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ا٢بمد هلل ا٣بالق البارئ ا٤ببدئ ا٤بعيد، أوحى لرسلو التوراة واإل٪بيل والقرآف 

وصلى هللا اجمليد، وبسط من علمو على العباد وجعل منهم الفائد وا٤بستفيد، 
وأصحابو وعلى آلو ، صبلة مقرونة اب٤بزيددمحم النيب األمي  سيدانعلى وسلم 

  :أما بعد، الرشيدذوي العقل 
فما من بناء إال ولو أصل وأساس يقـو عليو، وحديث جربيل عليو السبلـ 
 اشتمل على أصوؿ الدين ومهماتو وقواعده، فجميع علـو الشريعة ترجع إليو

، ومن عكف الفكر عليو وجذب الرأي والروية وتعود عليو اب٢بيطة والصوف
عن اقتحاـ  لو وخلجو فضبلً إليو ٙبامى طريق اإل٤باـ بو وا٣بوض ُب أوشا

٤برجعو  وُيسمَّى أـ السنة كما ُتسمَّى الفاٙبة أـ القرآف ،غماره و١بجو
لو دل يكن ُب السنة كلها غّب ىذا ا٢بديث لكاف وافيًا أبحكاـ و ...إليها

الشريعة الشتمالو على ٝبلها مطابقة، وعلى تفصيلها تضمناً، فهو جامع ٥با 
الذي ذكرانه ابلنسبة ٤با و  ،الكبلـ عليو عقدانو٥بذا علمًا ومعرفة وأدابً ولطفاً، 

 .نزر يسّب..يتضمنو 
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  جربيل عليو السبلـ حديث لفصل األوؿ:ا
كاف يوما ابرزا للناس، إذ أاته   ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر: أف رسوؿ هللا  -1

اإلٲباف أف تؤمن ابهلل »قاؿ:  اي رسوؿ هللا ما اإلٲباف؟رجل ٲبشي، فقاؿ: 
اي رسوؿ هللا ما قاؿ:  «ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، ولقائو، وتؤمن ابلبعث اآلخر

اإلسبلـ أف تعبد هللا وال تشرؾ بو شيئا، وتقيم الصبلة، »قاؿ:  اإلسبلـ؟
 اي رسوؿ هللا ما اإلحساف؟، قاؿ: «وتؤٌب الزكاة ا٤بفروضة، وتصـو رمضاف

اي ، قاؿ: «اإلحساف أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ»قاؿ: 
ولكن ما ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من السائل، »قاؿ:  رسوؿ هللا مٌب الساعة؟

سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت ا٤برأة ربتها، فذاؾ من أشراطها، وإذا كاف 
 فذاؾ من أشراطها، ُب ٟبس ال يعلمهن إال هللا: 1رءوس الناسا٢بفاة العراة 

اَقثِ َويََُّزُِل ٱَّۡنۡيَد } ُٓ ٱلفَّ
ْۡ َ ِقَ٘ػهُۥ ِق رَۡضامِ إِنَّ ٱَّللَّ

َ
ا فِم ٱلۡأ َٔ  ُٓ . ٍب انصرؼ «{َوَيۡكَْ

ىذا جربيل »فأخذوا لّبدوا فلم يروا شيئا، فقاؿ:  «ردوا علي»الرجل، فقاؿ: 
 .«جاء ليعلم الناس دينهم

                                                           

سنن ابن  -صحيح ابن خزٲبة  –صحيح ابن حباف  –صحيح مسلم  -صحيح البخاري - 1
تعظيم قدر الصبلة  –مسند إسحاؽ بن راىويو  –مصنف ابن أيب شيبة  –مسند أٞبد  –ماجو 

حلية األولياء  -سنن الدارقطِب  –السنن الواردة ُب الفًب للداشل   -اإلٲباف البن منده  –للمروزي 
حلية األولياء وطبقات  -ا٤بستخرج من األحاديث ا٤بختارة للمقدسي  -وطبقات األصفياء 

ترتيب األمارل ا٣بميسية  –ا٤بسند ا٤بستخرج على صحيح مسلم  –مسند ا٢بارث  –ياء األصف
 للشجري.
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، فهابوه أف «سلوشل»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -2 
 اي رسوؿ هللا، ما اإلسبلـ؟يسألوه، فجاء رجل، فجلس عند ركبتيو، فقاؿ: 

، «وتقيم الصبلة، وتؤٌب الزكاة، وتصـو رمضاف ال تشرؾ ابهلل شيئا،»قاؿ: 
أف تؤمن ابهلل، »قاؿ:  اي رسوؿ هللا، ما اإلٲباف؟، قاؿ: صدقتقاؿ: 

، قاؿ: «ومبلئكتو، وكتابو، ولقائو، ورسلو، وتؤمن ابلبعث، وتؤمن ابلقدر كلو
أف ٚبشى هللا كأنك تراه، »قاؿ:  اي رسوؿ هللا، ما اإلحساف؟، قاؿ: صدقت

اي رسوؿ هللا، مٌب . قاؿ: صدقت، قاؿ: «تكن تراه فإنو يراؾفإنك إف ال 
ما ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من السائل، وسأحدثك عن »قاؿ:  تقـو الساعة؟

أشراطها: إذا رأيت ا٤برأة تلد رهبا، فذاؾ من أشراطها، وإذا رأيت ا٢بفاة العراة 
 3رعاء البهمفذاؾ من أشراطها، وإذا رأيت  2ملوؾ األرضالصم البكم 

يتطاولوف ُب البنياف، فذاؾ من أشراطها ُب ٟبس من الغيب ال يعلمهن إال 
ا }، ٍب قرأ: «هللا َٔ رَۡضاِمِۖ َو

َ
ا فِم ٱلۡأ َٔ  ُٓ اَقثِ َوُيََّزُِل ٱَّۡنۡيَد َوَيۡكَْ ُٓ ٱلفَّ ْۡ َ ِقَ٘ػهُۥ ِق إِنَّ ٱَّللَّ

اَذا حَۡسِفُب َمٗػاۖ  حَۡػرِي َجۡىؿ   ّيِ َّٔ
َ
ا حَۡػرِي َجۡىُؿۢ ةِأ َٔ ۡرض  َو

َ
ُٜتُۚ إِنَّ ٱ أ ُٕ ٌٓ َت َ َقِْي  َّللَّ

 ۢ ، فالتمس، فلم «ردوه علي»: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٍب قاـ الرجل، فقاؿ رسوؿ هللا  {َعتُُِر
 .«ىذا جربيل، أراد أف تعلموا إذ دل تسألوا»: ملسو هيلع هللا ىلصٯبدوه، فقاؿ رسوؿ هللا 

                                                           

 –تعظيم قدر الصبلة للمروزي  –مسند إسحاؽ بن راىويو  -سنن النسائي –صحيح مسلم  - 2
ترتيب  -مسند البزار  –اإلٲباف البن منده  –ا٤بسند ا٤بستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم 

شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة  –شرح مشكل اآلاثر للطحاوي  –يسية للشجري األمارل ا٣بم
 تعظيم قدر الصبلة حملمد بن نصر ا٤بروزي. -وا١بماعة لبللكائي 

 –مسند البزار  –مسند أٞبد  -صحيح ابن خزٲبة  –صحيح مسلم  -صحيح البخاري - 3
ا٤بسند  -املي رواية ابن ٰبٓب أمارل احمل -تعظيم قدر الصبلة للمروزي –مسند إسحاؽ بن راىويو 

 اإلٲباف البن منده. -ا٤بستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم 
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ابرزا يوما للناس، فأاته جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة، قاؿ: كاف النيب  -3
اإلٲباف أف تؤمن ابهلل ومبلئكتو، وكتبو، وبلقائو، »قاؿ:  اإلٲباف؟ما فقاؿ: 

اإلسبلـ أف تعبد هللا، وال »قاؿ:  ما اإلسبلـ؟. قاؿ: «ورسلو وتؤمن ابلبعث
. «تشرؾ بو شيئا، وتقيم الصبلة، وتؤدي الزكاة ا٤بفروضة، وتصـو رمضاف

تراه فإنو أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف دل تكن »قاؿ:  ما اإلحساف؟قاؿ: 
ما ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من السائل، »قاؿ:  مٌب الساعة؟، قاؿ: «يراؾ

 4رعاة اإلبل البهم وسأخربؾ عن أشراطها: إذا ولدت األمة رهبا، وإذا تطاوؿ
ُٓ }: ملسو هيلع هللا ىلصٍب تبل النيب  «ُب البنياف، ُب ٟبس ال يعلمهن إال هللا ْۡ َ ِقَ٘ػهُۥ ِق إِنَّ ٱَّللَّ

اَقثِ  ىذا جربيل جاء »فلم يروا شيئا، فقاؿ:  «ردوه»اآلية، ٍب أدبر فقاؿ: {ٱلفَّ
 قاؿ أبو عبد هللا: جعل ذلك كلو من اإلٲباف. «يعلم الناس دينهم

عن ٰبٓب بن يعمر، قاؿ: كاف أوؿ من قاؿ ُب القدر ابلبصرة معبد  -4
 -أو معتمرين -ا١بهِب، فانطلقت أان وٞبيد بن عبد الرٞبن ا٢بمّبي حاجْب

، فسألناه عما يقوؿ ىؤالء ُب ملسو هيلع هللا ىلصنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسوؿ هللا فقل
القدر، فوفق لنا عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب داخبل ا٤بسجد، فاكتنفتو أان 
وصاحيب أحدان عن ٲبينو، واآلخر عن مشالو، فظننت أف صاحيب سيكل 

القرآف، الكبلـ إرل، فقلت: أاب عبد الرٞبن إنو قد ظهر قبلنا انس يقرءوف 
ويتقفروف العلم، وذكر من شأهنم، وأهنم يزعموف أف ال قدر، وأف األمر أنف، 

، والذي «فإذا لقيت أولئك فأخربىم أشل بريء منهم، وأهنم برآء مِب»قاؿ: 
لو أف ألحدىم مثل أحد ذىبا، فأنفقو ما قبل هللا »ٰبلف بو عبد هللا بن عمر 

                                                           

 صحيح البخاري. - 4
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عمر بن ا٣بطاب قاؿ: بينما ٫بن ٍب قاؿ: حدثِب أيب « منو حٌب يؤمن ابلقدر
، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد  ملسو هيلع هللا ىلصعند رسوؿ هللا  ذات يـو

سواد الشعر، ال يرى عليو أثر السفر، وال يعرفو منا أحد، حٌب جلس إذل 
اي دمحم ، فأسند ركبتيو إذل ركبتيو، ووضع كفيو على فخذيو، وقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

اإلسبلـ أف تشهد أف ال إلو إال »: ملسو هيلع هللا ىلصؿ هللا ، فقاؿ رسو أخربشل عن اإلسبلـ
، وتقيم الصبلة، وتؤٌب الزكاة، وتصـو رمضاف، ملسو هيلع هللا ىلصهللا وأف دمحما رسوؿ هللا 

، قاؿ: فعجبنا لو يسألو، صدقت، قاؿ: «وٙبج البيت إف استطعت إليو سبيبل
أف تؤمن ابهلل، ومبلئكتو، وكتبو، »، قاؿ: فأخربشل عن اإلٲبافويصدقو، قاؿ: 

، قاؿ: صدقت، قاؿ: «واليـو اآلخر، وتؤمن ابلقدر خّبه وشرهورسلو، 
أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف دل تكن تراه فإنو »، قاؿ: فأخربشل عن اإلحساف

ما ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من »، قاؿ: فأخربشل عن الساعة، قاؿ: «يراؾ
أف تلد األمة ربتها، وأف ترى »، قاؿ: فأخربشل عن أمارهتاقاؿ:  «السائل

، قاؿ: ٍب انطلق فلبثت «يتطاولوف ُب البنياف ٢5بفاة العراة العالة رعاء الشاءا
قلت: هللا ورسولو أعلم، قاؿ:  «اي عمر أتدري من السائل؟»مليا، ٍب قاؿ رل: 

 .«فإنو جربيل أاتكم يعلمكم دينكم»
                                                           

 –سنن أيب داود  –سنن ابن ماجو  –سنن الَبمذي  –صحيح ابن حباف  -صحيح مسلم  - 5
الشريعة  –اإلابنة الكربى البن بطة  –الفًب لنعيم بن ٞباد  –مسند أٞبد  –سنن النسائي 

السنن الواردة ُب  -اإلٲباف البن منده  –تعظيم قدر الصبلة حملمد بن نصر ا٤بروزي  –لآلجري 
مسند الفاروؽ  -السنن الكربى واالعتقاد وشعب اإلٲباف والقضاء والقدر للبيهقي -الفًب للداشل
حلية  -شرح السنة للبغوي  –شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة وا١بماعة لبللكائي  –البن كثّب 

ا٤بسند ا٤بستخرج على  -القدر للفراييب  –مصنف ابن أيب شيبة  –األولياء وطبقات األصفياء 
 حلية األولياء وطبقات األصفياء. –صحيح مسلم أليب نعيم 
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٦بلسا  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: جلس رسوؿ هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما -5 
، واضعا كفيو على ركبٍب ملسو هيلع هللا ىلصلو، فأاته جربيل، فجلس بْب يدي رسوؿ هللا 

: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  اي رسوؿ هللا، حدثِب ما اإلسبلـ؟، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
اإلسبلـ أف تسلم وجهك هلل، وتشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، »

إذا »قاؿ:  لمت؟فإذا فعلت ذلك فقد أسقاؿ:  «وأف دمحما عبده ورسولو
قاؿ:  اي رسوؿ هللا، فحدثِب ما اإلٲباف؟قاؿ:  «فعلت ذلك، فقد أسلمت

اإلٲباف أف تؤمن ابهلل، واليـو اآلخر، وا٤ببلئكة، والكتاب، والنبيْب، وتؤمن »
اب٤بوت، واب٢بياة بعد ا٤بوت، وتؤمن اب١بنة والنار، وا٢بساب، وا٤بيزاف، وتؤمن 

إذا فعلت »قاؿ:  إذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ف، قاؿ: «ابلقدر كلو خّبه وشره
قاؿ رسوؿ هللا  اي رسوؿ هللا، حدثِب ما اإلحساف؟، قاؿ: ذلك فقد آمنت

اي قاؿ:  «اإلحساف أف تعمل هلل كأنك تراه، فإنك إف دل تره فإنو يراؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص
سبحاف هللا ُب ٟبس »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  رسوؿ هللا، فحدثِب مٌب الساعة؟

ُٓ } إال ىو: من الغيب ال يعلمهن اَقثِ َوُيََّزُِل ٱَّۡنۡيَد َوَيۡكَْ ُٓ ٱلفَّ ْۡ َ ِقَ٘ػهُۥ ِق إِنَّ ٱَّللَّ
ا حَۡػرِي َجۡىؿ   َٔ رَۡضاِمِۖ َو

َ
ا فِم ٱلۡأ اَذا حَۡسِفُب َمٗػاۖ  َٔ ۡرض  َّٔ

َ
ّيِ أ

َ
ا حَۡػرِي َجۡىُؿۢ ةِأ َٔ ُٜتُۚ  َو ُٕ َت

ٌٓ إِنَّ ٱ َ َقِْي ۢ  َّللَّ ، قاؿ: «٥با دوف ذلكولكن إف شئت حدثتك ٗبعادل  {َعتُُِر
إذا رأيت األمة ولدت »: ملسو هيلع هللا ىلص. قاؿ رسوؿ هللا أجل اي رسوؿ هللا، فحدثِب

ا١بياع ورأيت ا٢بفاة  6تطاولوا ابلبنيافربتها أو رهبا، ورأيت أصحاب الشاء 

                                                           

 األحاديث ا٤بختارة للمقدسي. –مسند أٞبد  - 6
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: اي رسوؿ . قاؿ«فذلك من معادل الساعة وأشراطها 7العالة كانوا رؤوس الناس
 .9«العرب»قاؿ:  ا١بياع العالة؟وا٢بفاة  8أصحاب الشاءهللا، ومن 

ٯبلس بْب  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة، وأيب ذر، قاال: كاف رسوؿ هللا  -6       
ظهراشل أصحابو، فيجيء الغريب فبل يدري أيهم ىو حٌب يسأؿ، فطلبنا إذل 

أف ٪بعل لو ٦بلسا يعرفو الغريب إذا أاته، فبنينا لو دكاان من  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
ُب ٦بلسو، إذ أقبل رجل  ملسو هيلع هللا ىلصطْب، كاف ٯبلس عليو، وإان ١بلوس ورسوؿ هللا 

أحسن الناس وجها، وأطيب الناس رٰبا، كأف ثيابو دل ٲبسها دنس، حٌب سلم 
أدنو اي فرد عليو السبلـ، قاؿ:  السبلـ عليك اي دمحم،ُب طرؼ البساط فقاؿ: 

حٌب وضع  «ادف»ويقوؿ لو:  أدنو مرارا،فما زاؿ يقوؿ:  «ادنو»قاؿ:  دمحم،
قاؿ:  اي دمحم، أخربشل ما اإلسبلـ؟، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصيده على ركبٍب رسوؿ هللا 

اإلسبلـ أف تعبد هللا، وال تشرؾ بو شيئا، وتقيم الصبلة، وتؤٌب الزكاة، وٙبج »
 «نعم»قاؿ:  أسلمت؟ إذا فعلت ذلك فقدقاؿ:  «البيت، وتصـو رمضاف

اي دمحم، أخربشل فلما ٠بعنا قوؿ الرجل صدقت أنكرانه، قاؿ:  صدقت.قاؿ: 
اإلٲباف ابهلل، ومبلئكتو، والكتاب، والنبيْب، وتؤمن : »قاؿ ما اإلٲباف؟

قاؿ:  «نعم»: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟قاؿ:  «ابلقدر

                                                           

مسند  –وس الناس[ العالة ا٢بفاة رء وعاد]  أخرى ُب ا٤بسند أيضاً وُب رواية ، مسند أٞبد - 7
 األحاديث ا٤بختارة للمقدسي. -ا٢بارث 

األحاديث  –ا٤بسند ا٤بستخرج على صحيح مسلم  –مصنف بن أيب شيبة  -مسند أٞبد  - 8
 ا٤بختارة للمقدسي.

أمارل  –تعظيم قدر الصبلة للمروزي  -السنن الصغّب للبيهقي  -مسند البزار  –مسند أٞبد  - 9
 ابن بشراف.
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أف تعبد هللا كأنك تراه، »قاؿ:  ؟اي دمحم، أخربشل ما اإلحسافقاؿ:  صدقت.
 اي دمحم، أخربشل مٌب الساعة؟قاؿ:  صدقت.قاؿ:  «فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ

قاؿ: فنكس فلم ٯببو شيئا، ٍب أعاد، فلم ٯببو شيئا، ٍب أعاد فلم ٯببو شيئا، 
ما ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من السائل، ولكن ٥با عبلمات  ورفع رأسو فقاؿ: 

يتطاولوف ُب البنياف، ورأيت ا٢بفاة العراة  10الرعاَء البُػُهمَ  أيتتعرؼ هبا، إذا ر 
َ ِقَ٘ػهُۥ } ملوؾ األرض، ورأيت ا٤برأة تلد رهبا، ٟبس ال يعلمها إال هللا، إِنَّ ٱَّللَّ

اَقثِ  ُٓ ٱلفَّ ْۡ ٌٓ إِنَّ ٱ}إذل قولو:  {ِق َ َقِْي ۢ  َّللَّ ال والذي بعث دمحما »ٍب قاؿ:  {َعتُُِر
كنت أبعلم بو من رجل منكم، وإنو ١بربيل عليو   اب٢بق ىدى وبشّبا، ما

 .«السبلـ نزؿ ُب صورة دحية الكليب

 مقدمة
 معرفة ا٤برحلة :األوؿذكر أمور ثبلثة: قبل الشروع ُب بياف ا٢بديث البد من 

أخرج اإلماـ أٞبد ُب مسنده عن حذيفة فقد  ،الزمنية الٍب ٚبص ا٢بفاة العراة
تكوف النبوة فيكم ما شاء هللا أف تكوف، ٍب يرفعها »: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف خبلفة على منهاج النبوة، فتكوف ما شاء هللا أف 
تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء هللا أف يرفعها، ٍب تكوف ملكًا عاضاً، فيكوف ما 

ملكًا جربية،  شاء هللا أف يكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف
فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف خبلفة 

األطوار الٍب ٛبر هبا أمتو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  بّْب  وُب ىذا ا٢بديث «على منهاج النبوة

                                                           

 النسائي.سنن  - 10
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وىي: مرحلة النبوة احملمودة احملمدية والرسالة ا٣باٛبية والنيابة اإل٥بية 
فائضة الرابنية الٍب انتهت بوفاة سيد األانـ عليو شرائف التحية والكماالت ال

لك العاض .والسبلـ. ٍب مرحلة ا٣ببلفة الراشدة
ُ
أو ا٣بّب الذي فيو  ٍب مرحلة ا٤ب

َدَخن، وىي أطوؿ ا٤براحل الزمنية حيث امتدت إذل سقوط الدولة العثمانية. 
ْلك ا١بربي وأشرا

ُ
ط الساعة والسنْب ٍب مرحلة الشر احملض، وىي مرحلة ا٤ب

ا٣بدَّاعة والعلو الكبّب لبِب إسرائيل ُب األرض. ٍب تكوف خبلفة على منهاج 
ٛبر هبا األمة، ومن ٪با منها ٪با  فَبةالٍب نشهدىا أخطر  النبوة. فهذه ا٤برحلة

من فتنة الدجاؿ كما جاء ُب صحيح ابن حباف من حديث حذيفة هنع هللا يضر أف 
لفتنة بعضكم أخوؼ عندي من فتنة الدجاؿ إهنا »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

فمن ٪با من فتنة ما ليست من فتنة صغّبة وال كبّبة إال تتضع لفتنة الدجاؿ 
 «وإنو ال يضر مسلمًا مكتوب بْب عينيو كافر مهّجاة ؾ ؼ ر قبلها ٪با منها
وَّؿ ا٢بُكم فيها إذل  ٙبَ الفتنة على أمتو ُب ىذه ا٤برحلة الٍب ملسو هيلع هللا ىلصوإ٭با خاؼ 
 ، وأصبح ا٤بؤمن طائرًا ببل جناح، و٧باراًب دوف سبلح، يدعو إذلا٢بفاة العراة

إف »والضبلؿ، وُب ا٢بديث الصحيح:  جهاد السفهاء السفاؿ، أئمة النفاؽ
أي ا٢بكاـ والعلماء الذين يضلوف  «أخوؼ ما أخاؼ عليكم األئمة ا٤بضلوف

الناس وٱبادعوهنم...أخرج اإلماـ الدارمي عن زايد بن ُحَدير قاؿ: قاؿ رل 
عمر بن ا٣بطاب: ىل تعرؼ ما يهدـ اإلسبلـ؟ قلت: ال، قاؿ: يهدمو زلة 

 العادل، وجداؿ ا٤بنافق ابلكتاب وحكم األئمة ا٤بضلْب.
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إسرائيل ألف ُب ذريتو ا٫بصرت بياف أنساهبم واتصا٥بم بنيب هللا  الثاشل:
وقد ُعرؼ ،  تدور عليها آايت القرآف الكرصلاألمة اليهودية والنصرانية الٍب

اإلماـ كما جاء ُب صحيح نساهبم  عنهم كتماهنم ألحساهبم وتغيّبىم أل
أيب ىريرة هنع هللا يضر أنو قاؿ: ٤با فتحت خيرب أىديت للنيب  من حديثالبخاري 

 «اٝبعوا إرّل من كاف ىاىنا من يهود»: ملسو هيلع هللا ىلص شاة فيها ُسمٌّ، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقالوا:  «؟إشل سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقّي عنو»فجمعوا لو، فقاؿ: 
كذبتم بل أبوكم »قالوا: فبلف، فقاؿ:  «؟من أبوكم»: ملسو هيلع هللا ىلصنعم، قاؿ ٥بم النيب 

ُب حديث جربيل عليو السبلـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصفهم . قالوا: صدقت «فبلف
 ومنو أهُِبم األمر فهو مبهم ٦بهولوا األنساب كما سيأٌب بيانو، والبُػُهم:ابلبُػُهم  

أال إف »: ا٢بديث ا٤بتفق عليو واللفظ للبخاريُب و  إذا دل تعرؼ حقيقتو.
يطلع قران  القسوة وغلظ القلوب ُب الفدادين عند أصوؿ أذانب اإلبل حيث

والطلوع ُٰبمل على االختفاء يقاؿ: طَلَع إذا  «الشيطاف ُب ربيعة ومضر
شيطاف ُب ربيعة الاختفى وغاب وىذا من األضداد، أي يغيب وٱبتفي قران 

أهنم من ربيعة  ملوكهمومضر، وأصحاب ميثاؽ الدرعية أدعياء، فيّدعي 
 أهنم من مضر! أحبارىمويّدعي 

وقد جاءت النصوص ية للحفاة العراة، ٙبديد البقعة ا١بغراف الثالث:
أخرجوا »النبوية أبحكاـ خاصة ٔبزيرة العرب كقولو عليو الصبلة والسبلـ: 

لة لبِب إسرائيل ُب والٍب تدّؿ على قياـ دو  «اليهود والنصارى من جزيرة العرب
صلى هللا دوف الشاـ أو فلسطْب إذ دل يرد عن الرسوؿ األعظم  جزيرة العرب
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ال ٲبكن ٚبصيص جزيرة العرب إال على و ، نٌص ُب إخراجهم منها عليو وسلم
وجو قياـ دولة ٙبكم األرض، كما ال ٲبكن أف يكوف اإلخراج ٧بصوراً ُب بقعة 

 ملسو هيلع هللا ىلصواحدة من داير ا٤بسلمْب إال على وجو ا٣ببلفة وا٢بكم. وقد أمر 
سدوا فيها ُب الوعد األوؿ، ٍب ٙبقق إبخراجهم من جزيرة العرب بعد أف أف

وبشَّر النيب  وعد اآلخرة ٗبجيئهم إليها ٧بشودين ابألمم الٍب اٙبدت لنصرهتم.
ُب ابب ما يكوف  اإلماـ مسلم ُب ا٢بديث الذي رواهبفتح جزيرة العرب  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«تغزوف جزيرة العرب فيفتحها هللا»: من فتوحات ا٤بسلمْب قبل الدجاؿ
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خصوصية ورمزية نزوؿ جربيل عليو  الفصل الثاشل:
 السبلـ

ٜل  ﴿ ـُ ُل َر ٜۡ ٌَ
ۥ َّ ُٙ ؽِيم   إَِّٗ ُِين   ١٩ََ َٔ ةٍ ِقَ٘ػ ذِي ٱَّۡكۡؽِش  َّٜ َؽاع   ٪١ذِي ًُ ِٔين   ُّٔ

َ
َّٓ أ  ﴾َث

 جبللة على دليبلً  هبذا وانىيك السبلـ عليو جربيل الكرصل ابلرسوؿ ا٤براد
 يسبق ودل القرآف إذل عائد والضمّب منزلتو، ومباينة ا٤ببلئكة على وفضلو مكانو

 أخربىم ٩با فإنو البعث بوقوع اإلخبار سياؽ ُب ا٤بقاـ من معلـو ولكنو ذكر لو
 وقد تعاذل، هللا أي مرسلو قوؿ القوؿ أبف إيذاف رسوؿ لفظ وُب القرآف، بو

 تنفس إذا والصبح عسعس إذا والليل الكنس ا١بوار اب٣بنس سبحانو أقسم
 والضبللة ا١بهبلء ا١باىلية ُب الناس عليو كاف ما بْب الكبّب الفرؽ إذل لينبو

 األعظم الرسوؿ بو جاء الذي البلمع والضياء الساطع النور وبْب الظلماء
 سرمداً  الليل ظلمة ُب عباده يَبؾ ال أف اقتضت سبحانو رٞبتو أف وكما ملسو هيلع هللا ىلص
 رٞبتو اقتضت فكذلك ومعايشهم مصا٢بهم إذل النهار بضوء ىداىم بل

 يهديهم بل والضبلؿ الغي وتيو ا١بهل ظلمة ُب عباده يَبؾ ال أف وحكمتو
ٗبا ىو  دمحماً  سيدان و٤بّا كانوا يصفوف احملمدية، والرسالة األٞبدية النبوة أبنوار

ا َضاِضُتُسٓ ﴿ُب غاية النزاىة عنو، أبطلو مبكتاً ٥بم مبالغاً ُب شرفو  َٔ ُٜ٘ن  َو ۡش َٕ ِ  ﴾ة
 ملسو هيلع هللا ىلصوىذا النفي ا٤بؤكد اثبت لو ُب كل وقت على سبيل االستغراؽ، وقد أخرب 

عن ا٢بفاة العراة وأخرب عن مغيبات وأمور مكنونة ال يُهتدى إليها وال يوقف 
َٜ عَلَى ٱَّۡنۡيِب ةَِغِ٘ين  ﴿عليها إال بتوفيق العليم ا٣ببّب  ُٚ ا  َٔ  مرسل ٦باز والضنْب ﴾َو

 ىو ما أي للكاًب، ا٤بعلـو ابألمر ٖبل الكتماف ألف اللزـو بعبلقة الكتماف ُب
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الوحي  وىو علمو،يُ  فبل تعليمو ُيسأؿ أو مبلغو غّب بعضو فيزوي الغيب بكاًب
الذي أطلعو ا٢بق عليو من ا٢بقائق والرموز واإلشارات ا٤بتعلقة ٔبميع تفاصيل 

ِ ﴿ا معُب الدين، فما أخربكم بو ىو ا٢بق وىو عْب ما أوحيناه إليو، وأم  ﴾ِ٘ين  ـَ ة
وفق القراءة األخرى فهو مشتق من الظن ٗبعُب التهمة أي ما ىو على 
ا٤بغيبات الٍب نطق هبا ٗبقتضى الوحي اإل٥بي وإ٥بامو ٗبتهم فيما ٰبكيو، وا٤بعُب 
أف ما بّلغو من حقائق الغيب والنبوءات ىو ا٢بق ال ريب فيو، فكبلمو ىو 

ٜل  ﴿ى قولو عْب ما أخرب هللا بو ولذلك َحُسَن العطف ُب اآلية عل ـُ ُل َر ٜۡ ٌَ
ۥ َّ ُٙ  إَِّٗ

ؽِيم  
ََ

وىذا رجوع إذل ما أقسم عليو من القرآف بعد أف استطرد بينهما بتلك  ﴾
ا٤بستطردات الدالة على زايدة كماؿ ىذا القوؿ بقدسية مصدره ومكانة حاملو 
عند هللا وصدؽ متلقيو منو عن رؤية ٧بققة ال ٚبيل فيها فكاف التخلص إذل 

َٜ عَلَى ٱَّۡنۡيِب ةَِغِ٘ين  ﴿القرآف ٗبناسبة ذكر الغيب ُب قولو العود لتنزيو  ُٚ ا  َٔ فإف  ﴾َو
دمحم عليو الصبلة والسبلـ سيدان القرآف من أمر الغيب الذي أوحي بو إذل 

وفيو كثّب من األخبار عن أمور الغيب وعلى وجو ا٣بصوص أشراط الساعة 
ف، وُتشد ُجّل خيوطو وأخبار ا٢بفاة العراة الذين تدور عليهم آايت القرآ

إليهم، وقد علم أف الضمّب عائد إذل القرآف ألنو أخرب عن الضمّب ابلقوؿ 
ٖ  رَِّسيم  ﴿الذي ىو من جنس الكبلـ إذ قاؿ  ِل َشۡيَطَٰ ٜۡ

ٌَ ِ َٜ ة ُٚ ا  َٔ فكاف ا٤بخرب  ﴾َو
عنو من قبيل األقواؿ ال ٧بالة، وىذا إبطاؿ لقوؿ ا٤بشركْب أنو: ساحر وكاىن 

 و٦بنوف!

َضًػا ﴿
َ
ۦٓ أ ُِٛؽ عَلَىَٰ َدۡيتِِٙ ـۡ ُٓ ٱَّۡنۡيِب وَلَا ُح ِ َْٰ ٜل   ٢٦َع ـُ ِٖٔ رَّ ِٖ ٱۡرحََضىَٰ  َٔ ا 

َّ ٍُ  إِل ۥ يَۡفُْ ُٙ وَإَِّٗ
ٖۢ َبيۡنِ  ٖۡ َعْۡىِِٙۦ رََضػٗ  ِٔ ْ رَِسََٰلَِٰج  ٢٧ا يََػيِۡٙ َؤِ ٜا ةَُْۡن

َ
ن ًَۡػ خ

َ
َٓ أ ٓۡ لَِّيۡكَْ ِٛ ِ أي ليعلم  ﴾َرّب

قد بلغوا رساالت رهبم سليمة من ٚبليطهم، وقُرئ الشيطاف وأولياؤه أف الرسل 



17 
 

َٓ لِيُ ﴿ على البناء للمفعوؿ. ومعُب اآلايت أف حوادث الغيب موجودة ُب   ﴾ۡكَْ
كتاب هللا سبحانو، ال يعلمها إال ىو فيجليها ويظهرىا ٤بن شاء ٩بن يرتضيو 

وإذا قلنا أبف من رسوؿ فيسلك من بْب يديو ومن خلفو مبلئكة ٰبفظونو، 
د من الرسوؿ ىو سيد الوجودات وفخر الكائنات عليو أفضل الصلوات ا٤برا

 قولو يناُب ال ىذاعمومو و  -وهللا أعلم  -ا٤براد ابلغيب وأًب التسليمات ف
ُٓ ٱَّۡنۡيَب ﴿ تعاذل ۡقَْ

َ
 ويطلعِب هللا يعلمِب أف إال الغيب أعلم ال: ا٤براد ألف ﴾َولَٓا أ

وقد أطلعو هللا عز وجل على ا٤بغيبات ومنها: إطبلعو على بدء  الغيب، على
ا٣بلق حٌب دخل أىل ا١بنة ا١بنة وأىل النار النار كما جاء ُب صحيح 

 قاـ»: يقوؿ عنو هللا رضي عمر ٠بعت: قاؿ شهاب بن طارؽ عنالبخاري 
 وأىل مناز٥بم ا١بنة أىل دخل حٌب ا٣بلق بدء عن فأخربان مقاماً  V النيب فينا
وروى اإلماـ مسلم  «نسيو من ونسيو حفظو من ذلك حفظ مناز٥بم، النار
 مقامو ُب يكوف شيئاً  ترؾ ما مقاماً  V هللا رسوؿ فينا قاـ: »قاؿ حذيفة عن

 قد نسيو، من ونسيو حفظو من حفظو ،بو حدث إال الساعة قياـ إذل ذلك
 يذكر كما فأذكره فأراه نسيتو قد الشيء منو ليكوف وإنو ىؤالء أصحايب علمو
وروى أبو داود عن حذيفة  «عرفو رآه إذا ٍب عنو غاب إذا الرجل وجو الرجل

 هللا رسوؿ ترؾ ما وهللا تناسوا؟ أـ أصحايب أنسي أدري ما وهللا»أنو قاؿ: 
V إال فصاعداً  مائة ثبلث معو من يبلغ الدنيا تنقضي أف إذل فتنة قائد من 
: قاؿ عمر ابن عن الطرباشل وروى «قبيلتو واسم أبيو واسم اب٠بو لنا ٠باه قد

 ىو ما وإذل إليها أنظر الدنيا فأان رفع رل قد هللا إف»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ
بلع هللا ال ٲبنع من إطو  «ىذه كفي إذل أنظر كأ٭با القيامة يـو إذل فيها كائن

 لرسولو مابتباعه م٥ب حصل إ٭با وىذا ى تلك ا٤بغيباتعل ائوتعاذل بعض أصفي
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 واألولياء األنبياء أخرب وقدعليو أفضل صبلة ا٤بصّلْب وأزكى سبلـ ا٤بسّلمْب. 
حَّتِ ﴿ قولو ٙبت داخل وىو ذلك، من كثّب بشيء وا٤برتضْب

َ
ا يَُٜحمٰٓ إِۡن خ َٔ َّا  ُف إِل

 .﴾إِلَمَّ 

 أشراط الساعة العظمى
 عبلمة ذلك كاف والعمل للعلم وفق فمن العلم قبل القوؿ والعمل

ٍَ ﴿قاؿ تعاذل ، العظمى للسعادة َخۡنىِۡؽ زَِذۢنتِ ـۡ ُ َوٱ َّا ٱَّللَّ َٙ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل ُٙ َّٗ
َ
ٓۡ خ وَٱۡقَْ

 ِ َِٔجَِٰج َول ۡؤ ُٕ ۡ ِِٔ٘يَن َوٱل ۡؤ ُٕ َّا ﴿ قولو سبحانووالفاء تفريع على  ﴾ْۡ ُؽوَن إِل ـُ ِۡ يَ٘ َٛ َذ
 ۖ ٓ َبۡنَخٗث ُٛ تَِي

ۡ
ن حَأ

َ
اَقَث أ ػۡ  ٱلفَّ ٌَ ُۚ  َذ ا َٛ ۡشَطاُؼ

َ
ٓۡ َسآَء أ ُٛ َٰ َؽى َۡ ٓۡ ذِ ُٛ ٓۡ إَِذا َسآَءۡت ُٛ َ َّمَٰ ل ن

َ
 والضمّب ﴾وَد

 أنفسهم ُب ىم كانوا وإف الساعة انتظار نفسو ُب الواقع األمر أي للمنافقْب
ونظم الكبلـ: . ابطل ألنو مراعى غّب أنفسهم ُب ما ألف ذلك غّب ينتظروف

ذكراىم فقد جاء ا جاءهتم فهل ينظروف إال الساعة أف أتتيهم بغتة فأسل ٥بم إذ
ػۡ ﴿وتقدصل ٝبلة  ،أشراطها ٌَ ا َذ َٛ ۡشَطاُؼ

َ
وجاء التنبيو على  ،يفيد االىتماـ ﴾َسآَء أ

إذا كانت ا٢بفاة العراة رؤوس الناس »: أشراطها ُب اآلاثر الصحاح ا٤بتواترة
ونُنّبو على أنو ال بّد من ارتباط نصوص الكتاب ابلسنة  «فذاؾ من أشراطها

بعضها مع بعض حٌب تكوف منتظمة ا٤بباشل متسعة ا٤بعاشل ويشَبط ُب حسن 
ارتباط الكبلـ أف يقع ُب أمر متحد متصل أولُو آبخره، وال يصلح االستدالؿ 

ـ ٕبديث إال بعد استيفاء رواايتو وضبط ألفاظو. وقد َٛبّثل جربيل عليو السبل
ُب صورة أعرايب، ومرَّة ُب صورة شاّب، ومرَّة ُب صورة دحية الكليب، و٤بّا أدبر 

وقد اشتمل ىذا  «ىذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم»: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
ا٢بديث على أصوؿ الدين وكلياتو حٌب أف علـو الشريعة كلها راجعة إليو 
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ربيل دل يصدر منو سوى وإذا كاف مفتاح العلم السؤاؿ فإف جومتشعبة منو، 
السؤاؿ، ومع ذلك ٠باه معلمًا إذ أف الفائدة من ا٢بديث انبنت على السؤاؿ 

وىذا ا٢بديث يصلح أف يقاؿ لو: أساس وا١بواب معاً، فالسؤاؿ نصف العلم، 
الدين ٤با تضمنو من الفقو والسؤاؿ والنظر والبحث عن ا٢بق واليقْب، وقد 

 الوصوؿ ٲبكن وابلسؤاؿ «ِعّي السؤاؿشفاء ال»أنو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصصح عن النىب 
 الٍب الرسولية ا٤بكانة ٛبنعو دل السبلـ عليو األنبياء أاب فإف النهائي اليقْب إذل

 بْب يربط حوار ُب القرآشل ا٣بطاب قدمو وقد النظر، وإعادة السؤاؿ من تبوأىا
 والتقييم النظر إعادة خبللو ٧باوالً  بْب السؤاؿ واإلٲباف أو واإلسبلـ السؤاؿ

 خبلؿ من الدين لفهم األوؿ احملرؾ ىو واليقْب...والسؤاؿ ا٢بق إذل للوصوؿ
وإذا كانت سورة الفاٙبة أـ القرآف الشتما٥با على  !العراة ا٢بفاة حقيقة فهم

ا٤بعاشل القرآنية وا٢بكم الفرقانية ابلدالالت اإلٝبالية، فإف حديث جربيل عليو 
السبلـ ىو أـ السنة ألنو متضمن ٢بقيقة الدين بيااًن إٝباليًا على الوجو األًب 

بها ألوؼ الذي علم تفصيلو من السنن النبوية والشرائع ا٤بصطفوية على صاح
إال بعد أف َوذّل؛ تنبيو  ملسو هيلع هللا ىلصالتحية...وُب نزوؿ جربيل بصورة رجل دل يعرفو النيب 

عظيم َتَضّمَن توجيهاً مباشراً من الذات العلية إذل السؤاؿ والنظر والبحث عن 
ىذا جربيل عليو السبلـ أاتكم »ىؤالء األعراب، كما ُب صحيح ابن حباف: 

سي بيده ما ُشّبو علّي منذ أاتشل قبل يعلمكم دينكم فخذوا عنو فوالذي نف
ال والذي بعث دمحماً »وُب سنن النسائي:  «ُمدٌب ىذه وما عرفتو حٌب َوذلَّ 

اب٢بق ىدى وبشّباً ما كنُت أبعلم بو من رجل منكم وإنو ١بربيل عليو السبلـ 
وُب مسند إسحاؽ بن راىويو: ٍب سطع غبار من  «نزؿ ُب صورة دحية الكليب

ىذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم ما »مسند اإلماـ أٞبد: السماء...وُب 
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ىذا جربيل جاء ليعلم »وُب رواية: « أاتشل ُب صورة إال عرفتو غّب ىذه الصورة
الناس دينهم والذي نفس دمحم بيده ما جاءشل قط إال وأان أعرفو إال أف تكوف 

إف شئت  اي رسوؿ هللاوا٤ببلحظ ُب ىذه الرواية أف السائل قاؿ:  «ىذه ا٤برة
إذا رأيت األمة تلد فقاؿ:  «حدثِب»، فقاؿ: حدثتك بعبلمتْب تكوانف قبلها

وُب رواية  رهبا، ويطوؿ أىل البنياف ابلبنياف، وعاد العالة ا٢بفاة رؤوس الناس.
قاؿ: فَنَكس فلم ٯببو شيئاً، ٍب  اي دمحم أخربشل مٌب الساعة؟للنسائي: قاؿ: 

ما ا٤بسؤوؿ »ٯببو شيئاً، ورفع رأسو فقاؿ: أعاد فلم ٯببو شيئاً، ٍب أعاد فلم 
عنها أبعلم من السائل، ولكن ٥با عبلمات تُعرؼ هبا، إذا رأيت الرعاء البُػُهم 

ووصف الرعاء ابلبُػُهم  «يتطاولوف ُب البنياف، ورأيت ا٢بفاة العراة ملوؾ األرض
. ألهنم ٦بهولوا األنساب، ومنو أهُِبم األمر فهو مبهم: إذا دل تعرؼ حقيقتو

 حسنو ُب والتفاخر وكثرتو ومساحتو ارتفاعو ُبوالتطاوؿ ُب البنياف: التفاضل 
 جعلتها إف حاؿ أو البصّبة فعل الرؤية جعلت إف اثف مفعوؿ وىو وزينتو،

 فيتوطنوف لكاً مُ و  لكاً مِ  الدنيا ٥بم تبسط ا٢بفاة العراة أف ومعناه الباصرة، فعل
 ال من الرائسة تورل إذل إشارة فهو فيها ويتباىوف القصور ويبنوف الببلد

أف تلد األمة »: قولو ويؤيده يستحسنها، ال من السياسة وتعاطي يستحقها،
 خطبهما ١ببللة ٚبصيصهما ولعل الكبلـ ُب ا٤بتعاطفاف فيتناسب «ربتها

وُب رواية عمر عند اإلماـ مسلم: ٍب انطلق فلبثت ملياً، ٍب شأهنما.  ونباىة
فإنو »قلت: هللا ورسولو أعلم، قاؿ:  «السائل؟اي عمر أتدري من »قاؿ رل: 

وإسناد التعليم إذل جربيل ٦بازي ألنو كاف  «جربيل أاتكم يعلمكم دينكم
السبب ُب ا١بواب فلذلك أمر ابألخذ عنو، واتفقت الرواايت على أف النيب 

أخرب الصحابة بشأنو بعد أف التمسوه فلم ٯبدوه، ومعُب قولو: فلبثت ملياً  ملسو هيلع هللا ىلص
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طويبلً، وبينتو رواية النسائي: فلبثت ثبلاثً. ورواية الَبمذي: فلقيِب أي مكثًا 
  ملسو هيلع هللا ىلصبعد ذلك بثبلث. وكانت ىذه ا٢بادثة ُب آخر عمر رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

أف كما دلت رواية عمر بن ا٣بطاب عند ابن منده وأيب عوانة والبيهقي: 
سوؿ هللا اي ر ، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصجاء إذل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرجبًل ُب آخر عمر رسوؿ هللا 

ما قاؿ: فجاء حٌب وضع يده على ركبتو، فقاؿ: « نعم»قاؿ:  أدنو منك؟
ر ا٤بسلمْب وتبعثهم على اإلسبلـ؟ ...والرواايت ا٤بتظاىرة وا٤بتعددة تُبصِّ

الوقوؼ على حقيقة بِب إسرائيل حيث ٚبللت توجيهات ظاىرة وخفية. 
نع صنيع ىؤالء وا٤ببلحظ ُب رواية عمر بن ا٣بطاب أف جربيل عليو السبلـ ص

، دوف قولو: اي رسوؿ هللا! اي دمحماألعراب فبدأ ابلسؤاؿ دوف السبلـ، وقاؿ: 
والظاىر أنو أراد بذلك ا٤ببالغة ُب تعمية أمره حيث َٛبثَّل ٔبفاة األعراب و٥بذا 

...وُب صحيح ابن حباف: ملسو هيلع هللا ىلصٚبطى الناس دوف أف ُيَسلم حٌب انتهى إذل النيب 
وا٤براد هبم األعراب أىل البادية.  «العريب»قاؿ: راة؟ ما العالة ا٢بفاة العقاؿ: 

وُب مسند البزار: أف جربيل عليو السبلـ أتى النيب ُب ىيئة رجل شاحب 
...فاستنبط منو ما اإلسبلـ؟فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصمسافر حٌب وضع يده على ركبة النيب 

أنو يتوجب على ا٤بؤمن دراسة واقعهم ٤با يَبتب على معرفتهم معرفة اإلسبلـ 
واإلٲباف واإلحساف، حيث جعل ذلك من الدين، وىذا حديث عظيم اشتمل 
على شرح الدين كلو، وذلك أف علـو الشريعة كلها راجعة إليو ومتشعبة منو، 

ذاؾ جربيل أاتكم »ماجو:  ُب آخره كما ُب سنن ابن ملسو هيلع هللا ىلصو٥بذا قاؿ النيب 
والدين لو معادل و٧بددات: مدارس "إسبلمية" فقهية  «يعلمكم معادل دينكم

ومدارس "إٲبانية" عقدية حنبلية وماتريدية حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية، 
ومدارس "إحسانية" صوفية منضبطة ٗبدارس العقيدة والفقو، فمن  ،وأشعرية
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كل ذلك   ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل ا٢بفاة العراة.  بسنن تسنن فقدأو حاد عنها  أنكرىا
وحدة واحدة وقضية مَبابطة ال تنفصل وال تتجزأ، فبل ٲبكن أف نفهم اإلسبلـ 

وىم أبعد الناس  -واإلحساف  -وقد كفروا بو  -واإلٲباف  -وقد نقضوه  -
 بعيدًا عن فهم حقيقتهم...فإهنم حاربوا اإلسبلـ ا٤بتمثل اب١بانب -عنو 

الفقهي وذلك ابلطعن ُب ا٤بذاىب األربعة أبكذوبة فقو الدليل والعمل 
ابلراجح وأف ا٢بق واحد ال يتعدد وغّبىا من األكاذيب ومنعوا دروس 
ا٤بذاىب الفقهية ُب ا٤بسجد ا٢براـ حيث كانت فيو أربع زوااي لتدريس الفقو 

فقو  واقتصروا تدريس مذىبهم ا٤بنحرؼ ليهدموا فقو السلف أبكذوبة نشر
السلف! وحاربوا اإلٲباف ا٤بتمثل اب١بانب العقدي وذلك ابلطعن ُب األشاعرة 
وا٤باتريدية أبكاذيب وافَباءات عليهم ال أصل ٥با! وحاربوا اإلحساف ا٤بتمثل 
ٔبانب التزكية وذلك ابلطعن ُب التصوؼ بذريعة ا٣بوؼ على األمة من الشرؾ 

فَبؽ العقائد واألىداؼ والغاايت وحْب ت وعبادة القبور واألولياء والصا٢بْب!
ىذا االختبلؼ فبل ٦باؿ حينئذ إذل مشاركٍة أو تعامل أو عبلقة أو تقارب بْب 
ا٤بسلمْب وبْب ا٢بفاة العراة، ومن ٍب ال ٲبكن ا١بمع بينهما ُب نظاـ واحد 
على اإلطبلؽ، فإما نظاـ اإلسبلـ وإما نظاـ أىل الكتاب بكل ما يفرزه من 

الٍب ال ٲبكن فهمها بعيدًا عن  بذلك تتضح غربة اإلسبلـو إفرازات نكدة...
وُب اإلٲباف فهم الصم البكم، إذ ال يَعِرؼ اإلسبلـ من دل يعرؼ ا١باىلية...

