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 مقدمة

 فاعلم أنه ال إله إال اهلل

 ،مهامك إ٪باح ٔبإ هللا كفقك ،ا٤بتوجو ٫بو التوحيد ،اعلم أيها اللبيب الرشيد
كتتذكر ما فيو  ،ٔب كتاب ربكإتتوجو  أف ،كمرامك مقصدؾ منتهى ٔبإ كأكصلك

شك عن غبار األغيار، من ا٤بواعظ كاألخبار على كجو االستبصار، ٦بتنبان عما يشوٌ 
معّبان ٗبعيار العربة كاالعتبار، ٕبيث ال يلهيك عنو كسوسة الشيطاف احمليل ا٤بكار، 

ختار، إذ ىي كعليك أف تتوسل ُب اسَبشادؾ من كتاب هللا أبحاديث رسولو ا٤ب
٤با فيو من الغوامض، متكفلة  كاشفة عن سرائره كمرموزاتو، موضحة  ،مبينة لو

 ذيل مشمران فلك أف تواظب على االستفادة منها ، من العوارضعقيدتك  سبلمةل
 كمدارج التوحيد معارج العركج إٔب عن يعوقك عما كابطنك ظاىرؾ لتهذيب ٮبتك

، انكاين ُب استفادتك استخبلص نفسك عن ربقة التقليد، ملتزمان كالتفريد التجريد
٫بن »3 كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو  القائل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسنة إبراىيم الٍب ىي سنة نبيك 

أحق ابلشك من إبراىيم إذ قاؿ رب أر٘ب كيف ٙبيي ا٤بوتى قاؿ أكٓب تؤمن قاؿ بلى 
أبو ىريرة هنع هللا يضر الذم أسلم ُب العاـ سيدان كراكم ا٢بديث  «كلكن ليطمئن قليب

 ُب ننطلق ك٫بنالسابع أم أف ا٢بديث كرد ُب فَبة الصراع مع أىل الكتاب! 
 كالتساؤؿ الناضج الشك حقيقتهم، ُب الشك من إسرائيل بِب قضية من التحقق
 ىو التساؤؿ كىذا...التوحيد جذكر مكاهنا ليزرع الشرؾ جذكر يقتلع الذم الفعاؿ
 العراة ا٢بفاة حقيقة فهم خبلؿ من كاإلحساف كاإلٲباف اإلسبلـ لفهم األكؿ احملرؾ

 أ٭بوذج على القرآ٘ب ا٣بطاب اعتمد كقد «ىذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم»
 اليهود كعقائد إسرائيل بِب حقيقة إٔب خبللو من ليدخل التساؤؿ ُب عريق اترٱبي

 ُب اإلبراىيمي للوضع ا٤بميزة ا٢بقيقة ىذه كًمن الكتاب، أىل كمناىج كالنصارل
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 األكؿ التفكّب عنصر القرآ٘ب ا٣بطاب بُب كيف نفهم أف ٲبكن القرآ٘ب السياؽ
 ُب التقليدية اب٤بناىج الشك من انطلق آزر كبْب بينو دار الذم فا٢بوار! عليو

 فك ك٧باكلتو اإلنسا٘ب العقل نضج ٛبثل الٍب ا٢بقيقة عن ابلبحث ليبدأ ٦بتمعو
 ىدؼ ٫بوجديد  من كالبدء التقليدية البدىيات كل برفض كذلك ا٣ببلفة، أسرار
 اإلسبلـ سفن تشاء ما بعكس التاريخ رايح سارت أف بعد راجح بفهم كاضح

 ا٤بخالفة كاألعراؼ التقاليد بقاء تيكرس الٍب للسلطات رمز ىو كآزر .ا٢بنيفي
 شرارة ىي اإل٥بية الكلمة لنزكؿ مهدت الٍب األكٔب الشرارة كانت لقد...للوحي

 فيو نظر ال خامل عقل ييلهىم ا٢بكمة أف ٲبكن كىل الطريق، لو مٌهد الذم التساؤؿ
 أبو كاف كإذا ؟يتحققيستيقن ك  ٓب قلب ُب اإلٲباف ينمو أف أك تساؤالت؟ كال

 إبراىيم الرسوؿ حفيد الكليم موسى فإف ا٤بوتى إحياء كيفية رؤية سأؿ قد األنبياء
 أر٘ب رب قاؿ ربو ككلمو ٤بيقاتنا موسى جاء ك٤با﴿ مشاهبة كاقعية معطيات لو كانت
 الٍب ا٤بؤمنْب على األكلية كمرتبة إبراىيم، حازىا الٍب الطمأنينة مرتبة إف ﴾إليك أنظر

 درف عن بعيدان  كتساؤالت كأتمبلت كجهد ٕبث نتيجة كانت موسى حازىا
كما جاء ُب صحيح  ذـ التقليدنة على نصوص الكتاب كالس دلت كقد! التقليدات

كأكحي إٕبَّ أنكم »3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن حديث أ٠باء أف رسوؿ هللا  اإلماـ البخارم
تفتنوف ُب القبور قريبان من فتنة الدجاؿ فأما ا٤بؤمن أك ا٤بسلم فيقوؿ3 دمحم جاءان 

، كأما ا٤بنافق أك ا٤براتب ابلبينات فأجبناه كآمنا، فيقاؿ3 ٖب صا٢با علمنا أنك موقن
كريكم أف إبليس ٛبثل لعيسى  «فقلتو ال أدرم ٠بعت الناس يقولوف شيئان فيقوؿ3 

قولك. كذلك ألف ال لإلو إال هللا، فقاؿ3 كلمة حق أقو٥با عليو السبلـ فقاؿ3 قل ال 
إلبليس ٙبت ا٣بّب تلبيسات ال تتناىى ييضل هبا أصناؼ ا٣بلق. لقد كىب هللا 

لئلنساف العقل ا٤بميز كاإلرادة ا٢برة كالفطرة السليمة كاستنقذ ما راف عليها سبحانو 
ا٤بنهج اإل٥بي ا٤بمثل ُب كتاب هللا كسنة  يزافنضبط ا٤بؤمن ٗبٕبجية الكتب كالرسل لي

ُب  ال ينصرؼ إال لطريقة ا٤بتابعة احملمدية ،يكوف مع ا٢بق حيث كاف، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسولو 
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ألفعاؿ، ال ٛبيحو العصبية ىكذا كىكذا، مٌب صرعو ا٢بق انصرع لو، كلو األقواؿ كا
أٗب كجدىا كشعاره الدائم3 ا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن جرل على لساف رقيقو ك٩بلوكو، 

 كا٤بلك هلل كال حوؿ كال قوة إال ابهلل. ،أخذىا ُب تثبت كيقْب
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 المبحث األول:
حقية المنزل وصدق 

 المنزل عليه
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 ا٤بتوحد كالبهاء، اجملد إبزار ا٤بتأزر ا٤بتعزز كالكربايء، العظمة برداء ا٤بَبدم هلل ا٢بمد
 ألسنة تصفو أف عن ا٤بتعإب بذاتو العلي األبدم األزٕب كالبقاء، ابلقيومية ا٤بتفرد

 مظاىره بعمـو احمليط شأنو، ُب ا٤بستكرب الكبّب العرفاء، أفهاـ عنو كتعرب العقبلء،
 أمره ُب الغالب العزيز كاإلرساؿ، كاإل٥باـ كاإلنزاؿ، الوحي أبمر ا٤بستقل كمصنوعاتو،

 عن جبللو جل كملكوتو، ملكو ُب ا١بارية كتدبّباتو أفعالو ُب ا٤بتقن ا٢بكيم كشأنو،
ال قدرة  كمصنوعاتو، مظاىره من شيء مشاعر كأ٠بائو كأبكصافو بو ٰبيط أف

 معقب كال إلرادتو رادٌ  ال٤بخلوؽ مع قدرتو، كال فعل ٤بصنوع دكف مشيئتو، ك 
 ُب كاحد قضائو، لوح ُب كرسم ،علمو ُب ثبت ما إال ملكو ُب ٯبرم كال ٢بكمو،

 األحدم، الثبوت لو كربايئو، جربكت ُب كتره  هبائو، جبلؿ ُب فرده  ،سنائو عز
 األفعاؿ دلت الدٲبومي، كالثناء األبدم، كالبهاء األزٕب، كالبقاء الصمدم، كالكوف

 ،لصفاتو عدَّ  كال لذاتو حدَّ  ال سلطانو، شهود عند الرقاب كذلت شأنو، علو على
ارتفعت عن صفة ا٤بخلوقْب صفات قدرتو، ، ألكصافو كال حصر أل٠بائو كال هناية

 األفهاـ، بو ٙبيط كال األكىاـ، عليو تقع ال، كعبل عن ذكر الذاكرين كربايء عظمتو
 لو شريك ال معرفتو، كنو عن العقوؿ كا٫بسرت صفتو، تفسّب عن األلسن كلَّت

 ،ٯبانسو قسيم الك ، يساعده معْب كال ،يكافئو ضد كال، يعانده منازع كال ينازعو،
 سواه، إلو كال لغّبه، كجود كال غّبه، موجود ال إذ ٲباثلو،ال شيء ك ، يؤانسو قدٙب كال

 يشاء، ما إال ملكو ُب ٯبرم كال االنتهاء، ُب يعود كإليو االبتداء، ُب بدأ منو الكل
 كاألشكاؿ، كا١بهة ا٢بد عن كتنزه كالكماؿ، كالعظمة ا١ببلؿ بصفات اختص
 كتقدير األحواؿ كتصريف الدكؿ إدالة تودإبرا كاألمثاؿ، كاألشباه األنداد عن كتعأب

 أعظم ما فسبحانو األعماؿ، كخفااي األفئدة خبااي علمو عن تغرب ال اآلجاؿ،
 مقداره، كجبللة شأنو فخامة ُب علي  ! برىانو أجلَّ  كما! سلطانو أعزَّ  كما! شأنو

 تتناىى ال خلقو، من أحد شركة عن متعاؿ منزه ككربايئو، ٛبنعو كماؿ ُب حكيم
 أبنظارىا، العيوف تبلحظو ال معلوماتو، بوجو ٙبصى كال مقدكراتو، تتناىى فبل قدرتو
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 معرفتو ُب ك٫بن يتناىى، ال كإحسانو يضاىى، ال شأنو أبفكارىا، العقوؿ تطالعو كال
 . قاصركف شكره مراسم إقامة كُب حائركف،
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 ا٤بنتخب ا٤بقرب اجملتىب ا٤بصطفى رسولو دمحم كموالان سيدان على كالسبلـ كالصبلة
 علـو ُب كرمز للسائرين، الطريقة أفعاؿ كأكضح للعا٤بْب، الشريعة أركاف شيَّد الذم

 ٝبيع بو كتشرٌفت العرفاف، معآب بو كظهرت القرآف، دقائق بْبَّ  للعارفْب، ا٢بقيقة
 جوىرة عدانف، كلد خبلصة خالص من ا٤بستخلص اإلنساف، نوع أشرؼ األكواف،

 الفرقا٘ب، ا١بامع السر الرابنية، ا٢بضرة ٩بالك كعركس اإل٥بية، القدرة خزانة
 كمصدرىا، األزلية ا٢بقائق مورد اإلنسا٘ب، النوع من القرب ٗبواىب كا٤بخصص

 بيت القلوب، مقاصّب كزيَّنى  الغيوب، سرائر أظهىرى  كمنربىا، مفرداهتا جوامع كجامع
 بصائر أبصار شخصت أنسو، ٢بقائق انظمان  كجعلو لنفسو، اٚبذه الذل ا٤بعمور هللا

 كمالو، مشاىدة إٔب األنبياء أركاح كحنت ٝبالو، ١ببلؿ ا٤بنتهى سدرة سكاف
 ا٤بستول إٔب بو فعرج نفحاتو، نفائس إٔب األعلى ا٤بئل أنفس لفتات كتلفتت

 قدسو حظّبة كحضرات ا١بامعة، إحاطتو ُب األنفس، السر على كأطلعو األقدس،
 أشباح كقامت ا٣بدمة، أقداـ على ا٢برمة حـر ُب األنبياء أشخاص فوقفت الواسعة،
 مقامات ُب العشاؽ أركاح كىامت اإلجبلؿ، أرجل على ا١ببلؿ معراج ُب ا٤ببلئكة

 كحن ا٤بشاققْب، األشقياء مرائر فشق فانشق، ٤بشاىدتو القمر اشتاؽ األشواؽ،
 هللا ُب ٯباىد يزؿ كٓب ا٤بنافقْب، السفهاء قلوب فانصدعت فتصدع ا١بذع ٤بفارقتو
 فضائل عليو هللا كاصل جهاتو، افَباؽ بعد اإلسبلـ أشتات كينظم عزماتو، بصادؽ

 ،درر خزائن الغيب آلو كعلى الربكات، كنوامي التسليمات، كشرائف الصلوات،
 أمد عنهما ينقطع ال كسبلمان  صبلة ،األئمة ا٤بربئْب من كل دنس كعيب كأصحابو

 أما بعد3. األبد أبد العدد ٰبصرٮبا كال األمد،

 تعأب حفظ ىذا الدين الذم ارتضاه فإف كتاب هللا ا٤ببْب ىو ا٤بعجزة الكربل ُب
 على هللا بياف علوكاف  ا٤ببْب، قدر علو إٔب تعلو البياف ببلغة٤با كانت ك للعا٤بْب، 

 علمو، إحاطة قدر على مبْب كل بياف، ك خلقو على هللا علو بقدر خلقو بياف
 كقد حول كتابو ،علمو بو أحاط ما غاية إٔب ابلغ الكائن عن سبحانو هللا كبياف
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 كل تفصيلك  ،شيء كل كنبأ، كأخبار ا٢باضرين كالغابرين، كاآلخرين األكلْب علم
 ختمان  عليو ا٤بنزؿ كنبوة كتاب، لكل ختمان  كاف كلذلك ،كحي كل كتنزيل ،شيء
طبقات، موقعيهم من العلم بقدر  ذا الكتابكالناس ُب العلم هب...كرسالة نبوة لكل

درجاهتم ُب العلم بو، فإف من كفقو هللا لتعلمو كالعمل ٗبا عًلم منو؛ فاز ابلفضيلة ُب 
دينو كدنياه، كانتفت عنو الرًٌيىب، كنػىوَّرت ُب قلبو ا٢بكمة، كاستوجب ُب الدين 

 موضع اإلمامة...
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الشيطان عداوة الفصل األول: 
 لإلنسان

ٛبت ا٤بشيئة اإل٥بية لئلنساف أف يكوف خليفة ُب األرض، جٌهزه اب٤بهمة الضخمة  ٤بٌا
ٌهز هبا ا٤ببلئكة  الٍب سيكلها إليو، كخٌصو بسر القدرة على الرمز ابأل٠باء الٍب ٓب ٯبي
من قبلو ما داموا ٨بلوقْب لغّب ما خلق لو، كأسجد لو ا٤ببلئكة الكراـ، فكانت 

نو جنتو كقاؿ لو كلزكجو3 كيبل من حيث شئتما كال مىعبلة لو شاىدة بفضلو، كأسك
، كقاؿ3 إف ىذا عدك لك كىي كناية عن كل ما هنى هللا عنو تقراب ىذه الشجرة

ليبدم ٥بما ما كلزكجك فبل ٱبرجنكما من ا١بنة فتشقى. فوسوس ٥بما الشيطاف 
 ،مرتبتهما من هماإسقاطك  ا٤بعصية ُب إيقاعهما لغرضهتما ككرم عنهما من سوآ

 ،السوآت إبداء األذية مظهرك  ،يؤذيهما ما إٔب يسعى كاف ٥بما عدكان  كاف ك٤با
 لباسهما كافك  ،النقائصك  كا٤بعاصي الذنوبمن  يسوء تطلق ٦بازان على ما سوأةكال

يسَباف كطفقا  شـؤ ا٤بعصية ما٥ب بداعنهما ك  انكشفخالفا النهي  فلما نوران 
 تفاريع من ىي الٍب كاإل٥بامات الرابنيةابلواردات كٲبحواف ذنوهبما  نقائصهما

 رة شيخُب صو اللعْب  كقد ٛبثل ٥بما ،العلـو اليقينية كمستنبطات ا٤بعارؼ اإل٥بية
 منها األكل عن إايٮبا هللا هني أتكيل ُب أخذك  كأقسم على أنو انصح ٥بما جليل

 أف لغرض إال غرضو لما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة  3قاؿحيث أتكيبلن ابطبلن 
أهنما ما طمعا أف يكوان ملكْب كعىًلم اللعْب  .تكوان ملكْب أك تكوان من ا٣بالدين

قاؿ ﴿ كالرايسة ا٣بلدجهة  فأاتٮبا منلسجود ا٤ببلئكة آلدـ كتفضيلو عليهم كذلك 
 مزينان  إليهما تسويبلن خفيان  كألقى ﴾اي آدـ ىل أدلك على شجرة ا٣بلد كملك ال يبلى

 رتبة إٔب الطاعة رتبة عن كأنز٥بما خدعهماف كأقسم ٥بما ابلنصيحة ذلك ٥بما
 منو تضليل كأكؿ الشيطاف عن صدرت خدعة أكؿ كىذه، ا٤بعصية

 أمرىا أكؿ ُب ا٫برفت البشرية أفكالقصة تيرشدان إٔب قضية ضخمة كىي ...لئلنساف
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 ٌٛبت ارتكبتها معصية كأكؿ ،كإغوائو كإغرائو بوسوستو الشيطاف استز٥با حْب
 ُب كالتمييز ا٣بّب، معرض ُب الشر يعرض أف الشيطاف مكايد من فإف! ٖبدعتو

 إٔب دعائهم على يقدر ال الشيطاف فإف ،يهلكوف بو العباد كأكثر ،غامض ذلك
 طبع بْب كجبلية متأصلة العداكةك ! ا٣بّب بصورة الشر فيصور الصريح، الشر

 بقولو إليو ا٤بشار اإل٥بي ا١بعل عنو أفصح ما كذلك اإلنساف كفطرة الشيطاف
 عصية على كجوعليو السبلـ ٗبراحل ثبلث3 ا٤بكقد مر آدـ  ﴾بعضكم لبعض عدك﴿

كعصى آدـ ربو فغول، ٍب اجتباه ربو فتاب ﴿ٍب االجتباء ابلنبوة  انبةٍب اإل الػسهو
فهل نستفيد اليـو من ىذه التجربة الٍب مرَّ هبا آدـ عليو السبلـ؟ كىو  ﴾عليو كىدل

ٲبثل الفطرة البشرية الٍب ٙبتاج إٔب الوحي، لنخرج من فَبة التيو، إذ ال ٲبكن للعقل 
 كحده أف يتنٌبو إٔب ا٤بخلوقات ا٤بعنٌية إبضبللو...

لة إبطاالن لكيد الكتب كأرسل الرسل كأكضح السبل كنصب األدتعأب لقد أنزؿ هللا 
الكائدين كحيل احملتالْب، كإرشادان للعباد إٔب العهد الذم عيهد إليهم أف يعبدكا هللا 
كال يشركوا بو شيئان، ككاف اإلسبلـ دين ٝبيع األنبياء كالرسل من أك٥بم إٔب آخرىم، 
شهد ا٤بؤب بو كأشهد مبلئكتو كأكٕب العلم الذين ىم خيبلصة األانـ فقاؿ ا٤بؤب 

شهد هللا أنو ال إلو إال ىو كا٤ببلئكة كأكلوا العلم قائما ابلقسط ال إلو إال ﴿نو سبحا
ذلك أف اإلسبلـ ىو الدين ا٤بشتمل  ﴾ىو العزيز ا٢بكيم، إف الدين عند هللا اإلسبلـ

داللة  مرتْب التهليلد أتٌكد ذلك إبيراد على توحيد هللا ُب ا٢بيكم كالعبادة، كق
ألف كونو قائمان  لتضمنهما معناٮبا ﴾العزيز ا٢بكيم﴿عليهما، ٍب قرف هبما قولو 

إف ا٢بكم ﴿كما قاؿ عٌز كجٌل   رير الوحدانية ُب ا٢بكم كالعبادةابلقسط ال يتم إال بتق
كالدالئل  الشواىد البلئحةا٤بؤب سبحانو  ك٤با أقاـ ﴾إال هلل أمر أال تعبدكا إال إايه

 قصدىمسوء ك  طويتهمجبلتهم ك  كخباثة الكتاب أىل ضبلالت عنأخرب  الواضحة
د كجود اكاستبعابالختبلؼ بعد ظهور ا٢بق  لو تلقيهمك  دين اإلسبلـ ُب همكافَبائ

كما اختلف الذين أكتوا الكتاب إال من بعد ما جاءىم العلم بغيان ﴿فقاؿ ا٣ببلؼ 
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 كالفعل ابلقوؿ السعي 3كالبغي ﴾بينهم كمن يكفر آبايت هللا فإف هللا سريع ا٢بساب
 .ا٢بسد من الباغي ضمائر عليو اشتملت ٗباا٢بق  إزالة ُب

 ﴾إ٭با أنت منذر كلكل قـو ىاد﴿

 كىي3  األمة ا٤بسلمةاألطوار الٍب ٛبر هبا ا٤بطهرة  ت السنةبٌين

مرحلة النبوة احملمودة احملمدية كالرسالة ا٣باٛبية كالنيابة اإل٥بية كالكماالت الفائضة 
 الرابنية الٍب انتهت بوفاة سيد األانـ عليو شرائف التحية كالسبلـ. 

كىي مرحلة استخبلؼ أيب بكر كعمر كعثماف كعلي  ،ا٣ببلفة الراشدة ٍب مرحلة
مسند البزار جاء ُب كما  خر صحايبموت آإٔب  بركتهاكظلت رضواف هللا عليهم 

 على يعِب اإلسبلـ رحى تدكر»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿبن مسعود  هللا عبد عن
 أمرىم ٥بم يبقى يبقوا كإف ىلك من فسبيل يهلكوا فإف سنة كثبلثْب ٟبس رأس

ككاف ذلك سنة ٟبس  كالقتاؿ ا٢برب عن كناية الرحى دكرافك  «سنة سبعْب
 يبق ٓب كبعدىا بسبعْب سنة، عثماف هنع هللا يضر كثبلثْب عند ما خرج أىل مصر كحصركا

 .أحد الصحابة من

لك العاض
ي
أك ا٣بّب الذم فيو دىخىن، كىي أطوؿ ا٤براحل الزمنية حيث  ٍب مرحلة ا٤ب

 امتدت إٔب سقوط الدكلة العثمانية. 

ٍلك ا١بربمي مرحلة ٍب مرحلة الشر احملض، كى
ي
كأشراط الساعة كالسنْب ا٣بدَّاعة  ا٤ب

 كالعلو الكبّب لبِب إسرائيل ُب األرض. ٍب تكوف خبلفة على منهاج النبوة. 

تكوف النبوة »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأخرج اإلماـ أٞبد ُب مسنده عن حذيفة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
فيكم ما شاء هللا أف تكوف، ٍب يرفعها 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 ملكان عاضان، فيكوف ما شاء هللا أف يكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب 
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، فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب تكوف ملكان جربية
فهذه ا١بربية الٍب نشهدىا أخطر مرحلة ٛبر هبا  «تكوف خبلفة على منهاج النبوة

األمة، كمن ٪با منها ٪با من فتنة الدجاؿ كما جاء ُب صحيح ابن حباف من 
لفتنة بعضكم أخوؼ عندم من فتنة »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحديث حذيفة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا 

فمن ٪با من الدجاؿ إهنا ليست من فتنة صغّبة كال كبّبة إال تتضع لفتنة الدجاؿ 
وب بْب عينيو كافر مهٌجاة ؾ ؼ كإنو ال يضر مسلمان مكت فتنة ما قبلها ٪با منها

وَّؿ ا٢بيكم فيها إٔب بِب الفتنة على أمتو ُب ىذه ا٤برحل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكإ٭با خاؼ  «ر ة الٍب ٙبى
إسرائيل، كأصبح ا٤بؤمن طائران ببل جناح، ك٧بارابن دكف سبلح، يدعو إٔب جهاد 

 أيب عنإبسناده  الطيالسي داكد أبو ركل هاء السفاؿ، أئمة الكفر كالضبلؿ،السف
 أم «عليكم األئمة ا٤بضلوفإف أخوؼ ما أخاؼ »3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أفهنع هللا يضر  الدرداء

و أمتو إٔب التنب   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٢بكاـ كالعلماء الذين يضلوف الناس كٱبادعوهنم...كلذلك أرشد 
كاختبلط  ا ُب ىذه ا٤برحلة من عظائم األىواؿًلم السؤاؿ كالنظركالتجٌرد ك  تحققكال

 تظاىركا الذين أعدائو من اإلسبلـ دعاة معرفة اليـو يتصور كال ،ا٤بسلمْب ابلكافرين
 ا٤برء أصل دليل ألف أفعا٥بم ُب الفكر كإعماؿ النظر كإعادة فيهم الشك بعد إال بو

 ...فحسب للمتقْب ال للناس إمامان  إبراىيم كاف ك٥بذا، فعلو

رسوؿ  علىس ا٤ببلئكة جربيل عليو السبلـ ىذه ا٤برحلة الغامضة استدعت نزكؿ رئي
لّبكا كيسمعوا الركح  ٗبحضر من الصحابة الكراـ متمثبلن ُب صورة رىجيل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 

إنو لقوؿ رسوؿ كرٙب، ذم قوة عند ذم العرش ﴿األمْب الذم كصفو ا٤بؤب بقولو 
 مبينان عظمة كمنزلةحضر ٗبشهد من الصحابة متأدابن معلمان  ﴾مكْب، مطاع ٍب أمْب

نسج ىذه الذرات، كركح أجزاء  سيد الوجودات، كشرؼ صنوؼ ا٤بخلوقات، كعلة
حيث أسند ركبتيو إٔب ركبتيو ككضع   كالتسليمات، الصلوات أكمل عليو، الكائنات

كفيو على فخذيو كسألو عن اإلسبلـ كاإلٲباف كاإلحساف ٍب سألو عن الساعة ألهنا 
ثل معآب الدين فمن انتقص  ميعاد ا١بزاء على ذلك كلو، كىذه ا٤بسائل األربع ٛبي
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شيئان فهو سهم من الدين تركو، كقد جعل ذلك كلو دينان، كُب ىذا ا٢بديث منهن 
ا٫بصرت علـو الدين كرجعت كلها إليو، كُب سؤالو عن الساعة قاؿ الصادؽ 

ما ا٤بسؤكؿ عنها أبعلم من السائل كلكن سأحدثك عن »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٤بصدكؽ
طها، على معُب3 ال تسأؿ عن كاالستدراؾ انشئ عن االىتماـ أبشرا «أشراطها

إذا كلدت األمة رهبا فذاؾ من »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالساعة كاسأؿ عمَّن سأنبئك بشأهنم، ٍب قاؿ 
كهللا  كا٤براد اإلخبار عن تبدؿ ا٢باؿ كانعكاسو كتغّبه كانقبلب األمور - أشراطها

كتاب ا١بزية، ، فبعد أف كانت أمة اإلسبلـ ٙبكم األرض كيدفع ٥با أىل الأعلم
بىع بِب إسرائيل، يدٌنسوف مقدساهتا كأيكلوف فيأىا  كإذا   -أصبحت ٧بكومة تتػٍ

أم ُب ىذه ا٤برحلة الٍب  «أشراطها فذاؾ من رؤكس الناسكانت العراة ا٢بفاة 
ٰبكموف فيها العآب، كىذا ما أٌكدتو الركاية األخرل ُب صحيح اإلماـ مسلم ٗبا ال 

فذاؾ من  ملوؾ األرضيت ا٢بفاة العراة الصم البكم كإذا رأ»يدع ٦باالن للشك3 
ك٤با أدبر جربيل عليو السبلـ  -كا٤براد هبم السفلة الرعاع أكلياء الشيطاف  - أشراطها

معرفة ىؤالء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفجعل  «3 ىذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهمملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
 كيظهر الطيب من ا٣ببيث ليتميز كفهم كاقعهم كإدراؾ حقيقتهم من الدين قـوال

 على الداللة ُب األبلغ ىو العراة اب٢بفاة كالوصفكهللا تعأب أعلم.  ،ا٤ببطل من احملق
 كال منهم للتحفظ ييهتىدىل كال هبم ييبأبى  كال ٥بم ييؤبىو كال إليهم ييفطىن ال كأنو تفاىتهم
تطٌلب أخبارىم  ا٤بؤمن على يتوجب ىنا كمن! كقٌلتهم لبذاذهتم الظنوف تلحقهم

 ...فتنتهم كًعظم خطرىم على نبَّوكالت كالنظر ُب أحوا٥بم
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يا حذيفة َتعّلْم كتاب  :ثانيلفصل الا
 اهلل واتبع ما فيه

 رسوؿ ٠بعت3 قاؿ هنع هللا يضر طالب أيب بن عليسيدان  عنركل أٞبد كأبو يعلى كالبزار 
3 قاؿ ،بعدؾ ٨بتلفةه  أمتك إف دمحم اي 3فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جربيل أات٘ب»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 من ،جبار كل من بو عتصميي  ،هللا كتابي 3 قاؿ جربيل؟  اي  ا٤بخرج  فما3 فقلت
 يثقل كال األلسن ٚبلقو ال ،اب٥بزؿ كليس فصل قوؿه  ،ىلك تركو كمن ٪با بو اعتصم

 ىو ما كخرب بينكم ما كقضاء قبلكم كاف ما نبأ فيو عجائبو، تفُب كال الرد طوؿ عن
كـر هللا  علي سيدان عن للَبمذم كالبيهقي كالدارمي كالبزار كُب ركاية «بعدكم كائن

 ستكوف إهنا»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ كجهو كأٙبفو برضوانو كسبلمو
 قبلكم ما نبأ  فيو  هللا  كتاب »3 قاؿ هللا؟ رسوؿاي  منها ا٤بخرج فما قلت3 قاؿ «فتنة

 قصمو جبار من هردٌ يى  من اب٥بزؿ ليس الفصل ىو بينكم، ما كحكم بعدكم ما كخرب
 كىو ا٢بكيم كالذكر ا٤بتْب هللا حبل ىو ،هللا أضلو غّبه ُب ا٥بدل ابتغى كمن هللا،

 كال ردٌو  عن ٱبلق كال العلماء منو تشبع كال األىواء بو تزيغ ال الذم ا٤بستقيم الصراط
 عجبان، قرآانن  ٠بعنا إان3 قالوا أف ٠بعتو حْب ا١بن تنتو ٓب الذم كىو عجائبو تنقضي

 إٔب دلىى  إليو ادع كمن عدؿ بو حكم كمن رجً أي  بو عمل كمن صدؽ بو قاؿ من
 أف ٲبكن ما أقصى إف «مستقيم صراط إٔب دمىي  بو اعتصم كمن مستقيم صراط

 الكتاب ىذا ىو األمور مغاليق يفتح زادان  فيو تلتمس اإلنسانية ا٤بقاصد إليو ٙبج
 ،حبلكة لذلك فوجدكا كالنظم ابلبياف هبرهتم ما أكؿ سامعيها هبرت كمعجزتو العزيز،
 على أنٌب ك٫بن، كببلغة براعةأصحاب ك  كفصاحة، لىسىن أىل كىم ،طبلكة كعليو
 ا٤بلل احملمود عند أراببمسَبشدين هبدم  ،للمن آايتو احملفوظة من ا٣بى  طرؼو  ذكر

 ،كالعمل القوؿ ألصوب مستوفقْب ،كا٣بىطىل ا٣بطأ من مستعصمْب ،كالًنحل
 ما الزاد من كحسبك كدؿ، قل ما الكبلـ فخّب ا٤بلل، خشية اإلقبلؿ طريق سالكْب
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الشيخاف عن طلحة بن مصرؼ قاؿ3 سألت عبد هللا بن أيب  ركل. احملل بلغك
أكصى؟ فقاؿ3 ال، فقلت3 كيف كتب على الناس الوصية  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأكَب ىل كاف النيب 

ا٢باكم كأٞبد عن أيب موسى  ركل. ك أكصى بكتاب هللاأك أمركا ابلوصية؟ قاؿ3 
عليكم بكتاب »كاف آخر ما عهد إلينا أف قاؿ3   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالغافقي قاؿ3 إف رسوؿ هللا 

، كسَبجعوف إٔب قـو ٰببوف ا٢بديث عِب، فمن قاؿ علٌي ما ٓب أقل فليتبوأ مقعده هللا
اإلماـ الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب عن  ركلك  «من النار كمن حفظ عِب شيئان فليحدثو
خذكا العطاء ما داـ عطاء فإذا »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمعاذ بن جبل قاؿ3 ٠بعت رسوؿ هللا 

أال إف رحى صار رشوة ُب الدين فبل أتخذكه، كلستم بتاركيو ٲبنعكم الفقر كا٢باجة، 
االسبلـ دائرة فدكركا مع الكتاب حيث دار، أال إف الكتاب كالسلطاف سيفَبقاف 

ف ، أال إنو سيكوف عليكم أمراء يقضوف ألنفسهم ما ال يقضو فبل تفارقوا الكتاب
قالوا3 اي رسوؿ هللا كيف  «لكم، إف عصيتموىم قتلوكم كإف أطعتموىم أضلوكم

كما صنع أصحاب عيسى ابن مرٙب نشركا اب٤بناشّب كٞبلوا على »نصنع؟ قاؿ3 
كذكر السيوطي ُب  «ا٣بشب، موت ُب طاعة هللا خّب من حياة ُب معصية هللا

 أمراء سيكوف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ الصامت بن عبادة عنا١بامع الصغّب 
 «أبئمة عليكم أكلئك فليس تنكركف اٗب وفلمكيع ال تعرفوف ٗبا أيمركنكم بعدم من

كالنسائي عن حذيفة بن اليماف هنع هللا يضر قاؿ3 كاف الناس  كأبو داكد اإلماـ أٞبد ركلك 
عن ا٣بّب، كأسألو عن الشر كعرفت أف ا٣بّب لن يسبقِب،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيسألوف رسوؿ هللا 

اي حذيفة تىعٌلٍم كتاب هللا كاتبع ما »قلت3 اي رسوؿ هللا أبعد ىذا ا٣بّب شر؟ قاؿ3 
اي حذيفة تعلم  »ثبلث مرار، قلت3 اي رسوؿ هللا أبعد ىذا ا٣بّب شر؟ قاؿ3  «فيو

أبعد ىذا الشر خّب؟ قاؿ3  ثبلث مرار، قلت3 اي رسوؿ هللا« كتاب هللا كاتبع ما فيو
قلت3 اي رسوؿ هللا أبعد ىذا ا٣بّب شر؟  «ىدنة على دخن كٝباعة على أقذاء»

ثبلث مرار، قلت3 اي رسوؿ هللا أبعد  «اي حذيفة تعلم كتاب هللا كاتبع ما فيو»قاؿ3 
فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، كأف ٛبوت اي »ىذا ا٣بّب شر؟ قاؿ3 
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القرآف  باعكاتٌ  «نت عاض على ًجذؿو خّب لك من أف تتبع أحدان منهمحذيفة كأ
ركح األعياف ككنز األماف سيدان سيد كلد عدانف فإنو ا٤ببٌْب ٥بذا القرآف  يستلـز اتٌباع

صلى هللا  ألمتوىنا  ا٣بطابك  ﴾ككاتبع ما يوحى إليك من رب﴿ أال ترل إٔب قولو
 ٗبا" يقل كٓب ﴾هللا كاف ٗبا تعملوف خبّباإف ﴿ بعده قولو عليو كيدؿ عليو كآلو كسلم

 على دعاة عليها صماء عمياء فتنةالقرآف. كمعُب قولو " ُبكثّب  كمثلو "تعمل
كما ُب جاء ُب ركاية   الضبلؿ دعاة إٔب فيها األمة أمر يؤكؿأم  "النار أبواب

 صلى هللا عليوكإليهم أشار  يعِب األئمة ا٤بضلوف« ٍب تنشأ دعاة الضبلؿ»أخرل3 
دعاة على أبواب جهنم من »ُب الصحيحْب من حديث حذيفة3  كآلو كسلم

إف ىذا » يهقي من حديث ابن مسعود مرفوعان3الب ركلك  «أجاهبم إليها قذفوه فيها
 «القرآف مأدبة هللا فتعٌلموا من مأدبتو ما استطعتم، إف ىذا القرآف ىو حبل هللا

 كاالعتصاـ ﴾تفرقواكاعتصموا ٕببل هللا ٝبيعا كال ﴿ ُب التنزيل العزيز كنظّب ىذا
كما آاتكم الرسوؿ فخذكه كما هناكم ﴿ تعأب لقولو ابلسنة االعتصاـ مستلـز ابلقرآف

اإلماـ النحرير موالان السيد هباء قاؿ عبلمة العصر كفهامة الدىر  ﴾عنو فانتهوا
حبل الشهّب ابلركاس هنع هللا يضر كعنا بو3 ا٢بسيِب ٍب ا٢بسِب الدين دمحم مهدم آؿ خزاـ 

النبوة حبل ال ينفصم، يصل إٔب ا٢بق من بو يعتصم، ما زٌؿ عن الطريق من أخذ 
بو، كال ا٫برؼ عن الصواب من كقف معو، بو ا٥بداية إٔب الطور الصاّب كالفهم 

 ركلك . كا٤بفارؽ لو مفارؽ لكل خّب. اىػالنٌّب، كعنده خّبات الدنيا كاآلخرة كلها، 
كـر هللا كجهو  عليٌ سيدان  عن متقاربة أبلفاظ يعلى كأبو كالبزار كأٞبد الدارقطِب

 إف3 دمحم اي فقاؿ جربيل أات٘ب»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف كأٙبفو برضوانو كسبلمو
 كاف ما نبأ فيو هللا كتاب3 قاؿ جربيل؟ اي ا٤بخرج فما3 لو قلت بعدؾ، مفتونة األمة

 ا٤بستقيم الصراط كىو ا٤بتْب هللا حبل كىو بينكم ما كحكم بعدكم ما كخرب قبلكم
 قصمو إال بغّبه فيعمل جبار من يليو ال القرآف ىذا إف اب٥بزؿ ليس فصل قوؿ كىو
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 عجائبو تفُب ال الذل كىو رده عن ٱبلق كال هللا أضلو إال سواه علمان  يبتغى كال هللا
 «يقسط بو ٰبكم كمن يؤجر بو يعمل كمن يعدؿ بو ٰبكم كمن يصدؽ بو يقل من

يلفت األنظار إٔب ا٤بسجد ا٢براـ  أنو كالناظر فيو يبلحظ العزيز الكتاب ٥بذا كا٤بتأمل
كييذٌكر القارئ بْب الفينة كاألخرل ٗبكانة ىذا البيت كٰبرض ا٤بؤمنْب على تطهّبه 

ابلتصريح أك كيرشدىم إٔب ٙبريره بل إف معظم سور القرآف تتحدث عن ىذا البيت 
مقَبانن بذكر ا٤بسجد  ةبينما األقصى ٓب يذكر سول مرة كاحدابلتلميح كالتلويح 

كإذا قمنا ...أف ا٤بشكلة ابتداء ىي ُب تلك البقاع ا٤بعظمة ! كىذا يعِبراـا٢ب
٪بد أف  - ا١بربمٌ  كمحلة ا٢بكعلى كجو ا٣بصوص مر  -ابستقراء ا٤براحل التارٱبية 

 كما بذلك كعليها مدار حديث ا٢بفاة العراةىي ا٤بعنٌية السعودية  الوىابية الدكلة
3 تْبقبيلالدكلة قامت على ىذه  علـو أفمك ، تعأب هللا شاء إف مفصبلن بيانو  سيأٌب

بْب اإلماـ دمحم  (ميثاؽ الدرعية)كقد عقدا ميثاقان ٠بيٌي  كآؿ سعود آؿ عبد الوىاب
ـ، كًب اإلعبلف 5111ىػ ا٤بوافق 5511بن عبد الوىاب كاإلماـ دمحم بن سعود عاـ 

زايد بن  عنإبسناده اإلماـ الدارمي  ركلـ. 5111ىػ ا٤بوافق 5511و عاـ عن
ير قاؿ3 قاؿ ٕب عمر بن ا٣بطاب3 ىل تعرؼ ما يهدـ اإلسبلـ؟ قلت3 ال،  حيدى

  .كجداؿ ا٤بنافق ابلكتاب كحكم األئمة ا٤بضلْبقاؿ3 يهدمو زلة العآب، 

أف من ٪با من فتنة ما قبل الدجاؿ ٪با من فتنة الدجاؿ، ككاف كتاب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأخرب  ٤بٌاك 
ف، ككاف متلقى من أفضل الوحي كالكتب اإًل٥بية؛  هللا ىو ا٢بىكم للناس ُب ىذا اإًلابَّ

على تعلمو كرغَّب فيو كأمر الناس ابلرجوع إليو لكونو ا٤بّباث  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحٌث النيب 
و الباطل من بْب يديو كال من خلفو، مىن تدرَّع بو مىلىك األصيل الذم ال أيتي

حاضره كمستقبلو، كمن أعرض عنو فهو كالعطشاف أدٔب دلوه جوؼ بئر ما هبا 
كأنزلنا ﴿تعأب  حسبما ينطق بو قولوىو ا٤ببْب ٥بذا الكتاب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقطرة ماء...كالنيب 

كإسناد التبيْب إٔب النيب  ﴾لعلهم يتفكركفإليك الذكر لتبْب للناس ما نزؿ إليهم ك 
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عليو الصبلة كالسبلـ ابعتبار أنو ا٤ببلغ للناس ىذا البياف، كالبلـ على ىذا الوجو 
لذكر العلة األصلية ُب إنزاؿ القرآف، كتكوف البلـ لتعليل بعض ا٢ًبكىم ا٢بافٌة إبنزاؿ 

رل من ًحكىم ٢بكمة أخ ﴾كلعلهم يتفكركف﴿القرآف كىي كثّبة، ٍب عطف بقولو 
إنزاؿ القرآف كىي هتيئة تفكر الناس فيو كأتملهم فيما يتلى عليهم، فعلى الوجو 

يكوف ا٤براد أف يتفكركا أبنفسهم ُب معا٘ب القرآف  ﴾لتبْب للناس﴿األكؿ ُب تفسّب 
 ،ُب بيانك كحديثك كيعوه أبفهامهمكفهم فوائده، كعلى الوجو الثا٘ب أف يتفكركا 

 كهللا تعأب أعلم.

كإذا كاف القرآف كحيان من هللا سبحانو كقد أراد أف ٯبعلو آية على صدؽ رسولو 
كٙبدل العرب ٗبعارضة أقصر سورة منو، فقد نسج نظمو نسجان ابلغان أقصى ما يراد 

مع ما تضمنو  من سبلسة اللفظ كحيسن الٌسبك كجودة الرصف كإحكاـ الَبتيب
لقرآف على أسلوبو أبدع ٩با كانوا ، فجاء االوعيدالوعظ كالتذكّب كاإليعاد ك من 

د ككذلك أنزلناه قرآان عربيا كصرفنا فيو من الوعي﴿قاؿ تعأب ! هدكف كأعجبيع
 ه قرآانن عربيان أنزلنا البديع التنزيل ذلك كمثلأم  ﴾لعلهم يتقوف أك ٰبدث ٥بم ذكرا

 من كبلـ كل على كارتفاعو تراكيبو كعذكبة معانيو كشرؼ فصاحتو ُب بديع فهو
 السابقة الكتب أنزلنا كما ، كإف شئت قلت3ذلك كغّب تنجيمو كُب البلغاء كبلـ

عز  إنو ٍب الوتّبة، ىذه على كلو القرآف أنزلنا التوحيد عن ا٤بنبئة للوعيد ا٤بضمنة
فتعأب هللا ﴿ فقاؿ جنابو عظٌم أبف أردفو كذكَّر كأنذر للتهديد الوعيد ساؽ ٤بٌا كجل

 ا٢بق كجبار، ملك كل سلطانو قهر الذم ا٤بلكأم تنزه كتقدس هللا  ﴾ا٤بلك ا٢بق
دث ٥بم القرآف ذكران كتقول الذين انزعوه ا٤بلك كٓب أكلياء الشيطاف بو يصفو عما ، ٰبي

كال تعجل ابلقرآف ﴿كبْب ٝبلة  ﴾ككذلك أنزلناه قرآان عربيا﴿ملة معَبضة بْب ٝبلة ا١بك 
ك٠بي قرآانن ألنو نظم على أسلوب معجز سهل ُب  ﴾من قبل أف يقضى إليك كحيو

تعريض  ﴾عربيان ﴿كالتنكّب يفيد الكماؿ أم أكمل ما يقرأ، كُب كصفو  ،تبلكتو
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ابلعرب من بِب إسرائيل كٙبميق ٥بم حيث أعرضوا عنو ككٌذبوا بو، كذكر الوعيد ىنا 
 أم شركان. ﴾كقد خاب من ٞبل ظلمان ﴿للتهديد، ك٤بناسبة الكبلـ السابق 

 خفية آاثر ٥بم ككانت العصور مر على البشرية ُب كبّب دكر إسرائيل لبِب كاف ا٤بٌ ك 
 السياؽ ٥بم ييفرًد أف انسب الذاتية؛ معرفتو بوسائل اإلنساف يدركها ال متجددة
 .الغابرة ابألمم كيربطهم ا٤بساحة ىذه كل القرآ٘ب

 ﴾عليم هللا إف هللا ٠بيعكرسولو كاتقوا اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بْب يدم هللا ﴿

 التنزيل، أسرار على كإايؾ هللا أيها اجملبوؿ على حب النيب ا١بليل، أطلعِب اعلم
 اآلايت نستوعب أف لنا سبيل ال أنو السبيل، سواء إٔب هتدينا تبصرة بلطفو كمنحنا
 فيها كما كمكانتو، ا١بليل منصبو كعلو ذكره، كرفعة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قدره تعظيم على الدالة

 األدب حفظ ُب ا٤ببالغة ككجوب كمرتبتو، الرفيع ٧بلو علو إٔب كاإلشارة التصريح من
 كقسمو لديو، شأنو عظيم كإظهار عليو تعأب ثناؤه فيها الٍب اآلايت ككذلك معو،
 يساكم ٦بد ال كأنو عنده، العلي قدره أانقة إٔب يشّب ٩با ذلك غّب إٔب ٕبياتو، تعأب
كسلم  هللا صلىلنبيو  تعأب هللا بتعظيم طافحان  كجده العظيم القرآف أتمل كمن ،٦بده
ئل بل  كل حرؼ من حركؼ القرآف انطق بفضا لديو، كشرفان  فضبلن  كزاده ،عليو

لقرآف ا٢بكيم، إنك ٤بن يس، كا﴿تعأب  الرسوؿ العظيم كخصائصو كما ُب قولو
لقلب األكواف أف ييذكر ُب قلب القرآف،  قَّ كحي أم اي سيد الناس أٝبعْب،  ﴾ا٤برسلْب

ا٣بفية، كعظم ا٤بخزكنة كإشاراتو شمل كل حركفو ا٤بنطوقة كأسراره كالقسم ابلقرآف ي
، كمن كجوه ا٤بناسبة بْب القسم كا٤بقسم عليو ا٤بقسم شأف بفخامة يؤذفالقسم 

عليو3 أف ُب كل حرؼ من حركؼ القرآف ا٤بقسم بو3 شهادة على ا٤بقسم عليو، 
يع اقتضاء الزمان من اتصافو مع ما يقتضيو ذلك ا٤بقاـ الرف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو حقية رسالتو 

ٝبيع شؤكنو  و ُب اب٢بكمة الباىرة كالعلـو ا٤بتظاىرة كثبوت سائر الكماالت ل
 كهلل در القائل3 الظاىرة، 
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 اي قلبى كلًٌ الكائنات الذم ... كل  كتاًب هللا ُب قلبوً 

 أنت كتابي هللا ُب قلب مىن ... قد قاده ا٢بظ  إٔب ربوً 

 أيمر حٌب تصرؼ كال إذف كال هني كال أبمر يديو بْب تقدـيي  ال أف األدب منكإٌف 
 ،ينسخ ٓب القيامة يـو إٔب ابؽ كىذا بذلك تعأب هللا أمر كما كأيذف كينهى ىو

 عند بينهما فرؽ ال حياتو، ُب يديو بْب كالتقدـ كفاتو بعد سنتو يدم بْب فالتقدـ
 يقضيو حٌب بشيء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على تفتاتوا ال3 ٦باىد قاؿ .سليم عقل ذم كل
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ دكف أمران  تقضوا ال3 الضحاؾ كقاؿ. لسانو على تعأب هللا

 بْب تقدـ إذ الصبلة ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معو عنو هللا رضي الصديق أدب كانظر. كآلو كسلم
 هللا رسوؿ يدم بْب يتقدـ أف قحافة أيب البن كاف ما3 كقاؿ أتخر كيف يديو
 إليو أكمأ كقد خلفو إٔب التأخر ذلك فكافبعده  كاإلمامة مقامو أكرثو كيف ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

اآلراء  تستشكل بل قولو يستشكل ال أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معو األدب كمنمكانك.  اثبت أف
 كبلمو ٰبرؼ كال لنصوصو، كتلقى األقيسة هتدر بل بقياس نصو يعارض كال بقولو،

 الصواب كعن ٦بهوؿ ىو نعم ،معقوالن  أصحابو يسميو ٨بالف، ٣بياؿ حقيقتو عن
 معو األدب قلة من ىذا فكل أحد موافقة على بو جاء ما قبوؿ يتوقف كال معزكؿ،

 ألمره كاالنقياد لو التسليم كماؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمعو  األدب كرأس، عليو ا١براءة عْب كىو
 صاحبو يسميو ابطل خياؿ معارضة ٰبملو أف دكف كالتصديق ابلقبوؿ خربه كتلقي
 كزابالتكٙبليبلهتم  الرجاؿ آراء عليو ـيقدٌ  أك شٌكان  أك شبهة يسميو أك ٩بكنان 

اب٢بكم  ا٤برسل كحد كما كاإلذعاف، كاالنقياد كالتسليم التحكيم فيوحد أذىاهنم،
 إال هللا عذاب من للعبد ٪باة ال توحيداف فهما ،كاإلانبة كالذؿ كا٣بضوع لعبادةكا

 ٕبكم يرضى كال غّبه إٔب يتحاكم فبل الرسوؿ، متابعة كتوحيد ا٤برسل توحيد هبما،
الغوث األكرب كالكربيت األٞبر كالقمر الفاطمي قاؿ شيخ ا٣بتمية احملمدية  غّبه.

من 3 أسراره كشيد آاثرهأٞبد الكبّب الرفاعي قدس هللا السيد موالان اإلماـ األزىر 
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فبل سبيل لو إٔب معرفة هللا كال إٔب ٧ببتو تعأب كمن ضل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحيـر معرفة قدر النيب 
3 قيدس سره التسَبم هللا عبد بن سهل قاؿعن طريقو كسنتو فكل طريقو ضبلؿ. ك 

 حبلكة يذؽ ٓب ملكو ُب نفسو كيرل أحوالو، ٝبيع ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ كالية ير ٓب من
 آثر فمن «نفسو من إليو أحب أكوف حٌب أحدكم يؤمن ال»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألنو سنتو،

 ببل معوكاف  كمن قدسو، حضرة عن لو هللا كشف نفسو، على الكرٙب النيب ىذا
 .أنسو أسرار حقائق خفااي لو ظهرت اختيار
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 اإليمان بالغيب :لثالفصل الثا
ُب مطلع الكتاب ك اعلم أف اإلٲباف3 تصديق القلوب ٗبا أعلمو ا٢بق من الغيوب، 

آب، ذلك الكتاب ال ريب ﴿ابلغيب الذين يؤمنوف  ا٤بتقْب على ثناء أكؿ كقعا٤ببْب 
 ُب انفع ال الذم الغائب ألمرأم ا ﴾دل للمتقْب، الذين يؤمنوف ابلغيبفيو ى
 حديث ُب كسلمكآلو  عليو تعأب هللا صلى الرسوؿ بو أخرب ماكىو  غّبه اإلٲباف
كهللا  ذاؾ ىو شرعان  ا٤بطلوب اإلٲباف ألف سألو عن اإلٲبافحْب  السبلـ عليو جربيل

صلى هللا  الرسوؿ أخرب ٩با اب٢بواس يدرؾ ال ما ابلغيب ا٤برادكقيل3 تعأب أعلم. 
 بعلمو هللا استأثر كما الساعة كأشراط سيقع أك كاقع أبنو صرٰبان  عليو كآلو كسلم

 فالوصف مستقر ظرؼكىي  للمبلبسة الباءك  الغيبة أم اب٤بصدر الغيب رسًٌ في ك 
 ابلغيب يؤمن كإ٭با...الكفر مبطنوف كىم ابلظاىر يؤمنوف الذين اب٤بنافقْب تعريض

كإف ...االستبصار ساحات االستدالؿ صدؽ كأكردىم الغيب سراج معهم كاف من
أفضل اإلٲباف إٲباف ابلغيب، كما آمن مؤمن أفضل من إٲباف بغيب، كٗبا كعد هللا 

 كقد «أكلئك رجاؿ آمنوا ابلغيب»على بِب حارثة قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأثُب النيب  ٤بٌاابلغيب، ك 
 أنوار ُب ا٤بستغرقْب الكىركبيْب ا٤ببلئكة من حولو كمن العرش ٞبلة تعأب كصف
 رهبم ٕبمد يسبحوف حولو كمن العرش ٰبملوف الذين﴿ فقاؿ ابإلٲباف سبحانو جبللو

 عليهم الثناء سبيل على بو كصفوا فلما الغائب،3 ابإلٲباف يوصف كإ٭با ﴾بو كيؤمنوف
 تعأب كأنو سواء ا٤بقاـ ذلك عن غاب من ككل األرض ُب من كإٲباف إٲباهنم أف علم
 كيستغفركف بو كيؤمنوف﴿ قولو ُب التناسب ركعي كقد األجراـ، صفات عن منزه

 كالتناسب الكلي التجانس معو جاء اإلٲباف جامع جاء ٤بٌا كذلك ﴾آمنوا للذين
كاإلٲباف ابلغيب ٰبصل بو  .األرض فوؽ ٤بن العرش حوؿ من استغفر حٌب ا٢بقيقي

ا٥بدل كالرشاد كيستقر بو اإلٲباف ُب القلب كيتبصر ا٤بسلم كاقعو كيستشرؼ 
 ا٤بشتمل على علـو األكلْب كاآلخرين فهم القرآفكينفتح لو الباب إٔب  مستقبلو
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ستظل رؤيتو مبتورة مشوىة كبدكف ذلك ، كا٢بضاراتأحواؿ الشخوص كالدكؿ ك 
كحيه ٯبب اإلٲباف هبا ألهنا من الغيب الذم أخرب بو  الصحيحة النبوءاتك  .منقوصة

 ُب عادة كتكوف اإلعجاز دالئل منعليو الصبلة كالسبلـ كمن دالئل النبوة ك 
بشارات كىداايت ٙبدد لؤلمة إنذارات ك ىي من حيث العمـو ك ...كربل أحداث

معآب الطريق ُب مسّبة جهادىا كٞبلها لرسالة هللا إٔب العا٤بْب لتتحقق هبا الشهادة 
كتقـو هبا ا٢بجة عليهم...كصرفها عند ٙبقق كصفها ابلشك كالريب بدعول عدـ 

 مع حياتو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب دعوة ا١باىليوف أنكر كماك ...واز ا١بـز ىو من تعطيلهاج
ركل  .العقوؿ جهبلء إال ينكرىا ال النبوءات كذلك عقل؛ ذم لكل أمره ظهور

 إٲباانن؟ أعجب ا٣بلق أم»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ3 قاؿ أنس عناإلماـ البزار ُب ا٤بسند 
 يوحى النبيوف3 قاؿ النبيوف،3 واقال يؤمنوف؟ ال كيف ا٤ببلئكة3 قاؿ ا٤ببلئكة،3 قالوا
 األنبياء مع يكونوف الصحابة3 قاؿ الصحابة،3 قالوا يؤمنوف؟ ال فكيف إليهم

 كتاابن  فيجدكف بعدكم من ٯبيؤكف قـو إٲباانن   الناس  أعجب  كلكن يؤمنوف، ال فكيف
 .«إٲباانن  ا٣بلق أك الناس أعجب فهم كيتبعونو بو فيؤمنوف الوحي من

 حو٥باكىذا كتاب أنزلناه مبارؾ مصدؽ الذم بْب يديو كلتنذر أـ القرل كمن ﴿

٤با أنكر جل ثناؤه  ﴾فكالذين يؤمنوف ابآلخرة يؤمنوف بو كىم على صبلهتم ٰبافظو 
 كتفسّب كتاب أبنو عن القرآف أخربعلى أىل الكتاب جحدىم كإخفاءىم التوراة، 

ُب األصوؿ  ٥با ٗبطابقتو من الكتب اإل٥بية، شاىد عليها، مصدؽ ٥با تقدـ ٤با
 منشأ ألهنا بذلك مكة ك٠بيت "حو٥با كمن القرل أـ كلتنذر"كالعقائد كاألخبار 

 كموضع قبلة كلكوهناك٧بل حيكمها  األرض كسط كألهنا منها األرض كدحو الدين
 ىيك  حو٥با كمن القرل أـ أىل كلتنذر3 كا٤بعُب للناس كضع بيت أكؿ كمكاف ا٢بج
لوركد اآلاثر الصحيحة ُب األمر  العرب جزيرة كا٤بقصود ابتداءن3 هبا احمليطة القرل

كقيرئ  إبخراج اليهود كالنصارل منها كاإلخبار عن غزكىا كفتحها قبل الدجاؿ،
 "بو ركالينذى "ك  قاؿ أنو ترل أال إنذاران  فيو ألف ا٤بنذر ىو الكتاب لى جعى  ابلياء "لينذر"
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 اإلنذار إسناد ٲبتنع فبل "ابلوحي أنذركم إ٭با" كقاؿ" بو كأنذر" كقاؿ ابلكتاب، أم
 يقتضي" بو يؤمنوف ابآلخرة يؤمنوف كالذين" ، كظاىر قولواالتساع سبيل على إليو
بسيد األانـ عليو الصبلة ابلقرآف ك  لئلٲباف السبب ٦برل جار ابآلخرة اإلٲباف أف

 األنبياء من ألحد كليس كالقيامة ابلبعث اإلٲباف على افمبني لكوهنما كالسبلـ
 كالسبلـ الصبلة عليو دمحمسيدان  شريعة ُب ما مثل القاعدة ىذه تقرير ُب مبالغة
 يؤمن كألف من متبلزمْب أمرين اآلخرة كبصحة هبا اإلٲباف كاف السبب فلهذا

 عن رىبتو فيعظم فيعظم رغبتو ُب ٙبصيلو كما يؤمن ابلعقاب ابلثواب يؤمن ابآلخرة
كيصبح  كاإلٲباف العلم إٔب فيصل كالنبوة الوحدانية دالئل ُب النظر ُب كيبالغ وحلول

ُب حاؿ من يعلم أف ىناؾ مسؤكلية على أقوالو كأفعالو ك٧باسبة على ما يقدمو 
كيؤخره كيبطنو كيظهره كٱبفيو كيعلنو كىذا ٩با ييلزمو ابلوفاء ابلعهد كا٤بيثاؽ كأداء 
األمانة كٰبملو على صدؽ القوؿ كإصبلح الفعل كيدفعو إٔب ا١بد كالعمل كٲبنعو من 

ركل اإلماـ أٞبد ُب مسنده كالبيهقي ُب  كٰبجزه عن اللهو كاللعب. كالكسلالقعود 
 كسلم كآلو عليو هللا صلى هللا رسوؿ مع ٫بن بينما3 قاؿ عازب بن الرباء عنالشعب 

3 قاؿ ،ٰبفركنو قرب على3 قيل« ىؤالء؟ عليو اجتمع عبلـ»3 فقاؿ ٔبماعة بصر إذ
 حٌب مسرعان  أصحابو يدم بْب فبدر كآلو كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ ففزع

 حٌب فبكى يصنع ما ألنظر يديو بْب من فاستقبلتو3 قاؿ ،عليو فجثا  القرب  إٔب  انتهى
كركل ابن  «فأعدكا اليـو ٤بثل إخوا٘ب أم»3 قاؿف علينا أقبل ٍب دموعو من الثرل بل

 ىذه كسلمكآلو  عليو هللا صلى هللا رسوؿ تبل3 قاؿ مسعود بن هللا عبد عنأيب حاًب 
 ىذا  ما  هللا  رسوؿ اي3 قالوا ﴾هللا أف يهديو يشرح صدره لئلسبلـفمن يرد ﴿ اآلية

 فهل هللا رسوؿ اي3 قالوا «القلب لو ينفسح القلب ُب بو يقذؼ نور»3 قاؿ الشرح؟ 
 ا٣بلود دار إٔب اإلانبة»3 قاؿ ىي؟ كما3 قالوا «نعم»3 قاؿ عرؼ؟تي  أمارة من لذلك

 على كُب اآلية ٙبريض. «ا٤بوت قبل للموت كاالستعداد الغركر دار عن كالتجاُب
 الدين ىذا قبوؿ من همإخراجمن ا٤بستهزئْب ابلدين كالتنبيو على  أـ القرلتطهّب 



29 
 

 كاالستدالؿ النظر مشقة ٙبملك  الدنيا رائسةك  كا٢بسد ا٢بقد ترؾ على ا٢بامل ألف
 ترؾ منهم امتنع ذلك اليـوأنكركا  ٤باالقـو  ىؤالءك  االستعداد ليـو الدين إال ليس

 عليو سيد األانـ بنبوة كاعَبافهم لدين اإلسبلـ قبو٥بم يبعد جـر فبل الرايسةك  ا٢بسد
 كصف تكرر ك٤با، للمؤمنْب كإف أظهركا خبلؼ ذلك ٨بادعةن  كالسبلـ الصبلة

"كىم  فقاؿ اإلٲباف على علمان  عليها احملافظة جعل الصبلة عن ابلتكاسل ا٤بنافقْب
 على صبلهتم ٰبافظوف".

 عالقة بين عالم الجن وعالم اإلنسال

وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض 
 خليفة

األمانة الٍب عيرضت  حامبلن ك  فيهم ا٢بكم كانفذ للناس مالكان  جعلو٠بٌاه خليفة ألنو 
إٔب العبلقة بْب ا٣بليفة  سياؽ الكبلـ بعده يشّبكاألرض كا١بباؿ، ك  على السماكات

كبْب إبليس الذم رفض السجود آلدـ معَبضان على تكرٙب هللا لو...كالذم ينساؽ 
الذين ينقضوف ﴿إليو أسلوب النظم أف يكوف العطف ُب اآلية الكرٲبة على قولو 

 ﴾عهد هللا من بعد ميثاقو كيقطعوف ما أمر هللا بو أف يوصل كيفسدكف ُب األرض
كإذ ﴿كما يؤيده موقع اآلية   ﴾قالوا أ٘بعل فيها من يفسد فيها﴿ئكة كيؤيده قوؿ ا٤ببل

كبْب  ا٤بنافقْببْب الكبلـ عن  ﴾قاؿ ربك للمبلئكة إ٘ب جاعل ُب األرض خليفة
كما أعقبو من بياف أحوا٥بم كمغيبات أسرارىم  ﴾اي بِب إسرائيل﴿ ا٣بطاب ا١بليل

كخفااي أخبارىم؛ فكانت ا٣ببلفة من ىذا الوجو إٲباءن إليهم، كتقدير الكبلـ3 إ٘ب 
جاعل ُب األرض خليفة يفسد فيها كيسفك الدماء، كعدؿ عن إسناد الشٌر إٔب هللا 

ة ا٤بكرمة تعليمان لؤلدب مع جناب ا٢بق تعأب. كريكم أف األرض ىنا يعِب هبا مك
ألف األرض دحيت منها فصارت ١بميعها أٌمان، كألهنا مقٌر من مات من األنبياء، 
كأف قرب نوح كىود كصاّب كغّبىم بْب ا٤بقاـ كالركن. ركل اإلماـ الطربم عن ابن 
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دحيت األرض من مكة ككانت ا٤ببلئكة تطوؼ ابلبيت »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسابط أف النيب 
 «طاؼ بو كىي األرض الٍب قاؿ هللا3 إ٘ب جاعل ُب األرض خليفة فهي أكؿ من

 األرض خبلفتو ُب اإلنساف انطبلؽ كاف منها ك٠بيت مكة ا٤بكرمة أـ القرل ألف
 عاـا٢بفاة العراة  احتلهاكقد  كرباىا كعاصمتها ككرسيها ك٧بل حكمها.كألهنا  

ٜبانْب بعد مائة ك  كذلكسقوط الدكلة العثمانية  ُب الوقت الذم أيعلن فيو 5291
.  سنة ركل ابن على إعبلف الدكلة السعودية األكٔب كاستحواذىا على الفرس كالرـك

لتنتقضن عرل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحباف ُب صحيحو عن أيب أمامة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
اإلسبلـ عركة عركة فكلما انتقضت عركة تشبث الناس ابلٍب تليها، فأك٥بن نقضان3 

كقد أشار حديث جربيل عليو السبلـ من ركاية أيب « ا٢بكم، كآخرىن3 الصبلة
إذا كانت » ىريرة هنع هللا يضر ُب الصحيحْب إٔب سقوط حكم ا٤بسلمْب كذلك ُب قولو3

كإذا رأيت »كُب لفظ اإلماـ مسلم3 « فذاؾ من أشراطها ا٢بفاة العراة رؤكس الناس
ك٤با سألو عن اإلسبلـ  «ا٢بفاة العراة الصم البكم ملوؾ األرض فذاؾ من أشراطها

اإلسبلـ أف تعبد هللا كال تشرؾ بو شيئا كتقيم الصبلة كتؤٌب الزكاة ا٤بفركضة »قاؿ3 
فان لركاية عمر بن كٓب يذكر ا٢بج كذلك لتبعيتو للمشركْب، خبل «كتصـو رمضاف

حكم  ذىابكالثانية قبل  ا٣بطاب هنع هللا يضر الٍب تشّب إٔب الدكلة السعودية األكٔب
ة ا٤بضلْب  من األئم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحذَّر قد ك . للدليل كأسلم أتٌمل ٤بن الئح كا٢بق اإلسبلـ،

 هللا رسوؿ يسألوف الناس كاف :قاؿ بن اليماف حذيفة عنكما جاء ُب الصحيحْب 
 كنا إان هللا رسوؿ اي فقلت يدركِب، أف ٨بافة الشر عن أسألو ككنت ا٣بّب عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 «نعم»3 قاؿ شر؟ من ا٣بّب ىذا بعد فهل ا٣بّب هبذا هللا فجاءان كشر جاىلية ُب
 دخنو؟ كما3 قلت «دخن كفيو نعم،»3 قاؿ خّب؟ من الشر ذلك بعد كىل3 قلت
 من ا٣بّب ذلك بعد فهل3 قلت «كتنكر منهم تعرؼ ىديي بغّب يهدكف قـو»3 قاؿ

قلت3 اي « دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيهانعم، »3 قاؿ شر؟
من  أراد أهنم - «ىم من جلدتنا كيتكلموف أبلسنتنا»رسوؿ هللا صفهم لنا، قاؿ3 
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قلت3 فما أتمر٘ب إف  -كأهنم ُب الظاىر على ملتنا كُب الباطن ٨بالفوف العرب 
حكم  أيعلن سقوطكقد  - «تلـز ٝباعة ا٤بسلمْب كإمامهم»أدركِب ذلك؟ قاؿ3 

قلت3  - إماـ يقـو أبمرىم كبعد ذلك ٓب يعد ٥بم ٝباعة كال 5291ا٤بسلمْب عاـ 
فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض »فإف ٓب يكن ٥بم ٝباعة كال إماـ؟ قاؿ3 

 األرض ُب يكن ٓب إذا كا٤بعُب «كأنت على ذلك أبصل شجرة حٌب يدركك ا٤بوت
 الناس اعتزؿ أم الزماف شدة ٙبمل على كالصرب ابلعزلة فعليكللمسلمْب  خليفة
 مكابدة عن كنايةكىو   الشجرة أصل بعضٌ  فيو قنعت كلو بعده غاية ال اعتزاالن 
 أحدان  يتبع فبل أحزاابن  الناس فافَبؽ إماـ للناس يكن ٓب مٌب أنو ا٢بديث كُب ،ا٤بشقة

 ذلك كعلى الشر ُب الوقوع من خشية ذلك استطاع إف ا١بميع كيعتزؿ الفرقة ُب
كىذا . منها االختبلؼ ظاىره ما بْب ٯبمع كبو األحاديث سائر ُب جاء ما يتنزؿ

األطوار الٍب ستطرأ على أمتو كالفًب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم  حديث عظيم بْبَّ فيو الرسوؿ
فقد كانت بعده  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالٍب تعصف هبا كا٤بخرج منها، كقد ٙبقق كل ما أخرب بو 

ٍب حدث بعد ذلك ا٣بّب الذم فيو  ،خبلفة راشدة كىي من ا٣بّب احملض بعد النبوة
صلى هللا عليو يو دخن حيث ا٣بلفاء الذين ييعرؼ منهم كيينكر إذ يهتدكف بغّب ىد

طلوع أكلياء حٌب كاستمر ذلك سياسة األمة ك الشورل كا٣ببلفة  أمرُب  كآلو كسلم
 رجاؿ فيهم كسيقـو»3 مسلم اإلماـ عند كما أشار ا٢بديث  5111عاـ  الشيطاف

دكف قولو "منهم" " كسيقـو فيهم" كقولو - «إنس جثماف ُب الشياطْب قلوب قلوهبم
 إف هللا رسوؿ اي أصنع كيف3 قلت3 قاؿ -دليل على أهنم ليسوا من ا٤بسلمْب 

 فا٠بع كمالي  ذخً كأي  ؾظهري  برً ضي  كإف لؤلمّب كتطيع تسمع»3 قاؿ ذلك؟ أدركت
 مع سقوطتزامن سقوطها  الٍب كٝباعتهما٤بسلمْب  بلزـك إماـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمرى ف «كأطع

كاإلسبلـ كاإلماـ توأماف فارتفاع أحدٮبا ارتفاع اآلخر كما ركل الديلمي  !ًقبلتهم
اإلسبلـ كالسلطاف أخواف توأماف ال يصلح كاحد منهما إال » عن ابن عباس قاؿ3

بصاحبو فاإلسبلـ أس كالسلطاف حارس كما ال أس لو يهدـ كما ال حارس لو 
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صلى هللا عليو  هللا رسوؿ عن مالك بن أنس عنكركل البيهقي ُب الشعب  «ضائع
 ظل السلطاف إ٭با تدخلها فبل سلطاف  فيها  ليس  ببلدة  مررت  إذا» 3قاؿ كآلو كسلم

كقد نص علماء الدين من الفقهاء كا٤بتكلمْب على كجوب  «األرض ُب كر٧بو هللا
نصب اإلماـ كافَباض طاعتو كامتثاؿ أمره كألٮبية ىذه ا٤بسألة تعرض أىل الفقو 

 فوجود اإلماـ ،إٔب ٙبقيقها كإثبات نصوصها كأدلتها كبراىينهاكأصحاب العقائد 
كجلب األمن كالراحة ١بميع ـ كدفع ا٤بردة كالظ بلمن أىم ا٤بهاـ ٢بفظ اإلسبلـ 

الناس مع اختبلؼ أىوائهم كتفرؽ آرائهم ككثرة  ألف السلطاف إٔب ٰبتاج كإ٭بااألانـ 
ىبلؾ الكثّب ككقوع األمر شحنائهم ال ينقاد بعضهم إٔب بعض فيفضي ذلك إٔب 

 فساد كال الوحدة ُب إال نظاـ كال كالدين الدنيا أمر انتظم ٤با السلطاف لوالك  ا٣بطّب
لو كاف فيهما آ٥بة إال هللا ﴿ كاحد الكل مدبر ألف العآب أمر انتظم كإ٭باالتفرؽ  ُب إال

 فسدت ا٤بدبركف كثر كإذا التدبّب أمر انتظم كاحدان  ا٤بدبر كاف كمهما ﴾لفسدات
إ٭با » 3كُب ا٢بديث ا٤بتفق عليواألمة،  شتات ليجتمع التأمّب كجب فلهذا األمور

أف تصل السعودية الوىابية كاف لؤلفعى كما   «اإلماـ جنة يقاتل من كرائو كيتقى بو
بلـ الٍب امتدت من احمليط األطلسي إٔب ا٤بسجد ا٢براـ ُب كجود اإلماـ كدكلة اإلس

يكوف  إذ االعتداء على قبلتها األسود إٔب ٕبر العربإٔب ا٥بندم كمن البحر 
كما حصل ُب ٧باكالت الوىابية ا٤بتكررة الٍب انتهت  -ع ا٤بسلمْب استنفاران ١بمي

القرآف  حبل كإزالةاإلسبلـ كإزاحة اإلماـ  دكلة اف ال بد من إسقاطفك -هبزٲبتهم 
آايت مدار عليها  صرؼ األنظار عن األمة الٍبتى زرع دكلة صهيونية ُب الشاـ ب

 فرؽإٔب  تفريق ا٤بسلمْبل شعار اإلسبلـعليها التخفي ُب كمن ٍب يسهل  القرآف
 .كأحزاب يضرب بعضها بعضان كٝباعات 

ا٣ببلفة ىي مدار الصراع ُب األرض بْب اإلنساف كاإلنساف كبْب الشيطاف ك 
لة ا٢با، كُب اف اب٢بكم كا٣ببلفة دكف الشيطافكاإلنساف، نعم ىو تكرٙب لئلنس

 ميستحوذ عليهحينئذ ف كواإال إذا أشر لعآب اإلنس  الطبيعية يكوف عآب ا١بن تبعان 
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استحوذ عليهم الشيطاف فأنساىم ذكر هللا أكلئك ﴿ ، كُب القرآف العظيمالشيطاف
استحوذ عليهم  وكا٤بعُب أن ﴾حزب الشيطاف أال إف حزب الشيطاف ىم ا٣باسركف

، كهللا أعلم منو الزمو كىو اإًلضاعة كالَبؾ كالنسياف مراد !فأنساىم توحيد هللا
قاؿ ﴿ ُب سورة بِب إسرائيلكما جاء  الشرؾ كىو القائل سنَّ  من أكؿ كالشيطاف

 ﴾أرأيتك ىذا الذم كرمت علي لئن أخرتن إٔب يـو القيامة ألحتنكن ذريتو إال قليبل
 فكوَّ  ٤باك  ،الرىسىن ُب حنك الدابةقودهنم كما ٯبعل اإلنسافي ألك  ستولْب عليهمأم أل

 يـو إٔب ا٢بياة بطوؿ رةالنظً  سأؿ كشرفها ا٤بلكية عزة بعد كا٢بقارة الصغار فيو هللا
هللا  خلقكذلك حْب  ﴾ا٤بنظرين من إنك قاؿ ،يبعثوف يـو إٔب أنظر٘ب قاؿ﴿ البعث
 إٔب الشريرة بقواه متصرفان  ابقيان  جعلوك  الناس إغواء على مقدرة إبليس نفس ُبتعأب 

 إليها هللا قلبو ٔببلة كالكفر الضبلؿ إٔب داعية سيكوف أنو اللعْب أحسف البعث يـو
قاؿ فبما أغويتِب ألقعدف ٥بم صراطك ا٤بستقيم، ٍب ﴿النفسا٘ب  ا٤بسخ من كىو قلبان 

 األكٔب ا١بملةك  ﴾آلتينهم من بْب أيديهم كمن خلفهم كعن أٲباهنم كعن مشائلهم
 بشٌب عليهم التهجم أفادت ا٤بعطوفة كا١بملة ابإلغواء، للبشر الَبصد أفادت

 كذلك الطريق، على ابلقعود اإلغواء على ا٢برص ٥بيئة ا٤بثل ضرب ككما الوسائل
 العدك أخذ على ا٢بريص الباحث هبيئة كسيلة بكل اإلغواء إٔب التوسل ىيئة مثلت

 من أيتيو فهو أخذه من فيها يتمكن الٍب ا١بهة يصادؼ حٌب جهة كل من أيتيو إذ
 ٛبثيل فالكبلـ مدافعتو قوة ٚبور حٌب مشالو كعن ٲبينو كعن خلفو كمن يديو بْب

 نفسو ُب الوسوسة إبلقاء كعقلو نفسو من إال لئلنساف مسلك للشيطاف كليس
 متعارؼ ىو ٗبا ٛبثيلي ٦باز كلكنها ٕبقيقة اآلية ُب ا٤بذكورة األربع ا١بهات كليست

 إذ ٙبتهم كمن فوقهم من اإلتياف اآلية ُب يذكر ٓب كلذلك ك٨باتلتهم الناس ٧باكلة ُب
قالو صاحب التحرير كالتنوير.  ،ا٤بهاٝبة كإال ا٤بخاتلة ُب الناس شأف من ذلك ليس

ٱبدع بعد طرده كلعنتو أف أيخذ من هللا إذانن أبف يغوم ك  إبليس كقد بلغ من حقد
قد أنبأ ك  كيستدرج فرائسوالو كينصب فخاخو يفتل حب البشرية كيقودىا إٔب ا١بحيم
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قاؿ رب ٗبا ﴿ قولو ُب حكى فيما اإلنساف نوع توعد الشيطاف أبف بِب آدـتعأب 
 كيد من اإلنساف هللا حذر لذلكف ﴾٥بم ُب األرض كألغوينهم أٝبعْب أغويتِب ألزينن

 فتنتو ٨بالب من للنجاة العدة يتخذ أف عسى الشيطاف بقوة كأشعره الشيطاف
ا٤بخلصْب الذين يكافحونو  ٍب استثُب العباد كدعاتو حزبو من ابلتحذير ذلك كأردؼ

 سبحانو قولو ظاىر ُب كماكما يكافحوف أتباعو كأكلياءه ُب معركة ضارية كاحدة  
ال عوج فيو، عليَّ  يعِب ﴾إال عبادؾ منهم ا٤بخًلصْب، قاؿ ىذا صراط علي مستقيم﴿

 كطاؿ كالنفس الشيطاف مكايد عرؼ من إال يعرفو كالداللتو كبيانو كىدايتو، 
 ا١بميع فيو يغرؽ عميق ٕبر بو كالعمل اإلخبلص حقيقة فمعرفة ابمتحاهنا اشتغالو

رفيع عظيم القدر ال يناؿ  أم ﴾قاؿ ىذا صراط عًليه مستقيم﴿كقيرئ ، الفذ الفرد إال
ليس للشيطاف عليهم سلطاف كال أتثّب، كال ؼ هللا كعنايتو للمخلصْب، فإال أبلطا

ٲبلك أف يزين ٥بم ألنو عنهم ٧بصور كىم منو ُب ٞبى كألف مداخلو إٔب نفوسهم 
إف عبادم ليس لك ﴿كما حكى تعأب  مطاكعتو من حفظهم قد تعأب كىومغلقة 

 التكوين عند البشرية ا٢بياة نظاـ ُب أكدعها هللا من ألطاؼ كتلك ﴾عليهم سلطاف
 تزيْب من قبلوا كا٤بقابل ٥بم عصر، كل ُب البشر ٝباعة على الصبلح بسببها فغلب

كتزيْب  ﴾فزين ٥بم الشيطاف أعما٥بم فهو كليهم اليـو﴿كما أخرب جل شأنو الشيطاف  
الشيطاف أعما٥بم كناية عن االبتداعات ا٤بنافية ٤با جاءت بو الرسل عليهم السبلـ، 

ك أبقدار هللا تعأب، كالضمّب ا٤بتسبب ُب ذل كأسند التزيْب إٔب الشيطاف إذ كاف ىو
لبِب إسرائيل خاصة إذ زين آلابئهم كلؤلمم قبلهم أعما٥بم، فهو كٕب  ﴾مكليه﴿ ُب

، كق كىذا دأب  مستعمل ُب زماف استخبلفهم ُب األرض. ﴾ـاليو ﴿و ولىؤالء اليـو
الشيطاف فهو ٰباكؿ على مر العصور أف يغوم بِب آدـ كيوقعهم ُب الشرؾ كذلك 
أبف يعرض عليهم خدماتو كخدمات جنوده فيستجيب لو اإلنساف الطامع ُب 

 ة كا٤بدد، كيشركو ُب األمريرجو منو النصر  ،من دكف هللا ا٢بكم كالسلطة كيتخذه كليان 
كىذا يؤدم إٔب ىبلكو ُب الدنيا كعذابو ُب  !فيتم لو بذلك ٛباـ التسلط عليو
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كمثل ا٤بارد الذم يعرض على الساحر خدماتو مقابل قياـ الساحر   لوثى اآلخرة، مى 
بطقوس كفرية شركية فيحقق ا٤بارد ىدفو ا٤بزدكج، فهو من جهة يدفع الساحرى إٔب 
الكفر، كمن جهة أخرل يستعمل الساحرى كوسيلة قدرية إليذاء من سلطو عليهم 

 !ل!!من البشر، فيظن الساحر أنو ىو من يستخدـ ا١بِب كا٢بقيقة أنو ىو ا٤بستعمى 
 يهودمؤمنوف ك 3 أصناؼ كىم العيوف إدراؾ عن غائبة انرية لطيفة أجساـكا١بن 

...مؤل ...متبوعوف كأتباعك٧بكوموف حكاـ...ك٦بوسكصابئة كنصارل 
على  هللا أنزؿ ٗبا عا٤بوف منفذكفمضلوف كالكرباء  فاألتباع جهلة ضيبلؿ...كرعاع

 مردةىم إبليس كذريتو ىؤالء ك  من الوحي أدركوه كفهموا مقاصده الرسل كاألنبياء
 أكابر نٌبو كقد ،اإلنساف لنوع قابيل ٗبنزلة كا١بن الشياطْب لنوع كإبليسالشياطْب، 

 شطن من أكؿ أم ا١بن أشقياء أكؿ كلكنو للجن أابن  ليس إبليس أف إٔب العارفْب
قصة آدـ كإبليس  حكى تعأب كقد .اإلنس أشقياء أكؿ قابيل أف كما ا١بن من

 - ُب اآلاثر الصحاح ا٤بتواترة بقرف الشيطاف عربَّ عنهما٤ب -على بِب إسرائيل أنكر ك 
 إال فسجدكا آلدـ اسجدكا للمبلئكة قلنا كإذ﴿ اٚباذىم إبليس كذريتو أكلياء من دكنو

 لكم كىم دك٘ب من أكلياءأفتتخذكنو كذريتو  ربو أمر عن ففسق ا١بن من كاف إبليس
كيتوالدكف كأيكلوف كيشربوف بينهم حركب كقتاؿ ا١بن ك  ﴾بدال للظا٤بْب بئس عدك

 كمرجئة قدرية فمنهم أمثالكم ا١بن3 كالسدم ا٢بسن قاؿ ، بعد قرفٲبوتوف قرانن ك 
 ا١بن  من  كلد  إال كلد اإلنس من يولد فبل اإلنس عدد أضعاؼ كعددىم .كرافضة
 كصححو كا٢باكم حاًب أيب كابن ا٤بنذر كابن جرير كابن الرزاؽ عبد ركل كما تسعة

 كا١بن كاإلنس ا٤ببلئكة أجزٌ  هللا إف3 »قاؿ عمر بن هللا عبد عن البكإب طريق من
 ا٤ببلئكة كجزأ، كاإلنس ا١بن كاحد كجزء ا٤ببلئكة منهم أجزاء تسعة أجزاء عشرة
 كجزء يفَبكف ال كالنهار الليل يسبحوف الذم الكركبيوف منهم تسعة أجزاء عشرة
 فتسعة أجزاء عشرة كا١بن اإلنس كجزأ، أمره من يشاء كما ك٣بزائنو لرساالتو كاحد
، تسعة ا١بن  من  كلد  إال كلد اإلنس من يولد فبل كاحد جزء كاإلنس ا١بن منهم
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كاعلم أف  «الناس سائر كجزء كمأجوج أيجوج منهم تسعة أجزاء عشرة اإلنس كجزأ
بن مسعود  هللا عبد  عنجاء ُب صحيح مسلم كما   ٨بتلفة أبشكاؿيتشكلوف ا١بن 

 من اب٢بديث فيحدثهم القـو فيأٌب الرجل  صورة  ُب  ليتمثل  الشيطاف إف3 »قاؿ
 ا٠بو ما أدرم كال كجهو أعرؼ رجبلن  ٠بعت3 منهم الرجل فيقوؿ فيتفرقوف الكذب

 الدالئل ُب كالبيهقي مردكيو كابن حاًب أيب كابن ا٤بنذر كابن جرير ابنركل ك  «ثٰبدٌ 
 راية كمعو الشياطْب من جند ُب إبليس جاء»3 قاؿ عنهما هللا رضي عباس ابن عن
 الشيطاف فقاؿ ،جعشم بن مالك بن سراقة صورة ُب مدِب بِب من رجاؿ صورة ُب
 على السبلـ عليو جربيل كأقبل ﴾لكم جار كإ٘ب الناس من اليـو لكم غالب ال﴿

 مدبران  ككٔب هيد انتزع جربيل رأل فلما ا٤بشركْب من رجل يد ُب يده ككانت إبليس
 ﴾تركف ال ما أرل إ٘ب﴿ فقاؿ ،لنا جار كإن سراقة اي3 الرجل فقاؿ ،كشيعتو ىو

 ا٢بديث ُب كما الدـ ٦برل من ابن آدـ ٯبرم كالشيطاف «ا٤ببلئكة رأل حْب كذلك
 أيب ابن كأخرج ﴾الذم يوسوس ُب صدكر الناس﴿ تعأب قولو عليو كيدؿ الصحيح

 قلب على خرطومو كاضع الشيطاف إف» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو كالبيهقي يعلى كأبو الدنيا
 كٰبدثو كسوستو فيو نشب أم «قلبو لتقما نسي كإف خنس هللا ذكر فإف آدـ ابن

 سّبين ابنركل الطربا٘ب عن على اإلنس كما  . كقد ييسٌلط ا١بنالرديئة ابألفكار
 3فقالوا ا١بن قتلتو فمات، اتكأ إذ قائمان  يبوؿ سعد بينا3 قاؿ

 عباده بن عدػػػػػػػػػػػػػػػػػس...  ا٣بزرج سيد قتلنا ٫بن

 فؤاده ٬بطئ لمػػػػػػػػػػػػػػػػف...  همْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس كرميناه

 ابلطعن أمٍب فناء»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ موسى أيب عنكركل الطربا٘ب كأٞبد 
 كخز»3 قاؿ الطاعوف؟ فما عرفناه قد الطعن ىذا هللا رسوؿ اي3 فقيل «كالطاعوف
 اثبتكركل البيهقي ُب شعب اإلٲباف عن  «شهداء كلو  كُب ا١بن من أعدائكم

 عداكة كبينو بيِب كجعلت آدـ خلقت إنك رب اي3 قاؿ إبليس أف بلغنا»3 قاؿ
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 آلدـ يولد ال3 قاؿ زد٘ب، رب3 قاؿ لك، مساكن صدكرىم3 لو قيل3 قاؿ فسلطِب،
 زد٘ب، رب3 قاؿ الدـ، ٦برل منو ٘برم3 قاؿ زد٘ب، رب3 قاؿ عشرة، كلك إال كلد
 آدـ فشكا3 قاؿ كاألكالد، األمواؿ ُب كشاركهم كرجلك ٖبيلك عليهم أجلب3 قاؿ

 كبغضاء عداكة كبينو بيِب كجعلت إبليس خلقت إنك رب اي3 فقاؿ ربو إٔب إبليس
 ملكْب بو ككلت إال كلد لك يولد ال3 قاؿ بك، إال أطيقو ال كأان عليٌ  كسلطتو
 رب3 قاؿ أمثا٥با، بعشر ا٢بسنة3 قاؿ زد٘ب، رب3 قاؿ السوء، قرانء من ٰبفظانو

ذكر ابن حجر ك  «يغرغر ٓب ما التوبة كلدؾ من أحد عن أحجب ال3 قاؿ زد٘ب،
 القيس بن ىيم بن ىامة أف» 3ا٢بسن درجة هبا يبلغ طرؽ عدة من جاءا٥بيتمي أنو 

 فأخرب امةهت جباؿ من بلج على قعود كىم أصحابو كمعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب جاء إبليس بن
 على عاتبو كأنو بنوح آمن ٩بن كاف كأنو غبلمان  كاف لىابي قابيل قتل ليإب أنو

 فأمره ؟توبة لو فهل ىابيل دـ ُب شركة لو كأف كأبكاه بكى حٌب قومو على دعوتو
 توبتو أف فأخربه لوقتو فعلف سجدتْب كيسجد يتوضأ أنو ٝبلتها من يفعلها أبشياء
 نوح مع لو كقع كما كعاتبو هبود آمن كأنو حوالن  ساجدان  هلل فخر السماء من نزلت
 ابألكدية الناس يلقى كاف كأنواب٤بكاف األمْب  يوسف من ككاف يعقوب زار كأنو

 عيسى على السبلـ منو يقرأ أف كأمره التوراة من فعلمو موسى لقي كأنو اآلف كتتلقاه
 على السبلـ يقرئ أف أمره عيسى كأف ذلك فأقرأه عيسى لقي كأنو لقيو إف مرٙب بنا

 كعليك الدنيا مادامت السبلـ عيسى كعلى3 قاؿ ٍب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فبكى لقيو إف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم
 من موسى علمو كما القرآف من يعلمو أف سألو ٍب األمانة أبداء ىامة اي السبلـ
3 كقاؿ كا٤بعوذتْب أحد هللا ىو كقل كالكوثر كعم كا٤برسبلت الواقعة فعلمو التوراة
 ٠بعوا ٤با تعأب أف نفران من ا١بنكقد بٌْب  «زايرتك تدع كال ىامة اي حاجتك لنا ارفع

 صاحبة كاٚباذه ٖبلقو هللا تشبيو من كرباؤىم اعتقده فيما ا٣بطإ على تنبهوا القرآف
 أف كعظمتو كقدرتو كسلطانو ربنا ملك عبلقائلْب3  عنو كنزىوه فاستعظموه ككلدان 
 شيء كقاع أك صاحبة اٚباذ إٔب الشهوة تضطرىم الذين خلقو ضعف ضعيفان  يكوف
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 كالولد عنو الصاحبة انتفاء على هللا جد تعإب بياف ُب كاالقتصار ،كلد منو يكوف
 هللا بنات ا٤ببلئكة أف ا٤بشركوف يعتقده كاف ما ا١بن علم ُب شائعان  كاف أبنو ينبئ
 أف علموافا١بن  سركات تلقْب عن انشئ إال ا٤بشركْب اعتقاد كما ا١بن سركات من

 التقليد بسبب ا١بهاالت تلك ُب كقعوا إ٭با أبهنم إقرار منهم كىذا يكذبوف سركاهتم
 كما حكى تعأب كاالحتجاج االستدالؿ بربكة الظلمات تلك عن ٚبلصوا إ٭با كأهنم

 إٔب يهدم ،عجبا قرآان ٠بعنا إان فقالوا ا١بن من نفر استمع أنو إٕب أكحي قل﴿
 ،كلدا كال صاحبة اٚبذ ما ربنا جد تعأب كأنو ،أحدا بربنا نشرؾ كلن بو فآمنا الرشد

 على كا١بن اإلنس تقوؿ لن أف ظننا كأان ،شططا هللا على سفيهنا يقوؿ كاف كأنو
 كأهنم ،رىقا فزادكىم ا١بن من برجاؿ يعوذكف اإلنس من رجاؿ كاف كأنو ،كذاب هللا

 ُب ا٤بذكور ىو االستماع ىذا أف كا٤بشهور ﴾أحدا هللا يبعث لن أف ظننتم كما ظنوا
 ،مرات ست كانت ا١بن كفادة أف على األحاديث دلت كقد األحقاؼسورة 
 نينول، جن بنخلة أتوه كالذين نصيبْب، جن ٗبكة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأتوا النيب  الذين كا١بن

ها لككجو مناسبة السورة ٤با قب .ا١بن مردة من كأشياعو هللا لعنو إبليس3 سفيههمك 
كاٚباذىم آ٥بة ُب ا٢بكم  الكفر ُب نوح قـو ٛبادم حكى ٤با تعأب أنو كىيظاىرة 
 كانوافبدأ ابلتنويو ٗبن آمن منهم كبٌْب أهنم   صفات ا١بنب ابإلعبلـ تبله كالعبادة
 هللا على كا١بن اإلنس تقوؿ لن أف ظننا كأان﴿ ضللوىم ٗبن ظنهم حسن ُب متوغلْب

 األخذ فيها ٯبوز ال كأهنا العقيدة ُب التقليد خطر إٔب إشارة اآلية ىذه كُب ﴾كذاب
ٍب بٌْب ، دليلو ينهض حٌب دا٤بقلَّ  رأم كاهتاـ النظر يتعْب بل داب٤بقلَّ  الظن ٕبسن
 أمكيتولوهنم كيستنصركف هبم فزادكىم رىقان  ا١بن إٔب يلتجئوف رجاؿ كاف أنوتعأب 
 قتادة عن كركمكا١بن.  اإلنس سدان3 قاؿ مردة ا١بن ٕبيث كإعجاابن  كطغياانن  جراءة

 يزيدكهنم فكانوا جهلهم من ترل ٤با كتزدريهم آدـ بِب ٙبتقر كانت لذلك ا١بن أف
 أحبلمهم رقة رأكا ٤با إرادهتم ُب كيغوكهنم طاقاهتم ٗبنتهى ٥بم للتخيل كيتعرضوف ٨بافة
 .آدـ ببِب ا١بن زادتو الذم الرىق ىو فهذا
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 قل هو نبأ عظيم
 أنكر ﴾ذم الذكر ص كالقرآف﴿ بقولو أقسم ٤با تعأب فإنو السورة  أبكؿ  متعلقة اآلية
 منذران  كونو من كتعجبهم ﴾ىذا ساحر كذاب﴿ كقو٥بم كشقاقهم عزهتم ا٤بشركْب على

 استهزأك  كحسدىم كعنادىم قبائحهم عدَّ كاستبعادىم ٤با أخرب بو من الوحدانية ٍب 
 كذبوا الذين ا٣بالية األحزاب جنس من مهزـك ىنالك ما جند كأهنم خسأىمك  هبم

 - كأخرب ٔبعلو خليفة ُب األرضعليو السبلـ  داكد ذكر لكفصَّ  هللا فأىلكهم رسلهم
 كىب آدـ ففإ عمره من كؿاأل ا٣بليفة كىبو ٩با سنة أربعْب داكد ملك مدة ككاف
 كما األرض ُب خليفة كاف فلذاكما جاء ُب السنن  سنة  ستْب  عمره من لداكد
 كل عليهم السبلـ عقيبو سليماف كٝبلة من األنبياء كذكرى  -فيها  خليفة آدـ كاف
بعد اإلشارة إٔب  هللا كعبادة التوحيد إٔب كالدعوة كالبشارة ابإلنذار لؤلمر ٛبهيدان  ذلك

قل ىو نبأ ﴿ لقولو استهزائهم اب٤بؤمنْب كاستعبادىم إايىم كتوطئةذكر استخبلفهم ب
 كمقاكلة النار أىل مناظرة من سبحانو قصو ما بعد ﴾، أنتم عنو معرضوفعظيم

 ألف التقليد من كمنعه  كاالستدالؿ النظر ُب ترغيبه كُب ىذا ا٤بتبوعْب  مع األتباع
 ا٢بق على فيها اإلنساف يكوف أف بتقدير فإف عالية شريفة مطالب ا٤بطالب ىذه
 ُب كقع الباطل على فيها اإلنساف يكوف أف كبتقدير السعادة أبواب أبعظم يفوز
 هبية عالية كمطالب عظيمة أنباء ا٤بباحث ىذه فكانت الشقاكة أبواب أعظم

 حاًب أيب كابن جرير ابن ركل فقد تعأب هللا عند من الوحي بطريق تضمنت ذكر نبأ
األعلى إذ  اب٤بئل علم من ٕب كاف ما﴿ قولو ُب عنهما هللا رضي عباس ابن عن

 فيو فاختصموا السبلـ عليو آدـ خلق  ُب  شوكركا  حْب  ا٤ببلئكة3 قاؿ ﴾ٱبتصموف
 هلل قو٥بم كابختصامهم ا٤ببلئكة 3األعلى اب٤بؤل ا٤برادف. خليفة األرض ُب أ٘بعل 3قالوا
 جاعل إ٘ب﴿ تعأب قولو مقابلة ُب ﴾الدماء كيسفك فيها يفسد من فيها أ٘بعل﴿ تعأب

كأ٠باء كل علَّم آدـ عليو السبلـ أ٠باءىم أخرب تعأب أنو كقد  ﴾األرض خليفة ُب
كمن  كاف نبيان كآدـ بْب الركح كا١بسد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفإنو كا٤بقصود سيد الوجودات شيء 
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 بن الرٞبن عبدالدارمي إبسناده عن اإلماـ  على ٫بو ما ركاهعلومو علم اللوح كالقلم 
 فيم3 قاؿ «صورة أحسن ُب ريب رأيت»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت3 ؿعائش قا

 كتفي بْب كفو فوضع»3 قاؿ «رب اي أعلم أنت3 »فقلت األعلى؟  ا٤بؤل  ٱبتصم 
 نرم ككذلك﴿ كتبل كاألرض السموات ُب ما فعلمت ثديي بْب بردىا فوجدت
ٍب قرر سبحانو ثبوت  «﴾ا٤بوقنْب من كليكوف كاألرض السموات ملكوت إبراىيم

 ُب قاؿ ﴾إف يوحى إٕب إال أ٭با أان نذير مبْب﴿ بقولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلم رسولو ا١بليل األكـر 
 مبْب كأم   مبْب نذير ألنو إال ألمر إليو يوح ٓب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو ا٢بصر كمعُب3 الكشف
إذ قاؿ ربك ﴿ تعأب كقولو .مرشد عامل عآب ألنك إال فبلف اي تستقض ٓب3 كقولك

 الذم االختصاـ من أٝبل ما تفصيل ُب شركعه  ﴾طْبللمبلئكة إ٘ب خالق بشران من 
 التقاكؿ أف مع ا٤ببلئكة إٔب االختصاـ إسناد كصح التقاكؿ من بينهم جرل ما ىو

 تعأب تكليمو ألف إْب ﴾ربك قاؿ إذ﴿ عليو يدؿ كما تعأب هللا كبْب بينهم كاف
 ا٤ببلئكة من ملك مقاكلة األعلى ا٤بؤل بْب ا٤بقاكلة فمعُب ا٤بلك بواسطة كاف إايىم

 السجود شأف ُب إبليس كمع االستخبلؼ شأف ُب السبلـ عليهم ا٤ببلئكة سائر مع
 كإبليس كآدـ ا٤ببلئكة بْب ا٤بقاكلة كوف كمعُب ﴾أب٠بائهم أنبئهم﴿ قولو ُب آدـ كمع

 لتتم السبلـ عليهم ا٤ببلئكة جواب سبحانو يذكر كٓب ا١بملة ُب بينهم فيما كجودىا
 صفتو من خلقان  خالق إ٘ب 3شأنو جل يقل ٓب ك٥بذا مراران  كرر ٗبا اختصاران  ا٤بقاكلة
 القصة من الغرض مصب ١بعل النسق ىذا كركعي .خليفة إايه جاعل ككيت كيت

 كاحد أمر امتثاؿ عن ابمتناعو كأنو حزبو كأكلياؤه فيو كاف ما ليبلئم إبليس حديث
 أكؿ أنو كفيو ا٤بعاصي ُب مغموركف كىم حا٥بم يكوف فكيف جرل ما عليو جرل

 كطي ا٤ببلئكة سجود حديث كذكر النار إٔب كقائدىم إمامهم فهو العصياف سن من
 ليس األمر قبل السؤاؿ كأف ا٤بقاكلتْب بْب ليفرؽ االستخبلؼ شأف ُب مقاكلتهم

 داللة ضمنان  السبلـ عليو آدـ تكرٙب حديث فيو ٍب التوا٘ب يلزمو الثا٘ب فإف بعده مثلو
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 أف ا٤بستخلفْب على ككاف قدٙب تعأب منو شرع كأنو يعظم كالناصح ا٤بعلم أف على
 .لو إبليس معاملة ال آلدـ ا٤ببلئكة معاملة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب يعاملوا

 معُب اإلمامة ككجوب نصب األئمة كقادة األمة

اإلمامة3 رايسة اتمة كزعامة عامة تتعلق اب٣باصة كالعامة ُب مهمات الدين كالدنيا 
متضمنها حفظ ا٢بوزة كرعاية الرعية كإقامة الدعوة اب٢بجة كالسيف ككف ا١بنف 
كا٢بيف كاالنتصاؼ للمظلومْب من الظا٤بْب كاستيفاء ا٢بقوؽ من ا٤بمتنعْب كإيفاؤىا 

كاجب حٌب ال يَبؾ الناس أخيافان  اإلمكاف عندعلى ا٤بستحقْب، فنصبي اإلماـ 
يلتطموف ائتبلفان كاختبلفان، ال ٯبمعهم ضابط كال يربط شتات رأيهم رابط، كلذلك 
ابدر الصحابة الكراـ رضواف هللا عليهم إٔب نصب اإلماـ كتركوا بسبب التشاغل بو 

كدفن سيد األانـ عليو الصبلة كالسبلـ، كال يراتب من معو مسكة أف الذب ٘بهيز 
كال ٯبحد ذلك إال من جهل عن ا٢بوزة كالنضاؿ دكف حفظ البيعة ٧بتـو شرعان، 

رؾ الناس فوضى ال ٯبمعهم على ا٢بق كلو تي ٕبقيقة اإل٥بية كذىل عن سر الربوبية، 
ت الشيطاف رادع مع تفنن اآلراء جامع كال يزعهم كازع كال يردعهم عن اتباع خطوا

كتفرؽ األىواء لتبَب النظاـ كىلك األانـ كتوثب الطغاـ كالعواـ كٙبزبت اآلراء 
ا٤بتناقضة كتفرقت اإلرادات ا٤بتعارضة كملك األرذلوف سراة الناس كنشبت 

 كاستحوذ على أىل الدين ذكك العرامات، كما يزغ هللاكتبددت اإلرادات ا٣بصومات 
كلوال دفع ﴿قاؿ اإلماـ الرزام ُب تفسّب قولو تعأب  ثر ٩با يزع ابلقرآف.ابلسلطاف أك

 اآلية ىذه ُب ذكر تعأب أنو اعلم ﴾لفسدت األرضهللا الناس بعضهم ببعض 
 كقولو ا٤بدفوع، إٔب إشارة "بعضهم الناس هللا دفع كلوال" فقولو بو، كا٤بدفوع  ا٤بدفوع

 أف فيحتمل اآلية ُب مذكور فغّب عنو ا٤بدفوع فأما بو ا٤بدفوع إٔب إشارة "ببعض"
 الدنيا ُب الشركر عنو ا٤بدفوع يكوف أف كٰبتمل الدين ُب الشركر عنو ا٤بدفوع يكوف

 الشركر عنو ا٤بدفوع يكوف أف كىو3 األكؿ القسم أما ٦بموعهما يكوف أف كٰبتمل
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 إليهما أك الفسق إٔب أك الكفر إٔب هبا ا٤برجع يكوف أف إما الشركر فتلك الدين ُب
 بعض هللا دفع كلوال 3ا٤بعُب يكوف أف3 األكؿ االحتماؿ، االحتماالت ىذه فلنذكر
 كأئمة األنبياء ىم فالدافعوف التقدير ىذا كعلى البعض بسبب الكفر عن الناس
 كالرباىْب الدالئل إبظهار الكفر ُب الوقوع عن الناس ٲبنعوف الذين فإهنم ا٥بدل

" النور إٔب الظلمات من الناس لتخرج إليك أنزلناه كتاب" تعأب قاؿ كالبينات
 ا٤بعاصي عن الناس بعض هللا دفع كلوال3 ا٤براد يكوف أف3 الثا٘ب كاالحتماؿ
 ابألمر القائموف ىم فالدافعوف التقدير ىذا كعلى البعض بسبب كا٤بنكرات
 للناس أخرجت أمة خّب كنتم" تعأب قاؿ ما على ا٤بنكر عن كالنهي اب٤بعركؼ

 من ا٤بنصوبوف األئمة3 الباب ىذا ُب كيدخل "ا٤بنكر عن كتنهوف اب٤بعركؼ أتمركف
 ادفع" تعأب قولو كنظّبه اإلسبلـ شعائر كإظهار ا٢بدكد إقامة ألجل تعأب هللا قبل

 االحتماؿ" السيئة اب٢بسنة كيدرؤف" آخر موضع كُب "السيئة أحسن ىي ابلٍب
 بسبب الدنيا ُب الفًب كإاثرة كا٤برج ا٥برج عن الناس بعض هللا دفع كلوال3 الثالث
 األئمة ٍب السبلـ عليهم األنبياء ىم التقدير ىذا على الدافعْب أف كاعلم البعض
 كحده يعيش أف ٲبكنو ال الواحد اإلنساف أف3 كتقريره شرائعهم عن الذابوف كا٤بلوؾ

 ذاؾ ينسج كال لذاؾ ىذا يبِب كال ٥بذا ذاؾ يطحن كال لذاؾ ىذا ٱببز ٓب ما ألنو
 كاحد موضع ُب ٝبع اجتماع عند إال تتم كال الواحد اإلنساف مصلحة تتم ال ٥بذا

 إٔب ا٤بفضية ا٤بنازعة بسبب االجتماع إف ٍب ابلطبع مد٘ب اإلنساف3 قيل فلهذا
 ا٣بلق بْب شريعة كضع من اإل٥بية ا٢بكمة ُب بد فبل اثنيان  كا٤بقاتلة أكالن  ا٤بخاصمة

 أكتوا الذين السبلـ عليهم فاألنبياء كا٤بنازعات للخصومات قاطعة الشريعة لتكوف
 عن اآلفات شريعهم كبسبب بسببهم هللا دفع الذين ىم الشرائع هبذه هللا عند من

 نزاع كال خصاـ بينهم يقع ال ابلشرائع متمسكْب يبقوف داموا ما ا٣بلق فإف ا٣بلق
 كا٤بصاّب زائلة الفًب كانت الشرائع هبذه يتمسكوف كانوا مٌب كاألئمة فا٤بلوؾ
 األنبياء بعثة بسبب الدنيا شركر أنواع ا٤بؤمنْب عن يدفع تعأب هللا أف فظهر حاصلة
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 الشريعة من كا٤بنازعات ا٣بصومات قطع ُب بد ال كما أنو كاعلم السبلـ عليهم
 اإلسبلـ» 3كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ ك٥بذا ا٤بلك من الشريعة تنفيذ ُب بد ال فكذا

 أمّب ال فما حارس كالسلطاف أمّب اإلسبلـ» 3أيضان  كقاؿ «توأماف أخواف كالسلطاف
 أنواع ا٤بسلمْب عن تعأب هللا يدفع ك٥بذا «ضائع فهو لو حارس ال كما منهـز فهو لو

 .كتقويتهم ا٤بلوؾ نصب كبسبب الشرائع كضع بسبب الدنيا شركر

 

 وأن أتلوا القرآن

 أكوف أف كأمرت شيء كل كلو حرمها الذم البلدة ىذه رب أعبد أف أمرت إ٭با﴿
 إ٭با فقل ضل كمن لنفسو يهتدم فإ٭با اىتدل فمن ا٤بسلمْب، كأف أتلوا القرآف من
 ٢ببيبو أمره  كىو عليو السبلـ جربيل لساف على تعأب هللا ىو آلمرا ﴾ا٤بنذرين من أان

 كا٤براد ،كيفرده ُب ا٢بكم ابلعبادة كحدهأف ٱبص مواله  كالسبلـ الصبلة عليو
 ٥با تشريفان  تعأب إليو التحرٙب كأسندكاإلشارة للتعظيم  ا٤بكرمة مكة3 ابلبلدة

 استخلفهم فيها فلم يرعوا حرمتها إذ كفر بِب إسرائيل على كتنبيهان  كاختصاصان 

 هللا قاتلهم أعظم اإلشراؾ كزعموا أهنم مسلموف كأشركوا اإل٢باد أشنع فيها كأ٢بدكا
 ُب داخلة األشياء ٝبيع أف أخرب البلدة، ىذه مالك أنو تعأب أخرب ٤باك  ،يؤفكوف أٗب

 جهة كعلى ا٣بصوص جهة على ربوبيتو ٙبت اندراجها بذكر البلدة فشرفت ربوبيتو
كأنو ٱبالف  العبادة مفهـو بٌْب  كما تعبده، نعبده ك٫بن3 قالوا رٗبا كانوا ك٤با ،العمـو

 بوضعو الكبلـ عمدة ٔبعلو بو ا٤بأمور ا٤بفعوؿ كعظمما أحدثوه ُب دين اإلسبلـ 
 الزمن ُب ا٤بمتد الرعيلمن  أم ﴾ا٤بسلمْب من أكوف أف﴿ فقاؿ الفاعل موضع

 ذلك على اثبتان  انقياد أًب ا٢بق بو أيمر ما ١بميع ا٤بنقادينا٤بوحدين  من ا٤بتطاكؿ
 توحيده يشمل ٕبق للخالق االنقياد كاف ك٤با االنقياد اإلسبلـ إذ الثبات غاية

 التوحيد ٢بقيقة مبلزمة اإلسبلـ حقيقة كانت فعلو عليها دؿ الٍب صفاتو كمعرفة
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 كالقوة ا٢بوؿ من كالرباءة التوحيد ٝباعها  حساانن معا٘ب فكلمة اإلسبلـ تضمنت
 كذلك آحادىا من رسولو هللا جعل إذ األمة هبذه تنويو أيضان  كفيوالطاعة  كإخبلص

 ،من اإلسبلـ بو أمر ما بْب ك٤بامسلمان  أكوف أف3 يقوؿ أف عن العدكؿ عن نكتة
 الرافع كجهو على ركً ذي  ما أكضحو لبِب إسرائيل فيما قصو عليهم ببياف ما أتبعو

 ك٤با الناس، بْب ٲبشي قرآانن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ككاف ﴾كأف أتلوا القرآف﴿فقاؿ  بينهم لبلختبلؼ
. القرآف خلقو كاف3 قالت ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ خلق عن عنها هللا رضي عائشة سئلت

ٗبا ُب ذلك  اإلسبلـ كلها أعماؿك ...كذكقان  ككجداانن  كسلوكان  حياة لو صار أم
 بشأف لتنويوٗبطلع السورة اب متصل لكبلـكا ،ا١بهاد ُب سبيل هللا اتبع ٥بذا األصل

 كقصة سليمافك  داكد ٗبلك كاالعتباركٚبلل ذلك بذكر قصة موسى كفرعوف  القرآف
كآتمرىم على كمكرىم برسو٥بم كإفسادىم ُب األرض كانتقل إٔب ذكر ٜبود  سبأ ملكة

 استبعادىم ككافماثلهم بقـو لوط ُب ذلك التعريض اب٤بستخلفْب الذين  قتلو مد٦بان 
 على يقص القرآف ىذا إف﴿ٍب ٚبلَّص إٔب ذكرىم ُب قولو كفرىم  أعظم من للبعث

 كشرحً  كا٤بعاد ا٤ببدأ أحواؿببياف  ٚبللك  ﴾ٱبتلفوف فيو ىم الذم أكثر إسرائيل بِب
 أنوبْب اآليتْب  االتصاؿ ككجو ﴾القرآف أتلوا كأف﴿ قولو إٔب انتهى حٌب القيامة أحواؿ
أمر  من ٱبتلفوف ىم الذم أكثر إسرائيل بِب على يقص القرآف أف بْبَّ  ٤با تعأب

 التوحيد كالتفريد كأمر اإل٥بيات كالنبوات أحواؿ ا٢بشر كالنشر كدالئلاالستخبلؼ ك 
 ذلك كغّب اإلشراؾ طرُب ُب كالوقوع كالتشبيو كالتعطيل كالتفريط اإلفراط ُب الغلوك 

 فيما بينهم ا٢بكم ألجل بتبلكتو ابألمر أتبعو حذاقهم؛ يعلمها الٍب الدقائق من
 التدبر ٫بو كالتوجو ينفعهم ما كٙبصيل أحوا٥بم بتدارؾ يشتغلوالفيو كخالفوا  اختلفوا

 كالقرآف ،لعللهم كالشافية إرشادىم ُب الكافية الباىرة اآلايت من أ٠باعهم قرع فيما
 صلوات عليهم كا٤برسلْب األنبياء على تنزلت الٍب هللا كتب لكل ا١بامع الكتاب ىو
 لرب عبادة كتلوه تبلكتو على أكاظب أف3 القرآف بتبلكة األمر كمعُب العا٤بْب، رب
 حقائقو ٥بم لتنكشفكأف أبٌينو ٥بم  إليهم بو أرسلت ما للناس كإببلغان  البلدة ىذه
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 الكلمة كأصل القراءة التبلكةقاؿ اإلماـ الرازم3  فشيئان، شيئان  تضاعيفو ُب ا٤بخزكنة
 أم تلوتيو3 يقاؿ االتٌباع،3 التبلكة. فاللفظى  اللفظً  اتباع ىي التبلكة فكأف باعاالتٌ  من

 تبلكتو حق يتلونو الكتاب آتيناىم الذين﴿ سبحانو حكى كما اتػَّبىع إذا كتبل تبعتيو
 مقاصد بتتبع الغرار على كالسّب ا٤بطابقة ٙبرم تعِب كالتبلكة ﴾بو يؤمنوف أكلئك
 السامع، إفهاـ منو يراد الكبلـ فإف للناس كبيانواتباعو  حق كاتباعو ا٤بتلوٌ  الكبلـ

رسوؿ ﴿قاؿ تعأب  غامضة، تبلكتو كانت قائلو أراده ما يبْب كٓب القارئ تبله فإذا
 أك كل من كل بدؿ ﴾البينة﴿من  بدؿ ﴾رسوؿ﴿كقولو  ﴾من هللا يتلوا صحفان مطهرة

 للبينة مفسرة كخربه ا٤ببتدأ كٝبلة ﴾يتلوا صحفان مطهرة﴿ ٝبلة كخربه لوصفو مبتدأ
كونو ف ﴾هللا آايت عليكم يتلوا رسوال ذكرا إليكم هللا أنزؿ قد﴿ تعأب قولو مثل كذلك

خافيان  يتلوه يقتضي كونو مبينان لو إذ ال يستقيم أف يقرأ كتاابن مبهمان غامضان معناه
كالغموض الشبهات كالشكوؾ  من مطهرةيتلو صحفان  فتحصل أنو نظمو كمبناه،
كالباطل  ا٣بلل من منزىةكتصرؼ الشياطْب كالتناقض كاالختبلؼ كالضبلالت 

 «معو كمثلو الكتاب أكتيت إ٘ب أال»3 داكد أبو كما ركاه ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكلذلك قاؿ  كالعلل
 تدبرك  ا٤بتلو ُب ٗبا العلم ىو التبلكة فحق .الكتاب ُب ا٤ب أراد بذلك السنة ا٤ببينة

 عذاب حديث ُب جاء كقد ٗبحكماتو، كالعمل دقائقو كتفهم حقائقو كتعلم آايتو
3 فيقاؿ فيو، الناس يقوؿ ما أقوؿ كنت أدرم ال3 فيقوؿ كا٤بنافق الكافر كأما»3 القرب

 صيحة فيصيح أذنيو بْب ضربة حديد من ٗبطرقة ييضرب ٍب تليتى  كال دريتى  ال
 نقله 3 كالتبلكة كاالجتهاد، التحرم حرَّره فهمه 3 كالدراية «الثقلْب إال يليو من يسمعها

 كاألصل ا٥بداية، على لتحصل يدرم من اتبعتى  كال فهمتى  ال أم ابالعتماد، حرمه 
 كال دريتى  ال»3 أٞبد لئلماـ ركاية كُب، الكبلـ الزدكاج الياء إٔب فردكه( تلوت) فيو

 تكاليف األمر حقيقة ُب ىي إ٭با القرآف تبلكة فإف كلذلك «اىتديتى  كال تليتى 
 إٔب البشرم ا١بزئي من اب٣بركج ترقى كجدانية ككظائف عملية كابتبلءات ثقيلة شاقة

كـر هللا ٤بؤمنْب سيدان علي  كركم عن أمّب ا .عالية إٲبانية منزلة ُب الراب٘ب الكلي
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إف هللا يتجلى للذاكرين عند الذكر »أنو قاؿ3 كأٙبفو ٔبليل رضوانو كسبلمو كجهو 
 فمن القرآف أتلوا كأف﴿ ا٥بداية حصوؿ ابلتبلكة األمر على فرٌع كقد «كتبلكة القرآف

صلى هللا عليو  هللا لرسوؿ كاراثن  يكن ٓب من أفٌ  كاعلم ﴾لنفسو يهتدم فإ٭با اىتدل
 من لو حصلت خيالو ُب ٩بثلة حركفان  يتلفظ إ٭با للقرآف تبلكتو مقاـ ُب كآلو كسلم

 القراءة أجر التإب ك٥بذا استبصار كال فهم كال تدبر غّب عن فتلٌفظها معٌلمو ألفاظ
 اللساف إٔب ا٣بياؿ من تنزؿ حركفان  تلٌفظ كإ٭با ا٤بعا٘ب تبل ما ألنو التدبر أجر ال

 .شيء منو قلبو إٔب يصل فبل صدره ُب الذم القلب إٔب حنجرتو ٯباكز ال بو فيَبجم
 ُب ا٤بشاىد األشياء ظواىر ُب االختبلؼ أمرذكر هللا تعأب ٤با كُب سورة فاطر 

 هللا ٱبشى إ٭با أم ﴾إ٭با ٱبشى هللا من عباده العلماء﴿ بقولو أردؼ ،ألواهنا اختبلؼ
صلى هللا عليو كلذلك قاؿ السيد األعظم  منهم العلماء ألواهنم ا٤بختلفة البشر من

 كأخشاكم ابهلل  أعلمكم  ألان كهللا»كما ركاه عبد بن ٞبيد ُب مسنده3   كآلو كسلم
صلى  أنكر صبلتو على كصبلتو قيامو على ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو قيام بعضهم تقلل ٤با كلذلك «لو

 تعأب هلل ٗبعرفتو كاف إ٭با عليهم تفضيلو أف ذكر ٍب ذلك عليو كسلمهللا عليو كآلو 
 عليو ٤بوسى يقوؿ تعأب كهللا ال كٓب فيها مشقة كال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تفضيلو جهاتبعض  فهذه

قاؿ اإلماـ أبو  ﴾كبكبلمي برساالٌب الناس على اصطفيتك إ٘ب﴿ كالسبلـ الصبلة
 ابهلل، كعلماء هللا، أبحكاـ علماء 3قسمْب على العلماءالعباس ابن عجيبة ا٢بسِب3 

 كاحتجابو، إبعاده ٱبشوف ابهلل كالعلماء كعقابو، غضبو ٱبشوف ابألحكاـ العلماء
 حضرة ُب األدب سوء يتقوف ابهلل كالعلماء اآلاثـ، مواطن يتقوف ابألحكاـ العلماء
 هللا، من علمهم أخذكا ابهلل  العلماء  ،كأشد أرؽ ابهلل  العلماء  فخشية ـالعبل ا٤بلك

 ذلك تفصيل إٔبالتنزيل  عادٍب . اىػ. األموات عن علمهم أخذكا ابألحكاـ كالعلماء
 تكوف لئبل كالبياف ا٤بعرفة عن ٦بردة تبلكة يعن ٓبك  ﴾الذين يتلوف كتاب هللا إف﴿ بقولو
التخمْب كما ىو شأف األميْب من بِب إسرائيل الذين ال يعلموف الظن ك  على مبنية

التبلكة من  ٦برد إال يعرفوا ٓب مفإهن جهلهم عن تعأب هللا أنبأ كقدالكتاب إال أما٘ب 
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ُب سورة الرعد ك . كأضلوا ضلوا الذين كأحبارىم علمائهم على اعتمدكاقد ك  غّب فهم
كذلك أرسلناؾ ُب ﴿جاء ا١بواب عن قو٥بم  ﴾لوال أنزؿ عليو آية من ربو﴿ قالوا٤با 

 من ىذا يشاكل  ك٩با ﴾أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذم أكحينا إليك
 اُب أمها رسوال يتلو كما كاف ربك مهلك القرل حٌب يبعث ﴿ تعأب قولو ا٤بعُب حيث

 ال ٤با إنكارىم ذكر ،آل٥بتهم عبادهتمتعأب ُب سورة ا٢بج  ذكر ك٤با ﴾عليهم آايتنا
كإذا تتلى عليهم آايتنا بينات تعرؼ ُب كجوه الذين كفركا ﴿ فقاؿ ينكر أف يصح

أم يكادكف يبطشوف كيقعوف  ﴾ا٤بنكر يكادكف يسطوف ابلذين يتلوف عليهم آايتنا
تعأب  كصف ك٤با .لقرآفكمعا٘ب ا البياف صوادع ابلذين يبينوف ٥بم ما نزؿ إليهم من

 على بتهديد ا٤بشركْب ذلك كختمالشفاء  من بو كصفو ٗباُب سورة يونس  القرآف
 منو اتتلو  كما شأف ُب تكوف كما﴿، أعقبو بقولو بو أيذف ٓب ما شرع ُب الكذب افَباء
 أبنك إيذاانن  ﴾فيو تفيضوف إذ شهودا عليكم كنا إال عمل من تعملوف كال قرآف من

 على كالقادر بتدبّبؾ العآب كأان شؤكنك من كغّبىا ا٤براجعات ىذه ٝبيع ُب بعيِب
 كأتييد هللا أمر تبليغ من بو قائم ىو ما على للرسوؿ ابلثواب كفيو كعد ،نصرتك

 أحوا٥بم ٝبيع ُب عليهم اطبلعو من عرفهم ٗبا خٌوؼ ا٤بشركْبٍب  ،اإلسبلـ دين
كاألسرار فإنو تعأب ال تعزب عنو ا٢بوادث  أعما٥بم فنوف من سيفعلونو ما كرؤية
 شهودان  عليكم كنا إال عمل من تعملوف كال﴿قاؿ اإلماـ ا٤باتريدم ُب قولو ، ا٣بفية

 ُب أك هللا رسوؿ ُب تقولوف كفيما ٚبوضوف فيما شاىد أان3 يقوؿ ﴾فيو تفيضوف إذ
 إذ3 ا٤بعُبك  القرآف على عائدة ا٥باء3 الضحاؾ كقاؿ. عليكم يتلو فيما أك دينو

 اإلٲباف أىل رأستعأب  خاطبكُب سورة العنكبوت  .الكذب القرآف ُب تشيعوف
معٌرضان اب٤برائْب  فقاؿ أتباعو بو ليقتدم لو الفاٮبْب أعظم ألنوعليو صلوات الرٞبن 

 من إليك أكحي ما اتل﴿ رسولو األمْب كأتباعو ا٤بؤمنْبعرٌفان بعنايتو بم من ا٤بصلْب
قاؿ  ﴾أكرب هللا كلذكر كا٤بنكر الفحشاء عن تنهى الصبلة إف الصبلة كأقم الكتاب

 ذكركم من أكرب إايكم هللا كلذكرمهنع هللا يضر3  مسعود كابن كسلماف الدرداء كأبوابن عباس 
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 الذكر من جلىكأ أصفى كىو ا٣بالص الذكر ىو الذكر هبذا ا٤برادكقيل3  .إايه
 ا٤باؿ كإعطاء الرقاب كعتق األعناؽ ضرب من خّب كىو الظاىرة ابألعماؿ ا٤بشوب

 ا٤بلك هللا بعناية ا٤بذكور مشاىدة ٔبإ كموصل ا٢بضور سبب هللا كذكر حبابلؤل
 كما تفريد ٍب ٘بريد ٍب توحيد الذكر كأكؿ نور من لو فما نوران  لو ٯبعل ٓب كمن الغفور

3 قاؿ ؟هللا رسوؿ اي ا٤بفٌردكف كما3 فقاؿ لو رجل «دكفا٤بفرٌ  سبق»3 السبلـ عليو قاؿ
 الطاعات سائر من كربأ لصبلةأم كا ﴾أكرب هللا كلذكر﴿كقيل  «كثّبان  هللا الذاكركف»
 فيها ما فأب يذافلئل ﴾فاسعوا إٔب ذكر هللا﴿ تعأب قولو ُب كما ابلذكر عنها عرب ٭باكإ

كالصبلة قد تسمى ذكران . السيئات عن انىية كوهنا ُب العمدة ىو تعأب ذكره من
ؿ3 من ابب اشتمل عليو أك يقاالشتما٥با على الذكر من ابب تسمية ا٤بشتمل ٗبا 

كالدليل على صحة  ﴾كأقم الصبلة لذكرم﴿قاؿ تعأب تسمية البعض ابسم الكل 
أمر، كاألمر للوجوب كال ذكر كاجب ىنالك  ﴾فاذكركا﴿ىذا القوؿ أف قولو تعأب 

 ﴾أكرب هللا كلذكر﴿ عطية هنع هللا يضر ُب قولو ركل ابن جرير كالبيهقي عنك سول الصبلة. 
الفاء  3قلتي . إايه ذكركم من أكرب إايكم هللا ذكرف ﴾فاذكرك٘ب أذكركم﴿ قولو وقاؿ3 ى

 قراءة يعن ٓبك  ﴾اآايتن عليكم ايتلو  منكم رسوال فيكم أرسلنا كما﴿للتفريع على قولو 
كيعلمكم ﴿ قولو عطف حىسين ك٥بذا تعليمهم بذلك عُب بلفقط  القرآف آايت

كُب ا٣برب أف جربيل عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ  عليو، فافهم ىذه األسرار. ﴾الكتاب
 «أعطيت أمتك ما ٓب أعطو أمة من األمم»3 إف هللا تعأب يقوؿ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسوؿ هللا 

قاؿ ا٢بسن  «فاذكرك٘ب أذكركم»قولو تعأب »قاؿ3  «كما ذاؾ اي جربيل؟»قاؿ3 
البصرم3 تفقدكا ا٢ببلكة ُب ثبلثة أشياء3 ُب الصبلة كالذكر كقراءة القرآف فإف 

بذكر هللا ُب أحاديث   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد أمر رسوؿ هللا كجدًب كإال فاعلموا أف الباب مغلق. 
اإلماـ كثّبة، كرغب إٔب الذكر ُب أخباره الصحيحة الشهّبة، فمن ذلك ما ركاه 

 يقولوا3 حٌب هللا ذكر أكثركا» 3قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن سعيد أيب عنأٞبد 
 «أعظم اجملاىدين أجران3 أكثرىم هلل تبارؾ كتعأب ذكران »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككاف  «٦بنوف
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 يقوؿ ذكران  هللا اذكركا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عباس ابن عنكركل الطربا٘ب 
صلى  هللا رسوؿ أف3 عمر ابن عنأبو نعيم ُب ا٢بلية كركل  «كفتراؤ  إنكم ا٤بنافقوف

 كذاكر الفارين، عن يقاتل كالذم الغافلْب ُب هللا ذاكر»3 قاؿ هللا عليو كآلو كسلم
 الشجرة مثل الغافلْب ُب هللا كذاكر ا٤بظلم، البيت ُب ا٤بصباح مثل الغافلْب ُب هللا

 كذاكر ا١بنة، من مقعده هللا يعرفو الغافلْب ُب هللا كذاكر الشجر، كسط ُب ا٣بضراء
 آدـ بنو فالفصيح كأعجمي، فصيح كل بعدد لو هللا يغفر الغافلْب ُب هللا

كالذم ﴿ُب قولو تعأب  كعن شيخ الصوفية السيد ا١بنيد أنو قاؿ «البهائم كاألعجمي
كا٤بقصود بذكر هللا عند العارفْب  ﴾ابلذكرأم  - ٰبيْبٍب  -أم ابلغفلة  - ٲبيتِب

كرجاؿ السنة رضي هللا تعأب عنهم3 تطهّب القلب من األغيار كإشغاؿ جارحة 
اللساف بذكر الواحد القهار كُب ىذا سر حقيقة االفتقار إٔب العزيز الغفار كعلى 

هبذا الوصف فقد ظفر ٗبتابعة رسوؿ  فإذا ظفر العبد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ ا٤بختارذلك كاف 
دائم االفتقار إٔب مواله حٌب   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٘برد من كىم الغّبية كقد كاف رسوؿ هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 

كىذه بركة حضور القلب مع هللا  «ال تكلِب إٔب نفسي طرفة عْب»كاف يقوؿ3 
دفع كالتجرد من لوث الوجود فإف ذكر هللا إذا أحاط ابلقلب كاشتغل بو اللساف 

س السيد صدر الدين الصياد قداألغيار، كما أحسن ُب ىذا الباب قوؿ موالان 
 سره3

رب  عظموا ذكر حبييب ... فبو ا٤بكسور ٯبي

  أكربر هللاػػػػػػػػكاتركوا األغيار طران ... كلذك

الرفاعي ا٢بسيِب ا٢بسِب قدس هللا  قاؿ شيخ اإلسبلـ موالان أبو ا٥بدل الصيادم
3 اعلم أف ذكر هللا إ٭با تظهر ٜبراتو ٤بن ذكر هللا تعأب بلسانو كقلبو سره النوار٘ب

ٖببلؼ من ذكر هللا تعأب بلسانو ككاف قلبو مشغوالن قد طبعت فيو صور الكائنات 
دات كىو غافل عن ا٤بلك ا٢بناف ا٤بذكور بكل لساف فذكره كتعلقت بو معا٘ب ا٤بوجو 
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كنقل عن أيب علي الدقاؽ قدس سره أنو قاؿ3 الذكر منشور الوالية قليل ا١بدكل. 
فمن كفق للذكر فقد أعطي ا٤بنشور كمن سلب الذكر فقد عزؿ، كذكر هللا ابلقلب 

يخ أٞبد بن كذكر العارؼ ابهلل الشللمريدين بو يدفعوف اآلفات الٍب تقصدىم. 
جبلؿ الرفاعي ُب كتابو جبلء الصدل الذم ألفو بسّبة شيخ األكلياء كملجأ الفقراء 

كأ٢بقنا بو كنظمنا ُب سلكو سره هللا موالان السيد الشيخ أٞبد الرفاعي الكبّب قدس 
كنفعنا بربكات علومو3 إف السيد أٞبد الرفاعي قدس هللا سره العزيز كهنع هللا يضر قاؿ3 من 

 أكرب كُب قلبو شيء أكرب منو فقد كذب نفسو على لسانو كمن أراد أف قاؿ3 هللا
يعرؼ قدر معرفتو ابهلل فلينظر قدر ىيبتو عنده كُب خدمتو كإف القلب ىو ٧بل 

إف ُب ذلك لذكرل ﴿األنوار كمورد الفوائد كبو يصح االعتبار، جعلو هللا أمّبان فقاؿ 
كقاؿ أيدان هللا  ﴾هللا ٰبوؿ بْب ا٤برء كقلبوأف ﴿كجعلو أسّبان فقاؿ  ﴾٤بن كاف لو قلب

بربكتو3 كجداف القلب مع هللا تعأب3 بغية األنبياء كمنية األكلياء، أم سادة3 إذا 
حصل لكم هللا حصل لكم كل شيء، كقاؿ هنع هللا يضر3 من خاؼ هللا ذكر هللا كمن ذكر 

٥بول، فإف ا١بنة كأما من خاؼ مقاـ ربو كهنى النفس عن ا﴿هللا خاؼ هللا ٍب تبل 
كقاؿ3 إف العبد حالة ذكره ٱباطب ربو فإذا تفكر كاعترب كذؿ كخشع  ﴾ىي ا٤بأكل

كتواضع كخضع فإف ذلك ينظره هللا تعأب بعْب الرٞبة كاحملبة فيحبو كٰببب إليو 
موالان الشيخ  كقاؿ خلقو كٯبعل لو ا٥بيبة ُب قلوب العا٤بْب ككل من رآه ىابو كأحبو.

