هل المسيح إله مضل يتكلم بأمثال لكيال يرجعوا فال يغفر لهم؟ مرقس  4ومتى  31ولوقا 8

الشبهة

يعترض النصارى على بعض التعاليم واالحكام والشرائع فى االسالم  ,وعلى الرغم من أن بعض
هذه االعتراضات فى غير محلها من حيث انها تكون بسبب سوء الفهم أو افتراض احكام غير
موجوده اصال فى االسالم اال اننا فى هذه المقاله نعرض بعض هذه االعتراضات كما يلى:
يقول القرآن الكريم:
ِِ
ِِ
ين َك َفُروا م ْكُرُهم َوصُّدوا َع ِن َّ ِ ِ
َّللا َف َما َل ُه ِم ْن َهادٍ) الرعد ()11
َب ْل ُزِّيِ َن لَّلذ َ
َ ْ ُ
السبيل َو َم ْن ُي ْضلل َّ ُ
يعترض النصرانى ويحتج بما ورد فى هذه االيه أن اله االسالم يضل الناس.
نقول له قبل أن تعترض هل قرأت كتابك ؟
هللا .وأ َّ ِ
وت ِ
انجيل مرقص َ :4فَقال َلهمَ « :ق ْد أُع ِطي َل ُكم أَن َتع ِرُفوا ِسَّر مَل ُك ِ
ين ُه ْم ِم ْن َخ ِار ٍج
َما َّالذ َ
ْ َ ْ ْ ْ
َ
َ ُْ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َف ِباألَم َث ِ
ين َوالَ َيْن ُ
ين َوالَ
ظُرواَ ،وَي ْس َم ُعوا َسامع َ
ال َي ُكو ُن َل ُه ْم ُك ُّل َش ْي ٍء 31,ل َك ْي ُيْبصُروا ُمْبص ِر َ
ْ
اه ْم».
َي ْف َه ُموا ،لَِئالَّ َيْرِج ُعوا َف ُت ْغ َفَر َل ُه ْم َخ َ
ط َاي ُ

الرد

الحقيقة الشبهة ناتجة عن سوء فهم صحيح لما تقوله االعداد سواء عن دون قصد بسبب جهل
أو عن قصد بغرض تدليس
فالمسيح وضح في كالمه جيدا ان الذي يرفض أن يرجع بحرية أرادته هو االنسان وليس المسيح
هو الذي يرفض أن يجعله يرجع
وهذا الكالم لم يكتبه لنا معلمنا مرقس البشير فقط بل كتبه المبشرين الثالثة متى ومرقس ولوقا
وبدراسة نص كالمهم نتأكد من هذا
أنجيل متى 31
 9: 31من له اذنان للسمع فليسمع
أوال المسيح عندما قال مثل الزارع وهدفه أن يفكروا ويتساءلوا ويبحثوا وان يأتوا ويسالوه فيجيبهم.
فلهذا قال لهم من له اذنان للسمع فليسمع فهنا يوضح السيد المسيح أن هناك نوعين من البشر
من يريد أن يسمع ويفهم ويثبت هذا بالبحث عن اإلجابة لكي يفهم وينفذ ما تعلمه بال عناد.
ومن ال يريد أن يفهم بل يريد أن يقاوم.
واختيار كل منهم بحرية ارادته والرب ال يجبر أحد
وسنجد السيد المسيح في انجيل لوقا ينصحهم ان يسمعوا ويفهموا ويقول فانظروا كيف تسمعون
أي كونوا ممن يريدون فيسمعون ويطلبون ويتأملون وينفذون

فالمثل هو مثل رشف الغالل يفصل الحبوب من القشور فالمثل يوضح ما في قلب األنسان
فاإلنسان الجيد سيسمع المثل وسياتي للمسيح يطلب منه ان يشرحه له لكي يدركه جيدا وينفذه
أما االنسان الرديء سيسمع المثل ولن يطلب الفهم بل سيرفض ويعترض ويعاند فقط.
فالتالميذ ليس فقط طلبوا من المسيح أن يشرح لهم المثل بل طلبوا منه أيضا ان يوضح لهم
حكمته من استخدام االمثال
مت  31: 31فتقدم التالميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال
أوال من هم التالميذ؟ هو ال يقصد االثني عشر واال كان حدد االثني عشر ولكن هنا يقصد كل من
اتبع المسيح ولم يعاند بل قبل كالم المسيح فهم جزء من الجموع الذي أتى لالستماع والتعلم وبعد
أن قال المسيح مثاله سألوه ان يشرح لهم فهم من النوع االول
فالتالميذ هنا الحظوا انه يقصد حكمة معينة من استخدام االمثال فيستوضحوا ما هي فيبدأ المسيح
يشرحها لهم ويقول
مت  33: 31فأجاب وقال لهم ألنه قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات واما ألولئك
فلم يعط
فالنوع األول الذي يطلب ويسمع وينفذ هذا يفوز بملكوت السماوات اما النوع الثاني الذي يعاند
ويرفض وال يطلب التوضيح والمعنى الحقيقي هذا ال يفوز بملكوت السماوات
مت  31: 31فان من له سيعطى ويزاد واما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه

