كتبيـ التي لـ يكف 

, كما حٌرفو أكائميـ كأكاخرىـ كبدلكه مف أحكاميـ التي كانت في التكراة يعمميا إال أحبارىـ كعمماؤىـ
 ف, فكاف في ذلؾ مف أمره اآليات البينات لمفأطمع هللا في كتابو الذم أنزلو عمى نبيو محمدان 

 . (ُ)أنصؼ مف نفسو كلـ يدعيا إلى ىبلكيا الحسد كالبغي

يكد لكراىيتيـ ما ينزؿ عمى محمد صمى كقد ذكر الباحث في المبحث الثاني كيؼ أف الي     
ُقْؿ ﴿هللا عميو كسمـ كرىكا الممؾ جبريؿ الذم يحمؿ ىذا الكحي مف السماء كينزؿ بو عمى محمد : 
قًا ِلَما َبْ َف َ َدْ ِو َ ُىًدى  ى َ ُبْشرَ َمْف َكاَف َعُدّ ًا ِلِجْبِر َؿ َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى َقْمِبَؾ ِبِإْذِف اَّللَِّ ُمَ دِّ

 . (ٕٗالبقرة : سكرة ) ﴾ِلْمُمْؤِمِن فَ 

كمف ضمف محاكالت الييكد الكيدية ضد القرآف كالنبي كالمسمميف محاكالتيـ الخداعية التي      
كانكا يمارسكنيا باستمرار مع النبي كمنيا حرؼ النبي عف الحكـ بما أنزؿ هللا تعالى, عف ابف 

كعبد هللا بف صكريا كشاس بف قيس اذىبكا بنا  عباس رضي هللا عنيما قاؿ : قاؿ كعب بف أسيد
إلى محمد لعمنا نفتنو عف دينو, فجاؤكه فقالكا : يا محمد إنؾ قد عرفت أنا أحبار الييكد, كأشرافيـ, 
كساداتيـ, كأنا إف اتبعناؾ اتبعتنا ييكد كلـ يخالفكنا, كأٌنا بيننا كبيف قكمنا خصكمة, فنحاكميـ إليؾ 

ـْ ِبَما َ نَزَؿ اَّللَُّ ﴿, كأنزؿ فييـ: بؾ, فأبى رسكؿ هللا فتقضي لنا عمييـ كنؤمف  ـْ َبْ َنُي  .(ِ)﴾َ َ ْف اْحُك

فأحبار الييكد يريدكف مف النبي أف يحكـ بغير ما أنزؿ هللا, فيي محاكلة تحريؼ لما في      
 القرآف الكريـ مف أحكاـ أنزليا هللا .

    , كدعاىـ لئليماف بو ا أنزلو عمى محمد كلقد تكرر تحذير هللا لمييكد مف الكفر بم      
ـْ ِمْف َقْبِؿ َ ْف ﴿تكراران كمراران :  قًا ِلَما َمَعُك      َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف ُ  ُت ا اْلِكتَاَب فِمُن ا ِبَما َنزَّْلَنا ُمَ دِّ

ـْ َكَما َلَعنَّ  ْبِت َ َكاَف َ ْمُر اَّللَِّ َمْفُع الً َنْطِمَس ُ ُج ىًا َفَنُردََّىا َعَمى َ ْدَبارَِىا َ ْ  َنْمَعَنُي      ﴾ا َ ْ َحاَب ال َّ

 . (ْٕالنساء : سكرة )

كضح اإلماـ الفخر الرازم أف ىذه اآلية جاءت بعدما سبقيا آيات تحدثت عف مكر الييكد        
يذائيـ لمنبي كالمسمميف, تدعكىـ ىذه اآلية لئليماف بما جاء بو محمد  , كخصكصان مف كاف كا 

, كالذم جاء مصدقان لما عندكـ مف لمان منيـ بالتكراة المشتممة عمى الدالئؿ الدالة عمى نبكتو عا
ال فإف الكعيد بالطمس كالمعف ىك مصير مف يكفر بو  . (ّ)ىذه الدالئؿ, كا 

                                                           

 . ُٖٕ/ُ( انظر: تفسير ابف كثير: ابف كثير , ُ)
 . ّٕـ, األكلى, ََِّىرة, (  أسباب النزكؿ: جبلؿ الديف السيكطي, دار الفجر لمتراث, القاِ)
 . ُِْ/َُ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ّ)
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َؿ ﴿كمنيا قكلو تعالى:       ـْ َ ال َتُك ُن ا َ  َّ قًا ِلَما َمَعُك َكاِفٍر ِبِو َ ال َتْشَتُر ا َ فِمُن ا ِبَما َ نَزْلُت ُمَ دِّ
 . (ُْالبقرة : سكرة ) ﴾ِبآَ اِتي َثَمنًا َقِم بًل َ اِ  َّاَي َفاتَُّة فِ 

ـْ َ ْبَ اُب ﴿كمنيا قكلو تعالى:       ِإفَّ الَِّذ َف َكذَُّب ا ِبآَ اِتَنا َ اْ َتْكَبُر ا َعْنَيا ال ُتَفتَُّح َلُي
َماِء َ ال َ ْدُخُم َف اْلَجنََّ                 ﴾َحتَّى َ ِمَج اْلَجَمُؿ ِفي َ ّـِ اْلِخَ اِط َ َكَذِلَؾ َنْجِزي اْلُمْجِرِم فَ ال َّ

 . (َْاألعراؼ: سكرة )

مع ككف اآلية مكية كتتحدث عف المشركيف, كالييكد مف جممة الذيف كذبكا كاستكبركا, 
 كبالتالي ينتظرىـ نفس الكعيد .

ي كجو الدعكة اإلسبلمية بالتآمر مع المشركيف في حربيا ىكذا نجد أف الييكد كما كقفكا ف     
كالقضاء عمييا, كذلؾ كقفكا في كجو القرآف الكريـ, كمف جممة أسباب رفضيـ لئليماف بصدقو أنيـ 
      كجدكه غير متسؽ كما تتسؽ التكراة, كىذا فيو مكابرة, كاستعبلء, فيك كبلـ ال تدعمو الحجة, 

  أنو قد بمغ قمة اإلعجاز في اتساقو كببلغتو كركعة بيانو, كىذه  فقد أجمع كؿ مف سمع القرآف
  الميزة خاصة بالقرآف الكريـ تميز بيا عف بقية كتب السماء, كلنا في عجز العرب مف أف يأتكا 

ـْ َ اِدِق فَ ُقْؿ َفْأُت ا ِبِكتَاٍب ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ُىَ  َ ْىَدى ِمْنُيَما َ تَِّبْعُو ِإْف ﴿بمثمو دليؿ عمى ذلؾ :   ﴾ُكنُت
 .(ُ)(ْٗالقصص : سكرة )

كمما يدحض مزاعـ الييكد عف القرآف ما شيد بو أحبار الييكد الذيف أسممكا قديمان كحديثان       
بمكافقة القرآف لكثير مما في التكراة مف عقائد كشرائع كأحكاـ كعبادات, كمف ضمف ىذه الشيادات 

 شيادة عبد هللا بف سبلـ .
َ َلْف ﴿تتكقؼ محاكالت الييكد الطعف في الديف كالقرآف ألف العداكة عداكة أبدية : كلف       

َلَتِجَدفَّ َ َشدَّ النَّاِس َعَداَ ًة ِلمَِّذ َف فَمُن ا اْلَ ُي َد ﴿, كقكلو تعالى : ﴾َتْرَضى َعْنَؾ اْلَ ُي ُد َ ال النََّ اَرى
 . ﴾َ الَِّذ َف َ ْشَرُك ا

 

 
 
 

                                                           

 . ّٔـ, صُٖٕٗ: عبد الرحمف الميداني, دار القمـ, دمشؽ, الثانية, : مكايد ييكدية عبر التاريخ( انظرُ)
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 م قؼ الرازي مف عة دة ال ي د في ال ـ  اآلخر 
يىعتبر المسممكف اإليماف باليـك اآلخر ركنان مف أركاف اإليماف الستة, كاإلخبلؿ بيذا الركف      

ـْ ُ  ِقُن فَ ﴿يعتبر نقضان لئليماف بمجممو :   . (ْالبقرة : ة سكر ) ﴾َ ِباآلخَرِة ُى

أف اآلخرة صفة الدار اآلخرة, كسميت بذلؾ ألنيا متأخرة عف الدنيا,  ذكر الفخر الرازي
كقيؿ لمدنيا دنيا ألنيا أدنى مف اآلخرة, كقد مدح هللا ىؤالء المؤمنيف ككف عمميـ عمـ يقيف, كصفتيـ 

 . (ُ)صفة المتيقف المفمحيف

الذم تنتيي بو الدنيا, كتبدؿ األرض غير األرض كاليكـ اآلخر يطمؽ عمى يكـ القيامة       
 كالسماكات.

      إف اإليماف باليكـ اآلخر ركيزة مف ركائز اإليماف, ألنو ييعٌرؼ اإلنساف بمصيره       
ـْ ال  ُ ﴿كنيايتو:  َـّ ُتَ فَّى ُكؿُّ َنْفٍس َما َكَ َبْت َ ُى        ﴾ْظَمُم فَ َ اتَُّة ا َ ْ مًا ُتْرَجُع َف ِف ِو ِإَلى اَّللَِّ ُث

 .(ُِٖالبقرة : سكرة )

كالمتتبع لمقرآف الكريـ كالسنة النبكية يجدىما قد اىتمتا اىتمامان كبيران بيكـ القيامة, كمشاىده       
كالبعث كالحساب كالنعيـ كالعذاب, فمـ يعد ذلؾ العالـ اآلخر الذم كًعده الناس بعد ىذا العالـ 

صكران محسكسان كحيان متحركان كبارزان شاخصان كعاش الحاضر مكصكفان فحسب, بؿ أصبح م
المسممكف مع ىذا العالـ )اآلخر( عيشة كاممة في شعكرىـ ككجدانيـ, رأكا مشاىده كتأثركا بيا 
كخفقت قمكبيـ تارة كاقشعٌرت جمكدىـ تارة, كسرل في نفكسيـ الفزع مرة كعاكدىـ االطمئناف أخرل, 

الجنة نسيـ, كمف ثـ باتكا يعرفكف ىذا العالـ تماـ المعرفة  كلفحيـ مف النار شكاظ كرؼ إلييـ مف
 . (ِ)قبؿ اليـك المكعكد

ىذا الذم نجده في القرآف كالسنة نفتقده تمامان في كتب الييكد, حتى ال يكاد الباحث أف      
ِإفَّ ﴿يضع يده عمى شيء مف حديث اآلخرة, مع أف القرآف ذكره مف خبلؿ قصص أنبيائيـ: 

اَع َ  َفبل َ ُ دَّنََّؾ َعْنَيا َمْف ال ُ ْؤِمُف ِبَيا َ اتََّبَع  ,فِتَ ٌ  َ َكاُد ُ ْخِف َيا ِلُتْجَزى ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َتْ َعى ال َّ
 .(ُٔ-ُٓطو : سكرة ) ﴾َىَ اُه َفَتْرَدى

بلـُ َعَميَّ َ ْ ـَ ُ ِلْدُت َ َ ْ ـَ َ ُم ُت َ  َ ﴿كذكر عمى لساف عيسى ابف مريـ:        ﴾ْ ـَ ُ ْبَعُث َحّ اً َ ال َّ
 .(ّّمريـ : سكرة )

                                                           

 . ّٕ/ِ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
 . ّٕركؽ, القاىرة, ص( انظر: مشاىد القيامة: سيد قطب, دار الشِ)
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َمَ اتِ ﴿: كعمى لساف يكسؼ       َ اأَلْرِض َ ْنَت َ ِليِّ ِفي الدُّْنَ ا َ اآلِخَرِة َتَ فَِّني  َفاِطَر ال َّ
اِلِح فَ   (.َُُيكسؼ : سكرة ) ﴾ُمْ ِممًا َ  َْلِحْةِني ِبال َّ

دخكؿ الجنة, كأنيـ لف ييعذبكا في النار إال كالحديث في القرآف الكريـ عف أماني الييكد ب     
ـْ َما َكاُن ا ﴿أيامان معدكدة :  ـْ ِفي ِد ِنِي َنا النَّاُر ِإالَّ َ  َّامًا َمْعُد َداٍت َ َغرَُّى ـْ َقاُل ا َلْف َتَم َّ َذِلَؾ ِبَأنَُّي

ـْ ِلَ ْ ـٍ ال َرْ َب ِف ِو َ ُ فَِّ تْ  ,َ ْفَتُر فَ  ـْ ال ُ ْظَمُم فَ  َفَكْ َؼ ِإَذا َجَمْعَناُى      ﴾ُكؿُّ َنْفٍس َما َكَ َبْت َ ُى
 .(ِٓ-ِْآؿ عمراف : سكرة )

ـْ ِعْنَد اَّللَِّ َعْيدًا َفَمْف ﴿كقكلو تعالى:       َنا النَّاُر ِإالَّ َ  َّامًا َمْعُد َدًة ُقْؿ  َاتََّخْذُت َ َقاُل ا َلْف َتَم َّ
ـْ َتُة ُل َف عَ  َبَمى َمْف َكَ َب َ  َِّئً  َ َ َحاَطْت ِبِو َخِط َئُتُو  ,َمى اَّللَِّ َما ال َتْعَمُم فَ ُ ْخِمَؼ اَّللَُّ َعْيَدُه َ 

ـْ ِف َيا َخاِلُد فَ   .(ُٖ-َٖالبقرة : سكرة ) ﴾َفُأْ َلِئَؾ َ ْ َحاُب النَّاِر ُى
َنا النَّاُر ِإالَّ َ  َّامًا َمْعُد َدةً ﴿أف قكؿ الييكد:  ذكر الفخر الرازي , ىك مف قبائح ﴾َلْف َتَم َّ

أقكاليـ كأفعاليـ, كىذا الجـز ال سبيؿ إليو بالعقؿ البتة, ألف هللا يفعؿ ما يشاء كيحكـ ما يريد, كمثؿ 
ىذا القكؿ ال يككف إال سماعان, كلـ يرد عندنا فيك زعـ كاذب, كىؿ ىذا الذم تزعمكنو عيد مف هللا 

 , (ُ)سمعيلكـ, كىذا العيد ال يمكف أف يككف ألنو ما دؿ عميو دليؿ 
كألف اإليماف باليكـ اآلخر يستمـز اإليماف الصادؽ با تعالى, ككصفو بكؿ الكماالت      

الكاجبة بحقو كتنزييو عف كؿ النقائص كالعيكب, كتكقير األنبياء كاإلذعاف لما جاءكا بو مف الحؽ, 
يـ المنكرات, ليذا كاف كىذا يتعارض تمامان مع تصكرىـ لؤللكىية الحقة, كمكقفيـ مف األنبياء, كفعم

 . (ِ)كفرىـ باليـك اآلخر
مف ىنا جاء تحريؼ الييكد لما جاء مف ذكر أك إشارة ليكـ القيامة في كتبيـ التي كتبكىا      

َ ْ أَُل َنَؾ َعْف ﴿: ى ذلؾبأيدييـ, كالحؽ أف الييكد كانكا يؤمنكف بيكـ القيامة, كذلؾ بنص القرآف عم
اَعِ  َ  َّاَف ُمْر َ   . (ُٕٖاألعراؼ : سكرة ) ﴾اَىاال َّ

عف ابف عباس إف قكمان مف الييكد قالكا يا محمد أخبرنا متى تقـك  ذكر الفخر الرازي
, كىذا دليؿ عمى إيماف الييكد بيكـ القيامة, إال أف كفرىـ با كعبادة (ّ)الساعة, فنزلت ىذه اآلية

ـْ َل ْ ﴿غيره, جعميـ يكفركف بيذا اليكـ ك  ﴾ُ َعمَُّر  َْلَؼ َ َنٍ  َ َما ُىَ  ِبُمَزْحِزِحِو ِمْف اْلَعَذابِ  َ َ دُّ َ َحُدُى
 . (ٔٗالبقرة : سكرة )

                                                           

 . ُِٓ/ّ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
( انظر: أثر االنحراؼ العقدم كالفكرم عند الييكد: نجيب حماد المعايطة, رسالة ماجستير, جامعة أـ القرل, ِ)

 . ُّٓىػ, صَُْٗقسـ العقيدة, 
 . ْٖ/ُٓ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ّ)
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َ َقاُل ا َلْف َ ْدُخَؿ اْلَجنََّ  ِإالَّ َمْف َكاَف ُى داً ﴿: منكف في أصؿ دينيـ بالجنة كالناركالييكد يؤ      
ـْ ُقْؿ َىاُت ا ُبْرَىانَ  ـْ َ اِدِق فَ َ ْ  َنَ اَرى ِتْمَؾ َ َماِن ُُّي ـْ ِإْف ُكنُت  . (ُُُالبقرة : سكرة ) ﴾ُك

لقاء الشبو في قمكب المسمميف, ككؿ فريؽ مف  بّ ف الرازي أف ىذا القكؿ مف تخميط الييكد كا 
نو ىك كحده الذم سيدخؿ الجنة, كأف غيره لف يدخميا, ثـ بينت اآلية أف إالييكد كالنصارل يقكؿ 

 معيـ البرىاف عمى قكليـ ىذا . ذلؾ مف أمانييـ الباطمة كأنو ليس
ىذه نصكص مف القرآف كالسنة تبيف أف مف عقائد اإليماف عند الييكد كغيرىـ اإليماف       

باليكـ اآلخر, إال أف المتتبع لمتكراة المكجكدة بيف أيدييـ ككذلؾ التممكد يجدىما يخمكاف مف الحديث 
, كما يرد عمى ألسنة أحبارىـ لـ يذكر  اليكـ اآلخر عمى أنو يكـ الحساب كالجزاء كلـ عف ىذا اليـك

 . (ُ)يصرح بو, كىذا ما شيد بو فبلسفتيـ

"الييكد عندما تكممكا عف اآلخرة, لـ يككنكا في أكثر األحكاؿ يعنكف ما تعنيو األدياف ك     
 األخرل مف كجكد دار لمحساب عمى ما قدـ اإلنساف في حياتو األكلى؛ إنما كانكا يعنكف بيا شيئان 
آخر, فالشعب الييكدم عند الباحثيف الييكد قسماف: قسـ عاش حياتو الدنيا سعيدان حران, كىؤالء 
يعدىـ الفكر الييكدم قد حصمكا عمى الجانب المادم مف رضا إلييـ, أما القسـ اآلخر كىـ الذيف 

ل الفكر فقدكا ىذا الجانب, كعاشكا تحت سمطاف الجكييـ, أك عاشكا في المنفى مشرديف, فيؤالء ير 
 (2)الييكدم أف مف حقيـ أف يعكدكا لمحياة مرة أخرل, لينالكا نصيبيـ مف المتعة أك النعيـ". 

أما ما كرد في التكراة عف يكـ القيامة فيي إشارات بسيطة, كأف الجنة كالجحيـ يككناف في      
َزاالدنيا: } ََ تُوًما َعلَْيِه فِي  َْ َي النَّْمَمةُ َواْلَجَزاُ . فِي َوْلٍت تَِزلُّ ل ئِنِيأَلَْيَس ٍِلَن َمْكنُوًزا ِعْنِدي، َم

 .(ّ){أَْلدَاُمُهْم. إِنَّ يَْوَم َهالَِكِهْم لَِريٌب َواْلُمَهيَّآُت لَُهْم ُمْسِرَعةٌ 

كأمر الجنة كالنار مختمط في التكراة, فأحيانان يكحي المفظ بأنيا الجنة المكعكدة, كأحيانان بأنيا       
بُّ اِِإلهُ َجنَّةً فِي َعْدٍن  كرد ذكر الجنة في الحديث عف بدء الخميقة : } جنة الدنيا, كقد َوَغَرَس الرَّ

الِِديَن فِي تَُراِب األَْرِض يَْستَْيِمُظوَن، هُإالَِ  إِلَ  اْلَحيَاِة األَبَِديَِّة، }, كمنيا: (ْ){َشْرلًا َوَكثِيُروَن ِمَن الرَّ

 .(ٓ){اِ  األَبَِديِّ َوهُإالَِ  إِلَ  اْلعَاِر ِلالْزِدرَ 

                                                           

 . ِٓـ, صُِٗٗـك اآلخر في األدياف السماكية: يسر محمد مبيض, دار الثقافة, قطر, األكلى, ( انظر: اليُ)
 . َِٔ( الييكدية: شمبي, صِ)
 ّٓ-ّْ/ِّ( سفر التثنية: ّ)
 ٖ/ِ( سفر التككيف: ْ)
 ِ/ُِ( سفر دانياؿ: ٓ)
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 .(ُ){تَْحيَا أَْمَواتَُن، تَمُوُم اْلُجثَُث. اْستَْيِمُظوا، تََرنَُّموا يَا ُسكَّاَن التَُّرابِ  كعف البعث: }     

ىذه كغيرىا إشارات قميمة ال تعطي فكرة كاضحة عف اليكـ اآلخر, كما فيو مف أحداث 
 بالقياس لما كرد في القرآف الكريـ.

 ل ي د مف ال ـ  اآلخر:م قؼ فرؽ ا
ثابة المتقيف, إنما    اًل: فرقة الصدكقيف ينكركف قياـ األمكات كيعتقدكف أف عذاب العصاة كا 

 يحصبلف في حياتيـ الدنيا.

فرقة الفريسييف تعتقد أف الصالحيف مف األمكات ينتشركف في ىذه األرض ليشترككا مع ممؾ  ثان ًا:
 ان في ديانة مكسى أم أف ػػػـ جميعػػذ الناس مف ضبلليـ كيدخميػػلينقاف ػػػر الزمػػالمسيح الذم سيأتي آخ

 . (ِ)بعث ىؤالء سيحصؿ في الحياة الدنيا

إف الباحث في عقيدة الييكد باإليماف باليكـ اآلخر ما أسرع أف يستنتج بأنيا عقيدة غير      
ى قمتيا, يصعب الجـز كاضحة, إنما ىي فكرة مضطربة ال تزيد عف إشارات متناثرة في التكراة عم

مف خبلليا ىؿ ىي حديث عف الدنيا أـ عف اآلخرة, ىذا الذم حدث إنما ىك نتيجة التحريؼ 
كالتزييؼ الذم كقع عمى كتب الييكد, كما تأثركا بو مف عقائد األمـ كالشعكب الذيف كقعكا تحت 

كالنار, كجنة عدف التي سيطرتيـ, أك احتككا بيـ, "فميس في التكراة ذكر ذك شأف عف اآلخرة كالجنة 
يذكركنيا باعتبار خركج آدـ كحكاء منيا, ال باعتبارىا مآؿ المتقيف, كال باعتبار كجكب اإلعداد ليا, 
كىـ يركنيا حسب األكصاؼ الكاردة في التكراة أنيا جنكب لبناف, كليذا كثر الكعد في التكراة بأيمكلة 

 . لبناف كميا لمييكد, كلكف في الدنيا ال في اآلخرة

كمفيكـ الثكاب في التكراة مثؿ مفيكـ العقاب, محصكرا بالحياة الدنيا, فالعمك في األرض "     
ذالؿ األمـ كامتبلؾ الماؿ كالثركات ككثرة اإلنتاج الحيكاني كالزراعي, ىذا ىك ثكاب الطاعة, أما  كا 

يف يكحي بأف العقاب فيك التشتيت في الدنيا كالفقر. كحصر العقاب كالثكاب في ىذيف المفيكم
الييكد ال يؤمنكف بالحياة اآلخرة, أك يعكلكف عمييا في شيء, فدكرة العمؿ كثكابو كعقابو في التكراة 

 . (ّ)ال تتعدل الحياة الدنيا بحاؿ"
                                                           

 ُٗ/ِٔ( سفر أشعياء: ُ)
 . ْٓ( انظر: اليـك اآلخر في األدياف السماكية: يسر مبيض, صِ)
ـ, ُٕٖٗ( اإلسبلـ في مكاجية االستشراؽ العالمي: عبد العظيـ المطعني, دار الكفاء, المنصكرة, األكلى, ّ)

 . ِْٖص
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َ ُك َف َ ْكِرـْ َ َباَؾ َ ُ مََّؾ َكَما َ ْ َ اَؾ الرَّبُّ ِإلُيَؾ, ِلَكْي َتُط َؿ َ  َّاُمَؾ, َ ِلَكْي يدؿ عمى ذلؾ: }     
 . (ُ){َلَؾ َخْ ٌر عَمى اأَلْرِض الَِّتي ُ ْعِط َؾ الرَّبُّ ِإلُيؾَ 

ـَ َ َتْحَفُظ َف َ َتْعَمُم َنَيا, َ ْحَفُظ َلَؾ الرَّبُّ ِإلُيَؾ منيا: }      ـْ َتْ َمُع َف ىِذِه اأَلْحَكا َ ِمْف َ ْجِؿ َ نَُّك
ـَ آلَبائِ  َؾ, َ ُ ِحبَُّؾ َ ُ َباِرُكَؾ َ ُ َكثُِّرَؾ َ ُ َباِرُؾ َثَمَرَة َبْطِنَؾ َ َثَمَرَة َ ْرِضَؾ: اْلَعْيَد َ اإِلْحَ اَف المََّذْ ِف َ ْقَ 

ـَ آلَباِئَؾ َ نَُّو ُ ْعطِ  َناَث َغَنِمَؾ, َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َ ْقَ   . َؾ ِإ َّاَىاَقْمَحَؾ َ َخْمَرَؾ َ َزْ َتَؾ َ ِنتَاَج َبَةِرَؾ َ اِ 
ُع بِ ُمَباَرًكا َتُك ُف فَ   .(ِ){ْ َؽ َجِم ِع الشُّ

ىذه الفقرات المنقكلة مف التكراة, دليؿ كاضح عمى عدـ إيماف الييكد باليكـ اآلخر,      
 كبالعقاب كالثكاب كالجنة كالنار, بؿ نتائج الطاعة كاإليماف القكة كالنصر كالعمك في الدنيا.

مكا كاعتقدكا مف خبلؿ ىذه النصكص في ليذا فإف ما أكرثتو التكراة المحرفة لمييكد, كلما عم     
أف الجزاء ال يككف إال بمعنى المعف كالمكت كالمرض, كليس ىناؾ عقاب أخركم, ترككا ألنفسيـ 
الزماـ كاستباحكا عمؿ كؿ قبيح, كأصبحكا عنكانان لمشر كالفسؽ كالفجكر كالرذيمة, كسمككا سبؿ 

 . (ّ)الشيطاف الكثيرة ال يردعيـ خكؼ مف هللا كعقابو

 الة ؿ بتنا خ األر اح:
جاء في التممكد أف الييكدم إذا مات فإف ركحو تخرج كتشغؿ جسمان آخران, فإذا مات أحد      

الجدكد مثبلن تخرج ركحو كتشغؿ أجساـ نسمو الحديثي الكالدة, كأما الييكد الذيف يرتدكف عف دينيـ 
النباتات, ثـ تذىب إلى الجحيـ  بقتميـ ييكديان فإف أركاحيـ تدخؿ بعد مكتيـ في الحيكانات أك

كتعذب عذابان أليمان مدة اثني عشر شيران, ثـ تعكد ثانيان, كتدخؿ في الجمادات ثـ في الحيكانات ثـ 
 . (ْ)في الكثنييف ثـ ترجع إلى جسد الييكد بعد تطييرىا, ككؿ ىذا رحمة مف هللا بالييكد

ا كردت عندىـ في كتبيـ مف حديث ىذه ىي عقيدة الييكد في اليكـ اآلخر, كىذه بعض م     
, ككميا تدكر حكؿ المتعة الدنيكية مف انتصار عمى األعداء ككثرة األكالد كنماء  عف ىذا اليـك
الزرع, أما الكعكد عمى المعاصي كالكفر فكميا تدكر حكؿ انتصار األعداء عمييـ كسبي ذرارييـ 

 . (ٓ)إيمانيـ باليـك اآلخر كىبلؾ زرعيـ كمكت ماشيتيـ, كىي في الحقيقة دليؿ عمى عدـ

 

                                                           

 .ُٕ-ُٔ/ٓ: (  سفر التثنيةُ)
 .ُْ-ُِ/ٕ( سفر التثنية: ِ)
 . ُٖٓ( انظر: أثر االنحراؼ العقدم كالفكرم عند الييكد: عطا هللا نجيب المعايطة , صّ)
 . ٔٔكنز المرصكد: يكسؼ نصر هللا, ص( انظر: الْ)
 .ُُٗـ, صُٕٗٗ( انظر: دراسات في األدياف: سعكد الخمؼ, مكتبة أضكاء السمؼ, الرياض, األكلى, ٓ)
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 الف ؿ الرابع
 م قؼ الرازي مف عبلق  ال ي د بغ رىـ مف األمـ

 ف و ثبلث  مباحث: 
 المبحث األ ؿ: م قؼ الرازي مف م قؼ ال ي د مف الن ارى .

المبحث الثاني: م قؼ الرازي مف م قؼ ال ي د مف الم مم ف 
 قد مًا,  حد ثًا .

 ي د مف الشع ب األخرى .المبحث الثالث: م قؼ ال 
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 المبحث األ ؿ

 م قؼ الرازي مف م قؼ ال ي د مف الن ارى
 ف و مطمباف:

 المطمب األ ؿ: عدا تيـ لمن ارى.
 .المطمب الثاني: تحر فيـ لر ال  ع  ى 
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 المطمب األ ؿ
 عداء ال ي د لمن ارى

عند الجميكر الييكدم, كىما : شغفيـ تحارب اتجاىيف تأصبل  كانت دعكة المسيح      
ىماليـ الناحية الركحية فييـ, كادعاؤىـ أنيـ شعب هللا مختار, كادعاء أحبارىـ أنيـ  بالمادة, كا 

  , كمما كاف عميو السيد المسيح أنو ليس ىناؾ شعب مختار كأف هللا (ُ)الصمة بيف هللا كبيف الناس
    مسيح أنو كاف ينتقد كينة الييكد كمشايخيـ عرؼ عف ال, كما (ِ)ال يخصص بعضان بالرعايات

في المجامع كفي المعبد أحيانان لخركجيـ عمى تعاليـ مكسى, ليذا كلغيره أعمف الييكد عداءىـ 
 . (ّ) لعيسى 

    إف عداء الييكد لمسيد المسيح ىك امتداد لعدائيـ ألنبياء بني إسرائيؿ, كالذم جاء ليثبت      
ع نمك تعاليـ الدعكة كتصاعد نجاح المعمـ يتفاقـ الخطر عمى الجماعات ال لينقض, إال أنو "م

الييكدية أكثر فأكثر, فينظر عمبلء الركماف إلى الديف الجديد بحذر كقمؽ ثـ يعمقكف نفس الشعكر 
في نفكس بني إسرائيؿ جميعان, ككؿ طكائؼ الشعب الييكدم إلى أف يصرفكا الشعب جميعو عف 

ت إلى الداعي الجديد, كبتأثير فعؿ الكياف كممثمي الطبقات االجتماعية فرصة االستماع كاإلنصا
المتناقضة المتصارعة تذمر جميع بني إسرائيؿ مف الديف الجديد كمف صاحب الدعكة إلى ىذا 

 . (4)"الديف
  قد تمثؿ عداء ال ي د مف خبلؿ عداءىـ لمم  ح   مو  ألتباع د نو.

 العداء لمر ـ عم يا ال بلـ:    اًل:
كصؼ الييكد مريـ عمييا السبلـ بأكصاؼ ال تميؽ مع امرأة عيرفت عند قكميا بالعفاؼ      

    كالطير, فقد اتيمكىا بالزنا, كالحمؿ سفاحان, كقد فضحيـ القرآف الكريـ في ىذا القكؿ كاالدعاء, 
ـَ ُبْيتَانًا َعِظ ماً ﴿قاؿ تعالى:  ـْ َعَمى َمْرَ  ـْ َ َقْ ِلِي , كقكلو تعالى: (ُٔٓ -كرة النساء )س. ﴾َ ِبُكْفرِِى

ـُ َلَةْد ِجْئِت َشْ ئًا َفِرّ اً ﴿ َ ا ُ ْخَت َىاُر َف َما َكاَف َ ُب ِؾ اْمرََ  َ ْ ٍء َ َما َكاَنْت ُ مُِّؾ  ,َقاُل ا َ ا َمْرَ 
 ( .ِٖ-ِٕ)سكرة مريـ : .﴾َبِغّ اً 

الى عمى خمؽ الكلد مف دكف أف الييكد نسبكا مريـ إلى الزنا إلنكارىـ قدرة هللا تع ذكر الرازي
األب, كقد كصؼ هللا نسبتيـ مريـ بالزنا بالبيتاف العظيـ, كقد ظير بيتاف قكليـ حينما ظير عند 

                                                           

 . ّٓ: أحمد شمبي , ص: المسيحية( انظرُ)
 . ُٓ( انظر: الماسكنية: محمد عمي الزغبي , بيركت , المكتبة الثقافية , صِ)
 . ّّٖىػػ , صُُُْدم العاـ: صابر طعيمو , بيركت , دار الجيؿ , الثالثة , ( انظر: التاريخ الييك ّ)
 . ِّٕ: صابر طعيمو: ص( المصدر السابؽْ)
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كالدة عيسى مف الكرامات كالمعجزات ما دٌؿ عمى براءتيا, كمف ذلؾ ىز النخمة كتساقط الرطب 
 . (ُ)ككبلـ عيسى في الميد
ريـ بالمجيء باألمر المنكر كالعظيـ, كذلؾ منيـ عمى أف الييكد اتيمكا م كما ذكر الرازي

 . (ِ)كجو الذـ كالتكبيخ

     كقد رد القرآف الكريـ عمى اتيامات الييكد لمريـ كبٌيف طيارتيا كعفتيا, قاؿ تعالى:      
ـُ ِإفَّ اَّللََّ اْ َطَفاِؾ َ َطيََّرِؾ َ اْ َطَفاِؾ عَ ﴿ ْذ َقاَلْت اْلَمبلِئَكُ  َ ا َمْرَ  ـُ  ,َمى ِنَ اِء اْلَعاَلِم فَ َ اِ  َ ا َمْرَ 

 ( .ّْ-ِْ)سكرة آؿ عمراف : . ﴾اْقُنِتي ِلَربِِّؾ َ اْ ُجِدي َ اْرَكِعي َمَع الرَّاِكِع فَ 

ـُ ﴿كما ذكر بعض كراماتيا :  ُكمََّما َدَخَؿ َعَمْ َيا َزَكِر َّا اْلِمْحرَاَب َ َجَد ِعْنَدَىا ِرْزقًا َقاَؿ َ ا َمْرَ 
(, ّٖ) سكرة آؿ عمراف : .﴾َىَذا َقاَلْت ُىَ  ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ِإفَّ اَّللََّ َ ْرُزُؽ َمْف َ َشاُء ِبَغْ ِر ِحَ ابٍ  َ نَّى َلؾِ 

ذكر الرازم : أف حصكؿ ذلؾ الرزؽ عند مريـ دليؿ عمى عمك شأنيا كشرؼ درجتيا كامتيازىا عمى 
 (ّ) سائر الناس بتمؾ الخاصية.

ـَ ﴿كقكلو تعالى:  اْبَنَت ِعْمرَاَف الَِّتي َ ْحَ َنْت َفْرَجَيا َفَنَفْخَنا ِف ِو ِمْف ُر ِحَنا َ َ دََّقْت  َ َمْرَ 
 .( ُِ)سكرة التحريـ :  .﴾ِبَكِمَماِت َربَِّيا َ ُكتُِبِو َ َكاَنْت ِمْف اْلَةاِنِت فَ 

 :: العداء لع  ى اً ثان 
ة االنحراؼ عف الشريعة في مجتمع ييكدم, كقد بمغكا حينيا قم بعث هللا عيسى      

, كما أنيـ عبثكا في ديف هللا كما شاء ليـ اليكل, كتبلعبكا الربانية, التي أنزليا هللا عمى مكسى 
بتبميغيـ أكامر هللا كنكاىيو كما كمفو   فيو حتى مست تحريفاتيـ أصكؿ شريعة هللا, كقاـ عيسى
في مفاىيميـ الدينية عف أصكؿ الشريعة ربو, إال أنو اصطدـ بجداؿ الرؤساء الدينييف المنحرفيف 

يجاىر بدعكتو, كيجادؿ المنحرفيف  الربانية, كفي تطبيقاتيـ العممية عف السمكؾ السكم, كلبث 
, كيدليـ عمى هللا كيأمرىـ باالستقامة, كيبٌيف فساد طريقتيـ, كيفضح (ٓ)كفريسييف (ْ)مف كينة ككتبة

ف عظماء الييكد كأحبارىـ, كقاؿ رئيس كينتيـ أل رياءىـ كخبثيـ حتى ضاقكا بو ذرعان, فاجتمع
                                                           

 . ََُ/ُُ( انظر: مفاتيح الغيب: الرازم , ُ)
 . َِٖ/ُِ: المصدر السابؽ: الرازم , ( انظرِ)
 .ُّ/ٖ( انظر: المصدر السابؽ: الرازم , ّ)
طمؽ عمى عمماء الييكد الذيف قامكا بتدريس كشرح الشريعة في الفرؽ الخامس قبؿ ( الكتبة: كىي مصطمح يْ)

الميبلد, اتخذكا الكعظ كظيفة ليـ, كيطمؽ عمييـ الحكماء كالسادة, كاف ليـ مكانة كبيرة عند الشعب الييكدم.     
 ( . ٓٔ/ِ) المكسكعة المفصمة : 

ف الثاني قبؿ الميبلد, عرفت بتمسكيا بالطقكس كالتقكل في القر  ( الفريسيكف: طائفة أك فرقة ييكدية ظيرتٓ)
 ( . َِ/ٖ –البعمبكي  –الكاذب, عادكا المسيح فذميـ, فنقمكا عميو كعمى النصرانية ) مكسكعة المكرد 
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, فاجتمع يمكت رجؿ كاحد خير أف يذىب شعب بأسره, فكأنو بيذا القكؿ يستبيح قتؿ المسيح 
 .(ُ)عظماء الييكد كأحبارىـ عمى قتمو

كمف ىنا نجد أفَّ الييكد مف المحظة األكلى لدعكة المسيح كقفكا منو مكقؼ المعارض, 
و المسيح المخمص الذم ينتظركنو مف كجية نظرىـ, كبدا ذلؾ لعمبلء الركماف مف عندما لـ يركا في

الجماعات الييكدية الذيف ارتابكا مف خطر الدعكة, كما يمكف أف تفضحيـ, كمف ىنا استطاعكا أف 
يكقعكا الدسيسة بيف المسيح كحكاـ الدكلة الركمانية, مع أف المسيح لـ يتعرض لمدكلة سياسيان بأم 

 . (ِ)ف خبلؿ كشاية الييكد بالمسيح عند الحكاـ الركمافضرر, م

بعدة أساليب, منيا : المجادلة, كالتشكيؾ  في الجانب اآلخر كاجو الييكد دعكة عيسى      
بو, كالتشكيؾ بدعكتو, كمبلحقتو بطرح األسئمة مف قبؿ الفريسييف كالصدكقييف, حتى يسقط في 

عنو عندما صاركا يمصقكف بو ادعاء األلكىية أك النبكة, كمف  أعيف سامعيو, كحاكلكا أف يفتنكا الناس
 . (3), كحكمكا عميو بأنو ساحر كأنو تعمـ السحر بمصرىنا رفض الييكد معجزات عيسى 

بما كىذىبكا عميو لمكالي الركماني مف أنو يحرض  انتيى أمر معارضة الييكد لممسيح      
يثير الشعب ضد الدكلة, كأنو يٌدعي أنو ممؾ الييكد  الناس عمى عدـ إعطاء الجزية لقيصر, كأنو

كأنو ييدؼ إلى االستقبلؿ عف الحكـ الركماني كالتبعية لقيصر, فحممكا الكالي الركماني عمى أف 
 . (4)يصدر األمر بالقبض عمى المسيح ثـ الحكـ عميو باإلعداـ صمبان 

ـُ ِإفَّ اَّللََّ إِ ﴿قاؿ تعالى:  حد ث الةرفف الكر ـ عف ع  ى ابف مر ـ:      ْذ َقاَلْت اْلَمبلِئَكُ  َ ا َمْرَ 
ـَ َ ِج يًا ِفي الدُّْنَ ا َ اآلِخَرِة َ ِمْف اْلُمَةرَّبِ  ُرِؾ ِبَكِمَمٍ  ِمْنُو اْ ُمُو اْلَمِ  ُح ِع َ ى اْبُف َمْرَ  ـُ  , فَ ُ َبشِّ َ ُ َكمِّ

اِلِح فَ  َقاَؿ ِإنِّي ﴿, كيقكؿ تعالى : (ْٔ-ْٓآؿ عمراف :  )سكرة. ﴾النَّاَس ِفي اْلَمْيِد َ َكْيبًل َ ِمْف ال َّ
بلِة َ الزََّكاِة َ َجَعَمِني ُمَباَركًا َ ْ َف َما ُكنُت  ,َعْبُد اَّللَِّ فتَاِني اْلِكتَاَب َ َجَعَمِني َنِبّ اً         َ َ ْ َ اِني ِبال َّ

ـْ َ ْجَعْمِني َجبَّا ,َما ُدْمُت َحّ اً  بلـُ َعَميَّ َ ْ ـَ ُ ِلْدُت َ َ ْ ـَ َ ُم ُت َ َ ْ ـَ  ,رًا َشِةّ اً َ َبرًّا ِبَ اِلَدِتي َ َل َ ال َّ
 . (ّّ-َّ)سكرة مريـ : . ﴾ُ ْبَعُث َحّ اً 

 ذكر الرازي بخ  ص عبلق  بني إ رائ ؿ بع  ى: 
 . جاء عيسى لبني إسرائيؿ كدعاىـ فتمردكا عميو كعصكه فخاؼ منيـ كاختفى عنيـ.ُ

                                                           

 . ِّـ, صُٖٕٗ( انظر: مكايد الييكد عبر التاريخ: عبدالرحمف حسف الميداني, دار القمـ, بيركت, الثانية, ُ)
 .َٔـ, صَََِريؼ رسالة المسيح عبر التاريخ : بسمة أحمد جستينو, دار القمـ, دمشؽ, األكلى, ( انظر: تحِ)
 . ُٔ( انظر: المصدر السابؽ: بسمة جستينو , صّ)
 . َّْ( انظر: التاريخ الييكدم العاـ: صابر طعيمو , ْ)
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كف أف المسيح ىك المبشر بو في التكراة كأنو ينسخ التكراة, فكانكا أكؿ . كاف بنك إسرائيؿ يعرفِ
  (ُ) األمر طاعنيف فيو كطالبيف قتمو, فمما أظير الدعكة اشتد غضبيـ كأخذكا في إيذائو.