 يصلح ال أنو تعأب بْب كقدبن حجر ا٥بيتمي ُب فضل التفكر3  أٞبد شهاب الدين
 يدؿ كما الفاضل كاللب الكامل العقل اأكلو  إال كاألرض السموات خلق ُب للتفكر

 األكٔب ُب كذكر اآلية، ﴾كاألرض السماكات خلق ُب إف﴿ عمراف كآؿ البقرة آيتا عليو
 ا٤بختتمة الثانية ُب ذكر ٩با أكثر كالسماكية األرضية اآلايت من ﴾يعقلوف﴿ػب ا٤بختتمة

 السالكْب مقاـ تناسب األكٔب ألف العقل من أشرؼ اللب أف مع ﴾األلبابأكٕب ﴿ػب
 الدالالت كتغاير اإلدماف مع ذلك ٥بم ليحصل الكثّبة اآلايت ُب للنظر الحتياجهم

 عليهم تقدر ال حٌب العلمي الشهود ٍب ا٤براقبة ملكة كعجائبها كثرهتا مع كاآلايت
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 ،األخيار مقاـ إٔب يرتقوا أف إٔب ذلك بسبب منحوه فيما يتشككوف كال األغيار
 األسباب شهود عن ارتقوا إ٭با ألهنم العارفْب مقاـ تناسب إ٭با فإهنا الثانية كأما

 األدلة اختصر فلذا هبا تعلق كبّب ٥بم فليس كابريها موجدىا شهود إٔب كالوسائط
 ُب النظر عن األكمل كا١بمع األقدس للشهود بذلك مشغولوف ألهنم حقهم ُب

 بذكر ٥بم يشار أف فناسب اليقْب عْب إٔب ابلوصوؿ عنها الستغنائهم الرباىْب
 كصل كمن طريقها من هللا إٔب كصلوا إ٭با أهنم إٔب إشارة مفصلة ال ٦بملة الدالئل

 سبحة ا١بنيد مع رؤم ٍب كمن عنو استغُب كإف ينساه أف لو ينبغي ال طريق من
 ،نَبكها ال بسببها هللا إٔب كصلنا طريق 3فقاؿ إماـ؟ اي إليها ٙبتاج3 لو فقيل

 كانت ا٤بقامْب أدٗب ىو الذم ﴾يعقلوف﴿ػب ختمت ٤با البقرة آية أف فا٢باصل
 تقرر كما ٢با٥بم ا٤بناسبة ألهنا فيها الكثّبة الدالئل ذكر فناسب أنسب ابلسالكْب

 انسب كاألكمل األعلى ىو الذم ﴾األلبابأكٕب ﴿ػب ختمت ٤با عمراف آؿ آية كأف
 الشتغا٥بم تفصيبلن  ال إٝباالن  الدالئل مبلحظة كىو ابلكمل يليق ما فيها يذكر أف

 ُب أنو لك كيتضح التفكر فائدة لتعلم ذلك فتأمل كأكمل كأكٔب أىم ىو ٗبا عنو
 القدر ليلة﴿ تعأب قولو نظّب تفكر فيها ليس أم3 سنة ستْب عبادة من أفضل ساعة
صلى  قولو كمعُب األئمة؛ قالو كما القدر ليلة فيها ليس أم ﴾شهر ألف من خّب

 ،تفكر فيها ليس أم «سنة ستْب عبادة من خّب ساعة تفكر» 3هللا عليو كآلو كسلم
 كانكشاؼ العلية اب٤براتب التحلي إٔب يؤدم أنو العبادات بقية عن فضلو كسر

 الفوائد ىذه إٔب ينتهي ال فإنو عنو ا٣بالية العبادات من غّبه كأما الوىبية ا٢بقائق
 اإليقاف كزايدة اإلٲباف قوة إٔب أدل ما كل أف شك كال الفاضلة كا٤بعارؼ الكاملة
 زمن كطاؿ زمنو قل كإف لذلك يؤد ٓب ٩با خّب األغيار عن كخلوه القلب كصقالة

 ك٘بليو خلقو ُب كأسراره ا٢بق معرفة ىو إ٭با ألجلها ا٤بقصودة العبادة ركح إذ غّبه
 غّبه. دكف لذلك احملصل ىو كالتفكر كصفاتو أ٠بائو ٗبعإب عليهم
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ركل اإلماـ الطربم عن  ﴾الفاسقوف إال هبا يكفر كما بينات آايت إليك أنزلنا كلقد﴿
 بشيء جئتنا ما دمحم اي3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ طيو٘بالف صوراي ابن 3 قاؿقاؿابن عباس 

 كإذا كاففأنزؿ هللا اآلية.  !هبا فنتبعك بينة آية من عليك هللا أنزؿ كما نعرفو
 األخبلؼ ىؤالء فكيف ا٢بد ىذا إٔبكالفسوؽ  الكفراالستهباؿ ك  ُب أسبلفهم

 من ىو إ٭با كبلمهم ُب كال ا١باىلية شعر ُب ييسمع ٓب الفسوؽ لفظك األجبلؼ؟ 
 كمكابرة عنادان  كسلطانو كأمره هللا حيكم عن ا٣بركج3 كمعناه القرآف مستحداثت

 إال فسجدكا آلدـ اسجدكا للمبلئكة قلنا كإذ﴿ إبليس عن تعأب حكى كما كجداالن 
 أمران قرية هنلك أف أردان كإذا﴿قاؿ تعأب ك  ﴾ربو أمر عن ففسق ا١بن من كاف إبليس
 يعِب اب٤بد ﴾آمران﴿ كقيرئ ﴾تدمّبا فدمرانىا القوؿ عليها فحق فيها ففسقوا مَبفيها

انىم أم آمرين جعلناىم  أهنا لقرية هللا قٌدر فإذا هللا، سنة تقرر كاآلية أمراء، صّبَّ
 هللا كحاربوا هللا حكم عن كخرجوا ا٥ببلؾ أبسباب فأخذكا ا٤بَبفْب عليها أٌمر ىالكة
 كجعل ا٤بتحدة األمم ميثاؽ إٔب ا٢بكم ٙبويل ىو كأنكاىا ا٢برب ىذه كأشد تعأب،
كاقتضت  !كجود هللا لدين يصبح كال قائمة هلل تقـو ال حٌب حىكىمان  األمن ٦بلس
 .ا٣بلق كفناء العآب خراب أب تؤكؿ ا٢بق ا٤بلك ٨بالفة أف اآلية ىذه

 ال كانوا بل يركهنا يكونوا أفلم السوء مطر أمطرت الٍب القرية على أتوا كلقد﴿
 لوط قـو قرية على مهجوران  القرآف اٚبذكا الذين ىؤالء أتى يعِب ﴾نشورا يرجوف
 ﴾مصبحْب عليهم لتمركف كإنكم﴿ قاؿ تعأب إبراىيم، قـو بعد استيخلفوا قد ككانوا
 إٔب اببل أرض من معو ىاجر إبراىيم، أخي ابن كىو لوط قـو داير على يعِب

 فلم كتوحيده هللا عبادة إٔب ليدعوىم سدـك أىل إٔب كجل عز هللا فأرسلو الشاـ،
 من بيت غّب فيها كجدان فما ا٤بؤمنْب، من فيها كاف من فأخرجنا﴿ ٯبيبوه

 فلم الكفر، كيضمركف اإلسبلـ يظهركف كانوا قومو أف إٔب إٲباء ىذا كُب ﴾ا٤بسلمْب
 كأتكيد بياف العنكبوت آية كُب معان، كاإلسبلـ ابإلٲباف اتصفوا الذين إال نهمم ينج

 ىو كالفسق ﴾يفسقوف كانوا ٗبا السماء من رجزا القرية ىذه أىل على منزلوف إان﴿
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 يكذبوؾ كإف﴿ ىذا كنظّب ،كمكابرة عنادان  كسلطانو كأمرهو تعأب حيكم عن ا٣بركج
 ﴾لوط كقـو إبراىيم كقـو كٜبود، كعاد نوح قـو قبلهم كذبت فقد - اب٢بىكىمية أم -

 عباده على كسبلـ هلل ا٢بمد قل ا٤بنذرين، مطر فساء مطرا عليهم كأمطران﴿ ك٫بوه
كُب سورة ىود أخرب ا٢بق أنو أرسل عليهم  ﴾يشركوف أما خّب آهلل اصطفى الذين

 ﴾ببعيد الظا٤بْب من ىي كما﴿ قولو ذلك حجارة مسومة من سجيل منضود ٍب أتبع
 ككاف. القـو أصاب ما يصيبهم أف3 ٦باىد قاؿأم كما ىي من ا٤بشركْب ببعيد، 

 اللواط فيهم نشأ ٍب دبره إٔب كدعاىم شاب صورة ُب ٥بم ٛبثل قد هللا لعنو إبليس
 كقد...هبم ٚبسف أف كاألرض ٙبصبهم أف السماء تعأب هللا فأمر كالسحاؽ

 العرب أيب إلبراىيم البشارة جاءت ٍب كإبليس آدـ قصة ا٢بجر سورة عرضت
 يعرض كبينما ا١بنسي الشذكذ أصحاب بقصة كأتبعها - إسحاؽ - العليم ابلغبلـ
 ا٤بقلوبة الطبائع ذكم ا٤بسوخ ٥بؤالء آية عشرة تسع ُب البشعة الصورة ىذه النظم
 صرخة معها ترجى ال الٍب الدائمة حالتهم يصور كىو سعارىم ُب يتلمظوف الذين
 منزلة رفيع على يدؿ قىسىم إٔب القصة ختاـ قبل يلتفت السليمة كالفطرة النخوة

 أقسمف ﴾يعمهوف سكرهتم لفي إهنم لعمرؾ﴿ عليو كسبلمو ريب صلوات ا٤بخاطب
ا٤بستخلفْب  إٔب مشّبان  الربية سائر على لو كتفضيبلن  شرفو ُب لو ٚبصيصان  ٕبياتو
 ال شركهم عنك  كفيَبدٌ  مشهوهتُب  حا٥بم حاؿ قـو لوط فهم شاهبت د الذينا١بيدي 

 سيد الناس أٝبعْبسيدان ك دمحم  ٕبياة إال خلقو من أحد بعمر هللا أقسم ماك  !يقلعوف
صلوات  عليو النبيْب كخاًب ا٤برسلْب إماـ الإ العا٤بْب من أحد ان٥با ماكىذه مرتبة 
سيدان كسيد  من هللا على أكـر نفسان  برأ كما ذرأ كما هللا خلق كمارب العا٤بْب 

 عند عظمتو الناس ليعرؼ عريض كجاه رفيع كمقاـ عظيم تشريف ىذا كُب العا٤بْب
صلى هللا للنيب  قاؿ عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر أف كركم ،لديو كمكانتو هللا

 أف هللا عند فضيلتك من بلغ لقد هللا، رسوؿ اي كأمي أنت أبيب3 عليو كآلو كسلم
 بَباب أقسم أف عنده فضيلتك من بلغ كلقد األنبياء سائر دكف ٕبياتك أقسم
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 بزماف أقسمأنو تعأب بعض ا٤بفسرين  ذكرك  ﴾ال أقسم هبذا البلد﴿ فقاؿ قدميك
 اآلية، ىذه ُب بزمانو تعأب أقسم ىذا على فيكوف ﴾كالعصر﴿فقاؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ
 3قاؿ فكأنو ﴾لعمرؾ﴿ ُب قولو كبعمره ﴾كأنت حل هبذا البلد﴿ قولو ُب كٗبكانو
 فكيف الظرؼ تعظيم كجب فإذا لو كالظرؼ كلو كذلك كعمرؾ، كبلدؾ كعصرؾ

 نفسان  برأ كما ذرأ كما هللا خلق ما3 »عنهما هللا رضي عباس ابن قاؿا٤بظركؼ.  حاؿ
 أ٠بائو من ك٠بٌاه «غّبه أحد ٕبياة أقسم هللا ٠بعت كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم من هللا على أكـر

 هللا صلوات أ٠بائو ُب القسطبل٘ب ا٢بافظ ذلك بٌْب  كما ا٠بان  سبعْب بنحو ا٢بسُب
 دمحم، سيدان الظهور عآب ُب كا٠بو أٞبد، سيدان البطوف عآب ُب كا٠بو. عليو كسبلمو
 كمعُب هلل، الذاكرين كأعظمُب سرادقات جبلؿ هللا  ا٢بامدين أٞبد أم أٞبد كمعُب

 منقوؿ الكرٙب االسم كىذا هللا، عند ا٤بذكورين كأعظم هللا من احملمودين أٞبد أم دمحم
د الذم3 كاحملمد ا٢بمد، صفة من  ا٣بصاؿ فيو تكاملت كالذم مرة بعد مرة ٞبي

 فعاالن  كأٝبلهم خصاالن  كأكرمهم كماالن  هللا خلق أعظم دمحم كسيدان احملمودة،
خلقان كخلقان كأعماالن كأحواالن كافة األمم  كىو ٧بمود على ألسنة نواالن  كأعمهم

كأقواالن كأفعاالن كعلومان كأحكامان كىو خّب ٧بمود كأكـر موجود كىو الواسطة 
احملمود كا٢بوض ا٤بوركد كاللواء العظمى إلٯباد ىذا الوجود كىو صاحب ا٤بقاـ 

كاألحاديث الواردة ُب ذلك أكثر من أف ٙبصى كأعظم  ،ا٤بعقود كالشفاعة العظمى
 سيدان فإف ا٢بيسن شطر أكٌب قد السبلـ عليو يوسف كاف كإذامن أف تستقصى...

قاؿ  .اإلطبلؽ على هللا خلق كأحسن أٝبل فهو كلو ا٢بيسن هللا أعطاه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان 
 ُب ٘برم الشمس كأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من أحسن شيئان  رأيت ما3 ىريرة هنع هللا يضر أبو

 كإذا ضحك يتؤلأل ُب ا١بدر نورىا. كجهو،

أكٓب يركا أان جعلنا حرما آمنا كيتخطف الناس من حو٥بم أفبالباطل يؤمنوف كبنعمة ﴿
 ال اإلٲباف مدعي أف ظن من على مطلع السورة٤با أنكر ا٢بق ُب  ﴾هللا يكفركف

، أمورىم ٦بموعظواىر أحوا٥بم كفٌصل  بٌْب ك  صفات ا٤بنافقْب كرى البياف كذى  يكلف
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ٚبصيص ا٢بـر ألنو ٧بل ك  بيتو ا٤بعظم، ُب مإايى تعأب ٛبكينو ذٌيل السورة ببياف 
كىذا  نابألماالستخبلؼ ُب األرض، كالضمّب للمستخلفْب الذين امًب هللا عليهم 

 يتعرضوف كما مٰبَبموهنكسائر أىل ا٤بلل العآب  دكؿ ظاىر فإف العرب كالعجم كٝبيع
كقالوا إف نتبع ا٥بدل معك نتخطف ﴿ حيكي قو٥بم قبل ىذه السورة كقد ،لبتةا٥بم 

من أرضنا أكٓب ٭بكن ٥بم حرما آمنا ٯبىب إليو ٜبرات كل شيء رزقا من لدان كلكن 
صلى هللا  بشارتوك  من عاقبة اإلشراؾ إنذارىم كذيكر بْب اآليتْب ﴾أكثرىم ال يعلموف

 لرادؾ القرآف عليكإف الذم فرض ﴿ ابلظفر كالعودة إٔب ا٢بـر آخران  عليو كآلو كسلم
 كأمتو األعظم الرسوؿبتنظّب حاؿ بِب إسرائيل مع  لذلك قدـ أف بعد ﴾معاد إٔب

كالتخطف3 شدة ا٣بطف كىو ىنا مستعار  .مع موسى كقومو كملئو فرعوف ٕباؿ
للغلبة السريعة، كاالستفهاـ لئلنكار كىذا اإلنكار يقتضي توبيخان على ىذه ا٢بالة 
الٍب نزلوا ألجلها منزلة من ينفي أف هللا مكن ٥بم حرمان، كقد حصل ُب خبلؿ الرد 

من كل ما ُب لقو٥بم إدماجه لبلمتناف عليهم بنعمة االستخبلؼ كاألمن كجلب 
ليحصل ٥بم كازعاف عن الكفر  ابؿ ُب منهم ألحد ٱبطر ٓب ماالثمرات األرض من 

اب٤بنعم3 كازع إبطاؿ معذرهتم عن الكفر، ككازع التذكّب بنعمة ا٤بكفور بو. كما أشبو 
الليلة ابلبارحة كالغادية ابلرائحة3 اي دمحم ما ٲبنعنا أف ندخل ُب دينك إال ٨بافة أف 

أان قد دخلنا ُب دينك اختطفنا عرب أكثر منا فمٌب بلغهم يتخطفنا الناس لقلتنا كال
 نا أكلة رأس!فك

كما كاف ربك مهلك القرل حٌب يبعث ُب أمها رسوال يتلو عليهم آايتنا كما كنا ﴿
ىذه اآلية تضمنت اإلشارة إٔب مكاف  ﴾مهلكي القرل إال كأىلها ظا٤بوف

االستخبلؼ ُب األرض، كإ٭با كاف البعث ُب أـ القرل ألهنا كرسي ا٤بملكة ك٧بل 
األحكاـ كأعظم الببلد شهرة كأكثرىا زٌكاران ٤بكاف الكعبة فيها، فبٌْبى ٥بم أف ليس من 

اـ ا٢بجة عادة هللا تعأب أف يهلك القرل حٌب يبعث ُب أصلها كقيصبتها رسوالن إللز 
إٲباء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقطع ا٤بعذرة عن ا٤بستخلفْب، كإسناد ا٣برب إٔب هللا بعنواف ربوبيتو للنيب 
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كُب اآلية ٚبويف ٥بم من سوء عاقبة قـو كانوا ُب ! ابلوحدانية كاجحدٔب إنذار من إ
ا مثل حا٥بم من إنعاـ هللا عليهم ابلرقود ُب ظبلؿ األمن كخفض العيش، فغمطو 

 القرآف ُب كثر كقد النعمة كظلموا أنفسهم ابإلشراؾ، فدمرىم هللا كخرب دايرىم.
 رهبا أمر عن عتت قرية من ككأين﴿ ٫بو ُب هللا بعذاب التذكّب ُب القرل أىل ذكر

 ُب ألف القرية لفظ أكثر كإ٭با ﴾نكرا عذااب كعذبناىا شديدا حسااب فحاسبناىا كرسلو
 ، قاؿ تعأبابلنذارة ٥بم كمشايعة مكة ُب اب٤بستخلفْب تعريضان  اللفظ ىذا اجتبلب

 كنطبع بذنوهبم أصبناىم نشاء لو أف أىلها بعد من األرض يرثوف للذين يهد أكٓب﴿
 شدة من التعجيب ُب مستعمل اآلية ُب االستفهاـك  ﴾يسمعوف ال فهم قلوهبم على

 على قادر هللا أف كنسوا قبلهم من ٕباؿ كاالتعاظ االىتداء عدموا إذ ضبللتهم
 أف القرل أىل أفأمن﴿ قبلو ما على تعقيب اآلية ُب كالكبلـ ،شاءه إذا إىبلكهم

 كىم ضحى أبسنا أيتيهم أف القرل أىل أمن أك انئموف، كىم بياات أبسنا أيتيهم
 .﴾يلعبوف

 قرن الشيطان
اإلماـ البخارم ُب ا١بامع الصحيح عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ3 ذكر  ركل

قالوا3 اي رسوؿ هللا  «اللهم ابرؾ لنا ُب شامنا، اللهم ابرؾ لنا ُب ٲبننا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
قالوا3 اي رسوؿ  «اللهم ابرؾ لنا ُب شامنا، اللهم ابرؾ لنا ُب ٲبننا»؟ قاؿ3 ٪بدانكُب 

ىناؾ الزالزؿ كالفًب كهبا يطلع قرف »؟ فأظنو قاؿ ُب الثالثة3 ٪بدانهللا كُب 
. فيها عيًقد ميثاؽ الدرعيةك٪بد ىي البيقعة الٍب تتوسط جزيرة العرب ك  «الشيطاف

كىم بنو إسرائيل، كتصرفو  ملكو ك٧بل كأىل زمانو كقرف الشيطاف3 حزبو كأكلياؤه
لشيطاف استيبلء ا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد عىًلم ، القرآف ُب قصتهم أشتات أتمل ٤بنكىذا كاضح 

جهتهم فَبؾ الدعاء ٥بم، كىذا ا٢بديث عىلىم من أعبلـ  عليهم كأف الشرَّ موضوع ُب
 اسم استعماؿ منكىو  القوة القرفكقيل3 إلخباره عن موضع خركجهم.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنبوتو 
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 من» 3مسلم ئلماـلكُب ركاية  ،الشيطاف قوة حيث من يطلعأم  لمسببل السبب
 لو كعوهنما الشيطاف إٔب قوهتما إضافة ىنا معناه فيكوف «الشيطاف قران يطلع حيث
ٮبا  3على ركحو أنواء الرٞبة كا٤بغفرة هللا أفاض النوكماإلماـ  قاؿ ،بو يهم ما على

كُب الصحيحْب . الكفر كقيل3 شعبتاه من .ٝبعاه اللذاف يغريهما إبضبلؿ الناس
كا٤بعُب أف  «رأس الكفر ٫بو ا٤بشرؽ»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا 

كىي  ان شرؽ، أراد ٪بدرايسة الكفر كمىنشأ اليهودية كالنصرانية ُب أيٌمة تطلع ًقبىل ا٤ب
 3قاؿ عمر ابن عنكركل الَبمذم  .عضاؿ داء ككل ا١بن مردة كهبا مشرؽ ا٤بدينة

 - ا٤بشرؽ إٔب كأشار - الفًب أرض ىاىنا» 3فقاؿ ا٤بنرب على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاـ
كنينٌبو على أنو ال يصلح  «الشيطاف قرف قاؿ3 أك الشيطاف جذؿ يطلع حيث

ارتباط نصوص ال بٌد من ك  االستدالؿ ٕبديث إال بعد استيفاء ركاايتو كضبط ألفاظو
اإلماـ البخارم  أخرج الكتاب ابلسنة بعضها مع بعض حٌب تكوف منتظمة ا٤ببا٘ب.

خطيبان فأشار ٫بو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا هنع هللا يضر كعن أبيو قاؿ3 قاـ النيب ُب صحيحو 
ُب ك  «من حيث يطلع قرف الشيطاف -ثبلاثن  -ىنا الفتنة »مسكن عائشة فقاؿ3 

كىو مستقبل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنو ٠بع رسوؿ هللا  يحْبالصح
كالفتنة ُب  «أال إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف»ا٤بشرؽ يقوؿ3 

تعأب  كما قاؿ  يراد هبا3 الشرؾ كالكفر استخداـ الشارع إذا جاءت غّب مضافة
يعِب شرؾ...كانتفاء الفتنة يتحقق بقتلهم كإخراجهم  ﴾كقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة﴿

من جزيرة العرب كما ركل الشيخاف عن ابن عباس رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا 
 بتجدد مستمر متجددكىو أمر  «أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كا١ببلء  النفيا زمو أل فيها كجدكا زماف أمكجودىم ُب جزيرة العرب ففي  كىو سببو

ٚبليص جزيرة العرب من الشرؾ كعمـو اإلسبلـ ٥با  ذلك كا٤بقصود مناإلخراج، ك 
ألف هللا اختارىا ألف تكوف قلب اإلسبلـ كمنبع معينو، كال ٲبكن ٚبصيص جزيرة 

قاؿ اإلماـ القرطيب ُب  .كهللا تعأب أعلم العرب إال على كجو قياـ دكلة ٙبكم األرض
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على  كمن الناس من يعجبك قولو ُب ا٢بياة الدنيا كيشهد هللا﴿تفسّب قولو عز كجل 
 على كتنبيو دليل اآلية ىذه كُب3 علماؤان قاؿ ﴾ما ُب قلبو كىو ألد ا٣بصاـ

 كأف كالقضاة الشهود أحواؿ كاسترباء كالدنيا الدين أبمور يتعلق فيما االحتياط
 حٌب كصبلحهم إٲباهنم من يبدك كما الناس أحواؿ ظاىر على يعمل ال ا٢باكم
 ٝبيبلن  قوالن  يظهر من منهم كأف الناس أحواؿ بْب تعأب هللا ألف ابطنهم عن يبحث

 الناس أقاتل أف أمرت»3 السبلـ عليو قولو يعارضو ىذا3 قيل فإف، قبيحان  ينوم كىو
 «منو أ٠بع ا٩ب ٫بوو  على لو فأقضي» 3كقولو ا٢بديث، «هللا إال إلو ال يقولوا حٌب

 كقد كأما سبلمتهم إسبلمهم كاف حيث اإلسبلـ صدر ُب كاف ىذا أف فا١بواب
 يتبْب حٌب عليو يعمل الظاىر أف كالصحيح3 قلت .العريب ابن قالو فبل، الفساد عم

 كانوا أانسان  إف»3 البخارم صحيح ُب عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر لقوؿ خبلفو
 اآلف أنخذكم كإ٭با انقطع قد الوحي كإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عهد ُب ابلوحي يؤخذكف

 سريرتو من إلينا كليس كقربناه أمناه خّبان  لنا أظهر فمن أعمالكم من لنا ظهر ٗبا
 إف3 قاؿ كإف نصدقو كٓب أنمنو ٓب سوءان  لنا أظهر كمن سريرتو ُب ٰباسبو هللا شيء

اي أيها ﴿قاؿ صاحب التحرير كالتنوير ُب تفسّب قولو تعأب انتهى. ك  «حسنة سريرتو
 النفاؽ أبف للمنافقْب إيذاف اآلية كىذه ﴾د الكفار كا٤بنافقْب كاغلظ عليهمالنيب جاى

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ ككاف ا٤بسلمْب بْب من لشأفتهم قطعان  جهادىم يوجب
 من منهم يعرفوف ا٤بسلموف ككاف اليماف بن ٢بذيفة كيعرفهم يعلمهم كآلو كسلم

 لذريعة سدان  قتلهم عن ٩بسكان  النيب كاف كإ٭با مقالو كفلتات أحوالو بوادر تكررت
 يتحدث ال»3 لعمر قاؿ كما اإلسبلـ ُب الداخلْب على األماف ُب الشك دخوؿ
 إٔب بعلمهم يبلغوف ال ا٤بدينة عن كالغائبْب العامة ألف «أصحابو يقتل دمحمان  أف الناس
 األعماؿ يشوىوا أف الفتنة دعاة فيستطيع اب٤بدينة ا١بارية األمور حقائق معرفة
 ُب الداخلوف كثر فلما ا٢بقيقة يعلم ال من عند بشيعة صورة من فيها ٗبا النافعة

 أمر من كشاع ا٤بسلمْب كفاء ُب معو شك ال ما ا٤بسلمْب أماف من كاشتهر اإلسبلـ
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 ا٤بصلحة ٛبحضت كالكافر، ا٤بسلم كٙبققو القبائل تسامعتو ما كخيانتهم ا٤بنافقْب
 أف هللا كعلم ا٤بسلمْب أماف ُب الشك تطرؽ ذريعة كانتفت شأفتهم استئصاؿ ُب

 ذات الفئة ىذه بعده بقيت إف كأنو اقَبب قد كالسبلـ الصبلة عليو رسولو أجل
 آذهنم جـر ال مرض، قلبو ُب من كل هبا كاقتدل تداركها كعسر أمرىا تفاقم الفتنة
 بكلمات صرحوا أهنم قتا٥بم يوجب كالذم، النفاؽ عن كيقلعوا لّبتدعوا ٕبرب
 هبا فرضوا اآلخركف ك٠بعها الكفر إبطانو على يدؿ ٗبا كاحد كل صرح أم الكفر

 توُب كقدابلدين  مستخفوف أهنم على تدؿ كأفعاؿ أقواؿ منهم فريق من كصدرت
 هتيئة ا١بهاد هبذا اإلعبلـ حكمة من كلعل اآلية ىذه نزكؿ بقرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 كما مسلموف أهنم يزعموف كىم اإلسبلـ عرل ينقضوف قـو كل ١بهاد ا٤بسلمْب
 كما حياتو ُب الرسوؿ حق الزكاة كإ٭با يكفركا ٓب أهنم كزعموا الزكاة منعوا الذين فعل
إلماـ مسلم من حديث أخرج اك انتهى. . دٮباؤىم اتبعو قادهتم من نفاؽ إال ذلك

ىا إف »قاؿ كىو مستقبل ا٤بشرؽ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابن عمر رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا 
الفتنة ىاىنا، ىا إف الفتنة ىاىنا، ىا إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف 

أمتو الغافلة التائهة كأرشدىا إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحرؼ تنبيو، فنٌبو  ا"ىف "علـو أمك  «الشيطاف
  ين يغريهم كيسٌوؿ ٥بم خداع الناسمكمن ا٣بطر حيث يطلع أكلياء الشيطاف الذ

 ما3 يقاؿ ،ٗبكره كخدعهما بقولو غرٮباأم  ﴾فدالٮبا بغركر﴿كما أغرل آدـ كزكجو 
، القوؿ من ابطل بزخرؼو  كيكلمو ٱبدعو زاؿ ما يعِب بغركر لفبلف يدٕب فبلف زاؿ

ما كاف يسّب على راحلتو ُب ا٢بج فمثل لو  أغرل إبليس عمرك بن ٢بٌي عندكما ك 
لبيك اللهم  3 أصهب فسايره ساعة ٍب لىب إبليسعلى بعّب ُب صورة شيخ ٪بدم

فلباىا عمرك بن  .إال شريكان ىو لك ٛبلكو كما ملك لبيك، لبيك ال شريك لك
عمرك كمعلـو أف ٢بي كلىب الناس على ذلك، فلم تزؿ تلبيتهم حٌب جاء اإلسبلـ...

بن ٢بي ىو أكَّؿ من غٌّب دين إ٠باعيل كدعا العرب إٔب عبادة األصناـ كسٌيب 
لك كالسدانة كذلك قبل البعثة بنحو ثبلثة قركف على 

ي
السوائب فاستول لو أمره اب٤ب



61 
 

كىناؾ حوادث عديدة تشّب إٔب العبلقة بْب  جزيرة العرب! إثر دخوؿ بِب إسرائيل
فإهنم ىم ا٤بقصودكف ابألصالة ككفار قريش  بِب إسرائيل كبْب صاحبهم إبليس

ر الندكة دا اجتمعت قريش ُب ٤بٌا، كقد ذكر أىل السّب أنو كغّبىم مندرج ابلتبع
ُب صورة شيخ إبليس أمره عليو الصبلة كالسبلـ، تزاٌي ٥بم  للمشاكرة فيما يصنعوف ُب

عليو طيلساف من خزٌو، كاجتمع رأيهم على قتلو كتفرقوا على ذلك...كُب  ٪بدم
صلى حْب حٌكموا رسوؿ هللا  ُب صورة شيخ ٪بدمبنياف قريش الكعبة ٛبثل إبليس 

من يرفعو، فصاح الشيخ النجدم3 اي معشر ُب أمر الركن  هللا عليو كآلو كسلم
 ٦بيء كتكرارقريش، أقد رضيتم أف يليو ىذا الغبلـ دكف أشرافكم كذكم أسنانكم؟ 

 الشيطاف بْب الصلة ىي ما أذىاننا ُب تساؤالن  يثّب ٪بدم شيخ صورة ُب إبليس
 صنم من ليس»3 قاؿ أنو سفياف عن حاًب أيب ابن أخرج النجدم؟ الشيخ كصورة

 ككانت٫بوه... كعب بن أيبك  عباس ابن عن ا١بوزم ابن كذكر «شيطاف فيو إال
قاؿ اإلماـ ، لؤلصناـ ابلعبادة ٥بم اآلمر ىو ألنو للشيطاف عبادة األصناـ عبادهتم

 صنم كلكل األصناـ  شياطْب  كالطاغوت لؤلصناـ اسم ا١ببت ا٣بازف ُب تفسّبه3
 كٮبا لقريش كاان صنماف ٮباكقيل3 بذلك  فيغَبكف الناس كيكلم فيها يعرب شيطاف
يعوذكف  ك٤با كاف ا٤بشركوف ُب ا١باىلية. اىػ. قريش ٤برضاة ٥بما اليهود سجد اللذاف

 غشياانن كتسلطان كجراءةرىقان أم زادكىم ككاف ُب كل صنم شيطاف  لشياطْباب
البيهقي ُب دالئل النبوة أف كفد ثقيف قالوا  فقد ركلفصاركا ُب فرؽ كخوؼ 

 «اىدموىا»3 قاؿ فيها؟ نصنع ماذا -يعِب البلت  - ةبَّ الرَّ  أرأيت3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسوؿ هللا 
 رسل عليهم قدـ ٍبأىلها... تٍ تلى قى  ىدمها تريد أنك الربة تعلم لو ىيهات 3قالوا

 قدموا فلما شعبة بن ا٤بغّبة3 كفيهم الوليد بن خالد عليهم أمر قد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 خرج حٌب كالصبياف كالنساء الرجاؿ كلها ثقيف فتكٍ كاستى  ليهدموىا البلت عمدكا
 ا٤بغّبة فقاـ ٩بتنعة أهنا كيظنوف مهدكمة أهنا ثقيف عامة ترل ال ا٢بجاؿ من العواتق

 من كمكنٌ ضحً ألي  كهللا3 ألصحابو كقاؿ -أم الفأس  -رزًين الكً  فأخذ شعبة بن
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3 كقالوا كاحدة بصيحة الطائف أىل فارتج يركض سقط ٍب ابلكرزين فضرب ثقيف
 منكم شاء من3 كقالوا ساقطان  رأكه حْب كفرحوا الربة قتلتو قد ا٤بغّبة هللا أبعد

 3فقاؿ شعبة بن ا٤بغّبة فوثب أبدان  تستطاع ال فوهللا ىدمها على كليجتهد فليقَبب
 ٍب كاعبدكه هللا عافية فاقبلوا كمدر حجارة كاعً لى  ىي إ٭با ثقيف معشر اي هللا قبحكم
 حجران  يهدموهنا زالوا فما معو الرجاؿ كعبل سورىا على عبل ٍب فكسره الباب ضرب
 األساسي  ْبَّ ضى غٍ ليػي  3يقوؿ ا٤بفتاح صاحب كجعل ابألرض سوكىا حٌب حجران 

 حٌب فحفره أساسها أحفر دعِب3 ٣بالد قاؿ ا٤بغّبة ذلك ٠بع فلما هبم فنَّ خسى فليي 
3 منهم عجوز فقالت ثقيفه  تتٍ هً فبي  ثياهبا كأخذكا حليتها كانتزعوا تراهبا أخرجوا

بعث رسوؿ هللا صاع. كذكر الواقدم ُب ا٤بغازم أنو ٤با ا٤بً  كتركوا اعالر ضٌ  هاأسلمى 
 ك٫بن ٧بق فهو ىدمها على قدر إف 3من يهدـ البلت قاؿ شيخ من ثقيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 فاعلمكإذا تقرَّر ىذا انتهى.  !شيء بعد ىذا من النفس ففي امتنعت كإف مبطلوف
الوالية بينهم كبْب الشيطاف كما  تلثبو  عبادة األصناـرائيل كانوا كراء أف بِب إس

 ُب٫بو آدـ  إبليس قصة تعأب ذكر كقد...ية كاآلاثر النبوية٥بالكتب اإل نٌصت
تنبيهان للمستخلفْب كٙبذيران ٥بم من غركر الشيطاف كانداىم مواضع  سبعة ُب القرآف

 أخرج كما الشيطاف يفتننكم ال آدـ بِب اي﴿ ُب سورة األعراؼ بقولوسبحانو 
 من كقبيلو ىو يراكم إنو سوآهتما لّبيهما لباسهما عنهما ينزع ا١بنة من أبويكم
كُب سورة طو ذٌيل  ﴾ان جعلنا الشياطْب أكلياء للذين ال يؤمنوفإ تركهنم ال حيث

كمن أعرض عن ذكرم فإف لو معيشة ضنكان ك٫بشره يـو القيامة ﴿القصة بقولو 
 السامرم بِب إسرائيل ٫بوالكبلـ ىنا تعانقت معانيو كارتبطت مبانيو بقصة ك  ﴾أعمى

حكى تعأب ُب سورة بِب إسرائيل قوؿ ك  .الكفر كيبطن ٲبافاإل يظهر الذم كاف
الذم كرمت علي لئن أخرتن إٔب يـو القيامة ألحتنكن أرأيتك ىذا ﴿إبليس اللعْب 
 ما على اآلكل يستوٕب كما احتيإب بشدة عليهم ألستولْب أم ﴾ذريتو إال قليبل

 أحاط ربك إف لك قلنا كإذ﴿كالكبلـ ُب اآلية مرتب على قولو  ،حنكو ُب أخذه
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كقد  ﴾القرآف ُب ا٤بلعونة كالشجرة للناس فتنة إال أريناؾ الٍب الرؤاي جعلنا كما ابلناس
لعن الذين  ﴿ تعأب لقولوكالنصارل  اليهودابلشيطاف كأكليائو الشجرة ا٤بلعونة أك لت 

كحاؽ فيهم مكر كأكؿ ما عمت الفتنة بِب إسرائيل  ﴾كفركا من بِب إسرائيل
 العجل صورة علىالسامرم رأس النفاؽ صنعو  دخل ُب الصنم الذم أنوالشيطاف 

 اإللو حلوؿ جوزكاكلذلك  كحلولية ٦بسمة كصاركافصوَّت كالبقر فقالوا ىذا إ٥بكم 
فإف قٌوة الشيطاف  ما سبق من اآلاثر الصحاحكبناء على ...األجساـ بعض ُب

تكمن ُب قرنيو فإذا قيطع قرانه كىن سحره كضعف كيده، كقد كانوا يعدكف تفطن 
فقاتلوا أكلياء الشيطاف إف كيد الشيطاف  ﴿ا٤بسحور للسحر يبطل أثره، قاؿ تعأب 

 كإال أكلياؤه قوتل إذا يضعف الشيطاف كيد أف -كهللا أعلم  - كا٤براد ﴾كاف ضعيفا
كاعلم أنو ليس شيئان أشد على الشيطاف من أف ينكشف حالو  عظيمان، كاف

التفت الكبلـ من األمر كيفتضح عملو، ككذلك حاؿ أكليائو ا٤بنافقْب، أال ترل أنو 
ن ا١بملة ٗبؤكديت دكًٌ أي قد ك  ؟الشيطاف إٔب اإلخبار عن ضعف كيدهقتاؿ أكلياء ب
إذا قوتل كذلك الدالة على تقٌرر كصًف ضعف كيد الشيطاف  ﴾فكا﴿ك ﴾فإ﴿

أكلياؤه، كقد حىٌسنى االلتفات أنو مؤذف ابنتقاؿ الكبلـ إٔب التهكم! كااللتفات من 
العرب من النفائس كٓب يزؿ أئمة اللغة أفانْب الببلغة ككاف معدكدان عند بلغاء 

كاألدب يستخرجوف بدائعو كركائعو، كجاء منو ُب القرآف ما ال ٰبصى كثرة. كُب 
كمن اإلشارات ما ال ٙبدؽ هبا نطاؽ  ما ال تسعها األفكار اآلية من األسرار

 العبارات.

 قصة آدم وإبليس

 ىذه تقراب كال شئتما حيث رغدا منها ككبل ا١بنة كزكجك أنت اسكن آدـ اي كقلنا﴿
 ،األعلى ا٤بؤل بْب ا٠بو بذكر تنويو نداء آدـ نداء ﴾الظا٤بْب من فتكوان الشجرة
 جدير أنو قبلها الٍب من أخذ ماك  ابإلكراـ جدير العآبً  أف اآلية ىذه من كينتزع



63 
 

كنظّب ىذه اآلية ُب سورة األعراؼ ُب سياؽ ا٣برب عن إبعاد إبليس كلعنو ، ابلتعظيم
 ىذه تقراب كال شئتما حيث من فكبل ا١بنة كزكجك أنت اسكن آدـ كاي﴿ كطرده

 قامةاإل الـز ا١بنة3 من إبليس طرد بعد آلدـ قلنام أ ﴾الظا٤بْب من فتكوان الشجرة
 كا٤ببلئكة آدـ فيها كاف كاحدة حضرة ُب كذلككالتكرٙب  اإلابحة طريق علىفيها 

 لبلختبار أيًعدت جنة بسكُب أيًمراأبف آدـ كزكجو  مشعرة كاآلايت، حضوران  كإبليس
 كأخرج انـك  فيها كيلف ألنو كاألرض السموات عرضها الٍب ا١بنة ا١بزائية كليست

 آلدـ ا٣بطاب توجيو كُب ،ذلك ُب جنة ا١بزاء ٯبوز كال إبليس عليو كدخل منها
 أطرده إذكتنكيل كمقمعة  إىانة كحسرة زايدة طرده بعد إبليس ٕبضور الفضيلة هبذه
كتكرب أف يسجد لو كإبليس أكؿ من قاس  عليو كترفع احتقره الذم كأسكن هللا

الدين برأيو كىو أكؿ ا٤بتكربين كٓب يعظم من عظمو هللا فطرد من رٞبة هللا ككاف من 
 كىو آلدـ تكرمة فيو ما ذكر عن ٚبل ٓب البقرة آيةك  ،ا٤بوحدين فلم ينفعو توحيده

كُب  ابلواك ﴾ككبل﴿ البقرة سورة ُب كقع الذمك  بو للممًب مدح ألنو ﴾رغدا﴿ قولو
 دـآل أذف تعأب هللا أف أفادت فاآلية أعم ابلواك كالعطف ﴾فكبل﴿ ابلفاء األعراؼ

 بتماـ تؤذف عاجلة منة كتلك ا١بنة بسكُب أمره عقب ا١بنة بثمار يتمتع أبف
 إلبليس تنغيص زايدة فيو ككاف ا٢بضرة تلك ُب حاصبلن  ذلك كاف ك٤با اإلكراـ،

 الذم ا٤بقاـ ُب بو السامعْب إعبلـ مقتضيان  ا٢باؿ كافعليو   نفسو كفضل تكرب الذم
 هللا أف السامعْب أفادت فإ٭با البقرة آية كأما كطرده، إبليس على الغضب فيو حكي
إظهار فضيلة العلم الٍب  مقاـ بثمارىا ُب كالتمتع ا١بنة سكُب ٗبنة آدـ على امًب

 فوائد عديدة اآليتْب ٦بموع من فحصل ،ا٤ببلئكة كظهر فضلو على اختص هبا
 ٘بديدان للفائدة مواقعها على القصص أغراض توزيع ُب القرآف عادة على كزعت

بِب  إٔب مسوؽُب اآليتْب  الكبلـك  ا٢بكاية، أساليب ُب كتفننان  للسامع تنشيطان ك 
 ا٢بق أردؼ كا٤بشاركة ا٤بناسبة ك٥بذه هللا دكف من كليان  الشيطاف اٚبذكا الذين إسرائيل

 قدك  ،ا٤بدة طوؿ من بينهما ما مع إسرائيل ِبب بقصةُب سورة البقرة  آدـ قصة
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 "القرآف فسطاط" لتلقيبها مصداقان  كاف ما السور أغراض كشائج منالسورة  ٝبعت
الكبلـ  نظم ُب ٧بكمة ٢بمة من الببلغية كاالعتبارات ا٤بناسبات بنسج حيكت كقد

 كاالعتبار العظة على ا٤بسلمْب ٰبمل تفصيبلن  إسرائيل بِب عن ا٢بديث فصلتك 
 كينفركااتباع أىوائهم  كٯبتنبوا منهم حذرىم أيخذكا حٌب القـو أكلئك طبيعة كيعرفهم

 حملاسن جامع أسلوب عليو أيٌب ما أحسن أسلوب السورة ككاف هبم التشبومن 
 األفانْب بتفنن السامعْب نشاط ٗبثلو يتجدد التشريعية الكتبك  ا٣بطابية األساليب

 ا٤بفتتح التهجي ٕبركؼ إٝباليان  ٙبداين  ا٤بعاندين ٙبدم إٔب ابلرمزالسورة  ابتدئت كقد
 ابلتنويو فأعقب مقصده لبياف كانتظارىم بعده يرد ٤با استشرافهم يقتضي رمزان  هبا

 على عو كق أشد   لو الرمز ذلك من ا٤بقصود بعض إٔب إٲباء الرمز فتحوؿ القرآف بشأف
كإف  ﴿ قولو بعد سيأٌب الذم التعجيز صريح من يتعقبو ما انتظار ُب فتبقى نفوسهم

 جهة ذات إٔب هبم فعدؿ ﴾كنتم ُب ريب ٩با نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثلو
 ىذا تلقيهم ٘باه الناس تصنيف إٔب كٚبلص كىديو الكتاب ىذا صدؽ بفائق التنويو

 كافالتلقي ك٤با   ذلك ُب أحوا٥بم اختبلؼ ٕبسب صنفْب هبديو كانتفاعهم الكتاب
ٍب  بذكرىم ابتدئ الصبلة ا٤بقيمْب ابلغيب ا٤بؤمنْب هبديو انتفاعان  األصناؼ أخص

 كإعبلانن  لنفاقهم تشويهان  ابإلطناب همخصف ا٤بتظاىرين ابإلٲباف أردؼ بذكر الكفار
 اجملاؿ اتسعك  الساطعة كالرباىْب الدامغة اب٢بجج قورعوامطاعنهم ك  كردًٌ  لدخائلهم
 عليهم كأنعم كاألرض السماكات كخلق خلقهم الذم ا٢بق الرب عبادة إٔب لدعوهتم

مد٦بان ُب ذلك تذكّبىم  اإلنساف خلق بدء صفة إٔب كٚبلص ٝبيعان  األرض ُب ٗبا
كأعقب  كلنسلو آلدـ الشيطاف عداكة نشأت كيفمبينان   ابالستخبلؼ ُب األرض

 القرآف ٥بدم مقاكمة الناس أشد ىم الذين الكتاب أىل ٚبص عظمى ةمنٌ بذكر 
 كمظنة العلم أىل ىم يومئذ الكتاب أىل ألف العرب عامة ُب قوالن  الفرؽ كأنفذ
 ا نعمٍب الٍب أنعمت عليكم كأكفوااي بِب إسرائيل اذكرك ﴿ قولو من ٥بم العامة اقتداء

 نعمو بو القوا ما ككصف ٥بم كأايمو هللا بنعم تذكّبىم ُب فأطنب اآلايت ﴾بعهدم
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 جامع كذلك الكفر حد هبم بلغ ا٫برافان  السوم الصراط عن اال٫براؼ من ا١بمة
 أىم من كاف ما ٍب موسى عهد ُب كجامعتهم اإلسرائيلية مةاأل تكوين ٣ببلصة
 كالعداكة اب٢بسد اإلسبلـ دعوة تلقوا أف إٔب موسى واقفى  الذين األنبياء مع أحداثهم

 النفوس ُب يلقي ذلك ألف أخطائهم كبياف عليو السبلـا٤بلىك جربيل  على حٌب
 همتعلقً  نمً  أخبلقهم من ٭بوذجان  ذلك من كرى كذى  هبم لبلقتداء أتىلهم ُب شكان 

الدين  على كالسخط ا٤بسلمْب حسدىمالنيب ك  كأذل رابلسح العمل ك٧باكلة ٢بياةاب
إٔب ذكر  كانتقلا٤بتخالفة األدايف ا٤بختلفة كاقتسامهم  ا٤بهاـ تباد٥بمطريقة  كبٌْب 

٧برضان للمسلمْب على  إبراىيم ملةاستخبلفهم فيو مبينان ا٤بسجد ا٢براـ مشّبان إٔب 
 ىو ٗبا شرائعهم بنسخ ركاكًٌ ذي ٍب ٙبويل القبلة  على طعنهم ُب ٥بم مبكتان تطهّبه منهم 

 يتربأكف يـو ُب ك٧باجتهم هللا صنعة آباثر ابالستدالؿ٧باجتهم  إٔب عاد ٍب امنه خّب
 بذكر ذلك لكمَّ  كقد األكل من ٧برمات ُب همدين مزاعم كإبطاؿ شركائهم من فيو

 قسم إٔب انتقل برىاف كأكضح بياف أببدع كلو ذلك حق قضى ك٤باأكصافهم 
 ٣بصائص ا٤بتضمن ابلدعاء السورة كختمت تفصيبلن  ٍب إٝباالن  اإلسبلـ تشريعات

 ككانت كفذلكة تذييبلن  ا٣بتاـ ىذا فكاف الكلم جوامع من كذلك الشريعة احملمدية
 ا٤بناسبات متفرؽ ُب االستطراد معرض ُب سبقت شٌب أغراض كلو ذلك خبلؿ ُب

 ا٥بوامع الغيوث نزكؿ إثر الشمس كجو يسفر كما كالسامع القارئ لنشاط ٘بديدان 
 أمثاؿو  كضربً  كرٞبتو كصفاتو هللا ٛبجيد من القوارع الرعود عقب الزىر بوادر كٚبرج

 ا٤بسلمْب كتثبيت كاإلسبلـ اإلٲباف كمعا٘ب كحكمةو  كعلمو  نظائرى  كاستحضارً 
 كأخذاحملاجة  كنظاـكاالستدالؿ  كالنظر التحسينية كا٤بزااي األصلية كالكماالت

 اب٤بصطلحات االعتداد كعدـ هتاىيئا من ال كفوائدىا حقائقها من كا٤بعا٘ب األعماؿ
 غاايت إٔب تـر ٓب إذا

 إال فسجدكا آلدـ اسجدكا للمبلئكة قلنا ٍب صورانكم ٍب خلقناكم كلقد﴿       
 منو خّب أان قاؿ أمرتك إذ تسجد أال منعك ما قاؿ ،الساجدين من يكن ٓب إبليس
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 من بو منح ا٤بستخلفْب ما سبحانو ذكر ٤با ﴾طْب من كخلقتو انر من خلقتِب
 سياؽ ُب ابلنعم تذكّبان  العدـ من ا٤بكنة ىذه قبل عليو اكانو  ما ذٌكرىم التمكْب،

 من السبلـ عليو آدـ ابىمأ بو خص ما كعلى تقريره من فرغ الذم البعث على داؿ
 من على كالغضب لو ابلسجود ٠باكاتو أىل مركأ العلم كركح ا٢بياة ركح إفاضة

على شدة  ا٤بكنة ألىلتنبيو  ذلك كُب سعادتو كمعدف كرامتو ٧بل عن كطرده هاعاد
 عليو آدـ قصةتعأب  ذكركقد غركره كتزيينو ككسوستو ٥بم من  ٙبذيرك  عداكة إبليس

سورة  ُبك  البقرة سورة ُب 3مواضع سبعة ُب القرآف ُب إبليس قصة مع السبلـ
 طو سورة ُبك  الكهف سورة ُبك  إسرائيل بِب سورة ُبك  ا٢بجر سورة ُبك  األعراؼ

هللا بعلمو ، قاؿ صاحب كتاب "التضمْب ُب الكتاب ا٤ببْب" نفعنا ص سورة ُبك 
 مبلئكتو األعلى ا٤بؤل ُب ا١بليل لو ٰبشد مىهيب كاحتفاؿ مثّب مشهد ُب كبركتو3
 كأيمرىم اإلنساف ميبلد فيو يعلن كاألرض، السماكات كتشهده إبليس كفيهم

 جعل إذ إبليس عدا ما ا١بميع ا٤بخلوؽ ٥بذا كيسجد تكرٲبو ُب زايدة لو ابلسجود
 الشريرة طبيعتو عن فكشف األكامر من يتلقاه ما تنفيذ ُب يرل فيما حقان  لنفسو

 كا٤بعا٘ب النفسية ا٣بلجات يشخص تصوير ﴾أان خّب منو﴿ العارضة كليست كاألصيلة
 طريق يسلك كٓب دعواه ُب الكيس يتحرَّ  ٓب فمتسرع زايدهتا عىادٌ  من اأمٌ  العقلية
 أك نفيو؟ أـ ا٤بنع ثبوت تؤكد فماذا مؤكدة قاؿ كمن ،عنها لو لييكشفى  هبا ا٤بعرفة

 عليو رد فقد االضطرار عن ٦باز ا٤بنع أف عىادٌ  كمن ٙبقق؟ فماذا للتحقيق قاؿ
 أال على ٞبلك ما التضمْب ابب من كأنو اجملاز ىذا ُب قرينة ال أبنو3 السكاكي

 فما كأٍسّب، السياؽ ىذا ُب للمعُب أظهر "حدا" معُب "منع" تضمْب كلعل تسجد،
 النفس ٞبل فيو فكبلٮبا كشيجة كا٢بدك ا٤بنع بْب كالعبلقة تسجد؟ أال على حداؾ

 رفضها ُب ا٥ببلؾ إٔب هبا يؤدم ما إٔب كإ١باؤىا السجود، أمر من تكره ما على
 جاء األعراؼ ُب فا٤بنع موالىا طاعة على كقهرىا كقسرىا - أمرتك إذ - لؤلمر

 أصدرت حْب تسجد أال على حداؾ ما3 كمعناه ﴾أمرتك إذ﴿ بظرؼ مصحوابن 
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 ا٢بركؼ أكضاع حاؿ كتقرير، األكامر رٍفض ابلتإب ىو السجود فرٍفض إليك؟ أمرم
 لننجو التضمْب على ا٤بعُب فنحمل اآلية أحناء ُب أحكامها تسرم كيف يوجهنا

 جاء ٓب3 أقوؿ أف بقي ،تضمْب فيو فليس ﴾ص﴿ ُب ا٤بنع أما، ا٢بركؼ زايدة آفة من
 عن سبحانو يسألو ﴾منعك﴿ ما لفظ ُب لعلو3 كا١بواب ا٢بداء؟ بدؿ اب٤بنع التعبّب
 عن يسألو "حداؾ ما" لفظ كُب ،إرادية ال قهرية قسرية اللغوم ٗبعناىا كىي ا٤بوانع

 ككشف ا٢برج ُب لو إيقاع الثانية بدؿ األكٔب اختيار كُب ،إرادية طوعية كىي الدكافع
 ٗبلء امتنع كإ٭با السجود من ٲبنعو ٓب أحدان  ألف الذع ساخر أسلوب ُب ا١برٲبة عن

 أخذ كما فيو كقع ما بػىٌرًري يس جواب فأم ،إرادتو من كبتصميم كٍعيو كبكامل حريتو
 التمرد على لو الدافع ىي اإلبليسية" فأان" !منو خّب أان3 قاؿ لقد نفسو؟ بو

قاؿ  فإذا ككربايئو كصلفو عيتٌوه ُب السبب كىي الطاعة عن التأيب على لو كالباعث
 فقد «فيو قصمتو كال أابٕبالكربايء ردائي من انزعِب »3 الشريف ا٢بديث ُب تعأب

 ما" ٞبيلو على ﴾منعك ما﴿ فاختيار ،فأىبطو أخرجو إذ منازعتو بسبب قصمو
 ٓب فلو الصدكر ٚبفي كما األلسن زالت من ا٤بطلوب ٙبصيل إٔب سيلَّمه  فؤلنو "حداؾ
 أما تقدمو على حجة لكاف كنىباكتو اللفظ نػيٍبل ُب إال ا٤بعُب ىذا ٙبصيل يكن

 على ﴾ص﴿ ُب ا٤بنع عن السؤاؿ فؤلف ﴾األعراؼ﴿ ُب كإثباهتا ﴾ص﴿ ُب "ال" حذؼ
 من كنت أـ أستكربت ا١بليل ا٤بؤب من ا١بواب كجاء فيو، تضمْب ال حقيقتو
 ﴾ال﴿ من بد فبل الدكافع عن السؤاؿ ا٤بنع سؤاؿ فتضمن ﴾األعراؼ﴿ ُب أما العالْب؟

 تزاٞبت كقد "ا٢بداء" معُب ليشارؼ ﴾ال﴿ ا٢برؼ جاء ،ا٤بعُب يفسد كإال النافية
 ٘بليان  نظمها كببديع ،سفوران  هبا فيزداد ٧بلو لنىباكة تفانيو جهاتو، على األغراض
دعاه إٔب ترؾ السجود حكى تعأب عن إبليس ذكر الداعي الذم  ٍب اىػ. .كظهوران 

من  خلق ما أفاللعْب  قاسف ﴾خلقتِب من انر كخلقتو من طْب قاؿ أان خّب منو﴿
 الطيش من النار ُب ما عليو كذىب قياسو فأخطأ الطْب من خلق ٩با أفضل النار

، كيكفي ُب كالتثبت كا٢بمل كاألانة الوقار من الطْب ُبما ك  كاالضطراب كا٣بفة
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فضل جوىر الَباب على جوىر النار أف الَباب إذا أسلمتو حبة عوضك عنها 
كالنار لو أسلمتها الدنيا ٗبا فيها ألحرقتها كأفسدهتا ٝبيعان، كلو  ،أضعافان مضاعفة

أتمل اللعْب أف النار تنتج الرماد، كينتج عن الَباب ما ىو مشاىد من األشجار 
كاألزىار كالثمار لكفاه دليبلن على فساد رأيو، كلكنو غلبو ا٢بسد فرده عن الطريق 

 كتعزز ك٘برب فعاد بعد قربو مطركدان القوٙب كصده عن الطريق ا٤بستقيم فتمرد كتكرب
صار  -ا٢بسد كالكرب  -خذ إال من كجهْب كبعد قبولو مردكدان، ك٤با علم أنو ما أي 

لعنو هللا ٯبتهد ُب إغواء بِب آدـ ال سيما هبذين ا٣بلقْب الذميمْب كالوصفْب 
زاؿ  القبيحْب حٌب سوؿ ألىل الكتاب أهنم أرفع الناس مقامان كأعظمهم احَبامان كال

أيٌب إليهم ابلوسائل كاألسباب كيدخل عليهم من كل ابب حٌب عتوا عن أمر رهبم 
كاستهزؤكا برسلهم كادعوا العلٌو على أبناء جنسهم، كحقيق ٗبن كاف إبليس أمّبه 

 أبو ركل .كالشيطاف الرجيم دليلو ك٠بّبه أف يصل ٤بثل ذلك كيقع ُب أكدية ا٤بهالك
 عنهم تعأب هللا رضي جده عن أبيو عن دمحم بن فرجع عن كالديلمي ا٢بلية ُب نعيم
3 لو تعأب هللا قاؿ إبليس، برأيو الدين أمر قاس من أكؿ» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف

3 جعفر قاؿ «طْب من كخلقتو انر من خلقتِب منو خّب أان3 فقاؿ آلدـ، اسجد
 كقالت. ابلقياس اتبعو ألنو إببليس القيامة يـو تعأب هللا قرنو برأيو الدين قاس فمن

 النار من أفضل الطْب ألف الطْب على النار فٌضل حْب هللا عدك أخطأ3 ا٢بكماء
 كا٢بلم انةكاأل كالوقار كالسكوف الرزانة الطْب جوىر من فأ3 أحدىا 3كجوه من

 التوبة إٔب لو سبقت الٍب السعادة ُب آلدـ الداعي ىو كذلك كالصرب كا٢بياء
 ةا٣بف النار جوىر كمن ،كالتوبة كا٥بداية باءكاالجت ا٤بغفرة توككأدر  كالتضرع كالتواضع
 الٍب الشقاكة بعد إلبليس الداعي كذلك كاالضطراب كاالرتفاع ةكا٢بد كالطيش

3 كالثا٘ب .كالشقاؽ كاللعنة كالعذاب ا٥ببلؾ فأدركو كاإلصرار االستكبار إٔب لو قتسب
 أبف انطق ا٣برب فأ3 كالثالث .تفريقها سبب كالنار األشياء ٝبع سبب الطْب فأ

 فأ3 كالرابع .تراابن  النار كُب انران  ا١بنة ُب أبف ا٣برب ينطق كٓب أذفر مسك ةا١بن تراب
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3 كا٣بامس .للعذاب سببان  الَباب كليس ألعدائو هللا عذاب كىي العذاب سبب النار
 .الَباب كمكاهنا ا٤بكاف إٔب ٧بتاجة كالنار النار من يسقى الطْب فأ

 ليدؿ ا٤بفاعلة كإ٭با عربَّ بصيغة ٥بما قسمأ أم ﴾الناصحْب ٤بن لكما إ٘ب كقا٠بهما﴿
 ٤بعرفتو جهده فيهااللعْب  بذؿ ك٧باكالت مراكغات ذلك ُب بينهما حصلت أنو على

 فأ كظنا كاذابن  ابهلل حلف من أكؿ اللعْب ككاف، ا٤بعصية من النفرة على طيبعا هنماأ
 حلف من بصدؽ يعتقد فأ ا٤بؤمن شأف ففإ بو افاغَب  كاذابن  ابهلل ٰبلف ال أحدان 
 حٌب ابهلل ٥بما حلف3 عباس ابن قاؿ، قلبو ُب تعأب هللا اسم عظمة نلتمكٌ  ابهلل

 أعلم كأف قبلكما خلقت إ٘ب3 إبليس قاؿ تعأب، ابهلل ا٤بؤمن ٱبدع كإ٭با خدعهما
ا٬بدعنا لو.  ابهلل دعناخ من3 يقوؿ ابن عمر ككاف .أرشدكما فاتبعا٘ب منكما

كما  ٖبداع كحيلة كأتكيل ابطل الذؿ مهاكم ٔبإ العز معإب عن هماكاب١بملة أىبط
 إذ فيكوف الطاعة على عائدكالضمّب  ﴾فأز٥بما الشيطاف عنها﴿ البقرة آية أشارت

 ألف ﴾كال تقراب﴿ قولو معُب من يفهم ما على إال مذكور غّب على عائدان  الضمّب ذاؾ
 ُب فمتقاربتا كالقراءاتف ﴾فأزا٥بما﴿ ٞبزة كقرأ الشجرة، ىذه قرابف بعدـ أطيعا٘ب ا٤بعُب
 أمر بكل علق ٤با اب٥ببوط األمر ككرر ،قصد غّب منكىو الزكاؿ عن الصواب  ا٤بعُب
 كعلق ،ا٤بؤدية إٔب الفتنة كالببلء العداكة ابألكؿ فعلق اآلخر حكم غّب حكمان  منهما
 بينهما عَبضكقد أتكد ذلك ٗبا ا كالنجاح النجاة إٔب ا٤بؤدم ا٥بدل إيتاء ابلثا٘ب

على أف ا٤براد  ﴾اىبطا﴿ من تلقي الكلمات، كجاء التعبّب ُب سورة طو بصيغة التثنية
 ا١بمع بضمّب اآدـ كإبليس كأما حواء فتبع لزكجها، كخوطب -كهللا أعلم  -
 اإلنساف لنوعي أصبلف فإهنما نسليهما عداكة أريد ألنو ﴾بعضكم لبعض عدك﴿
 لكونو عصياانن  اعترب كلكنو بتأكؿ إال يعص ٓبكاعلم أف آدـ عليو السبلـ . الشيطافك 

 ال الشيطاف اب٠بو منو اإلزالؿ تعأب ا٢بق كذكر ،هللا تعأب ألمر ٨بالفة الواقع ُب
 معُب ُب ك٤با التبلُب تقببل الٍب كالسرعة البعد من الشيطنة معُب ُب ٤با إبليس اب٠بو

 ربو من فتلقى ،ابلتوبة آدـ استدراؾ بشرل ذلك ُب فكاف الرجاء قطع من اإلببلس
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 عليو فتاب العناية، عْب من لو سبق ٗبا ا٥بداية، نسيم عليو كىبَّ  اإلانبة، كلمات
 كال قصدهالشيطاف  يبلغ فلم ،الودكد ا٤بلك طلعة كمعاينة الشهود، حضرة إٔب كقرَّبو
كا٢بكمة اإل٥بية اقتضت  ،ظن كخيبة نفس كغيظ عْب سخينة ازداد بل مراده أدرؾ

 نصف لفاتو ا١بنة ُب بقي فلو ا٢بىكىمية ٕبقوؽ قـوالعبودية لي أرض إٔبىبوط آدـ 
 نور لشهود الَبقي إٔب سبب فهو العبودية قهرية إٔب ابلركح ينزؿ ما كل، فالكماؿ

ككذلك نزكلو إٔب األرض الٍب ىي ٧بل الذلة كاالفتقار أكمل ُب حقو ففيها الربوبية، 
 فمن كأسرار أنوار كابطنها أغيار، ظاىرىا األكوافكاب١بملة فإف العز كاالفتخار، 

 ا٤بعرفة لزمو ابطنها شهود إٔب نفذ كمن كاإلنكار، االعَباض لزمو ظاىرىا مع كقف
 رأل كلو األغيار، إال آدـ من ابلسجود األمر حاؿ ُب ير ٓب إبليس كلعل كاإلقرار،

 كجود اقتضت تعأب حكمتوكاعلم أف  .القهار الواحد هلل ساجد أكؿ لكاف ابطنو
 ا٠بو فإف تعأب أ٠بائو آاثر ظهرليي  كالظهور التجلي كقع كهبما كالشر، ا٣بّب3 الضدين

 للعياف كبطشو انتقامو كليظهر نفهم، فيما الشر كجود يقتضي كالقهار ا٤بنتقم
 االسم ذلك شرؼ يظهر ال ٝبإب أك جبلٕب بوصف كصف إذا ا٤بلك أف كمعلـو

 كإرشادىم ككعظهم الناس ٥بداية ٛبهيدان  أنزلتكاآلايت  ،٩بلكتو ُب آاثره بظهور إال
 كالوعد ابلقرآف ابلتنويواألعراؼ  سورة افتتحتكقد  .فطرهتم بو تكمل ما إٔب

 كأكملها البياف كجوه أحسن على ان كارد افتتاحها ككاف ليبلغو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب على بتيسّبه
 هللا دكف من الشركاء اٚباذ عن النهي 3منها عدة أغراض على السورة مقاصد كتدكر
 اب٤بشركْب حل ما ككصف كاآلخرة الدنيا ُب الشرؾ عاقبة سوء عن ا٤بشركْب كإنذار
 تذكّبالك  ،اآلخرة ُب هبم سيحل كما الدنيا ُب العذاب سوء من الرسل كذبوا كالذين
 ىذا على هللا كبنعمة األرض خّبات من اإلنسا٘ب النوع كٛبكْب األرض خلق بنعمة
 كٙبذير اإلنساف لنوع الشيطاف جنس عداكة من نشأ كما كتفضيلو أصلو ٖبلق النوع

 الطيبات أنفسهم حرماف إايىم تسويلو من الشيطاف مكر ببقااي التلبس من بِب آدـ
 للمجرمْب ا١بزاء يـو أىواؿ ككصف اآلخرة ُب العذاب ُب هبم يزج فيما الوقوع كمن
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 دليلو كتقريب ابلبعث كالتذكّبكٚبلص إٔب ذكر أتكيل الكتاب  للمتقْب ككراماتو
 ما ببديع كالتذكّب اإلنساف لفائدة هللا أصلحها الٍب األرض ُب الفساد عن كالنهي
 كقت من اإلنساف فطرة ُب هللا أكدع ٗبا كالتذكّب كإحيائها إلصبلحها هللا أكجده
 أحواؿ ُب كأفاض كاإلصبلح التقول إٔب هللا رسل دعوة يقبلوا أف أصلو تكوين
 االغَبار بعدـ كأنذر كأذاىم عنادىم من القوه كما ستخلفْبا٤ب أقوامهم مع الرسل

 شركهم عن يقلعوا أف ٥بم إعذاران  العذاب هبم ينزؿ أف قبل ا٤بستخلفْب هللا إبمهاؿ
 موسى قصة ُب القوؿ كأطاؿ اإلمهاؿ ذلك بعد بغتة أيتيهم العذاب فإف كعنادىم

 كٚبلل السبلـ عليو موسى مع إسرائيل بِب تصرفات كُب فرعوف مع السبلـ عليو
 ا٢بنيفية بدلوا كيفموعظتهم   إٔب ٚبلص ٍب دينو كفضل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب األمي ذكر قصتو

 فانسلخ الشيطاف لو فوسوس اآلايت هللا آاته ٗبن مثبلن  ٥بم كضرب الشرؾ كتقلدكا
 ٗبا آ٥بتهم ككصف الرسوؿ بو جاء ٗبا تكذيبهم ككصف محا٥ب ككصف ا٥بدل عن

 رسولو أمركر إشراكهم ك ذى  ٍب الكماؿ صفات ا٢بسُب الصفات هلل كأف يةاإل٥ب يناُب
 من كحذرىم الدعوة على كا٤بداكمة إلعراض عنهماب كا٤بسلمْب كالسبلـ الصبلة عليو

 ىذا ُب فكاف عبادتو على كاإلقباؿ كجهران  سران  بذكره هللا ٗبراقبة الشيطاف مداخل
 .الصدر على العجز رد ٧بسن ا٣بتاـ

 النفوس تشوقتذكر سبحانو ا٤بنعىم عليهم ٤با  ﴾الضالْب كال عليهم ا٤بغضوب غّب﴿
 عىرؼ قسم3 قسماف أهنم فعرؼ منهم ٙبذيران  أضدادىم ببياف فميزىم معرفتهم إٔب

 صفةك ...العطب إٔب فصار كقارؼ أعرض كقسم الغضب، فاستوجبكخالف 
 كما الصواب نطق خالفوا الذين يهودابل إ٢باقها القرآف ُب تكرر عليهم ا٤بغضوب

 على كطمس هللا أضلهم الذين ابلنصارل إ٢باقها القرآف ُب تكرر الضالْب صفة أف
 عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم ىل قل﴿ كقولو تعأبالباب   يعرفوف ال حٌب قلوهبم

 أكلئك الطاغوت كعبد كا٣بنازير القردة منهم كجعل عليو كغضب هللا لعنو من هللا
 عن حاًب بن عدم عن الَبمذماإلماـ  ركل ﴾السبيل سواء عن كأضل مكاان شر
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كقاؿ ا٣بازف ُب  «ضيبلؿ كالنصارل عليهم مغضوب اليهود»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب
 لو سوؿ فيما الشيطاف أطاع من يعِب الطاغوت عبد منهم كجعل ه3تفسّب 

 كمثل﴿كقد مثَّلهم هللا تعأب ُب سورة ا٢بشر بقولو الشيطاف.  ىو كالطاغوت
 رب هللا أخاؼ إ٘ب منك برمء إ٘ب قاؿ كفر فلما اكفر لئلنساف قاؿ إذ الشيطاف
ذكر ك  ،صفاهتم كحددت كأضراهبم النضّب بِب أحواؿ حكت كالسورة ﴾العا٤بْب
 ترضى كلن﴿ فقاؿ كفرىم على كثباهتم ابطلهم ُب تشددىمُب سورة البقرة  سبحانو

أمر الفريقْب البياف ا١بزؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد بٌْب  ﴾ملتهم تتبع حٌب النصارل كال اليهود عنك
الفقيو األعظم العدؿ ابن العدؿ سيدان عبد  عن مسلم اإلماـ ركاه الذم ا٢بديث ُب

 ٘بيء الفتنة إف»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿرضي هللا عنهما  عمر نهللا ب
 اليهود أم «الشيطاف قران يطلع حيث من» ا٤بشرؽ ٫بو بيده كأكمأ «ىاىنا من

 من ىاىنا الفتنة» 3إسرائيل بصيفة اإلفراد إشارة إٔب بِب ركاية أخرل كُب. كالنصارل
 العجيبة كاألسرار الشريفة اللطيفة اإلشارات ٥بذه فتنبو «الشيطاف قرف يطلع حيث
 .ا٣بفية

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
 كالحجارة أو أشد قسوة

صلى  كا٤ببٌْب األفخم ا٤بفسر األعظم أشار إليهم كقداآلية لبِب إسرائيل ا٣بطاب ُب 
أال إف القسوة »3 كاللفظ للبخارم ديث ا٤بتفق عليوُب ا٢ببقولو  هللا عليو كآلو كسلم

كغلظ القلوب ُب الفدادين عند أصوؿ أذانب اإلبل حيث يطلع قران الشيطاف ُب 
كالطلوع  القبيلتْب، ىاتْب مسكن ىو حيث ا٤بشرؽ جهة ُب يعِب «ربيعة كمضر

مل على االختفاء كما جاء   - يقاؿ3 طىلعى إذا اختفى كغاب كىذا من األضداد ٰبي
 كآؿ سعود آؿك  !شيطاف ُب ربيعة كمضرالأم يغيب كٱبتفي قران  -ُب لساف العرب 

مسحة  مكا٢بق أهن! كمضر ربيعة كانتحلوا نسب إ٠باعيل بِب لبسوا جلدة الشيخ
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دمحم بن  إٔب أنفسهم سعود آؿ! حيث ينسب كمضر ربيعة ُب اختفت إسرائيلية
 مانع بن ربيعة بن دمحم بن موسى بن إبراىيم بن مرخاف بن مقرف بن دمحمسعود بن 

 ربيعة بن حساف بن مالك بن سآب بن مالك بن بدراف بن ا٤بقلد بن ا٢بسيب بن
 ثعلبة بن شيباف بن ذىل بن مرة بن ٮباـ بن سعد بن ا٢بارث بن منقذ بن مرة بن
. النجدية األجوبة ُب ذكركه كما، كائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن

3 العرب أنساب ٝبهرة كتاب ُب حـز ابن قاؿ ربيعة، من كائل بن بكر أف كمعلـو
 بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ىنب بن قاسط بن كائل بن بكر كبنو
 اىػ. .ربيعة

 دمحم بن علي بن سليمافدمحم بن عبد الوىاب بن  إٔب أنفسهم ينسبوف الشيخ كآؿ
 ريس بن معضاد بن عمر بن مشرؼ بن بريد بن دمحم بن بريد بن راشد بن أٞبد بن
 بن عقبة بن مسعود بن موسى بن قاسم بن كىيب بن علوم بن دمحم بن زاخر بن

 بن مالك بن سود أيب بن ربيعة بن شهاب بن زىّب بن شداد بن هنشل بن سنيع
 أف كمعلـو. النجدية األجوبة ُب ذكركه كما ٛبيم، بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة

 بن إلياس بن طاٖبة بن أد بن مر بن ٛبيم بنو3 حـز ابن قاؿ مضر، من ٛبيم بِب
إف يشأ يذىبكم كيستخلف من بعدكم ما يشاء كما ﴿قاؿ تعأب  اىػ. .مضر

أراد أهنم أدعياء ينتسبوف إٔب قـو ليسوا منهم تفضيحان  ﴾أنشأكم من ذرية قـو آخرين
 ﴾آخرين﴿٥بم كتشهّبان ألمرىم كهتويبلن لذلك االنتساب ا٤بكذكب، ككصفي قـو بػ

للداللة على ا٤بغايرة أم قـو ليسوا من بِب إ٠باعيل كإ٭با ىم من ذرية إسحاؽ 
عتل ﴿ربيعة كمضر! قاؿ تعأب  نتحلوف نسبيكتموف ىذا النسب كي كيعقوب، كىم
ٌي ا٤بلصق ابلقـو كليس كالعتل3 الغليظ القاسي، كالزنيم ىو الدع ﴾بعد ذلك زنيم

عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أنو قاؿ3 ٤با فتحت خيرب ُب صحيحو اإلماـ البخارم  ركلمنهم! 
اٝبعوا إٌٕب من كاف ىاىنا من »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشاة فيها سيم ، فقاؿ النيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأىديت للنيب 

فقالوا3  «؟إ٘ب سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقٌي عنو»فجمعوا لو، فقاؿ3  «يهود
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كذبتم بل أبوكم »قالوا3 فبلف، فقاؿ3  «؟من أبوكم»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنعم، قاؿ ٥بم النيب 
فقالوا3  «؟إف سألت عنوفهل أنتم صادقي عن شيء »قالوا3 صدقت، قاؿ3  «فبلف

مىن أىل »نعم اي أاب القاسم، كإف كذبنا عرفت كذبنا كما عرفتو ُب أبينا، فقاؿ ٥بم3 
اخسؤكا فيها »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقالوا3 نكوف فيها يسّبان ٍب ٚبلفوان فيها، فقاؿ النيب  «؟النار

 «؟إف سألتكم عنوىل أنتم صادقي عن شيء »ٍب قاؿ3  «كهللا ال ٬بلفكم فيها أبدا
ٌان »فقالوا3 نعم اي أاب القاسم، قاؿ3  قالوا3 نعم قاؿ3  «؟ىل جعلتم ُب ىذه الشاة ٠بي

قالوا3 أردان إف كنت كاذابن نسَبيح كإف كنت نبيان ٓب  «؟ما ٞبلكم على ذلك»
 "الشيخ كآؿ سعود آؿ" خلفهم لعب كذلك ابألنساب سلفهم لعب ككمايضرؾ. 

كانتحلوا  كزكران  كذابن  كمضر ربيعة إٔب فانتسبوا ظفر قبلمة كال منهم ليس قومان  كادَّعوا
يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكُب الصحيحْب عن أيب ذر هنع هللا يضر أنو ٠بع النيب  نسب بِب إ٠باعيل!

إال كفر، كمن ادَّعى قومان ليس لو  -كىو يعلمو  - ليس من رجل ادَّعى لغّب أبيو»
كُب صحيح اإلماـ البخارم من حديث عمر3  «من النارده قعفليتبوأ م فيهم نسب

إان كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب هللا أف ال ترغبوا عن آابئكم فإنو كفر بكم أف »
غّبىم يعِب فتنتسبوا إٔب « ترغبوا عن آابئكم أك إف كفران بكم أف ترغبوا عن آابئكم

رضي هللا عنهما  الدارمي كابن ماجو عن ابن عباس ركلكما فعل بنو إسرائيل. ك 
من انتسب إٔب غّب أبيو أك تىؤبَّ غّب مواليو فعليو لعنة »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 

 مسعود أيب عنكركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو  «هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب
 القلوب كغلظ كا١بفاء ا٤بشرؽ ٫بو الفًب جاءت ىاىنا من»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيبَّ  بو غبلي يى 

3 كالفدَّاد «كمضر ربيعة ُب كالبقر اإلبل أذانب أصوؿ عند الوبر أىل الفدادين ُب
 العراة ا٢بفاة دأب كىو صوتو رفع إذا فدا3 يقاؿ ا١بوؼ، رحب الصوت الشديد ىو

 الكثّبة اإلبل أصحاب ىم الفدادين أف ا٤بثُب بن معمر عبيدة أبو كحكى ،كعادهتم
 بفتح الوبر أىلذىكرىه ا٢بافظ ابن حجر ُب الفتح كقاؿ3  ،األلف إٔب ا٤بائتْب من

 ا٤بدر أبىل ا٢بضر أىل عن تعرب العرب ألف ا٤بدر أىل من ليسوا أم كا٤بوحدة الواك



75 
 

 ىم أم كالبقر اإلبل أذانب أصوؿ عند3 قولو كمعُب .الوبر أبىل البادية أىل كعن
 ا٤بوازين فقلبوا متبوعان  كالتابع اتبعان  ا٤بتبوع جعلوا أهنم إٔب إٲباء كفيو ألصو٥با تبع

 ٓب العرب جزيرةأىل ك  كمشركعان، موضوعان  معترب ىو ما عكسواك  ا٤بؤمنْب كخادعوا
صلى هللا عليو كآلو  نبوتو دالئل من ا٢بديث كىذا بقر،أصحاب ُب الغالب يكونوا 

 كغلظ القسوة ىلصار أل حيثخربه  الواقع ككافق با٤بغيٌ  عن أخرب ألنو كسلم
كقد آؿ أمر بِب إسرائيل ُب  !العآب ُب األبقار مزارع أكرب العرب جزيرة ُب القلوب

قريظة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكبعد أف قتل رسوؿ هللا  زمن البعثة احملمدية إٔب قريظة كالنضّب كقينقاع
 ٪براف  أىل كأما كأجلى قينقاع كالنضّب عادا إٔب جزيرة العرب كعقدا ميثاؽ الدرعية!

 كذىكرى  إايىا فعٌلمهم غساف ملوؾ جهة من أاتىم برجل النصرانية ُب دخلوا فقد
 كلد ًمن كفدٮبا ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على قدما اللذىين كالعاقب  السيد أف النٌسابوف

 زيد بن عريب بن يشجب بن أدد بن مرة بن رىم بن ٛبيم بن ا٢بصْب بن  األفعى
 .قحطاف بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن كهبلف بن

 والشام في أهل اليمناإليمان 
 في نجد الكفر رياسةو

أاتكم أىل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا إبسناده اإلماـ مسلم  ركل
ًقبىل اليمن ىم ألْب قلوابن كأرؽ أفئدة اإلٲباف ٲباف كا٢بكمة ٲبانية، رأس الكفر 

كا٢بكمة عبارة عن العلم ا٤بشتمل على ا٤بعرفة ابهلل سبحانو ا٤بصحوب  «ا٤بشرؽ
 ىريرة أيب عنكركل البخارم ُب صحيحو بنفاذ البصّبة كٙبقيق ا٢بق كالعمل بو...

كُب  «الشيطاف قرف يطلع ىاىنا ىاىنا، كالفتنة ٲباف، اإلٲباف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف
إ٘ب لًبعيقر حوضي أذكد الناس ألىل اليمن أضرب بعصام »صحيح اإلماـ مسلم3 

كىذا مدح رفيع اختص بو أىل اليمن، كقد نسب اإلٲباف إليهم  «حٌب يرفىٌض عليهم
ينفس هللا هبم كرابت  ألهنم األصل ُب نصر ىذا الدين كٓب يزالوا كذلك

جاء نصر هللا كالفتح »ا٤بسلمْب...كُب سنن الدارمي من حديث ابن عباس مرفوعان3 
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ىم أرؽ أفئدة »فقاؿ رجل3 اي رسوؿ هللا كما أىل اليمن؟ فقاؿ3  «كجاء أىل اليمن
ىريرة قاؿ3  عن أيبُب مسند الشاميْب كأخرج الطربا٘ب  «كاإلٲباف ٲباف كا٢بكمة ٲبانية

اإلٲباف ٲباف كا٢بكمة ٲبانية كأجد نفىس الرٞبن من قبل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا  قاؿ رسوؿ
 «اليمن، أال إف الكفر كالفسوؽ كقسوة القلب ُب الفدادين أصحاب ا٤بعز كالوبر

 اي3 فقاؿ ىريرة أاب أتى أعرابيان  أف شبيب عن كُب ركاية للطربا٘ب ُب ا٤بعجم األكسط
 لو بعود ينكت ىريرة أبو ٯببو فلم ثبلاثن  عليو كرددىا ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن حدثنا ىريرة أاب
 فلما ابلرجل، عليٌ  ىريرة أبو فقاؿ ،كٌٔب  ذلك األعرايب رأل فلما إليو، يلتفت ال

صلى هللا  كالنيب اآلخر كمثل أعرايب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أتى3 فقاؿ ،اجلس3 قاؿ رجع
 أىل العن هللا رسوؿ اي3 فقاؿ أنكت رأيتِب كما لو بعود ينكت كآلو كسلمعليو 
 السائل ىذا أين»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إف ٍب بك، فعلت كما عنو كسكت ثبلاثن  اليمن
صلى هللا عليو  النيب لو فقاؿ الرجل إليو فقاـ «اليمن؟ أىل ألعن أف سألِب الذم

 أال اليمن، قبل من ربكم سنفى  كأجد ٲبانية كا٢بكمة ٲباف اإلٲباف إف»3 كآلو كسلم
 يغشاىم كالوبر الشعر أصحاب الفدادين ُب القلب كقسوة كالفسوؽ الكفر إف

كأخرج . أزيدؾ عليٌ  ارجع3 فقاؿ مغضبان، الرجل فقاـ «اإلبل أعجاز على الشيطاف
رأس الكفر ٫بو ا٤بشرؽ »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ مسلم عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا 

 «كالفخر كا٣بيبلء ُب أىل ا٣بيل كاإلبل الفدادين أىل الوبر، كالسكينة ُب أىل الغنم
أىل اليمن ألف غالب مواشيهم الغنم،  "كالسكينة ُب أىل الغنم"كأراد بقولو3 

ٖببلؼ األعراب أصحاب ا٣بيل كاإلبل أىل ا١بفاء كالتكرب الذين ٯبركف ثياهبم 
اإلٲباف ٲباف، »كما جاء ُب الركاية األخرل3   كف الناس كجٌلهم فىٌداد متجربكيستحقر 

كالكفر ًقبىل ا٤بشرؽ، كالسكينة ُب أىل الغنم، كالفخر كالرايء ُب الفدادين أىل ا٣بيل 
 أشار3 قاؿ عنو هللا رضي مسعود أيب ُب صحيحو عن البخارم اإلماـ كركل «كالوبر
 كغلظ القسوة إف أال ىاىنا، ٲباف اإلٲباف»3 فقاؿ اليمن ٫بو بيده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 ربيعة ُب الشيطاف قران يطلع حيث اإلبل أذانب أصوؿ عند الفدادين ُب القلوب
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 كالعرفاف اإلٲباف أىل صحبة أراد من أف ا٢بديث فصوؿ بْب النظاـ كرابطة «كمضر
أراد السبلمة لدينو فعليو ٗبفارقة كمن اإلٲباف  كجو على اليمن أىل ٗبصاحبة فعليو

أىل اليمن  ببغي بِب إسرائيل على كُب ىذه األحاديث إشعار ،قر٘ب الشيطاف
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب  ككذلك أىل ا٤بغرب أم الشاـ،كاهتامهم ٥بم ابلضبلؿ 

 كالشاـ اليمن الثبلثة ا١بهات أىل مسعود أيب حديث ُب قسم كقدفتح البارم3 
 كاف فلعلو آخر حديث ُب ذكره كقد ا٢بديث ىذا ُب للمغرب يتعرض كٓب كا٤بشرؽ

قلت3 كيؤيده ما جاء ُب  اىػ. .أعلم كهللا غّبه أك لنسياف إما الراكم يذكره كٓب فيو
 كأجد ٲبانية كا٢بكمة ٲباف اإلٲباف إف أال»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف النيب  أٞبداإلماـ  مسند
 الكفر إف أال - ا٤بغرب قبل من 3أبو ا٤بغّبة كقاؿ - اليمن قبل من ربكم نفس

 الشياطْب يغتا٥بم الذين كالوبر الشعر أصحاب الفدادين ُب القلب كقسوة كالفسوؽ
 التنفيس من للمسلمْب ٰبصل ما قولو "نفس ربكم"ب كا٤بقصود «اإلبل أعجاز على

 .، كهللا كرسولو أعلماليمن أمدادك  الشاـ جيوش طريق عنكالفتح 

 ﴾كخلقهم كجعلوا هلل شركاء ا١بن﴿

 ا٢بمد حق أف كذىكرى ُب مطلعها التوحيد قواعد كلسورة األنعاـ  ذىكرى هللا تعأب ُب 
 إبثبات الشركاء أتثّب ٍب أبطل ابإل٥بية ا٤بتفرد أنو فعلم العوآب مبدع ألنو لو إال ليس
 كال تصرفان  ٛبلك ال كذىكرى أف آ٥بة ا٤بشركْب كأعراضو جواىره العآب ٖبلق ا٤بتفرد أنو

 قبلهم من ا٤بكذبْب ابلقركف حل ما هبم ٰبل أبف هتديدىمٚبلل ذلك ك  علمان 
 سيلقوف ٗبا ككعيدىم أنفسهم إال ابإلنكار يضركف ما كأهنم تعأب هللا بنعم كالكافرين

صلى هللا عليو  النيب على اقَبحوه فيما كسٌفهىهم البعث عند ٍب أركاحهم نزع عند
 على لقنهم هللا أف اعتقادىم كأبطل هتكمان  ا٣بوارؽ إظهار طلب من كآلو كسلم

 تكذيبهم كأ٫بى عليهم ا٢بق أنو يعرفوف مأبهن القرآف صدؽكأثبت  اإلشراؾ عقيدة
 عبدكىا الٍب آ٥بتهم منهم كتتربأ العذاب بعده يشهدكف كأهنم كاقع أنو كأثبت ابلبعث
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 يدعوف ال فإهنم الدنيا ا٢بياة ُب شيئان  عنهم تغِب ال أهنا كما ذلك على كسيندموف
 للنيب معهم ا٤بثل كضرب الضبلؿ شرائع من شرعوه ما كأبطل النوائب عند هللا إال

 منهم تقدـ من ا٤بثل ذلك على كالرسل األنبياء ككاف كقومو أبيو مع إبراىيم ٗبثل
كجعلوا هلل ﴿ فقاؿ قدمو كالشناعة، الفظاعة غاية ُب الشرؾ كاف ك٤با، أتخر كمن

 ٦بردة ذكرت إذا الصفة ألف مطلقان  شريك لو يكوف أف ينبغي كاف كما يعِب ﴾شركاء
 لو يكوف أف ٯبوز ما كل ُب عامان  النفي من هبا يتعلق ما كاف شيء على ٦براة غّب

 من ا٤بعُب لزايدة التقدٙب ىذا من السامع اىتز ك٤با النفي حكم اإلنكار كحكم الصفة
 بقولو فبينهم الشركاء منو كاف الذم النوع معرفة إٔب تشوؼ اللفظ، زايدة غّب

 يطاع كما فأطاعوىم ٥بم كأعداىم عليهم ا٤بوجودات أجرأ ىم الذين أم ﴾ا١بن﴿
إف ا٢بكم إال ﴿قولو تعأب كىو مرتبط ب !كجعلوىم لو تعأب شركاء ُب ا٢بكم اإللو

 سبحانو قولومن  ابتداء السورة من ا٤بقصود ىو كىذا ﴾أال لو ا٢بكم﴿إٔب قولو  ﴾هلل
 ﴾خلقهمك ﴿ قولو ُب كالضمّب إٔب ىذه اآلية ﴾قل إ٘ب أمرت أف أكوف أكؿ من أسلم﴿

هللا  أبف اعَبفوا ٍب هللا! شركاء ا١بن 3قالوا أف أكلياء الشيطاف كا٤بعُب ا١بن إٔب عائد
كبطل زعم رؤكس  لو تعأب شركاء مجعله امتنع هللم ٨بلوقوف أهن ثبت كمٌبخلقهم 

ر األعظم  بقرف الشيطاف كبقر٘ب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالكفر كقادة الشرؾ الذين عىربَّ عنهم ا٤بفسًٌ
ُب ا٢بكم  تعأب لو شركاء ا١بن أثبتوا أهنم عنهم سبحانو حكىك٤با .الشيطاف..

 ﴾ّب علمكخرقوا لو بنْب كبنات بغ﴿ ببياف أهنم أثبتوا هلل شركاء ُب العبادة فقاؿ أردؼ
 يقوؿ الصابئوف3ك  ،ا٤بسيح ابن هللايقوؿ النصارل ك  ،عزير ابن هللا إذ يقوؿ اليهود

 الصابئْب عن السدم سئل3 قاؿ ركل اإلماـ الطربم عن سفياف !هللا بنات ا٤ببلئكة
 فرقة لصابئوفا3 قاؿ العالية أيب عن. كُب ركاية الكتاب أىل من طائفة ىم3 فقاؿ
ئ كقير . كافَبكا افتعلوا ﴾خرقوا﴿ معُب3 الفراء قاؿ. الزبور كفيقرؤ  الكتاب أىل من
 كقولو . كاستعمل ا٣برؽ ٦بازان ُب الكذبلتكثّبعلى ا٤ببالغة كاابلتشديد  ﴾اكخرٌقو ﴿
 أف علم نكمى  القوؿ ىذا فساد ُب القاطع الدليل ىو ما على كالتنبيو ﴾علم بغّب﴿
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 ىذه إٔب إشارة ﴾علم بغّب﴿ قولو فكاف كلد لو يقوؿ أف استحاؿ حقيقتو ما اإللو
 تنزيو كالتسبيح ﴾يصفوف عما كتعأب سبحانو﴿ فقاؿ اآلية ختم تعأب إنو ٍب ،الدقيقة

 ابطل اعتقاد كل عن فمعناه التعإب ﴾كتعأب﴿ قولو كأما، بو يليق ال ما كل عن هلل
 مسبح سبحو سواء الصفات ىذه عن متقدسان  متعاليان  ذاتو ُب كونوأم   فاسد كقوؿ

 الذاتية صفتو إٔب يرجع كالتعإب ا٤بسبحْب أقواؿ إٔب يرجع فالتسبيح يسبحو ٓب أك
 .لغّبه ال لذاتو لو حصلت الٍب

الذين  وعبلقة استحواذ كسيطرة فهم أكلياؤه كحزب كعبلقة إبليس مع بِب إسرائيل ىي
استحوذ ﴿تعأب  ولوق كما أفاد  التسلط عليهم من خبلؿ حكم األرض يتأتى لو
، كقد بٌْب ا٤بغضوب عليهم ٤بنافقْبتتميم ٤با سيق من ذـ االكبلـ ك  ﴾الشيطافعليهم 

إ٭با سلطانو على الذين يتولونو كالذين ىم ﴿ أف الشيطاف متمكن منهم ا٢بق سبحانو
قاؿ ! كرسلوكمبلئكتو  كآايتواالستهزاء ابهلل تعأب  ٜبنوشراؾ اإل كىذا ﴾بو مشركوف

كخلقهم كخرقوا لو بنْب كبنات بغّب علم سبحانو كجعلوا هلل شركاء ا١بن ﴿تعأب 
كتعأب عما يصفوف، بديع السماكات كاألرض أٗب يكوف لو كلد كٓب تكن لو 

نسبوا لو تعأب كذابن كزكران بنْب أثبتوا هلل شركاء ا١بن ُب ا٢بكم ك أهنم أم  ﴾صاحبة
أشركوىم ابلعبادة على كجو السخرية كاالستهزاء  من ا٤ببلئكة كبناتمن النبيْب 

 ات أم ا٤ببلئكةمنهم البن ولدانو كتعأب صاىر سركات ا١بن فبزعمهم أف هللا سبح
 تعأب لقولو فيهم أنثى ال كا٤ببلئكة -سبحانو كتعأب عما يقولوف علوان كبّبان  -
ب شهادهتم كجعلوا ا٤ببلئكة الذم ىم عباد الرٞبن إاناث أشهدكا خلقهم ستكت﴿

 ال التوالد انتفى األنوثة انتفت إذاك  ابألنوثة عليهم حكم من على أنكرف ﴾كيسألوف
3 ابلعلم كا٤براد .كاألنثى الذكر من ٙبصل إ٭با الذرية ألف ٥بم ذرية ال ا٤ببلئكةف ٧بالة
 عقلي دليلبغّب  ، كا٤بعُب3 خرقوا لو بنْب كبناتدليل عن للواقع ا٤بطابق ا١بـز

كهللا  كعناد ىول كمكابرة من ئانش ىو بل ليوإ كفيستند نقلي كأ بو وفيتشبث
 معلومان  يكوف ال لو أصل ال ما فإف قالوا ما نفي عن كناية ذلك إف3 كقيل ،أعلم
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 عز قولو كمن اختبلقان  جعلو من معلـو نفيو إذ إليو حاجة كال دليل عليو يقاـ كال
. كقد أنكر كلدان  أك شريكان  شأنو جل لو أف من ﴾سبحانو كتعأب عما يصفوف﴿ كجل

 ﴾ألكم الذكر كلو األنثى، تلك إذا قسمة ضيزل﴿ قسمتهم ا١بائرة فقاؿ تعأب عليهم
كجاء التعبّب بصيغة األنوثة من ابب اللْب كالرخاكة، كما أف الذكورة من ابب الشدة 
كالصبلبة، كالعرب تؤنث للضعف كالتحقّب، كأنو قاؿ3 كيف جعلتم هلل الضعف 

 عركةا٤بطبيعة كىذه اآلية توضح  كالنقص، كنسبتم إٔب أنفسكم الكماؿ كالعظمة؟
 صاىر أف هللاف زعم بِب إسرائيل الفاسد بطبل  ا١بن كبْب ا٤ببلئكة، كتيبٌْبي بْب

! ركل ئكةا٤ببل منشكيمة أشد ىم ا١بن أف شركاءك  سركات ا١بن فولد ا٤ببلئكة
كإذ زين ٥بم الشيطاف أعما٥بم كقاؿ ال غالب ﴿ اإلماـ الطربم عن قتادة ُب اآلية

لكم اليـو من الناس كإ٘ب جار لكم فلما تراءت الفئتاف نكص على عقبيو كقاؿ إ٘ب 
 لنا ذكر3 قاؿ ﴾برمء منكم إ٘ب أرل ما ال تركف إ٘ب أخاؼ هللا كهللا شديد العقاب

 إ٘ب3 كقاؿ اب٤ببلئكة لو يد ال أنو هللا عدك فزعم ا٤ببلئكة معو تنزؿ جربيل رأل أنو
 أف علم كلكن هللا ٨بافة بو ما هللا عدك كهللا ككذب ،هللا أخاؼ إ٘ب تركف ال ما أرل

 التقى إذا حٌب بو كاستعاذ أطاعو ٤بن هللا عدك عادة كتلك لو منعة كال لو قوة ال
إذ يوحي ﴿. ك٫بوه قولو تعأب ذلك عند منهم كتربأ مسلم شر أسلمهم كالباطل ا٢بق

ربك إٔب ا٤ببلئكة أ٘ب معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي ُب قلوب الذين كفركا الرعب 
فا٤ببلئكة ٥با دكر عظيم ُب ا٤بعركة إذ  ﴾فاضربوا فوؽ األعناؽ كاضربوا منهم كل بناف

تباشر القتاؿ ُب صف ا٤بؤمنْب كتقاتل كفرة ا١بن كاإلنس كتبث الرعب ُب قلوهبم، 
الذين أفسدكا ُب ا٤باضي البعيد  ْب الركح األمْب كبْبىذه ىي طبيعة ا٤بعركة ب

كاليزالوف إٔب أف يتنزؿ الركح األمْب من جديد ليزلزؿ حصوهنم  كا٢باضر القريب
عآب الغيب كعآب  ىذه ىي ا٢برب الشاملة الٍب يصورىا القرآف كاصفان ك ...كقواعدىم

كىي صورة أمشل كأعم من الصورة ا٤بنقوصة الٍب يتخيلها ا٤بسلم الذم  الشهادة معان 
ىو الذم صنع اتريخ العآب  كظن أف الغرب ؽ ُب ا٤بادية فطىمست ٠بعو كبصرهغر 
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كأنو ىو ا٢بركة كصخبها كاألحداث كضجيجها كالثورات كإاثرهتا كا١بيوش كسطوهتا 
ا٤بسلم كصار حتبلؿ كا١بمعيات كا٤بنظمات...كالتقنية كبريقها كىو االستعمار كاال

نتاجان ألحداث كحوادث   العآبى اتريخ ّبل ف من دراسات كٙبليبلت جركَّ ٤با يي  أسّبان 
كثّبة مَباكمة متباعدة كمتضاربة يستحيل إٯباد الرابط بينها كٙبٌوؿ ا٤بفكركف 
كاحملللوف إٔب ٦برد رصىدة ألحداث ال يفهموف معناىا كال يعوف مسارىا الذم تسّب 

 !كالدكلة العربية الغربمع  فيو كغايتها الٍب تتجو إليها...كا٫بصرت مشكلة ا٤بسلم
 ساقهم إبليس كاإلنس ا١بن من جنودمؤلف من  النظاـ العا٤بي اليـو كا٢بق أف

ُب حكم  أف يشركوه٣بدمة بِب إسرائيل كتثبيت ملكهم كصناعة حضارهتم مقابل 
، الٍب كانت تفوؽ حضارة اليـوالسابقة  ا٢بضارات إبليسقد عاصر ك  األرض!

أف أكلئك األقواـ كانوا أشد قوة كأكثر إاثرة لؤلرض كعمارة ٥با من  كأكضح القرآف
أكٓب يسّبكا ُب األرض فينظركا كيف كاف عاقبة الذين من قبلهم  ﴿ ىؤالء ا٢باضرين

كانوا أشد منهم قوة كأاثركا األرض كعمركىا أكثر ٩با عمركىا كجاءهتم رسلهم 
أف حضارة  تعأب كبٌْب  ﴾يظلموف ابلبينات فما كاف هللا ليظلمهم كلكن كانوا أنفسهم

قبلهم من أٓب يركا كم أىلكنا من ﴿حضارات األمم الغابرة  يسّب ابلنسبة إٔبنزر  اليـو
ككاف إلبليس كجنوده من ا١بن دكر  ﴾م ُب األرض ما ٓب ٭بكن لكمىقرف مكنا

رة أساسي ُب صناعة تلك ا٢بضارات...كما نراه من فساد كإفساد ىو عصا
ظهر الفساد ُب الرب كالبحر ٗبا كسبت أيدم ﴿ السابقة ُب األرضاإلفسادات 

كقضينا إٔب بِب ﴿ُب األرض  إسرائيل أهنم سيفسدكفأخرب تعأب عن بِب ك  ﴾الناس
ىكذا تتبْب ك  ﴾إسرائيل ُب الكتاب لتفسدف ُب األرض مرتْب كلتعلن علوان كبّبان 
 ،إلفسادمقركف ابالعبلقة بْب استخبلؼ بِب إسرائيل كبْب إبليس، استخبلؼ 

فساد تبدأ أكالن بغياب القرآف عن كعي البشر كإزاحة كحيو من الفاعلية ُب كخطة اإل
كا٤بناىج ُب أذىاف ٦بتمعاهتم كٙبريف مسألة التوحيد ٍب تيغرس ىذه التحريفات 

 ٍب تىظهىر عنها ا٤بفركغ ا٤بسٌلمات سلك ُبالنخب حٌب تنتظم مع مركر الوقت 
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كاالجتماعية كالتشريعية فتتحوؿ إٔب كياانت ٦بتمعية فتعتادىا األمة األخبلقية آاثرىا 
كأتلفها كتصّب حقيقة ال تقبل النقض، ٍب تولد أجياؿ تفتح أعينها على تلك 

كالوحي ىو  كىي ُب األصل ٧برفة! ،ا٤بناىج كما تراكم منها كتىشٌب عليها كتشيب
فإذا طويت آاثره من مصدر العبلقات بْب البشر كىو ٧بور ارتكاز ٦بتمعاهتم 

كسارت اجملتمعات ُب مسار الشاملة النفوس آلت عبلقات البشر إٔب الفوضى 
..كقد عمل بنو إسرائيل على إزاحة الوحي .كالتنازع كالتقاتل كالشقاؽالتفكك 

 ،لتتفتت البشرية اب٣بريطة العرقية كالسياسية إٔب مئات الكياانت كا٤بذاىب كالفرؽ
كرائد آمالو ا٤بسلم  عنواف عقلليكوف كحوَّلوا اجملتمع الغريب إٔب اخَباع بشرم 

نفجر ُب ة لتا٤بسلم ات، كقهركا اجملتمعُب أخبلقو كعلومو كحربو كًسلموكمرجعو 
ُب قوالبهم كطبقان ٣بريطتهم كُب اال٘باه  ارج منها كقد أعيد سبكهكٚبأفراف ثورهتم 

! كصرفوىا عن ببل ضوابط كال أخبلؽ ن لبلقتتاؿ٥با مياديالذم يريدكنو كأقاموا 
كإذا صارت الدنيا غاية اإلنساف استعرت رغباتو كفسدت  الدنيازخرؼ ب اآلخرة

 نفسو كساقتو ىو كمن معو إٔب ا٥ببلؾ كالدمار.

تعأب  ذكر ٤با ﴾مهتدكف آاثرىم على كإان أمة على آابءان كجدان إان قالوا بل﴿
كبٌْب سفههم كعنادىم كتناقضهم ُب دعواىم  يبعثو إليهم استهزاءىم بكل نيب

 أم بنات زعموا أنو تعأب أصفاىم ابلبنْب كاٚبذكاستخفافهم ٔبانب اإل٥بية إذ 
 أهنم سبحانو أخربك  ا١بن سركات مع اب٤بزاكجة تعأبو ذات عن االنفصاؿ بتكوين

 خلقهم ٥بم إشهادهابإلانث كنفى  بوصفهم ففرطوا عليو ىم ما بغّب كصفوا ا٤ببلئكة
 جهبلن  إظهاران  مؤكدين ذلك عن جواهبم عليو نسقكإيتاءه كتاابن يصحح معتقدىم، 

 كتـؤ تقصد أف ٥با ٰبق عظيمة كاستهباالن أهنم كجدكا آابءىم على ملة ٘باىبلن  أك
 ذلك على نتبعهم ك٫بن ىدل على كانوا أهنم أم"كإان على آاثرىم مهتدكف" 

 ُب ذلك كجاء دكايقلَّ  ألف أىبلن  ليسوا من تقليدىم عليهم تعأب نعى! كقد ا٥بدل
 عليها كجدان قالوا فاحشة فعلوا كإذا﴿ تعأب ُب قولو كما القرآف من عديدة مواضع
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 كسنوىا الرسـو تلك ر٠بوا الذين آابءىم أمر هللا أف أرادكا ﴾هبا أمران كهللا آابءان
 أبحواؿ غركرىم لشدة اىتداء إايىم اتباعهم كجعلوا ٥بم أمران  آابءىم هللا أمر فكاف
 شخص إٔب انتمى منككل  - للحق أحوا٥بم مصادفة ُب يتأملوف ال ٕبيث آابئهم

 اآلايت ىذه إال هللا كتاب ُب يكن ٓب كلو - ابنو أنو عليو يطلق كثّبة بوسائط كلو
 يتمسكوا ٓب الكفار ىؤالء أف بٌْب  تعأب ألنو كذلك ابلتقليد القوؿ إبطاؿ ُب لكفت

 ا٤بعا٘ب ىذه تعأب ذكر كإ٭با نقلي، بدليل كال عقلي بطريق ال إليو ذىبوا ما إثبات ُب
 أهنم بٌْب  ٍب ابطل، ابلتقليد القوؿ أف على يدؿ كذلك كالتهجْب، الذـ معرض ُب
 التعقيب جاء ٍب كاألسبلؼ، اآلابء تقليد ٗبجرد ابهلل اإلشراؾ من إليو ذىبوا إ٭با

 كجدان إان مَبفوىا قاؿ إال نذير من قرية ُب قبلك من أرسلنا ما ككذلك﴿ ا٤بناسب
 كأبطرهتم النعمة أترفتهم الذين أف أم ﴾مقتدكف آاثرىم على كإان أمة على آابءان

 السابقْب الضبلؿ أىل آابؤىم عليو كاف الذم ابإلشراؾ ٛبسكوا كا٤ببلىي الشهوات
 أكلو قاؿ﴿ نذير كل قوؿ تعأب حكى ٍب مىثاره، ُب استوكا كما فيو استوكا قد

 ساتركف أم ﴾كافركف بو أرسلتم ٗبا إان قالوا آابءكم عليو كجدًب ٩با أبىدل جئتكم
 .٨بلوؽ فيو يتبعهم كال ألحد يظهر ال حٌب جهدان ذلك من ظهر ٤با

أمر ا٢بق ابلعدؿ كاإلحساف ٤با  ﴾أنكااثن  قوة بعد من غز٥با نقضت كالٍب تكونوا كال﴿
 حاؿ مىٌثلى كإيتاء ذم القرىب كإيفاء العهود كهنى عن الفحشاء كا٤بنكر كالبغي، 

 من كانكثتو إبرامو بعد من غز٥با بناقضةللعهد  األحبار كالرىباف ا٤بنافقْب الناقضْب
عليهم،  هللا أخذه الذم الذم ابلعهد الوفاء لعدـ النكث كاستعّب ،إحكامو بعد

 كىو ابالستهزاء العرب ُب معركؼ مثل مىٍضًرب يكونوا أف هناىمتعأب كا٤بعُب أنو 
 أك حبل من ا٤بفتوؿ نقض حقيقتو كالنكث! فتلو شىدٌ  بعد غز٥با تىنقض الٍب ا٤برأة

 ال ضررىا أف بسبب ا٤برأة تلك من أسفو أهنم يعرؼ ما بذلك كصل ٍب غىٍزؿ،
 أٲبانكم تتخذكف﴿سبحانو  فقاؿ يتعداىم إٔب غّبىم فإنو بفعلهم الضرر كأما يتعداىا
 تفسدكه كال العهد ٚبونوا ال أم ﴾أمة من أرىب ىي أمة تكوف أف بينكم دخبل
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 ُب أعز ا٤بسلمة األمة تكوف أف نقضو على ٰبملكم كال كا٤بكر كالغدر اب٣بديعة
 لينظر ٱبتربكم من معاملة بذلك يعاملكم أم ﴾بو هللا يبلوكم إ٭با﴿منكم  الشرؼ
 إهنم ابهلل يقسموف كانوا أهنم النفاؽ أىل ُب اآليةك ! تغَبٌكف أـ هللا بعهد أتوفوف

 ٤بنكم إهنم ابهلل كٰبلفوف" كقولو معكم إان3 كيقولوف كأصحابو هللا رسوؿ ينصركف
 على ٥بم كالعوف كالنصر ٥بم ا٤بوافقة أنفسهم من يركف كانوا " اآلية،منكم ىم كما

 ٙبولوا ا٤بؤمنْب كقلة كالغلبة الكفرة مع الكثرة رأكا إذا ٍب ذلك على كٰبلفوف أعدائهم
 أٓب قالوا هللا من فتح لكم كاف فإف" كقولو معهم ككانوا أٲباهنم كنقضوا أكلئك إٔب

، ذكره اآلية "عليكم نستحوذ أٓب قالوا نصيب للكافرين كاف كإف معكم نكن
 أمة ا٤بشركةاألمة ك  ا٤بسلمة١بعل األمة  شاء لوا٤باتريدم. ٍب بٌْب جل شأنو أنو 

 من كيهدم دينو عن يعِب يشاء من يضل كلكن اإلسبلـ ملة على يعِب كاحدة
 يشاء من كيهدم يشاء من يضل كلكن كاحدة أمة ١بعلكم هللا شاء كلو﴿ يشاء

 النهي جاءٍب ، يـو القيامة كاجملازاة احملاسبة سؤاؿيعِب  ﴾تعملوف كنتم عما كلتسألن
 دخبلن  األٲباف اٚباذ عن التصريح بصيغة ﴾بينكم دخبل أٲبانكم تتخذكا كال﴿ بقولو
 عنو منهيان  فكاف عنو للمنهي قيدان  كقع سبق فيما ا٤بذكور االٚباذ ألف التضمْب بعد

 ثبوهتا بعد قدـ فتزؿ﴿ تعأب لقولو كٛبهيدان  عنو ا٤بنهي قبح ُب كمبالغة أتكيدان  ضمنان 
، ٍب اإلسبلـ ىي عنها ا٤بصدكد هللا كسبيل ﴾هللا سبيل عن صددًب ٗبا السوء كتذكقوا

 فعل أك تركو أك األخذ على ٯبب ما فعل على األمواؿ كأخذ الرشا عنأتبعو النهي 
 ذلك على أخذ فمن فيها عباده إٔب هللا عهد الٍب ىي ىذه فإف تركو عليو ٯبب ما

 قليبل ٜبنا هللا بعهد  تشَبكا  كال ﴿فقاؿ  الدنيا من قليبلن  كأخذ هللا عهد أعطى فقد ماالن 
 ابؽ هللا عند كما ينفد عندكم ما ،تعلموف كنتم إف لكم خّب ىو هللا عند إ٭با

 ٍب أتبعو بقولو سبحانو ﴾يعملوف كانوا ما أبحسن أجرىم صربكا الذين كلنجزين
ُب جهاد األئمة ا٤بضلْب الذم  مرغبان  أبمة دكف أمة خاص ىذا3 قاؿ كأنو ٤بن جواابن 

 صا٢با عمل من ﴿أعماؿ الطاعة ا٤بقيدة ابإلٲباف  عمـو ُبالصاّب ك ىو رأس العمل 
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 كانوا ما أبحسن أجرىم كلنجزينهم طيبة حياة فلنحيينو  مؤمن كىو أنثى أك ذكر من
 ألفاظها ٕبسن كأشارت ا١بليلة الوجوه ىذه على األحكاـ ىذه تقررت ك٤با ﴾يعملوف
 القرآف أف بذلك فبلح دقيقة غامضة جبللتها مع ىي أغراض إٔب سياقها كشرؼ

 عن تسبب ،الشيطاف كحبائل ا٥بول غوائل من سلم من حق ُب شيء لكل تبياف
 يستعاذ الفائقة األساليب تلك مثل على ا٤بنزؿ القرآف ىذا قرئ إذا أبنو األمر ذلك
الفهم الصحيح ا٤بستند إٔب نص  كبْب القارئ بْب بوساكسو ٰبوؿ لئبل الشيطاف من

 ٨باطبان  تعأب فقاؿ كبينو الفهم بْب ٰبوؿ أك بوساكسو الشيطاف يفسده لئبلصريح 
 اتباعو إٔب كأدعى حثو ُب أبلغ فيكوف األكٔب ابب من غّبه ليفهم خلقو ألشرؼ

 على سلطاف لو ليس إنو الرجيم، الشيطاف من ابهلل فاستعذ القرآف قرأت فإذا﴿
 بو ىم كالذين يتولونو الذين على سلطانو إ٭با يتوكلوف، رهبم كعلى آمنوا الذين

 ﴾مشركوف

 لكل تبياانن  الكتاب إنزاؿ ذكر ٤بٌا تعأب هللا فأ قبلها ٗبا اآلايت ىذه اتصاؿ كجوك 
 فخاطبكأكليائو  الشيطاف مع ا٤بعركة ذكر الكتاب، ُب بْبَّ  ٩با أشياء كذكر شيء

بَبؾ ما ٰببو كاالستعاذة إ٭با تتحقق  القراءة، ُب أخذ إذا منو ابالستعاذة السامع
 كقرع االستئذاف 3التعوذ ُب ا٢بكمةك  الشيطاف كاستبدالو ٗبا ٰبب اإللو الدايف،

 قراءة أراد من كذلك،  ذنوإب الإ يدخل ال ا٤بلوؾ من ملك ابب تىأ من فأل الباب
 ىلأ قاؿ، ابلتعوذ فيطهر ابطنو ا٢ببيب مع ا٤بناجاة ُب الدخوؿ يريد ٭باإ القرآف
 كعتىب ا٣بائفْب كاعتصاـ احملبْب كمباسطة ا٤بتقربْب كسيلة الكلمة ىذه 3ا٤بعرفة

 كأفعالية صفاتيةكاالستعاذة  ،العا٤بْب رب قوؿ امتثاؿكىي  ا٥بالكْب كرجعى اجملرمْب
 من كٗبعافاتك سخطك من برضاؾ أعوذ»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصاحب النبوة  قاؿ كما كذاتية

 فيها كيدخل االعتقادية ضبلالتال من ماإ الشركرف «منك بك كأعوذ عقوبتك
 كيدخل فيها الدين ُب ضرالٍب ت البدنية األفعاؿ من ماكإ ،الضالة فرؽال ٝبيع
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كيدخل فيها الٍب ال تضر ُب الدين  البدنية الكدكرات من ما، كإالتكاليف منهيات
 ىذه يستحضر فأ االستعاذة أراد إذا العاقل فعلى...الببلاي من كغّبىا مراضاأل

 ال ا٣بلق قدرة فأ عرؼ تناىيها عدـ عرؼ ذافإ ا٤بتناكلة كأنواعها الثبلثة األجناس
 ٝبيع من ا٤بقدكرات كل على القادر ابهلل أعوذ 3يقوؿ فأ عقلو فحملو بدفعها تفي

 القرآف بنفاسة إيذاانن  القراءة ابتداء عند االستعاذة شيرعت كقد .كاآلفات ا٤بخاكؼ
 كتىعٌلمو كٝبىٍعو قراءتو افتتاح فجعل ا٤بلىكي، القدسي العآب من انزؿ ىو إذ كنزاىتو
 أف للعبد استطاعة كال الشيطاف، عمل من ىي الٍب النفسانية النقائص عن ابلتجرد

 كانتكست الرقاب لو خضعت من يسأؿ أبف إال نفسو عن النقائص تلك يدفع
 يعوذ أبف عنو الشيطاف يبعد أف كاأللباب النهى ذكم أعناؽ جبللو سرادقات دكف
 اآلية كُب إليو، أيكم من إٔب الشياطْب تسلك ال قدسيٌ  هللا جانب ألف تعأب، ابهلل
 كحده عليو يتوكلوف كخاصتو هللا كأكلياء عليو، ا٤بتوكلْب للحنفاء هللا رعاية على دليل

 توكل كىذا أكامره، كتنفيذ ٧بابو كُب أعدائو كجهاد كلمتو كإعبلء دينو نصرة ُب
 من ىؤالء كدكف األرض، ُب ا٤بفسدين فساد كدفع هللا دين إقامة ُب ككرثتهم األنبياء
 رزؽ من منو ينالو معلـو أك هللا، مع حالو كحفظ نفسو ُب استقامتو ُب عليو يتوكل
 يتؤب من سلك ُب ينتظم تعأب عليو يتوكل ٓب منك ذلك،  ك٫بو ككلد كزكجة كعافية

 الشيطاف كسوسة لبعض ا٬بدعواا٤بسلمْب الذين ك ٰبتسب ال حيث من الشيطاف
 ذكر ُب عنو الغيبة ىي الشيطاف من ا٢بقيقية االستعاذةك  ،كأٮبلوا التوكل على الرٞبن

 عداكةفإف الرٞبن  إٔب منو الفرار إال الشيطاف دفع ُب ينجح فبل شهوده أك هللا
 عنك كفو مواله إٔب أمره رفعت فإذا حقان  ا٢ببيب ٗبحبة اشتغالك ىو حقان  العدك
 يتولونو الذين على سلطانو إ٭با﴿ منك مراده انؿ العدك بعداكة اشتغلت إذا كأما

 كأطاعوا كساكسو تبعواك الذين تولوه أىل الكتاب  كىم ﴾مشركوف بو ىم كالذين
 إلفادة ﴾مشركوف بو﴿ ُب اجملركر كتقدٙب، التمكن غاية منهم تمكنف عبدكهك  أكامره

 بياف السورة ىذه ُب األغراض أكرب من كاف ك٤با بسببو، إال أشركوا ما أم ا٢بصر
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 جـر ال كٲبنو، نفاستوكالتنبيو على  كىديو فضلو كبياف هللا عند من منزؿ القرآف أف
 فيما التمويو تعمدىم ىوك  القرآف على اختبلقهم من آخر اختبلؽ إلبطاؿ ا٤بقاـ هتيأ
 كا٤بغايرة ،كا٤بقاـ ا٤بقتضي الختبلؼ أخرل آلايت ٨بالفان  القرآف آايت من أيٌب

 كاختبلؼ األغراض اختبلؼ اختبلفو يتبع ٩با ذلك ك٫بو كالتخصيص ابلتعميم
 ٧باملو كٞبلو مواضعو كضعو دكف ذلك ظاىر من فيتخذكف هبا، يتعلق الٍب األحواؿ

 معانيو، ك٠بو القرآف مرامي إدراؾ عن مداركهم قصور عن انشىء كىو ،مغامز
 ضعفاء على بذلك يلبسوف الكبلـ بظواىر تعلقان  للتجاىل تعمد عن انشىء كبعضو
إذا بدلنا آية مكاف آية كهللا أعلم ٗبا ينزؿ قالوا إ٭با أنت مفَب ك ﴿أتباعهم  من اإلدراؾ

 أك كا٤بقامات األغراض بْب التغاير مطلق التبديل من ا٤برادك  ﴾بل أكثرىم ال يعلموف
 التاـ الكبلـ ابآلية داكا٤بر ، كاألمكنةزماف كاألشخاص األ ابختبلؼا٤بخاطبْب  تغاير
 ركح نزلو قل﴿ فقاؿ أقوؿ؟ فما3 قيل كأنوك٤با كاف   .كهللا تعأب أعلم القرآف من

ك٤با ذكر تعأب  ﴾للمسلمْب كبشرل كىدل آمنوا الذين ليثبت اب٢بق ربك من القدس
 ،أعجمي عبد دمحمان  يعلم الذمأف ككانوا يزعموف على أكليائو  الشيطاف استيبلء
فقاؿ إليهم  يلفتوف األنظارمنبهان على جهالة أتباعهم الذين  ذلك ُب هللا أكذهبم

ي كىذا بشر لساف الذم يلحدكف إليو أعجم كلقد نعلم أهنم يقولوف إ٭با يعلمو﴿
ألصحاب  كالوعيد ابلتهديد أردفو ا١بواب ىذا تعأب هللا ذكر ك٤با ﴾لساف عريب مبْب

 عذاب ك٥بم هللا يهديهم ال هللا آبايت يؤمنوف ال الذين إف﴿ فقاؿ اللساف العريب
كبلمهم  من أبلغ بكبلـعليهم  زعموه ما بقلب ﴾مفَب أنت إ٭با﴿ قو٥بم ردَّ  ٍب ﴾أليم
 ﴾هللا آبايت يؤمنوف ال الذين الكذب يفَبم إ٭با﴿ طعنهم كرد شبهتهم إماطة بعد

 إذ ا٤بتجدد ا٤بتكرر االفَباء على - دكف أتباعهم األعاجم - تقصرىم بصيغةكجاء 
 ا٤بطلق ا٤بفعوؿ ٗبعُب ىو الذم ٗبفعولو االفَباء فعل كأكد التجدد على يدؿ ا٤بضارع
 ماىية ٛبيز على الدالة ا١بنس تعريف أبداة الكذب كعرؼ ا٤بعُب إليو آئبلن  لكونو
 ا٤بقصور عن كعرب تنكّبه، من أقول ا١بنس اسم تعريف فإف كاستحضارىا ا١بنس
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 ليفيد أنتم، الكذب يفَبم إ٭با3 فيقاؿ ضمّبىم يذكر أف دكف ا٤بوصوؿ ابسم عليهم
 اإلٲباء من ا٤بوصولية تفيده ٤با افَبائهم ُب أثران  للصلة كألف الصلة ٗبضموف اشتهارىم

 صدؽ آايت ىي الٍب الواضحة ابلدالئل يؤمن ال من فإف كعليو ا٣برب بناء كجو إٔب
 كوف عن كناية ىذا كُب الواضحة ابلدالئل تكذيبو لَبكيج االفَباء إال يسعو ال

 قصر ٔبملة القصر ٝبلة أردفت ٍب شبهة عن ال مكابرة عن هللا آبايت تكذيبهم
 ىم كأكلئك﴿ ٝبلة كىي ا٤بسند تعريف كطريق الفصل ضمّب بطريق أخرل

 عنهم هللا آبايت اإلٲباف انتفاء كصف إجراء بعد اإلشارة ابسم كافتتحت ﴾الكاذبوف
 قصرىم كىو اإلشارة اسم بعد ا٣برب من يرد ٗبا جديركف إليهم ا٤بشار أف على لينبو
 كجعل متجددان  لو ديدانن  الكذب يتخذ هللا آبايت يؤمن ال من ألف الكذب على

 كصار هبم اٙبد الكاذبْب جنس أف ليفيد ابلبلـ معرفان  ا١بملة ىذه ُب ا٤بسند
 معُب إٔب يؤكؿ كىذا ىؤالء ىم الكاذبْب طائفة أهنم تعرؼ الذين أم فيهم منحصران 

 موصوؼ قصر3 ا١بملة ىذه ُب قصراف فيحصل إليو ا٤بسند على ا٤بسند جنس قصر
 من ا٢باصبلف األكالف كالقصراف ا٤بوصوؼ ذلك على الصفة تلك كقصر صفة على
 ابالفَباء رموه الذم غّبىم ال أم إضافياف ﴾ىم كأكلئك﴿ كقولو ﴾يفَبم إ٭با﴿ قولو
 إذ للمبالغة ادعائي حقيقي قصر ﴾الكاذبوف ىم أكلئك﴿ كالثالث منو، ٧باشى كىو
 ال﴿ صيغة الصلة ُب كاختّب، فيهم ا٫بصاره منزلة قواين  مبلغان  فيهم ا١بنس بلوغ نزؿ

 ال الذين﴿ قولو ُب سابقان  بو عرفوا ما كزاف على لتكوف يؤمنوا، ٓب3 دكف ﴾يؤمنوف
 انتفاء على مستمركف أهنم على الداللة من ا٤بضارع ُب ك٤با ﴾هللا آبايت يؤمنوف
 قالو صاحب التحرير كالتنوير. .ذلك ضد ٥بم يثبت ال اإلٲباف
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مفهوم  :رابعالفصل ال
 االستخالف

ؾ ىو تفويض ٕبكم األرض كسياسة الناس كفق عقد بْب ملك ا٤بلو  3االستخبلؼ
 الشرع صاحب عن خبلفة ىو كإف شئت قلت3، اب٢بكم ُب األرض ْبكبْب ا٤بفوض

 ا٣بلقعامة  طوؽ من تليس ا٤بستخلفْب كمعرفة. الدنيا كسياسة ينالد حراسة ُب
فيض من حضرة لطف ك ه ك نور  من أتييدتوفيق كك ا٢بق جانب  منكجذب  بعوف إال

توارل فيو ا٢بكاـ الفعليوف  عصرُب ال سيما  ،قضائو لوح مشكاة من ا٤بقتبس علمو
ن خبل٥با، كف العآب مركا مؤسسات كمنظمات كشخصيات يدير كصدَّ  األنظارعن 

 أـ ؟رؤساء أمريكا كالغرب ىل، تعيْب من ٰبكمشتت الناس عند ُب ت كيتضح ذلك
أـ  ؟األجهزة األمنية كلوبيات اإلعبلـأصحاب رؤكس األمواؿ كقادة ا١بيش ك 

، لملوؾ ا٢بقيقيْبقيقة أف كل ىذه األطراؼ كاجهة لكا٢ب منظمات سرية كا٤باسونية؟
 ىبة ألف حكم األرض نصوص الوحيالبد أف نفهم  ا٢بكم حمبلم لكي نكشفك 

ال ٲبكن االىتداء  كالسنة دكف الرجوع إٔب ا٢بقيقة ا٤بطلقة ا٤بتمثلة ُب القرآفك ، رابنية
  إٔب ا٢بكاـ الفعليْب ا٤بستخلفْب ُب األرض.

كمن جليل حكمة سيد األانـ، الٍب أفرغها بلساف النصح العاـ، قولو عليو الصبلة 
كقد أٓبَّ الغلط بكثّب  «اآلخرة كمصابيح الدنيا رجسي  فإهنم العلماء  عوابً اتَّ  » 3كالسبلـ

، كال حظَّ ٥بم من عهم قد زيككا عن صٌف أىل السياسةفزعموا أف العلماء أبٝب
ككأف العقل قد انصبَّ فيمن تعلم العلـو الغربية، كعرؼ العادات الكياسة كالفراسة، 

من مزَّؽ بردة سياسة الزماف، ككقف على كنهها  اإلفر٪بية، كما عرفوا أف ُب العلماء
على إدارة رحى السياسة هبمة كادت تشابو  مج ُب العرب كا١باف، كعطفا٤بند
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نفعنا هللا بربكات الفلك ُب عزٲبتو، كفكرة توقف دكالب ا٤بشكبلت عن دكرتو، 
 .آمْب سلكهم، ُب كخرطنا ،علومهم، كأفاض علينا من فتوحاهتم، كأمدان ٗبددىم

 فاُب اإلنس دكف ا١ب كبْب أهنا آايت عديدةقضية االستخبلؼ ُب  تعأبقد ذكر ل
كقد  ﴾كإذ قاؿ ربك للمبلئكة إ٘ب جاعل ُب األرض خليفة﴿ فقاؿ جل شأنو

كاذكركا إذ جعلكم خلفاء من بعد قـو ﴿ دان عا خلف هللا قـو نوح ٍب استخلفاست
كاذكركا إذ جعلكم خلفاء من ﴿كاستخلف بعدىم ٜبود  ﴾نوح كزادكم ُب ا٣بلق بسطة

 كييشاكل ىذه اآلية الكرٲبة ﴾د كبوأكم ُب األرض تتخذكف من سهو٥با قصورابعد عا
 غّبه إلو من لكم ما هللا اعبدكا ايقـو قاؿ صا٢با أخاىم ٜبود كإٔب﴿قولو عز كجل 

 كإف العبارات هبذه كاحد كا٤بقصود ﴾افيه كاستعمركم األرض من أنشأكم ىو
 هللا رضي زيد ابن عن حاًب أيب ابن، ركل كهللا أعلم االعتبارات ٕبسب اختلفت

قـو لوط سبحانو استخلف . ٍب فيها استخلفكم3 قاؿ ﴾افيه كاستعمركم﴿عنو 
قالوا أكذينا ﴿ بِب إسرائيل كاستخلف بعدىم كقـو فرعوفكقـو تبع كأصحاب األيكة 

فكم عدككم كيستخلمن قبل أف أتتينا كمن بعد ما جئتنا قاؿ عسى ربكم أف يهلك 
 كاستخلف كذلك بِب إ٠باعيل كخص قريشان  ﴾ُب األرض فينظر كيف تعملوف

الناس تبع لقريش »3 ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو ابلتفضيل لقولو عليو الصبلة كالسبلـ
 أف علمنا قد كإذا «ىمُب ىذا الشأف، مسلمهم تبع ٤بسلمهم ككافرىم تبع لكافر 

 ينقصهم ٓب اإلسبلـ أف منو ا٤براد أف علمنا الكفر على بعده يبق ٓب قريش من أحدان 
 ُب قادة كانوا كما اإلسبلـ ُب سادة فهم الشرؼ من ا١باىلية ُب عليو كانوا ٩با

م إف الدنيا حلوة خضرة كإف هللا مستخلفك»اإلماـ مسلم3  كُب صحيح، ا١باىلية
٢بمل  ٱبتار من يشاء من الناسك  من يشاء من عباده  ملكوهللا يؤٌبك «فيها

 كقد. لرٞبناب واشركأك الشيطاف  وابعكاتٌ  ا٤بيثاؽ وانقضك٤با ٞبلها بنو إسرائيل  ،األمانة
 بِب استخلف كما األرض ُب استخلفها أمم تسع الكرٙب كتابو ُب سبحانو ذكر

 فبارز هبا ٘باىر معصية ُب أمة كل برزت ٍب هللا دكف من شركاء فاٚبذت إسرائيل
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 ا٤بنعم رهبم ابرزكا إسرائيل كبنو...ابللواط لوط كقـو ا٤بكياؿ ببخس رهبم شعيب قـو
 ألماكن االستقراء ٕبسبك ! كا٤بعاصي الفواحش من األمم تلك لدل ما بكل عليهم
مىٍت تلك األمم كقد تكلٌ  ،اليـو العربية ا٤بنطقة داخل تقع أهناتبٌْب  الغابرة األمم

اإلماـ الطربا٘ب ُب ا٤بعجم  ركلا٤بستخلفة ابلعربية الٍب نزلت هبا الكتب اإل٥بية، 
كالذم نفسي بيده ما أنزؿ هللا »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألكسط عن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 

 «بلسانو قومو يبلغو بعد ىو يكوف ٍب كحيان قط على نيب بينو كبينو إال ابلعربية
 ما ُب الكتب اإل٥بية من ا٤بعا٘ب كالكشف عن ا٤براد منها تبيْبكا٤بقصود من التبيلغ 

نافر حالٍب الكتاب تألمور3 منها3  كذلك إٔب األلسنة األخرل الَبٝبة كليس ا٤بقصود
 ليست  كالَبٝبة  ابلعربية ا٤بنزؿ هللا كبلـ ىي الكتب اإل٥بية كا٤برسل إليهم، كمنها3 أف

كمنها3 لو فرضنا أف بِب إسرائيل ليسوا من العرب لكانوا أكٔب الناس  ،كذلك
صلى يب ٓب يثبت عن النك  موجو إليهم ﴾اي بِب إسرائيل﴿ابلَبٝبة إذ ا٣بطاب القرآ٘ب 

، كمنها3 غّبهإٔب إٔب اللساف العربا٘ب أك  القرآف الكرٙب أنو ترجم هللا عليو كآلو كسلم
 قالوا لرسو٥بم رٗباك  الفرقة أشد إٔب أعاجم ألدلٔب إ الكتب اإل٥بيةفرضنا نزكؿ لو 
 ـوق قاؿ فقد اللغات اتفاؽ مع ذلك قالوا إذ ما نزؿ نفهم ال3 األلسنة اختبلؼ عند

 ٱباطبهم السبلـ عليو ىو ىذا !تقوؿ ٩با كثّبان  نفقو ماالسبلـ3  عليو شعيب
 ىو يكوف ٍب" قولو كعليو فإف معُب؟ ذلك خبلؼ على كاف لو فكيف بلساهنم

كأنزلنا إليك الذكر لتبْب للناس ﴿التبيْب على حد قولو تعأب " بلسانو قومو يبلغو بعد
ك رباي أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ﴿ سبحانو على حد قولوك  ﴾ما نزؿ إليهم

 القـو يهدم ال هللا إف الناس من يعصمك كهللا رسالتو بلغت فما تفعل ٓب كإف
لستم على شيء حٌب تقيموا التوراة كاإل٪بيل كما أنزؿ قل اي أىل الكتاب الكافرين، 

 حٌب تقيموا التوراة كاإل٪بيل كالقرآفلستم على شيء مستقيم أم  ﴾إليكم من ربكم
كلو أهنم أقاموا التوراة كاإل٪بيل كما أنزؿ إليهم من ﴿قولو قبلو  كىذا يناسب الكرٙب

أخذان ميثاؽ بِب إسرائيل كأرسلنا لقد ﴿ بعده ولوبنو إسرائيل بقرينة ق كا٤بقصود ﴾رهبم
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 لساف ا٤بستخلفْب ُب التواطؤ عليو كقع ما ٕبسب أرسلوا إ٭با كالرسل ﴾إليهم رسبل
 إال رسوؿ من أرسلنا كما﴿ تعأب كما أشار قولوكىو اللساف العريب   إليهم ا٤برسل
 نظاـ الكبلـ من ا٤بعلـو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لسيدان دمحم ﴾قومو﴿ ُب الضمّبك  ﴾٥بم ليبْب قومو بلساف

 ؽالعريب ا٤بصدالنازؿ ابللساف القرآف  أم ﴾كتاب أنزلناه إليك﴿ على معطوؼ ىوك 
كلقد ﴿ سبحانو قولو ٛباـ من ىذا ككأف ا٤بهيمن على ٝبيعها من الكتب يديو بْب ٤با

 ابلعربية عليهم الكتب أنزلناك ا٤برسلْب  قبلك أرسلنا كماأم   ﴾أرسلنا رسبل من قبلك
كلقد أرسلنا موسى ﴿ ابلنظّب ابلتمثيل أعقب ٍبالقرآف  ىذا إليك أنزلنا كذلك

كأردؼ بذكر  القرآف بذكر فابتدأ ﴾آبايتنا أف أخرج قومك من الظلمات إٔب النور
 من كيهدم كجبللو قهره حسب إضبللو يشاء من ضليتعأب  أنو على دليبلن  التوراة
 ،مشيئتو عمـو على الغالب العزيز ذاتو ُب كىو كٝبالو لطفو ٗبقتضى ىدايتو يشاء

 من غّبىم على العرب سبحانو ا٤بؤب شٌرؼ، فرادتوإ مقتضى على فعلو ُب ا٢بكيم
فإف آدـ عليو السبلـ ٤با نفخ هللا فيو كجعل أنبياءه منهم  بلساهنم وكتب أنزؿ إذ األمم

 اللغات من ٗبفردات ترٝبتها تتعذركىي كلمة عربية  "ا٢بمد هلل" 3الركح عطس فقاؿ
ركل النسائي  !األلسنةيوجد ٥با مقابل ُب ٝبيع ال  منها أم ا٤براد تؤدم األخرل
 الركح فيو كنفخ آدـ هللا خلق ٤با»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ىريرة أيب عن إبسناده
 آدـ، اي ربك رٞبك3 ربو لو فقاؿ هلل، ا٢بمد3 فقاؿ لو هللا إبذف ربو فحمد عطس،
 سبلـ3 فقالوا عليكم، السبلـ3 فقل جلوس، منهم كمؤل ا٤بؤل، أكلئك إٔب اذىب
قص ك٤با  «بينهم ذريتك كٙبية ٙبيتك ىذه3 فقاؿ ربو إٔب رجع ٍب هللا، كرٞبة عليك

عليو قولو  عطفى  هللا تعأب ُب سورة طو من أنباء ما قد سبق من بِب إسرائيل
 أنزلنا كذلك ؛ابلعربية الرسل على الكتب أنزلنا كماأم   ﴾ككذلك أنزلناه قرآان عربيا﴿

 كتب أىل الكتاب من تقدـ ما إٔب أنزؿ ٗبا عربيان  إنزالو وشبَّ ف ،عربيان  القرآف عليك
 التنزيل حقائق إبيضاحكاللغة ىي الكفيلة  .الكتاب أىل كتب إنزاؿ مثل أم

، كعلـو اإلٯباز  معآب  كشرح  اإلعجاز دالئل كإظهار التأكيل، خفااي عن كاإلفصاح
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اللغة ٩بتزجة بعلم التفسّب ال تكاد تنفك عنو، كمن غفل عن ىذه البديهة فقد ضل 
 كأذىبى  ٥با أنبوى  ليكوف آدـ  عبده  إٔب  ا٣ببّب العليم هبا أكحى ٩با كىيالسبيل كأكغل، 

كالعربية كانت كستبقى حضارة يضيق عنها الوصف كينحسر ، هبا ا٢باؿ شرؼ ُب
يكاد يبْب، كصارت لوسيع مذاىبها كبديع مناحيها من أفضل عنها الكلم فبل 

كسائل الَببية كالتهذيب دكف منازع، عبقريتها ُب صياغتها، كأسرار ٝبا٥با ُب 
 خصائص تركيبها، ككفاءهتا العالية ُب تشقيق معانيها.