الرب يؤكد ان حكمة من له يعطي فيزاد هو عن تالميذه الي اعطي لهم ان يفهموا أكثر معني
األمثال وان يفهموا أكثر من اليهود اسرار ملكوت السماوات اما اليهود فيتركهم في عماهم الروحي
المصرين عليه والدليل ان من له يعطي هو انه قال للتالميذ معها اعطي لهم اي ان الكالم عن
التالميذ وايضا تعبير كيف تسمعون الن من له سيعطي فأيضا يؤكد ان المقولة مقصود بها تفسيره
للتالميذ.
الرب يسوع ذكر مثل الزارع للشعب كله وبعد هذا شرح تفسيره لتالميذه فقط وفي اثناء كالمه مع
تالميذه في تفسير المثال قال له من له سيعطي فيزداد اي من كان أميًنا وقد حرص أن يفتش
فيوما ويذوق حالوة أسرار ملكوت هللا اي
يوما ً
على الحق ،سيعطيه السيد أن يفهم ،وينمو فهمه ً
ان كالمه عن ازدياد فهم معني امثال الرب يسوع ومن هم الذي لهم ان يعطي فيزدادوا هم تالميذ
الرب يسوع المسيح .فهو يوضح الن تالميذه امناء سيزدادون وبقدر ما يكون اإلنسان أميًنا ينمو
في استيعاب أسرار ملكوت هللا ،وكلما ينمو يرتفع مستوى التعليم ويرتفع مستوى كشف أمور
أما النفس الرافضة غير األمينة مثل اليهود بل المستهترة أو المعاندة فهذه ال ُيعطى
ملكوت هللاِّ .
لها أي فهم = أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه= ما الذي كان عند هذه النفس ،كان لها
الذكاء العادي والضمير وكان لها بعض المفاهيم الروحية ولكن أمام عناد هذه النفس واستهتارها
تفقد حتى ذكاءها العادي وتطفئ الضمير ،وتفقد حتى مفاهيمها الروحية السابقة ويدخل اإلنسان
في ظالم روحي ويفقد حكمته ويصبح ضميره ميت .وهذه الحالة األخيرة كانت هي حالة الشعب
اليهودي والفريسيين والكتبة .هؤالء كان لهم الناموس والنبوات تشهد للمسيح وأمام عنادهم فقدوا
حتى تمييز النبوات ،والحظ أنهم كانوا يفهمون هذه النبوات إذ حين سأل المجوس عن المسيح

كان هناك من يعلم أن المسيح يولد في بيت لحم .ولكن أمام عنادهم فهم فقدوا حتى فهم نبوات
كتابهم عندما بدأت تتحقق أمامهم .لقد صاروا مبصرين ال يبصرون وسامعين ال يسمعون وال
يفهمون وهم أروا السيد ولم يعرفوه وسمعوه ولم يميزوا صوته اإللهي بسبب عنادهم
مت  31: 31من اجل هذا أكلمهم بأمثال ألنهم مبصرين ال يبصرون وسامعين ال يسمعون وال
يفهمون
فالمسيح يوضح ان الفئة الثانية من اليهود المعاندين هم يبصروا مثل المعجزات ولكنهم يعاندوا
كلما لو كانوا لم يبصروا شيء بسبب عنادهم ويسمعون كالم المسيح الذي يثبت سلطانه وحكمته
ولكن بسبب عنادهم كأنهم لم يسمعوا شيء وكأن المسيح لم يشرح لهم شيء .وهذا نفس حال
المشككين هذه األيام فيتساءلون بأسلوب تشكيكي عن شيء ومهما نشرح لهم بأدلة من الكتاب
المقدس نجد ردهم كما لو كنا لم نقول شيء ويستمروا يكرروا الشبهة فقط هذا يوضح أنهم من
النوع الثاني المعاند فقط.
مت  34: 31فقد تمت فيهم نبوة اشعياء القائلة تسمعون سمعا وال تفهمون ومبصرين تبصرون
وال تنظرون
ألن أنجيل متى لليهود فيكلمهم عن النبوات التي تؤكد أن يسوع هو المسيح الذي ينتظروه.
مت  31: 31الن قلب هذا الشعب قد غلظ واذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئال يبصروا
بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم

وهنا يوضح المسيح بعد أخر مهم أن سبب رفض السؤال عن التفسير والعناد هو ليس فقط
الختالف فكر ولكن بسبب غالظة قلب وهو الذي جعل العين غير مبصرة واالذن غير سامعة.
فاإلنسان بقلبه هو الذي بحرية ارادته يختار ان يقبل وان يطلب ان يسمع أكثر ويأخذ تفسير
ليعمل به وبحريته يغلظ قلبه ويعاند وال يطلب أن يسمع أكثر.
وهنا يتضح أن المثال ليس فقط يفصل بين المعاند ألنه لم يفهم والذي يبحث عن المعنى ألنه
مشتاق للعمق أكثر بل المثل هو في الحقيقة يوضح أن قلب الشخص هو حساس لسماع صوت
الرب أم قلب غليظ قاسي معاند مثل قلب فرعون ولن يهتم بأن يسال عن معنى المثال بل يكتفي
بالعناد فقط.
وأكبر دليل أن المثال لم يكن واضح للتمام فالذين لم يهتموا بسؤال المسيح عن معناه هم معاندين
والذين اهتموا بأن يسألوه عن معناه هم الطالبين الحقيقيين.