، فبل يتثاقل عن جهادىم،  ابلَقَدر زاد للمسلم ُب معركتو مع ىؤالء القـو
ابو وٲبضي ُب مواجهتهم دوف أف أتخذه ُب هللا لومة الئم، ويصرب على ما أص

من أشراط  ملسو هيلع هللا ىلصومضموف ما ذكر من االبتبلءات ويعلم أف ذلك بتقدير هللا. 
الساعة ُب ا٢بديث يرجع إذل خروج الدجالْب الكذابْب وانعكاس سائر 
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سيأٌب على الناس » األحواؿ على ٫بو ما ورد ُب ا٢بديث عند ابن ماجو:
فيها سنوات خداعات ُيصدَّؽ فيها الكاذب وُيكذَّب فيها الصادؽ ويؤٛبن 

قيل: وما الرويبضة؟ قاؿ: « ا٣بائن وٱبوَّف فيها األمْب وينطق فيها الرويبضة
ومن عبلماهتا أف يوضع األخيار ويرفع األشرار  .«الرجل التافو ُب أمر العامة»

ويتكلم ا١باىل ويسكت العادل ويسود كل قبيلة منافقوىا ويعدـ الدين ابلكلية 
حيث يقبض العلم ويظهر ا١بهل، ويعود ا٢بفاة العراة رؤوس الناس إشارة إذل 

ف استيبلئهم على األمر وٛبلكهم الببلد ابلقهر وا٤بعُب أف ىؤالء األذلة ينقلبو 
ورأيت ا٢بفاة العراة العالة »أعزة ملوكاً على ٫بو ما ورد ُب ا٢بديث عند البزار: 

ُب ىذا ا٢بديث معادل الدين،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بَػّْب  «َوَلوا الناس -يعِب العرب  -
« أف ترى ا٢بفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوف ُب البنياف»وأشار بقولو: 

استحقار أىلو، وُب رواية عند أٞبد: إذل تطاو٥بم ُب الدين والوقيعة فيو و 
وتعديتو ابلباء ٞببًل على تضمْب  «ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا ابلبنياف»

معُب االستهزاء، أي يستهزؤوف ابلدين! وُب ا٢بديث استعارة ابلكناية حيث 
شبَّو الدين بقواعد البنياف تشبيهًا مضمرًا ُب النفس ودؿ عليو ما ىو من 

بِب اإلسبلـ على »و البناء، على ٫بو ما ورد ُب ا٢بديث: روادفو ولوازمو وى
ٍَٰن ﴿ونظّبه ُب التنزيل العزيز  «ٟبس ِ َورِۡعَن َٖ ٱَّللَّ ِٔ ىَٰ  َٜ ٌۡ ۥ عَلَىَٰ َت ُٙ َ٘ َ٘ۡحَٰ َؿ ُب َـّ ٖۡ أَ َٕ َذ

َ
أ

ار   َٚ ۥ عَلَىَٰ َشَىا ُسُؽٍف  ُٙ َ٘ َ٘ۡحَٰ َؿ ُب َـّ ٖۡ أَ َّٔ م 
َ
َٛ  َعٌُۡر أ َٓ وَٱۡج َّ٘ َٛ واآلية  ﴾اَر ةِِٙۦ فِم َٗارِ َس

ضرب مثل للحفاة العراة، أي من أسس دينو على اإلسبلـ خّب أـ من أسسو 
على الشرؾ والنفاؽ؟ و)خّب( اسم تفضيل وىو مستعمل للتهكم اب٤بنافقْب! 
وال نرى مثااًل أكثر مطابقة ألمرىم من ىذا ا٤بثاؿ...وٲبكن أف ُٰبمل التطاوؿ 

اعتماده أف ٰبمل ا٤بشَبؾ ُب  والذي ينبغيتقدـ، كما  ةُب البنياف على ا٢بقيق
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القرآف والسنة على ا٤بعنيْب ٝبعًا بْب ا٢بقيقة واجملاز، وكذلك ٨بتلف احملامل 
الٍب تسمح هبا تراكيب الكبلـ وإعرابو وداللتو من صريح وكناية وبديع إذا دل 

لكونو أوٌب جوامع الكلم واخُتصر لو  ملسو هيلع هللا ىلصتفِض إذل خبلؼ ا٤بقصود، والنيب 
كاف حقيقًا أبف يودع ُب كبلمو من ا٤بعاشل وا٤بقاصد أكثر ما الكبلـ اختصارًا  

ٙبتملو األلفاظ ُب أقل ما ٲبكن من ا٤بقدار ٕبسب ما تسمح بو اللغة العربية 
ليحصل ٛباـ ا٤بقصود من اإلرشاد، ويدؿ لتأصيلنا ىذا ما وقع إلينا من 

ولكنا ابلتأمل رواايت فنرى منها ما نوقن أبنو ا٤بعُب األسرع انسياقاً إذل الذىن 
ما أراد إال إيقاظ األذىاف إذل أخذ أقصى ا٤بعاشل  ملسو هيلع هللا ىلصنعلم أف الرسوؿ األعظم 

ابلذكر ألهنم أضعف أىل البادية ومعناه  «رعاء الشاء»من كبلمو...وَخصَّ 
أهنم من الضعف والبعد عن أسباب القوة وا٢بضارة فيما يبدو لؤلنظار ٕبيث 

 «رعاء البَػْهم»حقهم الظنوف، وُب رواية: ال يُؤبو ٥بم وال يُفطن إليهم وال تل
 إذل ا٢باؿ هبم سينقلب ا٤بهازيل ىؤالء أف ومقصوده وا٤بعز، الضأف صغار وىي

 بضم «الُبهم اإلبل»: رواية وُب. ذلك أسباب عن بُعدىم مع ملوكاً  يصّبوا أف
 عن كناية فيكوف هبيم ٝبع للرعاة وصفاً  ورفعها ا٤بيم ٔبر وىو السود: أي الباء

 ٞبلو وٲبكن حقيقتو، يعرؼ دل إذا األمر أهبم من أصل ٥بم يعود ال وأنو حا٥بم
 شرىا السود إذ هبماء ٝبع لئلبل أو ألواهنم غالب األدمة ألف اللوف سواد على

 .عندىم

والقوُؿ الفصُل الذي يرشد إليو ا٢بديث: أف معادل الدين كاملة األجزاء 
٧بكمة الوضع سوية البناء اثبتة األسس متسقة النظم ال ٲبكن فصل بعضها 
عن بعض بل إف الفصل بينها ضرٌب من العبث وفيها بياٌف لبطبلف دين 

وف الكفر ا٢بفاة العراة ابلنسبة إذل الدين ا٢بق، ووصٌف ٤با ىم عليو من فن
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والنفاؽ، وىتٌك ألستارىم، وكشٌف ألسرارىم وإزاحة لشبههم الواىية ابلبينات 
د ذلك علة ٤بتعلل وال عذر الواضحة وتنبيو على أف ا٢بجة قد ٛبت فلم يبق بع

 ...٤بتعذر

 كثّبة، فوائد على اشتمل وجازتو على وحديث جربيل عليو السبلـ
ينبئ عن ميبلد اإلسبلـ، وىو  ،الشريعة لعلـو أصبلً  اعترب حٌب وفّبة، وعوائد

وعن معركة مفروضة على اإلسبلـ، ال خيار للمسلمْب ُب خوضها، ويكشف 
، وال ٲبكن فهم عن صراع طبيعي بْب وجودين ال ٲبكن التعايش بينهما طويبلً 

اإلسبلـ بوضوح إال ٗبراجعة نصوص الكتاب والسنة وفق الواقع التارٱبي 
بل من العبث إدراؾ اإلسبلـ بعيدًا عن فهم واقعهم، ا٢بركي ٥بؤالء األعراب، 

وفرٌؽ بعيد بْب النظرة إذل النصوص كأهنا قوالب ُب فراغ، والنصوص ُب 
 صورهتا ا٢بركية...

ُب أوؿ البعثة ُب  ملسو هيلع هللا ىلصوكاف جربيل عليو السبلـ قد نزؿ على النيب  
لصلة ا١برس، وىو رمٌز صورتو الٍب خلقو هللا عليها مرتْب، وجاءه ُب مثل ص

من الكبلـ أيخذ منو ا٤بعُب الذي ألقي إليو، على ٫بو ما ورد ُب الصحيحْب 
: كيف أيتيك الوحي؟ فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة أف ا٢بارث بن ىشاـ سأؿ النيب 

أحياان أيتيِب ُب مثل صلصلة ا١برس وىو أشده علي، ٍب يفصم عِب وقد »
وٝبلة القوؿ «  ا٤بلك رجبل فيكلمِب فأعي ما يقوؿوعيتو، وأحياان يتمثل رل

كاف معيَّنًا ابلببلغ، مهيمنًا على الكتاب، مكاشفًا ابلعلـو   ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب 
الغيبية، ٨بصوصًا اب٤بسامرات القلبية، وكاف يتوفر على األمة حصتهم بقدر 

العلـو صاغ ٥با  االستعداد، فإف أراد أف ينبئهم ٗبا ال عهد ٥بم بو من تلك
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أمثلة من عادل الشهادات، ليعرفوا ٩با شاىدوه ما دل يشاىدوه، فلما سأؿ 
الصحايب عن كيفية الوحي وكاف من ا٤بسائل العويصة والعلـو الغريبة الٍب ال 
ٲباط نقاب التعزز عن وجهها لكل طالب ومتطلب، ضرَب ٥با مثبًل ابلصوت 

تنبيهاً على أف إتياهنا يرد على القلب  ا٤بتدارؾ الذي ُيسمع وال يُفهم منو شيء
ُب لبسة ا١ببلؿ، فتأخذ ىيبة ا٣بطاب ٗبجامع القلب، فإذا سّري عنو وجد 

يهتم أبمر الوحي  ملسو هيلع هللا ىلصالقوؿ ا٤بنزؿ ملقًى ُب الروع واقعًا موقع ا٤بسموع، وكاف 
٤بنعم أشد االىتماـ ويهاب ٩با يطالب بو من حقوؽ العبودية والقياـ بشكر ا

وٱبشى على عصاة األمة أف ينا٥بم من هللا خزي ونكاؿ، فيأخذه الغم الذي 
 أيخذ ابلنفس.

وقد نصت اآلاثر على عداء اليهود ١بربيل عليو السبلـ كما جاء ُب 
مسند اإلماـ أٞبد من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: حضرت 

يومًا فقالوا: اي أاب القاسم حدثنا عن خبلؿ  ملسو هيلع هللا ىلصعصابة من اليهود نيب هللا 
سلوشل عما شئتم ولكن اجعلوا رل »نسألك عنهن ال يعلمهن إال نيب، قاؿ: 

ذمة هللا وما أخذ يعقوب عليو السبلـ على بنيو لئن حدثتكم شيئًا فعرفتموه 
قالوا:  «فسلوشل عما شئتم»قالوا: فذلك لك، قاؿ:  «لتُتابعِّب على اإلسبلـ

عن أربع خبلؿ نسألك عنهن...وكاف ٩با سألوه: حدثنا من وليك من أخربان 
فإف وليي جربيل عليو السبلـ »ا٤ببلئكة، فعندىا ٪بامعك أو نفارقك، قاؿ: 

قالوا: فعندىا نفارقك، لو كاف وليك  «ودل يبعث هللا نبيًا قط إال وىو وليو
؟ «تصدقوهفما ٲبنعكم من أف »سواه من ا٤ببلئكة لتابعناؾ وصدقناؾ، قاؿ: 

ٖ َشضَن َقُػوّٗ ﴿قاؿ: فعند ذلك قاؿ هللا عز وجل:  إنو عدوان!قالوا:  َٔ  ِۡ ا ًُ
 ِ ِ ـّّ ٍَ بِإِۡذِن ٱَّللَّ ِ زَُرۥ عَلَىَٰ ًَْۡت ۥ َٗؾَّ ُٙ َِ وَإَِّٗ ِ َوَرآَء ﴿ إذل قولو عز وجل: ﴾ِشًۡرِي ََِتََٰب ٱَّللَّ
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ٜنَ  ُٕ ٓۡ لَا َحۡكَْ ُٛ جَّ
َ
د ََ  ۡٓ ٜرِِٚ ُٛ وال  اآلية. ﴾ةَِنَغٍب عَلَىَٰ َمَغب   َذَتآُءو﴿فعند ذلك  ﴾ُؿ

ننسى مرافقة جربيل وميكاؿ لنبينا عليو الصبلة والسبلـ ُب رحلة اإلسراء من 
ا٤بسجد ا٢براـ إذل ا٤بسجد األقصى ٍب ا٤بعراج إذل السماوات وإذل سدرة 

كما جاء ُب سورة اإلسراء )سورة بِب إسرائيل( وىذا ما أاثر حفيظة -ا٤بنتهى
ين ا٤بلكْب الكرٲبْب عليهما السبلـ، وذلك حْب ركب النيب اليهود على ىذ

الرُباؽ وىو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طْرفو، لو جناحاف  ملسو هيلع هللا ىلص
ُب فخذيو ٰبفز هبما، فانطلق بو جربيل وىو عن ٲبينو وميكائيل عن يساره، 

. وُب رواية عند ابن سعد: وكاف اآلخذ بركابو جربيل وبزماـ الرباؽ ميكائيل
صلى هللا ا٢باكم عن أيب سعيد ا٣بدري قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  وُب ا٢بديث عند

ًٗ ﴿. ومعُب «وزيراي من السماء: جربيل وميكائيل»: عليو وسلم ا َبيَۡن ُمَطّػِ َٕ ِ ّ ا ل
 بِب استخبلؼ مرحلة ُب اآلتية الوقائع عن غيبية إخبارات من أي ﴾يََػيِۡٙ 

ُب ف جربيل عليو السبلـ وا٤ببلحظ أٍب إساءة وجوىهم وزواؿ ملكهم، إسرائيل 
والرواايت . الصحابةغفّب من ٝبع  ُبصورة رجل بٛبثل  ىذا ا٤بوقف العظيم

ر ا٤بسلمْب وتبعثهم على الوقوؼ على حقيقة بِب إسرائيل حيث ٚبللت  تُبصِّ
ىذه الرواايت توجيهات ظاىرة وخفية. وكأف جربيل عليو السبلـ ُب ىذا 

بعد حجة ال سيما أف ا٢بادثة وقعت  -يدة ا٢بديث يشّب إذل مرحلة جد
كما   يعود فيها اإلسبلـ غريباً  - بعد أف ٙبدد للصحابة مفهـو الدين الوداع

وسيعود   بدأ اإلسبلـ غريباً » ! على ٫بو ما ورد ُب صحيح مسلم:بدأ غريباً 
 .«كما بدأ غريباً 



28 
 

 : حقيقة ا٢بفاة العراةالفصل الثالث
 فأخربشل عن الساعة.قاؿ: 

روى الطربي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ جبل بن أيب 
: اي دمحم أخربان مٌب ملسو هيلع هللا ىلصلرسوؿ هللا  -من بِب قريظة  -قشّب و٠َبَوؿ بن زيد 

ٍَ ﴿الساعة إف كنت نبيا كما تقوؿ فإان نعلم مٌب ىي، فأنزؿ هللا تعاذل  يَۡفـََُْٜٔٗ
ِۡ إِ  ًُ ۖ ا َٛ َٰ ى ـَ يَّاَن ُمۡؽ

َ
اَقثِ خ ِٖ ٱلفَّ َٕ َق ا ِقَ٘ػ َربِّمجَّ َٛ ُٕ ْۡ  ﴿إذل قولو  ﴾ا ِق

َ
َّٖ أ ۡزٍََر َوَلَِٰس

ٜنَ  ُٕ كانت ترجع   . وقيل نزلت ُب قريش، وأايً ما كاف فإف قريشاً ﴾ٱلنَّاِس لَا َحۡكَْ
إذل يهود كوهنم أىل كتاب وأعلم ابلرساالت السماوية! والدليل على ىذه 

ا ﴿ل الكتاب الصلة سؤاؿ قريش عن عدة مبلئكة النار، والسؤاؿ مصدره أى َٔ َو
َ٘آ  ْۡ ۖ  َسَك ٗث َُ ِ ه َلٰٓ َٔ ا 

َّ ارِ إِل ۡضَدََٰب ٱلنَّ
َ
ْ  أ َٖ َزَىُؽوا َِّذي َ٘ٗث ِّّس َّا وِۡخ ٓۡ إِل ُٛ َت َ٘ا ِقػَّ ْۡ ا َسَك َٔ  َو

 ٗ٘ ْ إِيَمَٰ ٜٓا ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي َُِتََٰب َوَيۡؾَداَد ٱز ْ ٱّۡ ٜا وحُ
ُ
َٖ أ َِّذي َٖ ٱز وسورة ا٤بدثر من أوائل  ﴾اِّحَۡفتَۡيٌِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى ا٤بصطفى  السور نزوالً 

أخرج ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن عمراف بن حصْب هنع هللا يضر قاؿ: كاف النيب 
 ٰبدثنا عامة ليلو عن بِب إسرائيل ال يقـو إال لعظيم صبلة. ملسو هيلع هللا ىلص

، وأف تتلقى  وما أحوج أمة اإلسبلـ اليـو إذل دراسة واقع ىؤالء القـو
أف تعلم كيفية الٍب ٚبوضها معهم، و  من الكتاب والسنة التعليمات ُب معاركها

على الكيد ا٣ببيث الذي يوجهونو إليها دائبْب أبخفى الوسائل وأمكر  الرد
 الطرؽ.
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وال ٲبكن لبشر دل يهتد بنصوص الكتاب والسنة أف يدرؾ ا٤بسالك 
الذين استوطنوا جزيرة  أىل الكتابدسس فيها يتوالدروب ا٣بفية ا٣ببيثة الٍب 

سبلـ وكاف منهم رافع بن حرٲبلة وقد قاؿ فيو رسوؿ هللا العرب وتظاىروا ابإل
رفاعة بن  ومنهم «قد مات اليـو عظيم من عظماء ا٤بنافقْب»حْب مات:  ملسو هيلع هللا ىلص

بِب قينقاع وكاف كهفًا للمنافقْب! روى اإلماـ مسلم عن  نزيد بن التابوت م
ا كاف قرب ا٤بدينة ىاجت ريح قدـ من سفر فلم ملسو هيلع هللا ىلصجابر أف رسوؿ هللا 

بُعثت ىذه »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصشديدة تكاد أف تدفن الراكب فزعم أف رسوؿ هللا 
فلما قدـ ا٤بدينة فإذا منافق عظيم من ا٤بنافقْب قد مات.  «الريح ٤بوت منافق

ن ا٤بدينة وجد رفاعة بن زيد ب ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابن ىشاـ: فلما قدـ رسوؿ هللا 
التابوت مات ذلك اليـو الذي ىبت فيو الريح. وذلك ُب العاـ السادس. ودل 
ُيصلِّ عليو! ُب الوقت الذي صلى على ابن سلوؿ ُب العاـ التاسع ونفث 

 .عليو من ريقو وألبسو قميصو قبل نزوؿ آية النهي

ۡن ﴿قاؿ تعاذل 
َ
َّٓا أ َّ٘آ إِل ِٔ َٜن  ُٕ ِۡ حٌَِ٘ َٚ َُِتَِٰب  َِ ٱّۡ ۡٚ

َ
أ ِۡ َيٰٓ ٗؾَِل ًُ

ُ
آ أ َٔ ِ َو َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ َءا

َٜن  ٌُ َِٰف ٓۡ َػ ۡزٍََرُك
َ
نَّ أ

َ
ُِ َوأ ِٖٔ َرۡت ٗؾَِل 

ُ
آ أ َٔ َ٘ا َو َٗبُِّئُسٓ بَِضّط   ٥٩إِلَۡي

ُ
ِۡ خ َٚ  ِۡ ًُ  ٍَ ِ َٰل ِٖ َذ ّٔ

ُرَٜبثً  َ٘ازِ  َٔ َ ُٓ ٱٌَِّۡؽَدةَ َوٱدۡز ُٛ ۡ٘ ِٔ  َِ ُ وََمِغَب َقَْۡيِٙ وََسَك ُٙ ٱَّللَّ َ٘ ٖ ََّّك َٔ  ُِۚ يَؽ وََخَتَػ ِقَ٘ػ ٱَّللَّ
ٍَ َشّط   ِ ْوَلٰٓه

ُ
َُٰنَٜتُۚ أ صَضٗٗ  ٱّطَّ َّٔ َٜ ـَ ُِّ َقٖ  َع

َ
ِِ ا َوأ بِي َّ٘ا َوًَػ  ٦٠آءِ ٱلفَّ َٔ ٜٓاْ َءا ُ ٓۡ ًَال َوِإذَا َسآُءوُك

ٜنَ  ُٕ ٜاْ يَۡسُخ ا َشضُٗ َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ
َ
ُ أ ٜاْ ةِٙۚۦُِ َوٱَّللَّ ٓۡ ًَۡػ َعؽَُس ُٚ ٜاْ ةِٱُّۡسۡىؽِ َو َعُْ  .﴾دَّ

 ﴿وقاؿ تعاذل 
َ
د ٜاْ لَا َتخَِّغُؼواْ ةَِؽاَٗثٗ َيٰٓ ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ا ٱز َٛ ٓۡ  حُّ لَُُٜٗس

ۡ
ٓۡ لَا يَد ِٖ ُدوُِٗس ّٔ

َٰ َعَتالٗا  ۡوَن
َ
ٖۡ أ ِٔ ٓۡ ًَۡػ ةََػِت ٱلَۡبۡنَغآُء  ا َقِ٘خُّ َٔ واْ  َّ٘ا َودُّ ۡزًَُرُۚ ًَۡػ ةَحَّ

َ
ٓۡ أ ُٚ ا ُتۡخفِي ُضُػوُر َٔ ٓۡ َو ِٛ ِٚ

 ۡٓ ُ٘خ َُ ُٓ ٱٓأۡلَيَِٰجِۖ إِن  َُٜ٘ن  ١١٨ َتۡكٌُِْٜنَ َُّس ِٔ ٓۡ َوحُۡؤ ٓۡ َولَا ُيحِتَُُّٜٗس ُٛ ْولَآءِ ُتحِتَُّٜج
ُ
ٓۡ أ ُٗخ

َ
أ َهٰٓ

َٖ ٱَّۡنۡيِؾ   ِٔ  َِ َٗاِم
َ
ُٓ ٱلۡأ ْ َقَْۡيُس ٜا ْ َقغُّ ٜۡا َّ٘ا َوِإذَا َعَْ َٔ ْ َءا ا ٜٓ ُ ٓۡ ًَال ُٜك ٌُ َُِتَِٰب شُطِِّٙۦ َوِإذَا َّ  ةِٱّۡ
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 َ ۗۡ إِنَّ ٱَّللَّ ۡٓ ُس ـِ ْ ةَِنۡي ٜا ِۡ ُمٜحُ ُػورِ  ًُ ۢ ةَِؼاِت ٱلطُّ ُٓ َ٘ث   ١١٩َقِْي ٓۡ َضَف َفۡفُس ٕۡ ٓۡ تَفُ  إِن َت ُٚ ۡؤ
ّحَِئث   ـَ  ۡٓ ٓۡ  َوِإن حُِطۡتُس ُٚ ۡيُػ ََ  ۡٓ ُز ْ لَا يَُضطُّ ٜا ٌُ ْ َوَتخَّ ۖ َوِإن حَۡطًُِروا ا َٛ ِ ْ ة ٜا ۗۡ إِنَّ َحۡىؽَُض َشۡيـًٔا
َُْٜن ُمحِيػ   َٕ ا َحۡك َٕ ِ َ ة  .﴾ٱَّللَّ

 ﴿وقاؿ تعاذل 
َ
ُكَٜن أ َٕ َذَخۡؽ

َ
ٓۡ َوًَۡػ َشضَن وَؽِيي  أ ٜاْ َُّس ُ٘ ِٔ َٓ  ن يُۡؤ َٰ َل ََ ُكَٜن  َٕ ٓۡ يَۡف ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ

َٜن  ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ٜهُ َو ُْ ٌَ ا َخ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ ۥ  ُٙ َّٓ ُيحَّؽِوَُٜٗ ِ ُث ٜٓاْ  ٧٥ٱَّللَّ ُ ْ ًَال ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ْ ٱز ٜا ٌُ َوِإَذا َّ
ٓۡ إِلَمَٰ َبۡكظ   ُٛ َّ٘ا َوِإَذا َعلَا َبۡكُغ َٔ ٜٓاْ  َءا ُ ُٜكٓ ًَال ٓۡ لُِيَطآسُّ ُ َقَْۡيُس ا َذَخَص ٱَّللَّ َٕ ِ ٓ ة ُٛ ذَُٜج ُتحَّػِ

َ
خ

وَلَا َتۡكٌُِْٜنَ  ةِِٙۦ ِق٘ػَ 
َ
ُۚ أ ۡٓ  .﴾َرّبُِس

آنَِىث   ﴿وقاؿ تعاذل  َُِتَٰ  َوًَاَّج ؼَّ ِِ ٱّۡ ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ َٖ َِّذي ٗؾَِل عَلَى ٱز

ُ
َِّذٓي أ ْ ةِٱز ٜا ُ٘ ِٔ ِب َءا

ارِ  َٛ َٙ ٱلنَّ ٜاْ وَۡس ُ٘ َٔ ٓۡ يَؽِۡسُكٜنَ َءا ُٛ َّْ  .﴾َوٱۡزُىُؽٓواْ َءاِعَؽهُۥ ََّك

واجو ا٤بنافقوف من بِب إسرائيل اإلسبلـ مواجهة نكرة خفية ماكرة، دل  وقد
يفَبوا ٢بظة منذ أف ظهر اإلسبلـ اب٤بدينة، واترٱبهم حافل اب٤بعصية واالعتداء 

 عليو السبلـ وآذوا موسىفقد عاندوا األنبياء وحاولوىم على كتم ا٤بواعظ 
سيد األانـ عليو أفضل الصبلة وعارضوا دعوة  عليو السبلـ وكّذبوا عيسى

 وصّدوا الناس عن اإلسبلـ! والسبلـ

وقصة استخبلؼ بِب إسرائيل ُب مع إبليس آدـ  لقرآف يربط بْب قصةوا
كما يربط بْب قصة رفع قواعد   واحد واضح واتساؽ عجيب ُب األداءسياؽ 

من ىذه البقعة كما  ليحكموا مكْب هللا ىذا البيت ٥بٛبوبْب البيت العتيق 
نفسهم وٰبتكروف أل هم يعقوب الذي ٱبفوف نسبتهم إليوجاءت ُب وصية أبي
البيت ا٢براـ وسقاية ا٢باج وعمارة ا٢برمْب مستمدين من  ا٥بدى والقوامة على

 لك سلطاهنم الديِب على ا٤بسلمْب.ذ
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ما »: ملسو هيلع هللا ىلصوجواب النيب  الساعة؟[]مٌب وُب سؤاؿ جربيل عليو السبلـ: 
كما أخفاىا  لى أف هللا عز وجل دليل ع «ا٤بسؤوؿ عنها أبعلم من السائل

ا﴿حكى تعاذل  َٛ ۡعىِي
ُ
َزاُد أ

َ
اَقَث َءاتَِيٌث أ  .﴾إِنَّ ٱلفَّ

 ال ٪بد ذكراً  عليو السبلـ جربيلسيدان وحْب نتأمل ُب حديث 
أو الدجاؿ أو  مغرهبادل يرد ذكر طلوع الشمس من لؤلشراط األخرى! حيث 

وإ٭با كشف حقيقة ا٢بفاة العراة ألٮبيتهم البالغة ُب فهم واقع  الدابة أو غّبىا
عي الوقوؼ والبحث والنظر ا٤بلك ا١بربي وفهم حقيقة بِب إسرائيل وىذا يستد

دل  ؿ والدابة وطلوع الشمس من مغرهباأف أحاديث الدجا ٱبفى وال ،والسؤاؿ
 تستدع نزوؿ جربيل عليو السبلـ ُب تلك الصورة!

  «ما ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها»

انتقل ا١بواب إذل القضية األساسية الٍب نزؿ جربيل عليو السبلـ للتنبيو 
ن ﴿ بياف وتوكيد ملسو هيلع هللا ىلصدمحم سيدان وُب سورة ...عليها

َ
اَقَث أ َّا ٱلفَّ ُؽوَن إِل ـُ ِۡ يَ٘ َٛ َذ

 ۖ ٓ َبۡنَخٗث ُٛ تَِي
ۡ
ػۡ  حَأ ٌَ ٓۡ  َذ ُٛ َٰ َؽى َۡ ٓۡ ذِ ُٛ ٓۡ إَِذا َسآَءۡت ُٛ َ َّمَٰ ل ن

َ
ُۚ وَد ا َٛ ۡشَطاُؼ

َ
َٙ  ١٨َسآَء أ َٰ ۥ لَٓا إَِل ُٙ َّٗ

َ
ٓۡ خ وَٱۡقَْ

 ُ َّا ٱَّللَّ َٖ  ﴿وُب مطلع السورة حشد وٙبريض على قتاؿ أئمة الكفر  ﴾إِل َِّذي ٱز
 ِِ بِي ـَ واْ َقٖ  ِ  َزَىُؽواْ وََضػُّ ٓۡ ٱَّللَّ ُٛ َ ۡقَمَْٰ

َ
َِّ أ َع

َ
َٖ َزَىُؽواْ وََضۡطَب ﴿  ﴾أ َِّذي ُٓ ٱز وَإَِذا ٌَِّيُخ

ِٖٔ ﴿  ﴾ٱلّؽًَِاِب  ٜاْ ٱدۡرَيَّ  َتُك ٜاْ ٱتَّ ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي نَّ ٱز
َ
َِ َوأ ٜاْ ٱَّۡبَِٰؽ َتُك َٖ َزَىُؽواْ ٱتَّ َِّذي نَّ ٱز

َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل َذ

 َ َثَْٰ ۡٔ
َ
َّ٘اِس أ ُ لِْ ٍَ يَۡضطُِب ٱَّللَّ ِ َذَٰل ََ  ُۚ ۡٓ ِٛ ِ ّب ٓۡ رَّ والسورة نزلت اب٤بدينة وقد بدت قروف  ﴾ُٛ

نفاؽ ا٤بنافقْب، والقتاؿ موضوعها بل العنصر البارز فيها وىو ُب جرسها 
وإيقاعها، وىي إعبلف حرب من هللا على ا٤بستهزئْب بدينو وفيها أمر صريح 
للمؤمنْب إبعبلف ا٢برب على ا٤بنافقْب ُب صيغة قوية تبشر ابلنصر وتنذر 
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آ ﴿قْب وإحباط صبلهتم وصيامهم وأعما٥بم هببلؾ ا٤بناف َٔ  ْ ٜا َتُك ُٓ ٱتَّ ُٛ جَّ
َ
ٍَ ةِد ِ َٰل َذ

 ۡٓ ُٛ َ ۡقَمَْٰ
َ
ۡضَتَػ أ

َ
ۥ وَأ ُٙ َ َٰٗ ْ رِۡعَن ٜا ُٚ َ َوَكؽِ َغَػ ٱَّللَّ ـۡ والسورة ٘بذب ا٤بقلدين بقوة  ﴾أَ

وعنف لتخرجهم من الشرؾ إذل التوحيد ومن حكم الطاغوت إذل حكم هللا، 
َّٜةٗ ﴿وفيها إنذار ألـ القرى  َشػُّ ًُ

َ
ِٖ ًَۡؽَيٍث ِكَم أ ّٔ يِّٖ 

َ
ٍَ  َوَكد ِٖ ًَۡؽَيخِ ّٔ  ٍَ ۡعؽََسۡخ

َ
ٱَّّتِٓى أ

 َْ ۡٚ
َ
ٓۡ أ ُٛ َ ٓۡ وَلَا َٗاِطَط ل ُٛ َجَٰ وآايهتا تفضح ا٢بفاة العراة ُب توليهم الشيطاف  ﴾ُۡ

وآتمرىم مع شركائهم ُب األمم ا٤بتحدة وهتددىم بضرب ا٤ببلئكة وجوىهم 
السورة ٙبذير للمؤمنْب أف يصيبهم ما أصاب وأدابرىم عند ا٤بوت، وُب 

َ ﴿أعداءىم من إحباط العمل نتيجة الشرؾ  ْ ٱَّللَّ ٜا ِؼيُك
َ
ْ أ ا ٜٓ ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ا ٱز َٛ حُّ

َ
د َيٰٓ

 ۡٓ َُس ۡقَمَْٰ
َ
ْ أ ٜٓا َٜل َولَا ُتۡتِؽُْ ـُ ْ ٱلؽَّ ٜا ِؼيُك

َ
والسورة ُب فواصلها وإيقاعها وجرسها  ﴾َوأ

قذائف على ا٤بشركْب )أعما٥بم، أمثا٥بم، وألفاظها من أو٥با إذل آخرىا ٙبمل 
أمعاءىم، فتعسا ٥بم، دمر هللا عليهم...( وفيها تنويو بشأف ا٤بؤمنْب 

ا ُّٗؾَِل عَلَىَٰ ﴿ا٤بسَبشدين سبيل اإلسبلـ  َٕ ِ ٜاْ ة ُ٘ َٔ َِدَِٰج َوَءا َْٰ ٜاْ ٱّصَّ ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي َوٱز
ػ   َّٕ ِٖٔ ُمحَ َٜ ٱدۡرَيُّ  ُٚ ٓۡ َزىَّ  َو ِٛ ِ ّب ٓۡ رَّ ُٛ َ ۡضََْص ةَال

َ
ٓۡ َوأ ِٛ ِ ّيِـَٔاح ـَ  ۡٓ ُٛ ۡ٘ وُب مطلع السورة  ﴾َؽ َخ

َِّ ﴿ىجـو عنيف سافر على الكفار  َع
َ
ِ أ ِِ ٱَّللَّ بِي ـَ  َقٖ 

ْ وا ْ وََضػُّ َٖ َزَىُؽوا َِّذي ٱز
 ۡٓ ُٛ َ ۡقَمَْٰ

َ
وسبيل هللا ا٤بصدود عنها ىي اإلسبلـ، والعطف الٙباد ا١بامع إذ  ﴾أ

األشرار، والثانية لبياف ثواب األخيار مع ما  اآلية األوذل مسوقة لذكر جزاء
فيهما من الَبصيع والتقابل وقد عد التضاد وشبهو جامعًا يقتضي العطف 
ألف الوىم ينزؿ ا٤بتضادين منزلة ا٤بتضايفْب فيجتهد ُب ا١بمع بينهما ُب الذىن 

روى الشيخاف  األمثاؿ. حٌب قيل: إف الضد أقرب خطوراً ابلباؿ مع الضد من
مثل ما بعثِب هللا بو من ا٥بدى والعلم  »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص موسى عن النيب عن أيب

كمثل الغيث الكثّب أصاب أرضًا فكاف منها نقية قبلت ا٤باء فأنبتت الكؤل 
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والعشب الكثّب، وكانت منها أجادب أمسكت ا٤باء فنفع هللا هبا الناس 
ا ىي قيعاف ال ٛبسك فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إ٭ب

ماء وال تنبت كؤل، فذلك مثل من فقو ُب دين هللا ونفعو ما بعثِب هللا بو فعلم 
 «وعلم، ومثل من دل يرفع بذلك رأسًا ودل يقبل ىدى هللا الذي أرسلت بو

إذا ورد َب الكبلـ فإنو يكسبو رشاقة وببلغة ويصّب كالشامة ُب  َثلوا٤ب
وكبلـ  ،الوجنة...وا٤بقصود اإلرشاد إذل التذكّب ابإلقباؿ على كبلـ هللا وتدبره

وتعليمو وأف ُب اللجأ إذل الكتاب والسنة ٪باة وُب ا٤بفزع إليهما  ملسو هيلع هللا ىلصرسولو 
نظر فيو والغوص ُب حقائقو إال من عصمة، وكبلـ هللا ال ٰبظى إبجالة ال

حرص على استيضاح معجزة رسولو األكـر ولـز ا٥بيبة وكماؿ األدب معو 
 ا٢بكمة ٕبور من ٕبر كلماتو من كلمة وكل الكلم جوامع أوٌب قد فإنو ملسو هيلع هللا ىلص
...وُب ا٢بديث عمره طوؿ نظره فيها ينقطع دل التأمل حق العادل أتملها ولو

َ يُ ﴿داللة على إحيائو تعاذل األمة بعد موهتا، قاؿ تعاذل  نَّ ٱَّللَّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ ۡرَض ٱۡقَْ

َ
ۡحِم ٱلۡأ

ا َٛ ِ ح ٜۡ وُب اآلية استعارة ٛبثيلية بتشبيو حاؿ الكتاب والسنة ُب ىداية  ﴾َبۡكَػ َم
 التائهْب الشاردين ٕباؿ الغيث ُب إحيائو األرض ا٤بيتة. 

إرشاد إذل التعلم، فالعلم أشرؼ منقبة وأجل  ملسو هيلع هللا ىلص وُب سورة سيدان دمحم
العا٤بْب وتصديق مرتبة، وأهبى مفخر وأربح متجر، بو يتوصل إذل توحيد رب 

ُ ﴿ عباده ا٤برسلْب َّا ٱَّللَّ َٙ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل ُٙ َّٗ
َ
ٓۡ خ  العلم وجوب على دليل اآلية وُب ﴾وَٱۡقَْ

 ألف والضبلؿ الشبو ُب ا٤بقلد يقع لئبل العراة ا٢بفاة تقليد ٯبوز فبل ابلوحدانية،
 ٰبصل ال وذلك النظر، بعد اليقْب صوؿٕب إال العلم يتم وال اليقْب، ا٤بطلوب
، ومعُب عليهم والتلبيس ا٤بسلمْب إضبلؿ الكتاب أىل ديدف ألف ابلتقليد
تبلوتو وتعلمو والتصديق يرجع إذل تعلم كتاب هللا وتعظيمو وتبلوتو حق اآلية 
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واتّباعو  ملسو هيلع هللا ىلصٗبا فيو وجهاد ا٤بنافقْب والكافرين وا٤بستهزئْب بو، واإلٲباف برسولو 
بعد بلوغو دعوتو صحيحة خالية من التشويو، و٧ببتو ونصرتو حيًا وميتاً 
وإعظاـ حقو وتعلم سنتو وتعليمها للناس، ومعرفة عداوة الشيطاف حٌب ٰبذر 

٤بسلم ويتخذه عدواً. والكتاب والسنة ٰبصل منهما كماؿ ا٥بدى والنور منو ا
 ٤بن قصد اتباع ا٢بق.

و٤بّا أرشد هللا ا٤بؤمنْب إذل دالئل التوحيد أعقب بوصف حاؿ ا٤بؤمنْب 
لَا ُّٗؾَِّۡج ﴿  ُب جّدىم ُب دين هللا وحرصهم على ظهوره ٜۡ َ ْ ل ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ُٜل ٱز ٌُ َوَي

  ۖ َٜرة َٜرة   وَإِذَآ  ـُ ـُ ٗؾَِّۡج 
ُ
ث   أ َٕ َُ حۡ ؽَض   مُّ َّٔ  ِٓٛ ِ َٖ فِم ًُُْٜب ِذي

َّ يَۡج ٱز
َ
ا ٱٌَِّۡخاُل َرخ َٛ  َوذََُِؽ ذِي
 ۡٓ ُٛ َ ۡولَمَٰ ل

َ
ِٜۡتِۖ وَأ َٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ۡنِضّىِ َقَْۡيِٙ  َٕ ۡ َؽ ٱل ـَ ٍَ َج ُؽوَن إِلَۡي ـُ وكاف ذلك يبعث ا٤بؤمنْب  ﴾يَ٘

م، وهللا تعاذل قد جعل على ٛبِب ظهور اإلسبلـ وفضيحة ا٤بنافقْب وٛبِب قتا٥ب
ذلك آبماد مضروبة وأوقات ال تتعدى، وا٤بعُب: لوال أنزلت سورة تتضمن 
إظهاران وتكشف لنا أئمة النفاؽ ورؤوس الكفر وٙبضنا على قتا٥بم...فمدح 
هللا ا٤بؤمنْب ٕبرصهم، وإ٭با عرا ا٤بنافقْب ما عرا عند نزوؿ أمر ا٤بؤمنْب اب١بهاد 

حا٥بم، فبهذه ا٤بناسبة ُحكي ٛبِب ا٤بؤمنْب نزوؿ  لدخو٥بم فيهم ٕبسب ظاىر
بياف شاٍؼ يلوح بو ٛبييز حاؿ ا٤بنافقْب الذين بدت قروف نفاقهم، ومقاؿ 

َٖ َزَىُؽواْ ﴿الذين آمنوا ىذا كاف سببًا ُب نزوؿ قولو سبحانو  َِّذي ُٓ ٱز وَإَِذا ٌَِّيُخ
تاؿ ىذه السورة الٍب فا٤بقصود من السورة الٍب ذكر فيها الق ﴾وََضۡطَب ٱلّؽًَِاِب 
 ٫بن بصددىا.