السابقة، ظل االستخبلؼ  ١بنس كا٤بكاف، فبعد ىبلؾ األمماب كاالستخبلؼ مرتبط
قصود ، كا٤بحاؽديٍكلة بْب بِب إ٠باعيل كبِب إس إبراىيم عليو السبلـ؛ أبناء ُب ٧بصوران 
صاحب  كرد عنكما فإف الناس تبع ٥بم   قريش -كهللا أعلم  - إ٠باعيل من بِب

 همر ُب قريش ما بقي منيزاؿ ىذا األم ال»3 ُب ا٢بديث عند البخارمالبياف النبوم 
 .ىو ا٣ببلفةكاألمر  «اثناف

كلكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال ﴿تكليف راب٘ب ٧بدكد ٗبدة زمنية  االستخبلؼك 
كىو أف ٯبعل هللا سبحانو أمة ٚبلفو ُب ا٢بكم  ﴾يستأخركف ساعة كال يستقدموف

، كقد كٌفت األمة و تعأبشرعالناس ب تسوسبو ك  تشرؾكال تعبده ف على أبْب عباده 
مع هللا  واٗبيثاؽ األمم ا٤بتحدة كأشرك وهإسرائيل كاستبدل وبن ونقضك ، دية اب٤بيثاؽاحملم
، ُب األمرمقابل أف يشركوه  مماأل بتسخّب مالشيطاف الذم كعدى واكاتبع أخرلآ٥بة 

 فحشد ٥بم النخب ٙبت راية اجملتمع الدكٕب كاألسرة العا٤بية.

كقد خاضها بنو إسرائيل  ،الوحيْببنصوص  ال تنكشف إالكحركب االستخبلؼ 
ط كسقو إٔب سقوط ا٢بكم اإلسبلمي  كأدتعرب شركائهم ُب القرف ا٤باضي 

األمة الٍب ستحطم أركاف ملك ا٢بركب القادمة  كذلك  ، كىيمقدسات ا٤بسلمْب
سيد األنبياء األكاـر آؿ بيت  من مة اإل٠باعيليةة إٔب األكتعيد ا٣ببلف اإلسرائيلية

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كخاًب الرسل األعاظم
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فساد طرقهم ُب اإل كبٌْب كخص هللا عز كجل بِب إسرائيل اب٢بظ األكفر من التذكّب 
 عن أمة غابرة مضت كبلمان   تليسُب القرآف  ه ا٤بساحة الكبّبةكىذ ،كالتضليل

صبلح ا٤بتبوع يعقبو إف ف ـْب اليو فلمستخلى ل تجددم كانقضت كإ٭با ىو خطاب
تهم بيعر  كا٤بؤب عز كجل ٱباطبهم بلساف عريب مبْب مؤكدان ، كالعكسصبلح التابع 

كإنو لتنزيل رب العا٤بْب، نزؿ بو الركح األمْب، على قلبك ﴿ا٢بجة عليهم  مقيمان 
آية أف  أكٓب يكن ٥بملتكوف من ا٤بنذرين، بلساف عريب مبْب، كإنو لفي زبر األكلْب، 

رأه عليهم ما كانوا بو األعجمْب، فقكلو نزلناه على بعض  ،يعلمو علماء بِب إسرائيل
 .مقاصدىا أتٌمل ٤بن كغنية معانيها، تدبٌر ٤بن كفاية اآلايت كُب ﴾مؤمنْب

 يا بني إسرائيل

كأقبل عليهم بنداء جليل بعد أف ُب كتابو الكرٙب  بِب إسرائيلخاطب ا٤بؤب سبحانو 
عهده كميثاقو ذكرىم بنعمو كآالئو ليوفوا بف مٌهد بْب يدم ذلك بقصة آدـ كإبليس

شكران على تفضيلو ٥بم كرغبة  توحيده كعبادتو كعدـ اإلشراؾ بوبالذم أخذه عليهم 
خطاب لذرية يعقوب كُب ذريتو  ﴾اي بِب إسرائيل﴿كقولو ُب العودة إٔب مقاـ التكرٙب. 

ا٫بصرت األمة اليهودية كالنصرانية، كقد خاطبهم هبذا الوصف دكف أف يقوؿ3 اي 
أيها اليهود كالنصارل ألف من كاف متبعان دين اليهودية كالنصرانية من غّب بِب 
 إسرائيل ال يعتد هبم أصبلن ألهنم تبعه لبِب إسرائيل يسوقوهنم إٔب موارد التلف كا٥ببلؾ

كألٌف ىذا ا٣بطاب  فلو آمن بنو إسرائيل آلمن أتباعهم إذ أف ا٤بقلد تبع ٤بقلده.
للتذكّب بنعم هللا على أسبلفهم فكاف لندائهم بعنواف كوهنم أبناء يعقوب كأعقابو 

ركا بوصف كا بعنواف التديٌن بدين موسى ذيككر ذي  ٤بٌامزيد مناسبة لذلك أال ترل أنو 
كركا بوصف النصارل، كتوجيو بعنواف التدٌين بدين عيسى ذي ركا ذيك ٤بٌاالذين ىادكا، ك 

ا٣بطاب إٔب ٝبيع بِب إسرائيل يشمل علماءىم كعامتهم ألف ما خوطبوا بو ىو من 
ما يكوف الغرض من ا٣بطاب التنبيو على علمائهم ٪ًبد  التذكّب بعهد هللا ٥بم، كعند
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كقد  ﴾آتيناىم الكتابالذين ﴿أك  ﴾الذين أكتوا الكتاب﴿القرآف يعنوهنم بوصف 
يستغُب عن ذلك بكوف ا٣برب ا٤بسوؽ ٩با يناسب علماءىم خاصة كقولو سبحانو 

 ﴾كقد كاف فريق منهم يسمعوف كبلـ هللا ٍب ٰبرفونو من بعد ما عقلوه كىم يعلموف﴿
رؼ إٔب كل طائفة من فإذا جاء ا٣بطاب أبسلوب شامل لعلمائهم كعامتهم صي 

ن لرتب البياف ُب موارد ىذا النحو من ا٣بطاب التفطٌ الطائفتْب ما ىو الئق هبا. ك 
 .مفاتيح الفهم كبوادم مزيد العلم ُب القرآف من

ٰبدثنا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكاف النيب »أخرج ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن عمراف بن حصْب هنع هللا يضر قاؿ3 
 أنو كيف هللا رعاؾ اي فانظر «عامة ليلو عن بِب إسرائيل ال يقـو إال لعظيم صبلة

 لياليو من طويلة زمنية بفَبة إسرائيل بِب عن أصحابو ٰبدث أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عادة من
 التعرؼ بضركرة لؤلمة إرشاد كفيو القـو ىؤالء خطر على يدؿ فإ٭با دؿ إف كىذا
 يعرؼ ال ا١باىلية يعرؼ ال كمن يتقيو ال الشر يعرؼ ال من ألف إسرائيل بِب على

 .اإلسبلـ
 سورة الرعد 

 الكرٙب كالفرقاف العظيم القرآف شأف
سورة الرعد  3ضرٰبو ابلرضواف كنٌور ركحو هللا قدس البقاعي الدين برىافقاؿ اإلماـ 
 صواتن  لو أف مع عنو يتأثر كاترة ،نفسو ُب ا٢بق أبنو الكتاب كصف مقصودىا

 للضبلؿ سببان  يكوف بل يتأثر ال كاترة ابلفعل، يهدم كإرىاابن  كإرعاابن  كصيتان 
 يسمعو نفسو ُب حقان  كونو مع فإنو الرعد ا٤بقصد ٥بذا فيها ما كأنسب كالعمى،
 نزؿ كإذا ال، كاترة كا٤بطر الربؽ عنو يتأثر كاترة كا٤بستَب، كالبارز كالبصّب األعمى

 نزؿ إذا ٱبيب كاترة عاىة، من كسلمت الطيبة األراضي أصاب إذا ينفع فتارة ا٤بطر
 ٤باك  .أعلم كهللا كغّبىا الربد أك الصواعق أك إلغراؽ يضر كاترة ا٣بوارة السباخ على
 يؤمنوف لقـو كرٞبة ىدل كأنو القرآف حقية على ابلدليل تعأب سورة يوسف ختم
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 ،مع إعراضهم كاألرض السموات ُب آايتو من ٰبسونو ما كثرة إٔب أشار أف بعد
 نشره ُب للبداءة أفصح ألنو ا٤بشوش كالنشر اللف طريق على بذلك ىذه ابتدأ

كالذم أنزؿ إليك من ربك ا٢بق  لك آايت الكتابا٤بر ت﴿ فقاؿ فاألقرب ابألقرب
آايت من  اجمللوة كاألقاصيص ا٤بتلوة اءتلك األنب أم ﴾كلكن أكثر الناس ال يؤمنوف

 تعأبكاستدؿ ا٢بق كلكن أكثر الناس ال يؤمنوف، ىي من ربك  إليك ا٤بنزؿ الكتاب
 العلم بتماـ انفراده على الداؿ كنظامهما العا٤بْب خلق بدالئل على تفرده ابلوحدانية

 أقواؿ تفنيد إٔب انتقل ٍبعلى الناس  النعم من ذلك ُب ٤با االمتناف كأدمج كالقدرة
 كالتذكّب أبمثا٥بم حل ما هبم ٰبل أف كهتديدىم البعث إنكار ُب كمزاعمهم ا٤بشركْب

 العآب هللا كأف آ٥بتهم دكف للعبادة ا٤بستحق ىو هللا أف كإثباتعليهم  هللا بنعم
 قبلهم ابألمم حل كما ٥بم عذاب منها يكوف أف ا١بوية اب٢بوادث ٍب ىدد اب٣بفااي

تستجيب ٥بم بشيء كأنكر عليهم اٚباذىم أكلياء من ا٤ببلئكة كالنبيْب  ال آ٥بتهم أفك 
 قرار دار ليست الدنيا أبف كذكرىم ا١بزاء يـو من كخوَّفهمكشركاء من ا١بن كاإلنس 

 بيقْب ذلك مقاببلن  مقَبحاهتم ٫بو على اآلايت ٦بيء اقَباحهم ُب كبْبَّ مكابرهتم
 مامن االستهزاء  قومو من لقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ كأفا٣بّب  من ٥بم هللا أعد كما ا٤بؤمنْب

 احملو كمظاىر القدر حقيقة إٔب ، كأشار تعأبقبلو من السبلـ عليهم الرسل لقي
 - السورة ىذه من كا٤بقصود، كاألمثاؿ كالعرب ا٤بواعظ من ذلك ٚبلل كما كاإلثبات

حكى ُب سورة  ٤با أنو كذلك ﴾ككذلك أنزلناه حكما عربيا﴿ قولو تعأب -كهللا أعلم 
 اجتناء حاف أنو إٔب كأكمأ تفصيلال إٔب الكبلـ عطف ،يوسف نشأة بِب إسرائيل

كالكبلـ عطفه على  ،بذلك ا٤بصدقْب كصف بذلك كيلتحم السورة ىذه ُب الثمرة
مم لتتلوا عليهم الذم كذلك أرسلناؾ ُب أمة قد خلت من قبلها أ﴿ قولو سبحانو

 الشأف البديع اإلرساؿ ذلك مثلأم  ﴾ك كىم يكفركف ابلرٞبنأكحينا إلي
كتبْب مستخلفة تقدمها أمم غابرة لتتلو عليهم القرآف  أمة ُب ابلرسالة ؾناصاختص

ابلربوبية  كا٢باؿ أهنم يكفركف ابلرٞبن ك٥بذه الصفة مزيد اختصاص٥بم التوحيد 
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 نبيو تعأب أمرٍب  ﴾قل ىو ريب ال إلو إال ىو﴿قولو بعده  كاأللوىية حسبما نطق بو
ينبههم ك  معليه نصرتو ُب توكلو على مواله على ينبههم أف كالسبلـ الصبلة عليو

 ا١بواب من فرغ ك٤با ﴾بعليو توكلت كإليو متا﴿ فقاؿعلى رجوعو كرجوعهم إليو 
كلو أف قرآانن ﴿ فقاؿ ابلوحي الكفر عن ا١بواب عليو عطف ىاب٤بوحى  الكفر عن

من تفخيم كُب الكبلـ  ﴾قطعت بو األرض أك كلم بو ا٤بوتى سّبت بو ا١بباؿ أك
ال ٱبفى، كا٤بعُب لكاف ىذا القرآف لكونو غاية ُب شأف ىذا الكتاب العظيم ما 

، كا٢بذؼ ُب الكبلـ مع الداللة على كهللا أعلم التذكّب كهناية ُب التخويف كاإلنذار
ا٤براد أبلغ، كاللطائف فيو أكثر كما يظهر بسببو من ا٢بيٍسن أظهر، إذ النفس تذىب 
فيو كل مذىب، كا٢باؿ لو أف قرآانن أمىر ا١بباؿ أف تسّب، كاألرض أف تتقطع كما 
 فيعل اب٢بجر حْب ضربو موسى، أك كيلم بو ا٤بوتى كما كقع اإلحياء لعيسى لكاف

ىذا القرآف ابلغان ذلك، كُب الكبلـ تعريض بضبللتهم إذ ٓب يهتدكا هبدم القرآف 
عطف على ا١بملة  ﴾بل هلل األمر ٝبيعا﴿كاقَبحوا غّبه على سبيل التعنت، كٝبلة 

السابقة ٕبرؼ اإلضراب مقررة الوحدانية ا٤بطلقة ُب ٝبيع شعبها كأدؽ ٦باالهتا 
 ﴾األمر﴿من طرؽ القصر، كالبلـ ُب  ﴾بل﴿بػ كأكضح ٠باهتا كأعمق دالالهتا، كالعطف

أتكيد لو، كتقدٙب اجملركر على ا٤ببتدأ لبلىتماـ، كفرع على  ﴾ٝبيعان ﴿لبلستغراؽ، ك
 ﴾أفلم ييأس الذين آمنوا أف لو يشاء هللا ٥بدل الناس ٝبيعان ﴿ا١بملة استفهامان إنكاراين 

هم كأف يعلموا أف لو إنكاران النتفاء أيس الذين آمنوا أم فهم حقيقوف بزكاؿ أيس
يشاء هللا ٥بدل الناس ٝبيعان، كُب ىذا الكبلـ زايدة تقرير ٤بضموف ا١بملة ا٤بتقدمة 

ٍب أردؼ ابلوعيد على تعنتهم  ﴾قل إف هللا يضل من يشاء كيهدم إليو من أانب﴿
كإصرارىم على عدـ االعَباؼ ٗبعجزة القرآف كهتكمهم ابستعجاؿ العذاب الذم 

ا بقارعة تنزؿ هبم كيتطاير إليهم شررىا كتتعدل إليهم شركرىا، توعدكا بو فهيٌددك 
، قاؿ ل هبم حٌب أيٌب كعد هللاكخيٌوفوا ٕبلوؿ البعوث كالسرااي ابلذين من حو٥بم تينكٌ 

 ﴾إف هللا ال ٱبلف ا٤بيعاد﴿كٝبلة  . كقاؿ ا٢بسن3 يـو القيامة.تح مكةف ابن عباس3
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لغاية إيذاانن أبف إتياف الوعد ا٤بغيا بو ٧بقق كأف ا ﴾حٌب أيٌب كعد هللا﴿تذييل ١بملة 
 ...كالتأكيد مراعاة إلنكارىم، متوقع بوقوع أسبابو كمقدماتو بو غاية أبمر قريب

 تيطلق السيئة ﴾ا٤بثبلت قبلهم من خلت كقد ا٢بسنة قبل ابلسيئة كيستعجلونك﴿
 أمثا٥بم عقوابت أم3 كا٤بثبلت التوحيد، كلمة على ا٢بسنة تطلق كما الشرؾ على
 هبا أتيد الٍب ابآلايت اعتدادىم عدـ سبحانو بْب ك٤با. ا٤بستهزئْب ا٤بكذبْب من

 ُب آخر عجبان  منهم عجب القرآف، آايت كأعظمها ككرـٌ كشٌرؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان
 أنت إ٭با ربو من آية عليو أنزؿ لوال كفركا الذين كيقوؿ﴿ فقاؿ اآلايت إنزاؿ طلبهم
 ُب تورٌكهم عن النظم عدؿ كقد للتعجيز، ىنا كالتحضيض ﴾ىاد قـو كلكل منذر
 آايت، أجزاءه ك٠بى آية القرآف فسىمَّى القرآف ٗبعجزة ليبهتهم مادية معجزة طلب

 هبا ٙبدل الٍب ا٤بعجزة كىو الباقية ا٤بعجزة ىو القرآف أف على داللة ذلك كُب
 معجزة على بنيت كالسبلـ الصبلة عليو نبينا فرسالة صرٰبان  ٙبداين  معانديو الرسوؿ
 إال كثّبة ٗبعجزات أيد قد كاف كإففوائده  تنقطع كال عجائبو تفُب ال الذم القرآف

 عامة معجزة فهو القرآف أما خاصة، كأحواؿ أكقات ُب قامت ا٤بعجزات تلك أف
 كانقرضت تصرمت بينما القيامة يـو إٔب كركدىا أكؿ من ابؽ بو ا٢بجة كلزـك

 تعأب هللا حضرة إٔب الناس يهدم ىادو  قـو كلكل...األنبياء من قبلو من معجزات
 للداينة اجملددكف كسبلمو، هللا صلوات عليو األ٦بد كالنيب األسعد ا٥بادم كرثة كىم
 خفاء بعد للشريعة ا٤بظهركف أنوارىا، ٟبود بعد للحقيقة احمليوف دركسها، بعد

 .أعبلمها

 عربيًا حكمًا أنزلناه وكذلك

ما جاءؾ من العلم ما لك  ككذلك أنزلناه حكما عربيا كلئن اتبعت أىواءىم بعد﴿
 ،نزكلو عند للقرآف الكتاب أىل تلقي حاؿ تعأب ذكر ٤با ﴾من هللا من كٕب كال كاؽ

مركب من كاؼ  ﴾ككذلك﴿و قولك  .بينهم للحكم أينزؿ القرآف أف بياف على عرَّج
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العلم التشبيو كاسم اإلشارة، كىو يدؿ على تشبيو شيء بشيء، كا٤بشبو بو متقرر ُب 
، كاإلشارة للتعظيم كتنزيل البعد الرتيب منزلة البعد مفهـو من السياؽمشار إليو 

ا٢بقيقي أم ًمثل ذلك اإلنزاؿ البديع الشأف ا٤بنطوم على أحواؿ أىل الكتاب 
م ا٤بشار إليو، عظإبشارة البعيد التنبيو على  فأنزلناه حكمان عربيان، ككجو اإلتيا

قاؿ صاحب ؿ بليغ ُب مقاـ التشويق، كأتخّب ا٤بشار إليو عن اإلشارة استعما
بعض فأنكره اي دمحم يك الكتاب علكما أنزلنا  تفسّب ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية3 أم

 امتناف عربيان  كونو كُب . اىػ.حكمان عربيان ا٢بيكم الذكر ك كذلك أيضان أنزلنا   األحزاب،
 رأم أبفنً  تعريض فيوك  بلغتهم أبنو ابتداء بو ا٤بخاطبْب العرب على

، ا٤بناؿ البعيد ا٤بثاؿ البديع اإلنزاؿ ىذا كمثل3 ا٤بعُب يكوف أف كٯبوز...منكريهم
 أف يبعد كالم عربيان كأمرانؾ أف ٙبكم بْب ا٤بستخلفْب ٗبا أراؾ هللا...أنزلنا ا٢بك

كذلك أرسلناؾ ُب أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم ﴿ على عطفان  يكوف
 كىو ألجلو أرسل ما أىم ىذا ُب كأدمج ﴾الذم أكحينا إليك كىم يكفركف ابلرٞبن

كا٤بعُب كما أرسلناؾ ُب أمة مستخلفة قد خلت من قبلها أمم  ،تعأب هللا توحيد
هم ٗبا أنزؿ ينب توحيد؛ كذلك أنزلنا ا٢بكم عربيان كأمرانؾ اب٢بكملتبْب ٥بم ال

 -كهللا أعلم  -جربيل عليو السبلـ سيدان أمْب الوحي ...كىم ا٤بعنيوف ٕبديث هللا
 جلس 3قاؿ عن ابن عباس رضي هللا عنهما أٞبد كرد ُب مسند اإلماـ على ٫بو ما

صلى  هللا رسوؿ يدم بْب فجلس السبلـ عليو جربيل فأاته لو ٦بلسان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 هللا رسوؿ اي 3فقاؿ ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ركبٍب على كفيو كاضعان  هللا عليو كآلو كسلم

 أف كتشهد هلل كجهك تسلم أف اإلسبلـ» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ ؟اإلسبلـ ما حدثِب
 فأان ذلك فعلت فإذا 3قاؿ «كرسولو عبده دمحما كأف لو شريك ال كحده هللا إال إلو ال

 ما فحدثِب هللا رسوؿ اي 3قاؿ «أسلمت فقد ذلك فعلت إذا» 3قاؿ ؟مسلم
 كتؤمن كالنبيْب كالكتاب كا٤ببلئكة اآلخر كاليـو ابهلل تؤمن أف اإلٲباف» قاؿ اإلٲباف؟
 كلو ابلقدر كتؤمن كا٤بيزاف كا٢بساب كالنار اب١بنة كتؤمن ا٤بوت بعد كاب٢بياة اب٤بوت
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 فقد ذلك فعلت إذا» 3قاؿ آمنت؟ فقد ذلك فعلت فإذا 3قاؿ «كشره خّبه
 اإلحساف» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ اإلحساف؟ ما حدثِب هللا رسوؿ اي 3قاؿ «آمنت

 مٌب فحدثِب هللا رسوؿ اي 3قاؿ «يراؾ فإنو تره ٓب إف فإنك تراه كأنك هلل تعمل أف
 ىو إال يعلمهن ال الغيب من ٟبس ُب هللا سبحاف» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ الساعة؟

 ماذا نفس تدرم كما األرحاـ ُب ما كيعلم الغيث كينزؿ الساعة علم عنده هللا إف﴿
 شئت إف كلكن ﴾خبّب عليم هللا إف ٛبوت أرض أبم نفس تدرم كما غدا تكسب
 هللا رسوؿ قاؿ ،فحدثِب هللا رسوؿ اي أجل 3قاؿ «ذلك دكف ٥با ٗبعآب حدثتك

 ابلبنياف تطاكلوا الشاء أصحاب كرأيت رهبا أك ربتها كلدت األمة رأيت إذا» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 «كأشراطها الساعة معآب من فذلك الناس كسرؤ  كانوا العالة ا١بياع ا٢بفاة كرأيت

 كُب «العرب»قاؿ3 اي رسوؿ هللا كمن أصحاب الشاء كا٢بفاة ا١بياع العالة؟ 3 قاؿ
3 قاؿ «ملوكان  ككانوا البناء ُب يتطاكلوف العراة ا٢بفاة العالة رأيت إذا»3 للبيهقيركاية 

 .ابالستقصاء ا٤بسألة ىذه شرح كسيأٌب .«العرب»3 قاؿ العراة؟ ا٢بفاة العالة ما
٥بم الفرس  سخَّر ؛فع بِب إسرائيل كيبسط أيديهمأراد هللا ُب ىذه ا٤برحلة أف ير  ٤بٌاك 

أطاعهم من ُب سائر جهات الدنيا كانقادكا ٥بم كما ينقاد  رىم هبم حٌبكالرـك كظفٌ 
 ا١بمل العظيم للصيب الضعيف!

 على ىيَّجى  العريب؛ ا٢بكم على ا٤بنطوم الكتاب ىذا عن تعأب ا٢بق أفصح أف كبعد
ما  كلئن اتبعت أىواءىم بعد﴿فقاؿ  الكافرين أىواء اتباع من كحذر الدين ُب الثبات

 ا٤بدلوؿ الكتاب ألىل كالضمّب ﴾هللا من كٕب كال كاؽجاءؾ من العلم ما لك من 
كمن األحزاب من ينكر ﴿كا٤بعرٌب عنهم ابألحزاب كالسباؽ  السياؽ ٗبعونة عليهم
 حقيقة ىو كما الذين أكتوا الكتاب من ينكر بعض القرآف كمن أحزابأم  ﴾بعضو

، كىم خبثاؤىم كدىاهتم الذين تو٠بوا أف كبدلوه حرفوه ٩با اإلسبلـ كنعتالتوحيد 
دعوة التوحيد الٍب ب خادعوا ا٤بؤمنْب فضح نفاقهم كيبطل شرائعهم...كقدالقرآف ي
ككانت الدكلة السعودية تيعرؼ ُب أقطار  دمحم بن عبد الوىاب، اإلماـ حربىم سطرىا
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 لسيد ﴾كلئن اتبعت أىواءىم﴿كا٣بطاب ُب قولو ...لوىابيةلدكلة ااإلسبلـ اب
صلى هللا عليو كآلو  عصمتو لوجودعليو صلوات رب العا٤بْب كا٤براد أمتو ا٤بخاطبْب 

ىذا  جاء ما كثّبان اآلم ك  من ا٤بعُب ىذا أشبو ما سائر ُب ا١بواب ككذلك كسلم
 عنهم بو عرٌب  رهبم إٔب ككاسطتهم سيدىم كاف ٤با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فإف القرآف ُبا٤بعُب 

 الربىاف كضوح بعد أىواءىم اتبعت كلئن3 كا٤بعُب .ذلك ُب العرب عادة على
 ذلك كُب ،كيدفع ينصر كاؽ كال يشفع كٕب من لك ما األمر ٕبقيقة كاإلحاطة

 يتبع ٤بن ٙبذير كزايدةكالتصلب فيو  الدين على للثبات كإ٥باب للسامعْب لطف
كأٌكد تعأب التحذير بعشرة مؤكدات كىي3 القىسىم  إانرتو، بعد الدليل كيَبؾ أىواءىم

ا٤بدلوؿ عليو ابلبلـ، كالبلـ ا٤بوطئة للقسم ألهنا تزيد القسم أتكيدان، كإ٠بية ٝبلة 
 أقل أف ا٤بقتضي كىو "إٍف" الشك على الداؿ ا٢برؼى  الشرط حرؼً  كجىٍعلي ا١بزاء، 

ما ﴿يل ُب قولو كاإلٝباؿ، ٍب التفص ،ا٣بذالف ُب كاؼ أىوائهم اتٌباع من جزء
و لعدـ االعتداد بغّبه كجعل ما جاء ىو العلم كلي  ﴾من العلم﴿ بقولو كتبيينو ﴾جاءؾ

كال ﴿بعطف  ﴾من كٕب﴿كأتكيد  ﴾من كٕب﴿لنقصانو، كأتكيد النفي ٗبٍن ُب قولو 
 كهللا أعلم -كا٤بقصود من ىذا  آيل إٔب معناه كإف اختلف مفهومو،الذم ىو  ﴾كاؽ
 أىل الكتابمن ٛبويهات  ىمٙبذير ك  دينهم ُب التصلب علىهتييج ا٤بسلمْب  -

 ُب الطمع من ٥بم أتييس كدينهم هم كالرجوع إٔب ككعيد شديد من الدخوؿ ُب حيكم
 لقطع ىي إ٭با القوارع ىذه كأمثاؿ ،تنازؿ أقل كلو شرعتهم كًمنهاجهم ُب ٥بم التنازؿ

ال عن  شهوة عنانشئ  رأم3 كا٥بول. منهم الرباءة على ا٤بؤمنْب كهتييج أطماعهم
 إٔب اآلخرة كُب داىية، كل إٔب الدنيا ُب بصاحبو يهوم ألنو بذلك ك٠بي دليل

 جاءؾ ما بعد﴿ سبحانو قولو كُبالكفار.  إلو أبنو هللا كصفو سلطانو كلشدة ا٥باكية،
 كنبذ الفكر كإعماؿ كاالستدالؿ ابلنظر مكلفه  ا٤بسلم أف على دليل ﴾العلم من

 كا٣بفٌي، الظاىر لشمو٥با إهبامان  كأشد من "الذم" أعم ألهنا ﴾ما﴿بػ كأتى التقليد،
كىلك ُب تيو ا١بهالة كترامى أمره  كقع ُب الضبللة كفقد ا٥بداية أىواءىم كمن اتبع
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 من لك ما يشتهونو ما كافقت لو أم ا٤بوافقة ُب شائع ٦باز3 كاالتٌباع ،إٔب الغواية
كاالجتهاد  الدين ُب الثبات على لؤلمة بعثمن ابب ال كىذا كاؽ، كال كٕب من هللا

نصف أيها فتأٌملكىذا ٕبث دقيق قلَّ من يفطن إليو ُب ٨بالفة الكافرين. 
ي
 ُب ا٤ب

 من طرؼ على لتقف عالية أمور على كتنبيهات عجيبة أسراران  فيها فإف اآلية معا٘ب
 النظر تؤتً  ٓب الٍب ا٤بتعصبة أك الضعيفة العقوؿ بو رمت رٗبا الذم اإلعجاز ىذا

على تب ما ري اتباع أىوائهم  ُب فظاعة كشناعةأنو يكفي  كاعلم...حقو كالبحث
لو اتبع ا٢بق أىواءىم لفسدت ك ﴿ كما حكى سبحانو  العآب كمن فيومن فساد  ذلك

صلى هللا  النيب بو جاء الذم كالظاىر أف يراد اب٢بق ﴾السماكات كاألرض كمن فيهن
كما قاؿ العبلمة األلوسي  ٦بازاين  كاإلسناد حقيقيان  االتباع كجعل عليو كآلو كسلم

 ختلت أصوؿال ٗبا يشتهوف فجاءىم أىواءىم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب اتبع لو ا٤بعُب آؿ ما 3كقيل
عند  من بو أرسل ما كالسبلـ الصبلة عليو تبديلو من ٧باؿ فرض كىو آبو ظاـ العتنا

 االمتناع خشية أك االتباع رجاء إجابتهم عن األطماع متسً حي  ك٤با. هللا تعأب
 ،من قبلهبذا  ٠بعنا ما مبلئكة ألنزؿ هللا شاء كلو أنت إال بشر مثلنا ماكقالوا3 

 أرسلنا كلقد﴿ تعأب فقاؿ ذلك ٫بو ُب للرسل كاف عما ا٣برب توقع موضع كاف
 هللا إبذف إال آبية أيٌب أف لرسوؿ كاف كما كذرية أزكاجا ٥بم كجعلنا قبلك من رسبل
 السماء من ينزؿ كتاب لكلقاؿ3  الضحاؾ عن ركل ابن جرير ﴾كتاب أجل لكل
 لوك٤با كانوا قد قالوا3  .الكتاب أـ كعنده كيثبت يشاء ما ذلك من هللا فيمحو أجل
خالف ما ٫بن عليو ك٤با نسخ ما تواطأان فيو، أجاب  ٤با ٧بقان  الرسالة دعول ُب كاف

ٍب عطف  ﴾الكتاب أـ كعنده كيثبت يشاء ما هللا ٲبحو﴿سبحانو عن ذلك بقولو 
 اآلايت إنزاؿ كمواقيت الوعيد آجاؿ ُب هللا مراد إهباـ من فيدهت ما ابعتبارعليها 

 يعلم كهللا لعباده هللا عن مبلغ ىو كإ٭با بذلك ابالشتغاؿ مأموران  ليس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أفك 
 نتوفينك أك نعدىم الذم بعض نرينك ما كإف﴿ فقاؿ عز كجل عباده بو ٰباسب ما

صلى هللا  لرسولو نصرتو إٔب سبحانو أرشد ٍب ﴾ا٢بساب كعلينا الببلغ عليك فإ٭با
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 على قادركبٌْب تعأب أنو  ىمانكأ من كل على كإعبلئهم اتبعو كمن عليو كآلو كسلم
 ابألمواؿ كالقدرة كالكثرة القوة من ٥بم ٤با يغلبوف أبهنم كالقاطعْب كانوا كإف الكفرة

 كليان  أمران  لنفسوسبحانو  أثبت ٍب ﴾أطرافها من ننقصها األرض أنٌب أان يركا أكٓب﴿
 أعظم ىي غيبة إٔب ابلعظمة التكلم أسلوب من الكبلـ الفتان  فقاؿ فيو ذلك يندرج

 كقد ﴾كهللا ٰبكم ال معقب ٢بكمو كىو سريع ا٢بساب﴿ األعظم ابالسم العظمة
 كاؼ كذلككاإلدابر  ابالنتكاسأعدائهم  علىحكم ك  كاإلقباؿ ابلغلب لرسلو حكم

 تقتضيو ما على جزاءه عمل لكل يعد ذلك مع كىو قدرتو سطوات من ا٣بوؼ ُب
 كإف ٢بكمو معقب ال مرـب ٕبكم ٰبكم ا٢بكمة ٗبقتضى ا٤بدبر تعأب كىو ا٢بكمة

 مكر الغابركف ابلرسل كأتباعهم فقد شيئان  عنهم يغِب ال فهو مكر ا٤باكرين اشتد
هبم مثل ما حاؽ أبضراهبم مكرىم سيحيق  ىؤالءك عليهم  كابالن  مكرىم فكاف

كقد مكر الذين من قبلهم فللو ا٤بكر ٝبيعا يعلم ما تكسب كل نفس ﴿ األكلْب
كسائل أف يتظاىركا على كقد يبلغ هبم ا٤بكر  ﴾كسيعلم الكفار ٤بن عقىب الدار

بعمالة عبد العزيز آؿ سعود لئل٪بليز كأف دمحم بن عبد الوىاب ليس إال  اإلعبلـ
ذلك العميل الذم تعود ا٤بسرحية إٔب ذكره! ليصرفوا الناس عن ا٢بقيقة الثابتة ُب 
القرآف فيكيدكا لو إببطاؿ خصيصية ما أتى بو، كالذم ييصدًٌقهم إ٭با يشهد شهادة  

الف كاذبة  ، فقد صرَّحت السنة الصرٰبة كاآلاثر ةالصحيح األخبار بو نطقت ماٚبي
كمسألة العمالة للغرب أبهنم ملوؾ األرض كرؤكس الكفر كىو ما ثبت ُب القرآف...

كىي ٙبمل  من أىم القضااي الٍب يسعى بنو إسرائيل إيصا٥با إٔب عقوؿ ا٤بسلمْب
 آاثران سيئة كنتائج خطّبة تؤدم إٔب تعطيل الكتاب كالسنة، كتفريغ الكتاب كالسنة

 كابالن  عليو اجتمعوا الذم مكرىمبٌْب تعأب أف  ك٤باُب قوالب حكاايت كأساطّب...
كيقوؿ الذين كفركا لست مرسبل قل كفى ابهلل شهيدا ﴿عطف عليو قو٥بم  عليهم

 إسرائيل بِب رؤساء3 كفركا الذين من ا٤برادك  ﴾بيِب كبينكم كمن عنده علم الكتاب
ا١بليل كاف الرسوؿ  ك٤با كاستمراره منهم ذلك ٘بدد على للداللة االستقباؿ كصيغة
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 ابلصدؽ لو الشهادة كانتاألعظم شاىدان على الوحدانية كمشاىدان كماؿ الفردانية ك 
 الذم ىو الكتاب كعآب. كبينهم بينو الشهادة جعلت كاذبوف أبهنم عليهم شهادة
 شهادتو ككجو الغيبية، كالعلـو ا٤بعجز النظم من عليو احتول كما القرآف علم عنده

 كتشريف...عليو نزؿ الذم القرآف ُب الواردة للرموز تفسّبه3 األفخم الرسوؿ برسالة
 يشرفنا أف تعأب هللا نسأؿ كتوفيقو، إليو تعأب هللا إحساف من القرآف بعلـو العبد

 ٩بن كٯبعلنا كا٤بفهـو ا٤بنطوؽ من فيو ما أسرار على للوقوؼ كيوفقنا العلـو هباتيك
حبيبو ركح األكواف كسيد اإلنس كا١باف  بربكة الوثقى بعركتو كٛبسك هبداه اىتدل

 .عليو أفضل الصبلة كالسبلـ ما كٌر ا١بديداف كاختلف ا٤بلىواف

يواجو األجياؿ تلو األجياؿ، يدعوىم إٔب طريق رشادو الًحب، كال كالقرآف ا٢بكيم 
ّبم كأداؤه البيا٘ب تبلغ خارقة من اإلعجاز ما يبلغو ُب كل جانب، فجانبو التعب

 ككجوهأعجز من نزؿ بلساهنم كىم من كانوا يتفاخركف ابللساف العريب ُب أسواقهم، 
 مقاـ ُب كإٯبازه كفصاحتو كلماتو كالتئاـ أتليفو حسن جهة من القرآف إعجاز
 أسلوبو كغرابة نظمو حسن من ذلك إٔب انضم ما مع جدان  ظاىرة كببلغتو اإلٯباز

 اإلخبار من عليو اشتمل ما إٔب ىذا كالنثر النظم قواعد خبلؼ على كونو مع
 أىل من أفراد إال يعلمو ال كاف ٩با ا٤باضية األمم أخبار من كقع ٩با اب٤بغيبات
 فوقع سيقع كٗبا عنهم أخذ كال منهم أبحد اجتمع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف يعلم كٓب الكتاب

 تبلكتو عند تقع الٍب ا٥بيبة مع ىذا كبعده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص زمنو ُب بو أخرب ما كفق على
 تيسر مع كسامعو قارئو على كالسآمة ا٤ببلؿ دخوؿ كعدـ سامعو تلحق الٍب كا٣بشية
 معاند أك جاىل إال ذلك من شيئان  ينكر كال لتاليو سرده كتسهيل ٤بتعلميو حفظو
 القرآف معجزات أظهر كمن القرآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب معجزات معظم أف األئمة أطلق ك٥بذا
 ٩بن يقع فلم ا٤بوت يتمنوا أف اليهود ٙبديو ذلك كأشهر اإلعجاز استمرار مع إبقاؤه
 الدين ٥بذا عداكهتم شدة مع أقدـ كال لذلك تصدل من خلف كال منهم سلف

 ...معجزة أكضح ذلك ُب فكاف عنو كالصد إفساده على كحرصهم
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 ﴾اتبع ا٢بق أىواءىم لفسدت السماكات كاألرض كمن فيهن لوك ﴿

 ﴾كلدينا كتاب ينطق اب٢بق كىم ال يظلموف﴿ ٤با ذكر سبحانو الكتاب الناطق اب٢بق
 ُب الندفاعها احمليي نوره ٲبسسها ٓب ا٢بق عن غمرة ُبأبهنا  قلوهبم كصف إٔب انتقل

 هبم فإذا كالتحقّب التوبيخ معو كتلقى األليم العذاب لتلقى تفيق حٌب الشهوات
 كالتيئيس كالتأنيب الزجر يتلقوف كىم مسَبٞبْب مستغيثْب اب١بؤار أصواهتم يرفعوف

 دكف من أعماؿ ك٥بم ىذا من غمرة ُب قلوهبم بل﴿ نصّب كل كمن ٪بدة كل من
 ٘بأركا ال ،ٯبأركف ىم إذا ابلعذاب مَبفيهم أخذان إذا حٌب، عاملوف ٥با ىم ذلك
 أعقابكم على فكنتم عليكم تتلى آايٌب كانت قد، تنصركف ال منا إنكم اليـو

كىو على  كتقطعونو القرآف هتجركف أم ﴾هتجركف سامرا بو مستكربين تنكصوف،
 رجٍ ا٥بي  يقولوف أم رجى أىٍ  مضارع ا١بيم ككسر التاء بضم ، كقيرئرجٍ ا٥بى  منىذا مشتق 

 ُب ألهنا اآلايتالكتاب الناطق اب٢بق أك  على عائد ﴾بو﴿ كضمّب، الفحش كىو
 إٔب لئلشارة ابلباء فعدم مستهزئْب معُبضمن  ﴾مستكربين﴿فيكوف  القرآف أتكيل

 كالنظر التدبر بعد ألهنم القوؿ تدبر بعد إعراضهم على تعأب كٖبهم ٍب، تضمينو
 أـ القوؿ يدبركا أفلم﴿ ذلك كسائر حراس كبعضهم ٦بنوف بعضهم قاؿ الفاسد
 بو يقولوف أـ منكركف، لو فهم رسو٥بم يعرفوا ٓب أـ األكلْب، آابءىم أيت ٓب ما جاءىم

 بْب الفرؽ ألف أيضان  توبيخكىذا  ﴾كارىوف للحق كأكثرىم اب٢بق جاءىم بل جنة
 فطرة ذم على ٱبفى ال ا١بنة ذم كبلـ كبْب بو جاء الذم ا٣بطاب كفصل ا٢بكمة

 ُب ركعي كقدكالضمائر ألىل الكتاب ابتداء كأما غّبىم كإف شاركوىم فيها فبالتبع 
 كالسبلـ الصبلة عليو بو كالباقياف ابلقرآف متعلقاف منها اثناف الٍب التوبيخات ىذه

 ٦بيئو ُب السبلـالصبلة ك  عليو حالو تعأب بْب ٍب ،األعلى إٔب األدٗب من الَبقي
 لوأم  ﴾أىواءىم لفسدت السماكات كاألرض كمن فيهنلو اتبع ا٢بق ك ﴿ اب٢بق
ا٢بق كُب تفسّب  الختٌل نظاـ العآب، ىؤالء ىول ٕبكم الرسوؿ بو جاء ما كاف

كاعَبض ابن عطية على ىذا القوؿ أبنو ليس من ٭بط  أقواؿ3 أك٥با3 هللا جل كعبل
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 عليو كصعب اتبع لفظة لو بشعت تعأب هللا اآلية ُب ا٢بق إف قاؿ كمن اآلية كقاؿ3
 استعارة ىي إ٭با الوجهْب كبل على االتباع لفظة ألف اآلية ُب ا٤بذكور الفساد ترتيب
 أمم كفر قرر قد تعأب هللا ٪بد فنحن كيقررىا ا٢بق يصوهبا أىواؤىم تكوف أف ٗبعُب

 كاف فلو الصواب ىو الذم نفسو ا٢بق كأما ٠باكات فساد ذلك ُب فليس كأىواءىم
، كالثالث3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالثا٘ب3 الرسوؿ األعظم . فتأملو شيء كل لفسد أىوائهم طبق

موافقان يشتهونو  فيما همالقرآف متابعان ألىوائ كرد لوأم  الكتاب الذم تقدـ ذكره
 كاألرض السموات أحواؿ لفسدتكما يعتقدكف  ٰببوف ٗبا نزؿلفاسد مقاصدىم ك 

 كما يعقل ما إٔب إشارة كذلك فيهن من ا٥بول كلفسد على ال اب٢بكمة جارية ألهنا
 من يكوف ىذا فعلى كالفساد الصبلح ُب يعقل ٤با اتبع يعقل ال ما ألف يعقل ال

 مربوبة كىي أرابابن  جعلت أبف ا٤ببلئكة من السموات ُب من على يعود ما الفساد
 البشر عقوؿ تفسد بعبادة غّب هللا كإحداث عقائد اإًلنسمن ُب األرض من  كفساد
 فيكوف ذلك عدا ما فساد كأما فيطغوا يطاعوا أبف فيكوف ا١بن فساد كأماكلهم 

...قاؿ اإلماـ عليهم ا٤بدبرين فساد فعاد العقوؿ بذكم مدبركف أبهنم التبع كجو على
 ىو كىذا .ا٤بستقيم كاألمر الصواب بو يراد ىنا كا٢بق استعارة ىنا االتباعابن جزم3 

 كيستقيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسوؿ األعظم  بو جاء الذم ،قبل ا٤بذكور يكوف أف على األجرل
 كذلك ىؤالء ىول ٕبكم كاف لو فيهن كمن كاألرض السماكات فساد ىذا على
 سوقو من قصدت الٍب الكلم عن مواضعو كغّبكا معانيو كحرفوا شركاء هلل جعلوا أهنم

كالتوحيد، قاؿ اإلماـ حقائقو كبدلوا معُب اإلسبلـ   عن  كأبعدكه شرعو من كأريدت
 لو أم ﴾اب٢بق جاءىم بل﴿ قو٥بم ُب قبل ذكر الذم ا٢بق أنو كالظاىر أبو حياف3

كقاؿ . شران  النقلب أىواءىم متبعان  كالتوحيد اإلسبلـ من الرسوؿ بو جاء ما كاف
يناىم بذكرىم فهم بل أت﴿كُب قولو . أىواءىم القرآف من نزؿ ما اتبع لو أم بعضهم3

 ﴾أىواءىم ا٢بق اتبع كلو﴿ قولو ُب الفرض اقتضاه ٤با إبطاؿ ﴾معرضوفعن ذكرىم 
 ذكر ىو الذم ابلقرآف كجهو على ا٢بق إليهم فأبلغنا أىواءىم ا٢بق يتبع ٓب بل أم
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 ُب ٦بازان  استعمل ألنو ابلباء ﴾أتيناىم﴿ فعل كعدم ،سباهتا من عقو٥بم يوقظ ٥بم
 ا٠بان  يكوف أف كٯبوز التذكّب ٗبعُب مصدران  يكوف أف ٯبوز ر، كالذًٌككالتوجيو اإلرساؿ
 إٔب الذكر كإضافة الرابنية الكتب شأف كىو عنو غفل ٗبا سامعو يذكر الذم للكبلـ

 اإلتياف على إعراضهم لتفريع كالفاء ا٤بصدر مفعوؿ إٔب اإلضافة من لفظية ضمّبىم
 إليهم أرسلنا كا٤بعُب عنو إعراضهم ابلذكر إليهم اإلرساؿ على فتفرع أم إليهم ابلذكر
 حْب سألوه الذم الذكر أم معنوية ضمّبىم إٔب الذكر إضافة3 كقيل ليذكرىم القرآف
 الذكر فيكوف ﴾ا٤بخلصْب هللا عباد لكنا األكلْب من ذكران  عندان أف لو﴿ يقولوف كانوا
 فاء الوجو ىذا على كالفاء بو يتذكركف ما أم الفاعل ٗبعُب مصدران  ىذا على

 عن كالتعبّب، سألوه الذم ذكرىم عن فأعرضوا كتاابن  أعطيناىم قد فها أم فصيحة
 اجملركر كتقدٙب منهم كٛبكنو إعراضهم ثبات على للداللة اال٠بية اب١بملة إعراضهم

كما قالو صاحب  !عجب ٧بل عنو إعراضهم ليكوف بذكرىم لبلىتماـ عاملو على
 التحرير كالتنوير.

القرآن  تسمعوا لهذا وقال الذين كفروا ال
 والغوا فيه لعلكم تغلبون

 للمستخلفْب ىيأ أنو ذكرك الشيطاف  قرف عن القناع القرآف ُب سبحانو كشفى  ٤با
 ٥بم فزينوا الفحمة على النار استيبلء عليهم استولوا الشياطْب من أخداانن قرانء أم 

 دبٌركا ؛ىاكإنكار  اآلخرة أمور من خلفهم كما كشهواهتا اينالد أمور من أيديهم بْب ما
 بعضهم فقاؿ العقوؿ كيسلب القلوب يغلب ألنو فهمو عن الناس منع ُب تدبّبان 
بػيٌْب  إذا لو تسمعوا الأم ال تسمعوا ٥بذا القرآف كالغوا فيو لعلكم تغلبوف 3 لبعض
 فبهذا للناس مفهومة تصّب أف عن القرآف قراءة لتخرجوا أيخىر أبشياء الناس لواكأشغً 

 قد قريش كفار كاف كإذا قرانئهم، تزيْب عن انشئ القوؿ كىذا! تغلبوهنم الطريق
ٰباكلوف أف يصرفوا القلوب  علماء بِب إسرائيل فإف القرآف ىذا عن أتباعهم صرفوا

عن ىذا القرآف ٗبا ينزلونو للناس من رسائل كفتاكل ككتب كمطوايت، كال يدىعوا 
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أىل ا٢بق ييقيموف ا٢بجة كيزيلوف الشبهة ألهنم يوقنوف أف حجة خصومهم أهنض 
فهم يسَبكهنا كيدافعوهنا ال ٗبثلها كلكن أبساليب من الكذب كالبهتاف! فإذا أعيتهم 

كا بوارؽ ا٢بق ٚبفق خشوا أف يعم نورىا الناس الذين فيهم بقية من خّب ا٢بيل كرأ
كرشد؛ فيعدلوف إٔب لغو الكبلـ كينفخوف ُب أبواؽ اإلعبلـ كاللغو كا١بعجعة لعلهم 
يغلبوف بذلك على حجج ا٢بق كيغمركف القوؿ الصاّب ابللغو، ككذلك شأف دعاة 

كا٢بجة ٗبا يستطيعوف من ٚبويف  الضبلؿ كالباطل أف يكٌموا أفواه الناطقْب اب٢بق
 حسيان  األمم السابقة معجزات أكثر تعأب جعلقد ك كتسويل كترىيب كترغيب! 

 فهمامهمأ ككماؿ لذكائهم عقليان  األمة ىذه معجزات كأكثر، بصّبهتم كقلة لببلدهتم
 ككانت الدىر كجو على ابقية الشريعة ىذه ك٤با كانت كاألنبياء، هبا صاركا الٍب

 أكرده فيما تفكر من، ك ابقية مثلها معجزاهتا أكثر جعل مبتذلة، غّب ابقية العقليات
 اطلع عبارة، أبكجز األمم حكماء أفهاـ بعضها عن قصرت الٍب ا٢بكم من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 آية كىو القرآف ىذا ا٤بعجزات من بو تعأب هللا خصو ك٩با عجيبة! أشياء على

صلى دعاىم قد ك  األرض، ُب مبثوثة الدىر على ابقية انطقة صامتة عقلية حسية
 ما قدركا فلو للرسالة علمان  عجزىم فجعلفعجزكا  معارضتو إٔب هللا عليو كآلو كسلم

غّب أف ىذا القرآف ليغلبوه!  أمره كتوىْب نوره إطفاء ُب كل شيء بذلواقد ك  أقصركا
و ُب ثنااي قوؿ يظل ىو الغالب بذلك السلطاف الغالب، كما إف تعرض اآلية من

البشر حٌب تستوٕب على ا٢بس الداخلي ُب الًفطىر كتنحي ما عداىا من قوؿ البشر، 
 ٍب يبقى كراء ذلك كبلـ ىذا القرآف ا٤بوجز لفظو ا٤بعجز نظمو احملكم أتليفو...

 ُب ﴾على علم﴿ كقولوالضمّب لبِب إسرائيل،  ﴾كلقد اخَبانىم على علم على العا٤بْب﴿
ى عل هبم ا٤بعنٌية يةاإل٥ب كابلكتب كاالستخبلؼ ا٣بّبة ٗبكاف عا٤بْب أم ا٢باؿ موضع

يثاؽ أ٩بي ٗب حتالوا عليها كحاٌدكا هللاوا ما فيها، ٍب اكجو ا٣بصوص إذ أهنم درس
 الدكلة حقيقة ُب الناس أخطأ كقدللهجرة.  5511ري٠بت خطوطو عاـ  عا٤بي

 بل ا٢بق عن كمائلة فاسدة ظنوف ىذهك ! للغرب تبعيتها كظنوا السعوديةالوىابية 
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 كا٢بق األرض، ملوؾ أهنم ركاآلاث اآلايت بو كتنطق االعتبار طرؽ لو تشهد الذم
 احملرفة كاإل٪بيلة التوراتية عقائدىم كنتاج كمددىم إسرائيل بِب ظهّب ىو الغرب أف

 فهمو كمصدر كالنفسي الذىِب كخزانو العقائدم عمقو ىم إسرائيل بِب فإف
 كتوٮبوا ا٤بعركة موضع فقدكا ا٤بسلمْب أذىاف عن ا٤بسألة ىذه غابت ك٤بٌا و،كمعارف

ابب ما  -ماـ البخارم ُب صحيحو اإل ركل !كاتبعوىم فأطاعوىم أخبلء األعداء
صلى هللا عليو كآلو  النيب أف عنو هللا رضي سعيد أيب عن -ذكر عن بِب إسرائيل 

بذراع حٌب لو سلكوا جحر لتتبعن سنن من قبلكم شربان بشرب كذراعان »3 قاؿ كسلم
يعِب فمن  «فمن؟»قلنا3 اي رسوؿ هللا اليهود كالنصارل؟ قاؿ3  «ضب لسلكتموه

 كسبل مناىجهمك  طرقهم3 ٝبع سنة كا٤براد السْب بضمغّبىم؟ كالسنن3 يكوف 
 منوا٥بم على3 أم بفتح السْب نسخة كُب .دينهم تغّب من ابتدعوىا الٍب أفعا٥بم
بِب  من ا٤بشهوركف الغالبوف أهنم -كهللا كرسولو أعلم  - كا٤بعُب. حا٥بم كطبق

ألف النيب كاف يبعث إٔب قومو خاصة  ا٤براد فهم "قبلكم نمى " أطلق فإذا إسرائيل
كما دؿ عليو اللفظ اإلطبلؽ   عند االعتبار ُب من األمم كبل شيء غّبىم كافف

مصنف عبد يهود كنصارل بِب إسرائيل كما جاء ُب  راد هبم3ا٤بف "ن قبلكممى "النبوم 
لتتبعن سنن بِب »3 من حديث أيب سعيد ا٣بدرم مرفوعان  مسند أٞبدالرزاؽ ك 

إسرائيل شربان بشرب كذراعان بذراع حٌب لو دخل رجل من بِب إسرائيل جحر ضب 
 اإلماـ الَبمذم عن عبد هللا بن كركل «لتبعتموه فيو»كقاؿ مرة3  «لتبعتموىم فيو

لى بِب إسرائيل حذك ليأتْب على أمٍب ما أتى ع»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعمرك قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
 ابتدعوىا الٍب الدايانت أمور ُب كىذا كناية عن شدة ا٤بوافقة ٥بم «النعل ابلنعل

 3قيل كأنو ،الذم كضعوه لفارس كالرـك ال ُب ظاىر الكفر كفركعها، أبصو٥با
 كتتٌبعوهنم فيما أحدثوا لكم من األمور آاثرىم قتفوفت كأنتم أمر كل ُب بوعوفتٍ مى 

ىا ٥بم، و اختلقكالعقائد الٍب  لعوائداُب كما اتٌبعتهم فارس كالرـك   كالبدع كاألىواء
صلى هللا عليو  النيب قوؿ اببُب ُب صحيحو كيؤيٌده ما أخرجو اإلماـ البخارم 
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 أيب ابن حدثنا يونس بن أٞبد حدثنا "قبلكم كاف من سنن لتتبعن"3 كآلو كسلم
ال تقـو الساعة حٌب »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ا٤بقربم  عن ذئب

فقيل3 اي رسوؿ هللا كفارس  «أتخذ أمٍب أبخذ القركف قبلها شربان بشرب كذراعان بذراع
؟ فقاؿ3  ٗبا أخذ القركف »كُب ركاية األصيلي3  «كمن الناس إال أكلئك؟»كالرـك

؟ فارس فعلت كما3 اإل٠باعيلي ركاية كُب «قبلها كا٤بعُب3 ال تقـو الساعة  كالرـك
أك أف بِب إسرائيل سٌنوا ُب  ِب إسرائيل كما كقع لفارس كالرـكحٌب تسّب أمٍب بسّب ب

كمفهـو ا٢بديث يدؿ على اتٌباع  ،ا٤بسلمْب أذىاف هبا اغزك لي عوائد الفرس كالرـك
ف ألف ميلك الببلد منحصر ف ا٤بشهوراتاكما فعلت األمتسنن بِب إسرائيل   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأمتو 

 البخارم فهمو ٩با كىو ،ُب بِب إسرائيل كٝبيع من عداىم من األمم ٙبت حيكمهم
كما يتبادر  للغرب تبعان  ليسوا مأهن كا٣ببلصة. إسرائيل بِب ذكر3 ابب ُب خرجو إذ

كاالتٌباع ىو شأف ا٤بغلوب  .كهللا كرسولو أعلم ،٥بم تبعه  الغرب بلإٔب أذىاف العمـو 
ُب االقتداء بغالبو كشأف احملكـو مع ا٢باكم، فالناس على دين ملوكهم، كا٤بغلوب 
مولع أبدان ابالقتداء ابلغالب ُب شعاره كشرعتو كمنهاجو ك٫بلتو كعوائده، كالسبب 
ُب ذلك أف النفس أبدان تعتقد الكماؿ فيمن غلبها كانقادت إليو ال سيما إذا تظاىر 

ن هللا تعأب ٗبا كقر عندىا من تعظيمو، كأحياانن تنقاد النفس للغالب ٤با تغالط بدي
بو من أف انقيادىا ليس لغلب طبيعي إ٭با ىو لصحة دين الغالب فإذا غالطت 
بذلك كاتصل ٥با اعتقادان فانتحلت عقائد كمذاىب الغالب كتشٌبهت بو فذلك ىو 

 ٙبت تكوف سوؼ األمة أف إٔب ءإٲبا ا٢بديث كُباالتٌباع كىذا راجع لؤلكؿ. 
 كالفرس الرـك ُب التحكم من ا٤باضية القركف ُب ٛبكنوا ٤بٌاك  إسرائيل، بِب سلطاف

 عوائد كسٌنوا ُب اجملتمع األكركيب! اإلسبلـ دكلة ٙبطيم ُب األمم ىذه استخدموا
أف الرـك قامت ثوراهتا بعد اللقاء مع ا٢بفاة  ٱبفىكال  !ا٤بسلمْب أذىاف هبا اغزك لي

العراة كأخذت حظها من ذلك التقسيم، كًمثلها فارس الٍب تشمل ببلد ما كراء 
النهر، كبذلك أضحت الدكلة العثمانية مسرحان للديمىى األكركبية كالركسية الٍب 
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قوطها تتحرؾ كفق إرادة قرف الشيطاف ٩با أدَّل إٔب اضمحبلؿ الدكلة كتدىورىا كس
كحركب سياسية تػيٌوجت بثورة بعد تفريغها من ركح ا١بهاد كإشراكها ُب ٙبالفات 

 جابر عن صحيحو ُب البخارم اإلماـ ركل .ـ5251سنة بدأت ُب ا٢بجاز  عربية
إذا ىلك قيصر فبل قيصر بعده، كإذا ىلك كسرل »3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن ٠برة بن

كعليو فإف قتاؿ الفرس كالرـك الذم نراه اليـو ىو من قىبيل قتاؿ  «فبل كسرل بعده
 ُب جاء ماك٫بوه ، أم3 العدك الذم يباشر القتاؿ أبمر سيده، كهللا أعلم ا٤بباشر
 مديها الشاـ كمنعت كقفيزىا، درٮبها العراؽ منعت»3 مسلم اإلماـ صحيح

 على مستولوف إسرائيل بِب أف معناهك  «كدينارىا إردهبا مصر كمنعت كدينارىا،
 جاء ما ٫بو على ا٣براج إٔب ىنا كاإلشارة، للمسلمْب ذلك حصوؿ فيمنعوف الببلد

 إذا أنتم كيف3 قاؿ عنو هللا رضي ىريرة أيب حديث من البخارم اإلماـ صحيح ُب
 - كالرـك العجم لغلبة كا٣براج ا١بزية منع3 ا٢بديث كمعُب ؟درٮبان  كال ديناران  ٘بتبوا ٓب

 عنو هللا رضي جابر حديث من مسلم ركل كما الببلد على - إسرائيل بِب شركاء
ىب ال أف العراؽ أىل يوشك3 قاؿ 3 قاؿ ذاؾ؟ أين من قلنا درىم، كال قفيز إليهم ٯبي
 كال دينار إليهم ٯبىب ال أف الشاـ أىل يوشك3 قاؿ ٍب ذاؾ، ٲبنعوف العجم قبل من

كييشاكل ىذا ا٢بديث  ..ا٢بديث..الرـك قبل من3 قاؿ ذاؾ؟ أين من قلنا مدم،
 هللا ٲبؤل أف يوشك»3 البزار مسند ُب الشريف قولو صلوات هللا كتسليماتو عليو كما

 «فيئكم كأيكلوف مقاتليكم يقاتلوف يفركف ال أسدان  ٯبعلهم ٍب العجم من أيديكم
بعد حركوا جيوش شركائهم ىذا األمر كاقع مشاىد ال ينكره أحد فإف بِب إسرائيل ك 

قصعتها  إٔب األكلة تداعى كما عليهم تداعوالغزك داير ا٤بسلمْب ك استحكاـ أمرىم 
 هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ثوابف  عنعند أيب داكد  ربُب ا٣بعن ذلك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقد أخرب ك 

 فقاؿ قصعتها، إٔب األكلة تداعى كما عليكم تداعى أف األمم يوشك»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 السيل  كغثاء  غثاء كلكنكم كثّب يومئذ أنتم بل3 قاؿ يومئذ، ٫بن قلة كمن3 قائل

 فقاؿ الوىن، قلوبكم ُب هللا كليقذفن منكم عدككم ا٤بهابة صدكر من هللا كلينزعن
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كالغثاء3 األعواد  «ا٤بوت ككراىية الدنيا حب3 قاؿ الوىن؟ كما هللا، رسوؿ اي3 قائل
 - تكونوف ه، أممع السيل متفرقة كل كاحد لوحدً  رالصغّبة من النبات الٍب تنحد

 ،الباؿ خفيفي ا٢باؿ، ضعيفي ،اآلماؿ مشتٍب متفرقْب -بسبب غياب خليفتكم 
 صدكر منا٤بهابة كا٣بوؼ كالرعب  كتينزع بسبب ما يبسط عليكم من الدنيا

  م، كهللا كرسولو أعلم.عدكك



113 
 

حقيقة  :خامسالالفصل 
 الشرك

 شرك الحكم وشرك العبادة

 هللا شاء كمن ا٤بخاطب بفهم ٨بتص ىو بل العامة يفهمو ٩با ليس مفهـو ا٢بكم
سلطاف األمة ابلكلية فدخل فيو ضاع  الذم ىذا الزمافُب خصوصان  تفهيمو تعأب

كالسياسة بْب العبادة كا٢بكم أك بْب الدين  الذم فصىل لطاف احملتلُب س ا٤بسلموف
 ككظيفة كقوامها، السياسة لب اإلسبلـ شريعة ُبالدين فصبلن قاطعان ُب حْب أف 

 العابثْب عبث من كحراستو ا٤بقررة أصولو عن كالذكد اإلسبلـ ٕبماية منوطة السياسة
كقواـ دعوة الرسل كٝبيع كقاعدتو  أساس الدين ىو ا٢بكمف ا٤بغرضْب، كىجـو

ك٥بذا ٪بد ا٤بتكلمْب يتحدثوف ُب العقيدة  ،يقو كصيانتوالشرائع جاءت ٢بفظو كٙبق
عن هللا سبحانو كتعأب كأ٠بائو كصفاتو كما يتحدثوف عن ا٣ببلفة كالرايسة كقواعد 
ا٢بكم، ك٪بد علماء األصوؿ أثناء تناك٥بم ألصوؿ األحكاـ كمصادر الشريعة 

تصوران  ماىية شرؾ ا٢بكم كشرؾ العبادةكحٌب نتصور يتناكلوف أيضان ا٣ببلفة كا٢بكم. 
كالذين ينقسموف إٔب قسمْب ُب ٝبيع  البشر أصناؼ كمراتب عرؼقيقان ينبغي أف ند
 ...متبوعوف كأتباع...ملوؾك٧بكوموف حكاـ3 على مر العصور كاألزمنة مالكا٤ب

 تنتظم فيها اـ سلطة كدكلةقي ن السنن الثابتة ُب األرضمع...ك وب...مؤل كرعا كشع
 ،حكاـ ٲبارسوف السلطة 3فكالناس ُب ىذه الدكؿ طبقتا ،التجمعات البشرية

كسيلتْب  قد دأب ا٤بلوؾ على استعماؿ، ك ك٧بكوموف ٛبارس عليهم السلطة
كسيلة قهرية سلطوية كىي ا١بند كالعسكر كالشرطة  3أساسيتْب إلخضاع الشعوب
يبذلوف ، كا٤بلوؾ الظا٤بوف ركحية تلقائية تتمثل ُب الدين ٗبختلف تشكيبلهتا، ككسيلة

كٛبنعهم من التسلط  ألهنا تتعارض مع مصا٢بهم ٥بيةلشرائع اإلا جهدىم ُب إبطاؿ
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فوا ليكيٌ  كالرىباف مع الكهافا٤بلوؾ كاألابطرة  واطألذلك يت ،على رقاب العباد
 شعوب أف ىذا ىو الدين ا٢بق فيخضع الناسالشرائع كفق أىوائهم كيقنعوا ال

من ىو  لؤلكاثف الشعائر التعبدية صرؼي ك ة، نظاـ الدكلة طواعيكلللسلطة الركحية 
ابلشراكة مع الكهاف كابلتوافق على مضامْب  عمل طبقة ا٤بتبوعْب من ا٢بكاـ

ُب جانب عبلقتهم مع  ابلتوحيد ر أىل الكتاب ا٢باضرينتظاى كأما ،كمعانيو الشرؾ
الذم ؾ الشر اعلم أف ، ك ةا٤بسلم مراسيم ر٠بية ٣بداع األمة بل يعدك كونوف ا٤بسلمْب

د أف خطاب الرسل كلذلك ٪ب كاأللوىية الربوبيةك  يةمكى ا٢بى  ىو شرؾا٢بكاـ  عليو
كأما خطاهبم لؤلتباع  ،تعأب ول الربوبيةاأللوىية ك حوؿ ٙبقيق  يدكر للحكاـ كا٤بئل

معتدكف على  م ألهنما٢بكاـ كعدـ ا٣بضوع ٥ب تْب3 األكٔب3 جهادحوؿ قضي فمداره
 ﴾أال لو ا٣بلق كاألمر﴿الذم استحقو بصفات الكماؿ كا١ببلؿ  سلطاف هللا تعأب

 كالقهر ابلسيادة ا٤بتفردت ىو الذم يستحق أف يكوف فا٣بالق الرازؽ احمليي ا٤بمي
كمعبوداهتم كمناىجهم الزائغة نبذ أدايهنم الباطلة  ، كاألخرل3األمر ٔبميع كا٤بلك

حركة ثورية ىدفها نزع ا٢بكم من فدعوة الرسل ىي الزائفة الٍب ال تنفع كال تضر، 
األرابب الباطلة كإعادتو إٔب الرب ا٢بق، كإخراج الناس من ا٣بضوع للملوؾ 

رب الرسل كاألنبياء  كاألرابب البشرية كإخضاعهم ٤بلك ا٤بلوؾ، كلذلك ٪بد أف ح
قاؿ ا٤بؤل من قومو إان لنراؾ ُب ﴿كىذا ا٤بعُب كرد ُب آايت عديدة  كانت مع ا٤بئل

قاؿ ا٤بؤل الذين كفركا من قومو إان لنراؾ ُب سفاىة كإان لنظنك من ﴿ ﴾ضبلؿ مبْب
قاؿ ا٤بؤل الذين استكربكا من قومو للذين استضعفوا ٤بن آمن منهم ﴿ ﴾الكاذبْب

أشد ا٢برب ألهنم  ا٢بقفا٤بؤل ٰباربوف أصحاب  ﴾أتعلموف أف صا٢با مرسل من ربو
د قاؿ الرجل العريب بفطرتو قك ، دكلة ا٢بق تعِب اهنيار ملكهميعرفوف أف قياـ 

يدعو الناس إٔب شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكسليقتو حْب ٠بع رسوؿ هللا 
أيب  لعموسيد الوجود كحبيب الرب ا٤بعبود قاؿ 3 ىذا أمر تكرىو ا٤بلوؾ! ك رسوؿ هللا

 «كتدين لكم هبا العجمها ٛبلكوف هبا العرب ياي عم، كلمة كاحدة تعطون»3 طالب
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 ﴾أفغّب هللا أبتغي حىكما كىو الذم أنزؿ إليكم الكتاب مفصبل﴿ كُب التنزيل العزيز
كالكبلـ مسوؽ من جهتو تعأب لتحقيق حقية الكتاب الذم نيط بو أمر ا٢بىكىمية، 

العادؿ كعلى  كا٢بىكىم أبلغ من ا٢باكم كأدؿ على الرسوخ ٤با أنو ال يطلق إال على
 ﴾أال لو ا٢بكم﴿ إٔب قولو ﴾إف ا٢بكم إال هلل﴿قولو كىو مرتبط ب نو ا٢بيكممن تكرر م

قل إ٘ب أمرت أف أكوف أكؿ من ﴿من قولو  ابتداء السورة من ا٤بقصود ىو كىذا
 ىذا فكاف ﴾هللا أف يهديو يشرح صدره لئلسبلـفمن يرد ﴿بقولو كهناية  ﴾أسلم

 كالعطف ابلتفريع نشأ اعَباض بينهما كما الصدر على العجز  رد  ٗبنزلة  االنتقاؿ
 قاؿ .الغرض ُب تفننان  بعض  ٕبجز  بعضها كأخذي  ا٤بعا٘ب تناسب استدعاه كا٢باؿ
 أبفضلهم السبلـ عليهم لى الرس ختمى 3 الزاد سفرة رسالتو مقدمة ُب األلوسي اإلماـ

اىػ. كىذا كاضح من  .مأك٥ب ُب النشأة قبل ىذه كسلم عليو تعأب هللا صلى كاف كقد
 عن سعد ابن ركاه «البعث ُب كآخرىم ا٣بلق ُب الناس أكؿ كنت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقولو 
"3 ا٤بقاصد" ُب قاؿ «البعث ُب كآخرىم ا٣بلق ُب النبيْب أكؿ كنت» مرسبلن  قتادة
 مرفوعان  ىريرة أيب عن كالديلمي تفسّبه ُب حاًب أيب كابن" الدالئل" ُب نعيم أبو ركاه
 كالبغوم" اترٱبو" ُب كالبخارم أٞبد أخرجو ،الفخر ميسرة حديث من شاىد كلو

 بْب كآدـ نبيان  كنت»3 بلفظ ا٢باكم كصححو" ا٢بلية" ُب نعيم كأبو السكن كابن
 أك كنت مٌب3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب قاؿ أنو3 ىريرة أيب عن كغّبه الَبمذم كُب «كا١بسد الركح

 حسن3 الَبمذم كقاؿ «كا١بسد الركح بْب كآدـ نبيان  كنت»3 قاؿ ؟نبيان  كتبت
 صحيحي كُب «كآدـ منجدؿ ُب طينتو»3 لفظ كُب أيضان  ا٢باكم كصححو صحيح،

 خاًب ٤بكتوب هللا عند إ٘ب»3 مرفوعان  سارية بن العرابض عن كا٢باكم حباف ابن
 كركاه نعيم كأبو كالدارمي أٞبد أخرجو ككذا «طينتو ُب ٤بنجدؿ آدـ كإف النبيْب

كآدـ بْب »3 قاؿ ؟نبيان  كنت مٌب هللا رسوؿ اي قيل3 قاؿ عباس ابن عن الطربا٘ب
 هللا نيب اي3 فيقولوف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  فيأتوف»كُب مصنف ابن أيب شيبة3  «الركح كا١بسد

 قبل كجدت حقيقتو أك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ركحو كىذه النصوص شاىدة أبف «كختم  بك  هللا  فتح 
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 مقصدىم كليس احملمدم ابلنور تسميتو علىالسادة الصوفية  يصطلح ما كىو غّبه
 كأب أـ من كلد الشريف جسده أف عاقل ٱبالف ال فإنو الشريف جسده بذلك

 .أعلمكرسولو  كهللا. األنبياء ٝبيع أجساد بعد

 الذم الكتاب دفٍب بْب ما ا٢بىكىمية ٯبمع النحو ىذا على التعبّب ﴾ا٢بكيم فكالقرآ﴿
 التفصيل من فيو ٗبا اإل٥بية الكتب من غّبه على كٰبكم معارضيو على ٰبكم

 مزيد فيو للقرآف الثابتة الكماؿ أكصاؼ بْب من ﴾ا٢بكيم﴿كصف  كاختيار. كالبياف
 ا٢بكمية الٍب براىْب من عليو اشتمل ما جهة من اإلعجاز إظهار ٗبقاـ اختصاص

مطلعها،  ُب التصريح من كقع ٗبا غّبىا ُب يكن ٓب بياانن  ُب ىذه السورة تعأب ابينه
 القرآف تعدؿ أهنا بلغِب3 »قاؿ ا٢بسن عنُب فضل يس ركل الدارمي ُب سننو 

 بقولو القسم جواب جاء ا٢بىكىمية إٔب الداعي ابلقرآف سبحانو أقسم ك٤بٌا «كلو
 كمعٌرضان  االبتداء كالـ التأكيد ٕبرؼ ا٣برب ىذا مؤكدان  ﴾ا٤برسلْب ٤بن إنك﴿

 كىو تتزاحم، ال كالنكت إنكارىم، لرد التقرير زايدة التأكيد ىذا كنكتة اب٤بكذبْب،
 هللا فأقسمإبنزاؿ ا٢بكم عربيان،  عقيب إخباره ﴾لست مرسبل﴿ قالوا حيث عليهم رد

ا٫براؼ كال  ال مستقيم طريق كعلى ،عباده إٔب بوحيو ا٤برسلْب ٤بن إنو3 ككتابو اب٠بو
ك٦بيء النظم الكرٙب اب١بملة اإل٠بية يقتضي أبف الوصف ا٤بذكور دائم ، فيو اعوجاج

 ﴾صراط﴿و غّب منفك عنو، كجاء التنكّب ُب ، الـز ذاٌب لرسالتملسو هلآو هيلع هللا ىلصاثبت لو 
 صراط على﴿ للتفخيم أم على صراط ال ييكتنىو كصفو، كال صراطى أقـو منو

صلى هللا  رسالتو إثبات بعد اإلسبلـ حقيقة إٔب اإًليقاظ3 منو كا٤بقصود ﴾مستقيم
 الصراط ىي الوحدانية أبف الًعلم3 كالغرض ،كهللا أعلم عليو كآلو كسلم

في ا٤ببهوت كاحملجوج...ا٤بستقيم  .ا٤بستقيم كيستعوج القوٙب ٱبي
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 الشعبو الرسل لطبقتي المإل خطاب

 نموذج إبراهيم عليه السالم

 كالذمذكر تعأب ُب سورة األنعاـ حواران مفصبلن دار بْب إبراىيم كبْب آزر كقومو، 
 على األب إطبلؽ كجاء إبراىيم، لعم اسمه  آزر أف العلماء من الغفّب ا١بم عليو عوَّؿ
 فذىكركا ﴾كإسحاؽ كإ٠باعيل إبراىيم آابئك كإلو إ٥بك نعبد قالوا﴿ تعأب قولو ُب العم

 ُب موضع أكؿ ُب اب٠بو مصرحان  آزر ذيًكر كقد عمهم، كىو األب بصيغة إ٠باعيل
 كعم   عليو، لداللتو ا٤بوضع ىذا يلي فيما أيهًبم ٍب األنعاـ سورة ُب ا٤بصحف ترتيب
عن صاحب البياف  كرد ما ٫بو على كاحد أصل من تشٌعبا لكوهنما أبيو مثل الرجل

 كإ٭با آابئي بقية فإنو خّبان  العباس بعمي استوصوا»3 الطربا٘ب عندُب ا٢بديث النبوم 
 براءتو كبعد مديدة ٗبدة موهتما بعد لوالديو إبراىيم دعا كقد «أبيو صنو الرجل عم
 يقـو يـو كللمؤمنْب كلوالدم ٕب اغفر ربنا﴿ العتيق للبيت كعمارتو كىجرتو عمو من

 ىذا السبلـ عليو منو يصح ٓب ا٢بقيقي أبوه ىو ا٥بالك كاف فلو ﴾ا٢بساب
 ٦بازان، ابألب عنو ا٤بعرب الكافر العم ىو ا٥بالك أف يظهر فالذم أصبلن  لو االستغفار

 صحيح كُب ا٤بغايرة، إٔب إشارة غّبىا ُب كابألب االستغفار آية ُب ابلوالد كالتعبّب
كقد كرد ُب ا٢بوار لفظ األصناـ . ٥بب أاب عمو أراد «النار ُب كأابؾ أيب إف»3 مسلم

 صنم كل ُب3 »قاؿ أنو عباس ابن عن ا١بوزم ابن كذكر ﴾أتتخذ أصنامان آ٥بة﴿
إ٭با تعبدكف من ﴿كُب آية العنكبوت لفظ األكاثف  «فيكلمهم للسدنة يَباءل شيطاف

كل ما لو جثة   3لساف العرب قاؿ صاحبكالوثن كما  ﴾دكف هللا أكاثان كٚبلقوف إفكا
صلى هللا  النيب أتت امرأة أف داكد أيب سنن كُب معمولة، كالصنم الصورة ببل جثة،

 مكافه  ككذا، كذا ٗبكاف أذبح أف نذرت إ٘ب هللا رسوؿ اي3 فقالت عليو كآلو كسلم
 ال،3 قالت «لوثن»3 قاؿ ال،3 قالت3 «لصنم» قاؿ ا١باىلية، أىل فيو يذبح كاف
كقد يطلقاف على كل ما عبد من دكف هللا، كعربَّ القرآف عن  .«بنذرؾ أكُب»3 قاؿ

فالصور كالتماثيل ترمز  ﴾فجعلهم جذاذان ﴿ىذه األلفاظ بصيغة العاقل كقولو تعأب 
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فإذا مات  لوؿـ إبراىيم يعتقدكف بعقيدة ا٢بإٔب ملوؾ تسٌنموا ذركة الربوبية، ككاف قو 
ل كالزىرة كالشعرل، ركحو ُب كوكب! كمن تلك الكواكب3 مثر  حلتعظيمهم 

ككانوا ييصٌوًركف الصا٢بْب كيدعوف إٔب عبادهتم! ٍب شابو بنو إسرائيل االمرباطورايت 
ا٢باكمة ُب عقائدىا كابلغوا ُب تعظيم ا٤ببلئكة كالنبيْب فصوركا ٥بم الصور، كبنوا 

 هللا كاصفْب عبادهتمداعْب إٔب  يْب كالصا٢بْب ا٤بساجد كالكنائسعلى قبور النب
كإذ قاؿ إبراىيم ألبيو آزر أتتخذ ﴿ ستفهاـ ُب قولوكاال. فيهم كاالٙباد اب٢بلوؿ تعأب

كإذا كاف إبراىيم صاحب ، ألستاره كأحوالوفعالو ككشف إنكار أل ﴾أصناما آ٥بة
ا٢بنيفية األكٔب فبل بد من البحث ُب إدراؾ طبيعة الشرؾ كعبلقة األصناـ 

 ـ كٛبثل صورىا ا٤بتجددة مع األتباعكالكواكب هبا، كال بد من ٙبديد معُب األصنا
الذين أدخلوا التحريف على ا٢بنيفية كزعموا  كا٢بكاـ ، كصورىا مع ا٤بلوؾكالرعااي

اتٌباعهم ملة إبراىيم كقد أخطؤكىا، كاآلايت تربط بْب الرؤية الصحيحة للكوف كبْب 
التوحيد! كا٢بفاة العراة ٓب ييشٌوىوا التوحيد فحسب بل أقاموا النظرايت العلمية على 

كا خلق هللا كصٌوركا األرض كالسماكات بشكل ميش وَّه ال يليق ابلكماؿ ا٣بدعة كغّبَّ
 يو شرؾ ا٢بكم كبْبيربط بْب شرؾ العبادة الذم قاـ عل كالنظم ا١بليلاإل٥بي! 

فلما جن عليو الليل رأل كوكبا ﴿توحيد الربوبية كبْب الرؤية الصحيحة للكواكب 
 الٍب التجسيمية الرؤية تعجيب يدحضكاستفهاـ إنكارم  سؤاؿكىو  ؟﴾قاؿ ىذا ريب

 من بدأت قد إبراىيم رسالة تكوف ما كعند ،كاجملوسية الٍب كانوا عليهايعتقدكهنا 
 ا٤بطلق التساؤؿ من بدأت الٍب ا٢بنيفية تتضمن البداية ىذه فإف التساؤالت ٚبـو
 أف كيبدك! كالبحث التمحيص من ا٣بإب ا٤بسبق القبوؿ كرفض الكونية ا٢بقائق أماـ
كاف ُب أعيادىم الٍب ٯبتمعوف فيها ُب أايـ كليإب تتعلق بظهور تلك   ا٢بدث ىذا

كاللفظ ُب  ﴾ىذا ريب﴿الكواكب فلما ظهر الكوكب قاؿ إبراىيم مستفهمان مستنكران 
كالتعرض لوصف الربوبية لئليذاف صوتو ك٢بنو يشرح معناه كيَبؾ للقلم البياف، 
اىيم على قومو بكلمة معجزة بليغة بكماؿ قبح ما ارتكبوه من اإلشراؾ، كقد ردَّ إبر 
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برئ فيها من ربوبية الطواغيت أبسلوب الداعية ا٢بكيم اكتفى فيو بفهم ا٤بخاطبْب 
 زاؿ إذا الكوكب ألف ﴾ال أحب اآلفلْب﴿على كجو ال يورثهم مزيد غضب إذ قاؿ 

 تدرج ٍب لئل٥بية، يصلح ال كذلك يكوف كمن كا٤بعزكؿ يصّب سلطانو كذىب نوره
 القـو من ألكونن ريب يهد٘ب ٓب لئن﴿ بضبل٥بم التعريض إٔب ا٣بطاب حسن ُب معهم

 من ٛبكنان  كأشد نفسو ُب كأكقع التصريح من بو اب٤بعرض أبلغ كالتعريض ﴾الضالْب
 ٍب...عليو الذم ا٣بطأ على التنبو إٔب كأدعى النقياده كأجلب فيو أثران  كأعظم قلبو

 على مستفهمان  للشمس كقولو إ٥بيتو، انتفاء على بو فاستدؿ القمر أفوؿ إٔب ترٌيث
 أكرب الشمس ُب حلَّ  الذم ٭بركد يكوف كيف أم ﴾أكرب ىذا﴿ اإلنكار جهة

 السؤاؿ يستخدـ السبلـ عليو كإبراىيمككانوا يقولوف اب٢بلوؿ!  هللا؟ من كأعظم
 فنٌبو! العقوؿ ُب تعششت الذم الفكر أكاثف ا٢بقيقية األكاثف ٥بدـ كسيلة ليكوف
 كا٤بتبوعْب األتباع كاجو ٍب كاالستدالؿ، النظر طريق إٔب كأرشدىم ا٣بطأ على األتباع

 تقبل ال صرٰبة كاضحة عقيدتو ألف العبارة بصريح منهم برئ أف بعد الثالثة ا٤برة ُب
اي قـو إ٘ب برمء ٩با تشركوف، إ٘ب كجهت كجهي للذم فطر  قاؿ﴿ كا٤بداىنة التمييع

كىذه ا٤بفارقة كا٤بباينة كالقطيعة  ﴾السماكات كاألرض حنيفا كما أان من ا٤بشركْب
كا٤بواجهة ىي العدك اللدكد ٤بن ٰبَبفوف ا٤براكغة كيدينوف ابلتقية كٯبيدكف تركيض 

اجهوىم كٯبادلوىم البشرية كتطويع النصوص الشرعية! ككاجب ا٤بسلمْب أف يو 
ابألخشن من هتجْب دعوهتم كتبيْب عقيدهتم كتوىْب شبهتهم أسوة إببراىيم 

كحاجو قومو قاؿ أٙباجو٘ب ُب هللا كقد ىداف كال أخاؼ ما تشركوف بو إال أف ﴿
 ُب مغالبتو ُب شرعوا أم ﴾يشاء ريب شيئان كسع ريب كل شيء علمان أفبل تتذكركف

 ابلتخويف كأخرل التقليد حضيض ُب كاقعة فاسدة أدلة إبيراد اترة التوحيد أمر
إٔب ا٢بق ككشف  هللا ىدا٘ب أف بعد إايم حملاجتكم جدكل ال فأجاب أبنو كالتهديد

قصتو على ما قبلها  كفيو إشعار بنفاقهم كيؤكده عطفي  ٕب ما أنتم عليو من الشرؾ
قل أندعوا من دكف هللا ما ال ينفعنا كال ﴿أىل النفاؽ أكلياء الشيطاف من أحواؿ 
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كالذم استهوتو الشياطْب ُب األرض  بعد إذ ىداان هللاا على أعقابن يضران كنرد
قل إف ىدل هللا ىو ا٥بدل كأمران لنسلم  حّباف لو أصحاب يدعونو إٔب ا٥بدل ائتنا

عن كهنى  ا٤بستخلفْب نفاؽ عن التوبة سورة ُب تعأب كشف ٤بٌاك  ﴾لرب العا٤بْب
 فقاؿ كإخبلفو الوعد الذم ىو صفة ا٤بنافقْبآزر  نفاؽ أشار إٔب ،االسغفار ٥بم

 كعده كاف أنو كذلك ﴾إايه كعدىا موعدة عن إال ألبيو إبراىيم استغفار كاف كما﴿
دؿ  كما ذلك لو تبْب ٍب نفاقو يعلم كٓب ا٤بغفرة لو هللا فسأؿ اآل٥بة عبادة يَبؾ أف

 بشقاكتو ـوأنو منافق ٧بكلو أم تبْب  ﴾منو تربأ هلل عدك أنو لو تبْب فلما﴿ قولو عليو
 ا٤بغفرة لو ٛبُب فإنو ﴾ريب لك سأستغفر عليك سبلـ قاؿ﴿ قولو كأما، مقضي بغوايتو

 تعليل بو يلوح كما اإلٲباف إٔب كيهديو للتوبة هللا يوفقو أف كىو سببها ابستدعاء
 بو اإلقباؿ ابالستغفار القصد فإف ﴾الضالْب من كاف إنو﴿ بقولو ﴾أليب كاغفر﴿ قولو
 ألستغفرف ألبيو إبراىيم قوؿ إال﴿ قولو ُب كاالستثناء. للغفراف ا٤بوجب اإلٲباف إٔب
هم ُب ا٢بكم أظهر مزيد ٤با خوفوه بطش شركائك ...االستدراؾ معُب ُب منقطع ﴾لك

كال أخاؼ ما تشركوف بو إال أف يشاء ريب شيئان كسع ﴿ثقتو ابهلل كعدـ مباالتو هبم 
 أشركتم أنكم ٚبافوف كال أشركتم ما أخاؼ كيفف،  ك أفبل تتذكر ريب كل شيء علمان 

، تعلموف كنتم إف ابألمن أحق الفريقْب فأم سلطاان عليكم بو ينزؿ ٓب ما ابهلل
كاألمن ىو  ﴾مهتدكف كىم األمن ٥بم أكلئك بظلم إٲباهنم يلبسوا كٓب آمنوا الذين

 
ى
 هلل فا٢بمدكينشدكنو كال ٯبدكنو أىل الكتاب حولو  يدندف الذمطلب ا٤بفقود ا٤ب

 .كال يرجى إال خّبه غّبه رب ال ٞبدان يليق ٔببللو كعلو شأنو بو علينا أنعم الذم
 كاحد كقت ُب متشاهبْب بشيئْب العمل ُب ٦باز ىنا كىو ٱبلطوا أم يلبسوا كمعُب

 هللا من مستأنفتبكيت ٥بم كٯبوز أف يكوف  من صفات ا٤بنافقْب، كالكبلـ كاللبس
 إبراىيم لقوؿ تصديقان  ابتدائيان  استئنافان  مستأنفة ا١بملة فتكوف حكم البتداء تعأب

كُب ذكر ىذه القصة توٌرؾ على ا٢بفاة العراة إذ كانوا على ا٢بالة الٍب  .عليو السبلـ
كقاؿ ا٤بفسر األعظم نعاىا جدىم إبراىيم على قومو ككفى بذلك حجة عليهم. 
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عن عبد هللا بن مسعود ُب صحيحو اإلماـ البخارم ُب تفسّب اآلية كما ركاه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كقالوا أينا ٓب يلبس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذه اآلية شق ذلك على أصحاب النيب هنع هللا يضر قاؿ3 ٤با نزلت ى

إنو ليس بذاؾ أٓب تسمعوا إٔب قوؿ لقماف البنو »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٲبانو بظلم؟ فقاؿ رسوؿ هللا 
عظيم فإف التوحيد ىو العدؿ الظلم ىو الككما أف الشرؾ  «إف الشرؾ لظلم عظيم

شهادة أف ال »قاؿ3  ﴾إف هللا أيمر ابلعدؿ﴿قاؿ حرب األمة ُب قولو تعأب القوٙب كما 
كىذا تفسّبه ألكؿ ما يتناكلو العدؿ فإف التوحيد أعدؿ العدؿ كعنو « إلو إال هللا

كُب سورة الصافات ٯبيء التساكؽ بْب قصة نوح كإبراىيم  تتفرع فصوؿ العدؿ.
فإبراىيم من شيعة نوح على تباعد الزماف بْب الرسولْب  ﴾كإف من شيعتو إلبراىيم﴿

إذ جاء ﴿كيشَبكاف فيو  حد الذم يلتقياف عندهكالرسالتْب كلكنو ا٤بنهج اإل٥بي الوا
، كالتعبّب ابلسبلمة يوحي ابالستسبلـ ا٣بالص ُب تعلقو ٗبواله ﴾ربو بقلب سليم

إذ قاؿ ﴿بو ابهلل كحده كذلك حْب فاصلهم ٍب كاجههم متوكبلن على مواله، معلقان قل
 ﴾ألبيو كقومو ماذا تعبدكف، أئفكا آ٥بة دكف هللا تريدكف، فما ظنكم برب العا٤بْب

كىو استفهاـ أريد بو التوعد كاإلنكار كالتوقيف على ا٣بطأ، أم فما ظنكم بكنو 
الربوبية؟ فإنكم جاىلوف الصفات الٍب تقتضيها كُب مقدمتها الوحدانية ُب ا٢بكم، 

جل ُب أمة...كاحد أماـ أمة...فرد يواجو أمة ٔبيوشها كأزالمها كمطارقها فإبراىيم ر 
ُب ربوبيتهم، كٰبرض الشعب  ساداتباع ُب عبادهتم، كيزلزؿ الكنّباهنا...يواجو األت

فراغ إٔب آ٥بتهم فقاؿ أال ﴿أبسلوب عميق التأثّب ٱباطب الفطرة كيوقظ الضمّب 
إليو  - عوافاأل أم - ابليمْب، فأقبلوا أتكلوف، مالكم ال تنطقوف، فراغ عليهم ضرابن 

 - عيافاأل أم - يزفوف، قاؿ أتعبدكف ما تنحتوف، كهللا خلقكم كما تعملوف، قالوا
كقد حيكي  ﴾ابنوا لو بنياانن فألقوه ُب ا١بحيم، فأرادكا بو كيدان فجعلناىم األسفلْب

ككنا بو عا٤بْب، إذ كلقد آتينا إبراىيم رشده من قبل ﴿ُب سورة األنبياء  نظّب ذلك
قاؿ ألبيو كقومو ما ىذه التماثيل الٍب أنتم ٥با عاكفوف، قالوا كجدان آابءان ٥با 

أم آتيناه رشده من قبل أف نؤٌب موسى كىاركف الفرقاف، ككجو ذكر ىذه  ﴾عابدين
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كالعكوؼ للتماثيل لكن  - على كحدة الصيحف ككحدة ا٤بواجهة القبلية التنبيو
كقد كاجو إبراىيم صنفْب من الناس،  - ص الٍب ترمز إليهاالقلوب تتجو لؤلشخا

 م أتريدكفأ ﴾أئفكا آ٥بة دكف هللا تريدكف﴿األكؿ3 ا٤بتبوعوف ا٤بستخلفوف ُب األرض 
فراغ إٔب آ٥بتهم فقاؿ أال ﴿. كاآلخر3 األتباع ا٤بستعبدكف ُب ا٢بكم من دكنو إفكان  آ٥بة

ابلتقليد الذم يوجب مزيد النكّب كأنو فأجابوه ...أم آ٥بتهم ُب العبادة ﴾أتكلوف
 كما أقبح ىذا التقليد الذم ىو دأب كل ،ئهم اقتدكا بو من غّب ذكر برىاففعل آاب

كغايتو أف  هتااف سؤالو إايىم عن عبادكك ! عاجز ٧بجوج كديدف كل معاند ١بوج
يذكركا شبهة ُب ذلك فيبطلها، فلما أجابوه ٗبا ال شبهة ٥بم فيو كبدا ضبل٥بم فبل 

فحكم ابلضبلؿ على  ﴾لقد كنتم أنتم كآابؤكم ُب ضبلؿ مبْب﴿جـر أجاهبم بقولو 
كبْبَّ ٥بم فساد التقليد كأف الباطل ال يصّب حقان بسبب كثرة  عيافكاأل عوافاأل

تبعدكف أف ٯبرم مثل ىذا اإلنكار عليهم مع كثرهتم كطوؿ ا٤بتمسكْب بو، ككانوا يس
العهد ٗبعتقدىم، فلما حىٌقق ذلك عليهم كٓب ٯبدكا من كبلمو ٨بلصان كرأكه اثبتان على 

كعيدؿ عن اإلخبار  ﴾أجئتنا اب٢بق أـ أنت من البلعبْب﴿اإلنكار فعند ذلك قالوا لو 
مبالغة ُب توغلو ُب ذلك  عنو بوصف العب إٔب اإلخبار أبنو من زمرة البلعبْب

ٕبيث يكوف قائلو معدكدان من الفريق ا٤بوصوؼ ابللعب، كجاء ىو ُب جواهبم 
قاؿ بل ربكم رب السماكات ﴿ابإلضراب عن قو٥بم كعىدىؿ إٔب بياف التوحيد 

كالضمّب ُب فطرىن لآل٥بة العاقلة ا٤برموز إليها ابلتماثيل  ﴾كاألرض الذم فطرىن
كجوابو عليو السبلـ  ،ا٢بجة عليهم كأدخل ُب إضبل٥بم إلزاـكاألصناـ كىذا أظهر ُب 

كارد على األسلوب ا٢بكيم، ككاف من الظاىر أف ٯبيبهم بقولو3 بل أان من احملقْب 
لينٌبو بو على أف إبطإب ٤با أنتم  ﴾بل ربكم رب السماكات كاألرض﴿فجاء بقولو 

ظركا إٔب ىذه الشنيعة عاكفوف عليو ٩با ال حاجة فيو لوضوحو إٔب الدليل كلكن ان
الشنعاء كىي أنكم تَبكوف عبادة ربكم كرب السموات كاألرض الذم فطر آ٥بتكم 
كتشتغلوف بعبادهتا دكنو، فأٌم ابطل أظهر من ذلك كأٌم ضبلؿ أبْب منو؟ كعُب 
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الذين شهدكا بتوحيد هللا ُب ا٢بكم كالعبادة،  ﴾كأان على ذلكم من الشاىدين﴿بقولو 
اب٢بجة القطعية كأنو ليس مثلهم ُب العجز عن  ا٢بكميةى إثبات د أنو قادر علكأكٌ 

إثبات الدليل اب٢بجة القطعية، كانتقل إٔب ذًكر إشراكهم ابلعبادة كأٌكد لؤلتباع أنو 
كاتهللا ألكيدف أصنامكم بعد أف ﴿قادر على تقطيع صور آ٥بتهم كٙبطيم أصنامهم 

كفيو إٲباء إٔب أنو  ﴾إليو يرجعوف تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إال كبّبا ٥بم لعلهم
عليو السبلـ احتاؿ ٥بذا األمر مع صعوبتو ليحتاطوا ُب ا٢بفظ فيكوف الظفر 
اب٤بطلوب أًب ُب التبكيت، ككاف ىذا منو عليو السبلـ عزمان على تنبيًو األتباع 

نو من فعل ىذا آب٥بتنا إ -األتباع  أم -قالوا ﴿كاإلرشاد إٔب ضبل٥بم ابلطريقة الفعلية 
فأتوا بو  -الرؤساء  أم - ٤بن الظا٤بْب، قالوا ٠بعنا فٌب يذكرىم يقاؿ لو إبراىيم، قالوا

ءأنت فعلت ىذا آب٥بتنا اي  -يعِب األتباع  -على أعْب الناس لعلهم يشهدكف، قالوا 
إبراىيم، قاؿ بل فعلو كبّبىم ىذا فسألوىم إف كانوا ينطقوف، فرجعوا إٔب أنفسهم 

الظا٤بوف، ٍب نكسوا على رؤكسهم لقد علمت ما ىؤالء ينطقوف، فقالوا إنكم أنتم 
قاؿ أفتعبدكف من دكف هللا ما ال ينفعكم شيئا كال يضركم، أؼ لكم ك٤با تعبدكف من 

حرقوه كانصركا آ٥بتكم إف كنتم  -م الرؤساء أ -دكف هللا أفبل تعقلوف، قالوا 
من غفلتهم كيثوبوا إٔب أف يستفيق األتباع عليو السبلـ كأراد إبراىيم  ﴾فاعلْب

قٌرر عبادة األصناـ ُب اجملتمع كجعل ٥با الذم  رشدىم ليثوركا على السلطاف األرضي
، ُب الوقت الذم هم ُب كحل شرؾ العبادةكيغرق كحية كي يستعبد األتباعقيمة ر 

تسٌنم فيو ذركة الربوبية! كمن كقف على ىذه النكتة البديعة عىًلم اشتماؿ القرآف 
قاؿ بل فعلو  ﴿ كقولوعجيبة ُب تنزالت ا٣بطاب غفل عنها األكثركف! على أسرار 
 أبلغ من إليو الفعل كإسناد لذلك السبب ىو ألنو إليو أىسند أبنو ؿيؤكَّ  ﴾كبّبىم ىذا

كإف شئت قلت  ،عليو ا٢بامل إٔب يسند مباشره إٔب يسند كما كالفعل ،ا٤بعاريض
 كليس تعريضي أسلوب على لنفسو الفعل تقرير قصد السبلـ عليو إبراىيم فأب

 ككبّبىم فاعلو، فعلو3 أم فعلو،3 لفظ عند يوقف أك ،الصنم إٔب الفعل نسبة قصده
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 كانوا إف 3معناهك  ينطقوف كانوا إف3 بقولو مشركط ىو أك، الكبلـ ابتداء ىو
 الشيخاف ركل .، ككلها كجوه ًحساف كىذا أحسنهاىذا كبّبىم فعلو فقد ينطقوف
 عليو النيب إبراىيم يكذب ٓب»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ىريرة أيب عن ٤بسلم كاللفظ
 فعلو بل3 كقولو سقيم، إ٘ب3 قولو هللا، ذات ُب ثنتْب كذىابت، ثبلث إال قط السبلـ
 ابلنسبة كذبه  أبنو ذلك يؤكؿ3 ا٤باكردم قاؿ «سارة شأف ُب ككاحدةه  ىذا، كبّبىم

عليو كُب هناية ا٤بطاؼ يعلن إبراىيم  .فبل األمر نفس ُب أما السامعْب فهم إٔب
الذين أٝبعوا على إحراقو  كالتابعْب متبوعْبلتو لمتاركتو ا٤بشركْب كمفارقالسبلـ 

مهاجر إليو تعأب،  أم ﴾كقاؿ إ٘ب ذاىب إٔب ريب سيهدين﴿فأ٪باه هللا من النار 
كىجرة إبراىيم ىي أكؿ ىجرة ُب األرض ألجل الدين كتوحيد رب العا٤بْب، كإبراىيم 
عليو السبلـ ىو رئيس أىل التوحيد كقدكة أصحاب التحقيق، جادؿ أىل الشرؾ 
كأبطل مذاىبهم الزائغة ابلرباىْب القاطعة كا٢بجج الدامغة، كىو صاحب ا٢بنيفية 

أىل  زعم ك٤با ،رة ُب سبيل هللا كمتاركة ا٤بشركْبنيفية3 ا٥بجاألكٔب كأكؿ خصاؿ ا٢ب
إف إبراىيم كاف أمة قانتان ﴿ بقولو مثبتان لو ا٢بنيفية تعأب هللا كٌذهبمأنو منهم   الكتاب

ككل  من كاف على دين ا٢بق ٨بالفان لدين الباطل  ﴾هلل حنيفان كٓب يك من ا٤بشركْب
أيٌب »أنو قاؿ ُب زيد بن عمرك بن نفيل3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفهو أمة كحده، كصحَّ عن رسوؿ هللا 

إببراىيم كغالبوه اب١بداؿ لٌقنو هللا تعأب ا٢بجة  ؤلكاد ا٤ب  ٤بٌاك  «يـو القيامة أمة كحده
ٍب عدلوا القوة كا١بربكت  ﴾كأرادكا بو كيدا فجعلناىم األخسرين﴿ا٤ببكتة، كذلك قولو 

كثٌوركا عليو األتباع كأٝبعوا رأيهم على إحراقو فحقق هللا لو ا٤بعجزة كٟبدت كل انر 
ُب األرض كحينها آمن الناس كاثركا على ملوكهم كانقلب األمر عليهم، كذلك قولو 

 .﴾فأرادكا بو كيدا فجعلناىم األسفلْب﴿

 نموذج موسى عليه السالم

اذىب إٔب فرعوف إنو طغى، ﴿ واد ا٤بقدسكانداه ابل ٔب فرعوفى إموس تعأب أرسل
فكذب فقل ىل لك إٔب أف تزكى، كأىديك إٔب ربك فتخشى، فأراه اآلية الكربل، 
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أنو  أراد فرعوف ﴾ان ربكم األعلىفقاؿ أ ،نادلفحشر ف ،ٍب أدبر يسعى ،كعصى
فيتبعونو ببل صاحب السلطة العليا كأنو ا٢باكم ا٤بسيطر الذم يسٌّبىم كما يشاء 

م، فالرب معارض، كىذه الربوبية على ىذا الواقع حاكمية كما يفيد ا٤بدلوؿ اللغو 
، كفرعوف ٓب يدًٌع أنو خالق ىذا الكوف كمدبره إ٭با كاف ىو الذم ينفذ حكمو فيهم

يٌدعي ا٢باكمية على الشعوب الٍب كانت تعبده اب٣بضوع ٢بيكمو كسلطانو، كىذا 
بادة فأٲبا انس تلقوا التشريع كالنظاـ من بشر كأطاعوه ىو ا٤بعُب االصطبلحي للع
اٚبذكا أحبارىم كرىباهنم أراباب من دكف ﴿معُب اآلية  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقد عبدكه، كما بٌْب النيب 

إف من »ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد3  ُب كقد كرد نظّب ذلكلعدم بن حاًب.  ﴾هللا
، أان ربكمكرائكم الكذاب ا٤بًضٌل كإف رأسو من كرائو حيبيكه حيبيكه كإنو سيقوؿ3 

فمن قاؿ3 كذبت لست ربنا كلكن هللا ربنا كعليو توكلنا كإليو أنبنا كنعوذ ابهلل منك، 
كقد عبل فرعوف ُب األرض كاٚبذ شركاء من دكف هللا  «قاؿ3 فبل سبيل لو عليو
كقاؿ ا٤بؤل من قـو فرعوف أتذر ﴿األرض كما أشارت اآلية  لينازع هبم سلطاف هللا ُب

 بْب ا١بمع يكوف كيف كا٤بعُب ﴾موسى كقومو ليفسدكا ُب األرض كيذرؾ كآ٥بتك
طاعتك كترؾ ا٤بباالة  كتركهم األرض ُب مفسدين كقومو السبلـ عليو موسى تركك

شرعتهم كمنهاجهم!  إبطاؿ ىو عندىم كاإلفساد، ذلك كقوع ٲبكن ال أم بشركائك
كاف الذم   الشيطاف آ٥بة فرعوف ىم آ٥بة ا٤بستخلفْب الغابرين كعلى رأس اآل٥بة3ك 

3 قاؿ ا٢بسن عن ركل الطربم فقد كما أشارت اآلاثرٱبلو إليو ُب السر  فرعوف 
 ا٢بسن عن حاًب أيب كابن ٞبيد بن عبدكركل . السر ُب يعبده إلو لفرعوف كاف
الكبلـ ُب اآلية ال يقتصر على آ٥بة اىػ. ك  .سران  يعبدىا آ٥بة لو فرعوف كاف3 قاؿ

 ٥بم جعلاستخف بعقوؿ أتباعو ك العبادة ك  آ٥بة ُبقرر  قدكاف فرعوف  ا٢بكم فإف 
ُب رئ كقي  !األعلى ربكم كأان الصغار أراببكم ىؤالء ٥3بم يقوؿ ككاف بقران يعبدكهنا

 أان﴿ فرعوف كقوؿ. كربوبيتك كيذرؾ ا٤بعُب3 الزجاج قاؿالشاذ "كيذرؾ كإالىتك" 
 تزكى، أف إٔب لك ىل﴿ السبلـ عليو موسى قوؿ على رد   ىو ﴾األعلى ربكم
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 إلو من لكم علمت ما ا٤بؤل أيها اي﴿ قولو أف كما ﴾فتخشى ربك إٔب كأىديك
 ما قالوا بينات آبايتنا موسى جاءىم فلما﴿ ابلبينات موسى ٦بيء عًقب كرد ﴾غّبم
 ٗبن أعلم ريب موسى كقاؿ األكلْب، آابئنا ُب هبذا ٠بعنا كما مفَبل سحر إال ىذا
كهلل در  ﴾الظا٤بوف يفلح ال إنو الدار عاقبة لو تكوف كمن عنده من اب٥بدل جاء

 القائل3 

 كإذا البينات ٓب تغن شيئان ... فالتماس ا٥بيدل هبن عناءي 

 على الفريقْب أحد نصر من سيظهر ما إٔب تفويض السبلـ عليو موسى كبلـ كُب
 كاف ٤بٌاك ! فرعوف استفز الذم األمر كىو عاقبتهم بسوء ابلوعيد كتعريض اآلخر
 معو ٗبن أعلم ريب3 السبلـ عليو موسى يقوؿ أف صح ابإلسبلـ تظاىر قد فرعوف
 كالتخويف، الوعيد طريق إليو كيضم الباطل على ىو كمن ٝبيعان  منا كا٢بجة ا٥بدل
 إليو النفوس كاستجابة موسى دعوة ظهور بعد ا٢بجاج عن عجز فرعوف أف كيبدك

 دعواه فساد للناس معلنان  موسى دفع ُب مدبران  جربكتو اللعْب فأعلن فطرهتا حسب
 أساسها من الدعوة نفي ا١بهاؿ إٔب ملقيان  كمكره ٣ببثو التوحيد ىذا عن متغافبلن 

 ﴾ككفرا طغياان ربك من إليك أنزؿ ما منهم كثّبا كليزيدف﴿على حد قولو تعأب 
 كنت ما أبعد3 ىاماف لو فقاؿ فشاكره ىاماف، أشاكر حٌب3 قاؿ اللعْب أف كييركل

 ذلك عند فرعوف فكٌذب ٩بلوكان؟ تكوف ملكان  كنت ما كبعد مربوابن؟ تكوف رابٌن 
 عامان كا٤ببلحظ أف اٌدعاءه الربوبية كاف ! ابلكفر فيهم كاندل الناس كٝبع كعصى

 حضركا الذين كرؤساؤىم دكلتو أشراؼ كادعاءه األلوىية كاف خاصان للمؤل كىم
 اإلسبلـ شرعة إسرائيل لبِب كضعا قد كاان" الشيطاف قران" كىاماف كفرعوفه. عند

 فيها كهتافتوا قلوهبم ٧ببتها كأشربت نفوسهم فهوهتا مشوَّىة صورة ُب العقيدة كمنهاج
 كاف إذ عليو اختبلفان  كأكثر موسى على تعنتان  أشد كانوا ك٥بذا غّبىا عن معرضْب

 كما القلوب، ُب كرسوخو بو األلسنة تداكؿ بعد ا٤بنهج ذلك قلوهبم عن ينمحي ال
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 ألهنم إسرائيل بِب كأشراؼ فرعوف من خوؼ على فتية إال أمره أكؿ ُب لو آمن
 ُب كاإلسراؼ األرض ُب العلو بذكر تعأب أردؼ كلذلك! أعقاهبم ٲبنعوف كانوا
 ميلك بلغ كقد !دمائهم كسفك هبم كاالستهزاء كخداعهم إسرائيل بِب عقوؿ إفساد
 على دليل كىو التهكم سبيل على ٥باماف قاؿ حٌب كمغارهبا األرض مشارؽ فرعوف
 أسباب األسباب، أبلغ لعلي صرحان  ٕب ابن ايىاماف فرعوف كقاؿ﴿ كالتجرب التعظم

 كاىنو كىو ىاماف أمر كجاء ﴾كاذاب ألظنو كإ٘ب موسى إلو إٔب فأطلع السماكات
كنظّب ىذا ! هللا آايت ُب كجدالو كيوسف موسى برسالة تذكّبه عىًقب الصرح ببناء

 كما مفَبل سحر إال ىذا ما قالوا بينات آبايتنا موسى جاءىم فلما﴿ قولو تعأب
 كمن عنده من اب٥بدل جاء ٗبن أعلم ريب موسى كقاؿ ،األكلْب آابئنا ُب هبذا ٠بعنا
 لكم علمت ما ا٤بؤل أيها اي فرعوف كقاؿ ،الظا٤بوف يفلح ال إنو الدار عاقبة لو تكوف

 إلو إٔب أطلع لعلي صرحان  ٕب فاجعل الطْب على ايىاماف ٕب فأكقد غّبم إلو من
 دداللة على أف الفراعنة القدامى كا١بيدي  كُب ىذا ﴾الكاذبْب من ألظنو كإ٘ب موسى

 بو ٰبيط مقدَّر ٧بدد جوىرك  ميصوَّر جسم كيزعموف أنو تعأب يقولوف ابلتشبيو
 ىذا كعلى صرحان  ينب ٓب اإلنشاء أك أف فرعوف ُب ٦باز الطْب على كاإليقاد! ا١بهات

 ا٤بتقدمْب معشار يبلغوا ٓب ا٢باضرين أف ترل أال قومو على للتلبيس ذلك أمره يكوف
 بسعة الناس أعرؼ اللغة هبذه خوطبوا الذين القـو كاف ٤بٌاك ! كا٢بضارة القوة ُب

 كفهموا منها كيعتادكنو أيلفونو ما ٦برل هبا خطاهبم جرل أ٫بائها كانتشار مذاىبها
كقد اٚبذ . استعما٥با ُب كعادهتم عرفهم حسب على هبا ٥بم ا٤بخاطب أغراض

 على كيريدكهنم شاؤكا حيث يديركهنم األرض بقاع ُب كشركاء آ٥بة القدامى لفراعنةا
 حكى كما دا١بيدي  لفراعنةهللا سبحانو ل ٓب ٲبكنوٛبكينان  األرض ُب واٌكنمي ك  شاؤكا، ما

 ﴾أٓب يركا كم أىلكنا من قبلهم من قرف مكناىم ُب األرض ما ٓب ٭بكن لكم﴿ تعأب
كقاؿ  ﴾كانوا أشد منهم قوة كأاثركا األرض كعمركىا أكثر ٩با عمركىا﴿كقاؿ سبحانو 

كقاؿ تعأب  ﴾ككذب الذين من قبلهم كما بلغوا معشار ما آتيناىم﴿عز كجل 
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 األكالد كلفظ ﴾كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كأكثر أمواالن كأكالدان ﴿
كاآلايت استخبلصه ٤بوعظة ىؤالء ٗبن قبلهم ليعلموا أف  .األتباع ُب ٦بازان  مستعمل

الذم قدر على إىبلؾ أكلئك الذين جحدكا آبايت رهبم كاستهزؤكا هبا كبوعيده 
كاف التكذيب ابلربوبية ىو ك٤با   كالعدد.قادر على إىبلؾ من ىم دكهنم ُب القوة 

 تحقيق الربوبيةكانداه ابلنهوض بعبده موسى  األمر ا٤بتوارث بْب الغابرين نٌبو تعأب
كقد أنكر فرعوف ىذه الربوبية ا١بامعة ٤بعا٘ب  ﴾اي موسى إ٘ب أان هللا رب العا٤بْب﴿

كىو سؤاؿ ا٤بتنكر لتوحيد الربوبية،  ﴾قاؿ فرعوف كما رب العا٤بْب﴿ اإلسبلـ كأصولو
 ا٤بتهكم على القوؿ كالقائل، ا٤بستغرب للمسألة كلها حٌب لّباىا غّب ٩بكنة التصور

ينتقل التاريخ كتنتىًحل الدكلةي ك  !اس أف الربوبية ال عبلقة ٥با اب٢بىكىميةألنو صوَّر للن
٨بيبلت الناس  ا١بديدة أساليب الدكلة ا٤باضية كتنسى حوادث ا٤باضي كتغلب على

ا٢بالة ا٢باضرة، كهبذا يتضح ابعث فرعوف على ىذا السؤاؿ الذم ألقاه على موسى 
كىو استفهاـ مشوب بتعجب كإنكار على طريق الكناية، كمن دقائق ىذه اجملادلة 
أف االستفسار مقدَّـ ُب ا٤بناظرات كلذلك ابتدأ فرعوف ابلسؤاؿ عن حقيقة الذم 

اف جواب موسى عليو السبلـ بياانن ٢بقيقة صاحب أرسلى موسى عليو السبلـ كك
الربوبية ٗبا يصّب كصفو برب العا٤بْب نصان ال ٰبتمل غّب ما أراده من ظاىره، فأتى 

قاؿ رب السماكات كاألرض كما بينهما إف كنتم ﴿بشرح اللفظ ٗبا ىو تفصيل ٤بعناه 
ك استثار فرعوف مراد بو مؤل فرعوف، كلذل ﴾كنتم موقنْب﴿كضمّب ا١بمع ُب  ﴾موقنْب

قاؿ ٤بن حولو ﴿نفوسهم فاستفهمهم استفهاـ تعجب من سكوهتم على كبلـ موسى 
كىذا أمر منكر عند فرعوف ال يصح السكوت عليو ألنو كاف يرل  ﴾أال تستمعوف

نفسو صاحب السلطة العليا، كلكوف خطاب فرعوف ٤بن حولو يتضمن جواابن عن  
 اعتيدت ُب القرآف حكاية القوؿ، كبلـ موسى حيكي كبلـ فرعوف ابلصيغة الٍب

إعبلف حرب على ربوبية فرعوف  ﴾قاؿ ربكم كرب آابئكم األكلْب﴿ككبلـ موسى 
كحاكميتو كحاكمية آابئو ا٤بقدسْب كإبطاؿ لدعول كراثة الربوبية، كلذلك احتٌد 
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قاؿ إف ﴿فرعوف زاعمان أف ذلك ضرب من ا١بنوف ال يصدر إال عن ٨بتل العقل 
ك٤با رأل موسى سوء الرٌد انتقل إٔب االستدالؿ  ﴾أرسل إليكم جملنوفرسولكم الذم 
ليفيقوا من  ﴾قاؿ رب ا٤بشرؽ كا٤بغرب كما بينهما إف كنتم تعقلوف﴿ابلعوآب العيلوية 

سكرة السلطة كيعاكدكا النظر فيدركوا كجو االستدالؿ أم إف كنتم تيعملوف عقولكم، 
ف رسولكم جملنوف ألف ا١بنوف يقابلو كمن اللطائف جعل ذلك مقابل قوؿ فرعوف3 إ

العقل فلما رأل موسى منهم ا٤بكابرة ككصفوه اب١بنوف خاشنهم ُب القوؿ كعارض 
ٓب ٯبد فرعوف  ٤بٌاأم فبل تكونوا أنتم اجملانْب! ك  ﴾إف كنتم تعقلوف﴿قوؿ فرعوف معٌرضان 

٢بجاجو ٪باحان كرأل شدة شكيمة موسى ُب ا٢بق عدؿ عن ا٢بجاج إٔب التهديد 
قاؿ لئن اٚبذت إ٥بان غّبم ألجعلنك من ﴿ليقطع دعوة موسى من أصلها 

كىكذا ا٤ببطل ينصرؼ عن ا١بدؿ إٔب الوعيد إذا قرعت شبهتو اب٢بجة  ﴾ا٤بسجونْب
كافتضح فلم يكن أحد أبغض إليو من احملق كٓب يبق لو مفزع إال مناصبتو. إٌف إعبلف 

 مكشف عدكاهنو ٰبمل ُب طياتو  أن ربوبية هللا للعا٤بْب ٓب يغب عن فرعوف كملئو
ل يستسلم فرعوف هف! زكاؿ دكلتهم، ك م، كقلب نظاـ حكمههمىدـ ملكم، ك كطغياهن

ْب؟ كعبلـ إذف يقـو ا٣بطّبة؟ ىل يستسلموف لربوبية رب العا٤ب ةكملؤه ٥بذه الدعو 
؟ عبلـ يقـو ا٤بؤل من قومو كمراكزىم كشرىاهتم؟ كعبلـ يقـو سلطانوعرش فرعوف ك 

كاف هللا ىو رب العا٤بْب؟ كأين يذىب شرع فرعوف كحكمو إذف؟ لقد   ىذا كلو إف
كنظاـ أهنا تعِب الثورة على فرعوف كاجو موسى فرعوف كمؤله هبذه ا٢بقيقة كىو يعلم 

جائر حكمو! إف ربوبية هللا للعا٤بْب تعِب أكؿ ما تعِب إبطاؿ شرعية كل حكم 
 !ت ييعٌبد الناس لو من دكف هللاكتنحية كل طاغو 

 ُب أمرين3عليو السبلـ كقد تلخصت دعوة موسى 

بِب  طبلؽ3 إخر. كاآلكتوحيده تعأب هللا بربوبية اإلقرار إٔب فرعوف دعاؤهأحدٮبا3 
 رسو٥بم مع يكونوال العادية يد ٙبت من كإخراجهم كالقسر سراأل من إسرائيل
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إلقامة نظاـ أٌمة يلي ربوبية هللا كما  الشاـ ٔبإ كٱبرجهم شؤكهنم كيدبر يرشدىم
فأرسل معي بِب  ربكمقد جئتكم ببينة من ﴿حكى تعأب ُب سورة األعراؼ 

أم3 جئتكم ببينة كاضحة الئحة انشئة من صاحب الربوبية ٥بديكم  ﴾إسرائيل
نوا ٥بم اب٣بركج. كُب سورة اتبعو٘ب ك ف إيصالكم إٔب توحيدهك  أطًلقوا بِب إسرائيل كائذى

فأرسل معنا بِب إسرائيل كال تعذهبم قد جئناؾ آبية  ربكفأتياه فقوال إان رسوال ﴿طو 
العا٤بْب، أف أرسل  ربفأتيا فرعوف فقوال إان رسوؿ ﴿كُب سورة الشعراء  ﴾ربكمن 

أف أدكا إٌٕب عباد هللا إ٘ب لكم رسوؿ أمْب، ﴿كُب سورة الدخاف  ﴾معنا بِب إسرائيل
قوا بِب إسرائيل كال تعلوا على ربوبية هللا، كعلى ىذه أم3 أطل ﴾كأف ال تعلوا على هللا

ا٢بقيقة أيمر موسى أف يبِب طلبو من فرعوف إطبلؽ بِب إسرائيل، كابسم تلك 
ا٢بقيقة الكبّبة، حقيقة الربوبية الشاملة للعا٤بْب، طلب موسى من فرعوف أف يطلق 

رعوف لنفسو! إف معو بِب إسرائيل ألهنم عبيد هلل كحده فما ينبغي أف ييعٌبدىم ف
اإلنساف ال ٱبدـ سيدين كال يعبد إ٥بْب، فمن كاف عبدان هلل فما ٲبكن أف يكوف 
عبدان لسواه، كإذ كاف فرعوف إ٭با ييعٌبد بِب إسرائيل ٥بواه فقد أعلن لو موسى أف رب 
العا٤بْب ىو هللا، كإعبلف ىذه ا٢بقيقة ينهي شرعية ما يزاكلو فرعوف من تعبيد بِب 

إعبلف ربوبية هللا للعا٤بْب ىي بذاهتا إعبلف ٙبرير اإلنساف، ٙبريره من  إسرائيل! إف
ا٣بضوع كالطاعة كالتبعية كالعبودية لغّب هللا، ٙبريره من شرع البشر، كمن ىول 
البشر، كمن تقاليد البشر، كمن حكم البشر! إف إعبلف ربوبية هللا للعا٤بْب ال ٯبتمع 

ٯبتمع مع حاكمية أحد من البشر بشرع مع ربوبية أحد من البشر للبشر، كال 
البشر، كالذين يظنوف أهنم على جادة التوحيد بينما ىم خاضعوف لربوبيةو غّب ربوبية 
هللا كاٮبوف! إهنم ال يكونوف ُب دين هللا ٢بظة كاحدة كحاكمهم غّب هللا، إ٭با ىم ُب 

كوف رهبم دين ملوكهم ال ُب دين هللا! إف الشعوب ٚبضع لشرع فرعوف كأمره حْب ي
ىو فرعوف! فا٢باكم ىو رب الناس، كىم ُب دينو أاين كاف! كإذا كاف فرعوف مصر 

د ال تزاؿ شاىدة، كقد قد استطاؿ ٔبربكت ا٢بكم كالسلطاف فإف لوائح الفراعنة ا١بيدي 
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نص ميثاؽ األمم ا٤بتحدة على أف ٦بلس الوصاية الدكٕب مهمتو كضع إخضاع 
 دة. األقاليم ٙبت منظومة األمم ا٤بتح

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ُب نظاـ الوصاية الدكٕب ما يلي3  15كجاء ُب ا٤بادة 

يشمل اتفاؽ الوصاية ُب كل حالة الشركط الٍب يدار ٗبقتضاىا اإلقليم ا٤بشموؿ 
كٯبوز أف تكوف ىذه السلطة  كيعْب السلطة الٍب تباشر إدارة ذلك اإلقليمابلوصاية 

دكلة أك أكثر أك  (السلطة القائمة ابإلدارة)الٍب يطلق عليها فيما يلي من األحكاـ 
 ىيئة األمم ا٤بتحدة ذاهتا. 

 ما يلي3  11كجاء ُب ا٤بادة 

يكوف من كاجب السلطة القائمة ابإلدارة أف تكفل قياـ اإلقليم ا٤بشموؿ ابلوصاية 
من الدكٕب كٙبقيقان ٥بذه الغاية ٯبوز للسلطة القائمة بنصيبو ُب حفظ السلم كاأل

ابإلدارة أف تستخدـ قوات متطوعة كتسهيبلت كمساعدات من اإلقليم ا٤بشموؿ 
ابلوصاية للقياـ اباللتزامات الٍب تعهدت هبا تلك السلطة جمللس األمن ُب ىذا 

قليم ا٤بشموؿ كإبقرار حكم القانوف كالنظاـ داخل اإلالشأف كللقياـ أيضا ابلدفاع 
 .ابلوصاية

 ما يلي3  11كجاء ُب ا٤بادة 

يضع ٦بلس الوصاية طائفة من األسئلة عن تقدـ سكاف كل إقليم مشموؿ 
ابلوصاية ُب الشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتعليمية، كتقدـ السلطة 

امة القائمة ابإلدارة ُب كل إقليم مشموؿ ابلوصاية داخل اختصاص ا١بمعية الع
 تقريران سنواين للجمعية العامة موضوعان على أساس ىذه األسئلة.