انجيل مرقس 4
ال َل ُه ْم« :م ْن َل ُه أُ ُذَن ِ
لس ْمعَِ ،فْلَي ْس َم ْع»
ان لِ َّ
ُ 9ث َّم َق َ
َ
المسيح أول ما انتهى من االمثال قل لهم لو لكم بالفعل اذان تطلب السمع فاسمعوا واطلبوا
لتسمعوا أكثر ولكن المعاند يرفض أن يسأل
ِ
ين َح ْوَل ُه َم َع اال ْثَني َع َشَر َع ِن اْل َم َث ِل،
ان َو ْح َد ُه َسأََل ُه َّالذ َ
َ 31وَل َّما َك َ
ْ

هذا يؤكد ما قلته سابقا أن التالميذ ليس المقصود بهم االثني عشر فقط فهنا يكشف لنا مرقس
البشير أن الذي طلب معنى المثل هو ليس من االثني عشر بل من الذي اشتاق ان يعرف معنى
المثل وسال وهذا اثبت ان قلبه حساس لسماع صوت الرب وهو من النوع األول الذي اختار بحرية
ارادته ان يسمع .اما الباقيين الذين لم يسألوا هم اختاروا بحرية ارادتهم الرفض
هللا .وأ َّ َّ ِ
وت ِ
َ 33فَقال َلهمَ « :ق ْد أُع ِطي َل ُكم أَن َتع ِرُفوا ِسَّر مَل ُك ِ
ين ُهم ِم ْن َخ ِار ٍج َف ِباألَم َث ِ
ال َي ُكو ُن
ْ َ ْ ْ ْ
َ
َما الذ َ ْ
َ ُْ
ْ
َ
َل ُه ْم ُك ُّل َشي ٍء،
ْ
من الخارج آلنه أصر بحرية ارادته ان يبقى في الخارج وعاند وليس مثل الذي دخل وطلب من
المسيح أن يشرح له أكثر ألنه مشتاق أن يسمع أكثر .وهذا الذي يظهر اشتياقه يفوز بأسرار
رائعة وكنوز جميلة في معاني الكتاب المقدس.
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين َوالَ َي ْف َه ُموا ،لَِئالَّ َيْرِج ُعوا َف ُت ْغ َفَر َل ُه ْم
ين َوالَ َيْن ُ
ظُرواَ ،وَي ْس َم ُعوا َسامع َ
 31ل َك ْي ُيْبصُروا ُمْبص ِر َ
اه ْم».
َخ َ
ط َاي ُ
الذين بحريتهم اختاروا ان يعاندوا ويبقوا في الخارج هم اختاروا هذا لكي يعانوا في ما ابصروا
وكأنهم لم ينظروا ورغم أنهم سمعوا كلمات النعمة بسبب عنادهم رفضوا وكأنهم لم يفهموا شيء.
وبسبب عنادهم هذا ينتهي بهم الموقف أنهم لم يرجعوا الي المسيح ويطلبون غفرانه لخطاياهم
فلهذا لم يفوزوا بمغفرة خطاياهم بسبب عنادهم وقساوة قلبهم.
ونفس المعنى ما قاله لوقا البشير

انجيل لوقا 8
ط آ َخُر ِفي األَْر ِ
ال ه َذا َوَن َادىَ « :م ْن َل ُه
الصالِ َح ِةَ ،فَل َّما َنَب َت َصَن َع َث َمًار ِمَئ َة ِض ْع ٍ
ض َّ
َ 8و َسَق َ
ف»َ .ق َ
أُ ْذَن ِ
لس ْم ِع َفْلَي ْس َم ْع!».
ان لِ َّ
هو ينادي ويطلب منهم ان يفتحوا اذانهم ويسمعوا وال يغلقوا اذانهم لكي تكون لهم فرصة
الخالص .إذا إرادة المسيح الواضحة هو ان كلهم يخلصون
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :1
ِ
َّال ِذي ي ِر ُيد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
ق ُي ْق ِبُلو َن.
َن َجم َ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،واَِلى َم ْع ِرَفة اْل َح ِِّ
ُ

سفر إشعياء 11 :41
اصي األَر ِ ِ
اخُلصوا يا ج ِميع أَ َق ِ
ِ ِ
س آ َخَر.
اْل َتف ُتوا ِإَل َّي َو ْ ُ َ َ َ
ْ
هللا َوَلْي َ
ض ،أل َِّني أََنا ُ

سفر حزقيال 11 :38
الر ُّب .أَالَ ِبُر ُج ِ
الشِِّر ِ
طُرِق ِه َفَي ْحَيا؟
السِِّيُد َّ
وع ِه َع ْن ُ
ول َّ
ُسُّر ِب َم ْو ِت ِِّ
َه ْل َم َسَّرًة أ َ
ير؟ َيُق ُ