ث  ُم ﴿ووصف السورة بػ َٕ َُ ابعتبار وصف آايهتا ابإلحكاـ وعدـ  ﴾حۡ
التشابو وانتفاء االحتماؿ أي ال ٙبتمل آايت السورة ا٤بتعلقة ابلقتاؿ إال 
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وجوب قتاؿ ا٤بنافقْب وعدـ ا٥بوادة فيو وكل سورة فيها القتاؿ فهي ٧بكمة، 
وىو أشد القرآف على ا٤بنافقْب الذين ُب قلوهبم مرض، ووصَف هللا حاؿ 
ىؤالء ا٤بنافقْب عند نزوؿ أمر القتاؿ أبهنم ينظروف نظر احملتضر الذي ال 

ٓۡ ﴿يطرؼ بصره. ومعُب قولو  ُٛ َ ۡولَمَٰ ل
َ
أي أوالىم هللا تعاذل ما يكرىوف أو  ﴾وَأ

منو، وىي كلمة تقاؿ على أدسل ا٥ببلؾ ٥بم وىو ا٤بوت الذي يكرىونو ويفروف 
جهة الزجر والتوعد، وٰبتمل أف يكوف ا٤بعُب: أوذل ٥بم أف يطيعوا أمر هللا 

ل   َؼاَقث  ﴿ويقولوا قواًل معروفًا ال خديعة فيو، ويناسبو التعقيب بقولو  ٜۡ َوًَ
ۡكُؽوف   والطاعة تقتضي التوبة والرجوع إذل أمر هللا والقوؿ ا٤بعروؼ يعرب عن  ﴾َّٔ

ٜۡ ﴿ب واستقامة الفطرة وموافقة القلب للوجو طهارة القل ۡمُؽ وََْ
َ
وَإَِذا َقَؾَم ٱلۡأ

 َ ْ ٱَّللَّ ٜا ُۡرٗ  َضَػًُ ٓۡ َّصَضَن َع ُٛ َّ  أو هللا سبيل ُب قاتلوا تعالوا ٥بم قيل إذا يعِب ﴾ا ل
 وا٤بخالفة، ا٤بعصية من ٥بم خّباً  لكاف هللا صدقوا ولو وتعاَصوا، انَقضوا ادفعوا،

 الكذب وجعل نفوسهم، ُب ما خبلؼ للمؤمنْب أظهروا إذ كذبوا إ٭با وىم
 ٥بم تبكيتاً  ىذا كاف و٤با ٤بغبتو، وهتويبلً  لو تفظيعاً  هللا على كذابً  ا٤بؤمنْب على
 من منو ٰبصل ما بياف الفتور ذلك عن بسبّ  هللا، أمر عن فتورىم أجل من

 ُب سؤاؿ معرض ُب العباد وشتات الببلد خراب من بو ويتأثر الفساد عظيم
 تناىي على تنبيهاً  الغيبة أسلوب ُب والتهديد التبكيت بعد ا٣بطاب أسلوب
ْ ﴿ فقاؿ الغاية وبلوغو الغضب ن ُتۡىِفُػوا

َ
ٓۡ أ َّۡيُخ ل َٜ ٓۡ إِن حَ ِۡ َقَفۡحُخ َٛ ۡرِض  َذ

َ
فِم ٱلۡأ

 ۡٓ ُس َٔ رَۡضا
َ
ٜٓاْ أ ُك ّؽِ ٌَ  ترجعوا أف اإلسبلـ وا١بهاد عن توليتم إف عسيتم فهل أي ﴾َوُت

 وقطع والتناىب ابلتغاور األرض ُب اإلفساد من ا١باىلية ُب عليو كنتم ما إذل
 فيو جيء ولذلكواالستفهاـ مستعمل ُب التكذيب ٤با سيعتذروف بو  األرحاـ؟

 بْبَّ ٍب  ا٣برب، ُب ٗبنزلة "قد" االستفهاـ ُب ألهنا التحقيق على الدالة بػ"ىل"
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 همشقائ بتحقق إعبلماً عليهم و  ابلغضب إيذاانً  عنهم ملتفتاً  فقاؿ تعاذل حا٥بم

﴿ َّٕ َض
َ
ُ وَأ ُٓ ٱَّللَّ ُٛ َ٘ َٖ ََّك َِّذي ٍَ ٱز ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
ٓۡ أ ُٚ ةَۡصََٰؽ

َ
ۡخَمىٰٓ خ

َ
ٓۡ َوأ واستعّب الصمم لعدـ  ﴾ُٛ

االنتفاع اب٤بسموعات من آايت القرآف ومواعظ السنة كما استعّب العَمى ىنا 
لعدـ الفهم على طريقة التمثيل ألف حاؿ األعمى أف يكوف مضطراًب فيما 
ٰبيط بو ال يدري انفعو من ضارّه إال ٗبعونة من يرشده، وَكثر أف يقاؿ: أعمى 

ۡخَمىٰٓ ﴿ده، وىذه ىي النكتة ُب ٦بيء تركيب هللا بصره مرادًا بو أنو دل يه
َ
َوأ

 ۡٓ ُٚ ةَۡصََٰؽ
َ
َّٕ ﴿٨بالفاً لَبكيب  ﴾خ َض

َ
ٓۡ وَأ  أبف إشعار اآلية وُبإذ دل يقل: وأعماىم!  ﴾ُٛ

 و٤با! هللا من اللعنة يوجباف كبّباف جرماف األرحاـ وقطيعة األرض ُب الفساد
 السبب عن وعيو حق الكبلـ يعي ال من سأؿ رٗبا فكاف ،بذلك أخرب

 مهدداً  ملّوحاً  موٖباً  منكراً  بقولو والعمى فأجاب للصم ا٤بسبب للعن ا٤بوجب
آ ﴿ مقّرعاً  َٛ ُ ۡرَىال

َ
ۡم عَلَىَٰ ًٍُُْٜب أ

َ
ۡؽَءاَن أ ٌُ وَلَا َحَخَػةَُّؽوَن ٱّۡ

َ
 خلقهم هللا أف: وا٤بعُب ﴾أ

 ال أو فهمو مع القرآف يتدبروف فبل والصبلح ا٣بّب ٗبعاشل منتفعة غّب بعقوؿ
 سوء من تعجيب واالستفهاـ! عجيب األمرين وكبل تلقيو عند يفهمونو
 االنتقارل لئلضراب ﴾أَمۡ ﴿ وحرؼ! ٠باعو عن إعراضهم ومن ابلقرآف علمهم
 بديع نظم "قلوب" ضمّب إذل "أقفاؿ" وإضافة أقفاؿ، قلوهبم على بل: وا٤بعُب
 أبقفاؿ وتعاذل سبحانو أخرب و٤با ا٤بنافقْب، بقلوب األقفاؿ اختصاص إذل أشار

 فيما ُوِصفوا الذين الشيطاف فقاؿ منبهًا على أولياء ذلك منشأ بّْب  قلوهبم،
ٖۢ ﴿ األحواؿ قبائح من وغّبه القلوب ٗبرض تقّدـ ِ ّٔ ۡدَبَٰؽِِٚٓ 

َ
واْ عَلَىٰٓ أ َٖ ٱۡرحَػُّ َِّذي إِنَّ ٱز

 َ ۡمل
َ
ٓۡ َوأ ُٛ َ َل ل َّٜ ـَ  ُٖ ۡيَطَٰ َػى ٱلشَّ ُٛ ۡ ُٓ ٱل ُٛ َ ََّن ل ا حَبَي َٔ ٓۡ َبۡكِػ  ُٛ َ  ُب والتمديد ا٤بدّ : واإلمبلء ﴾ىَٰ ل

 االرتداد الشيطاف أراىم أي كثّباً  الشيء على اإلبقاء على ويطلق الزماف
ٓۡ ﴿ البلـ وكسر ا٥بمزة بضم وقُرئ حسناً، ُٛ َ ۡملِى ل

ُ
 اجملهوؿ إذل ا٤ببِب بصيغة ﴾َوأ
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 َسّوؿ الشيطاف أي تعاذل، هللا إذل عائد فالضمّب ا٤بتكلم إذل مسند أنو على
 على أعاقبهم، ٍب قليبلً  أؤخرىم أان أي وعيداً، الكبلـ فيكوف ٥بم أُمِلي وأان ٥بم
خِينٌ ﴿ سبحانو قولو ٫بو َٔ ۡيِػي  ََ ُۚ إِنَّ  ۡٓ ُٛ َ ۡملِى ل

ُ
 على ارتدوا الذين من وا٤براد ﴾َوأ

 بارمنافقوا بِب إسرائيل الذين قالوا لك :ا٥بدى ٥بم تبْب ما بعد من أدابرىم
 عداوة على التظافر ُب سنطيعكم :ٛبردىم ُب الشياطْب ماثلواالذين  كهنتهم

ُ ﴿ كما يرشد إليو قولو  ورسولو هللا َل ٱَّللَّ ا َٗؾَّ َٔ  ْ ٜا ُٚ ؽِ
ََ  َٖ َِّذي ْ لِس ٜا ُ ٓۡ ًَال ُٛ جَّ

َ
ٍَ ةِد ِ َٰل  َذ

 ۡٓ ُٚ ُٓ إِۡسَطاَر ُ َحۡكَْ ۡمؽِِۖ َوٱَّللَّ
َ
ٓۡ فِم َبۡكِظ ٱلۡأ ُِ٘ؽيُكُس ۡيَه إَِذا ﴿ قولو ُب والفاء ﴾ـَ َُ وَ

ثُ  َُ ِ ه َلٰٓ َٕ
ۡ ُٓ ٱل ُٛ ۡخ َٜذَّ  ُب يفعلوف: قيل كأنو قبلها، ما على بعدىا ما لَبتيب ﴾حَ

 يضربوف ا٤ببلئكة توفتهم إذا حيلتهم فكيف ا٢بيل من يفعلوف ما حياهتم
 وأدابرىم؟ وجوىهم

 «اأف تلد األمة رهب»قاؿ: 

 هللا أ٠باء من اسم والرب مالكو شيء كل ربو  والسيد ا٤بالك :الرب
 قاؿ ،للمالك ا١باىلية ُب قالوه وقد ابإلضافة إال غّبه ُب يقاؿ وال تعاذل

 على والشهيد الرب وىو :السماء ماءبن  ا٤بنذر ُب اليشكري حلزة بن ا٢بارث
 اللفظُيحمل ف ا٤بلوؾ تلدف اإلماء أف معُب ا٢بديثو  ء.ببلء والببل ا٢بوارين يـو

 ملك فإذااإلماء  وطء من فإف ا٢بفاة العراة ال يستنكفوف ا٢بقيقةعلى 
 رواية مسلم: ُب جاء وقد رهبا ٗبنزلة منها الولد كاف واستولدىا ا١بارية أحدىم

وقد اشتهر الصورة  ىذه على فحمل ،السراري يعِب «بعلها األمة ولدت إذا»
 من تعاذل ابهلل والعياذ والعقوؽ نكاح احملاـركما اشتهر عنهم  عنهم التسري

 وخصمن الوطء وغّبه  أمتو السيد معاملة أمو الولد فيعاملا٢بوب الكبّب 
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ليشمل  «أف تلد األمة ربتها» وُب رواية: ،أغلب فيو العقوؽ ألف األمة بولد
 وَمّلكت تّوجت إذا: ا٤بعُبٲبكن ٞبلو على اجملاز فيكوف و الذكور واإلانث. 

 اإلخبار عن تبدؿ ا٢باؿ ا٤براد، أو يكوف إسرائيل بِب من العربَ  الَعجمُ 
فبعد أف كانت أمة اإلسبلـ ٙبكم األرض  وانعكاسو وتغّبه وانقبلب األمور

َبع بِب إسرائيل، يدّنسوف  ويدفع ٥با أىل الكتاب ا١بزية، أصبحت ٧بكومة تتػْ
 الثانية القرينة دلت كما أذلة األعزة وبذلك تصّب ،مقدساهتا وأيكلوف فيأىا

 بتغّب إخبار وىذا ا٤بعطوفاف فيتبلءـ األرض ملوؾ أعزة ينقلبوف األذلة أف وىي
ُب الرواايت  ورد ما ويؤيده قبلو يشاىد ال ٕبيث الناس أحواؿ وانقبلب الزماف

 «الساعة فانتظر أىلو غّب إذل األمر ووسد األمانة ضيعت إذا» األخرى:
والذي ينبغي اعتماده أف ٰبمل ا٤بشَبؾ على ا٤بعنيْب ٝبعاً بْب ا٢بقيقة واجملاز، 

لكونو أوٌب جوامع الكلم واخُتصر لو الكبلـ اختصارًا كاف حقيقاً  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 
أبف يودع ُب كبلمو من ا٤بعاشل وا٤بقاصد أكثر ما ٙبتملو األلفاظ ُب أقل ما 

ة ليحصل ٛباـ ا٤بقصود من ٲبكن من ا٤بقدار ٕبسب ما تسمح بو اللغة العربي
 .اإلرشاد

األرض، فذاؾ من وإذا رأيت ا٢بفاة العراة الصم البكم ملوؾ »
  «أشراطها

وأنو ال يُفَطن تفاىتهم  الوصف اب٢بفاة العراة ىو األبلغ ُب الداللة على
إليهم وال يُؤبَو ٥بم وال يُباذَل هبم وال يُهَتَدى للتحفظ منهم وال تلحقهم الظنوف 
لبذاذهتم وقّلتهم! ومن ىنا يتوجب على ا٤بؤمن دراسة واقعهم ومعرفة أحوا٥بم 

 حقيقتهم ويتنبَّو على خطرىم وِعظم فتنتهم!وفهم 
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 من العاتية الصنيفة ىذه أف بياف ابلصم البكم وصفهم ِمن ا٤بقصودو 
 رواية وُب لديو، ا٤بنازؿ أخس وأهنا وجل عز هللا عند الناس شر ىي الكفار

 يتطاولوف الشاة رعاء ا٢بفاة العمي البكم الصم ترى وأف»: ا٤بروزي نصر البن
 الذين ىؤالء من هللا رسوؿ اي: فقلنا فانطلق، فقاـ «الناس ملوؾ البناء ُب

 كبلمهم وال أ٠باعهم يستعملوا دل أهنم وا٤بقصود. «العرب ىم»: قاؿ نعت؟
 ٥بم كانت أهنم مع عليهم ذلك وأطلق دينهم، أمر من شيء ُب أبصارىم وال

 اإلدراكات، تلك ٜبرات ٥بم ٙبصل دل ٤بّا ولكنهم سليمة وألسنة وأبصار أ٠باع
وى ابن أيب حاًب إبسناده عن عروة بن الزبّب ر . أصلها عدموا كأهنم صاروا
َٖ لَا َحۡكٌُِْٜنَ ﴿قاؿ:  َِّذي ُٓ ٱز ُّٓ ٱلُۡبۡس ِ ٱلطُّ َوآّبِ ِقَ٘ػ ٱَّللَّ أي ا٤بنافقْب ال  ﴾إِنَّ َشطَّ ٱزدَّ

ۢ ﴿قولو قاؿ قتادة ُب و  .يعرفوف ما عليهم ُب ذلك من النقمة واتباعو ُّٓ ٌٓ ُض ةُۡس
ٓۡ لَا يَؽِۡسُكٜنَ  ُخۡمى   ُٛ كم عن التكلم بو، عمي عن : صم عن استماع ا٢بق، ب﴾َذ

صلى : وىذا ا٤بعُب ىو ا٤براد ُب وصف النيب لو. قاؿ اإلماـ القرطيباإلبصار 
وإذا رأيت ا٢بفاة العراة »والة آخر الزماف ُب حديث جربيل:  هللا عليو وسلم

ويؤيده أف اآلية . ػاى وهللا أعلم «أشراطهاالصم البكم ملوؾ األرض فذاؾ من 
َٖ َزَىُؽو﴿وردت ُب سياؽ ا٢بديث عن الكفار وا٤بنافقْب من اآلية  َِّذي ْ إِنَّ ٱز  ا

ُٜ٘نَ  ِٔ ٓۡ لَا يُۡؤ ُٚ ٓۡ حُِ٘ؼۡر َ ۡم ل
َ
ٓۡ أ ُٛ َٗؼۡرَت

َ
ٓۡ َءأ ِٛ َٜآٌء َقَْۡي ُ ﴿إذل آخر اآلية  ﴾ـَ ٜۡ َشآَء ٱَّللَّ َ َول
 ۡٓ ِٛ كِ ٕۡ َب بَِف َٚ َ عَلَىَٰ شُّظِ َشۡىء  زََذ ُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡٓ ةَۡصَٰؽِِٚ

َ
وىذه اإلطالة ُب شرح  ﴾ًَِػيؽ   َوخ

أحوا٥بم تكشف عن طبيعة نفوسهم ا٤بلتوية ا٤بريضة ا٤بعقدة وتوحي بضخامة 
الدور الذي يقوموف بو لئليقاع اب٤بسلمْب ومدى الفتنة واالضطراب الذي 

 ليـو اآلخريؤمنوف ابهلل وال ابال  مد قررت اآلايت أهنوقٰبدثونو اب٤بؤمنْب، 
ومعُب صدور ا٣بداع من جانبهم هلل: أهنم وأهنم ٱبادعوف هللا والذين آمنوا، 
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قصدوا التمويو على هللا تعاذل! مع أف ذلك ال يقصده عاقل يعلم أف هللا 
مطلع على الضمائر، و٤با كانت ٨بادعتهم ا٤بؤمنْب ألجل الِدين كاف خداعهم 

 دين.راجعاً لشارع ذلك ال

وُب التعبّب ابلصم البكم تشبيو بليغ إذ شبو إعراضهم عن ىدي هللا 
ورسولو ابألصم األبكم ومن اعَباه ىذه الصفات انعدـ منو الفهم واإلفهاـ 
وتعذر طمع رجوعو إذل رشد أو صواب، واإلنساف الذي َدذّل بنفسو إذل 

وات، َحضيض تعطيل انتفاعو ٗبواىبو السامية يصّب أحط من البهائم والعجما
ُكٜنَ ﴿وا٤بشبهوف ابلصم البكم ىم الذين قالوا  َٕ ٓۡ لَا يَۡف ُٚ َ٘ا َو ۡك ِٕ وشبهوا  ﴾ـَ

ابلصم ُب عدـ االنتفاع ٗبا ٠بعوا ألنو ٩با يكفي ٠باعو ُب قبولو والعمل بو، 
وشبهوا ابلبكم ُب انقطاع ا٢بجة والعجز عن رّد ما جاءىم بو القرآف فهم ما 

قبولو، وإ٭با وَصفهم بشر الدواب ألف ا٣بطاب قبلوا وال أظهروا عذراً عن عدـ 
ا٤بوجو إليهم ُب القرآف ظاىر واضح بّْب، والداللة على أحّقية اإلسبلـ داللة 

 عقلية بّينة، فمن ٯبحده فهو أشبو ٗبا ال عقل لو!

ولفظ الدواب ٗبجرد إطبلقو يتجو إذل صورة البهيمة ُب ا٢بس وا٣بياؿ، 
الدواب، فالدواب مهتدية بفطرهتا أما ىؤالء وا٢بفاة العراة كذلك، بل ىم شر 

فقد عطلوا وسائل اإلدراؾ الٍب منحها هللا ٥بم وخالفوا ا٤بواثيق ونقضوا العهود 
ة  ﴿ ٓۡ فِم ُشّظِ َمؽَّ ُٚ َػ ۡٛ ُغَٜن َخ ٌُ َّٓ يَ٘ ٓۡ ُث ُٛ ۡ٘ ِٔ َٛػتَّ  َٰ َٖ َع َِّذي ٜنَ  ٱز ٌُ ٓۡ لَا َحخَّ ُٚ وىم بنو  ﴾َو

م عاىدوا النيب أف ال ٰباربوه وال يعينوا قريظة ونظراؤىم من بِب إسرائيل فإهن
عليو عدوه، ٍب نقضوا عهدىم فأمدوا كفار قريش ابلسبلح والعدة يـو بدر، 
واعتذروا فقالوا: نسينا وأخطأان، ٍب عاىدوه أف ال يعودوا ٤بثل ذلك فنكثوا 
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عهدىم يـو ا٣بندؽ، ومالوا مع األحزاب وأمدوىم ابلسبلح 
ٓۡ ﴿لي واضح، ولذلك جاء الرد ا٢باسم واألدراع...وعملهم اليـو ج ُٛ َّ٘ َى ٌَ ا َتۡر َّٔ ِ وَإ

 ِٓٛ ِ ُؽونَ فِم ٱدۡرَۡؽِب وََضّطِۡد ة ََّ ٓۡ يَؼَّ ُٛ َّْ ٓۡ ََّك ُٛ َْۡى ٖۡ َع ٓۡ ﴿ة وكلم ﴾َّٔ ُٛ َّ٘ َى ٌَ تشّب إذل ما  ﴾َتۡر
ىم عليو من النفاؽ، وديدف الدجالْب إظهار العوف والعطف ٤بن ٰباربوهنم من 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد أوصى النيب  شاىد...ا٤بسلمْب! وأفعا٥بم ُب الشاـ واليمن اليـو خّب
إبخراجهم من جزيرة العرب، وبعد أف أجبلىم عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر عادوا 

وعاد العالة ا٢بفاة رؤوس »ند أٞبد: إليها كما أشار حديث جربيل ُب مس
 .«الناس

ا َقَؽبِيّٗ ﴿ ًٕ ُۡ ُٙ ُض َٗؾَّۡجَٰ
َ
ٍَ أ ِ ٓ َبۡكَػ َوَكَذَٰل ُٚ َٜآَء ۡٚ

َ
َتۡكَج أ ِٖ ٱتَّ ِ ُۚ َوَّه ٍَ ا َ ا ل َٔ  ِٓ ْۡ َٖ ٱّۡكِ ِٔ ا َسآَءَك  َٔ

ِٖٔ َولِّم    ِ َٖ ٱَّللَّ  عند للقرآف الكتاب أىل تلقي حاؿ تعاذل ذكر ٤با ﴾َولَا َواق   ِٔ
ٍَ ﴿و قولو . بينهم للحكم أُنزؿ القرآف أف بياف على عرَّج ،نزولو ِ مركب  ﴾َوَكَذَٰل

من كاؼ التشبيو واسم اإلشارة، وىو يدؿ على تشبيو شيء بشيء، وا٤بشبو 
، واإلشارة للتعظيم وتنزيل مفهـو من السياؽالعلم مشار إليو بو متقرر ُب 

البديع الشأف ا٤بنطوي البعد الرتيب منزلة البعد ا٢بقيقي أي ِمثل ذلك اإلنزاؿ 
ف إبشارة البعيد على أحواؿ أىل الكتاب أنزلناه حكمًا عربياً، ووجو اإلتيا

ؿ بليغ ُب م ا٤بشار إليو، وأتخّب ا٤بشار إليو عن اإلشارة استعماعظالتنبيو على 
كما أنزلنا قاؿ صاحب تفسّب ا٥بداية إذل بلوغ النهاية: أي  مقاـ التشويق، 

الذكر كذلك أيضًا أنزلنا   أنكره بعض األحزاب،اي دمحم فيك الكتاب عل
 بو ا٤بخاطبْب العرب على امتناف عربياً  كونو وُب. اىػ. حكمًا عربياً ا٢بُكم و 

ا٤بعُب:  يكوف أف وٯبوزمنكريهم... رأي أبفنِ  تعريض فيوو  بلغتهم أبنو ابتداء
، أنزلنا ا٢بكم عربيًا وأمرانؾ أف ا٤بناؿ البعيد ا٤بثاؿ البديع اإلنزاؿ ىذا ومثل
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 جربيل الوحي أمْب ٕبديث ا٤بعنيوف وىم...ٙبكم بْب ا٤بستخلفْب ٗبا أراؾ هللا
 -ُب مسند اإلماـ أٞبد: قاؿ  ورد ما ٫بو على - أعلم وهللا - السبلـ عليو

قاؿ: اي رسوؿ هللا ومن أصحاب الشاء وا٢بفاة ا١بياع العالة؟  -يعِب جربيل 
 . «العرب»

 سخَّرفع بِب إسرائيل ويبسط أيديهم و٤بّا أراد هللا ُب ىذه ا٤برحلة أف ير 
٥بم الفرس والرـو وظفرىم هبم حٌب أطاعهم من ُب سائر جهات الدنيا 

 وانقادوا ٥بم كما ينقاد ا١بمل العظيم للصيب الضعيف!
 ا٢بكم على ا٤بنطوي الكتاب ىذا عن تعاذل ا٢بق أفصح أف وبعد

 فقاؿ الكافرين أىواء اتباع من وحذر الدين ُب الثبات على ىيَّجَ  العريب؛
ٓ َبۡكَػ ﴿ ُٚ َٜآَء ۡٚ

َ
َتۡكَج أ ِٖ ٱتَّ ِ ِ ِٖٔ َولِّم  َوَّه َٖ ٱَّللَّ ِٔ ٍَ َ ا ل َٔ  ِٓ ْۡ َٖ ٱّۡكِ ا َسآَءَك ِٔ  ﴾َولَا َواق   َٔ

 لسيدوا٣بطاب  السياؽ، ٗبعونة عليهم ا٤بدلوؿ الكتاب ألىل والضمّب
صلى هللا عليو  عصمتو لوجودعليو صلوات رب العا٤بْب وا٤براد أمتو ا٤بخاطبْب 

 جاء ما كثّباً اآلي و  من ا٤بعُب ىذا أشبو ما سائر ُب ا١بواب وكذلك وسلم
 بو عرّب  رهبم إذل وواسطتهم سيدىم كاف ٤با ملسو هيلع هللا ىلص النيب فإف القرآف ُبىذا ا٤بعُب 

 وضوح بعد أىواءىم اتبعت ولئن: وا٤بعُب، ذلك ُب العرب عادة على عنهم
 ،ويدفع ينصر واؽ وال يشفع ورل من لك ما األمر ٕبقيقة واإلحاطة الربىاف

 وزايدةوالتصلب فيو  الدين على للثبات وإ٥باب للسامعْب لطف ذلك وُب
وأّكد تعاذل التحذير بعشرة  إانرتو، بعد الدليل ويَبؾ أىواءىم يتبع ٤بن ٙبذير

مؤكدات وىي: الَقَسم ا٤بدلوؿ عليو ابلبلـ، والبلـ ا٤بوطئة للقسم ألهنا تزيد 
 على الداؿ ا٢برؼَ  الشرط حرؼِ  وَجْعلُ القسم أتكيداً، وإ٠بية ٝبلة ا١بزاء، 

 ،ا٣بذالف ُب كاؼ أىوائهم اتّباع من جزء أقل أف ا٤بقتضي وىو "إْف" الشك
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ا َسآَءكَ ﴿ٍب التفصيل ُب قولو واإلٝباؿ،  ِٓ ﴿ بقولو وتبيينو ﴾َٔ ْۡ َٖ ٱّۡكِ وجعل ما  ﴾ِٔ
 قولو ُب ٗبنْ  النفي وأتكيد و لعدـ االعتداد بغّبه لنقصانو،جاء ىو العلم كلُ 

 وإف معناه إذل آيل ىو الذي ﴾َولَا َواق  ﴿ بعطف ﴾ِٖٔ َولِّم  ﴿ وأتكيد ﴾ِٖٔ َولِّم  ﴿
 هتييج ا٤بسلمْب على - وهللا أعلم -وا٤بقصود من ىذا  مفهومو، اختلف
ووعيد شديد من  أىل الكتابمن ٛبويهات  ىمٙبذير و  دينهم ُب التصلب

 ٥بم التنازؿ ُب الطمع من ٥بم أتييس دينهم وهم والرجوع إذل الدخوؿ ُب ُحكم
 لقطع ىي إ٭با القوارع ىذه وأمثاؿ ،تنازؿ أقل ولو شرعتهم وِمنهاجهم ُب

ا َسآَءَك َبۡكَػ ﴿ سبحانو قولو وُب. منهم الرباءة على ا٤بؤمنْب وهتييج أطماعهم َٔ

 ِٓ ْۡ َٖ ٱّۡكِ  الفكر وإعماؿ واالستدالؿ ابلنظر مكلفٌ  ا٤بسلم أف على دليل ﴾ِٔ
ا﴿بػ وأتى التقليد، ونبذ  الظاىر لشمو٥با إهباماً  وأشد "الذي" من أعم ألهنا ﴾َٔ

 ُب شائع ٦باز: واالتّباع أىواءىم، يتبع من ٢باؿ استفظاع اآلية وُب وا٣بفّي،
 بعث وىذا واؽ، وال ورل من هللا من لك ما يشتهونو ما وافقت لو أي ا٤بوافقة
نصف أيها فتأّمل. فيو والتصلب الدين ُب الثبات على وهتييج لؤلمة

ُ
 ُب ا٤ب

 على لتقف عالية أمور على وتنبيهات عجيبة أسراراً  فيها فإف اآلية معاشل
 دل الٍب ا٤بتعصبة أو الضعيفة العقوؿ بو رمت رٗبا الذي اإلعجاز ىذا من طرؼ
 .حقو والبحث النظر تؤتِ 

 اي بِب إسرائيل
وأقبل عليهم بنداء جليل ُب كتابو الكرصل  بِب إسرائيلخاطب ا٤بوذل سبحانو 

ذكرىم بنعمو وآالئو ليوفوا ف بعد أف مّهد بْب يدي ذلك بقصة آدـ وإبليس
شكراً  توحيده وعبادتو وعدـ اإلشراؾ بوبعهده وميثاقو الذي أخذه عليهم ب
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َِ ﴿وقولو على تفضيلو ٥بم ورغبة ُب العودة إذل مقاـ التكرصل.  ٰٓءِي َر ـۡ  ﴾َيََٰتجِٓى إِ
خطاب لذرية يعقوب وُب ذريتو ا٫بصرت األمة اليهودية والنصرانية، وقد 
خاطبهم هبذا الوصف دوف أف يقوؿ: اي أيها اليهود والنصارى ألف من كاف 
متبعاً دين اليهودية والنصرانية من غّب بِب إسرائيل ال يعتد هبم أصبًل ألهنم تبٌع 

فلو آمن بنو إسرائيل آلمن  لبِب إسرائيل يسوقوهنم إذل موارد التلف وا٥ببلؾ
وألّف ىذا ا٣بطاب للتذكّب بنعم هللا على  أتباعهم إذ أف ا٤بقلد تبع ٤بقلده.

أسبلفهم فكاف لندائهم بعنواف كوهنم أبناء يعقوب وأعقابو مزيد مناسبة لذلك 
أال ترى أنو ٤بّا ذكروا بعنواف التديّن بدين موسى ذُّكروا بوصف الذين ىادوا، 

بعنواف التدّين بدين عيسى ذكروا بوصف النصارى، وتوجيو  و٤بّا ذُّكروا
ا٣بطاب إذل ٝبيع بِب إسرائيل يشمل علماءىم وعامتهم ألف ما خوطبوا بو 
ىو من التذكّب بعهد هللا ٥بم، وعندما يكوف الغرض من ا٣بطاب التنبيو على 

َُِتََٰب ﴿علمائهم ٪ِبد القرآف يعنوهنم بوصف  ْ ٱّۡ ٜا وحُ
ُ
َٖ أ َِّذي َّ ﴿أو  ﴾ٱز ُٓ ٱز ُٛ َٖ َءاَتۡيَجَٰ ِذي

َُِتََٰب  وقد يستغُب عن ذلك بكوف ا٣برب ا٤بسوؽ ٩با يناسب علماءىم  ﴾ٱّۡ
ٖۢ  َوًَۡػ َشضَن وَؽِيي  ﴿خاصة كقولو سبحانو  ِٔ ۥ  ُٙ َّٓ ُيحَّؽِوَُٜٗ ِ ُث َٓ ٱَّللَّ َٰ َل ََ ُكَٜن  َٕ ٓۡ يَۡف ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ

ٜنَ  ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ٜهُ َو ُْ ٌَ ا َخ َٔ أبسلوب شامل لعلمائهم فإذا جاء ا٣بطاب  ﴾َبۡكِػ 
وعامتهم صرؼ إذل كل طائفة من الطائفتْب ما ىو الئق هبا. والتفطن لرتب 
البياف ُب موارد ىذا النحو من ا٣بطاب ُب القرآف من مفاتيح الفهم وبوادي 

 مزيد العلم.
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 اإلسبلـ الفصل الرابع:
اً للصحابة جربيل عليو السبلـ يسأؿ عن اإلسبلـ! واإلسبلـ كاف معلوم

 الذي إبسناده اإلٲباف كتاب ُب منده ابن رواه وا٢بديثم، رضواف هللا عليه
 ُب رجبلً  أف أولو عمر حديث ُب التيمي سليماف طريق من مسلم شرط على
 عمره وآخر ،بطولو ا٢بديث فذكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إذل جاء ملسو هيلع هللا ىلص النيب عمر آخر

 دوف بقليل قدومو بعد ٍب سفراتو آخر فإهنا الوداع حجة بعد يكوف أف ٰبتمل
اة العراة مرحلة استخبلؼ ا٢بفيتضمَّن ا٢بديث فتعّْب أف  مات، أشهر ثبلثة

 تظاىروا ابإلسبلـ وحصروه ُب أشخاصهم وأوضاعهم!الذين 

  «اإلسبلـ أف تشهد أف ال إلو إال هللا وأف دمحما رسوؿ هللا»

واإلسبلـ لغة: ىو  «هللا وال تشرؾ بو شيئاً ـ أف تعبد اإلسبل»وُب رواية: 
ْ َوَلَِٰسٖ﴿االستسبلـ واالنقياد واإلذعاف ومنو قولو تعاذل  ٜا ُ٘ ِٔ ٓۡ حُۡؤ ٜٓاْ  ًُِ َّّ ُ ًُٜل

َ٘ا ٕۡ َْ ـۡ
َ
وشرعاً: االنقياد لؤلفعاؿ الشرعية الظاىرة، و٩با ينبغي أف يُعلم أف  ﴾أ

اإلسبلـ بدوف إٲباف ال ينفع صاحبو ُب اآلخرة وإف عصم مالو ودمو ُب الدنيا 
فإف من أقر بلسانو ابلشهادتْب وأظهر اإلسبلـ وانقاد ٤با شرعو الرسوؿ من 

جاء بو الرسوؿ  األحكاـ وعنده ُب قلبو أدسل شبهة أو أقل شك ُب صدؽ ما
٩با علم ثبوتو ضرورة فهو منافق ٨بلد ُب جهنم ال يقبل هللا منو عمبًل وال يغفر 
لو زلبًل وىو أشد من الكافر الصريح وأما من آمن بقلبو ودل يتكلم ابلشهادتْب 
ُب لسانو ومات على ذلك فقد اختلفوا فيو، ومنشأ ا٣ببلؼ أف النطق 

ـ ا٤بؤمنْب ُب الدنيا من النكاح ابلشهادتْب ىل ىو شرط إلجراء أحكا
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والتوارث و٫بوىا غّب داخل ُب مسمى اإلٲباف أو جزء داخل ُب مسماه؟ 
قوالف مشهوراف، و٩بن قاؿ ابألوؿ: العبلمة الشيخ أبو منصور من ا٤باتريدية 
والقاضي أبو بكر الباقبلشل واألستاذ أبو إسحاؽ بن مهراف من األشاعرة 

ألعظم أيب حنيفة النعماف ُب أحد قوليو، و٩بن وروي ذلك أيضًا عن اإلماـ ا
صرح ابلقوؿ الثاشل: العبلمة السعد ُب التلويح والقاضي عياض ُب الشفاء. 
وبقيت ىنا فوائد: منها: أف مفتاح اإلسبلـ الشهادة ابإل٥بية والوحدانية 
للملك العبلـ، وابلرسالة لسيد الرسل العظاـ بقوؿ أشهد أف ال إلو إال هللا 

أف دمحمًا رسوؿ هللا فلو أتى شخص أبلفاظ أخرى توازي ىذا ا٤بعُب  وأشهد 
كأف قاؿ: أعَبؼ أبف هللا معبود ٕبق ال رب سواه وأصدؽ أبف دمحمًا مبعوث 
من عند هللا ىل يكفيو ذلك أـ ال بد من الشهادتْب بلفظيهما؟ ذىب ابن 

أبف الشارع عرفة ا٤بالكي إذل الثاشل وجـز ٗبثلو بعض متأخري الشافعية معللْب 
تعبدان بلفظ "أشهد" فبل بد منو وال ٯبزئ لفظ آخر عنو، ونص كثّب من  ملسو هيلع هللا ىلص

الثقات على أنو ال يتعْب النفي واإلثبات. ومن البديهي أف كلمة الشهادة 
الشريفة مثبتة األلوىية هلل، انفية ٥با عن ٝبيع ما سواه، مؤكدة ُب ذلك غاية 

د التوحيد، ودليل ىذه الكلمة وشواىدىا من العقل التأكيد، متضمنة لعقائ
والنقل ال ٰبصرىا إنساف، وال ٰبيط هبا لساف، كيف ال وكل شيء لو أتملتو 

 لوجدتو انطقاً بلساف ا٢باؿ، بوحدانية ا٤بلك ا٤بتعاؿ، كما قاؿ القائل:

 ُب كل شيء لو آية ... تدؿ على أنو واحد

فعاؿ غِب ُب نفسو عن فوجود ذي ا١ببلؿ وتفرده ُب األقواؿ واأل
االستدالؿ حٌب أف لساف حاؿ ا١بمادات تشهد بوحدانيتو تعاذل وتدؿ 
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أحوا٥با على ربوبيتو وعظمتو، تعاذل عن أف ٰبتاج وجوده إذل دليل وبرىاف،  
كيف ال وىو الباقي وما سواه فاف، وىنانذكر تربكًا وتيمنًا ما قالو الغوث 

قتدى علماء الشريعة األٞبدية سيدان األعظم والشيخ ا٤بكـر حجة الصوفية وم
السيد الشيخ ٧بي الدين "عبد القادر ا١بيلي" نفعنا هللا بو ُب كتابو الغنية 
لطاليب طريق ا٢بق عز وجل ُب ابب معرفة الصانع عز وجل ليعلم ما وجب 
عند العلماء مهنع هللا يضر من معرفتو تعاذل وُب ذلك من أسرار التوحيد ما ينور العقيدة 

لح القلب ويقمع الشيطاف ويزىق الباطل وىذا ما قالو الشيخ قدس سره: ويص
أما معرفة الصانع عز وجل ابآلايت والدالالت على وجو االختصار فهي أف 
يعرؼ ويتيقن أنو واحد أحد فرد صمد دل يلد ودل يولد ودل يكن لو كفوًا أحد 

عوف وال ليس كمثلو شيء وىو السميع البصّب ال شبيو لو وال نظّب وال 
شريك وال ظهّب وال وزير وال ند وال مشّب لو ليس ٔبسم فيمس وال ٔبوىر 
فيحس وال عرض فيقضى وال ذي تركيب أو آلة وأتليف وماىية وٙبديد وىو 
هللا للسماء رافع ولؤلرض واضع ال طبيعة من الطبائع وال طالع من الطوالع 

د ٥با من غّب ٩باسة وال ظلمة تظهر وال نور يزىر حاضر األشياء علمًا شاى
عزيز قاىر حاكم قادر راحم غافر ساتر معز انصر رؤوؼ خالق فاطر أوؿ 
آخر ظاىر ابطن فرد معبود حي ال ٲبوت أزرل ال ٲبوت أبدي ا٤بلكوت 
سرمدي ا١بربوت قيـو ال يناـ عزيز ال يضاـ منيع ال يراـ فلو األ٠باء العظاـ 

ا وَان  ﴿ـ فقاؿ وا٤بواىب الكراـ قضى ابلفناء على ٝبيع األان َٛ ٖۡ َقَْۡي َٔ  ٢٦ ُشظُّ 
َؽامِ َوَيۡتقَ  َۡ ِِ َوٱلِۡإ َٰ ٍَ ذُو ٱدۡذََل ِ ُٙ َرّب ّيُِب وَ ﴿وقاؿ  ﴾يَٰ وَۡس ُٓ ٱّؽَّ ِ ُِ إِلَۡيِٙ يَۡطَكُػ ٱّۡصَط َٕ ٱَّۡك

 ُٙ ُِص يَۡؽَذُك َْٰ خلق ا٣ببلئق وأفعا٥بم وقدر أرزاقهم وآجا٥بم ال مقدـ ٤با أخر  ﴾ٱّصَّ
وال مؤخر ٤با قدـ أراد العادل وما ىم فاعلوه ولو عصمهم ٤با خالفوه ولو شاء 
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أف يطيعوه ٝبيعًا ألطاعوه يعلم السر وأخفى عليم بذات الصدور أال يعلم من 
وىاـ وال تقدره خلق وىو اللطيف ا٣ببّب ىو احملرؾ ىو ا٤بسكن دل تتصوره األ

األذىاف وال يقاس ابلناس جل أف يشبو ٗبا صنعو أو يضاؼ إذل ما اخَبعو 
وابتدعو ٧بصي األنفاس القائم على كل نفس ٗبا كسبت منفرد ابلقدرة على 
اخَباع األعياف وكشف الضر والبلوى وتقليب األعياف وتغيّب األحواؿ كل يـو 

غّب ذلك ٩با قالو هنع هللا يضر. وذكر  ىو ُب شأف يسوؽ ما قدر إذل ما وّقت...إذل
اإلماـ العبلمة والبحر الفهامة شيخ الشيوخ جبلؿ الدين السيوطي ُب كتابو 
"الكنز ا٤بدفوف والفلك ا٤بشحوف" صانع العادل قادر والدليل عليو: استحالة 
وجود العقل ٩بن ليس بقادر، ٍب ىو على كل مقدور قادر كما ىو بكل 

٧بكم متقن والفعل احملكم يدؿ على أف فاعلو عادل،  معلـو عادل ألف فعلو
صانع العادل مريد ألف فعلو مَبتب فبل بد أف يكوف قاصدًا إذل تقدصل ما قدـ 
وأتخّب ما أخر وىو سبحانو حي ألف من شرط القادر العادل ا٤بريد أف يكوف 
حيًا فإف ا٤بوت يناُب ىذه الصفات والدليل على أنو ٠بيع بصّب أف السمع 

لبصر صفتا مدح وُب نفيهما نقص ال يرتفع ذلك النقص إال بثبوهتما وا
والنقص ُب صفاتو تعاذل ٧باؿ، علم القدصل سبحانو وتعاذل ليس بكسب وال 
ضرورة ألف ذلك من ٠بات احملدث والدليل على أنو متكلم أنو ملك وا٤بلك 

األزؿ   يصح منو األمر والنهي والوعد والوعيد وكبلمو قدصل لو دل يكن لو ُب
كبلـ لكاف بضد الكبلـ موصوفًا ولو كاف ضد كبلمو قدٲبًا دل ٯبز أف يكوف 
لو ُب األزؿ كبلـ وذلك ٧باؿ ٤با ذكرانه، كبلـ الباري جل وعبل ليس بعريب 
وال بسرايشل وال عربي ألف ىذه أوصاؼ اللفظ ا٤بركب من ا٢بروؼ وكبلمو 

ا ٨بلوقة وا٤بقروء غّب ليس ٕبروؼ، قراءة أحدان للقرآف ولفظو وأصواتو كله
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٨بلوؽ فا٤بقروء كبلـ هللا القائم بذاتو والقراءة مرة تكوف طاعة ومرة تكوف 
معصية إذا كاف القارئ جنبًا ومرة تطيب ومرة ال تطيب ومرة تزيد ومرة 
تنقص، كبلـ هللا سبحانو وتعاذل يشتمل على أمر وهني وخرب واستخبار 

وانسخ ومنسوخ ووعظ ووصية وخطاب ونداء ووعد ووعيد وقصص وأمثاؿ 
وتنبيو وهتذيب، ال يقاؿ صفات الباري سبحانو وتعاذل القائمة بذاتو ٚبالفو 
وال يقاؿ إهنا توافقو ألف ا٤بوافقة وا٤بخالفة فرع للغّبية والتغاير بينو وبْب صفاتو 
٧باؿ وال يقاؿ لصفاتو القدٲبة إهنا مع هللا بل ىي ٨بتصة بذاتو سبحانو وتعاذل 

و، الباري سبحانو وتعاذل قادر على إعادة ما عدـ من ا٤بوجودات قائمة ب
جواىرىا وأعراضها ألف اإلعادة ُب معُب االبتداء من حيث إنو موجود عن 
عدـ ال فرؽ بْب اإلرادة وا٤بشيئة فكل ما شاءه الباري فقد أراده وما أراده فقد 

حانو شاءه دليلو أنو ال يقاؿ أردت وما شئت وشئت وما أردت وىو سب
وتعاذل مريد ١بميع ما ٯبري ُب سلطانو من خّب وشر ونفع وضر وطاعة 
ومعصية وسفو وحكمة وألنو لو حدث حادث ُب ملكو من غّب إرادتو ٢بقو 
النقص وذلك ٧باؿ ُب حقو سبحانو وتعاذل، العبد مستطيع ألكسابو بدليل 

على هللا  أنو ٯبد الفرؽ بْب ما ىو عاجز عنو وقادر عليو ابلضرورة، ال واجب
بوجو ألف الواجب يقتضي موجبًا وا٤بوِجب فوؽ ا٤بوَجب عليو وليس أحد 
فوؽ الباري سبحانو وه جل وعبل ٯبوز لو أف يفعل ُب ملكو ما يشاء ألنو 
مالك على اإلطبلؽ، الطاعات عبلمات الثواب ال عللها وا٤بعاصي أمارات 

يستحق عليو شيء،  العقوبة ال عللها ألف القدصل سبحانو وتعاذل يستحيل أف
ا٢بسن ما لفاعلو أف يفعلو والقبيح ما ليس لفاعلو أف يفعلو والظلم وضع 
الشيء ُب غّب ٧بلو ودليل ىذه ا١بملة: اطراد ىذه ا٤بعاشل وانعكاسها ُب 
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معانيها، الواجبات كلها ٠بعية ليس فيها شيء عقلي، دليلو أف العقل عرض 
و. واعلم أف كلمة ال إلو إال هللا ويستحيل أف يقاؿ: إنو موجب، انتهى ٕبروف

ىي كلمة التوحيد وىي الشاىدة بوحدانية ا٢بميد اجمليد وىي كلمة اإلٲباف 
ابهلل وا١بامعة للقلب مع هللا والنافية لغّب هللا وا٤بزكية لنفوس أىل هللا وا٤بخلصة 
 ألسرار أحباب هللا وا٤بطهرة لقلوب أولياء هللا والقامعة لعدو هللا إبليس لعنو

هللا ولذلك ورد أهنا ٘بعل ُب جنب إبليس مثل األكلة ُب جنب بِب آدـ، 
و٥بذه الكلمة الشريفة آاثر عجيبة وأسرار غريبة، منها: أف ٝبيع حروفها 
جوفية وُب ذلك إشارة إذل أنو ينبغي للذاكر أف أيٌب هبا من خالص جوفو 

يع ا٢بروؼ ليشهد حبلوة مبانيها ولذة معانيها، ومنها: أهنا ٦بردة عن ٝب
ا٤بعجمة إشارة إذل أنو ينبغي للذاكر هبا أف يكوف ٦بردًا عن األغيار مراقباً 
للفاعل ا٤بختار، ومنها: أنو ىذه الكلمة ا٤بنوه بذكرىا وا٤بشار إذل علو قدرىا 
جاءت على اثِب عشر حرفًا وشهور السنة اثنا عشر شهرًا وأفضل حروفها 

ضل الشهور أربعة واإلشارة ُب ذلك أربعة وىي حروؼ لفظ ا١ببللة وكذلك أف
إذل أف من قا٥با كفرت عنو ذنوب العاـ وغفر هللا تعاذل لقائلها ما أوقعو فيو 
من الذنوب واآلاثـ وألجل ما ٥با من علو الشأف نطق هبا القرآف، وقد قدـ 
ذكر التوحيد على األمر ابلعبادة ألنو األساس الذي تنبِب عليو العبادة فإف 

 تصح لو عبادة ولئبل يتوىم متوىم وجود شيء معو يعبد أو غّب ا٤بوحد ال
يرجى ويقصد وأنو تقدست أ٠باؤه ىو اإللو الفرد الباقي الذي يلتجأ إليو 
ويُعوؿ ُب كل األحواؿ عليو دل يكن لو شريك ُب ا٤بلك ودل يكن لو ورل من 

ليو الذؿ فيوقن أنو ينبغي لكل موحد أف يكربه تكبّبا، وكاف القصد من قولو ع
الصبلة والسبلـ "شهادة أف ال إلو إال هللا" التربي ٩با قالو أىل الشرؾ ابلكلية 
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والعلم احملض أبنو ىو اإللو الدائم األبدي األزرل ال سواه، شهادة مرئية مشس 
 أف الشاىد أيها واعلمْ برىاهنا ببصر البصّبة ال يدنس لوث األغيار ٥با سريرة، 

 التوحيد كلمة بياف أف وذلك هللا، رسوؿ دمحماً  أف تقتضي هللا إال إلو ال كلمة
 من احملتم ا٤بقتضى ىو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم فإرساؿ هللا، من رسوؿ بواسطة يكوف إ٭با

 الناس أقاتل أف أمرت»: عليو ا٤بتفق ا٢بديث أشار كما هللا، إال إلو ال كلمة
 ىذا لتضمن هللا رسوؿ دمحماً  وأف: ىاىنا يقل ودل «هللا إال إلو ال يقولوا حٌب

 إثبات عْب ىو هللا إال إلو ال: العبد قوؿ ألف ابلرسالة ملسو هيلع هللا ىلص لو الشهادة القوؿ
صلى هللا  ببيانو إ٭با يكوف «ـ أف تعبد هللااإلسبل»: ملسو هيلع هللا ىلصوٙبقيق قولو  .رسالتو

 يقدـ ال قادـ وكل ،اببو من تكن دل إذا مردودة والعبادة ،وإرشاده عليو وسلم
: البزار مسند ُب جاء كما عليو معروضة األعماؿ فإف ٧برـو طريقو من
 شر من رأيت وما عليو هللا ٞبدت خّب من رأيت فما أعمالكم عليَّ  تُعَرض»

 من ليس: قاؿ ا٤بسيب بن سعيد عن ا٤ببارؾ بنا روىو  «لكم هللا استغفرت
 بسيماىم فيعرفهم وعشياً  غدوة أمتو أعماؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب على وتعرض إال يـو

. وإذا كاف اإلسبلـ أف تعبد هللا فإف ا١بهاد ىو السعي إليقاؼ كل وأعما٥بم
واحد عند حد العبودية أبداء ا٢بقوؽ الواجبة على ا٥بيئة البشرية وإرجاع كل 
متجاوز أدبو إذل ما شرعتو لو الشريعة من ا٢بد وا٤برتبة، واعلم أف ُب قوؿ "ال 

و إال هللا" نفي األغيار فإذا ذاؽ قائل ىذه الكلمة كأس حكمتها رجع عن إل
غرور نفسو وعلم أنو كغّبه وأف الفناء مرجعو وإليو مآلو فبل يعلو ُب األرض 
وال يتكرب وال يفسد...وُب قوؿ "دمحم رسوؿ هللا" سر الشكر واالعَباؼ ٕبقو 

ان برسالتو احملمدية وشريعتو عليو الصبلة والسبلـ على أف ىداان أبمر هللا وأنقذ
الغراء األٞبدية من الظلمات إذل النور وجعلنا شهداء على العرب من بِب 
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صلى هللا عليو  رسوؿ هللا قاؿ ٥بمقريش  اجتمع أشراؼ٤با إسرائيل أال ترى أنو 
 «كلمة واحدة تعطونيها ٛبلكوف هبا العرب، وتدين لكم هبا العجم» :وسلم

تقولوف: ال إلو إال هللا، »قاؿ أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات، قاؿ: ف
فصفقوا أبيديهم، ٍب قالوا: أتريد اي دمحم أف  «وٚبلعوف ما تعبدوف من دونو

وقولو "ٛبلكوف هبا العرب" أراد بِب  ، إف أمرؾ لعجب!واحداً  ٘بعل اآل٥بة إ٥باً 
لقد عرؼ القـو أف  قريش. إسرائيل وإال فإف غّبىم من العرب كانوا تبعًا ل

وتقرير سلطاف هللا وحكمو ُب  ملسو هيلع هللا ىلصاالنقياد لرسولو لتوحيد تعِب كلمة ا
األرض، ىكذا أدرؾ من قبل فرعوف وملؤه خطورة ىذه الدعوة! وكذلك 
يدركها الفراعنة ا١بُدد! وقد قاؿ الرجل العريب بفطرتو وسليقتو حْب ٠بع رسوؿ 

يدعو الناس إذل التوحيد: ىذا أمر تكرىو ا٤بلوؾ! وقاؿ لو رجل آخر  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
من العرب بفطرتو وسليقتو: إذف ٙباربك العرب والعجم! لقد أدرؾ وفهم 

! ومن ىنا كانت الظا٤بْب مدلوؿ كلمة التوحيد، وأهنا ثورة على ا٢باكمْب
فهموف مدلوؿ لشهادة أف ال إلو إال هللا جديتها ُب حّس العرب ألهنم كانوا ي

دعوة  يبلغ ُب مكة ثبلثة عشر عاماً  ملسو هيلع هللا ىلصلغتهم جيداً! وقد مكث النيب 
 اإلسبلـ حٌب تكونت العصبة ا٤بؤمنة الٍب صربت على إسبلمها وىاجرت فراراً 
بدينها وجاىدت اب٤باؿ والنفس إلقامة دولة اإلسبلـ ٍب دخل الناس ُب دين 

تعِب زواؿ حكم وإقامة حكم جديد، زواؿ وضع ، فكلمة التوحيد هللا أفواجاً 
سلطوي جاىلي وقياـ وضع سلطوي تكوف فيو السلطة العليا هلل تعاذل وحده، 
وىنا ال بد من الربط بْب شهادة أف ال إلو إال هللا وبْب دولة ا٢بفاة العراة الٍب 

 قاؿروى الواقدي عن أيب ىريرة قاؿ:  .قامت على اٚباذ الشركاء ُب األرض
 وادخلوا هللا إال إلو ال: إسرائيل بِب على عرضت الٍب الكلمة»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
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: وقالوا أستاىهم، قبل من فدخلوا ا٤بقدس، بيت ابب: قاؿ سجداً، الباب
 ىو يرميو الذي غرضو ا٤بستهزئ وىذه أفعاؿ ا٤بستهزئْب فإف «شعّبة ُب حبة

 !منو بدؿ أو خبلفو علىاإلصرار 

، ا٤بيثاؽ على بِب إسرائيل أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً تعاذل لقد أخذ هللا 
تَِى ٱَّّتِٓى ﴿وأخذ عليهم العهد بتوحيده تعاذل فقاؿ  َٕ ْ ِٗۡك ُؽوا َُ َِ ٱۡذ ٰٓءِي َر ـۡ َيََٰتجِٓى إِ

ٓۡ وَ  ِػُك ۡٛ وِف ةَِك
ُ
ِػٓي أ ۡٛ ْ ةَِك ٜا ۡووُ

َ
ٓۡ َوأ ُج َقَْۡيُس ٕۡ ۡجَك

َ
ُتٜنِ خ َٚ ََٰي وَٱۡر وىذا أوؿ نداء  ﴾ِإيَّ

 -وهللا أعلم  - ىاىنا ابلعهد وا٤برادُعلوي لبِب إسرائيل ُب ترتيب ا٤بصحف، 
 بربوبيتو واإلقرارُب ا٢بكم والعبادة  هللا بوحدانية ابإلقرار عليهم ا٤بأخوذ العهد

ىو ىذا و  ،ملسو هيلع هللا ىلصالسيد األعظم دمحم  واتّباعوالتصديق برسلو  إب٥بيتو واالعَباؼ
اإلسبلـ الذي جاءت بو الرسل ٝبيعًا وسار موكب اإلٲباف ٰبملو شعاراً دين 

٤بطلقة ُب أعرض خطوطها لو على مدار اتريخ البشرية، وىذه ىي اأَلَحِدية ا
بِب »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرج اإلماـ مسلم عن ابن عمر عن النيب  الرئيسية،

يعبد هللا على أف »وُب رواية: « اإلسبلـ على ٟبسة، على أف يوّحد هللا
واال٫برافات الٍب أصابت أىل الكتاب وأفسدت  ا٢بديث. «ويكفر ٗبا دونو

عقيدهتم وفطرهتم وحياهتم؛ نشأت أوؿ ما نشأت عن انطماس ىذه الصورة 
ال تشرؾ » ملسو هيلع هللا ىلصوُب حديث جربيل من رواية أيب ىريرة قاؿ رسوؿ هللا  وٙبريفها.
اضح فبل بد من استقراء طبيعة الشرؾ بشكل و  وإذا أردان أف نفهم «ابهلل شيئا

النصوص القرآنية ا٤بتعددة ُب ا٤براحل التارٱبية ا٤بتجددة وال ٬بلط بْب 
لقد خاطب القرآف طبقتْب من الناس وٮبا: طبقة ا٤بؤل، وطبقة  دالاللتها.