َ َما َقَتُم ُه َ َما َ َمُب ُه َ َلِكْف ُشبَِّو ﴿كردان عمى االدعاء بقتؿ عيسى كصمبو, قاؿ تعالى : 
ـْ َ ا ِ  ـْ ِبِو ِمْف ِعْمـٍ ِإالَّ اتَِّباَع الظَّفِّ َ َما َقَتُم ُه َ ةِ َلُي     ﴾ ناً فَّ الَِّذ َف اْخَتَمُف ا ِف ِو َلِفي َشؾٍّ ِمْنُو َما َلُي

 ( .ُٕٓالنساء :  سكرة)

الييكد كانكا كافريف بعيسى, أعداء لو عامديف لقتمو, يسمكنو الساحر "  ة ؿ الفخر الرازي:
َ َما َقَتُم ُه َ َما ﴿لفاعؿ ابف الفاعمة, إال أف القرآف رد عمييـ فاضحان كذبيـ بقكلو : ابف الساحرة, كا

, فالذم قيتؿ ليس ىك عيسى ابف مريـ, إنما رجؿ آخر كقع شبو عيسى ﴾َ َمُب ُه َ َلِكْف ُشبَِّو َلُيـْ 
حقائؽ , كقد تعددت األقكاؿ في ىذا األمر, كىذه الكجكه متعارضة متدافعة كهللا أعمـ ب

 .(ِ)"األمكر

 : العداء لمن ارى:اً ثالث 
إليو, انتقؿ عداء الييكد ألتباعو, فمـ يترككا فرصة إال تعرضكا  بعد أف رفع هللا عيسى       

مف خبلليا بالتعذيب كالتضييؽ عمى النصارل قكالن كفعبلن, كقد أثبت القرآف الكريـ ذلؾ, قاؿ تعالى: 
ـْ َ ْتُم َف َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َلْ َ ْت ﴿ النََّ اَرى َعَمى َشْيٍء َ َقاَلْت النََّ اَرى َلْ َ ْت اْلَ ُي ُد َعَمى َشْيٍء َ ُى

ـْ َ ْ ـَ اْلِةَ اَمِ  ِف َما ـُ َبْ َنُي ـْ َفاَّللَُّ َ ْحُك َكاُن ا ِف ِو  اْلِكتَاَب َكَذِلَؾ َقاَؿ الَِّذ َف ال َ ْعَمُم َف ِمْثَؿ َقْ ِلِي
 . (ُُّالبقرة :  رةسك ). ﴾َ ْخَتِمُف فَ 

أك  أنيـ اختمفكا فيمف ىـ الذيف عناىـ هللا تعالى, أىـ الذيف كانكا مف بعثة عيسى  ذكر الرازي:
ف كاف األكلى أف يحمؿ عمى  في زمف محمد  , كالظاىر الحؽ أنو ال دليؿ في الظاىر عميو, كا 

قىالىتٍ ), كقكلو : كؿ الييكد ككؿ النصارل بعد بعثة عيسى  , كمعمـك أف ييكداٍليى  كى (, يفيد العمـك
بعد ذلؾ "انتيزكا كؿ فرصة  ,(ّ)طريقة الييكد أنيـ منذ كانكا فيذا قكؿ كؿ فريؽ منيما في اآلخر

 .(ْ)"كافتيـ لذبح النصارل, كتعاكنكا مع الركماف كالفرس كالبيزنطييف في ذلؾ

ارييف إلى اليرب مف اضطر جميع أتباع المسيح باستثناء رؤساء الحك  بعد رفع المسيح      
 . (ٓ)بيت المقدس إلى المناطؽ المجاكرة

                                                           

 .ٕٓ/ٖ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
 . َُِ/ُُازم , المصدر السابؽ: الفخر الر  (ِ)
 . ْ/ٖ( انظر: المصدر السابؽ: الفخر الرازم , ّ)
 . ّْْ( اآلثار الكاردة مف السمؼ في الييكد في تفسير الطبرم: يكسؼ الخكشاف , صْ)
 . ّّْ/ُُ( انظر: قصة الحضارة , كؿ ديكرانت , ٓ)
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, فقد تزعـ  في ىذه الفترة تكالت اضطيادات الييكد كالدكلة الركمانية ألتباع المسيح       
حممة القضاء عمى النصرانية, كمبلحقة أتباع المسيح عميو السبلـ, ميما كانت  (ُ)"اغريباس"

لقاء التيـ الكاذبة عمييـ بيدؼ إيجاد صفتيـ, كأينما كانكا يكجدكف كا نت االضطيادات كالسجكف كا 
 .(ِ)المبرر لمقضاء عمييـ

ْعَب, َ ْقَبَؿ َعَمْ ِيَما اْلَكَيَنُ  َ َقاِئُد ُجْنِد }كرد في سفر أعماؿ الرسؿ:         َ َبْ َنَما ُىَما ُ َخاِطَباِف الشَّ
دُّ ِق ُّ َف, ِر َف  اْلَيْ َكِؿ َ ال َّ ْعَب, َ ِنَداِئِيَما ِفي َ ُ  َع ِباْلِةَ اَمِ  ِمَف اأَلْمَ اتِ ُمَتَضجِّ  .ِمْف َتْعِم ِمِيَما الشَّ

 . (ّ) {َفأَْلَةْ ا َعَمْ ِيَما اأَلَ اِدَي َ َ َضُع ُىَما ِفي َحْبٍس ِإَلى اْلَغدِ 

ُب ُقِتَؿ َ ْ َحا﴿كقد كرد الحديث عف ىذا االضطياد في القرآف الكريـ, يقكؿ تعالى:       
ـْ َعَمْ َيا ُقُع دٌ  ,النَّاِر َذاِت اْلَ ُق دِ  ,اأُلْخُد دِ  ـْ َعَمى َما َ ْفَعُم َف ِباْلُمْؤِمِن َف ُشُي دٌ  ,ِإْذ ُى َ َما َنَةُم ا  ,َ ُى

ـْ ِإالَّ َ ْف ُ ْؤِمُن ا ِباَّللَِّ اْلَعِز ِز اْلَحِم دِ   . (ٖ-ْالبركج :  سكرة) ﴾ِمْنُي

, دعا الناس لديف النصرانية, رجؿ مف أتباع المسيح  أنو كاف في نجراف ذكر الرازي
فأجابكه, فصار إلييـ ذك نكاس الييكدم مف حمير فخيرىـ بيف النار كالييكدية, فأبكا فأحرؽ منيـ 

 . (ْ) عددان كثيران, قيؿ سبعيف ألفان, كقيؿ اثني عشر ألفان 

   بيـ يأخذ شكؿ  , ككاف ما يمحؽفيذا شيء مما لحؽ بالنصارل بعد رفع عيسى       
           األفراد كالمحميات إال أنو فيما بعد بدأ يأخذ شكبلن عامان عمى مستكل الدكلة الركمانية, 

   حينما اتيـ النصارل  (ٓ) ؽ.ـ( ْٔ –ككاف أكؿ اضطياد جماعي لحؽ بيـ في زمف )نيركف 
    , متفننان في تعذيبيـ, بإحراؽ ركما "فشٌف عمييـ حممة شعكاء في كؿ أرجاء المممكة الركمانية

        , كما حكـ عمى (ٔ) ـ(ٖٔمبتدعان أبشع الكسائؿ في الفتؾ بيـ, كفي عيده قتؿ )بكلس 
                                                           

اطكر تكلى الحكـ في عدة ـ في ركما كنشأ فييا كتربى في قصر االمبر ِٕ( اغريباس: ممؾ يكناف كلد عاـ ُ)
مقاطعات حتى استقر بو االمر في منطقة الشرؽ كخصكصا فمسطيف كالشاـ, كاجو الييكد بالحركب حيف 

 ( . ٖٗص  –ـ ) انظر: قامكس الكتاب المقدس ََُتمردىـ عمى الدكلة الركمانية  : مات سنة 
 . ٕٗ( انظر: تحريؼ رسالة المسيح ؛ بسمة جستينو , صِ)
 .ّ/ُ –: اإلصحاح الرابع لرسؿأعماؿ ا( ّ)
 . ُُٖ/ُّ( انظر: مفاتيح الغيب: الرازم , ْ)
( تميز عيده بالطغياف كالكحشية, كاف مضطرب الشخصية قتؿ امو, ٖٔ - ّٕ( نيركف: امبراطكر ركماني )ٓ)

 (.ُُٔ/ٕ –مكسكعة المكرد: البعمبكي ) انتحر بعد الثكرة العسكرية ضده كأحرؽ ركما كاتيـ المسيحيف بذلؾ,
( بكلس: ييكدم المكلد كالمنشأ, اضطيد النصارل في بداية حياتو تنصر كانصرؼ لمتبشير فأصبح أحد كقائـ ٔ)

 ( . ُِّ/  ٕ –ـ . ) مكسكعة المكرد البعمبكي  ٕٔالمسيحية الجديدة, اعتقؿ كاعدـ زمف نيركف عاـ 
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       بالصمب, لذلؾ اضطر النصارل إلى نقؿ الدعكة خارج المناطؽ الييكدية,  (ُ) ـ(ٓٔ)بطرس 
       النصارل فشممت إلى الشعكب الكثنية المحيطة, كتتابعت حمبلت االضطياد عمى دعاة 

 . (ّ), كطائفة كبيرة مف األساقفة الذيف تتابعكا عمى رئاسة بيت المقدس"(ِ)ـ(ٖٔ)مرقص 
كمما تجدر اإلشارة إليو أف االضطياد لمنصرانية كاف لو مصدراف كما كضحناه : الييكد       

ف لـ يكف متكاصبلن, لكنو شٌكؿ سمسمة مف االضطيادات  تتصاعد أحيانان, كالركماف, الركماف كا 
كتخؼ أحيانان, حيف اعترفت االمبراطكرية بالنصرانية فيما بعد, أما بالنسبة لمييكد, إنو عداء مستمر 
ف لـ يكف مباشران, فيساىـ فيو بدكر الكشاية عند السمطات  كقائـ كمما سنحت ليـ الفرصة, حتى كا 

النصرانية, بؿ إف البعض ذىب ضد النصارل, كاستمر حتى بعد االعتراؼ الرسمي مف قبؿ الدكلة ب
 . (ْ)إلى أف االضطيادات التي تعرض ليا النصارل عمى أيدم الركماف كانت بكشايات مف الييكد

 المطمب الثاني
 تحر ؼ ال ي د لر ال  الم  ح 

, كسبب بينت في المطمب السابؽ مكقؼ الييكد مف اإلنجيؿ كمف عيسى ابف مريـ       
ب اختصر في الحديث عف تحريؼ الييكد لممسيحية, كىك جانب مف عداكتيـ لو, في ىذا المطم

جكانب التحريؼ, فقد كانت ىناؾ عكامؿ أخرل غير الييكدية, منيا تأثر النصرانية بالكثنيات 
القديمة التي احتكت بيا, كتعاممت مع شعكبيا, كذلؾ كاف لمفمسفة اليكنانية تأثيران كبيران في انحراؼ 

نية, أيضان كاف لفقداف نصكص اإلنجيؿ األصمية دكران أكبر في ىذا كتحريؼ العقيدة النصرا
التحريؼ, ىذا غير تأثير الفرؽ النصرانية, كالتي كاف ليا دكرىا في تحريؼ أصكؿ الديف المسيحي, 
كقد لعبت المجامع النظرية دكران ميمان كخطيران في ىذا التحريؼ, إال أنني سأقتصر في الحديث عمى 

 ىذا الجانب . تأثير الييكد في

كالحؽ أنني بذلت جيدان كبيران في البحث عف كبلـ لئلماـ الفخر الرازم حكؿ ىذا المكضكع       
 فما كجدت.

                                                           

باباكات اسمو األصمي سمعاف كاف ـ, كبير رسؿ المسيح االثنى عشر, يعتبر أكؿ ال ّٔ( بطرس: تكفى سنة ُ)
( سنة,  ُٓيعمؿ في صيد السمؾ , سماه المسيح ) كيفا ( أم الصخرة , ىيمف عمى مقدرات الكنسية لمدة ) 

 ( . ُٔ/ٖ –البعمبكي  –لقى مصرعو زمف نيركف . ) مكسكعة المكرد 
ـ, ركز فيو عمى اعماؿ ٖٔ( مرقس صاحب انجيؿ مرقس, عاش في القرف األكؿ, كتب االنجيؿ في ركما سنة ِ)

 ( . ُٗٗ/  ٔ –البعمبكي  –المسيح اكثر مف اقكالو. ) مكسكعة المكرد 
 . ٕٖص  -( تحريؼ رسالة المسيح: بسمة جستينو ّ)
 . ِْْ/ُُ: كؿ ديكرانت , ( انظر: قصة الحضارةْ)



 

-ُْٖ- 
 

, منذ البدايات األكلى ليذا الديف, كاف لمييكد دكران خطيران في تحريؼ رسالة عيسى       
النصرانية رأسان عمى عقب بما  كقاـ بيذا الدكر الخطير شخصية ييكدية اعتنقت النصرانية, كقمبت

أدخمتو فييا مف تحريفات جعمتيا مقطكعة الصمة بالديف األصمي كالحقيقي الذم نزؿ عمى السيد 
, ىذه الشخصية ىي )شاكؿ الطرسكسي(, كالمسمى بػ )بكلس(, كتمثؿ تحريفو المسيح 

 نب العقدم .لمنصرانية مف ناحية العقيدة كالشعائر التعبدية, كسأقتصر حديثي عمى الجا

: مف سبط بنياميف, كىك بمعنى المرغكب, مف أحبار الييكد,  (ُ)شاكؿ الطرسكسي ا مو  م لده:
 . (2)أطمؽ عميو اسـ بكلس كاشتير بو, كلقب ببكلس الرسكؿ

كيرل كؿ ديكرانت أف اسـ بكلس كاف ىك المفظ اليكناني المرادؼ لبلسـ العبرم شاكؿ,       
 عمى ىذا الرسكؿ منذ طفكلتو .كليذا ظؿ االسماف يطمقاف 

( سنة, ُٓ( أك )َُكلد في مدينة طرسكس, كليا نيسب, كاف مكلده بعد المسيح قيؿ بػ )      
كالمتفؽ عميو أنو لـ ير أك يمتًؽ بالمسيح 

(ّ) . 

كقد اتصؼ ىذا الرجؿ بصفات كثيرة جعمتو متميزان بيف أقرانو, يقكؿ كؿ ديكرانت : "أماعف       
مف طراز شائع بيف كثير مف الييكد فيو مف نفاذ البصيرة, كشدة االنفعاؿ, أكثر مما  عقمو, فكاف

فيو مف الدماثة, كفيو مف اإلحساس القكم كالخياؿ أكثر مما فيو مف نزاىة الحكـ كالنظرة 
 . (ْ)المكضكعية لؤلشياء"

نطؽ المدرب كذكر جينبير أف بكلس كاف مف أسباب نجاحو الركح الحماسية الكثابة, كالم     
 .(ٓ)المناقشة كعزيمة ال يقير عمى 

 م قفو مف الم  ح  :
اشتير بتعصبو لييكديتو, فخكران بيا, كفريسيتو, عدكان لدكدان لمكنيسة, عمؿ قبؿ تنٌصره عمى       
ى تبلميذ المسيح كحكارييو, ككاف شغمو الشاغؿ نيميـ باألذل ػو عمػػػان بحنقػػاد النصارل, معركفػػاضطي
 .(ٔ)طياد كاإلبادةكاالض

                                                           

لشرقية كأكثر ازدىاران كلد ( طرسكس: مدينة في الجزء الجنكبي مف تركيا, مدينة قديمة مف أىـ مدف االمبراطكرية اُ)
 ( . ُْٕ/ٗالبعمبكي,  –فييا بكلس الرسكلي. ) مكسكعة المكرد 

 . ُٗٔ( انظر: قامكس الكتاب المقدس , صِ)
 . ِْٗ/ُُ( انظر: قصة الحضارة: كؿ ديكرانت , ّ)
 . ِْٔ/ُُ( قصة الحضارة: كؿ ديكرانت , ْ)
 . َٗد , ص( انظر: المسيحية: جينبير , ترجمة عبد الحميـ محمك ٓ)
 . َُْ( انظر: تحريؼ ديف المسيح , بسمة جستينو , صٔ)
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ُل اْلبُيُوَت }ذكر سفر أعماؿ الرسؿ :       َُ ا َشاُوُل فََكاَن يَْسُطو َعلَ  اْلَكنِيَسِة، َوُهَو يَْد َوأَمَّ

 . (ُ) {َويَُجرُّ ِرَجاالً َونَِساً  َويَُسِلُّمُهْم إِلَ  الِسّْجنِ 

: "كفيما سمعنا عمماءىـ يذكركنو كال يتناكرك       نو, معنى أف أحبارىـ الذيف كقد ذكر ابف حـز
أخذكا عنيـ دينيـ كالتكراة ككتب األنبياء عمييـ السبلـ, اتفقكا عمى أف رشكا بكلس البنياميني لعنو 

: نحف يـ إلى القكؿ باإلليية كقالكا لو, كأف ييضؿ أتباعو كيدخمهللا كأمركه بإظيار ديف عيسى 
 .(ِ)نتحمؿ إثمؾ في ىذا, ففعؿ كبمغ مف ذلؾ حيث قد ظير"

 اعتناؽ ب لس الن ران  :
فجأة كبدكف مقدمات تحكؿ شاكؿ مف ألد أعداء النصرانية إلى داعية مف دعاتيا, ليس ىذا       

فقط, بؿ تبكأ مركز الصدارة, مما جعمو مصدران مف أىـ مصادر كمراجع النصرانية قديمان كحديثان, 
 كيكجو ىذه الديانة إلى الكجية التي يريدىا .

يمكمو عمى اضطياد أتباعو,  السبب المباشر ليذا التحكؿ رؤية رأل فييا عيسى ككاف      
, كاعتقد منذ ذلؾ الحيف أف الشخص الذم كاف كجد فييا برىانان عمى خطأه في حؽ عيسى 

يعتبره رجبلن يتمتع في الحقيقة بتأييد إليي, كىكذا جعمت ىذه الرؤية مف المضطًيد تمميذان, كمف 
 . (ّ)ريسي, رسكؿ األمـ عمى حد تعبيرهالفريسي ابف الف

كقد كرد ذكر ىذه الحادثة في سفر أعماؿ الرسؿ, بعد ىذه الرؤية استقر بكلس في جنكب      
دمشؽ لمدة ثبلث سنكات, بعدىا انطمؽ إلى كنيسة أنطاكية, التقى خبلليا ببطرس الرسكؿ, 

عشر يكمان, لـ يتمؽ خبلليا , كلـ يمكث عندىـ سكل خمسة كبيعقكب, كىـ مف حكاريي المسيح 
 منيـ عممان, كىذا ما ذكره بكلس عف نفسو .

       "كلكف ىناؾ مف العمماء مف ينظر إلى ما ذكره بكلس عف نفسو مف حادثة الرؤيا,       
     كما يترتب عمييا مف نتائج, ينظر إلى ذلؾ نظرة التشكيؾ, كيعمؽ عمييا تعميقات أخرل 

 . (ْ)نتيجتيا"تدحضيا كتشكؾ فييا كفي 

مف ذلؾ ما ذكره الشيخ محمد أبك زىرة : "إف ذلؾ ليس لو نظير, كليس لو مشابو, كلـ      
  يعيد ذلؾ في أنبياء كرسؿ قط, كىذا العيد القديـ الذم يؤمف بو المسيحيكف لـ يذكر لنا رسكالن 

عمو أىبلن لئللياـ, بعث مف غير أف يككف في حياتو األكلى استعدادان لتمقي الكحي, كصفاء نفس يج
                                                           

 .ّ/ٖ( سفر أعماؿ الرسؿ: ُ)
 . ِّٓ/ُ( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ: ابف حـز , ِ)
 . ُٗ( انظر: حياة بكلس: مرقس داكد , مكتبة المحبة , القاىرة , صّ)
 . َُٓ( تحريؼ رسالة المسيح: بسمة جستينو , صْ)
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ذا لـ يكف لمرسالة إرىاصات قبؿ تمقييا, ال يككف  ال يجعؿ االتياـ كالتكذيب يغمباف عمى رسالتو, كا 
 . (ُ)عمى األقؿ قبميا ما ينافييا كيناقضيا"

 خطر ما دعا إل و ب لس:
يـ, ىك عقيدة التكحيد, كقد ذكر ذلؾ القرآف الكر  كما ىك معركؼ أف ما جاء بو المسيح      

كمصححان لما فسد مف عقيدة الييكد, كمخففان عنيـ بعض األحكاـ الشرعية الكاردة في شريعة مكسى 
 إال أف المشاىد أنيا تحكلت مف التكحيد إلى التثميث, كؿ ىذا كغيره كاف بتدبير مف بكلس ,

  مف  خطر ما  دخمو ب لس عمى الن ران   :الييكدم, 
نيا مف القكؿ بألكىية المسيح عميو السبلـ, كما كاف الييكد كما نتج ع عة دة الحم ؿ  التج د: .ُ

مف قبؿ يقكلكف بيذا القكؿ, كلـ يقؿ بو أحد مف أتباع المسيح عميو السبلـ, كعقيدة التجسد عند 
النصارل ىي األساس الذم تدكر حكلو العقائد النصرانية, كمعناه أف يظير هللا لمبشر في 

النصارل ظيكر هللا تعالى في المسيح ظيكران بشريان صكرة ما مف صكر المخمكقات, كعند 
ـْ ىَذا اْلِفْكُر الَِّذي ِفي اْلَمِ  ِح َ ُ  َع َ ْ ًضا }, يقكؿ بكلس : "(ِ)كاضحان مممكسان  الَِّذي  َفْمَ ُكْف ِف ُك

ـْ َ ْحِ ْب ُخْمَ ً  َ ْف َ ُك َف ُمَعاِداًل ِ  ْخَمى َنْفَ ُو, فِخًذا ُ  َرَة لِكنَُّو  َ  .ِإْذ َكاَف ِفي ُ  َرِة هللِا, َل
ْذ ُ ِجَد ِفي اْلَيْ َئِ  َكِإْنَ اٍف, َ َضَع َنْفَ ُو َ َ َطاَع َحتَّى اْلَمْ َت  .َعْبٍد, َ اِئرًا ِفي ِشْبِو النَّاسِ  َ اِ 

ِم بِ  ْجُثَ  ِباْ ـِ َ ُ  َع ُكؿُّ ِلَكْي تَ   ِلذِلَؾ َرفََّعُو هللُا َ ْ ًضا, َ َ ْعَطاُه اْ ًما َفْ َؽ ُكؿِّ اْ ـٍ  .َمْ َت ال َّ
َماِء َ َمْف َعَمى اأَلْرِض َ َمْف َتْحَت اأَلْرِض, َ َ ْعَتِرَؼ ُكؿُّ ِلَ اٍف َ فَّ َ ُ  َع  ُرْكَبٍ  ِممَّْف ِفي ال َّ

{اْلَمِ  َح ُىَ  َربّّ ِلَمْجِد هللِا اآلبِ 
(ّ) . 

ي النصرانية, حيث لـ تظير "كالنصارل يقٌركف بيذا, أف بكلس ىك أكؿ مف قاؿ بالتجسد ف     
 . (ْ)ىذه العقيدة في قكؿ أحد قبمو, ال مف الحكارييف, كال مف غيرىـ في ركاية مكتكبة أك شفكية"

ـَ َ َقاَؿ ﴿: بقكلو كأبطميا العقيدة ىذه هللا رد َلَةْد َكَفَر الَِّذ َف َقاُل ا ِإفَّ اَّللََّ ُىَ  اْلَمِ  ُح اْبُف َمْرَ 
 . (ِٕالمائدة :  سكرة). ﴾ِإْ رَاِئ َؿ اْعُبُد ا اَّللََّ َربِّي َ َربَُّكـْ  اْلَمِ  ُح َ ا َبِني

كقد ذكر الرازم أف "اليعقكبية مف النصارل قالت إف مريـ كلدت إليان, كأف هللا حؿ في ذات 
عيسى, كاتحد في ذات عيسى, كقكؿ هللا السابؽ دليؿ عمى فساد قكؿ النصارل, كذلؾ في أف 

 .(ٓ)لـ يفرؽ بيف نفسو كبيف غيره في أف دالئؿ الحدكث ظاىرة عميو"عيسى عميو السبلـ 
                                                           

 . ٕٖ: محمد أبك زىرة , صضرات في النصرانية( محاُ)
 . ُٓٔ( انظر : تحريؼ رسالة المسيح: بسمة جستينو , صِ)
 . ُُ-ٓ/ِ( رسالة بكلس الرسكؿ إلى أىؿ فيمبي: ّ)
 . ِٕٔـ , صُّٗٗ: مصطفى شاىيف , دار االعتصاـ , القاىرة , األكلى , ( النصرانية تاريخان كعقيدةْ)
 .ّٔ/ُِالرازم ,  (  مفاتيح الغيب: الفخرٓ)
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ِنْعَمُ  َربَِّنا َ ُ  َع اْلَمِ  ِح, َ َمَحبَُّ   }بداياتيا كانت مف عند بكلس الذم قاؿ :  الة ؿ بالتثم ث: .ِ
. فِم فَ  ـْ َلَةْد َكَفَر ﴿بقكلو :  , كقد أبطميا هللا تعالى(ُ) {هللِا, َ َشِرَكُ  الرُّ ِح اْلُةُدِس َمَع َجِم ِعُك

ـْ َ نَتُي ا َعمَّا َ ُة لُ  ْف َل فَّ الَِّذ َف َقاُل ا ِإفَّ اَّللََّ ثَاِلُث َثبلَثٍ  َ َما ِمْف ِإَلٍو ِإالَّ ِإَلٌو َ اِحٌد َ اِ   َف َلَ َم َّ
ـْ َعَذاٌب  َِل ـٌ   . (ّٕالمائدة :  سكرة). ﴾الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْنُي

لقكؿ" كاعمـ أف ىذا معمكـ البطبلف ببديية العقؿ, فإف الثبلثة ال تككف بٌيف الرازم فساد ىذا ا
كاحدان, كالكاحد ال يككف ثبلثة, كال يرل في الدنيا مقالة أشد فسادان كأظير بطبلنان مف مقالة 

 (ِ)النصارل".
كىذا المعتقد محكر رئيسي يقكـ عميو ديف النصارل, بؿ ىك رأس  عة دة  مب الم  ح: .ّ

ـ, كىي ما أدخمو بكلس عمى النصرانية, كالذم لـ يقؿ بو أحد ممف سبقو مف اإليماف عندى
ٌسخو عقيدة أتباع المسيح, صحيح أف الييكد قالتو كذكره القرآف عمى لسانيـ, لكف الذم ر 

ـْ َ َ بَلـٌ ِمَف هللِا اآلِب, َ ِمْف َربَِّنا َ ُ  َع اْلَمِ  ِح,}: عندىـ ىك بكلس الرسكؿ ِذي الَّ  ِنْعَمٌ  َلُك
رِّ ِر َحَ َب ِإرَاَدِة هللِا َ َ ِب َنا  .(ّ){َبَذَؿ َنْفَ ُو أَلْجِؿ َخَطاَ اَنا, ِلُ ْنِةَذَنا ِمَف اْلَعاَلـِ اْلَحاِضِر الشِّ

ـَ َرُ  َؿ ﴿كقد رد القرآف ىذه العقيدة بقكلو تعالى :       ـْ ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِ  َح ِع َ ى اْبَف َمْرَ  َ َقْ ِلِي
 . (ُٕٓالنساء :  سكرة). ﴾َ َما َقَتُم ُه َ َما َ َمُب ُه َ َلِكْف ُشبَِّو َلُيـْ  اَّللَِّ 

ذكر الرازم أف الييكد كانكا كافريف بعيسى أعداءن لو عامديف لقتمو كيسمكنو بالساحر ابف 
, كمف شدة االستيزاء بو قالكا قتمنا عيسى ابف مريـ رسكؿ هللا, كقد الساحرة كالفاعؿ ابف الفاعمة
 (ْ) كٌذبيـ هللا في ىذه الدعكل.

تأثر بكلس بيذه العقيدة مف القبائؿ الكثنية, كمف ىنا حاكؿ أف يتقرب بيا إلى ىذه الشعكب      
 . (ٓ)حيف يدعكىـ إلى النصرانية, فصكر عيسى في صكرة المصمكب فداءن لمخطايا البشرية

يف النصارل, فمـ يثبت أف قاؿ تعتبر ىذه العقيدة طارئة عمى د عة دة ك ف الم  ح ابف هللا : .ْ
بيا أيان مف أتباع المسيح األكائؿ, كلـ تصمنا أيان مف الركايات مكتكبة أك شفكية بيذا, بؿ كاف 

َ  َُّيا الرَِّجاُؿ اإِلْ رَاِئ ِم ُّ َف اْ َمُع ا ىِذِه اأَلْقَ اَؿ: َ ُ  ُع النَّاِ ِريُّ }العكس, فقد ذكر بطرس : 
ـْ ْد َتَبْرىَ ػػَ ٌؿ قػػَرجُ  , َكَما َ ْنُت ـْ ـْ ِمْف ِقَبِؿ هللِا ِبُة َّاٍت َ َعَجاِئَب َ فَ اٍت َ َنَعَيا هللُا ِبَ ِدِه ِفي َ ْ ِطُك  َف َلُك

                                                           

 . ُْ/ُّ( رسالة بكلس الرسكؿ الثانية إلى أىؿ ككرنتكس: ُ)
 .ْٔ/ُِ( مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ِ)
 . ْ-ّ/ُ :سالة بكلس الرسكؿ إلى أىؿ غبلطية( ر ّ)
 .َُُ/ُُ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ْ)
 . ٔٔـ, صُِٗٗدار األرقـ لمطباعة, القاىرة, الثالثة,  ( انظر: مشكبلت العقيدة النصرانية :سعد الديف صالح,ٓ)
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 . (ُ){.َ ْ ًضا َتْعَمُم فَ 

كيعتبر بكلس ىك أكؿ مف نادل بتمؾ العقيدة, فقد كرد التعبير عف المسيح في رسائمو بمفظ 
( مرة, كبمفظ )االبف( معرفان بأؿ ُُ)ابنو( مضافان إلى ضمير الغائب ))ابف هللا(, أربع مرات, كبمفظ 

 . (ِ)العيدية مرتيف

َ َتَع ََّف اْبَف هللِا ِبُة ٍَّة ِمْف ِجَيِ  ُر ِح اْلَةَداَ ِ , ِباْلِةَ اَمِ  ِمَف اأَلْمَ اِت: َ ُ  َع  }مف ذلؾ      
ىك أكؿ مف أطمؽ لفظ البنكة عمى عيسى عميو  , كال يختمؼ اثناف في أف بكلس(ّ){اْلَمِ  ِح َربَِّنا

السبلـ, سكاء كاف يعمـ مسبقان بما سيؤكؿ إليو ىذا التعبير عند النصارل في المستقبؿ مف عقائد 
 . (ْ)باطمة أك لـ يكف يتكقع ذلؾ

ـْ  َ َقاَلْت النََّ اَرى اْلَمِ  ُح اْبُف اَّللَِّ َذِلَؾ َقْ ُلُيـْ ﴿كقد رد هللا ىذا القكؿ الباطؿ :  ِبَأْفَ اِىِي
ـْ اَّللَُّ َ نَّى ُ ْؤَفُك فَ   . (َّ:  التكبة سكرة). ﴾ُ َضاِىُئ َف َقْ َؿ الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َقْبُؿ َقاَتَمُي

ذكرت فيما سبؽ أف بكلس قاؿ ببنكة المسيح , إال أنو كرد في  :الة ؿ بأل ى   الم  ح  .ٓ
َ َب اْلَجَ ِد, اْلَكاِئُف َعَمى اْلُكؿِّ ِإلًيا ُمَباَرًكا ِإَلى اأَلَبِد. اْلَمِ  ُح حَ }رسائمو القكؿ بألكىية المسيح, 

 . (ٓ){فِم فَ 

كقد كصؼ بكلس المسيح باأللكىية بناء بنكتو , فبمجرد إثبات بنكة المسيح  يعتبر مف      
ـْ َتْخِدُم َف } كجية النظر قكالن بألكىيتو, بؿ نجده يستعمؿ المفظ الكاضح في الداللة كاالعتبار : أَلنَُّك

 . (ٔ){الرَّبَّ اْلَمِ  حَ 

إف بكلس يرل أف ىناؾ شركة بيف هللا كالمسيح في الطبيعة اإلليية, فيذا ىك مقتضى األبكة      
كالبنكة بينيما, كمقتضى الحمكؿ كالتجسد مف هللا في المسيح, ككف المسيح صكرة لئللو, باإلضافة 

دة كبو تككف جميع األشياء, بؿ إف كظيفتو كفادم كمخمص ال يقكـ بيا إلى ككنو ربان تيقدـ لو العبا
 . (ُ)كائف عادم

                                                           

 . ِ/ِِ( أعماؿ الرسؿ: ُ)
 . َٕ( انظر: معجـ الكتاب المقدس : صِ)
 . ْ/ُ( رسالة بكلس الرسكؿ إلى أىؿ ركمية : ّ)
 . ُٕٔ( انظر:  تحريؼ رسالة المسيح  بسمة جستينو , صْ)
 . ٓ/ٗ( رسالة بكلس الرسكؿ إلى أىؿ ركمية: ٓ)
 . ِْ/ّرسالة بكلس الرسكؿ إلى أىؿ ككلكسي: ( ٔ)
 . ُِٖ( انظر: تحريؼ رسالة المسيح: بسمة جستينو , صُ)
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ـَ  ََ نَت ُقْمَت ِلمنَّاِس ﴿ : تعالى بقكلو الباطمة العقيدة ىذه هللا رد ْذ َقاَؿ اَّللَُّ َ ا ِع َ ى اْبَف َمْرَ  َ اِ 
اَنَؾ َما َ ُك ُف ِلي َ ْف َ ُق َؿ َما َلْ َس ِلي ِبَحؽٍّ ِإْف ُكنُت اتَِّخُذ ِني َ ُ مِّي ِإَلَيْ ِف ِمْف ُد ِف اَّللَِّ َقاَؿ ُ ْبحَ 

ـُ اْلُغُ  بِ  ـُ َما ِفي َنْفِ َؾ ِإنََّؾ َ ْنَت َعبلَّ ـُ َما ِفي َنْفِ ي َ ال َ ْعَم ـْ ِإالَّ  ,ُقْمُتُو َفَةْد َعِمْمَتُو َتْعَم َما ُقْمُت َلُي
ـْ َفَممَّا َتَ فَّْ َتِني ُكنَت َ ْنَت  َما َ َمْرَتِني ِبِو َ ْف اْعُبُد ا اَّللََّ  ـْ َشِي دًا َما ُدْمُت ِف ِي ـْ َ ُكنُت َعَمْ ِي َربِّي َ َربَُّك

ـْ َ َ ْنَت َعَمى ُكؿِّ َشْيٍء َشِي دٌ   . (ُُٕ-ُُٔ:  المائدة سكرة). ﴾الرَِّق َب َعَمْ ِي

ـْ  }كتبيـ, قكلو : كما تٌدعي  مما كرد عمى لساف المسيح  ق ؿ ب لس بعالم   الن ران  : .ٔ َل
الَّ ِ  اَل َتُظنُّ ا َ نِّي ِجْئُت أَلْنُةَض النَّاُم َس }, كقكلو : (ُ) {ُ ْرَ ْؿ ِإالَّ ِإَلى ِخرَاِؼ َبْ ِت ِإْ رَاِئ َؿ الضَّ
ْنِبَ اَء. َما ِجْئُت أَلْنُةَض َبْؿ أُلَكمِّؿَ   , فيك تابع مكمؿ لمف سبقو . (ِ){َ ِ  اأَل

ف النصرانية تحكلت إلى ديف عالمي لكؿ أنحاء األرض, كجميع الشعكب, إال أننا نرل أ      
كيرجع تأصيؿ دخكؿ فكرة العالمية لمنصرانية إلى بكلس الذم يعتمد في زعمو عمى رؤية المسيح 

يَن ُمْنِمًٍا إِيَّاَن ِمَن الشَّْعِب َوِمَن األَُمِم }عميو السبلـ كأمره إياه بتبميغ النصرانية إلى جميع األمـ :  ٍِ الَّ

 . (ّ) {أَنَا اآلَن أُْرِسلَُن إِلَْيِهمْ 

"فبكلس ىك المسؤكؿ األكؿ عف تحكيؿ الديانة النصرانية مف مجرد ممة لطائفة ييكدية إلى       
 . (ْ)ديانة كبرل"

يَن اْعتََمْدتُْم ألَنَّ ُكلَّ  .ألَنَُّكْم َجِميعًا أَْبنَاُ  هللِا بِاِِإيَماِن بِاْلَمِسيحِ يَُسوعَ }فيك القائؿ:        ٍِ ُكُم الَّ

. لَْيَس ٍََكٌر َوأُْنثَ ، ألَنَُّكْم  :بِاْلَمِسيحِ لَْد لَبِْستُُم اْلَمِسيحَ  . لَْيَس َعْبدٌ َوالَ ُحرٌّ لَْيَس يَُهوِديٌّ َوالَ يُونَانِيٌّ

 . (ٓ){َجِميعًا َواِحدٌ فِي اْلَمِسيحِ يَُسوعَ 

قاـ بجيد كبير كغير مسبكؽ صرؼ مف خبللو العقيدة لي أف بكلس  يتبيفمما تقٌدـ بيانو       
, كأف النصرانية المعاصرة ليست بذات صمة بالسيد المسيح, إنما ىي مف التي جاء بيا المسيح 

 صنع ىذا الييكدم الذم غٌير مسار ىذه الدعكة كطمس معالميا الحقيقية .