سفر حزقيال 33 :11

السِيد َّ ِِ
الشِِّر ِ
الشِِّر ُير َع ْن
جع ِِّ
ُسُّر ِب َم ْو ِت ِِّ
يرَ ،ب ْل ِبأ ْ
ول َّ ِّ ُ
َن َيْر َ
الر ُّب ،إِّني الَ أ َ
ُق ْل َل ُه ْمَ :ح ٌّي أََناَ ،يُق ُ
طرِق ُكم َّ ِ
َ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل؟
الرِد َيئة! َفلِ َما َذا َت ُم ُ
وتو َن َيا َبْي َت إ ْسَرائ َ
ط ِريقه َوَي ْحَيا .اْرج ُعواْ ،ارج ُعوا َع ْن ُُ ُ

سفر األمثال 13 :8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 31 :1
ِ
َن هللا هو اْلع ِ
َج ِل اْل َم َسَّرِة.
ام ُل ِف ُ
َن ُت ِر ُيدوا َوأ ْ
يك ْم أ ْ
َن َت ْع َمُلوا م ْن أ ْ
أل َّ َ ُ َ َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 9 :1
ِِ
التبا ُ ِ
ِ
َن َي ْهِل َك
طأُ َّ
الَ َي َتَبا َ
اء أ ْ
الر ُّب َع ْن َو ْعده َك َما َي ْحس ُب َق ْوٌم َّ َ
ط َؤ ،لكَّن ُه َي َتأََّنى َعَلْيَناَ ،و ُه َو الَ َي َش ُ
ِ
يع ِإَلى َّ
الت ْوَب ِة.
اسَ ،ب ْل أ ْ
َن ُي ْق ِب َل اْل َجم ُ
أَُن ٌ
فمن يقول بعد هذا أن الهنا مضل هو يعلن أنه من الفئة الثانية المعاندة الرافضة لسماع كالم
النعمة الذي بحرية ارادته اختار العناد رغم أنه لو اختار السماع لفاز بأسرار الملكوت وفاز
بالخالص أيضا.

ويكمل نفس ما قاله المبشرين متى ومرقس
ِ
ِِ
َن َي ُكو َن ه َذا اْل َم َث ُل؟».
ينَ « :ما َع َسى أ ْ
َ 9ف َسأََل ُه َتالَمي ُذ ُه َقائل َ
ِ ِ
َ 31فَقالَ« :ل ُكم َق ْد أ ِ
ِ
َما لِْلب ِ
اق َ ِ
ين الَ
ُعط َي أ ْ
َم َثالَ ،ح َّتى ِإَّن ُه ْم ُمْبص ِر َ
ْ
َسَرَار َمَل ُكوت هللاَ ،وأ َّ َ
َن َت ْع ِرُفوا أ ْ
ْ
ين َفبأ ْ
َ
ِِ
ِ
ين الَ َي ْف َه ُمو َن.
ُيْبصُرو َنَ ،و َسامع َ

ظُّن ُه َل ُه ُي ْؤ َخ ُذ ِمْن ُه».
ف َت ْس َم ُعو َن ،أل َّ
س َل ُه َف َّال ِذي َي ُ
َن َم ْن َل ُه َسُي ْع َ
َ 38فاْن ُ
ظُروا َكْي َ
طىَ ،و َم ْن َلْي َ
وكما قلت تعبير أنظروا كيف تسمعون هو المسيح يطلب أن الكل يتحول الى الفئة األولى التي
عندها حساسية للسماع ولكنه مع هذا ال يجبر أحد بل يترك لكل أنسان حرية االختيار.

وبعد هذا اسمحوا لي باختصار طالما أراد المشكك المسلم التكلم عن الفكر اإلسالمي بالهجوم على
الكتاب المقدس فأضع لكم نصوص إسالمية بتعليقات مختصرة جدا توضح إله اإلسالم الذي من
اسماؤه المضل
االعراف 381
ِِ
ط ْغَي ِان ِه ْم َي ْعم ُهو َن
َّللا َف َال َه ِاد َي َل ُه َوَي َذُرُه ْم ِفي ُ
َم ْن ُي ْضلل َّ ُ
َ

السجده 31
اس أ ِ
َن َج َهَّن َم ِم َن اْل ِجَّن ِة َو َّ
ين
ق اْلَق ْو ُل ِمِِّني َأل َْم ََل َّ
اها َوَل ِك ْن َح َّ
َوَل ْو ِشْئَنا َآل َتْيَنا ُك َّل َن ْف ٍ
س ُه َد َ
َج َمع َ
الن ِ ْ

الحجر 31
َك َذلِ َك َن ْسُل ُك ُه ِفي ُقُل ِ
ين
وب اْل ُم ْج ِرِم َ
الجاللين
الت ْك ِذيب ِفي ُقُلوب أُوَل ِئك ُن ْد ِخ ِ
َي ِم ْثل ْإد َخالَنا َّ
َي ُك َّفار َم َّكة
ُ
َ
َك َذلِ َك َن ْسُل ُ
له "في ُقُلوب اْل ُم ْج ِرِم َ
ين" أ ْ
كه" أ ْ

الشعراء 111
ِ
اه ِفي ُقُل ِ
ين
وب اْل ُم ْج ِرِم َ
َك َذل َك َسَل ْكَن ُ
ابن كثير
الت ْك ِذيب واْل ُك ْفر واْلجحود واْل ِعَناد أَي أ َْد َخْلَن ِ
َيُقول َت َعاَلى َك َذلِ َك َسَل ْكَنا َّ
ين
اه في ُقُلوب اْل ُم ْج ِرِم َ
ُ
َ ُُ َ
َ
ْ

