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لدين ¡مو' (¢د Yبش 
Oحضر> مر 

ملصلح 
ملوعو' �

� Pملهد

خلليفة 
لثا£ حلضر> 
ملسيح 
ملوعو' �
إلما� 

من '���:

في 
حا� �لقر��

(سو�> 
حلجر)
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ِ�نِّي  ِلْلَمالِئَكِة  َ�بُّـَك  َقـاَ�   �ْ�ِ�َ﴿

َخاِلٌق َبَشـًر$ ِمْن َصْلَصاٍ� ِمْن َحَمٍإ 

ْيُتُه َ�َنَفْخُت ِفيِه  َمْسُنوٍ:* َفِإَ�$ َسـوَّ

ِمـْن ُ��ِحي َفَقُعو$ َلُه َسـاِجِديَن﴾

(٢٩-٣٠) 

:Bلكلما$ Cشر
َسويًّا.  جعله   :Aَلشي
 سّو@  سّويُته: 
 ..nألخال
 Pمستو P) : ٌّPغالٌ� سو�
 :Aلدعا
 �منه  عيب.  �ال  به   A
' ال 

Oَ�ََقك 
هللا �لًد
 سويًّا (
ألقر�).
نفخُت: نَفخ بفمه ينُفخ َنْفًخا �نفيًخا: 

لنا�  U لريَح. يقا4 نَفخ
(خرَ� منه 
�نَفخها. �َنَفَخ ِشْدَقْيه: تكبََّر. �نَفخ 

لشيطاU K (نفه: تطاَ�4َ �� ما ليس 

لـه (
ألقر�).
��حي: 
لر�ُ»: ما به حياُ> 
ألنفس؛ 

لنبو>؛  (مُر  
لنفُخ؛  ج�يُل؛  
لوحُي؛ 
حكُم 
هللا �(مر&؛ �ُتطَلق 
أل��
ُ» على 
(صحا�  �عند  
ألجساَ'؛  يقابل  ما 
ر> من 
أل'�ية  
لكيمياA على 
مليا& 
ملقطَّ


ألقر�).)
فيه  �قع  خطٌأ   Yألخ
 
لقو4   
�هذ
جلهله  
ألقر�" " قامو�  صاحُب 
 Kلكيمائيني ال يطلقو
 Kلفن، فإ
 
ֲדذ

لشيA، ��منا على ما  

لر�» على هذ

أل'�ية  من  
ملقطر>  
مليا&  على  يطفو 
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ما معونه  على   �) فيها Oيت،  
ل® 
ر بعد تقطY هذ&  من ماA مركز معطَّ

.
�ً
ً�
 �تكر

مليا& مر
 K) 
ألقر�" " صاحب  Rكر  �قد 
�لكنه  (يًضا،  ج�يل  يع¯  
لر�» 
 K؛ فإOليس مع} حقيقيًّا، بل هو °ا

ملسبب  
سَم  (حياًنا   Kيطلقو 
لعر� 
فعله  ما   
�هذ نفسه،  
لسبب  على 
ج�يل  ّ�ى   R� (يًضا  
لكرمي   Kلقر�

ينـز4  ألنه   ،POملجا
 
السم   
ֲדذ
 K) قع

لوحي 
إلTي. 
لو P) «�بالر
 Aُلشي
 به  ينا4  ما  
حلقيقة   U «�لر

حياً> مميز> لـه عن غY&. فالر�» هو 

ألخر@،  Aألشيا
ما ميّيز 
حليو
Kَ من 
 �) ،Fنا
(� ما مييز 
إلنساKَ عن 
حليو
ما عل 
إلنساKَ �بانيًّا. ��KR فالوحي 
(يًضا ��»، ألنه يهب لإلنساK حيا> 

جديد>. 
�قوله  
لتذلل.  
لسجو':  ساجدين: 

سجد�
 آل'َ�﴾ قيل: ُ(ِمر�
 بالتذلل ﴿
لـه �
لقيا� مبصاحله �مصا´ (�ال'&. 
 P) ﴾
ًد 
لباَ� ُسجَّ  
�قوله: ﴿
'ُخلو

متذللني منقا'ين (
ألقر�).