الشعب، وقد دأب ا٤بؤل على استعماؿ وسيلتْب أساسيتْب إلخضاع 
عسكر والشرطة ٗبختلف الشعوب، األوذل: قهرية سلطوية وىي ا١بند وال
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تشكيبلهتا، واألخرى: روحية تلقائية تتمثل ُب الدين، ٍب إف ا٤بلوؾ ا١ببابرة 
يسعوف أبدًا إذل كتماف وٙبريف الشرائع اإل٥بية ألهنا تتعارض مع مصا٢بهم 
وٛبنعهم من التسلط على رقاب العباد، لذلك يتواطأ ا٤بلوؾ واألابطرة مع 

رائع وفق أىوائهم ويغرقوا الشعوب ُب شرؾ الكهاف والرىباف ليكّيفوا الش
العبادة ويقنعوىا أف ىذا ىو الدين ا٢بق فيخضع الناس للسلطة الروحية 
ولنظاـ الدولة طواعية، وصرُؼ الشعائر التعبدية لؤلواثف ىو من عمل طبقة 
ا٢بكاـ ابلشراكة مع الكهاف وابلتوافق على مضامْب الشرؾ ومعانيو، وأما 

ُب جانب عبلقتهم مع أىل ا٢بق فبل يعدو كونو مراسيم تظاىرىم ابلتوحيد 
ىو الشرؾ ُب ا٢بكم  ـا٢بكا الذي عليووالشرؾ  ر٠بية ٣بداع األمة ا٤بسلمة،

يدور حوؿ ٙبقيق الربوبية  ولذلك ٪بد خطاب األنبياء والرسل للحكاـ وا٤بئل
واأللوىية هلل وعدـ منازعتو تعاذل ا٢بكم والسلطاف، وأما خطاهبم لؤلتباع 
فيدور حوؿ قضيتْب مركزيتْب: األوذل: جهاد ا٢بكاـ ا١ببابرة وعدـ ا٣بضوع 
٥بم ألهنم معتدوف على سلطاف هللا تعاذل الذي استحقو بصفات الكماؿ 

 ﴿وا١ببلؿ 
َ
ۡمؽُ أ

َ
ُْۡي َوٱلۡأ َ فا٣بالق الرازؽ احمليي ا٤بميت ىو الذي يستحق  ﴾لَا زَُر ٱدۡز

أف يكوف صاحب السلطة العليا ُب األرض، واألخرى: مفاصلة ا٢بكاـ ُب 
منهاجهم، ونبذ أدايهنم الباطلة ومعبوداهتم الزائفة الٍب ال تنفع وال تضر، 
فدعوة الرسل ىي حركة ثورية ىدفها نزع ا٢بكم من ملوؾ األرض وإعادتو إذل 

وإخراج الناس من ا٣بضوع للملوؾ واألرابب البشرية وإخضاعهم الرب ا٢بق 
٤بلك ا٤بلوؾ، ولذلك ٪بد أف مشكلة الرسل واألنبياء دل تكن أصالة مع 

ًَاَل ﴿وا٢بكاـ، وىذا ا٤بعُب ورد ُب آايت عديدة  الشعوب بل كانت مع ا٤بئل
  ِ َٰ ٍَ فِم َعَل َٰ ا ََََّرى

ۦٓ إَِّٗ ِِٙٔ ٜۡ لَُأ ِٖٔ ًَ َٕ ۡ تِين   ٱل ۦٓ إَِّٗا ﴿، ﴾ُّٔ ِِٙٔ ٜۡ ًَ ِٖٔ َٖ َزَىُؽواْ  َِّذي لَُأ ٱز َٕ ۡ ًَاَل ٱل
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ث   َٚ َىا ـَ ٍَ فِم  َٰ ْ ﴿، ﴾ََََّرى ٜا ُخۡغكُِى ـۡ َٖ ٱ َِّذي ِِٔٙۦ لِس ٜۡ ًَُرواْ ِٖٔ ًَ ُۡ خَ ـۡ َٖ ٱ َِّذي لَُأ ٱز َٕ ۡ وعليو  ﴾ًَاَل ٱل
َٜۡم  ﴿ىو الشرؾ ُب ا٢بكم، قاؿ تعاذل  كاـفإف الشرؾ الذي ٱبص ا٢ب َّٓ يَ ُث

ثِ  َٕ َٜن ذِي ٱٌَِّۡحَٰ ٌُّ ٓۡ تَُشٰٓ ُ٘خ َُ  َٖ َِّذي َٖ ُشَطَشضِٓءَي ٱز ۡح
َ
ُٜل خ ٌُ ٓۡ َوَي ٓۡ ُيۡخؾِيِٛ وقُرئ بكسر  ﴾ِٛ

ٜنِ ﴿النوف  ٌُّ أي تنازعوِف فيهم ا٢بكم ُب األرض، وا٤بعُب أنو ُب مشهد يـو  ﴾تَُشٰٓ
لك يسأ٥بم سؤاؿ التبكيت 

ُ
القيامة يقف ا٤بلوؾ موقف ا٣بزي أماـ مالك ا٤ب

َٖ ﴿والتأنيب  ۡح
َ
َٜن ذِي خ ٌُّ ٓۡ تَُشٰٓ ُ٘خ َُ  َٖ َِّذي ٓۡ ُشَطَشضٓءَِي ٱز  أيب عنوُب الصحيحْب  ﴾ِٛ

 السماء ويطوي القيامة يـو األرض هللا يقبض»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ىريرة
وقد اٚبذ بنو إسرائيل شركاء ُب « ؟األرض ملوؾ أين ا٤بلك أان: يقوؿ ٍب بيمينو

ودليل غوف عندىم العزة والغلبة، يستنصروف هبم ويبتا٢بكم من اإلنس وا١بن 
َّٖ وََسَكُْ ﴿تعاذل  إشراكهم ا١بن قولو ِ ُشَطَشضَٓء ٱدِۡذ  ا١بن من شركاؤىم كاف و٤با ﴾ٜاْ َّلِلَّ

صلى هللا عليو وقاموا بتسخّب اإلنس ٥بم، نّبو  الشرؾ على ٞبلوىم الذين ىم
أال »ُب الصحيحْب: على خطرىم وبّْب مكاف طلوع أوليائهم كما جاء  وسلم

وقرف الشيطاف: حزبو وأولياؤه « إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف
، وُب صحيح القرآف ُب قصتهم أشتات أتّمل ٤بن واضح وىذا وىم بنو إسرائيل

اللهم ابرؾ لنا »: ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ: ذكر النيب 
اللهم »قالوا: اي رسوؿ هللا وُب ٪بدان؟ قاؿ:  «ُب شامنا، اللهم ابرؾ لنا ُب ٲبننا

قالوا: اي رسوؿ هللا وُب ٪بدان؟ « ابرؾ لنا ُب شامنا، اللهم ابرؾ لنا ُب ٲبننا
: أي «ىناؾ الزالزؿ والفًب وهبا يطلع قرف الشيطاف»فأظنو قاؿ ُب الثالثة: 

 رؤوس ىناؾ...الشيطاف أولياء ىناؾ...العظاـ واألمور الببلاي ىناؾ
 أئمة ىناؾ...النفاؽ قادة ىناؾ...الشرؾ صناديد ىناؾ...الكفر

 وا٤بناىج الزائغة العقائد ُتدوَّف ىناؾ...الباطلة األدايف ُتسطّر ىناؾ...الضبلؿ
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 ألمة ا٤بصائب ُتدبّر ىناؾ...ا١بائرة ا٤بواثيق تكتب ىناؾ...ا٤بنحرفة
 أطراؼ على مأجورة خليجية دوؿ ٟبس إقامة ًب ماكرة خطة وُب...اإلسبلـ

 الداء أصل عن األنظار وصرؼ العيوف ُب الرماد لذرّ  العرب جزيرة
 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا قاؿ: قاـ النيب  ُب صحيحو البخارياإلماـ  روى...و والعلة

من حيث  -ثبلاًث - ىنا الفتنة»خطيبًا فأشار ٫بو مسكن عائشة فقاؿ: 
وُب صحيح اإلماـ مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  «الشيطافيطلع قرف 

رأس الكفر من ىاىنا من »من بيت عائشة فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: خرج رسوؿ هللا 
رأس الكفر ٫بو »يعِب ا٤بشرؽ. وُب الصحيحْب:  «حيث يطلع قرف الشيطاف

و وا٤بعُب أف رايسة الكفر وَمنشأ اليهودية والنصرانية ُب أُّمة تطلع ٫ب «ا٤بشرؽ
 .ا٤بشرؽ، أراد ٪بد وىي مشرؽ ا٤بدينة

ن يُۡضَطَك ةِِٙۦ﴿ قاؿ تعاذل
َ
َ لَا َحۡنىُِؽ أ وقد وردت ىذه العبارة ُب  ﴾إِنَّ ٱَّللَّ

 األخرى:و من اإلنس، آ٥بة هم شّب إذل إشراكت األوذل:آيتْب من سورة النساء، 
 اآليتْب ُب والكبلـ، وىذا من الدقائق فتنّبو لو من ا١بن إشراكهم آ٥بة شّب إذلت

ٜاْ ةِِٙۦ َشۡيـٔٗ َوٱۡخُتُػواْ ٱ﴿ بقولو متصل َ َولَا تُۡضِطُك  الشيطاف قرف بذكر استطراد ٍب ﴾اَّللَّ
﴿ ٗ٘ ُٖ زَُرۥ ًَؽِي ۡيَطَٰ ِٖ ٱلشَّ ٖ يَُس َٔ وجاء التذييل ُب اآلية األوذل بقولو  ﴾اآَء ًَؽِي٘ٗ ا وَفَ َو
ا قَ ﴿ ًٕ ِػ ٱۡذٌََرىٰٓ إِۡث ٌَ ِ َذ ٖ يُۡضطِۡك ةِٱَّللَّ َٔ يَو اـِ تنبيهًا على ِعظم الفرية وتفظيعاً  ﴾ًٕ

َِّ َعَلَٰلَۢا ةَكِيًػا﴿ ١بنسها، وُذيلت اآلية الثانية بقولو ۡػ َع ٌَ ِ َذ ٖ يُۡضطِۡك ةِٱَّللَّ َٔ  ﴾َو
تنبيهًا على استجابتهم لدعوة الشيطاف الذي أضلهم. وبْب اآليتْب ٙبريض 
على قتا٥بم واستنكار النقساـ ا٤بؤمنْب ُب أمرىم إذل فئتْب: فئة تقوؿ نقاتلهم 
وفئة تقوؿ ال نقاتلهم مع أف دالئل كفرىم ظاىرة جلية، فالنص يعطينا شدة 

ٓۡ فِم ﴿قتا٥بم  وحسمًا ُب التوجيو إذل تصور ا٤بوقف على حقيقتو ُب ا َُّس َٕ َذ
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ٜٓ ٱ َفُت ََ ا  َٕ ِ ٓ ة ُٛ ۡرَكَف
َ
ُ أ َجَٰىٌِِيَن وَِئتَيِۡن َوٱَّللَّ ُٕ ۡ ٖ ل َٔ ۖ َو ُ َِّ ٱَّللَّ َع

َ
ٖۡ أ َٔ  ْ ُػوا ۡٛ ن َت

َ
حُؽِيُػوَن أ

َ
ُْۚ خ ا

بِيلٗ  ـَ ُ وََْٖ َتجَِػ زَُرۥ  ِِ ٱَّللَّ ٜۡ حَۡسُىُؽوَن  ٨٨ا يُۡغِْ َ ْ ل وا َٜآ َودُّ ـَ َُٜٜٗن  ُُ ا َزَىُؽواْ َذخَ َٕ  ﴾ءٗ ََ
ورؤية ا٤بوقف من خبلؿ اآلايت ال يدع ٦بااًل للدفاع عن ا٤بستهزئْب بدين هللا، 
وأمة اإلسبلـ ليست ُب حاجة إذل مربرات أكثر من ا٤بربرات الٍب ٞبلتها 

ٜٓ ﴿النصوص القرآنية  َفُت ََ ا  َٕ ِ ٓ ة ُٛ ۡرَكَف
َ
ُ أ ْ َوٱَّللَّ : أركسهم أتويل: الزجاج قاؿ ﴾ا

ا ﴿ والقتل والسيب والصغار الذؿ من الكفار حكم إذل ىموردَّ  سهمنكَّ  َٕ ِ ة
 ٜٓ َفُت ََ ْ  إذشهادة من هللا حا٠بة ُب أمرىم وىذه  .االرتداد من أظهروا ٗبا ﴾ا

 قلوهبم ُب كاف ٗبا إذل أحكاـ الكفر األصلية ورّدىم حكم بشركهم وضبل٥بم
ما تكنو صدورىم من ا٢بقد  سبحانو وكشفَ  والشحناء، والنفاؽ الشك من

ٜۡ حَۡسُىُؽوَن ﴿فقاؿ  وا٢بسد والبغضاء َ ْ ل وا َٜآءٗ َودُّ ـَ َُٜٜٗن  ُُ ْ َذَخ ا َزَىُؽوا َٕ كما  ﴾ََ
رُِر  ﴿قاؿ سبحانو  ََ اًرا  َودَّ  ىَّ َُ  ۡٓ ُِس ٖۢ َبۡكِػ إِيَمَٰ٘ ِ ّٔ ٜۡ يَُؽدُّوَُٗسٓ  َ َُِتَِٰب ل ِِ ٱّۡ ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ

ِٛٓ َضَفػٗ  ُٗىِف
َ
ٖۡ ِقِ٘ػ أ ِ ّٔ ٖۢ َبۡكػِ ا  ِ ُٓ ٱدۡرَيُّ  ّٔ ُٛ َ ََّن ل ا حَبَي َٔ﴾. 

تضمن نفي اإلشراؾ  «ال تشرؾ ابهلل شيئا»وقولو عليو الصبلة والسبلـ 
وقد ربطت سورة الكهف شرؾ ا٢بكم بشرؾ العبادة، ُب ا٢بكم والعبادة، 

قصة أصحاب الكهف الذين  أٮبيةميتها بسورة الكهف يدؿ على وتس
ِٖٔ َولِّم  ﴿ العبادة وا٢بكم شرؾواجهوا  ِٖ ُدوِِٗٙۦ  ّٔ  ٓ ُٛ

َ ا ل ۦٓ َولَا يُۡضطُِك  َٔ ِِٕٙ ُۡ فِم ُض
َضػٗ 

َ
خََؼ َوُي٘﴿والسورة اسُتهلَّت إبنذار الذين أشركوا ابلعبادة  ﴾اأ ْ ٱتَّ ٜا ُ َٖ ًَال َِّذي ِؼَر ٱز

ُ َوزَدٗ  َضَػۢاَولَا يُۡضطِۡك ةِكِتَ ﴿ٍب ُذيّلت بذات اإليقاع  ﴾اٱَّللَّ
َ
ۦٓ أ ِ َرّبِِٙ إشارة إذل  ﴾اَدة

 تظاىروا بتوحيد العبادةٍب  عبادةلالنبيْب ابا٤ببلئكة و  الدجاجلة الذين أشركوا
! فجاء النظم بطريقة بديعة ُب نفي التشريك وزعموا أهنم أىل ا٢بسُب والزايدة

وشرؾ ُب ا٢بكم والعبادة، وإفادِة ا٫بصار وصفو تعاذل ابلوحدانية ا٤بطلقة. 
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أشركوا  بنو إسرائيلعليو الشرؾ ُب ا٢بكم، و ـ العبادة ىو األساس الذي قا
ابٚباذىم العجل الذي صنعو ٥بم  - فرعوف بعد النجاة من - ابلعبادة

، وأشركوا ُب ا٢بكم بتوليهم الكفر ويبطن ٲبافاإل يظهر الذي كاف السامري
ا١ببارين فثبطوا قومهم عن دخوؿ األرض ا٤بقدسة الٍب كتب هللا ٥بم وقالوا 

َٜس ﴿لنبيهم  ُٕ َٰ ةَػٗ َي
َ
آ خ َٛ ۡب ىٰٓ إَِّٗا َّٖ َّٗۡػُعَْ َٚ ا وَٱۡذ َٛ ْ ذِي ٜا ا َداُم َّٔ ٍَ وََقَٰخِلَآ إَِّٗا ا  َٗج َوَربُّ

َ
أ

َٰكُِػونَ  َ٘ا َؼ ُٛ  .﴾َهَٰ

ٜاْ ﴿وقولو عز وجل  َّا تُۡضِطُك ل
َ
ۖ أ ۡٓ ٓۡ َقَْۡيُس ا َضؽََّم َربُُّس َٔ  ُِ حۡ

َ
ْ خ ا ٜۡ َ ِۡ َتَكال ًُ 

يتضمن نفي اإلشراؾ ُب ا٢بكم والعبادة، كما أشارت كلمات  ﴾اةِِٙۦ َشۡيـٔٗ 
ِ ِٖٔ َشۡىء  ﴿يوسف  ُّۡضطَِك ةِٱَّللَّ ن ن

َ
ا َشضَن لََنآ أ َّ ﴿إذل قولو  ﴾َٔ ل

َ
َمَؽ أ

َ
ِ أ َّا َّلِلَّ ُٓ إِل ا إِِن ٱدۡرُۡس

َّٓا إِيَّاهُ  ْ إِل لقد جاء األمر اإل٥بي أليب األنبياء مرشدًا إذل أصل اإلسبلـ  ﴾َتۡكُتُػٓوا
ِٕينَ ﴿وأساس التوحيد  َ َْٰ ُج لَِؽّبِ ٱَّۡع ٕۡ َْ ـۡ

َ
ۖ ًَاَل أ ۡٓ ِْ ـۡ

َ
ۥٓ أ ُٙ وقد تضمنت  ﴾إِۡذ ًَاَل زَُرۥ َربُّ

ىذه اآلية ٝباع معاشل التوحيد...إف إبراىيم َيذُكر هللا بصفة الربوبية...قضية 
ة ا٤بطلقة، وىي القضية العملية الواقعية ا٤بؤثرة ُب حياة السلطة العليا والطاع

البشرية! وىي مفرؽ الطريق بْب اإلسبلـ وا١باىلية وبْب التوحيد والشرؾ، فإما 
أف يدين الناس لرب واحد وإما أف يدينوا ألرابب متفرقة! ولذلك قاؿ إبراىيم 

ِٕينَ ﴿ َ َْٰ ُج لَِؽّبِ ٱَّۡع ٕۡ َْ ـۡ
َ
غة دوف قولو: أسلمت لك وجاء التعبّب هبذه الصي ﴾أ

ة الذي ٙبّق لو الربوبي وا٤بعُب استسلمُت للملك ا٢بقليأٌب ابإلسبلـ وبدليلو، 
واإلسبلـ إ٭با ٠ُبّي إسبلمًا ٥بذا ا٤بعُب، وىذه ىي ، والسياسة والسيادة لكوا٤ب

ملة إبراىيم، وىذا ىو التوحيد بشمولو، وىذا ىو اإلسبلـ ا٣بالص 
َّْثِ ﴿...ال يرغب عنو إال ظادل لنفسو سفيو عليها الصريح ِ ّٔ ٖ يَؽَۡمُب َقٖ  َٔ َو
 ِ َٰٚ َٔ ـ  إِةَۡر َّا  ُٙ َٓ إِل َٙ َجۡىَف ىِ ـَ واالستفهاـ لئلنكار واالستبعاد، وموقع اآلية من  ﴾ٖ 
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سوابقها موقع النتيجة بعد الدليل، فإنو ٤بّا بْبَّ فضائل إبراىيم علم أف صاحب 
دينو واالقتداء بو إال سفيٌو طيَّاش وأٞبق فحَّاش!  ىاتو الفضائل ال يعدؿ عن

النبوة  ملسو هيلع هللا ىلصواآلية تواجو الذين انزعوا األمة ا٤بسلمة اإلمامة وانزعوا الرسوؿ 
والرسالة وأعرضوا عن متابعة القرآف وجادلوا ُب حقيقة التوحيد واإلسبلـ! وقد 
حكى تعاذل عن إبراىيم أنو ابلغ ُب وصية بنيو وذَكَر َعِقيبو أف يعقوب وّصى 

ىَٰ ﴿ بنيو ٗبثل ذلك أتكيداً للحجة على اليهود والنصارى ومبالغة ُب البياف َوَوطَّ
 ِ َٰٚ آ إِةَۡر َٛ ِ ُٗخٓ ةَجِي ُٓ ـ  ة

َ
َّا َوأ َّٖ إِل ُٜت ُٕ َٖ وَلَا َت ي ُٓ ٱزّدِ َ ٱۡضَؽَفيَٰ َُّس ُٜب َيَٰتَجِىَّ إِنَّ ٱَّللَّ ٌُ ِٙ َوَيۡك

ٜنَ  ُٕ ۡفِْ وا٤بقصود بعثهم على اإلسبلـ والدواـ عليو وذلك أف ا٤برء ٱبشى أف  ﴾ُّٔ
تعاجلو ا٤بنية فيفوتو الظفر ابلنجاة، والوصية دالة على أف شفقة األنبياء على 

قاؿ الراغب كانت ُب ابب اإلسبلـ وٮبتهم مصروفة إليو دوف غّبه.   أبنائهم
آ ﴿ وقولواألصفهاشل ُب تفسّبه:  َٛ ِ  عليها دؿ الٍب ابلكلمة وقيل اب٤بلة أي ﴾ة

ُج ﴿ قولو ٕۡ َْ ـۡ
َ
 ٝبلة من الكلمة ىذه كانت إذ اآلخر من منفك غّب وكبلٮبا ﴾أ

 ووصى بنيو وصى إبراىيم أف تعاذل فبْب الكلمة ٥بذه مقتضية وا٤بلة ا٤بلة،
َ ﴿ وقاؿ إبراىيم أوصى كما هبا أيضاً  بنيو يعقوب َٖ إِنَّ ٱَّللَّ ي ُٓ ٱزّدِ  ﴾ ٱۡضَؽَفيَٰ َُّس

 لذلك. اىػ. الوصية لتضمن القوؿ فحذؼ إبراىيم دين أي

ُٕٜنَ ﴿ ٓۡ حَؾُۡخ ُ٘خ َُ  َٖ َِّذي َٖ ُشَطَشضِٓءَي ٱز ۡح
َ
ُٜل خ ٌُ ٓۡ َذيَ ِٛ َ٘ادِي َٜۡم ُح  ُب اآلية وردت ﴾َوَي

تشّب إذل  األوذل أف اآليتْب بْب التفرقة ُب والقوؿ القصص، سورة من موضعْب
 وبذلك اإلنس، من تشّب إذل إشراكهم آ٥بة والثانية ا١بن، من إشراكهم آ٥بة

 بقولو األوذل اآلية سياؽ ُذّيل وقد .التكرار يلـز وال اآليتْب بْب الفرؽ يظهر
﴿ ۖ َٜ ُٚ ا 

َّ َٙ إِل َٰ ُ لَٓا إَِل َٜ ٱَّللَّ ُٚ ولَمَٰ َوٱٓأۡلِعَؽةِِۖ َوزَُر ٱ َو
ُ
ُػ فِم ٱلۡأ ٕۡ ُٓ َوِإلَۡيِٙ حُؽَۡسُكٜنَ زَُر ٱدۡرَ  ﴾دۡرُۡس

ًٛ  ﴿ بقولو الثانية اآلية سياؽ ُذيّل كما َٰ ِ إَِل َف ٱَّللَّ َٔ ُۚ شُظُّ َولَا حَۡػُع  َٜ ُٚ ا 
َّ َٙ إِل َٰ َۘ لَآ إَِل ا َءاَعَؽ
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ۚۥُ زَُر ٱ ُٙ َٛ َّا وَۡس ٌٍ إِل ِ ال َٚ ُٓ َشۡىٍء   استطراد اآليتْب وبْب ﴾َوِإلَۡيِٙ حُؽَۡسُكٜنَ دۡرُۡس
 قدرة على داالً  دليبلً  أقاـ إذ ا٢بكيم ا٤بلك العليم والصانع على ابالستدالؿ

 ذلك، مثل على شركائهم وعجزِ  اآلخر ينسخ أحدٮبا وجاعل الضدين خالق
 فلو إدراكو عسر لو ضد وال وجوده وما عمّ  أبضدادىا تستباف األشياء فإف
 وأظلمت النهار غاب ٤با ولكن لليل ىيئة ال أنو نظن لكنا سرمداً  الضياء كاف

 يعرؼ دل من اإلسبلـ يعرؼ ال وكذلك ا٢بالْب بْب تفرقة أدركنا ا٤بواضع
 الشرؾ على ٞبلوىم الذين ىم ا١بن من شركاء بِب إسرائيل كاف ا١باىلية! و٤با

 إذل التوبيخ توجيو ُب أوقع ليكوف لسؤالو إجابتهم قّدـ ٍب عليهم، الكبلـ قّدـَ 
ُل ﴿ مواجهة إسرائيل بِب ٜۡ ٌَ ُٓ ٱّۡ ِٛ َٖ َضيَّ َقَْۡي ِذي

َّ َ٘ا  - ا١بن شياطْب يعِب - ًَاَل ٱز َربَّ
ٜٓاْ إِيَّاَٗا َحۡكُتػُ  ا شَضُٗ َٔ  ۖ ٍَ َٗآ إِلَۡي

ۡ
َ٘اۖ َتًَرَّخ ۡي َٜ ا َم َٕ ََ  ۡٓ ُٛ ۡيَجَٰ َٜ ۡم

َ
َ٘آ أ ۡي َٜ ۡم

َ
َٖ أ َِّذي ُؤلَآِء ٱز َِ  ٦٣وَن َهٰٓ َورِي

 ۡٓ ْ ُشَطَشضَٓءُز ٜا  لينصروكم شركاءكم ادعوا إسرائيل بِب ٤بشركي يقاؿ يعِب - ٱۡدُق
ْ  - العذاب من وينقذوكم ُوا

َ
ٓۡ َوَرأ ُٛ َ ْ ل ٜا ٓۡ يَۡفَخِشيُت ٓۡ وََْ ُٚ ٜۡ ٜاْ  وََػَق ٓۡ َشضُٗ ُٛ جَّ

َ
ٜۡ خ َ ٱَّۡكَؼاَبُۚ ل

َخُػونَ  ۡٛ َٖ ﴿ الصافات سورة ُب ىذا ونظّب ﴾َح َِّذي ْ ٱز ا  ٱۡضُضُطوا َٔ ٓۡ َو ُٛ ۡزَوََٰس
َ
ْ َوأ ٜا ُٕ َؿَْ

ْ َحۡكُتُػوَن  ٜا ِٓ  ٢٢َشضُٗ ٓۡ إِلَمَٰ ِضَرَِٰط ٱدۡذَِطي ُٚ ُػو ۡٚ ِ وَٱ ُٛٓ  ٢٣ِٖٔ ُدوِن ٱَّللَّ ۖ إِجَّ ۡٓ ُٚ َوًُِىٜ
ۡفـُٜٔلَُٜن  َ٘اَطُطوَن  ٢٤َّٔ ٓۡ لَا َت ا َُّس ٜنَ  ٢٥َٔ ُٕ َٜۡم ُمۡفتَۡفِْ ُٓ ٱلَۡي ُٚ  ِۡ ٓۡ  ٢٦ ةَ ُٛ َِ َبۡكُغ ۡرَت

َ
َوأ

ِٕيِن  ٢٧يَتََفآَءلَُٜن  َبۡكظ  عَلَىَٰ  ِٖ ٱلَۡي َ٘ا َق حَُٜج
ۡ
ٓۡ حَد ُ٘خ َُ  ۡٓ ٜٓاْ إَُِّٗس ُ ٜاْ  ٢٨ًَال ٓۡ حَُسُٜٗ ٜاْ ةَِ َّّ ُ ًَال

ِِٔ٘يَن  ٔٗ  ٢٩ُمۡؤ ٜۡ ًَ ۡٓ ُ٘خ َُ  ِۡ َْۡطَٰۖن ةَ ـُ  ِٖ ّٔ ا َشضَن لََنا َقَْۡيُسٓ  َٔ َ٘ا  ٪٢ا َطَٰنِيَن َو وََطيَّ َقَْۡي
َ٘آۖ إَِّٗا زَذَ  ِ ُل َرّب ٜۡ َٜن ًَ ٌُ ِ يۡ  ٢٫آن َٜ ۡم

َ
َٖ وَأ ِي َٰٜ َّ٘ا َغ َُ ٓۡ إَِّٗا   ا١بن لشركائهم قو٥بم ومعُب ﴾َجَُٰس

ِٕينِ ﴿ ِٖ ٱلَۡي َ٘ا َق حَُٜج
ۡ
 فتصرفوننا ا٢بق منها كاف الٍب الناحية عن أتتوننا أي ﴾حَد

 ابُتدئت وقد. ضبللتنا لنا وتزينوف وٚبدعوننا أبقوى الوجوه واألسباب عنها
ُٓ  ﴿ ا١بملة ولَمَٰ َوٱٓأۡلِعَؽةِِۖ َوزَُر ٱدۡرُۡس

ُ
ُػ فِم ٱلۡأ ٕۡ ۖ زَُر ٱدۡرَ َٜ ُٚ َّا  َٙ إِل َٰ ُ لَٓا إَِل َٜ ٱَّللَّ ُٚ  بضمّب ﴾َو
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ا يََشآُء  ﴿ قولو من تقدـ ٗبا عنو ا٤بتحدث إذل ليعود الغائب َٔ ٍَ َيۡخُُْي  َوَربُّ
ِ َوحَ  َٖ ٱَّللَّ ۡتَدَٰ ـُ  ُۚ ُٓ ٱدۡزََُِرةُ ُٛ َ ا َشضَن ل َٔ  ۡۗ ا يُۡضِطُكَٜن َوَيۡغَخاُر َّٕ ا  ٦٨َعَٰلَىَٰ َخ َٔ  ُٓ ٍَ َحۡكَْ َوَربُّ

 ُّٖ ُٜ٘نَ حُِس ا ُحۡكِْ َٔ ٓۡ َو ُٚ  والفاعل العظيمة الصفات بتلك ا٤بوصوؼ أي ﴾ُضُػوُر
َٜ ﴿ وقولو هللا، ا٤بسمى ىو ابلربوبية وا٤بذكور ا١بليلة األفعاؿ لتلك ُٚ َّا  َٙ إِل َٰ  ﴾لَٓا إَِل
 اإللو على ابلداللة اختص ا١ببللة اسم فإف األوؿ ا٣برب ٤بدلوؿ تقرير زايدة
 ُب قرروه الذي للشرؾ إبطاالً  ىذا فكاف اإل٥بية حرفوا ا٤بشركْب أف إال ا٢بق

 بقولو القيامة يـو تبلشيو ٕبكاية إبطالو سياؽ ُب ورد وقد األ٩بي، ميثاقهم
﴿ ۡٓ ُٛ َ ْ ل ٜا ٓۡ يَۡفَخِشيُت ٓۡ وََْ ُٚ ٜۡ ٓۡ وََػَق ْ ُشَطشَضَٓءُز ٜا َِ ٱۡدُق ُٓ ﴿ وٝبلة ﴾َورِي  بياف ﴾زَُر ٱدۡرُۡس

َٜ ﴿ ١بملة ُٚ َّا  َٙ إِل َٰ  وجو علىوالثناء  للحمد استحقاقووأدمج بينهما  ﴾لَٓا إَِل
ػُ ﴿ اإلٝباؿ ٕۡ ولَمَٰ َوٱٓأۡلِعَؽةِِۖ  زَُر ٱدۡرَ

ُ
ۡىٍء ُشظُّ َش ﴿كما أدمج ُب اآلية األخّبة  ﴾فِم ٱلۡأ

 ُٙ َٛ َّا وَۡس ٌٍ إِل ِ ال  ما إال: ويقاؿ لكو،مُ  إالقاؿ اإلماـ البخاري ُب صحيحو:  ﴾َٚ
 وعدـ االشتغاؿ تعاذل هلل الوجوومذىبنا إثبات صفة . هللا وجو بو أريد

 وُب .ا١بارحة عن وجل عز تنزيهو بعد تعاذل هللا إذل اأتويله وتفويض بكيفيتها
ُٓ َوِإلَۡيِٙ َوزَُر ٱ﴿قولو  وبْب .البعث إلنكارىم إبطاؿ ﴾َوِإلَۡيِٙ حُؽَۡسُكٜنَ ﴿ قولو دۡرُۡس

ُٓ َوِإلَۡيِٙ حُؽَۡسُكٜنَ زَُر ٱ﴿وقولو  ﴾حُؽَۡسُكٜنَ   لؤلمة ظهر قد بغيب ُمعِلمة آية ﴾دۡرُۡس
َكاد  ﴿ عظيم بفتح ومؤنسة َٔ َك إِلَمَٰ  ۡؽَءاَن لََؽآدُّ ٌُ ٍَ ٱّۡ َِّذي وَؽََض َقَْۡي  إذل يعِب ﴾إِنَّ ٱز

 فيو كاف أنو ا٤بعاد ظاىر ألف أقرب وىذا ا٤بشركْب على ظاىراً  ظافراً  مكة
 ألنو نبوتو على يدؿ ا٣برب وىذا ٗبكة إال يليق ال وذلك العود وحصل وفارقو
 قصة من ذكر ٤با تعاذل أنو تقدمها ٗبا اآلية ارتباط ووجو غيبية، أمور عن أخرب

 شأنو جل ذَكرَ  عليو ا٢بق أىل ونصرة وىبلكو عليو واستطالتو وفرعوف موسى
 بِب مع وأمتو عليو وسبلمو تعاذل هللا صلوات سيدان قصة يتضمن ما ىنا



62 
 

 مكة إذل ابإلعادة إعزازىا ٍب إايىا وإخراجهم عليها واستطالتهم إسرائيل
 َحُسنَ  معاد إذل الردّ  رسولو تعاذل وعد و٤بّا مكرمة، منصورة إايىا وفتحها

ِ   ًُِ﴿ تعاذل بقولو االتصاؿ َٰ َٜ فِم َعَل ُٚ  ٖۡ َٔ َػىَٰ َو ُٛ
ۡ ٖ َسآَء ةِٱل َٔ  ُٓ ۡقَْ

َ
بِّٓم أ تِين   رَّ ُّٔ٨٥ 

َ٘ج  َُ ا  َٔ َّا َرۡشمَثٗ َو َُِتَُٰب إِل ٍَ ٱّۡ َْۡقيٰٓ إِلَۡي ن يُ
َ
ْ أ ٜٓا ۖ وَلَا  حَؽُۡس ٍَ ِ ّب ِٖ رَّ ُِٛرٗ ّٔ َّٖ َؿ ا حَُسَٜج

َٰىِ  َْۡك ِ ّّ َٖ ۖ َولَا  ٨٦ؽِي ٍَ ِ ۖ َوٱۡدُع إِلَمَٰ َرّب ٍَ ٗؾَِّۡج إِلَۡي
ُ
ِ َبۡكَػ إِۡذ أ ٖۡ َءاَيَِٰج ٱَّللَّ ٍَ َخ َّٗ َولَا يَُطػُّ

ۡضِطكِينَ حَُسٜجَ  ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ  اتضاح عن بو مكُب والضاؿ اب٤بهتدي هللا علم فيكوف ﴾َّٖ 
 ىو يكوف أف حقو ُب يفرض ال الكبلـ ٥بذا ا٤ببلِّغ أف لظهور ريب، ببل األمر
 للمسلم أْمرٌ  البشارة ثنااي وُب. خالفو من الضاؿ أف فيتعّْب  الضاؿ الشق
وَلَا ﴿ ضبل٥بم من ا٤بستيقن متاركة ومنهاجهم شرعتهم ُب ا٤بشركْب ٗبتاركة

ُِٛرٗ  َّٖ َؿ َٰىِ حَُسَٜج َْۡك ِ َٖ ا ّّ ُِٛرٗ ﴿ موسى عن تعاذل حكى كما ﴾ؽِي ُزَٜن َؿ
َ
ٖۡ أ ا وََْ

ِٔينَ  ۡشؽِ ُٕ
ْۡ ِ  .سوادىم ُأكثّر وال نظامهم ُب أنتظم وال معهم أكوف ال يعِب ﴾ّّ

 «رسوؿ هللا دمحماوأف » :قولو

والسبلـ الواسطة بيننا أي أف هللا تعاذل بعثو هبذه الرسالة وىو عليو الصبلة 
ٍٜل ﴿كما قاؿ عز وجل   وبْب هللا وىو ا٢باكم أبمر هللا تعاذل ـُ ِٖٔ رَّ َ٘ا  ْۡ ـَ ۡر

َ
آ أ َٔ َو

َّا  ِ إِل كانت بنو إسرائيل »يعِب حاكما، وُب ا٢بديث:  ﴾لُِيَؽاَع بِإِۡذِن ٱَّللَّ
 ،نيب من أنبياء بِب إسرائيل حاكماً أي ٙبكمهم فكاف كل  «تسوسهم األنبياء

كما حكى ىي تقرير حكم هللا ُب األرض   والوظيفة األساسية للرسل واألنبياء
ٕٗ َولُٜؼً ﴿لوط عليو السبلـ  تعاذل عن ُۡ ُٙ ُض اا َءاَتۡيَجَٰ ٕٗ ْۡ وموسى عليو السبلـ  ﴾ا وَِق

ىٰٓ َءاَتۡيَجَٰ ﴿ َٜ َخ ـۡ هُۥ َوٱ ُشػَّ
َ
ا ةَََْل أ َّٕ َ ٕٗ َول ُۡ اُٙ ُض ٕٗ ْۡ ا ﴿وىذا يوسف عليو السبلـ  ﴾ا وَِق َّٕ َ َول

 ٕٗ ُۡ ُٙ ُض ۥٓ َءاَتۡيَجَٰ هُ ُشػَّ
َ
اةَََْل أ ٕٗ ْۡ غ وَُشع  ﴿وكذلك داود وسليماف عليهما السبلـ  ﴾ا وَِق
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 ٕٗ ُۡ َ٘ا ُض اَءاحَۡح ٕٗ ْۡ لتقرير حكم  يدفع وسيف يدعو بكتابفالرسل يبعثوف  ﴾ا وَِق
وإ٭با يبعثوف بسيف  ا٤بنابرهللا ُب األرض، وال تنحصر مهمتهم ُب الدعوة على 

 أمره ٙبت يكونوا أف لزمهم هللا برسوؿ آمنوا الكتاب أىل أف ولو .وكتاب
 رسالتو ُب نفاقهم إذل ملسو هيلع هللا ىلص أشار وقدورائسة،  ُملك كل ٙبتها النبوة ألف وهنيو

 ُب تفتنوف أنكم إرلَّ  وأوحي»: الصحيحْب ُب جاء قلوهبم كما ُب ا٤بضمر
 الرجل؟ هبذا علمك ما: لو فيقاؿ أحدكم يؤتى الدجاؿ فتنة من قريباً  القبور
 فأجبنا وا٥بدى ابلبينات جاءان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دمحم: فيقوؿ ا٤بوقن أو ا٤بؤمن فأما
 أو ا٤بنافق وأما ٤بوقناً، كنت إف علمنا فقد صا٢باً  زل: لو فيقاؿ واتبعنا، وآمنا

 أبف دمحماً  والشهادة «فقلتو شيئا يقولوف الناس ٠بعت أدري ال: فيقوؿ ا٤براتب
 كما بتوحيد األلوىية والربوبية أرسلو هللا أبف ا١باـز االعتقاد تتطلب هللا رسوؿ

ٓۡ ﴿ وجل عز قاؿ ْ ةَِؽّبُِس ٜا ُ٘ ِٔ ٓۡ لُِتۡؤ ُٜل يَۡػُقُٜك ـُ ِ َوٱلؽَّ َُٜ٘ن ةِٱَّللَّ ِٔ ٓۡ لَا حُۡؤ ا َُّس َٔ َوًَۡػ َو
 َُ ٓۡ إِن  ُس ٌَ ِٔيَثَٰ َعَؼ 

َ
ِِٔ٘ينَ أ ۡؤ ُّٔ كما دّؿ السياؽ،  للمنافقْب ىنا وا٣بطاب ﴾ُ٘خٓ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٢ببيبو االنقياد بعد إال الكافة على نفسو إذل الطريق سبحانو وقد سد
 آمنوا أف ا٢بفاة العراة قبابو فليس من هللا ُب شيء، ولو ٙبت ٲبش دل فمن

 إذل أشار وقد ولكنهم كفروا، وهنيوملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿ أمر ٙبت يكونوا أف لزمهم
 ا٤ببلئكة فتنزؿ الكافر وأما»: البيهقي عند عباس ابن حديث ا٤بعُب ذلك