االنعام 311
ِ
وَك َذلِ َك جعْلَنا ِفي ُك ِل َقري ٍة أ ََكا ِبر مج ِرِم ِ
يها َوما َي ْم ُكُرو َن ِإَّال ِبأَْن ُف ِس ِه ْم َوما َي ْش ُعُرو َن
َ ُْ َ
ِّ ْ َ
ََ
َ
َ
يها لَي ْم ُكُروا ف َ َ

الفرقان 13

ِ
ِ
ِ
ير
ين َوَك َفى ِبَرِّبِ َك َه ِادًيا َوَن ِص ًا
َوَك َذل َك َج َعْلَنا ل ُك ِِّل َن ِب ٍِّي َعُد ًّوا م َن اْل ُم ْج ِرِم َ

األنعام 331
َوَك َذلِ َك َج َعْلَنا لِ ُك ِِّل َن ِب ٍي
ِّ

ِ
س واْل ِج ِِّن ي ِ
ين ِ
ور
ف اْلَق ْو ِل ُغُر ًا
وحي َب ْع ُض ُه ْم ِإَلى َب ْع ٍ
ض ُز ْخُر َ
َعُد ًّوا َشَياط َ
ُ
اإل ْن ِ َ

وه َف َذْرُه ْم َوما َي ْف َتُرو َن
اء َرُّب َك َما َف َعُل ُ
َوَل ْو َش َ
َ

االسراء 31
ِ
واِ َذا أَرْدَنا أ ْ ِ
اها َت ْد ِميًار
يها َف َح َّ
ق َعَلْي َها اْلَق ْو ُل َف َد َّمْرَن َ
يها َف َف َسُقوا ف َ
َمْرَنا ُم ْتَرِف َ
َ َ
َن ُن ْهل َك َقْرَي ًة أ َ

هود 14
َن ُي ْغ ِوَي ُك ْم ُه َو َرُّب ُك ْم َواَِلْي ِه ُتْر َج ُعو َن
َّللا ُي ِر ُيد أ ْ
َوَال َيْن َف ُع ُك ْم ُن ْص ِحي ِإ ْن أََرْد ُت أ ْ
َن أَْن َص َح َل ُك ْم ِإ ْن َك َ
ان َّ ُ

(مريم ) 81 :
أََلم َتر أََّنا أَرسْلَنا َّ ِ
ِ
َز
ين َت ُؤُّزُه ْم أ ِّاً
ين َعَلى اْل َكاف ِر َ
الشَياط َ
ْ َ
َْ

االنعام 318
وَال َتسُّبوا َّال ِذين ي ْدعو َن ِمن دو ِن َّ ِ
َّللا َع ْد ًوا ِب َغْي ِر ِعْل ٍم َك َذلِ َك َزَّيَّنا لِ ُك ِِّل أُ َّم ٍة َع َمَل ُه ْم ُث َّم ِإَلى
ْ ُ
َ َ ُ
َ ُ
َّللا َفَي ُسُّبوا َّ َ
َرِّبِ ِه ْم مْرِج ُع ُه ْم َفُيَنِِّبُئ ُه ْم ِبما َكاُنوا َي ْعمُلو َن
َ
َ
َ
ابن كثير
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم َوَق ْوله "
ال َصَّلى َّ
ال َي ُس ِّب أََبا َّ
الر ُجل َفَي ُس ِّب أََب ُ
ُمه أ َْو َك َما َق َ
َق َ
ُمه َفَي ُس ِّب أ ِّ
اه َوَي ُس ِّب أ ِّ
ِ ِ
اماة َل َها َو ِاال ْن ِت َصار َك َذلِ َك
َك َذلِ َك َزَّيَّنا لِ ُك ِِّل أ َّ
َي َوَك َما َزَّيَّنا ل َه ُؤَالء اْلَق ْوم ُح ِّب أ ْ
َصَن ْ
ُمة َع َم ْ
لهم" أ ْ
امهم َواْل ُم َح َ
ِ ِ
يه و َِّ ِ
َّ ِ
َي ِم ْن ْاألُمم اْل َخالَِية َعَلى َّ
ّلِل اْل ُح َّجة اْلَبالِ َغة َواْل ِح ْك َمة
َزَّيَّنا لِ ُك ِِّل أ َّ
لهم الذي َكاُنوا ف َ
الض َال ل َع َم ْ
ُمة أ ْ
َ
ِ
الت َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ئه ْم ِبما َكاُنوا َي ْعمُلو َن
َّ
ادهم َو َمصير ْ
َي َم َع ْ
هم َمْرج ْ
يما َي َش ُاؤُه َوَي ْخ َتارُه" ثُ َّم إَلى َرِّب ْ
عهم " أ ْ
َ
هم " َفُيَنِّب ُ َ
امة ف َ
َع َمالِ ِه ْم ِإ ْن َخْيًار َف َخْير َوِا ْن َشًّار َف َشِّر .
َي ُي َج ِازي ِه ْم ِبأ ْ
"أْ