 :Gلتفسـ$
 4ِ�) مثا4َ  هنا  تعا�  
هللا  يضر� 
 Nلنو
كائٍن متكامل ُخلق عند بد
ية 
 
هذ  K)  � �µنا  حيث  
إلنسا£، 


لوحَي،  تلقى  
آلخر  هو  
لكائن 
مما  
ملالئكة إلجناO 'عوته.   Fِر �ُسخِّ

لوحي �¢ايته  (K ظاهر>  يد4 على 

لت O ما  بل  جديد،  بأمر  ليست 

جا�ية منذ 
لبد
ية.
 U  - (مر  قد  تعا�  
هللا   K) علًما 
 P) بالسجو'  
ملالئكَة   - 
لظاهر 
 Kألمر كا
 
باالنقيا' آل'�، �لكن هذ
¸لوn؛  كل   �� ًها  موجَّ 
حلقيقة   U

ملالئكة هي 
لعلة 
أل�� لكل  K) لكR

ألسبا�، فلما (مرهم 
هللا تعا� فكأمنا 

.Kلكو
 U مر كلَّ من)
�با£   Kعال� مبثابة  
ألمر   
هذ  Kكا�
بأK �'� قد ُ(عطَي 
لسيا'َ> على سائر 

لكوK، فينبغي  U @ألخر
 Fملخلوقا

 U ��أل
على 
ملالئكة - �هي 
لعلة 

لطبيعية  
لنتائج   
يرتبو  K)  -  Kلكو


ملالئكة   Kفكأ .Kإلنسا
على (عما4 
فيما  
لنا�  جلميع  تابعني   
ُجعلو قد 
µص ترتيب نتائج (عماTم 
حلسنة (� 
 

لسيئة �فق 
لنو
ميس 
لطبيعية. �هذ
قانوK عاّ� يشمل سائر 
لبشر، �لكن 
هناS قانوK �خر خا¼ يتبعه 
ملالئكة 
ينّفذ   � 
هللا   K) 
لبشر، �هو  بصد' 
فمن  
خلا¼،  قد�&   Aألنبيا
 Oمن   U
 Pلذ

جب 
ملالئكة (K يؤيد�
 نبيه �
مكائد   
��بطو عصِر&،   �َ'�  Kيكو

.&A
(عد

﴿َفَسَجَد $ْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم Hَْجَمُعوَ:* 

َمَع  َيُكوَ:   :ْHَ Hََبى  ِ�ْبِليَس  ِ�ّال 

اِجِديَن﴾ (٣١-٣٢) $لسَّ

:Bلكلما$ Cشر
َيِئَس.  
هللا:  �¢ة  ِمن  (َْبَلَس  �بليس: 
قيل  ��بليس  حتيََّر.  (مر&:   U (بلس 
هو ِمن (َْبَلَس مبع} يِئس �حتيَّر، Iُعه 

(باليُس �(باِلسٌة (
ألقر�). 

:Gلتفسـ$

ألمر  Kلر' عليه: كا
¾ة سؤ
4 ب 
 �� ًها  موجَّ آل'�  بالسجو'  
إلTي 
 � 
هللا  �جه   
Rفلما فقط،  
ملالئكة 

للو� �� �بليَس حني ¿ يسجد آل'�؟ 

ه �� مدير  
ألمر 
لذP يوجَّ K) �

جلو�
ًها  موجَّ 
لو
قع   U  Kيكو مثًال  مكتب 

ملوظفني 
لتابعني لـه (يًضا. �على  ��

 (مر 
ملِلُك قائَد 
جليش R� 4ملثا
سبيل 
باTجو� على منطقة ما فاألحر@ Áنو'& 
 Pأل Oال و�مللكي، 