 ا٤بوت، عند وأدابرىم وجوىهم يضربوف الضرب، ىو والبسط أيديهم فيبسطوف
 هللا وأنساه شيئاً  إليهم يرجع فلم ربك؟ من: لو فقيل أقعد، قربه دخل فإذا
 يرجع ودل لو يهتد دل إليك؟ بعث الذي رسولك من: لو قيل وإذا ذلك، ذكر
 ٰبمل الذي والسبب «الكافرين هللا يضل كذلك: هللا يقوؿ شيئاً، إليهم

 :أو٥با عدة أشياء: ملسو هيلع هللا ىلص عدـ اإلٲباف ابلسيد األعظم دمحم على ا٢بفاة العراة
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بغضهم وعداوهتم لسيدان وسيد الكائنات عليو أكمل الصلوات وأًب 
وصفحات وجوىهم  ألسنتهم فلتات ُب ظاىرة العداوة وأماراتالتسليمات، 

ملسو هيلع هللا ىلص  أنو: واثنيها. رسائلهم وتقلبات أحوا٥بم وسقطات أفعا٥بم وفحوى
 شاؽ وذلك الزائغة ومناىجهم الباطلة شرائعهم من ألفوه ما ترؾ إذل يدعوىم
 ٯبب واألقواـ ٨بدـو متبوع ملسو هيلع هللا ىلص أنو: واثلثها. طباعهم ا٤بتمردة على شديد
 ورائسة وذلك ُملك كل ٙبتها النبوة ألف واالنقياد لو ا٤بشي ٙبت قبابو عليهم

 وال وأنصار أعواف لو يكوف ال قد ملسو هيلع هللا ىلص أنو: ورابعها. يشق على نفوسهم ا٣ببيثة
 هبذه يكوف من اتِّباع عليهم يثقل والرؤساء فيما يظهر فا٤بتنعموف جاه وال ماؿ

قلوهبم،  ُب وا١بهل الكفر دواعي وإلقاء ٥بم هللا خذالف: وخامسها. الصفة
 والشهادة .نعوذ ابهلل من ا٢برماف ونسألو حبو وحب سيدان سيد ولد عدانف

األلوىية بتوحيد  أرسلو هللا أبف ا١باـز االعتقاد تتطلب هللا رسوؿ أبف دمحماً 
ٓۡ ﴿ وجل عز قاؿ كما الربوبيةو  ُٜل يَۡػُقُٜك ـُ ِ َوٱلؽَّ َُٜ٘ن ةِٱَّللَّ ِٔ ٓۡ لَا حُۡؤ ا َُّس َٔ ٜاْ َو ُ٘ ِٔ لُِتۡؤ

 َُ ٓۡ إِن  ُس ٌَ ِٔيَثَٰ َعَؼ 
َ
ٓۡ َوًَۡػ أ ِِٔ٘ينَ ةَِؽّبُِس ۡؤ ُّٔ كما دّؿ  للمنافقْب ىنا وا٣بطاب ﴾ُ٘خٓ 

ولكنهم   وهنيو ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ أمر ٙبت يكونوا أف لزمهم آمنوا أهنم ولوالسياؽ، 
 وأما»: البيهقي عند عباس ابن حديث ا٤بعُب ذلك إذل أشار وقد كفروا،
 وجوىهم يضربوف الضرب، ىو والبسط أيديهم فيبسطوف ا٤ببلئكة فتنزؿ الكافر

 يرجع فلم ربك؟ من: لو فقيل أقعد، قربه دخل فإذا ا٤بوت، عند وأدابرىم
 إليك؟ بعث الذي رسولك من: لو قيل وإذا ذلك، ذكر هللا وأنساه شيئاً  إليهم

وىذه  «الكافرين هللا يضل كذلك: هللا يقوؿ شيئاً، إليهم يرجع ودل لو يهتد دل
ىي فتنة ا٤بمات أعاذان هللا منها ٗبّنو وكرمو، وأما فتنة احمليا فهي فتنة ا٢بفاة 

أال إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف » :ملسو هيلع هللا ىلص العراة وإليها اإلشارة بقولو
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رسواًل إ٭با رأوه بشرًا ولساف  ملسو هيلع هللا ىلصوأىل الكتاب دل يروا رسوؿ هللا  «الشيطاف
ُ بََضطٗ ﴿حا٥بم  َبَكَد ٱَّللَّ

َ
ٗ ا خ ٜل ـُ  رسالة يؤدي الناس مع ببشريتو ملسو هيلع هللا ىلصورسوؿ هللا  ﴾ارَّ
 صلوات فهو دائماً  ابهلل متصل هللا مع بسره وىو منقوصة غّب كاملة السماء

 مثلكم لست إشل»ربو كما جاء ُب مسند البزار:  عند يبيت عليو وسبلمو هللا
 إنك: قالوا الوصاؿ، عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص وأن وُب الصحيحْب« ريب عند أبيت إشل

 تعاذل نبو وقد «ويسقْب ريب يطعمِب إشل كهيئتكم إشل لست»: قاؿ تواصل،
 وإ٭با اإلنسانية ُب متفاضلْب غّب البشرية ُب متساووف الناس أف على

آ ﴿فقاؿ  ا١بليلة ا٤بعارؼ من بو يتخصصوف ٗبا يتفاضلوف َٕ ِۡ إِجَّ ۠ بََضط  ًُ َٗا
َ
 خ

ٓۡ يَُٜحمٰٓ إِلَمَّ  ِۡرُُْس  ٛبيزت أي عليهم الفضل هبا حصل الٍب ا١بهة على تنبيهاً  ﴾ّٔ
وهلل در األبوصّبي حيث  .والرسالة ابلوحي بينكم من وخصصت عليكم
 قاؿ: 

 فمبلغ العلم فيو أنو بشر ... وأنو خّب خلق هللا كلهمِ 

 «قليب يناـ وال تناـ عيِب»وُب إطار:  ﴾يَُٜحمٰٓ إِلَمَّ ﴿ البشرية ُب إطارفهذه 
ابلبشرية ٯبب أف يقَبف ٗبا ٲبيزه عن عامة البشر من  ملسو هيلع هللا ىلصوهبذا ظهر أف وصفو 

ذكر خصائصو الفريدة ومناقبو ا٢بميدة وىذا عاـ ُب حق ٝبيع رسل هللا تعاذل 
لتكوف نظرتنا إليهم الئقة ٗبقامهم إذ أف مبلحظة البشرية العادية اجملردة فيهم 

ومنها: دوف غّبىا ىي نظرة جاىلية شركية وُب القرآف شواىد كثّبة على ذلك 
ِٖٔ ﴿قوؿ قـو نوح ُب حقو فيما حكاه هللا عنهم   ْ َٖ َزَىُؽوا َِّذي لَُأ ٱز َٕ ۡ اَل ٱل ٌَ َذ

َّا بََضطٗ  ٍَ إِل َٰ ا ََٗؽى َٔ ِِٔٙۦ  ٜۡ َ٘اًَ ِۡرَْ ّٔ وقوؿ ٜبود لنبيهم صاحل فيما حكاه هللا عنهم  ﴾ا 
َّا بََضط  ﴿ َٗج إِل

َ
آ أ َ٘ا َٔ ِۡرُْ و٫بوه قوؿ أصحاب األيكة لنبيهم شعيب فيما حكاه  ﴾ّٔ
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َّا بََضط  ﴿هللا عنهم  َٗج إِل
َ
آ أ َٔ َ٘ا َو ِۡرُْ وقوؿ فرعوف وملئو ٤بوسى وىاروف ُب  ﴾ّٔ

 ﴿حقهما فيما حكاه هللا عنهم 
َ
ْ خ ٜٓا ُ ال ٌَ َ٘اَذ ِٖ ِٔۡرِْ ُٖ ِّبََضَطۡي ِٔ وحيي بن أخطب  ﴾ُٗۡؤ

 واإلكراـ ابلتعظيم ملسو هيلع هللا ىلص رأوه ولو دمحماً  رأوا إ٭با ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ واير  دلوأضرابو 
 رآشل ٤بن طوىب»: يقوؿ تراه أال، النار مٙبرقه دل هللا رسوؿ أنو واعتقدوا واألسوة

 يتحدثوفف شعورية، ال صورة ُب ا١بهلة بعض إذل اإلٍب يتسلل وإ٭با «يب وآمن
 النظرة ىذه أف وفاهتم ،وا٢بنيفيةعلى التوحيد  أنفسهم يعتربوفو  البشرية، عن
الرسوؿ ا١بليل  شأف من ليقللوا أىل الكتاب يتبناىا الٌب النظرة ىي إ٭با

 من الرسوؿ بشرية على يركز من وكل ملسو هيلع هللا ىلصوالبحر ا٣بضم ا٤بطلسم  األعظم
 فهناؾ النزعة، ىذه أىل الكتاب ُب يتابع بذلك ىو إ٭با ا٤بسلمْب الدعاة
آ ﴿األوؿ  :الناس من فريقْب ٲبثبلف طرفاف َٕ ِۡ إِجَّ ۠ بََضط  ًُ َٗا

َ
ٓۡ يَُٜحمٰٓ إِلَمَّ  خ ِۡرُُْس ّٔ﴾ 

 ا٬بفاضاً  ا٤بسلمْب من ٰبصى ال عدد يتأرجح الطرفْب وبْب ﴾يَُٜحمٰٓ إِلَمَّ ﴿واآلخر 
صلى عدـ اإلٲباف برسوؿ هللا  على ا٢بفاة العراة ٰبمل الذي السببو٠بّواً، و 

بغضهم وعداوهتم لسيدان وسيد الكائنات  :أو٥با عدة أشياء: هللا عليو وسلم
 فلتات ُب ظاىرة العداوة أماراتعليو أكمل الصلوات وأًب التسليمات، و 

رسائلهم وتقلبات  وفحوىوصفحات وجوىهم وسقطات أفعا٥بم  ألسنتهم
 الباطلة مشرائعه من ألفوه ما ترؾ إذل يدعوىم ملسو هيلع هللا ىلص وأن: واثنيها. أحوا٥بم
صلى  وأن: واثلثها. هم ا٤بتمردةطباع على شديد شاؽ وذلك الزائغة همومناىج

 واالنقياد لو ا٤بشي ٙبت قبابو عليهم ٯبب واألقواـ ٨بدـو متبوع هللا عليو وسلم
: ورابعها. يشق على نفوسهم ا٣ببيثة وذلك ورائسة ُملك كل ٙبتها النبوة ألف

 فا٤بتنعموففيما يظهر  جاه وال ماؿ وال وأنصار أعواف لو يكوف ال قد ملسو هيلع هللا ىلص وأن
 ٥بم هللا خذالف: وخامسها. الصفة هبذه يكوف من اتّباع عليهم يثقل والرؤساء
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قلوهبم، نعوذ ابهلل من ا٢برماف ونسألو حبو  ُب وا١بهل الكفر دواعي وإلقاء
 .ملسو هيلع هللا ىلصوحب روح األعياف وكنز النجاح واألماف سيدان سيد ولد عدانف 

 «وتقيم الصبلة» :قولو

ٜاْ ﴿وإ٭با نّبو على إقاـ الصبلة دوف قولو "وتصلي" أتسيًا ابلقرآف الكرصل  ُٕ رِي
َ
َوأ

ةَ  َٰٜ َْ وألف ُب لفظ "تقيم" فوائد ٝبيلة ومعاشل جزيلة فإف معُب إقاـ  ﴾ٱلطَّ
الصبلة: تقوٲبها أي تعديلها مأخوذ من أقاـ العود إذا قّومو، وٰبتمل أف إقاـ 

ٓۡ ﴿الصبلة عبارة عن ا٤بداومة عليها كما قاؿ تعاذل  ُٚ  َٖ َِّذي ٓۡ  ٱز ِٛ ِ عَلَىَٰ َضلَاح
ٜنَ  ُٕ ِ وٰبتمل أف ذلك عبارة عن التجرد ألدائها وأف ال يكوف فيمن أداىا  ﴾َدآن

مراءاة وال فتور وال هتاوف وال قصور ألف هللا تعاذل توعد ا٤برائْب الساىْب عن 
ِ  ﴿صبلهتم فقاؿ  ۡي َٜ ِّْيَن  وَ َط ُٕ َٜن  ٤ِّّْۡ ُٚ ا ـَ  ۡٓ ِٛ ِ ٓۡ َقٖ َضلَاح ُٚ  َٖ ِذي

َّ ٓۡ  ٥ٱز ُٚ  َٖ َِّذي ٱز
قاـ الصبلة من سر العبودية ا٤بوجبة ٢بفظ شرؼ الفرقة ٍب إف ُب إ ﴾يَُؽآُءونَ 

اآلدمية ورعاية حقوقهم ما ال ٱبفى. و٠بيت الصبلة صبلة ألف ا٤بصلي يسعى 
 خلعِب إقامة أصل الدين وقاعدتو، و يع إقاـ الصبلةُب تعديل ابطنو وظاىره، و 
ٍَ َوِإ﴿قاؿ تعاذل كما  الشرؾ الذي ٰببط العمل وِحَم إِلَۡي

ُ
ۡػ أ ٌَ ِٖٔ َوَّ  َٖ َِّذي لَم ٱز

 َٖ َٖ ٱَّۡذَِٰصِطي ِٔ  َّٖ َٜج ُُ ٍَ َولََت ُْ َٕ َّٖ َخ ۡشَطۡكَج لََيۡطَتَؽ
َ
ٖۡ أ ِ ٍَ َّه ًَۡػ ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾َرۡتِْ

َّمَٰ  ٖ حََؾك َٔ ۡوََْص 
َ
َّىَٰ وَ  ١٤أ َٓ َرّبِِٙۦ وََطل ـۡ َؽ ٱ ََ أي وّحد هللا ُب ربوبيتو وسلطانو  ﴾َذ

َّا ﴿صبلتو وأوتيْت زكاتو، وِٝباع القوؿ ُب آية البينة فاستقامت  ْ إِل ِمُؽٓوا
ُ
آ أ َٔ َو

ٍَ دِ  ِ َٰل ُۚ َوَذ ةَ َٰٜ ََ ْ ٱلؾَّ ٜا ةَ َوُيۡؤحُ َٰٜ َْ ْ ٱلطَّ ٜا ُٕ َٖ ُضََ٘ىآَء َويٌُِي ي َ ُمۡخِِْطيَن زَُر ٱزّدِ ْ ٱَّللَّ ُٖ لَِيۡكُتُػوا ي
ثِ  َٕ ِ ّي ٌَ

 هللا ليفردوال والقرآف إال أي: وما أُِمر أىل الكتاب ُب التوراة واإل٪بي ﴾ٱّۡ
، مائلْب عن األدايف الزائغة الٍب تعاذل لو خالصاً  ا٢بكم جاعلْب ابلعبادة



68 
 

يوسف عليو السبلـ  خرب تعاذل على لسافموىا إذل دين اإلسبلـ، كما أأقا
﴿ ُٖ ي ٍَ ٱزّدِ ِ َٰل ُۚ َذ َّٓا إِيَّاهُ ْ إِل َّا َتۡكُتُػٓوا ل

َ
َمَؽ أ

َ
ِ أ َّا َّلِلَّ ُٓ إِل ُٓ إِِن ٱدۡرُۡس ِ ّي ٌَ

ونظّب ىذا قولو  ﴾ٱّۡ
َ ُمۡخِْٗط ﴿تعاذل  َٖ وَٱۡخُتِػ ٱَّللَّ ي َُّر ٱزّدِ لَا  ٢ ا ز

َ
ُٖ ٱدۡزَالُِص أ ي ِ ٱزّدِ وٚبصيص ذكر إقاـ  ﴾َّلِلَّ

الصبلة وإيتاء الزكاة للتنبيو على أف أحبارىم ورىباهنم أطنبوا فيها من غّب 
إحكاـ األصوؿ فأتعبوا أنفسهم ُب الطاعات، وما حّصلوا الدين ا٢بق 

إشارة إذل أصل ا٢بنيفية ملة إبراىيم عليو  ﴾ُضََ٘ىآءَ ﴿وأضاعوا ا٤بلة القيمة، وقولو 
َٰجِى َربِّٓم إِلَمَٰ ِضَرَٰط  ًُ ﴿السبلـ كما حكى تعاذل  َػى َٚ ا رِيَ  ِۡ إَِّٗجِى  ٗ٘ ۡفخٌَِيم  دِي ََّْث ٕٗ ُّٔ ِ ّٔ ا 

ا َشضَن  َٔ ُۚ َو َٓ َضِ٘يٗىا ِي َٰٚ ۡضِطكِيَن إِةَۡر ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ١٦١  ِ اتِم َّلِلَّ َٕ ِۡ إِنَّ َضلَاتِم َونُُفكِم َوَمۡحَياَي َوَم ًُ
ِٕيَن  َ َْٰ ٍَ  ١٦٢َرّبِ ٱَّۡع ِ َٰل ۥۖ َوبَِذ ٍَ زَُر ِٕينَ  لَا َشِطي ۡفِْ ُٕ ۡ ُل ٱل وَّ

َ
۠ أ َٗا

َ
ِمۡؽُت َوخ

ُ
وقاؿ سبحانو  ﴾أ

ِٖ َضِ٘يىٗ ﴿ ي ٍَ لِسّدِ َٛ ٓۡ وَۡس ًِ
َ
ُۚ وِۡؽَؽَت ٱوَأ ُِۚ ا ِْۡي ٱَّللَّ َِ ِدزَ ُۚ لَا َتۡتِػي ا َٛ ِ ٱَّّتِى َذَؽَؽ ٱلنَّاَس َقَْۡي َّللَّ

َٜن  ُٕ ۡزٍََر ٱلنَّاِس لَا َحۡكَْ
َ
َّٖ أ ُٓ َوَلَِٰس ِ ّي ٌَ

ُٖ ٱّۡ ي ٍَ ٱزّدِ ِ َٰل ُٔ  ٪٢َذ ٜاْ ۞ ُٕ رِي
َ
ٜهُ َوأ ٌُ ِ٘حتِيَن إِلَۡيِٙ َوٱتَّ

ۡضِطكِينَ  ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ْ ٜا ةَ َولَا حَُسُٜٗ َٰٜ َْ وا٤بقصود إقامة ا٢بجة على أىل الكتاب  ﴾ٱلطَّ
أبهنم أعرضوا عما ىم يتطلبونو فإهنم مقّروف أبف ا٢بنيفية ىي ا٢بق الذي 

وُب اآلية إلزاـ ٥بم أبحقية اإِلسبلـ،  أقيمت عليو ا٤بوسوية والعيسوية واحملمدية!
وا٤بسلم يقوؿ ُب تشهده: التحيات هلل، وىذا ىو التوحيد بشمولو، 
والصلوات: إقامة الصبلة، والطيبات: الزكوات وما ينَفق ُب سبيل هللا، وحٌب 

إِنَّ ﴿ال تكوف الصبلة ٦برد حركات تعبدية فإف القرآف يؤكد آاثرىا السلوكية 
 ۡ٘ ةَ َت َٰٜ َْ ِٖ ٱَّۡىۡطَشآءِ ٱلطَّ ؽِ َلمَٰ َق

َُ ٘ ُٕ ۡ وا٤بنكر ىو الشرؾ...وقد أخربان ا٤بوذل  ﴾َوٱل
أف ىؤالء ا٤بنافقْب سيدعوف ُب موقف  ملسو هيلع هللا ىلصسبحانو ُب كتابو وعلى لساف نبيو 

عن ُب صحيحو القيامة إذل السجود فبل يستطيعوف! أخرج اإلماـ البخاري 
شف ربنا عن ساقو فيسجد يك»يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب سعيد هنع هللا يضر قاؿ: ٠بعت النيب 
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لو كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كاف يسجد ُب الدنيا رايء و٠بعة فيذىب 
وا١بزاء من جنس العمل وىو ا١بزاء العادؿ  .«ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً 

للمستهزئْب الذين نقضوا ا٤بيثاؽ...وميثاؽ هللا مع بِب إسرائيل ميثاؽ بْب 
نص القرآشل يثبت نص ا٤بيثاؽ وشرطو وجزاءه طرفْب تضمن شرطًا وجزاء، وال

بعد ذكر عقد ا٤بيثاؽ ومبلبسات عقده، لقد كاف عقداً مع نقباء بِب إسرائيل 
االثِب عشر، الذين ٲبثلوف فروع بيت إسرائيل وىم األسباط أحفاد يعقوب 

ٰٓ ﴿وعدهتم اثنا عشر سبطاً، وىذا نصو  َر ـۡ ُ ِٔيَثََٰي ةَجِٓى إِ َعَؼ ٱَّللَّ
َ
ۡػ أ ٌَ َ٘ا َوَّ َِ َوَبَكۡر ءِي

ُٓ ٱۡثَجۡى َقَضَط ٌَِٗيتٗ  ُٛ ۡ٘ ۖ َوًَاَل ٱِٔ َٰٜةَ ا ََ ُٓ ٱلؾَّ ةَ َوَءاحَۡحُخ َٰٜ َْ ُٓ ٱلطَّ خُ ٕۡ َر
َ
ٖۡ أ ِ ۖ َّه ۡٓ َكُس َٔ ُ إِنِّم  َّللَّ

َ ًَۡؽًعا ُٓ ٱَّللَّ ًَۡؽۡعُخ
َ
ٓۡ َوأ ُٚ ٜ ُٕ ۡرُت لِى وََقؾَّ ـُ ُ٘خٓ ةُِؽ َٔ ّيِ َضَف٘ٗ  َوَءا ـَ  ۡٓ َزّىَِؽنَّ َقُ٘س

ُ
َّأ ٓۡ ا ل ـَٔاحُِس

َٰج   ٓۡ َسجَّ َُّ٘س ۡدِعَْ
ُ
ٍَ  َولَأ ِ َٰل َٕٖ َزَىَؽ َبۡكَػ َذ ُۚ َذ َٗۡهَُٰؽ

َ
ا ٱلۡأ َٛ َِّ َتۡجؽِي ِٖٔ َتۡحخِ ۡػ َع ٌَ ٓۡ َذ ُِٔ٘س

 ِِ بِي َٜآَء ٱلفَّ وىي معية عظيمة مرتبطة أبسباهبا وشروطها...وُب ٚبصيص  ﴾ـَ
أصل التعظيم إقامة الصبلة وإيتاء الزكاة ابلذكر دليل على شرفهما، واألوذل 

ألمر هللا، والثانية أصل الشفقة على خلق هللا، وهباتْب الشعّبتْب قواـ السعادة 
وقد سّوؿ الشيطاف لبِب  واألمن للمجتمع، ٍب خص القرض تنبيهاً على شرفو.

وسعيًا ابلتحريش  إسرائيل ا١بمع بْب الشرؾ والصبلة ٛبويها على أىل اإلسبلـ
إف »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصجابر قاؿ: ٠بعت النيب كما روى اإلماـ مسلم عن بينهم  

الشيطاف قد أيس أف يعبده ا٤بصلوف ُب جزيرة العرب ولكن ُب التحريش 
 وأظهر األعماؿ أشرؼ الصبلة ألف بذلك و٠بوا ا٤بؤمنوف وا٤بصلوف ىم «بينهم

ال ٯبمعوف بْب الصبلة وعبادة  موا٤براد أهن ،اإلٲباف على الدالة األفعاؿ
بِب إسرائيل، وعبادهتم الشيطاف ابعتبار يهود ونصارى و تالشيطاف كما فعل

أال إف »: ورد ُب الصحيحْب ما ىذا إذل ويرشد ،اٚباذه ولّياً وشريكاً ُب ا٢بكم
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 واإلشراؾفبل ٯبمع بْب الصبلة  «الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف
ٖۢ ﴿قاؿ الكليب ُب قولو تعاذل  .أولياء الشيطاف ُب جزيرة العربإال  ِٔ وََغََْه 

 ۡٓ ةَ َبۡكِػِٚ َٰٜ َْ ٜاْ ٱلطَّ َعاُق
َ
ٌْۡه أ  الكتاب. أىل ىم ﴾َع

 أوؿ صبلة ظهرت ُب اإلسبلـ

أوؿ صبلة ظهرت ُب اإلسبلـ: صبلة الظهر وُب ذلك إشارة إذل أف 
سيظهر على سائر األدايف كظهور ىذه الصبلة على سائر الصلوات  ملسو هيلع هللا ىلصدينو 

وال شك أف ىذه الصلوات ا٣بمس ثواهبا ٖبمسْب صبلة كما يشهد لو قولو 
َ٘ ﴿تعاذل  ٖ َسآَء ةِٱدۡرََف أَ َٛ ِ َرال ۡٔ

َ
حكاية عن ربو عز  ملسو هيلع هللا ىلصوقولو  ﴾ثِ وَسَُرۥ َقۡضُط أ

قاؿ بعض شراح ىذا  «لدي  القوؿ  يبدؿ ال ٟبسوف وىي ٟبس ىي»وجل: 
ا٢بديث: ىي ٟبس ٕبسب الفعل وٟبسوف ٕبسب الثواب. قلت: وُب ذلك 

نفوسهم وغيظ ُب  ُب وحزازة  حسرةإغاظة ألىل الكتاب وكمد ٤بقاصدىم و 
أبف ىذا التخفيف جاء من طريق رسو٥بم موسى عليو السبلـ. وأفضل  قلوهبم

الصلوات صبلة ا١بمعة ٍب عصرىا ٍب عصر غّبىا ٍب صبحها ٍب صبح غّبىا ٍب 
العشاء ٍب الظهر ٍب ا٤بغرب وأفضل ا١بماعات ٝباعة ا١بمعة ٍب ٝباعة صبحها 

لظهر ٍب ٍب ٝباعة صبح غّبىا ٍب ٝباعة العشاء ٍب ٝباعة العصر ٍب ٝباعة ا
 وسلم آلو عليو هللا صلى النيب عن عمر ابن عنٝباعة ا٤بغرب، وروى الطرباشل 

 والنافلة مربورة، حجة الفريضة تعدؿ ا١بامع  ا٤بسجد  ُب  الصبلة »: قاؿ
 من سواه ما على ا١بامع  ا٤بسجد  ُب  الصبلة  وفضلت متقبلة، كحجة
 هللا رضي عمر بنهللا  عبد عنوروى الديلمي  «صبلة ٖبمسمائة ا٤بساجد

 والصدقة الشيطاف  وجو  تسود  الصبلة»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿ قاؿ: قاؿ ماعنه
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 ذلك فعلتم فإذا دابره يقطع العمل ُب والتودد هللا ُب والتحاب ظهره تكسر
وينبغي للمصلي أف يكوف خاشعاً  «مغرهبا من الشمس كمطلع منكم تباعد

 عن النجار ابنخاضعًا حاضرًا بقلبو ولبو مع ربو ليبلغ مقاـ اإلحساف، روى 
 سبعْب من أفضل عادل  من  ركعتاف »قاؿ:  جده عن أبيو عن جعفر بن موسى
وقد عدَّ العبلمة الغزارل من شروط الصبلة ا٣بشوع وكاف  «عادل غّب من ركعة
وال يتمايل كما  أطرافو فليسكن الصبلة إذل أحدكم قاـ إذا»يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص

  .«الصبلة ٛباـ من الصبلة ُب األطراؼ تسكْب فإفتتمايل اليهود 

الزكاة أتٌب ُب اللغة ٤بعاف متعددة فمنها: النماء،  «ؤٌب الزكاةوت» :قولو
ومنها: الربكة، ومنها: كثرة ا٣بّب، ومنها: ا٤بدح، ومنها: التطهّب، وُب الشرع: 
ٛبليك جزء من ا٤باؿ معْب شرعًا من مستحق غّب ىامشي وال مواله مع قطع 

قولو وإ٭با ذكر إيتاء الزكاة دوف ا٤بنفعة عن ا٤بملك من كل وجو هلل تعاذل. 
ةَ ﴿"وتزكي" أتسياً ابلقرآف الكرصل  َٰٜ ََ ٜاْ ٱلؾَّ  و٤بناسبة ما قبلو وىو إقاـ الصبلة ﴾َوَءاحُ

ٓۡ يَُؽآُءوَن ﴿وقد ورد ُب حق ا٤بانعْب قولو سبحانو  ُٚ  َٖ َِّذي اُقٜنَ  ٦ٱز َٕ ۡ َُ٘كَٜن ٱل ٕۡ  ﴾َوَي
َػ ٱ﴿ وقولو تعاذل َٛ َٰ ٖۡ َع َّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َ٘ا ِٖٔ َو َٰ ٖۡ َءاحَى ِ َ َّه َٖ َّللَّ ِٔ  َّٖ َٜج ُُ َّٖ َولََن َر ػَّ وَۡغسِرِۦ لََنطَّ
ِِطينَ  َْٰ ۡكؽُِعَٜن  ٧٥ ٱّصَّ ُّٔ  ٓ ُٚ ْ وَّ ٜا َّّ َٜ ْ ةِِٙۦ َوحَ ٜا ِٖ وَۡغسِرِۦ َبخُِْ ّٔ  ٓ ُٛ َٰ آ َءاحَى َّٕ ٓۡ  ٧٦وََْ ُٛ َت ٌَ ۡخ

َ
وَأ

ۥ َِٗىارٗ  ُٙ َٗ ٜۡ ٌَ ِٜۡم يَْۡ ٓۡ إِلَمَٰ يَ ِٛ ِ ا وََقػُ ا فِم ًُُْٜب َٔ  َ ٜاْ ٱَّللَّ ۡعَُْى
َ
آ أ َٕ ِ ٜاْ يَۡسِؼةُٜنَ ة ا َشضُٗ َٕ ِ وقد  ﴾وهُ َوب

من أخذ زكاة ا٤بنافقْب ألهنم ما أتوا هبا خالصة لوجو هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمنع هللا رسولو 
تعاذل بل أتوا هبا على وجو الرايء والسمعة، والصدقة إذا دل تكن خالصة هلل 

يقبل من  عارية عن شوائب الرايء فشأهنا أف ال تقبل ألف هللا تعاذل ال
َ ﴿األعماؿ الصا٢بة إال ما كاف خالصًا لوجهو الكرصل  ْ ٱَّللَّ َّا لَِيۡكتُُػوا ْ إِل ِمُؽٓوا

ُ
آ أ َٔ َو

ثِ  َٕ ِ ّي ٌَ
ُٖ ٱّۡ ٍَ دِي ِ َٰل ُۚ َوَذ ةَ َٰٜ ََ ٜاْ ٱلؾَّ ةَ َوُيۡؤحُ َٰٜ َْ ٜاْ ٱلطَّ ُٕ ََ٘ىآَء َوُيٌِي َٖ ُض ي وقد نزؿ  ﴾ُمۡخِِْطيَن زَُر ٱزّدِ
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ٓۡ ﴿ُب حقهم  ُٛ َت ٌَ ۡخ
َ
ِ َِٗىارٗ وَأ ُٙ ا فِم ًُُْٜب َٗ ٜۡ ٌَ ْۡ ِٜۡم يَ ٓۡ إِلَمَٰ يَ نعوذ ابهلل من ٝبلة ا٤بنافقْب  ﴾ِٛ

الذين ذمهم هللا ُب ٝبلة آايت قرآنية وبينات فرقانية ولعنهم على لساف سيد 
رُِرٗ ﴿البشر والشفيع يـو احملشر وقاؿ ُب حقهم  ََ َتاِن إِنَّ  ۡٚ ۡضَتارِ َوٱلؽُّ

َ
َٖ ٱلۡأ ِ ّٔ ا 

ُزَُْٜن 
ۡ
 لََيأ

َ
َب أ َٚ َٖ يَۡسَُِزوَن ٱزذَّ َِّذي ِۗۡ َوٱز ِِ ٱَّللَّ بِي ـَ وَن َقٖ  ِِ َويَُطػُّ ََٰل ٱلنَّاِس ةِٱَّۡبَِٰؽ َن ۡٔ

لِيم  
َ
ٓ ةَِكَؼاٍب أ ُٚ ۡط ِ وَبَّضِ ِِ ٱَّللَّ بِي ـَ ا فِم  َٛ َٜج ٌُ َث َولَا يُ٘ىِ ا فِم َٗارِ يَ  ٣٤ َوٱّۡىِغَّ َٛ َٜۡم ُيحَۡمىَٰ َقَْۡي

ا  َٔ ٜاْ  ٓۡ وَُؼوًُ ُٗىِفُس
َ
ٓۡ لِأ ََۡزُت ََ ا  َٔ ۖ َهََٰؼا  ۡٓ ُٚ ُٜر ُٛ ٓۡ َوُؿ ُٛ ُُٜ٘ب ٓۡ وَُس ُٛ ُٚ ا ِسَتا َٛ ِ ىَٰ ة َٜ

ُۡ َٓ َذخُ َّ٘ َٛ َس
 ۡٓ ُ٘خ وليتدبر ما ُب ىذه اآلية من التخويف والتهديد، والوعيد  ﴾حَۡسَُِزونَ َُ

، الٍب تذىل األلباب وتدؾ ا١بباؿ، و٤با  الشديد، وما تضمنتو من األىواؿ
كانت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية أوضحت ٥بم ما ىو كائن ال ٧بالة 
ُب عقباىم فآثروا أنفسهم وىواىم وقدموا رضاىم على رضا موالىم ال جـر 

لِيم  ﴿استحقوا التهكم وذلك قولو تعاذل بصيغة التهكم 
َ
ٓ ةَِكَؼاٍب أ ُٚ ۡط  ٤باو  ﴾وَبَّضِ

 لولده يدع أحدان يستطيع ما: فقالوا ا٤بسلمْب على ذلك كربُ  اآلية ىذه نزلت
 وانطلق فانطلقوا عنكم أفرج أان: عنو هللا رضي عمر فقاؿ بعده يبقى ماالً 
 إنو هللا نيب اي: عمر فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتوا حٌب ثوابف واتبعو عنو هللا رضي عمر
 يفرض  دل  تعاذل هللا إف«  : ملسو هيلع هللا ىلص هللا نيب فقاؿ اآلية ىذه أصحابك على كرب قد

 أمواؿ ُب ا٤بواريث فرض وإ٭با أموالكم من بقي ما هبا بليطيّ   إال  الزكاة  عليكم 
. وقاؿ تعاذل ُب حق ا٤بنافقْب من عنو هللا رضي عمر فكربَّ : قاؿ «بعدكم تبقى

َٖ َولَا َيۡحَفبَنَّ ﴿أىل الكتاب  َِّذي َٜ َعُۡرٗ  ٱز ُٚ ِٖٔ وَۡغسِرِۦ   ُ ُٓ ٱَّللَّ ُٛ َٰ آ َءاحَى َٕ ِ ِۖ َحۡتَغَُْٜن ة ُٛ َّ ا ل
َٜ َشّط   ُٚ  ِۡ َّٜ  ةَ ُيَؽ ـَ  ۖ ۡٓ ُٛ َّ ۡرِضِۗ ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن ِٔيَرَُٰث ٱلفَّ  ِ ثِِۗ َوَّلِلَّ َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ ْ ةِِٙۦ يَ ٜا ا َبخُِْ َٔ ًَُٜن 

َُْٜن َعتُِر   َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة  رضي ىريرة أيب  عن ي ُب صحيحوروى اإلماـ البخار  ﴾َوٱَّللَّ
 لو مثل زكاتو يؤد فلم ماالً  هللا آاته من»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو هللا
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 بشدقيو يعِب بلهزمتيو أيخذ القيامة يـو يطوقو زبيبتاف لو أقرع شجاعاً  مالو
آ َولَا َيۡحَفبَنَّ ﴿: اآلية ىذه تبل ٍب كنزؾ  أان  مالك  أان : يقوؿ َٕ ِ َٖ َحۡتَغَُْٜن ة ِذي

َّ ٱز
ِٖٔ وَۡغسِرِ   ُ ُٓ ٱَّللَّ ُٛ َٰ  ابن عنوروى ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزوائد  «اآلية آخر إذل ﴾َءاحَى

 فصلوىا الصبلة  ٥بم  ظهرت »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما هللا رضي عمر
 .«ا٤بنافقوف ىم أولئك فأكلوىا الزكاة ٥بم وخفيت

 «وتصـو رمضاف» :قولو

والصـو من شرائع أىل الكتاب وأما هبذه الكيفية فمن خصوصيات 
خَِب ﴿األمة احملمدية، والتشبيو ُب اآلية  َُ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ا ٱز َٛ حُّ

َ
د ا َيٰٓ َٕ ََ َياُم  ُٓ ٱلّطِ َقَْۡيُس

َٖ ِٖٔ رَ  َِّذي خَِب عَلَى ٱز ٜنَ َُ ٌُ ٓۡ َتخَّ َُّْس ٓۡ ََّك الصـو يعِب عائد إذل أصل إٯباب  ﴾ۡتُِْس
أف ىذه العبادة كانت مكتوبة ومفروضة على أىل الكتاب وقد أورد اإلماـ 

 من قوؿ ابلصواب األقواؿ ىذه وأوذلالطربي ُب اآلية بعض األقواؿ ٍب قاؿ: 
 على فرض كما الصياـ عليكم فرض آمنوا الذين أيها اي" اآلية معُب :قاؿ

ينسؤوف الصياـ من فصل إذل . اىػ. وكانوا الكتاب أىل من "قبلكم من الذين
ٛبيٌز  األمة ٥بذه كاف و٤باآخر ٍب يزيدوف عشرين يومًا ُيَكفروف هبا ما صنعوا...

 عن غّبىا إذ ىي متعبدة ٗبخالفة أىل الكتاب كما حصل ُب ٙبويل القبلة،
ٔٗ ﴿جاء التوجيو ىنا ُب الصياـ فقاؿ  يَّا

َ
َٕٖ َشضَن خ ۡكُػوَدَٰت   َذ َّٔ ؽِيًغا ا  َّٔ ۡو ُِٔ٘سٓ 

َ
أ

َىؽ   ـَ ُۚ وَعَلَى  عَلَىَٰ  َعَؽ
ُ
يَّاٍم أ

َ
ٖۡ خ ِ ّٔ ة   ۥ وِۡػيَث  وَكِػَّ ُٙ َٜٗ ٌُ َٖ يُِؽي َِّذي َع  ٱز َّٜ ٖ َتَؽ َٕ ِۖ َذ ُِين  َؼَكاُم ِمۡف

ُۡٗرا  َٜ َعُۡر  َع ُٛ َّ  َذ ٜاْ َعُۡر  ز ن حَُطُٜم
َ
ۚۥُ َوأ َٜن  ُر ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُ٘خ َُ ٓۡ إِن  َِّذٓي  ١٨٤َُّّس ُؽ َرَمَغاَن ٱز ۡٛ َش

ٗؾَِل ذِيِٙ 
ُ
ػٗ  أ ُٚ ۡؽَءاُن  ٌُ َّ٘اِس ٱّۡ َػىَٰ َوٱُّۡىۡؽًَانِ  َوَبّيَِجَٰج  ى ِّّْ ُٛ ۡ َٖ ٱل ِ ٠باه الفرقاف ٗبا فيو و  ﴾ّٔ

قْب بْب احمل فصلال، وٗبا فيو من الشيطاف وأولياء الرٞبن أولياء بْبمن التفرقة 
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وا٤ببطلْب، وٗبا فيو من التفرقة بْب منهاج أىل اإلسبلـ ومنهاج أىل الكتاب، 
فالقرآف معسكر أىل اإلٲباف ومعسكر أىل اإلشراؾ، بْب  من التمايزوٗبا فيو 

اً ال ٱبتلط ٗبنهاج أىل منهاج، اضحاً لؤلمة ا٤بسلمة ُب صيامهايضع منهاجاً و 
فهو ، ال ٱبتلط بكل ما كاف قبلو حياة األمة احملمديةُب منهاجًا ، الكتاب

أو انتظاـ ُب نظاـ فبل يكوف ىناؾ اجتماع ، ا ا٤بعُب الواسع الكبّبفرقاف هبذ
ِٖٔ رَ ﴿والتشبيو ُب قولو واحد،   َٖ َِّذي خَِب عَلَى ٱز َُ ا  َٕ إ٭با ىو ُب حصوؿ  ﴾ۡتُِْسََََۡٓ

أصل الصياـ ال ُب كيفيتو وفضيلتو فإف ٩با ال شك فيو أف صياـ األمة احملمدية 
أفضل من صياـ األمة اإلسرائيلية واألمم ا٤بتقدمْب فقد روي أف موسى عليو 

: اي رب أكرمتِب ابلتكليم فهل أعطيت أحدًا مثل ذلك؟ فأوحى السبلـ قاؿ
هللا تعاذل إليو: اي موسى إف رل عباداً ُأخرجهم ُب آخر الزماف وُأكرمهم بشهر 
رمضاف فأكوف أقرب ألحدىم منك ألنك كلمتِب وبيِب وبينك سبعوف ألف 

حٌب ابيضت شفاىهم واصفرت ألواهنم أرفع  ملسو هيلع هللا ىلصحجاب فإذا صامت أمة دمحم 
ا٢بجب بيِب وبينهم وقت إفطارىم، اي موسى طوىب ٤بن عطش كبده وأجاع 

 رمضاف شهر ُب ا٤بؤمن استيقظ إذا»بطنو ُب رمضاف. اىػ. وُب ا٢بديث: 
 ،هللا يرٞبك قم :ا٤بلك لو يقوؿ تعاذل هللا وذكر جنب  إذل  جنب  من  وتقلب 

 ثوبو لبس إذا، و ا١بنة ُب ا٤برفوعة الفرش أعطو اللهم :الفراش لو يدعو قاـ فإذا
 قدمو ثبت اللهم :لو يدعو نعلو لبس وإذا ،ا١بنة حلل أعطو اللهم :لو يدعو
 وإذا ا١بنة، أكواب أعطو اللهم :لو يدعو اإلانء تناوؿ وإذا ،الصراط على
 هللا يدي بْب قاـ وإف وا٣بطااي، الذنوب من طهره اللهم :ا٤باء لو يدعو توضأ
 :ويقوؿ إليو هللا وينظر قربه، عليو ووسع ٢بده نور اللهم :البيت لو يدعو تعاذل

 دل: سأؿ يهودايً  أف عباس ابن عن يوُرو  «اإلجابة ومنا الدعاء منك عبدي
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وُب رمضاف ليلة شرفها  إرماضاً. فيو  ترمض  الذنوب  ألف: فقاؿ رمضاف؟ ٠بي
ٗؾَ ﴿هللا وكرمها وأعلى منارىا إبنزاؿ القرآف فيها حيث قاؿ تعاذل 

َ
آ أ ُٙ فِم إِجَّ َّۡجَٰ

ۡػرِ  ٌَ
أي أنزلو من اللوح احملفوظ إذل ٠باء الدنيا ُب الليلة ا٤بذكورة ٍب  ﴾لَۡيَْثِ ٱّۡ

ۡػرِ ﴿: ٦باىد قاؿأنزلو إذل األرض ٪بوماً،  ٌَ
. وبعد أف ا٢بكم ليلة ُب ﴾فِم لَۡيَْثِ ٱّۡ

بْب تعاذل عظيم قدرىا بكونو اختارىا من بْب سائر الليارل لنزوؿ القرآف نوه 
 ﴿بشرفها فقاؿ 

َ
آ أ َٔ ۡػرِ َو ٌَ

ا لَۡيَُْث ٱّۡ َٔ  ٍَ َٰ  لشأف التفخيم جهة على ستفهاـواال ﴾ۡدَرى
 كنهها إدراؾ أف بو ا٤براد اإلهباـ بطريق تنويوٌ والتشويق إذل خّبىا و  الليلة تلك
ٍب بْبَّ فضلها من وجوه  ا١بمة الفضائل من عليو ينطوي ٤با ابلسهل ليس

ۡػرِ َعُۡر  ﴿ثبلثة: األوؿ: قولو  ٌَ
ؽ   لَۡيَُْث ٱّۡ ۡٛ ِّۡه َش

َ
ٖۡ خ ِ  بِب  ُب  كاف : ٦باىد قاؿ ﴾ّٔ

 ألف ذلك فعل ٲبسي حٌب ٯباىد ٍب يصبح حٌب الليل  يقـو  رجل  إسرائيل 
 أي اآلية ىذه هللا فأنزؿ ذلك من وا٤بسلموف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فتعجب شهر،

 السبلح ٞبل الذي اإلسرائيلي لذلك شهر ألف من خّب ألمتك القدر ليلة
 فاستقصر الناس أعمار ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أري: أنس بن مالك قاؿ. و شهر ألف

 فأعطاه األمم سائر بلغو ما مثل األعماؿ من يبلغوا ال أف وخاؼ أمتو أعمار
. وال ٱبفى أف ألف شهر األمم لسائر شهر ألف من خّب وىي القدر ليلة هللا

تبلغ ٕبساب السنْب نيفًا وٜبانْب سنة فمن أحيا ىذه الليلة فكأ٭با عبد هللا 
تعاذل نيفًا وٜبانْب سنة ومن أحيا الشهر لينا٥با بيقْب فكأ٭با أحيا ثبلثْب قدراً. 