االعراف 378
ِ
َّللا َفهو اْلمه َت ِدي وم ْن ي ْضلِل َفأُوَل ِئ َك ُهم اْل َخ ِ
اسُرو َن
َم ْن َي ْهد َّ ُ ُ َ ُ ْ
ََ ُ ْ
ُ
ابن كثير
َّللا َفِإَّن ُه َال م ِضل َل ُه وم ْن أ َ َّ
اب َو َخ ِسَر َو َض َّل َال َم َحاَلة َفِإَّن ُه َت َعاَلى
اه َّ
َيُقول َت َعاَلى َم ْن َه َد ُ
َضل ُه َفَق ْد َخ َ
ُ ِّ َ َ
ما َشاء كان وما َلم ي َش ْأ َلم يكن ولِه َذا ج ِ ِ ِ
ِِ
ده
اء في َحديث اْبن َم ْس ُعود ِ " :إ َّن اْل َح ْمد َّّلِل َن ْح َم ُ
َ َ َ ََ ْ َ
ْ َُ ْ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا َف َال
َع َمالَنا َم ْن َي ْه ِد َّ
َوَن ْس َتع ُ
ينه َوَن ْس َت ْهديه َوَن ْس َت ْغفرُه َوَن ُعوذ ِباَ َّّلِل م ْن ُشُرور أَْن ُفسَنا َو ِم ْن َسِِّيَئات أ ْ
ُم ِض ِّل َل ُه َو َم ْن ُي ْضلِ ْل َف َال َه ِادي

الطبري
ِ
الر ِ
َّللا واْلمه َت ِدي و ُهو َّ ِ
َيُقول َت َعاَلى ِذ ْكره  :اْل ِه َد َاية َو ِْ
اكب َق ْصد
ق َّ
اإل ْض َال ل ِبَيد َّ َ ُ ْ
السالك َس ِبيل اْل َح ِّ
َ َ
ِ ِ
ِ
َّللا لِ َذلِ َك َ ,ف َوَّفَق ُه ِِإل َص َاب ِت ِه َ .و َّ
اع ِت ِه ,
ال َم ْن َخ َذَل ُه َّ
اه َّ
قه لِ َ
َّللا َفَل ْم ُي َوِّف ُ
ط َ
اْل َم َحجَّة في دينه َم ْن َه َد ُ
الض ِّ
َّللا َذلِ َك ِب ِه َفهو اْل َخ ِ
اسر
َو َم ْن َف َع َل َّ
َُ
القرطبي
ِِ
ِ
َتَقَّدم معَن ِ
َّللا
ال ِإ َّن َّ
اه في َغْير َم ْوضع َو َهذه ْاآلَية َتُرِّد َعَلى اْلَق َد ِرَّية َك َما َسَب َ
َ َْ ُ
ق َ ,وَتُرِّد َعَلى َم ْن َق َ
َتعاَلى ه َدى ج ِميع اْلم َكَّل ِفين وَال يجوز أ ْ ِ
َحًدا
َ
َن ُيض َّل أ َ
ُ َ َ َُ
َ
َ
المارودي
ِ
ٱّلِل َفهو ٱْلمه َت ِدي ومن ي ْضلِل َفأُوَلـ ِٰئ َك ُهم ٱْل َخ ِ
اسُرو َن } * { َوَلَق ْد َذَ ْأرَنا لِ َج َهَّن َم َك ِثي اًر ِِّم َن
َمن َي ْهد َّ ُ ُ َ ُ ْ
ََ ُ ْ ْ
ُ
ٱإل ْن ِ
ٱْل ِج ِِّن َو ِ
ان الَّ َي ْس َم ُعو َن ِب َهآ
َعُي ٌن الَّ ُيْب ِصُرو َن ِب َها َوَل ُه ْم آ َذ ٌ
وب الَّ َي ْفَق ُهو َن ِب َها َوَل ُه ْم أ ْ
س َل ُه ْم ُقُل ٌ
ِ
َض ُّل أُوَلـ ِٰئك هم ٱْل َغ ِ
افُلو َن }
أ ُْوَلـٰئ َك َكٱألَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم أ َ ْ َ ُ ُ
اإل ْن ِ
قوله عز وجلَ { :وَلَق ْد َذَ ْأرَنا لِ َج َهَّنم َك ِثي اًر ِِّم َن اْل ِج ِِّن َو ِ
س } َ { ،ذَ ْأرَنا لِ َج َهَّن َم } أي خلقنا ممن
َ
يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته.
السيوطي
وأخرج البيهقي في األسماء والصفات عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول " :إن هللا خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره ،فمن أصابه
من ذلك النور يومئذ شيء اهتدى ،ومن اخطأه ضل ،فلذلك أقول :جف القلم على علم هللا ".