ألمر  
(K ينّفذ�
 K) 
Tجو� �جة  ميتنع عن   K)  Pجند

ملِلك ¿ يأمر& بذلك. فلما (مر 
هللا � 
(عما4  على  
لنتائج  بترتيب  
ملالئكة 

إلنساK (� بتأييد �'� U 'عوته 
عُت� 
تلقائي  ًها - بشكل  
ألمر 
إلTي موجَّ
من   Â') كانت  
ل®   Fلكائنا
  ��  -
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ملالئكة.
(كثر  
ألمر   
هذ  � 
هللا  (�ضح  �لقد 
إلبليس  قا4  حيث  (خر@  �ية   U
 R� تسجَد  (ال  مَنعك  ﴿ما  صر
حًة: 
(مرُتك﴾(
ألعر
9: ١٣). مما يكشف 
بالسجو'  للمالئكة  
إلTي  
ألمر   K)
ألنه  (يًضا،  �بليس  يشمل   Kكا آل'� 
مثل  للمالئكة  تابًعا   Kكا 
آلخر  هو 


ألخر@. Fلكائنا

لقد سبق (K شرحُت قصة �'� ��بليس 

لبقر>،  سو�>   U 
ألصلي  مكا<ا   U
 '�)  £)  Yغ  ،Aشا من  �ليها  فلYجع 

Rكر (مر من 
ألمو� باختصا�.
 K) ضر��يًّا  ليس  (نه  معلوًما  ليكْن 

حلو
� بني 
هللا � �بني �بليس  Kيكو
قد �قع هكذ
 فعًال، ألK من (ساليب 

لعربية  
للغة  �باألخص  
لدين  لغة 
 �
Rِْكَر بعض  
حلقائق على شكل حو
 P) �قع  قد  يكن   ¿  K�� (حياًنا، 
حو
� (صًال. �على سبيل 
ملثا4 تقو4 

لعر�: "
متَأل 
حلوVُ �قا4: َقْط¯".. 
 K) لكR ¯ال يع�كفا£؛ � Äحس P)
 Kمنا تكلم بلسا��تكلم فعًال،  Vحلو



لعر�). Kنظر لسا
حاله (
خاصة  (خر@   Fكلما  Sهنا�  ،
هذ
�لكنها   ،<'

إل��  «

أل��  P�بذ
سبيل  على  (يًضا  للجما'  ُتستخد� 
 nسيا U Kلقر�
 U '�� ؛ فمثًالOملجا



حلديث عن سفر موسى � مع فتا& 
فيها   
﴿فَوَجَد 
لقر@:  من  قرية   ��

لكهف:٧٨). )﴾ ً�
 يريد (K ينقضَّ
جد
 .<'
�� �ال  له  عقل  ال   �

جلد  K) مع 
 Yلشه

إلما�  Äلثعال
�قا4 (بو منصو� 
 �

للغة عن 
أل'يب 
ملشهو� (Ç فر U

إلسال�   nصد ُينكر   Kكا  Pلذ
  -
 Kلقر�
 U لطعن
�كاK شغله 
لشاغل 
 U �Èن  يوًما   *p قا4  (نه   - 
لكرمي 

لعبا� (¢د بن  Ç) لعباسي

لوOير  �
'

حلسني ننتظر °يئه: هل تعر9 
لعرَ� 

جلما'؟ فقلت:  �� <'
تنسب ِفعَل 
إل�
بقو4ٍ،   F

جلما' تعّبر عن  
لعر�   K�
قا4  كما  
حلقيقة،   U Tا  قو4َ  �ال  
َقْط¯"،  فقا4   Vحلو
 
متأل " 
لشاعر: 

(سألك   ¿ : فرّ' عليَّ قو4ٌ.  ¾ة  �ليس 
��منا  عاقل،   Yغ  �� 
لقو4  نسبة  عن 
 Yغ Aشي �� <'
(سألك عن نسبة 
إل�

لطعن  يقصد  
لو
قع   U  Kكا� عاقل. 
 