 وٯباء سنة أربعمائة هللا  عبد  الذي  إلسرائيلياب  القيامة يـو ٯباء أنو روىيُ و 
 فيقوؿ أكثر، ثوابو فيكوف سنة أربعْب هللا عبد وقد األمة ىذه من برجل

 العقوبة ٚبافوف كنتم ألنكم: فيقوؿ أكثر، ثوابو وأرى العدؿ أنت :اإلسرائيلي
ا َشضَن ٱ﴿ لقولو آمنْب كانوا دمحم وأمة فتعبدوف، ا٤بعجلة َٔ َٗج َو

َ
ٓۡ َوأ ُٛ َب ُ لُِيَكّؼِ  َّللَّ
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 ۡٓ ِٛ  الوجوثواابً.  أكثر عبادهتم كانت السبب فلهذا يعبدوف كانوا إهنم ٍب ﴾ذِي
ا﴿قولو تعاذل  الليلة ىذه فضائل من: الثاشل َٛ وُح ذِي ُث َوٱلؽُّ َُ ِ َلٰٓه َٕ

ۡ ُل ٱل ِٛٓ  َتََزَّ ِ بِإِۡذِن َرّب
ۡمؽ  
َ
ِٖ ُشّظِ أ والروح ىو جربيل عليو السبلـ وخصو ابلذكر ٤بزيد شرفو وعلو  ﴾ّٔ

قدره فكأنو تعاذل جعل ا٤ببلئكة كلهم ُب كفة وجربيل عليو السبلـ ُب كفة، 
ِٛٓ﴿وقولو  ِ يفيد تشوقهم إلينا ورغبتهم لزايرتنا وحبهم للقائنا  ﴾بِإِۡذِن َرّب

ٌٓ ِكَم ﴿فيستأذنوف رهبم ألجل ذلك فيأذف ٥بم. الوجو الثالث: قولو تعاذل  َٰ َل ـَ

ۡؽَِْف ٱَّۡىشۡ َضتَّ  َٔ أي ىي ليلة سبلـ تسلم ا٤ببلئكة فيها على ا٤بؤمنْب أو أهنا  ﴾ؽِ ىَٰ 
جزؿ ا٣بّبات وأعظم سبلمة من الشرور واآلفات فإف ا٤ببلئكة تنزؿ فيها أب

لقرآف الكرصل ُب من بدائع االسعادات وال ينزلوف فيها بشيء من ا٤بضرات. و 
ذكر ما كتب على ا٤بسلمْب من الصياـ الذي   أف هللا عز وجل قضية الصياـ

ُؽ َرَمَغانَ ﴿ٍب قاؿ  لى الذين من قبلهم من أىل الكتابُكتب ع ۡٛ فنوَّه هبذا  ﴾َش
القرآف، ٍب بْبَّ أنو ىدى للناس وبينات من ا٥بدى الشهر الذين أنزؿ فيو 

 واضحة حججاً  أي وبينات اإلسبلـ، مقاـ إذل للناس ىدى فيو أي والفرقاف
 هللا سوى ما وىو والباطل ا٢بق بْب الفرؽ ٙبقق وإذل اإلٲباف، ٙبقق إذل هتدي

 التعيْب إثر الَبغيب من الشهر ذكر ُب ما أًب و٤بااإلحساف،  مقاـ فيتحقق
ُٓ ﴿ فقاؿ ورخصة عزٲبة من فيو ما ذكر ُِٔ٘س َِٛػ  َٕٖ َش ٖ َشضَن َذ َٔ ۖ َو ُٙ ٕۡ َْۡيُط َؽ وَ ۡٛ ٱلشَّ

َىؽ   ـَ ۡو عَلَىَٰ 
َ
ة   َمؽِيًغا أ ُٓ ٱُّۡكۡصَط وَكِػَّ ُٓ ٱّۡحُۡصَط َولَا يُؽِيُػ ةُِس ُ ةُِس ۗۡ يُؽِيُػ ٱَّللَّ َعَؽ

ُ
يَّاٍم أ

َ
ٖۡ خ ِ ّٔ

ةَ  ٜاْ ٱّۡكِػَّ ُِْٕ ُۡ ُؽونَ َولُِت ُُ ٓۡ تَۡش َُّْس ٓۡ َوََّك َُٰس َػى َٚ ا  َٔ َ عَلَىَٰ  ًُِّرواْ ٱَّللَّ َُ أي على ىذه  ﴾َولُِت
ة أىل الكتاب ومتاركتهم انبمة الواضحة الٍب تعِب أواًل ٦بالطريق القوٲبة ا٤بستقي

وبذلك اليسر  ميريد هبسبحانو العسر! وهللا  ٤بؤمنْبدوف ابيري فإهنم ومفارقتهم
كما جاء ُب ا٤بعجم الكبّب  ملسو هيلع هللا ىلصماـ أىل الداللة بُعث صاحب الرسالة وإ
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 ابليهودية أبعث دل إشل»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص للطرباشل من حديث أيب أمامة هنع هللا يضر أف النيب
أثبت ا٢بق سبحانو كتاب  ٤بّاو « السمحة اب٢بنيفية بعثت ولكِب النصرانية وال

الصياـ لعباده وَرَفعهم إذل خبء جزائو وأهناىم إذل التكبّب على عظيم ما 
ىداىم إليو من توحيده واستخلفهم ُب شكر نعمتو ٗبا خو٥بم من عظيم 

ٍَ ﴿فضلو؛ هتيؤوا إذل رتبة اإلحساف فبشرىم ٗبطالعة قربو فقاؿ  َ ل
َ
د ـَ  َوِإَذا 

ِسيُب دَ ِقَتادِي َخّجِى وَإِنِّم ًَؽِ 
ُ
اِع إَِذا َدعَانِ يٌبۖ أ َٜةَ ٱزدَّ َوًَاَل ﴿و٫بوه قولو تعاذل  ﴾ۡق

 ُۚ ۡٓ َخِشۡب َُّس ـۡ
َ
ُٓ ٱۡدُقٜنِٓم أ وىذا الربط يساعدان على فهم أبعاد اإلٰباء  ﴾َربُُّس

الذي تعطيو داللة اآلايت، فاإلسبلـ رسالة ٠باوية تقف وراءه قوة تقرر ربوبية 
السلطات الٍب تقاـو ا٤بنهج الرابشل وٙبطم ربوبية هللا ا٤بطلقة ُب األرض وتدمر 

العبيد! وورود ذكر ربوبية هللا ُب اآلية يدؿ على أنو من أعظم ما يُطلب بو 
إذا قاؿ العبد: اي »إجابة الدعاء كما روى البزار من حديث عائشة مرفوعاً: 

 العبادة مخ والدعاء «رب أربعاً، قاؿ هللا تبارؾ وتعاذل: لبيك عبدي سل تعطو
 وُب سواه عما أملو انقطاع عند تعاذل هللا يدعو الداعي أف ابعتبار وذلك
 لسلطاف االفتقار إظهار الدعاء ُب أف كما واإلخبلص التوحيد حقيقة ذلك
 التذلل واستشعار العبودية ٠بة وىو والقوة ا٢بوؿ من التربؤ وفيو ا١ببار العزيز
 خّب من يريد فيما اإلجابة لك ضمن قد هللا أفأيها العبد  واعلم .الربوبية لعزة

 بك، يليق ال ا٤بطلب ذلك لكوف بك لطفاً  ٲبنعك وقد اآلخرة، وخّب الدنيا
َ  أجابك يكوف وقد  ُب ذلك فيعطيك وأنفع لك أصلح ىو وقتاً  لذلك وعْبَّ

 الكرامة لدار ذلك لك يؤخر وقد تريد، الذي الوقت ُب ال يريد الذي الوقت
 على كرصل تعاذل فإنو ورفده هللا نواؿ من تيأس فبل وأبقى، لك خّب وىو

 الذي وىو الكرصل سبحانو وا٠بو واألايـ، الليارل مرّ  على سحاء ونعمو الدواـ
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 يبارل وال أعطى سئل وإذا السؤاؿ فيجيب ُيسأؿ أف وٰبب اآلماؿ تتخطاه ال
 من فهذا يرضى، ال غّبه إذل حاجة رفعت وإذا أعطى ٤بن وال أعطى كم

 ابهلل، فأنز٥با حاجة بك هللا أنزؿ فإذا وإنعامو، إحسانو وٛباـ كرمو كماؿ
. سواه ما إذل تلتفت وال هللا، ذكر ُب عنها وغب هللا، مشيئة ٙبت واجعلها

 إرّل، منها لتفرغ ابلفاقة ابتليُتك إ٭با: النـو ُب رل قيل: العارفْب بعض قاؿ
 ابلغُب، لنفسي وحكمتُ  ابلفاقة و٠َبُْتك علّي، فيها وتتوكل لدّي، هبا وتتضرع

 معونٍب، عنك قطعتُ  بغّبي وصلَتها وإف ابلغُب وصلُتك يب وصلَتها فإف
 .ابيب عن لك طرداً  أسبايب، من أسبابك وحسمتُ 

  «وٙبج البيت إف استطعت إليو سبيبل» :قولو

، والكسر لغة ٪بد ،ا٢بج بفتح ا٢باء وكسرىا ٗبعُب واحد، والفتح لغة ا٢بجاز
بِيلٗ وَ ﴿قاؿ تعاذل  ـَ َخَؽاَع إِلَۡيِٙ  ـۡ ِٖ ٱ َٔ ِ عَلَى ٱلنَّاِس ِضزُّ ٱلَۡبۡيِج   آدـ حجو وقد ﴾اَّلِلَّ

وا٢بج تعَبيو األحكاـ ا٣بمس فيكوف: فرضاً  حجو،  إال  نيب  من  ما األنبياء، ٍب
من أركاف اإلسبلـ وقد ورد الركن ا٣بامس وواجباً وحراماً ومكروىاً وسنة. وىو 

ْ ﴿بعض الرواايت، قاؿ تعاذل ُب  ذكره ٜا ُّٕ ِ ح
َ
ِ  َوأ َؽةَ َّلِلَّ ٕۡ  ُبنزلت  اآليةو  ﴾ٱدۡرَزَّ َوٱُّۡك

 ا٤بشركْب، ٙبت حكم ا٢براـ ا٤بسجد كاف أف وقت للهجرة السادسة السنة
 بشارة ذكره ففي ا٤بشركْب بيد ا٢بج كاف إذ يومئذ، وجب قد يكن دل وا٢بج

 فعل بوصف ا٤بتعلق األمر ىذا وِمثل ا٤بسلمْب، قبضة ُب يصّب أف يوشك أبنو
 مراداً  الفعل بوصف األمر ٯبيء أف: األوؿ: وجهْب على العرب كبلـ ُب يقع
تِى ﴿ تعاذل قولو نظّب الصفة تلك على وىلة أوؿ من الفعل ٙبصيل بو َٕ َّٓ ِٗۡك ِ ح

ُ
َولِأ

َخُػونَ  ۡٛ ٓۡ َت َُّْس ٓۡ َوََّك  أف بعد إٛبامها ال األمر أوؿ من وافرة أعطيها أي ﴾َقَْۡيُس
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 واإلٛباـ ٦باز، وال بكناية ليس التعبّب ضروب من ضرب وىذا انقصة كانت
 إبٛباـ يؤمروا أف يصح ال إذ الشروع إٯباب منو مراد الشافعية السادة عند
 الشيء، إكماؿ: والثاشل وابتداءه، إنشاءه أراد أنو فعلم فيو يدخلوا ودل ا٢بج

 وفتنة بشرؾ مشوبْب وعمرة حجاً  يكوف أال والعمرة ا٢بج إكماؿ معُب ويكوف
 طرؽ ومن الشرؾ، إزالة جوب إذل تُلّوح والٍب قبلها الٍب ابآلايت أنسب وىذا
 عز هللا من والتحريض التهييج فكاف السابقة ابآلايت إليو ا٤بشار القتاؿ إزالتو
 القرآف، معجزات من وىذا الكتاب أىل من وتطهّبه البيت ىذا لتحرير وجل

على ا٤بشاعر السيطرة  حاولت يةاألوذل والثان وىابيةالدولة ال ومعلـو أف
عرب السطو الوحشي على ا٢بجاج إال أنو دل تقم للحفاة العراة دولة ا٤بقدسة 

والٍب ُأشّب إليها ُب رواية أيب   أذف هللا بقياـ دولتهم الثالثةُب ا٢برمْب حٌب
 ٗبثابة سبلـال عليو جربيل وحديثىريرة ُب الصحيحْب دوف ذكر ا٢بج، 

 وجازتو على وىو األرض ُب إسرائيل بِب استخبلؼ مرحلة ُب للدين ٘بديد
 وهو٫ب ،الشريعة لعلـو أصبلً  اعترب حٌب وفّبة وعوائد كثّبة فوائد على اشتمل
عن طلحة بن عبيد هللا قاؿ: جاء رجل إذل رسوؿ هللا من  اه الشيخافما رو 

أىل ٪بد اثئر الرأس نسمع دوي صوتو وال نفقو ما يقوؿ حٌب دان من رسوؿ 
ٟبس صلوات ُب »: ملسو هيلع هللا ىلصفإذا ىو يسأؿ عن اإلسبلـ فقاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ال، إال أف تطوع وصياـ شهر » فقاؿ: ىل عليَّ غّبىن؟ قاؿ: «اليـو والليلة
وذكر لو رسوؿ هللا  «ال، إال أف تطوع»فقاؿ: ىل عليَّ غّبه؟ قاؿ:  «رمضاف

قاؿ: فأدبر  «ال، إال أف تطوع»الزكاة، فقاؿ: ىل عليَّ غّبىا؟ قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص
صلى الرجل وىو يقوؿ: وهللا ال أزيد على ىذا وال أنقص منو فقاؿ رسوؿ هللا 

ومثلو حديث وفد عبد القيس الذي ذكر  «أفلح إف صدؽ»: ليو وسلمهللا ع
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احفظوىن »وقاؿ ُب آخر ا٢بديث:  «وأف تعطوا ا٣بمس من ا٤بغنم»فيو: 
 الزماف ابعتبار ا٤برحلة ىذه يشمل "وراءكموقولو " «وأخربوا هبن َمن وراءكم

 فهذه. ا٤بغنم من ا٣بمس ذكر خص ولذلك العراة ا٢بفاة قتاؿ على ٙبريضاً 
الرواايت الٍب دل يرد فيها ذكر ا٢بج تشّب إذل الفَبة الٍب سقطت فيها قبلة 

لم الذي وعليو فإف ا٤بس -وهللا ورسولو أعلم  - ا٤بسلمْب ٙبت حكم ا٤بشركْب
ة ا٤بشركْب ُب مناسك ا٢بج ٲبتنع وجوب ا٢بج تاركال ٲبلك القدرة على م

 عليو.

َٖ ٱلوَ ﴿وقد استهلت سورة ا٢بج بذكر أولياء الشيطاف  ِٔ ِ ٖ يَُخَِٰػُل فِم ٱَّللَّ َٔ نَّاِس 
ْۡم   ُِۡر ِق ؽِيػ  َوَيخَّ  ةَِن َّٔ   ٖ  َشۡيَطَٰ

 دليلٍب انتقل إذل الكبلـ عن جدا٥بم بغّب  ﴾تُِف شُظَّ
 النظر بطريق مادعائه ثباتإ ذلإ بو التوصل ٲبكن معليه فاض عقلي

 ذلإ افتقار ببل قلوهبم من نبع قد لدشل صريح وكشف ُىدى الو  واالستدالؿ
 ودليل وال كتاب منّب ا٤بطالب منها يستنتج الٍب العادية الوسائل مقدمات

 نشأ ماإنو  بل الفياض ا٤ببدأ من وا٢بقائق ا٤بعارؼ لفيضاف خلده ينور نقلي
 متابعة من ا٢باصل التقليد ٧بض من الإ اجملادالت من ممنه نشأ ما عمـو

ٍب انتقلت اآلايت إذل كشف ىؤالء ا٤بنافقْب . الغالبة وا٣بيالية الوٮبية القوى
النفعيْب الذين يعبدوف هللا على حرؼ! فهم متأرجحوف قابلوف لبلنقبلب ُب 
أي ٢بظة! يتذبذبوف بْب معسكر اإلسبلـ ومعسكر الكفر ويَببصوف 
اب٤بسلمْب الدوائر! ٍب أردؼ بلهجة التحدي الساخرة ٥بم لشكهم بوعد النصر 

ذي يعّجزىم سبحانو عن الوصوؿ إذل السماء لقطع للمسلمْب ُب الوقت ال
ن َّّٖ ﴿أسباب النصر عن اجملاىدين الذين عجزوا عن استئصا٥بم 

َ
ُّٖ أ ـُ ٖ َشضَن َح َٔ

ِۡ يُؼۡ  َٚ ۡؽ  ـُ َْۡي٘ َؽۡف وَ ٌۡ َّٓ لَۡي آِء ُث َٕ ُػۡد بَِفَتٍب إِلَم ٱلفَّ ٕۡ َْۡي ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽةِ وَ ُ فِم ٱزدُّ ِٚبَنَّ يَُ٘صَطهُ ٱَّللَّ
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ا يَنِيُؾ ََ  َٔ ُػدۡ ﴿والضمّب ا٤بستَب ُب قولو  ﴾ۡيُػهُۥ  ٕۡ َْۡي عائد على ا٤بنافق الذي  ﴾وَ
آءِ ﴿يعبد هللا على حرؼ، واألمر ُب قولو  َٕ ُػۡد بَِفَتٍب إِلَم ٱلفَّ ٕۡ َْۡي للتعجيز،  ﴾وَ

واآلية ُنسجت على إٯباز جليل، ُشبهت حالة استبطاف ا٤بنافقْب الكفر 
ق وحالُة ترّددىم بْب ا٤بسلمْب وبْب الكفار ٕبالة وإظهارِىم اإلسبلـ على حنَ 

ا٤بغتاظ ٩با صنع فقيل ٥بم: عليكم أف تفعلوا ما يفعلو أمثالكم ٩بن مؤلىم 
وذلك هتكم هبم ُب  -فموتوا بغيظكم  -الغيظ وضاقت عليهم ُسبل االنفراج 

 أهنم ال ٯبدوف غُب ُب شيء من أفعا٥بم وإنذار ابستمرار فتنتهم ُب الدنيا مع
وىو ا٣بسراف ُب اآلخرة...وكذلك أنزؿ ا٤بوذل آايت بينات واضحات جليات 

اشتملت اآلايت السابقة على بياف  ٤بّا، و سبحانو وتعاذل يهدي من يريد
جداؿ ا٤بتبوعْب ُب دين هللا وصياغة دين لكل أمة كاف ذلك مثارًا ألف 

ٜاْ  إِنَّ ﴿ ألف كل أمة تدَّعي أهنا على ا٢بقيتساءؿ عن الدين ا٢بق  ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ٱز
َٰتِـِٔ  ْ َوٱّصَّ اُدوا َٚ  َٖ َِّذي ٓۡ َوٱز ُٛ َ٘ ُِ ةَۡح َ َحۡىِط ْ إِنَّ ٱَّللَّ ٜٓا ۡشَطُك

َ
َٖ أ َِّذي ُشَٜس َوٱز َٕ ۡ يَن َوٱلنََّصََٰؽىَٰ َوٱل

َٜۡم  ثِ يَ َٕ يكوف يـو  عياف واألعوافأف الفصل بْب األ فبينت ىذه اآلية ﴾ٱٌَِّۡحَٰ
ٍب انتقل الكبلـ عقب ذلك إذل ذكر يا، القيامة إذ دل تفدىم ا٢بجج ُب الدن

صدىم عن اإلسبلـ وا٤بسجد ا٢براـ وٙبريض ا٤بؤمنْب على تطهّبه وىو 
بْبَّ تعاذل أنو جعل لكل أمة منسكًا فقاؿ ٍب مسبَّب على التأذين اب٢بج 

٥بؤالء ا٤بستخلفْب كما مكن ألشياعهم ابألمس  مكن الذي ىو أنو ؤكداً م
 من منهم كل جبلة ُب خبأ ما وإظهار العباد امتحاف ألجل الشريعة نصبَ و 

ث  ﴿ وكفراف وشكر وعصياف طاعة َّٔ
ُ
ج َوِّصُّظِ أ َٔ َ٘ا  ْۡ َٓ ٱَفصٗ َسَك ـۡ ُؽواْ ٱ َُ ا ض لَِّيۡؼ َٔ ِ عَلَىَٰ  َّللَّ
  َٰٙ ٓۡ إَِل ُس ُٛ َٰ ِۗ وَإَِل ِٓ َٰ َٗۡع

َ
ثِ ٱلۡأ َٕ ِٛي ٖۢ ةَ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ۥٓ  َرزََر ِْ َوَِٰضػ  وَسَُر ـۡ

َ
ِط أ ْۗۡ َوَبّضِ ٜا ۡغتِتِينَ ُٕ ُٕ ۡ والنسك  ﴾ٱل

 التنكّبو ، ا٤بعروؼ اليـو اب٤بسلخ الذي تراؽ فيو الدماء ىو موضع القرابف ىنا
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ج﴿ قولو ُب  ا١بعل إسناد ىو الفائدة و٧بل متعدداً  ال واحداً  أي لئلفراد ﴾ضَفصٗ َٔ
َٓ ٱ﴿ قولو ذلك على دؿ وقد ا١ببللة ضمّب إذل ـۡ ْ ٱ ُؽوا َُ ِ لَِيۡؼ  عليو وأدؿ ﴾َّللَّ

َٰٙ  ﴿ بقولو التفريع ٓۡ إَِل ُس ُٛ َٰ ۥٓ  وَإَِل ِْ َوَِٰضػ  وَسَُر ـۡ
َ
ْ أ ٜا  منسك ٥بم ا٤بسلمْب أف وا٤براد ﴾ُٕ

ا٤بشركْب الذين اتبعوا الشيطاف وزعموا أهنم أىل السنة  وُب ىذا ردٌّ على واحد
 ابجتناب األمرملة إبراىيم وىو مرتب على  اتّباع يفيد والكبلـوالقرآف! 

واجتناب الكذب بقو٥بم: ىذا حبلؿ وىذا حراـ وبزعمهم أهنم على  الشرؾ
َل ﴿ الزور قوؿىو معُب و جادة التوحيد  ٜۡ ًَ ْ ٜا ِٖ َوٱۡسَخجُِت ۡوَثَٰ

َ
َٖ ٱلۡأ ِٔ ْ ٱلؽِّۡسَؿ  ٜا وَٱۡسَخجُِت

ورِ  ِ  ٪٢ٱلؾُّ  ونفي هللا توحيدُب  القوؿ صدؽ ففإ ﴾ َدَُۡر ُمۡضِطكِيَن ةِِٙۦُضََ٘ىآَء َّلِلَّ
ا٢برمات. وا٤براد من ذكر اسم هللا أف يقوؿ: ابسم هللا وهللا  أعظم عنو الشركاء

 جليل وأعلى كل من وأنزه أجلكبّب و  كل من أكربتعاذل  أنو أكرب، وا٤بعُب
 من أكرب ىو بلما يصل إليو الفهم  كل من وأعظم الوىم ُب يقع مامن كل 

 هللا" واإلجبلؿ التعظيم معُب ُب للعرب لفظة أبلغ: ويقاؿ شيء إليو يقاس أف
شيء فكيف ُيشَرؾ ُب ُحكمو ويبارى ُب  كل من أكرب أبنو صفةو  أي أكرب"

ُٓ ﴿أمره؟! وىذا نظّب ما أمر هللا بو ُب سورة األنعاـ من قولو  ـۡ ا ُذََِؽ ٱ َّٕ ْ مِ ٜا وَصُطُ
ِِٔ٘ينَ  ُ٘خٓ أَـِبَيَٰخِِٙۦ ُمۡؤ َُ ِ َقَْۡيِٙ إِن  ْ ﴿إذل قولو  ﴾ٱَّللَّ ٜا ُزُْ

ۡ
ِ َولَا حَأ ُٓ ٱَّللَّ ـۡ ؽِ ٱ

ََ ٓۡ يُۡؼ َ ا ل َّٕ ِم
 ۡۗ ۥ َّىِۡفي  ُٙ ِ ﴿والكبلـ مرتب على اإلقرار ٕبكميتو عز وجل  ﴾َقَْۡيِٙ َوِإَّٗ َُۡر ٱَّللَّ َذَن

َ
أ

 ٕٗ َُ ۡبَخِغي َض
َ
ُۚ خ لٗا َىطَّ ُٔ َُِتََٰب  ُٓ ٱّۡ َٗؾَل إِلَۡيُس

َ
َِّذٓي أ َٜ ٱز ُٚ َُِتََٰب ا َو ُٓ ٱّۡ ُٛ َٖ َءاَتۡيَجَٰ َِّذي َوٱز

 َّٗ
َ
َٜن خ ُٕ ل  َحۡكَْ ََزَّ ُٔ ۥ  ُٙ  ٍَ ِ ّب ِٖ رَّ ّٔ َٖ ٌَِري ٕۡ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ  َّٖ ِۖ وَلَا حَُسَٜج وإنو من السخرية  ﴾ةِٱدۡرَّيِ

ٗبكاف أف يتظاىر بذكر اسم هللا من ينازعو سبحانو تعاذل ُب حكمو! وُب 
حٌب ال يكوف  ا٤بستهزئْبتوجيو للمسلمْب اب٤بباينة بينهم وبْب سورة ا٢بج 

راية وشعار أو ٦برد كلمة تقاؿ ابللساف، فلكل  اإلسبلـ ٦برد عنواف أو ٦برد
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أمة شرعة ولكل أمة منهاج ولكل أمة قبلة ولكل أمة منسك، وقد تضمن 
ُب أماكن إىراؽ الدماء ألهنم دل يدينوا دين ا٢بق ابالعَباؼ  ٗبفارقتهماألمر 

ه من تقوى القلوب كما أخرب إف تعظيم حرمات هللا وشعائر  .ٕباكمية هللا
ِ وَ ﴿ عبلـ الغيوب ٓۡ َشَعٰٓهَِؽ ٱَّللَّ ِ ـّ ٖ ُحَك َٔ ۖ َو ٍَ ِ َٰل ُِْٜب َذ ٌُ َٜى ٱّۡ ٌۡ ا ِٖٔ َت َٛ والشعائر ما  ﴾إِجَّ

جعل عبلمة على أداء عمل من أعماؿ ا٢بج والعمرة وىي ا٤بواضع ا٤بعظمة 
مثل ا٤بواقيت الٍب يقع عندىا اإلحراـ، ومنها البلد ا٢براـ وا٤بسجد ا٢براـ 

روة وعرفة وا٤بشعر ا٢براـ ٗبزدلفة ومُب وا١بمار والُبدف والكعبة وا٤بقاـ والصفا وا٤ب
و٠ُبيت بذلك ألهنم ٯبعلوف فيها ِشعاراً، والِشعار العبلمة أبف يطعنوا ُب جلد 
جانبها األٲبن طعنًا حٌب يسيل منو الدـ فتكوف عبلمة على أهنا نُذرت 

تعاذل إليو أرشد للهدي، وتعظيم الشعائر إ٭با يكوف ابالنقياد هلل وتوحيده كما 
َٰٙ  ﴿ بقولو ٓۡ إَِل ُس ُٛ َٰ ۥٓ  وَإَِل ْ َوَِٰضػ  وَسَُر ٜا ُٕ ِْ ـۡ

َ
إذ كاف قد جعل لكل أمة منسكاً  أي ﴾أ

أعدائو، وأصل النظم: فللو أسلموا ألف إ٥بكم فقد نبهكم إذل توحيده ومتاركة 
ابلظاىر  االنقياد سهولة ىو اإلسبلـ وكاف ابإلسبلـ أمر و٤با، إلو واحد
 ٮبا اللذين والتواضع الطمأنينة منشأ وكاف مشاخة وال كرب غّب منوالباطن 

 لوضع الطالب سالرأ ا٤بكشوؼ ا٤بخيط من ا٤بتجرد اجا٢ب ٢باؿ شيء أنسب
 رتب على ينا٢بائز  على سبحانو أقبل ،عوراه لسَب آصاره وٚبفيف أوزاره

ۡغتِتِينَ ﴿ فقاؿ وا١ببلؿ ا١بماؿ وخبلؿ الكماؿ ُٕ ۡ ِط ٱل  ا٤بتواضع وا٤بخبت ﴾َوَبّضِ
ۥٓ ﴿وتقدصل اجملرور ُب  ،ا٣باشع ْ وَسَُر ٜا ُٕ ِْ ـۡ

َ
 ومن .للحصر أي أسلموا لو ال لغّبه ﴾أ

 يقلعوا أبف ا٤بشركْب وخطاب الشرؾ نفي على االستدالؿ :سورة ا٢بج أغراض
 ُب اجملادلة وعن ابأللوىية والربوبية تعاذل هللا ابنفراد االعَباؼ ُب ا٤بكابرة عن

 مينصرى وال شيئاً  عنهم غِبي ال فالشيطا وأف ف،الشيطا لوساوس اتباعاً  ذلك
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 علم إذل يستندوف ال أبهنم الوحدانية ُب مجدا٥ب وتفظيع، اآلخرة وُب الدنيا ُب
، وأهنم ال يؤمنوف ابلبعث واليـو الناس ليضلوا ا٢بجة عن يعرضوف وأهنم

 ملل إذل الناس افَبؽ بو أمر ا٢بق والباطل بْب األمم اختبلؼ وأفاآلخر، 
 وجزاء ا٢بق أىل جزاء ٤بشاىدة بينهم الفصل يـو ىو القيامة يـو وأف كثّبة
 لكل فكاف هللا أمر ُب اختصموا خصماف وا٤ببطلْب ا٤بهتدين وأفالباطل،  أىل
 السبلـ عليو إبراىيم سنة عن بتكربىم هبم تعريضُب السورة و ، جزاؤه فريق
 أصل ُب ٱبالفونو وىم بيتو وأمناء دينو ٞباة أهنم وٰبسبوف إليو ينتموف الذي
 فكفروا ا٤بنافع من ا٢بج مشروعية ُب عليهم هللا من ٗبا ٥بم وتذكّب، الدين
 الرسل دعوة تلقوا الذين الغابرة ابألمم اإلسبلـ دعوة تلقي ُب وتنظّبىم، نعمتو

 فبل مثلو هبؤالء ٰبل أف يوشك وأنو، العذاب هبم فحل والكفر ابإلعراض
 وُب قبلهم من لؤلمم أملى كما ٥بم هللا من إمبلء فإنو العذاب أتخّب يغرىم
 دايرىم من وأخرجوىم فتنوىم الذين على النصر بعاقبة للمؤمنْب بشارة ذلك
ِ ﴿ حق بغّب لَا َدۡذُف ٱَّللَّ ٜۡ َ ۗۡ َول ُ َ٘ا ٱَّللَّ ٜاْ َربُّ ُ ٜل ٌُ ن َح

َ
َّٓا أ ُِۡر َضّيٍ إِل ِٖٔ دَِيَٰؽِِٚٓ ةَِن ٜاْ  ۡعؽُِس

ُ
َٖ أ َِّذي ٱز

ٓ ةَِتۡكظ  ٱلنَّ  ُٛ ۡج  اَس َبۡكَغ َٔ ّػِ ُٛ َّ ُِٔف َوبَِيف  ل َٰ ُٓ ٱ َضَن ـۡ ا ٱ َٛ ُؽ ذِي ََ َسَِٰشُػ يُۡؼ َٔ ِ َوَضََْنَٰت  َو َّللَّ
رُِرٗ  لَا﴿وقولو  ﴾اََ ٜۡ َ حرؼ امتناع لوجود، فما نراه من ىدـ دور العبادة دليل  ﴾ل

على امتناع التدافع، وىذا يُهيب أبىل اإلسبلـ إذل التألب على مقاومة أىل 
 يفسد الشيطاف أبف وا٤بؤمنْب والسبلـ الصبلة عليو رسولو هللا سلىو  الشرؾ.

 يلقي ما ويبطل دينو ٰبكم هللا ولكن الرسل دعوة آاثر الضبللة أىل قلوب ُب
 التنويو وفيها، القرآف آايت وينكروف يعرضوف الكافرين ترى فلذلك الشيطاف
 وبغض القرآف بكراىيتهم الكفار ووصف وصرب ٖبشية لو وا٤بتلقْب ابلقرآف
 األرض ُب والتمكْب النصر وضماف ابلقتاؿ للمسلمْب اإلذفوفيها  بو، ا٤برسل
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 فقاؿ ا٤بشركْب ٨بادعة من ا٢بذر وجوب إذل سورةآخر ال ُب تعاذل نّبو ، ٍب٥بم
ث  ﴿ َّٔ

ُ
ج ِّّصُّظِ أ َٔ َ٘ا  ْۡ ٍَ َسَك َّ٘ ۖ وَلَا يَُجَٰؾُِخ ٜهُ ُُ ـِ ٓۡ َٗا ُٚ ۡمؽِ َفصًض 

َ
أي ُب ا٣ببلفة  ﴾فِم ٱلۡأ

ث  ﴿وا٢بكم! واآلية وردت بعد قولو  َّٔ
ُ
ج َوِّصُّظِ أ َٔ َ٘ا  ْۡ َٓ ٱَفصٗ َسَك ـۡ ْ ٱ ُؽوا َُ ِ عَلَىَٰ ض لَِّيۡؼ َّللَّ

 ٖۢ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ا َرزََر َٔ   َٰٙ ٓۡ إَِل ُس ُٛ َٰ ِۗ وَإَِل ِٓ َٰ َٗۡع
َ
ثِ ٱلۡأ َٕ ِٛي ۥٓ  ةَ ْ َوَِٰضػ  وَسَُر ٜا ُٕ ِْ ـۡ

َ
وَلَا ﴿عليو قولو  ليبِب ﴾أ

 ۡ ٍَ فِم ٱل َّ٘ ٍَ يَُجَٰؾُِخ ِ ۡمؽِ  َوٱۡدُع إِلَمَٰ َرّب
َ
 بّْب تعاذل انفراده ابإل٥بية في اآلية األوذلف ﴾أ

 من لوجهو خالصاً  ونواىيو ألوامره واالمتثاؿ الكلي ابالنقياد وفرّع عليو األمر
ولذلك قاؿ ابلربوبية  إفراده تعاذلذل إ دعوة ، وُب اآلية الثانيةإشراؾ شائبة غّب

﴿ ٍَ ِ  -وهللا أعلم  -إذل توحيد الربوبية، وا٤بقصود من اآلية  أي ﴾َوٱۡدُع إِلَمَٰ َرّب
 يلقيو ٗباإلزامهم ابتّباعك والثبات على التوحيد ثبااًت ال يطمعوف أف ٱبدعوؾ 

وا لك فلهم شرعتهم ولك ليزيلوؾ عنو فإف دل يستجيب الشبو من إليهم الشيطاف
تعاذل  حسبما ينطق بو قولوشرعة أخرى و٥بم منهاجهم ولك منهاج آخر 

َ٘ا ِّصُّظ  ﴿ ْۡ اٗسا َسَك َٛ ۡ٘ ِٔ ٓۡ ِشۡطَقٗث َو وىو ا٤بعُب ا٤بعرب عنو ابلنسك ُب اآلية  ﴾ُِٔ٘س
ث  ﴿الثانية  َّٔ

ُ
َ٘ا  ِّّصُّظِ أ ْۡ جَسَك ٜهُ َٔ ُُ ـِ ٓۡ َٗا ُٚ  ىو ا٤بنسكقاؿ اإلماـ الرازي:  ﴾َفصًض 

 وىو القفاؿ واختيار عطاء رواية ُب عباس ابن قوؿ وىو وا٤بنهاج الشريعة
َ٘ا ِّصُّظ  ﴿ تعاذل لقولو األقرب ْۡ اٗسا َسَك َٛ ۡ٘ ِٔ ٓۡ ِشۡطَقٗث َو نَسك. اىػ. ﴾ُِٔ٘س

َ
 اسم: وا٤ب

 القرابف: ومنها ا٢بج أعماؿ ُب وشاع العبادة النسك وأصل النُُّسك، مكاف
ث  ﴿ بقولو إليو ا٤بشار َّٔ

ُ
ج َوِّصُّظِ أ َٔ َ٘ا  ْۡ َٓ ٱَفصٗ َسَك ـۡ ْ ٱ ُؽوا َُ ُٛ ض لَِّيۡؼ ا َرزََر َٔ ِ عَلَىَٰ  ٖۢ َّللَّ ِ ّٔ  ٓ

 ِٓ َٗۡعَٰ
َ
ثِ ٱلۡأ َٕ ِٛي  قولو على عطف والكبلـ القرابف، موضع ىو ىنا فالنسك ﴾ةَ

ٓۡ َشَعٰٓهَِؽ ﴿ تعاذل ِ ـّ ٖ ُحَك َٔ ۖ َو ٍَ ِ َٰل ُِْٜب َذ ٌُ َٜى ٱّۡ ٌۡ ِٖٔ َت ا  َٛ ِ وَإِجَّ َجَٰىُِف  ٢٬ٱَّللَّ َٔ ا  َٛ ٓۡ ذِي َُّس
  ِ َس

َ
آ إِلَم ٱلَۡبۡيِج ٱَّۡكخِييِ  إِلَمٰٓ أ َٛ ُّْ َّٓ َمحِ ى ُث َفّمٗ  ا٤بؤمنْب، مع الكبلـ تتمة من وىو ﴾ُّٔ

 إذ التعريض بطريق ابلدين ا٤بتبلعبْب ا٤بشركْب على الرد ىذا من وا٤بقصود
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 أماكن ُب تاركتهمم الكبلـ تضمن وقد! أىوائهم حسب على آ٥بة اٚبذوا
 دل ألهنم ذابئحهم لٙب ال العراة ا٢بفاة، فأنشؤوىا الٍب ا٤بساخل أي الدماء إىراؽ
 أبدايهنم الشرؾ أمور وخلطوا غّبه بعبادة هللا عبادة وشابوا ا٢بق دين يدينوا
وإف الطريق لتمكْب الناس،  على ىواوموّ ُب ا٢بكم والعبادة  آ٥بة واواٚبذ

ِّّصُّظِ ﴿اإلسبلـ وٙبقيق نظامو ا٤بتفرد ال ٲبكن أف يلتقي مع طريق أىل الكتاب 
ث   َّٔ
ُ
ج أ َٔ َ٘ا  ْۡ ٍَ َسَك َّ٘ ۖ وَلَا يَُجَٰؾُِخ ٜهُ ُُ ـِ ٓۡ َٗا ُٚ ۡمؽِ َفصًض 

َ
وىكذا جعل هللا لكل أمة  ﴾فِم ٱلۡأ

ۡمؽِ ﴿منسكًا ىم انسكوه ومنهجًا ىم سالكوه، واسم 
َ
ىنا ٦بمل مراد بو  ﴾ٱلۡأ

ا٢بكم ابلقرينة، وأصحاب ميثاؽ الدرعية يزعموف أهنم على ملة إبراىيم فكاف 
ث  ﴿قولو تعاذل  َّٔ

ُ
ج ِّّصُّظِ أ َٔ َ٘ا  ْۡ ٜهُ َسَك ُُ ـِ ٓۡ َٗا ُٚ كشفاً لشبهتهم إذ أف ا٢بج رمز   ﴾َفصًض 

توحيد هللا، وبيت هللا مركز حكم ا٤بسلمْب، وىذا احململ ىو ا٤بناسب لتناسق 
مائر العائدة على ا٤بشركْب من أىل الكتاب ألف ىذه السورة نزلت الض

اب٤بدينة، فجاء التحذير لؤلمة ا٤بسلمة أال تدع لؤلمة ا٤بشركة فرصًة ٤بنازعة 
وآية ا٢بج ٙبذر من الشعائر التعبدية وبْب ا٢بكم... ا٢بكم، واآلية تربط بْب

الكرصل، وكانت  مكرىم ُب إبطاؿ ا٢َبَكمية وىي تتضمن فحوى رسالة القرآف
ي ا٤بتاركة ىي الطريقة ُب التعامل مع ىؤالء ا٤بشركْب خبلؿ أكرب اجتماع عا٤ب

ٓۡ َولَِم ﴿تعاذل  حسبما ينطق بو قولو للمسلمْب ُب موسم ا٢بج ُُ٘س ٓۡ دِي َُّس
 ِٖ إذ ال لقاء بْب ا٢بق والباطل، ٫بن ىنا وأنتم ىناؾ، لنا أعمالنا ولكم  ﴾دِي

ُ ﴿ق بيننا وبينكم...وُب قولو أعمالكم، ال معرب وال طري ِِ ٱَّللَّ ٌُ َوِإن َجََٰػلَُٜك َذ
ُْٜنَ  َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ

َ
تفويض أمرىم إذل هللا تعاذل وىو كناية عن قطع اجملادلة  ﴾أ

ابلوعيد واإلنذار بكبلـ موّجو صاحل ٤با يتظاىروف بو  معهم وإدماج بتعريضٍ 
 ويُزيلوا ا٢بقواع اجملادلة ابلباطل لُيدحضوا من تطلب ا٢بجة و٤با يعملونو من أن
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ٓۡ وَ ﴿و٤با ُب نفوسهم من إبطاف العناد كقولو تعاذل  ُٛ ۡ٘ ۡقؽِۡض َخ
َ
ٓ وَأ ُٛ ۡؽ إِجَّ ـِ ٱَٗخ

ُؽونَ  ـِ َ٘خ دعا إذل اإلعراض عن ا١بداؿ معهم أعقب معّجبًا من شأهنم  ٤بّاو  ﴾ُّٔ
ِ َوَيۡكُتُػوَن ﴿ُب مكابرهتم وإصرارىم على عبادة اآل٥بة واٚباذ الشركاء  ِٖٔ ُدوِن ٱَّللَّ

 ٗ٘ َْۡطَٰ ـُ ٓۡ ُحََّزِۡل ةِِٙۦ 
َ ا ل ٓ ةِِٙۦ َٔ ُٛ َ ا َّۡحَؿ ل َٔ ٓ  ا َو ْۡ وا٤بعُب: جادلوؾ ُب الدين بعد ما  ﴾ِق

رأوا الدالئل البينات وا٢بجج الواضحات مستمرين على عبادة ما ال يستحق 
رسلو وُب كتبو وشرائعو،  العبادة ودل يُنزؿ بو هللا أمرًا إ٥بيًا واردًا على أْلسنة

وإسناد نفي العلم إليهم منظور فيو إذل الغرض التعريضي وىو ا٤بكابرة والعناد، 
ِٖٔ َِّٗطُر  وَ ﴿وُب قولو تعاذل  ِٕيَن  ِ َْٰ

ا لِْظَّ من ا٤ببالغة ُب اإلقناط ما ال ٱبفى!  ﴾َٔ
أي أهنم عبدوىم رجاء النصر، وما للمشركْب من نصّب كما حكى سبحانو 

﴿ ۡٓ ِٖٔ ُدوِِٗٙۦ لَا يَۡفَخِؽيُكَٜن َٗۡصَطُك َٖ حَۡػُقَٜن  َِّذي وُب سورة ا٢بج دعوة إذل  ﴾َوٱز
متاركتهم ُب أكرب اجتماع عا٤بي ُب موسم ا٢بج كما كانت ا٤بتاركة بْب 

وا٤بسلم الذي ال ٲبلك القدرة ا٤بشركْب وا٤بسلمْب قبل فتح مكة أايـ ا٢بج، 
فبل تقارب  ج ٲبتنع وجوب ا٢بج عليو،ة ا٤بشركْب ُب مناسك ا٢بفارقعلى م

وال ٛبييع وال إدىاف بدءًا من مناسك ا٢بج وأماكن العبادة وإىراؽ دماء 
ا٥بدي...وما ٲبكن أف يلتقي اإلسبلـ وا١باىلية ُب منتصف الطريق وال ُب أي 
طريق، وذلك حاؿ اإلسبلـ مع ا١باىلية ُب كل زماف ومكاف، جاىلية األمس 

ية الغد كلها سواء ال تقاـ عليها قنطرة للعبور وإ٭با ىو وجاىلية اليـو وجاىل
الرباء الكامل الذي يستحيل فيو التوفيق، ومتابعة ا٤بسلم لبِب إسرائيل ُب أدسل 

يعِب بعد الذي جاءه من العلم جزئية ال تعتمد على االعَباؼ بسلطاف هللا 
ئح من اإلسبلـ إذل الشرؾ، وقد حذر ا٤بوذل سبحانو من أكل ذاب وخروج

ُٓ ﴿ا٤بشركْب وقرف ذلك ابلشرؾ وقوؿ الزور  َٰ َٗۡع
َ
ُٓ ٱلۡأ َّْۡج َُّس ِض

ُ
ا ُحۡخلَىَٰ َوأ َٔ َّا  إِل
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 ۖ ۡٓ ِٖ  َقَْۡيُس ۡوَثَٰ
َ
َٖ ٱلۡأ ْ ٱلؽِّۡسَؿ ِٔ ٜا ورِ  وَٱۡسَخجُِت َل ٱلؾُّ ٜۡ ًَ 

ْ ٜا وجيء اب٤بضارع ُب  ﴾َوٱۡسخَجُِت
ا ُحۡخلَىَٰ َقَْ ﴿قولو  َٔ َّا  ٓۡ إِل ليشمل ما أيٌب تصديقو من بعد، وعرّب عن الشرؾ  ﴾ۡيُس

ابلرجس من األواثف، ألف الشرؾ اعتداء على سلطاف هللا، وأمر ابجتناب قوؿ 
ُب  ظجاء التغليالزور ألف إلباس التوحيد ابلشرؾ افَباء على هللا وزور؛ ولذلك 

ْ ٱلؽِّسۡ ﴿متاركة ا١باىلية ا٣بداعة واتباع ا٤بلة ا٢بنيفية  ٜا ِٖ وَٱۡسَخجُِت ۡوَثَٰ
َ
َٖ ٱلۡأ ِٔ َؿ 

ورِ  َل ٱلؾُّ ٜۡ ٜاْ ًَ ِ  ٪٢َوٱۡسَخجُِت أي تكونوا إف اجتنبتم ذلك  ﴾ َدَُۡر ُمۡضِطكِيَن ةِِٙۦُضََ٘ىآَء َّلِلَّ
ََ٘ىآءَ ﴿حنفاء هلل وتكونوا على ملة إبراىيم حقاً، ولذلك زاد معُب  الوالء  ﴾ُض

َُۡر ُمۡضِطكِيَن ةِِٙۦ﴿والرباء بقولو  ثٗ نَّ إِ ﴿وىذا كقولو  ﴾َد َّٔ
ُ
َٓ َشضَن أ ِي َٰٚ ِ َضِ٘يىٗ ًَاِٗٗخا  إِةَۡر َّ ا َّلّلِ

ۡضِطكِينَ  ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ  ٍُ ٓۡ يَ َ والشرؾ ابهلل دنس يلوث القلوب ويصيبها ابلقسوة  ﴾َول
واالنتكاس وٯبلب األمراض النفسية ويضرب األمم ابألوجاع واألدواء 

ا َعؽَّ ﴿ا٤بستعصية  َٕ جَّ
َ
د َُ ِ وَ ٖ يُۡضطِۡك ةِٱَّللَّ َٔ ِٜي ةِِٙ َو ۡٛ ۡو َت

َ
ُُۡر أ ُٙ ٱّؽَّ آِء َذَخۡغَؽُى َٕ َٖ ٱلفَّ ِٔ

صَضن   َٔ ِطيي   ٱلّؽِيُص فِم  ُٙ ؽَّ َذَخغَ ﴿ئ وقُر  ﴾ـَ بفتح ا٣باء وتشديد الطاء، وىذا حاؿ  ﴾ُى
من تزؿ قدماه عن أفق التوحيد فيهوي إذل درؾ الشرؾ فإذا ىو ضائع ذاىب 
بددا كأف دل يكن من قبل أبدا، يهوي من أفق اإلٲباف السامق إذل حيث 

 -قاعدة التوحيد  -الفناء واالنطواء، ويفقد القاعدة الثابتة الٍب يطمئن إليها 
من الذي يثوب إليو ويفقد السعادة واألمن واالطمئناف بعد ويفقد ا٤بستقر اآل

ما فقد العروة الوثقى والقاعدة الثابتة الٍب تربطو ٖبالقو فتتخطفو األىواء 
ٚبطف ا١بوارح وتتقاذفو األوىاـ تقاذؼ الرايح...وقد أشارت اآلية إذل أف 

الطّب فبل  ا٤بشركْب قسماف: قسم ِشرُكُو ذبذبة وشّك، فهذا مشّبو ٗبن اختطفتو
يستورل طائر على مزعة منو إال انتهبها منو آخر، فكذلك ا٤بذبذب مٌب الح 
لو خياؿ اتبعو وترؾ ما كاف عليو، وىو إٲباء إذل أتباع بِب إسرائيل، وقسم 
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مصّمم على الكفر مستقر فيو فهو مشّبو ٗبن ألقتو الريح ُب ا٤بطاوح البعيدة، 
كهم ال يرجى منو خبلص وتوبتهم أمر وىو إٲباء إذل بِب إسرائيل حيث أف شر 

 هللا وأف عليهم هللا بنعم الناس بتذكّب السورة ختمتٍب  بعيد عسّب ا٢بصوؿ.
هاد ج إذل ابإلرشاد ا٤بؤمنْب على فأقبل الناس ومن ا٤ببلئكة من خلقاً  اصطفى