شعائر كشريعة ىذا ما فعمو بكلس في الجانب العقدم, كىناؾ تحريفات أخرل تمس 
 النصرانية اكتفيت بيا .

                                                           

 .ُٕ/ُٓ( إنجيؿ متى: ُ)
 .ُٕ/ٓ( المصدر السابؽ: ِ)
 .ُٕ/ِٔ(  أعماؿ الرسؿ: ّ)
 .ُُّىػ, صُُّْ( الميزاف في مقارنة األدياف: عزت الطيطاكم, دار القمـ, دمشؽ, األكلى, ْ)
 . ِٖ-ِٓ/ّة بكلس إلى أىؿ غبلطية: ( رسالٓ)
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كصار بكلس في تاريخ المسيحية أحد الرسؿ السبعيف الذيف نزؿ عمييـ ركح القدس في       
اعتقاد النصارل بعد رفع المسيح, كأليمكا بالتبشير بالمسيحية, كما أليمكا مبادئيا, كتفاقـ تأثير 

ؿ األربعة, إذ الزمو مبلزمة التمميذ لؤلستاذ, بكلس حتى صار معممان لػ )مرقص( أحد كتٌاب األناجي
, كىك أيضان أحد كتٌاب األناجيؿ, كتأثركا بو كثيران, ظير ذلؾ مف خبلؿ (ُ) كما صار معممان لػ )لكقا(

 . (ِ)األناجيؿ التي كتبكىا

 

 

 

 

 

                                                           

( لكقا : كلد في انطاكيا ككاف طببان رافؽ بكلس في رحبلتو إلى ببلد اليكناف , ينسب إليو انجيؿ لكقا اعماؿ ُ)
 ( . ُِٓ/ٔ –البعمبكي  –الرسؿ, مات في ببلد اليكناف . ) مكسكعة المكرد 

 . ّٓيداني, ص( انظر : مكايد الييكد عبر التاريخ : عبد الرحمف المِ)
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 المبحث الثاني
 م قؼ الرازي مف م قؼ ال ي د مف الم مم ف قد مًا  حد ثاً 

 الب: ف و  ربع  مط
شعاؿ الحر ب ضدىـ .  المطمب األ ؿ: بث الفتف ب نيـ  ا 

 المطمب الثاني: تأل ب المنافة ف ضد الم مم ف .
 المطمب الثالث: د رىـ في نشأة الفرؽ الخارج  عف اإل بلـ .

 المطمب الرابع: عة دة ال ي د في فم ط ف .
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 المطمب األ ؿ
شعاؿ الحر ب ضد  ىـبث الفتف ب ف الم مم ف,  ا 

فضح هللا الييكد شٌر فضيحة حينما أظير حقيقة خفاياىـ كما يكنكنو لغيرىـ كخصكصان       
ُكمََّما َ ْ َقُد ا َنارًا ِلْمَحْرِب َ ْطَفَأَىا اَّللَُّ ﴿ المسمميف مف كراىية كحقد كحصكؿ الشر فييـ, قاؿ تعالى :

 . (ْٔ : المائدة )سكرة .﴾ُمْفِ ِد فَ َ َ ْ َعْ َف ِفي اأَلْرِض َفَ ادًا َ اَّللَُّ ال ُ ِحبُّ الْ 

 (.ِٖ : المائدة سكرة. )﴾َلَتِجَدفَّ َ َشدَّ النَّاِس َعَداَ ًة ِلمَِّذ َف فَمُن ا اْلَ ُي دَ  ﴿

ْف ِعنِد َ نُفِ ِيـ  ﴿ ـْ ُكفَّارًا َحَ دًا مِّ ف َبْعِد ِإ َماِنُك ْف َ ْىِؿ اْلِكتَاِب َلْ  َ ُردُّ َنُكـ مِّ     َ دَّ َكِث ٌر مِّ
ـُ اْلَحؽُّ َفاْعُف ْا َ اْ َفُح ْا َحتَّى َ ْأِتَي اَّلّلُ ِبَأْمرِِه ِإفَّ اَّلّلَ َعَمى ُكؿِّ  ف َبْعِد َما َتَب ََّف َلُي  ﴾َشْيٍء َقِد رٌ مِّ

  (.َُٗ البقرة: سكرة)
ـَ َتْمِبُ  َف اْلَحؽَّ ِباْلَباِطِؿ َ َتْكُتُم َف اْلَحؽَّ َ  َ  ﴿ ـْ َتْعَمُم فَ َ ا َ ْىَؿ اْلِكتَاِب ِل                ﴾ْنُت

  (.ُٕ :عمراف آؿ سكرة)
ْبُؿ ُقْؿ َ ا َ ْىَؿ اْلِكتَاِب َىْؿ َتنِةُم َف ِمنَّا ِإالَّ َ ْف فَمنَّا ِباَّللَِّ َ َما ُ نِزَؿ ِإَلْ َنا َ َما ُ ْنِزَؿ ِمْف قَ  ﴿

ـْ َفاِ ُة فَ   (.ٗٓ : المائدة سكرة. )﴾َ َ فَّ َ ْكَثَرُك

 ىمكا بأمر مف أمكر الشر كالفتنة رجعكا خائبيف خاسريف مقيكريف ممعكنيف, ألنو  الييكد كمماف
 ضربت عمييـ الذلة أينما ثقفكا, ليذا ال تمؽ الييكد في بمدة إال كجدتيـ مف أذؿ الناس

  أنو ال يحصؿ في أمرىـ قكة مف العزة كالمنعة إال أنيـ يسعكف في األرض فسادان الرازم ثـ ذكر
 (1) ا ضعيفان كيستخرجكا نكعان مف المكر كالكيد عمى سبيؿ الخفية.كذلؾ بأف يخدعك 

ىاديان كمبشران كنذيران, كمف المحظة األكلى لمدعكة أعمف إيمانو بما سبقو  بعث هللا محمدان       
مف األنبياء كالرسؿ, ككاف مكقؼ أىؿ مكة مف الدعكة الرفض كالمعاندة, فكاف ال بد مف البحث عف 

كصحبو الكراـ,   ضف الدعكة الجديدة, فكانت المدينة المنكرة, فياجر إلييا النبيمكاف آخر يحت
ككاف مف مككنات المجتمع المدني قبائؿ ييكدية, سكنت المدينة منذ المئات مف السنيف, فتمكنكا 

األكس منيا اقتصاديان كسياسيان, ككاف ليـ تحالفاتيـ مع القبائؿ العربية, كمنيا عمى الخصكص 
, كحينما كاف يحدث بينيـ كبيف العرب قتاؿ كخصكمات يتكعدكنيـ بنبي آف زمانو جكالخزر 

ـْ ِإَلى َبْعٍض َقاُل ا ﴿سيتبعكنو كينتصركف بو عمييـ, َذا َخبل َبْعُضُي َذا َلُة ا الَِّذ َف فَمُن ا َقاُل ا فَمنَّا َ اِ  َ اِ 
ـْ ِلُ َحاجُّ  ـْ ِبَما َفَتَح اَّللَُّ َعَمْ ُك ُث َنُي ـْ َ َفبل َتْعِةُم فَ َ ُتَحدِّ ـْ ِبِو ِعْنَد َربُِّك ـُ َما ,  ُك َ َ ال َ ْعَمُم َف َ فَّ اَّللََّ َ ْعَم

 . (ٕٕ-ٕٔالبقرة :  سكرة). ﴾ُ ِ رُّ َف َ َما ُ ْعِمُن َف 

                                                           

 .ْٖ/ُِ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
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ـْ َ َكاُن ا ِمْف َقْبُؿ َ ْ َتْفتِ ﴿   ٌؽ ِلَما َمَعُي ـْ ِكتَاٌب ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ُمَ دِّ ُح َف َعَمى الَِّذ َف َ َلمَّا َجاَءُى
ـْ َما َعَرُف ا َكَفُر ا ِبِو َفَمْعَنُ  اَّللَِّ   . (ٖٗالبقرة :  سكرة). ﴾َعَمى اْلَكاِفِر فَ  َكَفُر ا َفَممَّا َجاَءُى

أف ىذا مف قبائح الييكد, كأف القرآف جاء مصٌدقان لما عندىـ مف داللة  ذكر اإلماـ الرازي
 كتو كصفاتو .النبكة لمحمد عميو السبلـ, كمف نع

 أف الييكد كانكا: (ٔ)ثـ ذكر الرازي

 . يستفتحكف بالدعاء  أف ينصرىـ بيذا النبي األمي 

 . كانكا يقكلكف لمخالفييـ عند القتاؿ ىذا نبي قد أظؿ زمانو, فينصرنا عميكـ 

 . كانكا يسألكف العرب عف مكلده, كيصفكنو بأنو نبي مف صفتو كذا ككذا 

أحبار الييكد كانكا إذا ذكركا محمدان في التكراة كأنو مبعكث كأنو مف قيؿ أنيا نزلت في      
 .عثالعرب سألكا مشركي العرب عف تمؾ الصفات ليعممكا أنو ىؿ كلد فييـ مف يكافؽ حاؿ ىذا المب

كصفاتو إال أنيـ كفركا بو لككنو لـ يبعث فييـ, كبعث   كمع معرفة الييكد بالنبي محمد
 . في العرب

يـ عمى دينيـ كأمكاليـ, كشرط ليـ كاشترط نكتب كتابان لمييكد أم تقر الكضع لمنبي لما اس     
عمييـ, إال أف الييكد استشعركا القمؽ كساكرتيـ اليمكـ كشرعكا يفكركف في الكيد ليذا الديف 

 . (ِ)كالتربص بأتباعو

فإبراـ العيكد كنحف نعرؼ أف الغدر كنقض العيد مف صفات الييكد كالمبلزمة ليـ أبدان,      
 . (ّ)كنقضيا عندىـ إنما يككف حسب المصمحة كالمنفعة التي يحرزىا ىذا العيد عمييـ

كمف ىنا عمؿ الييكد ما كسعيـ الجيد عمى إيجاد بكاعث الفتف كالشقاؽ كالخبلؼ بيف      
المسمميف, كمف ذلؾ شؽ صؼ كحدة المسمميف ممثمة في المياجريف كاألنصار مف ناحية, كتأجيج 

لثارات القديمة بيف األكس كالخزرج مف ناحية أخرل, ذكر ابف اسحاؽ "مر شاس بف قيس ككاف ا
شيخان قد عسا, عظيـ الكفر شديد الضغف عمى المسمميف, شديد الحسد ليـ, عمى نفر مف أصحاب 

 ألفتيـو ما رأل مف ػػو, فغاظػػػكف فيػػػـ, يتحدثػػػد جمعيػػمف األكس كالخزرج في مجمس ق كؿ هللا ػػرس
 . (ْ) "كجماعتيـ كصبلح ذات بينيـ عمى اإلسبلـ بعد الذم كاف بينيـ مف العداكة في الجاىمية

                                                           

 . ُْٗ/ُانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم ,  (ُ)
 . ُٖٓـ, صُْٗٗ: محمد الغزالي, دار القمـ, دمشؽ, الخامسة, : فقو السيرة( انظرِ)
 . ِْٗ( انظر: أثر عقيدة الييكد في مكقفيـ مف األمـ األخرل : ىند القتامي, صّ)
 . َُْ/ِ( السيرة النبكية: ابف ىشاـ, مكتبة آفاؽ, غزة, ْ)
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َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ِإْف ُتِط ُع ا َفِر ةًا ِمْف الَِّذ َف ُ  ُت ا اْلِكتَاَب ﴿ثـ نزؿ قكؿ هللا تعالى:      
ـْ َكاِفِر فَ  ـْ َبْعَد ِإ َماِنُك ـْ  ,َ ُردُّ ُك ـْ َرُ  ُلُو َ َمْف َ ْعَتِ  ـْ فَ اُت اَّللَِّ َ ِف ُك ـْ ُتْتَمى َعَمْ ُك َ َكْ َؼ َتْكُفُر َف َ َ ْنُت

 . (َُُ-ََُآؿ عمراف :  سكرة). ﴾ِباَّللَِّ َفَةْد ُىِدَي ِإَلى ِ رَاٍط ُمْ َتِة ـٍ 

 (ُ):ذكر الفخر الرازي
 ضبلؿ ا لييكد ليـ, كحذرىـ مف االلتفات إلى أف هللا حذر في ىذه اآلية المؤمنيف مف إغكاء كا 

 قكليـ, كذكر قصة شاس بف قيس .
  ثـ بٌيف أف قبكؿ المؤمنيف إلغكاء الييكد سيؤدم حاالن بعد حاؿ إلى الكفر, كىك مكجب لميبلؾ

في الدنيا كاآلخرة, ففي الدنيا يكقع العداكة كالبغضاء كىيجاف الفتنة, كثكراف المحاربة المؤدية 
 إلى سفؾ الدـ .

 ـ كضح أف مقصد الييكد كالمنافقيف أف يردكا المسمميف عف اإلسبلـ .ث 

أظير القرآف الكريـ مف خبلؿ كثير مف اآليات العبلقة المشبكىة بيف الييكد كالمنافقيف,     
 منيا:

ْرَ ادًا ﴿ ِلَمْف َحاَرَب اَّللََّ َ الَِّذ َف اتََّخُذ ا َمْ ِجدًا ِضرَارًا َ ُكْفرًا َ َتْفِر ةًا َبْ َف اْلُمْؤِمِن َف َ اِ 
 (.َُٕ)سكرة التكبة :  ﴾َ َرُ  َلُو ِمْف َقْبؿُ 

ـْ الَِّتي َكاُن ا َعَمْ َيا ُقْؿ َّلِلَِّ اْلَمْشِرُؽ ﴿ ـْ َعْف ِقْبَمِتِي َفَياُء ِمْف النَّاِس َما َ الَُّى َ َ ُة ُؿ ال ُّ
 . (ُِْسكرة البقرة : ) .﴾َ اْلَمْغِربُ 

ـْ َمَرٌض ُ َ ارُِع َف ِف ِيـ َ ُة ُل َف َنْخَشى َ ْف ُتِ  َبَنا َداِئَرٌة َفَعَ ى َفَتَرى الَِّذ َف ِفي ُقمُ  ﴿  ِبِي
ـْ َناِدِم فَ                 ﴾اَّللَُّ َ ْف َ ْأِتَي ِباْلَفْتِح َ ْ  َ ْمٍر ِمْف ِعْنِدِه َفُ ْ ِبُح ا َعَمى َما َ َ رُّ ا ِفي َ نُفِ ِي

 . (ِٓسكرة المائدة:)

ـْ َمَرٌض َغرَّ َىُؤالِء ِد ُنُيـْ  ِإْذ َ ُة ؿُ ﴿  . (ْٗسكرة األنفاؿ :) .﴾اْلُمَناِفُة َف َ الَِّذ َف ِفي ُقُم ِبِي

 (ٕ)تحة ؽ عدة  غراض, منيا:لقد كانت غاية الييكد مف ىذه المكيدة     

  محاكلة ىدـ ما بناه النبي .مف األخكة اإليمانية بيف األكس كالخزرج 

                                                           

 . ُْٕ/ُِانظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم ,  (ُ)
انظر: العنصرية الييكدية كآثارىا في المجتمع اإلسبلمي : أحمد بف عبدهللا الزغبي, مكتبة العبيكاف, الرياض,  (ِ)

 . ُّٖ/ِـ, ُٖٗٗاألكلى, 
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 مي في المدينة المنكرة, كالذم تكحد بػ )األنصار( مف جراء اجتماع محاكلة خمخمة الصؼ الداخ
 )األكس(

 ك)الخزرج( (ُ)
 عمى اإلسبلـ . (ِ)

  )محاكلة الحصكؿ عمى سبيؿ لمسيطرة مرة أخرل بيف تكازف القكل المتعادية )األكس
 ك)الخزرج(, كما كاف شأنيـ قبؿ إسبلميـ .

بائؿ العربية عمى المسمميف, ففي غزكة الخندؽ ظير في تأليب الق خطيره  ككاف لمييكد دكره       
تعاكف الييكد جميان مع قريش كالقبائؿ العربية األخرل في تحريضيـ عمى غزك المدينة, يقكؿ ابف 
القيـ: "كاف سبب غزكة الخندؽ أف الييكد لما رأكا انتصار المشركيف عمى المسمميف يكـ أحد كعممكا 

      فخرج لذلؾ ثـ رجع لمعاـ المقبؿ كخرج أشرافيـ كسبلـ بف  بميعاد أبي سفياف لغزك المسمميف
أبي الحقيؽ, كسبلـ بف مشكـ, ككنانة بف الربيع, كغيرىـ إلى قريش بمكة, يحرضكنيـ عمى غزك 

, كيؤلبكا فييـ عميو, ككعدىـ مف أنفسيـ النصر ليـ, فأجابتيـ قريش ثـ خرجكا إلى رسكؿ هللا 
, ثـ كانكا في القبائؿ العربية, يكعدكنيـ إلى ذلؾ فاستجاب ليـ مف غطفاف فدعكىـ فاستجابكا ليـ

في أربعة آالؼ ككافقتيـ بنك سميـ بمر الظيراف,  (ّ)أبك سفيافاستجاب فخرجت قريش كقائدىـ 
ككاف مف  ,(ْ)عيينة ابف حصفكخرجت بنك أسد كفزارة كأشجع كبنك ميرة, كجاءت غطفاف كقائدىـ 

 . (ٓ)"ة آالؼكافى الخندؽ مف الكفار عشر 

ذكر ابف اسحاؽ في السيرة: "خرج القـك حتى قدمكا عمى قريش في مكة, فدعكىـ إلى حرب      
, كقالكا إنا سنككف معكـ عميو, حتى نستأصمو, فقالت ليـ قريش : يا معشر ييكد إنكـ رسكؿ هللا 

ينو, قالكا بؿ دينكـ أىؿ الكتاب األكؿ كالعمـ بما أصبحنا نختمؼ فيو نحف كمحمد أفديننا خير أـ د

                                                           

, سمميف إلييـ في المدينةمف األزؿ , يمانية ارتحمت فنزلت المدينة , كانت ىجرة النبي كالم( األكس: قبيمة عربية ُ)
 ( . ٖٔسمي المجتمع باألنصار , ناصركا النبي حتى كفاتو ) المنجد ص 

( الخزرج: قبيمة عربية مف األزر , ارتحمت إلى المدينة إثر تصدع سد مأرب, كاستكطنكا فييا ىـ األنصار الذيف ِ)
 ( . ِّبينيـ النبي ) ص ( بعد ىجرتو مف مكة , يشكمكف ىـ كالخزرج األنصار . ) المنجد : ص نزؿ

      ىػ (, ثرل مكي قريشي, كاف مف أشد المناكئيف لئلسبلـ, ُّ( أبك سفياف: صخر بف حرب بف أمية, ) تّ)
   مو, كالد معاكية بف قاد المشركيف يـك أحد كالخندؽ, أسمـ يـك فتح مكة, شارؾ في عدة معارؾ كحسف إسبل

 ( .ُٗأبي سفياف. ) المنجد ص 
( عيينو بف حصيف: سيد بني فزارة, أسمـ قبؿ الفتح بزمف يسير, أرتد بعد كفاة النبي كلحؽ بطمحة األسدم, كقع ْ)

اسيران بيد خالد بف الكليد, أرسمو إلى أبي بكر, فكممو أبك بكر فرجع لئلسبلـ, فقد بصره كمات في عيد عثماف 
 ( . ُّٕ/ِـ, ََِّبف عفاف. )سير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد الذىبي, مكتبة الصفا, القاىرة األكلى, ا

 , المكتبة المصرية, القاىرة .ُِٕ/ّ: ابف قيـ الجكزية , ( زاد المعادٓ)
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خير مف دينو كأنتـ أكلى بالحؽ منو, فمما قالكا ذلؾ لقريش سرىـ كنشطكا لما دعكىـ إليو مف حرب 
 . (ُ), فاجتمعكا لذلؾ كاستعدكا لو"رسكؿ هللا 

 المطمب الثاني
 تأل ب المنافة ف ضد الم مم ف

حى القرآف الكريـ المنافقيف كأباف دخيمة نفكسيـ ككراىي      : تيـ لمرسكؿ كالمسمميف, قاؿ تعالىفضى
ـْ ِإنََّما َنْحفُ   ﴿ ـْ َقاُل ا ِإنَّا َمَعُك َذا َخَمْ ا ِإَلى َشَ اِط ِنِي َذا َلُة ا الَِّذ َف َفَمُن ا َقاُل ا َفَمنَّا َ اِ   ﴾ُمْ َتْيِزُئ فَ  اِ 
 . (ُْالبقرة :  سكرة)

, كتيبيف دكر الييكد في تككيف فرؽ كضحت اآلية مدل االرتباط الكمي بيف المنافقيف كالييكد      
المنافقيف, كال شؾ أف النفاؽ أمر تعكد عميو الييكد منذ القدـ, إذف ال عجب كاألمر كذلؾ أف 
يستخدـ الييكد النفاؽ مع المسمميف, فييككنكا الطائفة التي عرفت بالمنافقيف, كالتي كاف ليا دكرىا 

فيما بعد بتكجيو مف الييكد الذيف عجزكا عف  الكبير في كثير مف األحداث التي حصمت لممسمميف
االختراؽ المباشر لصفكؼ المسمميف فبدأكا يكجيكف األحداث عف بعد عف طريؽ المنافقيف الذيف 

 . (ِ)كاف عمى رأسيـ : عبد هللا بف أبي بف سمكؿ
كقد حرص الييكد عمى إيجاد طائفة المنافقيف, فعمدكا إلى بعض حمفائيـ مف عرب يثرب      
لى آخريف دخمكا فيو مع التيار العاـ دكف أف يتمكف اإلسبلـ في مم ف لـ يدخؿ بعد في اإلوسبلـ, كا 

قمكبيـ, فجعمكا يكسكسكف ليؤالء كىؤالء أف يككنكا مع المسمميف ظاىران ليدفعكا عف أنفسيـ نقمة 
بيـ في  إخكانيـ كأف ينقمكا إلييـ باستمرار ما يجرم مع الرسكؿ كمع المسمميف, كصاركا يمتقكف

 خمكاتيـ بعيدان عف مراقبة المسمميف الصادقيف ليـ .
بذلؾ استطاع الييكد أف ييككنكا حزبان مستكران مف المنافقيف مف عرب يثرب مع بعض أفراد      

ـ جبلء الييكد عف تمف ييكد أسممكا نفاقان, كصاركا يغذكنيـ بعكامؿ النفاؽ, كيؤكد ذلؾ أنو لما 
افقيف كتجمدت معظـ حركاتيـ كصمح باؿ الرسكؿ كالمؤمنيف الصادقيف المدينة خفتت أصكات المن

 . (ّ)مف جية سبلمة الصؼ الداخمي مف عكامؿ الفتنة كمسببات التخمخؿ
ـْ ِبَما َفَتحَ ﴿ ُث َنُي ـْ ِإَلى َبْعٍض َقاُل ا َ ُتَحدِّ َذا َخبل َبْعُضُي َذا َلُة ا الَِّذ َف فَمُن ا َقاُل ا فَمنَّا َ اِ   اَّللَُّ  َ اِ 

ـْ َ َفبل َتْعِةُم فَ  ـْ ِبِو ِعْنَد َربُِّك ـْ ِلُ َحاجُّ ُك ـُ َما ُ ِ رُّ َف َ َما ُ ْعِمُن فَ  ,َعَمْ ُك . ﴾َ َ ال َ ْعَمُم َف َ فَّ اَّللََّ َ ْعَم
 . (ٕٕ-ٕٔالبقرة :  سكرة)

                                                           

 . ُِٗ/ّ( السيرة النبكية: ابف ىشاـ , ُ)
 . ِّٔلقتامي , ص( أثر عقيدة الييكد في مكقفيـ مف األمـ األخرل: ىند اِ)
 . ْٗ( انظر: مكائد الييكد عبر التاريخ: عبد الرحمف الميداني , صّ)
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, قالكا ىذا النكع مف أقبح أفعاؿ الييكد الذيف كانكا زمف النبي محمد "أف  ح الرازيض  
و كصفتو في تبو, كنشيد أف صاحبكـ صادؽ كأف قكلو حؽ, كنجده بنع ممؤمنيف آمنا بالذم آمنتـل

كتابنا, ثـ إذا خبل بعضيـ إلى بعض قاؿ الرؤساء ليـ أتحدثكنيـ بما فتح هللا عميكـ في كتابو مف 
 (ُ)و كصفتو ليحاجككـ"تنع

كا جبية في مكاجية المسمميف, تكثقت العبلقة بيف الييكد كالمنافقيف حتى كادكا أف يشكم     
كظير ىذا جميان في غزكة بني النضير, حينما أرسؿ المنافقكف لمييكد أف يثبتكا فنحف معكـ ننصركـ 

ـْ الَِّذ َف ﴿عمى محمد كأصحابو, فيفضحيـ القرآف الكريـ :  ـْ َترى ِإَلى الَِّذ َف َناَفُة ا َ ُة ُل َف إِلْخَ اِنِي  ََل
ـْ َلَنْنُ َرنَّكُ َكَفُر ا ِمْف َ ْىِؿ  ْف ُق ِتْمُت ـْ َ َحدًا َ َبدًا َ اِ  ـْ َ ال ُنِط ُع ِف ُك ـْ َلَنْخُرَجفَّ َمَعُك ـْ اْلِكتَاِب َلِئْف ُ ْخِرْجُت

ـْ َلَكاِذُب فَ  ـْ َ َلئِ  ,َ اَّللَُّ َ ْشَيُد ِإنَُّي ـْ َ َلِئْف ُق ِتُم ا ال َ ْنُ ُر َنُي ـْ َلِئْف ُ ْخِرُج ا ال َ ْخُرُج َف َمَعُي ْف َنَ ُر ُى
َـّ ال ُ ْنَ ُر فَ   . (ُِ-ُُالحشر :  سكرة). ﴾َلُ َ لُّفَّ اأَلْدَباَر ُث

خكانو مف المنافقيف .ذكر اإلماـ الفخر الرازي :   المقصكد بالمنافقيف عبد هللا بف سمكؿ كا 

األخكة بمعنى خكة في الكفر ألنيـ كانكا مشتركيف في عمكـ الكفر بمحمد. قيؿ إالييكد ليـ 
 . (ِ)كاآلية شاىدة عمى كذبيـ باإلجماؿ ثـ فصمت الشيادة عف كذبيـ لمكاالة كالمعاكنة,ا

كغرض الييكد أف يجعمكا مف المنافقيف جيشان داخميان معاديان لئلسبلـ كالمسمميف, يتخاذؿ "
ة أحد, كيككف سندان لمييكد متى ك عف الرسكؿ عند األزمات الحاسمة كما فعؿ المنافقكف في غز 

لنقمة الرسكؿ كما فعؿ رئيس المنافقيف عبد هللا بف أبي بف سمكؿ يكـ حاصر المسممكف تعرضكا 
    بني قينقاع, فقذؼ هللا الرعب في قمكبيـ فمما استطاعكا الظيكر كنزلكا عمى حكـ الرسكؿ فتقدـ 
      عبد هللا بف أبي بف سمكؿ كألح عمى الرسكؿ أف يكؼ عنيـ كيؤٌمنيـ, ففعؿ الرسكؿ ذلؾ, كاكتفى 

 . (ّ)"بإجبلئيـ عف المدينة فذىبكا إلى الشاـ, كنزلكا بأذرعات كفييا ىمككا

لقد كاف المنافقكف في المدينة ألعكبة في يد الييكد يتـ مف خبلليـ تحقيؽ مصالح الييكد      
 فكاف المنافة ف: كأغراضيـ,

  عيكنان لمييكد ينقمكف إلييـ أكالن بأكؿ ما يحدث مع النبي يف مف خير أك شر, كمع المسمم
 كينقمكف إلييـ المعمكمات كاألحداث ساعة بساعة .

  ,جعمكا مف المنافقيف سندان ليـ يحمكنيـ مف المسمميف إف تعرض ليـ المسممكف بأمر ما     
 تحةؽ لم ي د ذلؾ في عدة م اقؼ, منيا:كقد 

                                                           

 .ُْٔ/ّ( مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ُ)
 . َِٗ/ِٗ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم , ِ)
 . ٓٗ( مكايد الييكد عبر التاريخ: عبد الرحمف الميداني , صّ)
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سمكؿ عمى عمؿ عبد هللا بف أبي بف  ة بني قينقاع لما نقضكا العيد مع النبي ك في غز  .ُ
 . (ُ)إصدار عفك عنيـ بصفتيـ حمفاء لو, كتحقؽ ليـ ذلؾ

يكـ غزكة بني النضير حرص ابف سمكؿ عمى مناصرة الييكد ككعدىـ بالنصرة إال أنيـ خذلكه  .ِ
 . (ِ)كأعمنكا تمردىـ عمى النبي, كتـ جبلؤىـ عف المدينة

  مثاؿ ذلؾ:في عضد جيش المسمميف,  تجعؿ الييكد مف المنافقيف جيشان عميبلن يف
ما حدث يـك أحد لما تمرد ابف سمكؿ كانسحب بثمث الجيش كذلؾ بيدؼ إحداث البمبمة  .ُ

أمضى  كاالضطراب في جيش المسمميف عمى مرأل كمسمع مف أعدائيـ القرشييف, ليككف ذلؾ
 . (ّ)في القضاء عمييـ

مف أجؿ  ة تبكؾ تمرد ابف سمكؿ كانسحب بجماعة مف المنافقيف راجعان إلى المدينةك في غز  .ِ
 . (ْ)تمزيؽ كحدة جيش المسمميف

ـْ  ﴿كفييـ نزؿ قكلو تعالى :       ـْ َ ْبُغ َنُك ـْ ِإالَّ َخَبااًل َ أَلْ َضُع ا ِخبلَلُك ـْ َما زَاُد ُك َلْ  َخَرُج ا ِف ُك
ـْ َ اَّللَُّ َعِم ـٌ ِبالظَّاِلِم فَ  ـْ َ مَّاُع َف َلُي  . (ْٕالتكبة :  سكرة). ﴾اْلِفْتَنَ  َ ِف ُك

 أف اآلية بينت مفاسد خركج المنافقيف في جيش المسمميف كىي: (ٓ)ذكر الفخر الرازي:
زيادة جيش المسمميف الخباؿ كىك الشر كالفساد كالمكر كالغدر, كقيؿ االضطراب في الرأم  .ُ

 ليختمؼ جيش المسمميف كتفترؽ كممتيـ.
 اع بيف المسمميف بالنميمة فيككف االفساد أكثر.قاإلي .ِ
قمكف إلييـ ما يسمعكف منكـ, كيحممكف عمى السعي بالفساد بسبب القاء الشبيات فيكـ عيكف ين .ّ

  كاالراجيؼ.
كالمتابع لحياة المسمميف في المدينة المنكرة يرل بكضكح كـ كاف لممنافقيف مف أعماؿ كأقكاؿ       

ؿ مخططاتيـ سمبية أثرت ببل شؾ عمى الحياة العامة, لكال أف هللا كاف دائمان ليـ بالمرصاد, كييفش
       كمؤامراتيـ, عف تحكيؿ القبمة إلى كؿ المعارؾ كالغزكات, فيكـ تحكيؿ القبمة قاؿ المنافقكف: 

 , كطبعان مقصدىـ الطعف كاالستيزاء .(ٔ)"ما باؿ محمد يحكلنا مرة ىا ىنا, كمرة ىا ىنا"

                                                           

 . ْ/ْف كثير , : اب: البداية كالنياية( انظرُ)
 . ٖٔ/ْ( انظر: المصدر السابؽ: ِ)
 . ُُ/ّ( انظر: المصدر السابؽ: صّ)
 . ُُٕ/ْ( انظر: السيرة النبكية: ابف ىشاـ , ْ)
 .ّٖ/ُٔمفاتيح الغيب: الفخر الرازم ,  :انظر (ٓ)
 . ٖ/ِ( تفسير الطبرم: الطبرم, ٔ)
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ت كاألراجيؼ كيكـ بدر غاظيـ انتصار المسمميف كىزيمة قريش فبدأكا يركجكف اإلشاعا      
قتؿ صاحبكـ كمف معو, قد تفرؽ أصحابكـ تفرقان ال يجتمعكف فيو  حكؿ المعركة كقالكا قكلتيـ : "

أبدان, كقد قتؿ عميو أصحابو, قتؿ محمد, كىذه ناقتو نعرفيا, كىذا زيد ال يدرم ما يقكؿ مف 
 .(ُ)الرعب"

افقيف كاضحان جميان, فقد عمى مدار تاريخ الصراع بيف المسمميف كغيرىـ, كاف يظير دكر المن
كانكا منذ بزغت شمس اإلسبلـ ككصؿ شعاع ىذا الديف إلى المدينة, يشكمكف مع الييكد جبية قكية 

 مناكئة لمرسالة كالرسكؿ .

ف كاف دكر المنافقيف يكشؼ قناع قمكبيـ عف الجبف كاليمع كالخكر كالجزع, فإننا قد عرفنا       كا 
 الييكد, كمف ثـ كاف التجمع بيف ىؤالء كأكلئؾ . أف ىذه الخصائص مستمدة مف خصائص

ذا كاف الييكد يمثمكف المعارضة الصريحة كالمعاداة السافرة, فإف المنافقيف يقفكف كراء  كا 
ىؤالء الييكد كعناصر سرية مساندة تشجعيـ عمى التحرش بالمسمميف كتشد مف عضدىـ بؿ كتمد 

 إلييـ يد العكف بكؿ ما تستطيع .

د ىذا الطابكر الخامس مف المنافقيف لممسمميف متاعب كثيرة, كمشاكؿ معقدة كقد أكج      
 بالتكاطؤ مع العناصر الييكدية, عندما كاف كيانيا الدخيؿ ال يزاؿ قائمان في المدينة .