كي لكتعدد الشواىد  إٔب كثرة األدلةا٤بسلم تاج إف دعوة الرسل كاحدة كال ٰب
إٔب الدخوؿ ُب  ا٤بلوؾ رض كيدعوفهللا ُب األ ر حكميتقر ل فالرسل ييبعثوفيفهمها 
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األتباع إٔب عبادة هللا كحده  كيدعوف ،كاإلقرار بربوبيتو طاعة ا٤بطلقة هلل عز كجلال
شرعتهم  الرباءةك  كعدـ االنتظاـ ُب نظامهم مكالثورة عليه كا٣بركج عن طاعة ا٤بلوؾ

كالسيادة ىو اإلقرار ابلسلطة العليا ا٤بعُب ا٢بقيقي لتوحيد الربوبية ، فكمنهاجهم
رار أبف هللا أنو ٦برد اإلق ره أىل الكتابصوٌ كليس كما هلل الواحد القهار، ا٤بطلقة 

كىذا التحريف أيٌب على أصل الدين من حمليي ا٤بميت ىو ا٣بالق الرازؽ ا٤بصور ا
القواعد كيشٌوه دعوة اإلسبلـ كىو أعظم ٙبريف ُب اتريخ األمة بل أخطر قوؿ ًب 
ٛبريره منذ أف بعث هللا دمحمان ىاداين كمعلمان كرسوالن...إٌف من يدَّعي الربوبية يدَّعي أٌف 

ية ٕبكم األرض كعلى ىذا األساس الواضح ٯبب أف نفهم مدلوؿ قوؿ لو األحق
ها الكفار كما حكى تعأب عً كأما مسألة ا٣بلق فلم يدَّ  ﴾أان ربكم األعلى﴿فرعوف 

فأظهر تعأب عليهم ا٢بجة من أقوا٥بم  ﴾لئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللاك ﴿ عنهم
كإقرارىم أبف هللا ىو خالقهم كموجدىم بعد العدـ ٍب كقفهم على جهة التقرير 

إلزاـ للخصم بنهوض  أم فؤلم جهة يصرفوف؟ كىذا ﴾فأٗب يؤفكوف﴿كالتوبيخ بقولو 
 كاألرض السماكات خلق من سألتهم كلئن﴿كىو مضموف قوؿ القرآف  ،ا٢بجة عليو

 كاشفات ىن ىل بضر هللا أراد٘ب إف هللا دكف من تدعوف ما أفرءيتم قل هللا ليقولن
فيها  شركة ال الٍب ابلصفة جاءف ﴾رٞبتو ٩بسكات ىن ىل برٞبة أراد٘ب أك ضره

أثبت ٍب  تعأب بو االعَباؼ ٔبإ تلجئهم مقدمة ذلك ُب ـقدَّ ك كىي ا٣بالقية  ٥بتهمآل
 بوصفها ابلتأنيث هاضعف كماؿ علىو نبٌ ك  كالشر ا٣بّب على لتلك اآل٥بة قدرة الأنو 
 ببنت ّبكاٰبي  فبل كقطعهم ا٢بجر ا٢بجة هبذه ألقمهمف الضعف مظنة األنوثة فإف
كىذا أمر  ةإلبطاؿ دعول األرابب األرضي ٌب هبذه الشواىدكهللا عز كجل أي...فةشى 

 قاؿ تعأب ،فهم اتريخ الشرؾفاحفظو فإنو من بنات ا٢بقاؽ لكي ت مهم جدان دقيق 

 كحده هللا دعي إذا ذلكم أبنو﴿ كنظّبه قولو تعأب ﴾كال يشرؾ ُب حكمو أحدا﴿
 ﴾أال لو ا٢بكم﴿قاؿ سبحانو ك  ﴾الكبّب العلي هلل فا٢بكم تؤمنوا بو يشرؾ كإف كفرًب

 أدركو حْب قاؿ كلذلك لفرعوف، موسى رسالة تتلخص اآلايت ىذهأمثاؿ  ُبك 
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 هبذه التعبّب جاء كقد ﴾إسرائيل بنو بو آمنت الذم إال إلو ال أنو آمنت﴿ الغرؽ
 ُب كتبصره موسى برسالة اعَبافو ليفيد (هللا إال إلو ال أنو آمنت) قولو دكف الصيغة
 طريقان  الصلة فجعل إليو، ىيدكا فيما إسرائيل لبِب كتصويبو ،إٔب ا٢بىكىمية دعوتو
 .التبٌصر ٛباـ موسى دعوة ُب ىبلكو قبل يتبصَّر ٓب إذ هللا ٕبىكىمية ٤بعرفتو

 كرٞبة إمامان  موسى كتاب قبلو كمن منو شاىد كيتلوه ربو من بينة على كاف أفمن﴿
 إنو منو مرية ُب تك فبل موعده فالنار األحزاب من بو يكفر كمن بو يؤمنوف أكلئك
 كالفاء التقريرم، لبلستفهاـ ا٥بمزة ﴾يؤمنوف ال الناس أكثر كلكن ربك من ا٢بق

 كيتلوه﴿ كمعُب القرآف، ىي ا٤بذكورة كالبينة ﴾افَباه يقولوف أـ﴿ ٝبلة على للتفريع
 مرٙب، ابن نزكؿ إٔب إشارة كفيو اإل٪بيل كىو ربو من شاىد يصدقو أم ﴾منو شاىد
 ٤با أتكيد ﴾ربك من ا٢بق إنو﴿ كٝبلة التوراة، أم ﴾موسى كتاب قبلو كمن﴿ كقولو
 عن كالبعد التوحيد ٗبقاـ التحقق من ﴾ربو من بينة على كاف أفمن﴿ ٝبلة عليو دلت

 ٓب فإف﴿ بقولو مرتبط اآلية معُب كحاصل ،كالتقليد التخمْب إمارات مقتضيات
 فإف ﴾مسلموف أنتم فهل ىو إال إلو ال كأف هللا بعلم أنزؿ أ٭با فاعلموا لكم يستجيبوا

 كمعضودة ابإل٪بيل مؤيدة رهبم من بينة على كانوا الذين ىم بو يؤمنوف الذين
 قولو اآلية معُب كُب العا٤بْب، رب كحدانية على براىْب كلها الكتب كىذه ابلتوراة،

 لينذر عربيا لساان مصدؽ كتاب كىذا كرٞبة إماما موسى كتاب قبلو كمن﴿ تعأب
 اآلية ُب كالكبلـ ﴾ظلموا الذين لتنذر﴿ كقيرئ ﴾للمحسنْب كبشرل ظلموا الذين

 بِب من شاىد كشهد بو ككفرًب هللا عند من كاف إف أرأيتم قل﴿ قولو على معطوؼ
 كالضمّب اإل٪بيل اب٤بثل يريد ﴾مثلو على﴿ كقولو ﴾كاستكربًب فآمن مثلو على إسرائيل

 أنو كشهد ٗبثلو إسرائيل بِب من شاىد جاء أم القرآف على التأكيل ىذا ُب عائد
 دمحم أبمر عيسى تصديق بو يعِب التأكيل ىذا على ﴾فآمن﴿ كقولو تعأب، هللا عند من

. موسى كتاب الشاىد قبل ًمن أم ﴾قبلو كمن﴿ كقولو بو، إٲباف فذلك بو كتبشّبه
 صنعوه الذم احملرؼ من ينزلو ٓب ما سبحانو إليو أسندكا الذين إٔب الكبلـ انتقل ٍب
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 أكلئك كذاب هللا على افَبل ٩بن أظلم كمن﴿ القرآف من أنزلو ما سبحانو عنو كنفوا
 على هللا لعنة أال رهبم على كذبوا الذين ىؤالء األشهاد كيقوؿ رهبم على يعرضوف
 الكفار كأما» اإلماـ مسلم3 كما ُب حديث ابن عمر عند  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٫بوه قولو ك  ﴾الظا٤بْب

كىذا ينبئ  «هللا على كذبوا الذين ىؤالء 3ا٣ببلئق كسرؤ  على هبم لفينادى  كا٤بنافقوف
 كالذؿ ا٣بزمك  كالتقبيح التشنيع غاية عن ا٤بفصح الغضب كشدة السخط كماؿعن  

 ا٤بلوؾ، ملك على كالتكذيب االفَباء من ذكر ما علىالجَبائهم  كالفضيحة كا٥بواف
 أال﴿ أيجيب الفضيحة؟ هبذه العظيم العذاب ىذا بعد ٥بم فما3 قيل كأنوك٤با كاف  

 ىم ابآلخرة كىم عوجا كيبغوهنا هللا سبيل عن يصدكف الظا٤بْب، الذين على هللا لعنة
 إٔب ا٢بق الداعي كتكذيب ا٤بسلمْب كقتا٥بم ٗبعاداة كالصد عن سبيل هللا ﴾كافركف

 ُبعليهم  ا٢بق طريقكقطع  كا٣بداع ا٤بكر كجوه ٔبميع متابعتو عنالناس  نعكم
 أم ﴾عوجا كيبغوهنا﴿كقولو  .هللا دين عن يضلوف3 عباس ابن قاؿ !النصيحة صورة

 أم ا٢بق عن كا٤بيل الزيغ من عنها السالك ينفر ٗبا كيصفوهنا اعوجاجها يطلبوف
 صده يريدكف ٤بن يقولوف أمقاؿ األلوسي3 . فيها يظهركزيغان  عوجان  ٥با يطلبوف

 أف يطلبوف ا٤بعُب3 كقيل مستقيمة، غّب كزائغة انكبة سبيل ىي السبيل عن كإضبللو
 ا٢بياة يستحبوف الذين﴿ك٫بوه قولو تعأب . فيها قادحان  عوجان  يكوف ما فيها يركا

 ﴾بعيد ضبلؿ ُب أكلئك عوجا كيبغوهنا هللا سبيل عن كيصدكف اآلخرة على الدنيا
 منع كمن ضاؿ فهو الدنيا ابستحباب موصوفان  كاف من أف اعلمقاؿ اإلماـ الرازم3 

 كوهنم إٔب إشارة األكٔب فا٤برتبة مضل فهو كدينو هللا سبيل إٔب الوصوؿ من الغّب
 كوهنم إٔب إشارة هللا سبيل عن صادين كوهنم كىي الثانية ا٤برتبة كىذه ضالْب
 الغّب صد ُب يسعى أنو3 األكٔب ا٤برتبة 3مرتبتْب على اإلضبلؿ أف كاعلم...مضلْب
 ُب يسعى أف3 الثانية كا٤برتبة .ا٤بستقيم كالصراط القوٙب ا٤بنهج إٔب الوصوؿ من كمنعو
 عليو يقدر ما بكل صفتو تقبيح كٰباكؿ ا٢بق ا٤بذىب ُب كالشبهات الشكوؾ إلقاء
 كيبغوهنا3 بقولو اإلشارة كإليو كاإلضبلؿ الضبلؿ ُب النهاية ىو كىذا ا٢بيل من
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عظيمان  أتكيدان  مؤكدان  فقاؿ ا١بزاء يـوب نٌبو ا٢بق تعأب على كفرىم ٍباىػ.  .عوجان 
 هبذا اختصوا ىؤالء أف على تنبيو الضمّب تكرير كُب ﴾كىم ابآلخرة ىم كافركف﴿

3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ٠برة بن جابر حديث من مسلم اإلماـ أخرج !اإلنكار
 .«فاحذركىم كذابْب الساعة يدم بْب إف»

 الشرك في الحكم ومفهوم اآللهة

 كأزالوُب بِب إسرائيل،  اشتهردرجت عليو األمم ا٤بستخلفة الغابرة ك  الشرؾ ُب ا٢بكم
 عن األذىاف كقد غاب مفهومو ا١بربم كما٢ب ظهر ُب مرحلةٍب ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

 على اآل٥بة تعددالشرؾ ك  يتصوركف الك  العبادة شرؾإال  عرفوفال ي الناس عامةفإف 
 الشرؾ فإف الشعوب أدايف سائر شأف ىو كذلك كأمثا٥با كالكواكب األصناـ غّب

 العبادة شرؾا٢بق أف ك ، فيها ٧بصوران  الشرؾ فيصبح ا٣بياؿ ذلك مثل عن ينشأ
 نبغيي تفسّبال، كحٌب يستقيم ألتباعهم كقاـ عليو سلطاهنم ا٤بضلوفئمة األ صنعو

و خصوصان ُب ما يتعلق فهم طبيعة الشرؾ بشمولن لكيعلينا أف نعيد قراءة ا٤بشهد 
كقد  ﴾فقاتلوا أئمة الكفر﴿ كما قاؿ جل شأنو  ألهنم موضع ا٤بعركة كاـبطبقة ا٢ب

كقاؿ الذين كفركا ال تسمعوا ٥بذا ﴿حرصوا على إقصاء القرآف عن دائرة الصراع 
فأصبحت اآل٥بة أساطّب ال كجود ٥با ُب الشعور  ﴾القرآف كالغوا فيو لعلكم تغلبوف

اإلسبلمي ألف مظاىرىا تكاد تكوف معدكمة ُب عصران ا٢بإب فبل تكاد ٘بد اليـو 
، كابلتإب  للجن إال النزر اليسّبأك يسجد ٢بجر أك يقدـ القرابْب من يعبد صنمان 
سيلب سلطاف  الذمالعصر  سلمة أهنا تعيش ُب عصر التوحيد!أكٮبوا األمة ا٤ب

 !!!! كضاعت الربوبية ٝبلة كتفصيبلن ابلكليةفيو ا٤بسلمْب 

ا١بن من ُب ا٢بكم  عرب اٚباذ شركاءا٤بلوؾ ىي منشد  حيازة ا٤بلك كالسلطافإف 
، الشعوب هبمف كيستعبدك  سلطاف هللا تعأب همفي كينازعوف هبميستنصركف  ،كاإلنس

آل٥بتهم عن مفهـو العبادة عند الشعوب، فعبادة ا٤بلوؾ  كمفهـو العبادة ىنا ٱبتلف
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كطلب العوف  ماالستنصار هبكٚبصيص قدر من األمواؿ ٥بم ك  تهمتكمن ُب ٧بب
 ﴾هللا آ٥بة لعلهم ينصركفكاٚبذكا من دكف ﴿ ا٤بتعاؿ الكبّب ا٤بلككا٤بدد ُب مواجهة 

ذه اآل٥بة قدرهتا على نصر بِب إسرائيل كالدفاع عنهم كهللا عز كجل ينفي عن ى
ال ﴿ كمنازعتو ُب ملكو تعأبتو غالبلقائم على مكيوضح حقيقة ىذا الشرؾ ا

ٱبتلف عن  ىنا شركاء ا٢بكمكمفهـو  ﴾يستطيعوف نصرىم كىم ٥بم جند ٧بضركف
ا٢بماية  تقدٙبمن اٚباذ آ٥بة ا٢بكم  ملوؾ األرضمقصد  فإف شركاء العبادة! مفهـو

أـ ﴿كقد نفى ا٤بؤب سبحانو عن اآل٥بة نصر أنفسهم فضبلن عن متخذيهم  ،كالنصرة
كقاؿ  ﴾٥بم آ٥بة ٛبنعهم من دكننا ال يستطيعوف نصر أنفسهم كال ىم منا يصحبوف

 ﴾دكنو ال يستطيعوف نصركم كال أنفسهم ينصركف كالذين تدعوف من﴿ جلَّ شأنو
ما  إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر﴿حذرىم من اإلشراؾ كبٌْب كونو ضبلالن بعيدان ك 

إف يدعوف من دكنو اء كمن يشرؾ ابهلل فقد ضل ضبلال بعيدا، دكف ذلك ٤بن يش
ليكوف أبلغ ياطْب ابألنوثة لشا تعأب وككصف ﴾شيطاان مريداإال إاناث كإف يدعوف إال 

ا٤ببلئكة  صفواك  إذ يهمعلفيو رد  ، ك قدرىم كا٫بطاط منزلتهم كاتضاع ضعفهمُب 
 ُب سورة بِب إسرائيل على حد قولو ككصفوا حلفاءىم من ا١بن ابلبنْب ابإلانث

الكبلـ ك  ﴾اناث إنكم لتقولوف قوال عظيماأفأصفاكم ربكم ابلبنْب كاٚبذ من ا٤ببلئكة إ﴿
آخر فتلقى ُب كال ٘بعل مع هللا إ٥با ﴿آ٥بة  ا١بن عن اٚباذ على النهي تفريع ىنا

ُب  بْب ا١بن كاإلنس كثّبة الشراكة كاألدلة كالشواىد على ﴾جهنم ملوما مدحورا
بناء  السياسةك  صار يدرس قضااي الفكر اليـو حيث ا٤بسلم ها غائبة عنالقرآف لكن

كغابت  !الدراسات الغربية كتصرٰبات الساسةالتقارير اإلخبارية كنتائج مراكز على 
قاؿ أبو  ،من أتمل القرآف كتصور أحواؿ األمم السابقة انطبلقان  دراسة كاقع الدكؿ

ا٤بعإب كالرباىْب كغوث أعاظم الواصلْب، مشس العرفاف كفرد الزماف، عبلمة العصر 
ؿ خزاـ اإلماـ النحرير موالان السيد هباء الدين دمحم مهدم آكفهامة الدىر، 

الصيادم الرفاعي الشهّب ابلركاس هنع هللا يضر كعنا بو كنفعنا كا٤بسلمْب بعلومو كبركاتو 
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آمْب3 عآبى ا٢بدث طمس، كعآبى الرسالة مشس، كال ينكشف طمس ا٢بدث إال 
بشمس الرسالة، كمن زعم االستنارة ُب عآب ا٢بدث بغّب مشس الرسالة خبط ُب 

ظلماء، كزعم النار قىراح ا٤باء. انتهى كبلمو هنع هللا يضر. كسقط ُب فاٞبة  ديجٌنة فحماء،
الواقع قراءة  نعيدة من جديد أف ـو ك٫بن نرقب بعثة األمة ا٤بسلمكما أحوجنا الي

على ضوء نصوص الوحي كنفهم طبيعة شرؾ ا٢بكم من كنستشرؼ خط السّب 
ككاقع  كاحملكـوُب العبلقة بْب ا٢باكم  كموقع الشيطاف كاقع األمم الغابرةخبلؿ 

كاف يقف على   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإسحاؽ أف رسوؿ هللا كقد ركل ابن  قبيل البعثة عريباجملتمع ال
اي بِب فبلف إ٘ب رسوؿ هللا إليكم آمركم أف تعبدكا »منازؿ القبائل من العرب فيقوؿ3 

األنداد، كأف تؤمنوا هللا كال تشركوا بو شيئا، كأف ٚبلعوا ما تعبدكف من دكنو من ىذه 
قاؿ3 كخلفو رجل أحوؿ  «يب كتصدقوا يب كٛبنعو٘ب حٌب أبْب عن هللا ما بعثِب بو

من قولو كما دعا إليو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكضيء لو غديراتف عليو حلة عدنية، فإذا فرغ رسوؿ هللا 
العزل قاؿ ذلك الرجل3 اي بِب فبلف إف ىذا إ٭با يدعوكم إٔب أف تسلخوا البلت ك 

إٔب ما جاء بو من البدعة  كحلفاءكم من ا١بن من بِب مالك بن أقيشمن أعناقكم، 
دليل على إشراكهم آ٥بة من ا١بن، ىذا ُب تسمعوا منو. ك كالضبللة فبل تطيعوه كال 

قائمة على ا٤بصاّب االقتصادية كالعسكرية كالعبلقات أحبلؼ كانت ٥بم ك 
يت ا٢براـ الذم يفاخركف بفضيلة رعايتو االسَباتيجية، انىيك عن قيامهم على الب

جاء كما  بربوبيتو كاإلقرار ابالعَباؼ بوحدانيتو تعأب كعبادتو أيًمركاكقد  ،على الناس
إليبلؼ قريش، إيبلفهم رحلة الشتاء كالصيف، فليعبدكا رب ىذا ﴿ سورة قريش ُب

كالكبلـ متصل بقصة أصحاب  ﴾ن جوع كآمنهم من خوؼالبيت، الذم أطعمهم م
 رب إف ٍب الفيل، أصحاب قصده الذم البيت ىذا رب فليعبدكا3 قاؿ كأنو الفيل
 ٰبسن إ٭با ابلعبادة األمر ألف كنفعكم إيبلفكم ألجل مقصودىم عن دفعهم البيت
 رابن  للبيت إف3 ألبرىة قالوه ٤با تقرير الرب لفظ كٚبصيص ،ا٤بنفعة إيصاؿ على مرتبان 

 ببلد هبا يبلغوف اليمن إٔب الشتاء ُب إحداٮبا ككانت قريش ٘بهز رحلتْبسيحفظو. 



138 
 

 الذين ككاف، قاؿ صاحب التحرير كالتنوير3 الشاـ إٔب الصيف ُب كاألخرل ٞبّب
 تعَبيهم كانوا أهنم ذلك كسبب مناؼ عبد بن ىاشم الرحلتْب ىاتْب ٥بم سن

 موضع إٔب عيالو البيت رب ٞبل لقوهتم طعامان  بيت أىل ٯبد ٓب فإذا خصاصة
 االعتفار  ذلك كيسمى جوعان  ٲبوتوا حٌب فيو كبقوا خباء عليهم فضرب معركؼ
 فبلغ ابالعتفار فهموا شديدة فاقة أصابتهم ٨بزـك بِب من بيت أىل أف فحدث
 ُب خطيبان  ىاشم فقاـ ىاشم بن ألسد ترابن  كاف أبنائهم أحد ألف ىامشان  خربىم
 كأنتم العرب كتعز كتذلوف العرب كتكثر فيو تقلوف حداثن  أحدثتم إنكم3 كقاؿ قريش
 أب بِب كل ٝبع ٍب عليكم أيٌب االعتفار  ىذا كيكاد تبع لكم كالناس هللا حـر أىل
 صار حٌب عشّبتو من الفقّب كبْب بينو قسمو الغِب ربح فما للتجارات رحلتْب على

 3ا٣بزاعي مطركد يقوؿ كفيو كغنيهم فقّبىم

 مناؼ عبد آبؿ نزلت ىبل…  رحلو احملوؿ الرجل أيها اي

 

 اإليبلؼ لرحلة كالراحلوف…  آفاقها من العهد اآلخذكف

 

 كالكاُب فقّبىم يصّب حٌب…  بفقّبىم غنيهم كا٣بالطوف

 كا٤بعركؼ، ذلك على كىم اإلسبلـ جاء حٌب قريش إيبلؼ من الرحلتاف تزؿ كٓب
 ابن كذكر عباس ابن عن ا٤بركم كىو ىاشم ىو اإليبلؼ سن الذم أف ا٤بشهور

 مشس عبد اآلخركف الثبلثة كإخوتو ىاشم اإليبلؼ أصحاب أف3 ا٥بركم عن العريب
 الذين ا٤بلوؾ أحد من عهدان  أم حببلن  أخذ منهم كاحد كاف كأف كنوفل كا٤بطلب

 كملك اليمن كملك ا٢ببشة كملك الشاـ ملك كىم ببلدىم على ٘بارهتم ُب ٲبركف
 من مشس عبد كأخذ الرـك ملك كىو الشاـ ملك من ىذا ىاشم فأخذ فارس
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 فارس ملك كسرل من نوفل كأخذ اليمن ملك من ا٤بطلب كأخذ ا٢ببشة ٪باشي
 أيضان  اإليبلؼ يسمى العشائر كسادات القبائل لرؤساء جعبلن  ٯبعلوف فكانوا

 ليكفوىم إبلهم مع إببلن  إليهم كيسوقوف متاعان  إليهم كٰبملوف الربح من شيئان  يعطوهنم
 كلو الطريق أمن بذلك ٥بم فاجتمع األعداء دفع قريش يكفوف كىم األسفار مؤكنة

كالسبب الذم منعهم من عبادة . اىػ. اجملّبين يسموف ككانوا الشاـ كإٔب اليمن إٔب
 !هللخالصان يقتضي أف يكوف ا٢بكم  دينو ألف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىو تبعيتهم للنيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإلو دمحم 

أتى بِب عامر بن صعصعة فدعاىم إٔب هللا عز كجل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابن ىشاـ أف النيب ركل 
كعرض عليهم نفسو، فقاؿ لو رجل منهم يقاؿ لو3 بيحرة بن فراس3 كهللا لو أ٘ب 

أخذت ىذا الفٌب من قريش ألكلت بو العرب، ٍب قاؿ3 أرأيت إف ٫بن ابيعناؾ على 
األمر إٔب » 3قاؿ ؟مر من بعدؾأيكوف لنا األ أمرؾ ٍب أظهرؾ هللا على من خالفك

فإذا أظهرؾ  هدؼ ٫بوران للعرب دكنكأفت3 قاؿ3 فقاؿ لو «هللا يضعو حيث يشاء
ىي مسألة أمر فا٤بسألة  فأبوا عليو. األمر لغّبان ال حاجة لنا أبمرؾ، هللا كاف
 كحكم!

مستخلفوف ُب لنوع من الشرؾ فبنو إسرائيل كالنظاـ العا٤بي اليـو قائم على ىذا ا
قاؿ عسى ﴿ كما حكى تعأب على لساف موسى عليو السبلـ  راب٘ب األرض بوعد

 كاالستخبلؼ ﴾ربكم أف يهلك عدككم كيستخلفكم ُب األرض فينظر كيف تعملوف
 غالبْب أحراران  مجعلك أم األرض ملك ُب هللا عن االستخبلؼ كا٤برادا٣بليفة  إقامة

 فقد فرعوف ىبلؾ بعد استخبلفهم على ت اآليةدلَّ  كقد األرض، ُب ملكان  مؤسسْب
عليو السبلـ كما حكى  داكد مع األرض كملكوا يوشع مع ا٤بقدس بيت فتحوا

اي داكد إان جعلناؾ خليفة ُب األرض فاحكم بْب ﴿ تعأب قصتو ٍب خاطبو بقولو
 نزاع كاف من ذريتو من ىو ك٤با ﴾هللا سبيل عن فيضلك ا٥بول تتبع كال الناس اب٢بق

مبينان  مموضحان خطرى قاؿعاصو للرٞبن مواؿو للشيطاف،  السول إٔب مياؿ ا٥بول إٔب
 يـو نسوا ٗبا شديد عذاب ٥بم هللا سبيل عن يضلوف الذين إف﴿للمراد من معناه 
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 داكد على هللا منن من أنو جهة من سليماف ٍب ٚبلص لذكر استخبلؼ ﴾ا٢بساب
قصة  ُب سورة النملكإٔب ذلك أشارت  ﴾ككىبنا لداكد سليماف﴿ السبلـ ماعليه

 أمن﴿ دكر ا٤بستخلفْب ا١بيدي كٚبلص الكبلـ إٔب ذ  عليهما السبلـ داكد كسليماف
 قليبل هللا مع أءلو األرض خلفاء كٯبعلكم السوء كيكشف دعاه إذا ا٤بضطر ٯبيب

 الكفر كالعصياف كالنقض منهم كقع فلم يقابلوا ىذه النعم ابلشكر بل ﴾تذكركف ما
ُب زمن عيسى  خنازيركمسخوا عليو السبلـ خوا قردة ُب زمن داكد فميس كالعدكاف
عليو السبلـ كما مسخوا ًفئىرة على ٫بو ما كرد ُب الصحيحْب كاللفظ  ابن مرٙب

 الفار إال أراىا ال كإ٘ب فعلت ما لدرى يي  ال إسرائيل بِب من أمة فقدت»للبخارم3 
 كؿكاف أك  «شربت الشاء ألباف ٥با كضع كإذا تشرب ٓب اإلبل ألباف ٥با كضع إذا

 قولو من ا٤بقصود كلعل ىذا ىو إ٥بان موسى  ٥بم ٯبعل أف البحر ٦باكزة إثر سؤا٥بم
كهللا  ﴾تعملوف كيف فينظر﴿ قولو ُب التفريع من ا٤بقصود ىو كما ﴾هللا مع أءلو﴿

ملوؾ كإذا رأيت ا٢بفاة العراة الصم البكم »كُب ا٢بديث عند اإلماـ مسلم3 أعلم. 
 اٚبذكاك  كنقضوا العهود فيها كخانواابألمانة  لم يقومواف «فذاؾ من أشراطها األرض

 دك٘ب من أكلياءأفتتخذكنو كذريتو ﴿ ذريتو أكلياء من دكف هللا! قاؿ تعأبك  الشيطاف
رأس الكفر »كُب ا٢بديث عند اإلماـ مسلم3  ﴾بدال للظا٤بْب بئس عدك لكم كىم

كاٚبذكا أعضاء األمم  يعِب ا٤بشرؽ. «من ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف
أمريكا،  ُب ٦بلس األمن3ا٣بمسة الكبار  ا٤بتحدة أندادان من دكف هللا، كعلى رأسهم

 قامتمقرىا مبُب األمم ا٤بتحدة  كىي أحبلؼ .الصْب، ركسيا، فرنسا، بريطانيا
كاٚبذكا من دكف هللا ﴿ كنصرة إعانةٗبا ٰبتاجوف من  القياـالتبعية لبِب إسرائيل ك على 

إٔب  كقد بٌْب تعأب أف بِب إسرائيل يتخذكف من النفاؽ سبيبلن  ﴾آ٥بة لعلهم ينصركف
الذين يَببصوف بكم فإف كاف لكم فتح من هللا قالوا أٓب ﴿الدخوؿ بْب ا٤بعسكرات 

نكن معكم كإف كاف للكافرين نصيب قالوا أٓب نستحوذ عليكم ك٭بنعكم من ا٤بؤمنْب 
بينكم يـو القيامة كلن ٯبعل هللا للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيبل، إف فاهلل ٰبكم 
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استحوذ ﴿ فإبليس مستحوذ على ا٤بنافقْب ﴾قْب ٱبادعوف هللا كىو خادعهما٤بناف
كإف كاف للكافرين نصيب ﴿كا٤بنافقوف مستحوذكف على الكافرين  ﴾عليهم الشيطاف

 ليسوا عمبلء و إسرائيلصورة توضح ماىية العدك! فبن ﴾قالوا أٓب نستحوذ عليكم
كما   أظهركا اإلٲباف كأبطنوا الكفر ملوؾ األرض٤بعسكرات الشرؽ كالغرب كإ٭با ىم 

معلـو ك  ﴾كإذا جاؤككم قالوا آمنا كقد دخلوا ابلكفر كىم قد خرجوا بو﴿ حكى تعأب
 ،فإهنم ٓب يتظاىركا ابإلٲباف الدكلة العربية ُب أتباعهم على ينطبق ال الوصف ىذاأف 

يراؤكف الناس كال يذكركف هللا إال كإذا قاموا إٔب الصبلة قاموا كسأب ﴿قاؿ تعأب ك 
 أف إسرائيل بِب ظلمة مير3 موسى إٔب أكحى كتعأب تبارؾ هللا إف3 »األثر كُب ﴾قليبل
صلى هللا كقد كصفهم النيب  «ابللعنة منهم ذكر٘ب من أذكر فإ٘ب ذكرم؛ من يقلوا

إف ﴿ قولو جل شأنوكنظّبه على كفرىم كنفاقهم،  داللة ابلصم البكم عليو كآلو كسلم
 عليهم ما يعرفوف ال ا٤بنافقْب أم ﴾شر الدكاب عند هللا الصم البكم الذين ال يعقلوف

 هنع هللا يضر. الزبّب بن عركة عن ركاه ابن أيب حاًب ،كالتباعة النقمة من ذلك ُب

 نوَّه ا٢بق سبحانو ُب مطلع السورة ٤با ﴾يوزعوف فهم النار إٔب هللا أعداء ٰبشر كيـو﴿
ذىكرى ك  الباطل يتطرقو أف من معصـو كأنو معارضتو عن عجزىم إٔب كأشار ابلقرآف

 فبل بلغتهم نزؿ كذكَّرىم أبنو فيو هممطاعن كأبطل اآلذاف كصم ابإلعراض لو همتلقي
 السماكات ٖبالق كفرىم على همكٖبك  هبديو انتفاعهم عدـ ُب أصبلن  ٥بم عذر

 ا٤بكذبة األمم ٕباؿككعظهم  ربوبيتو على الدالئل من خلقها ُب ما بياف مع كاألرض
 عربة ذلك ٥بم ليكوف أبكلئك حل كما الدنيا ُب هبم ٰبل بعذاب رىمكأنذ قبلهم من
 ا٤بعا٘ب بتوصف تعترب ال ما بو تعترب النفس ُب أثران  كالنظائر ا٤بثل الستحضار فإف

 ﴾هللا أعداء ٰبشر كيـو﴿ فجملة اآلخرة ُب هبم سيحل ٗبا إنذارىم إٔب انتقل العقلية،
 هللا أعداء شرٰب يـو كأنذرىم3 كالتقدير ﴾صاعقة أنذرتكم فقل﴿ ٝبلة على معطوفة

 عقاب يـو كأنذرىم أم ﴾صاعقة أنذرتكم﴿ قولو ا٤بقدر ىذا على كدؿ النار إٔب
 ا٢بشر ألف ﴾ٰبشر﴿ على كتفريع عطف ﴾يوزعوف فهم﴿ قولو ُب كالفاء ،اآلخرة
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 كتداخل احملشورين اختبلط يستلـز ا٢بشر إذ عرفان  لوازمو من ىو إذ الوزع يقتضي
 كرد بعض عن بعضهم كفك  لتصفيفهم الوزع عن ٥بم غُب فبل بعض ُب بعضهم

م فيوقف ملوكهم حٌب يصل إليه ىماخر أ على الىمأك  ا٤بتبوعْب عن األتباع كحبس
 أيديهم بْب األمم سائر قادة ٰبشر ككذلكأتباعهم كيساؽ القادة بْب يدم األتباع 

 سبحانو ذكر ٍب ،جرمان  فاألكابر ابألكابر ييبدأ النار ُب فيكبكبوا ٯبتمعوا حٌب
 كأبصارىم ٠بعهم  عليهم  شهد  جاؤىا ما إذا حٌب﴿ فقاؿ غاايت إىانتهم ابلوزع

 ساعة علقت لو ا٢بجارة يفتت الذم هبذا أخرب ك٤با ﴾يعملوف كانوا ٗبا كجلودىم
 على عاطفان  فقاؿ الكثيفة كببلدهتم ا١باُب طبعهم عن الرجوع دىمفً يي  ٓب أنو أخرب ما،
 كال أنفسهم ُب خضوعان  كال هللا من خجبلن  الشهادة ىذه دىمفً تي  فلم3 تقديره ما

 ٓب ١بلودىم كقالوا﴿فيهم  هللا علم ٦برد ذلك يفدىم ٓب كما كالعناد ا١بداؿ عن رجوعان 
 كإليو مرة أكؿ خلقكم كىو شيء كل أنطق الذم هللا أنطقنا قالوا علينا شهدًب
 عند كنا 3قاؿ عنو هللا رضي أنس عن صحيحو ُب مسلماإلماـ  ركل ﴾ترجعوف
 كرسولو هللا3 قلنا قاؿ «أضحك؟ مم تدركف ىل»3 فقاؿ فضحك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
3 يقوؿ3 قاؿ الظلم؟ من ٘بر٘ب أٓب رب اي3 يقوؿ ربو، العبد ٨باطبة من»3 قاؿ أعلم،
 كفى3 فيقوؿ3 قاؿ مِب، شاىدان  إال نفسي على أجيز ال فإ٘ب3 فيقوؿ3 قاؿ بلى،

 فيقاؿ فيو، على فيختم3 قاؿ شهودان  الكاتبْب كابلكراـ شهيدان  عليك اليـو بنفسك
3 فيقوؿ قاؿ الكبلـ، كبْب بينو ٱبلى ٍب3 قاؿ أبعمالو، فتنطق3 قاؿ انطقي،3 ألركانو

 الدنيا ىذه ُب بو إخبارىم ٗبا اعتذركا ك٤با «أانضل كنت فعنكن كسحقان  لكن بعدان 
 أف تستَبكف كنتم كما﴿ للوعظ مكررين قالوا كتندٙب، توبيخ اآلخرة كُب كتنبيو كعظ
 ٩با كثّبا يعلم ال هللا أف ظننتم كلكن جلودكم كال أبصاركم كال ٠بعكم عليكم يشهد

 ،الربوبية ُب يقدح انتقاصان  يقتضي عليها جرأ كما ا٤بعصية ذكر كاف ك٤با ﴾تعملوف
 فأصبحتم أرداكم بربكم ظننتم الذم ظنكم كذلكم﴿ فقاؿ للغضب ا٤بوجب أنو بْب
 إيذاانن  خطاهبم عن القوؿ الفتان  قولو عنو تسبب ذلك، كاف ك٤با ﴾ا٣باسرين من
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 ا٤بقاؿ عليهم أعيا ا٢باؿ من ذكر ما إٔب كصلوا ٤با أهنم ٔبإ كإشارة الغضب بشدة
 ٥بم مثول فالنار يصربكا فإف﴿ بناف كال برأس إشارة كال بلساف نطق على يقدركا فلم
 يصرب فإف3 ذكره تعأب يقوؿ قاؿ اإلماـ الطربم3 ﴾ا٤بعتبْب من ىم فما يستعتبوا كإف

 ﴾يستعتبوا كإف﴿ كمنزؿ ٥بم مسكن فالنار النار على النار إٔب ٰبشركف الذين ىؤالء
 عنهم العذاب بتخفيف ٰببوف الذم إٔب ٥بم الرجعة كىي العتىب يسألوا كإف3 يقوؿ

 عنهم فيخفف ا١بنة إٔب هبم يرجع الذين ابلقـو فليسوا3 يقوؿ ﴾ا٤بعتبْب من ىم فما﴿
 علينا غلبت ربنا قالوا﴿ عنهم ٨بربان  ثناؤه جل كقولو كذلك العذاب من فيو ىم ما

 يومان  عنا ٱبفف ربكم ادعوا﴿ جهنم ٣بزنة ككقو٥بم ﴾تكلموف كال﴿ قولو إٔب ﴾شقوتنا
 .﴾ضبلؿ ُب إال الكافرين دعاء كما﴿ قولو إٔب ﴾العذاب من

 ﴾الطاغوت كاجتنبوا هللا اعبدكا أف رسوال أمة كل ُب بعثنا كلقد﴿

 اإلٝباؿ بعد التفصيل بطريقة إبطاالن  ا٤بشركْب شبهة إلبطاؿ تكملةُب اآلية الكبلـ 
 أف بياف بعد العباد أبفعاؿ تعأب مشيئتو تعلق لكيفية ٙبقيقه ك ا٢بجة  تقرير لزايدة

 الثواب عليو يدكر ٗبا ا٤بتعلقة ا٤بشيئة ابب من كال الرسالة كظائف من ليس اإل١باء
 الرسل إرساؿ عبيده ُب سنتو أف تعأب فبْب ٥بم االختيارية األفعاؿ من كالعقاب

كاف  رسوؿ كلكمعلـو أف   الشيطافطاعة كحده كاجتناب  هللا بعبادة ىمكأمري  إليهم
ٙبذيرىم من ا٤بقصود ك  ﴾غّبه إلو من لكم ما هللا اعبدكا اي قـو﴿ بقولو دعوتو يبدأ

قاؿ ، كمادة كل شر اإلغواء سبب ألنو ابتداء عداكتوإيقاظهم إٔب غركر الشيطاف ك 
 الطاغوت3 ا٢بسن قاؿك . طاعتو يعِب الشيطاف ﴾الطاغوت  كاجتنبوا﴿ اإلماـ النسفي3 

ُب  إليو العبادة تأضيفك إليو  يدعو ما اجتناب اجتنابو من كا٤براد .الشيطاف ىو
 لذلك تفأضيف أبمره هيعبد دكنو يعبد من ألف ﴾الشيطاف تعبدكا ال﴿اآلية األخرل 

 إٲباهنم على ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالسيد األعظم  كحرصأكلياء الشيطاف  عنادتعأب  ذكر ٍب ،إليو
إف ٙبرص على ىداىم فإف هللا ال ﴿ الضبللة عليو حقت من قسم من أهنم كعرٌفو
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 حصوؿ دكاـ على ا١بواب ٗبضموف العلم لتعليق كالشرط ىنا ﴾يهدم من يضل
 من أف فاعلم مستمران  حرصان  ىداىم على حريصان  كنت إف ا٤بعُبك  الشرط مضموف

 ا٤بسند علكجي ، غّب ال التجدد معُب ُب مستعمل فا٤بضارع ،أحد يهديو ال هللا أضلو
 إٔب ا٤بشوؽ للتهويل ا١ببللة اسم ضبل٥بم استمرار عن اإلخبار ٝبلة ُب إليو

 أحد يستطيع كال هللا أراده إذا إال ٰبصل ال ىداىم أف ىو كا٣برب ،ا٣برب استطبلع
 مقتضى لكاف النكتة ىذه كلوال ،لو ىادم فبل ضبللو دكاـ هللا رقدَّ  فمن ٙبصيلو
 غّب يهديهم ال فإهنم3 يقاؿ أبف عنهم ا٤بتحدث ضمّب إليو ا٤بسند يكوف أف الظاىر

 من يهدم ال هللا أف كا٤بعُب ٧بذكؼ، السبيب كالضمّب هلل، ﴾يضل﴿ ُب، كالضمّب هللا
 ذلك على لتكوينو إسناد هللا إٔب اإلضبلؿ إسنادك  قلبو، على كطبع ضبللو دكاـ رقدَّ 
 للنائب مبنيان  ﴾ييهدىلال ﴿ الداؿ كفتح الياء بضمكقرئ ، كاضح كذلك بو لؤلمر ال

 ﴾يضل﴿ كضمّب فاعل، انئب ﴾مىن﴿ك، ىاد يهديو ال أم للتعميم الفاعل ذؼكحي 
 ؼذكحي  سبيب فا٤بسند ﴾من يضلل هللا فبل ىادم لو﴿ معُب ُب كىو هللا إٔب عائد

 عن آخر خرب ىداىم نفي ٝبلة على عطفٍب  ،لظهوره ا٤بنصوب السبيب الضمّب
 هللا عند خطيئة أصابوا إذا أهنم الزاعمْب على ردان  ﴾انصرينكما ٥بم من ﴿ كىو حا٥بم

 .كأف شركاءىم ينصركهنم ٥بم وفشفعي أنبياءىم أف

 ﴾قرين لو فهو شيطاان لو نقيض الرٞبن ذكر عن يعش كمن﴿

 الشيء عن يعشو من ٕباؿ القرآف تدبر عدـ ُب ٢باؿ قرف الشيطاف ٛبثيل ىذا
 اإلعراض معُب ضمن ألنو للمجاكزة ا٤بفيدة ﴾عن﴿بػ يعش كعدم، للبصر الظاىر

بربوبيتو كىيمنتو الكاملة  لئليذاف الرٞبن إٔب كإضافتو القرآف كىوعن ذكر الرٞبن 
 ُب ىمعناد ككصفً  ابلقرآف ابلتنويو كالكبلـ متصل ٗبطلع السورة ،على كل شيء

 ال أبهنم شبهاهتم ضحكف عقائدىم تناقض كصف ُب بطنى كأى  كاإلعراض عنو الصد
 ٛبتيعهم انتهاء ابقَباب كأنذركا األكلوف آابؤىم عليو كاف ما على إال ٥بم تعويل
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استخفافهم ابلقرآف  إٔب الكبلـ كأفضى البياف ٗبزيد ذلك كتقضى كإمها٥بم
 صرفهم عواقب إٔب الكبلـ عادٍب  من ٱبتار كاالحتكاـ على حكمة هللا ُب ٚبٌّب 

 شياطْب هللا يسخر ألف سببان  انصرافهم فكاف الكتاب ا٤ببْب ُب التدبر عن عقو٥بم
 تولد نظاـ اقتضاه تسخّب كىو توحيدال ُب النظر عن تصرفهم تزاؿ فبل تبلزمهم ٥بم

 لو فهو كيستحوذ عليو ليستوٕب شيطاانن  لو حتً ني  أمكمعُب نقيض  ،أصو٥با من الفركع
 كٱبيل العمى لو نزيٌ يي  منو التخلص ٲبكنو فبل األسّب يشد كما بو مشدكد أم قرين
 كما أيديهم بْب ما ٥بم فزينوا قرانء ٥بم كقيضنا﴿ قاؿ تعأب كما ا٥بدل على أنو إليو

قرين أخرب أهنم يصدكهنم عن كبعد أف ذكر ا٢بق أف لكل عاشو شيطاف  ﴾خلفهم
 إٔب بل سبيل غّب إٔب السبيل عن ا٢بيدة كانت ك٤با، سبيلو تعأب كتوحيده ككتابو

كٰبسبوف أهنم ﴿ فقاؿ آخر عجبان  أتبعو !عجبان  ،دليل فيها يهتدم ال معاطب
عن  ضلوا قد ىم إذ مركبان  ضبلالن  ضبل٥بم فكاف ا٤بهالك ُب سّبىم مع أم ﴾مهتدكف
 فمقارنة !مهتدكف أهنم ٰبسبوفك  النظر فيو كإٮباؿ ُب القرآف بعدـ التفكر السبيل

أيضان كما حكى تعأب عنهم ُب  ضبللة ىدل ضبل٥بم كحسباهنم ضبللة الشياطْب
 هللا دكف من أكلياء الشياطْب اٚبذكا إهنم الضبللة عليهم حق كفريقا﴿سورة األعراؼ 

 ا١بهاؿ منازؿ ُب كالنزكؿ الضبلؿ من تعأب ابهلل فنعوذ ﴾كٰبسبوف أهنم مهتدكف
 أنو ظن كمن الطريق عن ضل من كاف ك٤با .اإلضبلؿٖببائث أىواء أىل  التلوثك 

 العجبْب إٔب ضم قرب عن ا٢باؿ لو ينجلي بل يتمادل يكاد ال صواب على
 كابتبلء لو استدراجان  العاشي ٥بذا ك٭بلي3 تقديره ما على لو بياانن  اثلثان  عجبان  ا٤باضيْب

 ا٤بشرقْب بعد كبينك بيِب ليت اي قاؿ جاءان إذا حٌب﴿ حياتو طوؿ ذلك ك٭بد لغّبه
 كل جاءان إذا أم كشيطانو الكافر أراد التثنية على ﴾جاءاان﴿ كقيرئ ﴾القرين فبئس
 ا٤بشرقْب بعد كبينك بيِب ليت اي3 لو ٨باطبان  قاؿ القيامة يـو قرينو مع منهم كاحد
ا١بهة الٍب يطلع إٲباء إٔب ا٤بغرب  على ا٤بشرؽ غلب لكن كا٤بغرب ا٤بشرؽ هبما كا٤براد

 يذـ فالكافر ﴾القرين فبئس﴿ ذمان  عليو عفرٌ  مفارقتو ٛبُب أف بعدك  منها قران الشيطاف،
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 على التبعة كإلقاء ا٤بؤاخذة من للتفصي بذلك ضعرٌ كيي  قرينان  كاف الذم شيطانو
 الٍب ا٤بقارنة ىذه عواقب تفظيع ىذا حكاية من كا٤بقصود، أضلو الذم الشيطاف

يقاظ إٔب عداكة الشيطاف لئلنساف على كاإل ا٤بتقارنْب كالتحذير منها شغف كانت
 من ليكونوا حزبو يدعو إ٭با اإف الشيطاف لكم عدك فاٚبذكه عدك ﴿ تعأب ٫بو قولو
ٍب امتد الكبلـ إٔب ذكر رسالة موسى كعيسى عليهما السبلـ  ﴾السعّب أصحاب

ردان للمقطع على  الولدية كإثبات الوحدانية االستدالؿ على امتناعكانتهى إٔب 
 .ا٤بطلع

 ﴾قيل ٥بم ماذا أنزؿ ربكم قالوا أساطّب األكلْب كإذا﴿

اعلم أف هللا سبحانو أنزؿ القرآف نبأ عن ٝبيع العصور كاألزماف ٩با يكوف كما قد  
كاف، فلكلو من ا٤باضْب مىثله متكرر ُب ا٢باضرين، فإف من أسرار القرآف ُب إعجازه 

من حيث اتصافهم أف تكوف عبارتو متوجهة إٔب ا٢باضرين كإشارتو شاملة لغّبىم 
بعلة ذلك ا٢باؿ أك غّب ذلك من ا٣ببلؿ، ك٩با صد أكثر ىذه األمة عن تفهم 
القرآف ظنهم أف الذم فيو من قصص األكلْب كأخبار الغابرين فحسب! كأف ذلك 
إ٭با مقصوده األخبار كالقصص فقط! كبل كليس كذلك...إف ذلك إ٭با مقصوده 

لفة، من نظائر ٝبيع أكلئك ا٤بستخلفْب التنبيو ٗبشاىدة متكررة ُب كل أمة مستخ
كأحوا٥بم، حٌب يسمع السامع ٝبيع القرآف من أكلو إٔب خاٛبتو منطبقان على األمة 
ا٤بستخلفة ا٢باضرة كأئمتها، فحينئذ ينفتح لو ابب الفهم، كيضيء لو نور العلم، 

د ما ٠بع من أحواؿ كتتجو لو حاؿ ا٣بشية، كيرل ُب أصناؼ ا٤بستخلفْب ا١بيدي 
لقركف ا٤باضية، كإنو كما قيل ُب ا٤بثل السائر3 إايؾ أعِب كا٠بعي اي جارة. ٍب إذا ا

شهد انطباؽ القرآف على كلية األمة ا٢باضرة، فكاف بذلك عا٤بان ينفتح لو ابب 
ترؽ، فيَبقى ٠بعو إٔب أف ٯبد ٝبيع كلية القرآف ا٤بنطبق على كلية األمة ا٤باضية 

أحوا٥با كتقلباهتا كتصرفات أفعا٥با، حٌب يسمع منطبقان على األمة ا٢باضرة، ُب 
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القرآف منطبقان عليها، فينتفع بسماع ٝبيعو، كيعترب أبٌم آية قرأىا، فيطلب موقعها 
ُب األمة ا٢باضرة فيجدىا بوجو ما، رغبة كانت أك رىبة، تقريبان كانت إٔب أرفع 

مقصود اآلية الغاايت أك تبعيدان إٔب أنزؿ الدركات، فيكوف بذلك عارفان، ىذا 
ا٢بق أف تقييد القرآف كقصره على زماف نزكلو يَبتب عليو ك  كنظائرىا كهللا أعلم.

القوؿ بتعطيلو إذ يصبح كل ما فيو من إرشادات كبياانت مقيد بزمانو كابلتإب فإف 
 ا٤بستخلفوفا٤بتاحف كليس حياة البشر كحركتهم! ك ا٤بكتبات ك مكاف القرآف ىو 

 كجهو عن اآلم كصرؼ أتكيلو ُب مفعولو كإبطاؿ القرآف  تعطيل  ٰباكلوف ا١بيدد
 أف الناس أكٮبواك  كيعتقدكف يريدكف ما يوافق ٫بو على كٚبرٯبو عمومو كٚبصيص

 ٰبكي أبنو القرآف ككصفوا إليها، تدعو حوادث ألجل إال آايتو تىنزًؿ ال القرآف
 الغابرين األمم من قبلهم كما األكلْب آابئهم كقصص...كهبراـ كرستم ٖبتنصر قصص

! بواقع لو عبلقة كال فحسب  حرابن  كالسنة الكتاب على شٌنوا الذم الوقت ُب اليـو
 الركاايت من ا٤بفَبايت ا٤باضية القركف ُب خبل٥با دسوا خبيثة ماكرة منظمة

 كاذبة منهجية خبلؿ من السنة ُب اليـو شٌككوا ٍب التفسّب، كتب ُب اإلسرائيلية
 كالتضعيف كالتصحيح كاالستدالؿ، الشرح ُب إسرائيل بِب علماء كضعها خاطئة
 ركل !كاستحسنوه الكتاب أىل ٗبنهاج افتتنوا الذين احملٌدثْب بعض عليها اتبعهم
 دين العلم ىذا إف3 »قاؿ سّبين بن دمحم عنُب مقدمة صحيحو  مسلم اإلماـ

 .«دينكم أتخذكف عمن فانظركا

 ﴾فارىبوف فإايم كاحد إلو ىو إ٭با اثنْب إ٥بْب تتخذكا ال هللا كقاؿ﴿

 ككاف العصياف أعظم فيو العصياف ككاف ا٤بأمورات أعظم التوحيد كاف ٤با أنو اعلم
 ما كل أبف ابإلخبار هنايتو إٔب األمر أبلغ عصيانو، من التخويف أكثر قد سبحانو

 عن ابلنهي اآلية ىذه ُب أتبعو ككربايئو ٍب تعأب و١ببلل خاضع منقاد هللا سول
كجاءت  الكل، عن غِب كأنو لكوكمً  لكومي  فهو سواه ما كل أبف كابألمر اإلشراؾ
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 على ليتظافر ﴾كأنزلنا إليك الذكر لتبْب للناس ما نزؿ إليهم﴿ قولو على عطفان  اآلية
 كانتبِب إسرائيل الذين مكركا السيئات ف أبحواؿ كتسليكان  كالنقل العقل ةأدل ذلك

 ﴾اثنْب إ٥بْب تتخذكا ال هللا كقاؿ﴿ التثنية كصيغة ،التوحيد أدلة أعظم من ىذه األدلة
 النظم اقتضاه ٗبا النهي ذلك علل ٍب ،العبادة كشرؾ ا٢بكم شرؾ إبطاؿ تضمنت

كال مساىم لو ُب  ،لو ُب حكمو ريكال ش ﴾إ٭با ىو إلو كاحد﴿ فقاؿ الوحدانية من
 لو، كا٣بطوب الوقائعالشدائد كالكركب ك  مطلق ُب ٫بوه كيرجع اب٢بق يعبد عبادتو،

 بو كنفذ كقضى حكم ما ٝبلة كمن ،حكمو من يريد ٗبا ملكو ُب التصرؼ حق
الٍب ال ٧بيص عنها إذ ال ٲبكن الدخوؿ من اببْب  إفراده ابلوحدانية كأمضى التقدير

كال التوجو إٔب جهتْب كال االستقرار ٗبركزين كال الربكز بوقتْب كقياسان على ذلك 
 كانت ك٤با كأمثالو فبل ٲبكن القوؿ إب٥بْب "تعأب هللا عما يقوؿ الظا٤بوف علوا كبّبا"

 عند االضطراب بدليل فطرة كل ُب مركوزة ككانت عاقل على ٱبفى ال ٩با الوحدانية
ُب أكؿ نداء عيلوم  - ابلرىبة خوطبواككاف بنو إسرائيل قد  كالفًب كالشدائد احملن

ملتفتان إٔب  هبا عرب العلم، ٤بخالفة ٱبتص فيما الستبطاهنا -جليل ُب سورة البقرة 
 كاف ك٤با ﴾فارىبوف فإايم﴿ قلوهبم فقاؿ ُب الرىبة كإلقاء ا٤بهابة لَببيةأسلوب التكلم 

 البطش بشدة ا٤بؤذف الكرب ٕبجاب الَبدم على داالن  ا٢باضر من الغيبة أسلوب
 ا١بامع العلم االسم هللا على الضمّب أعادك  إليو رجع ا٤بقاـ، كبعد االنتقاـ كسرعة
كلو ما ُب السماكات كاألرض كلو الدين كاصبا أفغّب ﴿ قاؿف ا٢بسُب األ٠باء ١بميع

 3الدينكإف شئت قلت3  كلو ا٢بكم خالصان اثبتان دائمان سرمدان، أم ﴾هللا تتقوف
 3حسافكما قاؿ ،  الدائم 3كالواصب ،ا٤بلك

 كاصب رعده كىزٙب...  بو تسفي الريح غّبتو

 الديلي3 كقوؿ ﴾ك٥بم عذاب كاصب﴿و تعأب قول كمنو

 كاصبا أٝبع الدىر بذـ يومان ...  بقاؤه القليل ا٢بمد أبتغي ال
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 إ٥بْب تتخذكا ال هللا كقاؿ﴿ ١بملة تذييبلن  فيكوف الداينة ٗبعُب الدين يكوف أف كٯبوز
 أم ٥بم هللا يشرعو ٗبا إال الناس يدين ال أف يناسبو الشرؾ دين إبطاؿ ألف ﴾اثنْب
كقادة دين الشرؾ،  الضبلؿالكفر ك  أئمة من غّبه ال الدين لكم يشرع الذم ىو

ألنو ٤با  ﴾كلو ما ُب السماكات كاألرض﴿من متٌممات ٝبلة  ﴾كلو الدين كاصبان ﴿قولو ف
قىصىر ا٤بوجودات على الكوف ُب ملكو كاف حقيقان بقصر ا٢بكم عليو كلذلك قدـ 

3 صاحب البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اجمليد قاؿاجملركر ُب ىذه ا١بملة على فعلو. 
 كاالنقياد الطاعة3 أم الدين كلو كعبيدان  كملكان  خلقان  كاألرض السماكات ُب ما كلو

 فبل منو يرىب أبف كا٢بقيق كحده اإللو أنو تقرر ٤با كاثبتان  كاجبان  أك الزمان 3 كاصبان 
 ٤بن ثوابو ينقطع فبل دائمان  أم كاصبان  ا١بزاء أم الدين كلو3 كقيل ،ىو إال ألحد يداف
 إال كيطاع لو يداف أحد من ليس3 قتيبة ابن قاؿ. اىػ. ك كفر ٤بن عقابو كال آمن

 كاجبة طاعتو فإف سبحانو ا٢بق إال ا٤بوت أك ا٢بياة حاؿ ُب بسبب ذلك انقطع
 أبدان.

 بغضب كابؤكا اسإال ٕببل من هللا كحبل من النضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا ﴿
 األنبياء كيقتلوف هللا آبايت يكفركف كانوا أبهنم ذلك ا٤بسكنة عليهم كضربت هللا من
 كسيب كاألسر القتل أم الذلة أيلزموا ا٤بعُب ﴾يعتدكف ككانوا عصوا ٗبا ذلك حق بغّب

 منها ٥بم خبلص فبل فيهم الذلة تلك كثبتت الصغار كإ٢باؽ ا٤باؿ كأخذ الذرارم
 ا٢بذؽ3 األصل ُب قفكالث  ﴾ثقفتموىم حيث كاقتلوىم﴿ تعأب كقولو ثقفوا ما أين
كالتبصر ُب أمرىم كيتضمن ذلك التنبو ٥بم  عمبلن  أك كاف علمان  الشيء إدراؾ ُب

 انكشف لو إذ حا٥بم كإخفاء أنساهبم تغيّب على حرصوا ...كقدكالتفطن ٢بقيقتهم
ر ميلكهم. تبلشىلك  سلطاهنم زاؿلك  سحرىم لبطل أمرىم  ابإلسبلـ، 3هللا حبل كفيسًٌ
 مفرغان  متصبلن  يكوف أف كٰبتمل االنقطاع ظاىره كاالستثناء ابلشركاء، 3الناس كحبل

 األحواؿ من حاؿ ُب الذلة من يسلموف ال أم النفي على كا٤بعُب األحواؿ أعم من
 نصر فبل أنفسهم ُب ىم كأما ابلشركاء، كاعتصامهم ابإلسبلـ تظاىرىم حاؿ ُب إال
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 يرتفعوا أف القـو على أبت ا٤بتداعية ا٥بابطة كا١ببلة ا٤بفككة النفسية البنية ألف ٥بم
 ٜبن، هبا هللا انطهم الٍب الكربل كلؤلمانة...أجلها من خلقوا الٍب الغاية مستول إٔب

 يشهد كٓب! ابلتكاليف ينهضوا أف يريدكف كال الثمن يؤدكا أف يريدكف ال كلكنهم
 للهداة، كتنكر كاعتداء كجحود قسوة من إسرائيل بِب اتريخ شهده ما أمة اتريخ
 أمة من تصدر فعلة أشنع كىي أنبيائهم من عددان  اب٤بناشّب كنشركا كذٕبوا قتلوا فقد
 حقان  يكن ٓب أم ﴾كيقتلوف األنبياء بغّب حق﴿كقولو  ،ا٤بخلصْب ا٢بق دعاة مع

كنظّبه ُب اآلية األكٔب من  ،كاالعتداء العصياف ُب الغلو عليو ٞبلهم كإ٭با ابعتقادىم
 الدالة ابلبلـ معرفان  ُب آية البقرة اب٢بق كجيء ﴾كيقتلوف النبيْب بغّب حق﴿السورة 

 ُبا٤بعهود ا٢بق  بغّب ذلك أبف لئليذاف ﴾كيقتلوف النبيْب بغّب ا٢بق﴿ العهد على
 ذلك بغّب إال يكوف ال النبيْب قتل ألف األمر نفس ُب الثابت ا٢بق ال الدعاكل

 تلك كعاين ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان  أمر منهم شاىد فيمن آيٍب آؿ عمراف أف، كيبدك ا٢بق
 ٯبد ٓب ٍب أمره ُب األدلة كتكاثرت كغّبه موسى بو أخرب الذم أنو كاستوضح الرباىْب

 أمر يشاىد ٓب ٩بن سلفهم ُب ىي إ٭با كأما آية البقرة كالعناد الكفر ُب التمادم إال
 كنعم آالء بذكر تعريفهم بعد بكفرىم فيها فصاحاإل كقع كقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان 
 كإف فهم، فيها عنهم عفي قد أكثرىا أك اآلاثـ تلك بعض أف فيها كرد كقد عديدة
 ابلباطل كاجملاىرة البهت ارتكاب ُب ليسوا كصفوا ٗبا كاالعتداء لكفراب كصفوا

 لنبينا ا٤بعاصرين من كأشباىو أخطب بن كحيي الرباىْب معاينة كحاؿ كاالعتداء
 من بو التعبّب كقع ما يشاىدكه ٓب الذين أكلئك حاؿ فناسب أمره كا٤بشاىدين ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
من آؿ  ، كجيء ُب اآلية الثانيةرا٤بنكٌ  قوة ُب ا٤بعرؼ ليس إذ ﴾بغّب ا٢بق﴿ تعأب قولو

 كركد، كأما العلم األنبياء ككرثتهم من أكٕب يشملل ﴾األنبياء﴿مع التكسّب عمراف ٔب
 ك٤بافيختص هبم،  ﴾النبيْب﴿كاآلية األكٔب من آؿ عمراف  البقرة آية ُب السبلمة ٝبع

 ﴾األنبياء﴿ مكسران  ُب اآلية الثانية اب١بمع أتى التكسّب ٝبوع ُب تتسع العرب كانت
 أيمركف الذين كيقتلوف﴿ُب اآلية األكٔب  كعطف كرثتهم عليهم، ليشملهم مع كرثتهم
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 بو لك يتضح فسوؼ كاإلشارات ا٢بقائق من أٝبلتو ما فتفٌهم ﴾الناس من ابلقسط
 بْب ٱبلي أف جاز كيف3 قيل فإف .اإلعجاز فهم على يعينك ما استوفيتو إذا

عليو  سيحقبل رفع ا٤ب أف التخلية كانت؟ كا١بواب األنبياءالرسل ك  كقتل الكافرين
قد عصمو هللا من  فإف سيد الكائنات عليو أكمل الصلوات كالتسليماتالسبلـ 

 األنبياء من قط قتليي  ٓبأنو إٔب  عنهم هللا رضيكابن عباس  ا٢بسن الناس، كذىب
 بْب تعارض ال أف فظهر ر بقتاؿ فهو منصورمً أي  من أما بقتاؿ يؤمر ٓب من إال

كلقد سبقت كلمتنا لعبادان ا٤برسلْب، إهنم ٥بم ﴿قولو  اآلايت ا٤بتقدمة كبْب
 ا٤بعُب هبذا منهم ككل ا٢بق كبياف اب٢بجة النصرة بو يراد أف ٯبوز أنو مع ﴾ا٤بنصوركف

 إذ إٔب ا٢باضرين اإلضافة ىذه صحت أسبلفهم طريقة القتلكاف  ٤باك  .منصور
بو  كاف إذا االبن إٔب يضاؼ قد األب صنع فإف راضْب كبطريقتهم مصوبْب كانوا
 أشد»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف هللا عبد عنكل البزار . ر جاراين  طريقتو علىك  راضيان 
 أشنع كفركا كقد «ضبللة كإماـأك قتلو نيب  نبيان  قتل رجل القيامة يـو عذاابن  الناس
 من ميداف كل ُب ٥بم ككاف ا٤بعصية، أبشع كعصوا االعتداء أشنع كاعتدكا الكفر
 دعاكل ٥بم كانت فقد كلو ىذا كمع أفاعيل، مثلها ليست أفاعيل ا٤بيادين ىذه

 أىلك  أحباء هللا كأهنم اب١بنة اختصاصهم ادعاء3 ٝبلتها كمن ابطلة عجيبة عريضة
ر! بينة عليها ليس األمل ساقها كواذب أما٘بكلها التوحيد ك   الناس حبل كفيسًٌ

 األمم ميثاؽ من األخّبة ا٤بادة ُب جاء. أمريكا3 اليـو رأسهم كعلى اإلنس، بشركاء
 الوالايت حكومة ٧بفوظات ُب مودعان  ا٤بيثاؽ يظل3 يلي ما 555 رقم ا٤بتحدة
 صوران  عليو ا٤بوقعة األخرل الدكؿ حكومات ا٢بكومة ىذه كتبًلغ األمريكية ا٤بتحدة
 ىذا على ا٤بتحدة األمم حكومات مندكبوا كقع تقدـ ٤با كمصدقان  منو، معتمدة
 . ا٤بيثاؽ

 ٰبسب ظاىرة كقوة كبّب علو ٥بم سيكوف القـو ىؤالء أف سبحانو ا٤بؤب أخرب ٤بٌاك 
 كضربت﴿ قولو كمعُب .ا٤بسلمْب نفوس ُب شأهنم بتهوين تعأب تكفل حساهبا،
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عليو  جربيل حديث ُب كرد ماعلى ٫بو  كالفقر، ا٢باجة أم ﴾ا٤بسكنة عليهم
 فإهنم أبٝبعها الدنيا ملكوا كلو ٥بم الـز فالفقر «العالة العراة ا٢بفاة»3 السبلـ

 كتنضح ابلزراية تفيض صورة...كا١بعبلف الديداف كحياة حياهتم...القلة يشكوف
! كُب ىؤالء األخابث من ا٢بياة ىذه غّب حياة ٥بم أف ٰبسوف ال كا٤بهانة، ابلتحقّب

األكصاؼ الذميمة البلزمة كُب أئمتهم من األكصاؼ القبيحة العميمة ا٤ببلزمة 
كأعقب بذكر ك٤با كصف ا٢بق األمة احملمدية أبهنا خّب أمة للناس  أضعاؼ ذلك.

 أمة  الكتاب  أىل من سواء ليسوا﴿ فقاؿ األمة ا٤بذمومة قاؿ انفيان أف يكونوا سواء
 كأيمركف اآلخر كاليـو ابهلل يؤمنوف ،يسجدكف كىم الليل آانء هللا آايت يتلوف قائمة 

 كما ،الصا٢بْب من كأكلئك ا٣بّبات ُب كيسارعوف ا٤بنكر عن كينهوف اب٤بعركؼ
 كالبزاركأٞبد  يعلى أبو ركل ﴾اب٤بتقْب عليم كهللا يكفركه فلن خّب من يفعلوا

 ليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أخر3 قاؿهنع هللا يضر  مسعود بن هللا عبد عنكابن أيب شيبة  كالطربا٘ب
 ليس إنو أما»3 فقاؿ الصبلة ينتظركف الناس فإذا ا٤بسجد إٔب خرج ٍب العشاء صبلة

 ىذه كنزلت3 قاؿ «غّبكم الساعة ىذه كجل عز هللا يذكر أحد األدايف أىل من
 خّب من يفعلوا كما" بلغ حٌب "يتلوف قائمة  أمة  الكتاب  أىل من سواء ليسوا" اآلية
 ىؤالء الكتاب أىل من يستوم ليسقاؿ بعضهم3  ".اب٤بتقْب عليم كهللا يكفركه فلن

 الٍب الساعة ُب العتمة صبلة فأقاموا كسلمكآلو  عليو هللا صلى ٗبحمد آمنوا الذين
يرده كأيابه ما  القوؿ. قلنا3 ىذا يؤمنوا ٓب الذين الكتاب أىل من غّبىم فيها يناـ

 سواء ليسوا" قولو ُب يقوؿ كاف أنوهنع هللا يضر  مسعود بن هللا عبد عنركاه اإلماـ الطربم 
ركل ك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص"  دمحم كأمة الكتاب أىل يستوم ال"3 قاؿ "قائمة أمة الكتاب أىل من

 ".قائمة ىي الٍب األمة ىذه كمثل اليهود ىؤالء ليس"3 هنع هللا يضر قاؿ السدم عن أيضان 

 أيمركف الذين كيقتلوف حق بغّب النبيْب كيقتلوف هللا آبايت يكفركف الذين إف﴿
بنو  الصبلت ىذه أصحاب من ا٤براد ﴾أليم بعذاب فبشرىم الناس من ابلقسط

 ُب جيءك  أليم، بعذاب توعدىم الذين ألهنم كأخبلفهم النبوم العصرإسرائيل ُب 
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ل كإ٭با الفظيعة ا٢بالة استحضار لقصد اب٤بضارع "يقتلوف"لفظ   تبعة ىؤالء ٞبى
 كنشركا كحزقياؿ إرمياء قتلوا الذين أسبلفهم فعلو ما سداد معتقدكف ألهنم أسبلفهم

 عليهم معدكد فهو السبلـ عليو عيسى قتلوا أهنم كزعموا اب٤بنشار كأشعياء زكرايء
 الناس من ابلقسط أيمركف الذين قتل ُب كابلىغوا فيو، كاذبْب كانوا كإف إبقرارىم

 بصيغة ﴾الناس من ابلقسط أيمركف الذين كيقاتلوف﴿ األخرل القراءة دلت كما
 ا١برائم تلك ككل كمظاىرة، مباشرة من أحوالو ٔبميع القتل أسباب ُب ا٤بفاعلة
 األنبياء على اإلطالة من ابهلل نعوذ ،كقوعها ُب كأ٢بٌوا هبا رضوا ألهنم عليهم معدكدة
 أم3 هللا رسوؿ اي قلت3 قاؿ ا١براح بن عبيدة أيب عنركل البزار  .األكلياء ككرثتهم

 عن كهناه ٗبعركؼ فأمره جائر أمّب إٔب قاـ رجل»3 قاؿ هللا؟ على أكـر الشهداء
 أمره رجبلن  قتل أك نبيان  قتل رجل»3 قاؿ عذاابن؟ أشد الناس فأم3 قيل «فقتلو منكر

 أيمركف الذين كيقتلوف حق بغّب النبيْب كيقتلوف﴿ قرأ ٍب «منكر عن هناه أك ٗبعركؼ
 إسرائيل بنو قتلت عبيدة أاب اي»3 قاؿ ٍب ﴾أليم بعذاب فبشرىم الناس من ابلقسط

 بِب عباد من رجبلن  عشر كاثنا رجل مائة فقاـ كاحدة ساعة ُب نبيان  كأربعْب ثبلثة
 .«ٝبيعان  فقتلوا ا٤بنكر عن كهنوا اب٤بعركؼ فأمركا إسرائيل

 إسرائيل بِب مع ٯبوؿ اآلية سياؽ ﴾هللا إال تعبدكف ال إسرائيل بِب ميثاؽ أخذان كإذ﴿
 كخطاايىم بعثراهتم تذكّبىم مع هللا بعهد للوفاء دعوهتم ٚبللتها طويلة كاسعة جولة

 البياف من أكتوا ما بعد النقض منهم ظهر كقد، موسى أايـ منذ كتلبيسهم كالتوائهم
كا٤بوقن يكفيو نص كاحد، كألف نص ال يفيد ا٤بكابر البلئح... كالدليل ،الواضح

ا٤بعاند، ٤با ُب قلبو من غلظة ا٢بجاب، كالقسوة الدافعة عن طريق الصواب، كما ىو 
 للناس صرفنا كلقد﴿ ، قاؿ تعأب ُب سورة بِب إسرائيلإال ٝباد، أك أ٠بج من ا١بماد

 حٌب لك نؤمن لن كقالوا ،كفورا إال الناس أكثر فأىب مثل كل من القرآف ىذا ُب
 األهنار فتفجر كعنب ٬بيل من جنة لك تكوف أك ،ينبوعا األرض من لنا تفجر

 كا٤ببلئكة ابهلل أتٌب أك كسفا علينا زعمت كما السماء تسقط أك ،تفجّبا خبل٥با
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 حٌب لرقيك نؤمن كلن السماء ُب ترقى أك زخرؼ من بيت لك يكوف أك ،قبيبل
كاآلايت ُب بِب  ﴾رسوال بشرا إال كنت ىل ريب سبحاف قل نقرؤه كتااب علينا تنزؿ

قاؿ اإلماـ البقاعي صاحب كتاب نظم ، النزكؿ سبب خصوص يضر كال إسرائيل
 بن دمحم الفضل أبو احملقق اإلماـ شيخنا قاؿالدرر ُب تناسب اآلايت كالسور3 

 ا٤بغريب ا٤بشدإب دمحم القاسم أيب القدكة العبلمة بن دمحم هللا عبد أيب القدكة العبلمة
 أعلى كأسكنو الرضواف سحائب عهده هللا سقى الزماف عبلمة ا٤بالكي البجائي
 تنظر أنك ىو القرآف ٝبيع ُب اآلايت مناسبات لعرفاف ا٤بفيد الكلي األمر3 ا١بناف
 ا٤بقدمات من الغرض ذلك إليو ٰبتاج ما كتنظر السورة لو قتسي الذم الغرض
 ا٪برار عند كتنظر ا٤بطلوب من كالبعد القرب ُب ا٤بقدمات تلك مراتب إٔب كتنظر
 األحكاـ إٔب السامع نفس استشراؼ من يستتبعو ما إٔب ا٤بقدمات ُب الكبلـ
 إٔب االستشراؼ عناء يدفع العليل شفاء الببلغة تقتضي الٍب لو التابعة كاللواـز

 أجزاء ٝبيع بْب الربط حكم على ا٤بهيمن الكلي األمر ىو فهذا عليها الوقوؼ
 كل ُب كآية آية كل بْب مفصبلن  النظم كجو هللا شاء إف لك تبْب فعلتو كإذا القرآف
 كل اسم أف..القاعدة ٥بذه ابستعمإب ٕب ظهر قدك  . انتهى.ا٥بادم كهللا سورة سورة
 مسماه كبْب بينو ا٤بناسبة تظهر شيء كل اسم ألف مقصودىا عن مَبجم سورة
 فيو. ما تفصيل على إٝباالن  الداؿ عنوانو

 دكنو من ٥بم ما كأ٠بع بو أبصر كاألرض السماكات غيب لو لبثوا ٗبا أعلم هللا قل﴿
 جـر ال الكهف أىل لبث ٗبدة تعأب أخرب ٤بٌا ﴾أحدا حكمو ُب يشرؾ كال كٕب من

3 قاؿ قائبلن  فكأف ا٢بكم تداكلوا الذين قومهم لبث مدة معرفة إٔب النفس تشٌوفت
 السماكات غيب لو لبثوا ٗبا أعلم هللا قل﴿ فقيل أشركوا؟ الذين قومهم لبث فكم

 قولو مع يلتئم ما كىوُب قـو أىل الكهف  الكبلـ ىناف ﴾كأ٠بع بو أبصر كاألرض
 تداكلوا الذين ا٤بشركْب إٔب يعود ا١بمع كضمّب ﴾كٕب من دكنو من ٥بم ما﴿ بعده
لك

ي
 ﴾من﴿ بدخوؿ النفي عمـو على التنصيص بطريقة آ٥بتهملشفاعة  إبطاؿ كىو ا٤ب
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 حكمو ُب يشرؾ كال﴿ ٍب أردؼ إببطاؿ اإلشراؾ ُب ا٢بكم ،ا٤بنفية النكرة على
 ا٣بطاب كىذا انىية، ﴾ال﴿ أف على الكاؼ كجٍزـ ا٣بطاب بتاء الشامي كقرأ ﴾أحدا
 ا٤بنهي لقيبح كأكشف النهي على الداللة ُب أبلغ األعظما١بليل  الرسوؿ إٔب ا٤بوجَّو
 بْب ابللقاء خيوطو ٘بمعت الذم الشرؾ لذلك كتفظيع اب٤بشركْب تشنيع كفيو عنو،

 ـ5151 ا٤بوافق ىػ5591 عاـ الربيطانية ا٤بستعمرات مبعوث كبْب العراة ا٢بفاة
 التارٱبي اللقاء كاف ٍب إسرائيل، بِب عن ٕبثان  العرب جزيرة إٔب الرـك أكفدتو الذم
 الٍب االمرباطورية من عودتو بعد ـ،5111 ا٤بوافق ىػ5511 عاـ كاألىم اآلخر
 لبِب ا٢بيكم زماـ تسليم ٗبثابة كاف ا٢بدث كىذا! الشمس عنها تغيب ال كانت

 الذم ىو اللعْب الشيطاف كاف ٤بٌاك  !!!كالطاعة السمع على البيعة أك إسرائيل
 إسرائيل لبِب كتسخّبىا األمم إبغواء كقاـ الشركاء، كاٚباذ الشرؾ على ٞبلهم

 عليو التنبيو ىذا انسب ٖبدمتهم؛ قائمة ٥بم منقادة كجعلها كتطويعها كاستعبادىا
 هللا رسوؿ حديث فيهم فصدؽ ٪بد من انطلقوا الذين أكليائو قتاؿ على كالتحريض

القارم ُب العبلمة علي قاؿ  «ىناؾ الزالزؿ كالفًب كهبا يطلع قرف الشيطاف» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كقولو3  "ا٤بشرؽ ٫بو"3 بقولو ا٤بعُب كىو ٪بد انحية ُب أم "ىناؾ"ا٤برقاة3 كقولو3 

 أم "كالفًب" أىلها كاضطراب القلوب تزلزؿ كىي ا٤بعنوية أك ا٢بسية أم "الزالزؿ"
 "كهبا" ا٥ب الربكة دعوة يناسبو فبل الداينة كقلة الدين لضعف ا٤بوجبة كاحملن البليات

 حزبو أم "الشيطاف قرف" يظهر أم البلـ بضم "يطلع" كنواحيها البقعة بتلك أم
 كُب «قرف الشيطاف منها ٱبرج»كُب ركاية للَبمذم3  .كأعوانو كزمانو كقتو كأىل
 كعند «الشر أعشار تسعة كهبا الشيطاف قرف يطلع ىنالك من»3 أٞبد مسند

 الكفر أعشار تسعة كبو الشيطاف قرف يطلع ىنالك من إف»3 األكسط ُب الطربا٘ب
فتولوا كعصوا  التوحيد على بِب إسرائيل ميثاؽ كقد أخذ هللا «العضاؿ الداء كبو

أ٩بي ري٠بت  يثاؽو ٗب سلطانو ُب كانزعوه ميلكو ُب تعأبحاٌدكا هللا ك ظهر منهم النقض ك 
 كييعرؼ ٗبيثاؽ األمم ا٤بتحدة. 5252كًب إعبلنو عاـ  5111خطوطو عاـ 
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 :يقـو على السلطات اآلتيةك يضم دكؿ العآب  يثاؽىذا ا٤بك 

ا١بمعية العامة كتتألف من ٝبيع أعضاء األمم ا٤بتحدة كتناقش أم مسألة أك  -5
 .أمر يدخل ُب نطاؽ ىذا ا٤بيثاؽ

٦بلس األمن الدكٕب كيتألف من ٟبسة عشر عضوان من األمم ا٤بتحدة منها  -9
بريطانيا كفرنسا كيتعهد كفق ٟبسة أعضاء دائمْب كىم أمريكا كركسيا كالصْب ك 

أعضاء األمم ا٤بتحدة بقبوؿ قرارات ٦بلس األمن كتنفيذىا كفق ىذا  91ا٤بادة 
أف يتخذ بطريق القوات ا١بوية كالبحرية كالربية  19ا٤بيثاؽ، كجمللس األمن كفق ا٤بادة 

من األعماؿ ما يلـز ٢بفظ السلم كاألمن الدكٕب أك إلعادتو إٔب نصابو كٯبوز أف 
 .اكؿ ىذه األعماؿ؛ ا٤بظاىراتتتن

اجمللس االقتصادم كاالجتماعي كيقـو بدراسات كتقارير عن ا٤بسائل الدكلية  -1
ُب أمر االقتصاد كاالجتماع كالثقافة كالتعليم كالصحة كٲبد ٦بلس األمن ٗبا يلـز من 

 11ا٤بعلومات كعليو أف يعاكنو مٌب طلب إليو ذلك كفق ا٤بادة 

ٕب كمهمتو كضع كإخضاع األقاليم ٙبت منظومة األمم ٦بلس الوصاية الدك  -1
 .ا٤بتحدة

٧بكمة العدؿ الدكلية كىي األداة القضائية الرئيسية لؤلمم ا٤بتحدة كيتعهد كل   -1
أف ينزؿ على حكم ٧بكمة العدؿ  21عضو من أعضاء األمم ا٤بتحدة كفق ا٤بادة 

 .الدكلية ُب أية قضية يكوف طرفا فيها

 .حيث يكوف ٥با أمينا عاما بناء على توصية ٦بلس األمناألمانة العامة  -1

كاألمْب العاـ لؤلمم ا٤بتحدة ىو ا٤بوظف اإلدارم األكرب ُب ىيئة األمم ا٤بتحدة 
إٔب أية مسألة يرل أهنا هتدد حفظ السلم  22كعليو أف ينبو ٦بلس األمن كفق ا٤بادة 

 .كاألمن الدكٕب
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لشركائهم يكشف طبيعة العلو الكبّب ُب كشرعوه  صاغوا نصوصوكىذا ا٤بيثاؽ الذم 
األرض، كيشي بضخامة الدكر الذم يقوموف بو ٘باه اإلسبلـ كأىلو، كيصور 
نفوسهم ا٤بلتوية ا٣ببيثة ا٣بٌداعة اللئيمة ا٤باكرة الٍب ٘بنب عن ا٤بواجهة كتتظاىر 

  ابإلسبلـ لتمزؽ اإلسبلـ، كىي ٚبتبئ خلف شركائها.

 الٍب الضخمة النقلة ليدرؾ ابلشيطاف، إسرائيل بِب عبلقة ا٤بؤمن يعرؼ أف كيكفي
 من شيخ ىيئة ُب قريش لكفار ٛبثل قد الشيطاف كاف كإذا ،الغرب دكؿ ُب أحدثها

 الفكرية السيطرة من كٛبكن ،عبقرية كبسط كالرـك فارس ُب فرٌخ قد فإنو ٪بد، أىل
 .كمفكريها األمم تلك زعماء على كالعقائدية

بتغيّب خريطة م الشيطاف اللعْب أف السيطرة على اجملتمعات البشرية تبدأ علً  كقد
 العآب الذىنية كتوجيهها ٗبختلف كسائل توجيو العقوؿ كالتصورات النفسانية

للوصوؿ إٔب ا٢بكومة الواحدة كاعتبلء بِب إسرائيل لنخب دكف أف تدرم كالتحكم اب
 على الصبا منذ إليو سبق ابعتقاد ٧بجوابن  لكونو ذلكقد يينكر  ا٤بقلدسدة ا٢بكم! ك 

 إليها اطمأف علومان  اإلعبلـ كسائل كمن الشيوخاآلابء ك  من ٠بع فإنو التقليد سبيل
 أف من كٲبنع ا٢بق حقيقة كبْب بينو ٰبوؿ كىذا خبلفها، ببالو ٱبطر كٓب عليها كثبت

 حيجب بو عظيم حجاب كىو التقليد، ظاىر من تلقفو ما خبلؼ قلبو ُب ينكشف
 حجاابن  كصارت قلوهبم ُب كرسخت نفوسهم ُب ٝبدت ابعتقادات الناس أكثر
 كعوائد أبكىاـ طويلة عصوران  ِبمي  قد اليـو اجملتمع فإف ا٢بقائق درؾ كبْب بينهم

 الناس فتقاكؿ ا٢بق ابلعلـو عنده فاختلطت التضليل أىل عليو أدخلها كمألوفات
 كتلقوىا ببيتو العنكبوت التصاؽ بعقو٥بم فالتصقت قبو٥با على كاراتضوا عليها

 ٙبريف من فيها ما كإدراكهم عنها إقبلعهم عسركلذلك ي مر األايـ على ابلتسليم
 ُب ضربوا الذين الصحيحة العلـو أصحاب الرسوخ أىل إال لتمييزىا ليسك  ا٢بق عن
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 خّب للسابلة فكانوا كسليمها خطّبىا كاستوضحوا سبيل كل ا٢بقائق إٔب الوصوؿ
 .دليل

أئمة الشرك  از القرآني في توصيفاإلعج
 الشركاءو

الوصف األول: مثل الذين اتخذوا من دون اهلل 
 أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

 إسرائيل بِب امتحافك قص هللا تعأب ُب سورة القصص قصة موسى كفرعوف  ٤با
 ال اإلٲباف مدعي أف ظن من على منكران افتتح سورة العنكبوت ، بفرعوفكابتبلئهم 

 عز كجل بْبَّ  من هتديد ا٤بشركْب إذ كٚبلل ذلك بضركبو  يتميز ابالمتحافال يفًب ك 
كمالو  هشركاؤ ولو ك طى  ينفعو كٓب آجبلن  بكذٌ  من بكعذٌ  عاجبلن  أشرؾ من أىلك أنو

 دكنو من أكلياء اٚباذ كٚبٌلصى إٔب ٛبثيل كسجوده ركوعو عنو ذلك يدفع كٓبكسلطانو 
 كأجلى النفوس ُب أكقع التمثيلك  اثكاين  كيقتل آكاين  ٱبذؿ بيتان  العنكبوت ابٚباذ

 ،الببلغة أىل عند األكَب ا٢بظ التمثيلي للتشبيوك  التشبيو أنواع أخصكىو  للمعا٘ب
إٔب  كأمرىا ك٘بتهد تبِب الٍبالشرؾ ُب بنائهم دكلتهم ابلعنكبوت  شٌبو تعأب أئمةكقد 

 هللا دكف من كتولوه ملكهم ُب كمعتمدان  متكبلن  اٚبذكه ما فكذلكا٣بسار كا٥ببلؾ 
 ببيت ملكهم ُب اعتمدكه ما تشبيو صحٌ  إذاك  ،معتمد كال لو قوة ال مضمحل زائل

 أكىن ٩بلكتهم أف تبْب فقد العنكبوت بيت البيوت أكىن أف صح كقد العنكبوت
بناء  ُب عليو يعتمد ما أكىن إفكإف شئت قلت3  !يعلموف كانوا لو ا٤بمالك
 ٗبعُب كبالعى  من مشتقةالعنكبوت يعلموف. ك  كانوا لو اٚباذ الشركاء ا٤بمالك
 اسم اعليه أطلق اقرارى عند احركته لشدة أك اكثبه لشدة افكأهن السّب ُب الشدة

ألعماؿ القتل...أنواعها كثّبة كتعتمد على خداع  أيعدت كقد ،العنكبوت
 الذكر فأما األنثى تنسج كإ٭باكتشل كتسمم،  ...تنصب الفخاخ كتبلحقفريستها



159 
 

 كاألكاتد القركف انحية عرةالش كٛبد ابيته صٌعدتي كاألنثى ، كال ينسج ينقضأخرؽ  فإنو
 عليها تكقع فإذا الوسط ُب امصيدهت ئكهتي اللحمة ئهتي ٍب الوسط من سٌدمت ٍب

 كثقت إذا حٌب حا٥با على فتَبكها اهب كنشبت ارتبطت ىناؾ ما ٙبرؾ فريسة
 كرمت رطوبتها من مصتها جائعة كانت كإف خزانتها إٔب كأدخلتها غلتها بضعفها

 الطبيعة، ُب الفخاخ أبرز من كشبكتها نسجها، من تشٌعث ما ر٩بت فرغت فإذا هبا
من القول مع سبلحها، عدائية حٌب مع  كا٢برب الكيماكية تتخذ مستول حديثان 

أكالدىا كزكجها حيث تقتلو بعد إٛباـ عملية التلقيح، كبعض أنواع العناكب تَبؾ 
األنثى الذكر ليقـو األبناء بقتلو، كىناؾ أنواع أخرل تقـو األنثى بتغذية صغارىا 
حٌب إذا اشتد عودىم قتلوا أمهم كأكلوىا، ٍب يقتل بعضهم بعضان، فالبناء 

جتماعي كالعبلقات األسرية ُب بيت العنكبوت ىشة مبنية على مصاّب مؤقتة اال
٩با ٯبعل ىذا البيت  فراد أعداء كقاـ بعضهم بقتل بعضحٌب إذا انتهت انقلب األ

 كالعىنظىل الكهوؿ كحيق   الشيع  3 العنكبوت لبيت كيقاؿ أكىى بيوت ا٤بخلوقات
لتضحية كاإليثار، كال تقتل ا٢بشرات تعيش كحيدة كال تعرؼ التعاكف كا، كالكيعديبة

فحسب بل تصطاد العناكب األخرل، كال تنتظر أف أتٌب الفريسة إٔب شبكتها بل 
ترمي شبكتها عليها، كقد زكدىا هللا بسبلح سرم إلغواء الفرائس إٔب شبكتها، 

... ككلما قاكمت ثبتت نفسها أعمق فأعمق كعند كقوع الفريسة ُب شبكتها تقاـك
، كقد ٚبتصر العنكبوت شبكتها إٔب خيط كاحد تتدٔب ُب آخره نقطة ُب الشبكة

من الشمع ا١بميل األخاذ يعمل كصنارة صيد...تطور حيبلن جديدة لتصبح أكثر 
 األرض ُب ابيته كأنواع أخرل ٙبفرا٢بشرات ا٤بفَبسة سيطرة على كجو األرض، 

العناكب تتفاكت  كإذا كانت، السمـو ذكات من كىي ا٥بواـ كسائر الليل ُب رجكٚب
مرتْب  اإلفساد كقد ذيكرتُب األحجاـ كاألشكاؿ ك٭بط ا٤بعيشة فإنو يغلب عليها 

كقضينا إٔب بِب إسرائيل ُب الكتاب لتفسدف ُب األرض ﴿ىذا ا٤بعُب قولو تعأب ُب ك 
ككذلك ﴿كييشّب إٔب ىذا ا٤بعُب قولو تعأب  لعدائية كالقتليغلب عليها اكما  ﴾مرتْب
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ُب سورة تعأب كقد ذكر هللا  ﴾ا٤بشركْب قتل أكالدىم شركاؤىمزين لكثّب من 
ٍب أعقبها كذكر مصارعها  رةاألمم الغابحضارات ست حضارات من العنكبوت 

مثل الذين اٚبذكا من دكف هللا أكلياء كمثل العنكبوت اٚبذت بيتا كإف أكىن ﴿بقولو 
 إال يصح ال للشيء ا٤بثل ضرب كاف ٤بٌاك  ﴾البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلموف

 إال معارضتو إٔب يتوجو أف ٲبكن ال شيء على النصّب ككاف الشيء بذلك العآب من
 سبحانو شأنو ىذا أف بذلك كصل جنوده، كعدة قدرتو مقدار كيعلم يعلمو كاف إف

ٌولوف عليهم ُب ا٤بلمات الذين يتناصركف هبم ُب األمور ا٤بهمة كيع شركاءىم كأف
 إف هللا يعلم ما يدعوف﴿ ىمإصغار  إٔب مشّبان  فقاؿ ذلك عن البعد غاية ُب ا٤بد٥بمة

 ىمبنصر  هللا ككعد ْبا٤بؤمن تثبيت الغرضك  ﴾من دكنو من شيء كىو العزيز ا٢بكيم
 استفهامية ﴾ما﴿ك قاؿ العبلمة األلوسي3، الكتاب أىل من نيهملقٌ كمي  الشركاء كىزٲبة

 األكٔب ﴾نم﴿ك هبا نصب موضع ُب فا١بملة عنها معلقة ﴾يعلم﴿ك بتدعوف منصوبة
 للتبعيض، كوهنا كجوز للتبيْب الثانية ﴾نم﴿ك الظاىر ىو ما على بتدعوف متعلقة
 تدعوف لستم أم تدعوف مفعوؿ كشيء مزيدة الثانية ﴾نم﴿ك انفية ﴾ما﴿ كوف كٯبوز

 أف يصلح ال حقارتو ٤بزيد كجل عز دكنو من يدعونو ما كأف شيئان  تعأب دكنو من
 ﴾يعلم﴿ مفعوؿ مصدر أتكيل ُب بعدىا كما كىي مصدرية كوهنا كجوز شيئان  يسمى

 دعاءكم يعرؼ أم تبعيضية ﴾نم﴿ك كاحد ٤بفعوؿ انصبة يعرؼ ٗبعُب أهنا على
 ا٤بصدر ذلك ٗبعُب ﴾شيء﴿ك للتبيْب ﴾نم﴿ كقيل دكنو من شيء بعض كعبادتكم

 موصولة كوهنا كجوز حقّبة دعوة ىي دكنو من دعوتكم يعرؼ أم للتحقّب كتنوينو
 بياف إما ﴾نم﴿ك احملذكؼ عائدىا ﴾يدعوف﴿ كمفعوؿ يعرؼ ٗبعُب ﴾يعلم﴿ مفعوؿ

 فيو ما ٱبفى كال بعده كما الوجو ىذا على زايدهتا كجوز تبعيضية أك للموصوؿ
 تعأب هللا دكف من ا٤بتخذين للكفرة ٘بهيل ﴾ما﴿ ُب األكلْب الوجهْب على كالكبلـ

 معُب ُب ىو الذم عنو كاالستفهاـ كليان  اٚبذكه عما الشيئية نفي من فيهما ٤با أكلياء
 مناسب بو يعبأ بشيء ليس معبودىم كوف ألف للمثل توكيد كفيو إنكار ألنو النفي
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 كعبادهتم بدعوهتم العلم ألف ٥بم كعيد فيها األخّبين الوجهْب كعلى يعطف ٓب كلذا
 إايه، دعائهم على ٦بازاهتم عن عبارة يدعونو ٗبا العلم ككذا عليها ٦بازاهتم عن عبارة
 كقولو كلها، الوجوه ُب كالوعيد التجهيل إرادة كٯبوز استئناؼ ألنو فيو العطف كترؾ

 من فإف ا٤بعنيْب على التعليل منو كيفهم ا٢باؿ موضع ُب ﴾كىو العزيز ا٢بكيم﴿ تعأب
صريح ُب ُب اآلية الكبلـ ك  اىػ. .شأنو ىذا ٗبن شيئان  يعد ال ما إشراؾ الغباكة فرط

 البالغ شيء كل على القاىر القادر إٔب ابإلضافة ة األمم ا٤بتحدة كُب أهناإبطاؿ إ٥بي
شاهبت ا٤بعدكمات ُب  ٤بٌاك  البحت، كا٤بعدـك القاصية الغاية الفعل كإتقاف العلم ُب

انتفاء الفائدة ا٤بزعومة ٥با استعمل ٥با الَبكيب الداؿ على نفي الوجود على طريقة 
 توكيد كىذا ﴾شيء من دكنو من تدعوف ما يعلم هللا إف﴿ ابلتاء كقرئ، التمثيلية

 ما عبدكا حيث ٥بم ٘بهيل فيوك  شيئان  يدعونو ما ٯبعل ٓب حيث عليو كزايدة للمثل
. شيء كل على القاىر القادر عبادة كتركوا أصبلن  كالقدرة العلم مصحح معو ليس

كُب اآلية تشخيص صادؽ ٢بقيقة القول ُب ىذا الوجود...يعِب أف ىذه اآل٥بة 
ليست بشيء مهما ملكت من كسائل القوة كا٢بضارة ككسائل البطش كالتنكيل، 
فاهلل عز كجل ىو صاحب ا٤بلك كالسلطاف كنفوذ اإلرادة كا٤بشيئة، ال معارض ألمره 

ساميو ميساـ ُب سلطانو فيكوف كال معقب ٢بكمو، كال يساكيو أحد ُب ميلكو كال ي
 هللا تدبّب كمن ا٢بكمة، ٭بوذجات كاألمثاؿ شريكان ُب ربوبيتو أك ندان ُب ألوىيتو.

 األمثاؿ كتلك﴿ عا٤بان  تعأب هللا ٠باه األمثاؿ عقل كمن األمثاؿ، ٥بم ضرب أف لعباده
 بن كأيب ىريرة كأاب عمر أف ا٢بارث مسند كُب ﴾العا٤بوف إال يعقلها كما للناس نضرهبا
3 قاؿ الناس؟ أعلم من3 هللا رسوؿ اي3 فقالوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على دخلوا كعب

 السورة ذييلت ٍب «لو عقل ال ٤بن دين كال عقليو ا٤برء قواـ»3 ركاية كُب «العاقل»
 بكليتو جاىد من أم ﴾سبلنا لنهدينهم فينا جاىدكا كالذين﴿ ا١بهاد بشأف ابلتنويو

 كمعْب، انصر إٔب يفتقر لؤلعداء اجملاىد كاف ٤بٌاك ...٤بعرفتو هللا ىداه تعأب ذاتو ُب
 كاف كالعياف الشهود مقاـ إٔب هنض كمىن ﴾احملسنْب ٤بع هللا كإف﴿ بقولو اآلية ذيَّل
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 كىذه! كالغلماف ا٣بدـ كجهاد ليس الشيطاف أكلياء جهاد فإف اإلحساف، أىل من
 أحسب﴿ قبلدهتا فريدة أب انظرة السورة ٤بفتتح ٦باكبة شريفة فاذة جامعة خاٛبة
 كمن﴿ عقدىا كاسطة أب ال٧بة ﴾يفتنوف ال كىم آمنا يقولوا أف يَبكوا أف الناس
 الصاّب اجملاىد تعأب ذكر ٤بٌاك  ﴾العا٤بْب عن لغِب هللا إف لنفسو ٯباىد فإ٭با جاىد
 هللا ُب أكذم فإذا ابهلل آمنا يقوؿ من الناس كمن﴿ فقاؿ ا٤بنافق ذكر عليو عطف
 أم ﴾معكم كنا إان ليقولن ربك من نصر جاء كلئن هللا كعذاب الناس فتنة جعل

 من عليو يدخل ما كجعل بو أيمر ما رفض هللا، سبيل ُب اب١بهاد ا٤بنافق أيًمر إذا
 فتح للمؤمنْب حصل كلئن ،بو يقر ال كىو اآلخرة ُب هللا كعذاب ا١بهاد ُب البلية

فتح  الذين يَببصوف بكم فإف كاف لكم﴿ ه قولو تعأب! كيفسر معكم كنا إان ليقولن
 أبحوا٥بم ا٤بتفرسوف أكلياؤان أليس3 التقدير كاف ك٤با ﴾من هللا قالوا أٓب نكن معكم

 صرح ٍب ﴾العا٤بْب صدكر ُب ٗبا أبعلم هللا أكليس﴿ قولو منكران  عليو عطف عا٤بْب؟
 كليعلمن آمنوا الذين هللا كليعلمن﴿ النظم أفهمو ما على عاطفان  متوعدان  كاعدان  ابلعلم

 أـ الكاذبْب، كليعلمن صدقوا الذين هللا فليعلمن﴿ بقولو متصل كالكبلـ ﴾ا٤بنافقْب
 مستعار كالسبق ﴾ٰبكموف ما ساء يسبقوان أف السيئات يعملوف الذين حسب
 كٝبلة ابلسابق، طالبو من ا٤بتخلص فشٌبو سلطتو من كالتفلت يىطلب ٩بن للنجاة

 ختمت ٍب إشراكهم كتشنيع حسباهنم إنكار من قبلها ٤با تذييل ﴾ٰبكموف ما ساء﴿
 ُب هللا استخلفهم الذين عن ا٢بديث من القصص سورة تضمنتو ٗبا العنكبوت سورة
 .فيو كقعوا الذم اال٫براؼ كتصحح العتيق بيتو

الوصف الثاني: ضرب اهلل مثاًل رجاًل فيه شركاء 
 سلمًا لرجل هل يستويان مثاًلمتشاكسون ورجاًل 

ىذه األمثاؿ يضرهبا هللا ُب كتابو يصور فيها حقيقة التوحيد كحقيقة الشرؾ كيصور 
حالة ا٤بشركْب مع شركائهم، كا٤براد ٛبثيل حاؿ من يثبت آ٥بة شٌب، فإف أكلئك اآل٥بة 
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فيبقى  ﴾لو كاف فيهما آ٥بة إال هللا لفسدات﴿تكوف متنازعة متغالبة كما قاؿ سبحانو 
ا٤بشرؾ متحّبان ال يدرم أٌم ىؤالء الشركاء يستنصر كعلى أيٌهم يعتمد! فهم و شفاع 
كقلبو أكزاع! أٌما من يثبت إ٥بان كاحدان فهو قائم ٗبا أمره، منتوو عما هناه، لو إلو كاحد 

بصيغة اسم الفاعل أم3 خالصان،  ﴾سا٤بان ﴿يعبده سا٤بان لو، كما ُب القراءة األخرل 
لو ينصره على أعدائو كيعينو على مهماتو، فأٌم ىذين العبدين أحسن كذلك اإل

حاالن كأٞبد شأانن؟ كىذا مىثىل ضيرب ُب غاية ا٢بيسن ُب تقبيح الشرؾ كٙبسْب 
كقد أثُب ا٤بؤب سبحانو كنزه ذاتو العلية بكلمة جامعة مشلت احملامد كلها  التوحيد.

كقد علم  يدؿ ضمنان على التنزيو ابإلفراد كذًكري التحميد ﴾ا٢بمد هلل﴿كحصرهتا 
 أنو فأخربىم كسنائو عزه مقتضى على مدحو ٕبق القياـ عن عجز خلقو سبحانو

 الفصحاء سيد كاآلخرين األكلْب خطيب ذاى...ك خطابو بو افتتح ٗبا نفسو ٞبد
 أليق اللساف تقاصر أف علم ٢بقو سبحانو كمدحولنفسو  ٞبده ٠بع ٤با البلغاء كإماـ

 «نفسك على أثنيت كما أنت عليك، ثناء أحصى ال»3 فقاؿ ا٢بالة ىذه َب بو
إضراب لبلنتقاؿ من االستدالؿ عليهم إٔب ٘بهيلهم،  ﴾بل أكثرىم ال يعلموف﴿كٝبلة 

كأسند نفي العلم إٔب أكثرىم ألف منهم من يعلم ا٢بق كيكابر استبقاءن للسلطة 
كاستجبلابن لطاعة دٮبائهم فهذا ذـٌ ألكثرىم ابلصراحة، كىو ذـ ألقٌلهم بوصمة 

  ا٤بكابرة كالعناد بطريق التعريض. 

فمن أظلم ٩بن كذب على هللا ككذب ابلصدؽ إذ جاءه أليس ُب جهنم مثول ﴿
ٍب إنكم يـو القيامة عند ربكم ﴿الفاء تفريع على اآلية ا٤بتقدمة  ﴾للكافرين

تفريعى القضاء على من كذب على هللا ككذَّب ابلصدؽ إذ جاءه، كىم  ﴾ٚبتصموف
ا٤بنافقوف الذين كذبوا على هللا بنسبة الشركاء إليو ككذَّبوا ابلصدؽ كىو القرآف، 
كاٌدعوا أهنم أىل التوحيد! كاالستفهاـ مراده بو أهنم أظلم الظا٤بْب كأنو ال ظآب أظلم 

ريق أظلم منهم فإهنم أتوا أصنافان من الظلم منهم، فآؿ معناه إٔب نفي أف يكوف ف
العظيم3 ظلم االعتداء على حرمة الرب ابلكذب ُب صفاتو إذ أ٢بقوا بو شركاء ُب 
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الربوبية، كالكذب عليو ابدعاء أنو أمىرىم بذلك، كظيلم الرسوؿ بتكذيبو، كظلم 
بقلبها  القرآف بنسبتو إٔب الباطل، كظلم ا٤بؤمنْب اب٣بداع كاألذل، كظلم ا٢بقائق

كعدؿ عن اإلتياف بضمّبىم  كإفسادىا، كظلم أنفسهم إبقحامها ُب العذاب ا٣بالد،
و كوهنم أظلم الناس كأكذب إٔب اإًلتياف اب٤بوصوؿ ٤با ُب الصلة من اإًلٲباء إٔب كج

 الناس!

الوصف الثالث: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن 
 يتبع أمن ال يهدي إال أن يهدى؟

 إٔب يهدم أفمن للحق يهدم هللا قل ا٢بق إٔب يهدم من شركائكم من ىل قل﴿
 بٌْب  ٤با ﴾ٙبكموف كيف لكم فما يهدل أف إال يهدم ال أمن يتبع أف أحق ا٢بق
 أسباب أقول من ٮبا اللذين كاإلعادة اإلبداء عن شركاء بِب إسرائيل عجز تعأب

 عجزىم بٌْب  األلوىية،الربوبية ك ا٢بىكىمية الٍب ىي من خصائص  دالئل كأعظم القدرة
أف  إٔب سبحانو كأشار ،ا٢بق إٔب ا٥بداية كىو و تعأبصفات من النوع ىذا عن

 ضمّب ال يتحركوف إال بتوجيهاهتم، كإضافة شركاء إٔب فاإلنسيوف مسخرك  شركاءىم
أم أنتم كالذين  لى طريق التهكم هبمليوٖبهم هبا ع ا٤بخاطبْب حكاية إلضافتهم

يهدم إٔب ا٢بق أحق أف يتبع أمن ال يهدم إال أف  أفمن﴿زعمتم أهنم شركاء! كقولو 
من قصر ا٥بداية إٔب ا٢بق على هللا تعأب  النظم الكرٙباستفهاـ تقريرم أفاده  ﴾يهدل

دكف آ٥بتهم، كىذا ٩با ال ينبغي أف ٱبتلف فيو أىل العقوؿ أبف الذم يهدم إٔب 
يهتدم إٔب ا٢بق فبل ا٢بق أحق أف يتبع إذ ا٤بقصود األعلى ىو ا٥بداية، أما الذم ال 

 يتأتى كيف إذ! تعجيب ابستفهاـ لشركائهم اتٌباعهم عن كعربَّ  ٰبق لو أف يتبع،
 كظن عاطل كعكس زائل سراب إال ىو كما البتة فيو خّب ال ٩بنكالتمكْب  النصر
إال أف ﴿كأريد اب٥بىدم ُب قولو  ﴾كما يتبع أكثرىم إال ظنان ﴿ بعده قولو بدليل ابطل

 شركائهم بكوف إشعار كفيو أم ال يهتدم إٔب العلم كا٢بكميو التوج ﴾ييهدل
اب٢بمّب على طريقة التعريض، كرمز إٔب ذلك ٗبا ىو من لواـز  فشبَّههم مسخرين
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 برفقة الَبكية الفنادؽ أحد ُب الفيصل سعود اللعْب شوىد كقدالسّب كىو التوجيو! 
مفاكضان جهلة ا٤بقاتلْب  توجيهاتو ينفذ ىذا األعجمي كافك  األمريكي السفّب

تفريع استفهاـ تعجييب على اٚباذىم  ﴾فمالكم كيف ٙبكموف﴿السوريْب! كٝبلة 
استفهاـ يتنزؿ منزلة  ﴾كيف ٙبكموف﴿، كٝبلة العزيز ا٢بكيماء يعاندكف فيهم شرك

من اإلٝباؿ كلذلك فصلت عنها، فهو مثلو استفهاـ  ﴾فمالكم﴿البياف ٤با ُب ٝبلة 
كمهم الضاؿ إذ حكموا إبشراؾ من ال يهتدم لينازعوا إنكارم تعجييب من ح

ا٢بكم ٩بن يىهدم للحق كىو هللا سبحانو الذم خلقهم كأنعم عليهم ككىبهم ا٢بكم 
كالعلم فهو تعجيب على تعجيب!! كا٣بطاب ُب اآلية للمستخلفْب ُب األرض  

تب كإرساؿ كيما ينظركا ُب األدلة الٍب نصبها ٥بم ٗبا كقفهم على الشرائع إبنزاؿ الك
الرسل كٗبا أظهر ٥بم من الدالئل الدالة على كحدانيتو...كىذه األسئلة3 ىل من 
شركائكم من يهدم إٔب ا٢بق؟ أفمن يهدم إٔب ا٢بق أحق أف يتبع أمن ال يهدم 
إال أف يهدل؟ ٛبؤل ا٢بس البشرم ابلرىبة كالركعة كما ٛبلؤه اب٢بذر كاليقظة، كىذا 

إسرائيل ٗبقدماتو، لكنهم ينكركف دالالتو، كال  ا٢بق الواضح يعَبؼ علماء بِب
يقوموف ٗبقتضياتو، كىذه األسئلة جواهبا مقرر ككقائعها حاضرة بْب أيديهم، كلذلك 
جاء تقرير اإلجابة ا٤بفركضة الٍب ٙبٌتمها البديهة كا٤بقٌدمات ا٤بسٌلمة معقبان عليها 

كىذه اآل٥بة كاألنعاـ ا٤بسخرة ال هتتدم كتتحرؾ  ﴾فمالكم كيف ٙبكموف﴿بقولو 
أمن ال ﴿كتيصرٌح كأتمر كتىنهى إال بتوجيهات بِب إسرائيل كما ُب القراءة األخرل 

 بكسر شعبة قرأك بفتح الياء كإسكاف ا٥باء كٚبفيف الداؿ،  ﴾إال أف يهدل يػىٍهدم
 كا٥باء لياءا بفتح ككرش عامر كابن كثّب ابن كقرأ الداؿ، كتشديد كا٥باء الياء

 أبو كقرأ الداؿ، كتشديد ا٥باء كإسكاف الياء بفتح جعفر أبو كقرأ الداؿ، كتشديد
كىذه القراءات من ظواىر  ،الداؿ كتشديد ا٥باء فتحة كاختبلس الياء بفتح عمرك

اإلعجاز ُب كتاب هللا، ال يقف عندىا إال الراسخوف ُب العلم، رغم أهنا فاشية على 
ألسنة القراء، منثورة ُب كتب القراءات، كرٗبا ٚبفى أسرارىا على أىل الصنعة ألهنا 
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ن مى ك ُب الفرىط كالنيدرة...ركحانية ال يستشفها إال من عىٌلموي هللا ٍب ال يصيبها إال 
يديركهنا ِب إسرائيل لب مذللةفهناؾ أمم  رأل معانيها ظاىرة جلية ىذه اآلية أتملى 

! ركل مسوخ ُب ىيئة البشر...بل كالديمىى ا٤بندحرة كالبهائم ا٤بسخرة  حيث شاؤكا
صبلة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ3 صلى رسوؿ هللا ُب صحيحو اإلماـ البخارم 

بينا رجل يسوؽ بقرة إذ ركبها فضرهبا فقالت3 »الصبح ٍب أقبل على الناس فقاؿ3 
فقاؿ الناس3 سبحاف هللا بقرة تكلم! فقاؿ3  «إان ٓب ٬بلق ٥بذا إ٭با خلقنا للحرث

كيستفاد من ا٢بديث أنو يرخَّص للعارؼ  «فإ٘ب أكمن هبذا أان كأبو بكر كعمر»
بعبارة رقيقة كإشارة لطيفة ٕبيث ال أيخذ العواـ منها إلقاء ا٢بقائق مع من ال يعرفها 

يلقي ا٢بقائق على رؤكس  -أذاقنا هللا حبلكة مشربو  -يئان فقد كاف ا١بنيد ش
 األشهاد فقيل لو ُب ذلك فقاؿ3 علمنا ٧بفوظ من أف أيخذه غّب أىلو.

الوصف الرابع: وقال إنما اتخذتم من دون اهلل 
الدنيا ثم يوم أوثانا مودة بينكم في الحياة 

القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
 بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين

ا٣بليل عليو السبلـ  كبلـ ذكر ٤با سبحانو هللا فأ قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ كجو
 أكاثانن  أم تعبدكف ﴾إفكا كٚبلقوف أكاثان هللا دكف من تعبدكف إ٭با﴿ُب قولو مع األتباع 

 قصتو إكماؿ ُب شرع ،آ٥بة أهنا ُب اإلفك هبا فَبكفكتصنعوهنا ابلنحت كالتصوير ت
كعربَّ عنها  -آ٥بة من ا١بن كاإلنس  مع ا٤بتبوعْب الذين اٚبذكا كالسبلـ الصبلة عليو

 أك فأنكر عليهم اٚباذىا مودكدان  مودةن بينها كبينهم -ابألكاثف على التوسع كاجملاز 
 ﴾هللا كحب ٰببوهنم أندادا هللا دكف من يتخذ من الناس كمن﴿ كقولو مبيًنه مودةى 

 على كىذا للمودة ذلك فعلتم3 أم للمودة آ٥بة هللا دكف من اٚبذًب إ٭باكقاؿ ٥بم3 
 خربفإنو جعلها  ا٤بودة رفع من أماك ، كاحد حرؼ "إف" مع "ما"ك نصب من قراءة

3 أم مودة تلك أك مودة ىو3 أم مبتدأ إضمار على أك الذم ٗبعُب "ما"ك إف
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 "الدنيا ا٢بياة ُب"ك مبتدأ "مودة" جعلتكإف شئت  ،بينكم مودة كٝباعتكم إلفتكم
كىذه القراءات متقارابت ا١بوىر، قلت3  .القّبكا٘ب طالب أيب بن مكي قالو .ا٣برب

قاؿ صاحب التحرير كالتنوير3  غزيرات ا٤بعا٘ب، بديعات الداللة، دقيقات ا٤بسرب.
 فيكوف القياسي غّب الرسم قبيل من متصلة إ٭با كتابة تكوف "إف" خرب كمودة

 ك٤با ا٤بودة عن سبب االٚباذ أف ابعتبار عقليان  ٦بازاين  إخباران  مودة أبهنا عنها اإلخبار
 مقاـ التأكيداف فيقـو "إفػ"ب أتكيده بعد للخرب أتكيد فيو كاف ا٤ببالغة من اجملاز ُب

 ٗبنزلة ألنو أم السكاكي قاؿ كما أتكيد على أتكيدان  إال ا٢بصر ليس إذ ا٢بصر
 ىذه كُبكقاؿ ابن عطية3  .عداه ما بنفي يؤكد ٍب يثبت حيث ا٣برب إعادة

 . اىػ.األكاثف تسمية ُب كاتساع ٦باز التأكيبلت

 جاء ُب ا٤بادة األكٔب من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3 

يقضي ابلتسوية ُب إ٭باء العبلقات الودية بْب األمم على أساس احَباـ ا٤ببدأ الذم 
 ا٢بقوؽ بْب الشعوب...

 ما يلي3  51كجاء ُب ا٤بادة 

للجمعية العامة أف توصي ابٚباذ التدابّب لتسوية أم موقف مهما يكن منشؤه 
تسوية سلمية مٌب رأت أف ىذا ا٤بوقف قد يضر ابلرفاىية العامة أك يعكر صفو 

ئة عن انتهاؾ أحكاـ ىذا العبلقات الودية بْب األمم كيدخل ُب ذلك ا٤بواقف الناش
 ا٤بيثاؽ ا٤بوضحة ٤بقاصد األمم ا٤بتحدة كمبادئها...

الٍب تكونت حو٥با األمم ا٤بتحدة كصبغتها  السعوديةالوىابية ىو النواة اؽ كىذا ا٤بيث
ينص على اتباع بِب كا٤بيثاؽ  ،بصبغتها كر٠بت ٥با مسارىا ككضعت ٥با إطارىا

كيرجوهنا كينصركهنا كيستنصركف هبا!  ٰببوهنامن قبلهم ُب اٚباذ آ٥بة  أىواءإسرائيل 
كقولو تعأب  ﴾ٍب يـو القيامة يكفر بعضكم ببعض كيلعن بعضكم بعضا﴿كقولو 
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كبل سيكفركف بعبادهتم ﴿ككقولو  ﴾األخبلء يومئذ بعضهم لبعض عدك إال ا٤بتقْب﴿
فقاؿ  كحاؿ آ٥بتهم ٢با٥بم إيضاحان  سبحانو ابلعذاب صرحٍب  ﴾كيكونوف عليهم ضدا

إنكم كما تعبدكف من دكف هللا حصب جهنم ﴿قولو ىو ُب معُب ك  ﴾كمأكاكم النار﴿
٤با ذكر تعأب ك  ﴾أنتم ٥با كاردكف، لو كاف ىؤالء آ٥بة ما كردكىا ككل فيها خالدكف

ما ٥بم من ٨بلص  أنو بْبحهم ُب النار، كطرٍ  األتباع القادة كلعن القادة األتباع لعن
كاٚبذكا ﴿كقولو تعأب كىو   ﴾كما لكم من انصرين﴿ كال انصر ينصرىم فقاؿ ٱبلصهم

كقد  ﴾من دكف هللا آ٥بة لعلهم ينصركف، ال يستطيعوف نصرىم كىم ٥بم جند ٧بضركف
نبو ا٤بؤب ُب سورة بِب إسرائيل أف ىذه اآل٥بة لو كانت مع هللا البتغت إٔب ذم 

كما يقولوف إذا البتغوا إٔب   آ٥بةقل لو كاف معو ﴿العرش سبيبل اب٤بغالبة كىذا ٧باؿ 
كلذلك أعقب ىنا ابلتنزيو ا٤بطلق بعد كماؿ استعبلئو على  ﴾ذم العرش سبيبل

لينبو على أف االشتغاؿ ابلتسبيح  ﴾سبحانو كتعأب عما يقولوف علوان كبّبان ﴿الوجود 
فسبح ﴿كشبيوه هبذه اآلية  ،ة الدليل على كونو سبحانو منزىان إ٭با يكوف بعد إقام

أخرج ابن ماجو كابن حباف كالطربا٘ب كأٞبد عن عقبة بن عامر  ﴾ابسم ربك العظيم
صلى هللا عليو قاؿ لنا رسوؿ هللا  ﴾فسبح ابسم ربك العظيم﴿ا١بهِب قاؿ3 ٤با نزلت 

قاؿ3  ﴾سبح اسم ربك األعلى﴿فلما نزلت  «اجعلوىا ُب ركوعكم»3 كآلو كسلم
كاالسم ما دؿ على ذات أك صفة، كأ٠باء هللا دالة على  «دكماجعلوىا ُب سجو »

ذاتو تعأب، كإذا كاف التنزيو متعلقان اب٠بو فتعلق التنزيو بذاتو أكٔب، كجيء ابالسم ىنا 
للداللة على الصفة ا٤بنبئة عن ربوبيتو تعأب قيصد هبا  ﴾سبح اسم ربك األعلى﴿

كىذه نكتة من دقائق  ﴾ ربكم األعلىأان﴿ا٤ببالغة ُب تنزيو هللا كإبطاؿ قوؿ فرعوف 
معا٘ب التنزيل، فاستعماؿ لفظ االسم ُب ىذا ٗبنزلة استعماؿ الشعار ا٤بختص ابهلل 

أم  ﴾تبارؾ اسم ربك ذم ا١ببلؿ كاإلكراـ﴿تعأب، كما جاء ُب خاٛبة سورة الرٞبن 
بية، تعأب ا٠بو الذم من ٝبلتو ما صدرت بو السورة من اسم الرٞبن ا٤بنبئ عن الربو 

كاإلجبلؿ إشارة إٔب التسبيح، كاإلكراـ إشارة إٔب التحميد، كُب حديث أيب سعيد 
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سبحانك اللهم »إذا افتتح الصبلة قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعند النسائي قاؿ3 كاف رسوؿ هللا 
 عليو لو تعأب ك٫بو ىذا قولو «كٕبمدؾ كتبارؾ ا٠بك كتعأب جدؾ كال إلو غّبؾ

 ُببٌد  ال ألنو ﴾كاذكر ربك ُب نفسك﴿ كقاؿ ﴾كاذكر اسم ربك﴿ كالسبلـ الصبلة
 األكٔب فالدرجة ا٤بسمَّى كيبقى االسم يزكؿ ٍب مدة ابللساف الذكر من السلوؾ أكؿ
 كُب "كاذكر ربك"بقولو  ا٤برادة ىي الثانية كا٤برتبة "كاذكر اسم ربك"بقولو  ا٤برادة ىي

كُب  صوفية، عبقة شذا كىذا الغرض عن ٱبرج طوؿ ذلك مباحث استيفاء
إشارة إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمضافان إٔب ضمّب ا٤بخاطب  ﴾ربك﴿استحضار ا١ببللة بعنواف 

مضموف الرسالة الٍب ٞبلها، كإذ عيٌدم فعل األمر ابلتسبيح ىنا إٔب اٍسم فقد تعْب 
أف ا٤بأمور بو قوؿ داؿ على تنزيو هللا بطريقة التوصيف ابألكصاؼ ا٤بقدسة إًلثباهتا 
إٔب ما يدؿ على ذاتو تعأب من األ٠باء كا٤بعا٘ب، ك٤با كاف أقواالن كانت متعلقة اب٠بو 

عتبار داللتو على الذات، فا٤بأمور بو إجراء الصفة الرفيعة على االسم الداؿ تعأب اب
 ﴾سبح اسم ربك األعلى﴿كمعُب قولو تعأب ! لٍب جحدىا بنو إسرائيلعلى الربوبية ا

أم3 نزًٌه اسم ربك عما يقوؿ الكافركف بذكر ا٠بو ا٤بنبئ عن ربوبيتو كعلٌوه، كىذا 
 ن الشركاء.آيل إٔب تنزيو ا٤بسمَّى سبحانو ع

الوصف الخامس: أيشركون ما ال يخلق شيئا 
 وهم يخلقون؟

االستفهاـ مستعمل ُب التعجيب كاإلنكار، كصيغة ا٤بضارع ُب يشركوف دالة على 
كينتج من ىذا التقرير أف الكبلـ ال يقتصر على اآل٥بة  ٘بدد ىذا اإلشراؾ منهم،

العاقلة ا٤بٌدعاة ُب جاىلية الساذجة ُب جاىلية العرب القدٲبة، بل يىذكير اآل٥بة 
لقوف﴿كقولو  ﴾كىم﴿العرب ا٢بديثة، بداللة ضمائر العقبلء ُب قولو  كما بعده من  ﴾ٱبي

 أمر ٦بيء عند أم ﴾كال يستطيعوف ٥بم نصرا كال أنفسهم ينصركف﴿اآلايت...كقولو 
 عذابو من منقذىم كال هبم، نزؿ إذا هللا أبس عنهم مدافع كال بساحتهم كحلولو هللا
فما أغنت عنهم آ٥بتهم الٍب ﴿ سورة ىودعلى ٫بو ما كرد ُب القيامة  ُب عذهبم إذا
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كأين كانت  ﴾يدعوف من دكف هللا من شيء ٤با جاء أمر ربك كما زادكىم غّب تتبيب
كقد أشبعت األكٔب كالثانية؟  كف هللا حْب سقطت دكلتهمالٍب اٚبذكىا من د آ٥بتهم

ا٤بشركْب كعظتهم كإقامة ا٢بجة عليهم كفضح سورة األعراؼ من أفانْب قوارع 
ضبل٥بم كفساد معتقدىم كالتشويو بشركائهم، كٚبلل ذلك كلو التسجيل ٗبكابرهتم 
كالتعجيب منهم كيف يركبوف رؤكسهم ككيف يىنأكف ٔبانبهم ككيف يصموف أ٠باعهم 

 ىذا من تبْب ك٤با كيغمضوف أبصارىم عما دعوا إٔب ٠باعو كإٔب النظر فيو.
كال يستطيعوف ٥بم  ،ٱبلقوف كىم شيئا ٱبلق ال ما أيشركوف﴿ اإلنكارم فهاـاالست

 من أف الغيبة أسلوب ُب ضبل٥بم ُب حا٥بم من ا٤بعجب ﴾نصرا كال أنفسهم ينصركف
 أشد منهم آخر تعجيبان  سلوبوأ ُب ذلك أتبع ؛أىلوه ٤با قابلية نوع فيو ليس أشركوه

مقتضى الظاىر أف ك  ﴾ا٥بدل ال يتبعوكمكإف تدعوىم إٔب ﴿ تعأب فقاؿ األكؿ من
يقاؿ3 كإف يدعوىم إٔب ا٥بدل ال يتبعوىم، فيكوف العدكؿ من الغيبة إٔب ا٣بطاب 

 عنهم ا٤بنفي النصر من أدٗب ىو عما عجزىم بيافكا٤بقصود أكقع ُب الدمغ اب٢بجة، 
 ٙبصل أف غّب من حصو٥با طريق إٔب كاإلرشاد البغية على الداللة ٦برد كىو كأيسر

 ٗبزيد إيذاف كفيو بعد ما بداللة االلتفات بطريق ألئمة الشرؾ كا٣بطاب للطالب
 ٙبصلوف ما إٔب يرشدككم أف إٔب ا١بن تدعوا كإف أم كالتبكيت التوبيخ أبمر االعتناء

 يقدركف كال ٯبيبوكم كال مرادكم إٔب يتبعوكم ال ا٤بكاره عن بو تنجوف أك ا٤بطالب بو
سواء عليكم ﴿ دائم مستمر ىو بل عارض أبمر ليس ذلك أف بٌْب  ٍب، ذلك على

 الشدة كقت ُب دعوتكم إايىمسواء عليكم  أم ﴾أدعوٛبوىم أـ أنتم صامتوف
الذين يتناصركف هبم ُب ٍب أخربىم أبف شركاءىم الرخاء،  كقت ُب كصمتكم عنهم
 إف الذين تدعوف من دكف هللا﴿عباد أمثا٥بم كٙبداىم كقرعهم ابلعجز األمور ا٤بهمة 

أف شركاءكم الذين  أم ﴾عباد أمثالكم فادعوىم فليستجيبوا لكم إف كنتم صادقْب
تدعوهنم من دكف هللا عباد ٨بلوقوف أمثالكم كليسوا ٖبالقْب، كإذا ٙبقق عجزىم عن 

 من كانتفى عنهم كل ما يهمكم خلق أنفسهم انتفت عنهم أسباب النجدة كالنصرة
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أ٥بم أرجل ٲبشوف هبا أـ ٥بم أيد ﴿، ٍب أكَّد عجزىم فقاؿ نفع جلب أك ضر دفع
كا٤بعُب أف الشركاء   ﴾يبطشوف هبا أـ ٥بم أعْب يبصركف هبا أـ ٥بم آذاف يسمعوف هبا

ابهلل  كلهم ُب قبضة القهر مصركفوف بقدرة القهار، ليس ٥بم أرجل ٲبشوف هبا بل
 منهم ٚبف بلف كاآلذافُب األيدم كاألعْب  يقاؿ ككذا تعأب إذ ىو الذم ٲبشيهم

 ليس إذ شيء، ُب إليهم تركن ال، ك شيء على يقدركف ال إذ شيء، ُبأيها ا٤بسلم 
 ﴾يبصركف﴿كاألعْب بػ ﴾يبطشوف﴿كاأليدم بػ ﴾ٲبشوف﴿ككصف األرجل بػ شيء، بيدىم

 ﴾قل ادعوا شركاءكم ٍب كيدكف فبل تنظركف﴿ليكوف توطئة لقولو  ﴾يسمعوف﴿كاآلذاف بػ
كا٤بعُب3 ادعوا شركاءكم ُب ا٢بكم لينصرككم عليَّ فتسَبٰبوا مِب، كقد ٙبداىم أبف 
يكيدكه ٍب ارتقى ُب رتبة التعجيز كاالحتقار فنهاىم عن التأخّب بكيدىم إايه كذلك 
هناية االستخفاؼ هبم كبشركائهم ككناية عن كوهنم ال يصلوف إٔب ذلك، كانتفاء 

ز متخذيهم، كُب ىذا التحدم تعريض أبنو نصرة الشركاء أدؿ على عجزىم كعج
ه الثقة كتلك سينتصر عليهم كييترٌب شركاءىم، كلن يبلغ ا٤بسلم شيئان إال ٗبثل ىذ

ا٤بباالة بغّبه تعأب   هنيه عنأمره ابلتوكل على هللا ك  اآليةكُب  ،العزمة كذلك اليقْب
 الذم لقدراك  ﴾فعلى هللا توكلت فأٝبعوا أمركم كشركاءكم﴿كما قاؿ نوح لقومو 

 كل كأف تعأب هللا إال فاعل ال أف أيها ا٤بؤمن لك ينكشف أف بو التوكل يرتبط
 انكشف كإذا فيو لو شريك ال كجل عز هللا ىو كاخَباعو إببداعو فا٤بنفرد موجود

 كعليو ثقتك كبو رجاؤؾ كإليو خوفك منو كاف بل غّبه إٔب تنظر ٓب ىذا لك
 ٥بم استقبلؿ ال مسخركف سواه كما غّبه دكف االنفراد على الفاعل فإنو اتكالك
 ا٤بكاشفة أبواب لك انفتحت كإذا كاألرض السموات ملكوت من ذرة بتحريك

 ىذا عن الشيطاف يصدؾ كإ٭با ابلبصر ا٤بشاىدة من أًب اتضاحان  ىذا لك اتضح
قل ادعوا ﴿ قولوكُب ...الشرؾ شائبة قلبك إٔب يطرؽ أف بو يبتغي مقاـ ُب التوحيد

إشارة إٔب ٙبقق عجزىم عن كيد ا٤بؤمنْب، كاآلية  ﴾ٍب كيدكف فبل تنظركف شركاءكم
إلابنة  ﴾إف كليي هللا الذم نزؿ الكتاب كىو يتؤب الصا٢بْب﴿متصلة ُب ا٤بعُب بقولو 
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ا٤بضادة بْب شأف كٕب ا٤بؤمنْب كحاؿ أكلياء ا٤بشركْب، كُب اآلية تعليل بعدـ 
دؿ ككثوؽ ا٤بؤمن ابلنصر عليهم ٗبا  ا٤بشركْب كاستنصارىم بشركائهم االكَباث بتألب

النافذ الذم فهؤالء الشركاء سيجرم فيهم قدر هللا  عليو األمر كالنهي التعجيزايف
فيو  ﴾الذم نزؿ الكتاب﴿، كإجراء الصفة السم هللا اب٤بوصولية متخذيهمٯبرم على 

أم الكتاب الذم عهدٛبوه  تنويو بشأف الكتاب، كالتعريف ُب الكتاب للعهد
كفهمتموه كعجزًب عن معارضتو، ك٦بيء ا٤بسند فعبلن مضارعان لقصد الداللة على 
استمرار ىذا التوٕب ك٘بدده كأنو سنة إ٥بية، فكما تؤب النيب يتؤب ا٤بؤمنْب أيضان، 
كىذه بشارة للمسلمْب الصا٢بْب ا٤بستقيمْب على صراط نبيهم أبف ينصرىم هللا كما 

 بيو كأكلياءه.نصر ن

أم حْب ٯبرم  ﴾كالذين تدعوف من دكنو ال يستطيعوف نصركم كال أنفسهم ينصركف﴿
مورد يبدك أف قدر هللا ُب ا٤بوعد احملدد، كُب ىذا إبطاؿ لوالية كنصرة شركائهم، ك 

ركف من إشراؾ كيتضمن ذلك ما ذكره ا٤بفس ُب جعلهم شركاء من اإلنساآلية 
 أردًب إف ٥3بم قاؿ سفياف أيب على نزلوا٤با  كأضرابواألصناـ فإف حيي بن أخطب 

ُب اآلية الكبلـ كأما  ففعلوا. هبما نواكآمً  الصنمْب ٥بذين فاسجدكا معكم ٬برج أف
كإف ﴿ معُب قولوك  ، جعلهم شركاء من ا١بن كهللا تعأب أعلمفموردىا ُب السابقة

 بو ٙبصلوف ما إٔب يهدككم أف إٔب أم كإف تدعوىم ﴾تدعوىم إٔب ا٥بدل ال يسمعوا
مىل السماع سمعواال ي ا٤بعهود الكيد خصوص ُب أك مطلقان  مقاصدكم على  كٰبي

مىل البصر على العلم  االستجابة ألهنا فرع السماع اي ﴿قوؿ إبراىيم  كنظّبه كما ٰبي
أبت ٓب تعبد ما ال يسمع كال يبصر كال يغِب عنك شيئا، اي أبت إ٘ب قد جاء٘ب من 

فاتبعِب أىدؾ صراطان سواي، اي أبت ال تعبد الشيطاف إف الشيطاف  العلم ما ٓب أيتك 
كاف للرٞبن عصيا، اي أبت إ٘ب أخاؼ أف ٲبسك عذاب من الرٞبن فتكوف 

يعِب آ٥بتو من اإلنس كا١بن،  ﴾للشيطاف كليا، قاؿ أراغب أنت عن آ٥بٍب اي إبراىيم
 الكبلـ كتعريضان اب٤بئلٯبازان ُب كجاء التعبّب ُب مطلع القصة بصيغة شاملة لؤلصناـ إ
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 ُب ا٢بكم آ٥بةمع هللا تعأب وا ُب إضبلؿ األتباع! ككاف آزر من الكرباء الذين أشرك
كتراىم ينظركف إليك كىم ال ﴿ ا٣بطاب ُب قولوتباع ُب شرؾ العبادة...ك كأغرقوا األ

أف ا٤بشركْب لشدة إعراضهم عن ا٢بق التجريد أم  بطريق ا٤بخاطبْب لسيد ﴾يبصركف
ٓب ينتفعوا بذلك النظر فصاركا كأهنم عمي كآابئهم الذين ٓب يبصركا خصائص ما 

 فيو ما أف على تنبيو الكبلـ كُبأكدعناه فيك، كبركات ما أجرينا ُب ا٣بليقة بك، 
 يكاد ال ٕبيث ا١ببلء من الرسالة كدالئل النبوة شواىد من كالسبلـ الصبلة عليو
كقد أثبت ا٤بؤب سبحانو للمشركْب النظر كنفى البصّبة عنهم، ، الناظرين على ٱبفى

ظهرت عليو بركات رؤيتو بقدر ما كشف لو من البصّبة،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكمن أبصر ا٤بصطفى 
كقد رآه حيي بن أخطب كعزير بن أيب عزير كرافع  «طوىب ٤بن رآ٘ب»أال تراه يقوؿ3 

ىدكه، كلكن طوىب ٤بن رآه اب٤بوضع الذم كضع ُب مشاىدة عظيم بن حرٲبلة...كشا
بركاتو الٍب لو فاضت كاحدة منها على أىل األرض لوسعتهم...كا٤بقصود من 

ال ﴿كقولو  ﴾كال يستطيعوف ٥بم نصرا كال أنفسهم ينصركف﴿ٚبصيص النصر ُب قولو 
 ركائهمتنبيو ا٤بشركْب على انتفاء مقدرة ش ﴾يستطيعوف نصركم كال أنفسهم ينصركف

سورة الكبعد أف ختمت ، كهللا أعلم إذ كاف النصر أشد مرغوب ٥بم على نصرىم
كابنتظار ما سيحل هبم من العذاب أبيدم ا٤بؤمنْب، شرع ُب  ئهمابليأس من ارعوا

 ا٣بطاب  كىذا ﴾خذ العفو﴿استيناؼ غرض جديد يكوف ختامان ٥بذا ا٣بوض البديع 
األمر أبخذ العفو من أخبلؽ  ا٤بعُب3ك ، أمتو ٝبيع عمومو ُب كيدخل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب 

ٍب جاءت ، كالفضل اليسّب الطيب من كل شيء -كما جاء ُب السنن   -الناس 
الشيء أعاليو كىو  كعيٍرؼ ﴾كأمر ابلعرؼ﴿العبارة األخرل داعية إٔب توحيد هللا 

أم  ﴾كأعرض عن ا١باىلْب﴿ابألمر ابإلعراض عمن جهل ذيلت اآلية  ٍب، التوحيد
 لك صيانة عنهم فأعرض عليك فجهلوا اب٤بعركؼ كأمرهتم ا٢بجة عليهم أقمت إذا

، كما أعز ىذا ا٣بلق فإف فيو راحة قلب كعزة نفس ٦باكبتهم عن لقدرؾ كرفعان  عليهم
سبلمة صدر كقد ٚبلق ٖبلقو العإب كأتدب أبدبو ا٤ببارؾ صدكر األمة احملمدية 
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فوصلوا إٔب هللا تعأب كأظهر هللا سبحانو على أيديهم ا٣بوارؽ كأكابرىا كعقبلؤىا 
ن اتباع أىواء التحذير م كمكنهم من االطبلع على ا٢بقائق كيتضمن األمر ُب اآلية

كاالنتظاـ ُب سلك مقصدىم حٌب تتحقق الغّبية ا٤بذكورة ُب خاٛبة  أىل الكتاب
 سأؿك  طريق شرؼأ طلبفإف ا٤بؤمن ٤با  ﴾غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب﴿الفاٙبة 
 ائرينج قصدال كعن عائرين التيو ُب شاىدىم الذين أكلئك من استعاذرفيق  أحسن

ال ا٤بلٌبس الشرؾ ُب صورة التوحيد  والشيطاف ىو الصارؼ عن٤بٌا كاف ك ...حائرين أك
اللعْب  فإف ﴾كإما ينزغنك من الشيطاف نزغ فاستعذ ابهلل﴿جـر حسن التعقيب بقولو 