ِۚۦُ ﴿أدعياء اإلسبلـ وإقامة دين اإلسبلـ  ادِه َٛ ِ َضيَّ ِس ُِػواْ فِم ٱَّللَّ ٓۡ َوَجَٰٛ َُٰس َٜ ٱۡسَخبَى ُٚ

ٖۡ َضَؽج    ِٔ  ِٖ ي ٓۡ فِم ٱزّدِ َِ َقَْۡيُس ا َسَك َٔ َّٕ  َو ـَ  َٜ ُٚ  ُۚ َٓ ِي َٰٚ ٓۡ إِةَۡر بِيُس
َ
ََّْث أ ِ ِٕيَن ّٔ ۡفِْ ُٕ ۡ ُٓ ٱل َُٰس ى

اِس   َػآَء عَلَى ٱلنَّ َٛ ْ ُش ٜا ٓۡ َوحَُسُٜٗ ِٛيًػا َقَْۡيُس ُٜل َش ـُ َٜن ٱلؽَّ ُُ ُِ َوفِم َهََٰؼا لَِي ِٖٔ َرۡت
ْ ٱلطَّ  ٜا ُٕ رِي

َ
َٓ وَأ لَمَٰ َوِٗۡك ٜۡ َٕ ۡ َٓ ٱل ۖ وَِ٘ۡك ۡٓ َُٰس َّى ٜۡ َٜ َم ُٚ  ِ ْ ةِٱَّللَّ ٜا ُٕ ةَ َوٱۡخَخِط َٰٜ ََ ْ ٱلؾَّ ٜا ةَ َوَءاحُ َٰٜ َْ

 -ُب حجة الوداع ٗبُب للناس يسألونو  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقف رسوؿ هللا  ﴾٧٨ٱلنَِّطُرُ 
افعل »فما ُسئل عن شيء قدـ وال أخر إال قاؿ:  -كما جاء ُب الصحيحْب 

إسل دل أبعث ابليهودية وال ابلنصرانية ولكِب بعثت »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاؿ  «وال حرج
لتعلم يهود أف ُب ديننا »رواه اإلماـ أٞبد، وُب رواية لو: « اب٢بنيفية السمحة

إف خّب دينكم أيسرُه، »وُب رواية أخرى:  «فسحة، إشل أرسلت ٕبنيفية ٠بحة
عن أيب ىريرة عن ُب صحيحو ـ البخاري وروى اإلما «إف خّب دينكم أيسرُه

وُب رواية:  «إف الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبو»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
ة، ال تشدد وال فهذه ا٢بنيفية السمح «أحب الدين إذل هللا ا٢بنيفية السمحة»

 وابسّبىم وأخذ واسار  شّددوا على ا٤بسلمْب الذين ا٢بفاة العراةحرج، و 
فجاءت خواتيم  ى أىل الكتابهللا عل اٞبله ي الٍبى تلك الشدةٗبنهجهم، و 

َ٘آ ﴿سورة البقرة من كنز ٙبت العرش منحة لؤلمة احملمدية  ِۡ َقَْۡي ِٕ َ٘ا َولَا َتۡح َربَّ
ُٙ إِۡططٗ  َْۡخ ا َشمَ َٕ ََ َ٘اا  ِٖٔ َرۡتِْ  َٖ َِّذي كم قتلوا من ا٤بسلمْب بفتاواىم وشددوا و  ﴾ۥ عَلَى ٱز
البعض وضرب  مبعضهعلى تكفّب  هبا ىمٗبا وضعوه من مناىج ٞبلو  يهمعل
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إف الفتنة ٘بيء »كما جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم:  !رقاب بعض مبعضه
 «من ىاىنا من حيث يطلع قران الشيطاف وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض

 أولياء فرقهم إذ ا٤بسلموف ينكرىا ال ما ا٤بشاىدة النبوة أدلة من ا٢بديث وُب
 مناىجهم على فصاروا بعض رقاب بعضهم يضرب وأحزاابً  شيعاً  يطافالش

 .ويذروف أيتوف فيما يبنوف
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 اإلٲباف الفصل ا٣بامس:
أف تؤمن » :عن اإلٲباف قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص٤با سأؿ جربيل عليو السبلـ رسوؿ هللا 

لغة: التصديق، وشرعاً: التصديق ٗبا علم من الدين ابلضرورة  إلٲبافوا «ابهلل
وإف شئت قلت: تصديق القلب واعتقاده القاطع ا١باـز بكل ما جاء بو 

: ملسو هيلع هللا ىلصمن عند ربو. وبْب اإلٲباف واإلسبلـ فرؽ ظاىر ولذلك قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
د إطبلؽ اإلٲباف على ما يعم وور  «اإلسبلـ عبلنية واإلٲباف ُب القلب»

 رسوؿ قاؿ: قاؿ طالب أيب بن علي سيداناإلسبلـ كما روى ابن ماجو عن 
روى و  «ابألركاف وعمل ابللساف وقوؿ ابلقلب معرفة اإلٲباف»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يقبل ال»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: رضي هللا عنهما قاؿ عمر ابنالطرباشل عن 
والدليل على أف ٧بل اإلٲباف "القلب"  «إٲباف ببل عمل وال عمل، ببل إٲباف

َخَب فِم ﴿ ث شهّبة فمن اآلايت قولو عز شأنوآايت كثّبة وأحادي ََ  ٍَ ِ ْوَلٰٓه
ُ
أ

 َٖ ُٓ ٱلِۡإيَمَٰ ِٛ ِ ومن األحاديث النبوية قولو عليو الصبلة والسبلـ لسيدان  ﴾ًُُْٜب
 «ىبل شققت عن قلبو؟»أسامة هنع هللا يضر حْب قتل من قاؿ ال إلو إال هللا: 

ومذىب أىل السنة وا١بماعة أف األعماؿ خارجة عن حقيقة اإلٲباف فمن 
إف  صدؽ بقلبو وأقر بلسانو فهو مسلم مؤمن موحد وينفعو إٲبانو يـو القيامة و 

كاف يعذب على ترؾ الطاعات وإٮباؿ العبادات لكنو ال ٱبلد ُب العذاب 
ومآبو إذل جنة النعيم وىذا ما عليو األئمة األ٪باب وأما ا٤بعتزلة فإهنم ضلوا عن 
طريق الصواب وقالوا أبف اإلٲباف ىو التصديق والنطق وسائر الطاعات 

ف من صدؽ ُب قلبو واألعماؿ الصا٢بات وترؾ ا٤بعاصي وا٤بنكرات وزعموا أب
وأذعن ابللساف فليس من أىل اإلٲباف حٌب يفعل ٝبيع ا٤بأمورات وينتهي عن 
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ٝبيع ا٤بنهيات وزعموا أف من فعل كبّبة فهو كافر ٨بلد ُب النّباف ابؽ ُب دار 
ا٥بواف وىذا زعم ابطل وكبلـ ببل طائل، نعم ال ريب ُب أف كماؿ اإلٲباف إ٭با 

لنطق ابللساف والعمل ابألركاف وعليو ٰبمل كبلـ يكوف ابالعتقاد اب١بناف وا
السلف ا٤بتقدمْب فيوافق ما صرح بو أكابر ا٤بتأخرين، وقد أٝبع علماء ىذا 
الدين رضي هللا تعاذل عنهم أٝبعْب على أف شرط صحة العبادات وجود 
اإلٲباف وال ريب ُب أف الشرط غّب ا٤بشروط فإف الطهارة مثبًل شرط ُب صحة 

شك أف الطهارة غّب الصبلة بل كوف العبادات أمرًا آخر غّب الصبلة وال 
اإلٲباف مستفاد من صريح اآلايت فإنو تعاذل عطف األعماؿ على اإلٲباف 

ِطٗ ﴿فقاؿ  ِۡ َصَْٰ َٕ ِ َوَيۡك ٖۢ ةِٱَّللَّ ِٔ ٖ يُۡؤ َٔ هلل: ما قاـ ابلقلب من ٙبقيق اب واإلٲباف ﴾اَو
 واالعَباؼ بربوبيتو وألوىيتو. التصديق واالنقياد ألمر هللا والدينونة لو تعاذل

أي األعماؿ  ملسو هيلع هللا ىلصروى اإلماـ مسلم عن أيب ىريرة قاؿ: سئل رسوؿ هللا فقد 
وا٢بفاة العراة انزعوا هللا عز وجل ُب ربوبيتو  «إٲباف ابهلل»أفضل؟ قاؿ: 

وألوىيتو ٍب ادعوا اإلٲباف بو على وجو االستهزاء وىذا من أغلظ الكفر والعياذ 
ِ ﴿ قاؿ تعاذلابهلل!  َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ ُٜل َءا ٌُ ٖ َح َٔ َٖ ٱلنَّاِس  ِِٔ٘يَن  َؤِ ۡؤ ُٕ ِ ٓ ة ُٚ ا  َٔ ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َو َوبِٱلَۡي

َ  يَُذَِٰػُقٜنَ  ٨ ْ  ٱَّللَّ ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي َٖ ﴿ سبحانووقاؿ  ﴾َوٱز َِّذي ٜاْ ٱز َٰخُِْ ِ َؼ َولَا  لَا يُۡؤَُِٜٔ٘ن ةِٱَّللَّ
 َٖ َِّذي َٖ ٱز ِٔ َٖ ٱدۡرَّيِ  ٜزُُرۥ َولَا يَِػيَُٜ٘ن دِي ـُ ُ َوَر ا َضؽََّم ٱَّللَّ َٔ ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َولَا ُيحَّؽُِمَٜن  ةِٱلَۡي

َُِتََٰب  ْ ٱّۡ ٜا وحُ
ُ
َٖ ﴿وقاؿ فيهم  ﴾أ َِّذي ٍَ ٱز ا يَۡفخَـِٔۡؼُٗ َٕ ِ إِجَّ َُِٜٔ٘ن ةِٱَّللَّ ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ  لَا يُۡؤ َوٱلَۡي

 ۡٓ ُٛ ٓۡ َذ ُٛ ٓۡ َحٌََردَُّدونَ  َوٱۡرحَاةَۡج ًُُُْٜب ٓۡ ﴿وقاؿ تعاذل  ﴾فِم َرۡيتِِٛ ُٛ ِ إِجَّ ٜزِرِ  َزَىُؽواْ ةِٱَّللَّ ـُ ۦ َوَر
ٜنَ  ٌُ َِٰف ٓۡ َػ ُٚ ْ َو ٜا احُ َٔ ۡن ﴿ قاؿ جل وعبلو  ﴾َو

َ
َٜرةٌ أ ـُ ٗؾَِّۡج 

ُ
ِ َوِإَذآ أ ْ ةِٱَّللَّ ٜا ُِٛػواْ  َءأُِ٘ َوَجَٰ

 َٖ َف ٱَّۡقَٰكِِػي َّٔ ْ َذۡرَٗا َُٗسٖ  ٜا ُ ٓۡ َوًَال ُٛ ۡ٘ ِٔ ِل  ٜۡ ْ ٱّؽَّ ٜا ُ ْول
ُ
ٍَ أ َؼَٗ َخـٔۡ ـۡ ٜزِرِ ٱ ـُ َف َر وقاؿ عز  ﴾َٔ

ٓۡ ﴿وجل  ِٛ اذَا َقَْۡي َٔ ْ ةِٱَو ٜا ُ٘ َٔ ٜۡ َءا َ ِ ل   َّللَّ
َ
ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َوأ ُ َوٱلَۡي ُۚ وََشضَن ٱَّللَّ ُ ُٓ ٱَّللَّ ُٛ ا َرزََر َّٕ ْ ِم ٜا ٌُ َٗى
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 ۡٓ ِٛ ِ اة ًٕ ِ ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾َقِْي ٓۡ لَا حُۡؤَُِٜٔ٘ن ةِٱَّللَّ ا َُّس َٔ ٜاْ  َو ُ٘ ِٔ ٓۡ لُِتۡؤ ُٜل يَۡػُقُٜك ـُ َوٱلؽَّ
 َُ ٓۡ إِن  ُس ٌَ ِٔيَثَٰ َعَؼ 

َ
ٓۡ َوًَۡػ أ ِِٔ٘ينَ ةَِؽّبُِس ۡؤ ُّٔ ا ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾ُ٘خٓ  َٛ حُّ

َ
د َٖ َيٰٓ َِّذي ٱز

 ْ ٜٓا ُ٘ َٔ ِ َءا ْ ةِٱَّللَّ ٜا َٗؾَل  َءأُِ٘
َ
َِّذٓي أ َُِتَِٰب ٱز ٜزِرِۦ َوٱّۡ ـُ َل عَلَىَٰ َر َِّذي َٗؾَّ َُِتَِٰب ٱز ٜزِرِۦ َوٱّۡ ـُ َوَر

َِّ َعَلَٰلَۢا ۡػ َع ٌَ ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َذ سِرِۦ َوٱلَۡي ـُ خِِٙۦ َوُكُختِِٙۦ َوُر
َُ ِ ه َلٰٓ َٔ ِ َو ٖ يَۡسُىۡؽ ةِٱَّللَّ َٔ ُۚ َو ُِ  ِٖٔ َرۡت

وا٣بطاب ٤بنافقي أىل الكتاب الذين قالوا آمنا أبفواىهم ودل تؤمن  ﴾ةَكِيًػا
قلوهبم، والتقدير: اي أيها الذين آمنوا ابللساف آِمنوا ابلقلب، وقد قّرر ىذا 

ِ ﴿ا٤بعُب وأكده ابلعطف على أركاف اإلٲباف  ٖ يَۡسُىۡؽ ةِٱَّللَّ َٔ خِِٙۦ َوُكُختِِٙۦ َو َُ ِ َلٰٓه َٔ  َو

سِرِۦ  ـُ َِّ َعَلَٰلَۢا ةَكِيًػاَوُر ۡػ َع ٌَ ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َذ  .﴾َوٱلَۡي

 «ومبلئكتو»

ا٤ببلئكة ىم الرسل ا٤ببعوثوف من هللا عز وجل إذل البشر، وىم ينتموف 
إذل العادل الغييب الغّب مشاىد، واإلٲباف هبم ركن من أركاف اإلٲباف، وأفضل 

نو ابلغيب، وكاف اإلٲباف ىو اإلٲباف ابلغيب، وما آمن مؤمن أفضل من إٲبا
أوؿ مدح للمتقْب ُب القرآف أهنم يصدقوف ٗبا أخربت بو الشرائع من ا٤بغيبات 

﴿ ٓٓ ٓ ػٗ  ١ال ُٚ َُِتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ ذِيِِٙۛ  ٍَ ٱّۡ ِ َٰل خٌَِّيَن ى َذ ُٕ ْۡ ِ َُٜ٘ن ةِٱَّۡنۡيبِ  ٢ّّ ِٔ َٖ يُۡؤ َِّذي  ﴾ٱز
نبأ ا٤ببلئكة ُب سورة ا٤بدثر  تعاذل قص هللالك يتضمن اإلٲباف اب٤ببلئكة، و وذ

أىل  وانصباب الكبلـ فيها إذلوىي أوؿ سورة نزلت ُب تبليغ الرسالة، 
َ٘آ ﴿الكتاب  ْۡ ا َسَك َٔ ۖ  َو ٗث َُ ِ َلٰٓه َٔ ا 

َّ ارِ إِل ۡضَدََٰب ٱلنَّ
َ
َٖ  أ َِّذي َّا وِۡخَ٘ٗث ِّّس ٓۡ إِل ُٛ َت َ٘ا ِقػَّ ْۡ ا َسَك َٔ َو

 ْ ْ  َزَىُؽوا ٜا وحُ
ُ
َٖ أ َِّذي َٖ ٱز َُِتََٰب  ِّحَۡفتَۡيٌِ  ُب أرابابً  ا٤ببلئكة الكتاب أىل اٚبذ وقد ﴾ٱّۡ

 أبيب يتعّبوف وىم األنوثة وصف ٥بم وجعلوا الّضعف، إذل ونسبوىم العبادة
 حكى كما إليهم القوة ونسبوا ا٢بكم ُب ا١بن من شركاء اٚبذوا ٍب! اإلانث
ۡضىَ ﴿ عليهم مستنكراً  تعاذل

َ
وَأ
َ
ٓۡ َربُُّسٓ ةِٱلَۡبجِيَن أ َُٰس خَؼَ ى ثِ إَِنًَٰرا َوٱتَّ َُ ِ َلٰٓه َٕ

ۡ َٖ ٱل ِٔ﴾ 
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زعموا أف هللا سبحانو صاىر زعماء ا١بن فكانت منهم ا٤ببلئكة، كما حكى و 
ٓۡ ﴿تعاذل  ِٛ َخۡىخِ ـۡ َُٜ٘ن  وَٱ ُٓ ٱلَۡب ُٛ َ َ٘اُت َول ٍَ ٱلَۡب ِ لَِؽّب

َ
َث إَِنَٰرٗ  ١٤٩أ َُ ِ ه َلٰٓ َٕ

ۡ َ٘ا ٱل ٌۡ ۡم َعَْ
َ
ٓۡ  اأ ُٚ َو

ُِٛػوَن  ُٛٓ ١٥٠َشَٰ لَآ إِجَّ
َ
ٜلَُٜن  أ ٌُ ٓۡ لََي ِٛ ُِ ٖۡ إِۡو ِ َِٰؼةَُٜن  ١٥١ّٔ ٓۡ ََّك ُٛ ُ َوِإجَّ ۡضَؽَفي  ١٥٢َوزََد ٱَّللَّ

َ
أ

َ٘اِت عَلَى ٱلَۡبجِيَن  َٜن  ١٥٣ٱلَۡب ُٕ ُُ ۡيَه َتحۡ ََ  ۡٓ ا َُّس ُؽوَن  ١٥٤َٔ ََّ وَلَا حََؼ
َ
ٓۡ  ١٥٥أ ۡم َُّس

َ
أ

  ٖ َْۡطَٰ تِين   ـُ ٓۡ َصَٰػِ  ١٥٦ُّٔ ُ٘خ َُ ٓۡ إِن  ْ ةِِسَتَٰتُِس ٜا حُ
ۡ
َّ٘ثِ  ١٥٧رِيَن وَد ۥ َوَبيَۡن ٱدِۡذ ُٙ َ٘ ْ ةَۡح ٜا وََسَكُْ

ۡطَضُطوَن نََفتٗ  ُٕ َ ٓۡ ل ُٛ َُّ٘ث إِجَّ ِج ٱدِۡذ َٕ ۡػ َقِْ ٌَ ُۚ َوَّ ِ  ١٥٨ا َٖ ٱَّللَّ ۡتَدَٰ ا يَطِ ـُ َّٕ والكبلـ  ﴾ُىٜنَ  َخ
َِٰج َضىّٗ ﴿متصل ٗبطلع السورة  فَّ ٰٓ َِٰسَرَِٰت زَۡسٗؽا  ١ا َوٱّصَّ ًؽا  ٢وَٱّزَّ َۡ َِحَِٰج ذِ َْٰ  ٣وَٱّتَّ

َِٰضػ   إِنَّ  ٓۡ ََّن ُس َٛ َٰ َشَٰؽِِق رَّ  ٤ إَِل َٕ ۡ ا َوَربُّ ٱل َٕ ُٛ َ٘ ا ةَۡح َٔ ۡرِض َو
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن َّ٘ا  ٥بُّ ٱلفَّ إَِّٗا َزيَّ

َٜاَِِب  َُ ٍَ٘ث ٱّۡ ۡجَيا ةِؾِي آَء ٱزدُّ َٕ ـٗ  ٦ٱلفَّ ٖ   اوَِضۡى ِٖ ُشّظِ َشۡيَطَٰ ارِد   ّٔ َّٔ٧  َ ُكَٜن إِل َّٕ َّا يَفَّ م ل
لَِإ  َٕ ۡ ِٖٔ شُّظِ َساِٗب  ٱل َؼوَُٜن  ٌۡ عۡلَىَٰ َوُي

َ
ٓۡ َقَؼاب  َواِضٌب  ٨ ٱلۡأ ُٛ َ ٖۡ  ٩ُدُضٜٗرۖا َول َٔ َّا  إِل
اب   َعِؽَه  َٛ ۥ ِش ُٙ ۡتَتَك

َ
م ٪ ًِب  ذَا ٱدۡزَۡؽَىَث وَد

َ
ا أ ًٌ ْۡ َشػُّ َع

َ
ٓۡ أ ُٚ

َ
ٓۡ أ ِٛ خَۡىخِ ـۡ َ٘آ  وَٱ ٌۡ ٖۡ َعَْ َّٔ﴾ 

ن كل جانب وكوف ا٤ببلئكة تتلقف شياطْب ا١بن ابلشهب وتقذفهم م
وتدحرىم دحرًا يقتضي إبطاؿ دعاوى ا٤بشركْب الكاذبة وسقوط قوى 

ٓۡ َسمِيكٗ ﴿. وقاؿ سبحانو شياطينهم الزائفة ُٚ َٜۡم َيحُۡضُط َهٰٓ َوَي
َ
ثِ أ َُ ِ َلٰٓه َٕ

ْۡ ِ ُٜل ل ٌُ َّٓ َح ُؤلَآءِ ا ُث
ٜاْ َحۡكُتُػوَن  ٓۡ َشضُٗ ِٖٔ دُ  ٤٠إِيَّاُز َ٘ا  َٗج َولِيُّ

َ
ٍَ أ َ٘ ۡتَدَٰ ـُ ٜاْ  ُ ۖ ًَال َّٖ ٜاْ َحۡكُتُػوَن ٱدِۡذ ِۡ َشضُٗ ِۖ ةَ ِٛ ِ وٗ

ُٜ٘نَ  ِٔ ۡؤ ُّٔ  ِٓٛ ِ ٓ ة ُٚ ۡزٍَُر
َ
وا٤بعُب: أان منكروف عبادهتم إاّيان ودل أنمرىم هبا ولكنهم  ﴾أ

عبدوا شياطْب ا١بن فسّولوا ٥بم عبادتنا، وا٤بقصد من احملاورة إبطاؿ قو٥بم ُب 
إسرائيل ا٢باضرين الذين  ا٤ببلئكة إهنم بنات هللا! واإِلشارة هبؤالء إذل بِب

أشركوا ا٤ببلئكة بعبادة رهبم، كما أشركوا النبيْب وزعموا أف هللا ىو ا٤بسيح ابن 
مرصل، وأف عزيرًا ابن هللا وا٤بسيح ابن هللا، وأف هللا اثلث ثبلثة، وجعلوا لو من 
عباده جزءاً، ووضعوا ىذا ا٣بليط العجيب من العقائد الباطلة الٍب ٙبار فيها 

ؿ، واألمة إذا انغمست ُب ا١بهالة وصارت عقائدىا غرورًا ومن دوف العقو 
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تدبر اعتقدت ما ال ينتظم مع الدليل واجتمعت ُب عقائدىا ا٤بتناقضات، وقد 
أّدى ىذا التناقض إذل خروج اجملتمعات الغربية اليـو من األدايف ٝبلة إذل 

ْ ِقَتادٗ ﴿بدأ اإل٢باد، ومراد بِب إسرائيل أف ٰبّولوىم إذل عبادهتم على م ٜا ُٜٗ ا لِّم َُ
 ِٖٔ ِ وطابعهم األصيل ىو ٙبريف نصوص الكتب السماوية عن  ﴾ُدوِن ٱَّللَّ

صورهتا الٍب أنز٥با هللا، وتبديل كل ما يقف ُب طريقهم من ىذه النصوص، 
وحْب يلبسوف لباس اإلسبلـ يلووف أعناؽ ىذه النصوص لتوافق أىواءىم 
ومصا٢بهم ويبذلوف جهدًا الىثًا ُب تصيد أدسل مبلبسة لفظية ليوافقوا بْب 

من الكتاب وىوى من األىواء الٍب يهمهم ٛبليقها، فيتلمسوف مدلوؿ نص 
اآلايت الٍب ٙبذر من الشرؾ فيلووف ألسنتهم ُب أتويلها أو ٙبريفها وتبديلها 

ن ﴿قاؿ تعاذل  ليوٮبوا الدٮباء أف ىذه ا٤بدلوالت ىي ما قالو هللا!
َ
ا َشضَن ِّبََضٍط أ َٔ

َٓ َوٱ َُِتََٰب َوٱدۡرُۡس ُ ٱّۡ ُٙ ٱَّللَّ ْ ِقَتادٗ يُۡؤتَِي ٜا ُٜٗ َُ َّ٘اِس  َٜل لِْ ٌُ َّٓ َح َّٜةَ ُث ُت ِٖٔ لنُّ ِ ا لِّم  ُدوِن ٱَّللَّ
َٜن  ـُ ٓۡ حَۡػُر ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ َُِتََٰب َوب َٜن ٱّۡ ُٕ ِ ّْ ٓۡ ُتَك ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ َٖ ة ِّيِـ  َٰ٘ ْ َربَّ ٜا ُٜٗ

َُ َولَا  ٧٩َوَلَِٰسٖ 
ۡرَبا
َ
َٖ أ بِّيِـ  َث َوٱلنَّ َُ ِ َلٰٓه َٕ

ۡ ْ ٱل ن َتخَِّغُؼوا
َ
ٓۡ أ ُمَؽُك

ۡ
تنزيو ألنبياء هللا تعاذل  الكبلـو  ﴾ةًايَأ

عليهم الصبلة والسبلـ إثر تنزيو هللا تعاذل عن نسبة ما افَباه أىل الكتاب 
إليو، وا٤بعُب: ما كاف لنيب أف يؤتيو هللا العلم وا٢بكم ٍب يشرؾ ُب ا٢بكم 

 -ويصرؼ الناس عن عبادة هللا إذل عبادتو ولكن يقوؿ ٥بم: كونوا رابنيْب 
قوؿ على حسب مذىب العرب ُب جواز اإلضمار إذا كاف ُب فأضمر ال

ٗبا كنتم تُعلموف الكتاب وٗبا كنتم تدرسوف، واآلايت  -الكبلـ ما يدؿ عليو 
ٙبكي ىذا الفريق من أىل الكتاب الذين اٚبذوا أراباًب من ا١بن واإلنس ُب 

لسياؽ...و٤بّا ا٢بكم، ٍب اٚبذوا أراباًب من ا٤ببلئكة والنبيْب ُب العبادة كما دّؿ ا
بّْب السياؽ أف عادهتم التحريف والتبديل أتبعو ٗبا يدؿ على أف من ٝبلة ما 
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حرّفوه توحيد الربوبية، وخص ا٤ببلئكة والنبيْب ابلذكر ألف أىل الكتاب صرفوا 
 .األمم من توحيد ا٢بكم إذل عبادة ا٤ببلئكة والنبيْب ليلبسوا ا٢بق ابلباطل

 «وكتبو»

ػٗ ﴿قاؿ تعاذل  «تابووك»وُب رواية أخرى:  ُٚ َُِتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ ذِيِِٙۛ  ٍَ ٱّۡ ِ َٰل ى َذ
خٌَِّينَ  ُٕ ْۡ ِ  ، وفيوٜبرهتا و٦بمع ا٤بتقدمة اإل٥بية الكتب زبدة ىو الذي القرآف أي ﴾ّّ

 من العـز أورل من خليفة فينا كاف لو كما فينا الكتاب ىذا أف إذل إشارة
 تردد ومن خاب أعرض فمن منو ا٤بخرج صواب إذل أمر كل ُب يرشدان الرسل
ٗؾَِل إِلَۡيِٙ ﴿قاؿ تعاذل و  .وأجاد اتقى أجاب ومن كاد

ُ
آ أ َٕ ِ ُٜل ة ـُ َٖ ٱلؽَّ َٔ ّبِِٙۦ َءا ِٖٔ رَّ

خِِٙۦ  َُ ِ َلٰٓه َٔ ِ َو َٖ ةِٱَّللَّ َٔ َُٜ٘نُۚ ُشظٌّ َءا ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ  ﴾ۦكَِخاةِِٙ وَ ﴿وُب قراءة أخرى  ﴾ۦَوُكُختِِٙ َوٱل
واستغراؽ ا٤بفرد أمشل من استغراؽ ا١بمع، وأىل الكتاب فرقوا بْب الكتب 

ٗؾَِل ﴿ا٤بنزلة، كما حكى تعاذل 
ُ
آ أ َٕ ِ ُٖ ة ِٔ ْ ُٗۡؤ ٜا

ُ ُ ًَال َٗؾَل ٱَّللَّ
َ
آ أ َٕ ِ ْ ة ٜا ُ٘ ِٔ ٓۡ َءا ُٛ

َ َِ ل  َوِإَذا رِي
 ًٗ َٜ ٱدۡرَيُّ ُمَطّػِ ُٚ ا َوَرآَءهُۥ َو َٕ ِ َ٘ا َوَيۡسُىُؽوَن ة ا َقَْۡي َٕ ِ ّ ٓۡ ا ل ُٛ َك َٜ ﴿وُب قولو تعاذل  ﴾َٔ ُٚ َو

 ًٗ ا ٱدۡرَيُّ ُمَطّػِ َٕ ِ ّ ٓۡ ا ل ُٛ َك إشارة إذل ما أخذه هللا عليهم من توحيده وعدـ  ﴾َٔ
ُب  قاؿ اإلماـ الطربياإلشراؾ بو تعاذل، وىو موافق ٤با ُب كتبهم ومصدؽ ٥با، 

ٓۡ عَلَىَٰ َشۡىٍء ﴿تعاذل  أتويل قولو َُِتَِٰب لَۡفُخ َِ ٱّۡ ۡٚ
َ
أ ِۡ َيٰٓ ًُ َِ ََٰث َوٱلِۡإنِجي َرى ٜۡ ٜاْ ٱلتَّ ُٕ َضتَّىَٰ حٌُِي

ٗ
ُ
آ أ َٔ ٓۡ َو ّبُِس ِٖ رَّ ّٔ  إبببلغ ملسو هيلع هللا ىلص ونبيَّ  هكرُ ذِ  تعاذل هللا من أمر وىذا ﴾ؾَِل إِلَۡيُسٓ 

 اي قل: لو ذكره تعاذل يقوؿ مهاجره ظهراشل بْب كانوا الذين والنصارى اليهود
َُِتَٰبِ ﴿: والنصارى اليهود ٥بؤالء دمحم َِ ٱّۡ ۡٚ

َ
أ  على لستم ،واإل٪بيل التوراة ﴾َيٰٓ

 معشر عليو الصبلة والسبلـ موسى بو جاءكم ٩با عليو أنكم تدعوف ٩با شيء
 حٌب النصارى معشرعليو الصبلة والسبلـ  عيسى بو جاءكم ٩با وال اليهود



97 
 

 صلى هللا دمحم بو جاءكم ٩با ربكم من إليكم أنزؿ وما واإل٪بيل التوراة تقيموا
 ٗبحمد اإلٲباف من فيو ٗبا وتؤمنوا كلو بذلك فتعملوا الفرقاف من عليو وسلم

 وال منو بشيء تكذبوا فبل هللا عند من ذلك كل أبف وتقروا وتصديقو ملسو هيلع هللا ىلص
 ذلك من بواحد الكفر فإف ببعض وتكفروا ببعض فتؤمنوا هللا رسل بْب تفرقوا
 فقد ببعضها كذب فمن بعضاً  بعضها يصدؽ هللا كتب ألف ٔبميعو كفر

 السري بن ىناد حدثنا :األثر جاء ذلك ُب قلنا ما وبنحو ،ٔبميعها كذب
: قاؿ إسحاؽ بن دمحم ثناحد: قاؿ بكّب بن يونس ثناحد: قاال كريب وأبو
 جبّب بن سعيد عن أو عكرمة عن اثبت بن زيد موذل دمحم أيب بن دمحم ثِبحد
 -من بِب قينقاع  - حارثة بن رافعُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿَ  جاء: قاؿ عباس ابن عن

من بِب قينقاع  - الصيف بن ومالك -من بِب النضّب  - مشكم بن وسبلـ
 على أنك تزعم ألست دمحم اي: فقالوا -من بِب قينقاع  - حرٲبلة بن ورافع -

 فقاؿ حق؟ هللا من أهنا وتشهد التوراة من عندان ٗبا وتؤمن ودينو إبراىيم ملة
 من عليكم أخذ ٩با فيها ما وجحدًب أحدثتم ولكنكم بلى»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
: قالوا «أحداثكم من بريء وأان للناس تبينوه أف أمرًب ما منها وكتمتم ا٤بيثاؽ

 فأنزؿ. نتبعك وال بك نؤمن وال وا٥بدى ا٢بق على فإان أيدينا ُب ٗبا أنخذ فإان
ٗ﴿ومعُب قولو . اآلية هللا

ُ
آ أ َٔ ٓۡ َو ّبُِس ِٖ رَّ ّٔ  جاءىم الذي القرآف أي ﴾ؾَِل إِلَۡيُسٓ 

ٗؾَِل إِلَۡيِٛٓ ﴿ ا٤بتقدمة اآلية عليو دلَّت ما وىذا ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم السيد األعظم بو
ُ
آ أ َٔ َو

 ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖ رَّ ٗؾَِل ﴿ :قاؿ عباس ابن عنويؤيده ما رواه ابن أيب حاًب  ﴾ّٔ
ُ
آ أ َٔ ِٛٓ َو إِلَۡي

 ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖ رَّ  ٕبقيقة ٯباهبهم . اىػ. وىذا الفرقافالفرقاف من إليهم أنزؿ ما: يعِب ﴾ّٔ
 حقيقتهم ُب ىم بينما! اإلسبلـ ٗبظهر يداروهنا الٍب بصفتهم ويصفهم موقفهم
 واحدة، الدين فحقيقة كلو، ابلكتاب كفر وىذا ابلربوبية، يكفروف كفار،
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 اإلسبلـ نفسو على وأوجب والرساالت الرسل بو جاءت ما عرؼ عرفها من
 فيو.  ىم ما عاقبة ٚبوفهم وأف هتزىم أف شأهنا من حقيقة وىي هلل

 «ورسلو»

الرسل ىم البشر الذين أرسلهم هللا تعاذل إذل ا٣بلق ابإلسبلـ والدعوة 
إذل التوحيد وجعلهم واسطة بينو وبْب عباده ُب تبليغ شرائعو، وىم ٦بتمعوف 

الٍب ىي اإلسبلـ ودل يتفرقوا ُب أصوؿ الدين حسبما ٰبكيو قولو على األصوؿ 
َضػ  ﴿ سبحانو

َ
سِرِۦ لَا ُجَىّؽُِق َبيَۡن أ ـُ ِٖ رُّ والتفريق بْب الرسل من عوائد أىل  ﴾ّٔ

 وآمنت طائفة اب٤بسيح اب٤بسيح، وكفرت بعزيرإذ آمنت طائفة منهم  الكتاب
ٜٓاْ ﴿ وىذا ُب معُب اآلية! ابآلخر ويكفروف ابلنيب يؤمنوف وكانوا بعزير وكفرت ُ ًُٜل

 ِ َٰٚ ٗؾَِل إِلَمٰٓ إِةَۡر
ُ
آ أ َٔ ٗؾَِل إِلَۡيَ٘ا َو

ُ
آ أ َٔ ِ َو َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ َدََٰي وَ ـ  َءا ـۡ َِ َوِإ َمَٰكِي ـۡ َتاِط َٓ َوِإ ـۡ

َ
َٜب َوٱلۡأ ٌُ يَۡك

ٓۡ لَا جُ  ّبِِٛ ِٖٔ رَّ بِيَُّٜن  وتَِم ٱلنَّ
ُ
آ أ َٔ وتَِم ُمَٜسىَٰ وَِقحَصىَٰ َو

ُ
آ أ َٔ َضػ  َو

َ
ُٖ زَُرۥ  َىّؽُِق َبيَۡن أ ٓۡ َوَنۡح ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ

ٜنَ  ُٕ  يطابق ألنو إال ابلقوؿ اعتداد ال إذ يتضمنو ٗبا أمرٌ  ابلقوؿ األمرو  ﴾ُمۡفِْ
 هبذا األمر من فا٤بقصود للكذب، ال للصدؽ وضعت إ٭با النسبة إذ العمل،
 ٕبصوؿ الظاىرة الفضيلة من عليو يشتمل ٤با إليو والدعوة بو العمل: القوؿ
 تعاذل إفراده من السياؽ بّينها الٍب ا٤بلة ىاتو ألىل األدايف سائر فضيلة

 ا٤بعاندوف، ٠باعو عند ويكمد الراغبوف ذلك ُب لّبغب ا٤بطلقة، ابلوحدانية
ِ ﴿ السابقة اآليتْب؛ ُب الضمّب وإفراد َٰٚ ََّْث إِةَۡر ِۡ ِم ِۡ ةَ ِۡ ﴿ والبلحقة ﴾آَ َضِ٘يىٗ ـ  ًُ ًُ

َ٘ا َٜج ُتحَآسُّ
َ
 على الرد ٗبباشرة اختصاص مزيد فيهما والسبلـ الصبلة عليو للنيب ﴾خ

َّ٘ا ﴿ الضمّب وٝبع وزجرىم، إلرشادىم مبعوث ألنو والنصارى اليهود َٔ ْ َءا ٜٓا ُ ًُٜل
 ِ  مكلفة أهنا إذ بشأهنا وتنويو نبيها مع ا٤بسلمة األمة بشموؿ إعبلـ ﴾ةِٱَّللَّ
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ِۡ ﴿ ُب الضمّب أفرد أف فبعد ،ملسو هيلع هللا ىلص بدعوتو ابلقياـ  ُب الضمائر ٝبع ﴾ًُ
َ٘ا﴿ َٜج ُتحَآسُّ
َ
َ٘ا﴿و ﴾خ َ٘ا﴿و ﴾لََنآ ﴿و ﴾َربُّ ُ ۡقَمَْٰ

َ
ُٖ ﴿و ﴾أ  بدائع فانظر ﴾ُمۡخُِْطٜنَ ﴿و ﴾َنۡح

 بلساف حقيقتهم القرآف بْب وقد...إعجازىا ودالئل اآلايت ىاتو ُب النظم
ۡو ََٗصََٰؽىَٰ ﴿ ا٢باؿ

َ
ًٜدا أ ُٚ  ْ ٜا ُٜٗ َُ  ْ ٜا ُ ْ َوًَال خَُػوا ۡٛ  إذل إسرائيل بِب يدعو اآلية وسياؽ ﴾َت

 ويعقوب وإسحاؽ وإ٠باعيل إبراىيم إذل أنزؿ الذي الواحد الدين هبذا اإلٲباف
 هللا جعلهم واألنبياء ،إليهم وأنزؿ إلينا أنزؿ الذي اإلسبلـ دين وىو واألسباط

 أمره وألسنة وحيو، أمناء كانوا إذ األرض ُب تطبيقية و٭باذج سلوكية قدوة
 ٱبفى ال ما ابلذكر وعيسى موسى ٚبصيص وُب خلقو، إذل وسفراءه وهنيو،

 وقد. هللا وحدانية لتقرير ا٤بعا١بة أشد إسرائيل بِب معا١بتهما على الداللة من
َ٘ا﴿ اآلية وردت ٗؾَِل إِلَۡي

ُ
آ أ َٔ ِ َو َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ ْ َءا ٜٓا ُ  إبراىيم مع العهد قصة سياؽ ُب ﴾ًُٜل

 قريش من إ٠باعيل بِب ووراثة إ٠باعيل مع ا٢براـ البيت لقواعد رفعو وقصة
 هبم معّرضاً  وأردؼ الكتاب أىل ادعاءات السياؽ وكشف ا٢براـ، البيت

﴿ ِ َٰٚ َّْثِ إِةَۡر ِ ّٔ ٖ يَؽَۡمُب َقٖ  َٔ َٔ ـ  َو َّا  ُٙ َٓ إِل َٙ َجۡىَف ىِ ـَ  مشّباً  لبنيو يعقوب وصية وأورد ﴾ٖ 
َٖ وَلَا ﴿ ا٢براـ البيت ُب واالستخبلؼ ا٢بكم إذل ي ُٓ ٱزّدِ َ ٱۡضَؽَفيَٰ َُّس َيََٰتجِىَّ إِنَّ ٱَّللَّ

 َّٖ ُٜت ُٕ ٜنَ َت ُٕ ۡفِْ ُّٔ ُٗخٓ 
َ
َّا َوأ  والدعاء الباطل دعوى من عليو ىم ما تعاذل ذكر ٍب ﴾إِل

ٜاْ ﴿ الوصية خانوا من حقيقة كاشفاً  اتباعهم ُب ا٥بداية أف وزعمهم إليو ُ َوًَال
ۡو 
َ
ًٜدا أ ُٚ  ْ ٜا ُٜٗ ْ ََٗصََٰؽىَٰ تَ َُ خَُػوا  اإل٥بي األمر ٯبيء ا٤ببلبسات ىذه كشف وبعد ﴾ٛۡ

 شرائعها اختبلؼ على كلها الرساالت بو جاءت ٗبا ابإلٲباف إسرائيل لبِب
ِ ﴿ وفروعها َٰٚ ٗؾَِل إِلَمٰٓ إِةَۡر

ُ
آ أ َٔ َ٘ا َو ٗؾَِل إِلَۡي

ُ
آ أ َٔ ِ َو َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ ْ َءا ا ٜٓ ُ َِ ـ  ًُٜل َمَٰكِي ـۡ َدََٰي َٓ َوِإ ـۡ َوِإ

َتاِط وَ  ـۡ
َ
َٜب َوٱلۡأ ٌُ  سياؽ ُب تليها الٍب السورة ُب أخرى األمر تكرر ٍب ﴾...َيۡك

 ونصرتو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ابلسيد األعظم ابإلٲباف النبيْب على هللا أخذه الذي ا٤بيثاؽ
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 وعلو منزلتو رفيع ويُبدي ربو من لو العظيم التعظيم يُظهر عجيب مشهد ُب
ٜٓاْ ﴿ مكانتو ُ ٓۡ إِۡطِطيِۖ ًَال ُِس َّٰ ٓۡ عَلَىَٰ َذ َعۡؼُت

َ
ٓۡ َوأ ًَۡؽۡرُت

َ
ۚۥُ ًَاَل َءأ ُٙ ِٔنُنَّ ةِِٙۦ َولََتُ٘صُطَّٗ لَُتۡؤ

 َٖ ِِٛػي َٰ َٖ ٱّشَّ ِ ّٔ َكُسٓ  َٔ َٗا۠ 
َ
ُػواْ َوخ َٛ ُۚ ًَاَل وَٱۡش ًَۡؽۡرَٗا

َ
آ ...أ َٔ َ٘ا َو ٗؾَِل َقَْۡي

ُ
آ أ َٔ ِ َو َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ ِۡ َءا ًُ

ٗؾَِل عَلَىٰٓ إِةۡ 
ُ
َتاِط أ ـۡ

َ
َٜب َوٱلۡأ ٌُ َدََٰي َويَۡك ـۡ َِ َوِإ َمَٰكِي ـۡ َٓ َوِإ ِي َٰٚ  يقرر وجل عز وهللا ﴾...َر

 السبلـ عليهم ورسلو أنبيائو بْب الرسالة ووحدة التوحيد حقيقة اآليتْب ُب
 األوذل اآلية ُب اإلنزاؿ وُعّدي إليها، ا٤بنزؿ هللا دين ووحدة اإلنسانية ووحدة
 العلوّ : ا٤بعنيْب لوجود االستعبلء ٕبرؼ الثانية اآلية وُب االنتهاء ٕبرؼ

وتَِم ُمَٜسىَٰ ﴿ ابلذكر وعيسى موسى تعاذل هللا خص وقد ٝبيعاً، والوصوؿ
ُ
آ أ َٔ َو

َضػ  ﴿ النبيْب ٝبيع عّمم ٍب ﴾وَِقحَصىَٰ 
َ
ٓۡ لَا ُجَىّؽُِق َبيَۡن أ ّبِِٛ ِٖٔ رَّ بِيَُّٜن  وتَِم ٱلنَّ

ُ
آ أ َٔ ٓۡ  َو ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ

ٜنَ  ُٕ ُٖ زَُرۥ ُمۡفِْ  ىم بل الدين أصوؿ ُب متفرقوف إهنم: نقوؿ ال أي ﴾َوَنۡح
 هلل منقادين لكوننا بنبوهتم وإقراران اإلسبلـ، ىي الٍب األصوؿ على ٦بتمعوف

 هللا وبْب بينهم التفريق يستلـز النبيْب بْب والتفريق وأمره، ٢بكمو مستسلمْب
َٖ ﴿ بقولو الكتاب كما حكى هللا عنهمتعريض أبىل  ىذا وُب تعاذل، َِّذي إِنَّ ٱز

ُٖ ةَِتۡكظ  يَۡسُىُؽوَن  ِٔ ٜلَُٜن ُٗۡؤ ٌُ سِرِۦ َوَي ـُ ِ َوُر ٜاْ َبيَۡن ٱَّللَّ ن ُحَىّؽًُِ
َ
سِرِۦ َوُيؽِيُػوَن أ ـُ ِ َوُر  ةِٱَّللَّ

 ْ ن َحخَِّغُؼوا
َ
بِيلًاَوَٗۡسُىُؽ ةَِتۡكظ  َوُيؽِيُػوَن أ ـَ  ٍَ ِ َٰل وجيء اب٤بضارع ىنا  ﴾َبيَۡن َذ

 .لى أف ىذا أمر متجدد فيهم مستمرّ للداللة ع

 «واليـو اآلخر»

قضية اليـو اآلخر ىي القضية ا٤بفصلية الٍب يتكرر ذكرىا ُب القرآف  
ُٜل ﴿الكرصل ويواِجو هبا ا٤بشركْب ا٤بخادعْب بْب ا٢بْب وا٢بْب  ٌُ ٖ َح َٔ َٖ ٱلنَّاِس  ِٔ َو

ٜۡمِ  ِ َوبِٱلَۡي َّ٘ا ةِٱَّللَّ َٔ ِِٔ٘يَن  َءا ۡؤ ُٕ ِ ٓ ة ُٚ ا  َٔ ْ  ٨ٱٓأۡلِعؽِ َو ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي َ َوٱز وكانوا  ﴾يَُذَِٰػُقَٜن ٱَّللَّ
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ٔٗ ﴿قد ألصقوا بو ٚبّيبلت تناُب حقيقة ا١بزاء كقو٥بم  يَّا
َ
َّٓا خ اُر إِل َ٘ا ٱلنَّ فَّ َٕ ا َّٖ َت

ۡكُػوَدةٗ  وىذا القوؿ ُب حقيقتو كفٌر ُب صورة السخرية واالستهزاء! وقاؿ  ﴾َّٔ
ٜاْ ﴿تعاذل  ا َشضُٗ َٔ َّا  ِۡ ُيۡجَؾۡوَن إِل َٚ  ُۚ ۡٓ ُٛ ُ ۡقَمَْٰ

َ
آِء ٱٓأۡلِعَؽةِ َضتَِؽۡج أ ٌَ َ٘ا َوِّ ْ أَـِبَيَٰخِ ٜا ةُ ؼَّ ََ  َٖ َِّذي َوٱز