�ً
U قو4 
هللا تعا� ﴿فَوَجَد
 فيها جد
 Kهللا � بأ
يريد (K ينقّض﴾. فأيد£ 

تذكرFُ قو4َ 
لر
عي:
U َمْهـَمٍه ُفـِلَقْت به هاماُتها


 (�'Kَ ُنصوالR� لفـئو�
      َفْلَق 
(U P فال> ُكسرFْ فيها �Ê�� تلك 

خلشَب  
لفؤ�ُ�  َتكسر  كما  
لقبيلة، 


'F كسَرها.�) 
R�
 �يضيف 
إلما� 
لثعالÄ �قا4: فكأن¯ 
(لقمُته 
حلجَر، �ُسّر َمن كاK صحيَح 

لنية، �سوَّ' 
هللا �جَه (Ç فر
�. (فقه 

لفصل  
لثا£،  
لقسم   ،Äللثعال 
للغة 
�ضافة   U فصٌل   :Kخلمسو
� 
لسا'� 


لفعل �� ما ليس بفاعل)
 Pليزيد
 ¡مد   Ç) عن   Äلثعال
 �ينقل 
قوله: كنُت �
لكسائي عند 
لعبا� بن 


حلا'� �منا �قع  K) ألصلي

ملرجع  U '�� *

 Äلثعال
 عنه  نقل   Pلذ
  pلصو
 بكر   Ç) مع 


لكال�. (
ملترجم) 
هذ

ليكـْن معلوًمـا أنـه ليس ضروريًّـا أن يكـون احلوار 
بـني اهللا � وبـني إبليس قـد وقع هكـذا فعًال، ألن 
من أسـاليب لغـة الدين وباألخـص اللغـة العربية 
ِذْكـَر بعـض  احلقائـق على شـكل حـوار أحياًنا ...
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حلسن 
لعلوP، فجاA غال� له �قا4: يا 

 هو يريد Rفإ Kكنُت عند فال ،Pموال
(K ميوF. فضِحكنا. فقا4 
لعبا� بن 

حلسن: ِممَّ ضحكتما؟ قلنا: ِمن قوله: 
 Kإلنسا
يريد  "يريد (K ميوF". �هل 

هللا  قا4  قد  
لعبا�:  فقا4  ميوF؟   K)
 K) يريد   
�ً
ِجد فيها   
﴿فوَجَد تعا� 
ينقّض فأقاَمه﴾، ��منا هذ
 مبع} يكا'. 


ملرجع 
لسابق)) .'
ففِهْمنا 
ملر

 فتقدير 
ألمر �
لشيA بظاهر حاله Rً�� 

حلق �  .<ً'
��� منه  قوًال  يسمى  (يًضا 
(K حا'� �'� ��بليس (يًضا كاK من 
عن  تعا�  
هللا  عّبر  فقد  
لقبيل،   
هذ
حا4 
ملالئكة على شكل حو
� منهم، 
بلسا<م. �قد  يقولو
 شيًئا  مع (<م ¿ 
 

ألسلو� ألK هذ 

ختا� 
هللا تعا� هذ

لزمن 
لقدمي، �كانت  U Kحلا'� كا

 U  
ُيكثر�  K) 
لقدمي   U 
لنا�  عا'> 
حديثهم ِمن 
لتشبيه �
ملجاO العتقا'هم 
 gجند ش� .
Yًلتمثيل (شد تأث
 (K لغة 
تسر'  (يًضا  
لسابقة  
لسما�ية  
لكتب 

ملنو
4 نفسه، �
تبع  
قصة �'� على هذ

لقدمي   Çلعر
 
لكرمي 
ألسلوَ�   Kُلقر�

ليستوعبه  
حلا'�   
هذ  Kبيا  U نفسه 


لنا� بسهولة.