ُب  سورةالكشفت ! كقد  رائيل كٞبلهم على اٚباذ الشركاءأغول بِب إس ىو الذم
اعة ُب إغواء آدـ ا٣بدٌ  كطريقة إبليس آدـ كإبليسمطلعها عن حقيقة الصراع بْب 

 رد كمقطع األكؿ، عانق آخر من دره فللو، ٍب ذيلت السورة بذات اإليقاع كزكجو
 إذا اتقوا الذين إف﴿ بقولو عللو؛ ا٤بتقوف إال ابهلل يستعيذ ال كافك٤با   .ؿتنز  مطلعو  إٔب

 ا١باىلْب كصف أتبعوٍب  ﴾مبصركف ىم فإذا تذكركا الشيطاف من طائف مسهم
 أف يريد ﴾يقصركف ال ٍب الغي ُب ٲبدكهنم كإخواهنم﴿فقاؿ  ٥بم أكليائهم كغش

 الشرؾ إٔب يلجؤكهنمأم الغي  بزايدة يضركهنم بل هنمينصرك  المن ا١بن  شركاءىم
 ىم3 عباس ابن ، قاؿيرجعوا كال يصركا حٌب إغوائهم عن ٲبسكوف ال ٍب كالضبللة

تعأب ما يطلبونو من ٍب بٌْب . يسأموف ال ٍب اإلنس من أكليائهم إٔب يوحوف ا١بن
 كاف ك٤با ﴾كإذا ٓب أتهتم آبية قالوا لوال اجتبيتها﴿ خوارؽ ٨بصوصة على سبيل التعنت

 القرآف شأفمعظمان  بقولو ذلك أسعف ا١بواب، تعليم ُب السؤاؿ إٔب داعيان  ا٤بقاـ
 ريب من إٕب يوحى ما أتبع إ٭با قل﴿النازؿ بفضائح ا٤بشركْب  ا٥بادم إٔب ا٢بق ا٤ببْب

 من الظاىر ُب اإلنصات٤با كاف ك  ﴾يؤمنوف لقـو كرٞبة كىدل ربكم من بصائر ىذا
 ذلك أكجب سبحانو البساط، أىل آداب من ابلسرائر كاإلنصات الباب أىل آداب
كقد  ﴾ترٞبوف لعلكم كأنصتوا لو فاستمعوا القرآف قرئ كإذا﴿ فقاؿ القرآف قراءة كقت

ست حضارات استعصت على رهبا كرفضت حىكىميتو  سورةالكر ا٤بؤب سبحانو ُب ذ 
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لت السورة جزءان من ا٢بديث عن بِب فصٌ الشيطاف كقادىا إٔب ا١بحيم، ك  فحكمها
من يضلل هللا فبل ىادم لو كيذرىم ُب ﴿ حىكمىت بضبل٥بم كطغياهنمإسرائيل ك 

 ومً عى  علوكفً كالتحّب  الضبلؿ ُب الَبددك  البصّبة انطماس العموك  ﴾طغياهنم يعمهوف
 عمو إال حدان  يتعدَّ  فبل أصبلن  لو بصّبة ال الذم خبط ٱببط أم كأعمو وه عامً  فهو
كٲبدىم ُب طغياهنم ﴿آية البقرة ُب  ! ك٫بوهالطغياف متزايد أبدان  فهو عنو يرجع فلم

 الطغياف ىذا شأف تفظيع إٔب إشارة ا٤بنافقْب لضمّب الطغياف أضاؼ كإ٭با ﴾يعمهوف
، كُب سورة بِب إليهم إبضافتو يعرؼ صار حٌب بو اختصوا كأهنم اببو ُب كغرابتو

 هللا يهد كمن﴿ أهنم ٰبشركف على كجوىهم عميان كبكمان كصمان ا٢بق  إسرائيل ذىكر
 على القيامة يـو ك٫بشرىم دكنو من أكلياء ٥بم ٘بد فلن يضلل كمن ا٤بهتد فهو

لوحدانية كفركا اب ألهنم ا٥بدل ُب ٥بم حظ ال ىؤالءك  ﴾كصما كبكما عميا كجوىهم
مسارعْب ُب  ،ا٢بصر عليو أيٌب ال ماُب الدين من البدع كالضبلالت  كأحدثوا
ن بتبعية الكتاب مستَبي ر كتعاقب الدىور،العصو  على كر بوا األمورقلٌ ك الكفر، 

 ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل هللا يهده من»ن قوؿ خّب الربية3 دديمر  ،كالسنة
 ٧بداثهتا األمور كشر دمحم ىدم ا٥بدم كأحسن هللا كتاب ا٢بديث أصدؽ إف لو

أصدؽ  ككتاب هللا «النار ُب ضبللة ككل ضبللة بدعة ككل بدعة ٧بدثة ككل
 على شهادتو إٔب فهي مفتقرة صحتها كدليل الكتب سائر ُب ما برىاف ألنو ا٢بديث

 السمتا٥بدم ك  كأحسن ،ا٢بجة شهادة إٔب عليو احملتج افتقار فيها ما صحة
 كشر نوره، من مستمد األنبياء نور ألف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان  ما جاء بو كالطريقة السّبةك 

مة إٔب كفرقوا األ الدين أصوؿ خبلؼ علىا٤بضلوف  أحدثها ا٤ببتدعوف الٍب األمور
 .كسبعْب ثبلث

كاٚبذكا من دكف هللا آ٥بة لعلهم ينصركف، ال يستطيعوف نصرىم كىم ٥بم جند ﴿
أم ال يستطيعوف نصرىم حاؿ ما يكونوف جندان ٥بم ك٧بضركف لنصرهتم  ﴾٧بضركف

فإف ذلك داؿ على عدـ االستطاعة ألف من حضر كاجتمع ٍب عجز عن النصرة 
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يكوف ُب غاية الضعف ٖببلؼ من ٓب يكن متأىبان كٓب ٯبمع أنصاره، كىذا إخبار 
ال يستطيعوف نصرىم كىم ﴿كسيق قولو  ،مع آ٥بتهم ُب الدنيا كُب اآلخرة عن حا٥بم

أم  كخيبة رجائهم كانعكاس تدبّبىم ة شركائهملبياف بطبلف نصر  ﴾٥بم جند ٧بضركف
ال يستطيعوف نصرىم ُب الدنيا حاؿ كوهنم معدكف ٢بفظهم كالذب عنهم فإف من 
حضر كاجتمع ٍب عجز عن النصرة يكوف ُب غاية الضعف ٖببلؼ من ٓب يكن 

اآلخرة ٧بضركف معهم ُب النار ال يدفعوف عنهم بل  متأىبان كٓب ٯبمع أنصاره، كُب
يلعنوهنم كيتربؤكف من عبادهتم، كجعلهم جندان من ابب التهكم كاالستهزاء ككذلك 

ٯبمع هللا عز كجل األمم »الـ ٥بم الدالة على النفع. كُب ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد3 
مثل لكل قـو ما  ُب صعيد يـو القيامة فإذا بدا هلل عز كجل أف يصدع بْب خلقو 

إنكم كما تعبدكف من ﴿. قاؿ تعأب «كانوا يعبدكف فيتبعوهنم حٌب يقحموهنم النار
دكف هللا حصب جهنم أنتم ٥با كاردكف، لو كاف ىؤالء آ٥بة ما كردكىا كل فيها 

  .أراد آ٥بتهم ُب ا٢بكم ﴾خالدكف

ُب تفسّب  ﴾كما أنتم ٗبعجزين ُب األرض كما لكم من دكف هللا من كٕب كال نصّب﴿
إبطاؿ شفاعة أكليائهم، كالثانية3 إبطاؿ نصرة شركائهم ىذه اآلية لطائف إحداىا3 

 تعأب كا٤بقاكمة معو عن الغلبة بشركائهم كقوهتم كالثبات لو ىمعجز كإف شئت قلت3 
عجزىم عن االنفبلت من قبضتو عز كجل كا٥بركب من عذابو كفيها إشارة إٔب ك 

الذم توعدكه ُب الدنيا أم أنتم ُب قبضة القدرة فبل  إبطاؿ اغَبارىم بتأخّب الوعيد
ة كال كا١بوي ةاألرضي أبسلحتكمتغلبونِب كال تفوتونِب ُب األرض كال ُب السماء 

كما كقع ُب اآلية كما لكم من كٕب يشفع كال نصّب يدفع   نسيةاإلنية ك ا١ب ٥بتكمآب
ن دكف هللا من كٕب كما أنتم ٗبعجزين ُب األرض كال ُب السماء كما لكم م﴿األخرل 
للداللة على ثبات  ﴾كما أنتم ٗبعجزين﴿كجيء اب٣برب ٝبلة ا٠بية ُب قولو  ﴾كال نصّب

آيسهم  ٤بٌاا٣برب كدكامو أم نفي إعجازىم اثبت ال يتخلف فهم ُب مكنة خالقهم، ك 
من االنفبلت أبنفسهم ُب ٝبيع األمكنة أعقبو بتأييسهم من االنفبلت بشركائهم ُب 
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كما لكم من دكف هللا من ﴿نهم ابلسعاية كالنصرة كا٤بدافعة عنهم فقاؿ دفع العذاب ع
كقولو    نصّب ينصركم على هللا فتغلبونوكال كٕب يشفعأم ليس لكم  ﴾كٕب كال نصّب

 كال شفاعة منها يقبل كال شيئا نفس عن نفس ٘بزم ال يوما كاتقوا﴿ جل شأنو
 ينصرىم ال يومئذ أهنم يعِبقاؿ اإلماـ الطربم3  ﴾ينصركف ىم كال يؤخذ منها عدؿ

 احملاابة ىنالك بطلت ،فدية كال عدؿ منهم يقبل كال شافع ٥بم يشفع ال كما انصر
 إٔب ا٢بكم كصار كالتناصر التعاكف القـو بْب كارتفع كالشفاعات الرشا كاضمحلت

 كالنصراء. الشفعاء لديو ينفع ال الذم ا١ببار العدؿ

 سورة ص

األمر ٗبفارقة أئمة  من الصافات آخر ُب ذكر ما بياف -أعلم  كهللا - منها ا٤بقصود
 أنوائهم ككل من سلك مسلكهم ك إبصارىم كإبصار شركهم ك كمفارقة شركائالشرؾ 
 ىم جنده أفك  كصفاتو لذاتو ا٢بمد مستحق ككعيده كعده ُب صادؽ سبحانو
 دلت ذلك كعلى كىو عْب ما افتتحت بو السورة نصرىم أتخر كإف الغالبوف
ما ال ٱبفى من الفخامة  العالية الصفات من لوفإف " ص" ٕبرؼ تسميتها

 كىذه! ا٢برب إعبلف يعِب العرب عند كالصفّب" الصفّب" وصفات كمن ،كالضخامة
 كحركؼ! عليهم ا٢برب كيعلن مزلزؿ إبيقاع ا٤بشركْب قلوب يطرؽ القرآف طريقة
 دالالت ككلها إٰباء ككلها إبداع ككلها إعجاز كلها كآايتو كعباراتو ككلماتو القرآف
 ما منها كيلحظ يطيقو ما منها يدرؾ جيل ككل...هللا بتوحيد تنطق ٔبملتها كىي
قاؿ ف فوشرَّ  لو ا٤بقسم يعتقد ٗبا إال ٰبسن ال القسم كاف ك٤با. هللا توفيق حسب يراه
 الرشد إٔب ا٥بادم كالربىاف الدالئل نواعكأ البيافأم ذم  ﴾ذم الذكركالقرآف ﴿

 ٲبافكاإل التوحيد شعائر كٙبقيق اإلسبلـ دين حكاـأ لتبيْب عندان من ا٤بنزؿكالعرفاف 
 همإعراض تعأب ذكر ك٤بٌا ،كالعياف الكشف ٔبإ ا٤بنتهي اإلحساف مراتب على كالتنبيو

 بو جاء ك٤با لو كنسبتهم رسو٥بم من تعجبهم كحكى كشقاؽ عزة ُب كأهنم القرآف عن
 لشيء ىذا إف كاحدان  إ٥بان  اآل٥بة أجعل﴿ الفاسدة كلماهتم بشرح أردفو السحر إٔب
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 منذر جاءىم إذ الكفر ُب توغلهم على التنبيو ىذا قو٥بم من كالغرض ﴾عجاب
 كأنكركه الوقوع احتماؿ عن خارجان  عجيبان  أمران  ذلك فعٌدكا التوحيد إٔب يدعوىم

 نزلت كإف كاآلايت بتصديقو، كيبادركا برسالتو يعَبفوا أف األىكٔب ككاف اإلنكار أشد
 ال النزكؿ سبب ألف إسرائيل بِب على صادؽ مضموهنا أف إال كفار قريش ُب

 لشيء ىذا إف آ٥بتكم على كاصربكا امشوا أف منهم ا٤بؤل كانطلق﴿ ٨بصصان  يصلح
 ماشية كانقة كلدىا، كثير أم ا٤برأة مشت3 يقاؿ اإلكثار،3 ا٤بشي من كا٤براد ﴾يراد
 على كاثبتوا مواليكم ككاثركا ٝبوعكم ضيٌموا3 كا٤بعُب الًنتاج كهللا أعلم. كثّبة أم

ما ٠بعنا ﴿ أسبلفهم عليها كجدكا الٍب كالعادة التقليد مع كاقفان  جواابن  قالواٍب  .آ٥بتكم
 كلن﴿تعأب  حسبما ينطق بو قولو أم ا٤بلة الٍب ىم عليها ﴾هبذا ُب ا٤بلة اآلخرة

كمرادىم إنكار شرؾ ا٢بكم  ﴾ملتهم تتبع حٌب النصارل كال اليهود عنك ترضى
 عن كناية قو٥بم "ُب ا٤بلة اآلخرة"ك الكتب اإل٥بية،  ٥بة ُبمفهـو اآلإنكارىم ك 

 ،ابألحرل األكٔب ملتهم ُب انتفاءه أف فيعلم األخّب الزمن إٔب ىذا انتفاء استمرار
 عليو أدركنا فيما كال اليهودية ُب كال النصرانية ُب هبذا ٠بعنا ما أمقاؿ الزجاج3 

 الضبللة من أسبلفهم عليو كجدكا كما كالعادة السوء إٔب كنواكا٢باصل أهنم ر  .آابءان
 فقالوامن بينهم  ابلوحي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اختصاصو أنكركا ٍب ،كا٥بوادة التقليد إٔب كاستناموا

 انطوت عظيم حسد عن انشىء ىو اإلنكار كىذا ﴾ءأنزؿ عليو الذكر من بيننا﴿
ككانت قلوهبم ال تشك كال تراتب ُب نبوة ىذا  ألسنتهم بو فنطقت صدكرىم عليو

و الكتاب كإ٭با كاف السيد األكاب الناطق اب٢بكمة كالصواب الذم أنزؿ علي
دنيوية كأغراض دنية أعظمها أهنم طمعوا ُب أف يكونوا متبوعْب  تكذيبهم ألمور

ب عليهم ا٢بسد ٤بظهره البديع كقدره الرفيع حٌب ٞبلهم كأنفوا أف يكونوا اتبعْب كغل
كقد سبق على التكذيب بنبوتو العلية كتبديل صفاتو من الكتب ا٤بنزلة السماكية 

 كهللا، نعم3 قاؿ ىو؟ أىو3 أخطب بن حيي لك أف جيدم بن أخطب قاؿ ألخيو
 ما كهللا عداكتو3 قاؿ منو؟ نفسك ُب فما3 قاؿ نعم،3 قاؿ كتثبتو؟ أتعرفو3 قاؿ
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 قبوؿ عن كتكربىم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ تكذيبهم ُب لمشركْبل توبيخ كُب السورة .بقيت
 العذاب بو حل ٗبن ٥بم كٛبثيل قبلهم أفسد من بعاقبة كتذكّب كهتديد ٥بم بو أرسل ما

كأف ىؤالء  األيكة كأصحاب لوط كقـو كٜبود األكاتد ذم كفرعوف كعاد نوح قـو من
 من ابلرسالة اختص كألنو تعأب هللا بتوحيد جاء ألنو كذبوا رسو٥بم إ٭با ا٢باضرين

 قبلو من ابلرسل يقتدم كأف تكذيبهم عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ تسليةُب السورة ك ، دكهنم
كقد كردت بشأف  داكد قصةب كاستطرد صربىم عن وزكاجي  كما كغّبىم كأيوب داكد

 كما، قاؿ اإلماـ السيوطي ُب ا١بامع الصغّب3 إسرائيلية منكرةأخبار سبب توبتو 
 السبلـ عليو داكد توبة سبب بشأف تسطّبه ينبغي ال ٩با التفاسّب من كثّب ُب كقع
 عن نزاىتهم اعتقاد ككجوب عصمتهم لثبوت أتكيلو كجب صح لو بل صحيح فغّب
 كخص األنبياء عن فضبلن األمة  ىذه صا٢بي أقل من يقع ال الذم السفساؼ ذلك
، جدان  عظيمان  كاف ارتكبو ما على حزنو ألف كغّبه آلدـ مثلو كقوع مع بذلك داكد
 ا٢بديث ُب لو أصل كال اإلسرائيليات من منقوؿ التفاسّب تلك ُب كرد ما كإفٌ  ىذا
 أحد بظلم حكم السبلـ عليو داكد أف ىو ىنا كقع فما، اآلايت سياؽ ُب كال

 تسور من لفزعو معذكران  كاف إ٭با كىو طرفو ٠باع كدكف خصمو تكلم ٗبجرد الطرفْب
 ا٤بذكورة اآلايت نص يؤيده ىذا ،العادة كقت غّب ُب كدخو٥بما عليو ا٣بصمْب

إان جعلناؾ خليفة ُب األرض فاحكم بْب الناس اي داكد "تلي  الٍب اآلية كتؤيده
 ٥بم هللا سبيل عن يضلوف الذين إف هللا سبيل عن فيضلك ا٥بول تتبع كال اب٢بق

 ىذه ذكر ختم تعأب هللا أف ىو التأييد ككجو ا٢بساب" يـو نسوا ٗبا شديد عذاب
 عليو داكد تقوية كانت ا٢بادثة تلك من ا٢بكمة أف منها فاتضح اآلية هبذه القصة
الرازم  فخر الدين . اىػ. كلئلماـ فزعو أثناء كلو اب٢بق الناس بْب ا٢بكم على السبلـ
 قصة شرح ُب الكبلـسبحانو  ٛبم ٤باك  .شاء من فلّباجعو ا٤بقاـ ىذا ُب نفيس كبلـ
اي داكد إان جعلناؾ ﴿ فقاؿ األرض خبلفة إليو ضفوٌ  تعأب أنو ببياف أردفها داكد

 اإلنساف أف كاعلمقاؿ اإلماـ الرازم3  ﴾خليفة ُب األرض فاحكم بْب الناس اب٢بق
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 اتمة مدينة كجود عند إال مصا٢بو ينتظم ال الواحد اإلنساف ألف ابلطبع مدنيان  خلق
 كاب١بملة ٱبيط كىذا ينسج كذلك ٱببز كذلك يطحن كذلك ٰبرث ىذا أف حٌب

 ا١بميع مصاّب ا١بميع أعماؿ من كينتظم ٗبهم مشغوالن  منهم كاحدة كل فيكوف
 بينهم ٰبصل الواحد ا٤بوضع ُب اجتماعهم كعند ابلطبع مد٘ب اإلنساف أف فثبت

 كذلك ا٣بصومات تلك يقطع قاىر قادر إنساف من بد كال ك٨باصمات منازعات
 إال ا٣بلق مصاّب ينتظم ال أنو فثبت الكل على حكمو ينفذ الذم السلطاف ىو

 على حكمو كاف إف السائس القاىر السلطاف ذلك إف ٍب سائس قاىر بسلطاف
 لنفسو فداء الرعية ٯبعل فإنو ا٣بلق على ضرره عظم دنياه مصاّب كلطلب ىواه كفق

 ا٥برج ككقوع العآب ٚبريب إٔب يفضي كذلك نفسو مقاصد ٙبصيل إٔب هبم كيتوسل
 أحكاـ كانت إذا أما ا٤بلك ذلك ىبلؾ إٔب ابآلخرة يفضي كذلك ا٣بلق ُب كا٤برج
 أبواب كاتسعتالعآب  مصاّب انتظمت اإل٥بية ا٢بقة للشريعة مطابقة ا٤بلك ذلك

 يعِب "اب٢بق الناس بْب فاحكم" قولو من ا٤براد ىو الوجوه فهذا أحسن على ا٣بّبات
 ا٥بول تتبع كال" قاؿ ٍب ا٢باكم ذلك أنت فكن اب٢بق الناس بْب حاكم من بد ال

 سبيل عن الضبلؿ توجب ا٥بول متابعة أف كتفسّبه اآلية،" هللا سبيل عن فيضلك
 سوء توجب ا٥بول متابعة أف فينتج العذاب سوء يوجب هللا سبيل عن كالضبلؿ هللا

٤بستخلفْب اب . اىػ. ك٤با هنى هللا تعأب عبده داكد عن اتباع ا٥بول عرَّضالعذاب
إف الذين يضلوف عن سبيل هللا ٥بم عذاب شديد ٗبا نسوا يـو ﴿ فقاؿ ددي ا١بي 

 أصلح من بْب التسوية لـز كإال اب٢بشر القوؿ صحة يلتـز ىذا عندك  ﴾ا٢بساب
 الطريقة ىذه تعأب هللا ذكر ك٤با ،ا٢بكمة ضد كذلك كفجر أفسد كمن كاتقى

 كتاب﴿ فقاؿ كالفضل ابلكماؿ القرآف كصف جـر ال القرآف، ُب اإللزاـ ُب الدقيقة
 يتأمل كٓب يتدبر ٓب من فإف ﴾األلباب أكلوا كليتذكر آايتو ليدبركا مبارؾ إليك أنزلناه

 القرآف ىذا ُب ا٤بذكورة العجيبة األسرار ىذه على يقف ٓب اإل٥بي التوفيق يساعده كٓب
 على مشتمل ا٢بقيقة ُب كىو الَبتيب بسوء مقركانن  ا٢باؿ ظاىر ُب يراه حيث العظيم
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 كمدحو سليماف ابنو قصة ُب شرع داكد قصة تتميم كبعد...الَبتيب جهات أكمل
 كما ﴾إنو أكاب﴿ قولو كُب ،بو للعلم ا٤بخصوص فحذؼ ىو أم ﴾نعم العبد﴿ بقولو

 فلذلك كالكماؿ الفضيلة ُب ابألب شبيهان  كاف أنو إٔب إشارة داكد قصة ُب مر
 العصمة ُب يقدح ال كجو على ىاتقرير  ٲبكن كاقعة القصة كُب ا٤بدح جهة ُب استواي

 ٝبع كىي ﴾إذ عرض عليو ابلعشي الصافنات﴿ قولواحملققْب ُب  عند ا٤بختار كىو
 جيد نعت كىو الرابعة طرؼ كعلى قوائم ثبلث على يقـو الذم كىو صافن
 مطمئنة ساكنة كانت كقفت إذا يعِب ا١برم جيد كىو جواد ٝبع كا١بياد، للخيل

 إف ٍب جريها ُب سراعان  كانت أجريت كإذا األشكاؿ أحسن على مواقفها ُب
 كأمر كرسيو على الظهر صبلة بعد فجلس الغزك إٔب احتاج عليو هللا سبلـ سليماف
 هللا ألمر أحبها كإ٭با النفس كحظ الدنيا ألجل أحبها ال أ٘ب كذكر ا٣بيل إبحضار
كهللا  ﴾إ٘ب أحببت حب ا٣بّب عن ذكر ريب﴿ قولو من ا٤براد كىو دينو تقوية كطلب
 ا٣بيل» ا٤بتفق عليو3 ا٢بديث ُب جاء كما هبا ا٣بّب لتعلق خّبان  ا٣بيل ٠بىك أعلم. 
صادران  ا٣بّب حب آثرت كمعُب اآلية أ٘ب «القيامة يـو إٔب ا٣بّب نواصيهاُب  معقود

 عن إال الشديدة احملبة ىذه حب يصدر كٓب ابرتباطها أمر٘ب ريب ألفعن ذكر ريب 
 عليو تعرض زالت ما أم للخيل ﴾حٌب توارت﴿ قولو ُب كالضمّب كأمره هللا ذكر

 فأب الرائضْب أمر أم ﴾ردكىا علي﴿ قاؿ ٍب بصره عن غابت إف إٔب سّبىاب كأيمر
 ٥با تشريفان  كأعناقها بسوقها مسحان  ٲبسح طفق عليو عادت فلما عليو ا٣بيل يردكا

 أبحواؿ أعلم كاف ألنو أك العدكٌ  دفع ُب األعواف أعظم من لكوهنا لعزهتا كإظهاران 
 حيث إٔب ا٤بملكة أمور اختبار ُب بلغ أنو إظهار أراد أك كعيوهبا كأمراضها ا٣بيل
3 كقيل ،بيده كسوقها أعناقها عن الغبار مسح3 كقيل ،بنفسو األمور أكثر يباشر
كلقد فتنا سليماف كألقينا ﴿. كأما قولو هللا سبيل ُب فجعلها كأرجلها أعناقها كسم

صلى هللا  هللا رسوؿفقد ركل الشيخاف كاللفظ للبخارم أف  ﴾على كرسيو جسدا
 على الليلة ألطوفن3 السبلـ عليهما داكد بن سليماف قاؿ»3 قاؿ عليو كآلو كسلم
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 لو فقاؿ هللا، سبيل ُب ٯباىد بفارس أيٌب كلهن كتسعْب تسع أك امرأة مائة
 جاءت كاحدة امرأة إال منهن ٰبمل فلم هللا، شاء إف يقل فلم هللا، شاء إف3 صاحبو

 فرساان هللا سبيل ُب ١باىدكا هللا شاء إف3 قاؿ لو بيده دمحم نفس كالذم رجل، بشق
 على جسدان  صار حٌب بو هللا امتحنو شديدان  مرضان مرض  سليمافكقيل إف  «أٝبعوف
إسرائيلية  اؾ ركاايتكىن .الصحة حالة إٔب رجع أم ﴾ٍب أانب﴿ملقى  كرسيو

 أىل الكتاب ال تليق ٔبناب األنبياء أابطيل منكتب التفيسر بعض  تدست إٔب 
 من الكثّب كٚبفي تعأب هللا لكتاب الصحيح التفسّب تغطي كادتكعصمتهم  

كبعد  .العقائد أ٠بى ىي الٍب كعقائده ا٥بداايت أقـو ىي الٍب كىدايتو كٝبالو جبللو
إسحاؽ كيعقوب إبراىيم ك  ذكر كأتبعأيوب  على الثناء ذكر داكد كسليماف استطرد
 جزاء ٢بكمة البعث إثباتمن أغراض السورة ك الكفل  كخص إ٠باعيل كاليسع كذا

 الطاغْب جزاء من كضده ا٤بتقْب ا٤بؤمنْب كجزاء شر أك خّب من أبعما٥بم العا٤بْب
 هللا قصو ماك  أحوا٥بم ككصف كا٤بسلمْب اإلسبلـ ٥بم كقبحوا أضلوا أتباعهم الذين
 حصلت غواية أكؿ كذكر ُب النار السادات مع األتباع كمقاكلة مناظرة من تعأب
كتعلقها ببِب إسرائيل  آلدـ السجود قصة ُب الشيطاف غواية كىي ضبللة كل كأصل

 الذم ابلقرآف ابلقسم ابتدئت إذ أغراضها ١بميع مناسبة فاٙبة السورة جاءت كقد
 ذكر ما ككل كشقاؽ عزة ُب كفركا الذين أف عليو ا٤بقسم كجاء ا٤بشركوف بو كذب

 ضد سببو ا٤بؤمنْب أحواؿ كمن كشقاقهم، اعتزازىم سببو ا٤بكذبْب أحواؿ من فيها
 مستكملة فاٙبتها فكانت بعده ما إٔب التشويق من ابلقسم االفتتاح ُب ما مع ذلك

 .االبتداء حسن خصائص
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: ضرب لكم مثال من أنفسكم الوصف السادس
هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء 
فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 

كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات لقوم 
 يعقلون

بلف ىذا ا٤بثل لتبياف ضبلؿ ا٤بشركْب حْب سىٌوكا شركاءىم اب٣بالق! فمثَّل سبحانو بط
عقيدة اإلشراؾ بو بعضى ٨بلوقاتو ٕبالة أىل النعمة ا٤برزكقْب، ألهنم ال يرضوف أف 
ييشرًكوا عبيدىم معهم ُب فضل رزقهم فكيف يسٌوكف ابهلل عبيده ُب صفتو العظمى؟ 
كُب اآلية إٲباء إٔب ٛبكن بِب إسرائيل من شركائهم كتمكن السيد من ٩بلوكو، 

كا٤بعُب3 ىل يرضى أحدكم أف يكوف ٩بلوكو ُب  كتعريض بتشبيو شركائهم ابلدكاب!
رزقو مثلو؟ فإذا كنتم أتنفوف أف يشاركوكم ُب شيء من الرزؽ فضبلن عن أف يساكككم 
فيو، فكيف تقولوف إف من عبيده تعأب شركاء ُب سلطانو كتثبتوف ُب جانب رب 

أف األرابب كمالك األحرار كالعبيد ما ال يليق عندكم ٔبوانبكم؟ ككيف يتصور 
 تنزىوا أنفسكم مع نقصاهنا كعجزىا كحقارهتا عن مشاركة عبيدكم كىم بشر

شركاء هلل كىو سبحانو خلقهم! فهذا حكم فاسد  إبليس كجنودهمثلكم، ك٘بعلوا 
كانت أداة التشبيو أدٌؿ؛ أثبتها فقاؿ   ٤بٌاكعمى ُب القلب كىو أغلظ الكفر. ك 

أم ٚبافوهنم أف يشاركوكم خيفة كائنة مثل خيفتكم من ىو  ﴾كخيفتكم أنفسكم﴿
من نوعكم من األحرار ا٤بساٮبْب لكم، كمن تدبّب هللا لعباده أف ضرب ٥بم األمثاؿ 
من أنفسهم ٢باجتهم إليها ليعقلوا هبا فيدركوا ما غاب عن أبصارىم كأ٠باعهم 

سامع جديران أبف يقوؿ3 كاف ىذا ا٤بثاؿ ُب الذركة من الكماؿ كاف ال  ٤بٌاالظاىرة، ك 
كذلك ﴿جل هللا! ما أعلى شأف ىذا البياف! ىل يبْب كل شيء ىكذا؟ فقاؿ 

كالفصل ىو ا٤بيز كالبياف أم مثل ىذا البياف العإب  ﴾نفصل اآلايت لقـو يعقلوف
نبْب اآلايت كنضرب األمثاؿ ألف التمثيل يكشف ا٤بعا٘ب ابلتصوير كالتشكيل كشفان 
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٤بعا٘ب ا٤بعقولة بصورة احملسوس كييربز أكابد ا٤بدركات على ىيئة ال يدع لبسان فيصور ا
ا٤بأنوس، فيزداد ا٤بؤمنوف يقينان كيؤمن الغافلوف الذين تركج عليهم ضبلالت أىل 
الكتاب ٍب تنكشف عنهم ٗبثل ىذه الدالئل البينة. كىذا ا٤بثل أفضل من حفظ 

ىذه ا٤بسألة ُب القلب، ديواف كامل ُب التوحيد ألف العبادات إ٭با تصح بتصحيح 
فاعًقل ذلك...كالقـو الذين يعقلوف ىم ا٤بتنزىوف عن ا٤بكابرة كاإلعراض كالطالبوف 

أم للذين سجيتهم العقل،  ﴾لقـو يعقلوف﴿للحق لوفرة عقو٥بم كلذلك أردؼ بقولو 
 كُب ىذا تعريض اب٤بتصلبْب ُب شركهم أبهنم ليسوا من أىل العقوؿ.

ف هللا أندادان ٰببوهنم كحب هللا كالذين آمنوا أشد حبا كمن الناس من يتخذ من دك ﴿
هلل كلو يرل الذين ظلموا إذ يركف العذاب أف القوة هلل ٝبيعا كأف هللا شديد 

، كموقع ىذه اآلية بْب كهللا أعلم ا٤براد ابلناس3 خصوص أىل الكتاب ﴾العذاب
إف الذين يكتموف ما ﴿كاآلية  ﴾إف الذين يكتموف ما أنزلنا من البينات كا٥بدل﴿اآلية 

ىو موقع البياف كالتقرير ٢بقيقة التوحيد ككشفه ٢بقيقة  ﴾أنزؿ هللا من الكتاب
حيث سقطت  ﴾أف القوة هلل ٝبيعا﴿ قولو اقوف هللا فيهم كما أشاراألنداد الذين يش

إذ تربأ الذين اتيبعوا ﴿ غّبىم نع فضبلن  نصر أنفسهمعن  كاكعجز  إبليس كجنودهقوة 
كقاؿ الذين اتىبعوا لو أف لنا   عوا كرأكا العذاب كتقطعت هبم األسباب،من الذين اتىب

كرة فنتربأ منهم كما تربؤكا منا كذلك يريهم هللا أعما٥بم حسرات عليهم كما ىم 
كالذين اتيبعوا ىم ا٤بتبوعوف يتربؤكف من أتباعهم ابلتنصل من  ﴾ٖبارجْب من النار

 ﴾أكا العذاب كتقطعت هبم األسبابكر ﴿ إضبل٥بم لئبل ٰبق عليهم عذاب ا٤بضللْب
أم ُب تلك ا٢بالة يزداد ا٥بوؿ كا٣بوؼ كتتقطع أسباب احملبة كا٤بعاضدة كا٤بعاكنة 
كالغلبة كالنصرة كتتبلشى العقود كالعهود كا٤بواثيق كٚبيب آماؿ ا٤بلوؾ حْب ٓب ٯبدكا 

لو يرجعوف ا٤بنعة الٍب تعبوا ألجلها كذلك هناية ما يكوف من اليأس، كيتمُب األتباع 
كي لىناؾ بعد ما انكشف ٥بم سوء صنيعهم  ا٤بتبوعْبيا فيتربؤكف من إٔب الدن

خيبة كىزٲبة كما خيبوىم ُب اآلخرة. كظهر الندـ على ما كاف من الشرؾ  صل ٥بمٙب
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ابهلل كاإلعراض عن دعوة أنبيائو كرسلو! كظهرت حقيقة اإل٥بية الواحدة كالقدرة 
الواحدة كانكشف كذب القول الضالة كضعفها كعجزىا أماـ قوة هللا، كٝبلة 

تنويو بشأف الذين آمنوا أبف معَبضة كالغرض منها ال ﴾كالذين آمنوا أشد حبان هلل﴿
حبهم هلل أشد من حب أىل الكتاب آل٥بتهم، فالذين آمنوا بذلوا أنفسهم كأموا٥بم 
هلل طمعان ٗبا عند هللا ُب الدار اآلخرة. ركل اإلماـ مسلم عن أنس قاؿ3 قاؿ رسوؿ 

رء ال ٰببو إال هلل، ثبلث من كٌن فيو كجد طعم اإلٲباف3 من كاف ٰبب ا٤ب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
 كمن كاف هللا كرسولو أحب إليو ٩با سواٮبا، كمن كاف أف يلقى ُب النار أحب إليو

إشراكهم  طريق ذكر كتعأب سبحانو استوَب ٤باك  «يرجع يهوداين أك نصرانيان  من أف
خبث مأكلهم  ذكر بو نظم ،ا٢بسرات النازلة عليهم كإراءة معدكاهنك  همبغي صناؼكأ

 من نسبلخكاال من الطغياف ىم عليو امعرضان ٗب أبدٗب أكصافهم ٥بم مناداين  فقاؿ
 تتبعوا كال طيبا حبلال األرض ُب ٩با كلوا  الناس  أيها اي﴿ كاتباع الشيطاف اإلٲباف

 مذبذبوف مألهن آمنوا الذين عن ما٠به ك٧با ﴾مبْب عدك لكم إنو الشيطاف خطوات
مثّبكف للفًب  متبعوف للشيطاف عاصوف للرٞبن ،حاؿ على يدكموف كال يثبتوف ال

 عنها نشأ كما العداكة ٜبرة يذكر أخذ عدك تعأب أف الشيطاف ىمأخرب  ٤با، ك افكالعدك 
 ىنا العطفك  ﴾تعلموف ال ما هللا على تقولوا كأف كالفحشاء ابلسوء أيمركم إ٭با﴿

 ا٢بكم ُب متحدين كاان كإف اللغة بشهادة ٧بالة ال كالذات اب٤بفهـو ٤بتغايرين عطف
األئمة  اختلقو ما إٔب يشّب "تعلموف ال ما هللا على تقولوا كأف" كقولو الشرعي
 ابلعطف كخصو هبا هللا أمر ما هللا لدين أشياء كنسبة العبادات رسـو من ا٤بضلوف

اٚباذ األنداد  كىو الكبائر أكرب على الشتمالو كالفحشاء السوء بعض أنو مع
تهم كتقليدىم كبنو إسرائيل اٚبذكا األنداد ٗبقتضى أىويكاإلشراؾ،  هللا على االفَباءك 

كإذا قيل ٥بم اتبعوا ما أنزؿ هللا قالوا بل ﴿ تعأب بقولوذلك  أردؼألسبلفهم كلذلك 
كإف ٓب خاصة لليهود أك  ألىل الكتاب ابتداءكالضمّب  ﴾نتبع ما ألفينا عليو آابءان

 ٤بٌاييذكركا بناء على ما ركم عن ابن عباس رضي هللا تعأب عنو أف اآلية نزلت فيهم 
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إٔب اإلسبلـ، كقد كردت ىذه اآلية عقيب الزجر عن أكلهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدعاىم رسوؿ هللا 
السحت كاتٌباعهم خطوات الشيطاف تنبيهان على أنو ال فرؽ بْب متابعة الشيطاف 

تابعة التقليد، كفيو أقول دليل على كجوب النظر كالتذكر ُب ا٢بجج كبْب م
 ابلنظر العلم أكٕب عداد إٔب السمو عن دنواك  التقليد إلف إال أبوا ك٤باكالرباىْب، 

 ال ءاابؤىم كاف أكلو﴿ ٥بم مبكتان  فقاؿ ذلك كتعأب سبحانو عليهم أنكر ،السديد
 عباس ابن عن حاًب أيب كابن جرير كابن إسحق ابنركل  ﴾يهتدكف كال شيئا يعقلوف

 كنقمتو هللا عذاب كحذرىم فيو كرغبهم اإلسبلـ إٔب اليهود ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دعا 3قاؿ
 آابءان عليو كجدان ما دمحم اي نتبع بل3 عوؼ بن كمالك خارجة بن رافع لو فقاؿ
 كمن حينئذ فمثلهم3 التقدير كاف ك٤بااآلية.  هللا فأنزؿ ،منا كخّبان  أعلم كانوا فهم
 ما عليو عطف ،ا٣بطر كثّبة شاسعة فلوات ُب خفي كعر طريق ُب أعمى تبع

 كإف ألهنا أضل بل كالبهائم هبذا صاركا أهنم على منبهان  قولو من تقديره إٔب يرشد
 كمثل كفركا الذين كمثل﴿ منافعها إٔب فتهتدم كتبصر تسمع فهي تعقل ال كانت
 ما لا٤بثى ك  ﴾يعقلوف ال فهم عمى بكم صم كندآء دعآء إال يسمع ال ٗبا ينعق الذل

 الشيء من ألطف فيكوف احملسوسة األشياء حقائق من اإلدراؾ ابطن ُب يتحصل
 مثبلن  منهما األظهر كيكوف ا٤بعقوؿ ا٤بعُب مثل ٤بعُب جاليان  لذلك فيقع احملسوس
 احملسوس للظاىر تلطيف فيو ليكوف اب٤بثل ا٤بثل استجبلء أيٌب فلذلك لؤلخفى

 ا٤بمثولْب بْب ال ا٤بثلْب بْب االستجبلء يقع اآلية ىذه ففي ا٤بعلـو للغائب كتنزيل
 تقابل ا٤بثلْب ىذين ذكر كُب ا٤بمثولْب كتباعد الشبو كجو كىو يعِب ا٤بثلْب لتقارب

 الذم اللفظ كفاء كأف كاحد مثل ُب ٛبثيلْب ذلك فاقتضى آخرين مثلْب يفهم
 من يرعى ما كمثل الراعي كمثل راعيهم كمثل كفركا الذين مثل اإلٯباز ىذا أفهمو
 ا٤بثلْب ٝبع إٔب فهمو يصل ال كمن العرب، فصحاء خطاب أعلى من كىو البهائم
 كمثل كفركا الذين داعي كمثل3 الكبلـ ُب فيقدر كاحد ٗبثل أتكيلو على يقتصر
 ٲبنع كالفهم كالتقدير، اإلضمار على ٰبمل التأكيل ألف كذلك يصيح أم ينعق الذم
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 ال كوهنم ُب ، فأكلياء الشيطافككجهو حده على القرآف إيراد فهم كيوجب منو
 الٍب كالبهم كبصر ك٠بع عقل أكلو كىم األدلة من يسمعوف ٤با غيهم عن يرجعوف
 ظاىر إال تسمع ال ألهنا ابلكبلـ ترجع ال تعقل ال لكوهنا كلكنها كتبصر تسمع

 انحية عن رجوعها أراد إذا الراعي فإف كالعصا اب٢بجر بل ٙبتو ما تفهم كال الصوت
 اإلدراؾ، عدـ ىو الذم مثلهم ٧بل فهي فَبجع أمامها ما إٔب ٕبجر كرمى هبا صاح
 يرجع ال الذم األعمى األبكم كاألصم بقارع بل ابلنداء ترجع ال كوهنا ُب كالبهم

 كونو ُب كداعيهم مثلها، ٧بل فهو عقبو على فينكص كجهو ُب يصكو بقارع إال
 البهم كراعي مثلو، موضع فهو البهم كراعي فيو ا٤ببالغة مع كبلمو يؤثر فبل يتكلم

 بو يقمع الذم كالسوط غّبه أك اب٢بجر بضربة إال ترجع ال هبمو إف حيث من
 قولو التمثيل نتيجة كانت فلذلك مثلو ٧بل فهو ا٤بذكور األصم كضارب أك األصم

 هبذا علم كقد يبصركف، ال أم "عمي" ينطقوف ال أم "بكم" يسمعوف ال أم "صم"
 الثا٘ب كمن عليو الناعق لداللة الداعي مثل األكؿ من حذؼ االحتباؾ من اآلية أف

 حقائق ىو العقل إدراؾ موجود كاف ك٤با ،عليو ا٤بدعوين لداللة بو ا٤بنعوؽ
"فهم ال  قولو عليو ترتب للمحسوسات ا٤بدرؾ ا٢بس عنهم نفى كقد احملسوسات

 النافية ببل كنفاه كذلك، األصم ىذا أف كما بعقو٥بم ينتفعوف ال ألهنميعقلوف" 
أصحاب  رض ا٢بق عن خطابٍب أع ،الدكاـ عن ا٤بنبئة ا٤بضارع كصيغة للممتنع

 كأقبل على خطاب من ىم الكتب التوراتية كاإل٪بيلية الذين ظهركا مؤخران ابلدرعية
 ا٣بصاؿ من التوحيد طريق ُب برسوخهم يتعلق ٗبافقاؿ مناداين ٥بم  رتبة منهم أعلى

 هلل كاشكركا رزقناكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها اي﴿ ا٤برضية كالشيم ا١بميلة
 بياف إٔب األمر افتقر الرزؽ من ابلطيب ٥بم اإلذف قيد ك٤با ﴾تعبدكف إايه كنتم إف

 يستحلونو أكلياء الشيطاف كاف ٩با عليهم حـر ما صرٰبان  فبْب جتنبليي  منو ا٣ببيث
 ٭باإ﴿ فقاؿ شكران  ا٤بؤمنوف ليزداد جدان  كثّب كأنو عداه ما حل كأفهم غّبه كٰبرموف

 كال ابغ غّب اضطر فمن هللا لغّب بو أىل كما ا٣بنزير ك٢بم كالدـ ا٤بيتة عليكم حـر
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 فيو عسر ال يسران  الدين ىذافأكضح ا٢بق أف  ﴾رحيم غفور هللا إف عليو إٍب فبل عاد
كُب ىذا تعريض أبىل الكتاب  ا٤بضطر عن التحرٙب حكم رفعك  جناح كال حرج كال

 شدد  موضع غّب ُب عنهم هللا حكى كما عتوا ٤باكإغاظة ٥بم كنكاية هبم فإهنم 
 اإلشارة احملرمات ىذه بياف ُب كاف ك٤با، كأغبلالن  إصران  عليهم صارت أشياء عليهم 

 ا٢بق من عندىم ما بذكر كتماف تبلىا أىل الكتاب، من استحلها من عيب إٔب
 انقطاع على خوفان السبلـ أًب الصبلة ك أفضل كاإلسبلـ كشأف سيد األانـ عليو 

 الكتاب من هللا أنزؿ ما يكتموف الذين فإ﴿تهم كمصا٢بهم كشهواهتم فقاؿ رائس
 يـو هللا يكلمهم كال النار إال بطوهنم ُب أيكلوف ما أكلئك قليبل ٜبنا بو كيشَبكف

 العذاب اشَبكا أبهنم عليهم تعأب حكمٍب  ﴾أليم عذاب ك٥بم يزكيهم كال القيامة
 الشبهة كإلقائو إخفائو ُب أبف عا٤بْب ككانوا ا٢بق ىو ٗبا عا٤بْب كانوا ألهنم اب٤بغفرة

 ابلعذاب للمغفرة ابئعْب كانوا ا٢بق ذلك إخفاء على أقدموا فلما العقاب أعظم فيو
 على أصربىم فما اب٤بغفرة كالعذاب اب٥بدل الضبللة اشَبكا الذين أكلئك﴿ ٧بالة ال

ذلك أبف هللا ﴿كاف الكبلـ السابق مثار اختبلؼ انسب التعقيب بقولو   ٤بٌاك  ﴾النار
كاإلشارة إٔب ما  ﴾نزؿ الكتاب اب٢بق كإف الذين اختلفوا ُب الكتاب لفي شقاؽ بعيد

يفعلونو من جراءهتم على هللا ُب ٨بالفتهم أمر هللا ككتماهنم ما أنزؿ هللا، فبٌْب تعأب 
أف ذلك إ٭با ىو من أجل أف هللا نزؿ الكتاب اب٢بق كأمضى القضاء كا٢بكم فيو 

كقد نعى البياف اإل٥بي ُب عديد من آايتو على من ٯبعلوف معيار ا٢بق ابلصدؽ...
كهلل در ، دـ الفكرة أك امتداد حاؿ من األحواؿ كإلف اآلابء عليوكالباطل تقا

 األبوصّبم حيث يقوؿ3

 ا األبناءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل آاب ... ءه تىقٌفت آاثرىػػػػػػػػػبل ٛبادت على التج

 ركاءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػجحوده ش و تواراهتم كاألانجيػ ... ؿي كىم ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌينتٍ 

 هادةى الشهداءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان ... كتىمٍتو الشػػػػػػركه كظلػػػػوه كأنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرف
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 الكتابتفظيع ٢باؿ أىل كُب ىذا أبهنم ال يعقلوف كال يهتدكف تعأب كقد كصفهم 
ُب أدلة  كتركوا النظر كالتدبر اجمليد،  كتابوحيث أعرضوا عن اتٌباع ما أنزلو هللا ُب

 بْبَّ تعأب من حاؿ ا٤بتبوعْب كاألتباع ا٤بائدة كُب آية، كأخلدكا إٔب التقليد التوحيد،
 أهنم بلغوا النهاية ُب االعتداد بتقليد اآلابء كقطعوا على أنفسهم طرؽ العودة عنو

قالوا حسبنا ما كجدان عليو آابءان  كإذا قيل ٥بم تعالوا إٔب ما أنزؿ هللا كإٔب الرسوؿ﴿
على  ابتداء كالضمّب ُب "٥بم" عائد ﴾أكلو كاف آابؤىم ال يعلموف شيئا كال يهتدكف

 كلكن حاـ كال كصيلة كال سائبة كال ٕبّبة من هللا جعل ما﴿ تعأب ا٤بفَبين ُب قولو
 غّب كاحد على نصكقد  ﴾فيعقلو  ال كأكثرىم الكذب  هللا  على  يفَبكف  كفركا  الذين 

 ا٤بنذر كابن جرير كابن شيبة أيب ابن على ٫بو ما ركاه أىل الكتاب ىم  ا٤بفَبين  أف
 "الكذب هللا على يفَبكف كفركا الذين كلكن" موسى أيب بن دمحم عن حاًب أيب كابن
قيل ٥بم اتبعوا ما أنزؿ هللا قالوا  كإذا﴿ُب سورة لقماف  قاؿ تعأبك . الكتاب أىل3 قاؿ

كىذا  ﴾بل نتبع ما كجدان عليو آابءان أكلو كاف الشيطاف يدعوىم إٔب عذاب السعّب
اإلصرار على اتباع مأثور اآلابء كمأثور السلف يراد منو رفض االستجابة لدين هللا 

 كل كىو االستدالؿ ٥بذا ٩باثبلن  كاف ما إنكار على اآلايت كدلتٝبلة كتفصيبلن، 
كقو٥بم . بعلمو للمستدؿ قبل ال ما إٔب استند دليل ككل ىواءاأل اتباع على توكأ ما
طريق شيطا٘ب يقود إٔب ا٥باكية، كنلفت االنتباه ما  ﴾بل نتبع ما كجدان عليو آابءان﴿

لتمٌسك ابتباع ابجدية الٍب تظاىرت ًٌب ُب العقود الثبلثة ا٤بنصرمة ُب ا٤بدرسة الن
كرفضت كل ما ىو جديد كطارئ حٌب ال تيواجىو بشرؾ  البدعك٧باربة السلف 

ا٢بكم! كٲبكن للدارس أف يبلحظ أهٌنا ابلغت ُب التبديع كأدانت تراث األمة 
الفكرم كٚبندقت ُب خندؽ كاحد كنظرت إٔب اآلخرين كأعداء بل كاهتمتهم ُب 

لة ُب مرح نواايىم! كاآلايت تستنكر موقف التقليد األعمى كتشّب إٔب الشرؾ الشائع
 من أرسلنا ما ككذلك﴿ كما ىو عادة ا٤بَبفْب الغابرين  ا١بربم كالسنْب ا٣بوادع كما٢ب

 آاثرىم على كإان أمة على آابءان كجدان إان مَبفوىا قاؿ إال نذير من قرية ُب قبلك



191 
 

كقد جاءت الرساالت اإل٥بية لتصحح ا٤بسار بْب ا٢بْب كاآلخر نظران  ﴾مقتدكف
لئلنساف كرفضو للتغيّب كتقديسو أحياانن لكبلـ العلماء متناسيان أنو ال للقصور ا٤ببلـز 

عصمة لغّب األنبياء، ككثّبان ما يكوف األخذ عن العلماء تقليدان ٥بم عن غّب كعي 
كٛبحيص، كقد يكوف ىذا األخذ متسلحان ببعض ا٤بسٌوغات الشرعية! كىنا يكرر 

ا علماء بِب إسرائيل! يقولوف3 ما ىذالقرآف ٙبذيره من خطورة التقليد الذم ٰبَبفو 
كإان  كملة كطريقة كٝباعة دينكإان كجدانىم على  الذم نفعلو إال ما يفعلو سلفنا

على آاثرىم مقتدكف...كقد ذييٌلت آية يونس ابلتنبيو على الغرض الذم يصدىم عن 
التسليم بدعوة الرسوؿ، كىو ا٣بوؼ على سلطاهنم الذم يستمدكنو من عقائدىم 

 ُب الكربايء لكما كتكوف آابءان عليو كجدان عما لتلفتنا أجئتنا قالوا﴿ ا٤بوركثة
 إهنا! الدعوات مقاكمة إٔب ابلطغاة تدفع الٍب ا١بديدة القدٲبة العلة إهنا ﴾األرض
 بقائها على الفراعنة ٰبرص معتقدات من عليو تقـو كما األرض ُب الكربايء
 القيم على خطر ا١بديد ابلنور العقوؿ استنارة ألفٌ  أتباعهم، قلوب ُب متحجرة
 هللا، دكف من أرابابن  تقيم كىي التوحيد الفتة ترفع الٍب ا٤بملكة على كخطر! ا٤بوركثة
ًضع  هللا ربوبية تقرير تستهدؼ إ٭با اإلسبلـ كدعوة! كاإلضبلؿ ابلقهر الشعوب كٚبي
 كما...كخصائصها اإل٥بية حق تغتصب الٍب الزائفة األرابب كتنحية للعا٤بْب كحده
 بربوبية اإلسبلـ ٰبملو الذم العاـ اإلعبلف لتدع الفراعنة صنعها الٍب األنظمة كانت

 إعبلف أنو تعلم كىي الشعوب إٔب يصل البشر رقاب كٙبرير للعا٤بْب كحده هللا
 على كاالنقضاض سلطاهنم، على كاالنقبلب األرض، ملوؾ ربوبية على ابلثورة

 العلة ىي ىي إهنا! ابإلنساف البلئقة الكرٲبة السليمة الفطرة إٔب كاالنطبلؽ ملكهم،
 العراة ا٢بفاة كاف كما! العا٤بْب رب هللا إٔب يدعو من قاـ كلما ا١بديدة القدٲبة

 ٱبشوف كلكنهم كفساد، هتافت من عقيدهتم ُب كما ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم رسالة إدراؾ ليخطئوا
 فقالوا األرض ُب سلطاهنم على فرعوف قـو من ا٤بؤل خشي كما كربايئهم، على

 ليخرجوا السحر ٕبكاية كملؤه فرعوف كتعلق ﴾ٗبؤمنْب لكما ٫بن كما﴿ متبجحْب
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 الذم ا٣بطر ينتهي كبذلك! ماىران  ساحران  إال ليس موسى أبف النهاية ُب منها
 كالتشبث! األساس كىو األرض ُب سلطاهنم كعلى ا٤بوركثة معتقداهتم على ٱبشونو

 .عجزىم كماؿ على دليل الركيكة ا٣برافات ىذه ٗبثل الطعن أثناء ُب

 أكثرىم كاف قبل من الذين عاقبة كاف كيف فانظركا األرض ُب سّبكا قل﴿
 دكف من اٚبذت الٍب األمم مصّب ُب النظر إٔب ىنا يدعوىم سبحانو ا٤بؤب ﴾مشركْب

 العاقبة تلك حلوؿ كسبب كغّبىم، لوط كقـو إبراىيم كقـو كٜبود عاد مثل شركاء هللا
مواتن كال حياة رزقان كال هبم ىو جعلهم هلل شركاء ال ٱبلقوف شيئان كال ٲبلكوف  الفظيعة

 من ىلٰبييكم  ٍب ٲبيتكم ٍب رزقكم ٍب خلقكم الذم هللا﴿ قولو قبلو إليو كما أشار
ما ك٫بو ىذا  ﴾يشركوف عما كتعأب سبحانو شيء من ذلكم من يفعل من شركائكم

 فرعوف كآؿ لوط كقـو كٜبود كعاد نوح قـو ُب سورة القمر من إىبلؾ ذكر سبحانو
أكفاركم خّب من أكالئكم أـ ﴿ٍب التفت كخاطب ا٤بستخلفْب ا١بدد ُب مكة بقولو 

 لكم أـ كإىبلكهم أقاصيصهم ذكران الذين خّب من أم أكفاركم ﴾لكم براءة ُب الزبر
التوبيخي  االنتقإب اإلضراب ذلك ٍب أعاد العذاب؟ من براءة ا٤بنزلة هللا كتب ُب

 إنباء فهو بو يصرحوا ٓب كانوا كإف فظاىر بذلك صرحوا قد كانوا كبْبَّ أهنم إف ٗبثلو
 ُب يهلكهم أنو كجل عز اّللَّ  أعلم ٍب ﴾منتصر ٝبيع ٫بن يقولوف أـ﴿ سيقولونو أبهنم

 سبحانو أضرب ٍب ﴾الدبر كيولوف ا١بمع سيهـز﴿ فقاؿ منها الغلبة يقدركف ا١بهة الٍب
 الساعة بل﴿ فقاؿ كقتل ىزٲبة كل من عليهم أشد ىي الٍب الساعة أبمر هتميمان 

 .﴾كأمر أدىى كالساعة موعدىم

 ٠بعنا قالوا كا٠بعوا بقوة آتيناكم ما خذكا الطور فوقكم كرفعنا ميثاقكم أخذان كإذ﴿
 كنتم إف إٲبانكم بو أيمركم بئسما قل بكفرىم العجل قلوهبم ُب كأشربوا كعصينا
 حٌب العهد، أخذ قوة كبْب رؤكسهم فوؽ ا١ببل رفع قوة بْب عجيب مشهد ﴾مؤمنْب
 اإلسبلـ كأمر ا٢بكم كأمري  ا٣ببلفة فأمري  عزٲبة، فيو يعزموا كأف بقوة فيو ما أيخذكا
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 يقبل كال! خداع كال ٛبييع كال فيو رخاكة العليو الصبلة كالسبلـ كاتٌباع سيد األانـ 
 من أعظم عظيم، أمر إنو...شاقة تكاليف كلو اللعب، كال ا٥بزؿ كال ا٢بلوؿ أنصاؼ

 بتكاليفو، العارؼ ا١باد إقباؿ النفس عليو تيقبل أف بد فبل الوجود، ىذا ُب ما كل
 ٕبملو انءت ضخم ميثاؽ إنو...التكاليف ىذه على ا٤بصمم كالعزٲبة ا٥بم ا٤بتجمًٌع

 مظاىر من ٗبظهر ككاجهوه الرعاع السفلة فحمىلو كا١بباؿ كاألرض السماكات
اإلقرار  على همميثاق ! إذ أخذ هللاالعهد من كالتحلل كاللي االستهزاء مع اإلشراؾ

 الكراـ كنصرة سيد األانـ عليو كعليهم الصبلة كالسبلـ لرسلاب كاإلٲباف ابإلسبلـ
 ميلكو ُب تعأبحاٌدكا هللا كزينتها ك فتولوا كعصوا كاتبعوا الشهوات كتعلقوا ابلدنيا 

  ...أ٩بي يثاؽو ٗب

 3يلي ما ا٤بتحدة األمم ميثاؽ من 11 ا٤بادة ُب جاء

 إٔب كا٤بعونة ا٤بشورة تسدم أف مهمتها تكوف ا٢برب أركاف من ١بنة تشكل -5
 ٢بفظ حربية حاجات من يلزمو ٗبا ا٤بتصلة ا٤بسائل ٝبيع ُب كتعاكنو األمن ٦بلس
 كلتنظيم كقيادهتا تصرفو ٙبت ا٤بوضوعة القوات كالستخداـ الدكٕب كاألمن السلم

 . ا٤بستطاع ابلقدر السبلح كنزع التسليح

 ٦بلس ُب الدائمْب األعضاء حرب أركاف رؤساء من ا٢برب أركاف ١بنة تشكل -9
" ا٤بتحدة األمم" ُب عضو أم تدعوا أف اللجنة كعلى مقامهم، يقـو من أك األمن

 حسن اقتضى إذا عملها على لئلشراؼ دائمة بصفة فيها ا٤بمثلْب غّب األعضاء من
 . عملها ُب العضو ىذا يساىم أف ٗبسؤكليتها اللجنة قياـ

 االسَباتيجي التوجيو عن األمن ٦بلس إشراؼ ٙبت مسؤكلة ا٢برب أركاف ١بنة -1
 ىذه بقيادة ا٤برتبطة ا٤بسائل أما اجمللس، تصرؼ ٙبت موضوعة مسلحة قوات ألية

 . بعد فيما فستبحث القوات
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 األمن ٦بلس ذلك خو٥با إذا إقليمية فرعية ١باان تنشئ أف ا٢برب أركاف للجنة -1
 . الشأف صاحبة اإلقليمية الوكاالت مع التشاكر كبعد

 3 يلي ما 11 ا٤بادة ُب كجاء

 االسَباتيجية، اب٤بواقع ا٤بتعلقة" ا٤بتحدة األمم" كظائف ٝبيع األمن ٦بلس يباشر -5
 . تعديلها أك كتغيّبىا الوصاية اتفاقات شركط على ا٤بوافقة ذلك ُب كيدخل

 موقع كل لشعب ابلنسبة 11 ا٤بادة ُب ا٤ببنية األساسية األىداؼ ٝبيع تراعى -9
 . اسَباتيجي

 الوصاية اتفاقيات أحكاـ مراعاة مع - الوصاية ٗبجلس األمن ٦بلس يستعْب -1
 األمم" كظائف من كاف ما مباشرة ُب - ابألمن ا٤بتصلة ابالعتبارات إخبلؿ كدكف

 كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية ابلشؤكف خاصا الوصاية نظاـ ُب" ا٤بتحدة
 . االسَباتيجية للمواقع كالتعليمية

 إغاثية كىيئات كمدارس صحية مراكز من ا٣بدمي تواجدىم مباشرة يعِب كىذا
 كالعراؽ أفغانستاف ُب حدث كما السيطرة لضماف ا١بديدة ا٤بواقع ُب دعوية كمراكز

 ...كاليمن كالشاـ كالبوسنة

 إٔب فتوبوا العجل ابٚباذكم أنفسكم ظلمتم إنكم قـو اي لقومو موسى قاؿ كإذ﴿
 التواب ىو إنو عليكم فتاب ابرئكم عند لكم خّب ذلكم أنفسكم فاقتلوا ابرئكم
 التذكّب كجهي لبِب إسرائيل النداء خطاب استوَب ٤بااعلم أيها الشاىد أنو  ﴾الرحيم

 إٔب نداء ٘بديد غّب من عطفان  النعم تفاصيل من ذلك بعد ما جاء كالرائسة لنعمةاب
 ختمان  ابلنعمة ابلتذكّب األدٗب ا٣بطاب ٥بم ثُب حيث معهم ا٣بطاب خاٛبة منتهى
 ٝبلة إٔب أخرل بعد كاحدة كإذ، كإذ3 قولو بتكرار تذكّبىم تضمنو ٗبا خطابو ٤بتسق
 السبلـ عليو موسى قبل اقَبفوه ما من آؿ فرعوف بعد النجاةبنعمة  ذكرىمف منها
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 إبغراؽ  لبلستخبلؼ بتهيئتهم أمرىم إبٛباـٍب  أصاهبم ما فرعوف آؿ من أصاهبم حْب
ٍب اب٤بيعاد الذم كيعد  انكأىم من على إسرائيل كنصرىم بِب من ٗبرأل كجنوده فرعوف

فاٚبذكا تعنتهم  كبدا ا٤بوعد أخلفنا قالوا ٍب لفوا ُب العدفاخت ٤بوسى أربعْب ليلة
 يفرؽ كفرقاانن  منزالن  كتاابن  كونو بْب ا١بامع يعُبٍب إبيتائو الكتاب كالفرقاف العجل 

عبادة الشيطاف فسوؿ ٥بم إليو  ينتهوف كتابلبِب إسرائيل   يكن كٓبكالباطل  ا٢بق بْب
 ٤باك  !عليو السبلـ إليهمقبل ٦بيء موسى ابلتظاىر مع السامرم رأس النفاؽ العجل 
 صلتو ُب ما على كالعطف ندائهم من تقدـ ٗبا مرات عليهم ا٣بطاب إقباؿ تكمل
 فإف ٥بم عليو السبلـموسى  نبيو خطاب ذكر إٔب عنهم ا٣بطاب كجو ا٢بق صرؼ

 شاء من فّبفع لديو ألقدارىم ترفيعان  كبينهم بينو الواسطة إبسقاط العباد ٱباطب هللا
 فلما نبيو من كاسطة ا٣بطاب ُب كبينو بينو فيجعل شاء من كيوقف شاء ٗبا فيجيبو
 اآلية ىذه ُب ذكر تعأب ا٢بق بو كاجههم ما على التذكّب من مضى ٗبا قررىم

 من أصابوه ٗبام خطاهب عن ا٢بق أعرض حْب نبيهم بو خاطبهم ما على تقريرىم
 .م كجعل توبتهم قتل بعضهم بعضان خطيئته قبيح

 الكتاب ُب للناس بيناه ما بعد من كا٥بدل البينات من أنزلنا ما يكتموف الذين إف﴿
 فيهم، نزلت كاآلية الكتاب أىل ىم الكاٛبوف ﴾البلعنوف كيلعنهم هللا يلعنهم أكلئك
 ٧بفوظة القرآف كلمات ألف التأكيل كتماف -كهللا أعلم  - الكتماف من كا٤براد
كقولو  الصحيحة، ٧باملها عن كيصرفوهنا ابطلة أتكيبلت ٥با يذكركف فكانوا

 األحبار كتماف على يطلعوففإهنم  أم يلعنهم األنبياء كالرسل ﴾البلعنوف كيلعنهم﴿
 كماتوا كفركا الذين إف﴿كقولو  ،داكد كعيسى بن مرٙبلعنهم كما   ابلتعيْب يلعنوهنمف

 يـو ىذا3 العالية أبوقاؿ  ﴾أٝبعْب كالناس كا٤ببلئكة هللا لعنة عليهم أكلئك كفار كىم
 .أٝبعْب اسالن يلعنو ٍب ا٤ببلئكة تلعنو ٍب كجل عزٌ  هللا فيلعنو الكافر فيوق القيامة

 على ا٤بتفننة األفانْب من كاف قبلها ما أف قبلها الٍب بعد اآلايت ىاتو كقع كمناسبة
 مقابلة ُب سلفهم ٕباؿ فيها كتشبيههم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم دعوة الكتاب أىل بو قابل ما ذكر
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 بوصااي كفائهم قلة عليهم اإل٫باء إٔب الكبلـ أفضى ما إٔب قبل من أنبيائهم دعوة
 كاستقبا٥با كابلكعبة إببراىيم فنوه بيتو سدنة أبهنم يفتخركف الذم إبراىيم أبيهم

 كأردؼ ا٢براـ ا٤بسجد إٔب التولية إنكار من عنهم صدر ما رد ذلك كٚبلل كشعائرىا
 عطف ذلك ٝبيع ًب فلما كا٤بركة الصفا فضائل بتكملة عقب ٍب ا٢بق بكتماهنم

 ما إٔب الرجوع ٍب ا٤بقصود ا٤بعُب إليفاء الكتماف من بو رماىم ما تفصيل إٔب الكبلـ
 كىي بينة ٝبع كالبينات...ا٤براد الغرض ٚبلل اعَباض أك تفصيل من إليو الرجوع يهم

 أم ا٥بدل بو ما ىو كا٥بدل...اإل٥بية كالصفات التوحيد أمر إٔب ا٤برشدة األدلة
 أيها كاعلم الشريعة، كأصوؿ كسننهم األنبياء ىدم فيشمل ا٣بّب طريق إٔب اإلرشاد
لٍب نزلت على بِب إسرائيل ما الكتب السماكية اأف  كالنيابة ا٣ببلفة ٗبقاـ ا٤بتحقق

حفظان ١باىهم كسلطتهم فكتموىا وف هبا البشر ٰبكمسلطة إ٥بية  ىي ُب ا٢بقيقة إال
زان جٍ بان ٥بم عن معرفة هللا كحى جٍ ٨بافة أف ٰبوزىا غّبىم كأخرجوا ألتباعهم نقيضها حى 

الكتماف  يكشف عن ىذاال ، كالقرآف عن الوصوؿ إٔب شرؼ االصطفاء كالسيادة
ا٤بَباكمة آلاثره بل فحسب كالتحريف إليراد حادثة اترٱبية على سبيل العربة كالعظة 

 تعأب ذكر ٤بٌاك . ٘باه األمة ا٤بلعونة حا٠بة البشر كُب كعيهم الٚباذ مواقف ُب مسّبة
 كإ٥بكم﴿ بقولو العطف حسن جـر ال كالعذاب ابللعنة عليو كتوعد ذلك كتماهنم

 ىم عما ٥بم زجر كفيو للكاٛبْب كا٣بطاب ﴾الرحيم الرٞبن ىو إال إلو ال كاحد إلو
 من أنزلنا ما يكتموف الذين إف﴿ اآلية أف كيبدك. التوحيد حقيقة كتماف من عليو

 كيلعنهم هللا يلعنهم أكلئك الكتاب ُب للناس بيناه ما بعد من كا٥بدل البينات
 هللا أنزؿ ما يكتموف الذين إف﴿ األخرل كاآلية القرآف،معا٘ب  كاٛبي ُب ﴾البلعنوف

 يكلمهم كال النار إال بطوهنم ُب أيكلوف ما أكلئك قليبل ٜبنا بو كيشَبكف الكتاب من
 أمر كتموا إذ كاإل٪بيل التوراة كاٛبي ُب ﴾أليم عذاب ك٥بم يزكيهم كال القيامة يـو هللا

كأخفوا اإلسبلـ كتوحيد ا٤بلك العبلـ  صفتو كبدلوا نبوتو كأنكركا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 تطبيقية علـو من بو جاؤكا ما الفطن العارؼ على ٱبفى كال الكونية اآلايت كغّبكا
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 الليل اختبلؼ كمسألة كاألرض السماكات ىيئة ُب كا٣بداع الكذب على قائمة
 ا٣بزير ك٢بم كالدـ ا٤بيتة كأحلوا...كالسحاب كالرايح السماء من ا٤باء كنزكؿ كالنهار

قاؿ صاحب مبلؾ ! ا٣بسيس الفا٘ب كاشَبكا للشيطاف، استتباعان  هللا لغّب بو أىل كما
 من اللعن استحقاؽ من فعلهم على ا٤بَبتب كجزاءىم الكاٛبْب حاؿى  كرى ذى التأكيل3 

 من تدارؾ سبحانو إنو ٍب بعادكاإل الطرد 3كاللعن ،عباده من كرذى  ك٩بن سبحانو هللا
 أعقب ىؤالء أمر اآلية ىذه ُب بْب فلما كتم كاف أف بعد كبٌْب  كأصلح منهم اتب

 من ذلك إٔب زادكا كما الكتم من مرتكبهم على ا٤بتمادين حاؿ ذكر بعد األخرل ُب
 من ا١بزاء ُب زيدكا ما كذكر لو خطر ال دنياىم من كحظان  قليبلن  ٜبنا بو اشَبائهم
 كال النار الإ بطوهنم ُب أيكلوف ما أكلئك﴿ فقيل ا٤برتكب لزايدة موازنة العقاب
 إف توبة حاؿ ٥بؤالء يذكر كٓب ﴾أليم عذاب ك٥بم يزكيهم كال القيامة يـو هللا يكلمهم

 غبلظاإل ُب أكقع ذكرىا عدـ كلكن ٥بم توبة ال أهنم ا٤براد كليس ا٤برتكب لسوء اتبوا
 من تطهّب التزكية فإف" يزكيهم كال" تعأب قولو مع ليجرم مرتكبهم سوء من ذكر ٤با
 التوبة ذكر ىنا ليبلئم يكن فلم النصوح التوبة تثمره الذم ىو كذلك لو ك٧بو ٍباإل

 تعأب قولو ُب األخركم حا٥بم من بعد اآلية بو عرفت ما أيضان  بذلك كليناسب
 فلما ﴾النار على أصربىم فما اب٤بغفرة كالعذاب اب٥بدل الضبللة َبكااش الذين أكلئك﴿

 ىذه ُب ا٤براد ككجو، التوبة ذكر ذلك ليناسب يكن ٓب جزائهم من الغاية هبذه عرؼ
 ٤با ىو إ٭با هبذا كٚبصيصها ﴾النار الإ بطوهنم ُب أيكلوف ما أكلئك﴿ قولو من اآلية
 ﴾طيبا حبلال األرض ُب ٩با كلوا الناس أيها اي﴿ اآلية ىذه قبل تعأب قولو من تقدـ
 أحل ما ٥بؤالء تعأب ذكر ﴾رزقناكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها اي﴿ كقولو

 ابلتحريف اآلكلْب ىؤالء إبعبلـ أتبعو ىذا تقدـ فلما عليهم حـر كما أكلو ٥بم
 إ٭با أهنم لرأكا أبصارىم عن كشف لو كأنو مشَباىم كشنيع مأكلهم ٖببث كالتبديل
صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عازب بن الرباء عن ماجو ابن أخرجانتهى.  .انران  أيكلوف

 كالذين «األرض دكابٌ »3 قاؿ ﴾البلعنوف كيلعنهم هللا يلعنهم﴿ هللا عليو كآلو كسلم
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 الكاٛبْب لعنة قرأكا فإذا القرآف يقرأكف أيضان  ىم كا٥بدل البينات من نزؿ ما كتموا
 سيماىم على تبدك تفارقهم، ال الٍب اللعنة ك٠بات! أبلسنتهم أنفسهم لعنوا فقد

 من الناضبة مبل٧بهم ُب القسوة تبدك كما ا٥بداية، من ا٤بطركدة جبلتهم هبا كتنضح
 اللْب إبداء مكران  حاكلوا كمهما اإلنسانية، من ا٣بالية تصرفاهتم كُب الرٞبة، بشاشة

 عرب كالوقيعة الكيد عند ا٤بلمس ُب كالنعومة ا٤بصلحة، كعند ا٣بوؼ عند القوؿ ُب
 كحقد ٔبفاؼ كيشي ينضح كالسمات ا٤ببلمح جفاؼ فإف اإلنسانية ا٤بساعدات

 يتماشى حٌب مواضعو عن الكلم ٙبريف ىو األصيل كطابعهم...كاألفئدة القلوب
 ا٥بول كفق مفسرة السنة من بنصوص كيربرىا ا٤بلتوية كأىدافهم مصا٢بهم مع

 !ا٣ببيث كا٥بدؼ كا٤بصلحة

 ٥بم شر ىو بل ٥بم خّبا ىو فضلو من هللا آاتىم ٗبا يبخلوف الذين ٰبسنب كال﴿
 تعملوف ٗبا كهللا كاألرض السماكات مّباث كهلل القيامة يـو بو ٖبلوا ما سيطوقوف

الذين يسارعوف ُب الكفر، ذىكىر ىنا ٤با هنى تعأب عن ٨بافة أكلياء الشيطاف  ﴾خبّب
نوعان من أنواع كفرىم كىو ٖبلهم تبياف ما علمهم هللا ككتماهنم ا٢بق كإخفاؤىم 

 فاؽ على من عند رسوؿ هللا حسبما ينطق بو قولوالبينات كحضهم على عدـ اإلن
 فضلو من هللا آاتىم ما كيكتموف ابلبخل الناس كأيمركف يبخلوف الذين﴿تعأب 
ٍب أظهر تعريفان بوصفهم ا٤ببٌْب لنفاقهم كا٤بوجب  ﴾مهينا عذااب للكافرين كأعتدان

 ابهلل يؤمنوف كال الناس رائء أموا٥بم ينفقوف كالذين﴿٢بتفهم كاستيبلء الشيطاف عليهم 
 ىم3 النخعي إبراىيم قاؿ ﴾قرينا فساء قرينا لو الشيطاف يكن كمن اآلخر ابليـو كال

 ُب كالرايء»3 من حديث أيب ىريرة مرفوعان  مسلم صحيح كُب. كالنصارل اليهود
 3فقاؿ الشمس مطلع استقبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أفعمر  ابن عنكركل الطربا٘ب  «الفدادين

 «القلوب كغلظ كالفدادكف كالزالزؿ الفًب كىاىنا الشيطاف قرف يطلع ىاىنا من»
 من انطلقوا الذين ا٤بثّبكف للفًب العظاـكأىل قساكة القلوب  الشيطاف أكلياء أم
 ال أموا٥بم ينفقوفىم اليـو نراىم  كىا، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ حديث فيهم فصدؽ ٪بد
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ا٤بخالفات  كأنواع كالسمعة كنشر البدع كالضبلالت الرايء لغرض بل الطاعة لغرض
ٍب يقاتلوهنا! حزاب اإلسبلمية األالفرؽ ك وف نشئيي ! كا١بناايت ا٣بياانتكتدبّب 

عليهم لعائن  ٍب يهدموهنا!كالتنظيمات  دكؿيبنوف ال !فرقوهناٍب ي ماعاتينسجوف ا١ب
 .تَبل إٔب يـو الدينهللا 

 ٲبلكوف ال أكلياء دكنو من أفاٚبذًب قل هللا قل كاألرض السماكات رب من قل﴿
 الظلمات تستوم ىل أـ كالبصّب األعمى يستوم ىل قل ضرا كال نفعا ألنفسهم

 كل خالق هللا قل عليهم ا٣بلق فتشابو كخلقو خلقوا شركاء هلل جعلوا أـ كالنور
 ا٤بتنوعة ا٤بوجودات ٗبظاىر الصرٰبة األدلة هنضت ٤با ﴾القهار الواحد كىو شيء
 ﴾تركهنا عمد بغّب السماكات رفع الذم هللا﴿ قولو من ابإل٥بية تعأب انفراده على
ىو الذم ﴿ كقولو ﴾هللا يعلم ما ٙبمل كل أنثى﴿ كقولو ﴾كىو الذم مد األرض﴿ كقولو

 ﴾لو دعوة ا٢بق﴿ قولو من دقيقة رمزية داللة من فيها كٗبا اآلايت، ﴾يريكم الربؽ

كهلل يسجد من ُب السماكات كاألرض طوعا ككرىا كظبل٥بم ابلغدك ﴿ كقولو
 اإلقرار عن معو ٯبدكف ال تقريران  ا٤بشركْب لتقرير ا٤بقاـ هتيأ جـر ال ﴾كاآلصاؿ
 استؤنف لذلك مرارتو، ٘برع إال يسعهم ال تقريعان  اإلشراؾ على لتقريعهم ٍب مندكحة
 حقيقي غّب االستفهاـ كلكوف ا٢بجة بوضوح تنويهان  ابلقوؿ ابألمر كافتتح الكبلـ

 من ا٤برادأساليبو، ك  بديع من كىو القرآف ُب كثّب كىذا ا٤بستفهم قبل من جوابو جاء
 شركهم، إبطاؿ إٔب يفضي ٗبا اإلقرار إٔب كإ١باؤىم ا٤بشركْب تبكيت االستفهاـ

 كىو ألحبلمهم كتسفيو ٥بم إفحاـ كىذا كالتغليط التهكم ُب مستعمل كاالستفهاـ
 الذين كشفكشرؾ ا٢بكم كت العبادة شرؾ بْب ربطكاآلية ت القرآف، ُب مٌتبع أسلوب

 من كاٚبذكه ا١بن من كلدان  هلل كنسبوا النبيْب من كاٚبذكه اإلنس من كلدان  هلل نسبوا
ككصفوا ا٤ببلئكة ابألنوثة الٍب ىي مظنة الضعف كالعجز! كجعلوا هلل شركاء  ا٤ببلئكة

ككصفوىم ابلذكورة الٍب ىي مظنة القوة كالقدرة!  ُب ا٢بكم كىم إبليس كجنوده
 شركاء لو ك٘بعلوف ابلعبادة أكلياء هللا دكف من تتخذكف كيف -كهللا أعلم  - كا٤بعُب
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من ا٤ببلئكة كالنبيْب  ُب سورة الكهف شفاعة أكليائهم كقد أبطل تعأب ؟ُب ا٢بكم
ما ٥بم من دكنو من كٕب كال يشرؾ ُب ﴿ من ا١بن كاإلنس فقاؿ همشركائكنصرة 

كنصرة  لشفاعة أكليائهمود إٔب ا٤بشركْب كىو إبطاؿ ضمّب ا١بمع يعك  ﴾حكمو أحدا
 على النكرة ا٤بنفية. ن"مؿ "قة التنصيص على عمـو النفي بدخو هم بطريشركائ

 لتشبيو فهي التشبيو ُب االنتقإب لئلضراب ﴾شركاء هلل جعلوا أـ﴿ك"أـ" ُب قولو 
 ،ضبل٥بم ذكر من مضى ٤با عنهم إعراضان  الغيبة إٔب ا٣بطاب عن كالتيفت آخر،
سي قل ال أملك لنف﴿ىو ُب معُب قولو  ﴾ضرا كال نفعا ألنفسهم ٲبلكوف ال﴿كقولو 

 كقت ُب ذلك أملك ال كا٤برادقاؿ العبلمة األلوسي3  ﴾نفعا كال ضرا إال ما شاء هللا
 فإنِب ذلك من ٲبكنِب أبف سبحانو مشيئتو كقت إال أم هللا شاء ما إال األكقات من

 كالشرؾ التوحيد من تقدـ ما لتقدير ضربو مثبلن  تعأب ساؽ ٍب ٗبشيئتو. أملكو حينئذ
 يوقدكف ك٩با رابيا زبدا السيل فاحتمل بقدرىا أكدية فسالت ماء السماء من أنزؿ﴿

 فأما كالباطل ا٢بق هللا يضرب كذلك مثلو زبد متاع أك حلية ابتغاء النار ُب عليو
 هللا يضرب كذلك األرض ُب فيمكث الناس ينفع ما كأما جفاء فيذىب الزبد

 األكدية بو فتسيل السماء من ينزلو الذم اب٤باء كأىلو التوحيد فشٌبو ﴾األمثاؿ
 شيئان  احتملت فبعضها ابألكدية القلوب كشٌبو كتزدىر، كتنبت كٚبضر فتخصوصب

 عن كانسبلخو زكالو ككشك اضمحبللو سرعة ُب الشرؾ كشٌبو قليبلن، كبعضها كثّبان 
 كرد آخر ٛبثيبلن  كساؽ جدكاه، لعدـ العْب تقحمو الذم الطاُب السيل بزبد ا٤بنافع

 ا٤بدف سكاف من األكدية سيوؿ يشاىدكا ٓب لقـو التمثيل تقريب يفيد استطرادان 
 الذىب من ييصهر ما ٗبىثىلً  غّبىم بو انتفع ٗبا انتفاعهم عدـ ٛبثيل إليهم فقرب

 حْب ُب لشيء يصلح ال ا٣ببث كىو عنو ينتفي زبدان  يقذؼ فإنو البواتق ُب كالفضة
 .آخر متاعان  أك حلية الٚباذه معدنو صبلح

قل ادعوا الذين زعمتم من دكف هللا ال ٲبلكوف مثقاؿ ذرة ُب السماكات كال ُب ﴿
 إبليس استهواء من جرل ٤بٌا ﴾هما من شرؾ كما لو منهم من ظهّباألرض كما ٥بم في
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كاإلشراؾ التكذيب ابلبعث ُب كل ما دعاىم إليو من  فاتبعوه كاستزاللو ا٤بستخلفْب
 ذكره أعقب ،اإلغواء كعنصر الضبلؿ مصدر اللعْب ككافكغّب ذلك من السيئات 

 ُب متتابع ىو ما ٥بم يقوؿ أبف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أبمر الكبلـ كافتتح كأكليائو فركعو بذكر
 ىو الذم التبليغ ٤بعُب ٘بديدان  ابلقوؿ فأمر ل"ق"بكلمة  ا٤بتتابعة اآلايت ىذه بقية

 شركاء هللا دكف من زعمتم الذين ادعوا3 للمشركْب قل كا٤بعُب القرآف كل مهمة
 ال أهنم عنهم أخرب ٍب! لنصرتكم استجابتهم كانتظركا يعرككم فيما إليهم كالتجئوا
 كالبعد العجز من الصفة ىذه على أهنم أم األشياء أحقر كىو ذرة مثقاؿ ٲبلكوف

 ُب كال السماكات ُب ٥بم ما أهنم كأخرب ا٤بثقاؿ ذلك مقر ذكر ٍب الربوبية، أحواؿ عن
 لو منهم اإلعانة نفى ٍب كالشركة، االستبداد من ا٤بلك نوعي فنفى شركة من األرض
 ُب شركائهم عجز فبْبَّ  ﴾ظهّب من منهم لو كما﴿ بقولو أنشأ ٩با شيء ُب تعأب

 ٤بن إال عنده الشفاعة تنفع كال﴿ فقاؿ العبادة ُب شركائهم شفاعة أبطل ٍب ا٢بكم،
 ﴾الكبّب العلي كىو ا٢بق قالوا ربكم قاؿ ماذا قالوا قلوهبم عن فزع إذا حٌب لو أذف

 إطبلؽ ُب العزة رب هبا يتكلم بكلمة قلوهبم من الفزع كشف إذا حٌب 3كا٤بعُب
 القوؿ أم ا٢بق قالوا ربكم؟ قاؿ ماذا3 بعضان  بعضهم كسأؿ بذلك تباشركا اإلذف
 كُب ارتضى، ٤بن ابلشفاعة كاإلذف للمشركْب ا٤ببلئكة شفاعة إبطاؿ كىو ا٢بق

 أجنحتها ا٤ببلئكة ضربت السماء ُب أمران  هللا قضى إذا»3 ماجو ابن عند ا٢بديث
 ربكم؟ قاؿ ماذا3 قالوا قلوهبم عن فزع إذا صفواف على سلسلة كأنو لقولو خضعاانن 

 األكواف من شيئان  ٲبلكوا أف شركائهم عن سلب ك٤با «الكبّب العلي كىو ا٢بق قالوا
 رازقهم أبف عليهم ٧بتجان  يرزقهم عمن كسأ٥بم قررىم كحده، لو ا٤بلك ٝبيع كأثبت

 السماكات من يرزقكم من قل﴿ ترزقهم آ٥بتهم إف يقولوا أف ٲبكن ال إذ هللا ىو
 ما ييتبعوىم أبف البْب الدليل ىذا إقامة بعد ا٤بؤمنْب تعأب أمرى  ٍب ﴾هللا قل كاألرض

كإان أك إايكم لعلى ىدل أك ﴿ منو أنصف ال بطريقو  النبل كقع من عليهم أشد ىو
كتيرؾ ا٣برب عن جواب ا٣بصم ُب اآلية استغناء بداللة الكبلـ  ﴾ُب ضبلؿ مبْب
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عليو، كجاء ا٣بطاب على كجو اإلنصاؼ من الكبلـ، كُب اللفظ من األدب 
كحسن ا٣بطاب ما ال ٱبفى، كفيو تقرير بليغ كداللة غّب خفية على من ىو من 

أىل  إذ ا٤بشركوف أشركوا الشيطاف كزعموا أهنم ا٥بدلاإلسبلـ ك الفريقْب على 
كالتعريض أنضل ابجملادؿ إٔب الغرض كأىجم بو على  !التوحيد كالعرفاف

كيـو ٰبشرىم ٝبيعا ٍب يقوؿ ﴿الغلبة...كاآلايت متصلة ٛباـ االتصاؿ بقولو تعأب 
للمبلئكة أىؤالء إايكم كانوا يعبدكف، قالوا سبحانك أنت كلينا من دكهنم بل كانوا 

ا من التقريع كالتبكيت للمستخلفْب كفيه ﴾يعبدكف ا١بن أكثرىم هبم مؤمنوف
 بطبلف على االحتجاج من انتقل ٍبإبشراكهم آ٥بة ُب ا٢بكم كالعبادة ما ال ٱبفى. 

 الذين أرك٘ب قل﴿ فقاؿكعاد إٔب ا٤بساؽ األكؿ  ا٢بكم شرؾ بطبلف إٔب العبادة شرؾ
 كا٤بقصود العظيم خطئهم إظهار أراد ﴾ا٢بكيم العزيز هللا ىو بل كبل شركاء بو أ٢بقتم

 أمرىم كازدراء هلل شركتهم كنفي كجنوده إبليسشأف  ٙبقّب -كهللا أعلم  - ىذا من
 ال نكرة أهنم على فنبو مكانة، كأدٗب قدران  كأىوف منزلة كأخس رتبة أحط كأهنم

 من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ كاف ك٤با...تبكيتهم ُب زايدة ،ضران  يدفعوف كال نصران  ٯبلبوف
 ٱبفى ال ٕبيث العظمة من ٗبكاف ىيئتها ُب هللا رساالت تبلغ كُب نفسو ُب العظمة

 القرآف ىذا إبعجاز لو مؤيدان  بعزتو رسولو إليكم أرسل3 التقديرككاف  أحد على
 ككاف رٞبتو كمعإب نعمتو لبدائع كأتىلو جبلتو ُب ككمالو صدقو على دليبلن  ٕبكمتو

 مظهر ُب اب٣بطاب لشأنو معليان  قولو بو نسق، الرسالة ُب الصدؽ دليل ذلك ُب
 ﴾كما أرسلناؾ إال كافة للناس بشّبا كنذيرا كلكن أكثر الناس ال يعلموف﴿ العظمة

هم ُب موقف القيامة مبينان أتباعمع  أئمة الشرؾ كبلـ ٰبكي تعأب ٙباكركُب ثنااي ال
كلو ترل إذ الظا٤بوف موقوفوف عند رهبم ﴿أف شرؾ ا٢بكم قاـ على شرؾ العبادة 

يرجع بعضهم إٔب بعض القوؿ يقوؿ الذين استضعفوا للذين استكربكا لوال أنتم لكنا 
مؤمنْب، قاؿ الذين استكربكا للذين استضعفوا أ٫بن صددانكم عن ا٥بدل بعد إذ 
جاءكم بل كنتم ٦برمْب، كقاؿ الذين استضعفوا للذين استكربكا بل مكر الليل 
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كأسركا الندامة  -أم ُب العبادة  -نهار إذ أتمركننا أف نكفر ابهلل ك٪بعل لو أندادا كال
٤با رأكا العذاب كجعلنا األغبلؿ ُب أعناؽ الذين كفركا ىل ٯبزكف إال ما كانوا 

كإطبلؽ ا٤بكر على تسويلهم ٥بم شرؾ العبادة ابعتبار أهنم أيمركهنم بنسبة  ﴾يعملوف
 الولدية هلل تعأب.

 ﴾يكن الذين كفركا من أىل الكتاب كا٤بشركْب منفكْب حٌب أتتيهم البينة ٓب﴿

 ابلتوبيخ تعريض فهو! الشأف العجيبة ا٤بستغربة األمور مساؽ مسوؽ الكبلـ
 عنو ا٤بخرب صلف من الشكاية أك التعجيب إنشاء ُب ا٤بستعمل اإلخبار أبسلوب

 نشأ كال الكتاب أىل من ليس هللا من رسوؿ ٦بيء فإف بديع، عزيز استعماؿ كىو
 األلباب أدىشت إ٥بامية كمعارؼ مغيبات من الصبح فلق من أكضح ىو ٗبا فيهم

 مورد كردت اآليةك  !العكس ال اتباعو على االجتماع يقتضي اإلعجاب؛ كأاثرت
 عنادان، كالشرؾ الكفر على لئلصرار متعللوف أبهنم الكتاب أىل على ا٢بجة إقامة
 كفركا الذين من الكتاب أىل يكن ٓب3 تقديره كأتخّب تقدٙب الكبلـ كُب

 كعربَّ  كفركا ابلذين األكٔب الطائفة عن عربَّ  حيث كالنصارل اليهود أراد...كا٤بشركْب
 قولو مع يلتئم التأكيل كيعضده نزكؿ السورة اب٤بدينة كىذا اب٤بشركْب األخرل عن

 ىذه ُب يذكر كٓب ﴾البينةكما تفرؽ الذين أكتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم ﴿ بعده
 قولو ُب عيطفوا كما ىنا كعيطفوا السابقة، اآلية لداللة كالشرؾ الكفر صفٍب اآلية

ْب أف ينزؿ عليكم من خّب من ما يود الذين كفركا من أىل الكتاب كال ا٤بشرك﴿
، ا٤بؤمنْب عداكة على اتفاقهما لتقرير العطف حرؼ بعد النافية ببل كالتصريح ﴾ربكم

 أراد ﴾لذين آمنوا اليهود كالذين أشركوالتجدف أشد الناس عداكة ل﴿تعأب  قولوك٫بوه 
 كما التوحيد، أدلة سَبكا ألهنم اليهود ُب الكفر لفظ كانسب كالنصارل، اليهود
أال ترل أنو تعأب ٤با حكى  ،التثليث أشاعوا ألهنم النصارل ُب الشرؾ ذكر انسب
أردفو بقولو  ﴾كقالت النصارل ا٤بسيح ابن هللاكقالت اليهود عزير ابن هللا ﴿قو٥بم 
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، الكافركف كره كلو نوره يتم أف إال هللا كأيىب أبفواىهم هللا نور يطفئوا أفيريدكف ﴿
 كره كلو كلو الدين على ليظهره ا٢بق كدين اب٥بدل رسولو أرسل الذم ىو

 فرعوف آؿ مؤمن قوؿ تعأب حكى كما متقارابف كالكفر كالشرؾ ﴾ا٤بشركوف
 الرجل بْب إف»3 مسلم اإلماـ عند ا٢بديث ُبك  ﴾بو كأشرؾ ابهلل ألكفر تدعونِب﴿

 الذين يكن ٓب﴿القرطيب ُب تفسّب قولو تعأب  ذكرك  «الصبلة ترؾ كالكفر الشرؾ كبْب
 أىل كصف أقواالن عديدة منها3 أف ا٤بشركْب ﴾كا٤بشركْب الكتاب أىل من كفركا

 اليهود كعامة مثلثة فالنصارل التوحيد كتركوا بكتاهبم ينتفعوا ٓب ألهنم أيضان  الكتاب
 أقوامان  تريد كأنت كالظرفاء العقبلء جاء٘ب 3كقولك كىو شرؾ كالكل مشبهة

 الرسوؿ على كإطبلقها الواضحة ا٢بجة 3كالبينةاىػ.  .ابألمرين تصفهم أبعياهنم
 .عليو كالسراج النور كإطبلؽ

 على هللا أف تعلم أٓبا مثله أك منها ٖبّب أنت ننسها أك آية من ننسخ ما﴿       
كتاب من اليهود كالنصارل للسيد بٌْب تعأب حسد أىل ال ٤با ﴾قدير شيء كل

 من لذلك النسخ كافك  نسختي  ال كتبهم أف يركف على القرآف ككانوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم 
 جواز النسخ الَبتيب ىذا على ينظم أفأًب ا٤بناسبة  ، انسبالدين ىذا ُب مطاعنهم

 بو زين قد كاف ما احملسودينا٤بسلمْب  ألبس قد أنو معلمان  طعنهم عن جواابن  قاؿف
 ما أم "ما ننسخ" لوهكبد كغّبكه كرذلوه ٧بياه كدنسوا فابتذلوه دىوران  الكتاب أىل

 ُب مثلها أك الشرائع ُب منها ٖبّب أنت ننسها أك الكتاب أىل كتب من ننسخ
 ٤بن معترب ففيو فتدبره حسنان  التئامان  قبلها ما مع يلتئم ا٤بعُب كىذا التوحيد إٔب الدعوة

 ٗبا التباسها لشدة عطف بغّب كساقها، كاستبصر فؤاده بعْب رأل ٤بن كًعلمه  ادكر
 كاف إف ألنو كالرٞبة ابلفضل ا٤بصاّب حسب على التمشية ألجل الختصاصنا قبلها
 ابلذكر ابالنفراد التشريف من فيو فلما بكتابنا ا٤باضية الشرائع ٝبيع نسخ ا٤براد

 لنا شرع ما نسخ ا٤براد كاف كإف ،كانت الٍب لؤلٞباؿ كالتخفيف التبعية كعدـ
 3ا٢برإٌب  قاؿ ،األسباب من حدث ما ٕبسب كاألخركية الدنيوية ا٤بصاّب ُب فللنظر
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 عن يغِب ابقتباس أك يذىبو ٗبعاقب ٧بلو من ك٫بوه كتاب أك أثر من ابدو  نقلالنسخ 
 .. اىػأظهر ىذا ُب كا٤بعاقبة ا٣بطاب موارد ُب ا٤بعنيْب ُب الظهور كارد كىو غيبتو

صلى هللا عليو ابلعاقب ليكوف شرعو انسخان لغّبه من الشرائع كألنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد ٠بيٌي 
 أتخّب كالنسء" ننسأىا أك"الثمرة العظمى إذ ىو ا٤بقصود من ىذا العآبى  كآلو كسلم

 النسخ ألف النسخ ٖببلؼ كالبلحق السابق بْب مدار ففيو كقت إٔب كقت عن
 ٓب ا٤بنحى خفي علي   ا٣بطاب من ٭بط كىو للمؤخر مداكؿ كالنسء للسابق معقب

 ما بْب الفرقاف ٣بفاء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم آؿ من لؤلئمة إال العلماء ألكثر معناه يتضح يكد
 السلطاف لو تعأب هللا أف كىذا يناسبو بعده بياف .ا٤بداكلة شأنو كما ا٤بعاقبة شأنو

 إٯبادان  الكلي التصرؼ على التامة للقدرة ا٤بستلزماف الباىر كاالستيبلء القاىر
 ٢بكمو معقب كال ألمره معارض ال مشيئتو، تقتضيو حسبما كهنيان  كأمران  كإعدامان 

األمة  على التفضبلت أبنواع يتفضل سبحانوفهو قادر على أف  شأنو ىذا نفمى 
 .التحية كأكمل الصبلة أفضل نبيها على احملمدية

 فاحكم عليو كمهيمنا الكتاب من يديو بْب ٤با مصدقا اب٢بق الكتاب إليك كأنزلنا﴿
 شرعة منكم جعلنا لكل ا٢بق من جاءؾ عما أىواءىم تتبع كال هللا أنزؿ ٗبا بينهم

 اإلطبلؽ على كتاابن  يسمى أبف ا٢بقيق العظيم القرآف إليك أنزلنا أم ﴾كمنهاجا
 أنو ٥با تصديقو كمعُب ا،زيبدهتا ك٦بمع ٜبرهت ية كىواإل٥ب الكتب سائر على لتفوقو
 أمن من مشتق كا٤بهيمن فيها، نعت حسبما انزؿ كا٤بلة الدين أصل ُب ٥با مطابق
 يشهد إذ الرقابة ُب ٦باز فهو بو استحفظو ٗبعُب عليو آمنو من فاعل اسم كأصلو
 ما كيثبت ا٤بنسوخة أحكامها كيعٌْب  شرائعها أصوؿ كيقرر اإل٥بية الكتب سائر على

 قاؿ فلذا فيو ٗبا ا٢بكم كجوب ىذا كأنتج كبدلوه، حرفوه ما كيبْب منها أسقطوه
 أنزلو ٗبا الكتاب أىل بْب فاحكم أم ﴾هللا أنزؿ ٗبا بينهم فاحكم﴿ قبلو عما مسببان 

 الكتاب كأىل منهم، الكاملة الرباءة كأعلن عنو ٧بيص ال الذم ا٢بق فإنو إليك هللا
 رهبم من منزؿ كأنو كصدقهما، كاإل٪بيل التوراة ُب ما حول القرآف أف يعلموف
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 يوافق ما إال منو أيخذكف ال لكنهم السماكية، للكتب األخّب ا٤برجع كأنو اب٢بق،
 كافق فما بدلو، أك ىذا غّب بقرآف ائت قالوا ا٢بق كلمة بٌْب  إف فأما أىواءىم،
 أيجبتم إف أم ﴾فاحذركا تؤتوه ٓب كإف فخذكه ىذا أكتيتم إف يقولوف﴿ أخذكه أىواءىم

 ٔبهادىما٤بؤب سبحانو  أمران كقد !قبولو فاحذركا ٘بابوه ٓب كإف فاقبلوه هتوكف ما ٗبثل
 ملعونةخرجت من صفات فإف أىويتهم الفاسدة  أىوائهم اتباع من كحذران

ما أيشًرب قلبو كمالت كابئها بقدر أخذ هبا أصابو من فكل من مغضوب عليها 
حٌب يتحوؿ إٔب مىسخ فتصّب أفكاره أفكارىم كينظر إٔب ا٤بسلمْب ٗبنظارىم  نفسو
 ابتباع ةمنوط٦بانبة ا٥بول اعلم أف ك  !علم بغاية أسيادهدكف  ُب عضد إخوانو فيفتَّ 
 كيقظتو كسكناتو كحركاتو كمصادره موارده ٝبيع ُب سيد األانـ آاثر قتفاءكا القرآف
 كقد. ا٢بقيقة حقائق القلب ُب كيتجلى الشريعة بلجاـ النفس يلجم حٌب كمنامو
 معُب ﴾ا٢بق من جاءؾ عما أىواءىم تتبع كال﴿ قولو ُب االتباع عن النهي تضمَّن

 ٱبتلط لئبل أىواءىم يصرؼ أف كالسبلـ الصبلة عليو نبيو تعأب فأمر الصرؼ،
٧بفوظ ألنو  أمتوُب الظاىر كا٤براد بو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ كا٣بطاب ٕبقو، ابطلهم

 عن النهي الكتاب أىل أىواء متابعة عن النهي كمعُب...معصـو من اتباع أىوائهمك 
 يكونوا ٓب كإف اتبعوىم قد أنفسهم كجدكا ا٤بخاطبوف أتمل إذا ٕبيث موافقتهم
 ُب سلوكهم من كٙبذيران  منهم للمسلمْب تنفّبان  الكبلـ فيكوف متابعتهم؛ قاصدين

 النيب أتى ا٣بطاب بن عمر أف جابر عن الرب عبد كابن شيبة أيب ابن ركل...دينهم
 كتاابن  أصبت إ٘ب3 هللا رسوؿ اي3 فقاؿ الكتاب، أىل بعض من أصابو بكتاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ابن اي فيها أمتهوٌكوف»3 كقاؿ فغضب3 قاؿ الكتاب، أىل بعض من حسنان 
 شيء عن تسألوىم ال نقية، بيضاء هبا جئتكم لقد بيده نفسي فوالذم ا٣بطاب

 موسى كاف لو بيده نفسي كالذم بو، فتصدقوا بباطل أك بو فتكذبوا ٕبق فيخربككم
 كبراءة حا٠بة متاركة ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ىدم ىو ىذا «يتبعِب أف إال كسعو ما حيان 

، الضالْب كال عليهم ا٤بغضوب غّب أبهنم عليهم أنعم الذين كقد كصف ا٢بق اتمة،
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أىل الكتاب كاإلعراض عنهم كالبعد عن اإلصغاء إليهم  من التربؤكالغرض3 
 إذ الشياطْب شر من أعظم الدين على مشٌرى فإف مبتلبيساهت االغَبار عن كاالحَباز
 .ا٣بلق قلوب من الدين انتزاع إٔب يتدرج بواسطتهم الشيطاف

 تاريخ الشرك في الحكم

كطبيعة حركة  هم ا٢باضر كمبلبساتودكف ف دقيقان  تاريخ تصوران ال ٲبكن تصور ال
دكف  كاستشراؼ مآالتو عميقان  تشخيصان  ، كما ال ٲبكن تشخيص ا٢باضروتدكل
ب سننو، فهي حركة منسجمة متسقة، حركة ذىا كفهمو كإدراؾ تقراء ا٤باضياس

ُب  ان كعمق كإدراكان  ُب كل شوط منها علمان  تزيد ا٤بؤمن ،كإايب بْب ا٢باضر كا٤باضي
 ،يتبدؿ الكتفاعبلت شخوصو، فاإلنساف ىو ىو ال يتغّب ك  فهم نواميس الكوف

قد جبل هللا الناس ك  ،البشرية ىي ىي منذ آالؼ السنْبكالدكؿ ىي ىي كالفطرة 
كجرل التاريخ  ،ف على حب السلطةجبل اإلنساك  ،على االنتظاـ ُب دكؿ ك٩بالك

كفر فعاجلتو السنن الٍب ال تتبدؿ كال عاقبت األمم فمنهم من آمن كمنهم من  كت
قد ك  ،كلكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستقدموف ساعة كال يستأخركف ،تتحوؿ

ا١بربم كإبعاد الناس عن  كما٢ب س ُب صياغةأبدع بنو إسرائيل مع حليفهم إبلي
أف األمم  ا٢بضارة يظن ىذهُب  ! فصار من يعيشمم الغابرةألاب ارتباط ىذه ا٤برحلة

أف من سبقنا كانوا  أف القرآف أخرب متناسيان  ٚبلف حضارمكانت تعيش ُب   الغابرة
قد استخلف هللا قـو نوح ٍب ! ك كأعظم حضارة كتقدمان  منا أمواالن أشد منا قوة كأكثر 

اىيم كقـو لوط كجاء بعدىم أصحاب ىود ٍب قـو صاّب كجاء بعدىم قـو إبر قـو 
حْب بعث اعيل بِب إسرائيل ٍب استخلف بِب إ٠بٍب استخلف هللا  األيكة كالفراعنة

عاد بنو يتلو عليهم آايتو كيزكيهم كيعلمهم الكتاب كا٢بكمة ٍب  فيهم رسوالن منهم
األمم قد اٚبذت إ٠باعيل، ك  بنو ىذه ا٤برحلة ٍب يعقبهمإسرائيل مرة أخرل ُب 

حضارة عظيمة  كا، فقـو نوح شٌيدُب ا٢بكم إبليس كجنوده آ٥بةا٤بستخلفة  ا٥بالكة
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 عليو السبلـ عدـ نوح ! فأظهرككانوا أشد قوة من ىؤالء اليـو ضارةىذه ا٢بتفوؽ 
فعلى هللا توكلت ﴿ تو كنصرتوكاثقان ٗبا كعده ربو من كبلء بشركائهمهبم ك مباالتو 

 ﴾فأٝبعوا أمركم كشركاءكم ٍب ال يكن أمركم عليكم غمة ٍب اقضوا إٌٕب كال تنظركف
ات الكونية كجاؤكا بتمويه ايتاآلُب  جادلواكذبوه ك   الذينقومو أغرؽ ك  فنجاه مواله

أٓب تركا  ﴿ كما أشارت اآلايت الكرٲبة  رض كحركة الشمس كالقمرابطلة لشكل األ
كجعل القمر فيهن نورا كجعل الشمس سراجا، كيف خلق هللا سبع ٠باكات طباقا، 

كهللا أنبتكم من األرض نباات، ٍب يعيدكم فيها كٱبرجكم إخراجا، كهللا جعل لكم 
كبلمو بوصف ىذا التحريف اب٤بكر الكبار ألف أتمل آايت   كأعقب ﴾األرض بساطا

كما حكى تعأب عن إبراىيم عليو هللا على حقيقتها ٰبصل بو اليقْب كاإلٲباف  
 ﴾ككذلك نرم إبراىيم ملكوت السماكات كاألرض كليكوف من ا٤بوقنْب﴿سبلـ ال
ار أرابب النظاـ العا٤بي ا١بديد بعد أف سحركا أعْب الناس قـو نوح سهنج على ك 

قاؿ اإلماـ  !يةكحرفوا آايت هللا الكون لعلـو التجريبيةكاسَبىبوىم اب٤بادية ا١بدلية كاب
 كظاىر ﴾سطحت كيف األرض كإٔب﴿ُب تفسّب قولو تعأب األندلسي ابن عطية 

 كإف بكريتها كالقوؿ العلم، أىل عليو الذم كىو كرة ال سطح األرض أف اآلية ىذه
 بذلك . كقاؿالشرع علماء يثبتو ال قوؿ فهو الشرع أركاف من ركنان  ينقص ال كاف

 كقولوكقاؿ جبلؿ الدين احمللي3 ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآف. صاحب الثعاليب 
 أىل قالو كما كرة ال الشرع علماء كعليو سطح األرض أف ُب ظاىر "سطحت"

 .الشرع أركاف من ركنان  ينقض ٓب كإف ا٥بيئة

قالوا اي ىود ما ﴿ ُب ا٢بكم كالعبادةىود اٚباذىم آ٥بة  قد حكى تعأب عن قـوك 
عن قولك كما ٫بن لك ٗبؤمنْب، إف نقوؿ إال  آ٥بتناجئتنا ببينة كما ٫بن بتاركي 

 على كحرض همسبَّ  لكونووه مس  ىم ا١بن شركاء أف أرادكا ﴾ءبسو  آ٥بتنااعَباؾ بعض 
 قاؿ ا٤بشركوف ا١بيديد كما اجملانْب بو يتكلم ٗبا مكافأة يتكلم هفجعلو  عبادهتم ترؾ

 من ذلك كجعلواا١بن  من مسان  جنونو سبب كجعلوا ٦بنوانن  فجعلوه "٦بنوف معلم"
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! دكان  لدكوه شركاؤىم من اإلنس لو تصدل لو أبنو للناس هتديدان  اآل٥بة بعض فعل
 ،كا١بنوف ا٣ببل إٔب ابلوحدانية كإفراده هللا إٔب دعائهم من منو صدر ما نسبوا ك٤با

أشهد هللا كاشهدكا أ٘ب برمء ٩با تشركوف، من دكنو فكيدك٘ب  إ٘ب﴿ أجاهبم بقولو
صاّب الذم ٰببط ابهلل بَبؾ اإلشراؾ أمر شعيب قومو  ٤بٌاك  ﴾ٝبيعا ٍب ال تنظركف

 شعيب أصبلتك أتمرؾ أف نَبؾ ما يعبد قالوا اي﴿ أجابوه ٔبواب ا٤بستهزئْب العمل
شعائر كذلك ألف  ﴾لرشيدا آابؤان أك أف نفعل ُب أموالنا ما نشاء إنك ألنت ا٢بليم

القائم على الشرؾ االقتصادم ك  اإلسبلـ القائمة على التوحيد تلغي النظاـ السياسي
الغبلـ  من ذرية ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لقد بعث هللا النيب الكرٙب دمحمان . ا٤بعموؿ بو ُب الدكلةك ا٤بتوارث 

 الٍب كفت بعهد هللااألمة ا٤برحومة الوسط العدؿ  بلـ فأقاـا٢بليم إ٠باعيل عليو الس
سّبهتا األكٔب إٔب  فأعادكا األممكعد هللا ابستخبلؼ بِب إسرائيل إٔب أف جاء 

آ٥بة كشركاء ُب  إبليس كجنودهكأركسوىا ُب براثن الشرؾ كالعبودية لغّب هللا كاٚبذكا 
يب لساف عر هللا ب كأعرضوا كما أعرض أسبلفهم عن الذكر ا٢بكيم الذم أنزلو ا٢بكم
 .مبْب

 من تدعوف ما أفرءيتم لق هللا ليقولن كاألرض السماكات خلق من سألتهم كلئن﴿
 ىن ىل برٞبة أراد٘ب أك ضره كاشفات ىن ىل بضر هللا أراد٘ب إف هللا دكف

 إٔب عاد ا٤بوحدين، كعد كُب ا٤بشركْب كعيد ُبتعأب  أطنب ٤با ﴾رٞبتو ٩بسكات
 3أمرين على ذلك كبُب الشيطاف كجنوده عبدة طريقة تزييف على الدليل إقامة

 عليو متفق كىذا القادرا٣بالق  اإللو بوجود كفقرٌ مي  ا٤بستخلفْب ا٤بشركْب أف3 أحدٮبا
 كاإًلانث اآل٥بة ا٤بتخذة أفالتنبيو على 3 كاآلخر فيو، بينهم نزاع ال ا٤بستخلفْب بْب
 ما إٔب عائدكىو  ﴾ىينَّ ﴿ ضمّبكما دؿ على ذلك  نصران  ٘بلب كال ضران  تدفع ال

 الكبلـ قبيل من التأنيث اعتبار على بعده الواردة ا٤بؤنثة الضمائر ككذلك ا٤بوصولة
 الفراييب أخرج ﴾يعبدكىا أف الطاغوت اجتنبوا كالذين﴿كىو متصل بقولو  ا٤بوجو
 هللا رضي ا٣بطاب بن عمرسيدان  عن حاًب أيب كابن جرير كابن منصور بن كسعيد
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 الشيطاف ال قدرة لو على ا٣بّب كالشر كاف كإذا .الشيطاف 3الطاغوت 3قاؿ عنو
 حسيب قل﴿ قولو من ا٤براد كىو كافيان  عليو االعتماد ككاف كافية هللا عبادة كانت

 ٚبويف إٔب العاقل يلتفت ٓب األصل ىذا ثبت فإذا ﴾ا٤بتوكلوف يتوكل عليو هللا
 عما ا١بواب على التنبيو ىو -كهللا أعلم  - اآلية ىذه من ا٤بقصود فكاف ا٤بشركْب

 كٱبوفونكأليس هللا بكاؼ عبده ﴿ تعأب قولو كىو اآلية ىذه قبل تعأب هللا ذكره
 قاؿ ﴾أكلياءه ٱبوؼ الشيطاف ذلكم إ٭با﴿ك٫بو ىذا قولو عز كجل  ﴾دكنو من ابلذين

 ٚبافوىم فبل﴿عز كجل  قولو ذلك على كالدليل أكلياءه ٱبوفكم معناه3 العربية أىل
 فقد عليهم أنصركم أ٘ب أعلمتكم فقد مصدقْب كنتم أم ﴾مؤمنْب كنتم إف كخافوف

 .خاصة تعأب عليو كتوكلهم إلٲباهنم كإٞباء تذكّب ىوك  ا٣بوؼ، عنكم سقط
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توحيد  :سسادالالفصل 
 الربوبية

  تقتضي الربوبية
ي
 3 القرطيب أنشده ما االستعماؿ ىذا كنظّب لك،ا٤ب

الدي  قلت ا١برد ا١بياد كرب  ...  كالقرل ا٤بزالف رب   من قيل إذا  ٣بى

ا٢بقيقي للرب ىو يطلق ُب اللغة على ا٤بالك كالسيد كا٤بدبر كالقيم، كا٤بعُب  كالرب3
قل أغّب هللا ﴿قاؿ تعأب كالتصرؼ كالقياـ اب٤بصاّب، كالسيادة التدبّب من بيده أمر 

 كجل عز هللا ىو الربقاؿ صاحب لساف العرب3  ﴾أبغي رابن كىو رب كل شيء
 رب كىو لو شريك ال ا٣بلق، ٝبيع على الربوبية كلو مالكو أم شيء كل رب ىو

3 قاؿ ابإلضافة، إال هللا غّب ُب الرب يقاؿ كال كاألمبلؾ ا٤بلوؾ كمالك األرابب
 بن ا٢برث قاؿ للملك؛ ا١باىلية ُب قالوه كقد هللا لغّب كالبلـ ابأللف الرب كيقاؿ
 3حلزة

 بلءػػػػػػػػػػػػب بلءػػػػػػػػػكالب ػػػػػػػػناريػا٢بي...  يـو على كالشهيد الرب كىو

 3قاؿ الراببة؛3 كاالسم

 الراببو حسن مليك سقيا...  حسابو ببل أسقاؾ ىند اي

 . قياس غّب على الرب إٔب منسوب3 ربويب كعلم ،كالراببة3 كالربوبية

 منزلو دخل قومو إٔب كعاد أسلم ٤با3 عنو هللا رضي مسعود بن عركة حديث كُب
 3الشاعر قاؿ .البلت يعِب ةبَّ الرَّ  أيٌب أف قبل دخولو قومو فأنكر

 زعمي مى  ا٢بجً  كال لقرى للفي  فيو فما...  ظهرًه لَّ حً  متأحرى  قد ةبَّ رى  لو
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3 الربة3 ا٤بالكة.   أم "العا٤بْب رب"كقاؿ اإلماـ القرطيب3 قاؿ صاحب مشس العلـو
 عند اذكر٘ب" تعأب قولو كمنو السيد3 كالرب...ربو فهو شيئان  ملك من ككل مالكهم،

 كا٤بدبر ا٤بصلح3 كالربسيدهتا... أم «ربتها األمة تلد أف»3 ا٢بديث كُب "ربك
 يربو ربو قد3 كإٛبامو شيء إبصبلح قاـ ٤بن يقاؿ3 كغّبه ا٥بركم قاؿ ،كالقائم كا١بابر

 لك ىل»3 ا٢بديث كُب ،ابلكتب لقيامهم الرابنيوف ٠بي كمنو كراب، لو رب فهو
 3الشاعر قوؿ كمنو ا٤بعبود،3 كالرب ،كتصلحها هبا تقـو أم «عليو ترهبا نعمة من

 الثعالب عليو ابلت من ذؿ لقد…  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرأس الثعلباف يبوؿ أرب  

 فبلف كرب3 الصحاح كُب. النحاس حكاه كربتو، كرببو رابه3 التكثّب على كيقاؿ
 اشتقاقو، ُب كاختلف...ا٤برىب3 كا٤بربوب. رابه أم ٗبعُب كترببو كرببو راب يربو كلده
 قولو كمنو كمربيهم، ٣بلقو مدبر كتعأب سبحانو فاهلل الَببية، من مشتق إنو3 فقيل
 فعلى ،٥با الزكج لَببية ربيبة الزكجة بنت فسمى "حجوركم ُب البلٌب كرابئبكم" تعأب

 يكوف كالسيد ا٤بالك ٗبعُب الرب أف كعلى فعل، صفة يكوف كمربيهم ٣بلقو مدبر أنو
كإذا كاف ىذا الدليل حجة على ا١باىليْب القدامى ُب تقرير . اىػ. ذات صفة

الربوبية، فهو كذلك يواجو لواثت ا١باىلية الوىابية التافهة...كأكؿ آية نزلت ُب 
 الربوبية لعنواف كالتعرض ﴾اقرأ ابسم ربك الذم خلق﴿القرآف تضمنت توحيد الربوبية 

 الربوبية  بعلية  كفيو إشعار إليو إحسانو بفيضاف لئليذاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٔب النيب  اإلضافة مع
كىذه اآلية تفسّبية ٤با أحكم من اآلايت ألف توحيد الربوبية ىو  للحكم كا٤بالكية

م يتفرع عنو صل كإليو مرجع ٝبيع الصفات الٍب ثبتت هلل تعأب ابلدليل كىو الذاأل
ٝبيع التفاصيل، كلذلك تكرر األمر بتوحيد الربوبية كاالستدالؿ عليو ُب القرآف، 

كما ُب قولو تعأب   بوبية فتتوحد العبوديةكأكؿ ما يبلـز حقيقة التوحيد أف تتوحد الر 
كإال فهو الشرؾ مهما اعَبفت األلسنة كمهما اعَبفت  ﴾اي أيها الناس اعبدكا ربكم﴿

لقد جاء األمر االعَباؼ السليب الذم ال ينشئ آاثره ُب حياة الناس...القلوب 
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إذ قاؿ لو ربو أسلم ﴿اإل٥بي أليب األنبياء مرشدان إٔب أصل اإلسبلـ كأساس التوحيد 
كقد تضمنت ىذه اآلية ٝباع معا٘ب التوحيد...إف  ﴾قاؿ أسلمت لرب العا٤بْب

، السرمدية ا٤بطلقة سيادةطة العليا كالبية...قضية السلإبراىيم يىذكير هللا بصفة الربو 
كىي القضية العملية الواقعية ا٤بؤثرة ُب حياة البشرية! كىي مفرؽ الطريق بْب 
اإلسبلـ كا١باىلية كبْب التوحيد كالشرؾ، فإما أف يدين الناس لرب كاحد كإما أف 

ّب كجاء التعب ﴾أسلمت لرب العا٤بْب﴿يدينوا ألرابب متفرقة! كلذلك قاؿ إبراىيم 
كا٤بعُب استسلمتي هبذه الصيغة دكف قولو3 أسلمت لك ليأٌب ابإلسبلـ كبدليلو، 

إ٭با ٠بيٌي  كاإلسبلـ، كالسياسة كالسيادة لكا٤بة ك الذم ٙبٌق لو الربوبي للملك ا٢بق
كىذا ىو  لوكىذا ىو التوحيد بشمو  إسبلمان ٥بذا ا٤بعُب كىذه ىي ملة إبراىيم

كمن يرغب ﴿ال يرغب عنو إال ظآب لنفسو سفيو عليها ، اإلسبلـ ا٣بالص الصريح
حكى تعأب عن إبراىيم أنو ابلغ ُب كصية  ٍب ﴾عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسو

يهود بنيو كذىكرى عىًقيبو أف يعقوب كٌصى بنيو ٗبثل ذلك أتكيدان للحجة على ال
بِب إف هللا اصطفى ككصى هبا إبراىيم بنيو كيعقوب اي ﴿ كالنصارل كمبالغة ُب البياف

بعثهم على  -كهللا أعلم  -كا٤بقصود  ﴾لكم الدين فبل ٛبوتن إال كأنتم مسلموف
اإلسبلـ كالدكاـ عليو كذلك أف ا٤برء ٱبشى أف تعاجلو ا٤بنية فيفوتو الظفر ابلنجاة، 
كالوصية دالة على أف شفقة األنبياء على أبنائهم كانت ُب ابب اإلسبلـ كٮبتهم 

 اب٤بلة أم "هبا" كقولوقاؿ الراغب األصفها٘ب ُب تفسّبه3 ف غّبه. مصركفة إليو دك 
 إذ اآلخر من منفك غّب ككبلٮبا "أسلمت" قولو عليها دؿ الٍب ابلكلمة كقيل

 إبراىيم أف تعأب فبْب الكلمة ٥بذه مقتضية كا٤بلة ،ا٤بلة ٝبلة من الكلمة ىذه كانت
 اصطفى هللا إف" كقاؿ إبراىيم أكصى كما هبا أيضان  بنيو يعقوب ككصى بنيو كصى
كقد احتج لذلك. اىػ.  الوصية لتضمن القوؿ فحذؼ إبراىيم دين أم "الدين لكم

قل أئنكم لتكفركف ابلذم خلق األرض ُب يومْب ك٘بعلوف لو ﴿ عليهم تعأب بقولو
أم ذلك رب ٝبيع ا٣ببلئق، الرب العظيم الشأف الذم  ﴾العا٤بْب ربأندادا ذلك 
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على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث عند  ا٤بطلقة سيادةالربوبية كالسلطة العليا كال ٙبٌق لو
، سبحانو هللا ىوهم نواصي ٲبلكك  يسوس ا٣بلق الذمأم  «هللا السيد»اإلماـ أٞبد3 

، كىو سبحانو تعأبخلق كل شيء، ككل شيء قاـ بو  عز كجلاستحق ذلك ألنو 
أتقتلوف رجبلن أف ﴿قائم عليو، كىذه الربوبية الٍب عناىا مؤمن آؿ فرعوف ُب قولو 

دالئل الدالة على أم جاءكم ابل ﴾كقد جاءكم ابلبينات من ربكم ريب هللايقوؿ 
 حا٥بم كيصلح يربيهم كافسبحانو   أنو ُب ٥بم تذكار الرب ذكر كُب توحيد الربوبية

ركل اإلماـ أبو داكد عن زيد بن أرقم قاؿ3 عبيده.  كىمكمالكهم  سيدىم كاف إذا
اللهم ربَّنا كربَّ كل شيء، أان شهيد »يقوؿ ُب دبر صبلتو3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٠بعت نيب هللا 

ا٢بديث، كمىن أتٌمل األدعية ا٤بذكورة ُب  «أنك أنت الرب  كحدؾ ال شريك لك
الرٌب. كىذا الذم ىدل هللا إليو فتية أىل الكهف القرآف كجدىا غالبان تيفتتح ابسم 

 ربنا ربكربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ﴿ الربوبية توحيدْب ثبٌتهم فقاموا معلنْب ح
كالقوؿ مسوؽ إٔب قومهم ا٤بشركْب إذ قصدكا بو إعبلف إٲباهنم  ﴾السماكات كاألرض

كنظّب ىذا قوؿ الرجل بْب قومهم كعدـ االكَباث بتهديد ا٤بلك ا٤بنافق كآ٥بتو. 
 ﴾ال يشركوف برهبمكالذين ىم ﴿كقاؿ سبحانو  ﴾فا٠بعوف بربكمإ٘ب آمنت ﴿ا٤بؤمن 

فأتياه فقوال إان ﴿ حٌقق األمر بقولوموسى كىاركف إٔب فرعوف  كحْب أرسل تعأب
كخٌص  ﴾ربك فأرسل معنا بِب إسرائيل كال تعذهبم قد جئناؾ آبية منربك رسوال 

ّب فرعوف قصدان للتعريف هبذا التوحيد الذم أنكره فرعوف الرب ابإلضافة إٔب ضم
يعِب من ربكما الذم تسعياف لتقرير سلطانو كحكمو؟  ﴾قاؿ فمن ربكما اي موسى﴿

إعراضان عن االعَباؼ  ﴾فمن ربكما﴿كأعرض عن أف يقوؿ3 فمن ريب؟ إٔب قولو 
بنا الذم قاؿ ر ﴿ابلربوبية، فأجاب موسى إبثبات الربوبية هلل ١بميع ا٤بوجودات 

كما كرد ُب كتاب   -كقد ذكر ابن عبد الوىاب  ﴾أعطى كل شيء خلقو ٍب ىدل
توحيد الربوبية ىو أف هللا سبحانو متفرد اب٣بلق كالتدبّب عن أف  -ا١بواىر ا٤بضية 

لكن ال يدخل الرجل ُب اإلسبلـ بل ا٤ببلئكة كاألنبياء كغّبىم كىذا حق ال بد منو 
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أما توحيد الربوبية فيقر بو الكافر كقاؿ ُب موضع آخر3 ...أكثر الناس مقٌركف بو
كىذا الذم  إْب.كأما توحيد األلوىية فهو الفارؽ بْب الكفر كاإلسبلـ... كا٤بسلم،

فو كزعم أنو من عند هللا فأ٢بقو ُب كتاب هللا، ٓب ينزؿ بو هللا كإ٭با تعمد ىذا حرٌ 
إل٢باؽ بكتاب هللا ما ليس كا قيل الكذب على هللا كالشهادة عليو ابلباطل ا٢برب
 كنظّبه ﴾رهبم كفركا عادا إف أال﴿ تعأبقاؿ  نعوذ ابهلل من استحقاؽ ا٤بقت! ،منو
 أم ﴾رهبم آبايت كفركا الذين أكلئك﴿ كجل عز كقاؿ ﴾رهبم كفركا ٜبودا إف أال﴿

 جهنم عذاب برهبم كفركا كللذين﴿ أيضان  كقاؿ! الربوبية على الدالة ابآلايت كفركا
 اشتدت كرماد أعما٥بم برهبم كفركا الذين مثل﴿ سبحانو قولو ك٫بوه ﴾ا٤بصّب كبئس

 ﴾البعيد الضبلؿ ىو ذلك شيء على كسبوا ٩با يقدركف ال عاصف يـو ُب الريح بو
 نسويكم إذ مبْب، ضبلؿ لفي كنا إف اتهلل﴿ القيامة يـو قوؿ الكفار تعأب حكىك 

قرة بن إايس هنع هللا يضر أنو ٤با كاف يـو كركل ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن  ﴾العا٤بْب برب
 ٞبلكم الذم عرفتم قد العرب معاشر إنكم القادسية قاؿ العلج للمغّبة بن شعبة3

 فخذكا منو تشبعوف ما الطعاـ من ببلدكم ُب ٘بدكف ال قـو أنتم إلينا اجمليء على
 بنا جاء ذاؾ ما كهللا 3ا٤بغّبة فقاؿ...٦بوس قـو فإان حاجتكم الطعاـ من نعطيكم

 ألقيناه حجر من أحسن حجران  رأينا فإذا كاألكاثف ا٢بجارة نعبد قومان  كنا كلكنا
ابن عبد الوىاب!  دعول فساد يتبْب كهبذا ...ا٢بديث.رابن  نعرؼ كال غّبه كأخذان

كىم  ا٤بيثاؽ عليهم يؤخذ أف صحَّ  ما ،عند الكفار متحققان  الربوبية توحيد كاف كلو
 ىذا عن كنا إان﴿ القيامة يـو يقولوا أف صح كال ﴾ربكمبألست ﴿ُب عآب الذر 

 ُب جاء كما «ربك؟ من»3 ربو عن للميت ا٤بلكْب سؤاؿ صحَّ  ك٤با ﴾غافلْب
 كصٌّبكا ا٣بوارج أعادكا الباطل الزعم هبذا الوىابية أف كا٢بق. مسلم اإلماـ صحيح

كردات ُب القرآف  أف الرب كاإللوكاعلم  .األكاثف عباد مع يستوكف كفاران  ا٤بسلمْب
كلو كانت   ﴾ال إلو إال ىوذلكم هللا ربكم ﴿كالسنة بنفس االستعماؿ، قاؿ تعأب 
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تتضمن توحيد األلوىية فقط القتضى أف لتوحيد الربوبية كلمة أخرل  كلمة التهليل
 غّب ىذه كال قائل بذلك.