 المطمب الثالث
 د ر ال ي د في نشأة الفرؽ الخارج  عمى اإل بلـ

مخططاتيـ ينبع مف الديف الحؽ الصحيح, يؤمف الييكد أف الخطر الحقيقي عمييـ كعمى       
ليذا يعممكف جاىديف عمى تشكيو ىذا الديف مف خبلؿ إثارة الفرقة كزعزعة الصؼ, كنشأة فرؽ 

 جانبية تنحرؼ في غالب األحياف عف النبع كالمصدر الحقيقي لمديف .
خبلؿ العمؿ مف البدايات األكلى حرص الييكد عمى زرع الفرقة بيف المسمميف مف  رحم  ابف  بأ:

, متجيان إلى أرض (ِ) (عبد هللا بف سبأعمى تفريؽ كممتيـ كجماعتيـ, فقد خرج أحدىـ مف اليمف )
الفتف في العراؽ, كنزؿ في البصرة, عند زعيـ المتمرديف, رجؿ مف قبيمة عبد القيس الذم فرض 

                                                           

 . ّّٗ/ّ( البداية كالنياية: ابف كثير , ُ)
بف سبأ: كلد في صنعاء مف عائمة ييكدية, أسمـ في العاـ السابع مف خبلفة عثماف بف عفاف, انتقؿ  ( عبد هللاِ)

إلى الشاـ كىناؾ التقى بأبي ذر الغفارم, تنقؿ بعدىا إلى البصرة كالككفة كمصر كالحجاز, أكؿ مف نادل 
كلى لفرقة الخكارج ثـ بالرفض, أشاع أفكار رجعة النبي )ص( , كككف عمي كصيان لمنبي, شكؿ النكاة اال

 (.ّٓٗالشيعة. )مكسكعة الفرؽ كالمذاىب في العالـ اإلسبلمي : المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية, 
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غامضة يتبلعب  عميو عثماف بف عفاف اإلقامة الجبرية, فجعؿ ابف السكداء يبث في الناس أفكاران 
فييا بعقائد الناس, كمف أخطر ما كاف يقكؿ : مقكلة رجعة محمد عميو السبلـ, كالثانية أف لكؿ نبي 

, فتكاثر حكلو الناس حتى ضاؽ بو كالي البصرة, فأخرجو منيا, كصي كعمي ىك كصي محمد 
يـ سمكمو, فما كاف مالؾ بف الحارث النخعي(, كبث في) (ُ)باألشترفذىب إلى الككفة, كىناؾ التقى 

مف كالي الككفة إال أف أخرجو منيا, فرحؿ إلى مصر, كتكاصؿ مع أىؿ البصرة كالككفة مف ىناؾ 
بالرسائؿ, كفي مصر كجد أرضان خصبة, حرؾ ركح الشر كالفتنة كالتمرد في الناس, ككاف يثيرىـ 

يـ الدسائس كيكقد عمى عثماف بف عفاف ككالتو, كيختمؽ عمييـ األكاذيب كاالفتراءات كيدس عمي
 . (ِ)النار كقد انخدع بو بعض المسمميف

ثـ ما كاف مف استغبلؿ السبئييف لما حدث مف فتنة كاقتتاؿ بيف عمٌي بف أبي طالب,       
كمعاكية ابف أبي سفياف رضي هللا عنيما, كما انتيكا إليو مف أمر التحكيـ, كقد كانت صرخة حؽ 

ميف كأصبحت ميدانان لتدخؿ منيا األفكار كالعناصر األخرل أريد بيا باطؿ, زادت مف فرقة المسم
بيف المسمميف مستغمة إسبلـ المكالي الحديث تمامان كما استغؿ ابف سبأ الفرصة مف قبؿ, فسمؿ 

 . (ّ)مبادئ الرجعة كالكصية
مف المسائؿ التي ركجيا الييكد في المجتمع اإلسبلمي مسألة خمؽ القرآف التي أكؿ مف قاؿ       

 . (ْ)ا ىك المغيرة بف سعيد العجمي, كقد كاف مف أتباع عبدهللا بف سبأبي
كذلؾ مسألة نفي الصفات اإلليية كالتي تصدر لمحديث عنيا كؿ مف الجعد بف درىـ,       

كالجيـ بف صفكاف الراسبي, كاألكؿ تأثر بالرىباف النصارل في الشاـ, كالثاني تمقاىا عمى أيدم 
 . (ٓ)مرتعان لمسبئية شيكخ الككفة كالتي كانت

, كىكذا نجد كيؼ أف أىؿ الكتاب (ٔ)ثـ مسألة الجبر كاالختيار فتسممت مف خبلؿ ييكد الشاـ      
كخصكصان الييكد استغمكا ما سمحت بو سماحة اإلسبلـ مف حرية في نشر أفكارىـ المدسكسة مف 

 أجؿ زيادة االضطراب كالفتنة في المجتمع اإلسبلمي .
                                                           

ىػ(, مالؾ بف الحارث النخعي أمير كرئيس قكمو, سكف الككفة, شيد اليرمكؾ, اشترؾ ّٕ( األشتر النخعي: )تُ)
ؿ كصفيف مع عمي كاله عمي إمارة مصر إال أنو مات في فتنة عثماف بف عفاف كممف حاصره, شيد يـك الجم

 ( ِٗٓ/ٓ –الزركمي  –في الطريؽ, قاؿ عنو عمي رحـ هللا مالكان كاف لي كما كنت لرسكؿ هللا .)األعبلـ 
 . ُِٔ( انظر: مكايد الييكد عبر التاريخ : صِ)
: جميؿ عبد هللا المصرم , مكتبة  ( انظر: أثر أىؿ الكتاب في الفتف كالحركب األىمية في القرف األكؿ اليجرمّ)

 . ِٖٖـ , صُٖٗٗالدار, المدينة المنكرة , األكلى , 
 . ُْٖ/ُـ , ُٔٗٗكرم , دار الكتب المصرية , ن( انظر: عيكف األخبار: ابف قتيبة الديْ)
 . ُّٕ( انظر: أثر أىؿ الكتاب في الفتف , جميؿ المصرم , صٓ)
 . ٓٗر , ص( انظر: العقيدة كالشريعة : جكلد زىئ)
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 الفرؽ اإل بلم  :عبلق  ال ي د ب
 : (ٔ)الخ ارج:   الً 

كانت النبتة األكلى لمخكارج مف فرقة السبئية الغبلة, كالذيف كانكا شركاء في مقتؿ عثماف       
الذم اشترؾ في قتؿ  (ِ)حرقكص بف زىير, كقد جاىركا بذلؾ ككاف مف زعمائيـ بف عفاف ا

 . (ّ)عثماف

أبي طالب إلى فئتيف : فئة ال ترل التحكيـ, كفئة  كقد انقسـ السبئية في جماعة عمي بف      
تدعكا إليو, كىكذا اضعفت ىذه الجماعة عمي كجماعتو, كفي الككفة اجتمعكا كقرركا الخركج عف 

 . (ٓ)فسمكا بالحركرية (ْ)حركراءعمي كبايعكا شبت بف ربعي كخرجكا إلى قرية 

ى أفكارىـ أفكار أىؿ الكتاب كمف خبلؿ متابعة األحداث نجد أف الخكارج تسممت إل      
كاتجاىاتيـ, كقد تميزكا في التشدد في فيـ النصكص الدينية بأف اتخذكا صكرة التطرؼ كالقسكة في 
معاممة الغير مف المسمميف, كاعتبركا غيرىـ مف المسمميف ديار حرب فاستحمكا قتاليـ كسبييـ, 

 . (ٔ)مكه, كىذا ما ييعرؼ عندىـ باالستعراضفكانكا إذا كجدكا مسممان امتحنكه, فإذا كجدكه مخالفان قت

 . (ٕ)كقد أجاد أىؿ الكتاب استغبلؿ حركات الخكارج كأفكارىـ كخصكصان في أياـ السمـ      

  مف  كثر الفرؽ التي تأثرت بأىؿ الكتاب: 

 .(ٖ): كىـ أصحاب يزيد بف أنيسة كالذم كاف يدعك إلى التزاـ شرائع الييكد كالنصارلفرق  ال ز د  

                                                           

( الخكارج: فرقة إسبلمية خرج اصحابيا عمى اإلماـ عمي بف أبي طالب لقبكلو بالتحكيـ, انسحبكا إلى مدينة ُ)
الحاركراء بالقرب مف الككفة, عينكا الراسبي خميفة عمييـ , ليـ افكار كآراء تتعمؽ بالحكـ كالخبلفة, قاتمكا عمي 

 (  َٖ/ُ –ـ ) مكسكعة المكرد : البعمبكي ُٔٔافرادىا عمي عاـ بف أبي طالب, اشتيركا بالتشدد , قتؿ أحد ا
ىػ(, مف بني تميـ صحابي, أمره عمر بف الخطاب بقتاؿ ّٕ: حرقكص بف زىير السعدم )( ذك الخكيصرةِ)

اليرمزاف فيزمو, شيد صفيف مع عمي بف ابي طالب, خرج عمى عمي يـك التحكيـ, كصار مف أشد خصـك 
 (.ُّٕ/ِ-الزركمي  –)األعبلـ  عمي, قتؿ يـك اليرمزاف

 . ِٕ( انظر: الفرؽ بيف الفرؽ: البغدادم , صّ)
( الحركراء: قرية بظاىر الككفة, كقيؿ مكضع عمى ميميف منيا, اجتمع فييا الخكارج الذيف خرجكا عمى عمي بف ْ)

 –دار الجيؿ  –دم صفي الديف البغدا –بي طالب فنسبكا إلييا. )مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع أ
 (.ّْٗ/ُص-ـُِٗٗ –االكلى  -بيركت

 . ٕٓ/ٓ( انظر: تاريخ الطبرم: الطبرم , ٓ)
 . ُّْ( انظر: أثر أىؿ الكتاب: المصرم , صٔ)
 . ّّْ( المصدر السابؽ : ٕ)
 . ُْْ/ْ( انظر: الفصؿ في الممؿ كالنحؿ: ابف حـز , ٖ)
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كىي مف العجاردة الصفرية, ككانت جذكرىا السبئية كاضحة, خصكصان أنيـ كانكا  فرق  الم م ن  :
, كزعمكا أف سكرة (ِ), كىـ يجكزكف نكاح البنات(ُ)ييحرمكف قتؿ مف انتمى لمييكدية أك النصرانية

 . (ّ)يكسؼ ليست مف القرآف, كأف أطفاؿ المشركيف في الجنة

قكليـ بجكاز ارتكاب األنبياء لمكبائر  (ْ)األزارقةة في فكر كمف المؤثرات الييكدي      
, ككاف مف أخطر األفكار الدخيمة عمى الخكارج القكؿ بالقدر الذم زاد مف انقساميـ (ٓ)كالصغائر

 . (ٔ)كتفرقيـ, كعمؿ عمى زيادة تقكيض الدكلة اإلسبلمية

ان, مف خبلؿ تكاجدىـ في كلقد تمكف أىؿ الكتاب مف استغبلؿ الخكارج استغبلالن خطير      
اليدامة, كالقكؿ بالتشبيو كغيرىا فأشاعكا مف خبلليـ أفكارىـ  (ٗ), كاليمامة(ٖ)كالبصرة (ٕ)الككفة
 .كالقدر

 :الش ع  :ثان اً 
ليس ىناؾ تاريخ محدد متفؽ عميو بيف الباحثيف حكؿ ظيكر الشيعة كفرقة متميزة كجماعة       

حادثة مقتؿ الحسيف رضي هللا عنو كانت مفصبلن بارزان لظيكر خاصة ليا فكرىا كعقائدىا, إال أف 
 ىذه الفرقة .

كقد كجد دعاة الفتنة كأصحاب األطماع في ىدـ الصرح اإلسبلمي األحداث ما يسر ليـ       
األمر, فأنبٌثكا بيف الشيعة يكرثكف بينيا العداكة كالبغضاء, فظيرت بجيكد ابف سبأ كبمف كرثو في 

                                                           

(ُ)  :  . ُّٓ/ُالفصؿ في الممؿ كالنحؿ: ابف حـز
 .ْٖنظر: اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف, الفخر الرازم , ( اِ)
 .ُِٓ/ُ( انظر: المكسكعة المفصمة: ّ)
( األزارقة: فرقة مف الخكارج عرفت بتكفير كؿ مف يخالفيا , كتيدر دـ كؿ مخالؼ ليا , انتخبكا قطرم ابف ْ)

 ( . ِِٖ/ُ –ـ )مكسكعة المكرد  ٖٔٔالفجاءة خميفة ليـ عاـ 
 . ُِٗ/ُالممؿ كالنحؿ : الشيرستاني , ( انظر: ٓ)
 . ُّٔ/ُ( المصدر السابؽ: صٔ)
( الككفة: مدينة عراقية تقع كسط الببلد الجزء الجنكبي, عمى ضفاؼ نير الفرات انشأىا الخميفة عمر بف ٕ)

 ـ كتقرب مف مدينة النجؼ, اتخذىا عمي بف أبي طالب مقران لو, كانت مركزان عظيمان لمعمـّٖٔالخطاب عاـ 
 ( . ّٕ/ٔ –كالثقافة كاألدب ) مكسكعة المكرد 

( البصرة: ميناء عراقي تقع في جنكب الببلد, يطؿ عمى شط العرب, اسسيا الخميفة عمر بف الخطاب عاـ ٖ)
ـ, كانت مف أبرز مراكز األدب كالشعر كالعمـ عند العرب, تعتبر اآلف مف أكثر المناطؽ انتاجان لمتمكر ّٖٔ

 ( . ّٔ/ِالمكرد  في العالـ . ) مكسكعة
( اليمامة: تقع في منطقة نجد في ببلد الحجاز, تنسب إلييا زرقاء اليمامة, مف مدنيا العينية كالدرعية.            ٗ)

 ( . َُٖ/َُ) مكسكعة المكرد 
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اليدامة فئة الشيعة المناىضة لمفرؽ اإلسبلمية األخرل, مستغمة الشعكر اإلسبلمي حركاتو السرية 
 . (ُ)تجاه بيت النبكة, فككف ابف سبأ فرقة شيعية ارتبطت بحب آؿ البيت كالتشيع ليـ

كيرل الباحثكف أف فكرة الشيعة بدأت عمى يد مؤسسيا ابف سبأ مف ييكد اليمف الذم بمغ بو      
حينما قاؿ لو : "أنت, أنت" يعني أنت اإللو, كتبعو جماعة مف الناس فما كاف  األمر أف ألو عمين 

 . (ِ)مف عمي إال أنو أحرقيـ بالنار

كىذا حاؿ أىؿ البدع المخالفة لمكتاب كالسنة فإنيـ إف يتبعكف إال الظف " قاؿ ابف ت م  :
كاء جيبل كظمما يعادكف كما تيكل األنفس ففييـ جيؿ كظمـ ال سيما الرافضة فإنيـ أعظـ ذكم األى

خيار أكلياء هللا تعالى مف بعد النبييف مف السابقيف األكليف مف المياجريف كاألنصار كالذيف اتبعكىـ 
كرضكا عنو كيكالكف الكفار كالمنافقيف مف الييكد كالنصارل كالمشركيف كأصناؼ  بإحساف 

معاكنتيـ لمييكد أمر شيير حتى  كىكذا .. الممحديف كالنصيرية كاإلسماعيمية كغيرىـ مف الضاليف
 .(ّ) "جعميـ الناس ليـ كالحمير

ف محنة الرافضة محنة الييكد قالت الييكد ال يصمح الممؾ إال في : إ قاؿ في م ضع فخر
كلد عمي كقالت الييكد ال جياد في سبيؿ هللا حتى  آؿ داكد كقالت الرافضة ال تصمح اإلمامة إال في

يؼ مف السماء كقالت الرافضة ال جياد في سبيؿ هللا حتى يخرج يخرج المسيح الدجاؿ كينزؿ س
الميدم كينادم مناد مف السماء كالييكد يؤخركف الصبلة إلى اشتباؾ النجكـ ككذلؾ الرافضة 

أنو قاؿ ال تزاؿ أمتي عمى الفطرة مالـ  يؤخركف المغرب إلى اشتباؾ النجكـ كالحديث عف النبي 
جكـ كالييكد تزكؿ عف القبمة شيئا ككذلؾ الرافضة كالييكد تنكد في يؤخركا المغرب إلى اشتباؾ الن

الصبلة ككذلؾ الرافضة كالييكد تسدؿ أثكابيا في الصبلة ككذلؾ الرافضة كالييكد ال يركف عمى 
النساء عدة ككذلؾ الرافضة كالييكد حرفكا التكراة ككذلؾ الرافضة حرفكا القرآف كالييكد قالكا افترض 

يف صبلة ككذلؾ الرافضة كالييكد ال يخمصكف السبلـ عمى المؤمنيف إنما يقكلكف هللا عمينا خمس
ككذلؾ  رنبالساـ عميكـ كالساـ المكت ككذلؾ الرافضة كالييكد ال يأكمكف الجرم كالمرماىى كاأل

الرافضة كالييكد ال يركف المسح عمى الخفيف ككذلؾ الرافضة كالييكد يستحمكف أمكاؿ الناس كميـ 
ككذلؾ  ,افضة كقد أخبرنا هللا عنيـ بذلؾ في القرآف أنيـ قالكا ليس عمينا في األمييف سبيؿككذلؾ الر 

قركنيا في الصبلة ككذلؾ الرافضة كالييكد ال تسجد حتى تخفؽ  الرافضة كالييكد تسجد عمى
 المبلئكةة كالييكد تبغض جبريؿ كيقكلكف ىك عدكنا مف ػػؾ الرافضػػػكع ككذلػػػبو الركػػػش برؤكسيا مراران 

                                                           

 . ِّٔ( انظر: أثر أىؿ الكتاب: المصرم , صُ)
 . ُِ/ِ( انظر: الممؿ كالنحؿ: الشيرستاني , ِ)
 .ّٕ/ُـ, ََِْ: أحمد بف تيمية, دار الحديث, القاىرة, األكلى, النبكية( منياج السنة ّ)



 

-َِْ- 
 

 (ُ).ككذلؾ الرافضة يقكلكف غمط جبريؿ بالكحي عمى محمد 

مف خبلؿ البحث كالتقصي ال نكاد نجد فكرة مف أفكار الشيعة إال كليا أصؿ كتابي, كعمى       
 األخص  ي دي,  منيا :

كىي أف النبي نص عمى إمامة عمي بف أبي طالب مف بعده, كىذه الفكرة " اإلمام  بالنص: .ُ
الييكد التي سمميا ابف سبأ إلى الفكر اإلسبلمي, كاعتبرىا الشيعة عقيدة مف  مف أفكار
 .(ِ)"عقائدىـ

ذكر البغدادم: "إف محنة الرافضة محنة الييكد, قالت الييكد ال يككف الممؾ إال في آؿ داكد, 
 .(ّ)كقالت الرافضة ال يككف الممؾ إال في آؿ عمي بف أبي طالب"

عصمة األئمة مف الخطأ كالخطيئة كالنسياف, كتسممت ىذه الفكرة اعتقد الشيعة  ع م  األئم : .ِ
 مف الييكد كالنصارل الذيف اختمطكا بالمسمميف, كتظاىركا باإلسبلـ .

كىي عكدة الميت أك المختفي إلى الظيكر أك الحياة مف جديد, كىي فكرة  عة دة الرجع : .ّ
       عف عمي كمف بعده بعد المكت, ثـ قيمت  سبئية تسممت لممسمميف عف عكدة محمد 

    , كليس ىناؾ شؾ (ٓ)أكؿ مف لقب بالميدم في الفكر الشيعي ,(ْ)محمد بف الحنفيةعف 
  , كجميع فرؽ الشيعة تعتقد ىذه العقيدة ما عدا (ٔ)بتسرب فكرة الرجعة مف الييكد كالنصارل

 . (ٕ)فرقة الزيدية

ان لؤلخطار, كىذه الفكرة تسربت كىي إعبلف الشيعي عكس ما يبطف مف عقائد تحاشي التة  : .ْ
مف أىؿ الكتاب الذيف برعكا فييا أياـ اضطيادىـ, كتمسؾ فرؽ الشيعة بالتقية جعميا مخالفة 
لغيرىا مف الفرؽ, فأصبحت مأكل يمجأ إليو كؿ مف أراد ىدـ اإلسبلـ لعداكة أك حقد, أك مف 

                                                           

 .ٕٓ/ُـ: ََِْ: أحمد بف تيمية, دار الحديث, القاىرة, األكلى, منياج السنة النبكية( انظر: ُ)
 . ِّٕ( أثر أىؿ الكتاب: المصرم , ِ)
 . ُْْ( الفرؽ بيف الفرؽ: البغدادم , صّ)
ىػ( ابف عمي بف ابي طالب مف زكجة خكلة, اختاره بعض الشيعة إمامان بعد مقتؿ ُٖ-ُِ: )(  محمد بف الحنفيةْ)

الحسيف كعرفكا بالكيسانية, قيؿ عنو أنو الميدم المنتظر, غالى فيو أتباعو حتى قالكا أنو لـ يمت إنما احتجب 
 (.ِْٓ -عف الناس . )المنجد

 .ّٗ/ُـ,ُٖٓٗالكتب العممية, بيركت, األكلى, ( انظر: العبر في خبر مف غبر: محمد بف أحمد الذىبي, دار ٓ)
 . ُِٓ( انظر: العقيدة كالشريعة : جكلد زىير , صٔ)
 . ّٖٕ( انظر: أثر أىؿ الكتاب : المصرم , صٕ)



 

-َِٓ- 
 

ككؿ مف يريد  ,(ِ)كىندكسية (ُ)كنصرانية كزرادشتيةكاف يريد إدخاؿ تعاليـ آبائو مف ييكدية 
استقبلؿ ببلده كالخركج عف مممكة اإلسبلـ, كؿ أكلئؾ اتخذكا حب أىؿ البيت ستاران يخفكف 

 . (ّ)كراءه كؿ ما شاءت أىكاؤىـ
كبدايتيا مف عبد هللا بف سبأ, كىي مف األفكار المتكارثة عند الفرس  فكرة تأل و اإلماـ: .ٓ

 . (ْ)كالينكد
ير ما سبؽ, منيا فكرة الحمكؿ كالتناسخ, كفكرة التجسيـ, كالبراءة كىناؾ أفكار أخرل غ    

 كالبراء .
أنو بحجة االنتصار لعمي كآؿ البيت ألب ابف سبأ الناس عمى عثماف  خبل   ما  بؽ:

كأثار الفتنة, حتى قتؿ رضي هللا عنو, ثـ في الجانب اآلخر يحرضكف بني أمية عمى آؿ البيت 
 مف كؿ ذلؾ إضعاؼ الدكلة اإلسبلمية. بحجة أنيـ متمردكف, كاليدؼ

 مف  خطر فرؽ الش ع :
, كلما قيتؿ عمي بف (ٓ)كمؤسسيا عبد هللا بف سبأ الذم نص عمى إمامة عمي كألكىيتو فرق  ال بئ  :

أبي طالب زعـ أف الذم قيتؿ ليس عميان إنما ىك شيطاف تصكر في صكرة عمي, كأف عمي صعد إلى 
ابف مريـ, كزعـ بعض السبئية أف عمي في السحاب كأف الرعد  السماء كسينزؿ كما ينزؿ عيسى

  (ٔ) صكتو كالبرؽ تبسمو, كمف سمع صكت الرعد قاؿ عميؾ السبلـ يا أمير المؤمنيف.
نسبة لكيساف مكلى عمي بف أبي طالب, كىي منفصمة عف السبئية, قالكا بفكره  فرق  الك  ان  :

, كقالكا أف اإلمامة (ٕ)رؤ مف الخمفاء الراشديف الثبلثةالميدم لمحمد بف الحنفية, كالتناسخ, كالتب
 , كقد انقسمكا فيما بينيـ إلى فرؽ كثيرة غمت كثيران (ٖ)لمحمد بف الحنفية

(ٗ) . 
                                                           

( الزرادشتية: ديانة أرضية شرقية تنسب لمؤسسيا زرادشت, كىي مف الديانات اليندية القديمة كاإليرانية, تأسست ُ)
كىـ يدعكف أف زرادشت مف األنبياء, كىـ مف عبدة النار. )انظر : مكسكعة الفرؽ ؽ.ـ,  َََّنحك عاـ 

 (.َُِص  –مكسكعة الفرؽ كاألدياف  -كاألدياف : دربالة 
( اليندكسية: ديانة اليند الرئيسية أكثر تكاجدىا في اليند كباكستاف كسيريبلنكا , يؤمنكف بتناسخ األركاح , ليا ِ)

 ( . َُٕ/ٓ) مكسكعة المكرد: البعمبكي, طقكس كشعائر خاصة بيـ . 
 .                       ِٕٔـ, ص ُٕٕٗ( انظر: فجر اإلسبلـ: أحمد أميف, مكتبة النيضة المصرية, القاىرة, الثانية عشرة, ّ)
 . ِِّ( انظر: الفرؽ بيف الفرؽ , البغدادم , صْ)
 . ُِ/ِ( انظر: الممؿ كالنحؿ : الشيرستاني , ٓ)
 .ُْٓ/ُمكسكعة المفصمة: اشراؼ حسف عبد الحفيظ أبك الخير, ( انظر: الٔ)
 . ُّٕ/ْ( انظر: الفصؿ في الممؿ كالنحؿ: ابف حـز , ٕ)
 .ِٔ( انظر: اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف : الفخر الرازم , صٖ)
 .ُٔٓ/ُ( انظر: المكسكعة المفصمة : ٗ)



 

-َِٔ- 
 

, قالكا عمي بمحمد أشبو مف الغراب بالغراب, (ُ)التي قالت بنبكة عمي بف أبي طالب فرق  الغراب  :
 . (ِ)رسالة لمحمدكأف هللا أرسؿ جبريؿ لعمي فغمط كأدل ال

, ثـ (ّ)أتباع المغيرة العجمي التي قالت بنبكة محمد بف الحنفية, ثـ ادعى النبكة لنفسو فرق  المغ ر  :
, كيظير أثر الييكدية في أفكار المغيرة فيما ذكره اإلماـ الصادؽ أف (ْ)األلكىية, أحرؽ بالنفط كالنار

 . (ٓ)المغيرة تعمـ مف ييكدية كاف يختمؼ إلييا

ناؾ فرؽ كثيرة غير ما ذكرت تأثرت بالفكر الييكدم, كجعمتو عقيدة مف عقائدىا, مف كى
 ىذه الفرؽ :

: المنسكبة ألحمد قرمط الذم تمقى كثيران مف أفكاره مف صديقو الييكدم ميمكف بف (ٔ)الةرامط 
 ديصاف القداح, كقد أثاركا فكضى كثيرة في العالـ اإلسبلمي, كقامكا بدكر خطير في محاربة

 .(ٖ)بهب اإلضشاس وأسادوا منت عيً واعتذوا اىحح طشَق قطعىا ، مثُش خيق بضببه ضو ،(ٕ)اإلسبلـ

       الذيف يسكقكف اإلمامة إلى جعفر بف محمد, ثـ جعميا إلسماعيؿ ابنو,  ,(ٗ)اإل ماع م  فرق   
    كالحسف بف مف رجاالت ىذه الفرقة : عبد هللا بف ميمكف القداح, كالفرج بف عثماف القاشاني, 

ستخدميف أفكاران , م(َُ)بيراـ, كالكثير مف المؤرخيف يذىبكف إلى أف مؤسس ىذه الفرقة ىـ الييكد
 . (ُُ)ييكدية

                                                           

 . ِّٗ( انظر: الفرؽ بيف الفرؽ : البغدادم , ُ)
 .ٗٓنظر: اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف: الفخر الرازم , ص( اِ)
 . ُْ/ِ( انظر: الممؿ كالنحؿ: الشيرستاني , ّ)
 .ٖٓ( انظر: اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف : الفخر الرازم, صْ)
ػ, ىُِْٕ( انظر: معرفة أخبار الرجاؿ: محمد الحسف الطكسي, مؤسسة النشر اإلسبلمي, إيراف, األكلى, ٓ)

 . ُْٕص
أسس القرامطة ليـ  –ـ  ٖٗ( القرامطة: فرقة شيعية اسماعيمية أسسيا في جنكب العراؽ  حمداف قرمط , سنة ٔ)

دكلة في األحساء , عاشكا فساران في الشاـ كالعراؽ كاستكلكا عمى مكة كنزعكا الحجر االسكد مف الكعبة , يعتبر 
 ( . َُٓ/ٖ –البعمبكي  –رد أبك سعيد الحناني مف أبرز زعمائيـ )مكسكعة المك 

 . ُٔ/ٖ( انظر: البداية كالنياية: ابف كثير , ٕ)
 .ٕٗ( انظر: اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف: الفخر الرازم, صٖ)
ة فرؽ فيما ( اإلسماعيمية: كىـ الذيف يسكقكف اإلمامة إلى جعفر , كمف بعده إلى كلده إسماعيؿ كتفرقكا إلى عدٗ)

 ( . ُُٔ/ُ) المكسكعة المفصمة ة بينيـ إلى فرؽ كبير 
 .ُُٔ/ُ( انظر: المكسكعة المفصمة : َُ)
 . ٗٔ/ُ( انظر: نشأة الفكر الفمسفي في اإلسبلـ: عمي النشار , ُُ)



 

-َِٕ- 
 

ال تخفي صمتيا  (ّ) الةاد ان   (ِ) البيائ   (ُ)الباب  في العصكر األخيرة ظيرت فرؽ مثؿ      
 بالييكدية كالصييكنية .

 في معمف كىذا حرج, كال فحدث إسرائيؿ دكلة كقياـ (ْ)بال ي  ن   البيائ    م  عف  ما
 زالزؿ كشرب القديـ, بأنكار الكمـ فاز فيو يـك ىذا( : "األقدس) كتاب في البياء قاؿ كتبيـ, أقدس

 مطمع حكؿ يطكؼ الطكر إف الحؽ تا كقؿ البحكر, سجرت بو الذم القدح ىذا مف الكصاؿ
 شكقان  هللا كـر سرع فيو يكـ ىذا الغركر أبناء يا تعالكا كاىممٌ :  الممككت بو ينادم كالركح الظيكر
 العزيز تعالى هللا ألكاح في المكتكب ىك ما كظيكر الكعد, أتى قد صييكف كصاح لمقائو,

 . (ٓ)"المحبكب

 دعكتيا أف القدس بمدينة عقد مؤتمر في (ـُٖٔٗ) عاـ البيائية تعمف أف غرابة ال ليذا      
 . (ٔ)الصييكنية مف مستمدة

 .(ٕ)لمصياينة العثمانية الدكلة تحٌركات ينقمكف كجكاسيس اشتغمكا البيائييف نرل أف غرابة كال      

 يفخركف يككنكا لـ إف إلسرائيؿ, عمالتيـ مف يخجمكف ال البيائيكف: "السيكطي الدكتكر يقكؿ
 المختار, هللا لشعب ياإللي الكعد بتحقيؽ البيائية بالنبكة جكالتو في يبشر البياء عبد فكاف بذلؾ,
 هللا أمر كلي كمدعي البيائييف زعيـ صرح (,ـُُٓٗ) سنة كفي الكميـ, مكسى لكرثة القدس كتطير

                                                           

أسسو في ايراف عمي محمد الشيرازم , الذم زعـ أنو الميدم المنتظر كتأثرت دكرتو  ( البابية: مذىب ديني ُ)
 ( . ٖ/ِمرأة, مف البابية ظيرت البيائية ) مكسكعة المكرد: البعمبكي, بالزرادشتية , كنادت بتحرير ال

ـ عمي أسس الديف البابي, انتقؿ مف ايراف إلى العراؽ ُّٖٔ( البيائية: المنشأة حسيف عمي الممقب بالبياء سنة ِ)
صة مختمفة كاستقر بيـ المقاـ في فمسطيف, تنادل بكحدة األدياف ككحدة المغة كتحـر الجياد كليـ طقكس خا

 ( . ُْ/ِ –البعمبكي  –كميان مف اإلسبلـ ) مكسكعة المكرد 
ـ بتخطيط مف االستعمار البريطاني, أسسيا أحمد القادياني, أنكر ََُٗ( القاديانية: حركة دينية نشأت سنة ّ)

ببلد العالـ  فريقو الجياد كحـر محاربة بريطانيا, تعتبر اليند أكبر أماكف تكاجدىا كىي تنتشر اآلف في كثير مف
 ( . ّْٔدربالو, ص  –بمباركة مف دكؿ الغرب) مكسكعة الفرؽ كاألدياف 

( الصييكنية: حركة سياسية عنصرية متطرفة , ترمي إلى اقامة دكلة لمييكد في فمسطيف , اشتقت مف اسـ جبؿ ْ)
ى يد الكاتب صييكف في القدس مف أىـ مؤسسييا ىرتزؿ الييكدم النمساكم , أكؿ ما ظير ىذا المصطمح عم

 (  ِٖٓـ. ) مكسكعة الفرؽ كاألدياف : دربالو, ص ُّٖٗاأللماني ) ناشاف برنياـك ( سنة 
 .ِِْ/ِـ, صُٖٗٗ( البيائية كالبابية: محمد إبراىيـ الجيكش, المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية, القاىرة, ٓ)
ـ, ُُٗٗحممي, دار الدعكة, الطبعة الثانية, ( انظر: السمفية بيف العقيدة اإلسبلمية كالفمسفة الغربية, مصطفىٔ)

 . ُٕٕص
, ـٗٗ ( انظر: البيائية صميبية الغرس إسرائيمية التكجيو: محمكد ثابت الشاذلي مكتبة كىبة, الطبعة األكلى,ٕ)

 .َُْص



 

-َِٖ- 
 

 دكلة إلقامة دعا قد كاف البياء عبد أفندم عباس البيائييف زعامة في سمفو بأف أفندم شكقي
       فمسطيف بأف عامان  سيفخم مف أكثر منذ البياء عبد كتب لقد: " يقكؿ فنراه فمسطيف في إسرائيؿ

 عمى إسرائيؿ دكلة إقامة تأييد حد عند تكقؼ األمر كليت ,(ُ)"لمييكد قكميان  كطنان  تككف أف بد ال
 يقكؿ البياء, ألكىية صدؽ أدلة أىـ مف لفمسطيف الييكد احتبلؿ أصبح بؿ فمسطيف دكلة أنقاض

 األرض في إسرائيؿ بنك سيجتمع رةالدك  تمؾ كفي الممتاف, الغصيف ذلؾ زماف كفي: "البياء عبد
 فانظركا مجتمعو, كالشماؿ كالجنكب كالغرب الشرؽ في تفرقت التي الييكد أمة كتككف , المقدسة

 كيزدادكف فييا كيسكنكف كالقرل األرض كيمتمككف المقدسة األرض إلى الييكد طكائؼ تأتي اآلف
 . (ِ)"ليـ كطنان  جميعان  فمسطيف تصير أف إلى تدريجيان 

 مجيء عمى قائمان  عقيدتيـ صدؽ جعمكا أنيـ كالبيائييف بالبيائية تمحؽ التي الخزايا كمف     
 أنيـ ريب ال لمييكد جميمة خدمة كىي فمسطيف, ألرض الييكد كاحتبلؿ العالـ, أنحاء شتى مف الييكد

 ثؿم جيمة كانكا أف بعد إسرائيؿ بني بأف ادعائيـ إلى لمييكد البيائييف تعصب ككصؿ درؤكىا,
 كذاع اليكناف, عممكا حتى المدنية في درجة أعمى إلى ككصمكا حضارة أصحاب أصبحكا مكسى
نما زائفة, فقط ليس دعكة كىي كمو, العالـ في صيتيـ  الكثيقة كالصمة األعمى, الشر عمى تدؿ كا 
 . (ّ)حضارة ما يكمان  لدييـ يكف لـ اإلسرائيمييف ألف كالبيائييف, الييكد بيف تربط التي

 الييكد ببعض بمغ األمر إف: "زيير جكلد يقكؿ ليا كالتركيج لمبيائية الييكد دعـ كعف      
 كعباس, هللا بياء بظيكر ينبر ما أسفاره كتنبؤات القديـ العيد رقائؽ مف استخمصكا أف المتحمسيف

 كقد, هللا بياء شخص في لمعالـ مخمص ظيكر تعني إنيا ,"ييكدا بمجد" تشيد آية كؿ أف كزعمكا
  .(ْ)"كاإلنجيؿ بالتكراة استعانتيا في أخرل خطكة أفندم عباس بظيكر البيائية تقدمت

 الكبير كالكد العبلقة عمؽ البيائية لمسيرة كالباحثكف الدارسكف يبلحظيا التي األمكر كمف     
 الكزراء كرئيس إسرائيؿ دكلة رئيس مف البيائية, ممثمي كبيف إسرائيؿ دكلة زعماء بيف المتبادؿ
 . إسرائيؿ زعماء مف كالكثير حيفا بمدية كرئيس

 إلى نشأتيا منذ البيائية حركة أف المعرفة تماـ يعرؼ أف المسمـ عمى: "األزكرم دخيؿ يقكؿ     
 بإدخاؿ اإلسبلمي الكجكد كتشتيت بلـػػػاإلس ادئػػمب دـػػلي بلـػػػاإلس داءػػػأع ؿػػقب مف مسخرة ذاػػى زماننا

                                                           

 ى,( البيائية كعبلقتيا بالصييكنية كقياـ دكلة إسرائيؿ: خالد السيكطي, مركز الكتاب لمنشر, القاىرة, األكلُ)
 .ّٓص ,ََِْ

 . ُِٔبياء هللا كالعصر الحديث: أسممنت, دار العصكر لمطبع كالنشر, القاىرة , ص (ِ)
 .ّٕ( المصدر السابؽ: صّ)
 َِٖ( العقيدة كالشريعة:  جكلد زيير , دار الكتب, مصر , صْ)



 

-َِٗ- 
 

 .(ُ)"عقائدىـ في التشكيؾ

 ربيبة البيائية, ثـ البابية نجد كلذلؾ:" النمر المنعـ عبد لمدكتكر بكبلـ حديثي أختـ     
 في مكاف, كؿ في منيما الصادقة المعاكنة باستمرار تجد كالصييكنية, كالماسكنية االستعمار,

 لسياـا ككانت الصييكنية, سيطرة تحت الكاقع الغرب كفي االستعمار, سيطرة تحت الكاقع الشرؽ
 بنسخ العمبلء ىؤالء كادعاء المسمميف, نفكس في تأثيره إضعاؼ كمحاكلة اإلسبلـ ضد مكجية كميا

حبلؿ شريعتو  كأمة عقيدة كتقيـ كفركضو, اإلسبلـ تعاليـ مف تعفييـ محميا, أك بابية بيائية شريعة كا 
 . (ِ)"اأعدائي خدمة في كتككف قكتيا, كتبدد شبابيا, كتضعؼ محمد, أمة تنافس جديدة,

 المطمب الرابع
 عة دة ال ي د في فم ط ف

ألسباب عديدة تشتت كتفرؽ الييكد في كثير مف ببلد العالـ, ككاف منيا ببلد الغرب      
أكركبا, إال أنيـ ما استطاعكا أف يندمجكا مع شعكب تمؾ الببلد, كىذا طبعيـ عمى مر الزمف, كلـ 

قيـ, كتآمرىـ عمى المكاف الذم يقيمكف فيو, فقد يستطيعكا أف يتخمصكا مف عاداتيـ كفساد أخبل
مارسكا كؿ الخطايا مف ربا كزنا كقتؿ كخيانة كرشكة, مما جعؿ أىؿ ىذه الببلد تبادليـ الكراىية 

 . (ّ) كالبغضاء باإلضافة إلى ما تمتمر كتبيـ مف قبائح تجاه النصرانية كالمسيح 

الييكد عندىـ, كرىكا الييكد كبدأكا ييضيقكف مف ىنا كرىت أكركبا ككؿ الشعكب الذيف نزؿ      
عمييـ كيضطيدكنيـ مما جعؿ قادة الييكد يفكركف في أماكف بديمة ليـ يقيمكف فييا دكلة ليـ كفكركا 
في عدة أماكف منيا األرجنتيف أك أكغندا أك شبو جزيرة سيناء, كلـ تكف فمسطيف ضمف مخططاتيـ, 

البعض يفكر في فمسطيف, فيك المكاف الذم يجمع كؿ كلكف كمع نياية القرف التاسع عشر بدأ 
المكاصفات المطمكبة تجاريان كسياسيان كعسكريان بما تممكو مف المكقع المتميز الذم يجعؿ الييكد 
يمخركف عباب البحر األحمر كيسيطركف عمى تجارة اليند كالجزيرة العربية, كجنكب أفريقيا, كما أف 

 . (ُ)بدكؿ أكركبا البحر المتكسط سكؼ يسيؿ اتصاليـ

كمف خبلؿ البحث في سجؿ كؿ الزعامات الصييكنية التي نادت كدعت لدكلة لمييكد نجد      
أنيـ يساريكف شيكعيكف عممانيكف ال قيمة لمديف عندىـ, إال أنيـ استغمكا الديف ليمرركا فكرتيـ عمى 

                                                           

ـ, ُُٖٗلقرل, جدة, ( البيائية كمكقؼ اإلسبلـ منيا: دخيؿ هللا محمد األزكرم, رسالة ماجستير, جامعة أـ اُ)
 . َُّص

 . ِْ( النحمة المقيطة البابية كالبيائية: عبد المنعـ النمر,  مكتبة التراث اإلسبلمي, القاىرة., صِ)
 . ُٕ( انظر: العقيدة الييكدية كخطرىا : سعد الديف صالح , صّ)
 . ٕٓ( انظر: المصدر السابؽ , صُ)



 

-َُِ- 
 

الغرب كلـ يكف ييكد  عمكـ الشعب الييكدم في كؿ مكاف, ككانت تركيزىـ في دعكاتيـ عمى ييكد
 الشرؽ في حساباتيـ أك مخططاتيـ.