ألسفا�  U <الستعا�
�قد كثر 
لتشبيه �

إلTية  Fِلصفا

لقدمية حg �<ا بينت 
فيها  جند  فمثًال  متثيلية.  بلغة  (يًضا 


لرماية.  يد  
هللا   K� 
لتالية:   Yلتعاب

عربة  على   Kمكا كل   �� يصل  �نه 

لعبا'.  عقا�  على  يتند�  �نه  سريعة. 
 :١٦ Yم
�K لـه (يا'P �(�جًال. (
ملز
 ،٢١:٨�١٨: ١٤، �١٨: ٩، �١١، 
�٦٤:٧، �٧٧:١٧، �Oكريا ٩: ١٤، 
�تكوين ٨: ٢١، ٩: ١٠ -١١). �ال 

لكال� كله من عند 
هللا  
جر� (K هذ
هو  بل  حقيقة،  ليس  �لكنه  تعا�، 
 Kكا  S
R  R�  Kإلنسا
  K) Rلك  °اO؛ 
عقليًّا،  ناضج   Yغ� تطو�&  بد
ية   U
 
هذ 
لكتب  تلك   U 
هللا  فاستخد� 
 Kإلنسا
 ليسهل على   POملجا
 
لكال� 

فهُم تلك 
ألمو�. 

لكرمي هو 
لوحيد بني  Kلقر�
 K) Yغ

ألسلو�،  
سائر 
لكتب 
لذP غّير هذ

الستعا�> �  Oملجا
 
ستخد�  (نه  فمع 
 U �لكن  شك،   K�بد 
لتمثيل �


لطعم  Yֲדد9 تغي� ،
 (ماكن قليلة جدًّ

لقضايا  بّين  قد  فإنه  ��ال  فحسب، 

حليوية كلها بلغة صر�ة �
ضحة متاًما. 

 Rكر U مكاK (مًر
 من 
ألمو� بلغة R��

لتمثيل فقد حتد� عنه U مكاK �خر 
لبس   Pضح جلي، صرًفا أل
� بكال� 

.Vغمو �)

لذP سّجله  �

حلو K� 4لقو
�قصا�@ 
ليس   �'� حا'�   U 
لكرمي   Kلقر�

 Kمنا هو من قبيل لسا��حقيقيًّا،  
�ً
حو


حلا4.
قصة  تذكر  (يًضا  
Tند�سية  
لكتب �
على  
لشر �  Yخل
 ُقو@  بني   N

لصر
 "
شكل حو
�، �قصة "هريش تشند�
على  مثا4   Yخ 
Tند�سي   �

لتر  U

Rلك.    

لتو�
> (يًضا سر'F قصة 
لصر
N بني �
 ،�
حو شكل  على  
لشر �  Yخل
 قو@ 

... فقـد عـّ\ اهللا تعـاZ عن حـال املالئكة على 
شـكل حـوار منهم، مـع أنهـم ^ يقولوا شـيًئا 
بلسـانهم. وقد اختار اهللا تعاZ هذا األسلوب ألن 
هـذا احلـادث كان c الزمن القـدمي، وكانت عادة 
الناس c القدمي أن ُيكثروا c حديثهم ِمن التشـبيه 
واجملـاز العتقادهـم أن لغـة التمثيل أشـد تأثgًا.
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٨

التقوى

 Kلشيطا
� 
ملالئكة   K)  FكرR حيث 
 
�حتدثو يو�،   F
R 
لر�  (ما�   
مثلو

لشيطاK هللا  (يو�، فقا4  عن صال» 
؟ �نه  تعا�: هل ّ°اًنا يتقي (يوُ� 
لر�َّ
 .Aشي كل  (عطيَته  قد  ألنك  يتقيك 