 ُب يقدح انتقاصان  يقتضي عليها جرأ كما ا٤بعصيةأف ذكر ا٢بق ُب سورة فصلت ك٤با 
 فإف ، كذلكم ظنكم الذم ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من ا٣باسرين﴿الربوبية 

 أتبعو بتبياف أنو تعأب ىيَّأ ﴾ا٤بعتبْب من ىم فما يستعتبوا كإف ٥بم مثول فالنار  يصربكا 
 البيض على القشر استيبلء عليهم يستولوف ا١بن غواة من كأصحاابن  أخداانن  ٥بم

ا٤بفسر  قد عربَّ عنهمك  ﴾خلفهم كما أيديهم بْب ما ٥بم فزينوا قرانء ٥بم كقيضنا﴿فقاؿ 
ك٤با أخرب  «قرف الشيطاف»بػ ا٤بعظم صاحب ا٣برب عن هللا صلى كسلم عليو هللا

سبحانو ٗببلزمة الشياطْب ٥بم كعرفوا أف القرآف نزؿ بفضحهم كىتك سَبىم، 
فهمو فعمدكا إٔب التظاىر  من الناس ٤بنع تدبّبان  كدبركا ٛبالؤكااحتالوا بكل كجو ك 

ابإلٲباف كحرفوا معا٘ب القرآف كسعوا ُب آايتو معجزين جاىدين ُب بطبلهنا كصرفوا 
تسمعوا ٥بذا  كقاؿ الذين كفركا ال﴿ا٤بسلمْب  غلبواي أف رجاءأتكيلها إٔب شركائهم 

 مؤكدان  ذلك عن سبب العقوبة، هبذا استحقوا ك٤با ﴾القرآف كالغوا فيو لعلكم تغلبوف
 الذم أسوأ كلنجزينهم شديدا عذااب كفركا الذين فلنذيقن ﴿جل شأنو  قولو إلنكارىم

 آبايتنا كانوا ٗبا جزاء ا٣بلد دار فيها ٥بم النار هللا أعداء جزاء ذلك، يعملوف كانوا
أتبع ذلك بذكر مقالة أتباعهم إذا دخلوا النار كرأكا عظيم ما حل هبم ٍب  ﴾ٯبحدكف

فتجوؿ أفكارىم فيمن كاف سبب غوايتهم كابدم ضبللتهم كيعظم غيظهم كحنقهم 
كقاؿ الذين كفركا ربنا أران الذىين أضبلان من ا١بن كاإلنس ٪بعلهما ٙبت ﴿عليهم 

ا٤بؤمنْب الذين  ذكر أتبعو ،ابلربوبيةكفرىم  ذكر ك٤با ﴾أقدامنا ليكوان من األسفلْب
مبشران بتنزؿ ا٤ببلئكة عليهم ُب ا٢بياة الدنيا ابلنصر  فقاؿأقركا لو تعأب ابلربوبية 

كالتأييد كعند موهتم كُب قبورىم كبعثهم كحشرىم كُب ٝبيع تقلباهتم ُب برازخ اآلخرة 
 استقاموا ٍب هللا ربنا اقالو  الذين إف﴿ تطييبان لقلوهبم كأتمينان ٥بم من ٝبيع ا٤بخاكؼ

 ٫بن ،توعدكف كنتم الٍب اب١بنة كأبشركا ٙبزنوا كال ٚبافوا أال ا٤ببلئكة عليهم  تتنزؿ 
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 ما فيها كلكم أنفسكم تشتهي ما فيها كلكم اآلخرة كُب الدنيا ا٢بياة ُب أكلياؤكم
 كقاؿ صا٢با كعمل هللا إٔب دعا ٩بن قوال أحسن كمن ،رحيم غفور من نزال ،تدعوف

 الذم فإذا أحسن ىي ابلٍب ادفع السيئة كال ا٢بسنة تستوم كال ،ا٤بسلمْب من إنِب
 ألنو ذلك استحق ا٤بالك، السيد ىو3 كالرب   ﴾ٞبيم كٕب كأنو عداكة كبينو بينك

 لعباده هللا تربية ككجوه كرعايتهم، تربيتهم على كقاـ كسٌواىم العباد خلق سبحانو
 من فسبحانو إليو، رجوعهم حْب إٔب العدـ من أخرجهم حْب من متناىية غّب كثّبة
 جوده ٕبر تيار ُب ك٫بن ييتناىى، كال كرمو ٰبصى ال كمناف ييضاىى، ال رب

 جامعان  أٌماصفة الربوبية  كانت ك٤با، قاصركف شكره مراسم إقامة كعن سإبوف،
 من طلبها ُب الرغبة على حااثن  نبلها كبديع عظيم على منبهان  قاؿ اإلسبلـ ألصوؿ
 العمدة ىي أهنا إٔب للمفعوؿ ابلبناء مشّبان  ظلها ٔبميع كاالستظبلؿ كاىبها

  ٤بٌاك  ﴾كما يلقاىا إال الذين صربكا كما يلقاىا إال ذك حظ عظيم﴿ ابلذات ا٤بقصودة
كإما ينزغنك من ﴿، حىسين أف يعطف عليو عنهالعْب ىو الصارؼ كاف الشيطاف ال

الشمس كالقمر من  كانت ك٤با ﴾العليم السميع ىو إنو الشيطاف نزغ فاستعذ ابهلل
مبينان  قولو أنتجآاثر ربوبيتو ككاف القـو يركف أتثّب الكواكب استقبلالن من دكف هللا، 

 أسس على نظرىم ُبفساد معتقدىم القائم  من ٧بذران أهنما من آاثر ربوبيتو تعأب 
 تسجدكا ال كالقمر كالشمس كالنهار الليل آايتو منك ﴿ براء منو كالعلم علمية

 استكربكا فإف ،تعبدكف إايه كنتم إف خلقهن الذم هلل كاسجدكا للقمر كال للشمس
كاف القـو ال  ك٤با ﴾يسأموف ال كىم كالنهار ابلليل لو يسبحوف ربك عند فالذين

 الدالة على قدرتو على البعث األرض آايت بعضيؤمنوف ابليـو اآلخر، ذكر ا٢بق 
 أنزلنا فإذا  خاشعة  األرض ترل أنك آايتو كمن﴿ فقاؿ السماء آايت بعض هذكر بعد 
ٍب  ﴾قدير شيء كل على إنو ا٤بوتى حملي أحياىا الذم إف كربت اىتزت ا٤باء عليها

 ابلربوبية كميلهم كصرفهم االعَباؼ ُببْب ا٢بق اجَباءىم على اإل٢باد كقدحهم 
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ك٩باحلتهم ككفرىم ابلذكر كضبل٥بم ُب شأف الربوبية  العدؿ كسنن القصد عن ا٤بعا٘ب
 .قبلو ٤بن قيل ما إال  لو  يقاؿ  ما  أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأخرب حبيبو 

قل من يرزقكم من ﴿الفاء للتفريع على اإلنكار ُب قولو  ﴾فذلكم هللا ربكم ا٢بق﴿
ا٤بيت كٱبرج ا٤بيت السماء كاألرض أمن ٲبلك السمع كاألبصار كمن ٱبرج ا٢بي من 

فا٤بفرع من ٝبلة ا٤بقوؿ، كاسم  ﴾من ا٢بي كمن يدبر األمر فسيقولوف هللا أفبل تتقوف
الثابت ربوبيتو ثبااتن ال ريب فيو للتنبيو  ٥بيةئد إٔب اسم ا١ببللة صاحب اإلاإلشارة عا

على أف ا٤بشار إليو جدير اب٢بكم الذم سيذكر بعد اسم اإلشارة ًمن أٍجل 
بياف السم اإلشارة لزايدة  ابلربوبيةم اإلشارة، كإفراد هللا األكصاؼ ا٤بتقدمة على اس

ق ىو نقيض الباطل كالوصف اب٢ب ﴾ا٢بق﴿اإليضاح تعريضان بقوة خطئهم كضبل٥بم، ك
كصف ا٤بصدر ُب معُب ا٢باؽ أم ا٢باؽ الربوبية دكف األرابب الذين زعموىم 

كيـو ٫بشرىم ٝبيعان ٍب نقوؿ للذين أشركوا ﴿ابطبلن، كموقع ىذه اآلية بْب قولو 
قل ﴿كقولو  ﴾مكانكم أنتم كشركاؤكم فزيلنا بينهم كقاؿ شركاؤىم ما كنتم إايان تعبدكف

، كالفاء ُب قولو تقرير للوحدانيةموقع ال ﴾قىل من شركائكم من يهدم إٔب ا٢ب
تفريع لبلستفهاـ اإلنكارم على االستنتاج الواقع بعد  ﴾فماذا بعد ا٢بق إال الضبلؿ﴿

الدليل، فهو تفريع على تفريع كتقريع بعد تقريع، كاالستفهاـ ىنا إنكارم ُب معُب 
كوف إثر انتفاء أم ال ي ﴾إال الضبلؿ﴿النفي، كلذلك كقع بعده االستثناء ُب قولو 

ا٢بق إال الضبلؿ، كعرب عن الباطل ابلضبلؿ ألف الضبلؿ أشنع أنواع الباطل، 
لتفريع التصريح ابلتوبيخ على اإلنكار كاإلبطاؿ كأنو  ﴾فأٗب تصرفوف﴿كالفاء ُب 

يقوؿ3 أين عقولكم؟ كالتعبّب القرآ٘ب ُب سوؽ ىذه ا٤بعا٘ب يفوؽ كبلـ البلغاء براعة 
  كإٯبازان ككضوحان.

قل ىل من شركائكم من يبدؤا ا٣بلق ٍب يعيده قل هللا يبدؤا ا٣بلق ٍب يعيده فأٗب ﴿
االستفهاـ ُب اآلية تقرير للكبلـ ا٤بتقدـ، كتعديد االستدالؿ من دكاعي  ﴾تؤفكوف
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التكرير كىو احتجاج عليهم أبف حاؿ شركائهم على الضد من صفات القوة 
كالقدرة كالتدبّب، كقد جرل الكبلـ على صورة االستفهاـ لتعجيز ا٤بخاطبْب 

قاتو! كفيو إٲباء إٔب  كتوبيخهم كذـٌ حا٥بم كالتعجيب من جعلهم هلل شركاء من ٨بلو 
 كوف ا٤بخاطب بليدان قليل الفهم معاندان بعيدان عن اإلنصاؼ!

 كما كاألرض السماكات رب القهار، الواحد هللا إال إلو من كما منذر أان إ٭با قل﴿
 ُب اآلخر موقع منهما كل يقع متبلزماف كاأللوىية الربوبية ﴾الغفار العزيز بينهما

 ا٤بستفيضة كالسنة الكرٙب القرآف أشار كقد اإلسبلـ، علماء ككبلـ كالسنة الكتاب
 كحاكمان  رابن  يكوف أف يستحق الذم ىو فاإللو كاأللوىية، الربوبية توحيد تبلـز إٔب

 قصة ٦بمل ُب شرع ٤بٌا تعأب أنو ترل أال كميوٌجهان، كمشٌرعان  كمتصرفان  كمعبودان  كسيدان 
 نبأىم عليك نقص ٫بن﴿ ابلربوبية إٲباهنم كصف فيو ما منها قٌدـ الكهف أصحاب

 ابلربوبية إٲباهنم بوصف استتبع ٍب ﴾ىدل كزدانىم برهبم آمنوا فتية إهنم اب٢بق
 ندعو لن كاألرض السماكات رب ربنا فقالوا قاموا إذ قلوهبم على كربطنا﴿ كاأللوىية

 بو قصدكا إذ ا٤بشركْب قومهم إٔب مسوؽ كالقوؿ ﴾شططا إذا قلنا لقد إ٥با دكنو من
 دليل كىذا. كآ٥بتو ا٤بنافق ا٤بلك بتهديد االكَباث كعدـ قومهم بْب إٲباهنم إعبلف
 عن السِب ابن ركل. كاحد معناٮبا مَبادفتاف كلمتاف" اإللو"ك" الرب" أف على

 ا٢بمد3 يصبح حْب قاؿ من»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٠بعت3 قاؿ كرب معدم بن عمرك
 حْب قا٥با كمن لو، مغفورا ظل هللا، إال إلو ال أف أشهد شيئان  بو أشرؾ ال ريب هلل

 .«لو مغفورا ابت ٲبسي

قيٌدـ األمر ابلعبادة على النهي عن اإلشراؾ  ﴾كاعبدكا هللا كال تشركوا بو شيئا﴿
إلبطاؿ عبادة غّب هللا، ك٦بموع ا١بملتْب ُب قوة صيغة حٍصر مفاده3 اعبدكا هللا كال 

يعبدكنِب ال ﴿ قاؿ ُب موضع آخر إثبات كنفي كما تعبدكا غّبه، فاشتمل على معُب
كإ٭با يصار  كالعدكؿ عن طريق القصر ُب مثل ىذا طريقة بليغة، ﴾يشركوف يب شيئا
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ما يكوف الغرض األكؿ ىو طرؼ اإلثبات ٍب يقصد بعد ذلك نفي ا٢بكم  إليها عند
خوطب بنو إسرائيل بنظّب ىذه اآلية خوطبوا  ٤بٌاعٌما عدا ا٤بثبت لو، كألجل ذلك 

ألف  ﴾كإذ أخذان ميثاؽ بِب إسرائيل ال تعبدكف إال هللا﴿بطريقة القصر ُب قولو 
عبادة ؿ عبادة غّب هللا فأخذ عليهم ا٤بيثاؽ ابلنهي عن ا٤بقصود إيقاظهم إٔب إبطا

كاف اإلشراؾ للمعبود ُب   ٤بٌا، ك كهللا أعلم أكلياء ه كجنودهاٚباذالشيطاف ابتداء ك 
العبادة يشبو ترؾ العبادة جعل ترؾ اإلشراؾ مساكاين لنقيض العبادة ألف اإلشراؾ ما 

، كا٢بفاة العراة أثبتوا هلل شركاء ىو إال ترؾ لعبادة هللا ُب كقت ا٣بلٌو إٔب الشركاء
 من القوؿ لْبب أمركا كقدساككا بينهم كبْب هللا تعأب ٍب زعموا أهنم مسلموف! 

 لسائر ابإلحسافك  كأحبو هللا ارتضاه ٩با كىو الكرٙب كا٣بلق ا١بميل ا٢بسن األدب
 القوؿ أصل أف كذلك بو الناس ٝبيع معاملة ٲبكن الذم القدر ألنو ابلقوؿ الناس

كُب ذلك معُب من التعريض هبم كرميهم  ﴾حسنا للناس كقولوا﴿ اعتقاد عن يكوف أف
كقد تىرًد العبادة ُب القرآف على سبيل  ابضطراب ا٢باؿ كمناقضة األقواؿ لؤلفعاؿ.

كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ﴿التداخل مع ا٢بكم على ٫بو ما كرد ُب اآلية 
 االعتبارك  كا٤بوعظة اإلنذار منكالكبلـ ُب اآلية مرتب على ما تقدـ  ﴾ليعبدكف
من قصة ابتداء  تكذيبالك  الكفر ُب للمستخلفْب ا٤بماثلة ا٤باضية األمم أبحواؿ

 إ٥بان  هللا مع ٘بعلوا كال﴿ قولوإٔب إبراىيم مع ضيفو من ا٤ببلئكة كإرسا٥بم إٔب قـو لوط 
 كلمة كأنو حٌب مبانيو كتَبابط معانيو تتعانق كبذلك ﴾إ٘ب لكم منو نذير مبْب آخر

 قبلكم من كالذين خلقكم الذم ربكم اعبدكا الناس أيها اي﴿ تعأب كقاؿ !كاحدة
 ُب الغرض ألهنم ابتداء قبل بقية البشر إسرائيل كا٤براد ابلناس بنو ﴾تتقوف لعلكم
كالعبادة ىي غاية كإذا كانت العبودية ىي إظهار التذلل  .كهللا أعلم هللا كتاب

 كىذا ابلدليل إال معرفتو إٔب سبيل كال تعأب معرفتو بعد إال التذلل فإهنا ال تتحقق
 افَبضو فرض أكؿ عن ركٙب سئلكقد ، كاالستدالؿ ابلنظر مكلفه  ا٤برء أف على يدؿ
خلقت ا١بن  كما﴿ ذكره جل لقولو ا٤بعرفة3 فقاؿ ىو؟ ما خلقو على كجل عز هللا
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 عبادة، بو ا٤بعرفة تعأب فسمى. ليعرفوفً  إال3 عباس ابن قاؿ ﴾كاإلنس إال ليعبدكف
 الرابنية الشرائع كأعظم الكونية ا٢بقائق أضخم من حقيقة ٙبوم ا١بامعة اآلية ىذهك 

 أىواء كاتبع فهمها ُب ضل كمن بكما٥با، إدراكها بدكف البشر حياة تستقيم ال الٍب
 ٩بلوءة كا٤بعرفة، الفهم من فارغة حياتو كابتت كجوده، غاية أبطل فقد الكتاب أىل

 كذاؽ حبلكهتا طعم فمن كطبلكة، كنعيم كحبلكة لذة كللعبادة...كالظلمة اب١بهاالت
 كإف كرٰبانو، راحتو تصّب ألهنا أبدان  عنها ينفك ال فهو كعشقها، هبا تعلق لذهتا
 دمحم سيدان ىو كأنوارىا، أسرارىا كشهد هبا نعم من كأكرب حبلكهتا، ذاؽ ذائق أعظم
 كاآلخرين، األكلْب كأتقى الصا٢بْب، كسيد العٌباد إماـ العا٤بْب، رب صلوات عليو
 من نصيبهم انلوا احملمديوف كا٤بٌتبعوف «أان ابهلل كأعلمكم أتقاكم إفٌ »3 قولو بنص
 كآاثر نورانية صبغة كللعبادات...مراتبهم حسب على الطاعات كنعيم العبادات لذة
 العبودية دائرة ُب كتدخل تصفو حٌب كاألاننيات الرعوانت من هتذهبا النفس ُب

 فأعِب»3 ا١بنة ُب مرافقتو سألو ٤با لربيعة الربية سيد قاؿ كما الربوبية مقاـ لسلطاف
 ﴾ففركا إٔب هللا﴿ قولو على معطوؼ اآلية ُب كالكبلـ «السجود بكثرة نفسك على
 ال أنو مع! سواه ٤با ابلطلب كيتوجو مواله، من العبد يفر أف العجائب أعجب كًمن

 أحد قاؿ. بو إال لو قياـ كال منو إال لو كجود ال إذ عنو، لو ٧بيد كال منو لو انفكاؾ
 خلق ُب كالطمع هللا، معاصي ُب ا١بوارح إرساؿ3 ثبلث ُب البصّبة عمى3 العارفْب

  .هللا بطاعة كالتصنع هللا،

دعوة نوح كىود  تلخصت وجزةا٤بعبارة ىذه الُب  ﴾إلو غّبهاعبدكا هللا ما لكم من ﴿
كمدلوؿ الصيغة األكٔب3 األمر بعبادة هللا، كالعبادة  ،كصاّب كشعيب عليهم السبلـ

ال تقـو إال إذا كاف ا٢بكم هلل كحده، كمدلوؿ الصيغة الثانية3 النهي عن عبادة غّب 
الدالة على االستغراؽ كالتوكيد، كا٤بدلوؿ الثا٘ب ىو مقتضى  (ًمن)هللا كأٌكد ذلك بػ

، كقد اقتضت حكمة  ا٤بدلوؿ األكؿ كمفهومو كلكن األكؿ منطوؽ، كاآلخر مفهـو
هللا ُب بياف ىذه ا٢بقيقة الكبّبة عدـ االكتفاء اب٤بفهـو ُب النهي عن عبادة غّب هللا 
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هومان كمتضمنان ُب األمر كتقرير ىذا النهي عن طريق منطوؽ مستقل، كإف كاف مف
األكؿ، كىذه طريقة ا٤بنهج القرآ٘ب ُب تقرير تلك ا٢بقيقة بشطريها3 عبادة هللا، كعدـ 
اإلشراؾ بو، كمن ٍب جاء النص القرآ٘ب ابألمر كابلنهي معان بصيغة ال تبقى معها 
ثغرة ينفذ منها الشرؾ ُب صورة من صوره الكثّبة، كالبشرية ُب حاجة إٔب النص 

 ع على شطرم ىذه ا٢بقيقة سواء.القاط

 كجو ﴾كال نكلف نفسا إال كسعها كلدينا كتاب ينطق اب٢بق كىم ال يظلموف﴿
اب موسى كذكر بعده ابن مرٙب ذكر كت ٤بٌا تعأب هللا فأ قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ

 ٨بتلفة أدايانن  كجعلوه دينهم أمر عواقطَّ  إسرائيل الذين كما حصل من أمر بِب كأمو
أسفاران  ا٥ب كجعلواالتوحيد  مشرب لصرافة ا٤بنافيةىذه األدايف اقتسموا ك اٙباده  مع

قرٌين ابلربوبيةكأنشؤكا أحزاابن 
ي
 ؛ ذٌيل ذلك ابلتنويو كالتفخيم بشأف العارفْب اب٢بىكىمية ا٤ب

 برهبميؤمنوف كالذين ىم  رهبممشفقوف كالذين ىم آبايت  رهبمالذين ىم من خشية 
ال يشركوف، كالتعرض لوصف الربوبية مع اإلضافة إٔب ضمّبىم لئليذاف بكماؿ 
كقوفهم على حقيقتو، كما طلب منهم إال تكليفان ال يشق عليهم، ك٤براعاة ىذا ا٤بعُب 

 إال نفسان  نكلف كال﴿ قولو ُب كالكبلـ ﴾كلدينا كتاب ينطق اب٢بق﴿عطف قولو 
 ذلك ُب ما مع التوحيد أىل على االعتذار تيسّب كىو الزمو منو مراد خرب ﴾كسعها

 كتسجيل خصاصة، أك لعجز غّبىم يلحقوا ٓب الذين ا٤بنكسرة ا٣بواطر جرب من
 عن غمرة ُب قلوهبم ألف معذرهتم كقطع بينهم أمرىم تقطعوا الذين على الكذب

 األليم العذاب لتلقى تفيق حٌب الشهوات ُب الندفاعها احمليي نوره ٲبسسها ٓب ا٢بق
 .كالتحقّب التوبيخ معو كتلقى

 الجاهلون أيها أعبد تأمروني اهلل أفغير قل

 ككربايء هللا توحيد من الكرٲبة السورة مطلع ُب جاء ما ٤بضموف مقرر استئناؼ آليةا
 حيث مقطعها، إٔب السورة مطلع من الكبلـ مدار عليو الذم كجل عز ربوبيتو
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 جامع ألنو القرآف بشأف ابلتنويو كذلك للمقصود كا٤بقدمة ىو ٗبا ابتدئت
 الشرؾ كإبطاؿ كالعبادة ا٢بكم ُب تعأب هللا تفرد إثبات حوؿ ٙبـو الٍب ألغراضها

 من ضرابن  كنفى كأكاذيبهم، إلشراكهم ا٤بشركْب لبلتتع تعأب أبطل ٍب فيهما،
 بدالئل كحدانيتو على سبحانو كاستدؿ كلدان، هلل أف زعمهم كىو اإلشراؾ ضركب

 استدؿ ٍب بو، انفراده ا٤بشركوف ينكر ال ٩با كالسفلية العلوية العوآب إبٯباد تفرده
 ذلك كٚبلل الضر، يصيبهم ما عند تعأب إليو التجاؤىم كىو فعلهم من بدليل عليهم
 بو جاءت الذم ىو التوحيد دين أف على كالتنبيو ا١بهل، كمذمة العلم برفعة التنويو
 البعث كإثبات ابلغابرين، حل ما اب٤بشركْب ٰبل أف من كالتحذير قبل، من الرسل
 ىذه قامت ك٤با...أنفسهم على اإلسراؼ عن لئلقبلع ا٤بشركْب كدعاء كا١بزاء

 إٔب ا٤بسلم دعوا قد ا١بهلة ككاف الظبلـ دايجّب فا٪بابت األعبلـ قياـ الدالئل
 تسبب ٥با، عبادة عليها اإلقرار ككاف ياأل٩ب يثاؽا٤ب ُب أقاموىا الٍب آب٥بتهم اإلقرار

 ﴾ا١باىلوف أيها أعبد أتمرك٘ب هللا أفغّب قل﴿ بقولو بو يصدعهم ٗبا أمره ذلك عن
 ُب حالوه أهنم إٔب إشارة اإلدغاـ كلعل ﴾أتمركنِب﴿ األصل على النونْب إبظهار كقرئ

 ييقصد كالتعنيف كالتوبيخ للتقريع كاالستفهاـ! كا٣بداع ا٤بكر سبيل على آ٥بتهم أمر
 معموالن  كاف لو الثواب إٔب يؤدم كاف الذم العمل ٕببوط لوعيدىم التوطئة منو

 ليحبطن أشركت لئن قبلك من الذين كإٔب إليك أكحي كلقد﴿ التوحيد أصوؿ على
 إٔب ا٣بطاب توجيو أسلوب على جرل كالكبلـ ﴾ا٣باسرين من كلتكونن عملك
ا٤براد هبا  أف توىم من التقليد ربقة ُب كقع كقد إليو، أرسل من كا٤براد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ

الجتماعنا على عصمتو من الوقوع فيما ٱبالف بو األدب فضبلن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
 بليغان  إٯبازان  اآلايت تضمنت كقد. عن كقوعو ُب مثل ما ذكر ُب اآلية من الشرؾ

 غيب من إال يصدر ال هللا غّب بعبادة األمر كاف ك٤با عظيمان، كإنذاران  ككعيدان  ككعظان 
 اب١بهل كصفهم كإ٭با ﴾ا١باىلوف أيها﴿ فقاؿ ذلك ا٤بقتضي ابلوصف انداىم جاىل،

 السموات ٤بقاليد كمالكان  فيها كمتصرفان  لؤلشياء خالقان  بكونو اإللو كصف تقدـ ألنو
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 ا٤بقدسة الشريفة الصفات بتلك ا٤بوصوؼ اإللو عبادة عن أعرض كمن كاألرض،
 عن كاستكرب عليو مزيد ال مبلغان  ا١بهل ُب بلغ فقد هللا مع ا٤بخلوقات ىذه كأشرؾ
 ىو ما ذكر ا٤بقدمات ىذه قدَّـ ٤با تعأب أنو كاعلم! لو حدَّ  ال استكباران  التوحيد
 إبطاؿ -كهللا أعلم  - منو كا٤براد ﴾الشاكرين من ككن فاعبد هللا بل﴿ فقاؿ ا٤بقصود
 ال3 قاؿ كأنو آب٥بتهم، اإلقرار من بو أمركا ًلما كرىد   أحوا٥بم من كالتحذير كبلمهم

 كتقدٙب غّبه إٔب تلتفت كال هللا فاعبد عاقبلن  كنت إف بل بعبادتو، أمركؾ ما تعبد
 من لو ٤با شكران  إال تقع أف ٲبكن ال عبادتو كانت ك٤با ا٢بصر، إلفادة ا٤بعموؿ

 من ككن﴿ بقولو ذلك على نبَّو كاجب، ا٤بنعم كشكري  كالحقان  سابقان  النعم عمـو
 .ا٣ببلئق خّب ُب جعلك ألنو الوصف ىذا ُب العريقْب أم ﴾الشاكرين
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ما هو الشرك  :بعالفصل السا
 الذي وقع فيه بنو إسرائيل؟

جانب ألكلياء الشيطاف أف بِب
ي
 اعلم أيها ا٤بوٌحد احملمدم ا٤بنكشف ٕبقية القرآف ا٤ب

 شركاء و التإب3 األكؿ3على النحكجعلوا لو تعأب شريكْب إ٥بْب اثنْب اٚبذكا إسرائيل 
كالشدة للقوة  كىو نعت ابلبنْب ! ككصفوا ا١بنإبليس كجنوده ا٤براد هبم3ك ا٢بكم 

 ! ككصفوا ا٤ببلئكةوفالنبيا٤ببلئكة ك  كا٤براد هبم3 العبادة شركاءكالثا٘ب3  .كالصبلبة
 كثّبان لوا  ضأضلوا ك ك  -كهللا أعلم  - الضعفك  كىو نعت للعجز كالوىن البناتبػ

  األلوىية كالربوبية كأثبتوا ٥بمعن اإلسبلـ إٔب عبادة ا٤ببلئكة كالنبيْب  ا أتباعهمكصرفو 
 ﴾كقالت اليهود عزير ابن هللا كقالت النصارل ا٤بسيح ابن هللا﴿كما حكى تعأب 

كقد أثبت هللا تعأب  ﴾كال أيمركم أف تتخذكا ا٤ببلئكة كالنبيْب أراباب﴿ كقاؿ سبحانو
إف هللا لو ﴿ لنفسو ا٤بلك ا٤بطلق كالسلطنة القاىرة كالبسطة الغالبة فقاؿ عز كجل

 ﴾كما لكم من دكف هللا من كٕب كال نصّبملك السماكات كاألرض ٰبيي كٲبيت 
كما لكم من دكف هللا أٓب تعلم أف هللا لو ملك السماكات كاألرض ﴿ ك٫بوه قولو تعأب

ما لكم من كٕب أم ُب العبادة كا٢بكم هم آ٥بتإٲباء إٔب  اآلية كُب ﴾نصّبمن كٕب كال 
من ا٤ببلئكة كالنبيْب، كالنصّب3  فالوٕب ىنا كال نصّب ينصر كيدفع، ،كينفعيشفع 

يـو ال يغِب مؤب عن مؤب شيئا كال ﴿، كنظّبه قولو تعأب إبليس كجنوده من اإلنس
 تخذهم عن كٕب يغِب ال أنو كا٤بعُب كاحد العرب كبلـ ُب كا٤بؤب كالوٕب ﴾ىم ينصركف

 القوم بلى غى  عنهم يدفع االستطاعة شديد انصر ينصرىم كال الشفاعة ُب شيئان 
 نفي ليعم اجملهوؿ إٔب "ينصركف" فعل كبِب ،غالب يدفعو ال الغالب ىو فاهلل عليهم

شرؾ ا٢بكم  يقرركفبنو إسرائيل ىم اليـو  كىا .العبارة إٯباز مع اإلنس كا١بن
ا٤بسلمْب  ٣بداعإبصدار فتاكل ككتب ُب توحيد العبادة  خبيثان  ينتهجوف أسلوابن ك 

األفبلـ  من خبلؿ اب٤ببلئكة كاستهزؤكا !شرؾالعلى ٭بطية  واكبذلك حافظ
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ر ا١بن ظهكتي  !لطيفة ترتدم أهبى ا٢بلل أنثىظهر ا٤ببلئكة ُب صورة السينمائية الٍب تي 
 يدةعد ضعاجهم هللا ُب القرآف ُب مواقد حك خارقة!  قول ذكم أشداءبصورة رجاؿ 

م من خبلؿ آايت كاضحات تصور هت عظم جرمهم كسفاىة عقو٥بم كفساد فطر ٌْب كب
 عزير اليهود كقالتالقوؿ " ىذا إضافةكاعلم أف  ا٤بعركة بْب عآب ا١بن كعآب ا٤ببلئكة.

 فما آابئهم إٔب ٥بم إضافة ىو إليهمكأمثالو  "هللا ابن ا٤بسيح النصارل كقالت هللا ابن
 ٗبوهتم فيهم كانت الٍبجرثومة الشرؾ كالشر  األرض من انقطعت كال اآلابء مات

 طبيعة، كفساد سوءلـؤ ك  من عنهم عرؼ ما بكل األبناء ىؤالء ُب أحياء ىم بل
 هللا آبايت ككفر عناد من عليو ىم ٩با شىء ُب سلفهم عن خلفهم ٱبتلف ال كاحدة
 خاطبهم الذين ىم الكرٙب القرآف ٱباطبهم الذين األبناء فهؤالء كنعمو آبالئو كمكر
 ما كل كُب ىؤالء األخبلؼ كدمحم عليو كعليهم صلوات هللا كعيسىكداكد  موسى

كنفاؽ كغدر كعداكة كٛبرد كتعنت كاستهزاء كمكابرة كعصياف  عناد من آابئهم ُب
 .ككفر

 ﴾كافرين بشركائهم ككانوا شفعاء شركائهم من ٥بم يكن كٓب﴿

 كزايدة البياف ألجل ذلك بتفصيل أتبع السوآل؛ ا٤بستهزئْب عاقبة أف أخرب ٤بٌا
 شفعاء شركائهم من ٥بم يكن كٓب اجملرموف، يبلس الساعة تقـو كيـو" التهويل فقاؿ

 -يعِب من ا١بن كاإلنس  - بشركائهم  ككانوا  -كالنبيْب  ا٤ببلئكة من يعِب -
كىو كقولو "ٍب يـو القيامة  يـو بشركة إبليس كجنوده يكفركف أهنم أم" كافرين

 إفبلسهم يتبْب اليـو ذلك ُبك  "كيلعن بعضكم بعضا القيامة يكفر بعضكم ببعض
 للمجـر يكوف الساعة تقـو يـو يعِب حّبة مع أيس كاإلببلس إببلسهم، كيتحقق

 كمثل انفطار أشد فؤاده ينفطر فإنو ابليأس انقطع إذا الطمع أف كذلك ٧بّب أيس
ا١بند  كحواليو ُب أرض يكوف من ثلمى ك ل اجملرمْبثى مى ك  اإلببلس ىو اليأس ىذا

 راد يرده ال عدك ٗبجيء صادؽ فيخربه كيباىي بو يفتخر ما كلديو كا٤ببلىيكا٢برس 
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 عليو فيتحتم طريقان  ا٣ببلص إٔب لو يَبؾ كال ريقان  بلعويي  ال جاءه إذا صاد يصده كال
 ٗبا يشتغلف ٦بّب كانصر أان لك الشيطاف لو فيقوؿ ا٣ببلص طريق بسلوؾ االشتغاؿ

 كاستيفاءكإنكار بعثو كنشوره  ككفره شركوعلى  قيميك  غيو على يستمرك  فيو وى
 منكر  األىواؿ من يراه ما فأكؿ بو كٰبيط ا٤بوت فيأتيو غركره على ان معتمد مبلذه

 كالريح كأصواهتما ا٣باطف كالربؽ أعينهما غليظاف فظاف أزرقاف أسوداف كنكّب 
 فيبقىفأكؿ ما يسأالنو عن الربوبية مرزبة من حديد ٥با شعبتاف  معهما العاصف

 الثقبلف إال شيء كل يسمعها شهقة فيشهق ضربة مفتقران فيضربونو آيسان  متحّبان 
 الكربل الطامة جاءتو إذا حٌب ٱبزيو عذاب كأيتيو صوتو يسمع من كل نولعكي

 إٔب ٯبد فبل من اعتقد شفاعتهم كإحراؽ من طلب نصرهتم تربؤ أرتو ما فأكؿ
 أشد كيبلس إايس أم حينئذ فييأس ا٢بريق عذاب عليو كٰبق طريق من ا٣ببلص
 .إببلس

 ويجعلون لما ال يعلمون نصيبًا مما رزقناهم!

كٯبعلوف ٤با ال يعلموف نصيبا ٩با رزقناىم اتهلل لتسألن عما كنتم تفَبكف، كٯبعلوف ﴿
سبحانو ك٥بم ما يشتهوف، كإذا بشر أحدىم ابألنثى ظل كجهو مسودان  هلل البنات

كىو كظيم، يتوارل من القـو من سوء ما بشر بو أٲبسكو على ىوف أـ يدسو ُب 
بٌْب ىنا ابلدالئل  اذ إ٥بْب اثنْب؛هنى تعأب عن اٚب ٤بٌا ﴾الَباب أال ساء ما ٰبكموف

طريقة بِب  رة رشدىا، كشرحى القاىرة جهل آ٥بة ا٢بكم كاستغبلؽ عقلها كاستطا
مع هللا كفصَّلى أفعا٥بم...فاإلشراؾ األكؿ3 أهنم أشركوا ا٢بكم آ٥بة  إشراؾإسرائيل ُب 

آ٥بة ُب ا٢بكم ككصفوىا ابلذكورة كالقوة كالقدرة كجعلوا ٥با حظان ٩با أنعم بو تعأب 
اتهلل "ء و يسأ٥بم عن ىذه ا١برٲبة النكراتعأب عليهم! كقد أقسم تعأب بنفسو أن

الثا٘ب3 أهنم  كىذا هتديد شديد ككعيد رعيب. كاإلشراؾ ف"لتسألن عما كنتم تفَبك 
 !ألنفسهم يرضوا ٓب ٗبا هلل فرضوا هللا بنات ا٤ببلئكة زعموا أف إذ ٯبعلوف هلل البنات
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 أىل قوؿ ذلك على ٞبلهم الذمفغّبىم كأما كأىل الكتاب ىم ا٤بقصود ابتداء 
كما   البنات لو يكوف الولد لو يكوف ما أف فرأكا ابلولد هللا كصفوا حيث الكتاب

 ما قاؿكا٤ببلئكة ابألنوثة   همكصف ذلك كيستتبعذكره اإلماـ ا٤باتريدم ُب تفسّبه. 
كإ٭با أطلقوا عليها لفظ  ﴾كجعلوا ا٤ببلئكة الذين ىم عباد الرٞبن إاناث﴿سبحانو 

التأنيث للتحقّب كالضعف فهذا سبب إقدامهم على ىذا القوؿ الفاسد كا٤بذىب 
تعجيب من جرائتهم على تلك  ﴾ك٥بم ما يشتهوف﴿الباطل! كا٤بقصود من قولو 

بوصف حا٥بم حيث ٯبعلوف ما  تبعوذكر تعأب ما نسبوه إليو أ ٤بٌاالعظيمة! ك 
من ا٥بوف كا٢بقارة هلل ا٤بتعإب! فمدار ا٣بطأ جعلهم  يتحاشوف عنو كما شأنو عندىم

هلل سبحانو الصنف احملقر مع إابئهم إايه، كإذا ثبت ىذا فالشيء الذم بلغ 
االستنكاؼ منو إٔب ىذا ا٢بد العظيم كيف يليق ابلعاقل أف ينسبو إللو العآب 

فعلهم كسوء ا٤بقدس العإب عن مشاهبة ٝبيع ا٤بخلوقات؟ ٍب ذٌيل الكبلـ ابستقباح 
للذين ال يؤمنوف ابآلخرة مثل السوء كهلل ا٤بثل ﴿كجاء التعقيب بقولو  حكمهم،

جواابن عن مقالتهم السابقة كقد جرل ا١بواب على  ﴾األعلى كىو العزيز ا٢بكيم
ما يسمعوف كبلمان منكران كجاء الرٌد بتحقّبىم على ما  استعماؿ العرب ُب الرٌد عند

الضعف كمن ىذا الصنف احملٌقر عندىم، كالغرض من التمثيل ينسبونو إٔب هللا من 
تشنيع مقالتهم كاستحالة صدقها ٕبسب العرؼ، ٍب زايدة التشنيع أبهنم رضوا هلل ما 

 حكى ٤باىو كصفو تعأب ببل شبيو كال نظّب، ك كا٤بثل األعلى  ال يرضونو ألنفسهم!
 أنو بْبَّ  ،سبحانو لو دالتول كنسبة الشرؾ من ارتكبوه ما عظيم الكفار عن تعأب

 ما بظلمهم الناس هللا يؤاخذ كلو﴿ كرٞبتو لفضلو إظهاران  ابلعقوبة يعاجلهم كال ٲبهلهم
 يستأخركف ال أجلهم جاء فإذا مسمى أجل إٔب يؤخرىم كلكن دابة من عليها ترؾ

؟ الصا٢بوف كفينا أهنلك ُب الصحيحْب3ما جاء  نظّب كىذا ﴾يستقدموف كال ساعة
 ظلموا الذين تصينب ال فتنة كاتقوا﴿ كُب التنزيل العزيز «ا٣ببث كثر إذا نعم»قاؿ3 
 لناساب كٰبتمل أف يكوف ا٤براد ﴾العقاب شديد هللا أف كاعلموا خاصة منكم
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 ا٤بشركْب من ذكرىم تقدـ الذين بظلمهم" الناس هللا يؤاخذ كلو" قولو ُب ا٤بذكوركف
 الكافر 3ابلدابة ا٤براد، ك ليسوا مشركْب بدليل أف كل الناس البنات هلل أثبتوا الذين

تعأب ٍب أعقب  ﴾أضل ىم بل كاألنعاـ أكلئك﴿حسبما ينبئ عنو قولو سبحانو 
كٯبعلوف هلل ما ﴿بتفظيع مقا٥بم كتبشيع عملهم كتقبيح صنيعهم مع الوعيد كالتهديد 

يكرىوف كتصف ألسنتهم الكذب أف ٥بم ا٢بسُب ال جـر أف ٥بم النار كأهنم 
أهنم مقٌدموف ال جـر  البنْب ٥بم أف كيزعموف البنات هلل كٯبعلوف أم ﴾مفرطوف

 استحقاقا النار أىل أشد ألهنم معٌجل هبم إٔب النار أم فرط للذين يدخلوف بعدىم
 أبو كقرأهاالفَباء على هللا تعأب  ُب مفرطوف أم ﴾طوفمفرً ﴿كقرئ بكسر الراء  ٥با

 سوء ُب ككفرىم حا٥بمٍب نظَّر تعأب ، ا٤بضاعف طفرَّ  من مشددة الراء بكسر جعفر
اتهلل ﴿ الشيطاف استهواىم الذين قبلهم من الضالة األمم ٕباؿ كأحكامهم أعما٥بم

ـ ك٥بم يو لقد أرسلنا إٔب أمم من قبلك فزين ٥بم الشيطاف أعما٥بم فهو كليهم ال
 ا٤بوجو إٔب ال اب٣برب ا٤بقصودين إٔب فيو منظور ابلقسم ا٣برب أتكيدك ﴾عذاب أليم

 تعأب قولو ُب التفريع ىو القسم كمصب ذلك ُب يشك ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ألف ا٣برب إليو
 على مفرعة تكوف أف ٯبوز "اليـو كليهم فهو" كٝبلة" أعما٥بم الشيطاف ٥بم فزين"

 للتنظّب االستئناؼ ٝبلة من ا٤بقصود ىو التفريع يكوف أف على بتمامها القسم ٝبلة
 معادم اختبلؼ من مانع كال السياؽ بقرينة رينا٤بنظًٌ  إٔب عائدان  كليهم ضمّب فيكوف

 أمرىم متوٕب أم اليـو ا٤بشركْب كٕب فالشيطاف3 كا٤بعُبالقرينة  مع متقاربْب ضمّبين
 على ردان  غّبه اليـو ٥بم كٕب ال أم أعما٥بم ٥بم زين إذ قبلهم من األمم كٕب كاف كما

 إٔب أرسلنا لقد3 كالتقدير االحتباؾ شبو الكبلـ ُب كيكوف ا٢بسُب ٥بم أف زعمهم
 اليـو ا٤بشركْب كٕب كىو حينئذ كليهم فكاف أعما٥بم الشيطاف ٥بم فزين قبلك من أمم
 معهود زماف ُب مستعمل "اليـو" كقولو، قبلهم من كٕب كاف كما أعما٥بم ٥بم يزين
 زمن إٔب ٥بم كاليتو استمرار عن كناية كىو اآلف كليهم فهو أم ا٢بضور بعهد

كاف الكبلـ السابق   ٤بٌاك . قالو صاحب التحرير كالتنوير. قصد بدكف مطلقان  ا٤بتكلم
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كما أنزلنا عليك الكتاب إال ﴿ قولوثار اختبلؼ، حىسين التعقيب بموضع غرابة كم
قضية الشرؾ  تعأبكقد قرف  ﴾لتبْب ٥بم الذم اختلفوا فيو كىدل كرٞبة لقـو يؤمنوف

الكبلـ ُب ك ، الوحدانية جادة عن ا٫براؼو  بقضية إنكار اآلخرة ألهنما ينبعاف من
 فإايم كاحد إلو ىو إ٭با اثنْب إ٥بْب تتخذكا ال هللا كقاؿ﴿اآلية متصل بقولو تعأب 

 .العبادة كشرؾ ا٢بكم شرؾ إبطاؿ تضمنت التثنية كصيغة ﴾فارىبوف

 ﴾كاف هلل أف يتخذ من كلد سبحانو  ما﴿

ادعاؤىم الولد إ٭با كاف لصرؼ البشر عن الغاية الٍب خلقوا ٥با كإفساد نظاـ عا٤بهم 
اطل إٔب شرؾ العبادة إلباسان للحق ابلب ا٢بكميةُب رقاهبم، كصدىم عن  كالتحكم

كقل ا٢بمد هلل ﴿سورة بِب إسرائيل كما أشارت  كمنازعة هلل ُب حكمو كسلطانو
سورة الكهف  كبذلك افتتحت ﴾ذ كلدا كٓب يكن لو شريك ُب ا٤بلكالذم ٓب يتخ

 قصة أصحاب الكهف معرض على من زعم أف هلل كلدان ُب حيث استهلت ابلنكّب
 عليو كا٤بنزؿ الفرقافتعأب  ذكر ك٤با ﴾كال يشرؾ ُب حكمو أحدا﴿الٍب ذيلت بقولو 

 ملك لو الذم﴿ فقاؿ سبحانو ا٤بنزؿ بوصف ذلك أتبع اإلٝباؿ، طريق على
 شيء كل كخلق ا٤بلك ُب شريك لو يكن كٓب كلدا يتخذ كٓب كاألرض السماكات

 كاٚبذكا﴿ فقاؿ أشار إٔب استهجاف اٚباذىم آ٥بة ُب العبادة كا٢بكم ٍب ﴾تقديرا فقدره
 كال نفعا كال ضرا ألنفسهم ٲبلكوف كال ٱبلقوف كىم شيئان  ٱبلقوف ال آ٥بة دكنو من

انزعوا كا٤بؤمن يعجب من ىؤالء ا٤بستخلفْب كيف  ﴾نشورا كال حياة كال موات ٲبلكوف
كقد عجزت ا٤ببلئكة ا٤بقربوف أف تكيف  !نسبوا الولدية لو تعأبهللا تعأب ُب ملكو ك 

صفة رب العا٤بْب فهم خشوع خضوع خنوع ُب حجرات سرادقات العرش ٧ببوسوف 
أف يتأملوا ساطع النور األكىج، يضجوف حوؿ عرشو ابلتقديس ضجيجان كيعجوف 
ابلتسبيح عجيجان ابىتوف راىبوف خائفوف مشفقوف كجلوف ُب عآب األنوار كمنازؿ 

دا ٥بم من عظيم القدرة كمشوخ الرفعة، فكيف يليق القوؿ ابدعاء األسرار ٤با ب
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٪بد فيها من  ﴾ألكم الذكر كلو األنثى﴿الولدية؟ كإذا رجعنا إٔب صيغة االستفهاـ 
ما يليق اب٤بستهزئْب ا٤بكذبْب بعمـو ما نزؿ من  تسفيو كالتهكم كالسخريةاإلبطاؿ كال

اليقْب، إذ بدلوا التوحيد كاٚبذكا الكتب ا٤ببينة ٤بعآب الدين كمراسم التوحيد ك 
، ٍب جعلوا هلل ُب ديكر ن كاإلنس ُب ديكر ا٢بكم كالسياسةألنفسهم أرابابن من ا١ب

، القبوؿ احملتمة الشفاعة حق ٥بم أف اعتقدكا ك من ا٤ببلئكة كالنبيْبالعبادة أرابابن 
كٔبى فكاف ا٤بعُب3 أخصصتم هللا ابإلانث كالضعف دكف ا٢بكم كالسلطاف، كهللا أ

ابلفضل كالكماؿ؟ فكاف ُب ىذا زايدة تشنيع لكفرىم...كُب الصيغة التهكمية 
إبطاؿ آل٥بتهم بطريق الفحول، ٍب ذكر تعأب دالئل العظمة اإًل٥بية إببطاؿ آ٥بتهم 
أعضاء األمم ا٤بتحدة الذين شاقوا هللا فيهم ككضعوا ٥بم أ٠باء ما ٥با حقائق كليس 

كما ىو إال كذب ككضع  !ة أضعف منهمبل زعموا أف ا٤ببلئك ىذا فحسب
التهكم  ﴾فاستفتهم ألربك البنات ك٥بم البنوف﴿مستحدث منحوؿ! كا٤براد بقولو 

عليهم بصورة االستفتاء إذ يقولوف3 كلد هللا، على أهنم قسموا قسمة ضيزل حيث 
كقد جاؤكا ُب مقا٥بم جعلوا هلل ما يكرىوف كىم يرغبوف البنوف كيكرىوف البنات! 

بثبلثة أنواع من الكفر3 أحدىا3 أهنم أثبتوا التجسيم هلل ألف الوالدة من أحواؿ ىذا 
األجساـ. الثا٘ب3 أهنم جعلوا للمبلئكة ا٤بقربْب كصف األنوثة كىم يتعّبكف أبيب 
اإلانث. الثالث3 تفضيل أنفسهم على رهبم حْب جعلوا أكضع ا١بنسْب لو كأرفعهما 

ذكر تعأب  ٤بٌاك  ﴾لبنات سبحانو ك٥بم ما يشتهوفكٯبعلوف هلل ا﴿كما حكى تعأب   ٥بم،
ألكم الذكر كلو ﴿آ٥بتهم على كجو التهكم أتبع ذلك ابستفهاـ حافل ابإلنكار 

أم أفضلكم على جنابو فخصكم ابلعظيم احملبوب ا٤بستحسن على كجو  ﴾األنثى
ا٣بلوص، كآثر لذاتو األخس ا٢بقّب ا٤بذمـو بزعمكم؟ ككجو اتصاؿ ىذه اآلية ٗبا 

جربيل عليو السبلـ ما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذكر ُب صفة الوحي كمشاىدة رسوؿ هللا  ٤بٌابلها أنو ق
كمنازؿ الزلفى الٍب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدؿ على شؤكف جليلة من عظمة هللا تعأب كشرؼ رسولو 

ت حظي هبا كالعركج ُب ا٤بنازؿ العليا، كمكانة جربيل عليو السبلـ إذ كصف بصفا
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القوة كالكماؿ كمنازؿ العزة، كاف ذلك ٩با يثّب موازنة ىذه األحواؿ الرفيعة ٕباؿ 
آ٥بتهم الٍب ال ٛبلك تصرفان كال يعرج هبا إٔب رفعة فكاف ىذا التضاد يقتضي تعقيب 
ذكر تلك األحواؿ بذكر أحواؿ ىاتو فانتقل الكبلـ من غرض إثبات شرؼ 

ات هللا كإبطاؿ إشراكهم مع هللا ُب العبادة، ا٤ببلئكة إٔب إبطاؿ ما كصفوىم أبهنم بن
أفرءيتم البلت كالعزل، كمناة الثالثة ﴿كٙبقّب أمر شركائهم ا١بن كمناط التحقّب قولو 

أم كيف تركف آ٥بتكم ًلما كيصف ُب عظمة هللا تعأب كمكانة مبلئكتو؟  ﴾األخرل
كىذا هتكم هبم كإبطاؿ لقوة شياطينهم بطريق الفحول كما جاء ُب التنزيل العزيز 

 يشمل الكبلـ كظاىر ﴾إف يدعوف من دكنو إال إاناث كإف يدعوف إال شيطاان مريدا﴿
 لكل كاف أنو ا٢بسن عن ركمتبوعْب، ك كا٤ب كْب السابقْب كا٢باضرين، كالتابعْبا٤بشر 
 عليو ٯبعلوف ألهنم فبلف بِب أنثى كيسمونو يعبدكنو صنم العرب أحياء من حي

 بيت ٥بم كاف 3ثقيف كفد حديث كُب. ابلنسواف يفعلوف كما الزينة كأنواع ا٢بلي
 أيب عن كركم .ا٤بغّبة ىدمو أسلموا فلما تعأب هللا بيت بو يضاىئوف الرَّبَّة يسمونو

 أحياانن  كتكلمهم للسدنة تَباءل شيطانة صنم كل ُب كافأنو قاؿ3   كعب بن
 رب﴿ك٫بو ىذا قولو تعأب  .إاناثن  إال دكف من يعبدكف ما أهنم سبحانو أخرب فلذلك

كاف فيما جرل من كىصًف   ٤بٌاك كما سيأٌب بيانو... ﴾الناس من كثّبا أضللن إهنن
عظمة جربيل إشعار بسعة قدرة هللا تعأب كعظيم ملكوتو أردؼ إببطاؿ قوة 
شياطينهم أبهنا أقل ٩با يؤملوف من نصرهتا إذ تلك أكىاـ ال حقائق ٥با كلكن 
اخَبعتها ٨بيبلهتم ككضعوا ٥با أ٠باء ما ٥با حقائق، كقد قٌرر ىذا ا٤بعُب كأكده بقولو 

اء ٠بيتموىا أنتم كآابؤكم ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف إف يتبعوف إال إف ىي إال أ٠ب﴿
كا٤بعُب أف ىذه اآل٥بة أحقر كأخس من أف يوضع ٥با اسم  ﴾الظن كما هتول األنفس

، كعرٌب عن اآل٥بة أبهنا أ٠باء أم ىي ٦بٌرد أ٠باء ليست ٥با القوة كهللا أعلم لضعفها
الٍب اعتقدكىا ككضعوا ٥با األ٠باء كا٤بواثيق ابتغاء العزة كالغلبة، فبذلك كانت تلك 
األ٠باء ا٤بوضوعة ٦برد ألفاظ النتفاء النصرة الٍب كضعوا األ٠باء ألجلها، كىم إ٭با 
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كوف اإل٥بية جزءان من ا٤بسمَّى ا٤بوضوع لو االسم كضعوا ٥با األ٠باء كعبدكىا ابعتبار  
كىو الداعي إٔب التسمية، فلما كانت ا٤بعا٘ب ا٤بقصودة من تلك األ٠باء منتفية  
كانت األ٠باء ال مسٌميات ٥با بذلك االعتبار...كقد نفى سبحانو أف تكوف ٥بم 

إف ﴿ حجة على زعمهم كأثبت أهنم استندكا فيما يزعمونو إٔب األكىاـ كالظنوف
أم ما ٙببو نفوسهم من آ٥بة اٚبذكىا ُب األمم  ﴾يتبعوف إال الظن كما هتول األنفس

ا، كغركرىم أبهنا تنصرىم ا٤بتحدة! كتفعيل مؤٛبراهتا كمؤامراهتا كإعداد عتادىا كعدهت
 كما قاؿ عز كجل  ا٘ب ٧ببوبة ٥بم يعيشوف ُب غركرىافتلك ظنوف كأكىاـ كأم مكٛبنعه

كهللا  -كا٤بقصود  ﴾ف من دكف هللا شركاء إف يتبعوف إال الظنكما يتبع الذين يدعو ﴿
إذ ٱبامرىم بعض الشك ُب صدؽ ما  أتييس ا٤بشركْب من نصرة آ٥بتهم -أعلم 

توٌعدىم هللا بو من ا٥بزٲبة كالعذاب، ٍب يغالطوف أنفسهم كيسٌلوف قلوهبم أبنو إف 
ٙبقق ذلك سيجدكف من آ٥بتهم التأييد كالدفع كالنصرة كيقولوف ُب أنفسهم3 ٤بثل 
ىذا اٚبذانىم، فسيق ىذا الكبلـ لقطع رجائهم منهم ابالستدالؿ على أهنم دكف ما 

كالنتيجة للجملة  ء"كما يتبع الذين يدعوف من دكف هللا شركا"ة هبم، كٝبلظن ي
، األكٔب إذ ا٤بعُب أف ا١بميع ملك هلل، كاتباع ا٤بشركْب شركاءىم اتباع خاطئ ابطل

 على الواضح ا٥بدل رهبم من جاءىم قد أنو كا٢باؿ ذلك يفعلوف أهنم العجبك 
 بعنواف ا١ببللة عن كالتعبّب ﴾ا٥بدلكلقد جاءىم من رهبم ﴿الناصح  الرسوؿ لساف
 فكاف طاعتو ٘بب ٩بن أنو مع ا٥بدل ٠باع عن تصا٩بهم من التعجيب لزايدة رهبم

 بيده الدارين أمور أف تعأب بْبَّ  ٍب...خالقهم على كالتمرد ابلعصياف ٨بلوطان  ضبل٥بم
 ُب قو٥بم كىي األما٘ب من مثاالن  لذلك كضرب ٛبُب ما لئلنساف ليس كأف سبحانو
 ككم ،كاألكٔب اآلخرة فللو ،ٛبُب ما لئلنساف أـ﴿ !هللا عند شفعاؤان ىؤالء3 ا٤ببلئكة

 يشاء ٤بن هللا أيذف أف بعد من إال شيئا شفاعتهم تغِب ال السماكات ُب ملك من
، منزؿ ألف أبلف كعنو ٗبعزؿ، الشفاعة إذف من كأهنم قو٥بم، إبطاؿ فبْبَّ  ﴾كيرضى

صلى ٍب كشف عز كجل كفر بِب إسرائيل كىم ييسموف ا٤ببلئكة الذين رافقوا رسولنا 
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إف ﴿ُب رحلتو ليلة اإلسراء كا٤بعراج بتسمية األنثى كالضعف  هللا عليو كآلو كسلم
عامة ما قبيل من ىذا الك  ﴾الذين ال يؤمنوف ابآلخرة ليسموف ا٤ببلئكة تسمية األنثى

كجعلوا ا٤ببلئكة الذم ىم عباد الرٞبن إاناث أشهدكا ﴿ تعأب قولو كقع ُب التنزيل من
 عندية كالعندية ﴾الذين ىم ًعندى الرٞبن﴿كقيرئ  ﴾خلقهم ستكتب شهادهتم كيسألوف

ُب اآلية لنكتة لطيفة كىي مشوؿ  ﴾الرٞبن﴿كقد كرد اسم ، مكاف ال كمكانة منزلة
ملكية هللا ا٤بطلقة لكل شيء كعلمو احمليط بكل شيء، فاإلضافة إٔب اسم الرٞبن 
تفيد تشريف ا٤ببلئكة، كالعبودية عبودية خاصة كىي عبودية القرب كالعندية الٍب 

 ﴾أشهدكا خلقهم﴿ االستفهاـ ُب قولوك  ﴾إف الذين عند ربك﴿أشار إليها قولو 
 ﴾أـ خلقنا ا٤ببلئكة إاناثن كىم شاىدكف﴿ كقولو هبم كهتكم ٥بم ٘بهيل ىوك  لئلنكار

كذلك اإلنكار يشتمل على التهديد كالوعيد، ككتابة الشهادة كناية عن ٙبقق 
العقاب على كذهبم، كالسْب لتأكيد الوعيد، ككردت قراءة أخرل هبمزتْب األكٔب 

إنكار كتوبيخ  هاكفي ﴾ٍشهدكاءىأي ﴿مفتوحة ٧بققة كالثانية مضمومة مع إسكاف الشْب 
اب٤بشركْب! كالسؤاؿ سؤاؿ هتديد كإنذار ابلعقاب كليس ٩با يتطلب عنو  كهتكم
كأطلق عليها شهادة هتكمان هبم! كقد استنكر تعأب عليهم ىذه القسمة  ،جواب
أـ اٚبذ ٩با ٱبلق بنات كأصفاكم ابلبنْب، كإذا بشر أحدىم ٗبا ضرب للرٞبن ﴿ا١بائرة 

كجهو مسودا كىو كظيم، أكمن ينشأ ُب ا٢بلية كىو ُب ا٣بصاـ غّب مبْب، مثبل ظل 
 اإلجراـ لتأكيد ا٣بطاب إٔب كااللتفات ﴾كجعلوا ا٤ببلئكة الذم ىم عباد الرٞبن إاناث

 ا٢بقارة من فيهما اعترب ٤با (البنْب) كتعريف (بنات) كتنكّب، التوبيخ كتشديد
كعربَّ ابإلانث إلفهاـ الضعف ٗبدلوؿ اللفظ كعربَّ ابلبنْب إلفهاـ القوة،  كالفخامة،

كهللا كا٤بقصود ىنا  - أفأصفاكم ربكم ابلبنْب﴿كنظّب ذلك ُب سورة بِب إسرائيل 
كالتعرض لعنواف الربوبية لتشديد  ﴾كاٚبذ من ا٤ببلئكة إاناث -سادات ا١بن أعلم 

تفريعان  ﴾كال ٘بعل مع هللا إ٥بان آخر﴿ٝبلة  النكّب كأتكيده، كىذه ا١بملة متفرعة على
على النهي عن إشراؾ ا١بن ُب ا٢بكم ابعتبار أف ا٤بنهي عنو مشتمل عمومو على 



234 
 

 كقاؿ قرينو﴿ىذا النوع ا٣باص ا١بدير بتخصيصو ابإلنكار، كُب سورة ؽ إيعاب ىذا 
مناع ىذا ما لدٌم عتيد، ألقيا ُب جهنم كل كفار عنيد،  -أم من ا٤ببلئكة  -

للخّب معتد مريب، الذم جعل مع هللا إ٥با آخر فألقياه ُب العذاب الشديد، قاؿ 
فالقرين ُب اآلية  ﴾ربنا ما أطغيتو كلكن كاف ُب ضبلؿ بعيد -أم من ا١بن  - قرينو

كُب صحيح . األيكٔب ىو ا٤بلىك ا٤بوكل بسوقو، كُب األخرل ىو الشيطاف ا٤بقركف بو
د إال كقد ككل بو قرينو من ا١بن كقرينو من ما منكم من أح»اإلماـ مسلم3 

كقد جاء إبطاؿ عبادة ا٤ببلئكة إببطاؿ أصلها ُب معتقدىم كىو أهنم  «ا٤ببلئكة
بنات هللا، كإ٭با ٞبلهم على ذلك كلو شركاء ا١بن الذين أغركىم كأغوكىم كسٌولوا 

ذلك أبف ُب  ذكر تعأب فظاعة قو٥بم أبف ا٤ببلئكة بنات هللا أعقب ٤بٌا٥بم عبادهتم! ك 
كلقد صرفنا ُب ﴿القرآف ىداين كافيان كلكنهم يزدادكف نفوران من تدبره فقاؿ جل شأنو 

ٍب أٌكد إبطاؿ إشراكهم ا١بن ُب ا٢بكم  ﴾ىذا القرآف ليذكركا كما يزيدىم إال نفورا
قل لو كاف معو آ٥بة كما يقولوف إذا البتغوا إٔب ذم ﴿زايدة ُب ا٢بجة كتتميمان للبياف 

كقيرئ بتاء ا٣بطاب على أنو خطاب لبِب إسرائيل على طريقة  ﴾بيبلالعرش س
االلتفات. كقد أقسم ا٤بؤب سبحانو بطوائف من ا٤ببلئكة تنويهان بشأهنم ٍب أردؼ 

كالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ﴿بذكر شياطْب ا١بن ٙبقّبان ٥بم 
كرب ا٤بشارؽ، إان زينا السماء  إف إ٥بكم لواحد، رب السماكات كاألرض كما بينهما

الدنيا بزينة الكواكب، كحفظا من كل شيطاف مارد، ال يسمعوف إٔب ا٤بئل األعلى 
أم3 ا١بماعة أىل الشأف  ﴾ا٤بؤل﴿كمعُب  ﴾كيقذفوف من كل جانب، دحورا...

ابألعلى لتشريف ا٤بوصوؼ، كإسناد  راد هبم ىنا ا٤ببلئكة، ككصف ا٤بئلكالقدر، كا٤ب
للمجهوؿ ألف القاذؼ معلـو كىم ا٤ببلئكة ا٤بوٌكلوف اب٢بفظ كما  ﴾ييقذفوف﴿فعل 

حيث  ﴾كإان ٤بسنا السماء فوجدانىا ملئت حرسان شديدان كشيهيبان ﴿أشارت اآلية 
تتلقفهم ا٤ببلئكة ابلشهب كتقذفهم من كل جانب كتدحرىم دحران...كمن ىنا 

عاة الٍب يبتغوف أف ينالوا هبا تسقط القول الزائفة لشركائهم من ا١بن كآ٥بتهم ا٤بدٌ 
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كهلل ما ﴿النصر بينما ال تستطيع نصر نفسها. ٍب يقرر ا٤بؤب سبحانو ميلكو العظيم 
أم كل ما ُب العآب العلوم كالعآب السفلي ميلك هلل  ﴾ُب السماكات كما ُب األرض

لك األعظم يتصرؼ فيهما ٗبا شاء، ك 
ى
ىذا  ادَّعى القـو أهنم على ا٥بدل ككاف ٤بٌاا٤ب

ليجزم الذين أساؤكا ٗبا ﴿فقاؿ  االٌدعاء من النفاؽ، عٌلق عليو ٦بازاهتم ابإلساءة
 .﴾عملوا

ُب اآلية  ﴾كالذين اٚبذكا من دكنو أكلياء هللا حفيظ عليهم كما أنت عليهم بوكيل﴿
ُب العبادة بقرينة قولو كالنبيْب كعيد للمستخلفْب الذين اٚبذكا أكلياء من ا٤ببلئكة 

كا٤ببلئكة يسبحوف ٕبمد ﴿إٔب قولو  ﴾يوحي إليك كإٔب الذين من قبلك كذلك﴿قبلو 
أـ اٚبذكا من ﴿ُب ا٢بكم كيرجحو قولو بعده  ياءأكلإبليس كجنوده ٍب اٚبذكا  ﴾رهبم

كبْب اآليتْب  ﴾دكنو أكلياء فاهلل ىو الوٕب كىو ٰبيي ا٤بوتى كىو على كل شيء قدير
 كينفعم من كٕب يشفع ما ٥بأم  ﴾كال نصّبالظا٤بوف ما ٥بم من كٕب ك ﴿تقرير كتوكيد 

ككذلك أكحينا ﴿إنذار للمستخلفْب  كقد ٚبلل بْب اآلايت ،كال نصّب ينصر كيدفع
٤با كاف القـو ال يؤمنوف ابليـو اآلخر  ك  ﴾إليك قرآان عربيا لتنذر أـ القرل كمن حو٥با

تنذر ك ﴿ كما أخرب عنهم جل ثناؤه ُب غّب موضع، أردؼ ذلك إبنذارىم بذلك اليـو
 أف العبد أيها أردتى  فإف ﴾يـو ا١بمع ال ريب فيو فريق ُب ا١بنة كفريق ُب السعّب

 تؤمن كنت فإف كسعيك، قلبك ُب فانظر أنت؟ الفريقْب أم من نفسك تىعرؼ
كتؤمن بيـو ا١بمع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو كىو بو عرَّفك ٤بن كتنقاد ملكو ُب كتوحده بربك
 استيخلفوا الذين السعّب أىل من فأنت تنكر كنت كإف ا١بنة، أىل من فأنت
مثار اختبلؼ  ايت السابقةاآلالكبلـ ُب كاف   ٤بٌاك  !الداينة كخالفوا األمانة فخانوا

كما اختلفتم فيو من شيء فحكمو إٔب هللا ذلكم هللا ريب ﴿انسب التعقيب بقولو 
أم3 ذلكم ا٢باكم العظيم الشأف ىو هللا الذم ٙبٌق لو  ﴾عليو توكلت كإليو أنيب

الربوبية، عليو توكلت ُب ٦بامع أمورم كإليو أرجع ُب كل ما يعن ٕب من األلوىية ك 
معضبلت األمور، كحيث كاف التوكل أمران كاحدان مستمران كاإلانبة متعددة متجددة 
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 ،صيغة ا٤بضارعا٤باضي كُب الثا٘ب  حىسب ٙبدد موادىا أكثر ُب األكؿ صيغة
كالتوكل3 تفويض ا٤برء أمره إٔب من يكفيو مهمو كاالعتماد كإسبلـ األمور إٔب ا٤بتوكل 

 كىو ما تضمنو قوؿفجمعت اآلية توحيد ا٢بكم كالعبادة كالتوكل لٌب العبادة عليو، 
إبراىيم كالذين آمنوا معو كقوؿ  ﴾إ٘ب توكلت على هللا ريب كربكم﴿ ىود عليو السبلـ

ككذلك قوؿ شعيب كالذين  ﴾ربنا عليك توكلنا كإليك أنبنا﴿من قومهم  الرباءةبعد 
ان هللا منها اكذاب إف عدان ُب ملتكم بعد إذ ٪بقد افَبينا على هللا  ﴿آمنوا معو لقومهم 

كما يكوف لنا أف نعود فيها إال أف يشاء هللا ربنا كسع ربنا كل شيء علما على هللا 
 هللا يشاء أف إال أم ﴾ٙبْباكبْب قومنا اب٢بق كأنت خّب الفتوكلنا ربنا افتح بيننا 

مكرىْب  ملتكم ظهارإ إٔب فنعود كبيننا بينكم كٱبلي إكراىنا من ٲبكنكم أف تعأب
زعم قومهم أف لديهم من الوسائل ك٤با  ﴾أكلو كنا كارىْب﴿ بقرينة قولو قبلو

 أجابوىم بقولوأحوا٥بم  ضبطوف عليهم حركاهتم كيطلعوف علىي ماكاإلمكاانت 
إذ  من االنقطاع إٔب هللا ما ال ٱبفىفيو ك  ﴾ا على هللا توكلناكل شيء علم  ناكسع رب﴿

عليو ُب عمـو  متوكلْب معدكى خوؼ من إليو ملتجئْبفوضوا أمورىم كلها إٔب رهبم 
، كفيو إبطاؿ ٤با يوٮبوهنم بو ٤بعُب اإلحاطة التامة ل "كسع"، كاستعّب فعأحوا٥بم

 ا١بار تقدٙبقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3  علمهم كسيطرهتم على البشر.قومهم من 
 ك٤با هللا غّب كنبذ التوحيد ٤بعُب ٙبقيقان  االختصاص إلفادة "توكلنا" فعل على كاجملركر

 يزيد ٗبا صرح أعدائهم، أمر كفايتهم ُب إليو التفويض من "توكلنا هللا على" قولو ُب
 كا٢بكم ابلقضاء ىنا الفتح كفسركا "اب٢بق قومنا كبْب بيننا افتح ربنا" بقولو ذلك
 الفتح من مأخوذة كىي كبينهم بيننا احكم أم اليمن من عماف أزد لغة ىو3 كقالوا
 حكم النصر أف كٰبسبوف السيف لغّب يتحاكموف ال كانوا العرب ألف النصر ٗبعُب

 .ا٤بغلوب على للغالب هللا
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 لقمان حكمة

 ال بِب اي﴿ كصيتو بذكر أردؼ اب٢بكمة لقماف عبده على إنعامو سبحانو ذكر ٤با
 معرفة من بو كعظو ما نفاسة إٔب التنبيو كا٤بقصود ﴾ابهلل إف الشرؾ لظلم عظيم تشرؾ
 ا٢بكيم لقماف أف ييركلك  اشتباه، كال غلط دكف عليو ىي ما على التوحيد حقيقة

عن صاحب البياف  كردك  السبلـ، عليو داكد كأدرؾ إسرائيل بِب ُب قاضيان  كاف
 «كيعلمها هبا يقضي فهو ا٢بكمة هللا آاته كرجل»3 ُب ا٢بديث عند البخارمالنبوم 

، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو و تعأب كعنعن الفهمك  كبوحدانيتو بو كالعلم هللا معرفةكا٢بكمة ىي 
 فتلقى آخر إ٥بان  هللا مع ٘بعل كال ا٢بكمة من ربك إليك أكحى ٩با ذلك﴿ قاؿ تعأب

 هللا مع ٘بعل ال﴿ قولو من تقدـ ما إٔب عائد اإلشارة كاسم ﴾مدحوران  ملومان  جهنم ُب
 ا٢بكمة لتمييز ﴾إايه إال تعبدكا أال ربك كقضى ٨بذكالن، مذمومان  فتقعد آخر إ٥بان 

 بقولو أردفها كلذلك ا٤بواعظ من فيها ٤با السامعْب عقوؿ من لتتمكن ٛبييز أكمل
 ال﴿ بقولو مرتبطة فهي الصدر على العجز رد من كىذا ﴾آخر إ٥بان  هللا مع ٘بعل كال﴿

 االىتماـ من ا٢بكمة تضمنتو ٤با البياف منزلة منها تتنزؿ كىي ﴾آخر إ٥بان  هللا مع ٘بعل
 معا٘ب كىي ﴾ا٢بكمة لقماف آتينا كلقد﴿ هبا لقماف ا٢بكيم اشتهرالوحدانية الٍب  أبمر

 القرآف سطرىا كصية ترؾ كقد كبلمو، كمعا٘ب ابهلل كالعلم مقاصده كتفصيل الكتاب
يت سورة ُب الكرٙب  ابتدأ العمل، إلصبلح أصل عتقاداال إصبلح ٤با كافك  اب٠بو، ٠بي
الذم ىو من تتمة قولو تعأب  ابهلل الشرؾ عن إقبلعو بطلب ابنو موعظة لقماف

كحٌب أم الذين اٚبذٛبوىم شركاء من دكنو!  ﴾دكنو من الذين خلق ماذا فأرك٘ب﴿
 التارٱبية ا٤براحل ُب ا٤بتعددة القرآنية النصوص استقراء من بد النعرؼ طبيعة الشرؾ 

 الذىن حضور طلب ﴾بيِبٌ  اي﴿ ا٤بخاطب بنداء ا٤بوعظة افتتاح من كا٤براد. ا٤بتجددة
 إبسكاف ا٤بكي كقرأ الكبلـ، لو ا٤بسوؽ ابلغرض االىتماـ من كذلك الكبلـ لوعي
 ا٤بخاطب لتنزيل فيو كالتصغّب ﴾بيِبًٌ ﴿ مشددة بكسرىا ا١بمهور كقرأ ٨بففة، الياء

 بقولو ا٢باؿ ذكر كفائدة لو، كالتحبب بو الشفقة عن كناية الصغّب منزلة الكبّب
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 لقماف يزؿ فلم ابإلشراؾ، ابنو لتلٌبس كاف ىذا قولو أف إٔب اإلشارة ﴾يعظو كىو﴿
 ككاف ا٣بّب، كأىل الَببية أىل هبا عِب لقماف كحكمة. كحده ابهلل آمن حٌب يعظو

 معتمران  أك حاٌجان  مكة الصامت بن سويد قدـ ك٤با العرب، خاصة عند معركفان  لقماف
 مثل معك الذم لعل3 سويد لو فقاؿ اإلسبلـ إٔب كدعاه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لو فتصدل

 كذلك...لقماف ٦بلة3 قاؿ معك؟ الذم كما3 هللا رسوؿ لو فقاؿ معي؟ الذم
 لقماف قاؿ كإذ﴿ إسرائيل ببِب تعريض الوصية كُب. للعرب معركفان  كاف أنو يقتضي

 اآلية ُب كالكبلـ ﴾عظيم لظلم الشرؾ إف ابهلل تشرؾ ال بِب اي يعظو كىو البنو
 علم بغّب هللا سبيل عن ليضل ا٢بديث ٥بو يشَبم من الناس كمن﴿ بقولو متصل

 ٓب كأف مستكربا كٔب آايتنا عليو تتلى كإذا مهْب، عذاب ٥بم أكلئك ىزكا كيتخذىا
 ابلشرؾ ا٢بديث ٥بو فيٌسر كقد ﴾أليم بعذاب فبشره كقرا أذنيو ُب كأف يسمعها
 كالتأكيبلت ا٤بكذكبة كالركاايت ا٤بوضوعة كا٣برافات كالغناء كالقينات كالسحر
 ُب ا٢بكيم الكتاب فهم عن ييلهي ٩با الكتاب أىل ينشره ما كل كا٤بقصود...الباطلة
 تعأب بسبيلو كا٤براد هللا سبيل عن ليصدكا اإل٥بية الكتب معا٘ب كتغيّب أمرىم تقوية
 عن بل الوحي إٔب مستند دليل بغّب أم ﴾علم بغّب﴿ كقولو ،كهللا أعلم اإلسبلـ دين

 طبيعتهم ُب مركب كىزء طينتهم خبث ُب مرتكز ككفر جبلتهم ُب مركوز ىول
 منهم يرجى ال كأنو الغاية بلغ كفرىم أبف إشعار ىذا كُب األزلية، الشقاكة ٗبقتضى
 كعظمتو هللا سلطاف كتقرر التوحيد خطوات تتابع لقماف ككصية! كالتذكر التزكي

 األماكن كأظلم كأعظمها كأصلبها األشياء أبصغرشيء إذ أتى  بكل كإحاطتو
 هللا تعأب بوحدانية االعَباؼك ...ا٥بائل الشاسع الكياف ذلك ُب كأسفلها كأعبلىا
بقولو بعده  كىو أليق كعظو حْب البنو لقماف عناه الذم ىو سواه ما إ٥بية كإبطاؿ

 الوجو كإسبلـ ﴾كمن يسلم كجهو إٔب هللا كىو ٧بسن فقد استمسك ابلعركة الوثقى﴿
كىو ﴿ كٝبلة ،كذلك يتضمن اإلسبلـ كاإلٲباف تعأب هللا ألكامر الذات تسليم ىو

 كىو اإلحساف قاصدان  الشرؾ خلع أم ابإلحساف اتصافو منها قصد حاؿ ﴾٧بسن
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 اي﴿ قولو كىو كا٣بفاء ا١ببلءكالعبلنية ك  السر ُب كمشاىدتو ا٢بق مراقبة استحضار
 ُب أك صخرة ُب فتكن خردؿ من حبة مثقاؿ تك إف - ا٣بطيئة يعِب - إهنا بِب

 لطيف هللا إف - عليها فيحاسب أم - هللا هبا أيت األرض ُب أك السماكات
 كالقرآف ،كاإلٲباف كاإلحساف اإلسبلـ3 الدين يكمل هبا أكصاؼ ثبلثة فهذه ﴾خبّب
 ا٤بؤمن كجداف ُب لتستقر شٌب صور كُب مناسبة كل ُب كيؤكدىا ىذه ا٤بعا٘ب يقرر

 ُب كليس ،كصية لقماف ما تضمنتو ، كىيغموض كال فيها شبهة ال حا٠بة كاضحة
 ال إلو إال هللاالذين ٯبادلوف ُب  الدرعية شياطْب يصٌورىا الٍب ا٤بشوَّىة الصورة تلك
كال   قلوهبم من نبع قد لد٘ب صريح ككشف ىيدل الك  معليه فاض عقلي دليلبغّب 

 من ممنه نشأ ما عمـو نشأ ماإنو  بلبصائرىم  ينور نقلي كدليل كتاب منّب
 غرائوكإ الشيطاف غواءا٥بول إب متابعة من ا٢باصل التقليد ٧بض من الإ اجملادالت

 نعمو عليكم كأسبغ األرض ُب كما السماكات ُب ما لكم سخر هللا أف تركا ٓبأ﴿
 ﴾منّب كتاب كال ىدل كال علم بغّب هللا ُب ٯبادؿ من الناس كمن كابطنة ظاىرة
 كأسبغ" قولو ُب عنو هللا رضي ٦باىد عن كالبيهقي حاًب أيب كابن جرير ابنركل 
 ُب3 قاؿ "كابطنة" اللساف على3 قاؿ "ظاىرة" هللا إال إلو ال3 قاؿ "نعمو عليكم
 أك تقرير كاالستفهاـ ،استدالؿ أنو ابعتبار ا٤بشركْب ٣بصوصكا٣بطاب . القلب
 ُب هبا انتفاعهم لعدـ التسخّب ذلك آاثر يركا ٓب من منزلة بتنزيلهم الرؤية لعدـ إنكار
ٍب  ،ا٤بفرد بصيغة "نعمة" كقرئ ،كدالئلو آاثره رؤية التسخّب كرؤية ،الوحدانية إثبات

 كقاحتهم على ٥بم توبيخان  خطابو عن إعراضان  الغيبة إٔب ا٣بطاب منالتفت 
 ا١بمع بلؿض كاف ك٤بارهبم كجدا٥بم ُب توحيده تعأب،  بنعمة كفرىمكاستهزائهم ك 

 جداؿ من تعجيبان  الواحد جداؿ من التعجيب ككاف الواحد ضبلؿ من أعجب
 أنزؿ ما اتبعوا ٥بم قيل كإذا﴿ فقاؿ ىنا كٝبع أكالن  أفرد ،األكٔب ابب من فأكثر االثنْب

 عذاب إٔب يدعوىم الشيطاف كاف أكلو ءانآاب عليو كجدان ما نتبع بل قالوا هللا
 ىذا ُب داخلوف أىل الكتاب لكن كأتباعهم أىل الكتاب يعم كلفظ اآلية ﴾السعّب
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عربَّ ا٤بكىم أكلياء الشيطاف فيهم  ابألصالة  سيق الكبلـ ألف قصداين  دخوالن  العاـ
 قدك ...كاألخبار اآلايت صرائح يقتضيو كما «قرف الشيطاف»بػُب اآلاثر  عنهم

 اب٤بعركؼ األمرمنها3  كلسانية بدنية بوظائف القياـعلى  لقماف كصية اشتملت
 النوائب على الصربكمنها3  عنو، تنهى عما نفسك ٛبنع أف كأبلغو كالنهي عن ا٤بنكر

 كٮبا كالليونة التواضعمنها3 ك  ا٢بق، قهرية من أك ا٣بلق جهة من كانت سواء
 يتخاضع بل يتطاكؿ كال يتكرب ال إليو ينظر مواله أف علم كمن الشرؼ مصيدة

 اب٥بيبة القلب عمارة نتيجة كىي كالرزانة كالوقار السكينةمنها3 ك  ،كيتضاءؿ
 ىيبة كجداف عبلمة من كىو الكبلـ سائر ُب الصوت خفضمنها3 ك  ،كاإلجبلؿ

 أسلوب ُب البنو حكيم نصيحة ىي لقماف وصيةف...ا٢بق من كالقرب ا٢بضرة
 النسب كشيجة على العقيدة كشيجة يقدـ كيف مولَّ ع كرٞبة، انعطافان  يفيض

 استخلف الٍب التارٱبية ا٢بقبة هبذه تكوف ما أشبو حكومة ظل ُب كانت -كالرحم 
 أصوؿ تعليمو إٔبٍب انتقل  اإلسبلـ دين أصل أرشده إٔبك  -إسرائيل  بِب فيها هللا

 كأعقبها ا٤بنكر عن كالنهي اب٤بعركؼ كاألمر الصبلة إبقامة فابتدأىا الصا٢بة األعماؿ
 ُب اآلداب إٔب اببنو انتقل ٍب ،ا٢بكاـ ٗبعاداة تواجو ألهنا يصيبو ما على ابلصرب
 ُب اآلداب ٕبسن قفَّاىا ٍب عليهم، التفخر كعن ىماحتقار  عن فنهاه الناس معاملة
 ا٢بمّب بصوت التشبو بدفع صوتو من ابلغض األمر كعٌلل كالتكلم، ا٤بشي حالٍب

إف أنكر ﴿ النكارة من حظ فلو ا٢بمّب هنيق يشبو الكبلـ ُب الصوت رفع ألف
عربَّ  العراة ا٢بفاة بتحميق تعريض كفيو ﴾األصوات لصوت ا٢بمّب

ي
 ابلفٌدادين عنهم ا٤ب

 ُب القلوب كغلظ القسوة إف أال»3 عليو ا٤بتفق ا٢بديث ُب كرد ما ٫بو على
 صوتو رفع إذا فدا3 يقاؿ ا١بوؼ، رحب الصوت الشديد ىو3 كالفدَّاد «الفدادين

 للقرآف ا٤بعارضْب على الرد السورة ىذه ُب كانتظم .كعادهتم العراة ا٢بفاة دأب كىو
 من ابلتحذير كختمت...بعدىا كما ﴾أقبلـ شجرة من األرض ُب أ٭با كلو﴿ قولو ُب

 .الكهاف ادعاء بطبلف إٔب كالتنبيو الشيطاف، دعوة
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  :انيثلمبحث الا
يل برنا جيدسحديث 

 عليه السالم
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خصوصية  :ولالفصل األ
ورمزية نزول جبريل عليه 

 السالم
 إنو ،تنفس إذا كالصبح ،عسعس إذا كالليل ،الكنس ا١بوار ،اب٣بنس أقسم فبل﴿

 صاحبكم كما ،أمْب ٍب مطاع ،مكْب العرش ذم عند قوة ذم ،كرٙب رسوؿ لقوؿ
 شيطاف بقوؿ ىو كما ،بضنْب الغيب على ىو كما ،ا٤ببْب ابألفق رآه كلقد ،ٗبجنوف

 عآب من ا٥بائلة األمور من ُب يـو القيامة يكوف السورة بتصوير ما ابتدئت ﴾رجيم
 عمر ابن عن كا٢باكم أٞبد اإلماـ ركاه كما عْب رأل كأنو حٌب كا٤بلكوت ا٤بلك
 القيامة يـو إٔب ينظر أف أحب من»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا عنهما هللا رضي
 كعلىالذم أنكركه  ا١بزاء ٙبقيق على اشتملتك  «كورت"  الشمس "إذا فليقرأ
 وكقوع لتحقيق زايدة ابلبعث أكعدىم ألنو بو كذبوا الذم القرآف بشأف التنويو

 كابنصراؼ ا،كغركهب كجرايهنا طلوعها ُب3 الثبلثة أحوا٥با ُب ابلنجـو سبحانو أقسمك 
 كإدابره، ىذا ضعف حالة سبحانو فذكر فصل، غّب من عقيبو النهار كإبقباؿ الليل

 بْب كأدبر الليل ىرب تنفس فكلما بتنفسو الليل ظلمة يطرد كإقبالو، ىذا قوة كحالة
 الناس عليو كاف ما بْب الكبّب الفرؽ إٔب لينبو ربوبيتو كدالئل آايتو من كذلك يديو،

 جاء الذم البلمع كالضياء الساطع النور كبْب الظلماء كالضبللة ا١بهبلء ا١باىلية ُب
 يَبؾ ال أف اقتضت سبحانو رٞبتو أف ككما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األكـر كا٢ببيب األعظم الركح بو

 كمعايشهم مصا٢بهم إٔب النهار بضوء ىداىم بل سرمدان  الليل ظلمة ُب عباده
 الغي كتيو ا١بهل ظلمة ُب عباده يَبؾ ال أف كحكمتو رٞبتو اقتضت فكذلك
 ﴾إنو﴿ُب قولو  كالضمّب احملمدية، كالرسالة األٞبدية النبوة أبنوار يهديهم بل كالضبلؿ

 بوقوع اإلخبار سياؽ ُب ا٤بقاـ من معلـو كلكنو ذكر لو يسبق كٓب القرآف إٔب عائد
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 ذكر ألنو جربيل ىنا كىو كرٙب رسوؿ قوؿ وأن القرآف بو أخربىم ٩با فإنو البعث
كانىيك هبذا دليبلن على جبللة مكانو كفضلو ، بو يعنيو ٗبا ذلك بعد قطعان  صفتو

صلى  دمحم فهو" ا٢باقة" سورة ُب" الكرٙب الرسوؿ" كأماعلى ا٤ببلئكة كمباينة منزلتو، 
 كإضافتو أخرل، البشرم كإٔب اترة، ا٤بلكي الرسوؿ إٔب فأضافو ،هللا عليو كآلو كسلم

 ذلك على يدؿ" الرسوؿ" كلفظ عندٮبا، من إنشاء إضافة ال تبليغ، إضافة إليهما
 أرسل من كبلـ أنو ُب صريح فهذا أرسلو، من كبلـ يبلغ الذم ىو الرسوؿ فإف

 كصف كقد، جربيل عن تلقاه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كدمحم هللا، عن تلقاه فجربيل ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كدمحمان  جربيل
 العلم كىي العطااي، أفضل يعطي كرٙب أبنو السورة ىذه ُب ا٤بلكي رسولو تعأب هللا

 الشياطْب بقوتو فيمتنعقوة  كذم، الكـر غاية كىذا كاإلرشاد، كالرب كا٥بدل كا٤بعرفة
 أىل ٠بع حٌب جناحو قوادـ على لوط قـو قرايت رفع أنو كركم منو، يدنوا أف

 متمكن أم ﴾ذم قوة عند ذم العرش مكْب﴿ بنيها كأصوات كبلهبا نباح السماء
 هللا مبلئكة ُب ﴾مطاع﴿ كالتعظيم كالتشريف اإلكراـ عندية العندية كىذه ا٤بنزلة،
 هللا كحي على ﴾ٍب أمْب﴿رأيو  إٔب كيرجعوف أمره عن يصدركف ا٤بقربْب، تعأب

 سند تزكية تتضمن صفات ٟبس فهذه، كالزلل ا٣بيانة من هللا عصمو فقد كرسالتو،
 هبذا فناىيك العا٤بْب، رب من جربيل ك٠باع جربيل، من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ٠باع كأنو القرآف،
ٗبا ىو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكانوا يصفوف دمحمان   ٤بٌاك  بنفسو، تزكيتو هللا تؤب فقد كجبللة علوان  السند

كىذا  ﴾كما صاحبكم ٗبجنوف﴿ُب غاية النزاىة عنو، أبطلو مبكتان ٥بم مبالغان ُب شرفو 
صلى هللا عليو ، كقد أخرب ُب كل كقت على سبيل االستغراؽ النفي ا٤بؤكد اثبت لو

عن ا٢بفاة العراة كأخرب عن مغيبات كأمور مكنونة ال ييهتدل إليها كال  كآلو كسلم
 ٦باز كالضنْب ﴾كما ىو على الغيب بضنْب﴿يوقف عليها إال بتوفيق العليم ا٣ببّب 

 ىو ما أم للكاًب، ا٤بعلـو ابألمر ٖبل الكتماف ألف اللزـك بعبلقة الكتماف ُب مرسل
الذم  الوحي كىو يعلمو، فبل تعليمو ييسأؿ أك مبلغو غّب بعضو فيزكم الغيب بكاًب

أطلعو ا٢بق عليو من ا٢بقائق كالرموز كاإلشارات ا٤بتعلقة ٔبميع تفاصيل الدين، فما 
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 كالسبلـ الصبلة عليو عنو كرد ما كلك أخربكم بو ىو ا٢بق كىو عْب ما أكحيناه إليو، 
 ثبوت على إعبلمان  بو، لو هللا إعبلـ من إال ىو ليس الغيوب عن ا٤بنبئة األنباء من

 بْب كالسبلـ الصبلة عليو أمره كانتشر اشتهر كقد رسالتو، صدؽ على كدالئل نبوتو،
 اسكت3 لصاحبو ليقوؿ بعضهم كاف إف حٌب الغيوب، على ابالطبلع أصحابو

حساف  قوؿ لو كيشهد البطحاء، حجارة ألخربتو ٱبربه من عنده يكن ٓب لو فوهللا
 بن اثبت3

 هدػػػػػػػػػػػػػمش كل ُب هللا كتاب كيتلو...  حولو الناس يرل ال ما يرل نيب

 غد أك اليـو ضحوة ُب فتصديقها...  غائب مقالة ـوػػػػػػػػػػػي ُب قاؿ فإف

كفق القراءة األخرل فهو مشتق من الظن ٗبعُب التهمة أم ما  ﴾بظنْب﴿كأما معُب 
ىو على ا٤بغيبات الٍب نطق هبا ٗبقتضى الوحي اإل٥بي كإ٥بامو ٗبتهم فيما ٰبكيو، 
كا٤بعُب أف ما بٌلغو من حقائق الغيب كالنبوءات ىو ا٢بق ال ريب فيو، فكبلمو ىو 

إنو لقوؿ رسوؿ  ﴿ى قولو عْب ما أخرب هللا بو كلذلك حىسينى العطف ُب اآلية عل
كىذا رجوع إٔب ما أقسم عليو من القرآف بعد أف استطرد بينهما بتلك  ﴾كرٙب

ا٤بستطردات الدالة على زايدة كماؿ ىذا القوؿ بقدسية مصدره كمكانة حاملو عند 
هللا كصدؽ متلقيو منو عن رؤية ٧بققة ال ٚبيل فيها فكاف التخلص إٔب العود لتنزيو 

فإف القرآف من أمر  ﴾كما ىو على الغيب بضنْب﴿ذكر الغيب ُب قولو القرآف ٗبناسبة 
دمحم عليو الصبلة كالسبلـ كفيو كثّب من األخبار سيدان الغيب الذم أكحي بو إٔب 

عن أمور الغيب كعلى كجو ا٣بصوص أشراط الساعة كأخبار ا٢بفاة العراة الذين 
د علم أف الضمّب عائد إٔب ، كقتيشد جيٌل خيوطوإليهم آايت القرآف، ك  مدار عليهم

كما ىو ﴿القرآف ألنو أخرب عن الضمّب ابلقوؿ الذم ىو من جنس الكبلـ إذ قاؿ 
فكاف ا٤بخرب عنو من قبيل األقواؿ ال ٧بالة، كىذا إبطاؿ لقوؿ  ﴾بقوؿ شيطاف رجيم

 ا٤بشركْب أنو3 ساحر ككاىن ك٦بنوف!
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رسوؿ فإنو يسلك من عآب الغيب فبل يظهر على غيبو أحدا، إال من ارتضى من ﴿
 من الدأب كاف ٤با ﴾ساالت رهبمبْب يديو كمن خلفو رصدا، ليعلم أف قد أبلغوا ر 

و أف ئالشيطاف كأكلياأعقب ا٢بق إبعبلـ  الغاية بٌْب  الرسل كخلفائهم ُب ا٢بفظ
 أف ا١بن ليعلم أف ا٤بعُب أكالرسل قد بلغوا رساالت رهبم سليمة من ٚبليطهم، 

 ليعلمأك ، السمع ابسَباؽ ا٤بتلقْب ىم يكونوا كٓب إليهم أنزؿ ما بلغوا قد الرسل
 على البناء للمفعوؿ ﴾لييعلم﴿كقيرئ ، عنو بلغوا قد خلفاءه أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان

. أم ليعلم الناس أف الرسل قد بلغوا رساالت رهبمكالفاعل احملذكؼ حذؼ للعلم بو 
 من ارتضى من إال" قولو ُب كالصلة اب٤بوصوؿ كاإلتيافقاؿ اإلماـ أبو حياف3 

 بعض هللا يطلع أم ا٣برب تعليل إٔب اإلٲباء من الصلة بو تؤذف ما لقصد "رسوؿ
 الغيب أف اإلٲباف ىذا من فيعلم الناس إٔب الرسالة من هللا أراده ما ألجل رسلو
 هللا أراد ما غيب كىو ابلرسالة تعلق لو ما نوع من ىو الرسل عليو هللا يطلع الذم

 من كالوعيد الوعد من بذلك تعلق لو كما يفعلوه أف أك يعتقدكه أف ا٣بلق إٔب إببلغو
كقد . اىػ. مغيبة أبمور اإلخبار عن الرسل بو يؤيد كما الدنيا أمور أك اآلخرة أمور

قل ﴿ تعأب قولو يناُب ال ىذاك  على عمـو الغيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسولو ا٤بعظم  أطلع هللا تعأب
كما أدرم ما ﴿كقولو سبحانو  ﴾ال يعلم من ُب السماكات كاألرض الغيب إال هللا

 يعلمِب أف إال الغيب أعلم ال3 ا٤براد ألف ﴾كال أعلم الغيب﴿ كقولو ﴾يفعل يب كال بكم
ا٤بغيبات كمنها3 إطبلعو عز كجل على  كقد أطلعو هللا الغيب، على كيطلعِب هللا

كما جاء ُب صحيح على بدء ا٣بلق حٌب دخل أىل ا١بنة ا١بنة كأىل النار النار  
 فينا قاـ»3 يقوؿ عنو هللا رضي عمر ٠بعت3 قاؿ شهاب بن طارؽ عنالبخارم 

 النار كأىل مناز٥بم ا١بنة أىل دخل حٌب ا٣بلق بدء عن فأخربان مقامان  V النيب
 حذيفة عنكركل اإلماـ مسلم  «نسيو من كنسيو حفظو من ذلك حفظ مناز٥بم،

 قياـ إٔب ذلك مقامو ُب يكوف شيئان  ترؾ ما مقامان  V هللا رسوؿ فينا قاـ3 »قاؿ
 ىؤالء أصحايب علمو قد نسيو، من كنسيو حفظو من حفظو ،بو حدث إال الساعة
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 إذا الرجل كجو الرجل يذكر كما فأذكره فأراه نسيتو قد الشيء منو ليكوف كإنو
 أدرم ما كهللا»3 كركل أبو داكد عن حذيفة أنو قاؿ «عرفو رآه إذا ٍب عنو غاب
 تنقضي أف إٔب فتنة قائد من V هللا رسوؿ ترؾ ما كهللا تناسوا؟ أـ أصحايب أنسي
 كاسم أبيو كاسم اب٠بو لنا ٠باه قد إال فصاعدان  مائة ثبلث معو من يبلغ الدنيا
 رفع ٕب قد هللا إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عمر ابن عن الطربا٘ب كركل «قبيلتو

 كفي إٔب أنظر كأ٭با القيامة يـو إٔب فيها كائن ىو ما كإٔب إليها أنظر الدنيا فأان
 إ٭با كىذا ى تلك ا٤بغيباتعل ائوبلع هللا تعأب بعض أصفيال ٲبنع من إطك  «ىذه

 كقد. ا٤بصٌلْب كأزكى سبلـ ا٤بسٌلمْبعليو أفضل صبلة  لرسولو مابتباعه م٥ب حصل
 إف﴿ قولو ٙبت داخل كىو ذلك، من كثّب بشيء كا٤برتضْب كاألكلياء األنبياء أخرب
 .﴾إٕب يوحى ما إال أتبع

 أشراط الساعة العظمى

 للسعادة عبلمة ذلك كاف كالعمل للعلم كفق فمن العلم قبل القوؿ كالعمل
 ﴾كاستغفر لذنبك كللمؤمنْب كا٤بؤمنات أنو ال إلو إال هللا فاعلم﴿قاؿ تعأب ، العظمى

فهل ينظركف إال الساعة أف أتتيهم بغتة فقد جاء ﴿ قولو سبحانوكالفاء تفريع على 
 نفسو ُب الواقع األمر أم للمنافقْب كالضمّب ﴾أشراطها فأٗب ٥بم إذا جاءهتم ذكراىم

 غّب أنفسهم ُب ما ألف ذلك غّب ينتظركف أنفسهم ُب ىم كانوا كإف الساعة انتظار
كنظم الكبلـ3 فهل ينظركف إال الساعة أف أتتيهم بغتة فأٗب ٥بم . ابطل ألنو مراعى

يفيد  ﴾فقد جاء أشراطها﴿كتقدٙب ٝبلة  ،ا جاءهتم ذكراىم فقد جاء أشراطهاإذ
إذا كانت ا٢بفاة »كجاء التنبيو على أشراطها ُب اآلاثر الصحاح ا٤بتواترة3  ،االىتماـ

 ةا٤بشكا من ا٤بقتبس يهاأ تيقنتى  إذاك  «فذاؾ من أشراطهاالعراة رؤكس الناس 
عليك العلم  ٯبب ما أكؿ فإنو أشراطها جاء كقد آتية الساعة أف احملمدية ا٤بصطفوية

 همعرفتى  ففبل بد أا٢بفاة العراة أنك ُب زمن  كإذا ٙبققتى بوحدانية ا٤بلك األعظم 
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 اإلسبلـ ُب نشأ إذا ركةن ع ركةن ع اإلسبلـ لعير  تنقض فإ٭با كبياانن  ككشفان  كعياانن  علمان 
 األقطار ٲبؤل ما األسرار منالكلمة "ال إلو إال هللا"  ك٥بذه ة،ا١باىلي يعرؼ ال  مىن

 كاألكصاؼ األ٠باء لعمـو ستجمعا٤ب ا١ببللة مسمى -كهللا أعلم  - منها كا٤بقصود
 كسائر ٦بازان  كال حقيقة ال غّبه على أحد يطلقو ال إذ األ٠باء أخص كىو اإل٥بية
 ا٢بق ٠باءأ ٝبيع ينسب نوأ االسم ىذا خصائص منك  غّبه هبا يسمى قد األ٠باء

 تعطي الٍب كىي ا٤براتب أعلى فاأللوىية ﴾كهلل األ٠باء ا٢بسُب﴿تعأب  قاؿ كما ليوإ
 الربوبية كٙبتها الرٞبانية كٙبتها الواحدية كٙبتها األحدية كٙبتها حقو حق ذم كل

ٗبعرفة هللا إال إذا  قأنك لن تتحقأيها ا٤بوٌحد احملمدم كاعلم ...ا٤بلكية كٙبتها
ٙبققت ٗبعرفة رسولو عليو أكمل الصلوات كالتسليمات ألنو الواسطة العظمى بْب 

 كلمة الرسالة  على دؿ صرٰبان  كلمة التوحيد على الكبلـ دؿ ككمابْب عباده ك هللا 
 ال التوحيد ألف "دمحم سيدان سورة" السورة ةيمبتس تلوٰبان  هبا إال التوحيد ينفع ال الٍب
 يقاتل أفأيًمر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألنو لقتاؿا سورةب ك٠بيت ابلرسالة، لو الشهادة بدكف ينفع

 مع عليهما أحد قاتل ما أنو إٔب إشارة ابلفتح الٍب تليها سورة٠بيت الك ا٤بنافقْب 
 كجو على نفاقان  إال مناصبتو مع ٨بالفتو على أحد يقدر كال عليو تحفي  إال اإلخبلص

 النفس كماؿ ىو الذم التوحيد حصوؿ كاف ك٤باكا٣بسار كا٣بزم كالصغار.  الذؿ
 ليحصل غّبه تكميل ُب السعي نفسو تكميل بعد لئلجابة أمر تعأب ا٤بؤمن موجبان 

العبد طلب كىذا ا٤بعُب مستفاد من العبادة  من لو العباد خلق ما على التعاكف
بعد اختبلفها كاب١بملة فإف األمة اليـو  .كا٤بؤمنات للمؤمنْبلذنبو ك  الغفراف من هللا

اإلماـ  على ٫بو ما ركاهإٔب تعلم كتاب هللا  أحوج ما تكوفكاتباعها سنن من قبلها 
هللا  صلى هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ عنو هللا رضي طالب أيب بن عليسيدان  عنأٞبد 

3 قاؿ ،بعدؾ ٨بتلفةه  أمتك إف دمحم اي 3فقاؿ جربيل أات٘ب»3 يقوؿ عليو كآلو كسلم
 جبار، كل هللا يقصم بو هللا كتابي 3 3 فقاؿقاؿ جربيل؟  اي  ا٤بخرج فأين 3 لو فقلت

 ٚبتلقو ال اب٥بزؿ، كليس فصل قوؿ - مرتْب - ىلك تركو كمن ٪با بو اعتصم من
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 ىو ما كخرب بينكم ما كفصل قبلكم كاف ما نبأ فيو أعاجيبو، تفُب كال األلسن
 يعلم أشراطها أف ينبغي على أنو دليل ﴾فقد جاء أشراطها﴿ قولوُب ك  «بعدكم كائن

ا٢بفاة العراة كما تبْب ُب  3هاأشراط من جاء الذمُب دينو فإف  كنظر جـز ٤بن
التنبو ٣بطر  3كا٤بقصود ،ما قدر الساعة أمر من ابف فقدحديث جربيل عليو السبلـ 

، كهللا أعلم الدين أمر عليو ينبِب الذم ا٤بقصود عْب إذ التفطن إليهم ىوا٤بذكورين 
كنينٌبو على أنو ال بٌد من ارتباط نصوص الكتاب ابلسنة بعضها مع بعض حٌب 
تكوف منتظمة ا٤ببا٘ب متسعة ا٤بعا٘ب كيشَبط ُب حسن ارتباط الكبلـ أف يقع ُب أمر 

ره، كال يصلح االستدالؿ ٕبديث إال بعد استيفاء ركاايتو متحد متصل أكليو آبخ
ٌثل جربيل عليو السبلـ ُب صورة أعرايب، كمرَّة ُب صورة شاٌب،  كضبط ألفاظو. كقد ٛبى

ىذا جربيل جاء ليعلم »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأدبر قاؿ رسوؿ هللا  ٤بٌاكمرَّة ُب صورة دحية الكليب، ك 
 التسليم إٔب ىداه إليو عبده يوصل أف أراد إذا سبحانو كا٢بق «الناس دينهم

 كىو كالتصديق الطمأنينة حبلكة بنور إليو يتوجو ٍب اإلسبلـ، مقاـ كىو لو كاالنقياد
كقد اشتمل ...اإلحساف مقاـ كىو ا٤بشاىدة حبلكة بنور إليو يتوجو ٍب اإلٲباف، مقاـ

لها راجعة إليو ىذا ا٢بديث على أصوؿ الدين ككلياتو حٌب أف علـو الشريعة ك
كإذا كاف مفتاح العلم السؤاؿ فإف جربيل ٓب يصدر منو سول السؤاؿ، كمتشعبة منو، 

كمع ذلك ٠باه معلمان إذ أف الفائدة من ا٢بديث انبنت على السؤاؿ كا١بواب معان، 
كىذا ا٢بديث يصلح أف يقاؿ لو3 أساس الدين ٤با تضمنو  فالسؤاؿ نصف العلم،

صلى هللا عليو  على ٫بو قولوكالبحث عن ا٢بق كاليقْب، من الفقو كالسؤاؿ كالنظر 
 فإف النهائي اليقْب إٔب الوصوؿ ٲبكن كابلسؤاؿ «شفاء الًعٌي السؤاؿ»3 كآلو كسلم

 كإعادة السؤاؿ من تبوأىا الٍب الرسولية ا٤بكانة ٛبنعو ٓب السبلـ عليو األنبياء أاب
بْب  أك كاإلسبلـ السؤاؿ بْب يربط حوار ُب القرآ٘ب ا٣بطاب قدمو كقد النظر،

 ا٢بق إٔب للوصوؿ كالتقييم النظر إعادة خبللو ٧باكالن  اإلٲبافالسؤاؿ ك 
 !العراة ا٢بفاة حقيقة فهم خبلؿ من الدين لفهم األكؿ احملرؾ ىو كالسؤاؿ...كاليقْب
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الشتما٥با على ا٤بعا٘ب القرآنية كا٢بكم الفرقانية كإذا كانت سورة الفاٙبة أـ القرآف 
 األحاديث كأـابلدالالت اإلٝبالية، فإف حديث جربيل عليو السبلـ ىو أـ السنة 

 إٝباليان  بياانن  كا٢بقيقة كالطريقة للشريعة كمتضمن للدين متضمن ألنو ا١بوامع كأـ
تفصيلو من السنن النبوية كالشرائع ا٤بصطفوية على  على الوجو األًب الذم علم

إال بعد أف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص...كُب نزكؿ جربيل بصورة رجل ٓب يعرفو النيب صاحبها ألوؼ التحية
إٔب السؤاؿ كالنظر كالبحث  هللا تعأبتوجيهان مباشران من  كىٌٔب؛ تنبيو عظيم تىضىٌمنى 

ىذا جربيل عليو السبلـ أاتكم »ابن حباف3 عن ىؤالء األعراب، كما ُب صحيح 
يعلمكم دينكم فخذكا عنو فوالذم نفسي بيده ما شيٌبو علٌي منذ أات٘ب قبل ميدٌب 

ال كالذم بعث دمحمان اب٢بق ىدل »كُب سنن النسائي3  «ىذه كما عرفتو حٌب كىٔبَّ 
ورة كبشّبان ما كنتي أبعلم بو من رجل منكم كإنو ١بربيل عليو السبلـ نزؿ ُب ص

كُب مسند إسحاؽ بن راىويو3 ٍب سطع غبار من السماء...كُب  «دحية الكليب
ىذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم ما أات٘ب ُب صورة إال عرفتو »مسند اإلماـ أٞبد3 

ىذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم كالذم نفس دمحم »كُب ركاية3 « غّب ىذه الصورة
كا٤ببلحظ ُب ىذه الركاية  «أف تكوف ىذه ا٤برة بيده ما جاء٘ب قط إال كأان أعرفو إال

، فقاؿ3 اي رسوؿ هللا إف شئت حدثتك بعبلمتْب تكوانف قبلهاأف السائل قاؿ3 
إذا رأيت األمة تلد رهبا، كيطوؿ أىل البنياف ابلبنياف، كعاد العالة فقاؿ3  «حدثِب»

 العراة الناس ملوؾ رأيت كإذا»3 ا٤بركزم نصر البن ركاية كُب ا٢بفاة رؤكس الناس.
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ الرجل، كٔب ٍب «العرب»3 قاؿ ىم؟ من3 قلت «العالة

 يعلمكم جاءكم جربيل ذاؾ»3 فقاؿ شيئان  يركا فلم فذىبوا «التمسوه»3 كآلو كسلم
 فما3 قاؿ «اإلخبلص»3 قاؿ اإلٲباف؟ فما3 قاؿ3 بشراف ابن أمإب كُب «دينكم
 عنها ا٤بسئوؿ ما»3 قاؿ الساعة؟ فمٌب3 قاؿ «ابلقيامة التصديق»3 قاؿ اليقْب؟
 كإذا البناء، ُب تطاكلوا الشاة رعاة رأيت إذا أعبلـ، ٥با كلكن السائل من أبعلم
كُب ركاية  «العرب»3 قاؿ هللا؟ رسوؿ اي ىم كمن3 قاؿ «ملوكان  كانوا العراة ا٢بفاة
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قاؿ3 فنىكىس فلم ٯببو شيئان، ٍب أعاد فلم  اي دمحم أخرب٘ب مٌب الساعة؟للنسائي3 قاؿ3 
ما ا٤بسؤكؿ عنها أبعلم من »ٯببو شيئان، ٍب أعاد فلم ٯببو شيئان، كرفع رأسو فقاؿ3 

السائل، كلكن ٥با عبلمات تيعرؼ هبا، إذا رأيت الرعاء البػيهيم يتطاكلوف ُب البنياف، 
 - م ٦بهولوا األنسابابلبػيهيم ألهن ككصف الرعاء «كرأيت ا٢بفاة العراة ملوؾ األرض

كمنو أيهًبم األمر فهو  -الشيخ  كآؿ سعود آؿ على منطبقة النسب ُب ا١بهالة كىذه
 كمساحتو ارتفاعو ُبكالتطاكؿ ُب البنياف3 التفاضل مبهم3 إذا ٓب تعرؼ حقيقتو. 

 أك البصّبة فعل الرؤية جعلت إف اثف مفعوؿ كىو كزينتو، حسنو ُب كالتفاخر ككثرتو
 لكان مي ك  لكان مً  الدنيا ٥بم تبسط ا٢بفاة العراة أف كمعناه الباصرة، فعل جعلتها إف حاؿ

 ال من الرائسة توٕب إٔب إشارة فهو فيها كيتباىوف القصور كيبنوف الببلد فيتوطنوف
 «أف تلد األمة ربتها»3 قولو كيؤيده يستحسنها، ال من السياسة كتعاطي يستحقها،
شأهنما.  كنباىة خطبهما ١ببللة ٚبصيصهما كلعل الكبلـ ُب ا٤بتعاطفاف فيتناسب

اي عمر أتدرم »كُب ركاية عمر عند اإلماـ مسلم3 ٍب انطلق فلبثت مليان، ٍب قاؿ ٕب3 
 «فإنو جربيل أاتكم يعلمكم دينكم»قلت3 هللا كرسولو أعلم، قاؿ3  «من السائل؟

 مناسبة تقتضي ا٤بكا٤بة أف التوسط ُب كالسر كرسلو، هللا بْب متوسط ملك كجربيل
 عآب ُب الذم بوجهو الوحي ليتلقف جربيل توسط ا٢بكمة فاقتضت ا٤بتخاطبْب بْب

 عآب ُب الذم بوجهو كيلقيو اللوح من أك ركحانيان  تلقفان  سبحانو هللا من القدرة
هللا صلى  النيب يرتقي كرٗبا البشر صورة إٔب ا٤بلك ينزؿ فرٗبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب ا٢بكمة

 الوحي فّبد البشرية الكسوة عن كيتعرل ا٤بلكية ا٤برتبة إٔب يرتقي كقد عليو كآلو كسلم
 عنو سرم فإذا ٗبجامعو كأيخذ كالكماؿ الكربايء كأهبة ا١ببلؿ لبسة ُب القلب على

 مثل أحياانن أيتيِب» 3قولو معُب كىذا ا٤بسموع ُب كما الركع ُب ملقى ا٤بنزؿ كجده
 ٕب يتمثل كأحياانن  قاؿ ما كعيت كقد عِب فيفصم علي أشده كىو ا١برس صلصلة

 الراء كسر مع كفتحها ا١بيم بكسر جربيل ٍب «يقوؿ ما فأعي فيكلمِب رجبل ا٤بلك
 كاألكؿ متواترات لغات أربع كتركها، ايء مع مكسورة كٮبزة كبفتحها ايء بعدىا
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٦بازم ألنو كاف السبب ُب ا١بواب فلذلك أمر  يوكإسناد التعليم إل، كأكثر أشهر
أخرب الصحابة بشأنو بعد أف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابألخذ عنو، كاتفقت الركاايت على أف النيب 

التمسوه فلم ٯبدكه، كمعُب قولو3 فلبثت مليان أم مكثان طويبلن، كبينتو ركاية النسائي3 
بعد ذلك بثبلث. ككانت ىذه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فلبثت ثبلاثن. كركاية الَبمذم3 فلقيِب النيب

عند ابن  عنو هللا رضي كما دلت ركاية عمر بن ا٣بطاب  بعد حجة الوداعا٢بادثة 
جاء إٔب رسوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف رجبلن ُب آخر عمر رسوؿ هللا منده كأيب عوانة كالبيهقي3 

قاؿ3 فجاء حٌب كضع يده « نعم»قاؿ3  رسوؿ هللا أدنو منك؟اي ، فقاؿ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
كُب مسند البزار3 أف جربيل عليو السبلـ أتى النيب  ما اإلسبلـ؟على ركبتو، فقاؿ3 

صلى هللا عليو كآلو ُب ىيئة رجل شاحب مسافر حٌب كضع يده على ركبة النيب 
ر ا٤بسلمْب كتبعثهم كالركاايت ا٤بتظاىرة كا٤بتعددة تي ...ما اإلسبلـ؟فقاؿ3  كسلم بصًٌ

 ككل ،على الوقوؼ على حقيقة بِب إسرائيل حيث ٚبللت توجيهات ظاىرة كخفية
. كا٤ببلحظ ُب ركاية عمر بن كثّبة كفوائد غزيرة معافو  على مشتمل طريق ككل ركاية

أف جربيل عليو السبلـ صنع صنيع ىؤالء األعراب فبدأ  عنو هللا رضي ا٣بطاب
، دكف قولو3 اي رسوؿ هللا! كالظاىر أنو أراد اي دمحمابلسؤاؿ دكف السبلـ، كقاؿ3 

ثَّل ٔبفاة األعراب ك٥بذا ٚبطى الناس دكف أف  بذلك ا٤ببالغة ُب تعمية أمره حيث ٛبى
  فخذيو على كفيو ككضع ركبتيو إٔب ركبتيو فأسند ملسو هلآو هيلع هللا ىلصييسىلم حٌب انتهى إٔب النيب 

ما العالة ا٢بفاة العراة؟ ..كُب صحيح ابن حباف3 قاؿ3 .كا٤بماثل كا٤بناكئكهيئة الند 
فاستنبط منو أنو  .أعلمكرسولو كهللا  راب أىل الباديةكا٤براد هبم األع «العريب»قاؿ3 

يتوجب على ا٤بؤمن دراسة كاقعهم ٤با يَبتب على معرفتهم معرفة اإلسبلـ كاإلٲباف 
 اببقاؿ اإلماـ البخارم ُب صحيحو3 كاإلحساف، حيث جعل ذلك من الدين، 

 النيب كبياف الساعة كعلم كاإلحساف كاإلسبلـ اإلٲباف عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب جربيل سؤاؿ
دينان.  كلو ذلك فجعل «دينكم يعلمكم السبلـ عليو جربيل جاء»3 قاؿ ٍب لو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كا٤بعارؼ العلـو من أنواعان  ٯبمع ا٢بديث ىذا أف كاعلم3 النوكماإلماـ  كقاؿ
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. اىػ. عياض القاضي عن حكيناه كما اإلسبلـ أصل ىو بل كاللطائف كاآلداب
يعة كلها كذلك أف علـو الشر  االدين كلهمعآب حديث عظيم اشتمل على شرح  وهف

ُب آخره كما ُب سنن ابن ماجو3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٥بذا قاؿ النيب  راجعة إليو كمتشعبة منو
ارس كالدين لو معآب ك٧بددات3 مد «ذاؾ جربيل أاتكم يعلمكم معآب دينكم»

"إٲبانية" عقدية حنبلية  كمدارس، "إسبلمية" فقهية حنفية كمالكية كشافعية كحنبلية
ٗبدارس العقيدة كالفقو،  ةنضبط"إحسانية" صوفية مكمدارس  ،كماتريدية كأشعرية

صلى هللا عليو كقد جعل ا٢بفاة العراة.  بسنن تسنن فقدأك حاد عنها  فمن أنكرىا
فبل ٲبكن ، كقضية مَبابطة ال تنفصل كال تتجزأ كل ذلك كحدة كاحدة  كآلو كسلم

كىم  -كاإلحساف  -كقد كفركا بو  -كاإلٲباف  -كقد نقضوه  - أف نفهم اإلسبلـ
 اب١بانب ا٤بتمثل اإلسبلـ حاربوا فإهنم...بعيدان عن فهم حقيقتهم - أبعد الناس عنو

 كأف ابلراجح كالعمل الدليل فقو أبكذكبة األربعة ا٤بذاىب ُب ابلطعن كذلك الفقهي
 ُب الفقهية ا٤بذاىب دركس كمنعوا األكاذيب من كغّبىا يتعدد ال كاحد ا٢بق

 مذىبهم تدريس كاقتصركا الفقو لتدريس زكااي أربع فيو كانت حيث ا٢براـ ا٤بسجد
 ا٤بتمثل اإلٲباف كحاربوا! السلف فقو نشر أبكذكبة السلف فقو ليهدموا ا٤بنحرؼ
 عليهم كافَباءات أبكاذيب كا٤باتريدية األشاعرة ُب ابلطعن كذلك العقدم اب١بانب

 التصوؼ ُب ابلطعن كذلك التزكية ٔبانب ا٤بتمثل اإلحساف كحاربوا! ٥با أصل ال
كحْب  !كالصا٢بْب كاألكلياء القبور كعبادة الشرؾ من األمة على ا٣بوؼ بذريعة

شاركةو أك تعامل أك ٤بلغاايت ىذا االختبلؼ فبل ٦باؿ تفَبؽ العقائد كاألىداؼ كا
كمن ٍب ال ٲبكن ا١بمع بينهما ُب  عبلقة أك تقارب بْب ا٤بسلمْب كبْب ا٢بفاة العراة،

نظاـ كاحد على اإلطبلؽ، فإما نظاـ اإلسبلـ كإما نظاـ أىل الكتاب بكل ما 
الٍب ال ٲبكن فهمها بعيدان  كبذلك تتضح غربة اإلسبلـيفرزه من إفرازات نكدة...

كُب اإلٲباف عن فهم الصم البكم، إذ ال يىعًرؼ اإلسبلـ من ٓب يعرؼ ا١باىلية...
، فبل يتثاقل عن جهادىم، كٲبضي ُب ابلقىدى  ر زاد للمسلم ُب معركتو مع ىؤالء القـو
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 هللا سبيل ُب ٯباىدكف﴿ تعأب قاؿ كما أف أتخذه ُب هللا لومة الئم مواجهتهم دكف
 ا٤بسلمْب بعض جهة من لـو يلحقهم أف ٱبافوف ال أم ﴾الئم لومة ٱبافوف كال

 ُب ٤با مراعاة أك ٤بصا٢بهم حفظان  جهادىم كينكركف قادة النفاؽ أمر يراعوف الذين
 . الفاسدة كاألىوية الزائغة العقائد من نفوسهم

عبلمة الزماف كقطب الوقت كاألكاف، بركة اإلسبلـ قاؿ  ﴾فاعلم أنو ال إلو إال هللا﴿
النحرير موالان اإلماـ كشيخ ا٣بواص كالعواـ، غريب الغرابء كقدكة األكلياء كالعلماء، 

لركاس عطر هللا ركحو الدين دمحم مهدم آؿ خزاـ الصيادم الشهّب ابالسيد هباء 
عند علمائنا مهنع هللا يضر3 ال معبود ٕبق متصف معناىا كخبلصة 3 كأفاض علينا فتوحو

بصفات الكماؿ منزه عن صفات ا٢بوادث كالنقصاف إال هللا كىو الغِب عن كل 
موالان العلم العبلمة قاؿ ك  شيء كإليو ٰبتاج كل شيء كىو على كل شيء قدير.