االسراء 14 -11
ِ ِ
ِ
ور
اء َم ْوُف ًا
ال ا ْذ َه ْب َف َم ْن َتب َع َك مْن ُه ْم َفإ َّن َج َهَّن َم َج َز ُاؤُك ْم َج َز ً
َق َ
واس َت ْف ِزْز م ِن اس َت َ ِ
َجلِ ْب َعَلْي ِهم ِب َخْيلِ َك َوَرِجلِ َك َو َش ِارْك ُهم ِفي ْاألَم َو ِ
ال َو ْاأل َْوَال ِد
ط ْع َت مْن ُه ْم ِب َص ْوِت َك َوأ ْ
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
َو ِع ْد ُه ْم َوما َي ِعُد ُه ُم َّ
ور
ان ِإَّال ُغُر ًا
الشْي َ
طُ
َ

الشمس 8
اها
ورَها َوَت ْق َو َ
َفأَْل َه َم َها ُف ُج َ

العنكبوت 13
ِ
اء َواَِلْي ِه ُتْقَلُبو َن
اء َوَيْر َح ُم َم ْن َي َش ُ
ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َش ُ

البقرة 111
ِ
ِ
ِِ ِ
َّللا ما ا ْق َت َتل َّال ِذ ِ
آم َن
ات َوَل ِك ِن ْ
اء ْت ُه ُم اْلَبِِّيَن ُ
َ
ين م ْن َب ْعده ْم م ْن َب ْعد َما َج َ
َ
َوَل ْو َش َ
اخَتَل ُفوا َفمْن ُه ْم َم ْن َ
اء َّ ُ َ
ِ
ِ
َّللا َي ْف َع ُل َما ُي ِر ُيد
َّللا َما ا ْق َتَتُلوا َوَلك َّن َّ َ
اء َّ ُ
َومْن ُه ْم َم ْن َك َفَر َوَل ْو َش َ

آل عمران 319
ِ
و َِّ ِ
ِ
ات وما ِفي األَر ِ ِ ِ
ِ
يم
ّلِل َما ِفي َّ
َّللا َغ ُف ٌ
ْ
َ
ور َرح ٌ
اء َو َّ ُ
اء َوُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َش ُ
ض َي ْغفُر ل َم ْن َي َش ُ
الس َم َاو َ َ

الفتح 34
ِ
و َِّ ِ
ِ
ات واألَر ِ ِ ِ
َّللا َغ ُف ا ِ
يما
ّلِل ُمْل ُك َّ
اء َوَك َ
الس َم َاو َ ْ
ً
َ
ان َّ ُ
اء َوُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َش ُ
ض َي ْغفُر ل َم ْن َي َش ُ
ور َرح ً

البقرة 31
َّللا مر ًضا وَلهم ع َذ ِ
يم ِبما َكاُنوا َي ْك ِذُبو َن
ِفي ُقُلوبِ ِه ْم َمَر ٌ
ض َف َزَاد ُه ُم َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ َ

التوبة 311
وأ َّ ِ
ض َف َزَاد ْتهم ِرجسا ِإَلى ِرج ِس ِهم وم ُاتوا وهم َك ِ
افُرو َن
ين ِفي ُقُلوبِ ِه ْم َمَر ٌ
َما َّالذ َ
َ
ْ ْ َ َ َ ُْ
ُْ ْ ً

آل عمران 14
ِ
ين
َّللا َخْيُر اْل َماك ِر َ
َّللا َو َّ ُ
َو َم َكُروا َو َم َكَر َّ ُ

األنفال 11

ِ
ِ
ين
وك أ َْو ُي ْخ ِر ُج َ
وك أ َْو َي ْقُتُل َ
ين َك َفُروا لُِي ْث ِب ُت َ
َّللا َخْيُر اْل َماك ِر َ
َواِ ْذ َي ْم ُكُر ِب َك َّالذ َ
َّللا َو َّ ُ
وك َوَي ْم ُكُرو َن َوَي ْم ُكُر َّ ُ

االعراف 99
َّللا َف َال يأْمن م ْكر َّ ِ
َمُنوا م ْكر َّ ِ
أَ َفأ ِ
َّللا ِإَّال اْلَقوم اْل َخ ِ
اسُرو َن
َ َُ َ َ
َ َ
ُْ

اله اإلسالم هو الذي طبع الغشاوة على بعض البشر لكي يعذبهم
النساء 311
َف ِبما َن ْق ِض ِهم ِمي َثا َقهم وُك ْف ِرِهم ِبآي ِ
ات َّ ِ ِ
ِ
َّللا
ف َب ْل َ
وبَنا ُغْل ٌ
اء ِب َغْي ِر َح ٍِّ
ق َوَق ْولِ ِه ْم ُقُل ُ
ْ َ
ُْ َ
ْ
طَب َع َّ ُ
َّللا َوَق ْتل ِه ُم األَ ْنبَي َ
َ
َعَلْي َها ِب ُك ْف ِرِه ْم َفال ُي ْؤ ِمُنو َن ِإال َقلِيال

النحل 318
ِ ِ
َّللا عَلى ُقُلوبِ ِهم وسم ِع ِهم وأَبص ِارِهم وأُوَل ِئك هم اْل َغ ِ
افُلو َن
ين َ
أُوَلئ َك َّالذ َ
طَب َع َّ ُ َ
ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُُ

محمد 31

ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ُوتوا اْل ِعْلم ما َذا َق ِ
ِ
ين
ين أ ُ
ال آن ًفا أُوَلئ َك َّالذ َ
َو ِمْن ُه ْم َم ْن َي ْس َتم ُع ِإَلْي َك َح َّتى ِإ َذا َخَر ُجوا م ْن عْند َك َقاُلوا لَّلذ َ
َ
َ َ
اء ُه ْم
َ
َّللا َعَلى ُقُلوبِ ِه ْم َو َّاتَب ُعوا أ ْ
َه َو َ
طَب َع َّ ُ