نُظْر ) (يو�.  باختبا�  له  
هللا  فسمح 

(٦ - ١٣ :
(يو� 
(حد   POملجا
 
لكال�   
هذ  Kكا�
 Kميا�  K�' حالت  
ل®  
ملو
نع 
 K) Rلك   ،� بنبينا  
لكتا�  (هل 
هذ&  بّين  قد  عليه   4Oلنا
 
لوحي 
صر�ة   F
بعبا� 
لر�حانية  
ألمو� 
من   Yيس  Aبشي مكتفًيا  
ضحة �
(هل   Kحني كا U ،Fلتمثيال
 هذ& 
 U '�� فهم ما 

لكتا� قد (خطئو

F حو4 Oا°� F
كتبهم من 
ستعا�

لوحي � 
ملالئكة، � 
هللا،   Fصفا
فلما  حقيقة،  
عت��ها � 
لنبو>، �
Rكرها 
لقر�K بلغة �
ضحة صر�ة، 
 K)  
�ظّنو  ،<Yحل
� بالدهشة   
ُ(خذ�
ملا  �¸الف  باطل   Kلقر�
 يذكر&  ما 

.<

لتو� U Aجا

لكرمي  Kلقر�
 K) علًما (نه بالرغم من
قد Rكر قصَة �'� ��بليس على شكل 
 4
O) قد  (نه  �ال  
لتمثيل، �  �

حلو
عن  
لناتج  
لفهم   Aسو من   Yلكث

 Pلذ
  �) 
لسابقة،  
لكتب  مضامني 

للغة 
ملجاOية.  A
ميكن (K �صل جر

 K)  <

لتو� تذكر  
ملثا4  �على سبيل 

جلنة 
حلقيقية (تكوين  U سِكَن)ُ �'�
كذلك   <

لتو� �تزعم   ،(١٥  :٢
�قامته  خال4   Íإل
 
�تكب   �'�  K)
 ،(١٧  :٣ (تكوين  
جلنة!  تلك   U

جلنة 
حلقيقية (نه  Fمن صفا K) مع
فيها  (حد  يرتكب   K) 
ملستحيل  من 

 .Íإل

(حياًنا  
لكرمي فقد ّ�ى   Kلقر�
 �(ما 

لذP ُ(سكن فيه �'� باجلنة،   Kَملكا

�خر  موضع   U (يًضا  صر»  �لكنه 
قا4  حيث  °اOية  
لتسمية  هذ&   K)
 Vأل�
 U هللا للمالئكة ﴿�£ جاعٌل

 K) ¯يع 
خليفًة﴾(
لبقر>:٣١). �هذ
 U ال   Vأل�
 هذ&   U ُ(سِكَن   �'�


جلنة 
حلقيقية.

ألمو�  من  عديد   Sهنا�  ،
هذ
قد  
ل®   �'� بقصة  
ملتعلقة  
ألخر@ 
Rكرها 
لقر�K على سبيل 
الستعا�> 
هذ&  بشر»  قا�  �لكنه   ،Oملجا
�
نفسها   Fآليا
 تلك   U F

الستعا�

(� U مو
ضع (خر@.
ُمنح  قد   �
' ما   Kإلنسا
  K) 
حلق 

لشر �  Yخل
 عمل  على  
لقد�> 
(يًضا  ُيخَلق   K) ِلز
ًما   Kفكا كليهما 
ما �فز& عليهما، �ألجل Rلك خلق 

ملالئكة  P) حلافزين

هللا � هذين 
 .Kإلنسا
 خلق  قبل   gح  Kلشيطا
�

فأمر 
ملالئكة (K حتفز 
إلنساK على 

خل Y�K) ترتب 
لنتائج �فق (عماله، 
بينما �ح للشيطاK) K �ا�4 'عوَ> 
�ليه   Nستطا
 ما  
لشر   ��  Kإلنسا