3 كلمة التوحيد شاملة ٤با أبو ا٥بدل الصيادم نوَّر هللا ضرٰبو كالبحر العذب الفهامة
ٯبب لو تعأب كما ٯبوز كما يستحيل كقد قرر علماء التوحيد أف كلمة "ال إلو إال 
هللا" مع قلة كلماهتا شاملة كجامعة ٤با ٯبب هلل تعأب ك٤با ٯبوز ك٤با يستحيل كذلك 

ف ال إلو إال هللا قد أثبتت اإل٥بية هلل تعأب كنفتها عن غّبه سبحانو كتعأب كمعُب أل
اإللو3 ا٤بستغِب عن كل ما سواه احملتاج إليو كل ما عداه، فا٤بعُب ال مستغِب عن كل 
ما سواه كمفتقر إليو ما عداه إال هللا أما استغناؤه سبحانو كتعأب عن كل ما عداه 

و االتصاؼ ابلوجود كالقدـ كالبقاء كا٤بخالفة للحوادث فهو يوجب لو عز شأن
كالتنزه عن ٝبيع النقائص كالقياـ ابلنفس ٗبعُب أنو ال يفتقر إٔب ٧بل كال إٔب ٨بصص 
كيدخل ُب ذلك كجوب السمع كالبصر كالكبلـ ا٤بنزه عن ا٤بشاهبة لكبلـ البشر إذ 

 ٧بدث ٰبدثو كإٔب ٧بل لو ٓب ٘بب لو ىذه الصفات لكاف سبحانو كتعأب مفتقران إٔب
كإٔب ٨بصص ٱبصصو كإٔب من يدفع عنو النقائص تعأب القادر ا٤بالك عن يكتنفو 

أمثاؿ ذلك ككيف يتصور افتقاره جل شأنو إٔب شيء ٩با ذكر كىو ا٤بستغِب عن كل 
ما سواه، كيؤخذ من ذلك3 أنو سبحانو كتعأب منزه عن أضداد ىذه الصفات ألنو 
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، فحيث عأب صفة استحاؿ ضدىا إذ اجتماع الضدين ٧باؿمٌب ثبت لو سبحانو كت
أفادت ىذه الكلمة الشريفة أف هللا سبحانو كتعأب موجود قدٙب ابؽ ٨بالف 
للحوادث منزه عن ٝبيع النقائص ٠بيع بصّب متكلم لـز نفي ضدىا ابلضركرة 
فيستحيل عليو سبحانو كتعأب العدـ كا٢بدكث كالفناء كا٤بوافقة للحوادث 

صاؼ بشيء من النقائص ككذلك يستحيل عليو سبحانو كتعأب الصمم كاالت
كالعمى كالبكم كأما افتقار كل ما عداه إليو جل شأنو فهو يوجب لو تعأب ا٢بياة 
كالقدرة كاإلرادة كالعلم إذ لو انتفى شيء منها ٓب ٲبكن أف يوجد شيء من ا٢بوادث 

فبل يفتقر إليو يوجد شيء بل كاف كجود ىذه الكائنات من ا٤بستحيبلت كإذا ٓب 
تعأب شيء إذ ا٤بعدـك ال يوصف ابالحتياج كاالفتقار كىو سبحانو كتعأب يفتقر 
إليو كل ما سواه كيوجب ذلك لو تعأب الوحدانية ُب ذاتو كصفاتو كأفعالو ألنو لو  
كاف متعددان ٤با كجد شيء من ىذه ا٤بخلوقات فلم ٰبتج إليو شيء كيف كىو 

كل ما سواه كيؤخذ من ذلك أف ىذه العوآب أبسرىا كلها حوادث الذم يفتقر إليو  
إذ لو كاف شيء منها قدٲبان لكاف مستغنيان عن هللا تعأب كيف يتصور ذلك؟ كىو 

، كيوجب ذلك أنو ال ضار كال انفع كال كاصل كال الذم يفتقر إليو كل ما سواه
ات كال مؤثر ُب قاطع كال ٧برؾ لشيء من الساكنات كال مسكن لشيء من ا٤بتحرك

الوجود ُب ذرة من عآب الغيب كالشهود سول ا٤بوجود سبحانو كتعأب كلوال ذلك 
الستغُب ىذا ا٤بؤثر فيو عن هللا بوجود مؤثر غّبه كيف؟! كىو سبحانو كتعأب ا٤بفتقر 
إليو كل ما سواه، كإذا كجبت لو سبحانو كتعأب صفات ا٢بياة كالقدرة كالعلم 

انتفت كاستحالت أضدادىا ابلضركرة فيستحيل عليو تعأب  كاإلرادة كالوحدانية
ا٤بوت كالعجز كا١بهل كالكراىة كالتعدد تعأب هللا عن ذلك علوان كبّبان، كيؤخذ من 
ذلك أيضان أف لو فعل كل ٩بكن كتركو ألنو لو ٓب يكن لو فعل ا٤بمكنات لكاف 

انو مفتقر إليو  عاجزان عن إٯباد ىذه ا٤بوجودات ككيف يوصف ابلعجز؟! كىو سبح
كل ما عداه، فتحصل من ذلك أف كلمة الشهادة جامعة لكافة ما ٯبب هلل تعأب 
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صلى هللا عليو كا٣بطاب ُب اآلية للنيب  اىػ.. من الصفات كما ٯبوز كما يستحيل
صلى هللا  لو كليس أمران  بذلك عآب -أركاحنا لو الفداء  - ألنو وأمتكا٤براد  كآلو كسلم

كاستغفر لذنبك ﴿كىذا يناسبو قولو بعده  معصـو ألنوابلثبات  عليو كآلو كسلم
على ما سبق من ذكر أشراط  تفريعان  كقد جاء األمر ُب اآلية ﴾كللمؤمنْب كا٤بؤمنات

من أشراط الساعة يرجع إٔب خركج  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكمضموف ما ذكر  ،ة كما تقدـالساع
الدجالْب الكذابْب كانعكاس سائر األحواؿ على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث عند ابن 

سيأٌب على الناس سنوات خداعات ييصدَّؽ فيها الكاذب كييكذَّب فيها » ماجو3
قيل3 كما « الصادؽ كيؤٛبن فيها ا٣بائن كٱبوَّف فيها األمْب كينطق فيها الركيبضة

 أيب عنكركل ابن حباف ُب صحيحو  «الرجل التافو ُب أمر العامة»ة؟ قاؿ3 الركيبض
 حٌب الساعة تقـو ال بيده، دمحم نفس كالذم»3 قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن ىريرة
 «التحوت كتظهر الوعوؿ كيهلك ا٣بائن كيؤٛبن األمْب كٱبوف كالبخل الفحش يظهر
 كأشرافهم، الناس كجوه3 الوعوؿ»3 قاؿ كالتحوت؟ الوعوؿ كما هللا، رسوؿ اي3 قالوا

 كيعلو»كُب ركاية للطربا٘ب3  «هبم يعلم ال الناس أقداـ ٙبت كانوا الذين3 كالتحوت
صلى هللا  هللا رسوؿ حدثنا3 قاؿ حذيفة عن الصحيحْب كُب «الوعوؿى  التحوتي 

 نزلت األمانة أف»3 حدثنا3 اآلخر أنتظر كأان أحدٮبا رأيت حديثْب عليو كآلو كسلم
 رفعها عن كحدثنا «السنة من علموا ٍب القرآف من علموا ٍب الرجاؿ قلوب جذر ُب

 يناـ ٍب الوىكت أثر مثلى  أثرىا فيظل قلبو من األمانة فتقبض النومة الرجل يناـ»3 قاؿ
جل مثل أثرىا فيبقى فتقبض النومة

ى
 فَباه فنفط رجلك على دحرجتو كجمر ا٤ب

3 فيقاؿ األمانة يؤدم أحد يكاد فبل يتبايعوف الناس فيصبح شيء، فيو كليس منتربان 
 ُب كما أجلده كما أظرفو كما أعقلو ما3 للرجل كيقاؿ أمينان  رجبل فبلف بِب ُب إف

 لئن ابيعت أيكم أابٕب كما زماف علي أتى كلقد «إٲباف من خردؿ حبة مثقاؿ قلبو
 فأما ساعيو عليَّ  رده يهوداين  أك نصرانيان  كاف كإف اإلسبلـ، علي رده مسلمان  كاف
 أنو كذلك النبوة أعبلـ من ا٢بديث كىذا. كفبلانن  فبلانن  إال أابيع كنت فما اليـو
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 كأفرد ا٤بنافقْب بعلم خيص قد حذيفة ككاف الغيب، من أبمور حذيفة أخرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 الفًب عن يسألونو الصحابة أكابر فكاف الفًب كدقائق كأسبابو النفاؽ علم ٗبعرفة
 ٱبرب كال منهم بقي من بعدد فيخرب ا٤بنافقْب عن ييسأؿ ككاف كا٣باصة العامة

 حضر فإف نظر عليها ليصلي جنازة إٔب دعي إذا عنو هللا رضي عمر ككاف أب٠بائهم
 هبا تعأب هللا كلف الٍب اإل٥بية التكاليف ىي كاألمانة. ترؾ كإال عليها صلى حذيفة

 مفطورين ككانوا هللا، بوحدانية اإلقرار من عليهم أخذىا الٍب كالعهود ا٤بستخلفْب
 كالنومة هبما، األخذ على الباعثة ىي فكانت الوحيْب بنصوص حصلت ٍب عليها
 تزكؿ فكانت األمانة نقص على الباعثة السيئة الرتكاب ا٤بوجبة الغفلة عن كناية

 كالوكت ظلمة كخلفتو نورىا زاؿ منها جزء أكؿ زاؿ فإذا فشيئان، شيئان  القلوب عن
 أثر كىو كاجملل صار آخر شيء زاؿ فإذا قبلو الذم للوف ٨بالف لوف اعَباض كىو

 ذلك زكاؿ شبو ٍب قبلها، الٍب فوؽ الثلمة كىذه مدة بعد إال يزكؿ يكاد ال ٧بكم
 ٔبمر إايه الظلمة كاعتقاب فيو استقراره بعد كخركجو القلب ُب كقوعو بعد النور

 الناس فيصبح النفط، كيبقى ا١بمر يزكؿ ٍب فيها يؤثر حٌب رجلو على يدحرجو
 إال أابيع كنت فما اليـو فأما3 "قولو عليو دؿ ا٤بعُب كىذا! ا٣ببلفة على يتبايعوف

 عبلمات كمن ًبشٌرىا؟ الظن فما القركف خّب ُب ذلك كاف كإذا" كفبلانن  فبلانن 
يوضع األخيار كيرفع األشرار كيتكلم ا١باىل كيسكت العآب كيسود كل  أف الساعة

قبيلة منافقوىا حيث يقبض العلم كيظهر ا١بهل، كيعود ا٢بفاة العراة رؤكس الناس 
إشارة إٔب استيبلئهم على األمر كٛبلكهم الببلد ابلقهر كا٤بعُب أف ىؤالء األذلة 

كرأيت ا٢بفاة العراة »يث عند البزار3 ينقلبوف أعزة ملوكان على ٫بو ما كرد ُب ا٢بد
ُب ىذا ا٢بديث معآب الدين،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد بػىٌْب  «كىلىوا الناس -يعِب العرب  -العالة 

إٔب « أف ترل ا٢بفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاكلوف ُب البنياف»كأشار بقولو3 
كرأيت »كُب ركاية عند أٞبد3 تطاك٥بم ُب الدين كالوقيعة فيو كاستحقار أىلو، 

تضمْب معُب االستهزاء،  كتعديتو ابلباء ٞببلن على «أصحاب الشاء تطاكلوا ابلبنياف
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وف ابلدين! كُب ا٢بديث استعارة ابلكناية حيث شبَّو الدين بقواعد ئأم يستهز 
البنياف تشبيهان مضمران ُب النفس كدؿ عليو ما ىو من ركادفو كلوازمو كىو البناء، 

كنظّبه ُب التنزيل العزيز  «بِب اإلسبلـ على ٟبس»على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث3 
أـ من أسس بنيانو على شفا  أفمن أسس بنيانو على تقول من هللا كرضواف خّب﴿

كاآلية ضرب مثل للحفاة العراة، أم من أسس  ﴾جرؼ ىار فاهنار بو ُب انر جهنم
اسم تفضيل  (خّب)دينو على اإلسبلـ خّب أـ من أسسو على الشرؾ كالنفاؽ؟ ك

كىو مستعمل للتهكم اب٤بنافقْب! كال نرل مثاالن أكثر مطابقة ألمرىم من ىذا 
ابن  كما جاء ُب سنن  مل التطاكؿ ُب البنياف على ا٢بقيقةا٤بثاؿ...كٲبكن أف ٰبي 

 كُب مسند «البناء ُب يتطاكلوف الشاء رعاء العالة العراة ا٢بفاة ترل كأف»ماجو3 
كالذم ينبغي اعتماده أف  «البناء ُب يتباركف ا١بوَّع العراة ا٢بفاة يػيرىل كأف»أٞبد3 

ٰبمل ا٤بشَبؾ ُب القرآف كالسنة على ا٤بعنيْب ٝبعان بْب ا٢بقيقة كاجملاز، ككذلك 
٨بتلف احملامل الٍب تسمح هبا تراكيب الكبلـ كإعرابو كداللتو من صريح ككناية 

الكلم لكونو أكٌب جوامع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكبديع إذا ٓب تفًض إٔب خبلؼ ا٤بقصود، كالنيب 
كاختيصر لو الكبلـ اختصاران كاف حقيقان أبف يودع ُب كبلمو من ا٤بعا٘ب كا٤بقاصد 
أكثر ما ٙبتملو األلفاظ ُب أقل ما ٲبكن من ا٤بقدار ٕبسب ما تسمح بو اللغة 
العربية ليحصل ٛباـ ا٤بقصود من اإلرشاد، كيدؿ لتأصيلنا ىذا ما كقع إلينا من 

ا٤بعُب األسرع انسياقان إٔب الذىن كلكنا ابلتأمل نعلم ركاايت فنرل منها ما نوقن أبنو 
ما أراد إال إيقاظ األذىاف إٔب أخذ أقصى ا٤بعا٘ب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم ا١بليل أف الرسوؿ 

ابلذكر ألهنم أضعف أىل البادية كمعناه أهنم من  «رعاء الشاء»من كبلمو...كخىصَّ 
ارة فيما يبدك لؤلنظار ٕبيث ال ييؤبو ٥بم كال الضعف كالبعد عن أسباب القوة كا٢بض

صغار الضأف كىي  «رعاء البػىٍهم»ييفطن إليهم كال تلحقهم الظنوف، كُب ركاية3 
، كمقصوده أف ىؤالء ا٤بهازيل سينقلب هبم ا٢باؿ إٔب أف يصّبكا ملوكان مع كا٤بعز

 ٔبر كىو السود3 أم الباء بضم «مهاإلبل البي »3 ركاية كُببيعدىم عن أسباب ذلك. 
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 أصل ٥بم يعود ال كأنو حا٥بم عن كناية فيكوف هبيم ٝبع للرعاة كصفان  كرفعها ا٤بيم
 غالب األدمة ألف اللوف سواد على، كٲبكن ٞبلو حقيقتو يعرؼ ٓب إذا األمر أهبم من

 .عندىم شرىا السود إذ هبماء ٝبع لئلبل أك مألواهن

معآب الدين كاملة األجزاء ٧بكمة كالقوؿي الفصلي الذم يرشد إليو ا٢بديث3 أف 
الوضع سوية البناء اثبتة األسس متسقة النظم ال ٲبكن فصل بعضها عن بعض بل 
إف الفصل بينها ضربه من العبث كفيها بيافه لبطبلف دين ا٢بفاة العراة ابلنسبة إٔب 
الدين ا٢بق، ككصفه ٤با ىم عليو من فنوف الكفر كالنفاؽ، كىتكه ألستارىم، 

سرارىم كإزاحة لشبههم الواىية ابلبينات الواضحة كتنبيو على أف ا٢بجة ككشفه أل
 ...ذرتعد ذلك علة ٤بتعلل كال عذر ٤بقد ٛبت فلم يبق بع

كحديث جربيل عليو السبلـ ينبئ عن ميبلد اإلسبلـ، كعن معركة مفركضة على 
اإلسبلـ، ال خيار للمسلمْب ُب خوضها، كيكشف عن صراع طبيعي بْب كجودين 

ٲبكن التعايش بينهما طويبل، كال ٲبكن فهم اإلسبلـ بوضوح إال ٗبراجعة نصوص  ال
الكتاب كالسنة كفق الواقع التارٱبي ا٢بركي ٥بؤالء األعراب، بل من العبث إدراؾ 
اإلسبلـ بعيدان عن فهم كاقعهم، كفرؽه بعيد بْب النظرة إٔب النصوص كأهنا قوالب ُب 

 ميثاؽ أصحاب على ا٢بكم إٔب يقودان كىذا ،فراغ، كالنصوص ُب صورهتا ا٢بركية
فالقضية ضخمة  ...الشريف اب٢بديث ا٤بعنيوف أبهنم( الشيخ كآؿ سعود آؿ) الدرعية

كلذلك استدعت  خطّبان  كبّبة تستحق الوقوؼ كالتأمل لتأثّبىا ُب حياة البشر أتثّبان 
 ٝبع من الصحابة الكراـ ُبصورة رجل ب متمثبلن الكركبيْب نزكؿ رئيس ا٤ببلئكة 

 داللة" دينكم يعلمكم" قولو ُب ا٤بنٌّب  بنقاؿ ا .الطيبْب رضواف هللا عليهم أٝبعْب
 منو يصدر ٓب السبلـ عليو جربيل ألف ؛كتعليمان  علمان  يسمى ا٢بسن السؤاؿ أف على

 حسن3 قو٥بم اشتهر كقد معلمان، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٠باه فقد ذلك كمع السؤاؿ سول
 انبنت فيو الفائدة ألف ا٢بديث؛ ىذا من يؤخذ أف كٲبكن العلم، نصف السؤاؿ
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 شرح على يشتمل عظيم حديث كىو3 رجب ابن كقاؿ .معان  كا١بواب السؤاؿ على
 بعد «دينكم يعلمكم أاتكم جربيل ىذا»3 آخره ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ ك٥بذا كلو نالدي
 .دينان  وكل ذلك فجعل اإلحساف كدرجة اإلٲباف كدرجة اإلسبلـ درجة شرح أف

ُب أكؿ البعثة ُب صورتو الٍب خلقو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككاف جربيل عليو السبلـ قد نزؿ على النيب 
هللا عليها مرتْب، كجاءه ُب مثل صلصلة ا١برس، كىو رمزه من الكبلـ أيخذ منو 

ما كرد ُب الصحيحْب عن عائشة أف ا٢بارث بن ا٤بعُب الذم ألقي إليو، على ٫بو 
أحياان أيتيِب ُب مثل صلصلة »3 كيف أيتيك الوحي؟ فقاؿ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىشاـ سأؿ النيب 

ا١برس كىو أشده علي، ٍب يفصم عِب كقد كعيتو، كأحياان يتمثل ٕب ا٤بلك رجبل 
كاف معيَّنان ابلببلغ، مهيمنان   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكٝبلة القوؿ أف النيب « فيكلمِب فأعي ما يقوؿ

على الكتاب، مكاشفان ابلعلـو الغيبية، ٨بصوصان اب٤بسامرات القلبية، ككاف يتوفر 
على األمة حصتهم بقدر االستعداد، فإف أراد أف ينبئهم ٗبا ال عهد ٥بم بو من تلك 

ا ٓب يشاىدكه، فلما العلـو صاغ ٥با أمثلة من عآب الشهادات، ليعرفوا ٩با شاىدكه م
سأؿ الصحايب عن كيفية الوحي ككاف من ا٤بسائل العويصة كالعلـو الغريبة الٍب ال 
ٲباط نقاب التعزز عن كجهها لكل طالب كمتطلب، ضربى ٥با مثبلن ابلصوت 
ا٤بتدارؾ الذم ييسمع كال ييفهم منو شيء تنبيهان على أف إتياهنا يرد على القلب ُب 

ىيبة ا٣بطاب ٗبجامع القلب، فإذا سٌرم عنو كجد القوؿ ا٤بنزؿ لبسة ا١ببلؿ، فتأخذ 
يهتم أبمر الوحي أشد االىتماـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصملقىن ُب الركع كاقعان موقع ا٤بسموع، ككاف 

كيهاب ٩با يطالب بو من حقوؽ العبودية كالقياـ بشكر ا٤بنعم كٱبشى على عصاة 
 فيأخذه الغم الذم أيخذ ابلنفس. األمة أف ينا٥بم من هللا خزم كنكاؿ،

صحيح اإلماـ كقد نصت اآلاثر على عداء اليهود ١بربيل عليو السبلـ كما جاء ُب 
صلى  هللا رسوؿ مقدـ سبلـ بن هللا عبد بلغ3 قاؿ عنو هللا رضي أنس عنالبخارم 

 نيب إال يعلمهن ال ثبلث عن سائلك إ٘ب3 فقاؿ فأاته ا٤بدينة هللا عليو كآلو كسلم
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 ينزع شيء أم كمن ا١بنة؟ أىل أيكلو طعاـ أكؿ كما الساعة؟ أشراط أكؿ ما3 قاؿ
صلى هللا عليو كآلو  هللا رسوؿ فقاؿ أخوالو؟ إٔب ينزع شيء أم كمن أبيو؟ إٔب الولد
ا٤ببلئكة.  من اليهود عدك ذاؾ هللا عبد فقاؿ3 قاؿ «جربيل آنفان  هبن خرب٘ب» كسلم
مسند اإلماـ أٞبد من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ3 حضرت كُب 

يومان فقالوا3 اي أاب القاسم حدثنا عن خبلؿ نسألك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعصابة من اليهود نيب هللا 
سلو٘ب عما شئتم كلكن اجعلوا ٕب ذمة هللا كما »3 عنهن ال يعلمهن إال نيب، قاؿ

نيو لئن حدثتكم شيئان فعرفتموه لتيتابعٌِب على أخذ يعقوب عليو السبلـ على ب
قالوا3 أخربان عن أربع  «فسلو٘ب عما شئتم»قالوا3 فذلك لك، قاؿ3  «اإلسبلـ

خبلؿ نسألك عنهن...ككاف ٩با سألوه3 حدثنا من كليك من ا٤ببلئكة، فعندىا 
إال  فإف كليي جربيل عليو السبلـ كٓب يبعث هللا نبيان قط»٪بامعك أك نفارقك، قاؿ3 

قالوا3 فعندىا نفارقك، لو كاف كليك سواه من ا٤ببلئكة لتابعناؾ  «كىو كليو
قالوا3 إنو عدكان! قاؿ3 فعند ذلك  «؟فما ٲبنعكم من أف تصدقوه»كصدقناؾ، قاؿ3 

إٔب  ﴾قل من كاف عدكا ١بربيل فإنو نزلو على قلبك إبذف هللا﴿قاؿ هللا عز كجل3 
فباؤكا ﴿فعند ذلك  ﴾ظهورىم كأهنم ال يعلموفكتاب هللا كراء ﴿ قولو عز كجل3

مرافقة جربيل كميكاؿ لنبينا عليو الصبلة  ٚبفىكال  اآلية. ﴾بغضب على غضب
كالسبلـ ُب رحلة اإلسراء من ا٤بسجد ا٢براـ إٔب ا٤بسجد األقصى ٍب ا٤بعراج إٔب 

ذا كى (سورة بِب إسرائيل)كما جاء ُب سورة اإلسراء -السماكات كإٔب سدرة ا٤بنتهى
ما أاثر حفيظة اليهود على ىذين ا٤بلكْب الكرٲبْب عليهما السبلـ، كذلك حْب 

اؽ كىو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طٍرفو، لو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصركب النيب  الربي
جناحاف ُب فخذيو ٰبفز هبما، فانطلق بو جربيل كىو عن ٲبينو كميكائيل عن 

 .ن سعد3 ككاف اآلخذ بركابو جربيل كبزماـ الرباؽ ميكائيليساره، كُب ركاية عند اب
صلى هللا عليو ا٢باكم عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا  كُب ا٢بديث عند
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كما أحسن قوؿ حساف رضي  «كزيرام من السماء3 جربيل كميكائيل»3 كآلو كسلم
 هللا عنو3

 كفيض ٕبر زاخرً أنت النيب كخّب عصػػػػػػػػػػػبة آدـ ... اي من ٯبود  

 ميكاؿ معك كجربئيل كبلٮبا ... مػػػػػػػػػػدده لنصرؾ من عزيز قاىرً 

 أيٌب ٤باك الكتب  سائر ُب بو ا٣برب ـتىقدٌ  ٤با وافقان م أم ﴾مصدقا ٤با بْب يديو﴿كمعُب 
 عظيم حديث. كحديث سيدان جربيل عليو السبلـ إخباراتمغيبات ك  من بعده
 من قاعدة ألنو عليو؛ اإلسبلـ مدار يكوف يكاد كجبللتو، موقعو عظم على متفق

 أصوالن  كالبدنية القلبية طاعاتو مفصل ،كشرائعو أساسو على مشتمل قواعده،
 اإلٲباف أصوؿ من إليو ترجع الشريعة علـو فجميع الغيب أمر كعلى ،كفركعان 

ألٮبية ىذا الغرض ك  ا٤بلكوت ُب البصائر كنفوذ اإلحساف علـو كمن عتقاداتكاال
الكراـ الطاىرين رضواف الصحابة من ٝبع  ُبصورة رجل بجربيل عليو السبلـ  ٛبثل

ر ا٤بسلمْب كتبعثهم على الوقوؼ على  ا٢بديث ركاايتك  .هللا عليهم أٝبعْب تيبصًٌ
حقيقة بِب إسرائيل حيث ٚبللت ىذه الركاايت توجيهات ظاىرة كخفية. ككأف 

ال سيما أف ا٢بادثة  -جربيل عليو السبلـ ُب ىذا ا٢بديث يشّب إٔب مرحلة جديدة 
يعود فيها اإلسبلـ  - بعد أف ٙبدد للصحابة مفهـو الدين بعد حجة الوداعكقعت 

 بدأ اإلسبلـ غريبان » ! على ٫بو ما كرد ُب صحيح مسلم3كما بدأ غريبان   يبان غر 
 .«كسيعود كما بدأ غريبان 

 الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة

 كلمة مثبل هللا ضرب كيف تر أٓب﴿كقد شبهها ا٢بق هلالج لج ابلنخلة فقاؿ عز من قائل 
أم مثل ال إلو إال هللا كمثل الشجرة ا٤بعركفة بشجرة النخل  ﴾طيبة كشجرة طيبة

ككجو ا٤بشاهبة ظاىر من كجوه فإف الشجرة ا٤بذكورة ال تنبت إال ُب أرض طيبة 
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كقلب ككذلك ال إلو إال هللا ال تنبت إال ُب القلب الطيب كأما القلب ا٣ببيث  
ال ينشرح لقبوؿ اإلٲباف ا٤بشرؾ كا٤بنافق فبل تنبت فيو كال تستقر أنوارىا عليو فإنو 

كال ٲبيل إال إٔب الكفر كالطغياف كال يسعى إال لدار ا٥بواف كال يثمر جده كسعيو إال 
ٜبار ا٥بوف كا٣بذالف ككذلك الشجرة ا٤بذكورة من أطواؿ األشجار كىكذا كلمة 
التوحيد فإهنا مغركسة ُب قلب ا٤بؤمن كأنوارىا كاصلة إٔب العرش ككذلك شجرة 

حطب كأعبلىا ٛبر كرطب ككلمة الشهادة أك٥با شاقة على من ٓب  النخل أسفلها
يكن ذاؽ أنوارىا كرأل بعْب بصّبتو أسرارىا كال سيما مع ما ينبِب عليها من 
التكاليف بعبادة هللا كترؾ ٝبيع ما حـر هللا فمن صرب على ذلك كصل إٔب ٜبرهتا 

نة كما كرد ُب ا٣برب عن كىي ا١بنة ا٤بوعودة كال شك أف ال إلو إال هللا مفتاح ا١ب
ركاه الطربا٘ب، لكن ال بد  «هللا إال إلو ال ا١بنة مفاتيح»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب الصادؽ األبر

للمفتاح من أسناف كىي متابعة سيد كلد عدانف ا٤بوجبة لرضاء الدايف ك٧ببة الرٞبن 
 لبك  ،لب إٔب ينقسمالتوحيد  قاؿ3فكقد جعل اإلماـ الغزإب للتوحيد أربع مراتب 

 ُب اب١بوز الضعيفة األفهاـ إٔب تقريبان  ذلك كلنمثل، قشر قشرك  ،قشركإٔب  ،لب
 من األكٔب فالرتبة اللب لب ىو دىن كللب لب كلو قشرتْب لو فإف العليا قشرتو

 لو منكر أك عنو غافل كقلبو هللا إال إلو ال بلسانو اإلنساف يقوؿ أف ىي التوحيد
 ا٤بسلمْب عمـو بو صدؽ كما قلبو اللفظ ٗبعُب يصدؽ أف كالثانية ا٤بنافقْب كتوحيد

 كىو ا٢بق نور بواسطة الكشف بطريق ذلك يشاىد أف كالثالثة العواـ اعتقاد كىو
 عن صادرة كثرهتا على يراىا كلكن كثّبة أشياء يرل أبف كذلك ا٤بقربْب مقاـ

 الصديقْب مشاىدة كىي كاحدان  إال الوجود ُب يرل ال أف كالرابعة القهار الواحد
 نفسو يرل فبل كاحدان  إال يرل ال حيث من ألنو التوحيد ُب الفناء الصوفية كتسميو

 ٗبعُب توحيده ُب نفسو عن فانيان  كاف ابلتوحيد مستغرقان  لكونو نفسو ير ٓب كإذا أيضان 
إذا قاؿ »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكعن أنس هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  .كا٣بلق نفسو رؤية عن فِب أنو

العبد ال إلو إال هللا خرقت سقوؼ السماء حٌب تصّب ُب كتابو مثل القمر كأعمالو 



263 
 

أخرب٘ب جربيل أف ال إلو إال هللا أنيس ا٤بسلم »كُب ا٢بديث3  «حو٥با مثل الكواكب
 قاؿ3 قاؿ ىريرة أيب عنكركل الَبمذم  «عند موتو كُب قربه كحْب ٱبرج من قربه

 السماء أبواب لو فتحت إال ٨بلصان  قط هللا إال إلو ال عبد قاؿ ما»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
كيستحب مد الصوت ُب قو٥با كما  «الكبائر اجتنب ما العرش إٔب تفضي حٌب

ذكره العبلمة النوكم كذلك ٤با كرد من األحاديث الدالة على طلب مد الصوت هبا 
هبا صوتو أسكنو هللا دار  من قاؿ ال إلو إال هللا كمدَّ »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفمن ذلك قولو 

 ىل» فقاؿ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككاف عبادة بن الصامت هنع هللا يضر يقوؿ3 كنا عند رسوؿ هللا  «ا١ببلؿ
3 كقاؿ الباب بغلق انفأمر  ،هللا رسوؿ اي ال3 قلنا ،الكتاب أىل يعِب «غريب؟ فيكم

 اللهم ،هلل ا٢بمد»3 قاؿ ٍب ساعة أيدينا فرفعنا «هللا إال إلو ال3 كقولوا أيديكم ارفعوا»
3 قاؿ ٍب «ا٤بيعاد ٚبلف ال كإنك ا١بنة عليها ككعدتِب هبا كأمرتِب الكلمة هبذه بعثتِب

كُب ا٢بديث  .ركاه أٞبد كالطربا٘ب كغّبٮبا «لكم غفر قد كجل عز هللا فإف أبشركا،»
 أنس عن ُب ركاية للحاكمك  «هللا إال إلو ال الذكر أفضل»3 عند ابن ماجو كا٢باكم

 3األرض ُب يقاؿ ال حٌب الساعة تقـو ال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي
 .«هللا إال إلو ال
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 فأخبرني: قال :نيالفصل الثا
 الساعة عن

وىؿ بن  ركل الطربم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ3 قاؿ جبل بن أيب قشّب ك٠بى
  3 اي دمحم أخربان مٌب الساعة إف كنت نبيان ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسوؿ هللا  -من بِب قريظة  -زيد 

يسألونك عن الساعة أايف مرساىا ﴿كما تقوؿ فإان نعلم مٌب ىي، فأنزؿ هللا تعأب 
. كقيل نزلت ُب ﴾كلكن أكثر الناس ال يعلموف﴿إٔب قولو  ﴾ها عند ريبقل إ٭با علم

كانت ترجع إٔب يهود كوهنم أىل كتاب كأعلم   قريش، كأاين ما كاف فإف قريشان 
ابلرساالت السماكية! كالدليل على ىذه الصلة سؤاؿ قريش عن عدة مبلئكة النار، 

 مبلئكة كما جعلنا كما جعلنا أصحاب النار إال﴿كالسؤاؿ مصدره أىل الكتاب 
 كال عدهتم إال فتنة للذين كفركا ليستيقن الذين أكتوا الكتاب كيزداد الذين آمنوا إٲباان

 ماذا كالكافركف مرض قلوهبم ُب الذين كليقوؿ كا٤بؤمنوف الكتاب أكتوا الذين يراتب
 ربك جنود يعلم كما ءيشا من كيهدم ءيشا من هللا يضل كذلك مثبل هبذا هللا أراد
على  كسورة ا٤بدثر من أكائل السور نزكالن  ﴾للبشر ذكرل إال ىي كما ىو إال

 كاف 3قالت عائشة عن حسن إبسناد سفياف بن يعقوب كركل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بصطفى 
 معشر اي 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فيها كلد الٍب الليلة كانت فلما مكة سكن قد يهودم
 نيب الليلة ىذه ُب كلد فإنو 3قاؿ ،نعلم ال 3قالوا ؟مولود الليلة فيكم كلد ىل قريش
 على يده كضع ا١بن من عفريتان  ألف ليلتْب يرضع ال عبلمة كتفيو بْب األمة ىذه
 فذىب ،غبلـ ا٤بطلب عبد بن هللا لعبد كلد قد ٥3بم فقيل فسألوا فانصرفوا ،فمو

 عليو مغشيان  خر العبلمة اليهودم رأل فلما ٥بم فأخرجتو أمو إٔب معهم اليهودم
 سطوة بكم وفَّ سطي ليى  كهللا أما قريش معشر اي ،إسرائيل بِب من النبوة ذىبت 3كقاؿ
 ﴾مرساىا أايف الساعة عن يسألونك﴿ قولو كمعُب. كا٤بغرب ا٤بشرؽ من خربىا ٱبرج
 ؟كاستقراره ثقلها ثبات كقت أمٌ  استهزاء سؤاؿ كقتها عن مكررينيسئلونك  أم
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 ا٤بتشبعة اب٢بديدة ثبتت إذا السفينة رست من كمكاانن  كزماانن  مصدران  يكوف كا٤برسى
 عما السؤاؿ3 كجهْب من الضبلؿ ُب بذلك كقعوا فإهنم مههلعم بياانن  ىذا كاف كإ٭با
 البلئق ككاف، األدلة من عليو قاـ ما مع االستهزاء طريق على كجعلو أىم، ٥بم غّبه
 ٓبٍب بٌْب سبحانو أنو  ،الصا٢بة ابألعماؿ اتقاءىا عنها السؤاؿ بدؿ ٯبعلوا أف هبم

 الطاعة إٔب أدعىك  كأىيب لشأهنا أعظم ىاأف إخفاءك  خلقو من أحدان  عليها يطلع
 إال لوقتها ٯبليها ال ريب عند علمها إ٭با قل﴿ التوبة إٔب كأقرب ا٤بعصية عن كأزجر

 سبحانو فيبديها أشراطها أما بو، هللا اختص ٩با الساعة علم أفأم  ﴾ىو
 عن الستار ككشف ا٤بوصد الغيب أماـ ا٤بسدؿ السَب إزاحة ىي كالتجلية...لوقتها
يغيىب

 ككلمة ﴾أخفيها أكاد آتية الساعة إف﴿ كُب القرآف العظيم كيبدك، ليظهر ا٤ب
 الصادؽ كجعفر عباس ابن عن ركمما  3األكؿ3 معنياف ك٥با األضداد، من أخفيها
 أشراط إف3 اآلخر كا٤بعُب ،نفسي من أخفيها أكاد ا٤بعُب أف عنهما تعأب هللا رضي

 إال ينظركف فهل﴿ تعأب قولو ىذا من كقريب كأظهرىا أبديها أكاد آتية الساعة
 كالكبلـ ﴾ذكراىم جاءهتم إذا ٥بم فأٗب أشراطها جاء فقد بغتة أتتيهم أف الساعة
 ﴾األرض ُب يسّبكا أفلم﴿ قولو من الكافرين أحواؿ كصف من مضى ما على تفريع

 كقعت اآلايت كبْب ﴾أىواءىم كاتبعوا قلوهبم على هللا طبع الذين أكلئك﴿ قولو إٔب
 ىذا من كا٤بقصود ﴾تقواىم كآاتىم ىدل زادىم اىتدكا كالذين﴿ معَبضة آية

 كأتكيل الكرٙب، القرآف أسلوب على ا٥بداية بفريق الضبللة فريق مقابلة3 االعَباض
 ٥بم فأٗب أشراطها جاء فقد بغتة أتتيهم أف الساعة إال ينظركف فهل﴿ اآلية ُب الكبلـ

 ٥بم أين فمن أشراطها، كقوع عند كيعقلوا يتذكركا ٓب إذا أم ﴾ذكراىم جاءهتم إذا
 إنكار كىو بتهكم، مشوب إنكار كاالستفهاـ بغتة؟ الساعة جاءهتم إذا التذكر
 قولو من مضى ما إٔب انظر اإلنكارم االستفهاـ كىذا الكافرين، على كهتكم

أئمة كىم  ﴾٥بم مثول كالنار األنعاـ أتكل كما كأيكلوف يتمتعوف كفركا كالذين﴿
من اختارىم هللا على علم على  الذين -كما أخربان اإللو ُب بيانو ا٤بعصـو   -الكفر 
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٥بم فيها أصوؿ الدين كبٌْب  إلصبلح مسّبة األممشاملة العا٤بْب كآاتىم خطة 
كل شيء فعقلوىا كفطنوا إٔب ما فيها من ميلك كسلطاف فكتموىا ٍب   كتفصيلى 

ماكرة نكرة اإلسبلـ مواجهة  جهواكاحرفوىا كأخرجوا نسخة تناقض ا٤بواثيق اإل٥بية ك 
، كاترٱبهم حافل اب٤بعصية كاالعتداء فقد عاندكا األنبياء كحاكلوىم على كتم خفية

سيد كعارضوا دعوة  عليو السبلـ ىككٌذبوا عيس عليو السبلـ ا٤بواعظ كآذكا موسى
 كصٌدكا الناس عن اإلسبلـ! األانـ عليو أفضل الصبلة كالسبلـ

 كاضح كاحد سياؽ ُب هم كبْب قصة آدـ مع إبليساستخبلف قصة كالقرآف يربط بْب
كْب كما يربط بْب قصة رفع قواعد البيت العتيق كبْب ٛب األداء ُب عجيب كاتساؽ

هم يعقوب من ىذه البقعة كما جاءت ُب كصية أبي ليحكموا مهللا ىذا البيت ٥ب
البيت ا٢براـ  نفسهم ا٥بدل كالقوامة علىكٰبتكركف أل الذم ٱبفوف نسبتهم إليو

 كسقاية ا٢باج كعمارة ا٢برمْب مستمدين من ذلك سلطاهنم الديِب على ا٤بسلمْب. 

ما ا٤بسؤكؿ »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكجواب النيب  ]مٌب الساعة؟[كُب سؤاؿ جربيل عليو السبلـ3 
إف ﴿كما حكى تعأب   أخفاىاعلى أف هللا عز كجل دليل  «عنها أبعلم من السائل

 .﴾الساعة آتية أكاد أخفيها

ٓب يرد ذكر لؤلشراط األخرل! حيث  كحْب نتأمل ُب حديث جربيل ال ٪بد ذكران 
كشف حقيقة   كإ٭با...طلوع الشمس من مغرهبا أك الدجاؿ أك الدابة أك غّبىا

ا١بربم كفهم حقيقة بِب إسرائيل  كمٮبيتهم البالغة ُب فهم كاقع ا٢با٢بفاة العراة أل
 أف أحاديث الدجاؿ ٱبفىكال  ،عي الوقوؼ كالبحث كالنظر كالسؤاؿكىذا يستد

جربيل عليو السبلـ ُب تلك ٓب تستدع نزكؿ  كالدابة كطلوع الشمس من مغرهبا
 .الصورة

انتقل ا١بواب إٔب  «م من السائل كسأحدثك عن أشراطهاما ا٤بسئوؿ عنها أبعل»
دمحم سيدان كُب سورة ...القضية األساسية الٍب نزؿ جربيل عليو السبلـ للتنبيو عليها
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فهل ينظركف إال الساعة أف أتتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأٗب ﴿ بياف كتوكيد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 من مضى ما على تفريعكالكبلـ  ﴾ال إلو إال هللافاعلم أنو  ٥بم إذا جاءهتم ذكراىم

الذين  ﴿ من أكؿ السورة متحريض على قتا٥بالك  أئمة الكفر كالنفاؽ أحواؿ كصف
 كآمنوا الصا٢بات كعملوا آمنوا كالذين م،كفركا كصدكا عن سبيل هللا أضل أعما٥ب

 أبف ذلك اب٥بم، كأصلح سيئاهتم عنهم كفر رهبم من ا٢بق كىو دمحم على نزؿ ٗبا
 هللا يضرب كذلك رهبم من ا٢بق اتبعوا آمنوا الذين كأف الباطل اتبعوا كفركا الذين
 فشدكا أثخنتموىم إذا حٌب الرقاب فضرب كفركا الذين لقيتم فإذا ،أمثا٥بم للناس
 إٔب التقدـ كمقصود السورة ﴾أكزارىا ا٢برب تضع حٌب فداء كإما بعد منا فإما الواثؽ

 يبطلوا أك الصغار يلزموىم حٌب قتاؿ ا٤بنافقْب إبدامة الدين حظّبة حفظ ُب ا٤بؤمنْب
 الضبلؿ أكدية إٔب الدين ٧بيط عن فسقوابعد أف  أعما٥بم هللا لأض كما ضبل٥بم

 عليو عيسى بنزكؿ كلهم األرض أىل إبسبلـ أكزارىا ا٢برب تضع أف إٔب ا٤ببْب
 عن صدؾ من أف ا٤بعلـو من ألف "القتاؿ" ا٠بها دؿ ذلك كعلى كالسبلـ الصبلة
كالقتاؿ موضوعها بل العنصر البارز  مثلو، تكن تقاتلو ٓب إف كأنك قاتلتو سبيلك

 ا١بهاد ألف ذلك ُب كاضح "دمحم"سيدان  هاكا٠بفيها كىو ُب جرسها كإيقاعها، 
 الرٞبة نيب كىو تعأب هللا توفاه أف إٔب كالسبلـ الصبلة أفضل عليو خلقو كاف

رب اب٤بدينة كقد بدت قركف نفاؽ ا٤بنافقْب، كىي إعبلف حكالسورة نزلت . اب٤بلحمة
كإحباط  همبشر ابلنصر كتنذر هببلكُب صيغة قوية ت من هللا على ا٤بستهزئْب بدينو
ذلك أبهنم اتبعوا ما أسخط هللا ككرىوا رضوانو فأحبط ﴿صبلهتم كصيامهم كأعما٥بم 

توحيد كمن حكم لتخرجهم من الشرؾ إٔب ال ةكالسورة ٘بذب ا٤بقلدين بقو  ﴾أعما٥بم
ككأين من قرية ﴿ "لعاصمة ا٤بقدسة"ا ألـ القرل هللا، كفيها إنذار الطاغوت إٔب حكم

كآايهتا تفضح  ﴾ىي أشد قوة من قريتك الٍب أخرجتك أىلكناىم فبل انصر ٥بم
ىم ا٢بفاة العراة ُب توليهم الشيطاف كآتمرىم مع شركائهم ُب األمم ا٤بتحدة كهتدد

بضرب ا٤ببلئكة كجوىهم كأدابرىم عند ا٤بوت، كُب السورة ٙبذير للمؤمنْب أف 
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اي أيها الذين آمنوا ﴿يصيبهم ما أصاب أعداءىم من إحباط العمل نتيجة الشرؾ 
كالسورة ُب فواصلها كإيقاعها  ﴾أطيعوا هللا كأطيعوا الرسوؿ كال تبطلوا أعمالكم

أعما٥بم،  "مل قذائف على ا٤بشركْب آخرىا ٙبكجرسها كألفاظها من أك٥با إٔب
السورة ىجـو عنيف كُب مطلع  ."ىم، فتعسا ٥بم، دمر هللا عليهم..أمثا٥بم، أمعاء

كسبيل هللا  ﴾الذين كفركا كصدكا عن سبيل هللا أضل أعما٥بم﴿ فارسافر على الك
 يزيلعظيمان  إبطاالن  هاأبطل أمكمعُب أضل أعما٥بم3  ا٤بصدكد عنها ىي اإلسبلـ،

 ا٢بسية أركاحهم أنتم بوافأذىً ...بو يكيدكنكم ما أعما٥بم ٝبلة كمن...كاألثر العْب
 فإف عليهم االجَباء غاية ُب كأنتم أكصا٥بم تقطعوا أبف كأشباحهم صورىم تبطلوا أبف
 ٥بم صبلح ال أف علم قد فإنو إبطا٥بم ُب لكم كأذف أبطلهم قد أكجدىم الذم رهبم

 ٖبيبتو ٧بتـو بكفره ٧بكـو فهو قتلو على قدرًب فمن شرعان  يقتل طبعان  كا٤بؤذم
 من ذكر ما على األحقاؼ سورة انبنت ٤با3 الزبّب بن جعفر أبو اإلماـ قاؿ .كخسره

 قد ٗبا ختمت إبعراضهم، السورة كافتتحت كفجر ككفر كافَبل كذب من مآؿ
 السماكات خلق الذم هللا أف يركا أٓب﴿ تعأب فقاؿ كتوبيخهم تقريعهم من تكرر

 لتيسر ابلبداءة اعتربكا لو أم ﴾ا٤بوتى ٰبيي أف على بقادر ٖبلقهن يعي كٓب كاألرض
 القـو إال يهلك فهل﴿ قولو إٔب النار على عرضهم ذكر ٍب العودة، أمر عليهم

 ٥بم البلحق ذلك بعاجل األخرل السورة افتتح ىبلكهم، بذكر ختم فلما ﴾الفاسقوف
 أثخنتموىم إذا حٌب الرقاب فضرب كفركا الذين لقيتم فإذا﴿ تعأب فقاؿ دنياىم ُب

 ابتداء بعد اآلية ﴾أكزارىا ا٢برب تضع حٌب فداء كإما بعد منا فإما الواثؽ فشدكا
 أصل أف على فنبو ﴾مالذين كفركا كصدكا عن سبيل هللا أضل أعما٥ب﴿ بقولو السورة
 كالضبلؿ ا٥بدل أف ا٤بؤمنوف ليعلم علمو سابق ُب هبم تعأب أراده ٗبا ىو إ٭با ٧بنتهم

 سيئاهتم عنهم كفر﴿ اآلخر ُب كقولو ﴾مأضل أعما٥ب﴿ بقولو الطريقْب على فنبو بيده
 بقتا٥بم ا٤بؤمنْب أمر كلكن منهم النتصر شاء لو تعأب أنو بْب ٍب ﴾اب٥بم كأصلح
إف تنصركا هللا ﴿ فقاؿ ذلك من بو أمرىم ما على ا٤بؤمنْب حض ٍب كاختباران  ابتبلء
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كأشياعو  أخطب بن كحيي بعضهم كاف ك٤با .انتهى .اآلم التحمت ٍب ﴾ينصركم
 أحد كليس كذلك، إال نزلت ما التوراة أف مع منجمان  بنزكلو القرآف ُب طعن قد

 مفرقان  منجمان  ىو إال منزؿ ال ٩بن أم ﴾ٗبا نزؿ على دمحم﴿ قاؿ ينكره أف يقدر منهم
 األمي النيب دمحمسيدان  على منو ٪بم بكل اإلٲباف إٝباالن  بو اإلٲباف بعد ليجددكا

 ىذا كاف ك٤با ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاإل٪بيل التوراة ُب عندىم مكتوابن  ٯبدكنو الذم القرشي العريب
 كجوابو ا٤ببتدأ بْب اعَبض بو، يعتد ٓب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو ابإلٲباف يقَبف ٓب إٲباف كل أبف معلمان 

 الذم ىذا أم ﴾كىو ا٢بق من رهبم﴿ تعأب فقاؿ لو كأتكيدان  عليو حثان  علتو يفهم ٗبا
 ،نسخيي  كال نسخيى  ألف ا٢بقية ُب الكامل أم ا٢بق أبنو ٨بتص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عليو نزؿ

كالعطف الٙباد ا١بامع إذ اآلية األكٔب مسوقة لذكر جزاء األشرار، كالثانية لبياف 
ثواب األخيار مع ما فيهما من الَبصيع كالتقابل كقد عد التضاد كشبهو جامعان 
يقتضي العطف ألف الوىم ينزؿ ا٤بتضادين منزلة ا٤بتضايفْب فيجتهد ُب ا١بمع بينهما 

ركل  األمثاؿ. خطوران ابلباؿ مع الضد من ُب الذىن حٌب قيل3 إف الضد أقرب
مثل ما بعثِب هللا بو من ا٥بدل »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالشيخاف عن أيب موسى عن النيب 

كالعلم كمثل الغيث الكثّب أصاب أرضان فكاف منها نقية قبلت ا٤باء فأنبتت الكؤل 
هبا الناس فشربوا  كالعشب الكثّب، ككانت منها أجادب أمسكت ا٤باء فنفع هللا

كسقوا كزرعوا، كأصابت منها طائفة أخرل إ٭با ىي قيعاف ال ٛبسك ماء كال تنبت  
كؤل، فذلك مثل من فقو ُب دين هللا كنفعو ما بعثِب هللا بو فعلم كعلم، كمثل من ٓب 

ىثىل إذا كرد ُب «يرفع بذلك رأسان كٓب يقبل ىدل هللا الذم أرسلت بو
الكبلـ فإنو  كا٤ب

 ٛبثيلية استعارة ا٢بديث كُبشاقة كببلغة كيصّب كالشامة ُب الوجنة...يكسبو ر 
 إحيائو ُب الغيث ٕباؿ الشاردين التائهْب ىداية ُب كالسنة الكتاب حاؿ بتشبيو
اإلرشاد إٔب التذكّب ابإلقباؿ على   -كهللا كرسولو أعلم  -كا٤بقصود  ،ا٤بيتة األرض

كتعليمو كأف ُب اللجأ إٔب الكتاب كالسنة ٪باة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككبلـ رسولو  ،كبلـ هللا كتدبره
كُب ا٤بفزع إليهما عصمة، ككبلـ هللا ال ٰبظى إبجالة النظر فيو كالغوص ُب حقائقو 
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إال من حرص على استيضاح معجزة رسولو األكـر كلـز ا٥بيبة ككماؿ األدب معو 
 كلو ا٢بكمة ٕبور من ٕبر كلماتو من كلمة ككل الكلم جوامع أكٌب قد فإنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 أربع دمحمان  هللا نزَّؿ كقد...عمره طوؿ نظره فيها ينقطع ٓب التأمل حق العآب أتملها
 كأعطاه األموات، إحياء علم أعطاه أنو كىي األنبياء من غّبه فيها ينزؿ ٓب منازؿ

 كلها، ا٤بتقدمة الشرائع علم كأعطاه ا٤ببشرات، كحي من كلها الوحي ضركب
 ببل ٨بتلفة كأحوا٥بم كافة الناس إٔب أرسلو ألنو كلها األحواؿ علم إهناء كأعطاه

 أعطيناؾ إان﴿ تعأب قاؿ. األحواؿ ٔبميع العلم تعم رسالتو تكوف أف بد فبل شك
 ملك من أعظم منها كاحدة كل الٌب ا٤بتكاثرة ا٤بناقب ىذه أعطيناؾ أل ﴾الكوثر
 ظفر من ألف كالدين الدنيا ٣بّبم ا٢باكم القرآف ىو الكوثرقيل3 ك . ٕبذافّبىا الدنيا
 رضي عباس ابن عن صحيحو ُب البخارم اإلماـ كركل كلو، ا٣بّب حاز فقد ٗبعرفتو

 قلت3 بشر أبو قاؿ إايه، هللا أعطاه الذم ا٣بّب ىو3 الكوثر ُب قاؿ أنو عنهما هللا
 ُب الذم النهر3 سعيد فقاؿ ا١بنة، ُب هنر أنو يزعموف الناس فإف3 جبّب بن لسعيد
 من أهنم ريب كال أمتو، علماءالكوثر 3 كقيل .إايه هللا أعطاه الذم ا٣بّب من ا١بنة
 الفضائل ىذه أعطاه من فسبحاف، فعلماء أمتو كأنبياء بِب إسرائيل الكثّب ا٣بّب

 .ا١بسيمة نعمو من عليو أفاضو ٗبا كحباه العميمة، ا٣بصاؿ هبذه كشرفو العظيمة
 ا٤بنافقْب فيها سبحانو هللا كصف السابقة ألف قبلها للٍب كا٤بقابلة كسورة الكوثر

 السورة ىذه ُب كذكر ،فيهما كالرايء الصبلة كالزكاة كترؾ ابلتكذيب ابلدين كالبخل
فصل لربك ﴿كالزكاة  الصبلة ترؾ مقابلة كُب ﴾الكوثر أعطيناؾ إان﴿ البخل مقابلة ُب

 !العجيبة ا٤بناسبة ىذه فاعترب ﴾إف شانئك ىو األبَب﴿التكذيب  مقابلة ُبك  ﴾كا٫بر
إرشاد إٔب التعلم، فالعلم أشرؼ منقبة كأجل مرتبة، كأهبى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكُب سورة سيدان دمحم 

 ا٤برسلْبمفخر كأربح متجر، بو يتوصل إٔب توحيد رب العا٤بْب كتصديق عباده 
 ٯبوز فبل ابلوحدانية، العلم كجوب على دليل اآلية كُب ﴾فاعلم أنو ال إلو إال هللا﴿

 يتم كال اليقْب، ا٤بطلوب ألف كالضبلؿ الشبو ُب ا٤بقلد يقع لئبل العراة ا٢بفاة تقليد
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 أىل ديدف ألف ابلتقليد ٰبصل ال كذلك النظر، بعد اليقْب صوؿٕب إال العلم
كُب السورة توجيو كجيو إٔب أشراط . عليهم كالتلبيس ا٤بسلمْب إضبلؿ الكتاب

إذا كانت ا٢بفاة العراة رؤكس الناس »الساعة على ٫بو ما كرد ُب الصحيحْب3 
كأفعا٥بم كالتحقق ُب  دعوهتمالتبصر ُب على كُب ا٢بديث تنبيو  «فذاؾ من أشراطها
فاعلم أنو ال ﴿أردؼ بقولو  ﴾فقد جاء أشراطها﴿فإنو تعأب ٤با قاؿ أنساهبم كأحوا٥بم 

كمعُب اآلية يرجع إٔب تعلم كتاب هللا كتعظيمو كتبلكتو حق تبلكتو  ﴾إلو إال هللا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالتصديق ٗبا فيو كجهاد ا٤بنافقْب كالكافرين كا٤بستهزئْب بو، كاإلٲباف برسولو 

كاتٌباعو بعد بلوغو دعوتو صحيحة خالية من التشويو، ك٧ببتو كنصرتو حيان كميتان 
كإعظاـ حقو كتعلم سنتو كتعليمها للناس، كمعرفة عداكة الشيطاف حٌب ٰبذر منو 

٥بدل كالنور ٤بن قصد ا٤بسلم كيتخذه عدكان. كالكتاب كالسنة ٰبصل منهما كماؿ ا
 كا٣بشوعكا٣بضوع  اإلخبات إال كسعو ما ألمرا حقيقة ا٤بؤمن علم كإذا اتباع ا٢بق.
 كتثبت األلفة كٙبصل النفوس تطيب حٌب كا٤بؤمنات كللمؤمنْب لذنبو كاالستغفار

كاستغفر  فاعلم أنو ال إلو إال هللا﴿ كما دٌؿ على ذلك قولو  ا٣ببلؼ كيرتفع احملبة
كنصيحتهم  حفظ حرمتهمذلك يتضمن الدعاء ٥بم ك ك  ﴾لذنبك كللمؤمنْب كا٤بؤمنات

كإف كانوا عصاة كالشفقة عليهم  اذير ٥بم كإكرامهم كالتواضع ٥بمكالتماس ا٤بع
كقد اشتهر اب٤بسلسل ابألكلية حديث الرٞبة أخرجو الَبمذم كأبو داكد  فاسقْب.

 هللا رسوؿ أف العاص بن عمرك بن هللا عبد كالطربا٘ب كا٢باكم كأٞبد كالبيهقي عن
 .«السماء ُب من يرٞبكم األرض ُب من ارٞبوا الرٞبن، يرٞبهم الراٞبوف» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

بوصف حاؿ ا٤بؤمنْب ُب جٌدىم ُب  تبعأ ،ا٤بؤمنْب إٔب دالئل التوحيد أرشد هللا ٤بٌاك 
كيقوؿ الذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة ﴿ دين هللا كحرصهم على ظهوره

ُب قلوهبم مرض ينظركف إليك نظر ا٤بغشي  ٧بكمة كذكر فيها القتاؿ رأيت الذين
ككاف ذلك يبعث ا٤بؤمنْب على ٛبِب ظهور اإلسبلـ  ﴾عليو من ا٤بوت فأكٔب ٥بم

مضركبة كأكقات ال كفضيحة ا٤بنافقْب كٛبِب قتا٥بم، كهللا تعأب قد جعل ذلك آبماد 
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ئمة لوال أنزلت سورة تتضمن إظهاران كتكشف لنا أ -كهللا أعلم  - تتعدل، كا٤بعُب
النفاؽ كرؤكس الكفر كٙبضنا على قتا٥بم...فمدح هللا ا٤بؤمنْب ٕبرصهم، كإ٭با عرا 
ا٤بنافقْب ما عرا عند نزكؿ أمر ا٤بؤمنْب اب١بهاد لدخو٥بم فيهم ٕبسب ظاىر حا٥بم، 
فبهذه ا٤بناسبة حيكي ٛبِب ا٤بؤمنْب نزكؿ بياف شاؼو يلوح بو ٛبييز حاؿ ا٤بنافقْب 

كمقاؿ الذين آمنوا ىذا كاف سببان ُب نزكؿ قولو سبحانو  الذين بدت قركف نفاقهم،
فا٤بقصود من السورة الٍب ذكر فيها القتاؿ  ﴾فإذا لقيتم الذين كفركا فضرب الرقاب﴿

كاألحاديث الواردة ُب فضائل  .كهللا تعأب أعلم ىذه السورة الٍب ٫بن بصددىا
 بن أنس  عن ا١بهاد أكثر من أف ٙبصى فقد ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو

 كلقاب فيها كما الدنيا من خّب غدكة أك هللا سبيل ُب لركحة»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن مالك
 أف كلو فيها كما الدنيا من خّب سوطو يعِب قيد موضع أك ا١بنة من أحدكم قوس
 رٰبا ك٤بؤلتو بينهما ما ألضاءت األرض أىل إٔب اطلعت ا١بنة أىل من امرأة

 بن عبادة عنكركل اإلماـ أٞبد  «فيها كما الدنيا من خّب رأسها على كلنصيفها
 من ابب فإنو هللا سبيل ُب اب١بهاد عليكم» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ الصامت

 شيبة شاب من»3 كُب ا٢بديث عند النسائي «كالغم  ا٥بم  بو  هللا  يذىب  ا١بنة أبواب
 أك العدك فبلغ  هللا  سبيل  ُب  بسهم  رمى  كمن  القيامة، يـو نوران  لو كانت هللا سبيل ُب
 عضوان  النار من فداءه كانت مؤمنة رقبة أعتق كمن رقبة كعتق لو كاف يبلغ ٓب

 طبوؿ  3الطاء  ﴾طو﴿ُب تفسّب قولو تعأب كالثعليب كالقرطيب قاؿ العبلئي  «بعضو
ك٤با كاف ا١بهاد سبب إعبلء  .الكافرين قلوب ُب ىيبتهم 3كا٥باءُب سبيل هللا  الغزاة 

كبو الرىبة للمنافقْب كالباغْب كا٤بعاندين،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكلمة هللا كحفظ شريعة رسوؿ هللا 
كأعظم من  ،كالوقاية ٢بقوؽ الضعفاء كا٤بساكْب، كانت فضائلو أجل من أف ٙبصى

صنفوا لو التصانيف ، ك أف تستقصى، كمزية شرفو من القضااي البديهية الشهّبة
 .الكثّبة
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ابعتبار كصف آايهتا ابإلحكاـ كعدـ التشابو كانتفاء  ﴾٧بكمة﴿ككصف السورة بػ
االحتماؿ أم ال ٙبتمل آايت السورة ا٤بتعلقة ابلقتاؿ إال كجوب قتاؿ ا٤بنافقْب 

كيقوؿ ﴿ عنو هللا رضي قتادة عن جرير كابن ٞبيد بن عبد أخرج ،كعدـ ا٥بوادة فيو
 أنزؿ سورة كل3 قاؿ اآلية ﴾نزلت سورة فإذا أنزلت سورة ٧بكمةالذين آمنوا لوال 

عند  مككصفى هللا حا٥ب. ا٤بنافقْب على القرآف أشد كىي ٧بكمة فهي ا١بهاد فيها
كمعُب قولو  نزكؿ أمر القتاؿ أبهنم ينظركف نظر احملتضر الذم ال يطرؼ بصره.

أم أكالىم هللا تعأب ما يكرىوف أك أدٗب ا٥ببلؾ ٥بم كىو ا٤بوت الذم  ﴾فأكٔب ٥بم﴿
يكرىونو كيفركف منو، كىي كلمة تقاؿ على جهة الزجر كالتوعد، كٰبتمل أف يكوف 
ا٤بعُب3 أكٔب ٥بم أف يطيعوا أمر هللا كيقولوا قوالن معركفان ال خديعة فيو، كيناسبو 

ة تقتضي التوبة كالرجوع إٔب أمر هللا كالطاع ﴾طاعة كقوؿ معركؼ﴿التعقيب بقولو 
فإذا ﴿كالقوؿ ا٤بعركؼ يعرب عن طهارة القلب كاستقامة الفطرة كموافقة القلب للوجو 

 هللا سبيل ُب قاتلوا تعالوا ٥بم قيل إذا يعِب ﴾عـز األمر فلو صدقوا هللا لكاف خّبا ٥بم
 كا٤بخالفة، ا٤بعصية من ٥بم خّبان  لكاف هللا صدقوا كلو كتعاصىوا، انقىضوا ادفعوا، أك

 على الكذب كجعل نفوسهم، ُب ما خبلؼ للمؤمنْب أظهركا إذ كذبوا إ٭با كىم
 أجل من ٥بم تبكيتان  ىذا كاف ك٤با ٤بغبتو، كهتويبلن  لو تفظيعان  هللا على كذابن  ا٤بؤمنْب
 الفساد عظيم من منو ٰبصل ما بياف الفتور ذلك عن بسبٌ  هللا، أمر عن فتورىم
 بعد ا٣بطاب أسلوب ُب سؤاؿ معرض ُب العباد كشتات الببلد خراب من بو كيتأثر

 فقاؿ الغاية كبلوغو الغضب تناىي على تنبيهان  الغيبة أسلوب ُب كالتهديد التبكيت
كُب ا٢بديث  ﴾فهل عسيتم إف توليتم أف تفسدكا ُب األرض كتقطعوا أرحامكم﴿

 مقاـ ىذا3 فقالت الرحم قامت منهم فرغ إذا حٌب ا٣بلق خلق هللا إف»ا٤بتفق عليو3 
 قطعك من كأقطع كصلك من أصل أف ترضْب أما نعم3 قاؿ القطيعة من العائذ
 عسيتم شئتم3 فهل إف اقرؤكا3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ ٍب ،لك فذاؾ3 قاؿ بلى3 قالت

 هللا لعنهم الذين أكلئك ،أرحامكم كتقطعوا األرض  ُب  تفسدكا  أف  توليتم إف
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 كا٣بطاب «أقفا٥با قلوب على أـ القرآف يتدبركف أفبل ،أبصارىم كأعمى فأصمهم
 الظاىر كىو ا٤بنافقْب بذلك عُب االلتفات على مرض قلوهبم ُب الذين إٔب موٌجو

لفظ ُب القرآف كقد كرد فساد ُب األرض مرتْب كمعلوـه أنو تعأب قضى إليهم ابل
 ٥بم قيل كإذا﴿قولو تعأب  عليو دؿي كما خاصة ا٤بنافقْب  حق  ُب فساد ُب األرض ال
ُب قولو "فهل عسيتم" كاالستفهاـ  ﴾مصلحوف ٫بن إ٭با قالوا األرض ُب تفسدكا  ال 

 على الدالة بػ"ىل" فيو جيء كلذلكمستعمل ُب التكذيب ٤با سيعتذركف بو 
 كالواك التاء بضم ﴾تػيويلًيتم﴿ كقيرئ ا٣برب، ُب ٗبنزلة "قد" االستفهاـ ُب ألهنا التحقيق

 تناحران أم تفسدكا ُب األرض  األرض ُب االستخبلؼ على ٧بموؿ كىو البلـ ككسر
 ُب الضعف على الدالة أحوالكم شاىد من فإف الدنيا على كهتالكان  ا٤بلك على

 خّب كل إحراز عن عبارة ىو الذم اب١بهاد أمرًب حْب الدنيا على كا٢برص الدين
 يتوقع ا٤بعركؼ كالقوؿ الطاعة شأنكم مأموركف كأنتم كفساد شر كل كدفع كصبلح

 ﴾كتػىٍقطىعوا﴿ كقيرئ ،األرحاـ كقطع إلفساداب آمرين كصرًب أعنتكم أطلقت إذا منكم
 ينطقوا كٓب رىًضي مثل عىًسي3 فعلو أف الكسر ككجو السْب بكسر ﴾عسيتم﴿ انفع كقرأ
 عنهم ملتفتان  فقاؿ حا٥بم سبحانو بْبَّ  ٍب ضمّب، إٔب الفعل ىذا أسند إذا إال بو

أكلئك الذين لعنهم هللا فأصمهم ﴿ همشقائ بتحقق إعبلمان عليهم ك  ابلغضب إيذاانن 
كاستعّب الصمم لعدـ االنتفاع اب٤بسموعات من آايت القرآف  ﴾كأعمى أبصارىم

كمواعظ السنة كما استعّب العمىى ىنا لعدـ الفهم على طريقة التمثيل ألف حاؿ 
األعمى أف يكوف مضطرابن فيما ٰبيط بو ال يدرم انفعو من ضارٌه إال ٗبعونة من 

ده، كىذه ىي النكتة ُب يرشده، ككىثر أف يقاؿ3 أعمى هللا بصره مرادان بو أنو ٓب يه
إذ ٓب يقل3 كأعماىم!  ﴾فأصمهم﴿٨بالفان لَبكيب  ﴾كأعمى أبصارىم﴿٦بيء تركيب 

 يوجباف كبّباف جرماف األرحاـ كقطيعة األرض ُب الفساد أبف إشعار اآلية كُب
 عن كعيو حق الكبلـ يعي ال من سأؿ رٗبا فكاف بذلك أخرب ك٤با! هللا من اللعنة

 ملٌوحان  موٖبان  منكران  بقولو فأجاب كالعمى للصم ا٤بسبب للعن ا٤بوجب السبب
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 خلقهم هللا أف كا٤بعُب ﴾أقفا٥با قلوب على أـ القرآف يتدبركف أفبل﴿ مقٌرعان  مهددان 
 يفهمونو ال أك فهمو مع القرآف يتدبركف فبل كالصبلح ا٣بّب ٗبعا٘ب منتفعة غّب بعقوؿ

 كمن ابلقرآف علمهم سوء من تعجيب كاالستفهاـ! عجيب األمرين ككبل تلقيو عند
 قلوهبم على بل3 كا٤بعُب االنتقإب لئلضراب كحرؼ "أـ"! ٠باعو عن إعراضهم

 األقفاؿ اختصاص إٔب أشار بديع نظم ضمّب "قلوب" إٔب كإضافة "أقفاؿ" أقفاؿ،
 فقاؿ ذلك منشأ بٌْب  قلوهبم، أبقفاؿ كتعأب سبحانو أخرب ك٤با ا٤بنافقْب، بقلوب

 قبائح من كغّبه القلوب ٗبرض تقٌدـ فيما كيًصفوا الذين الشيطاف أكلياءمنبهان على 
 سوؿ الشيطاف ا٥بدل ٥بم تبْب ما بعد من أدابرىم على ارتدكا الذين إف﴿ األحواؿ

ال يرجعوف إٔب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقولو "ارتدكا على أدابرىم" ىو كقولو  ﴾٥بم كأملى ٥بم
كىو من التعليق ابحملاؿ، علق رجوعهم إٔب  «إٔب فوقواإلسبلـ حٌب يرتد السهم 

الدين ٗبا يعد من ا٤بستحيبلت مبالغة ُب إصرارىم على ما ىم عليو كحسمان للطمع 
 كيطلق الزماف ُب كالتمديد ا٤بدٌ 3 اإلمبلء٥بم"  قولو "كأملىك ُب رجوعهم إٔب الدين. 

 بضم كقيرئ حسنان، االرتداد الشيطاف أراىم أم كثّبان  الشيء على اإلبقاء على
 ا٤بتكلم إٔب مسند أنو على اجملهوؿ إٔب ا٤ببِب بصيغة ﴾٥بم كأيمًلي﴿ البلـ ككسر ا٥بمزة

 الكبلـ فيكوف ٥بم أيمًلي كأان ٥بم سىٌوؿ الشيطاف أم تعأب، هللا إٔب عائد فالضمّب
 األمر ىذا إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو ٫بو على كأمٌكن ٥بمكأرزقهم  قليبلن  أؤخرىم أان أم كعيدان 

 كجربية عتوان  كائن ٍب عضوضان  ملكان  كائن ٍب كخبلفة رٞبة يكوف ٍب كنبوة رٞبة بدأ
 كينصركف ذلك على كيرزقوف  كا٣بمور  كالفركج ا٢برير يستحلوف األرض ُب كفسادان 

 من كا٤براد ﴾متْب كيدم إف ٥بم كأملي﴿كنظّبه ُب التنزيل العزيز  «هللا يلقوا حٌب
منافقوا بِب  -كهللا أعلم  - ا٥بدل ٥بم تبْب ما بعد من أدابرىم على ارتدكا الذين

 ُب سنطيعكم 3ٛبردىم ُب الشياطْب ماثلواالذين  كهنتهم بارإسرائيل الذين قالوا لك
 كرىوا للذين قالوا أبهنم ذلك﴿ قولو كما يرشد إليو  كرسولو هللا عداكة على التظافر

 أىلو، يبلئم كما الكفر شأف ىو كاألمر ﴾األمر بعض ُب سنطيعكم هللا نزؿ ما
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 ألف كالقرارات الشؤكف ٝبيع ُب نطيعكم كال الكفر بعض ُب سنطيعكم3 كا٤بعُب
 يقولوف انفقوا الذين إٔب تر أٓب﴿ تعأب قولو أفاده ما كىو نفاقهم يفضح ذلك

 فيكم نطيع كال معكم لنخرجن أخرجتم لئن الكتاب أىل من كفركا الذين إلخواهنم
 عنو ينبئ كما سران  ذلك ٥بم يقولوف كانوا كإ٭با ﴾لننصرنكم قوتلتم كإف أبدا أحدا
 بفتح كقيرئ ىذا، قو٥بم ٝبلتها من الٍب أسرارىم ٝبيع أم ﴾سرارىمكهللا يعلم إ﴿ قولو

 ما لَبتيب ﴾ا٤ببلئكة توفتهم إذا فكيف﴿ قولو ُب كالفاء. سرٌ  ٝبع ﴾أسرارىم﴿ ا٥بمزة
 فكيف ا٢بيل من يفعلوف ما حياهتم ُب يفعلوف3 قيل كأنو قبلها، ما على بعدىا

 هللا أسخط ما اتباعبسبب  كأدابرىم كجوىهم يضربوف ا٤ببلئكة توفتهم إذا حيلتهم
 ٍب انتقل ؟كالقرآف الربىاف على التعويلكىو  هللا رضواف ككراىةالشيطاف  تسويلمن 
 من ا٤بنافقوف يضمره ما على رسولو مطلع هللا أبف اإلنذار إٔب كالوعيد التهديد من

 ُب عقو٥بم يكدكف أهنم فيوقنوا خافية غّب أسرارىم أف ليعلموا كالكيد كا٤بكر الكفر
 قلوهبم ُب الذين حسب أـ﴿فقاؿ  آلما٥بم خيبة كذلك طائل ببل ا٤بكائد ترتيب
 بصاحبو اإلضرار ٔبامع النفاؽ إٔب ا٤برض كاستعّب ﴾أضغاهنم هللا ٱبرج لن أف مرض

 ترشيحان  ا٤برض مع القلوب ذكر كاف ابلقلب عنو ا٤بعرب العقل مقرهالنفاؽ  كلكوف
 ا٤برض فناسب ابطن عضو ىو إذ ا٣بفي ا٤برض يناسب ٩با القلب ألف لبلستعارة

 اإلخراج ألف االستعارة كجو على كاإلبراز اإلظهار على أطلق كاإلخراج، ا٣بفي
 األحقاد،3 كاألضغاف، خفي ٖبرب لئلعبلـ فاستعّب مكمنو من شيء استدالؿ

 ٥بم كعداكهتم نفاقهم على كإظهارىم كللمؤمنْب V هللا لرسوؿ إبرازىا3 كإخراجها
 كمشوؿ سبحانو علمو إحاطة ذلك من علم ك٤با، عليهم حنقان  تغلي صدكرىم فإف

 آراؤىم كفالت ظنوهنم خابت3 تقديره ما على عاطفان  قاؿ عظمتو؛ ابىرك  قدرتو
 كشفناه إال إخفاءه يريدكف شيئان  منو ندع ال حٌب هَب تس ُب يبالغوف ما فلنخرجن
 فلعرفتهم ألريناكهم نشاء كلو﴿ أٝبعوف الناس يعرفهم حٌب كأكضحناه للناس كأبديناه

ٍب كٌلف هللا تعأب ا٤بسلمْب  ﴾أعمالكم يعلم كهللا القوؿ ٢بن ُب كلتعرفنهم بسيماىم
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اجملاىد  بو يظهر فإنوبقتاؿ ا٤بنافقْب كأطلق على ذلك التكليف ابتبلء ٦بازان 
 كالصابرين منكم اجملاىدين نعلم حٌب كلنبلونكم﴿ كالصابر كا١بزًع فقاؿ ،كالقاعد

 ك٩بحصان  االمتثاؿ ُب الناس نفوس ألحواؿ مبينان  التكليف كاف ٤باك  ﴾أخباركم كنبلو
 تفاصيل يعلم تعأب هللا فإف كإال االبتبلء يشبو ما على مشتمبلن  كاف لدعاكيهم

االختبار،  فأشبهت التكاليف تلقي عند إال للناس للعياف تظهر ال كلكنها أحوا٥بم
على أعدائهم كأنو تعأب مبطل أعماؿ  الغالبوف ىم أهنم مؤكدان  قولو استأنف ٍب

 إف﴿ فقاؿ الرسوؿ مشاقةالصد عن سبيل هللا ك  ُب نصبوىا الٍب ىمكايدكمالكافرين 
 لن ا٥بدل ٥بم تبْب ما بعد من الرسوؿ كشاقوا هللا سبيل عن كصدكا كفركا الذين
ٙبريك  نداء ا٤بؤمنْب عمـو سبحانو اندل ٍب ﴾أعما٥بم كسيحبط شيئا هللا يضركا

 أيها اي﴿فقاؿ كهني عن مواالهتم كٙبذير من فتنتهم كٙبريض على قتاؿ الكافرين 
أم ال تبطلوا أعمالكم  ﴾أعمالكم تبطلوا كال الرسوؿ كأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين

، ٍب ك٫بوىا كاألذل كا٤بن كالرايء كالعجب كالنفاؽ الشرؾ من أعما٥بم وا بوأبطل ٗبا
 فقاؿ هللا ٤بغفرة انتفاعهم عدـإصرارىم على الكفر ك  مبينان  ابتدائيان  استئنافان  استأنف

 ك٤با ﴾٥بم هللا يغفر فلن كفار كىم ماتوا ٍب هللا سبيل عن كصدكا كفركا الذين إف﴿
 ال متحتمة ٥بم عداكتو أبف كختم أعما٥بم يبطل كأنو هم كتعنيفهمذم سبحانو قدـ

 قتا٥بم لزـك ُب مرغبان  قولو عنو بسبَّ  عليهم لبلجَباء موجبان  ذلك ككاف ٥با انكفاؾ
 يَبكم كلن معكم كهللا األعلوف كأنتم السلم إٔب كتدعوا هتنوا فبل﴿ تركو من ٧بذران 

 تداعوا إف أهنم ا٤بسلموف يظن لئبل ابلذكر السلم إٔب الدعاء خص كإ٭با ﴾أعمالكم
 من ٰبط ألنو اب٤بضرة عليهم يعود ذلك أف هللا فعرفهم منهم أمنوا للسلم الكفار مع

 ضراكة ذلك فيزيدىم ضعف عن السلم طلبوا فيحسبوهنم ا٤بشركْب نظر ُب شوكتهم
 ، ٍب كعدىم تعأبالبأس كتوقع ا٢برمة مكاف قلوهبم من أخذكا أف بعد عليهم

مشّبان إٔب من  كامبلن  أبجره ابلوعد ا١بهاد علىضهم كحرٌ  ك٪باحها األعماؿ بتسديد
أىل الكتاب  ا٢بياة الدنيا عند، ٍب أخرب سبحانو أف أىل الكتاب كقع ُب فخاخ
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م سخركا ابلعباد يتصرفوف هب إذ ﴾الدنيا لعب ك٥بوإ٭با ا٢بياة ﴿ إال ٥بو كلعب ليست
كإف تؤمنوا ﴿كقولو  تصرؼ البلىي! يتصرفوف بو دينتصرؼ البلعب كاستهزؤا ابل

 يسألكم ال معُب كسياقو بعمومو يفيد ﴾كتتقوا يؤتكم أجوركم كال يسألكم أموالكم
 ضمّب إٔب ٝبع كىو أمواؿ فإضافة بكم ٯبحف ال ما يسألكم إ٭با أم أموالكم ٝبيع

 العمـو نفي من فالكبلـ األمواؿ ٝبيع إنفاؽ أم ال يسألكم العمـو تفيد ا٤بخاطبْب
 تدعوف ىؤالء أنتم ىا﴿ قولو من بعده أيٌب كما السياؽ بقرينة النفي عمـو من ال

 .اآلية ﴾هللا سبيل ُب لتنفقوا

 اسم كالرب مالكو شيء كل ربك  كالسيد ا٤بالك 3الربك  «ارهبأف تلد األمة »قاؿ3 
 ،للمالك ا١باىلية ُب قالوه كقد ابإلضافة إال غّبه ُب يقاؿ كال تعأب هللا أ٠باء من
فإف ا٢بفاة العراة  ا٢بقيقةعلى  اللفظييحمل ف ا٤بلوؾ تلدف اإلماء أف معُب ا٢بديثك 

 منها الولد كاف كاستولدىا ا١بارية أحدىم ملك فإذااإلماء  كطء من ال يستنكفوف
 فحمل ،السرارم يعِب «بعلها األمة كلدت إذا» ركاية مسلم3 ُب جاء كقد رهبا ٗبنزلة
 كالعقوؽ نكاح احملاـركما اشتهر عنهم  عنهم التسرم قد اشتهرك الصورة  ىذه على

ملوكهم أنو  كحيكي عن أحد من الوطء كغّبه أمتو السيد معاملة وأمٌ  الولد فيعامل
 نكح  ما تنكحوا كال﴿قاؿ تعأب  !ا٢بوب الكبّب من تعأب ابهلل كالعياذ وأتى أمٌ 

 حرمت، سبيبل كساء كمقتا فاحشة كاف إنو سلف قد ما إال النساء من آابؤكم 
 األخت كبنات األخ كبنات كخاالتكم كعماتكم كأخواتكم كبناتكم أمهاتكم عليكم

 البلٌب كرابئبكم نسائكم كأمهات الرضاعة من كأخواتكم أرضعنكم البلٌب كأمهاتكم
 جناح فبل هبن دخلتم تكونوا ٓب فإف هبن دخلتم البلٌب نسائكم من حجوركم ُب

 قد ما إال األختْب بْب ٘بمعوا كأف أصبلبكم من الذين أبنائكم كحبلئل عليكم
 قبلكم من الذين سنن كيهديكم لكم ليبْب هللا يريد﴿اآلايت إٔب قولو  ﴾سلف
 يتبعوف الذين كيريد عليكم يتوب أف يريد كهللا ،حكيم عليم كهللا عليكم كيتوب

 ا٤بيل3 قاؿ حياف بن مقاتل عن حاًب أيب ابن ركل ﴾عظيما ميبل ٛبيلوا أف الشهوات
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 ابن . كركلهللا من حبلؿ األب من األخت نكاح أف يزعموف اليهود أف العظيم
 اليهود ىم3 قاؿ "الشهوات يتبعوف الذين كيريد" السدم عن حاًب أيب كابن جرير

 كُب ركاية3 ،أغلب فيو العقوؽ ألف األمة بولدُب ا٢بديث ا٤بتقدـ  صَّ خي . ك كالنصارل
 ٲبكن ٞبلو على اجملاز فيكوف ا٤برادك ليشمل الذكور كاإلانث.  «أف تلد األمة ربتها»

، فبعد أف  كهللا أعلم اإلخبار عن تبدؿ ا٢باؿ كانعكاسو كتغّبه كانقبلب األمور
الكتاب ا١بزية، أصبحت ٧بكومة كانت أمة اإلسبلـ ٙبكم األرض كيدفع ٥با أىل 

بىع بِب إسرائيل،  أذلة األعزة كبذلك تصّب ،يدٌنسوف مقدساهتا كأيكلوف فيأىا تتػٍ
 فيتبلءـ األرض ملوؾ أعزة ينقلبوف األذلة أف كىي الثانية القرينة دلت كما

 قبلو يشاىد ال ٕبيث الناس أحواؿ كانقبلب الزماف بتغّب إخبار كىذا ا٤بعطوفاف
 فانتظر أىلو غّب إٔب األمر ككسد األمانة ضيعت إذا» 3قالو سيد األانـ ما كيؤيده
كالذم ينبغي اعتماده أف ٰبمل ا٤بشَبؾ على ا٤بعنيْب ٝبعان بْب ا٢بقيقة  «الساعة

كاجملاز، ككذلك ٨بتلف احملامل الٍب تسمح هبا تراكيب الكبلـ كإعرابو كداللتو من 
صلى هللا عليو كآلو صريح ككناية كبديع إذا ٓب تفًض إٔب خبلؼ ا٤بقصود، كالنيب 

الكبلـ اختصاران كاف حقيقان أبف يودع لكونو أكٌب جوامع الكلم كاختيصر لو  كسلم
ُب كبلمو من ا٤بعا٘ب كا٤بقاصد أكثر ما ٙبتملو األلفاظ ُب أقل ما ٲبكن من ا٤بقدار 

 .ة ليحصل ٛباـ ا٤بقصود من اإلرشادٕبسب ما تسمح بو اللغة العربي

 كالوصف «كإذا رأيت ا٢بفاة العراة الصم البكم ملوؾ األرض، فذاؾ من أشراطها»
 سلميتوجب على ا٤ب لذلكهتم! ك حقار  على ىو األبلغ ُب الداللة اب٢بفاة العراة

و ٥بم حقيقتهم كيتنبَّ فهم حٌب ي أخبارىم على كالوقوؼدراسة كاقعهم كمعرفة أحوا٥بم 
شر الدكاب  إف﴿ قاؿ الزبّب بن عركة عنإبسناده ركل ابن أيب حاًب  فتنتهم! كٰبذر

 ذلك ُب عليهم ما يعرفوف ال ا٤بنافقْب أم ﴾عند هللا الصم البكم الذين ال يعقلوف
 عن صم   ﴾صم بكم عمي فهم ال يرجعوف﴿ُب قولو  قتادة كقاؿ. كالتباعة النقمة من

 كىذا3 قاؿ اإلماـ القرطيب. لو اإلبصار عن عميه  بو، التكلم عن بكمه  ا٢بق، استماع



281 
 

كإذا » 3جربيل حديث ُب الزماف آخر كالة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كصف ُب ا٤براد ىو ا٤بعُب
اىػ.  .أعلم كهللا «فذاؾ من أشراطها اة العراة الصم البكم ملوؾ األرضرأيت ا٢بف

إف الذين  ﴿ا٤بنافقْب من اآلية الكفار ك عن  ديثُب سياؽ ا٢ب كيؤيده أف اآلية كردت
كلو شاء هللا ﴿إٔب آخر اآلية  ﴾تنذرىم ال يؤمنوف كفركا سواء عليهم ءأنذرهتم أـ ٓب

شرح كىذه اإلطالة ُب  ﴾لذىب بسمعهم كأبصارىم إف هللا على كل شيء قدير
ا٤بلتوية ا٤بريضة ا٤بعقدة كتوحي بضخامة الدكر  عن طبيعة نفوسهمتكشف  أحوا٥بم

الذم يقوموف بو لئليقاع اب٤بسلمْب كمدل الفتنة كاالضطراب الذم ٰبدثونو 
، ٨بادعوف كأهنم  يؤمنوف ابهلل كال ابليـو اآلخرال مد قررت اآلايت أهناب٤بؤمنْب، كق

 .ذلك الدين ك٤با كانت ٨بادعتهم ا٤بؤمنْب ألجل الًدين كاف خداعهم راجعان لشارع
كا٤بقصود ًمن كصفهم ابلصم البكم بياف أف ىذه الصنيفة العاتية من الكفار ىي شر 

ىو  -كهللا أعلم  -الناس عند هللا عز كجل كأهنا أخس ا٤بنازؿ لديو، كىذا ا٤بعُب 
 بن سعيد قاؿ ﴾إف شر الدكاب عند هللا الصم البكم الذين ال يعقلوف﴿ا٤براد ُب اآلية 

 اآلية كُب. اتبوت ابن منهم اليهود من رىط ستة ُب نزلت3 عنو هللا رضي جبّب
 كا٣ببلؼ احملادة موقف احملمدية الدعوة من كقفوا الذين ا٢باضرين على تشنيع
 أشبو فما أنبيائهم كمع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان مع قبل من أسبلفهم كقف كما كا٤بكر

 كاإلعنات ا٥بدل عن كالزيغ هللا آبايت ا٤بكر ُب ابلسلف كا٣بلف ابآلابء  األبناء 
كال كبلمهم ُب  ٓب يستعملوا أ٠باعهم! ك٤بٌا العهود كنقض ا٤بواثيق ك٨بالفة لؤلنبياء

أطلق ذلك عليهم مع أهنم كانت ٥بم أ٠باع كألسنة سليمة ، شيء من أمر دينهم
كُب  ا.ٓب ٙبصل ٥بم ٜبرات تلك اإلدراكات صاركا كأهنم عدموا أصله ٤بٌاكلكنهم 

التعبّب ابلصم البكم تشبيو بليغ إذ شبو إعراضهم عن ىدم هللا كرسولو ابألصم 
األبكم كمن اعَباه ىذه الصفات انعدـ منو الفهم كاإلفهاـ كتعذر طمع رجوعو إٔب 
رشد أك صواب، كاإلنساف الذم دىٌٔب بنفسو إٔب حىضيض تعطيل انتفاعو ٗبواىبو 

كات، كا٤بشبهوف ابلصم البكم ىم الذين السامية يصّب أحط من البهائم كالعجما



281 
 

كشبهوا ابلصم ُب عدـ االنتفاع ٗبا ٠بعوا ألنو ٩با  ﴾٠بعنا كىم ال يسمعوف﴿قالوا 
يكفي ٠باعو ُب قبولو كالعمل بو، كشبهوا ابلبكم ُب انقطاع ا٢بجة كالعجز عن رٌد 

كصىفهم ما جاءىم بو القرآف فهم ما قبلوا كال أظهركا عذران عن عدـ قبولو، كإ٭با 
بشر الدكاب ألف ا٣بطاب ا٤بوجو إليهم ُب القرآف ظاىر كاضح بٌْب، كالداللة على 

كلفظ  ن ٯبحده فهو أشبو ٗبا ال عقل لو!أحٌقية اإلسبلـ داللة عقلية بيٌنة، فم
كذلك بل  كىؤالءالدكاب ٗبجرد إطبلقو يتجو إٔب صورة البهيمة ُب ا٢بس كا٣بياؿ، 

بفطرهتا أما ىؤالء فقد عطلوا كسائل اإلدراؾ الٍب فالدكاب مهتدية  ىم شر الدكاب
الذين عاىدت منهم ٍب ينقضوف ﴿منحها هللا ٥بم كخالفوا ا٤بواثيق كنقضوا العهود 

كىم بنو قريظة كنظراؤىم من بِب إسرائيل فإهنم  ﴾عهدىم ُب كل مرة كىم ال يتقوف
ىم فأمدكا كفار عاىدكا النيب أف ال ٰباربوه كال يعينوا عليو عدكه، ٍب نقضوا عهد

قريش ابلسبلح كالعدة يـو بدر، كاعتذركا فقالوا3 نسينا كأخطأان، ٍب عاىدكه أف ال 
يعودكا ٤بثل ذلك فنكثوا عهدىم يـو ا٣بندؽ، كمالوا مع األحزاب كأمدكىم ابلسبلح 

 ذلك أف على للداللة ا٤بضارع بصيغة العهد نقضهم جانب ُب كالتعبّباألدراع...ك 
 ابلتأييس تعريض فهو عنو ينتهوف ال كأهنم اآلية ىذه نزكؿ بعد كيتكرر منهم يتجدد

فإما تثقفنهم ُب ا٢برب فشرد هبم من خلفهم ﴿ عليو فرع كلذلك بعهدىم كفائهم من
هم" تشي تثقفن"ة ككلماالتٌباع،  ٔبامع لبلقتداء مستعار ىنا كا٣بلف ﴾لعلهم يذكركف

كديدف الدجالْب  !التهم مواقع عن كالتحامي التقية مراعاة ُب كتصنعهم  أتنقهم فرطب
عا٥بم ُب الشاـ كاليمن اليـو إظهار العوف كالعطف ٤بن ٰباربوهنم من ا٤بسلمْب! كأف

عمر  أنفذه سيدانف م من جزيرة العربإبخراجه ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد أكصى النيب  شاىد...خّب
عليو  جربيلسيدان كما أشار حديث   رؤكسان  عادكا إليهاٍب بن ا٣بطاب هنع هللا يضر 

 هللا من أمره . كُب اآلية ركاه اإلماـ أٞبد «كعاد العالة ا٢بفاة رؤكس الناس»3 السبلـ
 أك عليو يشهركهنا حرب ُب هبم ظفر مٌب لغّبىم نىكاالن  ٯبعلهم أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لرسولو
 الذين ألتباعهم كعربة مثىبلن  فاجعلهم كا٤بعُب! الوكالة حرب عرب عدكه عليو يعينوف
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 األمر ىذا كألجل فعلهم، مثل فيفعلوف عهدىم نقض من ىؤالء ٯبتِب ماذا يَبقبوف
 فحكم معاذ بن سعد حكم على كنزلوا حاصرىم حْب قريظة ببِب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب نٌكل
 من أكثر ككانوا اب٤بدينة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقتلهم الذرية، كتيسىب ا٤بقاتلة تقتل أبف

 أعدائو إرىاب مصلحة من ذلك ُب ٤با عليهم ابإلغبلظ هللا أمر كقد رجل، ٜبا٭بائة
 ٙبريض الناكثْب على اإلغبلظ ىذا ُب فكاف ا٤بسلمْب يستضعفوف زالوا ما فإهنم
  .عقوبتهم على

 كعدككم هللا عدك بو ترىبوف ا٣بيل رابط كمن قوة من استطعتم ما ٥بم كأعدكا﴿
 يوؼ هللا سبيل ُب شيء من تنفقوا كما يعلمهم هللا تعلموهنم ال دكهنم من كآخرين

 لؤلخذ سبيبلن  ذلك كاف للناقضْب العهد بنبذ تعأب أمر ٤بٌا ﴾تظلموف ال كأنتم إليكم
 للعدك كأنكاىا القوة كمعظم كٙبصيلها، العدة كإعداد عليهم كالتمالئ قتا٥بم ُب

صلى هللا  هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ عامر بن عقبة عن مسلم اإلماـ ركل كما الرمي
 إف أال قوة، من استطعتم ما ٥بم كأعدكا»3 يقوؿ ا٤بنرب على كىو عليو كآلو كسلم

3 البخارم اإلماـ صحيح كُب «الرمي القوة إف أال الرمي، القوة إف أال الرمي، القوة
 كما هللا سبيل ُب حبسها 3ا٣بيل كرابط «راميان  كاف أابكم فإف ،إ٠باعيل بِب ارموا»

 كتصديقا ابهلل إٲباانن  هللا سبيل ُب فرسان  احتبس من»3 البخارم اإلماـ صحيح ُب كرد
 العدك جعل كاإلرىاب «القيامة يـو ميزانو ُب كبولو كركثو كريو شبعو فإف بوعده
 إعانة ك٘بنَّبى  عليو ٯبرأ كٓب خافو لقتالو عدكه استعداد علم إذا العدك فإف خائفان،
 كإذا ﴾تػيرىٌىبوف﴿ كلمة ُب ا٥باء كتشديد الراء بفتح كقيرئ عليو، كمظاىرهتم األعداء

 أيخذ كما تيستجدل، ال كا٤بقدسات فا٢بقوؽ العصا، لو نيعدَّ  أف كجب الذئب عرفنا
كقولو تعأب "كآخرين من  ،غبلابن  إال يعود لنكخيانة  كغشان   كدغبلن  كخديعة مكران 

 كاختار ،العداكة من عليو ىم كما تعلموهنم  ال أم دكهنم ال تعلموهنم هللا يعلمهم" 
 تظنوف كال لكم ٧باربْب معادينأك  راىبْب فازعْب تعلموهنم  ال 3 ا٤بعُب أف بعضهم

كىو ًمٍثل قولو "ال تعلمهم ٫بن نعلمهم"  كذلك يعلمهم تعأب هللا بل هبم  ذلك
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كهنتهم الذين إذا خلوا إليهم قالوا إان معكم إ٭با ٫بن شياطينهم ك  كيبدك أف ىؤالء
 ُب كالتنو ؽ النفاؽ ُب ا٤بهارة من بلغوا كاب١بملة فإف أكلياء الشيطاف قد مستهزئوف.

 كأخرج. حا٥بم ا٤بؤمن على ٱبفى مبلغ إٔب التهم مواقع عن كالتحامي التقية مراعاة
 ُب قانع كابن حاًب أيب كابن ا٤بنذر كابن يعلى كأبو أسامة أيب بن رثاكا٢ب سعد

 كابن مردكيو كابن مسنده ُب كالركاي٘ب منده كابن الشيخ كأبو كالطربا٘ب معجمو
صلى هللا عليو  النيب عن جده عن أبيو عن عريب بن هللا عبد بن يزيد عن عساكر

 ىم»3 قاؿ "يعلمهم هللا تعلموهنم  ال  دكهنم من كآخرين" قولو ُب3 قاؿ كآلو كسلم
 إعداد مبُبى  اإلنفاؽ كاف ك٤با «عتيق فرس داره ُب إنساانن  الشيطاف ٱببل كال ا١بن

 هللا سبيل ُب شيء من تنفقوا كما" بقولوكندب إليو كحث عليو  فيو رغب القوة،
 ".تظلموف ال كأنتم إليكم يوؼ

ُب صحيح اإلماـ مسلم  عنو هللا رضيعمر بن ا٣بطاب سيدان ركاية  «ا٢بفاة العراة»
ىريرة  بينما ركاية أيب -كهللا كرسولو أعلم  - ألكٔب كالثانيةاالوىابية تشّب إٔب الدكلة 

ُب األرض أك العلو الكبّب بداية الظهور ك الثالثة  لدكلةُب الصحيحْب تشّب إٔب ا
 كلذلك عند ا٢بفاة العراة األىمكىذا التاريخ  5219مدينة الرايض عاـ  حتبلؿاب

ظهرت أمور عظاـ حيث أعلنت ا٢برب العا٤بية األكٔب الٍب  ه، كبعداٚبذكه عيدان 
ُب  5291ٛبخض عنها إعبلف عصبة األمم ا٤بتحدة ٍب سقوط مكة ا٤بكرمة عاـ 

سقوط الدكلة العثمانية، ٍب سقوط ا٤بدينة ا٤بنورة عاـ  الوقت الذم أيعلن فيو
 ، كًب خداع ا٤بسلمْب5219، ٍب إعبلف ا٤بملكة العربية السعودية عاـ 5291

فلسطْب كإعبلف دكلة الشركاء الٍب أطلقوا عليها3 دكلة  إٔب لقطاء األمم تهجّبب
ا»كُب الصحيحْب3 إسرائيل!  كأتكيلو3 إذا تٌوجت كمىٌلكت  «إذا كلدت األمة رهبَّ

ا٤بلك األعظم ُب استحقاؽ  فأقركا إبشراكهم كانزعوا من بِب إسرائيلالعىجمي العربى 
كجعلوا هلل شركاء قل أفمن ىو قائم على كل نفس ٗبا كسبت ﴿قاؿ تعأب ، ا٢بكم

٠بوىم أـ تنبئونو ٗبا ال يعلم ُب األرض أـ بظاىر من القوؿ بل زين للذين كفركا 
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كلقد استهزئ برسل ﴿ قولو على تفريع كبلـ ُب اآليةكال ﴾مكرىم كصدكا عن السبيل
 نوح قـواعلم أف ك  ﴾كاف عقابمن قبلك فأمليت للذين كفركا ٍب أخذهتم فكيف  

 سبيل على ابإلٲباف تظاىركا كا٤بؤتفكات مدين كأصحاب إبراىيم كقـو كٜبود كعاد
 كما ذكران. االستهزاء
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 اإلسالم :ثالثالفصل ال
ان للصحابة رضواف هللا جربيل عليو السبلـ يسأؿ عن اإلسبلـ! كاإلسبلـ كاف معلوم

 مسلم شرط على الذم إبسناده اإلٲباف كتاب ُب منده ابن ركاه كا٢بديثم، عليه
صلى  النيب عمر آخر ُب رجبلن  أف أكلو عمر حديث ُب التيمي سليماف طريق من

 عمره كآخر ،بطولو ا٢بديث فذكر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إٔب جاء هللا عليو كآلو كسلم
 ثبلثة دكف بقليل قدكمو بعد ٍب سفراتو آخر فإهنا الوداع حجة بعد يكوف أف ٰبتمل
اة العراة الذين مرحلة استخبلؼ ا٢بفا٢بديث يتضمَّن فتعٌْب أف  مات، أشهر

 !كحصركه ُب أشخاصهم كأكضاعهم تظاىركا ابإلسبلـ

ـ أف اإلسبل»كُب ركاية3  «اإلسبلـ أف تشهد أف ال إلو إال هللا كأف دمحما رسوؿ هللا»
كاإلسبلـ لغة3 ىو االستسبلـ كاالنقياد كاإلذعاف كمنو  «تعبد هللا كال تشرؾ بو شيئان 

كشرعان3 االنقياد لؤلفعاؿ الشرعية  ﴾أسلمنا قولوا كلكن تؤمنوا ٓب قل﴿قولو تعأب 
ك٩با ينبغي أف ييعلم أف اإلسبلـ بدكف إٲباف ال ينفع صاحبو ُب اآلخرة كإف الظاىرة، 

تْب كأظهر اإلسبلـ كانقاد ٤با عصم مالو كدمو ُب الدنيا فإف من أقر بلسانو ابلشهاد
شرعو الرسوؿ من األحكاـ كعنده ُب قلبو أدٗب شبهة أك أقل شك ُب صدؽ ما 

ثبوتو ضركرة فهو منافق ٨بلد ُب جهنم ال يقبل هللا منو جاء بو الرسوؿ ٩با علم 
عمبلن كال يغفر لو زلبلن كىو أشد من الكافر الصريح كأما من آمن بقلبو كٓب يتكلم 

كمات على ذلك فقد اختلفوا فيو، كمنشأ ا٣ببلؼ أف النطق  ُب لسانو ابلشهادتْب
ابلشهادتْب ىل ىو شرط إلجراء أحكاـ ا٤بؤمنْب ُب الدنيا من النكاح كالتوارث 
ك٫بوىا غّب داخل ُب مسمى اإلٲباف أك جزء داخل ُب مسماه؟ قوالف مشهوراف، 

أبو بكر ك٩بن قاؿ ابألكؿ3 العبلمة الشيخ أبو منصور من ا٤باتريدية كالقاضي 
الباقبل٘ب كاألستاذ أبو إسحاؽ بن مهراف من األشاعرة كركم ذلك أيضان عن اإلماـ 
األعظم أيب حنيفة النعماف ُب أحد قوليو، ك٩بن صرح ابلقوؿ الثا٘ب3 العبلمة السعد 
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كبقيت ىنا فوائد3 منها3 أف مفتاح اإلسبلـ كالقاضي عياض ُب الشفاء. ُب التلويح 
حدانية للملك العبلـ، كابلرسالة لسيد الرسل العظاـ بقوؿ الشهادة ابإل٥بية كالو 

أشهد أف ال إلو إال هللا كأشهد أف دمحمان رسوؿ هللا فلو أتى شخص أبلفاظ أخرل 
توازم ىذا ا٤بعُب كأف قاؿ3 أعَبؼ أبف هللا معبود ٕبق ال رب سواه كأصدؽ أبف 

تْب بلفظيهما؟ ذىب دمحمان مبعوث من عند هللا ىل يكفيو ذلك أـ ال بد من الشهاد
ابن عرفة ا٤بالكي إٔب الثا٘ب كجـز ٗبثلو بعض متأخرم الشافعية معللْب أبف الشارع 

تعبدان بلفظ "أشهد" فبل بد منو كال ٯبزئ لفظ آخر عنو، كنص كثّب من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
فة كمن البديهي أف كلمة الشهادة الشريثبات. الثقات على أنو ال يتعْب النفي كاإل

مثبتة األلوىية هلل، انفية ٥با عن ٝبيع ما سواه، مؤكدة ُب ذلك غاية التأكيد، 
متضمنة لعقائد التوحيد، كدليل ىذه الكلمة كشواىدىا من العقل كالنقل ال ٰبصرىا 
إنساف، كال ٰبيط هبا لساف، كيف ال ككل شيء لو أتملتو لوجدتو انطقان بلساف 

 ا قاؿ القائل3ا٢باؿ، بوحدانية ا٤بلك ا٤بتعاؿ، كم

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

فوجود ذم ا١ببلؿ كتفرده ُب األقواؿ كاألفعاؿ غِب ُب نفسو عن االستدالؿ حٌب 
أف لساف حاؿ ا١بمادات تشهد بوحدانيتو تعأب كتدؿ أحوا٥با على ربوبيتو 

كما كعظمتو، تعأب عن أف ٰبتاج كجوده إٔب دليل كبرىاف، كيف ال كىو الباقي 
ث األعظم كالشيخ ا٤بكـر حجة الغو  سواه فاف، كىنانذكر تربكان كتيمنان ما قالو

الصوفية كمقتدل علماء الشريعة األٞبدية سيدان السيد الشيخ ٧بي الدين "عبد 
القادر ا١بيلي" نفعنا هللا بو ُب كتابو الغنية لطاليب طريق ا٢بق عز كجل ُب ابب 
 معرفة الصانع عز كجل ليعلم ما كجب عند العلماء مهنع هللا يضر من معرفتو تعأب كُب ذلك

من أسرار التوحيد ما ينور العقيدة كيصلح القلب كيقمع الشيطاف كيزىق الباطل 
كىذا ما قالو الشيخ قدس سره3 أما معرفة الصانع عز كجل ابآلايت كالدالالت 
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فهي أف يعرؼ كيتيقن أنو كاحد أحد فرد صمد ٓب يلد كٓب يولد على كجو االختصار 
لسميع البصّب ال شبيو لو كال نظّب كال كٓب يكن لو كفوان أحد ليس كمثلو شيء كىو ا

عوف كال شريك كال ظهّب كال كزير كال ند كال مشّب لو ليس ٔبسم فيمس كال ٔبوىر 
فيحس كال عرض فيقضى كال ذم تركيب أك آلة كأتليف كماىية كٙبديد كىو هللا 
للسماء رافع كلؤلرض كاضع ال طبيعة من الطبائع كال طالع من الطوالع كال ظلمة 

ر كال نور يزىر حاضر األشياء علمان شاىد ٥با من غّب ٩باسة عزيز قاىر حاكم تظه
قادر راحم غافر ساتر معز انصر رؤكؼ خالق فاطر أكؿ آخر ظاىر ابطن فرد 
معبود حي ال ٲبوت أزٕب ال ٲبوت أبدم ا٤بلكوت سرمدم ا١بربكت قيـو ال يناـ 

واىب الكراـ قضى ابلفناء على عزيز ال يضاـ منيع ال يراـ فلو األ٠باء العظاـ كا٤ب
ٝبيع األانـ فقاؿ " كل من عليها فاف كيبقى كجو ربك ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ" كقاؿ " 
إليو يصعد الكلم الطيب كالعمل الصاّب يرفعو" خلق ا٣ببلئق كأفعا٥بم كقدر أرزاقهم 

م ٤با كآجا٥بم ال مقدـ ٤با أخر كال مؤخر ٤با قدـ أراد العآب كما ىم فاعلوه كلو عصمه
عليم بذات الصدكر خالفوه كلو شاء أف يطيعوه ٝبيعان ألطاعوه يعلم السر كأخفى 

أال يعلم من خلق كىو اللطيف ا٣ببّب ىو احملرؾ ىو ا٤بسكن ٓب تتصوره األكىاـ كال 
تقدره األذىاف كال يقاس ابلناس جل أف يشبو ٗبا صنعو أك يضاؼ إٔب ما اخَبعو 

على كل نفس ٗبا كسبت منفرد ابلقدرة على اخَباع كابتدعو ٧بصي األنفاس القائم 
األعياف ككشف الضر كالبلول كتقليب األعياف كتغيّب األحواؿ كل يـو ىو ُب شأف 

كذكر اإلماـ العبلمة ...إٔب غّب ذلك ٩با قالو هنع هللا يضر. يسوؽ ما قدر إٔب ما كٌقت
كنز ا٤بدفوف طي ُب كتابو "الو كالبحر الفهامة شيخ الشيوخ جبلؿ الدين السي

كالفلك ا٤بشحوف" صانع العآب قادر كالدليل عليو3 استحالة كجود العقل ٩بن ليس 
بقادر، ٍب ىو على كل مقدكر قادر كما ىو بكل معلـو عآب ألف فعلو ٧بكم متقن 
كالفعل احملكم يدؿ على أف فاعلو عآب، صانع العآب مريد ألف فعلو مَبتب فبل بد 

ٙب ما قدـ كأتخّب ما أخر كىو سبحانو حي ألف من شرط أف يكوف قاصدان إٔب تقد
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القادر العآب ا٤بريد أف يكوف حيان فإف ا٤بوت يناُب ىذه الصفات كالدليل على أنو 
كُب نفيهما نقص ال يرتفع ذلك النقص ٠بيع بصّب أف السمع كالبصر صفتا مدح 

عأب ليس بكسب إال بثبوهتما كالنقص ُب صفاتو تعأب ٧باؿ، علم القدٙب سبحانو كت
كال ضركرة ألف ذلك من ٠بات احملدث كالدليل على أنو متكلم أنو ملك كا٤بلك 
يصح منو األمر كالنهي كالوعد كالوعيد ككبلمو قدٙب لو ٓب يكن لو ُب األزؿ كبلـ 
لكاف بضد الكبلـ موصوفان كلو كاف ضد كبلمو قدٲبان ٓب ٯبز أف يكوف لو ُب األزؿ  

انه، كبلـ البارم جل كعبل ليس بعريب كال بسراي٘ب كال كبلـ كذلك ٧باؿ ٤با ذكر 
عربم ألف ىذه أكصاؼ اللفظ ا٤بركب من ا٢بركؼ ككبلمو ليس ٕبركؼ، قراءة 
أحدان للقرآف كلفظو كأصواتو كلها ٨بلوقة كا٤بقركء غّب ٨بلوؽ فا٤بقركء كبلـ هللا القائم 

قارئ جنبان كمرة تطيب بذاتو كالقراءة مرة تكوف طاعة كمرة تكوف معصية إذا كاف ال
تزيد كمرة تنقص، كبلـ هللا سبحانو كتعأب يشتمل على أمر كمرة ال تطيب كمرة 

كهني كخرب كاستخبار كخطاب كنداء ككعد ككعيد كقصص كأمثاؿ كانسخ كمنسوخ 
ككعظ ككصية كتنبيو كهتذيب، ال يقاؿ صفات البارم سبحانو كتعأب القائمة بذاتو 

وافقو ألف ا٤بوافقة كا٤بخالفة فرع للغّبية كالتغاير بينو كبْب ٚبالفو كال يقاؿ إهنا ت
صفاتو ٧باؿ كال يقاؿ لصفاتو القدٲبة إهنا مع هللا بل ىي ٨بتصة بذاتو سبحانو 
كتعأب قائمة بو، البارم سبحانو كتعأب قادر على إعادة ما عدـ من ا٤بوجودات 

يث إنو موجود عن عدـ ال جواىرىا كأعراضها ألف اإلعادة ُب معُب االبتداء من ح
فرؽ بْب اإلرادة كا٤بشيئة فكل ما شاءه البارم فقد أراده كما أراده فقد شاءه دليلو 
أنو ال يقاؿ أردت كما شئت كشئت كما أردت كىو سبحانو كتعأب مريد ١بميع ما 
ٯبرم ُب سلطانو من خّب كشر كنفع كضر كطاعة كمعصية كسفو كحكمة كألنو لو 

و من غّب إرادتو ٢بقو النقص كذلك ٧باؿ ُب حقو سبحانو حدث حادث ُب ملك
كتعأب، العبد مستطيع ألكسابو بدليل أنو ٯبد الفرؽ بْب ما ىو عاجز عنو كقادر 
عليو ابلضركرة، ال كاجب على هللا بوجو ألف الواجب يقتضي موجبان كا٤بوًجب فوؽ 
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و أف يفعل ُب ا٤بوجىب عليو كليس أحد فوؽ البارم سبحانو كه جل كعبل ٯبوز ل
ملكو ما يشاء ألنو مالك على اإلطبلؽ، الطاعات عبلمات الثواب ال عللها 

ال عللها ألف القدٙب سبحانو كتعأب يستحيل أف يستحق كا٤بعاصي أمارات العقوبة 
عليو شيء، ا٢بسن ما لفاعلو أف يفعلو كالقبيح ما ليس لفاعلو أف يفعلو كالظلم 

ذه ا١بملة3 اطراد ىذه ا٤بعا٘ب كانعكاسها ُب كضع الشيء ُب غّب ٧بلو كدليل ى
معانيها، الواجبات كلها ٠بعية ليس فيها شيء عقلي، دليلو أف العقل عرض 
كيستحيل أف يقاؿ3 إنو موجب، انتهى ٕبركفو. كاعلم أف كلمة ال إلو إال هللا ىي  

١بامعة كلمة التوحيد كىي الشاىدة بوحدانية ا٢بميد اجمليد كىي كلمة اإلٲباف ابهلل كا
للقلب مع هللا كالنافية لغّب هللا كا٤بزكية لنفوس أىل هللا كا٤بخلصة ألسرار أحباب هللا 
كا٤بطهرة لقلوب أكلياء هللا كالقامعة لعدك هللا إبليس لعنو هللا كلذلك كرد أهنا ٘بعل 

ُب جنب بِب آدـ، ك٥بذه الكلمة الشريفة آاثر عجيبة ُب جنب إبليس مثل األكلة 
ة، منها3 أف ٝبيع حركفها جوفية كُب ذلك إشارة إٔب أنو ينبغي للذاكر كأسرار غريب

أف أيٌب هبا من خالص جوفو ليشهد حبلكة مبانيها كلذة معانيها، كمنها3 أهنا ٦بردة 
عن ٝبيع ا٢بركؼ ا٤بعجمة إشارة إٔب أنو ينبغي للذاكر هبا أف يكوف ٦بردان عن 

ىذه الكلمة ا٤بنوه بذكرىا كا٤بشار إٔب علو  األغيار مراقبان للفاعل ا٤بختار، كمنها3 أنو
قدرىا جاءت على اثِب عشر حرفان كشهور السنة اثنا عشر شهران كأفضل حركفها 

كاإلشارة ُب ذلك إٔب أربعة كىي حركؼ لفظ ا١ببللة ككذلك أفضل الشهور أربعة 
لذنوب أف من قا٥با كفرت عنو ذنوب العاـ كغفر هللا تعأب لقائلها ما أكقعو فيو من ا

كاآلاثـ كألجل ما ٥با من علو الشأف نطق هبا القرآف، كقد قدـ ذكر التوحيد على 
األمر ابلعبادة ألنو األساس الذم تنبِب عليو العبادة فإف غّب ا٤بوحد ال تصح لو 

كلئبل يتوىم متوىم كجود شيء معو يعبد أك يرجى كيقصد كأنو تقدست  عبادة
يلتجأ إليو كييعوؿ ُب كل األحواؿ عليو ٓب يكن لو  ىو اإللو الفرد الباقي الذمأ٠باؤه 

شريك ُب ا٤بلك كٓب يكن لو كٕب من الذؿ فيوقن أنو ينبغي لكل موحد أف يكربه 
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تكبّبا، ككاف القصد من قولو عليو الصبلة كالسبلـ "شهادة أف ال إلو إال هللا" 
دائم األبدم األزٕب التربم ٩با قالو أىل الشرؾ ابلكلية كالعلم احملض أبنو ىو اإللو ال

، ال سواه، شهادة مرئية مشس برىاهنا ببصر البصّبة ال يدنس لوث األغيار ٥با سريرة
 أف كذلك هللا، رسوؿ دمحمان  أف تقتضي هللا إال إلو ال كلمة أف الشاىد أيها كاعلمٍ 
صلى هللا عليو  دمحم فإرساؿ هللا، من رسوؿ بواسطة يكوف إ٭با التوحيد كلمة بياف

 ا٤بتفق ا٢بديث أشار كما هللا، إال إلو ال كلمة من احملتم ا٤بقتضى ىو كسلمكآلو 
 دمحمان  كأف3 ىاىنا يقل كٓب «هللا إال إلو ال يقولوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت»3 عليو

 إال إلو ال3 العبد قوؿ ألف ابلرسالة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو الشهادة القوؿ ىذا لتضمن هللا رسوؿ
 إ٭با يكوف «ـ أف تعبد هللااإلسبل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كٙبقيق قولو .رسالتو إثبات عْب ىو هللا

 من يقدـ ال قادـ ككل ،اببو من تكن ٓب إذا مردكدة كالعبادة ،كإرشاده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ببيانو
 عليَّ  تيعرىض»3 البزار مسند ُب جاء كما عليو معركضة األعماؿ فإف ٧برـك طريقو

 «لكم هللا استغفرت شر من رأيت كما عليو هللا ٞبدت خّب من رأيت فما أعمالكم
 النيب على كتعرض إال يـو من ليس3 قاؿ ا٤بسيب بن سعيد عن ا٤ببارؾ بنا ركلك 

كإذا كاف اإلسبلـ أف . كأعما٥بم بسيماىم فيعرفهم كعشيان  غدكة أمتو أعماؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ا١بهاد ىو السعي إليقاؼ كل كاحد عند حد العبودية أبداء ا٢بقوؽ تعبد هللا فإف 

الواجبة على ا٥بيئة البشرية كإرجاع كل متجاكز أدبو إٔب ما شرعتو لو الشريعة من 
كاعلم أف ُب قوؿ "ال إلو إال هللا" نفي األغيار فإذا ذاؽ قائل ىذه  ،ا٢بد كا٤برتبة

نو كغّبه كأف الفناء مرجعو كإليو الكلمة كأس حكمتها رجع عن غركر نفسو كعلم أ
كال يتكرب كال يفسد...كُب قوؿ "دمحم رسوؿ هللا" سر مآلو فبل يعلو ُب األرض 

الشكر كاالعَباؼ ٕبقو عليو الصبلة كالسبلـ على أف ىداان أبمر هللا كأنقذان 
جعلنا شهداء على ك برسالتو احملمدية كشريعتو الغراء األٞبدية من الظلمات إٔب النور 

صلى  رسوؿ هللا قاؿ ٥بمقريش  اجتمع أشراؼ٤با  لعرب من بِب إسرائيل أال ترل أنوا
كلمة كاحدة تعطونيها ٛبلكوف هبا العرب، كتدين لكم هبا » 3هللا عليو كآلو كسلم
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تقولوف3 ال إلو إال »قاؿ أبو جهل3 نعم كأبيك، كعشر كلمات، قاؿ3 ف «العجم
فصفقوا أبيديهم، ٍب قالوا3 أتريد اي دمحم أف ٘بعل  «هللا، كٚبلعوف ما تعبدكف من دكنو

كقولو "ٛبلكوف هبا العرب" أراد بِب إسرائيل كإال  ، إف أمرؾ لعجب!كاحدان  اآل٥بة إ٥بان 
لتوحيد تعِب لقد عرؼ القـو أف كلمة افإف غّبىم من العرب كانوا تبعان لقريش. 

كتقرير سلطاف هللا كحكمو ُب األرض، ىكذا أدرؾ من قبل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاالنقياد لرسولو 
فرعوف كملؤه خطورة ىذه الدعوة! ككذلك يدركها الفراعنة ا١بيدد! كقد قاؿ الرجل 

يدعو الناس إٔب التوحيد3 ىذا أمر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالعريب بفطرتو كسليقتو حْب ٠بع رسوؿ هللا 
عرب بفطرتو كسليقتو3 إذف ٙباربك العرب تكرىو ا٤بلوؾ! كقاؿ لو رجل آخر من ال

! الظا٤بْب كالعجم! لقد أدرؾ كفهم مدلوؿ كلمة التوحيد، كأهنا ثورة على ا٢باكمْب
كمن ىنا كانت لشهادة أف ال إلو إال هللا جديتها ُب حٌس العرب ألهنم كانوا 

 يبلغ بلثة عشر عامان ُب مكة ث ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد مكث النيب  يفهموف مدلوؿ لغتهم جيدان!
 دعوة اإلسبلـ حٌب تكونت العصبة ا٤بؤمنة الٍب صربت على إسبلمها كىاجرت فراران 

بدينها كجاىدت اب٤باؿ كالنفس إلقامة دكلة اإلسبلـ ٍب دخل الناس ُب دين هللا 
، فكلمة التوحيد تعِب زكاؿ حكم كإقامة حكم جديد، زكاؿ كضع سلطوم أفواجان 

جاىلي كقياـ كضع سلطوم تكوف فيو السلطة العليا هلل تعأب كحده، كىنا ال بد 
قامت على اٚباذ من الربط بْب شهادة أف ال إلو إال هللا كبْب دكلة ا٢بفاة العراة الٍب 

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿرة قاؿ3 ركل الواقدم عن أيب ىري .الشركاء ُب األرض
 الباب كادخلوا هللا إال إلو ال3 إسرائيل بِب على عرضت الٍب الكلمة»3 كآلو كسلم

 «شعّبة ُب حبة3 كقالوا أستاىهم، قبل من فدخلوا ا٤بقدس، بيت ابب3 قاؿ سجدان،
 أك خبلفو علىاإلصرار  ىو يرميو الذم غرضو ا٤بستهزئ كىذه أفعاؿ ا٤بستهزئْب فإف

 !منو بدؿ

 كأخذ ا٤بيثاؽ على بِب إسرائيل أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان تعأب لقد أخذ هللا 
ا نعمٍب الٍب أنعمت اي بِب إسرائيل اذكرك ﴿عليهم العهد بتوحيده فقاؿ  سبحانو
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كىذا أكؿ نداء عيلوم لبِب  ﴾بعهدم أكؼ بعهدكم كإايم فارىبوف عليكم كأكفوا
 ا٤بأخوذ العهد -كهللا أعلم  - ىاىنا ابلعهد كا٤برادإسرائيل ُب ترتيب ا٤بصحف، 

 إب٥بيتو كاالعَباؼ بربوبيتو كاإلقرارُب ا٢بكم كالعبادة  هللا بوحدانية ابإلقرار عليهم
ىو دين اإلسبلـ الذم ىذا ك  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم السيد األعظم  كاتٌباعكالتصديق برسلو 

جاءت بو الرسل ٝبيعان كسار موكب اإلٲباف ٰبملو شعاران لو على مدار اتريخ 
البشرية، كىذه ىي األىحىًدية ا٤بطلقة ُب أعرض خطوطها الرئيسية، فقد أخرج اإلماـ 

 بِب اإلسبلـ على ٟبسة، على أف يوٌحد»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم عن ابن عمر عن النيب 
كاال٫برافات الٍب  ا٢بديث. «على أف يعبد هللا كيكفر ٗبا دكنو»كُب ركاية3 « هللا

أصابت أىل الكتاب كأفسدت عقيدهتم كفطرهتم كحياهتم؛ نشأت أكؿ ما نشأت 
كُب حديث جربيل من ركاية أيب ىريرة قاؿ  عن انطماس ىذه الصورة كٙبريفها.

طبيعة الشرؾ بشكل  كإذا أردان أف نفهم «ابهلل شيئاال تشرؾ » 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
كاضح فبل بد من استقراء النصوص القرآنية ا٤بتعددة ُب ا٤براحل التارٱبية ا٤بتجددة 

 بقتْب من الناس كٮبا3 طبقة ا٤بؤللقد خاطب القرآف ط كال ٬بلط بْب دالاللتها.
بل كانت مع  بشعمع ال ابتداءمشكلة الرسل كاألنبياء ٓب تكن ك كطبقة الشعب، 

ىو الشرؾ ُب  كاـكعليو فإف الشرؾ الذم ٱبص ا٢ب كما بيناه سالفان،  كا٢بكاـ ا٤بئل
ٍب يـو القيامة ٱبزيهم كيقوؿ أين شركائي الذين كنتم تشاقوف ﴿ا٢بكم، قاؿ تعأب 

 يـو األرض هللا يقبض»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن ىريرة أيب عنكُب الصحيحْب  ﴾فيهم
كقيرئ بكسر  «؟األرض ملوؾ أين ا٤بلك أان3 يقوؿ ٍب بيمينو السماء كيطوم القيامة
أم تنازعوًف فيهم ا٢بكم ُب األرض، كا٤بعُب أنو ُب مشهد يـو  ﴾تشاقوفً ﴿النوف 

لك يسأ٥بم سؤاؿ التبكيت كالتأنيب 
ي
القيامة يقف ا٤بلوؾ موقف ا٣بزم أماـ مالك ا٤ب

 يل شركاء ُب ا٢بكمكقد اٚبذ بنو إسرائ ﴾فيهمأين شركائي الذين كنتم تشاقوف ﴿
 أبف ا٤بنافقْب بشر﴿كما حكى تعأب   هبم كيبتغوف عندىم العزة كالغلبةيستنصركف 

 عندىم أيبتغوف ا٤بؤمنْب دكف من أكلياء الكافرين يتخذكف الذين ،أليما عذااب ٥بم
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كُب الصحيحْب3  ﴾كجعلوا هلل شركاء ا١بن﴿كقاؿ سبحانو  ﴾ٝبيعا هلل العزة فإف العزة
كقرف الشيطاف3 حزبو كأكلياؤه « أال إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف»

، الربىاف كدالئل القرآف شواىد ُب االستبصار بطريق معلـو كىذا كىم بنو إسرائيل
 اإلماـ ركاه الذم ا٢بديث ُب ا١بزؿ البياف ىمأمر  كسلم كآلو عليو هللا صلى بٌْب  كقد

 هللا رضي عمر بن هللا عبد سيدان العدؿ ابن العدؿ األعظم الفقيو عن البخارم
3 قاؿ ٪بدان؟ كُب3 قالوا3 قاؿ «ٲبننا كُب شامنا ُب لنا ابرؾ اللهم»3 قاؿ3 قاؿ عنهما

 ىناؾ»3 قاؿ3 قاؿ ٪بدان؟ كُب3 قالوا3 قاؿ «ٲبننا كُب شامنا ُب لنا ابرؾ اللهم»3 قاؿ
 ىناؾ...العظاـ كاألمور الببلاي ىناؾ3 أم «الشيطاف قرف يطلع كهبا كالفًب الزالزؿ
 قادة ىناؾ...الشرؾ صناديد ىناؾ...الكفر رؤكس ىناؾ...الشيطاف أكلياء
 العقائد تيدكَّف ىناؾ...الباطلة األدايف تيسطٌر ىناؾ...الضبلؿ أئمة ىناؾ...النفاؽ
 ألمة ا٤بصائب تيدبٌر ىناؾ...ا١بائرة ا٤بواثيق تكتب ىناؾ...ا٤بنحرفة كا٤بناىج الزائغة

 تنصب ىناؾ...الصفقات ترـب ىناؾ...ا٤بؤامرات تعقد ىناؾ...اإلسبلـ
 أطراؼ على مأجورة خليجية دكؿ ٟبس إقامة ًب ماكرة خطة كُب...الشبكات

 العيوف ُب الرماد ذرٌ ك  كالعلة الداء أصل عن األنظار صرؼل العرب جزيرة
صلى هللا عن عبد هللا قاؿ3 قاـ النيب  ُب صحيحو البخارماإلماـ  ركل...كالعقوؿ

من  -ثبلاثن  - ىنا الفتنة»خطيبان فأشار ٫بو مسكن عائشة فقاؿ3  عليو كآلو كسلم
كُب  .كتسليطو كانتشاره لرأيو كا٤بتبعوف أمتو 3وكقرن «حيث يطلع قرف الشيطاف

صلى هللا صحيح اإلماـ مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ3 خرج رسوؿ هللا 
رأس الكفر من ىاىنا من حيث يطلع قرف »من بيت عائشة فقاؿ3  عليو كآلو كسلم

كا٤بعُب أف  «رأس الكفر ٫بو ا٤بشرؽ»يعِب ا٤بشرؽ. كُب الصحيحْب3  «الشيطاف
كىي  ان رايسة الكفر كمىنشأ اليهودية كالنصرانية ُب أيٌمة تطلع ٫بو ا٤بشرؽ، أراد ٪بد

كركل  .عضاؿ داء ككل ا١بن مردة كهبا السحر أعشار تسعة كهبا مشرؽ ا٤بدينة
 أرض ىاىنا» 3فقاؿ ا٤بنرب على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاـ 3قاؿ عمر ابن عنالَبمذم 



294 
 

 «الشيطاف قرف قاؿ3 أك الشيطاف جذؿ يطلع حيث - ا٤بشرؽ إٔب كأشار - الفًب
 .يربح ال مكانو ا٤بنتصب3 كا١باذؿ ،كا١بذؿ3 أصل الشيء

 3األكٔبُب آيتْب من سورة النساء، ردت ىذه العبارة ك  ﴾هللا ال يغفر أف يشرؾ بو إف﴿
من  آ٥بةُب ا٢بكم إشراكهم  شّب إٔبت 3األخرلك من اإلنس، آ٥بة م هشّب إٔب إشراكت

كمن يشرؾ ابهلل فقد ﴿اآلية األكٔب بقولو  ذييلت، ك كىذا من الدقائق فتنٌبو لو ا١بن
تنبيهان على ًعظم الفرية كتفظيعان ١بنسها، كذييلت اآلية الثانية  ﴾افَبل إٜبا عظيما

تنبيهان على استجابتهم لدعوة  ﴾كمن يشرؾ ابهلل فقد ضل ضبلال بعيدا﴿ بقولو
نقساـ ا٤بؤمنْب الشيطاف الذم أضلهم. كبْب اآليتْب ٙبريض على قتا٥بم كاستنكار ال

مع أف دالئل   !تلهمال نق 3تقوؿ رقةنقتلهم كف 3ة تقوؿفرق3 رقتْبُب أمرىم إٔب ف
فما لكم ُب ا٤بنافقْب فئتْب كهللا أركسهم ٗبا كسبوا أتريدكف أف ﴿ كفرىم ظاىرة جلية

هتدكا من أضل هللا كمن يضلل هللا فلن ٘بد لو سبيبل، كدكا لو تكفركف كما كفركا 
 من الكفار حكم إٔب ىمكردَّ  سهمنكَّ 3 أركسهم أتكيل3 اجالزجَّ  قاؿ ﴾فتكونوف سواء

شهادة من كىذه  .االرتداد من أظهركا ٗبا "كسبوا ٗبا" كالقتل كالسيب كالصغار الذؿ
 ٗبا إٔب أحكاـ الكفر األصلية كرٌدىم حكم بشركهم كضبل٥بم إذهللا حا٠بة ُب أمرىم 

ما تكنو صدكرىم  سبحانو ككشفى  ،كالشحناء كالنفاؽ الشك من قلوهبم ُب كاف
 ﴾كدكا لو تكفركف كما كفركا فتكونوف سواء﴿ فقاؿ من ا٢بقد كا٢بسد كالبغضاء

كد كثّب من أىل الكتاب لو يردكنكم من بعد إٲبانكم كفارا ﴿سبحانو  كنظّبه قولو
اثنتْب كسبعْب فتقسيم األمة إٔب  ﴾حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبْب ٥بم ا٢بق

ىدفو تغييب الوحي عن الوعي كطي آاثره من اجملتمع ا٤بسلم من أجل إٯباد  فرقة
 عآبى فاسد ٲبتطونو كيسوقونو إٔب الكفر كاإل٢باد.

تضمن نفي اإلشراؾ ُب ا٢بكم  «ال تشرؾ ابهلل شيئا» 3كقولو عليو الصبلة كالسبلـ
ميتها بسورة كالعبادة، كقد ربطت سورة الكهف شرؾ ا٢بكم بشرؾ العبادة، كتس
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 العبادة كا٢بكم شرؾقصة أصحاب الكهف الذين كاجهوا  أٮبيةالكهف يدؿ على 
كالسورة استيهلَّت إبنذار  ﴾ال يشرؾ ُب حكمو أحداما ٥بم من دكنو من كٕب ك ﴿

ٍب ذييٌلت بذات  ﴾كينذر الذين قالوا اٚبذ هللا كلدا﴿الذين أشركوا ابلعبادة ا٤بشركْب 
إشارة إٔب الدجاجلة  ﴾كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا﴿ ا٤بطلع على للمقطع ردان اإليقاع 

! فجاء كزعموا أهنم أىل ا٢بسُب كالزايدة عبادةلابالنبيْب ا٤ببلئكة ك  الذين أشركوا
النظم بطريقة بديعة ُب نفي التشريك ُب ا٢بكم كالعبادة، كإفادًة ا٫بصار كصفو تعأب 

كُب ا٢بديث عند البيهقي عن أيب سعيد ا٣بدرم موقوفان  ابلوحدانية ا٤بطلقة.
من قرأ سورة الكهف ُب يـو ا١بمعة أضاء لو من النور ما بينو كبْب »كمرفوعان3 

 «ىا كما أنزلت كاف لو نور من مقامو إٔب مكةمن قرأ»كعنو أيضان3  «البيت العتيق
من حفظ عشر »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكُب صحيح اإلماـ مسلم عن أيب الدرداء أف رسوؿ هللا 

 «من آخر الكهف»كُب ركاية3  «آايت من أكؿ سورة الكهف عيصم من الدجاؿ
ُب "ا٤بختارة" للحافظ الضياء ا٤بقدسي عن علي بن ا٢بسْب عن أبيو عن علي ك 

يـو ا١بمعة فهو معصـو إٔب ٜبانية أايـ من كل فتنة  الكهف سورة قرأ من»مرفوعان3 
 كما الكهف سورة قرأ من»3 النسائي سنن ُبك  «عيصم منو كإف خرج الدجاؿ

 سورة قرأ كمن سبيل، عليو لو يكن ٓب أك عليو يسلط ٓب الدجاؿ أدرؾ ٍب أنزلت
 كبْب الدجاؿ بْب كالعبلقة «مكة كبْب بينو ما قرأىا حيث من نوران  لو كاف الكهف

 رسوؿ رأل حْب مسلم اإلماـ صحيح ُب ا٤بركم عمر ابن حديث من تتضح ونظّبي
 عْب أعور قططان  جعدان  رجبلن  مرٙب ابن عيسى كراء الكعبة عند ا٤بناـ ُب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 من»3 هللا رسوؿ فقاؿ ابلبيت، يطوؼ رجلْب منكيب على يديو كاضعان  اليمُب،
كيبدك أف الرجلْب اللذين مع عيسى ابن مرٙب . الدجاؿ ا٤بسيح ىذا3 قالوا «ىذا؟

ٮبا ٰبٓب كإدريس كما جاء ُب الدر ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور عن ٦باىد أنو قاؿ3 
 حاًب أيب ابنكإدريس ىو إلياس كما ركل  .ٲبت كٓب عيسى فعري  كما إدريس فعري 

. كركل إلياس ىو إدريس3 قاؿ عنو هللا رضي مسعود بنعبد هللا  عن حسن بسند
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، كإسرائيل ىو إلياس ىو إدريس3 قاؿ عنو هللا رضي مسعود بنعبد هللا  عنالطربم 
 يعقوب. 