ُْٜنَ  َٕ ؤل وأصل ا٢ببوط انتفاخ بطن الدابة حْب تتغذى بنوع ساـ من الك ﴾َحۡك
ٍب تلقى حتفها، إذ تنتفخ؛ وأصحاهبا ٰبسبوهنا صا٢بة انجحة رإبة ٍب تنتهي 
إذل البوار، وىو وصف بليغ، وُب اآلية داللة على عظيم مكر هللا هبؤالء 
ا٤بهازيل، إذ أبطل أعما٥بم وجعل إٲباهنم ابهلل واليـو اآلخر كبل إٲباف، وإف  

ٜاْ ﴿الذين آمنوا...قاؿ تعاذل كتبوا مئات الرسائل والفتاوى ليخادعوا هللا و  َٰخُِْ َؼ
ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ  ِ َولَا ةِٱلَۡي َُٜ٘ن ةِٱَّللَّ ِٔ َٖ لَا يُۡؤ َِّذي واآلية نزلت ُب اليهود والنصارى،  ﴾ٱز

َُِتََٰب ﴿وفائدة ذكر  ْ ٱّۡ ٜا وحُ
ُ
التنديد عليهم أبهنم أوتوا الكتاب ودل يدينوا دين  ﴾أ

٥بم وتبيْب حقيقتهم وفضح ا٢بق الذي جاءت بو الكتب السماوية وتشنيع حا
أمرىم وكشف واقعهم وإ٭با دانوا ٗبا حرّفوا منها، وما أنكروا منها، وما ألصقوا 

 التبعوا اإلسبلـ ا٤بنزؿ من ا٢بكيم العبلـ.هبا، ولو دانوا دين ا٢بق 

 «وتؤمن ابلبعث»

٤با ذكر هللا تعاذل ُب سورة ا١باثية  «وتؤمن ابلبعث اآلخر»وُب رواية: 
 عنهم خربإسرائيل الكتاب وا٢بكم والنبوة وحذَّر من اتّباع أىوائهم وأإيتاء بِب 

 وا١بزاء ابلبعث نوفيؤم ال م، أعقب ذلك ببياف أهنىواىم  إ٥بهم  اٚبذوا أبهنم
َ ﴿فقاؿ  ا ل َٔ ُۚ َو ُؽ ۡٚ َّا ٱزدَّ َ٘آ إِل ُُ ِْ ۡٛ ا ُح َٔ ُٜت َوَنۡحَيا َو ُٕ ۡجَيا َج َ٘ا ٱزدُّ َّا َضَياُت ا ِكَم إِل َٔ  ْ ٜا ُ ٓ َوًَال ُٛ

ُّٜ٘نَ  ـُ َّا َح ٓۡ إِل ُٚ ٍْۡمِۖ إِۡن  ٖۡ ِق ِٔ  ٍَ ِ َٰل  عجباً  زاده عجباً، قو٥بم من ىذا كاف و٤با ﴾ةَِذ
َ٘ا َبّيَِجَٰج  ﴿ فقاؿ القطعية للرباىْب ٠باعهم عند ٕبا٥بم َُٰخ ٓۡ َءاَي ِٛ ا  َوِإذَا ُتۡخلَىَٰ َقَْۡي َّٔ
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ْ أَـِب ٜا ْ ٱۡئخُ ٜا ُ ن ًَال
َ
َّٓا أ ٓۡ إِل ُٛ َخ ٓۡ َصَِٰػرِينَ َشضَن ُضشَّ ُ٘خ َُ َ٘آ إِن  ِ  إ٭با سبحانو كاف و٤با ﴾ةَآن

 إحياء إذل ٯببهم دل ابلغيب كاف إذا وذلك تصوره إمكاف عند اإلٲباف يقبل
 سنتو ألف والسبلـ الصبلة أفضل عليو نبيها لشرؼ األمة ٥بذه إكراماً  آابئهم
 ا٤بقَبحات اآلايت إبٯباد األمر كشف بعد يؤمن دل من أبف جرت اإل٥بية
 ا٢بجج على التدريب إذل ا٢بس عن فرفعهم ا٤باضية ابألمم فعل كما أىلكو
ُ ﴿ تعاذل بقولو اب١بواب وسلم عليو هللا صلى لو آمراً  فقاؿ العقلية ِِ ٱَّللَّ ًُ

 
َ
َّٖ أ ثِ لَا َرۡيَب ذِيِٙ َوَلَِٰس َٕ ِٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ ٓۡ إِلَمَٰ يَ ُكُس َٕ َّٓ َيجۡ ٓۡ ُث ِٕيُخُس َّٓ يُ ٓۡ ُث ۡزٍََر ُيۡحيِيُس

ٜنَ  ُٕ  العقل أوج عن السفوؿ من ٥بم ٤با علم ٥بم يتجدد ال أي ﴾ٱلنَّاِس لَا َحۡكَْ
 على قدرتو على دؿ و٤با! احملسوسات مع واقفوف فهم ا١بهل حضيض إذل

ٍُ ﴿ فقاؿ جامعاً  آخر دليبلً  عليو عطف، ا٣باص الدليل هبذا اإلعادة ْۡ ِ ُم َوَّلِلَّ
ۡرِض  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن هِؼ  ٱلفَّ َٔ ٜۡ اَقُث يَ ُٜم ٱلفَّ ٌُ َٜۡم َت ۡتِؽُْٜنَ  َوَي ُٕ ۡ وا٤ببطلوف ىم  ﴾َيخَۡصُط ٱل

 فيشتبو والضبلؿ الباطل بدخاف ويسَبونو ا٢بق وجو يغّطوف الذين وفا٤بستهزئ
 اليـو شأف من ذلك كاف و٤با! إليو السبل هبم وتتفرؽ ا٢بق وجو الناس على

ث  ﴿ ٢بالو مصوراً  بقولو ا٥بوؿ ُب عم مهواًل، َّٔ
ُ
ث  حُۡػعَ  َوحََؽىَٰ ُشظَّ أ َّٔ

ُ
ُۚ ُشظُّ أ مٰٓ إِلَمَٰ َساثَِيٗث

ُْٜنَ  َٕ ٓۡ َتۡك ُ٘خ َُ ا  َٔ َٜۡم ُتۡجَؾۡوَن  ا ٱلَۡي َٛ  يطبق بو ما كيفية بْب اب١بزاء، أخرب و٤با ﴾ََِتَٰتِ
 الكبّب أنفذه اإلنزاؿ كتاب بو حكم فما األعماؿ وكتاب اإلنزاؿ كتاب بْب

َهََٰؼا ﴿ فهمو وسهولة لقربو القريب أبداة اإلنزاؿ كتاب إذل مشّباً  فقاؿ ا٤بتعاؿ
ُْٜنَ  َٕ ٓۡ َتۡك ُ٘خ َُ ا  َٔ َّ٘ا نَۡفَخجِفُظ  َُ َ٘ا يَِ٘ؽُي َقَْۡيُسٓ ةِٱدۡرَّيِ  إَِّٗا   لوح ٗبا صرحٍب  ﴾ََِتَُٰت

 النشر طريق على هبم ابدائً  فقاؿ أضدادىم عليهم وعطف احملقْب أمر من وب
ا ﴿ مفصبلً  ا٤بشوش َّٔ

َ
ٓۡ فِم َرۡشمَخِٙۚۦُِ وَأ ُٛ ٓۡ َربُّ ُٛ َِدَِٰج َذُيۡػِعُْ َْٰ ْ ٱّصَّ ٜا ُِْٕ ْ وََق ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي ٱز

تِيُن  ُٕ ۡ ُز ٱل ٜۡ َٜ ٱَّۡى ُٚ  ٍَ ِ َٰل َٖ َزَىُؽوٓ  ٪٢َذ َِّذي ا ٱز َّٔ
َ
ٓۡ َوأ ٖۡ َءاَيَٰتِى ُتۡخلَىَٰ َقَْۡيُس ٓۡ حَُس وََْ

َ
ْ أ ا
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 ٗٔ ٜۡ ًَ ۡٓ ٓۡ َوُكُ٘خ ًَۡرُت ُۡ َخ ـۡ ِٔيَن  اوَٱ ۡجؽِ
ِ َضّي  وَ  ٢٫مُّ َِ إِنَّ وَۡقَػ ٱَّللَّ ا ِإَذا رِي َٛ اَقُث لَا َرۡيَب ذِي  َوٱلفَّ

 ّ٘ٗ َّا َؿ ُّٖ إِل ـُ اَقُث إِن جَّ ا ٱلفَّ َٔ ا َٗۡػرِي  َّٔ ُْۡخٓ  ۡفتَۡيٌِِ٘ينَ ًُ ُٕ ِ ُٖ ة ا َنۡح َٔ  يناُب ال وىذا ﴾ا َو
ا كِ ﴿ ا٤بتقدمة يةاآل ۡجَيأَ َ٘ا ٱزدُّ َّا َضَياُت  كانوا فكأهنم للظن مثبت آخرىا ألف ﴾َم إِل

 واترة فيظنوهنا أمرىا من األوذل وفطرىم جببلهتم ُب ما عندىم يقوى اترة
 فيظنوف ا١بهل على ا٤ببنية الشبهة من هبا يقَبف ما مع ا٢بظوظ عليهم تقوى

ذكر تعاذل ُب سورة الكهف . و ا٤بيل من إليو للنفس ٤با بو فيقطعوف عدمها
 من وعدىم ما فيو ينجز وقتاً  م٥ب علٯب لن سبحانو أنوأولياء الشيطاف  زعم

ٜاْ ﴿فقاؿ  يتبعو وما البعث ٍَ َضىّٗ وَُقؽُِع ِ َل عَلَىَٰ َرّب وَّ
َ
ٓۡ أ َجَُٰس ٌۡ ا َعَْ َٕ ََ َٜٗا  ُٕ ۡػ ِسۡئُخ ٌَ ا َّّ

 ۡٓ ُخ ٕۡ ِۡ زََخ ة ُۚ ةَ ِٜۡقػٗ َمؽَّ َّٔ َِ َُّسٓ  ۡجَك َّّٖ نَّ
َ
ٍب أورد قصة إبليس وتكربه على آدـ  ﴾اخ

 -التبكيت  ُب أوجع ألنو - ا٣بطاب أسلوب ُبوترفعو عليو وأنكر عليهم 
ْ ٓأِلَدَم ﴿اٚباذ إبليس وذريتو أولياء من دونو تعاذل  ُشُػوا ـۡ ثِ ٱ َُ ِ ه َلٰٓ َٕ

ْۡ ِ َ٘ا ل ْۡ َوِإۡذ ًُ
وۡ 
َ
ۥٓ أ ُٙ ۥ َوُذّرِيََّخ ُٙ َذَخخَِّغُؼوَٗ

َ
ۦٓۗۡ أ ۡمؽِ َرّبِِٙ

َ
ٖۡ أ ِ َذَىَفَي َخ ّٖ َٖ ٱدِۡذ ِٔ َّآ إِةِْۡحَؿ َشضَن  لَِيآَء وََفَشُػٓواْ إِل
 ٗ ِٕيَن ةََػل ِ َْٰ ُۢۚ ةِۡئَؿ لِْظَّ ٓۡ َقُػوُّ ٓۡ َُّس ُٚ أف  وُب سورة سبأ ذكر ا٢بق ﴾أِٖ ُدونِم َو

ِٛ ﴿التكذيب ابليـو اآلخر  وليائوإبليس سّوؿ أل َق َقَْۡي ۡػ َضػَّ ٌَ ۥ َوَّ ُٙ َّ٘ ٓۡ إِةِْۡحُؿ َؿ

ٜهُ  َتُك َٖ ﴿ قولو على عطف ىذا أف األظهرو  ﴾وَٱتَّ َِّذي ٓۡ َوًَاَل ٱز ِۡ َُٗػُُّّس َٚ  ْ َزَىُؽوا
  ِ ٓۡ َِّفي َعْۡي   عَلَىَٰ رَُس ٍق إَُِّٗس ؾَّ َٕ ٓۡ ُشظَّ ُم ٓۡ إِذَا ُمّؾِۡرخُ  بينهما ما وأف ﴾َسِػيػٍ  يُجَّتُِئُس

 ضمّب فيكوف واالعَباض االستطراد موقع واقع لبلعتبار ا٤بسوقة األخبار من
اَقثُ َوًَاَل ﴿ قولو من كفروا الذين إذل عائداً  عليهم َ٘ا ٱلفَّ حِح

ۡ
ْ لَا حَأ َٖ َزَىُؽوا َِّذي  ﴾ٱز

ُٖ ةِٱٓأۡلِعَؽةِ ﴿وٰبققو قولو بعده  ِٔ ٖ يُۡؤ َٔ  َٓ َّا لَِنۡكَْ ٍٖ إِل َطَٰ
ْۡ ـُ  ِٖ ّٔ  ِٓٛ ا شَضَن زَُرۥ َقَْۡي َٔ َو

 ۡۗ  ٍّ ا فِم َش َٛ ۡ٘ ِٔ  َٜ ُٚ  ٖۡ َّٕ ٍَ عَلَىَٰ ُشّظِ َشۡىٍء َضىِيؾ   ِم وىذا من تسويبلت القرين   ﴾َوَربُّ
ِ  ﴿كما ُب قولو تعاذل  ِ ٖ   ًَاَل ًَآن ٓۡ إِنِّم َشضَن لِم ًَؽِي ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ٥١  َٖ ِٕ َ ٍَ ل ِءَّٗ

َ
ُٜل أ ٌُ َح
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رِيَن  َطّػِ ُٕ ۡ َّ٘ا حَُؽاةٗ  ٥٢ٱل َ٘ا َوُك ِٔۡخ ِءذَا 
َ
ِءَّٗاأ

َ
ا أ ًٕ ُٜ٘نَ  ا وَِقَظَٰ ِػي َٕ َ كاف رل شيطاف   أي ﴾ل

 وقت كل ُب لقولو ٦بدداً  االستبعاد غاية لو مستبعداً  ابلبعث مكذابً يقوؿ 
 ؟ابلبعث ا٤بصدقْب ٤بن نكأئ :اعتقاده سوء إذل قياده بلطافة ٱبتدعِب أف يريد

 وٞبيٍب لنخوٌب وإ٥باابً  ٥بمٍب استثارة النظر ُب ابعي ويستقصر بذلك يوٖبِب
 فا٭بحقت وعظاماً  تراابً  وكنا أوراحنا ذىبتو  متنا اذ: أئبقولو اإلنكار ويكرر

 نبعث فأب عملنا ٗبا ذلك بعد جملزيوف ناأئ األرواح مراكب ىي الٍب أجسامنا
ۡيَه ﴿؟ وُب سورة البقرة وردت قصة إبليس ٫بو آدـ عقب قولو تعاذل و٪بازى ََ

َٰحٗ  َن ۡٔ
َ
ٓۡ أ ِ َوُكُ٘خ َّٓ إِلَۡيِٙ حَۡسُىُؽوَن ةِٱَّللَّ ٓۡ ُث َّٓ ُيۡحيِيُس ٓۡ ُث ِٕيُخُس َّٓ يُ ۖ ُث ۡٓ ۡضَحَُٰس

َ
 ﴾حُؽَۡسُكٜنَ ا وَأ

 القيامةُب سورة األعراؼ افتتحت القصة ابإلخبار عن جزاء األعماؿ يـو و 
هِؼٍ ﴿ ا٣ببلئق بْب والفصل َٔ ٜۡ ۡزُن يَ َٜ ۡ وذيلت ابإلخبار عن حياهتم ُب  ﴾ٱدۡرَيُّ  َوٱل

ٜحَُٜن ﴿األرض وموهتم وبعثهم للحساب يـو القيامة  ُٕ ا َت َٛ َن َوذِي ٜۡ ا َتۡحَي َٛ ًَاَل ذِي
ا  َٛ ۡ٘ ِٔ ُٖ ُٗۡحِمۦ ﴿و٤با ذكر هللا تعاذل ُب سورة ا٢بجر قولو  ﴾ُتۡخؽَُسٜنَ َو َوِإَّٗا لََنۡط

َٰرِذُٜنَ  ُٖ ٱَّۡن ِٕيُج َوَنۡح أردؼ ذلك بقصة إبليس وآدـ ٍب ذكر أحوا٥بم ُب  ﴾َوُٗ
النار...وُب سورة بِب إسرائيل وردت قصة إبليس وترفعو على آدـ بْب اآلية 

﴿ 
َ
ٜٓاْ أ ُ َّ٘ا ِقَظَٰ َوًَال َُ َٰخً ٕٗ ِءذَا   ا ا َوُرَػ

َ
ٌٗ ءِ أ ْۡ ۡتُكٜذَُٜن َع َٕ َ  ﴿وبْب اآلية  ﴾ا َسِػيٗػاَّٗا ل

َ
ٜٓاْ أ ُ ءِذَا َوًَال

 ٕٗ َّ٘ا ِقَظَٰ َٰخً َُ  ا ا َوُرَػ
َ
ٌٗ ءِ أ ْۡ ۡتُكٜذَُٜن َع َٕ َ وُب سورة طو تقدـ القصة قولو  ﴾ا َسِػيٗػاَّٗا ل

َٜۡم يَُ٘ىُظ ﴿تعاذل  ِٔيَن يَ ۡشؽِ ُٕ
ۡ ٜرِ  َوَنۡحُضُط ٱل هِؼ  فِم ٱلطُّ َٔ ٜۡ ًٗا يَ ٍب ختمت بذكر وعيد  ﴾ُزۡر

 إبليس جنود مع كبكبتهم ُب اآلخرة بعد وعيد...وُب سورة الشعراء ذكر ا٢بق 
ٓۡ َوٱَّۡناوُۥَن ﴿ ا١بحيم ُب ُٚ ا  َٛ ْ ذِي ٜا ُت ُِ ۡت ُُ ۡسمَُكٜنَ  ٩٤وَ

َ
ُُٜ٘د إِةِْۡحَؿ أ وُب سورة  ﴾وَُس

صاد تقدـ قصة إبليس وآدـ ذكر أحوا٥بم ُب النار...فهذه إحدى عشرة مرة 
 ُب اللعْب توسمذكر فيها شيخهم اللعْب إبليس ُب القرآف الكرصل. وقد 
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التكذيب ابلبعث اال٬بداع لو فألقى إليهم وسوستو وحبَّب إليهم  ا٤بستخلفْب
و فيهم ! وحقيق ٗبن كاف إبليس اللعْب قرينو وصفّيو، والشيطاف فصدؽ تو٠بُّ

 حكىقد و الرجيم نصّبه وولّيو، أف يصل ٤بثل ذلك، ويقع ُب أودية ا٤بهالك! 
ٓ ﴿قو٥بم ُب ذلك اليـو على سبيل التوبيخ والتوقيف  تعاذل ُٚ ٜرِ وَإِذَا  َوُٗىَِظ فِم ٱلطُّ

ٓۡ يَجِفَُْٜن  ِٛ ِ ۡسَػاِث إِلَمَٰ َرّب
َ
َٖ ٱلۡأ ِ ۡؽًَِػَٗا ٥١ّٔ َّٔ  ِٖٔ َ٘ا  ٖۢ َبَكَر َٔ َ٘ا  ۡيَْ َٜ َٰ ْ َي ٜا ُ  خاطبهمو  ﴾ًَال
ٓۡ فِم َرۡيب  ﴿ُب سورة ا٢بج من قولو تعاذل ابتداء  ُ٘خ َُ ا ٱلنَّاُس إِن  َٛ حُّ

َ
د َٖ ٱلَۡبۡكِد  َيٰٓ ِ ّٔ﴾ 

نَّ ٱ﴿إذل قولو 
َ
ُتٜرِ َوأ ٌُ

ٖ فِم ٱّۡ َٔ َ َحۡتَكُد  وحكى عز وجل شدة توغلهم ُب  ﴾َّللَّ
َٜۡم ﴿يحلفوف يـو القيامة كذاًب كما ٰبلفوف ألوليائو ُب الدنيا النفاؽ وأهنم س يَ
ُ َسمِيكٗ  ُٓ ٱَّللَّ ُٛ ٓۡ َحۡتَكُر ُٛ جَّ

َ
ٓۡ َوَيۡطَفُتَٜن خ ا َيۡحُِْىَٜن َُّس َٕ ََ لَآ  ا َذَيۡطُِْىَٜن زَُرۥ 

َ
عَلَىَٰ َشۡىٍء  أ

َِٰؼةُٜنَ  ُٓ ٱَّۡك ُٚ  ۡٓ ُٛ وحكى تعاذل زعمهم الكاذب ووجَّو ا٤بؤمن إذل توكيد أمر  ﴾إِجَّ
َ ﴿البعث أبوثق توكيد  ِۡ ةَل ًُ ُْۚ ٜا ن َّّٖ ُحۡتَكُر

َ
ْ أ َٖ َزَىُؽٓوا َِّذي َٓ ٱز َّٓ زََخ ىَٰ َوَربِّم لَُتۡتَكثُنَّ ُث

ِ يَِفُر   ٍَ عَلَى ٱَّللَّ ِ َٰل ُۚ َوَذ ۡٓ ُْۡخ ِٕ ا َق َٕ ِ ن كما حكى تعاذل قوؿ أوليائهم م ﴾لَُتجَتَُّؤنَّ ة
ن َّّٖ َحۡتَكَد ﴿ا١بن 

َ
ٓۡ أ ا َؿَ٘جُخ َٕ ََ  ْ ٜا ُّ٘ ٓۡ َؿ ُٛ جَّ

َ
َضػٗ  َوخ

َ
ُ أ ُٓ ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾اٱَّللَّ ُٛ َٜۡم َحۡتَكُر يَ

ٓ ُٛ ُ َسمِيٗكا َذُيجَّتُِئ ٜٓ  ٱَّللَّ ُِْٕ ا َق َٕ ِ ُ عَلَىَٰ ُشّظِ َشۡىء  ة ُۚ َوٱَّللَّ ٜهُ ُ َونَُف ُٙ ٱَّللَّ َٰ ۡضَطى
َ
ُْۚ أ ِٛيػٌ  ا وقد  ﴾َش

ورد اإلٲباف ابلبعث اآلخر ُب الصحيحْب من حديث أيب ىريرة أف رسوؿ هللا 
كاف يومًا ابرزًا للناس إذ أاته رجل ٲبشي فقاؿ: اي رسوؿ هللا ما اإلٲباف؟   ملسو هيلع هللا ىلص

اإلٲباف أف تؤمن ابهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو ولقائو وتؤمن ابلبعث »قاؿ: 
علق بزواؿ ُملك ا٢بفاة العراة، قاؿ وُب ىذا إٲباء إذل البعث األوؿ ا٤بت «اآلخر
ِٜۡم ٱلَۡبۡكِدِۖ ﴿تعاذل  ِ إِلَمَٰ يَ ٓۡ فِم ََِتَِٰب ٱَّللَّ ۡػ لَبِۡثُخ ٌَ َّ َٖ َٓ َوٱلِۡإيَمَٰ

ْۡ ْ ٱّۡكِ ٜا وحُ
ُ
َٖ أ َِّذي َوًَاَل ٱز

ٜنَ  ُٕ ٓۡ لَا َتۡكَْ ُ٘خ َُ  ۡٓ َُّ٘س ُِ َٰ ُٜۡم ٱلَۡبۡكِد َوَل و٤بّا كانت القضية تتعلق ابلغيب  ﴾وََهََٰؼا يَ
َٖ ﴿العطف بصفة اإلٲباف فقاؿ جاء  َٓ َوٱلِۡإيَمَٰ ْۡ ْ ٱّۡكِ ٜا وحُ

ُ
ِٜۡم ﴿ومعُب قولو  ﴾أ إِلَمَٰ يَ
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أي يـو الوعد وىو وعد ُب الدنيا ابلنصر، ٍب وعٌد وبعث يـو القيامة  ﴾ٱلَۡبۡكِد 
ُٜۡم ٱلَۡبۡكِد ﴿أشارت إليو العبارة التالية  و٠بي يـو الوعد ُب الدنيا بيـو  ﴾وََهََٰؼا يَ

 يبعث عباداً لو ليتربوا دولة الباطل ويقيموا دولة ا٢بق...وأتويل البعث ألف هللا
اآلية: أف الذين أوتوا العلم واإلٲباف ُب كتاب هللا ينذروف أىل الباطل بنزوؿ 
العذاب عليهم ُب الدنيا فإذا جاء أجلهم وزالت دولتهم قالوا: لقد لبثتم ما  

ٍب يقولوف ٥بم ُب اآلخرة  كتبو هللا لكم من األجل ا٤بضروب لكم ُب الدنيا،
 -يعِب البعث اآلخر  -حْب يكشف هللا عنهم غطاءىم: فهذا يـو البعث 

ٜاْ ﴿ولكنكم كنتم ال تعلموف، ونظّب ىذا قولو تعاذل  ُ٘ َٔ َٖ َءا َِّذي َ٘ا َوٱز َْ ـُ إَِّٗا لََنُ٘صُط ُر
ۡشَهَٰػُ 

َ
ُٜم ٱلۡأ ٌُ َٜۡم َح ۡجَيا َوَي ةِ ٱزدُّ َٰٜ نَّ َوكَ ﴿وقاؿ تعاذل  ﴾فِم ٱدۡرََي

َ
ٜٓاْ أ ُٕ ٓۡ لَِيۡكَْ ِٛ ۡخٍَۡرَٗا َقَْۡي

َ
ٍَ أ ِ َذَٰل

ِ َضّي   نَّ  -أي ُب الدنيا  -  وَۡقَػ ٱَّللَّ
َ
آ َوأ َٛ اَقَث لَا َرۡيَب ذِي واالستدراؾ ُب  ﴾ٱلفَّ

ُٕٜنَ ﴿ ٓۡ لَا َتۡكَْ ُ٘خ َُ  ۡٓ َُّ٘س ُِ َٰ ٓۡ فِم ﴿استدراؾ على ما تضمنتو ٝبلة  ﴾َوَل ۡػ لَبِۡثُخ ٌَ َّ
ِ ََِتَِٰب  ِٜۡم ٱلَۡبۡكِد ٱَّللَّ أي لقد بلغكم ذلك وكاف الشأف أف تتصدوا للعلم  ﴾إِلَمَٰ يَ

وتؤمنوا ولكنكم كنتم ال تعلموف، أي: ال تتصدوف للعلم ٗبا فيو النفع بل كاف 
دأبكم اإلعراض عن كبلـ هللا، وُب التعبّب بنفي العلم وقصِد نفي االىتماـ بو 

وسيلة ٢بصولو، وقد ختمت  والعناية بتلقيو إشارة إذل أف التصدي للتعلم
السورة ابلتبيث هبذا الوعد الصادؽ الذي ال ٱبوف حامبًل معو الصرب على 

ۖ ﴿٧باوالت االستخفاؼ والزعزعة من الذين ال يوقنوف  ِ َضّي   وَٱۡضًِۡر إِنَّ وَۡقَػ ٱَّللَّ
ُٜ٘نَ َولَا يَۡفَخِغىَّ  َٖ لَا يًُِٜ َِّذي ٍَ ٱز َّ٘﴾. 

 «وتؤمن ابلقدر خّبه وشره»
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وىو اإلٲباف أبف هللا سبحانو « وتؤمن ابلقدر كلو»: رواية أخرىوُب 
قدر األشياء؛ أي علم مقاديرىا وأحوا٥با وأزماهنا قبل إٯبادىا ٍب أوجد منها ما 
سبق ُب علمو أنو يوجده على ٫بو ما سبق ُب علمو، فبل ٰبدث حدث ُب 

دتو دوف العادل العلوي والسفلي إال وىو صادر عن علمو تعاذل وقدرتو وإرا
خلقو، وأف ا٣بلق ليس ٥بم فيها إال نوع اكتساب و٧باولة ونسبة وإضافة، وأف 
ذلك كلو إ٭با حصل ٥بم بتيسّب هللا تعاذل وبقدرتو وتوفيقو وإ٥بامو سبحانو؛  

ِ  ﴿كما نص عليو القرآف والسنة، قاؿ تعاذل  َٰ ۡشؽِِٔيَن فِم َعَل ُٕ
ۡ ُكؽ   إِنَّ ٱل ـُ َٜۡم  ٤٧َو يَ

َ يُۡفَطُتَٜن فِم ٱ ارِ عَل َؽ لنَّ ٌَ ـَ ٜاْ َمؿَّ  ٓۡ ُذوًُ ِِٜٛٚ َػر   ٤٨ىَٰ وُُس
ٌَ ِ ُٙ ة َجَٰ ٌۡ وىم  ﴾إَِّٗا ُشظَّ َشۡىٍء َعَْ

ا٢بفاة العراة ا٤بتجاسروف على ركوب الكفر وا٤بعاصي ابلنقمة، القائلوف أبف 
األمر أنف وأف أفعاؿ العبد من قبلو، قاؿ ابن عباس: إشل أجد ُب كتاب هللا 
قوما يسحبوف ُب النار على وجوىهم ألهنم كانوا يكذبوف ابلقدر، ويقولوف: 

 أشيء مضى قبلنا أـ شيء بقي؟ ا٤برء ٱبلق أفعالو، وإشل ال أراىم، فبل أدري
وُب صحيح مسلم أف ابن عمر تربأ منهم وال يتربأ إال من كافر، ٍب أكد ىذا 
بقولو: والذي ٰبلف بو عبد هللا بن عمر لو أف ألحدىم مثل أحد ذىبا 
فأنفقو ما قبل هللا منو حٌب يؤمن ابلقدر، ٍب قاؿ: حدثِب أيب عمر بن 

، إذ طلع علينا رجل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ا٣بطاب قاؿ: بينما ٫بن عند رسوؿ  ذات يـو
شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليو أثر السفر، وال يعرفو 

، فأسند ركبتيو إذل ركبتيو، ووضع كفيو على ملسو هيلع هللا ىلصمنا أحد، حٌب جلس إذل النيب 
وىذه لفتة ىامة ال بد  ...ا٢بديث.اي دمحم أخربشل عن اإلسبلـفخذيو، وقاؿ: 

َوِإن ﴿ الذين حكى تعاذل عنهم لفهم واقع ا٢بفاة العراةعندىا  من الوقوؼ
 ُٛ ّحِئَث   ٓۡ َضَفَ٘ث  حُِطۡت ـَ  ۡٓ ُٛ ِۖ َوِإن حُِطۡت ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللَّ ٜاْ َهَِٰؼهِۦ ِٔ ُ ٜل ٌُ ٖۡ  َح ٜاْ َهَِٰؼهِۦ ِٔ ُ ٜل ٌُ ِقِ٘ػَكُۚ َح
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ِۡ ُشّظ   ٖۡ ِقِ٘ػ ٱ ًُ ِ ِٜۡم لَا يَصَضُدوَن ّٔ ٌَ ُؤلَآِء ٱّۡ اِل َهٰٓ َٕ ِۖ َذ َٜن َضِػيرٗ َّللَّ ُٛ ٌَ واآلية وردت  ﴾اَحۡى
ُب سياؽ الكبلـ عن ا٤بنافقْب، وقد حكى تعاذل عنهم ُب ىذه اآلية خصلة 
قبيحة دالة على كفرىم ابلقدر، وبعد أف أمر هللا رسولو ٗبا ٯبيب بو ىؤالء 
الضاّلْب علَّمو حقيقة التفصيل ُب إصابة ا٢بسنة والسيئة من جهة ٛبّحض 

ٖۡ ﴿ذل أو اختبلطها ابالنتساب إذل العبد فقاؿ النسبة إذل هللا تعا ِٔ  ٍَ َضاةَ
َ
آ أ َّٔ

 َٖ ِٕ َ٘ث  وَ حَِّئث  َضَف ـَ  ِٖٔ  ٍَ َضاةَ
َ
آ أ َٔ ِۖ َو ٍَ  ٱَّللَّ ِٕٖ جَّۡىِف و ا٣بطاب للرسوؿ ألنو  ﴾وَ وُوجِّ

ا٤ببّلغ عن هللا، وألف ىذا ا١بواب إلبطاؿ ما َنسبو الضاّلوف إليو من كونو 
بهم، واعلْم أف هللا قّدر ا٤بنافع وا٤بضار وخلق مؤثراهتا مصدَر السّيئات الٍب تصي

ِۡ شُّظ  ﴿وأسباهبا فهذا ا١بُزء هلل وحده لقولو  ٖۡ ِقِ٘ػ ٱ ًُ ِ ّٔ ِ وهللا نصب األدلة  ﴾َّللَّ
للناس على ا٤بنافع وا٤بضار الٍب تكتسب ٗبختلف األدلة وَعلَّم طرائَق الوصوؿ 

لتأثّب ٤بن شاء أف ٲُبانعها، وبعث إليها وطرائق ا٢بيدة عنها وأرشد إذل موانع ا
الرسل وَشرع الشرائع فعّلمنا بذلك كلو أحواؿ األشياء ومنافعها ومضاّرىا، 
وعواقب ذلك ُب الدنيا واآلخرة فأكمل ا٤بّنة وأقاـ ا٢ُبجة وقطع ا٤بعذرة، وأما 
األسباب ا٤بقارنة للحوادث ا٢بسنِة والسيئِة فذلك ٗبقدار ما ٰبصلو اإلنساف 

الرشاد، وابختياره الصاحَل الجتناء ا٣بّب، ومقدارًا ضّد ذلك: من  من وسائل
غلبة ا١بهل أو غلبة ا٥بوى ومن االرٛباء ُب ا٤بهالك بدوف تبّصر، وىذا ا١بزء 
جعل هللا لئلنساف حظًّا فيو، ملََّكُو إاّيه فإذا جاءت ا٢بسنة أحدًا فإف ا٤بّنة 

ف اإلنساف ُب حّبة، فصّح أف فيها هلل وحده إذ لوال لطفو وإرشاده وىديو لكا
ا٢بسنة من هللا، أّما السّيئة فإهنا وإف كانت من هللا ولكن إصابة معظمها 
اإلنساَف أيٌب من جهلو أو تفريطو أو تغليب ىواه على رشده، وقد فسَّر ىذا 

ال »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصا٤بعُب ما ورد ُب سنن الَبمذي عن أيب موسى أف رسوؿ هللا 
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 «ا أو دوهنا إال بذنب، وما يعفو هللا عنو أكثريصيب عبدًا نكبة فما فوقه
ولكوف ىذه القضية دقيقة الفهم نّبو هللا على قلة فهم ا٤بشركْب للمعاشل ا٣بفية 

َٜن َضِػيرٗ ﴿بقولو  ُٛ ٌَ ِٜۡم لَا يَصَضُدوَن َحۡى ٌَ ُؤلَآءِ ٱّۡ اِل َهٰٓ َٕ أي  ﴾لَا يَصَضُدونَ ﴿فقولو  ﴾اَذ
يكادوف ال يفقهوف، فيكوف فيو استبقاٌء عليهم ُب ا٤بذّمة، وٯبوز أف يكوف 
على أصل وضع الَبكيب أي ال يقارِبوف فهم ا٢بديث الذي ال يعقلو إال 

 ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو داود عن ابن عمر عن النيب  .الفطناء فيكوف أشّد ُب ا٤بذّمة
وإف ماتوا فبل القدرية ٦بوس ىذه األمة: إف مرضوا فبل تعودوىم، »قاؿ: 

 .«تشهدوىم
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 اإلحساف الفصل السادس:
أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف دل »، قاؿ: فأخربشل عن اإلحسافقاؿ: 

 اي رسوؿ هللا ما اإلحساف؟وُب صحيح مسلم، قاؿ:  «تكن تراه فإنو يراؾ
وُب مسند  «أف ٚبشى هللا كأنك تراه فإنك إف ال تكن تراه فإنو يراؾ»قاؿ: 

 :واإلحساف. «أف تعمل هلل كأنك تراه فإنك إف دل تره فإنو يراؾ»اإلماـ أٞبد: 
 إذ والسبلـ الصبلة عليو كلمو جوامع من وىذا العمل إجادة أو اإلخبلص

 للعبد أف تعرؼ أبف ذلك لك ويتضح قبةا٤برا ومقاـ ا٤بشاىدة ٤بقاـ شامل ىو
 ويفي هحدود فظأي يوحده وٰب يعبد هللا أف: إحداٮبا :ْبمرتبت عبادتو ُب

 ٢بصوؿ تعاذل هللا يرى كأنو حٌب ا٤بكاشفة ٕبار ُب استغرؽ وقد بعهوده
 الغّب إذل االلتفات مسالك وانسداد ابلعبادة والراحة ابلطاعة االستلذاذ
 واشتغاؿ احملبوب من القلب زوااي امتبلء ٜبرة وىو عليو الكشف أنوار ابستيبلء

 بينو وقد الرسـو واضمحبلؿ ا٤بعلـو من األحواؿ نسياف ونتيجتو بو السرّ 
 لكن ا٢بالة تلك إذل ينتهي ال من: ةوالثاني «أف تعبد هللا كأنك تراه»: بقولو
 وحصوؿ اإلجبلؿ ُب ا٤براقبة مقاـ ىو وىذا يشاىده تعاذل هللا أف عليو يغلب
فإف دل تكن تراه فإنو »: بقولو بينو وقد ا١ببلؿ ذي ابطبلع العلم من ا٢بياء
 عما تغفل فبل الكماؿ لغاية احملصلة ا٤بشاىدة تلك عن غفلت أفأي  «يراؾ
 على استمر بل ،جلو يَبؾ ال كلو يدرؾ ال ما فإف الكماؿ أصل لك ٯبعل

 ال حٌب منو لتستحيي ذلك فاستحضر يراؾ فإنو أمكن مهما العبادة إحساف
 إنك معناه: النووياإلماـ  قاؿ. طاعتو إحساف ُب تقصر وال مراقبتو عن تغفل

 تراه لكونك ال يراؾ لكونو ويراؾ تراه كنت إذا ا٤بذكورة اآلداب تراعي إ٭با
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 تراه تكن دل فإف: ا٢بديث فتقدير تره، دل وإف عبادتو فأحسن يراؾ دائما فهو
 أصل ا٢بديث من القدر وىذا: قاؿ يراؾ، فإنو العبادة إحساف على فاستمر
 عمدة وىو ا٤بسلمْب قواعد من مهمة وقاعدة الدين أصوؿ من عظيم

 جوامع من وىو الصا٢بْب ودأب العارفْب وكنز السالكْب وبغية الصديقْب
 ليكوف الصا٢بْب ٦بالسة إذل التحقيق أىل ندب وقد ملسو هيلع هللا ىلص أوتيها الٍب الكلم
 ٗبن فكيف منهم واستحياء احَباماً  النقائص من بشيء التلبس من مانعاً  ذلك

 وٜبرة ىذه ا٢بالة خشية هللا. انتهى. وعبلنيتو سره ُب عليو مطلعاً  هللا يزاؿ ال
أف ٚبشى هللا كأنك تراه فإنك إف ال »: بقولو مسلمرواية اإلماـ  ُب عرب وقد

ِطٗ ﴿قاؿ تعاذل  «تكن تراه فإنو يراؾ َِ َصَْٰ ِٕ ٖۡ َق ٖ  ا َٔ َٜ ُمۡؤِٔ ُٚ َٗثىَٰ َو
ُ
ۡو أ
َ
ٍؽ أ ََ ِٖ َذ ّٔ 

 ۖ ٗة َؼّيَِتٗث َٰٜ ۥ َضَي ُٙ َّ٘ ُ٘ۡطيِحَ ُْٜنَ وََْ َٕ ْ َحۡك ٜا ا َشضُٗ َٔ  ِٖ ۡضَف
َ
ٓ ةِأ ُٚ ۡسَؽ

َ
ٓۡ أ ُٛ َّ٘  جزاء ذلكو  ﴾َولََنۡشؾَِي

الشاميْب وُب مسند العياف.  على يعبدونو الذين اإلحساف، مقاـ أىل
 تراه ال تك فإف تراه كأنك هلل تعمل أف»: قاؿ اإلحساف؟ فما: قاؿ: للطرباشل

وذلك ٩با  «نعم»: قاؿ أحسنت؟ فقد ذلك فعلت فإذا: قاؿ «يراؾ فإنو
َِ لَا ﴿أخذه هللا تعاذل على بِب إسرائيل ُب قولو  ٰٓءِي َر ـۡ ِٔيَثََٰي ةَجِٓى إِ َعۡؼَٗا 

َ
َوِإۡذ أ

ِٖ إِۡضَفاجٗ  َٰزَِديۡ َ َوبِٱَّۡن َّا ٱَّللَّ َّ٘اِس َتۡكُتُػوَن إِل ْ لِْ ٜا ُ ُِيِن َوًُٜل َسَٰ َٕ ۡ ۡؽبَمَٰ َوٱلَۡيَتََٰمىَٰ َوٱل ٌُ ا َوذِي ٱّۡ
 اإلحساف، مقدمتا واإلٲباف واإلسبلـ ،يتضّمن اإلحسافأي قواًل  ﴾اُضۡف٘ٗ 

 اإلحساف، معُب من وذلك ا٣برب مشاىدة عن إال يكوف وال تصديق فاإلٲباف
 إال ذلك وليس طوعاً  انقاد ٤بن إال االنقياد يكوف وال انقياد اإلسبلـ أف كما
ُمۡؽ ﴿قاؿ تعاذل  اإلحساف، ٝبلة من ىوو  بناصيتو آخذ ا٢بق أبف أحسّ  ٤بن

ۡ
َوأ

 ٜۡ اًَ َٛ ۡضَفِ٘
َ
ْ ةِأ ُعُؼوا

ۡ
ٍَ يَأ أي ُمرىم أف ٰبملوا أنفسهم على األخذ ابإلحساف  ﴾َم

َِّذٓي ﴿وٙبقيق التوحيد، ونظّبه قولو تعاذل  ا عَلَى ٱز ًٔ ا َٕ َُِتََٰب َت َ٘ا ُمَٜسى ٱّۡ َّٓ َءاحَۡح ُث
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 َٖ ۡضَف
َ
وُب  أي ٛبامًا للنعمة على الذي اتصف ابإلحساف وَحّقَق الوحدانية. ﴾أ

ِۡ َسَؾآُء ﴿أنو قرأ  ملسو هيلع هللا ىلصمعُب اإلحساف َروى أنس بن مالك عن رسوؿ هللا  َٚ

 ُٖ َّا ٱلۡإِۡضَسَٰ ِٖ إِل ؟ قالوا: هللا «ىل تدروف ماذا قاؿ ربكم»ٍب قاؿ:  ﴾ٱلۡإِۡضَسَٰ
« يقوؿ: ىل جزاء من أنعمت عليو ابلتوحيد إال ا١بنة»ورسولو أعلم قاؿ: 

قلب فإف اإلحساف موافقة العبلنية وإذا كاف اإلسبلـ عبلنية واإلٲباف ُب ال
للقلب أبف يعبد ا٤بؤمن ربو على وجو ا٢بضور، فاإلحساف يتضمن احملاسبة 
وا٤براقبة وسياسة العمل ابلعلم واجملاىدة و٧بو الصفات ا٤بذمومة وقطع العبلئق  
كلها واإلقباؿ بكنو ا٥بمة على هللا تعاذل ومهما حصل ذلك كاف هللا ىو 

وا٤بتكفل لو بتنويره أبنوار العلم وإذا توذل هللا أمر القلب ا٤بتورل لقلب عبده 
فاضت عليو الرٞبة وأشرؽ فيو النور وانقشع عن وجهو حجاب الغرة بلطف 
الرٞبة وتؤلألت فيو حقائق األمور اإل٥بية وانكشف لو سر ا٤بلكوت وانشرح 

ع الصدر فليس على العبد إال االستعداد ابلتصفية اجملردة وإحضار ا٥بمة م
اإلرادة الصادقة والتعطش التاـ والَبصد بدواـ االنتظار ٤با يفتحو تعاذل من 

َ ﴿الرٞبة، قاؿ تعاذل  ا َيخَۡضى ٱَّللَّ َٕ ْ إِجَّ ُؤا ٖۡ ِقَتادِهِ ٱُّۡكََْمٰٓ وخشية هللا ال تكوف إال  ﴾ِٔ
ػِ ﴿اب٤بعرفة كما حكى تعاذل قوؿ موسى لفرعوف  ۡٚ

َ
ٍَ َذَخۡغَضىَٰ َوأ ِ ٍَ إِلَمَٰ َرّب  ﴾يَ

وي عن موسى أنو قاؿ: اي رب أي عبادؾ أخشى لك؟ قاؿ: أعلمهم يب. ورُ 
وا٥بداية: الداللة على طريق توحيد الربوبية ا٤بوصل إذل ا٤بطلوب، ونظّبه ُب 

ُٙ ﴿اآلية  ٖۡ َعِضَى َربَّ َٕ ِ ٍَ ل ِ َٰل  وعلى هللا من ا٣بشية مقاـ علوّ  على يدؿ وىذا ﴾َذ
 ورضي سرارهالرواس قدس هللا أ قاؿ اإلماـ. تعاذل منو ا٣بشية أىل كرامة عظيم
: العادل التقي ىو الذي يرجى لو سانح اإلحساف بتحقيقو ُب وأرضاه عنو

ْ ٱ﴿درجة ا٣بشية، والشاىد  ٜا ٌُ ُ َوٱتَّ ُٓ ٱَّللَّ ُس ُٕ ِ ّْ ۖ َوُيَك َ فحاؿ التقوى يوصلو إذل  ﴾َّللَّ
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فهم حكمة العلم ٗبحض الفضل وىنالك ٱبشى هللا...وكذلك قاؿ تعاذل 
َؽىَٰ ﴿عليو الصبلة والسبلـ ٢ببيبو  َۡ َىَكِج ٱزّذِ ِۡؽ إِن جَّ َّ ٖ َيۡخَضىَٰ  ٩وََؼ َٔ ُؽ  ََّ َيؼَّ  ٪ـَ

ۡشَقي
َ
ا ٱلۡأ َٛ َُّ٘ت على أف الذكرى طارؽ من طوارؽ ا٢بق يفرغ لو القلب  ﴾َوَيَخَش

الوجل ا٣بائف من هللا الذي أخذتو خشية هللا عن غلظتو فأنزلتو منازؿ ا٤بتقْب 
الشقاوة ٦بانبوف ٥بذه ا٤برتبة متجنبوف عنها والعارفوف كلما ا٤بقربْب وإال فأىل 

هنضت هبم العناية فرفعتهم ُب منازؿ ا٤بعرفة وازدادوا قراًب ازدادوا تدبرًا وتفكراً 
 .أبسرار هللا وآاثره



114 
 

 الفهرس
 5 ............................................ رواايت ا٢بديث لفصل األوؿ:ا

 11 .............................................................. مقدمة

 15 ................... خصوصية ورمزية نزوؿ جربيل عليو السبلـ الفصل الثاشل:

 11 ............................................... أشراط الساعة العظمى

 21 ...................................... حقيقة ا٢بفاة العراةالفصل الثالث: 

 43 ....................................................... اي بِب إسرائيل

 45 ................................................. اإلسبلـ الفصل الرابع:

 11 ................................................ اإلٲباف الفصل ا٣بامس:

 111 .............................................اإلحساف الفصل السادس:

 114 .............................................................. الفهرس

 
 يتبع...

https://thelastpromise.org 

 

https://thelastpromise.org/
https://thelastpromise.org/