سبيًال.
�ملا بعث 
هللا �'َ� كاU K هذ& 
لدنيا - 
 K�ناٌ� �خر) - �'� Nجانب (تبا ��
¿ µضعو
 للنظا� 
لذP (تى به، �قد 

ملتمر'>  
لفئة  �ئيَس   � 
هللا  �ى 
 Kأل �بليس   �)  Kبالشيطا  �'� على 

حلقيقي.  Kلرئيس ظلٌّ للشيطا
Rلك 
�ما �قع بني �'� �
لرئيس 
ملتمر' من 
(حد
� U فتر> طويلة Rكر& 
هللا � 

على شكل حو
� موجز. 
 Pلذ
 - Kلشيطا
 K) ليكن معلوًما�
هو   Pلذ
� 
لشر  على  ُخلق كحافز 

لناَ�  Îمرئي كاملالئكة - ال يأ Yغ
بنفسه U صو�> متجسد> ليحّدثهم 

لذين تتسبَّب  K) حلق
�يؤRيهم، بل 
'�جة  عن  (قد
مهم  Oلة   U سيئاִדم 

لصال» هم 
لذين يصبحوK (ظالًال 
للشيطاK، �(عماTم هي 
ل® ُتنسب 

حلو
فز  كل  كذلك   .Kلشيطا
  ��
تسمَّى  (يًضا  
ملعصية  على  
ألخر@ 

حلديث: "قا4  U '�� شيطاًنا، حيث
�سو4 
هللا �: ليس منكم من (حد 
�ال �قد ُ�ّكل به قرينه من 
لشياطني. 
قالو
: �(نت يا �سو4 
هللا؟ قا4: نعم، 
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�لكن 
هللا (عان¯ عليه فأسلم" (مسند 
(¢د � ١ مسند عبد 
هللا بن 
لعبا� 
بن عبد 
ملطلب عن 
لنÄ �).. فال 
 FOحر) لقد   P)  .Yباخل �ال  يأمر£ 

ألمو�  Kلتقو@ لذلك فإ
 U 4لكما


ل® تدفع بالنا� �� 
ملعصية تزيد£ 
قوله  من   '

ملر �ليس  صالًحا.  (نا 
� (K لكل �نساK شيطاًنا مستقال، 
ل به � قد  
لذP �كِّ Kلشيطا
 K)�
صا� مسلًما. لو كاK هذ
 هو 
ملع} 
باهللا  يستعيذ   �  Äلن
  Kكا  
Rفلما
 K) يع¯  مما  
لرجيم.   Kلشيطا
 من 

حلقيقي كاK على حالته ¿  Kلشيطا

يتغY منه شيA، �لكن ما ينو� عن 

لشيطاK من (فكا� ��غباF كاK قد 
 Kما من كا)� ،� Äعن للنR)� سلم)
ميّثل 
لشيطاKَ من 
لبشر كأÇ جهل 
 
برحو ما  بل   
ُيسلمو فلم   ..&Yغ�

على شرهم �مكرهم. 
سّويُته   
Rفإ﴿ تعا�  قولـه  (ما 
فَقُعو
 لـه  �نَفخُت فيه ِمن ��حي 
(له)   U 
لغائب   Yفضم ساجدين﴾ 

هللا قد  Kعني، ألI) لبشر
يعو' �� 
سّخر 
ملالئكة ملساعد> كل فر' من 

جلميع،  U » ُينَفخ�لر
 Kأل�لبشر، 

Rلك   U '�جاִדم  كانت   K��
يتم نفخها U سائر  متفا�تة، حيث 

ألنبياA خصوًصا.  U� ،لبشر عموًما



ألمر يشمل   
(K هذ يد4 على  �مما 
﴿�سّخر  تعا�:  قوُله  (Iعني  
لبشر 
 Vأل�
 U ما� F

لسما� U لكم ما
�µنا  كما   ،(١٤ Iيًعا﴾(
جلاثية: 