يقكؿ د. محسف صالح: قاكـ ييكد ركسيا عمميات الدمج كالتحديث الركسية التي تميزت      
بالفكقية كالقسر كاإلرىاب, كزادت مشاركة الكثير مف الييكد في الحركات الثكرية اليسارية مف عداء 

نفجرت العداكة ضدىـ بشكؿ مكشكؼ إثر اغتياؿ قيصر ركسيا الحككمة العنصرية الركسية ليـ, كا
ـ(, كالذم اتيـ بو الييكد, كبدأت مكجة مف اإلجراءات العنيفة القاسية ضدىـ, ككانت ىذه ُُٖٖ)

نشاء كياف آمف مستقؿ لمييكد  فرصة الحركة الصييكنية لمظيكر كالدعكة لحؿ المشكمة الييكدية كا 
كركبييف كاألمريكاف مع ىذه الدعكة سكاء لخمفياتيـ الدينية أك في فمسطيف, كتعاطؼ الكثير مف األ

 . (ُ)تخمصان مف أعباء التدفؽ الييكدم عمى أراضييـ
يعتمد الييكد كالصياينة في دعكاىـ إقامة دكلة ليـ في فمسطيف مف منطمقيف ديني       

 يات التاريخ .عمى ما كرد في كتبيـ الدينية, كالتاريخي عمى ذكر  يعتمدكتاريخي, الديني 
 الد ن  :  دعاءاتاال   اًل:
كرد في التكراة المكجكدة بيف أيدم الييكد مجمكعة كعكد أطمقيا هللا سبحانو كتعالى      

سحاؽ, كيعقكب, كمكسى عمييـ السبلـ .  لمجمكعة مف أنبياء بني إسرائيؿ كآبائيـ, إبراىيـ, كا 
 مف ىذه الن  ص:

ـَ ِم ثَاًقا َقاِئبًل: ِفي ذِلَؾ اْل َ }: في حؽ إبراىيـ  .ُ ِلَنْ ِمَؾ ُ ْعِطي ىِذِه »ْ ـِ َقَطَع الرَّبُّ َمَع َ ْبرَا
 . (ِ){اأَلْرَض, ِمْف َنْيِر ِمْ َر ِإَلى النَّْيِر اْلَكِب ِر, َنْيِر اْلُفرَاتِ 

, َبْعَد اْعِتزَاِؿ ُل ٍط َعْنُو: }كمنيا:      ـَ َ اْنُظْر ِمَف اْلَمْ ِضِع الَِّذي َ ْنَت  اْرَفْع َعْ َنْ ؾَ »َ َقاَؿ الرَّبُّ أَلْبرَا
 ِف ِو ِشَمااًل َ َجُن ًبا َ َشْرًقا َ َغْرًبا,أَلفَّ َجِم َع اأَلْرِض الَِّتي َ ْنَت َتَرى َلَؾ ُ ْعِط َيا َ ِلَنْ ِمَؾ ِإَلى

 .(ُ){اأَلَبد
ى ِمْ َر. اْ ُكْف ِفي اأَلْرِض اَل َتْنِزْؿ ِإلَ »َ َظَيَر َلُو الرَّبُّ َ َقاَؿ: }في حؽ إسحاؽ بف إبراىيـ:  .ِ

ِذِه الَِّتي َ ُق ُؿ َلَؾ َتَغرَّْب ِفي ىِذِه اأَلْرِض َفَأُك َف َمَعَؾ َ ُ َباِرَكَؾ, أَلنِّي َلَؾ َ ِلَنْ ِمَؾ ُ ْعِطي َجِم َع ى
 . (ِ){اْلِببَلِد,

                                                           

مسطينية: محسف صالح , مركز اإلعبلـ العربي , بيركت , ( انظر: فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفُ)
 .ِٕ, ص ََِّاألكلى , 

 . ُٖ/ُٓ( سفر التككيف: ِ)
 . ُٓ-ُْ/ُّ( المصدر السابؽ: ُ)
 . ّ-ِ/ِٔ( المصدر السابؽ: ِ)



 

-ُُِ- 
 

اَ  ِمْن فَدَّاِن أََراَم َوَظَهَر هللاُ ِليَْعمُوَب أَْيًضا ِحيَن جَ }: كمنيا : في حؽ يعقكب بف إسحاؽ  .ّ

اْسُمَن يَْعمُوُب. الَ يُْدَع  اْسُمَن فِيَما بَْعدُ يَْعمُوَب، بَْل يَُكوُن اْسُمَن »َولَاَل لَهُ هللاُ:  .َوبَاَرَكهُ 

ةٌ َوَجَماَعةُ  أَنَا هللاُ اْلمَِديُر. أَثِْمْر َواْكثُْر.»َولَاَل لَهُ هللاُ:  .«إِْسَرائِيلَ »فَدََعا اْسَمهُ «. إِْسَرائِيلَ  أُمَّ

ُرُجوَن ِمْن ُصْلبِنَ  َْ َواألَْرُض الَّتِي أَْعَطْيُت إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق، لََن  .أَُمٍم تَُكوُن ِمْنَن، َوُملُوٌن َسيَ

 . (ُ){أُْعِطيَها، َوِلنَْسِلَن ِمْن بَْعِدَن أُْعِطي األَْرضَ 

لُوا َوتََملَُّكوا األَْرَض الَّتِي أَْلَسَم  اُْنُظْر. لَْد َجعَْلُت أََماَمُكمُ }: في حؽ مكسى  .ْ َُ األَْرَض. اْد

بُّ آلبَائُِكْم إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعمُوَب أَْن يُْعِطيََها لَُهْم َوِلنَْسِلِهْم ِمْن بَْعِدِهمْ   . (ِ){الرَّ

ؾ غيرىا, ىذه بعض ما يعتمد عميو الييكد الصياينة في استحقاقيـ الديني لفمسطيف, كىنا     
كىي دعكل باطمة مف أساسيا يستمدكف خيكط نسيجيا الميميؿ مف نصكص أكردكىا في تكراتيـ 
سحاؽ كيعقكب كمكسى,  المزيفة المميئة بالخرافات كاألكاذيب كاألكىاـ, قائميف أنيا ميراث إبراىيـ كا 

نما يكرثك  ف التقكل كاإليماف مع العمـ أف األنبياء كالرسؿ ال يكرثكف نسميـ حطاـ الدنيا شيئان, كا 
 . (ّ)ألتباعيـ مف المؤمنيف

ـَ َربُُّو ِبَكِمَماٍت َفَأَتمَُّيفَّ َقاَؿ ِإنِّي َجاِعُمَؾ ِلمنَّاِس ِإَمامًا َقاَؿ َ ِمْف ﴿قاؿ تعالى:        ْذ اْبَتَمى ِإْبرَاِى  َ اِ 
 . (ُِْالبقرة :  سكرة). ﴾ُذرِّ َِّتي َقاَؿ ال َ َناُؿ َعْيِدي الظَّاِلِم فَ 

مف خبلؿ دراسة ىذه الكعكد يصؿ الباحث إلى بطبلنيا كتيافت دعكل الييكد أنيا خاصة بيـ     
 :كحدىـ, فمثبلن الكعكد إلبراىيـ 

  بعضيا كاف قبؿ أف ييرزؽ إبراىيـ بالكلد, "كعمى ىذا فإف لفظ "نسمؾ" الكاردة في النصيف تشمؿ
 . (ُ)امة مطمقة لـ تقيد"كلديو كذريتيما دكف تفرقة, كىذه المفظة "نسمؾ" كردت ع

  بعض ىذه الكعكد إف صدقت أيعطى إلبراىيـ قبؿ أف يرزؽ بإسحاؽ, ككاف لو كلد كىك
     إسماعيؿ, كالعقؿ كالمنطؽ يقكؿ إف إسماعيؿ ىك صاحب الكعد فييا, كليس المعدكـ الذم 

 لـ يمد .
                                                           

 . ُِ-ٗ/ّٓ( سفر التككيف: ُ)
 . ٖ/ُ( سفر التثنية: ِ)
, جمعية الدعكة اإلسبلمية العالمية, بنغازم, الثانية, ( انظر: األدياف المعاصرة : راشد عبد هللا الفرجاف ّ)

 . ّٔـ, صُٖٓٗ
ـ, َُِّ( ليس لمييكد حؽ ديني أك تاريخي في فمسطيف: صالح الرقب, جمعية أىؿ السنة, غزة, الثانية, ُ)

 .ُْص



 

-ُِِ- 
 

 ة الديف كالعبادة  تعالى: عٌمؿ هللا الكعكد إلبراىيـ كلمف بعده مف األنبياء عمييـ السبلـ بإقام 
ـَ َ ِمَع ِلَةْ ِلي َ َحِفَظ َما ُ ْحَفُظ ِلي: َ َ اِمِري َ َفرَاِئِضي َ َشرَاِئِعي} , كىذه (ُ){ِمْف َ ْجِؿ َ فَّ ِإْبرَاِى 

 الكعكد ال يستحقيا الظممة كالمجرمكف كالقتمة .

نكا مستقيميف عمى أمر هللا, أعطى هللا ىذه األرض لبني إسرائيؿ لفترة محدكدة عندما كا     
ال خالفنا  كعندما كانكا يمثمكف أمة التكحيد في األزماف الغابرة, كىذه حقيقة ال نخجؿ مف ذكرىا كا 

ـْ ﴿القرآف الكريـ:  ـْ َ ال َتْرَتدُّ ا َعَمى َ ْدَباِرُك     َ ا َقْ ـِ اْدُخُم ا اأَلْرَض اْلُمَةدََّ َ  الَِّتي َكَتَب اَّللَُّ َلُك
, إال أف ىذه الشرعية ارتبطت بمدل التزاميـ بالتكحيد كااللتزاـ (َِالمائدة : سكرة). ﴾َةِمُب ا َخاِ ِر فَ َفَتنْ 

 . (ِ)بمنيج هللا

كمف المعمكـ أنيـ لـ يمتزمكا بديف هللا كأكامره, فحٌرفكا كتاب هللا, ككٌذبكا رسمو كأنبياءه, كقتمكا     
, كما زالكا حتى اآلف يتكبركف عمى هللا بغير الحؽ, بعضيـ, كتمردكا عمى تنفيذ ما أمرىـ بو هللا

 كفي األرض يفسدكف كيسفككف الدماء البريئة.   

, فقد كعده هللا أف يكثًٌر نسمو, إال أف الكاقع يثبت عكس ذلؾ, كىكذا الكعكد إلسحاؽ      
ىك األكلى فكثرة النسؿ شممت إسماعيؿ كليس إسحاؽ, ىذا غير ككف إسماعيؿ ىك بكر إبراىيـ, ك 

 . (ّ)بميراثو إف صدقت الكعكد

كبمتابعة الكعكد ليعقكب كمكسى كمف جاء بعدىـ نجد فييا نفس االضطراب المكجكد في      
كعكد إبراىيـ عميو السبلـ, مف استحقاؽ يعقكب دكف أخيو عيسك كىك بكر أبيو إسحاؽ, باإلضافة 

, ككذلؾ نجد اختبلفات بيف الكعكد, فكعد لما فييا مف اتياـ لؤلنبياء بالكذب كالتحايؿ كالتزكير
إبراىيـ مف النيؿ حتى نير الفرات, أما كعد مكسى عميو السبلـ فيك فمسطيف فقط, كىذا الخمؿ 

 . (ُ)كاالضطراب يطعف في أساس الدعكل كيبيف أنيا غير صادقة كحقيقية

ة نسمؾ كنحف إف ىذه الكعكد باطمة حتى كلك ثبت صحتيا كصدقيا ألنيا كردت فييا لفظ     
    , فالكعد عندئذ يككف لنا كليس لآلخريف الذيف انقطعت صمتيـ باألجداد العرب نسؿ إبراىيـ 

 أك الصالحيف .

كؿ ىذا الكبلـ عمى أف حديث التكراة حديث صحيح, لكف ما بالنا كقد أثبت البحث العممي       
 ةػػػػػة جممػطيف باطمػػي فمسػػي فػػػـ الدينػػػات حقيػػػي إثبػػفكد ػػػع األكؿ لمييػػػي المرجػػكراة كىػػؽ أف التػػػػالدقي

                                                           

 . ٔ/ِٔ( سفر التككيف: ُ)
 . ٖٓ( انظر: القضية الفمسطينية: محسف صالح , صِ)
 . َِحؽ: صالح الرقب , ص( انظر: ليس لمييكد ّ)
 . ِٓ-ُِ( انظر: المصدر السابؽ: صُ)
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 : (ُ) ذلؾ مف خبلؿكتفصيبلن كمرجع تاريخي, 

  تصادـ بعض ركايات التكراة بالحقائؽ العممية مثؿ تاريخ خمؽ العالـ كمراحمو, كتاريخ ظيكر
 اإلنساف األكؿ عمى األرض, كقصة الطكفاف .

 ء كالتناقضات كاألمكر غير المعقكلة في بعض القصص كجكد الكـ المتراكـ مف األخطا
 التكراتية .

  الصفات غير األخبلقية, كاألخبار الكاذبة, كالقصص الداعرة المنسكبة لؤلنبياء, كآباء شعب
 إسرائيؿ.

  تعدد أساليب اإلنشاء في أسفار التكراة, كالفرؽ البٌيف في المغة كاألسمكب كالفكر بيف أجزاء
 سفار .مختمفة مف ىذه األ

  انقطاع السند المكصؿ إلى مكسى فميس ىناؾ ما يثبت اتصاؿ التكراة المكجكدة بمكسى ,
 أك غيره مف األنبياء عمييـ السبلـ.

 . االعتداء الصارخ عمى هللا كعمى األنبياء الكارد في التكراة 

عمى مكسى, كؿ ىذا كغيره يثبت أف ما بيف أيدم الييكد ليس ىك التكراة الحقيقية المنزلة      
كبالتالي فإف ما كرد فييا ىك محؿ طعف كاضح كشؾ مريب, كمف ضمف ذلؾ ىذه الكعكد التي 

 يستند إلييا الييكد في حقيـ في فمسطيف .

  الحؽ التار خي:ادعاء : ثان اً 
إف فكرة الحؽ التاريخي تيعد مف أىـ الدعائـ التي تسكغ بيا الحركة الصييكنية احتبلؿ       

فتصكر الصييكنية لمييكد عمى أنيـ شعب فمسطيف األصيؿ, كترل أف الدكلة أرض فمسطيف, 
 . (ُ)الييكدية القديمة صبغت الببلد بالطابع الييكدم في العقيدة الدينية كالتاريخ كالمغة كالحضارة

كمف ىنا فإف الييكد المعاصريف ككسائؿ إعبلميـ دائمان ما تربط بيف فكرة الحقكؽ التاريخية       
أرض الميعاد التي يبدك ككأنيا تعطي اإلسرائيمييف حقان إلييان لتممؾ فمسطيف كالسيطرة عمييا,  كفكرة

لذلؾ فقد كانت ىذه الحجة التاريخية إحدل األسس التي استندت إلييا الحككمة البريطانية في 
حدل الذرائع التي ركنت إلييا في النص عمى ىذا الكعد في صؾ انتدابي ا إصدار كعد بمفكر, كا 

عمى فمسطيف, كما كانت األساس الذم أقيـ عميو تشريع قانكف العكدة بعد قياـ دكلة الييكد عمى 
                                                           

 . ُْـ, صََِٕ( انظر: التناقض في التكراة : حامد عيداف الجبكرم: دار الكتب العممية, بيركت, األكلى, ُ)
ـ, ََِّ( انظر: عقيدة الييكد في الكعد بفمسطيف: محمد بف عمي آؿ عمر, مجمة البياف, الرياض, األكلى, ُ)

 .ِّٔص
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أرض فمسطيف المسممة, كالذم كفؿ لكؿ ييكدم العكدة إلى فمسطيف ليسيـ مع ييكد العالـ في بناء 
 .(ُ)دكلتيـ فييا

بقان أنيا ال ترقى لتككف كالييكد يعتمدكف في ىذا الحؽ عمى كتبيـ المقدسة كقد بينتي سا      
سندان قانكنيان يعتمد عميو ألنيا مشككؾ في أصؿ ثبكتيا كصدقيا, ألف سنده ليس متكاتران كال 

 . (ِ)متصبلن 

ىذا باإلضافة إلى أف كثيران مف المعمكمات التاريخية الكاردة في التكراة ثبت بالبحث العممي 
 كذب الكثير منيا.

تاريخ مزكر كليس تاريخ إقامة كحضارة, إال حقبة قصيرة مف  إف تاريخ الييكد في فمسطيف     
حياتيـ تخمميا الصراع كاالقتتاؿ مع أىؿ األرض األصمييف, كأكبر شاىد عمى ىذا أف كؿ مف عمَّر 
في ىذه الببلد ما زالت آثارىـ باقية شاىدة عمييـ إال الييكد مع كؿ بحثيـ كحفرياتيـ لـ يجدكا كلف 

 أنو كاف ليـ تاريخ في ىذه الببلد.يجدكا أثران يدؿ عمى 

ليذا كلغيره فميس لييكد العالـ اليكـ أم حؽ في المطالبة بأرض فمسطيف كما حكليا عمى      
أساس الحؽ التاريخي لبني إسرائيؿ, فييكد اليكـ فجرة كفرة, كفركا با ربان كعصكا رسمو, كرفضكا 

, كفجره (ّ)الذم بشر بيا أنبياء بني إسرائيؿ, ك اتباع الرسالة اإلسبلمية التي جاء بيا محمد 
بارتكابيـ المجازر الكحشية تجاه األطفاؿ كالنساء كالعجائز, كلـ تسمـ مف فجكرىـ الحيكانات األليفة 

 كاألشجار .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ِّٖص ـ,ََِّعقيدة الييكد في الكعد بفمسطيف: محمد بف عمي آؿ عمر, مجمة البياف, الرياض, األكلى,  (ُ)
 . ّٔ( انظر: ليس لمييكد حؽ: صالح الرقب , صِ)
 . ُِٓ( انظر: عقيدة الييكد في الكعد بفمسطيف: محمد بف عمي آؿ عمر , صّ)
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 المبحث الثالث
 م قؼ ال ي د مف الشع ب األخرى

   تك ف مف مطمب ف:
شعاالمطمب األ ؿ  ؿ الحر ب ب نيـ .: بث الفتف ب نيـ,  ا 

 المطمب الثاني: د ر ال ي د في نشأة المذاىب الفكر   .
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 المطمب األ ؿ
شعاؿ الحر ب ب نيـ  بث الفتف ب نيـ,  ا 

إف مف قناعات الييكد الثابتة أف نفكسيـ منٌعـ عمييا بأف تككف جزءان مف هللا, فيي منبثقة       
أبيو, كىذا السبب يجعؿ نفس الييكدم أكثر قبكالن كأعظـ مف جكىر هللا كما ينبثؽ الكلد مف جكىر 

شأنان عند هللا مف نفكس سائر شعكب األرض, ألف ىؤالء تشتؽ نفكسيـ مف الشيطاف, كىي مشابية 
 .(ُ)لنفكس الحيكانات كالجماد, ليذا يقكؿ التممكد: "إف زرع الرجؿ غير الييكدم ىك زرع حيكاني"

ى أسمكب اإليقاع بيف األمـ كالشعكب حتى تحدث الفرقة كالييكد يعتمدكف دائمان عم     
كالحركب التي ييجٌيركنيا لصالحيـ في الغالب األعـ, كىذه ىي سياساتيـ التي ال يحيدكا عنيا في 

  ىـ  أمم ف مف  راء ذلؾ إلى :  كؿ زماف كأينما كجدكا,

 بالحركب  ضماف العيش بسبلـ, ألف الشعب الذم يختمطكف بو سيككف في حالة انشغالو
 كالفتف, لف يمتفت إلى الييكد كمساكئيـ .

  ضماف المكاسب االقتصادية, كذلؾ ألف الشعكب في حالة الحرب تضطر إلى االستدانة مف
 . (ِ)البنكؾ الييكدية, كبالتالي ىـ الرابحكف مف كراء ىذه الفتف كىذه الحركب

ئعات كاألكاذيب, كزرع كمف ىنا فإننا نجد الييكد يحرصكف أشد الحرص عمى بث الشا     
المؤامرات, كمف أقكاليـ : يجب أف ننشر في سائر األقطار الفتنة كالمنازعات كالعداكات المتبادلة, 

 :فإف في ىذا فائدة مزدكجة فأما

: فيذه الكسائؿ ستتحكـ في أقدار كؿ األقطار التي تعرؼ حؽ المعرفة أف لنا القدرة عمى خمؽ   الً 
 قدرتنا عمى إعادة النظاـ . االضطرابات كما نريد, مع

فبالمكائد كالدسائس سكؼ نصطاد بكؿ أحابيمنا كشباكنا التي نصبناىا في كزارات جميع  :ثان اً 
 .(ُ)الحككمات

يقكؿ البركتكككؿ الخامس: "ىذه السياسة ستساعدنا أيضان في بذر الخبلفات بيف الييئات, كفي     
 .(ِ)تفكيؾ كؿ القكل المتجمعة"

                                                           

 . ْٓـ, صُّٖٗ, المكتب اإلسبلمي, بيركت, الثانية, ( ىمجية التعاليـ الصييكنية: بكلس حنا سعيد ُ)
 . ِّٔ( انظر: العقيدة الييكدية: سعد الديف صالح , صِ)
 . ُُْ( انظر: الخطر الييكدم: محمد خميفة التكنسي , صُ)
 .ُّٔ(  المصدر السابؽ: ص ِ)
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كؿ )غام كار(: "الييكد ىـ الذيف ساعدكا عمى إشعاؿ نيراف الحرب العالمية األكلى ككما يق     
 . (ُ)كالثانية, كىـ الذيف يعدكف اآلف لمحرب الثالثة"

كمما ىك معمكـ أف الييكد يعدكف العدة ليذه الحرب التي سكؼ تتحطـ فييا الدكؿ الكبرل,      
طريؽ بنككيـ كأرباحيـ, كاستغبلليـ لحاجات كال يخرج منيا منتصران إال الييكد كحدىـ, عف 

)عاصمة المجر( اجتماع صييكني ضـ  (ِ)ـ عقد في بكدابستُْْٗالمتحاربيف, ففي عاـ 
حاخامات الييكد في أكركبا كاستطاعت صحيفة )ككمف سنس( األمريكية الكقكؼ عمى ما دار في 

 انكيؿ دابينكفتش( عما يريده, كمنو:ىذا المؤتمر مف النكايا الخبيثة لمييكد, كقد أعمف الحاخاـ )عم

 . إشعاؿ نيراف حرب عالمية ثالثة 

 . تحريض الكاليات المتحدة األمريكية ضد االتحاد السكفييتي 

 . )القضاء عمى الجكييـ )األجناس غير اإلسرائيمية 

كقاؿ الحاخاـ ما نصو: "إننا كجينا جميع مخترعات الرجؿ األبيض نحك دماره, كال تكؼ      
و كمحطات إذاعتو مف إعبلف ذلؾ, بؿ إف مصانعو تمد آسيا كأفريقيا باألسمحة إلشعاؿ صحافت

 . (ُ)حرب عالمية"

شعاؿ الحركب بيف األمـ طبع مف طبائع الييكد, كقد فضحيـ هللا       : حيف قاؿ إف الفتنة كا 
ـْ اْلَعَداَ َة َ اْلَبْغَضاَء ِإَلى َ ْ ـِ اْلِةَ امَ ﴿ ِ  ُكمََّما َ ْ َقُد ا َنارًا ِلْمَحْرِب َ ْطَفَأَىا اَّللَُّ َ َ ْ َعْ َف ِفي َ  َْلَةْ َنا َبْ َنُي

 . (ْٔالمائدة :  سكرة) ﴾اأَلْرِض َفَ ادًا َ اَّللَُّ ال ُ ِحبُّ اْلُمْفِ ِد فَ 

أف الييكد لما رجحكا الدنيا عمى اآلخرة, حرميـ هللا سعادة الدنيا كالديف  ذكر الفخر الرازي
الخصكمة الشديدة بيف فرقيـ كطكائفيـ, حتى انتيى بيـ األمر أف يكفر بعضيـ مف خبلؿ كقكع 

بعضان, كيغزكا بعضيـ بعضان, حتى كصؿ بيـ األمر مف الضعؼ أف يسعكف في األرض فسادان 
كذلؾ بأف يخدعكا ضعيفان كيستخرجكا نكعان مف المكر كالكيد عمى سبيؿ الخفية, كمف ىنا سمط هللا 

 . (ِ)عمييـ أعدائيـ

                                                           

 . ُٖ( أحجار عمى رقعة الشطرنج: غام كار , صُ)
ي شماؿ الببلد, كىي تتككف مف مدينتيف غرب النير كشرقو, بكدا كبست, ( بكدابست: عاصمة ىنغاريا تقع فِ)

 (.ُِٖ/ِيعكد تاريخيا لمعيد الركماني القديـ. )مكسكعة المكرد : البعمبكي, 
 ـ َُٖٗ( الييكدية المغضكب عمييـ: محمد عبد العزيز منصكر , دار االعتصاـ , القاىرة , ُ)
 . ّٖ/ُِ, ( انظر: مفاتيح الغيب: الفخر الرازم ِ)



 

-ُِٖ- 
 

كقد كرد في البركتكككؿ الخامس ما نصو : "لقد بذرنا الخبلؼ بيف كؿ كاحد كغيره في      
 .(ُ)جميع أغراض األممييف الشخصية كالقكمية, بنشر التعصبات الدينية كالقبمية خبلؿ عشريف قرنان"

كببل شؾ كاف نتيجة ىذه البذكر أف قامت الصراعات الداخمية كالتي نتج عنيا حركب بيف 
      كؿ مع بعضيا البعض, ككؿ ذلؾ لمصمحة الييكد, ككرد في البركتكككؿ السابع ما نصو: الد

"في كؿ أكركبا كبمساعدة أكركبا يجب أف ننشر في سائر األقطار الفتنة كالمنازعات كالعداءات 
 . (ِ)المتبادلة"

كر كفحشاء, كأصبح مف الحقائؽ الثابتة أف الييكد عاشكا طكاؿ حياتيـ بؤرة فساد كمن      
ينشركف الرذيمة في العالـ, كيحاربكف الفضيمة في كؿ مكاف, تنفيذان لما كرد في تكراتيـ كتممكدىـ مف 
دعكة سافرة إلى الفسكؽ كالفجكر كالدعارة, فقد كاف الييكد كما زالكا مصدران لممنكر كالفحشاء, كأنيـ 

 . (ّ)كؿ مكاف أصحاب بيكت الدعارة في العالـ, كناشركا االنحبلؿ الجنسي في

 ىذه بعض النماذج مف كتابيـ المقدس تدعك لممنكر كالقتؿ كالسرقة كالزنا:ك     
 .(1){َفاآلَف اْقُتُم ا ُكؿَّ َذَكٍر ِمَف اأَلْطَفاِؿ. َ ُكؿَّ اْمرََ ٍة َعَرَفْت َرُجبًل ِبُمَضاَجَعِ  َذَكٍر اْقُتُم َىا}

ـَ, َ اْبَتدَ } ـَ ِإْ رَاِئ ُؿ ِفي ِشطِّ  ْعَب ِإَلى َ َ َقا ْعُب َ ْزُن َف َمَع َبَناِت ُم فَب. َفَدَعْ َف الشَّ َ  الشَّ
. َ َتَعمََّؽ ِإْ رَاِئ ُؿ ِبَبْعِؿ َفُغ رَ  ْعُب َ َ َجُد ا آلِلَيِتِيفَّ , َفَأَكَؿ الشَّ  .(ِ){َذَباِئِح فِلَيِتِيفَّ

ْعِب ِفي ُعُ  ِف اْلِمْ ِر ِّ َف. فَ } ـْ اَل َتْمُض َف َ ُ ْعِطي ِنْعَمً  ِليَذا الشَّ َ ُك ُف ِح َنَما َتْمُض َف َ نَُّك
ٍ  َ َ ْمِتَعَ  َذَىٍب  َ  ِثَ اًبا, َفارِِغ َف. َبْؿ َتْطُمُب ُكؿُّ اْمرََ ٍة ِمْف َجاَرِتَيا َ ِمْف َنِز َمِ  َبْ ِتَيا َ ْمِتَعَ  ِفضَّ

. َفتْ ِمُب َف اْلِمْ ِر ِّ  ـْ ـْ َ َبَناِتُك  (ّ).{ فَ َ َتَضُع َنَيا َعَمى َبِن ُك

يحذر الشعب األمريكي  (ْ) (بنياميف فرانكميفكليذا ليس غريبان أف نجد الرئيس األمريكي )     
مف الييكد كدسائسيـ فيقكؿ : "حيثما استقر الييكد نجدىـ يكىنكف مف عزيمة الشعب, كيزعزعكف 

 ة, كحينما يجدكفالخمؽ التجارم الشريؼ, إنيـ ال يندمجكف بالشعب, لقد أقامكا حككمة داخؿ حككم

                                                           

 . َِٓ( الخطر الييكدم: التكنسي , صُ)
 . ُٖٗ( المصدر السابؽ: صِ)
 . َِٓ: حامد الجبكرم , ص: التناقض في التكراة( انظرّ)
 .ُٕ/ُّ( سفر العدد: ُ)
 .ّ-ُ/ِٓ( المصدر السابؽ: ِ)
 .ِِ-ُِ/ّ: ( سفر الخركجّ)
ؼ, مف ألمع رجاؿ أمريكا, ناضؿ مف أجؿ ( عالـ كمخترع كمؤلـَُٕٗ – َُٕٔ( فرانكميف: سياسي أمريكي )ْ)

 .(َُٔ/ّ–: البعمبكي ) المكرد ارب في مجاؿ الكيرباءاالستقبلؿ, شارؾ في صياغة الدستكر األمريكي, لو تج



 

-ُِٗ- 
 

 . (ُ)معارضة مف أحد فإنيـ يعممكف عمى خنؽ األمة ماليان"
ـْ ﴿عمؽ األستاذ سيد قطب عمى قكلو تعالى:       ِإْف ُتِط ُع ا َفِر ةًا ِمْف الَِّذ َف ُ  ُت ا اْلِكتَاَب َ ُردُّ ُك

ـْ َكاِفِر فَ  الكتاب ال يحرصكف عمى شيء : "فأىؿ عمؽ قائبلن  (,ََُآؿ عمراف :  سكرة) ﴾َبْعَد ِإ َماِنُك
حرصيـ عمى إضبلؿ ىذه األمة عف عقيدتيا, فيذه العقيدة ىي صخرة النجاة, كخط الدفاع, 
كمصدر القكة الدافعة لؤلمة المسممة كأعداؤىا يعرفكف ىذا جيدان, كيبذلكف في سبيؿ تحكيؿ ىذه األمة 

يف يعجزىـ أف يحاربكا ىذه عف عقيدتيا كؿ ما في كسعيـ مف مكر كحيمة كمف قكة كذلؾ كعدة كح
 . (ِ)العقيدة ظاىريف يدسكف ليا ماكريف"

ف عجزكا فبيد غيرىـ, فيـ        كيد الييكد ممدكدة دائمان كفي شتى المجاالت لمتخريب كالفتنة, كا 
كراء كؿ ثكرة أك حرب, فميـ اليد الطكلى في التخطيط كالتمييد كاالشتراؾ غير المباشر في تنفيذىا 

نميا, كذلؾ بدفع ككبلئيـ كعمبلئيـ إلشعاؿ تمؾ الحركب كتمؾ الثكرات, كمدىـ بالماؿ كاقتناص مغا
 كتسخير اإلعبلـ لخدمة أىدافيـ, كمف ىذه الثكرات التي كاف لمييكد فييا دكران بارزان, منيا: 

الذم طردىـ مف الببلد,  (ُ)ـ( انتقامان مف الممؾ ادكارد األكؿَُٔٔ-َُْٔ) الث رة اإلنجم ز   .ُ
 جعميـ يدعمكف المعارضة ضد الممؾ كساندكىـ بالماؿ. مما

 ـ( كذلؾ مف خبلؿ الماؿ.ُٖٕٗ)  منيا الث رة الفرن    .ِ

ـ( فيي مف تدبيرىـ كتصميميـ, ككاف غالبية مجمس ُُٕٗ)  الث رة الش  ع   في ر   ا .ّ
 الثكرة ييكد .

 . (ِ)ككذلؾ الثكرة األمريكية .ْ

ي طريقيـ إلى فمسطيف لينطمقكا منيا لمسيطرة عمى العالـ كالمتابع لؤلحداث يجد أف الييكد ف       
كمو, قد ىدمكا كثيران مف الدكؿ كالتيجاف كالعركش, كحطمكا كثيران مف قكل المقاكمة, كتكاد تككف 
الحرب العالمية األكلى كالثانية مف مخططات تكسيع الطريؽ الحتبلؿ السيطرة العالمية, كقد أعمف 

يميدكف لمحرب الثالثة لمقضاء عمى كؿ نفكذ, كامتبلؾ السيطرة  رجاؿ حككمتيـ الخفية أنيـ
العالمية, كلـ يتحقؽ ليـ ذلؾ إال عف طريؽ الدس كالمكر كالخداع كالتآمر كشراء الذمـ كاستعماؿ 

                                                           

 . ُٕٓ( بنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة: محمد سيد طنطاكم , صُ)
 . ّْٖ/ُ ,( في ظبلؿ القرآف: سيد قطبِ)
ـ( عرؼ بالحـز كاالقداـ كحصافة الرأم كالتديف,  يعتبر أفضؿ َُّٕ – ُِّٗانيا ) ( .الممؾ ادكارد: ممؾ بريطُ)

 ( .ِٕ/ْممكؾ بريطانيا, أىتـ باإلصبلحات اإلدارية , ) مكسكعة المكرد: البعمبكي, 
( انظر: التطرؼ كالعنؼ في الفكر الييكدم : مجدم أبك عكيمر , مركز اإلعبلـ العربي, القاىرة, األكلى, ِ)

 . َّٔص ـ,ََِٖ



 

-َِِ- 
 

سبلح المرأة كالماؿ كاإلغكاء كالترىيب إلى طكابع التحمؿ كاإللحاد كاإلباحة, كأدكاتيـ في ذلؾ ىي 
كالفركيدية كالمادية كالصراع الطبقي  (ِ)كالكجكدية (ُ)عنصرية كالفكر الشيكعيدعكات القكمية كال

كالطكابع اإلباحية المتصمة بالعرم كالفساد كاألغاني كالفف كالمسرح الذم ىك عندىـ بديؿ عف دكر 
 . (ّ)العبادة

لمعتقدات كىكذا نجد أف الييكد حاكلكا في العالـ اإلسبلمي جاىديف أف ينشركا األفكار كا       
    الضالة التي كاف نتيجتيا تفتيت األمة كتمزيقيا, مف خبلؿ الفرؽ كالجماعات الخارجة, نفس 
األمر قامكا بو في ببلد الغرب عمى بث الفتف كالصراعات بيف مككنات كؿ دكلة ثـ بيف الدكؿ فيما 

الشعكب فيـ ليـ بينيـ, كقد نجحكا إلى حد كبير إلى ما قصدكا, إال أف أالعيبيـ ال تخفى عمى 
 بالمرصاد .

كتنفيذان لممخطط الييكدم الشيطاني العاـ اليادؼ إلى تجزئة الشعكب كاألمـ كبثيا بثان إلى       
جزئيات صغيرة متنافرة كاف لمييكد كلجميع مؤسساتيـ نشاط كاسع مخرب في مياديف العبلقات 

 .(ُ)كالدكؿ في شتى أنحاء األرض االجتماعية بيف األفراد كالجماعات كالمؤسسات كالشعكب كاألمـ

 المطمب الثاني
 د ر ال ي د في نشأة المذاىب الفكر  

تحدثت سابقان عف دكر الييكد في إيجاد الجماعات الباطنية كالخارجة عف اإلسبلـ,       
كاإلسماعيمية كالبيائية كالقاديانية, كما غرستو مف أفكار ضالة عند فرؽ الشيعة كالخكارج كغيرىا, 

كاف عمى المستكل اإلسبلمي, كعمى المستكل النصراني كيؼ نجحكا مف خبلؿ )بكلس( عف  ىذا
 صرؼ النصرانية عما نزلت عميو إلى ديانة أخرل ليس ليا أم صمة بالنصرانية الحقة .

فساده مف خبلؿ المذاىب  كىكذا كاف تعامميـ مع العالـ حديثان حيث عممكا عمى تمزيقو كا 
ية كغيرىا, يقكؿ الييكد في بركتكككالتيـ : "كنا قديمان أكؿ مف صاح في الناس الفكرية كاألدبية كالفن

                                                           

( الشيكعية: مذىب فكرم يقكـ عمى االلحاد كأف المادة ىي أساس كؿ شر كيفسر التاريخ بصراع الطبقات ُ)
كبالعامؿ االقتصادم, كتسمى بالنظرية المادية الجدلية كيسمكف تفسيرىـ لمتاريخ بالتفسير المادم لمتاريخ, مف 

 ( ِّٗ/ِابرز رجاليا كارؿ ماركس ) المكسكعة المفصمة : 
( الكجكدية: مذىب فمسفي أدبي مف أبرز المذاىب األدبية في القرف العشريف, يركز عمى الكجكد اإلنساني الذم ِ)

ىك الحقيقة الكحيدة, مف أبرز مفكرييا جاف بكؿ ساتر كجبريؿ مارسيؿ, تعتبر فرنسا أكثر الببلد تكاجدان لمفكر 
 ( .ّّْالكجكدم. ) مكسكعة الفرؽ كاألدياف : اسبلـ . دربالو, 

 . ُّٓـ , صُٕٕٗ( انظر: المخططات التممكدية: أنكر الجندم , دار االعتصاـ , القاىرة , الثانية , ّ)
 . ِّٗ( انظر: مكايد الييكد عبر التاريخ : عبد الرحمف المدني , صُ)



 

-ُِِ- 
 

الحرية كاإلخاء كالمساكاة, كىي كممات ما انفكت ترددىا منذ ذلؾ الحيف ببغاكات جاىمة متجميرة 
مف كؿ مكاف, كقد حرمت بتردادىا مف نجاحو كحرمت الفرد مف حريتو الشخصية الحقيقية التي 

 . (ُ)كانت مف قبؿ"

إف المٌطمع عمى الفكر الييكدم يكتشؼ أف ىدؼ الييكدية العالمية الماثؿ في السيطرة عمى      
العالـ, عف طريؽ حصر الماؿ كالجنس كالقكة كالسياسة في أيدم حفنة مف الييكد كجعؿ ىذه القكل 

العالـ  الخاصة بيف البشر كسائؿ تتحكـ عف طريقيا االجتماعية الييكدية مف أجؿ تغيير تركيب
, كالييكد يؤمنكف أف أشد الخطر (ِ)اإلسبلمي كاالقتصادم كالفكرم بما يتفؽ مع المخططات الييكدية

يأتييـ مف ناحية الديف, فيك الذم يغرس القيـ األخبلقية, كيزرع المبادئ كالحساب كالثكاب كالعقاب, 
شر الفضيمة كيحارب الرذيمة, كىذا كبالتالي يؤدم الديف دكران كبيران في استقامة األفراد كالجماعات, ين

ما ال يريده الييكد, ليذا ركز الييكد عمى زعزعة القيـ الدينية في النفكس كالتشكيؾ مف مبادئ الديف 
كعقائده, في المقابؿ يعممكف عمى نشر األفكار المناقضة لمديف كتزكيقيا كتجميميا, كمف خبلؿ 

الماركسية الحديثة مادية أك غير مادية مثؿ البحث نجد أف الييكد يقفكف خمؼ أغمب النظريات 
 .(ْ) (ّ)كفركيد (ِ)كدكركايـ (ُ)كالكجكدية كنظريات داركيف

      قد  (ٓ)الثاني: "كالحظكا ىنا أف نجاح داركيف كماركس كنيتشو ؿكرد في البركتككك      
 ان ػػكف كاضحػػػيكػػر األممي سػػػي الفكػػػـك فػػػذه العمػػػػات ىػػر األخبلؽ التجاىػر غيػػؿ, كاألثػػػف قبػػاه مػػػرتبن

                                                           

 . ُِٖ( الخطر الييكدم: التكنسي , صُ)
 . ُّٓـ , صُٕٕٗاالعتصاـ , القاىرة , األكلى , ( انظر: اإلسبلـ كالفمسفات القديمة : أنكر الجندم , دار ِ)
( الداركينية: تنسب إلى )شارلز داركف( صاحب كتاب أصؿ األنكاع الذم تكمـ فيو عف نشكء الحياة كتطكرىا, ليا ُ)

أثار سمبية عمى الفكر كزعزعة القيـ الدينية, مف أفكارىا أف الحياة تطكرت في الكائنات مف السيكلة إلى الدقة 
 –فرؽ كاألدياف مكسكعة ال)قيد, كأنيا تكجت مف األحط إلى األرقى, تنكر كجكد إلو خالؽ ليذه الحياة كالتع

 ( .َِْ –دربالة 
نظريتو تعتمد  –ـ( مؤسس عمـ االجتماع الحديث ُُٕٗ – ُٖٖٓ( دكركايـ: فيمسكؼ كعالـ اجتماع فرنسي ) ِ)

 ( .ُُ/ْد: البعمبكي, ) مكسكعة المكر عمى النظرية كالتجريب, لو مؤلفات كثيرة 
ـ( عالـ نفسي نمساكم, مؤسس مدرسة التحميؿ النفسي, كاف يعالج مرضاه بالمخدرات ُّٗٗ-ُٖٔٓ( فركيد: )ّ)

حتى أنو أخذ جرعة زائدة فأدت إلي مكتو, صاحب القكؿ بعقدة أديب, لو كتب كثيرة منيا )تفسير األحبلـ(, 
 ( .ُِٕٗ/ِكسكعة العربية,) المك)مدخؿ إلى التحميؿ النفسي(, كغيرىا كثير

( انظر: استشراؼ مستقبؿ الصراع اإلسبلمي الصييكني, حسني العطار, كتاب المؤتمر العممي الدكلي السادس, ْ)
 . ِٕٔ/ُـ, َُِْكمية صكؿ الديف, الجامعة اإلسبلمية, غزة, 

عمى فكره كنظرياتو  ـ(, فيمسكؼ ألماني, مف ركاد الفمسفة الفاشية, سيطرتََُٗ-ُْْٖ( نيتشو: فريدريؾ )ٓ)
الكراىية, يعتبر الصراع مف أجؿ الكجكد إرادة القكة, يقكؿ بنظرية التطكر الداركينية . )انظر : مكسكعة أعبلـ 

 .ُِٓ/ِـ, ُِٗٗالفمسفة, ركني ليمي ألفا, دار الكتب العممية, بيركت, األكلى, 



 

-ِِِ- 
 

 .(ُ)ى التأكيد"ا عمػػلن

كجاء في البركتكككؿ السابع عشر: "قد عنينا عناية عظيمة بالحط مف كرامة رجاؿ الديف 
مف األممييف في أعيف الناس, كبذلؾ نجحنا في اإلضرار برسالتيـ التي كاف يمكف أف تككف عقبة 

 .(ِ)اؿ الديف عمى الناس يتضاءؿ يكمان فيكـ"كبرل في طريقنا, إف نفكذ رج

 :عبلق  ال ي د بالمذاىب الفكر  
ـ(, كأصدر كتابو في أصكؿ َُٖٗكلد داركيف في بريطانيا عاـ ) دار  ف  نظر   التط ر: .ُ

ـ(, كداركيف ليس ييكديان, كلكف الييكد استغمكا نظريتو عمى نطاؽ كاسع ُٖٗٓاألنكاع عاـ )
, (ّ)رض, لما رأكه مف إمكاف االستفادة بيا في تحطيـ عقائد األممييفكعممكا عمى نشرىا في األ

زالة ما بقي مف  كمف ثـ كجدت فيو الييكدية المتربصة فرصة سانحة لتقكيض عقائد األممييف كا 
 . (ُ)أثر لمديف في حياة البشر

حبيا كنظرية داركيف كاف باإلمكاف أف تبقى في طي صفحات الكتب كالنسياف؛ لكال أف صا     
كجد مف الييكد مف يتبنكف أفكاره, كأف يستغمكىا في تحطيـ الديف, "إف السر في دفع نظرية 
داركيف ذلؾ الدفع القكم ىك قياميا عمى مفيـك مادية الككف, فقد كاف داركيف يرل أف العالـ 

 . (ِ)كجد صدفة, كيقكؿ بمادية الككف, كىك أكؿ مف صكر اإلنساف عمى أنو حيكاف"
ـ(, صاحب كتاب الديف أفيكف ُُِٖماركس ييكدم ألماني, كلد عاـ ) :  ع  ماركس  الش .ِ

الشعكب, انطمؽ مف جكىر نظرية داركيف المادية, كجعميا أساسان لنظريتو االقتصادية, كمع أنو 
تنصر إال أف تأثيرات الييكدية الزمتو طكاؿ حياتو, ككاف لعبلقاتو مع المفكريف الصياينة أثران 

 . (ّ)كبيران عميو

"كالتاريخ يحدثنا أنو قبؿ قياـ الثكرية الشيكعية في ركسيا كاف ىناؾ جماعات ييكدية تدعك إلى      
الشيكعية, كأف الماركسييف استفادكا منيا كثيران, كأف الفكر الماركسي ىك في أساسو فكر ييكدم 

م بحث, بحكـ ككف ماركس مف أصكؿ ييكدية كأعكانو ييكدان, فالشيكعية في أصميا فكر ييكد
 ارػػػػاكاة, ألنيـ ىـ كبػػػى مسػػػبلح كال إلػػػى إصػػػية إلػػػكة الماركسػػػف كراء الدعػػػكد مػػػدؼ الييػػكال يي

                                                           

 . ُِّ( الخطر الييكدم: التكنسي , صُ)
 . ُٖٕ( المصدر السابؽ: صِ)
 . ّٗـ , صُّٖٗ( انظر: مذاىب فكرية معاصرة : محمد قطب , دار الشركؽ , القاىرة , األكلى , ّ)
 . ٕٗ: ص( المصدر السابؽُ)
 . ُُٖـ , صُٕٕٗ( اإلسبلـ كالتكنكلكجيا: أنكر الجندم , دار االعتصاـ , القاىرة , األكلى , ِ)
 . ُِٓ/ِ( انظر: المكسكعة المفصمة, ّ)
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نما ىدفيـ التخريب كالتحطيـ لمكصكؿ إلى السيطرة عمى العالـ .       الرأسمالييف في العالـ, كا 

ـ العربي كخصكصان مصر كسكريا كالعراؽ كالتاريخ يحدثنا أف األحزاب الشيكعية في العال     
 . (ُ)كفمسطيف أف مف أنشأىا ىـ الييكد, كالماؿ الذم دعميا كمكليا ىك الماؿ الييكدم"

كلقد حكـ ركسيا بعد الثكرة الييكد, كحتى الحزب الشيكعي األمريكي أغمب زعماؤه مف الييكد      
 . (ِ)الصياينة

إلحادم يغمكا في قيمة اإلنساف كيبالغ في التأكيد  الكجكدية اتجاه فمسفي  ارتر  ال ج د  : .ّ
عمى تفرده كأنو صاحب تفكير كحرية إرادة كاختيار كال يحتاج إلى مكجو, فيك ييمغي رصيد 

 . (ُ)اإلنسانية مف األدياف كقيميا األخبلقية

تيا كقد ظيرت الكجكدية بعد الحرب العالمية الثانية كردة فعؿ لآلثار الخطيرة التي أحدث"     
الحركب في أكركبا كالنتائج الضخمة التي أصابت األسر كاألمـ بفقد زىرة شبابيا كخيرة 

 .(ِ)"أبنائيا

ـ(, عيرؼ بميكلو َُٓٗكلد مف أـ ييكدية عاـ ) ,(ّ)جاف بكؿ سارتركمف أشير مفكرييا       
الكياف لمصييكنية كالييكدية, شارؾ في المظاىرات المؤيدة لمييكد كالكياف الصييكني, زار 

 . (ْ)ـ( الدكتكراه الفخريةُٕٗٗكمنحتو الجامعة العبرية عاـ ) ,أظير انحيازان لمييكدك الصييكني, 

المبلحظ عمى فكره أنو اعتمد كميان عمى نفي فكرة الديف كاأللكىية, فميس ليذا الككف الذم      
 يعيش فيو خالؽ, ألف الكجكد عنده أسبؽ عمى الماىية.