وختم أيضا
البقرة 7
ِ
ِ
ِ
يم
َّللا َعَلى ُقُلوبِ ِه ْم َو َعَلى َس ْمع ِه ْم َو َعَلى أَْب َص ِارِه ْم غ َش َاوٌة َوَل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َخ َت َم َّ ُ

المائدة 31
اسي ًة يح ِرُفو َن اْل َكلِم ع ْن مو ِ
ِ
ِ
ِ
اض ِع ِه وَنسوا َح ًّ
ظا ِم َّما
َف ِب َما َن ْقض ِه ْم مي َثا َق ُه ْم َل َعَّن ُ
وب ُه ْم َق َ ُ َ ِّ
اه ْم َو َج َعْلَنا ُقُل َ
َ َ ََ
َ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ُذ ِِّكروا ِب ِه وال َت َزال َت َّ ِ
ِ
َّللا ُي ِح ُّب
اع ُ
طل ُع َعَلى َخائَن ٍة مْن ُه ْم ِإال َقليال مْن ُه ْم َف ْ
ف َعْن ُه ْم َو ْ
َ
ُ
اص َف ْح إ َّن َّ َ
ُ
ِ
ين
اْل ُم ْح ِسن َ

المائدة 43
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وب ُه ْم
َيا أَُّي َها َّ
ين ُي َس ِار ُعو َن في اْل ُك ْف ِر م َن َّالذ َ
ول ال َي ْح ُزْن َك َّالذ َ
آمَّنا ِبأَ ْف َواه ِه ْم َوَل ْم ُت ْؤ ِم ْن ُقُل ُ
الر ُس ُ
ين َقاُلوا َ
ِ ِ
ِ
آخ ِرين َلم يأ ُْتوك يح ِرُفو َن اْل َكلِم ِم ْن بع ِد مو ِ
ِ
اض ِع ِه
َو ِم َن َّالذ َ
اعو َن لْل َكذ ِب َس َّم ُ
ين َه ُادوا َس َّم ُ
اعو َن لَق ْو ٍم َ َ ْ َ َ ُ َ ِّ
َ ْ ََ
َ
َّللا ِف ْتَن َته َفَلن َتملِك َله ِمن َّ ِ
ِ
َّللا َشْيًئا
َيُقوُلو َن ِإ ْن أُوِت ُ
ُ ْ ْ َ ُ َ
وه َواِ ْن َل ْم ُت ْؤَت ْوُه َف ْ
يت ْم َه َذا َف ُخ ُذ ُ
اح َذُروا َو َم ْن ُي ِرد َّ ُ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ط ِهر ُقُلوبهم َلهم ِفي ُّ ِ
ِ
يم
َّللا أ ْ
أُوَلئ َك َّالذ َ
الدْنَيا خ ْزٌي َوَل ُه ْم في اآلخَرِة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َن ُي َ ِّ َ َ ُ ْ ُ ْ
ين َل ْم ُي ِرد َّ ُ

األنعام 11
ِ
و ِمْنهم م ْن يس َت ِمع ِإَليك وجعْلَنا عَلى ُقُلوبِ ِهم أ ِ
آي ٍة ال
َكَّن ًة أ ْ
َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََ َ
وه َوِفي آ َذان ِه ْم َوْقًار َواِ ْن َيَر ْوا ُك َّل َ
َن َي ْفَق ُه ُ
ْ
ي ْؤ ِمُنوا ِبها ح َّتى ِإ َذا جاءوك يج ِادُلوَنك يُقول َّال ِذين َك َفروا ِإن ه َذا ِإال أ ِ
ين
َ ُ ْ َ
َساط ُير األ ََّولِ َ
َ ُ َ َُ
َ َ
ُ
َ
َ َ ُ

اإلسراء 41
وجعْلَنا عَلى ُقُلوبِ ِهم أ ِ
وه َوِفي آ َذ ِان ِه ْم َوْقًار َواِ َذا َذ َكْر َت َرَّب َك ِفي اْلُقْر ِ
آن َو ْح َد ُه َوَّل ْوا َعَلى
َكَّن ًة أ ْ
َ ََ َ
َن َي ْفَق ُه ُ
ْ
ور
أ َْدَب ِارِه ْم ُن ُف ًا

الكهف 17
ومن أَ ْظَلم ِم َّمن ُذ ِكر ِب ِ ِ
ض عْنها وَن ِسي ما َقَّدم ْت ي َداه ِإَّنا جعْلَنا عَلى ُقُلوبِ ِهم أ ِ
َن
َكَّن ًة أ ْ
ََْ
آيات َرِّبِه َفأ ْ
ََ َ
َعَر َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ ْ ِّ َ َ
ْ
وه َوِفي آ َذ ِان ِه ْم َوْقًار َوِا ْن َت ْد ُع ُه ْم ِإَلى اْل ُه َدى َفَل ْن َي ْه َتُدوا ِإ ًذا أََبًدا
َي ْفَق ُه ُ
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