لعلة  
ملالئكة هي   K) 
لكرمي   Kلقر�


لكوK. �ما  U جلميع ما �د� ��أل

ًر
 لصا´  
لكوK مسخَّ U كل ما �
'
 Kيعملو 
ملالئكة   K) فثبت   Kإلنسا

 Yعني. غI) لبشر كلهم
على خدمة 
خدمة  عن   �Ïر  Aألشيا
 بعض   K)

إلنساK نتيجة خطأ منه، فتضّر& بدًال 
من (K تنفعه، �كأ<ا Ïر� عن حكم 

لذP يعمل  Kلشيطا

ملالئكة، �تتبع 


لضر� بالبشر. nإلحلا 
جاهًد
 Yغ 
لكائن  Rلك   K) 
لزعم  �(ما 
 Pلذ

ملرئي 
لذP يسمى شيطاًنا هو 
 �'� ملعا�ضة   
متجسًد بنفسه   �خر
�¸الف  بد
هًة،  باطل  Oعم  فهو 
من  نعر9  فإننا  
لتجربة. � للو
قع 
 �َ'� (تى   Kلشيطا
  K) 
لكرمي   Kلقر�

�O�جَته �حتدَّ� معهما إلغو
ئهـما 
فلو كاR Kلك   .(٢٨ :9

ألعـر)
 Pلذ
 
لكائن  نفس  هو  (تاÐا   Pلذ

يستطيع  ال  فلم  
ملعصية  على  �ث 
 Kلشيطا
 Rلك  �Êيَة   �'�  Aُبنا)  Kآل

 ¿� ֲדا؟   �ُ'�  &�� 
ل®  
لعني  بتلك 
 Kلشيطا
 مع  
حلديَث   Kيستطيعو ال 
 �'� به  حتد�   Pلذ
  Kللسا
 بذلك 

 Kلشيطا
 Rلك   Îيأ ال   ¿� معه؟ 
(يًضا؟ خاصة   Kآل
 
لناَ� إلغو
ئهم 
 Kبأ 

لكرمي ال يقو4 (بًد Kلقر�
 K��
(جسا'  عن  ¸تلًفا   Kكا  �'� جسد 
 �'�  Kبأ يقا4   gح 
ليو�  (بنائه 
 Kلشيطا

ستطاN بذلك 
جلسد �Êيَة 
 Kال يستطيعو &Aلكن (بنا� ،&�َ
�حو
Rلك الختال9 (جسا'هم عن (بيهم. 

ليو�   Kميلكو (يًضا   Aألبنا
  �
' فما 
متتع  
ل®   Fِ

لقد�� 
ألجساَ'  نفس 

لشيطاK هو  �
ֲדا (بوهم �'�، �ما '
 Fمئا &
هو ¿ يتغY.. فيجب (K ير
 K) ب�ليو�، 
 
لبشر  
آلال9 من 
يقاِبل هو Áسد& كلَّ 
لصاحلني من 
ب¯ �'�، سعًيا منه إلغو
ئهم. �لكن 
 Fمئا �ال  �الًفا  
لبشر  بني  جند  ال 
بل �ال عشر
F ممن يشهد�K على 
 U A

الختبا� سو 
(<م مر�
 مبثل هذ
حالة 
لكشف (� 
لرÊيا، 
للهم �ال ما 
ال  
ل®   Yألساط
� 
لقصص   U جند 
 .Kال برها�ينهض على صدقها 'ليل 
عنه  (حتد�   Pلذ
  Kلشيطا
 �لكن 
يعرقل طريق  
ليو�   ��  4
O ما  فإنه 
كل نÄ بنفس 
لطريقة 
ل® جلأ �ليها 
كما  �يستك�   Ñيأ�  ،�'� Oمن   U

ستك� (ما� �'�، بل هذ
 هو � Ñ)
 KماO كل U لصاحلني
'(به مع كل 

.Kمكا�

 