                                                           

آراؤه االعتقادية: رسالة ماجستير, مقدمة لكمية أصكؿ الديف, الجامعة اإلسبلمية, غزة, ( مصطفى محمكد ك ُ)
 . ُِٖـ, صَُِْلمباحث حسني العطار, 

 . ِِٓـ, صُٕٔٗ( انظر: الشيكعية كالشيكعييف: عبد الجميؿ شمبي, دار الشركؽ, القاىرة, األكلى, ِ)
ـ, َُٕٗد العزيز صابر, مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة, ( انظر: مشكمة الحرية في الفمسفة الكجكدية: سعد عبُ)

 . ّٔص
 . ِِٖ( مصطفى محمكد: حسني العطار, صِ)
ـ(, فيمسكؼ فرنسي معاصر, كلد في باريس بفرنسا, تمقى تعميمو الثانكم َُٖٗ-َُٓٗ( جاف بكؿ سارتر: )ّ)

في األدب فرفضيا, اشتير بالفمسفة كالجامعي في نفس المدينة, تنقؿ بيف كثير مف الببلد, منح جائزة نكبؿ 
الكجكدية, كعمؿ عمى نشرىا في العالـ بأسره, كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة الكتب الكثيرة التي قاـ بنشرىا, 
كترجمت إلى لغات عدة, منيا المغة العربية, رفض فكرة الديف, كدعا إلى الحرية المطمقة مف أم قيكد 

ياف الصييكني, يجمع لو التبرعات كيدافع عف احتبللو لؤلرض اجتماعية أك دينية, كاف مف المناصريف لمك
 (. ُّٓ/ُالفمسطينية . )مكسكعة أعبلـ الفمسفة : ركني ألفا, 

 . ُِّ: ص( المصدر السابؽْ)
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  :(ٔ)مف  خطر  فكاره
 . جعؿ الكجكدية مذىبان إلحاديان, ال يؤمف بإلو أك قيـ دينية عمى اإلطبلؽ 

 . اإلنساف ىك الذم يخمؽ الماىية, فالكجكد عنده أسبؽ مف الماىية 

  اإلنساف ىك الذم يصنع مقاييس الحؽ كالخير كالجماؿ, فيذه ليس ليا مرجعيات غير اإلنساف
 نفسو .

ف الصفة الغالبة عمى اإللحاد الحديث, أال كىي أنو ليس كيتصؼ إلحاد سارتر بميزة قد تكك       
مجرد إنكار  سبحانو, بؿ ىك أبعد مف ىذا كأعمؽ, إنو رفض لفكرة اإللو, كمحاكلة إلبعاد فكرة هللا 

حبلؿ فكرة اإلنساف, كتمرد عمى اإليماف مف أجؿ الدعكة إلى تأليو اإلنساف  . (ِ)كا 

يجاد أك استغبلؿ كؿ األفكار كالمبادئ كىكذا نجد أف الييكد عممكا كؿ       جيكدىـ في خمؽ كا 
كالنظريات التي ظيرت في عالـ الغرب في شتى المجاالت, في عمـ االجتماع, كعمـ النفس, كعمـ 
األخبلؽ, كمفاىيـ كنظريات التربية الحديثة, أك في المجاالت االقتصادية االشتراكية كالشيكعية, 

, كحتى عمـ مقارنة األدياف, (ِ)كالميكافيمية سياسية, الديمكقراطية,أك النظريات ال (ُ)كالبرجماتية
حاكلكا أف يستغمكه لصالح أفكارىـ كمخططاتيـ, ىذا غير النظريات األدبية كالفنية, كالسينما 

 كالمسرح, كؿ ىذا مف أجؿ فرض سيطرتيـ عمى العالـ, كالتحكـ في سياستو كمقدراتو. 

ركيدية مدرسة لمتحميؿ النفسي, مؤسسيا العالـ الييكدم لفا :ال ي د  النظر   الفر  د   .ْ
ـ(, تنقؿ بيف العديد مف البمداف ما بيف بكلندا كألمانيا كالنمسا ُّٗٗ-ُٖٔٓسيجمكند فركيد )

 كفرنسا ثـ استقر بو المقاـ في لندف )انجمترا( حتى كفاتو.

مف اإلعبلف عف ييكديتو,  نشأ فركيد نشأة ييكدية ما بيف األسرة كاألصدقاء, ككاف ال يخجؿ     
تمقى تعميمو الجامعي في فيينا )النمسا(, إال أنو مارس المينة في باريس في عيادات العبلج 
بالتنكيـ المغناطيسي, ثـ تركيا لمعمؿ في عيادات العبلج بالتحدث مع المرضى, انضـ اثنائيا 

                                                           

 . ُِْـ, صُّٕٗ( انظر: دراسات في الكجكدية : عبد الرحمف بدكم, دار الثقافة, بيركت, الثالثة, ُ)
 .َْٓـ, صُْٕٗاني, بيركت, األكلى, بي الكافدة: أنكر الجندم : دار الكتاب المبن( انظر: أخطاء المنيج الغر ِ)
( البرجماتية: مذىب فمسفي اجتماعي نفعي كىي مشتقة مف اليكنانية بمعنى العطاء كالفعؿ لك كاصبحت طابعان ُ)

خبلؽ كالديف ) المكسكعة لمسياسة األمريكية , كىي تعتبر الفائدة العممية ىي معيار لمتقدـ بعيدان عف الفكر كاأل
 ( . ٕٗٗ/ِالمنفصمة : 

ـ( تكلى ميمات دبمكماسية ُِٕٓ-ُْٗٔ( المكيافيمية: تنسب إلى )نيككلك ماكيافمى( سياسي كأديب ايطالي )ِ)
متعددة, اشتير بكتابو األمير الذم دعا فيو إلى نظاـ جديد, حر دينيان كأخبلقيان, ترادؼ الدىاء كالمكر كالخداع, 

 ( .ُْٓـ, صُٖٔٗاية تبرر الكسيمة .)المنجد : دار المشرؽ بيركت, الثانية كالعشركف, عنده الغ
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يا غير الييكد, تعرؼ لجمعية )بنام بيرث(, أم أبناء العيد كىي جمعية ال تقبؿ بيف أعضائ
عمى )تيكدكر ىرتزؿ( الزعيـ الصييكني كعمبل سكيان عمى تحقيؽ أفكار كاحدة لخدمة 

 (ُ) الصييكنية التي ينتمياف إلييا, كمنيا فكرة معاداة الصييكنية.

كاف فركيد يحرص أف تككف دائرة معارفو كأصدقائو في أغمبيا مف الييكد كالصييكنييف عمى      
 ر باإللحاد ليعطي لنظريتو بعدان عمميان, مع حرصو الشديد عمى ييكديتو.الخصكص, اشتي

 تقكـ نظريتو في التحميؿ النفسي عمى ثبلثة دعائـ رئيسية : الجنس كالكبت كالطفكلة.

كذلؾ تقكـ نظريتو عمى فكرة اشباع الرغبة الجنسية, كبٌرر عشؽ المحاـر ككف الييكد أكثر      
جتمعات الييكدية كالتي تحـر الزكاج عمى أفرادىا مف خارج دائرة مف يمارسو بسبب اغبلؽ الم

 الييكد.

استفاد الييكد كالصياينة مف النظرية الفركيدية مف خبلؿ الدعكة لمتحمؿ مف القيـ الدينية      
 كاالجتماعية بعيدان عف تعذيب الضمير.

ـ عمى غيرة الشعكب األخرل كذلؾ اىتـ الييكد بحميؿ فركيد لفكرة العداء لمسامية التي تقك      
 مف الييكد, كككف الييكد يتميزكف عف بقية الشعكب بالختاف.

فٌدـ الييكد فكر كنظرية فركيد لمعالـ كعممكا عمى نشرىا بكؿ الكسائؿ, كفرضكا تدريسيا في      
مى أغمب جامعات العالـ كذلؾ تسييبلن كتبريران انشر الرذيمة كالفساد كلكي يسيؿ عمييـ السيطرة ع

 (ُ) الشعكب بعد تحمميا مف قيميا الدينية كاالجتماعية.

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .َٔٗ/ِ( انظر: المكسكعة المفصمة: حسف أبك الخير, ُ)
 .ُّْإسبلـ دربالة, ص ( انظر: مكسكعة الفرؽ كاألدياف:ُ)
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 النتائج  الت   ات
 رب العالميف, الذم أتـ عمي نعمة إتماـ ىذه الدراسة, كىداني إلى الحؽ, فيك  الحمد

صاحب الفضؿ كالمنة, كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األكليف كاآلخريف محمد صمى هللا عميو كسمـ, 
 : , كبعدابو األطياركعمى أصح

 ىذه  ىـ النتائج  الت   ات  ثبتيا ىنا لتماـ المنفع   الفائدة:
 : النتائج:  الً 
أكثر القرآف الكريـ مف الحديث عف الييكد صفاتيـ كأخبلقيـ, حتى زادت عدد اآليات التي  .ُ

 تحدثت عنيـ عف خمسمائة آية.
ذيف فضحكا مكاقؼ الييكد كأباف صفاتيـ يعتبر اإلماـ فخر الديف الرازم مف العمماء القبلئؿ ال .ِ

 كأخبلقيـ كطبائعيـ.
 خاطب هللا سبحانو الييكد بعدة أسماء منيا بنك إسرائيؿ كالييكد. .ّ
أكثر مف ذكر النعـ التي أنعـ هللا بيا عمى كضح اإلماـ فخر الديف الرازم أف القرآف الكريـ  .ْ

 الييكد.
ـ كعصيانيـ عاقبيـ هللا بأشد صنكؼ حاؿ كفرىكضح اإلماـ فخر الديف الرازم أف الييكد  .ٓ

 العذاب, كبأنكاع متعددة كمختمفة منو.
 اإليماف با ككفرىـ بو.مكقؼ الييكد مف اإلماـ فخر الديف الرازم بٌيف  .ٔ
مكقفيـ مف اإليماف بالمبلئكة كاألنبياء كالرسؿ, كاالفتراء عمييـ اإلماـ فخر الديف الرازم بٌيف  .ٕ

 باألكاذيب.
مف رسالة محمد صمى هللا عميو كسٌمـ, كمعاداتيـ لمدعكة  الديف الرازم مكقفيـبٌيف اإلماـ فخر  .ٖ

 الجديدة.
طبائع الييكد المتأصؿ فييـ مف بث الفتف كالمنازعات بيف  بٌيف اإلماـ فخر الديف الرازم مكقفيـ .ٗ

 األمـ كالشعكب.
و يسى ابف مريـ عككفرىـ بعكاإلنجيؿ مف تحريؼ التكراة  بٌيف اإلماـ فخر الديف الرازم مكقفيـ .َُ

 ., ككفرىـ بالقرآف الكريـكطعنيـ في أمو
مف ناحية حبيـ لمدنيا كتميزىـ بالغركر كالكذب كنقض اإلماـ فخر الديف الرازم فضحيـ  .ُُ

 العيكد.
   مف اإليماف باليـك اآلخر كالقضاء كالقدر, كرككنيـ  بٌيف اإلماـ فخر الديف الرازم مكقفيـ .ُِ

 إلى الدنيا.
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 ي تظير في كؿ ناحية مف نكاحي حياتيـ الدينية كالدنيكية.مادية الييكد الت .ُّ
 صناعتيـ ككقكفيـ خمؼ المذاىب كالتيارات كاألفكار اليدامة كالمفسدة قديمان كحديثان. .ُْ
 عبلقتيـ المريبة بكثير مف الفرؽ كالجماعات الباطنية المنتسبة لئلسبلـ. .ُٓ
 لديني كالتاريخي فييا.لقياـ دكلة في فمسطيف, كبطبلف دعكل حقيـ اعدـ استحقاقيـ  .ُٔ
 أىمية معرفة عقائد الييكد كصفاتيـ حتى يتسنى لنا مكاجيتيـ عمى عمـ كدراية. .ُٕ
 فضحيـ مف خبلؿ بياف فساد دينيـ كمعتقداتيـ. .ُٖ
 ف األحؽ كاألكلى برسؿ هللا كأنبيائو جميعان مف الييكد كغيرىـ.ك المسمم .ُٗ
 ف ىـ أصحاب الحؽ في فمسطيف.ك العرب كالمسمم .َِ

   ات: : الت  ثان اً 
 خكاني بتقكل هللا كلزـك طاعتو.ا  أكصي نفسي ك  .ُ
 اىتماـ الجامعة كالجيات الرسمية في الببلد بالتركيز عمى بياف فساد عقائد الييكد كأخبلقيـ. .ِ
 تكصية بدراسة صفات الييكد مف خبلؿ التكراة كالتممكد. .ّ
 كتاب بركتكككالت حكماء صييكف.إفراد بعض الدراسات عف  .ْ
 كأخبلقيـ عند العمماء المعاصريف.دراسة صفات الييكد  .ٓ
  التركيز عمى دراسة الفكر الييكدم كالصييكني كبياف فساده. .ٔ
 دراسة اخبلؽ كصفات الييكد مف التممكد. .ٕ
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 الفهارس

 
 . الكريم المرآن آيات ثبت : أوالً 

 ً  . النبوية األحاديث ثبت : ثانيا

 ً  فمرات التوراة. : ثالثا

 ً  جيل.اِإن فمرات : رابعا

 ً  لهم. المترجم األعالم ثبت : َامسا

 ً  : األماكن والبلدان. سادسا

 ً  .الفرق والجماعات:  سابعا

 . المبائل واألممثامناً : 

 . المصطلحاتتاسعاً : 

 . والمصادر المراجع : ثبتعاشراً 

 . الموضوعات : ثبتحادي عشر 
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 : كشاؼ اآل ات الةرفن     الً 
 

 الصفحت اآليترقم  اسم السورة اآليت م

ـْ َغْ ِر اْلَمْغُض ِب َعَمْ ِيـْ   .1  41 7 الفاحتت ِ رَاَط الَِّذ َف َ ْنَعْمَت َعَمْ ِي
ـْ ُ  ِقُن فَ   .2  173 4 البقرة َ ِباآلخَرِة ُى
َذا َلُة ا الَِّذ َف َفَمُن ا َقاُل ا َفَمنَّا    .3  194 14 البقرة اِ 
ْذ َقاَؿ َربَُّؾ ِلْمَمبلِئَكِ  ِإنِّي جَ   .4  149 33 البقرة اِعٌؿ ِفي اأَلْرِض َخِم َف ً َ اِ 
 33 ّْ-َْ البقرة َ ا َبِني ِإْ رَاِئ َؿ اْذُكُر ا ِنْعَمِتي الَِّتي َ ْنَعْمُت َعَمْ ُكـْ   .5

 32 ْٕ البقرة َ ا َبِني ِإْ رَاِئ َؿ اْذُكُر ا ِنْعَمِتي الَِّتي َ ْنَعْمُت َعَمْ ُكـْ   .6

ـْ ِمْف فِؿ فِ   .7 ْ َناُك ْذ َنجَّ ـْ ُ  َء اْلَعَذابِ َ اِ   34+15 49 البقرة ْرَعْ َف َ ُ  ُم َنُك
ـْ َ َ ْغَرْقَنا فَؿ ِفْرَعْ فَ   .8 ـْ اْلَبْحَر َفَأْنَجْ َناُك ْذ َفَرْقَنا ِبُك  35 َٓ البقرة َ اِ 

ـْ اْلِعْجؿَ   .9 َـّ اتََّخْذُت ْذ َ اَعْدَنا ُم َ ى َ ْرَبِع َف َلْ َمً  ُث  36 ِٓ البقرة َ اِ 

ْذ فتَ   .13 ـْ َتْيَتُد فَ َ اِ   37 ّٓ البقرة ْ َنا ُم َ ى اْلِكتَاَب َ اْلُفْرَقاَف َلَعمَُّك

ـْ َ نُفَ ُكـْ   .11 ـْ َظَمْمُت ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَةْ ِمِو َ ا َقْ ـِ ِإنَُّك  37 ْٓ البقرة َ اِ 

ـْ َ ا ُم َ ى َلْف ُنْؤِمَف َلَؾ َحتَّى َنَرى اَّللََّ َجْيَرةً   .12 ْذ ُقْمُت  93+43 ٔٓ-ٓٓ البقرة َ اِ 

ْمَ ى  .13 ـْ اْلَمفَّ َ ال َّ ـَ َ َ نَزْلَنا َعَمْ ِي ـْ اْلَغَما  37 ٕٓ البقرة َ َظمَّْمَنا َعَمْ ِي

ـْ   .14 ْذ ُقْمَنا اْدُخُم ا َىِذِه اْلَةْرَ َ  َفُكُم ا ِمْنَيا َحْ ُث ِشْئُت  37 ٗٓ-ٖٓ البقرة َ اِ 

ْذ اْ َتْ َةى ُم َ ى ِلَةْ ِمِو َفُةْمَنا اْضِرْب بِ   .15  38 َٔ البقرة َعَ اَؾ َ اِ 

لَُّ  َ اْلَمْ َكَنُ  َ َباُء ا ِبَغَضبٍ   .16 ـْ الذِّ  128+38 ُٔ البقرة َ ُضِرَبْت َعَمْ ِي

ـْ الطُّ رَ   .17 ـْ َ َرَفْعَنا َفْ َقُك ْذ َ َخْذَنا ِم ثَاَقُك  16 64-63 البقرة َ اِ 
ْبتِ   .18 ـْ ِفي ال َّ ـْ الَِّذ َف اْعَتَدْ ا ِمْنُك  67+47 66-65 البقرة َ َلَةْد َعِمْمُت
ـْ َ ْف َتْذَبُح ا َبَةَرةً   .19 ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَةْ ِمِو ِإفَّ اَّللََّ َ ْأُمُرُك  45 76-67 البقرة َ اِ 
ـْ َ َقْد َكاَف َفِر ؽٌ   .23  162+68 79-75 البقرة َ َفَتْطَمُع َف َ ْف ُ ْؤِمُن ا َلُك
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 162+68+53 79 البقرة ِيـْ َفَ ْ ٌؿ ِلمَِّذ َف َ ْكُتُب َف اْلِكتَاَب ِبَأْ ِد   .21
َنا النَّاُر ِإالَّ َ  َّامًا َمْعُد َدةً  .22  174 81-83 البقرة َ َقاُل ا َلْف َتَم َّ
ْذ َ َخْذَنا ِم ثَاَؽ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ ال َتْعُبُد َف ِإالَّ اَّللََّ   .23  64 83 البقرة َ اِ 

ـْ ال َتْ ِفُك َف ِدَماَءُكـْ   .24 ْذ َ َخْذَنا ِم ثَاَقُك  65 86-84 البقرة َ اِ 
ـْ َرُ  ٌؿ ِبَما ال َتْيَ ى َ نُفُ ُكـْ   .25  128+125+112 87 البقرة َ َفُكمََّما َجاَءُك
ـْ اَّللَُّ   .26  42 88 البقرة َ َقاُل ا ُقُم ُبَنا ُغْمٌؼ َبْؿ َلَعَنُي
ؽٌ   .27 ـْ ِكتَاٌب ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ُمَ دِّ  195+169 89 البقرة َ َلمَّا َجاَءُى
 41 93 البقرة ِبَغَضٍب َعَمى َغَضبٍ  َفَباُء ا  .28

ـَ َتْةُتُم َف َ ْنِبَ اَء اَّللَِّ ِمْف َقْبؿُ   .29  128 91 البقرة ُقْؿ َفِم
ـُ اْلِعْجؿَ   .33 َـّ اتََّخْذُت ـْ ُم  ى ِباْلَب ِّناِت ُث  57 93+92 البقرة َ َلَةْد جاَءُك
ـْ َلْ  ُ َعمَُّر  َْلَؼ َ َن ٍ   .31  174 96 البقرة َ َ دُّ َ َحُدُى
 155 98-97 البقرة ُقْؿ َمْف َكاَف َعُدّ ًا ِلِجْبِر َؿ َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى َقْمِبؾَ   .32
 169 99 البقرة َ َلَةْد َ نَزْلَنا ِإَلْ َؾ فَ اٍت َب َِّناتٍ   .33
 64 133 البقرة ُكمََّما َعاَىُد ا َعْيدًا َنَبَذُه َفِر ٌؽ ِمْنُيـْ  َ  َ   .34

ْف َ ىْ   .35 ف َبْعِد ِإ َماِنُكـْ َ دَّ َكِث ٌر مِّ  194 139 البقرة ِؿ اْلِكتَاِب َلْ  َ ُردُّ َنُكـ مِّ

-111 البقرة َ َقاُل ا َلْف َ ْدُخَؿ اْلَجنََّ  ِإالَّ َمْف َكاَف ُى داً   .36

112 

19+33+55+137+

174 

 182+164 113 البقرة َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َلْ َ ْت النََّ اَرى َعَمى َشْيءٍ   .37
 136+55 116 البقرة تََّخَذ اَّللَُّ َ َلدًا ُ ْبَحاَنوُ َ َقاُل ا ا  .38
ـَ َربُُّو ِبَكِمَماٍت َفَأَتمَُّيفَّ   .39 ْذ اْبَتَمى ِإْبرَاِى   212 124 البقرة َ اِ 
ـْ ُشَيَداَء ِإْذ َحَضرَ   .43 ـْ ُكنُت  133+123 133 البقرة َ ْعُة َب اْلَمْ تُ  َ 
 137+55 135 البقرة َتُد اَ َقاُل ا ُك ُن ا ُى دًا َ ْ  َنَ اَرى َتيْ   .41
 167 136 البقرة ُق ُل ا فَمنَّا ِباَّللَِّ َ َما ُ نِزَؿ ِإَلْ َنا َ َما ُ نِزؿَ   .42
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 56 141-138 البقرة َ َجاَ ْزَنا ِبَبِني ِإْ رَاِئ َؿ اْلَبْحَر َفَأَتْ ا َعَمى َقْ ـٍ   .43
ـْ َعْف ِقبْ   .44 َفَياُء ِمْف النَّاِس َما َ الَُّى  195 142 البقرة َمِتِيـْ َ َ ُة ُؿ ال ُّ
 53 174 البقرة ِإفَّ الَِّذ َف َ ْكُتُم َف َما َ نَزَؿ اَّللَُّ ِمْف اْلِكتَابِ   .45
ـْ ِمْف فَ ٍ  َب َِّن ٍ   .46 ـْ فَتْ َناُى  81 212 البقرة َ ْؿ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َك
ـْ َتَر ِإَلى اْلَمئٍل ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ ِمْف َبْعِد ُم َ ى   .47  82 246 بقرةال َل
ـْ ِإفَّ فَ َ  ُمْمِكِو َ فْ   .48 ـْ َنِب ُُّي ـْ التَّاُب تُ  َ َقاَؿ َلُي  153 248 البقرة َ ْأِتَ ُك
 99+97 255 البقرة اَّللَُّ ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَ  اْلَحيُّ اْلَة ُّ ـُ   .49
 172 281 البقرة َ اتَُّة ا َ ْ مًا ُتْرَجُع َف ِف ِو ِإَلى اَّللَِّ   .53
 153 285 البقرة ُ  ُؿ ِبَما ُ نِزَؿ ِإَلْ ِو ِمْف َربِّوِ فَمَف الرَّ   .51
 133 5 آل عمران ِإفَّ اَّللََّ ال َ ْخَفى َعَمْ ِو َشْيٌء ِفي اأَلْرضِ   .52

 127 ُِ آل عمران ِإفَّ الَِّذ َف َ ْكُفُر َف ِبآَ اِت اَّللَِّ َ َ ْةُتُم َف النَِّب ِّ فَ   .53

ـْ َقاُل ا َلْف تَ   .54 َنا النَّاُر ِإالَّ َ  َّامًا َمْعُد َداتٍ َذِلَؾ ِبَأنَُّي  173 ِٓ -ِْ آل عمران َم َّ

ـُ ِإفَّ اَّللََّ اْ َطَفاؾِ   .55 ْذ َقاَلْت اْلَمبلِئَكُ  َ ا َمْرَ   183 ّْ-ِْ آل عمران َ اِ 

ُرؾِ   .56 ـُ ِإفَّ اَّللََّ ُ َبشِّ  181 ْٔ-ْٓ آل عمران ِإْذ َقاَلْت اْلَمبلِئَكُ  َ ا َمْرَ 

 165 ٓٓ آل عمران اَّللَُّ َ ا ِع َ ى ِإنِّي ُمَتَ فِّ ؾَ  ِإْذ َقاؿَ   .57

ـُ َ ُي ِدّ ًا َ ال َنْ رَاِنّ اً   .58  16 ٕٔ آل عمران َما َكاَف ِإْبرَاِى 

ـَ َتْمِبُ  َف اْلَحؽَّ ِباْلَباِطؿِ   .59  193 ُٕ آل عمران َ ا َ ْىَؿ اْلِكتَاِب ِل

ـْ َقاُل ا َلْ َس َعَمْ َنا ِفي   .63  32 75 آل عمران اأُلمِّ ِّ َف َ ِب ؿٌ َذِلَؾ ِبَأنَُّي
 71+49 77 آل عمران ِإفَّ الَِّذ َف َ ْشَتُر َف ِبَعْيِد اَّللَِّ َ َ ْ َماِنِيـْ   .61
 23 93 آل عمران ُكؿُّ الطََّعاـِ َكاَف ِحبلِّ ِلَبِني ِإْ رَاِئ ؿَ   .62
 223+195 131-133 آل عمران ـْ ِإْف ُتِط ُع ا َفِر ةًا ِمْف الَِّذ َف ُ  ُت ا اْلِكتَاَب َ ُردُّ كُ   .63
ـْ   .64  23 135 آل عمران َ ال َتُك ُن ا َكالَِّذ َف َتَفرَُّق ا َ اْخَتَمُف ا ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى
ـْ َخْ َر ُ مٍَّ  ُ ْخِرَجْت ِلمنَّاسِ   .65  78 113 آل عمران ُكْنُت
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لَُّ  َ ْ َف َما ثُِةُف ا  .66 ـْ الذِّ  129+127+84 112 آل عمران ُضِرَبْت َعَمْ ِي
ـْ فِلَي ٌ   .67  89 138 آل عمران اْجَعؿ لََّنا ِإلًََٰيا َكَما َلُي

 161 179 آل عمران ال َ ْحُزْنَؾ الَِّذ َف ُ َ ارُِع َف ِفي اْلُكْفرِ   .68
 127+134 181 آل عمران َلَةْد َ ِمَع اَّللَُّ َقْ َؿ الَِّذ َف َقاُل ا ِإفَّ اَّللََّ َفِة رٌ   .69
ـْ   .73  127 183 آل عمران ُرُ ٌؿ ِمْف َقْبِمي ِباْلَب َِّناِت َ ِبالَِّذي ُقْمتـُُقْؿ َقْد َجاَءُك

َب ُرُ ٌؿ ِمْف َقْبِمؾَ   .71  125 184 آل عمران َفِإْف َكذَُّب َؾ َفَةْد ُكذِّ
ـَ َعْف َمَ اِضِعوِ   .72  162 ْٔ النساء ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا ُ َحرُِّف َف اْلَكِم

 169 ْٕ النساء ا اْلِكتَاَب فِمُن ا ِبَما َنزَّْلَناَ ا َ  َُّيا الَِّذ َف ُ  ُت    .73

ـْ َبْؿ اَّللَُّ ُ َزكِّي  .74 ـْ َتَر ِإَلى الَِّذ َف ُ َزكُّ َف َ نُفَ ُي  73 ُٓ-ْٗ النساء  ََل

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذ َف ُ  ُت ا َنِ  بًا ِمْف اْلِكتَابِ   .75  42 52-51 النساء  ََل
ـْ َنِ  ٌب ِمْف اْلُممْ   .76 ـْ َلُي  136 53 النساء ِؾ َفِإذًا ال ُ ْؤُت فَ َ 

ـْ ِكتَاباً   .77 َؿ َعَمْ ِي  89 153 النساء َ ْ أَُلَؾ َ ْىُؿ اْلِكتَاِب َ ْف ُتَنزِّ
ـْ ِبآَ اِت اَّللَِّ   .78 ـْ َ ُكْفرِِى ـْ ِم ثَاَقُي -155 النساء َفِبَما َنْةِضِي

158 

163 

 48 163 النساء ـْ َط َِّباتٍ َفِبُظْمـٍ ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا َحرَّْمَنا َعَمْ يِ   .79
ْمَنا َبْعَض النَِّب ِّ َف َعَمى َبْعضٍ   .83  83 163 النساء َ َلَةْد َفضَّ
ـْ َلَعنَّاُىـْ   .81 ـْ ِم ثَاَقُي  68 13 املائدة َفِبَما َنْةِضِي
 127+64 18 املائدة َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َ النََّ اَرى َنْحُف َ ْبَناُء اَّللَِّ َ َ ِحبَّاُؤهُ   .82
ـْ ُ ْؤِت َ َحدًا ِمْف اْلَعاَلِم فَ   .83 ـْ َما َل  81+78+77 23 املائدة َ فتَاُك
 212+83+21+16 21 املائدة َ ا َقْ ـِ اْدُخُم ا اأَلْرَض اْلُمَةدََّ َ  الَِّتي َكَتَب اَّللَُّ َلُكـْ   .84
 84 22 املائدة َقاُل ا َ ا ُم َ ى ِإفَّ ِف َيا َقْ مًا َجبَّاِر فَ   .85
 84 24 املائدة ُم َ ى ِإنَّا َلْف َنْدُخَمَيا َ بَ  َقاُل ا َ ا  .86
ـْ َ ْرَبِع َف َ َنً    .87  84+42 26 املائدة َقاَؿ َفِإنََّيا ُمَحرََّمٌ  َعَمْ ِي
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 69 41 املائدة َ ِمْف الَِّذ َف َىاُد ا َ مَّاُع َف ِلْمَكِذبِ   .88
 158 44 املائدة ِإنَّا َ نَزْلَنا التَّْ رَاَة ِف َيا ُىًدى َ ُن رٌ   .89
ـَ   .93 ـْ ِبِع َ ى اْبِف َمْرَ   161 46 املائدة َ َقفَّْ َنا َعَمى فثَارِِى

ـْ َمَرٌض ُ َ ارُِع َف ِف ِيـ  .91  194 52 املائدة َفَتَرى الَِّذ َف ِفي ُقُم ِبِي
 192 59 املائدة ُقْؿ َ ا َ ْىَؿ اْلِكتَاِب َىْؿ َتنِةُم َف ِمنَّا ِإالَّ َ ْف فَمنَّا  .92

ـْ ِبَشرٍّ ِمْف َذِلَؾ َمُث َبً  ِعْنَد اَّللَِّ ُقْؿ َىْؿ   .93  46 63 املائدة ُ َنبُِّئُك
 133+41 64 املائدة َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد َ ُد اَّللَِّ َمْغُم َلٌ  ُغمَّْت َ ْ ِد ِيـْ   .94
ـْ ُرُ بلً   .95  126+123 73 املائدة َلَةْد َ َخْذَنا ِم ثَاَؽ َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َ َ ْرَ ْمَنا ِإَلْ ِي
 187 73 املائدة َلَةْد َكَفَر الَِّذ َف َقاُل ا ِإفَّ اَّللََّ ثَاِلُث َثبلَث ٍ   .96

 131 ٖٗ-ٖٕ املائدة ُلِعَف الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َبِني ِإْ رَاِئ َؿ َعَمى ِلَ اِف َداُ  دَ   .97

ـَ  ََ نَت ُقْمَت ِلمنَّاسِ   .98 ْذ َقاَؿ اَّللَُّ َ ا ِع َ ى اْبَف َمْرَ   189 ُُٕ+ُُٔ املائدة َ اِ 

ـْ َبَشرٌ   .99 ـْ َبْؿ َ ْنُت ـْ ِبُذُن ِبُك ُبُك ـَ ُ َعذِّ  136+28 ُُٖ املائدة ُقْؿ َفِم

 163 ُٗ األنعام ُقْؿ َمْف َ نَزَؿ اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِو ُم َ ى  .133

َمَ اتِ   .131  136 133-131 األنعام َ اأَلْرِض َ نَّى َ ُك ُف َلُو َ َلدٌ  َبِد ُع ال َّ
 47 146 األنعام ى الَِّذ َف َىاُد ا َحرَّْمَنا ُكؿَّ ِذي ُظُفرَ َعمَ   .132
ـَ اَّللَُّ ِإالَّ ِباْلَحؽِّ   .133  125 151 األنعاـ َ ال َتْةُتُم ا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

ـْ ِعْجبلً   .134  56 148 األعراؼ َ اتََّخَذ َقْ ـُ ُم َ ى ِمْف َبْعِدِه ِمْف ُحِم ِِّي

ـْ اْ ُكنُ   .135  84 161 األعراؼ  ا َىِذِه اْلَةْرَ َ  َ ُكُم ا ِمْنَياِإْذ ِق َؿ َلُي

ـْ َقْ اًل َغْ َر الَِّذي ِق َؿ َلُيـْ   .136  36 162 األعراؼ َفَبدََّؿ الَِّذ َف َظَمُم ا ِمْنُي
ـْ َعْف اْلَةْرَ ِ  الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِ   .137  64 165-163 األعراؼ َ اْ أَْلُي
ْذ تََأذََّف َربُّ   .138  83+83 167 األعراؼ َؾ َلَ ْبَعَثفَّ َعَمْ ِيـْ َ اِ 

ـْ ِفي اأَلْرِض ُ َمماً   .139  17 168 األعراؼ َ َقطَّْعَناُى

ـْ َخْمٌؼ َ ِرُث ا اْلِكتَابَ   .113  33 173-169 األعراؼ َفَخَمَؼ ِمْف َبْعِدِى
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اَعِ  َ  َّاَف ُمْرَ اَىا  .111  172 187 األعراؼ َ ْ أَُل َنَؾ َعْف ال َّ

 136 33 التكبة ْلَ ُي ُد ُعَزْ ٌر اْبُف اَّللَِّ َ َقاَلْت ا  .112

 52 31 التكبة َ َقاَلْت اْلَ ُي ُد ُعَزْ ٌر اْبُف اَّللَِّ َ َقاَلْت النََّ اَرى اْلَمِ  حُ   .113

ـْ ِإالَّ َخَباالً   .114 ـْ َما زَاُد ُك  198 47 التكبة َلْ  َخَرُج ا ِف ُك

 194 137 التكبة ْفرًا َ َتْفِر ةاً َ الَِّذ َف اتََّخُذ ا َمْ ِجدًا ِضرَارًا َ كُ   .115

ـْ َمَرٌض   .116  194 49 األنفاؿ ِإْذ َ ُة ُؿ اْلُمَناِفُة َف َ الَِّذ َف ِفي ُقُم ِبِي

 135+119 48 ىكد ِق َؿ َ ا ُن ُح اْىِبْط ِبَ بلـٍ ِمنَّا َ َبَرَكاٍت َعَمْ ؾَ   .117

ـَ ِباْلُبْشَرى  .118  132 73-69 ىكد َ َلَةْد َجاَءْت ُرُ ُمَنا ِإْبرَاِى 

ْرَناَىا ِبِإْ َحَؽ َ ِمْف َ رَاِء ِإْ َحَؽ َ ْعُة بَ   .119  15 71 ىكد َفَبشَّ

 114 139 يكسؼ  َ َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجااًل ُن ِحي ِإَلْ ِيـْ   .123

َمَ اتِ   .121  172 131 يكسؼ َ اأَلْرِض َ ْنَت َ ِليِّ  َفاِطَر ال َّ

 152 11 الرعد َدْ ِو َ ِمْف َخْمِفوِ َلُو ُمَعةَِّباٌت ِمْف َبْ ِف  َ   .122

 115 36 النحؿ َ َلَةْد َبَعْثَنا ِفي ُكؿِّ ُ مٍَّ  َرُ  اًل َ ْف ُاْعُبُد ا اَّللََّ   .123

 114 43 النحؿ َ َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجااًل ُن ِحي ِإَلْ ِيـْ   .124

 133 93 النحؿ ْلُةْرَبىَ ْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َ اإِلْحَ اِف َ اِ  تَاِء ِذي ا  .125

 47 118 النحؿ َ َعَمى الَِّذ َف َىاُد ا َحرَّْمَنا َما َقَ ْ َنا َعَمْ ؾَ   .126

ْبُت َعَمى الَِّذ َف اْخَتَمُف ا ِف وِ   .127  65 124 النحؿ ِإنََّما ُجِعَؿ ال َّ

 166 88 اإلسراء ُقْؿ َلِئْف اْجَتَمَعْت اإِلنُس َ اْلِجفُّ   .128

ـْ َتمْ   .129  135 133 اإلسراء ِمُك َف َخزَاِئَف َرْحَمِ  َربِّيُقْؿ َلْ  َ نُت

ْذ َقاَؿ ُم َ ى ِلَفتَاُه ال َ ْبَرُح َحتَّى َ ْبُمَغ َمْجَمَع   .133  44 65-63 الكيؼ َ اِ 

ـُ َلَةْد ِجْئِت َشْ ئًا َفِرّ اً   .131  178 28-27 مريـ َقاُل ا َ ا َمْرَ 

 183 33-33 مريـ َجَعَمِني َنِبّ اً َقاَؿ ِإنِّي َعْبُد اَّللَِّ فتَاِني اْلِكتَاَب  َ   .132

ـَ ِإنَُّو َكاَف ِ دِّ ةًا َنِبّ اً   .133  139 41 مريـ َ اْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْبرَاِى 
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ـْ َ َما َ ْعُبُد َف ِمْف ُد ِف اَّللَِّ   .134  133 53-49 مريـ َفَممَّا اْعَتَزَلُي

 137 53-51 يـمر  َ اْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ُم َ ى ِإنَُّو َكاَف ُمْخَم اً   .135

اَعَ  فِتَ ٌ  َ َكاُد ُ ْخِف َيا ِلُتْجَزى  .136  171 16-15 طو ِإفَّ ال َّ

 138 34+29 طو َىاُر َف َ ِخي ,َ اْجَعْؿ ِلي َ ِز رًا ِمْف َ ْىِمي  .137

 133 41 طو َ اْ َطَنْعُتؾ لَنْف ي  .138

139.   ُُّّ ِِ ٌْذَ َربِّي فِي ِكحَاٍب َل يَ ا ِع َِ  98 52 طو قَاَل ِعْلُو

ْمَنا َ ْ زَاراً َقالُ   .143  133 89-87 طو  ا َما َ ْخَمْفَنا َمْ ِعَدَؾ ِبَمْمِكَنا َ َلِكنَّا ُحمِّ

َـّ اْجَتَباُه َربُُّو َفتَاَب َعَمْ ِو َ َىَدى  .141  135 112 طو ُث

 153 7 األنبياء َ َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجااًل ُن ِحي ِإَلْ ِيـْ   .142

ـْ ُ ْ أُل فَ ال ُ ْ أُؿ َعّما َ فْ   .143  131 23 األنبياء َعُؿ  ُى

 115 25 األنبياء َ َما َ ْرَ ْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُ  ٍؿ ِإالَّ ُن ِحي ِإَلْ وِ   .144

 158 48 األنبياء َ َلَةْد فَتْ َنا ُم َ ى َ َىاُر َف اْلُفْرَقافَ   .145

ـْ َ ِئمًَّ  َ ْيُد َف ِبَأْمِرَنا َ َ ْ َحْ َنا   .146  114 73 األنبياء ِإَلْ ِيـْ َ َجَعْمَناُى

 133 37 الحج َلْف َ َناَؿ اَّللََّ ُلُح ُمَيا َ ال ِدَماُؤَىا  .147

 112+111 75 الحج اَّللَُّ َ ْ َطِفي ِمْف اْلَمبلِئَكِ  ُرُ بًل َ ِمْف النَّاسِ   .148

ْ َطافِ   .149  133 21 النكر َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ال َتتَِّبُع ا ُخُطَ اِت الشَّ

 34 67-63 الشعراء َأْ َحْ َنا ِإَلى ُم َ ى َ ْف اْضِرْب ِبَعَ اَؾ اْلَبْحرَ فَ   .153

 82 16 النمؿ َ َقاَؿ َ ا َ  َُّيا النَّاُس ُعمِّْمَنا َمنِطَؽ الطَّْ رِ   .151

 83 17 النمؿ َ ُحِشَر ِلُ َمْ َماَف ُجُن ُدُه ِمْف اْلِجفِّ َ اإِلْنسِ   .152

 82 19-18 النمؿ النَّْمِؿ َقاَلْت َنْمَم ٌ َحتَّى ِإَذا َ َتْ ا َعَمى َ اِدي   .153

 83 4 القصص ِإفَّ ِفْرَعْ َف َعبل ِفي اأَلْرِض َ َجَعَؿ َ ْىَمَيا  .154

 169 49 القصص ُقْؿ َفْأُت ا ِبِكتَاٍب ِمْف ِعْنِد اَّللَِّ ُىَ  َ ْىَدى ِمْنُيَما  .155

َـّ ُ ِع ُدهُ   .156  98 27 الرـك َ ُىَ  الَِّذي َ ْبَدُ  اْلَخْمَؽ ُث
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 121 69 األحزاب َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ال َتُك ُن ا َكالَِّذ َف فَذْ ا ُم َ ى  .157

 82 12 سبأ َ ِمْف اْلِجفِّ َمْف َ ْعَمُؿ َبْ َف َ َدْ وِ   .158

اِلِح ف  .159 ْرَناُه ِبِإْ َحَؽ َنِبّ ًا ِمْف ال َّ  136 113-112 الصافات َ َبشَّ

ـْ ِباْلَبنِ   .163 ـْ َربُُّك  145 158 الصافات  َف َ اتََّخَذ ِمْف اْلَمبلِئَك ِ َ َفَأْ َفاُك

 137 17 ص َ اْذُكْر َعْبَدَنا َداُ  َد َذا اأَلْ ِد ِإنَُّو َ  َّابٌ   .161

 131+82 33 ص َ َ َىْبَنا ِلَداُ  َد ُ َمْ َمافَ   .162

 82 35 ص َقاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َ َىْب ِلي ُمْمكاً   .163

 82 36 ص َ َ َ ْمَنا َلُو َعْ َف اْلِةْطرِ   .164

َ اِط َف ُكؿَّ َبنَّاٍء َ َغ َّاصٍ   .165  82 37 ص َ الشَّ

ْ َحَؽ َ َ ْعُة َب ُ ْ ِلي اأَلْ ِدي   .166 ـَ َ اِ   141 48-45 ص َ اْذُكْر ِعَباَدَنا إْبرَاِى 

 154 9 الزمر ُقْؿ َىْؿ َ ْ َتِ ي الَِّذ َف َ ْعَمُم َف َ الَِّذ َف ال َ ْعَمُم فَ   .167

 133+97 67 الزمر  َحؽَّ َقْدرِهِ َ َما َقَدُر ا اَّللََّ   .168

 149 75 الزمر َ َتَرى اْلَمبلِئَكَ  َحافِّ َف ِمْف َحْ ِؿ اْلَعْرشِ   .169

 151 7 غافر َ َ ْ َتْغِفُر َف ِلمَِّذ َف فَمُن ا َربََّنا َ ِ ْعَت ُكؿَّ َشْيٍء َرْحَم ً   .173

َمَ اتِ   .171  97 57 غافر َ اأَلْرِض َ ْكَبُر ِمْف َخْمِؽ النَّاسِ  َلَخْمُؽ ال َّ

 124 43 فصمت َما ُ َةاُؿ َلَؾ ِإالَّ َما َقْد ِق َؿ ِلمرُُّ ِؿ ِمْف َقْبِمؾَ   .172

 133+88 11 الشكرل َلْ َس َكِمْثِمِو َشْيءٌ   .173

 146 53 الزخرؼ َفَمْ ال  ُْلِةَي َعَمْ ِو َ ْ ِ َرٌة ِمْف َذَىبٍ   .174

ـْ َعَمى ِعْمـٍ َعَمى اْلَعاَلمِ   .175  77 32 الدخاف  فَ َ َلَةْد اْخَتْرَناُى

َمَ اتِ   .176  96 38 ؽ َ اأَلْرَض َ َما َبْ َنُيَما َ َلَةْد َخَمْةَنا ال َّ

ـَ اْلُمْكَرِم فَ   .177  132 29-24 الذاريات َىْؿ َ تَاَؾ َحِد ُث َضْ ِؼ ِإْبرَاِى 

 91 1 المجادلة َ فَّ اَّللََّ َ ِم ٌع َبِ  رٌ   .178

ْ َطاُف َفَأن َ   .179 ـْ الشَّ ـْ ِذْكَر اَّللَِّ اْ َتْحَ َذ َعَمْ ِي  117 19 المجادلة اُى
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ـْ ِفي الدُّْنَ ا  .183 ـْ اْلَجبلَء َلَعذََّبُي  45 3 الحشر َ َلْ ال َ ْف َكَتَب اَّللَُّ َعَمْ ِي

ـْ َترى ِإَلى الَِّذ َف َناَفُة ا َ ُة ُل َف إِلْخَ اِنِيـْ   .181  197 12-11 الحشر  ََل

 43 13 الممتحنة ْ ا َقْ مًا َغِضَب اَّللَُّ َعَمْ ِيـْ َ ا َ  َُّيا الَِّذ َف فَمُن ا ال َتَتَ لَّ   .182

ـْ َ َ ْفَعُم َف َما ُ ْؤَمُر فَ   .183  146 6 التحريـ ال َ ْعُ  َف اَّللََّ َما َ َمَرُى

ـَ اْبَنَت ِعْمرَاَف الَِّتي َ ْحَ َنْت َفْرَجَيا  .184  179 12 التحريـ َ َمْرَ 

ـُ ُجُن َد َربَِّؾ ِإالَّ ُى َ   .185  147 31 لمدثرا َ َما َ ْعَم

 88 23-22 القيامة ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ  ,ُ ُج ٌه َ ْ َمِئٍذ َناِضَرةٌ   .186

 154 19 التككير ِإنَُّو َلَةْ ُؿ َرُ  ٍؿ َكِر ـٍ   .187

 182 8-4 البركج النَّاِر َذاِت اْلَ ُق دِ  ,ُقِتَؿ َ ْ َحاُب اأُلْخُد دِ   .188

 33 6 البينة اِب َ اْلُمْشِرِك َف ِإفَّ الَِّذ َف َكَفُر ا ِمْف َ ْىِؿ اْلِكتَ   .189
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 ثان ًا: فيرس األحاد ث
 

 ال فح   ر د الحد ث طرؼ الحد ث م
 ُّٓ البخارم أخبرني بيف جبريؿ آنفان  ُ
 ْْ مالبخار  أرسؿ ممؾ المكت إلى مكسى عمييما السبلـ, ِ
 ُِٓ اإلماـ أحمد أشد الناس عذابان يكـ القيامة رجؿ قتمو نبي ّ
 ِِ أبك داكد افترقت الييكد عمى إحدل أك اثنتيف كسبعيف  ْ
 ْٔ مسمـ إف هللا لـ يجعؿ لمسخ نسبلن  ٓ
 ُُّ عبد الرازؽ إف ربؾ يخيرؾ بيف أف  ٔ
 ُُِ البخارم إف مكسى كاف رجبلن حييان ستيران  ٕ
 َُٔ اإلماـ أحمد دكف حد الزاني فيكـأىكذا تج ٖ
 َٕ اإلماـ أحمد أييا الناس أظمتكـ الفتف كقطع الميؿ المظمـ ٗ
 ُُٓ البخارم فيشفع النبيكف كالمبلئكة كالمؤمنكف َُ
ٌرمت عمييـ الشحكـ ُُ  ٔٔ اىبخبسٌ قاتؿ هللا الييكد حي
 ِٓ اىبخبسٌ قاؿ هللا كذبني ابف آدـ كلـ يكف لو ذلؾ ُِ
 ُّٓ اإلماـ أحمد ؿ سمكني عما شئتـ كلكف اجعمكاقا ُّ
 َٕ اإلماـ أحمد كذبت ييكد, إف هللا لك أراد ُْ
 ْٔ اىبخبسٌ ال ييصميف أحد العصر إال في بني قريظة ُٓ
 ٖٓ ابف ماجو لما فرغ سميماف بف داكد مف بناء بيت المقدس ُٔ
 أ اىتشمزٌ مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا ُٕ
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

-ِّٗ- 
 

 فةرات الت راة كشاؼ: ثالثاً 
 

 الرقـ ال فر الفةرة م
 ُٖ 1/13اىتنىَه :  فأتى مف نجا كأخبر أبراـ العبراني ُ
ٍنًدىىا ِ كيؿه جي مىاكىاتي كىاألىٍرضي كى  ٔٗ+ُٕ ّ-ُ/ِالتككيف :  فىأيٍكًممىًت السَّ
 ُّٕ 2/8اىتنىَه :  كغرس اإللو جنة في عدف شرقان  ّ
 ُٕ 17-2/15اىتنىَه :  ككضعو في جنة عدفكأخذ الرب اإللو آدـ  ْ
 ٗٗ 11-3/9اىتنىَه :  أنت أيف : لو كقاؿ آدـ اإللو الرب فنادل ٓ
 ُِٓ ِْ/ّالتككيف :  فطرد اإلنساف كأقاـ شرقي جنة عدف الكركبيـ ٔ
 ُُٔ 4/8اىتنىَه :  ككمـ قابيف ىابيؿ أخاه ٕ
كفى  ٖ ا اٍبتىدىأى النَّاسي يىٍكثيري دىثى لىمَّ مىى األىٍرضً كىحى  َُٔ+ّٓ ْ-ُ/ٔ-التككيف عى
 َُُ ٖ-ٓ/ٔ-التككيف كرأل الرب أف شر اإلنساف كثر ٗ
 َُّ 22-8/21اىتنىَه :  لمرب مذبحان  نكح كبنى َُ
ا كىغىرىسى كىٍرمنا ُُ  ُّٓ ِٕ-َِ/ٗالتككيف  كىاٍبتىدىأى نيكحه يىكيكفي فىبلَّحن
كعه ًفي األىٍرضً  ُِ دىثى جي  ُّٗ ُّ-َُ/ُِالتككيف :  كىحى
 َُِ 15-13/14اىتنىَه :  ارفع عينيؾ كانظر مف المكضع الذم أنت  ُّ
 َُِ 15/18اىتنىَه :  في ذلؾ اليـك قطع الرب مع إبراـ ُْ
 َُٔ ُٔ/ُٔالتككيف :  في كؿ ما تقكؿ لؾ سارة اسمع لقكليا ُٓ
ظىيىرى  ُٔ  َُِ+ُٗ+ُٖ ٖ-ُ/ُٖ : التككيف مىٍمرىا بىمهكطىاتً  ًعٍندى  الرَّبه  لىوي  كى
 ُُٓ 15-18/9اىتنىَه :  كقالكا أيف سارة امرأتؾ, فقاؿ : ىا ىي ُٕ
 ُّٓ+ْٕ ِٔ-ُِ/ُٗالتككيف :  كقالت البكر لمصغرل أبكنا قد شاخ ُٖ
بىؿً  ُٗ كىفى ًفي اٍلجى سى كغىرى كى ًعدى ليكطه ًمٍف صي  ْٕ ّٖ-َّ/ُٗالتككيف :  كىصى
 َُٔ ِ/ِِالتككيف :  خذ ابنؾ كحيدؾ الذم تحبو إسحاؽ َِ
 ُْْ 24/7اىتنىَه :  الرب إلو السماء الذم أخذني مف بيت أبي ُِ
 ُّٖ ّّ-َّ/ِٓالتككيف :  فقاؿ عيسك ليعقكب: أطعمني مف ىذا  ِِ
 َُِ 3-26/2 اىتنىَه : كظير لو الرب كقاؿ : ال تنزؿ إلى مصر ِّ
 ُِِ 26/6اىتنىَه :  مف أجؿ أف إبراىيـ سمع قكلي ِْ



 

-َِْ- 
 

 ِٕ 27/19اىتنىَه :  عممتني قد فعمت كما ِٓ
 ُّٖ ِٓ-ُِ/ِٕالتككيف :  فقاؿ إسحاؽ ليعقكب: تقدـ ألحسؾ ِٔ
 ُّٓ ِٓ-ِِ/ِٗالتككيف :  ة ابنتويئككاف في المساء أنو أخذ ل ِٕ
ارىعىوي  كىٍحدىهي, يىٍعقيكبي  فىبىًقيى  ِٖ افه  كىصى  ِٗ ِّ-ِْ/ِّ : التككيف ًإٍنسى
 ٖٗ 32/31نىَه : اىت فنيؿ المكاف اسـ يعقكب فدعا ِٗ
 ُُّ ْ-ِ/ّٓالتككيف :  فقاؿ يعقكب لبنيو ككؿ مف كاف معو َّ
 ُُِ ُِ-ٗ/ ّٓالتككيف :  كظير هللا ليعقكب أيضان  ُّ
 ُٔ ُ/ّٕ التككيف : كسكف يعقكب كىك اآلب المباشر ِّ
 ُُٗ 21-39/7اىتنىَه :  ككاف إذ كممت يكسؼ يكمان فيكمان  ّّ
 ُِ ٔ-ِ/ِْ التككيف : ؤل الميؿفكمـ هللا إسرائيؿ في ر  ّْ
 ُٔ ِٕ/ْٕ التككيف : كسكف إسرائيؿ في أرض مصر ّٓ
 ُُٓ ُٔ/ْٖالتككيف :  المبلؾ الذم خمصني مف كؿ شر  ّٔ
 ٗٗ 25-2/14اىخشوج :  إسرائيؿ بني هللا فتذكر أنينيـ, سمع ّٕ
 ٕٗ 3/7اىخشوج :  قاؿ الرب لمكسى : إني قد رأيت مذلة ّٖ
 ٕٖ ُٓ/ّ : الخركج تقكؿ ىكذا لمكسى يضان أ هللا كقاؿ ّٗ
ٍعبً  َْ  ُِٖ+ّٕ ِِ-ُِ/ّالخركج :  كىأيٍعًطي ًنٍعمىةن ًليذىا الشَّ
 ُُِ 4/18اىخشوج :  فمضى مكسى كرجع إلى يثركف حميو ُْ
 ْٓ ِّ-ُِ/ْ -الخركج يقكؿ الرب إسرائيؿ ابني البكر ِْ
 ٓٗ 5/11اىخشوج :  رب يا اآللية بيف مثمؾ مف ّْ
 ُّٕ ِّ-ِِ/ٓالخركج :  فرجع مكسى إلى الرب كقاؿ يا سيد ْْ
 ُُٔ 6/21اىخشوج :  كأخذ عمراـ يككابد عمتو زكجة لو ْٓ
ى ْٔ ًب قىٍكًؿ ميكسى سى فىعىؿى بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى ًبحى  ّٕ 36-12/35اىخشوج :  كى
 ّٗ+َٖ 22-13/21اىخشوج :  كاف الرب يسير أماميـ نياران  ْٕ
 ٓٗ+ٔٓ 3-16/1اىخشوج :  بني إسرائيؿ عمى مكسىفتذمر كؿ جماعة  ْٖ
 ٓٗ 16/7اىخشوج :  عمينا تتذمركا حتى فماذا نحف أما ْٗ
 ُُٕ 17/4اىخشوج :  فصرخ مكسى إلى الرب قائبلن  َٓ
 ُُِ 13-17/9 اىخشوج : فقاؿ مكسى ليكشع انتخب لنا رجاالن  ُٓ
 ٕٗ 19/5اىخشوج :  كاآلف إف امتثمتـ أكامرم كحفظتـ عيدم ِٓ



 

-ُِْ- 
 

 ٖٗ 11-19/11اىخشوج :  الشعب إلى اذىب لمكسى الرب فقاؿ ّٓ
 ٗٓ 1-21/5اىخشوج :  أنا الرب إليؾ الذم أخرجؾ مف أرض  ْٓ
 ُّٔ 11-21/8اىخشوج :  اذكر يـك السبت لتقدسو ستة أياـ ٓٓ
ٍبتً  يىٍكـى  ايٍذكيٍر  ٔٓ وي  السَّ  ٕٗ ُُ-ٗ/َِ : الخركج ًلتيقىدِّسى
 ٗٓ 21/23اىخشوج :  ة فضةال تصنعكا معي آلي ٕٓ
 ُِٓ َِ/ِّالخركج :  كىا أنا مرسؿ مبلكان أماـ كجيؾ ٖٓ
 ٗٓ 25-23/24اىخشوج :  كالحيثييف األمكرييف ٗٓ
كبىٍيًف ًمٍف ذىىىبو  َٔ تىٍصنىعي كىري  ُِٓ ِِ-ُٖ/ِٓالخركج :  كى
 ُِّ+ّٕ ٔ-ِ/ِّالخركج :  فقاؿ ليـ ىاركف انزعكا أقراط الذىب ُٔ
 َُُ 32/14اىخشوج :   يفعمو إنو قاؿ الذم الشر عمى ندـ الرب إف ِٔ
 َٗ 21/ 33اىخشوج :  كجيي ترل أف تقدر ال ّٔ
 َٗ 11-34/9اىخشوج :  كناداب كىاركف مكسى صعد ثـ ْٔ
 ّٗ 11-37/7اىخشوج :  المحمة خارج لو كنصبيا الخيمة مكسى كأخذ ٓٔ
 ُِّ َُ-ٗ/ُٔ بلكييفال الذم خرجت عميو  تيسكيقٌرب ىاركف ال ٔٔ
ازىةً  ٕٔ ٍرًعؾى ًلئًلجى  ِٔ 22-18/19اىالوَُه :  كىالى تيٍعًط ًمٍف زى
 ُْٖ 7/89اىعذد :  فمما دخؿ مكسى إلى خيمة االجتماع ٖٔ
 ُُّ ِٓ – ِْ/ُُالعدد :  فخرج مكسى ككمـ الشعب بكبلـ الرب ٗٔ
 ُّٖ ّ-ُ/ُِالعدد :  كتكممت مريـ كىاركف عمى مكسى َٕ
 ٔٓ 4-14/1اىعذد :  نا أف نرجع إلى مصرأليس خير ل ُٕ
 ّٗ 14/14اىعذد :  لعيف عينان  ليـ ظيرت رب يا ِٕ
 ُِِ 21/12اىعذد :  فقاؿ الرب لمكسى كىاركف مف أجؿ أنكما  ّٕ
 ُِّ ٗ-ٖ/ُِالعدد :  فقاؿ الرب لمكسى اصنع لؾ حية محرقة ْٕ
 َُُ 23/19اىعذد :  فيندـ إنساف ابف كال فيكذب إنساف هللا ليس ٕٓ
 ُِٖ+ُٔ 3-25/1اىعذد :  كابتدأ الشعب يزنكف مع بنات مؤاب ٕٔ
 ُّْ ُٖ-ُٓ/ُّالعدد :  كقاؿ ليـ مكسى ىؿ أبقيتـ كؿ أنثى حية ٕٕ
بىًؿ ىيكرو  ٖٕ كفي اٍلكىاًىفي ًإلىى جى ًعدى ىىاري  ْْ ّٖ/ّّ-العدد صى
 ُُِ 1/8اىتثىُت :  أنظر قد جعمت أمامكـ األرض ادخمكا  ٕٗ
 ُِِ 27-4/26اىتثىُت :  الرب عمي بسببكـكغضب  َٖ



 

-ِِْ- 
 

 ُٕٓ ُٕ-ُٔ/ٓالتثنية :  أكـر أباؾ كأمؾ كما أكصاؾ الرب ُٖ
 ٕٗ 8-7/6اىتثىُت :  ألنؾ أنت شعب مقدس لمرب إليؾ ِٖ
 ُٕٓ+ّّ ُْ-ُِ/ٕالتثنية :  كمف أجؿ أنكـ تسمعكف ىذه األحكاـ  ّٖ
 َُٔ+ٕٗ+ْٓ ِ-ُ/ُْ : يةالتثن أنتـ أكالد لمرب إليكـ ال تخمشكا أجسادكـ ْٖ
ف سمعت سمعان لصكت الرب ٖٓ  ِٖ ٖ-ُ/ِٖ:  التثنية كا 
 ُّٕ 35-32/34اىتثىُت :  أليس ذلؾ مكنكزان عندم مختكمان عميو ٖٔ
 ٕٓ 34/4تثىُت : اى كقاؿ لو الرب ىذه األرض التي أقسمت ٕٖ
ٍبدي الرَّبِّ ًفي أىٍرًض  ٖٖ ى عى  ّٕ ٕ-ٓ/ّْ-التثنية فىمىاتى ىينىاؾى ميكسى
 ُِّ ّ-ِ/ُيكشع :  أكؿ ما كمـ الرب ىكشع ٖٗ
 ُٕٓ 16-7/14 َىشع : الشعكب جميع فكؽ تككف مباركان  َٗ
 ْٗ 8/8َشىع :  تضرمكف أنكـ المدينة أخذكـ عند كيككف ُٗ
 ْٗ 11/44َشىع :  كأرضيـ الممكؾ أكلئؾ جميع يشكع كأخذ ِٗ
 ْٗ 23/3َشىع :  عنكـ المحارب ىك إليكـ الرب ألف ّٗ
 ْٗ 23/11َشىع :  كقكية كثيرة شعكبان  أمامكـ مف الرب طرد قد ْٗ
 ْٗ 2-24/1َشىع :  شكيـ إلى إسرائيؿ أسباط جميع يشكع كجمع ٓٗ
 َُّ 6/26اىقضبة :  ابف مذبحان لمرب إليؾ عمى رأس ىذا  ٔٗ
 ُُٓ+ُُْ ٖ-ٔ/ٗصمكئيؿ األكؿ: فقاؿ لو ىك ذا رجؿ هللا في ىذه المدينة ٕٗ
 ُُٓ ٗ/ ٗصمكئيؿ األكؿ:  نذىب إلى الرائيىمـ  ٖٗ
 ُُْ 6-ٓ/َُ:صمكئيؿ األكؿ بعد ذلؾ تأتي إلى جبعة هللا ٗٗ
-ِّ/ُٗ:صمكئيؿ األكؿ فذىب إلى ىناؾ إلى نايكت ََُ

ِْ 
ُُٓ 

 َُُ 26/19صمىئُو األوه: إسرائيؿ عمى شاكؿ مٌمؾ ألنو ندـ الرب َُُ
 ٖٓ 5-5/4اىثبوٍ: صمىئُو كاف داكد ابف ثبلثيف سنة حيف ممؾ َُِ
 ٖٓ 11-5/6صمىئُو اىثبوٍ: ذىب داكد كرجالو إلى أكرشميـ إلى  َُّ
 ُّٔ ُْ/ٔصمكئيؿ الثاني :  ككاف داكد يرقص بكؿ قكتو أماـ الرب َُْ
 ْٓ ُّ/ٕصمكئيؿ الثاني:  أنا أككف لداكد أبان, كىك يككف لي ابنان  َُٓ
اًء أىفَّ دىاكي  َُٔ ٍقًت اٍلمىسى كىافى ًفي كى ـى كى  ُّْ+َُِ+ٕٓ ٓ -ِ/ُُ:صمىئُو اىثبوٍ دى قىا
 ٔٓ 9/16اىميىك األوه :  كصعد فرعكف مصر كأخذ جازر كأحرقيا َُٕ



 

-ِّْ- 
 

مىٍيمىافي كىرىاءى عىٍشتيكرىثى ًإليىًة  َُٖ  ُُُ+َُِ+ِٔ 8-11/5اىميىك األوه: فىذىىىبى سي
 ُِ 12/28اىميىك األوه :  كعمؿ عجمي ذىب كقاؿ ليـ  َُٗ
 َُٓ+َُْ 13/18اىميىك األوه :  نا أيضان نبي مثمؾفقاؿ لو أ َُُ
 ُّٕ ِِ-َِ/ُٕالممكؾ األكؿ:  إلى الرب كقاؿ أييا الرب إليي خر صك  ُُُ
 ُِٓ .ْ/ُٖالممكؾ األكؿ :  ككاف حينما قطعت إيزابؿ أنبياء الرب ُُِ
 ُِٓ 13/ُٖالممكؾ األكؿ :  ألـ يخبر سيدم بما فعمت حيف قتمت ايزابؿ ُُّ
ٍع ًإلىيَّ كيؿَّ ًإٍسرىاًئيؿى فىاآل ُُْ  ُُّ 19/ 18اىميىك األوه :  فى أىٍرًسٍؿ كىاٍجمى
 ُْْ 22/19اىميىك األوه :  قد رأيت الرب جالسان عمى كرسيو ُُٓ
 ُُْ ُٓ/ّ :الممكؾ الثاني  كاآلف فأتكني بعكاد, كلما ضرب العكاد  ُُٔ
ـى  ُُٕ ًمي  ِٔ 23/13اىميىك اىثبوٍ :  كىاٍلميٍرتىفىعىاتي الًَّتي قيبىالىةى أيكريشى
 ٕٓ 26-25/22اىميىك اىثبوٍ:  فقاـ جميع الشعب مف الصغير إلى الكبير ُُٖ
 ُٗ 25/25اىميىك اىثبوٍ :  كفي الشير السابع جاء إسماعيؿ ُُٗ
 ُّٕ+ُّٔ ُ/ِٓأخبار األياـ األكلى: كأفرز داكد رؤساء الجيش لمخدمة َُِ
 َُٔ 8-2/7مزامُش : اى كلدتؾ اليكـ كأنا ابني أنت ُُِ
 ٓٗ 13/1اىمزامُش :  النسياف كؿ تنساني رب يا متى إلى ُِِ
 َٗ 11/4اىمزامُش :  تنظراف عيناه قدسو, ىيكؿ في الرب ُِّ
 َٗ 18/8اىمزامُش :  فمو مف كنار أنفو, مف دخاف صعد ُِْ
 ٖٗ 66-78/65اىمزامُش :  الخمر مف معبط جبار كنائـ الرب فاستيقظ ُِٓ
 ََُ 17-4/16أشعُبء :  يتشامخف صييكف بنات أف أجؿ مف ُِٔ
ةو  ُِٕ ـي كىاًقفيكفى فىٍكقىوي, ًلكيؿِّ كىاًحدو ًستَّةي أىٍجًنحى رىاًفي  ُْٖ 6/2أشعُبء  السَّ
 ُُٓ ْ-ِ /َِشعياء إ في ذلؾ الكقت تكمـ الرب عف يد أشعياء ُِٖ
 ُْٕ 26/19أشعُبء :  تحيا أمكاتؾ تعدـ الجثث ُِٗ
 َٗ 28-31/27إشعُبء :  مشتعؿ غضبو بعيد مف يأتي الرب اذ ىك َُّ
 ُُِ ُِ-َِ/ٗٓإشعياء:  أما أنا فيذا عيدم معيـ قاؿ الرب ُُّ
 ُٓٓ .َُ/ّٔأشعيا :  كلكنيـ تمردكا كاحزنكا ركح قدسو ُِّ
 ُٓٓ ٗ/ّٔأشعيا :  مبلؾ حضرتو خمقو لمحبتو كرأفتو ُّّ
 ُُٔ ٖ/ِ:  أرميا الكينة لـ يقكلكا أيف ىك الرب ُّْ
 ُِٓ َّ-ِٗ/ِإرميا :  لماذا تخاصمكنني, كمكـ عصيتمكني ُّٓ



 

-ِْْ- 
 

 ُٕ َُ/ْ إرميا : فقمت آه يا سيد الرب ُْٔ
 ُِٓ ٔ-ِٓ/ٕأرميا :  فمف اليـك الذم خرج فيو آباؤكـ  ُْٕ
 ِٔ 11-11/9أسمُب :  كقاؿ الرب لي تكجد فتنة بيف رجاؿ ييكذا ُْٖ
 ٖٖ 15-14/14أسمُب :  ي لـ أرسميـبالكذب يتنبأ األنبياء باسم ُْٗ
 ُُٖ   8 -21/7أسمُب :  صرت لمضحؾ كؿ النيار, كؿ كاحد استيزأ  َُٓ
اقىةن  ُُٓ مى اًمرىًة حى قىٍد رىأىٍيتي ًفي أىٍنًبيىاًء السَّ  ُّّ ُْ-ُّ/ ِّأرميا:  كى
 ُُٔ ِٕ-ِٓ/ِّأرميا :  قد سمعت ما قالتو األنبياء الذيف تنبأكا  ُِٓ
 ُّّ ُٕ-ُٓ/ِٖرميا : إ يا النبي لحنينيا النبيفقاؿ أرم ُّٓ
 َُُ 26/19إسمُب :  عمييـ بو تكمـ الذم الشر عف الرب فندـ ُْٓ
 َٗ 6-9/4حزقُبه :   مف كامتؤلت السحابة, مف البيت فامتؤل ُٓٓ
 ََُ 42-16/27حزقُبه :  حكلؾ مف محبيؾ جميع أجمع أنذا ىا ُٔٓ
 َُِ 24/14حزقُبه :  أندـ كال أشفؽ كال أطمؽ ال : تكممت الرب أنا ُٕٓ
 ُْْ 7/11داوُبه :  نير نار جرل كخرج مف قدامو ُٖٓ
 ُٓٓ ُٔ/ٖدانياؿ :  كسمعت صكت إنساف بيف األم فنادل ُٗٓ
 ُٔٓ ُ/ُِدانياؿ :  كفي ذلؾ اليـك يقـك ميخائيؿ الرئيس َُٔ
 ُّٕ 12/2داوُبه :  ككثيركف مف الراقديف في تراب األرض  ُُٔ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ِْٓ- 
 

 فةرات اإلنج ؿ كشاؼ: رابعاً 
 

 ال فح  ال فر الفةرة م
 ِٓ 2-15/1متً :  حينئذ جاء إلى يسكع كتبة كفريسيكف ُ
 ُٖٗ 15/17متً :  كقاؿ لـ أرسؿ إال إلى خراؼ بيت إسرائيؿ ِ
 ُٖٗ 15/17متً :  ال تظنكا أني جئت ألنقض النامكس ّ
 ُّٔ 39-23/37متً :  ة المرسميفيا أكرشميـ يا قاتمة األنبياء كراجم ْ
 ِٓ 15-23/13متً :  كيؿ لكـ أييا الكتبة كالفريسيكف ٓ
 ُّٔ ِ-ُ/ٕمرقس :  كاجتمع إليو الفريسيكف كقـك مف الكتبة ٔ
 ُّٔ 21/21ىىقب :  كمتى رأيتـ أكرشميـ محاطة بجيكش ٕ
 ُِٖ 3-1 /4 :أعمبه اىشصو  كبينما ىما يخاطباف الشعب أقبؿ عمييما الكينة ٖ
 ُٖٓ ّ/ٖأعماؿ الرسؿ :  أما شاكؿ فكاف يسطك عمى الكنيسة ٗ
 ُٕٖ 22/2أعمبه اىشصىه :  أييا الرجاؿ اإلسرائيميكف اسمعكا َُ
 َُٓ 23/8أعمبه اىشصو :  ألف الصدكقييف يقكلكف أنو ُُ
 ُُٓ 23/9أعمبه اىشصو :  لسنا نجد شيئان رديئان في ىذا اإلنساف ُِ
 ُُٗ ُٕ/ِٔأعماؿ الرسؿ :  الشعب كمف األمـ منقذان إياؾ مف ُّ
سصبىت بىىش إىً أهو  كتعيف ابف هللا بقكة مف جية ركح القداسة ُْ

 1/4سومُت : 
َُٗ 

ًميًع الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى  ُٓ  ُُٖ ُُ/ْركمية :  يىكيكفى أىبنا ًلجى
سصبىت بىىش إىً أهو  المسيح حسب الجسد الكائف عمى الكؿ إليان  ُٔ

 . 9/5سومُت : 
َُٗ 

سصبىت بىىش اىثبوُت إىً أهو  نعمة ربنا يسكع المسيح, كمحبة هللا ُٕ

 13/14مىسوتىس : 
ُٖٗ 

سصبىت بىىش إىً أهو  نعمة لكـ كسبلـ مف هللا األب كمف ربنا يسكع ُٖ

 4-1/3غالطُت : 
ُٖٗ 

سصبىت بىىش إىً أهو  ألنكـ جميعان أبناء هللا باإليماف بالمسيح يسكع ُٗ

 28-3/25 غالطُت :
ُُٗ 

سصبىت بىىش إىً أهو فُيبٍ  فميكف فيكـ ىذا الفكر الذم في المسيح َِ

 :2/5-11 
ُٖٖ 

سصبىت بىىش إىً أهو  ألنكـ تخدمكف الرب المسيح ُِ

 3/24مىىىصٍ : 
َُٗ 

 
 

 



 

-ِْٔ- 
 

 خام ًا: كشؼ األعبلـ
 ال فح  اال ـ ـ
 ٓ ابف سينا ٔ
 ُٓٗ أبك سفياف ٕ
 ُِٗ ادكارد ممؾ بريطانيا ٖ
 ََِ األشتر النخعي ٗ
 ُِٖ اغريباس ٘
 ُّٖ بطرس ٙ
 ُِٖ بكلس ٚ
 ِِّ جاف بكؿ سارتر ٛ
 ّ الجكيني ٜ
 َُِ )ذك الخكيصرة( حرقكص بف زىير ٓٔ
 ُِِ دكركايـ ٔٔ
 ٓ السيركردم ُِ
 ُٗٗ عبد هللا بف سبأ ُّ
 ُٓٗ عيينو بف حصيف ُْ
 ّ الغزالي ُٓ
 ٓ الفارابي ُٔ
 ُِٖ فرانكميف ُٕ
 ُِِ فركيد ُٖ
 ْ الكماؿ السمناني ُٗ
 َُٗ لكقا َِ
 ْ المجد الجيمي ُِ
 َِْ محمد بف الحنفية ِِ
 ُّٖ مرقس ِّ
 ُِِ نيتشو ِْ
 ُِٖ نيركف ِٓ
 َُّ ىيركدكس ِٔ



 

-ِْٕ- 
 

 : كشؼ بالبمداف اد اً 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال فح  اال ـ ـ
 ٓ أذربيجاف ُ
 َِِ البصرة ِ
 ُِٕ بكدابست ّ
 َُِ الحركراء ْ
 ِ الرم ٓ
 ِ طبرستاف ٔ
 ُِٔ طرسكس ٕ
 َِِ الككفة ٖ
 ٖ مراغة ٗ
 ُِ مزدخاف َُ
 ُِ راةھ ُُ
 َِِ اليمامة ُِ



 

-ِْٖ- 
 

 : كشؼ الفرؽ  الجماعات ابعاً 
 

 ال فح  الم طمح ـ
 َِِ األزارقة ٔ
 َِٔ اإلسماعيمية ٕ
 َِٕ البابية ٖ
 ِِْ البرجماتية ٗ
 َِٕ البيائية ٘
 َُِ الخكارج ٙ
 ُِِ الداركينية ٚ
 َِٓ الزرادشتية ٛ
 َِِ الشيكعية ٜ
 َِٕ الصييكنية ٔٔ
 ُٕٗ الفريسيكف ٕٔ
 َِٕ القاديانية ٖٔ
 ُٓ القبط ٗٔ
 َِٔ القرامطة ٘ٔ
 ُٕٗ الكتبة ٙٔ
 ْ الكرامية ُٕ
 َُ   :المعتزلة ُٖ
 ِِْ المكيافيمية ُٗ
 َِٓ اليندكسية َِ
 َِِ الكجكدية ُِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ِْٗ- 
 

 منًا: كشؼ الةبائؿ  األمـثا
 

 ال فح  اال ـ ـ
 َٔ اآلشكريكف ٔ
 َٔ األراميكف ٕ
 َٔ األركميكف ٖ
 ٗٓ األمكريكف ٗ
 ُٓٗ األكس ٘
 َٔ البابميكف ٙ
 ٗٓ الحثيكف ٚ
 ٗٓ الحكيكف ٛ
 ُٓٗ الخزرج ٜ
 َٔ الصيدكنيكف ٓٔ
 َٔ العقركنيكف ٔٔ
 َٔ العمكنيكف ٕٔ
 ٗٓ الفرزيكف ٖٔ
 َٔ نيكفالفمسطي ٗٔ
 ٗٔ الكنعانيكف ٘ٔ
 َٔ المؤابيكف ُٔ
 ٗٓ اليبكسيكف ُٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-َِٓ- 
 

 : كشؼ الم طمحاتتا عاً 
 

 ال فح  الم طمح ـ
 ُِّ بعؿ ٔ
 ّٗ التجسيـ ٕ
 ّٗ التشبيو ٖ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ُِٓ- 
 

 الوصادر ّالوزاجععاشزاً: 
 

 .القرآف الكريـ
 ـ.ُٖٗٗ –رص قب –العيد القديـ: دار الكتاب المقدس 

 ـ.ُٖٗٗ –قبرص  –نجيؿ: دار الكتاب المقدس اإل
-   – 

 .ـُِٗٗ –العاشرة  –بيركت  –دار العمـ لممبلييف  -األعبلـ : خير الديف الزركمي  .ُ
 إبراىيـ أبك األنبياء : عباس العقاد, دار اليبلؿ, القاىرة .ٕ
جميؿ عبد هللا المصرم,  أىؿ الكتاب في الفتف كالحركب األىمية في القرف األكؿ اليجرم : أثر .ٖ

 ـُٖٗٗمكتبة الدار, المدينة المنكرة , األكلى , 
أثر التيارات المادية في التصكرات الدينية الييكدية كالمسيحية : عبد المعطي محمد بيكمي ,  .ٗ

 ـُْٖٗدار الطباعة الحديثة , القاىرة , 
الة ماجستير, جامعة أـ أثر االنحراؼ العقدم كالفكرم عند الييكد : نجيب حماد المعايطة, رس .ٓ

 ىػَُْٗالقرل, قسـ العقيدة, 
 .ـُُٖٗ –بيركت  –ترجمة سعيد جزائرم  -غام كاركليـ أحجار عمى رقعة الشطرنج :  .ٔ
 ـُْٕٗأخطاء المنيج الغربي الكافدة : أنكر الجندم : دار الكتاب المبناني, بيركت, األكلى,  .ٚ
ة الدعكة اإلسبلمية العالمية, بنغازم, الثانية, األدياف المعاصرة : راشد عبد هللا الفرجاف , جمعي .ٛ

 ـُٖٓٗ
األربعيف في أصكؿ الديف : الفخر الرازم, تحقيؽ أحمد السقا, مكتبة الكميات األزىرية, القاىرة,  .ٜ

 ـُٖٔٗاألكلى, 
أساطير الييكد : لكيس جينز : ترجمة حسف حمدم السماحي, دار الكتاب العربي, دمشؽ,  .ٓٔ

 .ـََِٕاألكلى, 
 .ـََِّنزكؿ : جبلؿ الديف السيكطي, دار الفجر لمتراث, القاىرة, أسباب ال .ٔٔ
استشراؼ مستقبؿ الصراع اإلسبلمي الصييكني, حسني العطار, كتاب المؤتمر العممي  .ٕٔ

 ـَُِْالدكلي السادس, كمية صكؿ الديف, الجامعة اإلسبلمية, غزة, 
 ـُٕٕٗ, األكلى , اإلسبلـ كالتكنكلكجيا : أنكر الجندم , دار االعتصاـ , القاىرة  .ٖٔ
اإلسبلـ في مكاجية االستشراؽ العالمي : عبد العظيـ المطعني, دار الكفاء, المنصكرة,  .ٗٔ

 ـُٕٖٗاألكلى, 
 ـُٕٕٗاإلسبلـ كالفمسفات القديمة : أنكر الجندم , دار االعتصاـ , القاىرة , األكلى ,  .٘ٔ
 ـُٖٗٗلسعكدية, إظيار الحؽ : رحمة هللا اليندم, اإلدارة العامة لمطبع كالترجمة, ا .ٙٔ



 

-ِِٓ- 
 

 –القاىرة  –مكتبة النيضة المصرية  –اعتقاد فرؽ المسمميف كالمشركيف : فخر الديف الرازم  .ٚٔ
 ـُّٖٗ –األكلى 

القاىرة   –دار نيضة مصر   -عمي عبد الكاحد كافي  –األسفار المقدسة في األدياف السابقة    .ُٖ
 ـ.ُْٔٗ –األكلى 

 ـُٕٔٗسابعة, هللا : عباس العقاد, دار المعارؼ, مصر, ال .ٜٔ
كالعيد القديـ : محمد عمي البار , الدار الشامية , بيركت , األكلى ,  هللا كاألنبياء في التكراة .َِ

 ـ.َُٗٗ
 –ب  -                                      

 ـََِّ -األكلى -القاىرة -دار الفجر لمتراث -البداية كالنياية : إسماعيؿ بف كثير .ُِ
 ـُٗٗٗ -اإلسكندرية -دار المعرفة الجامعية -ي ميرافبنك إسرائيؿ : محمد بيكم .ِِ
 ـُٕٗٗ -القاىرة -دار الشركؽ -بنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة : الطنطاكم  .ٖٕ
بنك إسرائيؿ كمكقفيـ مف الذات اإلليية كاألنبياء : عبد الشككر محمد العركسي, رسالة  .ٕٗ

 ـُِٖٗدكتكراه, جامعة أـ القرل, قسـ العقيدة, السعكدية, سنة 
 بياء هللا كالعصر الحديث : أسممنت, دار العصكر لمطبع كالنشر, القاىرة .ٕ٘
, المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية, القاىرة, محمد إبراىيـ الجيكش: البيائية كالبابية  .ٕٙ

 ـُٖٗٗ
البيائية صميبية الغرس إسرائيمية التكجيو: محمكد ثابت الشاذلي مكتبة كىبة, الطبعة  .ٕٚ

 ـُٗٗٗاألكلى,
كمكقؼ اإلسبلـ منيا: دخيؿ هللا محمد األزكرم, رسالة ماجستير, جامعة أـ القرل, البيائية  .ٕٛ

 ـُُٖٗجدة, 
 ىػُِْٔبياف تمبيس الجيمية : ابف تيمية , مطبعة مجمع الممؾ فيد,  .ِٗ

 –ت  -                                      
ثقافة كالعمكـ اإلسبلمية, تأثر الييكدية باألدياف الكثنية : فتحي محمد الزغبي, دار البشير لم .َّ

 ـُْٗٗطنطا, األكلى, 
 ـُْٗٗ –بيركت  –دار الفكر  -تاج العركس مف جكاىر القامكس : المرتضى الزبيدم  .ُّ
تاريخ اإلسبلـ : أبك عبد هللا الذىبي: محمد بف أحمد بف عثماف مؤسسة الرسالة, بيركت,  .ٕٖ

 ـُٖٖٗاألكلى, 
المجيد بدكم, مكتبة عالـ المعرفة, جدة,  التاريخ السياسي كالفكرم لممذىب السني : عبد .ّّ

 ـُّٖٗاألكلى, 



 

-ِّٓ- 
 

  -الرابعة  دار المعارؼ ػػػػ القاىرة ػػػػ -: محمد بف جرير الطبرم   األمـ كالممكؾ تاريخ  .ّْ
 .  ـُٕٗٗ

 ىػػُُُْالتاريخ الييكدم العاـ : صابر طعيمو , بيركت , دار الجيؿ , الثالثة ,  .ٖ٘
سبتمبر : أحمد فؤاد أنكر, مركز الراية لمنشر  ُُلى تاريخ الييكد مف تشكيو األنبياء إ .ٖٙ

 كاإلعبلـ
 ـُْٖٗالتحرير كالتنكير : الطاىر بف عاشكر, الدار التكنسية لمنشر, تكنس,  .ّٕ
تحريؼ رسالة المسيح عبر التاريخ : بسمة أحمد جستينو, دار القمـ, دمشؽ, األكلى,  .ّٖ

 ـَََِ
ر , مركز اإلعبلـ العربي, القاىرة, التطرؼ كالعنؼ في الفكر الييكدم : مجدم أبك عكيم .ّٗ

 ـََِٖاألكلى, 
  –القاىرة  –المكتبة التكفيقية  –التفسير الكبير : فخر الديف الرازم  .َْ
 ـُِٕٗالتفسير كرجالو : محمد الفاضؿ بف عاشكر, دار الكتب العممية, الثانية, بيركت,  .ُْ
 –القاىرة  -ىبة مكتبة ك  -مكتبة الذىبي  -التفسير كالمفسركف : محمد حسيف الذىبي  .ِْ

 ـَََِ -السابعة
 ـََِٕالتناقض في التكراة : حامد عيداف الجبكرم : دار الكتب العممية, بيركت, األكلى,  .ّْ
 ـُٖٕٗالتكراة السامرية : أحمد السقا , دار األنصار , القاىرة ,  .ْْ

 –ج  -
 .ـُْٔٗالجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح : أحمد بف تيمية, مطبعة المدني, القاىرة,  .٘ٗ

 -ح -
 ـُٖٗٗ –األكلى  -مؤسسة الخميج العربي  -حجية التكراة : أحمد الحكفي  .ْٔ
 حقائؽ اإلسبلـ كأباطيؿ خصكمو, عباس العقاد .ْٕ
 حياة بكلس : مرقس داكد , مكتبة المحبة , القاىرة .ٛٗ

 –خ -
دار الكتاب العربي   -محمد خميفة التكنسي –الخطر الييكدم : بركتكككالت حكماء صييكف  .ْٗ

 لرابعة. بيركت ا
 –د -

 ـُٕٗٗدراسات في األدياف : سعكد الخمؼ, مكتبة أضكاء السمؼ, الرياض, األكلى,  .َٓ
 ـََِٖدراسات في األدياف : عماد الديف الشنطي , مكتبة دار المنارة , غزة , الثانية ,  .ٔ٘
 ـُّٕٗدراسات في الكجكدية : عبد الرحمف بدكم, دار الثقافة, بيركت, الثالثة,  .ٕ٘
 بيركت .  –دار الفكر  –التفسير بالمأثكر : السيكطي  الدر النثكر في .ّٓ



 

-ِْٓ- 
 

دكر الييكد في إفساد العقيدة اإلليية : حسف محمد إبراىيـ , رسالة ماجستير , جامعة أـ  .ٗ٘
 ـُٖٓٗالقرل , فرع العقيدة , 

 –ز -
 زاد المعاد : ابف قيـ الجكزية, المكتبة المصرية, القاىرة .٘٘
 ـََِْ –األكلى  –القاىرة  –دار الحديث  –الزىد : أحمد بف حنبؿ  .ٙ٘

 –س -
 –األكلى  –عماف  –مكتبة دنديس  –السامريكف : األصؿ كالتاريخ : إياد ىشاـ الصاحب  .ٕٓ

 ـَََِ
 ـُٕٖٗالساميكف كلغاتيـ : حسف ظاظا , دار القمـ , دمشؽ , األكلى ,  .ٖٓ
 ـُُٕٗ -اإلسكندرية -منشأة المعارؼ -الساميكف كلغاتيـ : حسف ظاظا .ٗٓ
قيدة اإلسبلمية كالفمسفة الغربية, مصطفى حممي, دار الدعكة, الطبعة السمفية بيف الع .َٔ

 ـُُٗٗالثانية,
 .ـُٖٖٗ –القاىرة  –الدار المصرية المبنانية  –سنف أبي داكد : سميماف بف األشعث  .ُٔ
 بيركت. -المكتبة العممية  -السنف : محمد بف يزيد بف ماجو  .ِٔ
تبة الكنائس في الشرؽ األدنى , بيركت , السنف القكيـ في تفسير أسفار العيد القديـ : مك .ّٔ

 ـُّٕٗ
 ـُٖٔٗسير أعبلـ النببلء : الذىبي, تحقيؽ بشار عكاد, مؤسسة الرسالة, بيركت, الثالثة,  .ٗٙ
 السيرة النبكية : ابف ىشاـ, مكتبة آفاؽ, غزة .٘ٙ

 -ش -
شذرات المذاىب : البف عماد : عبد الحي بف أحمد الحنبمي, دار ابف كثير, دمشؽ, األكلى,  .ٙٙ

 ـُٖٔٗ
 ـُٕٔٗالشيكعية كالشيكعييف : عبد الجميؿ شمبي , دار الشركؽ , القاىرة , األكلى ,  .ٚٙ

 –ص -
 ـُٕٗٗ –األكلى  -بيركت  -المكتبة العصرية  -الصحيح : البخارم .ٛٙ
 .    ـُٔٗٗ –الثالثة  –القاىرة  –دار السبلـ  –الصحيح : مسمـ ابف الحجاج القشيرم  .ٗٔ
 ـُٗٗٗالثغمبي, مكتبة السائح, المكصؿ,  الصييكنية تحرؼ اإلنجيؿ : سييؿ .َٕ

 –ط -
 ـُِٗٗطبقات الشافعية الكبرل : عبد الكىاب السبكي, مصر, الثانية,  .ٔٚ
 ـُٓٔٗطبقات األطباء : أحمد بف أبي أصيبعة, مكتبة الحيمة, بيركت,  .ٕٚ
 طبقات المفسريف : محمد بف عمي الداككدم, دار الكتب العممية, بيركت .ٖٚ



 

-ِٓٓ- 
 

 –ع -
ر : محمد بف أحمد الذىبي, دار الكتب العممية, بيركت, األكلى, العبر في خبر مف غب .ٗٚ

 ـُٖٓٗ
العقائد اإلسبلمية : السيد سابؽ , دار الفتح لئلعبلـ العربي , القاىرة , الخامسة عشر ,  .٘ٚ

 .ـ َُُِ
عقائد الييكد مف خبلؿ الحكار مع النبي : عدناف أحمد البرديني, رسالة ماجستير, كمية  .ٙٚ

 ـََُِقيدة, الجامعة اإلسبلمية, غزة, أصكؿ الديف, قسـ الع
 ـََِّعقيدة الييكد في الكعد بفمسطيف : محمد آؿ عمر, مجمة البياف, الرياض, األكلى,  .ٚٚ
 .العقيدة كالشريعة : جكلد زيير , دار الكتب, مصر .ٛٚ
العقيدة الييكدية كخطرىا عمى اإلنسانية : سعد الديف السيد صالح, دار الصفا لمطباعة  .ٕٗ

 ـَُٗٗرة, الثانية, كالنشر, القاى
العنصرية الييكدية كآثارىا في المجتمع اإلسبلمي : أحمد بف عبدهللا الزغبي, مكتبة  .ٓٛ

 ـُٖٗٗالعبيكاف, الرياض, األكلى, 
 ـُٔٗٗة الدنيكرم , دار الكتب المصرية , قتيبعيكف األخبار : ابف  .ٔٛ

 –ؼ -
 .ـُٔٗٗ –كت بير  –دار الفكر  -فتح البارم: شرح صحيح البخارم : أحمد بف حجر  .ِٖ
 ـُٕٕٗمكتبة النيضة المصرية, القاىرة, الثانية عشرة,  أحمد أميف,فجر اإلسبلـ :  .ٖٛ
منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, األكلى,  ,أحمد محمد الجزارفخر الديف الرازم كالتصكؼ :  .ٗٛ

 ـُٖٗٗ
 –األكلى  –بيركت  –دار اآلفاؽ الجديدة  -عبد القاىر البغدادم –الفرؽ بيف الفرؽ   .٘ٛ

 .ـُّٕٗ
 ـ ََِْ -الثانية  -دمشؽ  -األكائؿ لمنشر  -الفرؽ كالمذاىب الييكدية : عبد المجيد ىمك  .ٙٛ
: عمي بف أحمد  –الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ  .ٕٖ  –بيركت  –دار المعرفة  –ابف حـز

 ق.ُّٓٗ –الثانية 
 ـُْٗٗفقو السيرة : محمد الغزالي, دار القمـ, دمشؽ, الخامسة,  .ٛٛ
 ـُٕٖٗ –الثانية  -دمشؽ  -مكتبة دار القمـ  -سرائيمي : حسف ظاظا الفكر الديني اإل .ٜٛ
 ـُٕٔٗفبلسفة اإلسبلـ : فتح هللا خميؼ , دار الجامعات المصرية, اإلسكندرية ,  .ٜٓ
فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية : محسف صالح , مركز اإلعبلـ العربي ,  .ٜٔ

 ـ.ََِّبيركت , األكلى , 
 ـُٖٕٗيد قطب , دار الشركؽ , القاىرة , السابعة , في ظبلؿ القرآف : س .ٕٜ



 

-ِٓٔ- 
 

 
 –ؽ -

 ـُُٕٗ –الثانية  –بيركت  –مجمع الكنائس في الشرؽ األدنى قامكس الكتاب المقدس,  .ّٗ
 ـُٖٖٗ –األكلى  -بيركت –دار الجيؿ  – قصة الحضارة : كؿ ديكرانت : .ٜٗ
, الككيت, األكلى, القضاء عمى الييكد عسكريان : سعد المرصفي, مكتبة المنار اإلسبلمية .ٜ٘

 ـُِٗٗ
قضية األلكىية في األسفار المقدسة : عبد المنعـ فؤاد, مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة, األكلى,  .ٜٙ

 ـ.ََِْ
 –ؾ -

 الكامؿ في التاريخ : عز الديف ابف األثير, دار الطباعة المنيرية, القاىرة .ٜٚ
 ـُٖٔٗ -القاىرة -الكتب التاريخية في العيد القديـ : مراد كامؿ .ٜٛ
 –األكلى  –دمشؽ  –دار القمـ  -يكسؼ نصر هللا  –الكنز المرصكد في قكاعد التممكد    .ٗٗ

 .ـُٕٖٗ
 -ؿ -

 ـُٖٖٗ –األكلى  –بيركت  –دار الجيؿ   -لساف العرب : محمد بف مكـر بف منظكر  .ََُ
لساف الميزاف : ابف حجر العسقبلني : تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد, دار الكتب العممية,  .ٔٓٔ

 ـُٔٗٗلى, بيركت, األك 
ليس لمييكد حؽ ديني أك تاريخي في فمسطيف: صالح الرقب, جمعية أىؿ السنة, غزة,  .ٕٓٔ

 ـَُِّالثانية, 
 –ـ -

 .الماسكنية : محمد عمي الزغبي , بيركت , المكتبة الثقافية .َُّ
 .المجتمع الييكدم : زكي شنكدة, مكتبة الخانجي, القاىرة .َُْ
ية :السيد سبلمة غنمي, مطابع الكليد, محمد كاألنبياء في المصادر الييكدية كالنصران .َُٓ

 ـََِّالقاىرة, 
 ـُّٕٗ –مصر  –دار المعارؼ  –مختار الصحاح : محمد الرازم .َُٔ
 مخطكطات قمراف .َُٕ
مناظرات جرت في ببلد ما كراء النيريف : اإلماـ فخر الديف الرازم, مطبعة مجمس دار  .ٛٓٔ

 ىػُّٓٓالمعارؼ العثمانية, حيدر آباد, اليند, األكلى, 
مقاؿ نشر في مجمة  –ة الييكد بيعقكب عميو السبلـ : مصطفي فيمي أبك المجد ما عبلق .ٜٓٔ

 ـُّٗٗسنة  –العدد الثامف السنة الثالثة كالعشركف  –التكحيد 



 

-ِٕٓ- 
 

المجامع النصرانية كدكرىا في تحريؼ المسيحية : سمطاف عبد الحميد سمطاف, مطبعة  .ٓٔٔ
 ـَُٗٗاألمانة, القاىرة, األكلى, 

كزارة الشؤف اإلسبلمية كاألكقاؼ   -مجمع الممؾ فيد  -بف تيمية مجمكع الفتاكل : أحمد  .ُُُ
 ـ.ََِْ –السعكدية 

 –الثالثة  –القاىرة  –دار الفكر العربي  – محاضرات في النصرانية : محمد أبك زىرة .ُُِ
 ـ.ُٔٔٗ

 ـُٕٕٗالمخططات التممكدية : أنكر الجندم , دار االعتصاـ , القاىرة , الثانية ,  .ٖٔٔ
 ـَُٗٗكراة كالعيد القديـ : محمد عمي البار, دار القمـ, دمشؽ, األكلى, المدخؿ لدراسة الت .ٗٔٔ
 ـُّٖٗمذاىب فكرية معاصرة : محمد قطب , دار الشركؽ , القاىرة , األكلى ,  .٘ٔٔ
 –دار الجيؿ  –صفي الديف البغدادم  –مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع  .ٙٔٔ

 ـُِٗٗ –االكلى  -بيركت
 –األكلى  –القاىرة  –دار الحديث  –شرح كتحقيؽ أحمد شاكر  – المسند : أحمد بف حنبؿ .ٚٔٔ

 .ـُٓٗٗ
 ـُٖٗٗ –الثانية  –بيركت  – دار المأمكف لمتراث -المكصمي  المسند : أبك يعمى .ُُٖ
 –دار المعارؼ  – جينبير , ترجمة عبد الحميـ محمكدشارؿ : نشأتيا كتطكرىا المسيحية  .ُُٗ

 .القاىرة 
 .الشركؽ, القاىرةمشاىد القيامة : سيد قطب, دار  .ٕٓٔ
مشكمة الحرية في الفمسفة الكجكدية : سعد عبد العزيز صابر , مكتبة األنجمك المصرية ,  .ٕٔٔ

 ـَُٕٗالقاىرة , 
مشكبلت العقيدة النصرانية :سعد الديف صالح, دار األرقـ لمطباعة, القاىرة, الثالثة,  .ٕٕٔ

 ـُِٗٗ
 ـُٕٕٗالمصباح المنير : أحمد الفيكمي, دار المعارؼ, األكلى,  .ٖٕٔ
مصطفى محمكد كآراؤه االعتقادية : رسالة ماجستير , مقدمة لكمية أصكؿ الديف , الجامعة  .ٕٗٔ

 ـَُِْاإلسبلمية , غزة , لمباحث حسني العطار , 
 ـَُٖٗ –القاىرة  –دار نيضة مصر لمطباعة  -مطمع النكر : عباس العقاد  .ٕ٘ٔ
ي, دار ابف معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ : حافظ بف أحمد حكم .ٕٙٔ

 ـَُٗٗالقيـ, الدماـ, األكلى, 
 ـُُٗٗمعجـ البمداف : ياقكت الحمكم, دار الكتب العممية, بيركت, األكلى,  .ٕٚٔ
معرفة أخبار الرجاؿ : محمد الحسف الطكسي, مؤسسة النشر اإلسبلمي, إيراف, األكلى,  .ٕٛٔ

 ىػُِْٕ



 

-ِٖٓ- 
 

 .بيركت -البازمفردات القرآف : الراغب األصفياني, .)الحسيف بف عمي(, مكتبة نزار  .ٜٕٔ
 -الخامسة -دار الحرية لمطباعة -مفصؿ العرب كالييكد في التاريخ : أحمد سكسة .ٖٓٔ

 ـُُٖٗ
 .ـُٖٕٗمكايد ييكدية عبر التاريخ : عبد الرحمف الميداني, دار القمـ, دمشؽ, الثانية,  .ٖٔٔ
المبلئكة المقربكف : محمد عبد الكىاب العقيؿ , دار أضكاء السمؼ , الرياض , األكلى ,  .ٕٖٔ

 .ـََِِ
المبلئكة كالجف دراسة مقارنة : مي حسف المدىكف , رسالة دكتكراه , جامعة أـ القرل ,  .ٖٖٔ

 ىػَُّْكمية أصكؿ الديف , قسـ العقيدة , 
 ـُٖٔٗالمنجد : دار المشرؽ بيركت, الثانية كالعشركف,  .ٖٗٔ
 ـُِٗٗالمنطمؽ الفكرم عند الرازم : محمد العربي, دار الفكر المبناني, بيركت, األكلى,  .ٖ٘ٔ
 ـََِْمنياج السنة النبكية : أحمد بف تيمية, دار الحديث, القاىرة, األكلى,  .ٖٙٔ
منيج الرازم في الرد عمى النصارل : سميحة الكاحدم, رسالة ماجستير, جامعة الحاج  .ٖٚٔ

 ـََُِلخضر, باتنة, الجزائر, كمية أصكؿ الديف, 
الفكر العربي , مكسكعة األدياف السماكية كالكضعية : يكسؼ عبيد )الييكدية( , دار  .ٖٛٔ

 .بيركت , الثانية
 ـُِٗٗمكسكعة أعبلـ الفمسفة, ركني ليمي ألفا, دار الكتب العممية, بيركت, األكلى,  .ٜٖٔ
 –األكلى  -القاىرة  -مطبعة أطمس  -مكسكعة تاريخ األقباط )الييكدية( : زكي شنكدة  .ٓٗٔ

 ـُٔٔٗ
 القاىرة . -دار الشعب  -المكسكعة العربية الميٌسرة : جامعة الدكؿ العربية  .ُُْ
 -األكلى  –المنصكرة  –مكتبة اإليماف  -مكسكعة الفرؽ كاألدياف : إسبلـ محمكد دربالة  .ُِْ

 .ـ ََِٕ
 –المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية  -مكسكعة الفرؽ كالمذاىب في العالـ اإلسبلمي  .ُّْ

 .ـََِٗ –األكلى  –مصر 
حفيظ, دار ابف الجكزم, أبك الخير : حسف عبد ال –المكسكعة المفصمة في الفرؽ كاألدياف  .ُْْ

  ـ.َُُِالقاىرة, األكلى, 
 .ـُِٗٗ –الثانية  -بيركت –دار العمـ لممبلييف -مكسكعة المكرد : منير البعمبكي  .ُْٓ
مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية : عبد الكىاب المسيرم , دار الشركؽ , القاىرة ,  .ٙٗٔ

 ـََِّاألكلى , 
إعداد أنفاؿ يحيى  -ير الكبير : رسالة ماجستير مكقؼ الرازم مف القضاء كالقدر في التفس .ٚٗٔ

 ـَُُِ –جامعة أـ القرل  -إماـ 



 

-ِٓٗ- 
 

الكتب الثقافية  مؤسسة  -المندكه السعيد هللا عبد أبك : تحقيؽ رستاني,يكالنحؿ: الش الممؿ .ٛٗٔ
 ـُْٗٗ -األكلى –لبناف  -

 ـُٖٔٗلى, منياج السنة : ابف تيمية, تحقيؽ محمد رشاد سالـ, طبعة الييئة العممية, األك  .ٜٗٔ
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 حادي عشر: فيرس الم ض عات
 
 العاـ الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس

 أ الشكر

 ب اإلىداء

 ج المةدم 

 د أىمية المكضكع

 د ب اختيار المكضكعاسبأ

 د منيج البحث

 د طريقة البحث

 ىػ الدراسات السابقة

 ك خطة البحث

 ُ التمييد

 ُّ الرازي مف حة ة  ال ي د   فاتيـ الف ؿ األ ؿ: م قؼ الفخر

 ُْ  نشأة ال ي د    ماؤىـ   ىـ الفرؽ ال ي د  المبحث األ ؿ: 

 ُٓ نشأة الييكد كأسماؤىـالمطمب األ ؿ: 

 َِ عبلقة الييكد ببني إسرائيؿطمب الثاني: الم

 ِِ أىـ الفرؽ الييكدية المطمب الثالث: 

 ِٕ  ي د عند هللا,  نعـ هللا عم يـ المبحث الثاني: منزل  ال

 ِٖ منزلة الييكد عند هللا تعالى المطمب األ ؿ: 
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 ِّ نعـ هللا تعالى عمى الييكد  :المطمب الثاني

 ّٗ  تعالى لم ي د : عةاب هللالثالثالمبحث ا

 َْ اب هللا تعالى لمييكد في الدنيا عق: المطمب األ ؿ

 ْٖ اآلخرة  عقاب هللا تعالى لمييكد في :المطمب الثاني

 َٓ ي مف عة دة األل ى   عند ال ي د الف ؿ الثاني: م قؼ الفخر الراز 

 ُٓ م قؼ ال ي د مف الذات اإللي    المبحث األ ؿ:

 ِٓ ة الكلد إلى هللا تعالىنسبالمطمب األ ؿ: 

 ٓٓ األخرل عبادة آلية الشعكبالمطمب الثاني: 

 ِٔ التمرد عمى أكامر هللا كتعميماتوالمطمب الثالث: 

 ٕٔ الزعـ بأف هللا خاص بيـالمطمب الرابع: 

 ٖٔ م قؼ ال ي د مف ال فات اإللي    المبحث الثاني:

 ٕٖ عقيدة التجسيـ عند الييكدالمطمب األ ؿ: 

 ٓٗ اـ هللا تعالى بالنقائص كالمعائباتيالمطمب الثاني: 

 َُٖ  النب ات  الغ ب اتالف ؿ الثالث: م قؼ الفخر الرازي مف عة دة ال ي د في 

 َُٗ ي النب ة  األنب اء عم يـ ال بلـم قؼ الرازي مف عة دة ال ي د ف المبحث األ ؿ:

 َُُ مكقفيـ مف األنبياء مطمقان المطمب األ ؿ: 

 ُُٖ اء كتكذيب األنبياء عمييـ السبلـإيذلمطمب الثاني: ا

 ُِٓ سبلـقتؿ األنبياء عمييـ الالمطمب الثالث: 

 َُّ عمييـ السبلـ بالنقائص كالمعائب كصؼ األنبياءالمطمب الرابع: 

 ُِْ زي مف عة دة ال ي د في المبلئك  المبحث الثاني: م قؼ الرا
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 ُّْ في حقيقة المبلئكةفو مف عقيدتيـ مكق المطمب األ ؿ:

 ُْٔ عمكمان  مكقفو مف عقيدتيـ في المبلئكةالمطمب الثاني: 

 ُّٓ كقؼ الييكد مف جبريؿ كميكاؿ خاصةمالمطمب الثالث: 

 ُٕٓ .الكتب السماكية  مكقؼ الرازم مف عقيدة الييكد فيالمبحث الثالث: 

 َُٕ رخاليـك اآل مكقؼ الرازم مف عقيدة الييكد في :رابعال المبحث

 ُٕٔ ف عبلق  ال ي د بغ رىـ مف األمـ م قؼ الرازي مالف ؿ الرابع: 

 ُٕٕ  ي د مف الن ارى م قؼ الرازي مف م قؼ ال المبحث األ ؿ:

 ُٖٕ عداؤىـ لمنصارلالمطمب األ ؿ: 

 ُّٖ  تحريفيـ لرسالة عيسى المطمب الثاني: 

 ُُٗ م ف قد مًا  حد ثًا ي د مف الم مالمبحث الثاني: م قؼ الرازي مف م قؼ ال 

شعاؿ الحركب ضدىـ بثالمطمب األ ؿ:   ُِٗ الفتف بينيـ كا 

 ُٔٗ تأليب المنافقيف ضد المسمميفالمطمب الثاني: 

 ُٗٗ ي نشأة الفرؽ الخارجة عف اإلسبلـدكرىـ فالمطمب الثالث: 

 َِٗ عقيدة الييكد في فمسطيفالمطمب الرابع: 

 ُِٓ ف الشع ب األخرى : م قؼ ال ي د مالمبحث الثالث

شعاؿ الحركب بينيـبث المطمب األ ؿ:   ُِٔ الفتف بينيـ كا 

 َِِ دكرىـ في نشأة المذاىب الفكريةالمطمب الثاني: 

 ِِٔ  النتائج  الت   ات
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 ِِٖ  الفيارس العام 

 ِِٗ كشؼ اآليات القرآنية

 ِّٖ كشؼ األحاديث النبكية

 ِّٗ كشؼ فقرات التكراة

 ِْٓ اإلنجيؿ تكشؼ فقرا

 ِْٔ المترجـ ليـ كشؼ األعبلـ

 ِْٕ كشؼ األماكف كالبمداف

 ِْٖ كشؼ الفرؽ كالجماعات

 ِْٗ كشؼ القبائؿ كاألمـ

 َِٓ كشؼ المصطمحات

 ُِٓ كشؼ المصادر كالمراجع

 ُِٔ فيرس المكضكعات

 ِٓٔ بالمغة العربية ممخص البحث

 ِٕٔ ة اإلنجميزيةالممخص بالمغ
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 ص البحثممخ
 الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد.     

 :كبعد
كالذم جاء في مقدمة  (,م قؼ فخر الد ف الرازي مف العةائد ال ي د  )تناكلت في بحثي      

 :  ى  كاآلتيكتمييد كأربعة فصكؿ, 

اره كالصعكبات التي كاجييا الباحث أثناء المقدمة كتحتكم عمى أىمية المكضكع, كأسباب اختي   اًل:
 بحثو, كخطة البحث, كمنيج البحث الذم اتبعتو أثناء الدراسة .

 شيكخو كتبلميذهتناكلت مف خبللو حياة اإلماـ الرازم كعقيدتو كمكانتو العممية,  :التمي د ثان ًا:
 كمؤلفاتو كأقكاؿ العمماء فيو.

عف الييكد مف حيث نشأتيـ كأسماؤىـ, كأىـ فرقيـ,  تناكلت الحديث فيو :الف ؿ األ ؿ ثالثًا:
 كمنزلتيـ كنعـ هللا عمييـ, كعقاب هللا تعالى ليـ .

بينت فيو مكقؼ الرازم مف عقيدة األلكىية عند الييكد, مف الذات اإلليية,  الف ؿ الثاني: رابعًا:
 كمف الصفات اإلليية.

دة الييكد في األنبياء كالمبلئكة كالكتب بينت فيو مكقؼ الرازم مف عقي الف ؿ الثالث: خام ًا:
لسماكية, عقيدة الييكد في النبكة كاألنبياء عمييـ السبلـ, عقيدة الييكد في المبلئكة, عقيدة الييكد ا

 في الكتب السماكية كاليـك اآلخر.

بينت فيو مكقؼ الرازم مف عبلقة الييكد بغيرىـ مف األمـ, مكقؼ الييكد الف ؿ الرابع :   اد ًا:
 مف النصارل, مكقؼ الييكد مف المسمميف قديمان كحديثان, مكقؼ الييكد مف الشعكب األخرل.

 كتتضمف أىـ النتائج, كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ دراستو . الخاتم  :  ابعًا:

أكثر القرآف الكريـ مف الحديث عف الييكد صفاتيـ كأخبلقيـ, حتى زادت عدد اآليات التي  .ُ
 عنيـ عف خمسمائة آية. تحدثت

يعتبر اإلماـ فخر الديف الرازم مف العمماء القبلئؿ الذيف فضحكا مكاقؼ الييكد كأباف صفاتيـ  .ِ
 كأخبلقيـ كطبائعيـ.

 خاطب هللا سبحانو الييكد بعدة أسماء منيا بنك إسرائيؿ كالييكد. .ّ
أنعـ هللا بيا عمى  كضح اإلماـ فخر الديف الرازم أف القرآف الكريـ أكثر مف ذكر النعـ التي .ْ

 الييكد.
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كضح اإلماـ فخر الديف الرازم أف الييكد حاؿ كفرىـ كعصيانيـ عاقبيـ هللا بأشد صنكؼ  .ٓ
 العذاب, كبأنكاع متعددة كمختمفة منو.

 بٌيف اإلماـ فخر الديف الرازم مكقؼ الييكد مف اإليماف با ككفرىـ بو. .ٔ
ف بالمبلئكة كاألنبياء كالرسؿ, كاالفتراء عمييـ بٌيف اإلماـ فخر الديف الرازم مكقفيـ مف اإليما .ٕ

 باألكاذيب.
 , كمعاداتيـ لمدعكة الجديدة.بٌيف اإلماـ فخر الديف الرازم مكقفيـ مف رسالة محمد  .ٖ

 الت   ات:  :ثامناً 
 أكصي نفسي كأخكاني بتقكل هللا كلزـك طاعتو. .ُ
 فساد عقائد الييكد كأخبلقيـ.اىتماـ الجامعة كالجيات الرسمية في الببلد بالتركيز عمى بياف  .ِ
 تكصية بدراسة صفات الييكد مف خبلؿ التكراة كالتممكد. .ّ
 إفراد بعض الدراسات عف كتاب بركتكككالت حكماء صييكف. .ْ
 دراسة صفات الييكد كأخبلقيـ عند العمماء المعاصريف. .ٓ
 التركيز عمى دراسة الفكر الييكدم كالصييكني كبياف فساده.  .ٔ
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ABSTRACT 

Praise be to Allah , prays and peace to our prophet Mohammed peace be 

upon hi m … 

I explained in my research (Fakhr Al Deen Al Razy's point of view and his 

attitude from the moral constitutions and dogma of Judaism) which I 

mentioned in an introduction , preface and four chapters , as the following 

:- Introduction : consists of the importance of subject , the reasons of 

choice , the obstacles of researcher in his study , the plan of study and the 

method of study which I follow . 

- Preface : I explained the life of Imam Al Razi , his ideology , his academic 

position , his old men and pupils , references , and the opinions of scholars 

- The First Chapter : it consists of four parts , explained the early life and 

the growth of Judaism , their names , bands , positions , and the bless of 

GOD for them as well as his punishment . 

- The Second Chapter : consists of  two parts , explained . Al Razy's point of 

view and his attitude  for the Jewish's beliefs of GOD . 

- The Third Chapter : consists of three parts : 

The view of Al Razi for Jewish's dogma in messengers , angels , and the 

monotheistic religions and the day of end for Jewish . 

- The Fourth Chapter : consists of three parts : 

The view and attitude of AL Razi for the realation of Jewish with other 

nations , their attitudes with Christians , and Muslims now and the past . 

-Conclusion : Includes , the important results and recommendations which 

the research achieved as :  

 . Holy Quran mentioned Jewish largely in many postion , their 

characters , and features , and the verses which  Quran 

mentioned , reached five hundred ones . 

 . Imam Fakher Al Deen Al Razi is considered one of most scholars 

who wrote about Jewish and exposure their situation , and action , 

their feature , and habitsd . 
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 . Imam Fakher Al Deen Al Razi showed that Holy Quran largely 

mentioned the blessing of GOD for Jewish . 

 . Imam Fakher Al Deen Al Razi explained that when Jewish 

disobedient and un believed in GOD , Allah punished them with the 

greatest kind of torture in different ways . 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