أشركوا  بنو إسرائيلـ عليو الشرؾ ُب ا٢بكم، ك كشرؾ العبادة ىو األساس الذم قا
 ابٚباذىم العجل الذم صنعو ٥بم السامرم - فرعوف بعد النجاة من - ابلعبادة

ا١ببارين فثبطوا  بتوليهم، كأشركوا ُب ا٢بكم الكفر كيبطن ٲبافاإل يظهر الذم كاف
اي موسى إان لن ﴿قومهم عن دخوؿ األرض ا٤بقدسة الٍب كتب هللا ٥بم كقالوا لنبيهم 

 قرف كقد ﴾ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذىب أنت كربك فقاتبل إان ىاىنا قاعدكف
 فليعمل ربو لقاء يرجوا كاف فمن﴿العبادة فقاؿ  بتوحيد الصاّب العمل سبحانو ا٤بؤب
 كما هللا أعداء جهاد الصاّب العمل كرأس ﴾أحدا ربو بعبادة يشرؾ كال صا٢با عمبل
كقاؿ تعأب  ﴾صاّب عمل بو ٥بم كتب إال نيبلن  عدك من ينالوف كال﴿ سبحانو قاؿ

 ُب كجاىد اآلخر كاليـو ابهلل آمن كمن ا٢براـ ا٤بسجد كعمارة ا٢باج سقاية أجعلتم﴿
 بْب التناسب ككجو ﴾الظا٤بْب القـو يهدم ال كهللا هللا عند يستوكف ال هللا سبيل
 بِب تنبيو ﴾أحدا ربو بعبادة يشرؾ كال﴿ كا١بملة ﴾صا٢با عمبل فليعمل﴿ ا١بملة

قل للمخلفْب ﴿كما قاؿ تعأب  العبادة شرؾ ُب تبعتهم الٍب األمم قتاؿ إٔب إسرائيل
 أبدان  معي ٚبرجوا لن 3قاؿفإنو ٤با  ﴾شديدمن األعراب ستدعوف إٔب قـو أكٕب أبس 

 رضي عباس ابن عن مردكيو ابنركل كذهبم... اختربىم إلظهار تتبعوان لن كقاؿ3
كذكر اإلماـ  .كالرـك فارس3 قاؿ" شديد أبس أكٕب قـو إٔب ستدعوف" عنهما هللا

الكرٲبة افتتحت اآلية قد ك  .بعد اآلية ىذه أتت ٓب3 القرطيب عن أيب ىريرة أنو قاؿ
ابإلرشاد إٔب توحيد اإل٥بية  ﴾كاحد إلو إ٥بكم أ٭با إٕب يوحى مثلكم بشر أان إ٭با قل﴿

 الصاّب ابلعملاألمر ك  لبعثابفرٌع عليو التذكّب ك  ،هللا ابإل٥بية فرادإ إٕبَّ  أكحي أم
قولو عز كجل قد تضمن ك . بديعة بطريقة النظم جاءف ،ابلعبادة اإلشراؾ عن النهيك 
نفي اإلشراؾ ُب ا٢بكم  ﴾أتل ما حـر ربكم عليكم أال تشركوا بو شيئاقل تعالوا ﴿

ما كاف لنا أف نشرؾ ﴿ عليو السبلـ يوسف بيٌنو كما  ، كىذا ىو دين اإلسبلـكالعبادة
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ركل أبو نعيم ُب  ﴾إف ا٢بكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال إايه﴿إٔب قولو  ﴾ابهلل من شيء
 كمنار نان بيٌ  صيولن  لئلسبلـ إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ىريرة أيب عنا٢بلية 
 كأعبلمان  طرائق سبلـلئل أف أراد «شيئان  بو يشرؾ ال هللا ييعبد أف ذلك فمن الطريق،
 أكلو يدركها فإ٭با كأسراره حقائقو معرفة كأما ،الظاىر كاضحة كىي هبا يهتدل
 م٥ب فا٪بلى ،كا٤بصباح فصار قلوهبم على اليقْب نور أشرؽ الذين ،كالبصائر األلباب
فإنو ليس كل ماء ٭بّبا.  ،شهّبا صار عما األىواء تضلنكم فبل ،كالح ا٢بق حقيقة
 شيئان  ابهلل تشرؾٍ  ال» أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خليلي أكصا٘ب3 قاؿ الدرداء أيب عن ماجو ابن كركل
 .«كحيرقت قيطعتى  كإف

 أثبت ٤با ﴾مستكربكف كىم منكرة قلوهبم ابآلخرة يؤمنوف ال فالذين كاحد إلو إ٥بكم﴿
 ما عدبي  على األدلة كأقاـ اب٣بلق ا٤بنفرد كأنو العلم كٛباـ القدرة كماؿ تعأب لنفسو

 قد البعث أدلة كانتابلبعث ك  الشعور مطلقكعن شركائهم  عنهم نفىك  بو يشركونو
 فيها الكبلـ ساؽ أنوارىا، كانتشرت منارىا كعبل أعبلمها كاتضحت قيامها ثبت

 لواـز من ألنو أصلو على االتفاؽ مع بوقتو العلم ُب إال خبلؼ ال ما مساؽ
 تعدد قبوؿ العجز منشأ أف إٔب أشار شركائهم عجز كلو بذلك اتضح ك٤با التكليف

 فبل هللا أمر أتىكاتصاالن ٗبا افتتحت بو السورة " التمانع برىاف إٔب إرشادان  اآل٥بة
 من على أمره من ابلركح ا٤ببلئكة ينزؿ ،يشركوف عما كتعأب سبحانو تستعجلوه

 إ٥بكم" سبحانو قولو أف كالظاىر" فاتقوف أان إال إلو ال  أنو  أنذركا  أف  عباده من يشاء
 يؤمنوف ال فالذين ا٢بجة إقامة بعق للنتيجة كتلخيص اب٤بدعى تصريح إلو كاحد"

 للوحدانية منكرة قلوهبم ا١بزاء من يعقبو كما البعث ٝبلتها من الٍب كأحوا٥با ابآلخرة
 عن أك هبا االعَباؼ عن مستكربكف كىم عليها الدالة لآلايت أك ٥با جاحدة
كما ُب قولو "كمن الناس من  كقد عرفوا ابلنفاؽ كاشتهركا بو عليها الدالة اآلايت

ُب قولو "فالذين ال يؤمنوف  كالفاءيقوؿ آمنا ابهلل كابليـو اآلخر كما ىم ٗبؤمنْب" 
 موقع كقع االستكبار على كاستمرارىم اإلنكار على إصرارىم أبف لئليذافابآلخرة" 
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 قرر ٗبا ثبت قد أنو كا٤بعُب للسببية فهي القطعية كالرباىْب الظاىرة للدالئل النتيجة
 إصرارىم ذلك نتيجة من فكاف سبحانو بو اإل٥بية اختصاص كا٢بجج الدالئل من

 بعلية لئلشعار ا٤بوصوؿ على ا٢بكم كبناء االستكبار، على كاستمرارىم اإلنكار على
 العاجل على النظر قصر إٔب يؤدم ابآلخرة الكفر فإف لو الصلة حيز ُب ما

 على  قاؿ  ،ادَّعوا أهنم أىل التوحيد ك٤با .ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالفاضل  الرسوؿ اتباع عن كاالستكبار
ال جـر أف هللا يعلم ما ﴿ متوعدان للمنافقْب مبينان استكبارىم مضى ٩با اإلنتاج طريق 

 كيبٌْب  فيفضحهم قاؿ اإلماـ القشّبم3 ﴾يسركف كما يعلنوف إنو ال ٰبب ا٤بستكربين
أف الكرب ُب الفدادين كما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد بْب  .كشقاقهم كفرىم للمؤمنْب كيعلن نفاقهم

 الفدادين  ُب  كالفخر كالكرب ا٤بشرؽ الكفر رأس»جاء ُب ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد3 
 .«الوبر أصحاب

مٌكن ٤با ذكر تعأب أنو  ﴾تزعموف كنتم الذين شركائي أين فيقوؿ يناديهم كيـو﴿
لك أف يهما كانت عادتو للمستخلفْب حرمان آمنان ٯبىب إليو ٜبرات كل شيء كأنو 

رسوالن يعرفهم صحة التوحيد كالنبوة كبطبلف ما ىم عليو  أمهاالقرل حٌب يبعث ُب 
مع أردؼ ببياف حا٥بم  ،إللزاـ ا٢بجة كقطع ا٤بعذرة مع علمو أهنم ال يؤمنوف

 ُب كالقوؿ القصص، سورة من موضعْب ُب اآلية كردت...كقد ُب اآلخرةشركائهم 
تشّب إٔب  كالثانية ا١بن، من تشّب إٔب إشراكهم آ٥بة األكٔب أف اآليتْب بْب التفرقة

 كقد. التكرار يلـز كال اآليتْب بْب الفرؽ يظهر كبذلك اإلنس، من إشراكهم آ٥بة
 كلو كاآلخرة األكٔب ُب ا٢بمد لو ىو إال إلو ال هللا كىو﴿ بقولو األكٔب اآلية سياؽ ذيٌيل

 آخر إ٥با هللا مع تدع كال﴿ بقولو الثانية اآلية سياؽ ذيٌيل كما ﴾ترجعوف كإليو ا٢بكم
 اآليتْب كبْب ﴾ترجعوف كإليو ا٢بكم لو كجهو إال ىالك شيء كل ىو إال إلو ال

 قدرة على داالن  دليبلن  أقاـ إذ ا٢بكيم الصانعا٤بلك العليم ك  على ابالستدالؿ استطراد
 فإف ذلك، مثل على شركائهم كعجزً  اآلخر ينسخ أحدٮبا كجاعل الضدين خالق

 الضياء كاف فلو إدراكو عسر لو ضد كال كجوده عمٌ  كما أبضدادىا تستباف األشياء
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 أدركنا ا٤بواضع كأظلمت النهار غاب ٤با كلكن لليل ىيئة ال أنو نظن لكنا سرمدان 
شركاء  كاف ك٤با .ا١باىلية يعرؼ ٓب من اإلسبلـ يعرؼ ال ككذلك ا٢بالْب بْب تفرقة

ـى  الشرؾ على ٞبلوىم الذين ىم ا١بن من بِب إسرائيل  قٌدـ ٍب عليهم، الكبلـ قٌد
 الذين قاؿ﴿ مواجهة إسرائيل بِب إٔب التوبيخ توجيو ُب أكقع ليكوف لسؤالو إجابتهم

 كما أغويناىم أغوينا الذين ىؤالء ربنا - ا١بن شياطْب يعِب - القوؿ عليهم حق
 ٤بشركي يقاؿ يعِب - شركاءكم ادعوا كقيل يعبدكف، إايان كانوا ما إليك تربأان غوينا

 فلم فدعوىم - العذاب من كينقذككم لينصرككم شركاءكم ادعوا إسرائيل بِب
 سورة ُب كقد حيكي نظّب ذلك ﴾يهتدكف كانوا أهنم لو العذاب كرأكا ٥بم يستجيبوا
 فاىدكىم هللا دكف من يعبدكف، كانوا كما كأزكاجهم ظلموا الذين احشركا﴿ الصافات

 اليـو ىم بل تناصركف، ال مالكم مسؤكلوف، إهنم كقفوىم ا١بحيم، صراط إٔب
 عن أتتوننا كنتم إنكم قالوا يتساءلوف، بعض على بعضهم كأقبل مستسلموف،

 قوما كنتم بل سلطاف من عليكم لنا كاف كما مؤمنْب، تكونوا ٓب بل قالوا اليمْب،
ركل اإلماـ  ﴾غاكين كنا إان فأغويناكم لذائقوف، إان ربنا قوؿ علينا فحق طاغْب،

أزكاجهم يعِب 3 قاؿ "كأزكاجهم ظلموا الذين احشركا" قولوُب  عباس ابن الطربم عن
من " أم من دكف هللا كقولو "كما كانوا يعبدكف .مةلى الظَّ  من أشبههم كمن أتباعهم

 هللا ٯبمع»3 مرفوعان  ُب الصحيحْب من حديث أيب ىريرة٫بو ىذا ما كرد ك  اآل٥بة
 الشمس يعبد كاف من فيتبع فليتبعو، شيئان  يعبد كاف من3 فيقوؿ القيامة يـو الناس

 الطواغيت يعبد كاف من كيتبع القمر، القمر يعبد كاف من كيتبع الشمس،
 كما جاء ُب ركاية الدارقطِب3  الشيطاف الطواغيت ٝبع طاغوت كىوك  «الطواغيت

 الصليب عبدة فيتبع» كُب ركاية البن حباف3 «الشيطاف الشيطاف  أكلياء  فيتبع»
 ك٤با  «الشيطاف الشيطاف كعبدة األكاثف، األكاثف كعبدة النار، النار كعبدة الصليب،

أفرد ابلذكر ُب  هبا كا٤بغرم ا٤بعبودات بتلك التلبس إٔب الداعي ىو الشيطاف  كاف 
فقولو "كما كانوا يعبدكف" متصل ابلنهي عن التنزيل العزيز تنبيهان على خطورتو...
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اآلية الكرٲبة  عنو عربت كتفسّب توضيح اتصاؿدة الشيطاف ُب السورة الٍب قبلها عبا
كانسب ىذا أنو ذكر الشيطاف  ﴾ٓب أعهد إليكم اي بِب آدـ أال تعبدكا الشيطافأ﴿

 عن أتتوننا﴿ للشياطْب قو٥بم كمعُبُب مطلع سورة الصافات. كقذفو من كل جانب 
كٚبدعوننا أبقول  عنها فتصرفوننا ا٢بق منها كاف الٍب الناحية عن أتتوننا أم ﴾اليمْب

 كٯبعلونو اليمْب عن جاء ٗبا تتيمن كالعرب، ضبللتنا لنا كتزينوف الوجوه كاألسباب
 دالئل من كٯبعلونو الشماؿ عن جاء ٗبا كتتطّب ،السانح كيسمونو ا٣بّب دالئل من

 سكلبٌ  الدين قبل من أاته اليمْب قبل من الشيطاف أاته منك  .البارح كيسمونو الشر
 بْب من أاته كمن الشهوات، قبل من أاته الشماؿ قبل من أاته كمن ،ا٢بق عليو
 .نفسو على الفقر فوخوٌ  خلفو من أاته كمن ابلقيامة، التكذيب قبل من أاته يديو

 اليمْب جهة إٔب لعدٌ يي  أف "أتتوننا" فعل حق ككافقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3 
 معُب أتتوننا تضمْب تعْب للمجاكزة ىو الذم "عن" ٕبرؼ دمعي  فلما "من" ٕبرؼ

 كقد .ا٣بّب عن أم اليمْب عن صاديننا أتتوننا أماجملاكزة  معُب ليبلئم "تصدكننا"
 ﴾ا٢بكم كلو كاآلخرة األكٔب ُب ا٢بمد لو ىو إال إلو ال هللا كىو﴿ ا١بملة ابتيدئت
 يشاء ما ٱبلق كربك﴿ قولو من تقدـ ٗبا عنو ا٤بتحدث إٔب ليعود الغائب بضمّب
 تكن ما يعلم كربك يشركوف، عما كتعأب هللا سبحاف ا٣بّبة ٥بم كاف ما كٱبتار

 األفعاؿ لتلك كالفاعل العظيمة الصفات بتلك ا٤بوصوؼ أم ﴾يعلنوف كما صدكرىم
 ٤بدلوؿ تقرير زايدة ﴾ىو إال إلو ال﴿ كقولو هللا، ا٤بسمى ىو ابلربوبية كا٤بذكور ا١بليلة
 حرفوا ا٤بشركْب أف إال ا٢بق اإللو على ابلداللة اختص ا١ببللة اسم فإف األكؿ ا٣برب

 ،كقاـ عليو ميلكهم األ٩بي ميثاقهم ُب قرركه الذم للشرؾ إبطاالن  ىذا فكاف اإل٥بية
 شركاءكم ادعوا كقيل﴿ بقولو القيامة يـو تبلشيو ٕبكاية إبطالو معرض ُب كرد كقد

أدمج ك  ﴾ىو إال إلو ال﴿ ١بملة بياف ﴾ا٢بكم لو﴿ كٝبلة ﴾٥بم يستجيبوا فلم فدعوىم
 ﴾كاآلخرة األكٔب ُب ا٢بمد لو﴿ اإلٝباؿ كجو علىكالثناء  للحمد استحقاقو بينهما

قاؿ اإلماـ البخارم ُب  ﴾كجهو إال ىالك شيء كل﴿كما أدمج ُب اآلية األخّبة 
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 هلل الوجو. كمذىبنا إثبات صفة هللا كجو بو أريد ما إال3 كيقاؿ لكو،مي  إالصحيحو3 
 كجل عز تنزيهو بعد تعأب هللا إٔب اأتكيله كتفويض بكيفيتها كعدـ االشتغاؿ تعأب
 .البعث ٤با عليو ا٤بشركوف من إنكار إبطاؿ ﴾ترجعوف كإليو﴿ قولو كُب ،ا١بارحة عن

 ميعًلمة آية ﴾ترجعوف لو ا٢بكم كإليو﴿كقولو  ﴾ترجعوف كلو ا٢بكم كإليو﴿قولو  كبْب
 إٔب لرادؾ القرآف عليك فرض الذم إف﴿ عظيم بفتح كمؤنسة لؤلمة ظهر قد بغيب
 أنو ا٤بعاد ظاىر ألف أقرب كىذا ا٤بشركْب على ظاىران  ظافران  مكة إٔب يعِب ﴾معاد
 نبوتو على يدؿ ا٣برب كىذا ٗبكة إال يليق ال كذلك العود كحصل كفارقو فيو كاف
 قصة من ذكر ٤با تعأب أنو تقدمها ٗبا اآلية ارتباط ككجو غيبية، أمور عن أخرب ألنو

 ما ىنا شأنو جل ذىكرى  عليو ا٢بق أىل كنصرة كىبلكو عليو كاستطالتو كفرعوف موسى
 إسرائيل بِب مع كأمتو عليو كسبلمو تعأب هللا صلوات سيدان قصة يتضمن

 إايىا كفتحها مكة إٔب ابإلعادة إعزازىا ٍب إايىا كإخراجهم عليها كاستطالتهم
 تعأب بقولو االتصاؿ حىسينى  معاد إٔب الردٌ  رسولو تعأب كعد ٤بٌاك  مكرمة، منصورة

 يلقى أف ترجو كنت كما مبْب، ضبلؿ ُب ىو كمن اب٥بدل جاء من أعلم ريب قل﴿
 آايت عن يصدنك كال للكافرين، ظهّبا تكونن فبل ربك من رٞبة إال الكتاب إليك

 هللا علم فيكوف ﴾ا٤بشركْب من تكونن كال ربك إٔب كادع إليك أنزلت إذ بعد هللا
 الكبلـ ٥بذا ا٤ببلًٌغ أف لظهور ريب، ببل األمر اتضاح عن بو مكُب كالضاؿ اب٤بهتدم

 كُب. خالفو من الضاؿ أف فيتعٌْب  الضاؿ الشق ىو يكوف أف حقو ُب يفرض ال
 من ا٤بستيقن متاركة ا٤بغضوب عليهم كالضالْب ٗبتاركة للمسلم أٍمره  البشارة ثنااي

 عليو السبلـ موسى عن تعأب حكى كما ﴾للكافرين ظهّبا تكونن فبل﴿ ضبل٥بم
 كال معهم أكوف ال يعِب ﴾للمجرمْب ظهّبا أكوف فلنقاؿ رب ٗبا أنعمت علي ﴿

 هللا كآاته كاستول أشده بلغ ٤بافإنو عليو السبلـ  سوادىم أيكثٌر كال نظامهم ُب أنتظم
 دينهم كعاب اب٢بق فتكلم كقومو فرعوف فراؽ رأل آابئو، كدين دينو ُب كالعلم ا٢بكم
 .كخافهم أخافوه حٌب
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كاف الظاىر أف يقوؿ3 كأ٘ب رسولو فيعرب عن ذاتو ك  «كأف دمحما رسوؿ هللا» 3قولو
الشريفة بضمّب ا٤بتكلم كعن االسم الكرٙب ابلضمّب البارز كىو ا٥باء لكنو عدؿ 

دمحم ﴿عن ذلك كأتى ُب احمللْب ابإلظهار ُب مقاـ اإلضمار أتسيان بقولو تعأب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كىو الرسوؿ ا٤بطلق نظم القرآف ا٤بنيف ليوافق نظم ا٢بديث الشريف  ﴾رسوؿ هللا

لكافة ا٣بلق من األكلْب كاآلخرين فرسالتو عامة كدعوتو اتمة كمزاايه كاملة كرٞبتو 
شاملة كنعمو متواصلة ككل من تقدـ من األنبياء الكراـ كالرسل العظاـ عليهم 

صلى هللا عليو الصبلة كالسبلـ فهم نواب عنو كىو أك٥بم خلقان كآخرىم بعثان فإنو 
ت أنواره قبل خلق آدـ فهو سابق عليو ُب الوجود ألف آدـ كاف ُب خلق كآلو كسلم

كُب ذلك يقوؿ اإلماـ السيد أبو ا٥بدل ُب عآب الشهود  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعآب الغيب كىو 
 الصيادم قدس هللا سره3

 لك الفخار ا٪بلى قدمان كآدـ ُب ... مهد التكوف شكبلن كاف فٌخارا

 ػػػػػػػػأتو األكٔب كصبغتو ... نورت ُب ا٤بؤل القدسػػػػػي أبصاراكقبل نشػػػػػػػػػػػػػػػ

ابلشهادة بوحدانية هللا ألنو ال يتم اإلٲباف كاإلسبلـ إال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقرف الرسالة بشهادتو 
ابلتصديق كاإلقرار هبما ٝبيعان كلذلك كانت الشهاداتف الشريفتاف ُب حكم شيء 

مستحضران ٤با احتوت عليو من عقائد اإلٲباف  يكثر من ذكرىاعاقل أف فعلى ال كاحد
حٌب ٛبتزج مع معناىا بلحمو كدمو فإنو يرل ٥با من األسرار كالعجائب ما ال يدخل 

كإتباع شهادة أف ال إلو إال هللا بشهادة ٙبت حصر كما ذكر صاحب السنوسية. 
نفي األغيار كإثبااتن تضمنتو كلمة التوحيد من أف دمحمان رسوؿ هللا ىو أتكيد ٤با 

فإذا قاـ قائم كاعَبفان بشكر نعمة هللا برسالتو عليو الصبلة كالسبلـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلعبوديتو 
٥بدـ ىذا ا٤بنار العإب كأراد إلباس ا٢بق ابلباطل كأخذ ابلزيغ كتصدر لسلب النعمة 

للعا٤بْب كسعى ابلفساد ٤با أصلحو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالٍب كىبها هللا بواسطة رسولو ا٤بؤيد ا٤بكـر 
الشارع العظيم كتكـر بو الرب الكرٙب فقد كجب كل كل مسلم جهاده كًمن ذلك 
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صلى كقد أكـر هللا تعأب نبيو يدرؾ ما للجهاد من الوجوب كمن احملل ا٤بطلوب...
ظمها أبشياء كثّبة ال ٙبصر ابلعد كال ٰبيط هبا ا٢بد كمن أع هللا عليو كآلو كسلم

كأعبلىا كأجلها كأهباىا3 أف جعل ا٠بو الشريف مقركانن اب٠بو ا٤بنيف كما قالوه ُب 
 عاـ أنو كاعلمقاؿ العبلمة الرازم ُب تفسّبه3  ﴾كرفعنا لك ذكرؾ﴿تفسّب قولو تعأب 

 على مكتوب ا٠بو كالسموات، األرض ُب كشهرتو النبوة، من ذكركه ما كل ُب
 ا٤بتقدمة، الكتب ُب ذكره تعأب كأنو كالتشهد، الشهادة ُب معو يذكر كأنو العرش،
 كاألذاف ا٣بطب ُب يذكر كأنو النبوة، بو ختمت كأنو اآلفاؽ، ُب ذكره كانتشار
 كرسولو كهللا﴿ بذكره مقركانن  القرآف ُب ذكره كجعل ا٣بتم كعند الرسائل، كمفاتيح

 كيناديو ﴾الرسوؿ كأطيعوا هللا كأطيعوا﴿ ﴾كرسولو هللا يطع كمن﴿ ﴾يرضوه أف أحق
 ُب جعلو كأيضان  عيسى، اي موسى اي ابالسم غّبه ينادم حْب كالنيب الرسوؿ ابسم

 كأنو ﴾كدا الرٞبن ٥بم سيجعل﴿ تعأب قولو معُب كىو ذكره يستطيبوف ٕبيث القلوب
 كٰبفظوف عليك كيصلوف عليك يثنوف كلهم أتباعك من العآب أمؤل3 يقوؿ تعأب

 الفريضة ُب ٲبتثلوف فهم سنة كمعو إال الصبلة فرائض من فريضة من ما بل سنتك
 فقد الرسوؿ يطع من﴿ بيعٍب كبيعتك طاعٍب طاعتك كجعلت أمرؾ السنة كُب أمرم
 أتباعك، من السبلطْب أتنف ال ﴾هللا يبايعوف إ٭با يبايعونك الذين إف﴿ ﴾هللا أطاع

 ألفاظ ٰبفظوف فالقراء قبيلتك، غّب من خليفة ينصب أف ا٤بلوؾ ألجهل جراءةه  بل
 العلماء بل كعظك يبلغوف كالوعاظ فرقانك، معا٘ب يفسركف كا٤بفسركف منشورؾ،

 كٲبسحوف عليك، الباب كراء من كيسلموف خدمتك، إٔب يصلوف كالسبلطْب
 اىػ. .القيامة يـو إٔب ابؽ فشرفك شفاعتك، كيرجوف ركضتك، بَباب كجوىهم

تعأب كاجبها كجائزىا كمستحيلها داخل ٙبت ىذه الكلمة  كما أف صفات هللاك 
جامعة  بقولنا3 دمحم رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكذلك الشهادة للرسوؿ "ال إلو إال هللا"  الشريفة 

كىو الرسوؿ كما ٯبوز عليو كما يستحيل ُب حقو ٤با ٯبب لو عليو الصبلة كالسبلـ 
اآلخرين فرسالتو عامة كدعوتو اتمة كمزاايه كاملة ا٤بطلق لكافة ا٣بلق من األكلْب ك 
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كرٞبتو شاملة كنعمو متواصلة ككل من تقدـ األنبياء الكراـ كالرسل العظاـ عليهم 
صلى هللا كىو أك٥بم خلقان كآخرىم بعثان فإنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالصبلة كالسبلـ فهم نواب عنو 

فهو سابق عليو ُب الوجود ألف آدـ  خلقت أنواره قبل خلق آدـ  عليو كآلو كسلم
الواسطة العظمى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكيف ال كىو ُب عآب الشهود   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكاف ُب عآب الغيب كىو 

إلٯباد ىذه األمم بعد سبق العدـ كلواله ٓب ٱبلق هللا آدـ كال غّبه فهو الواسطة 
إلٯبادان بل كلوصوؿ كل نعمة إلينا كلزيد فضل هللا علينا ألنو ابب هللا األعظم 
كحبيبو األ٦بد األكـر كٝبع العلماء كاألكلياء كاألقطاب كاأل٪باب كاألكاتد كأئمة 

ذين فاضت بركاهتم على العباد كمؤل ذكرىم الببلد ملتمسوف من أىل الرشاد ال
رسوؿ هللا كمستمدكف من إمداداتو كمستفيضوف من فيوضاتو كمشمولوف إبحساانتو 
كمنعموف إبنعاماتو فيجب على كل منصف كصاحب طبع سليم ٘بردت نفسو عن 

عليو  األغراض السقيمة كاندرجت طبيعتو ُب سلك الطباع السليمة أف يقتدم بو
هبذه هللا تعأب بعثو  كقدكيتابعو ُب ٝبيع حاالتو قوالن كفعبلن كتقريران الصبلة كالسبلـ 

ا٢باكم أبمر هللا ك كبْب عباده كالسبلـ الواسطة بْب هللا الرسالة كىو عليو الصبلة 
 يعِب حاكمان  ﴾كما أرسلنا من رسوؿ إال ليطاع إبذف هللا﴿كما قاؿ عز كجل   تعأب

أم ٙبكمهم  «كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء»3 األطهركما جاء ُب ا٣برب 
لتقرير حكم هللا ُب األرض، كال تنحصر  يدفع كسيف يدعو بكتابفالرسل يبعثوف 

 أف لزمهم هللا برسوؿ آمنوا الكتاب أىل أف كلو .ا٤بنابرمهمتهم ُب الدعوة على 
صلى هللا عليو  أشار كقد ،كرائسة ميلك كل ٙبتها النبوة ألف كهنيو أمره ٙبت يكونوا

3 الصحيحْب ُب جاء كما قلوهبم ُب ا٤بضمر رسالتو ُب همنفاق إٔب كآلو كسلم
3 لو فيقاؿ أحدكم يؤتى الدجاؿ فتنة من قريبان  القبور ُب تفتنوف أنكم إٕبَّ  كأكحي»
عليو  صلى هللا هللا رسوؿ دمحم3 فيقوؿ ا٤بوقن أك ا٤بؤمن فأما الرجل؟ هبذا علمك ما

 فقد صا٢بان  ٖب3 لو فيقاؿ كاتبعنا، كآمنا فأجبنا كا٥بدل ابلبينات جاءان كآلو كسلم
 يقولوف الناس ٠بعت أدرم ال3 فيقوؿ ا٤براتب أك ا٤بنافق كأما ٤بوقنان، كنت إف علمنا
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 أرسلو هللا أبف ا١باـز االعتقاد تتطلب هللا رسوؿ أبف دمحمان  كالشهادة «فقلتو شيئا
 لتؤمنوا يدعوكم كالرسوؿ ابهلل تؤمنوف ال كمالكم﴿ كجل عز قاؿ كما ابلوحدانية

، ا٤بقاـكما دٌؿ  للمنافقْب ىنا كا٣بطاب ﴾مؤمنْب كنتم إف ميثاقكم أخذ كقد بربكم
صلى هللا  بيبو٢ب االنقياد بعد إال الكافة على نفسو إٔب الطريق سبحانو سدكقد 

فإف هللا تعأب جعل  فليس من هللا ُب شيء قبابو ٙبت ٲبش ٓب فمن عليو كآلو كسلم
٧ببتو مشركطة ٗبحبتو كطاعتو منوطة بطاعتو كذكره مقركانن بذكره كبيعتو معقودة 

صلى هللا عليو  رسولو أمر ٙبت يكونوا أف لزمهم آمنوا أف ا٢بفاة العراة كلوببيعتو، 
ُب  البياف النبوم صاحب ا٤بعُب ذلك إٔب أشار كقد كلكنهم كفركا، كهنيو كآلو كسلم

 ىو كالبسط أيديهم فيبسطوف ا٤ببلئكة فتنزؿ الكافر كأما»3 البيهقي عند ديثا٢ب
 من3 لو فقيل أقعد، قربه دخل فإذا ا٤بوت، عند كأدابرىم كجوىهم يضربوف الضرب،

 الذم رسولك من3 لو قيل كإذا ذلك، ذكر هللا كأنساه شيئان  إليهم يرجع فلم ربك؟
 «الكافرين هللا يضل كذلك3 هللا يقوؿ شيئان، إليهم يرجع كٓب لو يهتد ٓب إليك؟ بعث

هي فتنة ا٢بفاة كأما فتنة احمليا ف ،ٗبٌنو ككرمو هللا منهاكىذه ىي فتنة ا٤بمات أعاذان 
أال إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف » 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بقولو اإلشارة إليهاك العراة 

أف العصمة ا٤بخلصوف كقد علم احملظوظوف احملفوظوف كهللا كرسولو أعلم.  «الشيطاف
صلى هللا من فتنة الدجاجلة تكمن ُب التعلق ٔبناب الرسوؿ ا٤بعظم كالنيب ا٤بكـر 

ال يسأالف إال عنو صلى  كنكّبان  منكران  الفتاانف عليو كآلو كسلم أال ترل أف ا٤بلكاف
 قد إال أريتو أكن ٓب شيء من ما»٤بتفق عليو3 ُب ا٢بديث اهللا عليو كآلو كسلم كما 

 مثل القبور ُب تفتنوف أنكم إٕب أكحي قد كإنو كالنار ا١بنة حٌب ىذا مقامي ُب رأيتو
 هبذا  علمك ما3 لو فيقاؿ أحدكم يؤتى الدجاؿ ا٤بسيح فتنة - من قريبان  أك -

 كذىب كتوٕب قربه ُب كضع إذا العبد» يعِب النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، كُب ركاية أخرل3 «الرجل؟ 
 تقوؿ كنت ما3 لو فيقوالف فأقعداه ملكاف أاته نعا٥بم قرع ليسمع إنو حٌب أصحابو

 إٔب انظر3 فيقاؿ كرسولو، هللا عبد أنو أشهد3 فيقوؿ ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم الرجل  ىذا  ُب 
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 الرفيع قدره  جبللة فدؿ ذلك على  «ا١بنة من مقعدان  بو هللا أبدلك النار ُب مقعدؾ
رسوالن إ٭با رأكه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأىل الكتاب ٓب يركا رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.  ا٤بنيع الشامخ نوشأ كعلو
 الناس مع ببشريتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكرسوؿ هللا  ﴾أبعث هللا بشرا رسوال﴿ كلساف حا٥بمبشران 
 فهو دائمان  ابهلل متصل هللا مع بسره كىو منقوصة غّب كاملة السماء رسالة يؤدم

 لست إ٘ب»ربو كما جاء ُب مسند البزار3  عند يبيت عليو كسبلمو هللا صلوات
 إنك3 قالوا الوصاؿ، عن هنى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن كُب الصحيحْب «ريب عند أبيت إ٘ب مثلكم

 على تعأب نبو كقد «كيسقْب ريب يطعمِب إ٘ب كهيئتكم إ٘ب لست»3 قاؿ تواصل،
 ٗبا يتفاضلوف كإ٭با اإلنسانية ُب متفاضلْب غّب البشرية ُب متساككف الناس أف

 تنبيهان  ﴾قل إ٭با أان بشر مثلكم يوحى إٕبٌ ﴿فقاؿ  ا١بليلة ا٤بعارؼ من بو يتخصصوف
 بينكم من كخصصت عليكم ٛبيزت أم عليهم الفضل هبا حصل الٍب ا١بهة على

 3 حيث قاؿ كهلل در األبوصّبم .كالرسالة ابلوحي

 فمبلغ العلم فيو أنو بشر ... كأنو خّب خلق هللا كلهمً 

كهبذا ظهر  «قليب يناـ كال تناـ عيِب» كُب إطار3 ﴾يوحى إٕبٌ ﴿ فهذه البشرية ُب إطار
ابلبشرية ٯبب أف يقَبف ٗبا ٲبيزه عن عامة البشر من ذكر خصائصو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف كصفو 

الفريدة كمناقبو ا٢بميدة كىذا عاـ ُب حق ٝبيع رسل هللا تعأب لتكوف نظرتنا إليهم 
الئقة ٗبقامهم إذ أف مبلحظة البشرية العادية اجملردة فيهم دكف غّبىا ىي نظرة 

كمنها3 قوؿ قـو نوح ُب حقو جاىلية شركية كُب القرآف شواىد كثّبة على ذلك 
كقوؿ  ﴾فقاؿ ا٤بؤل الذين كفركا من قومو ما نراؾ إال بشرا مثلنا﴿فيما حكاه هللا عنهم 

ك٫بوه قوؿ أصحاب  ﴾ما أنت إال بشر مثلنا﴿فيما حكاه هللا عنهم ٜبود لنبيهم صاّب 
كقوؿ فرعوف  ﴾كما أنت إال بشر مثلنا﴿األيكة لنبيهم شعيب فيما حكاه هللا عنهم 

 ﴾فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا﴿كملئو ٤بوسى كىاركف ُب حقهما فيما حكاه هللا عنهم 
 ابلتعظيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رأكه كلو دمحمان  رأكا إ٭با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ كاير  ٓبكحيي بن أخطب كأضرابو 
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 ٤بن طوىب»3 يقوؿ تراه أال، النار مٙبرقه ٓب هللا رسوؿ أنو كاعتقدكا كاألسوة كاإلكراـ
 يتحدثوفف شعورية، ال صورة ُب ا١بهلة بعض إٔب اإلٍب يتسلل كإ٭با «يب كآمن رآ٘ب
 إ٭با النظرة ىذه أف كفاهتم ،على التوحيد كا٢بنيفية أنفسهم يعتربكفك  البشرية، عن
كالبحر  األعظم ا١بليل الرسوؿ شأف من ليقللوا أىل الكتاب يتبناىا الٌب النظرة ىي

 ىو إ٭با ا٤بسلمْب الدعاة من الرسوؿ بشرية على يركز من ككل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٣بضم ا٤بطلسم 
 3الناس من فريقْب ٲبثبلف طرفاف فهناؾ النزعة، ىذه أىل الكتاب ُب يتابع بذلك
 ال عدد يتأرجح الطرفْب كبْب ﴾يوحى إٕبٌ ﴿كاآلخر  ﴾قل إ٭با أان بشر مثلكم﴿األكؿ 
عدـ  على ا٢بفاة العراة ٰبمل الذم السببك  ان،ك٠بوٌ  ا٬بفاضان  ا٤بسلمْب من ٰبصى

بغضهم كعداكهتم لسيدان كسيد الكائنات  3أك٥با عدة أشياء3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلٲباف برسوؿ هللا 
 ألسنتهم فلتات ُب ظاىرة العداكة أماراتعليو أكمل الصلوات كأًب التسليمات، ك 

3 كاثنيها. رسائلهم كتقلبات أحوا٥بم كفحولكصفحات كجوىهم كسقطات أفعا٥بم 
 كذلك الزائغة همكمناىج الباطلة مشرائعه من ألفوه ما ترؾ إٔب يدعوىم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن

 ٯبب كاألقواـ ٨بدـك متبوع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن3 كاثلثها. هم ا٤بتمردةطباع على شديد شاؽ
يشق  كذلك كرائسة ميلك كل ٙبتها النبوة ألف كاالنقياد لو ا٤بشي ٙبت قبابو عليهم

 كال ماؿ كال كأنصار أعواف لو يكوف ال قد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن3 كرابعها. على نفوسهم ا٣ببيثة
. الصفة هبذه يكوف من اتٌباع عليهم يثقل كالرؤساء فا٤بتنعموففيما يظهر  جاه

قلوهبم، نعوذ ابهلل من  ُب كا١بهل الكفر دكاعي كإلقاء ٥بم هللا خذالف3 كخامسها
سيدان سيد كلد ركح األعياف ككنز النجاح كاألماف ا٢برماف كنسألو حبو كحب 

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عدانف

كإ٭با نٌبو على إقاـ الصبلة دكف قولو "كتصلي" أتسيان ابلقرآف  «كتقيم الصبلة» 3قولو
كألف ُب لفظ "تقيم" فوائد ٝبيلة كمعا٘ب جزيلة فإف معُب  ﴾أقيموا الصبلةك ﴿الكرٙب 

إقاـ الصبلة3 تقوٲبها أم تعديلها مأخوذ من أقاـ العود إذا قٌومو، كٰبتمل أف إقاـ 
 ﴾الذين ىم على صبلهتم دائموفك ﴿الصبلة عبارة عن ا٤بداكمة عليها كما قاؿ تعأب 
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ألدائها كأف ال يكوف فيمن أداىا مراءاة كال فتور كٰبتمل أف ذلك عبارة عن التجرد 
فويل ﴿ألف هللا تعأب توعد ا٤برائْب الساىْب عن صبلهتم فقاؿ  كال هتاكف كال قصور

ٍب إف ُب إقاـ الصبلة  ﴾الذين ىم يراؤكفللمصلْب، الذين ىم عن صبلهتم ساىوف، 
م ما ال ٱبفى. من سر العبودية ا٤بوجبة ٢بفظ شرؼ الفرقة اآلدمية كرعاية حقوقه

 إقاـ الصبلةك ك٠بيت الصبلة صبلة ألف ا٤بصلي يسعى ُب تعديل ابطنو كظاىره، 
قاؿ تعأب كما  الذم ٰببط العمل الشرؾ خلعِب إقامة أصل الدين كقاعدتو، ك يع
كلقد أكحي إليك كإٔب الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كلتكونن من ﴿

على  إسرائيل ا١بمع بْب الشرؾ كالصبلة ٛبويهان كقد سٌوؿ الشيطاف لبِب  ﴾ا٣باسرين
كما ركل اإلماـ مسلم عن جابر قاؿ3 ٠بعت كسعيان ابلتحريش بينهم   أىل اإلسبلـ

إف الشيطاف قد أيس أف يعبده ا٤بصلوف ُب جزيرة العرب كلكن »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
ال ٯبمعوف بْب الصبلة كعبادة  مأهنراد كا٤ب ا٤بؤمنوف كا٤بصلوف ىم «ُب التحريش بينهم

، كعبادهتم الشيطاف كهللا أعلم بِب إسرائيل يهود كنصارلو تفعلالشيطاف كما 
أال »3 كرد ُب الصحيحْب ما ىذا إٔب كيرشد ،اٚباذه كلٌيان كشريكان ُب ا٢بكم ابعتبار

إال  كاإلشراؾفبل ٯبمع بْب الصبلة  «إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف
فخلف من بعدىم ﴿قاؿ الكليب ُب قولو تعأب  .أكلياء الشيطاف ُب جزيرة العرب

 الكتاب. أىل ىم ﴾خلف أضاعوا الصبلة

 أكؿ صبلة ظهرت ُب اإلسبلـ

صلى هللا أكؿ صبلة ظهرت ُب اإلسبلـ3 صبلة الظهر كُب ذلك إشارة إٔب أف دينو 
سيظهر على سائر األدايف كظهور ىذه الصبلة على سائر  عليو كآلو كسلم

الصلوات كال شك أف ىذه الصلوات ا٣بمس ثواهبا ٖبمسْب صبلة كما يشهد لو 
حكاية عن ربو عز  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقولو  ﴾من جاء اب٢بسنة فلو عشر أمثا٥با﴿قولو تعأب 

قاؿ بعض شراح ىذا  «لدم  القوؿ  يبدؿ ال ٟبسوف كىي ٟبس ىي»كجل3 
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إغاظة  ذلكقلت3 كُب  ا٢بديث3 ىي ٟبس ٕبسب الفعل كٟبسوف ٕبسب الثواب.
أبف ىذا  قلوهبمنفوسهم كغيظ ُب  ُب كحزازة  حسرةىل الكتاب ككمد ٤بقاصدىم ك أل

التخفيف جاء من طريق رسو٥بم موسى عليو السبلـ. كأفضل الصلوات صبلة 
ا١بمعة ٍب عصرىا ٍب عصر غّبىا ٍب صبحها ٍب صبح غّبىا ٍب العشاء ٍب الظهر ٍب 

ٍب ا٤بغرب كأفضل ا١بماعات ٝباعة ا١بمعة ٍب ٝباعة صبحها ٍب ٝباعة صبح غّبىا 
 عنكركل الطربا٘ب  ،لظهر ٍب ٝباعة ا٤بغربٝباعة العشاء ٍب ٝباعة العصر ٍب ٝباعة ا

 تعدؿ ا١بامع  ا٤بسجد  ُب  الصبلة »3 قاؿ كسلم آلو عليو هللا صلى النيب عن عمر ابن
 ا١بامع  ا٤بسجد  ُب  الصبلة  كفضلت متقبلة، كحجة كالنافلة مربكرة، حجة الفريضة

 عمر بنهللا  عبد عنركل الديلمي ك  «صبلة ٖبمسمائة ا٤بساجد من سواه ما على
 كالصدقة الشيطاف  كجو  تسود  الصبلة»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿ قاؿ3 قاؿ ماعنه هللا رضي
 تباعد ذلك فعلتم فإذا دابره يقطع العمل ُب كالتودد هللا ُب كالتحاب ظهره تكسر
ينبغي للمصلي أف يكوف خاشعان خاضعان ك  «مغرهبا من الشمس كمطلع منكم

 بن موسى عن النجار ابنركل  ،بقلبو كلبو مع ربو ليبلغ مقاـ اإلحسافحاضران 
 غّب من ركعة سبعْب من أفضل عآب  من  ركعتاف »قاؿ3  جده عن أبيو عن جعفر

 قاـ إذا»يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد عدَّ العبلمة الغزإب من شركط الصبلة ا٣بشوع ككاف  «عآب
 تسكْب فإفكال يتمايل كما تتمايل اليهود  أطرافو فليسكن الصبلة إٔب أحدكم

 .«الصبلة ٛباـ من الصبلة ُب األطراؼ

الزكاة أتٌب ُب اللغة ٤بعاف متعددة فمنها3 النماء، كمنها3 الربكة،  «ؤٌب الزكاةكت» 3قولو
كمنها3 كثرة ا٣بّب، كمنها3 ا٤بدح، كمنها3 التطهّب، كُب الشرع3 ٛبليك جزء من ا٤باؿ 
معْب شرعان من مستحق غّب ىامشي كال مواله مع قطع ا٤بنفعة عن ا٤بملك من كل 

آتوا ك ﴿ي" أتسيان ابلقرآف الكرٙب قولو "كتزكا ذكر إيتاء الزكاة دكف كإ٭بكجو هلل تعأب. 
قولو سبحانو  كقد كرد ُب حق ا٤بانعْب ك٤بناسبة ما قبلو كىو إقاـ الصبلة ﴾الزكاة

كمنهم من عاىد هللا لئن آاتان من ﴿ كقولو تعأب ﴾، كٲبنعوف ا٤باعوفالذين ىم يراؤكف﴿
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بو كتولوا كىم فضلو لنصدقن كلنكونن من الصا٢بْب، فلما آاتىم من فضلو ٖبلوا 
معرضوف، فأعقبهم نفاقا ُب قلوهبم إٔب يـو يلقونو ٗبا أخلفوا هللا ما كعدكه كٗبا كانوا 

من أخذ زكاة ا٤بنافقْب ألهنم ما أتوا هبا خالصة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد منع هللا رسولو  ﴾يكذبوف
ا ٓب تكن خالصة لوجو هللا تعأب بل أتوا هبا على كجو الرايء كالسمعة، كالصدقة إذ

هلل عارية عن شوائب الرايء فشأهنا أف ال تقبل ألف هللا تعأب ال يقبل من األعماؿ 
كما أمركا إال ليعبدكا هللا ٨بلصْب لو ﴿الصا٢بة إال ما كاف خالصان لوجهو الكرٙب 

كقد نزؿ ُب حقهم  ﴾الدين حنفاء كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة كذلك دين القيمة
نعوذ ابهلل من ٝبلة ا٤بنافقْب الذين ذمهم  ﴾نفاقا ُب قلوهبم إٔب يـو يلقونو فأعقبهم﴿

كالشفيع يـو هللا ُب ٝبلة آايت قرآنية كبينات فرقانية كلعنهم على لساف سيد البشر 
إف كثّبا من األحبار كالرىباف ليأكلوف أمواؿ الناس ابلباطل ﴿كقاؿ ُب حقهم  احملشر

يكنزكف الذىب كالفضة كال ينفقوهنا ُب سبيل هللا كيصدكف عن سبيل هللا كالذين 
، يـو ٰبمى عليها ُب انر جهنم فتكول هبا جباىهم كجنوهبم فبشرىم بعذاب أليم

كليتدبر ما ُب ىذه اآلية  ﴾كظهورىم ىذا ما كنزًب ألنفسكم فذكقوا ما كنتم تكنزكف
كما تضمنتو من األىواؿ، الٍب تذىل  ،كالوعيد الشديد ،من التخويف كالتهديد

كتدؾ ا١بباؿ، ك٤با كانت اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية أكضحت ٥بم األلباب 
ما ىو كائن ال ٧بالة ُب عقباىم فآثركا أنفسهم كىواىم كقدموا رضاىم على رضا 

بشرىم بعذاب ف﴿كذلك قولو تعأب بصيغة التهكم موالىم ال جـر استحقوا التهكم 
 يدع أحدان يستطيع ما3 فقالوا ا٤بسلمْب على ذلك كربي  اآلية ىذه نزلت ٤باك  ﴾مألي

 كانطلق فانطلقوا عنكم أفرج أان3 عنو هللا رضي عمر فقاؿ بعده يبقى ماالن  لولده
 قد إنو هللا نيب اي3 عمر فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أتوا حٌب ثوابف كاتبعو عنو هللا رضي عمر
 عليكم  يفرض  ٓب  تعأب هللا إف«  3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا نيب فقاؿ اآلية ىذه أصحابك على كرب

 تبقى أمواؿ ُب ا٤بواريث فرض كإ٭با أموالكم من بقي ما هبا بليطيٌ   إال  الزكاة 
. كقاؿ تعأب ُب حق ا٤بنافقْب من أىل عنو هللا رضي عمر فكربَّ 3 قاؿ «بعدكم
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 شر ىو بل ٥بم خّبا ىو فضلو من هللا آاتىم ٗبا يبخلوف  الذين  ٰبسنب  كال ﴿الكتاب 
 تعملوف ٗبا كهللا كاألرض السماكات مّباث كهلل القيامة يـو بو ٖبلوا ما سيطوقوف ٥بم

 قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ىريرة أيب  عن ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو ﴾خبّب
 لو أقرع شجاعان  مالو لو مثل زكاتو يؤد فلم ماالن  هللا آاته من»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 ٍب كنزؾ  أان  مالك  أان 3 يقوؿ بشدقيو يعِب بلهزمتيو أيخذ القيامة يـو يطوقو زبيبتاف

 «اآلية آخر إٔب "فضلو من هللا آاتىم ٗبا يبخلوف الذين ٰبسنب كال"3 اآلية ىذه تبل
 هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنهما هللا رضي عمر ابن عنكركل ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد 

 ىم أكلئك فأكلوىا الزكاة ٥بم كخفيت فصلوىا الصبلة  ٥بم  ظهرت »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
    .«ا٤بنافقوف

الصـو من شرائع أىل الكتاب كأما هبذه الكيفية فمن ك  «كتصـو رمضاف» 3قولو
التشبيو ُب ، ك التحية كأكمل الصبلة أفضل نبيها على خصوصيات األمة احملمدية

على الذين من قبلكم اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصياـ كما كتب ﴿ اآلية
عائد إٔب أصل إٯباب الصـو يعِب أف ىذه العبادة كانت مكتوبة  ﴾لعلكم تتقوف

ٍب قاؿ3  اـ الطربم ُب اآلية بعض األقواؿكقد أكرد اإلمكمفركضة على أىل الكتاب 
 فرض آمنوا الذين أيها اي" اآلية معُب 3قاؿ من قوؿ ابلصواب األقواؿ ىذه كأكٔب

. اىػ. ككانوا الكتاب أىل من "قبلكم من الذين على فرض كما الصياـ عليكم
فركف هبا ما كى ينسؤكف الصياـ من فصل إٔب آخر ٍب يزيدكف عشرين يومان يي 

أىل الكتاب  إذ ىي متعبدة ٗبخالفة  غّبىاٛبيزه عن  األمة ٥بذه كاف ك٤باصنعوا...
أايما معدكدات ﴿ جاء التوجيو ىنا ُب الصياـ فقاؿ كما حصل ُب ٙبويل القبلة،

فمن كاف منكم مريضا أك على سفر فعدة من أايـ أخر كعلى الذين يطيقونو فدية 
طعاـ مسكْب فمن تطوع خّبا فهو خّب لو كأف تصوموا خّب لكم إف كنتم تعلموف، 

٠باه ك  ﴾دل للناس كبينات من ا٥بدل كالفرقافشهر رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف ى
 فصلالكٗبا فيو من ، الشيطاف كأكلياء الرٞبن أكلياء بْبالفرقاف ٗبا فيو من التفرقة 
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أىل اإلسبلـ كمنهاج أىل كٗبا فيو من التفرقة بْب منهاج ، قْب كا٤ببطلْببْب احمل
كمعسكر أىل اإلشراؾ،  معسكر أىل اإلٲبافبْب  كٗبا فيو من التمايزالكتاب، 

ان ال ٱبتلط ٗبنهاج منهاج، اضحان لؤلمة ا٤بسلمة ُب صيامهافالقرآف يضع منهاجان ك 
فهو ، ال ٱبتلط بكل ما كاف قبلو حياة األمة احملمديةُب منهاجان ، أىل الكتاب

فبل يكوف ىناؾ اجتماع أك انتظاـ ُب نظاـ كاحد، ، ا ا٤بعُب الواسع الكبّبفرقاف هبذ
ُب قولو "كما كتب على الذين من قبلكم" إ٭با ىو ُب حصوؿ أصل  كالتشبيو

الصياـ ال ُب كيفيتو كفضيلتو فإف ٩با ال شك فيو أف صياـ األمة احملمدية أفضل من 
ة اإلسرائيلية كاألمم ا٤بتقدمْب فقد ركم أف موسى عليو السبلـ قاؿ3 اي صياـ األم

اي  3فأكحى هللا تعأب إليورب أكرمتِب ابلتكليم فهل أعطيت أحدان مثل ذلك؟ 
موسى إف ٕب عبادان أيخرجهم ُب آخر الزماف كأيكرمهم بشهر رمضاف فأكوف أقرب 

فإذا صامت أمة ألحدىم منك ألنك كلمتِب كبيِب كبينك سبعوف ألف حجاب 
حٌب ابيضت شفاىهم كاصفرت ألواهنم أرفع ا٢بجب بيِب كبينهم كقت  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم 

كُب ، اي موسى طوىب ٤بن عطش كبده كأجاع بطنو ُب رمضاف. اىػ. إفطارىم
 كذكر جنب  إٔب  جنب  من  كتقلب  رمضاف شهر ُب ا٤بؤمن استيقظ إذا»3 ا٢بديث

 أعطو اللهم 3الفراش لو يدعو قاـ فإذا ،هللا يرٞبك قم 3ا٤بلك لو يقوؿ تعأب هللا
 لبس كإذا ،ا١بنة حلل أعطو اللهم 3لو يدعو ثوبو لبس إذا، ك ا١بنة ُب ا٤برفوعة الفرش

 اللهم 3لو يدعو اإلانء تناكؿ كإذا ،الصراط على قدمو ثبت اللهم 3لو يدعو نعلو
 كا٣بطااي، الذنوب من طهره اللهم 3ا٤باء لو يدعو توضأ كإذا ا١بنة، أكواب أعطو
 كينظر قربه، عليو ككسع ٢بده نور اللهم 3البيت لو يدعو تعأب هللا يدم بْب قاـ كإف
 يهوداين  أف عباس ابن عن مكريك  «اإلجابة كمنا الدعاء منك عبدم 3كيقوؿ إليو هللا

كُب رمضاف ليلة  إرماضان. فيو  ترمض  الذنوب  ألف3 فقاؿ رمضاف؟ ٠بي ٓب3 سأؿ
إان أنزلناه ُب ﴿شرفها هللا ككرمها كأعلى منارىا إبنزاؿ القرآف فيها حيث قاؿ تعأب 

أم أنزلو من اللوح احملفوظ إٔب ٠باء الدنيا ُب الليلة ا٤بذكورة ٍب أنزلو إٔب  ﴾ليلة القدر
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كبعد أف بْب تعأب عظيم . ا٢بكم ليلة ُب" القدر ليلة ُب"3 ٦باىد قاؿاألرض ٪بومان، 
كما ﴿قدرىا بكونو اختارىا من بْب سائر الليإب لنزكؿ القرآف نوه بشرفها فقاؿ 

كالتشويق إٔب  الليلة تلك لشأف التفخيم جهة على ستفهاـكاال ﴾أدراؾ ما ليلة القدر
 عليو ينطوم ٤با ابلسهل ليس كنهها إدراؾ أف بو ا٤براد اإلهباـ بطريق تنويوه ك خّبىا 

ليلة القدر خّب من ﴿ فضلها من كجوه ثبلثة3 األكؿ3 قولو  بْبَّ ٍب ا١بمة الفضائل من
 ٯباىد ٍب يصبح حٌب الليل  يقـو  رجل  إسرائيل  بِب  ُب  كاف 3 ٦باىد قاؿ ﴾ألف شهر

 ذلك من كا٤بسلموف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فتعجب شهر، ألف ذلك فعل ٲبسي حٌب
 اإلسرائيلي لذلك شهر ألف من خّب ألمتك القدر ليلة أم اآلية ىذه هللا فأنزؿ
 أعمار ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أرم3 أنس بن مالك قاؿ. ك شهر ألف السبلح ٞبل الذم
 سائر بلغو ما مثل األعماؿ من يبلغوا ال أف كخاؼ أمتو أعمار فاستقصر الناس
. كال ٱبفى أف األمم لسائر شهر ألف من خّب كىي القدر ليلة هللا فأعطاه األمم

ألف شهر تبلغ ٕبساب السنْب نيفان كٜبانْب سنة فمن أحيا ىذه الليلة فكأ٭با عبد 
 فكأ٭با أحيا ثبلثْب قدران. كمن أحيا الشهر لينا٥با بيقْب كٜبانْب سنة هللا تعأب نيفان 

 من برجل كٯباء سنة أربعمائة هللا  عبد  الذم  ابإلسرائيلي  القيامة يـو ٯباء أنو ركليي ك 
 أنت 3اإلسرائيلي فيقوؿ أكثر، ثوابو فيكوف سنة أربعْب هللا عبد كقد األمة ىذه

 كأمة فتعبدكف، ا٤بعجلة العقوبة ٚبافوف كنتم ألنكم3 فيقوؿ أكثر، ثوابو كأرل العدؿ
 يعبدكف كانوا إهنم ٍب "فيهم كأنت ليعذهبم هللا كاف كما" لقولو آمنْب كانوا دمحم

قولو  الليلة ىذه فضائل من3 الثا٘ب الوجو. ثواابن  أكثر عبادهتم كانت السبب فلهذا
كالركح ىو جربيل عليو  ﴾تنزؿ ا٤ببلئكة كالركح فيها إبذف رهبم من كل أمر﴿ تعأب

السبلـ كخصو ابلذكر ٤بزيد شرفو كعلو قدره فكأنو تعأب جعل ا٤ببلئكة كلهم ُب  
كفة كجربيل عليو السبلـ ُب كفة، كقولو "إبذف رهبم" يفيد تشوقهم إلينا كرغبتهم 
لزايرتنا كحبهم للقائنا فيستأذنوف رهبم ألجل ذلك فيأذف ٥بم. الوجو الثالث3 قولو 

أم ىي ليلة سبلـ تسلم ا٤ببلئكة فيها على  ﴾بلـ ىي حٌب مطلع الفجرس﴿تعأب 



314 
 

ا٤بؤمنْب أك أهنا سبلمة من الشركر كاآلفات فإف ا٤ببلئكة تنزؿ فيها أبجزؿ ا٣بّبات 
لقرآف الكرٙب ُب من بدائع اك كأعظم السعادات كال ينزلوف فيها بشيء من ا٤بضرات. 

ذكر ما كتب على ا٤بسلمْب من الصياـ الذم كيتب  عز كجل أف هللا قضية الصياـ
فنوَّه هبذا الشهر  ﴾شهر رمضاف﴿ٍب قاؿ  لى الذين من قبلهم من أىل الكتابع

 فيو أم الذين أنزؿ فيو القرآف، ٍب بْبَّ أنو ىدل للناس كبينات من ا٥بدل كالفرقاف
 ٙبقق إٔب هتدم كاضحة حججان  أم كبينات اإلسبلـ، مقاـ إٔب للناس ىدل

 مقاـ فيتحقق هللا سول ما كىو كالباطل ا٢بق بْب الفرؽ ٙبقق كإٔب اإلٲباف،
 عزٲبة من فيو ما ذكر التعيْب إثر الَبغيب من الشهر ذكر ُب ما أًب ك٤با، اإلحساف
 سفر على أك مريضا كاف كمن فمن شهد منكم الشهر فليصمو﴿ فقاؿ كرخصة

كلتكربكا  كلتكملوا العدة بكم العسر يريد هللا بكم اليسر كال يريد أخر أايـ من فعدة
مة أم على ىذه الطريق القوٲبة ا٤بستقي ﴾هللا على ما ىداكم كلعلكم تشكركف

دكف يري فإهنم ة أىل الكتاب كمتاركتهم كمفارقتهمانبالواضحة الٍب تعِب أكالن ٦ب
كبذلك بيعث صاحب الرسالة كإماـ اليسر  ميريد هبسبحانو العسر! كهللا  ٤بؤمنْباب
ث أيب أمامة هنع هللا يضر أف من حدي جاء ُب ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلصل الداللة أى

 اب٢بنيفية بعثت كلكِب النصرانية كال ابليهودية أبعث ٓب إ٘ب»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب
أثبت ا٢بق سبحانو كتاب الصياـ لعباده كرىفىعهم إٔب خبء جزائو  ٤بٌاك « السمحة

كأهناىم إٔب التكبّب على عظيم ما ىداىم إليو من توحيده كاستخلفهم ُب شكر 
نعمتو ٗبا خو٥بم من عظيم فضلو؛ هتيؤكا إٔب رتبة اإلحساف فبشرىم ٗبطالعة قربو 

ك٫بوه قولو  ﴾إذا دعافكإذا سألك عبادم عِب فإ٘ب قريب أجيب دعوة الداع ﴿فقاؿ 
كىذا الربط يساعدان على فهم أبعاد  ﴾كقاؿ ربكم ادعو٘ب أستجب لكم﴿تعأب 

اإلٰباء الذم تعطيو داللة اآلايت، فاإلسبلـ رسالة ٠باكية تقف كراءه قوة تقرر 
ربوبية هللا ا٤بطلقة ُب األرض كتدمر السلطات الٍب تقاـك ا٤بنهج الراب٘ب كٙبطم ربوبية 

كد ذكر ربوبية هللا ُب اآلية يدؿ على أنو من أعظم ما ييطلب بو إجابة العبيد! ككر 



315 
 

إذا قاؿ العبد3 اي رب أربعان، »الدعاء كما ركل البزار من حديث عائشة مرفوعان3 
 ابعتبار كذلك العبادة مخ كالدعاء «قاؿ هللا تبارؾ كتعأب3 لبيك عبدم سل تعطو

 التوحيد حقيقة ذلك كُب سواه عما أملو انقطاع عند تعأب هللا يدعو الداعي أف
 من التربؤ كفيو ا١ببار العزيز لسلطاف االفتقار إظهار الدعاء ُب أف كما كاإلخبلص

 أفأيها العبد  كاعلم .الربوبية لعزة التذلل كاستشعار العبودية ٠بة كىو كالقوة ا٢بوؿ
 لطفان  ٲبنعك كقد اآلخرة، كخّب الدنيا خّب من يريد فيما اإلجابة لك ضمن قد هللا
ى  أجابك يكوف كقد بك، يليق ال ا٤بطلب ذلك لكوف بك  ىو كقتان  لذلك كعْبَّ

 كقد تريد، الذم الوقت ُب ال يريد الذم الوقت ُب ذلك فيعطيك كأنفع لك أصلح
 كرفده هللا نواؿ من تيأس فبل كأبقى، لك خّب كىو الكرامة لدار ذلك لك يؤخر
 سبحانو كا٠بو كاألايـ، الليإب مرٌ  على سحاء كنعمو الدكاـ على كرٙب تعأب فإنو

 سئل كإذا السؤاؿ فيجيب ييسأؿ أف كٰبب اآلماؿ تتخطاه ال الذم كىو الكرٙب
 يرضى، ال غّبه إٔب حاجة رفعت كإذا أعطى ٤بن كال أعطى كم يبإب كال أعطى
 ابهلل، فأنز٥با حاجة بك هللا أنزؿ فإذا كإنعامو، إحسانو كٛباـ كرمو كماؿ من فهذا

 قاؿ. سواه ما إٔب تلتفت كال هللا، ذكر ُب عنها كغب هللا، مشيئة ٙبت كاجعلها
 هبا كتتضرع إٌٕب، منها لتفرغ ابلفاقة ابتليتيك إ٭با3 النـو ُب ٕب قيل3 العارفْب بعض
 يب كصلتىها فإف ابلغُب، لنفسي كحكمتي  ابلفاقة ك٠بىٍتيك علٌي، فيها كتتوكل لدٌم،

 من أسبابك كحسمتي  معونٍب، عنك قطعتي  بغّبم كصلتىها كإف ابلغُب كصلتيك
 .ابيب عن لك طردان  أسبايب،

ا٢بج بفتح ا٢باء ككسرىا ٗبعُب كاحد،  «كٙبج البيت إف استطعت إليو سبيبل» و3قول
هلل على الناس حج البيت من ك ﴿قاؿ تعأب  ،كالكسر لغة ٪بد ،كالفتح لغة ا٢بجاز
تعَبيو ا٢بج ك ، حجو  إال  نيب  من  ما األنبياء، ٍب آدـ حجوكقد  ﴾استطاع إليو سبيبل

الركن ا٣بامس األحكاـ ا٣بمس فيكوف3 فرضان ككاجبان كحرامان كمكركىان كسنة. كىو 
أٛبوا ا٢بج كالعمرة ك ﴿قاؿ تعأب ، بعض الركاايتُب  من أركاف اإلسبلـ كقد كرد ذكره
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ٙبت  ا٢براـ ا٤بسجد كاف أف كقت للهجرة السادسة السنة ُبنزلت  اآليةك  ﴾هلل
 ففي ا٤بشركْب بيد ا٢بج كاف إذ يومئذ، كجب قد يكن ٓب كا٢بج ا٤بشركْب، حكم
 ا٤بتعلق األمر ىذا كًمثل ا٤بسلمْب، قبضة ُب يصّب أف يوشك أبنو بشارة ذكره

 بوصف األمر ٯبيء أف3 األكؿ3 كجهْب على العرب كبلـ ُب يقع فعل بوصف
 كألًب﴿ تعأب قولو نظّب الصفة تلك على كىلة أكؿ من الفعل ٙبصيل بو مرادان  الفعل
 انقصة كانت أف بعد إٛبامها ال األمر أكؿ من كافرة أعطيها أم ﴾عليكم نعمٍب
 الشافعية السادة عند كاإلٛباـ ٦باز، كال بكناية ليس التعبّب ضركب من ضرب كىذا
 أنو فعلم فيو يدخلوا كٓب ا٢بج إبٛباـ يؤمركا أف يصح ال إذ الشركع إٯباب منو مراد
 أال كالعمرة ا٢بج إكماؿ معُب كيكوف الشيء، إكماؿ3 كالثا٘ب كابتداءه، إنشاءه أراد

 تيلٌوح كالٍب قبلها الٍب ابآلايت أنسب كىذا كفتنة بشرؾ مشوبْب كعمرة حجان  يكوف
 فكاف السابقة ابآلايت إليو ا٤بشار القتاؿ إزالتو طرؽ كمن الشرؾ، إزالة جوب إٔب

 الكتاب أىل من كتطهّبه البيت ىذا لتحرير كجل عز هللا من كالتحريض التهييج
 حاكلت يةاألكٔب كالثان وىابيةالدكلة ال كمعلـو أف القرآف، معجزات من كىذا

عرب السطو الوحشي على ا٢بجاج إال أنو ٓب تقم على ا٤بشاعر ا٤بقدسة السيطرة 
كالٍب أيشّب إليها ُب  دكلتهم الثالثة أذف هللا بقياـ للحفاة العراة دكلة ُب ا٢برمْب حٌب

 ٗبثابة السبلـ عليو جربيل كحديثذكر ا٢بج، ركاية أيب ىريرة ُب الصحيحْب دكف 
 اشتمل كجازتو على كىو األرض ُب إسرائيل بِب استخبلؼ مرحلة ُب للدين ٘بديد
اه ما رك  وهك٫ب ،الشريعة لعلـو أصبلن  اعترب حٌب كفّبة كعوائد كثّبة فوائد على

عن طلحة بن عبيد هللا قاؿ3 جاء رجل إٔب رسوؿ هللا من أىل ٪بد اثئر  الشيخاف
صلى هللا عليو الرأس نسمع دكم صوتو كال نفقو ما يقوؿ حٌب دان من رسوؿ هللا 

ٟبس صلوات ُب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفإذا ىو يسأؿ عن اإلسبلـ فقاؿ رسوؿ هللا  كآلو كسلم
ال، إال أف تطوع كصياـ شهر »فقاؿ3 ىل عليَّ غّبىن؟ قاؿ3  «اليـو كالليلة

صلى كذكر لو رسوؿ هللا  «ال، إال أف تطوع»فقاؿ3 ىل عليَّ غّبه؟ قاؿ3  «رمضاف
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قاؿ3  «ال، إال أف تطوع»الزكاة، فقاؿ3 ىل عليَّ غّبىا؟ قاؿ3  هللا عليو كآلو كسلم
صلى قص منو فقاؿ رسوؿ هللا فأدبر الرجل كىو يقوؿ3 كهللا ال أزيد على ىذا كال أن

كمثلو حديث كفد عبد القيس الذم ذكر  «أفلح إف صدؽ»3 هللا عليو كآلو كسلم
احفظوىن كأخربكا »كقاؿ ُب آخر ا٢بديث3  «كأف تعطوا ا٣بمس من ا٤بغنم»فيو3 

 على ٙبريضان  الزماف ابعتبار ا٤برحلة ىذه يشمل "كراءكمكقولو " «هبن مىن كراءكم
فهذه الركاايت الٍب ٓب يرد . ا٤بغنم من ا٣بمس ذكر خص كلذلك اةالعر  ا٢بفاة قتاؿ

 فيها ذكر ا٢بج تشّب إٔب الفَبة الٍب سقطت فيها قبلة ا٤بسلمْب ٙبت حكم ا٤بشركْب
ة ا٤بشركْب تاركلم الذم ال ٲبلك القدرة على مكعليو فإف ا٤بس - كهللا كرسولو أعلم -

 ُب مناسك ا٢بج ٲبتنع كجوب ا٢بج عليو.

 بشارات

 أىلو مع جلس الكعبة بناء من فرغ ٤با عليو السبلـ إبراىيم أفذكر الشبلي كالنسفي 
 فشفعِب فيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة شيوخ من البيت ىذا حج من اللهم 3كقاؿ كدعا فبكى
 من البيت ىذا حج من اللهم 3السبلـ عليو إسحاؽ قاؿ ٍب آمْب، 3بيتو أىل فقاؿ

 عليو إ٠باعيل دعا ٍب آمْب،3 بيتو أىل فقاؿ فشفعِب فيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة كهوؿ
 فشفعِب فيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة  شباب  من  البيت ىذا حج من اللهم 3كقاؿ السبلـ
 دمحم أمة نساء من البيت ىذا حج من اللهم3 فقالت سارة دعت ٍب آمْب،3 فقالوا
 البيت ىذا حج من اللهم3 فقالت ىاجر دعت ٍب آمْب،3 فقالوا فشفعِب فيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 رانمً أي  فلذلك .آمْب3 فقالوافشفعِب فيو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة من كا٤بواليات ا٤بوإب من

 .التشهد ُب بذكرىم
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 اإليمان :رابعالفصل ال
 «أف تؤمن ابهلل» 3عن اإلٲباف قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٤با سأؿ جربيل عليو السبلـ رسوؿ هللا 

كإف شئت  لغة3 التصديق، كشرعان3 التصديق ٗبا علم من الدين ابلضركرة إلٲبافكا
صلى هللا عليو قلت3 تصديق القلب كاعتقاده القاطع ا١باـز بكل ما جاء بو الرسوؿ 

صلى هللا كبْب اإلٲباف كاإلسبلـ فرؽ ظاىر كلذلك قاؿ  من عند ربو. كآلو كسلم
كرد إطبلؽ اإلٲباف على ما ك  «اإلسبلـ عبلنية كاإلٲباف ُب القلب»3 عليو كآلو كسلم

 هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ طالب أيب بن علي سيدانيعم اإلسبلـ كما ركل ابن ماجو عن 
ركل الطربا٘ب عن ك  «ابألركاف كعمل ابللساف كقوؿ ابلقلب معرفة اإلٲباف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كال عمل، ببل إٲباف يقبل ال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 رضي هللا عنهما قاؿ عمر ابن

كالدليل على أف ٧بل اإلٲباف "القلب" آايت كثّبة كأحاديث شهّبة  «إٲباف ببل عمل
كمن األحاديث النبوية  ﴾اإلٲبافأكلئك كتب ُب قلوهبم ﴿فمن اآلايت قولو عز شأنو 

عليو الصبلة كالسبلـ لسيدان أسامة هنع هللا يضر حْب قتل من قاؿ ال إلو إال هللا3 قولو 
كمذىب أىل السنة كا١بماعة أف األعماؿ خارجة عن  «ت عن قلبو؟ىبل شقق»

حقيقة اإلٲباف فمن صدؽ بقلبو كأقر بلسانو فهو مسلم مؤمن موحد كينفعو إٲبانو 
لقيامة كإف كاف يعذب على ترؾ الطاعات كإٮباؿ العبادات لكنو ال ٱبلد ُب يـو ا

العذاب كمآبو إٔب جنة النعيم كىذا ما عليو األئمة األ٪باب كأما ا٤بعتزلة فإهنم ضلوا 
عن طريق الصواب كقالوا أبف اإلٲباف ىو التصديق كالنطق كسائر الطاعات 

كزعموا أبف من صدؽ ُب قلبو كأذعن كاألعماؿ الصا٢بات كترؾ ا٤بعاصي كا٤بنكرات 
ابللساف فليس من أىل اإلٲباف حٌب يفعل ٝبيع ا٤بأمورات كينتهي عن ٝبيع 
ا٤بنهيات كزعموا أف من فعل كبّبة فهو كافر ٨بلد ُب النّباف ابؽ ُب دار ا٥بواف كىذا 

ككبلـ ببل طائل، نعم ال ريب ُب أف كماؿ اإلٲباف إ٭با يكوف ابالعتقاد زعم ابطل 
١بناف كالنطق ابللساف كالعمل ابألركاف كعليو ٰبمل كبلـ السلف ا٤بتقدمْب فيوافق اب
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ما صرح بو أكابر ا٤بتأخرين، كقد أٝبع علماء ىذا الدين رضي هللا تعأب عنهم 
أٝبعْب على أف شرط صحة العبادات كجود اإلٲباف كال ريب ُب أف الشرط غّب 

بلة كال شك أف الطهارة غّب الصبلة ا٤بشركط فإف الطهارة مثبلن شرط ُب صحة الص
بل كوف العبادات أمران آخر غّب اإلٲباف مستفاد من صريح اآلايت فإنو تعأب عطف 

هلل3 ما قاـ اب اإلٲبافك  ﴾كمن يؤمن ابهلل كيعمل صا٢با﴿األعماؿ على اإلٲباف فقاؿ 
ابلقلب من ٙبقيق التصديق كاالنقياد ألمر هللا كالدينونة لو تعأب كاالعَباؼ بربوبيتو 

صلى هللا عليو ركل اإلماـ مسلم عن أيب ىريرة قاؿ3 سئل رسوؿ هللا فقد كألوىيتو. 
كا٢بفاة العراة انزعوا هللا عز كجل  «إٲباف ابهلل»أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ3  كآلو كسلم

وبيتو كألوىيتو ٍب ادعوا اإلٲباف بو على كجو االستهزاء كىذا من أغلظ الكفر ُب رب
كابليـو اآلخر كما ىم  كمن الناس من يقوؿ آمنا ابهلل﴿قاؿ تعأب كالعياذ ابهلل! 

 نمى  بعض أف بياف ُب شركعه 3 أعلى هللا سعوده قاؿ اإلماـ أبو السعود ﴾ؤمنْبٗب
 على اإلصرار ٧بض من كرذي  ما على ٗبقتصرين ليسوا السالفة أحوا٥بم كيتحي 

 الشنيعة ١بناايهتم كتعديده  كالفساد الشر من رخى أي  فنوانن  إليو يضموف بل كالعناد الكفر
 عنهم اإلٲباف فقاؿتعأب نفى كقد . اىػ. كآجلة عاجلة ىائلة ألحواؿ ا٤بستتبعة

كال ابليـو اآلخر كال ٰبرموف ما حـر هللا كرسولو كال  ال يؤمنوف ابهللقاتلوا الذين ﴿
 أموا٥بم ينفقوف كالذين﴿ كقاؿ سبحانو ﴾ن الذين أكتوا الكتابيدينوف دين ا٢بق م

 ﴾قرينا فساء قرينا لو الشيطاف يكن كمن اآلخر ابليـو كال ابهلل يؤمنوف كال الناس رائء

 أككلما﴿كقاؿ أيضان فيهم  ﴾يؤمنوفإان جعلنا الشياطْب أكلياء للذين ال ﴿ كقاؿ تعأب
إ٭با يستأذنك ﴿ كقاؿ عز كجل ﴾فيؤمنو  ال أكثرىم بل منهم فريق نبذه عهدا عاىدكا
كقاؿ جل  ﴾كاليـو اآلخر كاراتبت قلوهبم فهم ُب ريبهم يَبددكف ال يؤمنوف ابهللالذين 
 عندإف شر الدكاب ﴿قاؿ جل كعبل ك  ﴾كقيلو اي رب إف ىؤالء قـو ال يؤمنوف﴿شأنو 
 ُب كالنضّب قريظة هبم كا٤بعِبقاؿ اإلماـ القرطيب3  ﴾ذين كفركا فهم ال يؤمنوفهللا ال
 .كغّبه ٦باىد قوؿ
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ا٤ببلئكة ىم الرسل ا٤ببعوثوف من هللا عز كجل إٔب البشر، كىم ينتموف  «كمبلئكتو»
اإلٲباف إٔب العآب الغييب الغّب مشاىد، كاإلٲباف هبم ركن من أركاف اإلٲباف، كأفضل 

 ثناء علىل من إٲبانو ابلغيب، ككاف أكؿ ىو اإلٲباف ابلغيب، كما آمن مؤمن أفض
ذلك الكتاب ال ﴿٤بتقْب ُب القرآف أهنم يصدقوف ٗبا أخربت بو الشرائع من ا٤بغيبات ا

لك يتضمن اإلٲباف اب٤ببلئكة، كذ ﴾ريب فيو ىدل للمتقْب، الذين يؤمنوف ابلغيب
كة ُب سورة ا٤بدثر كىي أكؿ سورة نزلت ُب تبليغ الرسالة، نبأ ا٤ببلئتعأب قص هللا ك 

 كما كما جعلنا أصحاب النار إال مبلئكة﴿أىل الكتاب  كانصباب الكبلـ فيها إٔب
أىل  كقد اٚبذ ﴾الكتاب أكتوا الذين ليستيقن كفركا للذين فتنة إال عدهتم جعلنا

كصف األنوثة  مإٔب الٌضعف، كجعلوا ٥ب مُب العبادة كنسبوىأرابابن ا٤ببلئكة الكتاب 
  ١بن ُب ا٢بكم كنسبوا القوة إليهمكىم يتعّبكف أبيب اإلانث! ٍب اٚبذكا شركاء من ا

 ﴾أفأصفاكم ربكم ابلبنْب كاٚبذ من ا٤ببلئكة إاناث﴿عليهم  كما حكى تعأب مستنكران 
كما حكى تعأب   نت منهم ا٤ببلئكةا١بن فكا سركاتزعموا أف هللا سبحانو صاىر ك 
فاستفتهم ألربك البنات ك٥بم البنوف، أـ خلقنا ا٤ببلئكة إاناث كىم شاىدكف، أال ﴿

إهنم من إفكهم ليقولوف، كلد هللا كإهنم لكاذبوف، أصطفى البنات على البنْب، ما 
لكم كيف ٙبكموف، أفبل تذكركف، أـ لكم سلطاف مبْب، فأتوا بكتابكم إف كنتم 

كبْب ا١بنة نسبا كلقد علمت ا١بنة إهنم حملضركف، سبحاف هللا صادقْب، كجعلوا بينو 
كالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، ﴿كالكبلـ متصل ٗبطلع السورة  ﴾عما يصفوف

فالتاليات ذكرا، إف إ٥بكم لواحد، رب السماكات كاألرض كما بينهما كرب 
مارد، ال ا٤بشارؽ، إان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كحفظا من كل شيطاف 

يسمعوف إٔب ا٤بئل األعلى كيقذفوف من كل جانب، دحورا ك٥بم عذاب كاصب، إال 
 ﴾من خطف ا٣بطفة فأتبعو شهاب اثقب، فاستفتهم أىم أشد خلقا أـ من خلقنا

ككوف ا٤ببلئكة تتلقف شياطْب ا١بن ابلشهب كتقذفهم من كل جانب كتدحرىم 
. كقاؿ وط قول شياطينهم الزائفةاذبة كسقدحران يقتضي إبطاؿ دعاكل ا٤بشركْب الك
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كيـو ٰبشرىم ٝبيعا ٍب يقوؿ للمبلئكة أىؤالء إايكم كانوا يعبدكف، قالوا ﴿سبحانو 
 كا٤بعُب ﴾سبحانك أنت كلينا من دكهنم بل كانوا يعبدكف ا١بن أكثرىم هبم مؤمنوف

م أان منكركف عبادهتم إاٌيان كٓب أنمرىم هبا كلكنهم عبدكا شياطْب ا١بن فسٌولوا ٥ب
إبطاؿ قو٥بم ُب ا٤ببلئكة إهنم بنات هللا! كهللا أعلم عبادتنا، كا٤بقصد من احملاكرة 

 بعبادة رهبمكالنبيْب ذين أشركوا ا٤ببلئكة ا٢باضرين ال أئمة الشرؾٔب كاإًلشارة هبؤالء إ
زيران ابن هللا كا٤بسيح ابن هللا كأف هللا اثلث كأف ع عموا أف هللا ىو ا٤بسيح ابن مرٙبكز 

د الباطلة ككضعوا ىذا ا٣بليط العجيب من العقائ كجعلوا لو من عباده جزءان  ثبلثة
كاألمة إذا انغمست ُب ا١بهالة كصارت عقائدىا غركران كمن  !الٍب ٙبار فيها العقوؿ

دكف تدبر اعتقدت ما ال ينتظم مع الدليل كاجتمعت ُب عقائدىا ا٤بتناقضات، كقد 
 !يـو من األدايف ٝبلة إٔب اإل٢بادالغربية الأٌدل ىذا التناقض إٔب خركج اجملتمعات 

 ﴾كونوا عبادا ٕب من دكف هللا﴿كمراد بِب إسرائيل أف ٰبٌولوىم إٔب عبادهتم على مبدأ 
كطابعهم األصيل ىو ٙبريف نصوص الكتب السماكية عن صورهتا الٍب أنز٥با هللا، 

سبلـ كتبديل كل ما يقف ُب طريقهم من ىذه النصوص، كحْب يلبسوف لباس اإل
يلوكف أعناؽ ىذه النصوص لتوافق أىواءىم كمصا٢بهم كيبذلوف جهدان الىثان ُب 

، أىوائهمتصيد أدٗب مبلبسة لفظية ليوافقوا بْب مدلوؿ نص من الكتاب كىول من 
كيقلبوهنا ابلتحريف كالتأكيل رؾ فيلوكف ألسنتهم فيتلمسوف اآلايت الٍب ٙبذر من الش

ما كاف لبشر ﴿قاؿ تعأب  هللا!راد الدٮباء أف ىذه ا٤بدلوالت ىي م ليوٮبواكالتبديل 
أف يؤتيو هللا الكتاب كا٢بكم كالنبوة ٍب يقوؿ للناس كونوا عبادا ٕب من دكف هللا 
كلكن كونوا رابنيْب ٗبا كنتم تعلموف الكتاب كٗبا كنتم تدرسوف، كال أيمركم أف 

الصبلة كالسبلـ  عليو لمسيح عيسىنزيو لت الكبلـك  ﴾تتخذكا ا٤ببلئكة كالنبيْب أراباب
 يصطفي ال و سبحانونأ أمإثر تنزيو هللا تعأب عن نسبة ما افَباه أىل الكتاب إليو، 

كهللا  -كا٤بعُب  ،كعبلماهتا النبوة آايت هللا لسلبو بشر ذلك فعل كلو الكذبة لنبوتو
 أف جائز كلكن هللا دكف من ٕب عبادان  كونوا كقولو النبوة إتياف لنيب ٯبتمع ال -أعلم 
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 كال موحدان  ورب غّب يثبت ال الذم 3الراب٘بك كونوا رابنيْب...  ٥بم يقوؿ النيب يكوف
 نفسو ظل عنو ارتفع منكقيل3  .غّبه من أك لغّبه كاإلثبات احملو من ذرة يشهد
 عن ك٧بو سبحانو كجوده ُب ٧بق ىو من كقيل3 .سبحانو وظل كنف ُب كعاش
 تصاريف فيو رتؤث ال الذم سواه. كقيل3 عليو ٤با كاجملرم غّبه عنو فالقائم شهوده
 حالة على فهو نعمة هتضر  كال ٧بنة هتغّب  ال الذم كقيل3 .اختبلفها على األقدار
 استنطقتو فمن عليو كارد بوركد يتأثر ال الذم كقيل3 .الطوارؽ اختبلؼ ُب كاحدة

 .براب٘ب فليس حادث أخطار عنده تفاكتت أك أمر ىجـو استمالو أك قلب رقة
 ُب يقصر ال كاف كمن كسرٌه بقلبو ا٢بوادث من بشيء يبإب ال الذم ىو كيقاؿ3

 ا٢بلماء ابهلل العلماء ىم اإلماـ القشّبم3 اؿقكاب١بملة كما بفعلو.  الشرع من ءشي
 حقائق ُب ا٤بستغرقوف حظوظهم ا٤بستهلكة هللا غّب عن بفنائهم القائموف هللا ُب

 ابهلل كينظركف ابهلل كيسمعوف ابهلل ينطقوف أنفسهم أبحواؿ إحساسهم عن كجوده
 .هللا سول اعم ٧بو ابهلل فهم

ذلك الكتاب ال ريب فيو ىدل ﴿قاؿ تعأب  «ككتابو»كُب ركاية أخرل3  «ككتبو»
 إشارة ، كفيوٜبرهتا ك٦بمع ا٤بتقدمة اإل٥بية الكتب زبدة ىو الذم القرآف أم ﴾للمتقْب

 يرشدان الرسل من العـز أكٕب من خليفة فينا كاف لو كما فينا الكتاب ىذا أف إٔب
 أجاب كمن كاد تردد كمن خاب أعرض فمن منو ا٤بخرج صواب إٔب أمر كل ُب

آمن الرسوؿ ٗبا أنزؿ إليو من ربو كا٤بؤمنوف كل آمن ابهلل ﴿ قاؿ تعأبك  .كأجاد اتقى
كاستغراؽ ا٤بفرد أمشل من استغراؽ  ﴾ككتابو﴿كُب قراءة أخرل  ﴾كمبلئكتو ككتبو

كإذا قيل ٥بم آمنوا ﴿كما حكى تعأب   الكتاب فرقوا بْب الكتب ا٤بنزلة ا١بمع، كأىل
 ﴾ٗبا أنزؿ هللا قالوا نؤمن ٗبا أنزؿ علينا كيكفركف ٗبا كراءه كىو ا٢بق مصدقا ٤با معهم

من عليهم  إشارة إٔب ما أخذه هللا ﴾كىو ا٢بق مصدقا ٤با معهم﴿كُب قولو تعأب 
قاؿ اإلماـ كىو موافق ٤با ُب كتبهم كمصدؽ ٥با،  توحيده كعدـ اإلشراؾ بو تعأب

قل اي أىل الكتاب لستم على شيء حٌب تقيموا ﴿تعأب  ُب أتكيل قولو الطربم
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صلى  ونبيَّ  هكري ذً  تعأب هللا من أمر كىذا ﴾التوراة كاإل٪بيل كما أنزؿ إليكم من ربكم
 يقوؿ مهاجره ظهرا٘ب بْب كانوا الذين كالنصارل اليهود إبببلغ هللا عليو كآلو كسلم

 التوراة "الكتاب أىل اي"3 كالنصارل اليهود ٥بؤالء دمحم اي قل3 لو ذكره تعأب
عليو الصبلة  موسى بو جاءكم ٩با عليو أنكم تدعوف ٩با شيء على لستم ،كاإل٪بيل
 معشرعليو الصبلة كالسبلـ  عيسى بو جاءكم ٩با كال اليهود معشر كالسبلـ
 دمحم بو جاءكم ٩با ربكم من إليكم أنزؿ كما كاإل٪بيل التوراة تقيموا حٌب النصارل

صلى هللا عليو  ٗبحمد اإلٲباف من فيو ٗبا كتؤمنوا كلو بذلك فتعملوا الفرقاف من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كال منو بشيء تكذبوا فبل هللا عند من ذلك كل أبف كتقركا كتصديقو كآلو كسلم

 كفر ذلك من بواحد الكفر فإف ببعض كتكفركا ببعض فتؤمنوا هللا رسل بْب تفرقوا
 كذب فقد ببعضها كذب فمن بعضان  بعضها يصدؽ هللا كتب ألف ٔبميعو

 كريب كأبو السرم بن ىناد حدثنا 3األثر جاء ذلك ُب قلنا ما كبنحو ،ٔبميعها
 أيب بن دمحم ثِبحد3 قاؿ إسحاؽ بن دمحم ثناحد3 قاؿ بكّب بن يونس ثناحد3 قاال
 جاء3 قاؿ عباس ابن عن جبّب بن سعيد عن أك عكرمة عن اثبت بن زيد مؤب دمحم

من بِب  - مشكم بن كسبلـ -من بِب قينقاع  - حارثة بن رافعي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿى 
من بِب قينقاع  - حرٲبلة بن كرافع -من بِب قينقاع  - الصيف بن كمالك -النضّب 

 التوراة من عندان ٗبا كتؤمن كدينو إبراىيم ملة على أنك تزعم ألست دمحم اي3 فقالوا -
 ما كجحدًب أحدثتم كلكنكم بلى»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ حق؟ هللا من أهنا كتشهد

 من برمء كأان للناس تبينوه أف أمرًب ما منها ككتمتم ا٤بيثاؽ من عليكم أخذ ٩با فيها
 كال بك نؤمن كال كا٥بدل ا٢بق على فإان أيدينا ُب ٗبا أنخذ فإان3 قالوا «أحداثكم

 الذم القرآف أم ﴾كما أنزؿ إليكم من ربكم﴿كمعُب قولو . اآلية هللا فأنزؿ. نتبعك
كما أنزؿ ﴿ ا٤بتقدمة اآلية عليو دلَّت ما كىذا ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم السيد األعظم بو جاءىم

 إليهم أنزؿ كما" 3قاؿ عباس ابن عنكيؤيده ما ركاه ابن أيب حاًب  ﴾مم من رهبهإلي
 موقفهم ٕبقيقة ٯباهبهم . اىػ. كىذا الفرقافالفرقاف من إليهم أنزؿ ما3 يعِب" رهبم من
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 كفار، حقيقتهم ُب ىم بينما! اإلسبلـ ٗبظهر يداركهنا الٍب بصفتهم كيصفهم
 عرؼ عرفها من كاحدة، الدين فحقيقة كلو، ابلكتاب كفر كىذا ابلربوبية، يكفركف

 من حقيقة كىي هلل اإلسبلـ نفسو على كأكجب كالرساالت الرسل بو جاءت ما
 فيو. ىم ما عاقبة ٚبوفهم كأف هتزىم أف شأهنا

الرسل ىم البشر الذين أرسلهم هللا تعأب إٔب ا٣بلق ابإلسبلـ كالدعوة إٔب  «كرسلو»
التوحيد كجعلهم كاسطة بينو كبْب عباده ُب تبليغ شرائعو، كىم ٦بتمعوف على 

 حسبما ٰبكيو قولو سبحانو بلـ كٓب يتفرقوا ُب أصوؿ الديناألصوؿ الٍب ىي اإلس
إذ آمنت  كالتفريق بْب الرسل من عوائد أىل الكتاب ﴾ال نفرؽ بْب أحد من رسلو﴿

 ككانوا بعزير ككفرت طائفة اب٤بسيحكآمنت  اب٤بسيح، ككفرت بعزيرطائفة منهم 
قولوا آمنا ابهلل كما أنزؿ إلينا ﴿كىذا ُب معُب اآلية ! ابآلخر كيكفركف ابلنيب يؤمنوف

كما أنزؿ إٔب إبراىيم كإ٠باعيل كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط كما أكٌب موسى كعيسى 
ذرية  اطكاألسب ﴾كما أكٌب النبيوف من رهبم ال نفرؽ بْب أحد منهم ك٫بن لو مسلموف

 لكثرهتم بذلك ٠بوا فكأهنم األغصاف كثّبة شجرة كىو السبط من مأخوذإسرائيل 

 إٔب الوحي إليهم ابلوحي سبحانو أراد يكوف أف فيجوز رسل عدة منهم بعث كقد
كُب ٚبصيص موسى كعيسى ابلذكر ما ال ٱبفى من الداللة على ، منهم األنبياء

، وحدانية ا٤بطلقةرير توحيد هللا كإفراده ُب المعا١بتهما بِب إسرائيل أشد ا٤بعا١بة لتق
إف الذين يكفركف ﴿ بقولو حكى هللا عنهم كُب اآلية تعريض أبىل الكتاب الذين

ابهلل كرسلو كيريدكف أف يفرقوا بْب هللا كرسلو كيقولوف نؤمن ببعض كنكفر ببعض 
 ستمرارىما على للداللة ا٤بضارع صيغة كإيراد ﴾كيريدكف أف يتخذكا بْب ذلك سبيبل

 األخبلؼ ىؤالء فكيف ا٢بد ىذا إٔب الكفر ُب كانوا أسبلفهم إف ٍب ذلك على
 اليهود هللا أعداء أكلئك3 أنو قاؿ قتادة ركل اإلماـ الطربم عن األجبلؼ؟
 النصارل كآمنت كعيسى، ابإل٪بيل ككفركا كموسى ابلتوراة اليهود آمنت كالنصارل
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 كٮبا كالنصرانية اليهودية فاٚبذكا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كٗبحمد ابلقرآف ككفركا كعيسى ابإل٪بيل
 .رسلو بو بعث الذم هللا دين كىو اإلسبلـ كتركوا هللا من ليستا بدعتاف

قضية اليـو اآلخر ىي القضية ا٤بفصلية الٍب يتكرر ذكرىا ُب القرآف  «كاليـو اآلخر»
كمن الناس من يقوؿ آمنا ﴿كا٢بْب الكرٙب كيواًجو هبا ا٤بشركْب ا٤بخادعْب بْب ا٢بْب 

ككانوا قد ألصقوا بو ٚبٌيبلت تناُب حقيقة ا١بزاء   ﴾ كابليـو اآلخر كما ىم ٗبؤمنْبابهلل
كىذا القوؿ ُب حقيقتو كفره ُب صورة  ﴾لن ٛبسنا النار إال أايما معدكدة﴿كقو٥بم 

بطت أعما٥بم كالذين كذبوا آبايتنا كلقاء اآلخرة ح﴿السخرية كاالستهزاء! كقاؿ تعأب 
كأصل ا٢ببوط انتفاخ بطن الدابة حْب تتغذل بنوع  ﴾ىل ٯبزكف إال ما كانوا يعملوف

ساـ من الكؤل ٍب تلقى حتفها، إذ تنتفخ؛ كأصحاهبا ٰبسبوهنا صا٢بة انجحة رإبة 
ٍب تنتهي إٔب البوار، كىو كصف بليغ، كُب اآلية داللة على عظيم مكر هللا هبؤالء 

عما٥بم كجعل إٲباهنم ابهلل كاليـو اآلخر كبل إٲباف، كإف كتبوا ا٤بهازيل، إذ أبطل أ
هلل كاليـو ...يقولوف أبلسنتهم3 آمنا ابأىل اإلٲبافكل ليخادعوا مئات الرسائل كالفتا

 متصل كالكبلـ ﴾بعوثْبإف ىي إال حياتنا الدنيا كما ٫بن ٗب﴿ اآلخر! كأفعا٥بم تقوؿ
 الربوبية، على الدالة ابآلايت التكذيب كعدـ الرد كٛبنيهم النار على كقوفهم بذكر
أم  -كإف تعجب فعجب قو٥بم ﴿ تعأب قولو ا٤بعُب حيث من ىذا يشاكل  ك٩با

 كفركا أم ﴾أإذا كنا ترااب أإان لفي خلق جديد أكلئك الذين كفركا برهبم -ألتباعهم 
ابليـو   يؤمنوف ابهلل كالقاتلوا الذين ال﴿كقاؿ تعأب  !الربوبية على الدالة ابآلايت

التنديد  ﴾أكتوا الكتاب﴿كاآلية نزلت ُب اليهود كالنصارل، كفائدة ذكر  ﴾اآلخر
عليهم أبهنم أكتوا الكتاب كٓب يدينوا دين ا٢بق الذم جاءت بو الكتب السماكية 
كتشنيع حا٥بم كتبيْب حقيقتهم كفضح أمرىم ككشف كاقعهم كإ٭با دانوا ٗبا حرٌفوا 

لصقوا هبا، كلو دانوا دين ا٢بق التبعوا اإلسبلـ ا٤بنزؿ منها، كما أنكركا منها، كما أ
 من ا٢بكيم العبلـ.



326 
 

٤با ذكر هللا تعأب ُب سورة  «كتؤمن ابلبعث اآلخر»كُب ركاية3  «كتؤمن ابلبعث»
 خربا١باثية إيتاء بِب إسرائيل الكتاب كا٢بكم كالنبوة كحذَّر من اتٌباع أىوائهم كأ

 كا١بزاء ابلبعث نوفيؤم ال مأعقب ذلك ببياف أهن ،ىواىم  إ٥بهم  اٚبذكا أبهنم عنهم
 ٥بم كما الدىر إال يهلكنا كما ك٫بيا ٭بوت الدنيا حياتنا إال ىي ما كقالوا﴿فقاؿ 
موضعْب حكى تعأب ُب سورة بِب إسرائيل  كُب ﴾يظنوف إال ىم إف علم من بذلك
نا ٤ببعوثوف خلقا ئذا كنا عظاما كرفاات أئكقالوا أ﴿ُب تعجب كإنكار كاستبعاد قو٥بم 
كإذ ىم ٪بول إذ يقوؿ الظلموف إف تتبعوف إال ﴿ ٝبلة على معطوفة ملةكا١ب ﴾جديدا

 من ٪بوة ُب ٱبلو أف كأصلو 3الراغب قاؿ ابلكبلـ ا٤بسارة كا٤بناجاة  ﴾رجبل مسحورا
كنفخ ُب ﴿قو٥بم ُب ذلك اليـو على سبيل التوبيخ كالتوقيف تعأب كحكى . األرض

 ﴾األجداث إٔب رهبم ينسلوف، قالوا اي كيلنا من بعثنا من مرقدان الصور فإذا ىم من
اي أيها الناس إف كنتم ُب ريب من ﴿ُب سورة ا٢بج من قولو تعأب  خاطبهم ابتداءك 

كحكى عز كجل شدة توغلهم ُب  ﴾كأف هللا يبعث من ُب القبور﴿إٔب قولو  ﴾البعث
يـو يبعثهم ﴿النفاؽ كأهنم سيحلفوف يـو القيامة كذابن كما ٰبلفوف ألكليائو ُب الدنيا 

هللا ٝبيعا فيحلفوف لو كما ٰبلفوف لكم كٰبسبوف أهنم على شيء أال إهنم ىم 
كحكى تعأب زعمهم الكاذب ككجَّو ا٤بؤمن إٔب توكيد أمر البعث أبكثق  ﴾الكاذبوف

زعم الذين كفركا أف لن يبعثوا قل بلى كريب لتبعثن ٍب لتنبؤف ٗبا عملتم كذلك ﴿د توكي
كأهنم ظنوا كما ظننتم أف ﴿كما حكى تعأب قوؿ أكليائهم من ا١بن  ﴾على هللا يسّب

يـو يبعثهم هللا ٝبيعا فينبئهم ٗبا عملوا أحصاه ﴿كقاؿ سبحانو  ﴾لن يبعث هللا أحدا
كقد كرد اإلٲباف ابلبعث اآلخر ُب  ﴾شهيد هللا كنسوه كهللا على كل شيء

كاف يومان ابرزان للناس إذ أاته   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالصحيحْب من حديث أيب ىريرة أف رسوؿ هللا 
اإلٲباف أف تؤمن ابهلل كمبلئكتو »رجل ٲبشي فقاؿ3 اي رسوؿ هللا ما اإلٲباف؟ قاؿ3 

كُب ىذا إٲباء إٔب البعث األكؿ ا٤بتعلق  «ككتبو كرسلو كلقائو كتؤمن ابلبعث اآلخر
كقاؿ الذين أكتوا العلم كاإلٲباف لقد لبثتم ُب  ﴿بزكاؿ ميلك ا٢بفاة العراة، قاؿ تعأب 



327 
 

 لقد 3الذين أكتوا العلم بكتاب هللا كاإلٲباف بو يقوؿأم  ﴾كتاب هللا إٔب يـو البعث
 آجالكم انقضاءميلككم ك زكاؿ  إٔبُب الدنيا  اآلجاؿ من لكم هللا كتب فيما لبثتم

كهللا  - أم يـو الوعد كىو كعد ُب الدنيا ابلنصر ﴾إٔب يـو البعث﴿معُب قولو ىذا ك 
فهذا يـو البعث كلكنكم  ﴿ قولو بعدهيـو القيامة أشار إليو  ٍب كعده كبعث -أعلم 

ك٠بي يـو الوعد ُب الدنيا بيـو البعث ألف هللا يبعث عبادان لو  ﴾كنتم ال تعلموف
تأكيل اآلية3 أف الذين أكتوا العلم كاإلٲباف فكلة الباطل كيقيموا دكلة ا٢بق...ليتربكا د

ينذركف أىل الباطل بنزكؿ العذاب عليهم ُب الدنيا فإذا جاء أجلهم كزالت دكلتهم 
قالوا3 لقد لبثتم ما كتبو هللا لكم من األجل ا٤بضركب لكم ُب الدنيا، ٍب يقولوف ٥بم 

يعِب البعث اآلخر  -ف هللا عنهم غطاءىم3 فهذا يـو البعث ُب اآلخرة حْب يكش
إان لننصر رسلنا ﴿قولو تعأب  يشاكل ىذه اآلية الكرٲبةكلكنكم كنتم ال تعلموف، ك  -

ككذلك أعثران عليهم ﴿كقاؿ تعأب  ﴾كالذين آمنوا ُب ا٢بياة الدنيا كيـو يقـو األشهاد
كاالستدراؾ  ﴾الساعة ال ريب فيهاكأف  -أم ُب الدنيا  -ليعلموا أف كعد هللا حق 

لقد لبثتم ُب كتاب ﴿استدراؾ على ما تضمنتو ٝبلة  ﴾كلكنكم كنتم ال تعلموف﴿ُب 
أم لقد بلغكم ذلك ككاف الشأف أف تتصدكا للعلم كتؤمنوا  ﴾هللا إٔب يـو البعث

كلكنكم كنتم ال تعلموف، أم3 ال تتصدكف للعلم ٗبا فيو النفع بل كاف دأبكم 
كبلـ هللا، كُب التعبّب بنفي العلم كقصًد نفي االىتماـ بو كالعناية   اإلعراض عن

بتلقيو إشارة إٔب أف التصدم للتعلم كسيلة ٢بصولو، كقد ختمت السورة ابلتبيث 
هبذا الوعد الصادؽ الذم ال ٱبوف حامبلن معو الصرب على ٧باكالت االستخفاؼ 

ق كال يستخفنك الذين ال فاصرب إف كعد هللا ح﴿كالزعزعة من الذين ال يوقنوف 
 كهلل در القائل3 ﴾يوقنوف

 ن األٓبػػػػػػػػػػػػػػػػاصرب ففي الصرب خّب لو علمت بو ... لنلت فضبلن كٓب ٘بزع م
 غمان على ما خط ابلقلمصربت ر رمان ... ػػػصطرب كػػك إف ٓب تػػػػم أبنػػػػػػػػػػػػكاعل
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الدنيا ا٤بؤقتة الكاذبة ال الغلبة فيها ٍب إف  كالصابركف مبشركف اب٤بعية موعودكف هبا
غلبة كال ا٤بغلوبية مغلوبية كإ٭با كبلٮبا يظهر ُب اآلخرة الباقية بْب يدم من يعلم 

ن انتصار هللا تعأب ألىل ا٢بق أف التأييد معهم ُب فقرىم السر كالعبلنية، كمً 
، كفقو كانكسارىم كعجزىم، كأىل الباطل ا٣بزم معهم ُب غناىم كشوكتهم كقدرهتم

ذلك أف كل القلوب نٌّبىا كمظلمها منفك عن استحساف ابطل أىل الباطل مرتبط 
ككل  لقوالب أك ارتبطت بكبل الطائفتْب،ابستحساف حق أىل ا٢بق كإف انفكت ا

من أبطن كلمات أىل ا٢بق قيامان مع زفرة نفسو، كاتباعان لثورة غرضو كحظو، 
برهبم عنو تعأب فهو ُب ابطن كاستخف بوعد النيب ألىل ا٢بق، ككذب علمهم 

 ا٢بقيقة كافر.
كىو اإلٲباف « كتؤمن ابلقدر كلو»3 كُب ركاية أخرل «كتؤمن ابلقدر خّبه كشره»

أبف هللا سبحانو قدر األشياء؛ أم علم مقاديرىا كأحوا٥با كأزماهنا قبل إٯبادىا ٍب 
أكجد منها ما سبق ُب علمو أنو يوجده على ٫بو ما سبق ُب علمو، فبل ٰبدث 
حدث ُب العآب العلوم كالسفلي إال كىو صادر عن علمو تعأب كقدرتو كإرادتو دكف 

فيها إال نوع اكتساب ك٧باكلة كنسبة كإضافة، كأف ذلك   خلقو، كأف ا٣بلق ليس ٥بم
كلو إ٭با حصل ٥بم بتيسّب هللا تعأب كبقدرتو كتوفيقو كإ٥بامو سبحانو؛ كما نص 

إف اجملرمْب ُب ضبلؿ كسعر، يـو يسحبوف ُب النار ﴿عليو القرآف كالسنة، قاؿ تعأب 
٢بفاة العراة كىم ا ﴾على كجوىهم ذكقوا مس سقر، إان كل شيء خلقناه بقدر

ا٤بتجاسركف على ركوب الكفر كا٤بعاصي ابلنقمة، القائلوف أبف األمر أنف كأف 
يسحبوف ُب النار  أفعاؿ العبد من قبلو، قاؿ ابن عباس3 إ٘ب أجد ُب كتاب هللا قومان 

 اىمكإ٘ب ال أر  قدر كيقولوف3 ا٤برء ٱبلق أفعالوعلى كجوىهم ألهنم كانوا يكذبوف ابل
كُب صحيح مسلم أف ابن عمر تربأ  ى قبلنا أـ شيء بقي؟أدرم أشيء مضفبل 

منهم كال يتربأ إال من كافر، ٍب أكد ىذا بقولو3 كالذم ٰبلف بو عبد هللا بن عمر لو 
أف ألحدىم مثل أحد ذىبا فأنفقو ما قبل هللا منو حٌب يؤمن ابلقدر، ٍب قاؿ3 
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، إذ طلع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحدثِب أيب عمر بن ا٣بطاب قاؿ3 بينما ٫بن عند رسوؿ هللا  ذات يـو
علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرل عليو أثر السفر، كال 

، فأسند ركبتيو إٔب ركبتيو، ككضع كفيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيعرفو منا أحد، حٌب جلس إٔب النيب 
كىذه لفتة ىامة ال بد  ...ا٢بديث.اي دمحم أخرب٘ب عن اإلسبلـعلى فخذيو، كقاؿ3 

كإف ﴿ بقولو الذين حكى تعأب عنهم عندىا لفهم كاقع ا٢بفاة العراة من الوقوؼ
تصبهم حسنة يقولوا ىذه من عند هللا كإف تصبهم سيئة يقولوا ىذه من عندؾ قل  

 ما على نزلتكاآلية  ﴾كل من عند هللا فماؿ ىؤالء القـو ال يكادكف يفقهوف حديثا
 فلما الرزؽ عليهم بسط قد كانوا أهنم كذلك اليهود ُب زيد كابن ا٢بسن عن ركم
 اإلمساؾ بعض عنهم أمسك فكفركا اإلٲباف إٔب فدعاىم ا٤بدينة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قدـ

 إف فا٤بعُب الرجل. ىذا علينا قدـ مذ كمزارعنا ٜباران ُب النقص نعرؼ زلنا ما3 فقالوا
 كغبلء جدب من بلية تصبهم كإف تعأب هللا إٔب نسبوىا رخاء أك نعمة تصبهم

 سيئة تصبهم كإف﴿ تعأب بقولو أسبلفهم عن حكي كما متشائمْب إليك أضافوىا
كقد حكى تعأب عنهم ُب ىذه اآلية خصلة قبيحة دالة  ﴾معو كمن ٗبوسى يطّبكا

صلى  هللا رسوؿ أف عائشة عنكركل ابن حباف ُب صحيحو على كفرىم ابلقدر، 
 كتاب ُب الزائد3 ٦باب نيب ككل هللا كلعنهم هملعنتي  ستة»3 قاؿ كآلو كسلمهللا عليو 

 من بو كليعز هللا أعز من بذلك ليذؿ اب١بربكت طكا٤بسلَّ  هللا، بقدر كا٤بكذب هللا،
كال  «لسنٍب كالتارؾ هللا، حـر ما عَبٌب من كا٤بستحل هللا، ـر٢بى  كا٤بستحل هللا، أذؿ

 عنكركل الطربا٘ب  ا٣بصاؿ ُب ىؤالء األخابث.أف ٝبيع ىذه على ذم لب ٱبفى 
3 هللا عبد فقاؿ عمر بن هللا عبد عند القدر ذكر3 قاؿ القرظي كعب بن دمحم
 القيامة يـو كاف كإذا V دمحم نبينا منهم نبيان  سبعْب لساف على القدرية لعنت»

 خصماء أين كاآلخرين، األكلْب يسمع مناد اندل كاحد صعيد ُب الناس هللا كٝبع
القدرية »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكركل أبو داكد عن ابن عمر عن النيب  «القدرية فيقـو هللا؟

كُب ركاية  «٦بوس ىذه األمة3 إف مرضوا فبل تعودكىم، كإف ماتوا فبل تشهدكىم
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 أمة ىلكت كما األمة ىذه ٦بوس إهنم أال ابلقدر مكذبوف يكوف»البن أيب عاصم3 
كركل  «ابلقدر التكذيب إال إٲباهنا بعد شركها بدء يكوف كال بشركها إال نبيها بعد

 ٦بوس أمة لكل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ الساعدم سعد بن سهل عنالطربا٘ب 
 ا٣بشبية كنصاراىم القدرية أمٍب ٦بوس كإف يهود، أمة كلكل نصارل أمة كلكل

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عباس ابن عنكركل الَبمذم  «ا٤برجئة كيهودىم
 «كالقدرية ا٤برجئة3 نصيب اإلسبلـ ُب ٥بما ليس أمٍب من صنفاف»3 كآلو كسلم

 3يقولوفكا٤برجئة ، الباطل زعمهم ُب بو آمنوا كانوا أهنم ابعتبار إٔب أمتو كنسبتهم
ٛبسنا النار لن ﴿كلذلك قالوا  معصية اإلٲباف مع يضر ال كأنو عمل ببل قوؿ اإلٲباف

 ذكر توٕب كإعراض الذين أكتوا الكتاب ٤با تعأب أنوككجو النظم  ﴾اتمعدكد إال أايمان 
 اجَبائهم على هللا كاستهانتهم ابلعذاب. بسبب حصل إ٭با ذلك3 اآلية ىذه ُب قاؿ

كمن الناس من يعجبك قولو ُب ا٢بياة الدنيا كيشهد هللا على ما ُب قلبو كىو ألد ﴿
تؤب سعى ُب األرض ليفسد فيها كيهلك ا٢برث كالنسل كهللا ال ٰبب ا٣بصاـ، كإذا 

 اعلم ﴾الفساد، كإذا قيل لو اتق هللا أخذتو العزة ابإلٍب فحسبو جهنم كلبئس ا٤بهاد
3 يقوؿ الذم كىو منافق3 فريقاف ا٢بج مشاعر يشهدكف الذين أف بْب ٤با تعأب أنو
 اآلخرة كُب حسنة الدنيا ُب آتنا ربنا"3 يقوؿ الذم كىو كمسلم "الدنيا ُب آتنا ربنا"

 على اجملبولْب الناس كمن 3كأفعالو...كا٤بعُب صفاتو كشرح ىاىنا ا٤بنافقذكر  "حسنة
 قولو ٕببلكتو يعجبك من ككفاؽ تصفية ببل دائمان  عليو ا٤بستمرين كالنفاؽ البغض

 ُب كسببو ٗبوجبو علمك ببل لنفسك العارض احملّب التعجب ُب كيوقعك كفصاحتو
 إايؾ كتغريره غرائوإ كمع ،وكقبح وكذب ىناؾ ظهريى  أنو ٤با اآلخرة ُب ال الدنيا ا٢بياة
كما جاء ُب الرسالة األكٔب البن كيدعي اإلٲباف   قلبو ُب ما على هللا يشهد بقولو

 أعتقد أ٘ب كأشهدكم ا٤ببلئكة من حضر٘ب كمن هللا أشهدعبد الوىاب حيث قاؿ3 
 ككتبو كمبلئكتو ابهلل اإلٲباف كا١بماعة3 من السنة أىل الناجية الفرقة اعتقدتو ما

 ُب ىو نوٍب بٌْب تعأب أ ...إْب.كشره خّبه ابلقدر كاإلٲباف ا٤بوت بعد كالبعث كرسلو
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 أك بقلبو أعرض أم تؤب كإذا ا٤بؤمنْب مع كا١بداؿ العداكة كأشد ا٣بصاـ ألد نفسو
 البْب ذاتا١بهد كإفساد  بغاية الفتنة إيقاع ُب أسرع بكبلمو خدعو عمن قالو
، كذكركا األكالد3 كالنسل النساء،3 ا٢برث أف بعضهم كحكى !ىبلؾ الزرع كالنسلكإ
. ا٥ببلؾ إٔب يؤكؿ الذم ابلضبلؿ ذلك إىبلؾ أنو كالنسل للحرث إىبلكو معُب ُب
 منو كاستح الفظائع ىذه أمثاؿ عن هللا اتق للنصح ٧باضان إ لذلك ا٤بفسد قيل إذاك 

 الكربايء من فيها ٤با نفسو ُب ا٤برتكزة ا١باىلية كا٢بمية العزة كحركتو ىيجتو سبحانو
 ا٣بذالف واعكأن النّباف أمثالو كحسب فحسبو كاب١بملة عنادان  الذم هنيي عنو ابإلٍب

3 علماؤان قاؿ ُب تفسّبه3 قاؿ اإلماـ القرطيب .كا٣بسراف ا٣بيبة صناؼكأ كا٢برماف
 كاسترباء كالدنيا الدين أبمور يتعلق فيما االحتياط على كتنبيو دليل اآلية ىذه كُب

 من يبدك كما الناس أحواؿ ظاىر على يعمل ال ا٢باكم كأف كالقضاة الشهود أحواؿ
 كأف الناس أحواؿ بْب تعأب هللا ألف ابطنهم عن يبحث حٌب كصبلحهم إٲباهنم
 عليو قولو يعارضو ىذا3 قيل فإف، قبيحان  ينوم كىو ٝبيبلن  قوالن  يظهر من منهم

 3كقولو ا٢بديث، «هللا إال إلو ال يقولوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت»3 السبلـ
 حيث اإلسبلـ صدر ُب كاف ىذا أف فا١بواب «منو أ٠بع ا٩ب ٫بوو  على لو فأقضي»

 كالصحيح3 قلت .العريب ابن قالو فبل، الفساد عم كقد كأما سبلمتهم إسبلمهم كاف
 ُب عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر لقوؿ خبلفو يتبْب حٌب عليو يعمل الظاىر أف

صلى هللا  هللا رسوؿ عهد ُب ابلوحي يؤخذكف كانوا أانسان  إف»3 البخارم صحيح
 أعمالكم من لنا ظهر ٗبا اآلف أنخذكم كإ٭با انقطع قد الوحي كإف عليو كآلو كسلم

 سريرتو ُب ٰباسبو هللا شيء سريرتو من إلينا كليس كقربناه أمناه خّبان  لنا أظهر فمن
 .«حسنة سريرتو إف3 قاؿ كإف نصدقو كٓب أنمنو ٓب سوءان  لنا أظهر كمن
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 اإلحسان :سخامالفصل ال
أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف ٓب تكن تراه فإنو »، قاؿ3 فأخرب٘ب عن اإلحسافقاؿ3 
 عظمتو كاستحضار كمراقبتو تعأب هللا حقوؽ رعاية إٔب راجع حاصلوك  «يراؾ

 كيفي هحدكد فظكٰبيوحده أم  يعبد هللا أف3 إحداٮبا 3ْبمرتبت على كىو ،كجبللو
 االستلذاذ ٢بصوؿ تعأب هللا يرل كأنو حٌب ا٤بكاشفة ٕبار ُب استغرؽ كقد بعهوده
 أنوار ابستيبلء الغّب إٔب االلتفات مسالك كانسداد ابلعبادة كالراحة ابلطاعة
 كنتيجتو بو السرٌ  كاشتغاؿ احملبوب من القلب زكااي امتبلء ٜبرة كىو عليو الكشف

أف تعبد هللا كأنك »3 بقولو بينو كقد الرسـو كاضمحبلؿ ا٤بعلـو من األحواؿ نسياف
 يشاىده تعأب هللا أف عليو يغلب لكن ا٢بالة تلك إٔب ينتهي ال من3 ةكالثاني «تراه

 ا١ببلؿ ذم ابطبلع العلم من ا٢بياء كحصوؿ اإلجبلؿ ُب ا٤براقبة مقاـ ىو كىذا
 ا٤بشاىدة تلك عن غفلت أفأم  «فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ»3 بقولو بينو كقد

 كلو يدرؾ ال ما فإف الكماؿ أصل لك ٯبعل عما تغفل فبل الكماؿ لغاية احملصلة
 فاستحضر يراؾ فإنو أمكن مهما العبادة إحساف على استمر بل ،جلو يَبؾ ال

 قاؿ. طاعتو إحساف ُب تقصر كال مراقبتو عن تغفل ال حٌب منو لتستحيي ذلك
 ُب الوافر الزىاد كاندرة الكراـ األكلياء قطب األعبلـ األئمة كإماـ اإلسبلـ شيخ
 الدين ٧بيي العبلـ ا٤بلك ٖبدمة كالقائم كالقياـ الصياـ ُب اجملتهد السهاـ ركعة

 إذا ا٤بذكورة اآلداب تراعي إ٭با نكأ معناه3 بو عنا كرضي عنو هللا رضي النوكم
 ٓب كإف عبادتو فأحسن يراؾ دائمان  فهو تراه لكونك ال يراؾ لكونو كيراؾ تراه كنت
3 قاؿ يراؾ، فإنو العبادة إحساف على فاستمر تراه تكن ٓب فإف3 ا٢بديث فتقدير تره،

 قواعد من مهمة كقاعدة الدين أصوؿ من عظيم أصل ا٢بديث من القدر كىذا
 كىو الصا٢بْب كدأب العارفْب ككنز السالكْب كبغية الصديقْب عمدة كىو ا٤بسلمْب

 الصا٢بْب ٦بالسة إٔب التحقيق أىل ندب كقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أكتيها الٍب الكلم جوامع من
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 فكيف منهم كاستحياء احَبامان  النقائص من بشيء التلبس من مانعان  ذلك ليكوف
 كٜبرة ىذه ا٢بالة خشية هللا. انتهى. كعبلنيتو سره ُب عليو مطلعان  هللا يزاؿ ال ٗبن
أف ٚبشى هللا كأنك تراه فإنك إف ال تكن »3 بقولو مسلمركاية اإلماـ  ُب عرب كقد

 فلنحيينو مؤمن كىو أنثى أك ذكر من صا٢با عمل من﴿ قاؿ تعأب «تراه فإنو يراؾ
 مقاـ أىل جزاء ذلكك  ﴾يعملوف كانوا ما أبحسن أجرىم كلنجزينهم طيبة حياة

 فما3 قاؿ3 الشاميْب للطربا٘بكُب مسند العياف.  على يعبدكنو الذين اإلحساف،
 فإذا3 قاؿ «يراؾ فإنو تراه ال تك فإف تراه كأنك هلل تعمل أف»3 قاؿ اإلحساف؟

كذلك ٩با أخذه هللا تعأب على بِب إسرائيل  «نعم»3 قاؿ أحسنت؟ فقد ذلك فعلت
إسرائيل ال تعبدكف إال هللا كابلوالدين إحساان كذم كإذ أخذان ميثاؽ بِب ﴿ ُب قولو

 ،قوالن يتضٌمن اإلحساف أم ﴾القرىب كاليتامى كا٤بساكْب كقولوا للناس حسنا
 مشاىدة عن إال يكوف كال تصديق فاإلٲباف اإلحساف، مقدمتا كاإلٲباف كاإلسبلـ

 ٤بن إال االنقياد يكوف كال انقياد اإلسبلـ أف كما اإلحساف، معُب من كذلك ا٣برب
 ٝبلة من ىوك  بناصيتو آخذ ا٢بق أبف أحسٌ  ٤بن إال ذلك كليس طوعان  انقاد

أم ميرىم أف ٰبملوا أنفسهم  ﴾كأمر قومك أيخذكا أبحسنها﴿قاؿ تعأب اإلحساف، 
ٍب آتينا موسى الكتاب ﴿على األخذ ابإلحساف كٙبقيق التوحيد، كنظّبه قولو تعأب 

أم ٛبامان للنعمة على الذم اتصف ابإلحساف كحىٌققى  ﴾ٛباما على الذم أحسن
كنفى أف يكوف ٥بم  ابلكذب تعأب على اليهود كالنصارل اندل ك٤با الوحدانية.

بلى من أسلم كجهو هلل كىو ٧بسن فلو أجره عند ربو كال ﴿ بقولوبرىاف، أردؼ ذلك 
 أم كجهو أسلمقاؿ صاحب لطائف اإلشارات3  ﴾خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف

 عآب "٧بسن كىو" عقلو الشوائب عن كطٌهر كجهو هلل كأفرد قصده هلل أخلص
 ا٢باؿ ُب مسلم أنو كما ا٤بآؿ ُب ٧بسن كىو يستعملو ما كحقيقة يفعلو ما ٕبقيقة
 مشاىدان  بظاىرؾ مستسلمان  فتكوف تراه كأنك هللا تعبد أف اإلحساف 3كيقاؿ

 "كجهو أسلم" كيقاؿ، ككجود كشف الباطن كُب كسجود جهد الظاىر ُب بسرائرؾ
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 ليس فهؤالء ا٢بضور آداب ٕبسن ا٣بدمة آبداب قائم "٧بسن كىو" الطاعات ابلتزاـ
 كال ا٤بشاىدة عن تشغلهم الدنيا فبل ا٤بكر خفيٌ  يلحقهم كال ا٥بجر خوؼ عليهم
كُب معُب اإلحساف رىكل أنس بن مالك عن  اىػ. .الرؤية عن غدان  تشغلهم اآلخرة

ىل تدركف »ٍب قاؿ3  ﴾ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف﴿أنو قرأ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
يقوؿ3 ىل جزاء من أنعمت عليو »قالوا3 هللا كرسولو أعلم قاؿ3  «؟ماذا قاؿ ربكم

كإذا كاف اإلسبلـ عبلنية كاإلٲباف ُب القلب فإف اإلحساف  «ابلتوحيد إال ا١بنة
ا٤بؤمن ربو على كجو ا٢بضور، فاإلحساف يتضمن موافقة العبلنية للقلب أبف يعبد 

احملاسبة كا٤براقبة كسياسة العمل ابلعلم كاجملاىدة ك٧بو الصفات ا٤بذمومة كقطع 
العبلئق كلها كاإلقباؿ بكنو ا٥بمة على هللا تعأب كمهما حصل ذلك كاف هللا ىو 

أمر القلب فاضت  ا٤بتوٕب لقلب عبده كا٤بتكفل لو بتنويره أبنوار العلم كإذا تؤب هللا
عليو الرٞبة كأشرؽ فيو النور كانقشع عن كجهو حجاب الغرة بلطف الرٞبة 
كتؤلألت فيو حقائق األمور اإل٥بية كانكشف لو سر ا٤بلكوت كانشرح الصدر فليس 
على العبد إال االستعداد ابلتصفية اجملردة كإحضار ا٥بمة مع اإلرادة الصادقة 

إ٭با ﴿قاؿ تعأب  ،النتظار ٤با يفتحو تعأب من الرٞبةكالتعطش التاـ كالَبصد بدكاـ ا
خاٛبة الفقهاء كاحملدثْب اإلماـ قاؿ أم العلماء ابهلل،  ﴾ٱبشى هللا من عباده العلماء

 أف جهة من معلـو بكل العلم من أفضل كبصفاتو ابهلل كالعلمابن حجر ا٥بيتمي3 
 معرفة إذ كأجلها الثمرات أفضل كٜبراتو كأكملها ا٤بعلومات كأشرؼ أفضل متعلقو

 ِبٌ سى  خلق كل مبلبسة تنشأ كعنها عليو حاالن  توجب الصفات من صفة كل
 كمن الرجاء سعة معرفتو أٜبرت الرٞبة سعة عرؼ فمن د٘بٌ  خلق كل عن كالتجرد

 مع معصية كل عن الكف خوفو كأٜبر ا٣بوؼ شدة معرفتو أٜبرت النقمة شدة عرؼ
 تعأب منو النعم ٝبيع أف شهد كمن كاإلذعاف قياداالن كحسن كالورع كا٣بوؼ البكاء
 ٓب كالضر ابلنفع تفرده شهد من ككذلك ا٤بعركفة احملمودة أاثرىا احملبة كأٜبرت أحبو

 ىابو كا١ببلؿ ابلعظمة تفرده شهد كمن إليو إال أمره يفوض كٓب عليو إال يعتمد
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 كعلى. اىػ. الصفات شهود آاثر بعض فهذه كغّبٮبا كالتذلل االنقياد بعظيم كعاملو
 ألعلمهم إ٘ب فوهللا»3 عليو ا٤بتفق ا٢بديث كُب، ا٣بشية تٍقوىل العلم مقدار حسب

 من العبد جلد اقشعر إذا»3 للبيهقي اإلٲباف شعب كُب «خشية لو كأشدىم ابهلل
 عن كريكم «كرقها اليابسة الشجرة عن يتحات كما ذنوبو عنو ٙباتت هللا خشية
 الداللة3 كا٥بداية. يب أعلمهم3 قاؿ لك؟ أخشى عبادؾ أم رب اي3 قاؿ أنو موسى

 كىذا ﴾ن خشي ربوذلك ٤ب﴿ كقولو ا٤بطلوب، إٔب ا٤بوصل الربوبية توحيد طريق على
جلت  منو ا٣بشية أىل كرامة عظيم كعلىتعأب  هللا من ا٣بشية مقاـ علوٌ  على يدؿ

 بعلة لئلشعار ا٤بالكية عن ا٤بعربة الربوبية لعنواف التعرضفإف  عظمتو كعلت قدرتو
 أقصى إٔب موصبلن  ليس الصاّب كالعمل اإلٲباف ٦برد أف إٔب إشارة كفيو ،ا٣بشية
 قدس ا١بنيد قاؿ كلذا تعأب هللا خشية لو ا٤بوصل بل أكرب هللا من كرضواف ا٤براتب

موالم كسيدم كقرة قاؿ ك  .ا٤بعرفة ُب كالرسوخ العلم قوة قدر على الرضا3 الغإب سره
3 العآب التقي ىو الذم يرجى كأرضاه عنو كرضي سرارهأ اإلماـ الركاس قدس هللاعيِب 

 ﴾كاتقوا هللا كيعلمكم هللا﴿لو سانح اإلحساف بتحقيقو ُب درجة ا٣بشية، كالشاىد 

لم ٗبحض الفضل كىنالك ٱبشى فحاؿ التقول يوصلو إٔب فهم حكمة الع
 ،الذكرل نفعت إف فذكر﴿ـ هللا...ككذلك قاؿ تعأب ٢ببيبو عليو الصبلة كالسبل

على أف الذكرل طارؽ من طوارؽ ا٢بق يفرغ  ﴾األشقى كيتجنبها ،ٱبشى من سيذكر
لو القلب الوجل ا٣بائف من هللا الذم أخذتو خشية هللا عن غلظتو فأنزلتو منازؿ 
ا٤بتقْب ا٤بقربْب كإال فأىل الشقاكة ٦بانبوف ٥بذه ا٤برتبة متجنبوف عنها كالعارفوف كلما 

هبم العناية فرفعتهم ُب منازؿ ا٤بعرفة كازدادكا قرابن ازدادكا تدبران كتفكران أبسرار  هنضت
 اإلحساف؟ ما هللا رسوؿ اي - جربيل - قاؿ3 مسلم صحيح كُبىػ. هللا كآاثره. ا

أيها  فَبحَّل «يراؾ فإنو تراه تكن ال إف فإنك تراه كأنك هللا ٚبشى أف»3 قاؿ
 ا٤بقربْب، للسابقْب كىي كالعرفاف السلوؾ أىل رتبة إٔب كالربىاف الدليل من اللبيب

 كال طريقة سلوؾ إٔب يلتفتوا كٓب الشريعة بظاىر قنعوا فإهنم اليمْب أصحاب كأما
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 معجم كُب. كالعياف الشهود مقاـ إٔب ينهضوا كٓب كالربىاف الدليل مع كقفوا حقيقة،
 حسب على تكوف هللا من كا٣بشية «أراؾ كأ٘ب أخشاؾ اجعلِب اللهم»3 الطربا٘ب

 ربوبيتو، مقاـ كعزة سلطانو كعظيم كجبللو ككماالتو كصفاتو تعأب ابهلل ا٤بؤمن علم
 الكربل كا٢بجة العبلمة إٔب إرشاده ﴾فتخشى ربك إٔب كأىديك﴿ قولو على فرٌع كقد
 التكذيب إٔب ابدر بل داللتها ُب ينظر حٌب يتمهل كٓب فرعوف أنكرىا الٍب

 ﴾األعلى ربكم أان فقاؿ﴿ لنفسو الربوبية اٌدعى بل فحسب ىذا كليس كالعصياف،
 رعيتو ليقنع حرصو بذؿ فرعوف ألف موسى، دعوة لردٌ  ﴾ربكم أان﴿ ُب ا٢بصر كصيغة

 فأراد ،رب العا٤بْب بوبيةإٔب ر  موسى دعوة شيوع خشية العليا السلطة صاحب أبنو
 ٤بعارضتها السحرة كٝبع ٥با، اإًلصغاء بعدـ الناسى  أمره ُب كاالجتهاد لدفعها ا٢بيطة

 بفرعوف بتنظّبىم إسرائيل ببِب تعريض القصة كُب منها، كٙبذيرىم الناس كإرىاب
ُب سورة يونس ك . ابلكفر فيهم كاندل فرعوف حشرىم الذين ابلقـو الدٮباء كتنظّب

 ذكر ،ا٥بلكات كمعدف ا٤بصائب دار الدنيا أف بٌْب ك  اآلفات أنواع من تعأب حذر ٤با
كهللا يدعو إٔب دار السبلـ ﴿ فقاؿ دار الظفر أبجٌل الطلبات إليها دعا الٍب الدار فأ

 الصراطك  ﴾كيهدم من يشاء إٔب صراط مستقيم، للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة
 ٍب اليقْب علم بشرط للعواـ فهذا ا٤بسلمْب طريق كما ذكر اإلماـ القشّبم  ا٤بستقيم

 يعبدكف الذين احملسنْب طريق ٍب اليقْب عْب بشرط ا٣بواص طريق كىو ا٤بؤمنْب طريق
 حق بشرط ا٣باص خاص طريق كىو احملبة كطوالع ا٤بعرفة بلوائح كيشاىدكنو هللا

 البياف، أصحاب العلم بكشف كىؤالء الربىاف، أصحاب العقل بنور فهؤالء ،اليقْب
 أف اإلحساف» 3فيهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ الذين كىم كالعياف ابلوصف ا٤بعرفة بضياء كىؤالء

 كفريق الرضواف فريق تعأب ُب سورة آؿ عمراف ذكر ٤باك  «تراه كأنك هللا تعبد
 النفاؽ خلصوا ُب الذين أىل السخطكفصَّل أحواؿ  هللا عند درجات كأهنم السخط

 اتليان  إليهم الرسوؿ بعث منعلى ا٤بؤمنْب  بو امًب ما ذكر ،تعأب عليو نص ٗبا
 بعث إذ ا٤بؤمنْب على هللا من لقد﴿ ٥بم كمزكيان  ا٥بدل طريق ٥بم كمبينان  هللا آلايت
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 كإف كا٢بكمة الكتاب كيعلمهم كيزكيهم آايتو عليهم أنفسهم يتلو من رسوال فيهم
 للجسم الغذاء ٗبنزلة ٥با ىو ٗبا النفس ٭باء 3كالتزكية ﴾مبْب ضبلؿ لفي قبل من كانوا

 يطهر كا٤بعُب أنوكٙبليتها ابلفضائل كا٢بسنات كتطهّبىا من النقائص كالسيئات 
 إٔب كلطفها بصفائها فَبتقي اإلسبلـ لدين ا٤بنافية ا٤بضلة األىواء من قلوهبم

 3ا١بنيد قوؿ ا٤بشاىدة ُب ذكر ما حسنكأ ،ا٤بشاىدة كبذلك يتحقق مقاـ اإلحساف
 تتوأب أف ا٤بشاىدة ا٤بكي3 عثماف بن عمرك كقاؿ .فقدانك مع ا٢بق كجود ىي

 اتصاؿ قدر لو كما انقطاع كال سَب يتخللها أف غّب من القلب على التجلي نوارأ
 إذا القلب فكذلك النهار بضوء ذلك من تصّب هناأ فكما الظلماء الليلة ُب الربكؽ

 .ليل فبل النهار مع التجلي لو داـ
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 إسرائيل أصل الخوارجبنو 
عليهم  ا٤بتأمل لتاريخ بِب إسرائيل أيخذه العجب من فيض اآلالء الٍب أفاضها هللا

كما يتعجب من تصنع    !ذم قابلوا فيو ىذا الفيض ا٤بدرارال كمن ا١بحود ا٤بنكر
يدعوف إٔب ا٣بّب كيهملونو!  !الذين اٚبذكا الدين حرفة كصناعة كهنتهم رجاؿ الدين

يتكلموف ابلعلم كيعملوف ابلكفر! يتظاىركف ابلدعوة إٔب توحيد العبادة ُب جانب 
عبلقتهم مع أمة اإلسبلـ، كُب ا١بانب اآلخر مع أمم الكفر قٌرركا شرؾ العبادة كىو 

 من ىذا يقولوف ٍب أبيديهم الكتاب يكتبوفاألساس الذم قاـ عليو شرؾ ا٢بكم! 
انطلقوا إٔب آايت نزلت ُب الكفار فحملوىا على ! قليبلن  ٜبنان  بو ليشَبكا هللا عند

ا٤بؤمنْب، كإٔب آايت نزلت ُب ا٤بؤمنْب فحملوىا على أنفسهم كزعموا أف من توالىم 
من عاداىم فقد عادل هللا كرسولو كالذين آمنوا، كىم أعداء أف ك  ؤمنْبفقد تؤب ا٤ب

كإف من جليل حكمة سيد البشرية ٝبعاء،  أعداءهللا كأعداء ٝبيع رسلو، بل ك 
 آخر ُب يكوف» 3األانـ، الٍب أفرغها بلساف النصح العاـ، قولو عليو الصبلة كالسبلـ

 فإايكم آابؤكم كال أنتم تسمعوا ٓب ٗبا األحاديث من أيتونكم كذابوف دجالوف الزماف
 الدجل من "دجالوفقولو3 "ك مسلم. اإلماـ ركاه  «يفتنونكم كال يضلونكم ال كإايىم

 سيكوف يعِب خداعوف أم كالتلبيس ا٤بكر كثّب كىو الدجاؿ ٝبع التلبيس كىو
 ذلك ُب كذابوف كىم الدين إٔب ندعوكم كمشايخ علماء ٫بن3 للناس يقولوف ٝباعة

 فاسدة كاعتقادات ابطلة أحكامان  كيبتدعوف ا٤بزخرفة ا٤بضلة ابألحاديث يتحدثوف

 تثليثان لتوحيد لابتدعوا ك أفسدكا اعتقاد الناس كىا ىم قد  !لتوحيدل نافيةم تلبيساتك 
كأحدثوا ُب دين هللا  ٓب يرد ُب كتاب كال سنة كال قاؿ بو الصحابة كالتابعوف كاألئمة

 وامركقك  ٕبذافّبه الشر واانتحل ! أٞبد بن حنبل كىو مربأ منهم ما أحدثوا ابسم اإلماـ
كما ٲبرؽ السهم من الرمية كما كرد ُب ا٢بديث عند اإلماـ   كبرهبزى  اإلسبلـ من

قـو ٙبقركف صبلتكم مع صبلهتم  -كٓب يقل3 منها  -ٱبرج ُب ىذه األمة »مسلم3 



341 
 

ٲبرقوف من الدين مركؽ السهم  -أك حناجرىم  -فيقرؤكف القرآف ال ٯباكز حلوقهم 
ل ُب الفيوقة ىل علق من الرمية فينظر الرامي إٔب سهمو إٔب نصلو إٔب رصافو فيتمار 

من أدؿ الدالئل على دقيق نظر  ا"كٓب يقل منه3 "كقولو «هبا من الدـ شيء
وؼ على كٙبريرىم األلفاظ كسعة علمهم ُب اللغة كالوق رضواف هللا عليهم الصحابة

كنظّب ىذا من   ،من األمة ا٤بسلمةليسوا هنم أتقتضي  ة "ُب"لفظ إذمعانيها الغامضة 
لبيهقي3 أما ركاية ا «الشياطْب قلوب قلوهبم رجاؿ فيهم كسيقـو» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كبلمو

 بكفار، كليسوا بغاة كىؤالء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمتو من تبعهم من إٔب فتشّب «من أمٍبٱبرج »
قادكا ٞببلت ا٣بوارج كنصبوا  الذين إسرائيل بِب إٔب تشّب فإهنا مسلم ركاية ٖببلؼ

أنفسهم أكصياء على األمة كألصقوا اب٤بسلمْب صفات ا٤بشركْب القيدامى ففتنوا 
ا٤بؤمنْب كقتلوا الصا٢بْب ككٌذبوا الصادقْب، كىم أكذب الناس على اإلطبلؽ 

قيرنوا ابلشيطاف كطلعوا  كأعظمهم غلوان ككفران كشركان، ٰببوف أف ٰبمدكا ٗبا ٓب يفعلوا،
 قاؿ3 قاؿ سعيد أيب عنعلى ٫بو ما ركاه اإلماـ مسلم  ٪بد كميسخوا ضباابن ض ر أب

 أف ٕب ذكر»3 قاؿ فتينا؟تي  فما أك أتمران؟ فما مضبة أبرض إان هللا رسوؿ اي3 رجل
  فْب الغابرين عاد كٜبوداب٤بستخل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهم كقد ماثل «مسخت إسرائيل بِب من أمة

 عنو هللا رضي علي بعث3 قاؿ٩با ركاه الشيخاف هنع هللا يضر  ا٣بدرم سعيد كما ذكره أبو
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ فقسمها ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إٔب تربتها ُب بةىى بذى  ابليمن كىو

 كعلقمة الفزارم بدر بن كعيينة ا٢بنظلي حابس بن األقرع3 نفر أربعة بْب كآلو كسلم
3 قاؿ نبهاف، بِب أحد ٍب الطائي ا٣بّب كزيد كبلب بِب أحد ٍب العامرم عبلثة بن

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ فقاؿ كتدعنا؟ ٪بد صناديد أتعطي3 فقالوا قريش فغضبت
 مشرؼ اللحية كث رجل فجاء «ألأتلفهم ذلك فعلت إ٭با إ٘ب»3 كآلو كسلم

 فقاؿ3 قاؿ دمحم، اي هللا اتق3 فقاؿ الرأس ٧بلوؽ ا١ببْب انتئ العينْب غائر الوجنتْب
 «أتمنو٘ب؟ كال األرض أىل على أأيمنِب عصيتو إف هللا يطع فمن»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 - الوليد بن خالد أنو يركف - قتلو ُب القـو من رجل فاستأذف الرجل، أدبر ٍب3 قاؿ
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 حناجرىم، ٯباكز ال القرآف يقرءكف قومان  ىذا ضئضئ من إف» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ
 أىل كيدعوف اإلسبلـ أىل يقتلوف الرمية، من السهم مركؽ اإلسبلـ من ٲبرقوف

 شهاب بن شريك عنكركل النسائي  «عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن األكاثف،
 فلقيت ا٣بوارج عن أسألو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من رجبلن  ألقى أف أٛبُب كنت3 قاؿ
صلى هللا  هللا رسوؿ ٠بعت ىل3 لو فقلت أصحابو من نفر ُب عيد يـو ُب برزة أاب

 بعيِب كرأيتو أبذ٘ب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت نعم،3 فقاؿ ا٣بوارج؟ يذكر عليو كآلو كسلم
 من يعط كٓب مشالو عن كمن ٲبينو عن من فأعطى فقسمو ٗباؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أٌب

 أسود رجل القسمة ُب عدلت ما دمحم، اي3 فقاؿ كرائو من رجل فقاـ شيئان  كراءه
3 كقاؿ شديدان  غضبان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فغضب أبيضاف، ثوابف عليو الشعر مطمـو

 قـو الزماف آخر ُب ٱبرج»3 قاؿ ٍب «مِب أعدؿ ىو رجبلن  بعدم ٘بدكف ال كهللا»
 السهم ٲبرؽ كما اإلسبلـ من ٲبرقوف تراقيهم ٯباكز ال القرآف يقرؤكف منهم ىذا كأف
 الدجاؿ ا٤بسيح مع آخرىم ٱبرج حٌب ٱبرجوف يزالوف ال التحليق، سيماىم الرمية من
كشر ا٣بلق كا٣بليقة ىم الذين ليعنوا  «كا٣بليقة ا٣بلق شر ىم فاقتلوىم لقيتموىم فإذا

رج التوراة كاإل٪بيل كالقرآف ا٤ببْب، ككوف آخرىم ٱبعلى لساف األنبياء كا٤برسلْب كُب 
كقولو "يقتلوف أىل اإلسبلـ كيدعوف أىل األكاثف" مع الدجاؿ ظاىر ال خفاء فيو، 

ُب صاص ذلك هبم فقد ذكر عبد هللا بن داكد الزبّبم ا٢بنبلي تىذا ظاىر ُب اخ
ل ما ٠بعنا أف دمحم بن عبد الوىاب مفتوف ٕبب قتل ا٤بسلمْب بالصواعق كالرعود 

أحدان من ا٤ببتدعة أحب منو لقتل مسلم كسبب ذلك أف ٝبيع أىل القبلة عنده  
ل ما يقوؿ كترؾ ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ...كأاته النصرا٘ب ببل عهد كفار إال من كافقو ُب ك

ـ عليو من الرافضة كىم كثّب ال ٰبصوف، فذكرت لو ما يفعل كأكرمو ككذا من قدً 
علي كـر هللا كجهو من الشرؾ الذم منو أ٘ب ٠بعت الركافض عند مشهد اإلماـ 

إٔب غّب  ،اي علي أنت ا٤بوجود ،اي علي أنت ا٤بعبود ،رافضيان يقوؿ3 اي علٌي أنت هللا
فقاؿ3 دعهم أنتم شر  منهم مع أف بلدان ال يوجد فيها شيء من ٝبيع األمور ذلك 
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نظر قولو3 دعهم، فإف ىذا الٍب ىو ينكر إال أنو يتهمنا ابلبغضاء ٤با ابتدعو ابطنان فا
دأبو ٲبدح أىل األكاثف كيَبؾ معائبهم كيذـ أىل اإلٲباف كيسيء إليهم. انتهى. كُب 

 ابلكلية استئصا٥بم كا٤براد «ٜبود قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن»3 ا٢بديث ا٤بتفق عليو
 تنعواحٌب ٲب من أمتو قتل أتباعهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد منع ، كهللا أعلم كٜبود عاد كاستئصاؿ

 حٌب قاتلهم عنو هللا رضي علي زماف ُب ذلك ٪بم للناس فلما ستعرضواكي ابلسبلح
 األمة بذرهتا الٍب كالعقائد كالعوائد الطباع لتلك امتدادان  ككانوا منهم كثّبان  قتل

 ذم ابنىو ا٤بذكور ُب ا٢بديث كالرجل ...أيس ها كٛبهَّد غىرسيها فاستحكم ا٤بمسوخة
قاؿ اإلماـ النوكم3 كالضئضئ3 األصل،  ا٣بوارج، أصل زىّب بن حرقوص ا٣بويصرة

 ُب ىو كىكذا الشيء أصل كىو مهموز كآخره مكسورتْب معجمتْب بضادين ىو
 اب٤بعجمتْب ضبطو أنو بعضهم كعن ا١بمهور عن القاضي كحكاه ببلدان نسخ ٝبيع

 منها كثّبة أ٠باء الشيء كألصل 3قالوا اللغة ُب صحيح كىذا ٝبيعان  كا٤بهملتْب
 بكسر كالسنخ كالنحاس النوف بكسر كالنجار كا٤بهملتْب اب٤بعجمتْب الضئضئ

كمدار ا٢بديث . اىػ. كاألركمة كالعيص كالعنصر معجمة كٖباء النوف سكافكإ السْب
القائل3 اتق هللا اي دمحم! كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن حجر ُب على ىذا الرجل 

 جاء حٌب ٯبدكه فلم فالتمسوه جا٤بخد  يلتمسوا أف أصحابو أمرأف عليان هنع هللا يضر  3الفتح
 كال كذبت ما كهللا 3فقاؿ ،ساقية ُب فتيلْب ٙبت كجدانه 3فقاؿ شرهفب رجل

 ٫بن 3القـو من رجل فقاؿ ؟ىذا يعرؼ أيكم 3علي فقاؿ أفلح ركاية كُب ،كذبت
 أرعى كنت 3فقالت أمو إٔب علي فأرسل 3قاؿ ،ىاىنا كأمو حرقوص ىذا نعرفو
أنو  يعِب. اىػ. ىذا فولدت منو فحملت الظلة كهيئة فغشيِب ا١باىلية ُب غنمان 

الشيطاف كىو  قرف من ٪بد مطلع غشيها شيطاف فولدت حرقوص ىذا، كأصلو
أف حرقوص ككفرة بِب  االستدالؿ ٙبقيق ُب لنا يتضح  كبذلك ، الثدية بذم ا٤بعركؼ

ُب اختصاصهم ابلشيطاف  يشَبكاف -ا٤بعربَّ عنهم بقرف الشيطاف  -إسرائيل 
 الرَّقاشي يزيد عن ا٤بصنف ُب الرزاؽ عبداإلماـ  كيؤيده ما ركاه كبطلوعهم من ٪بد
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 فقاؿ خّبان  عليو فأثنوا رجل عليهم فأشرؼ أصحابو مع جالس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب بينا3 قاؿ
صلى هللا عليو  النيب فقاؿ فسلم، فجاء «شيطاف سفعةى  كجهو ُب إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب

3 قاؿ «منك؟ أفضلى  رجل القـو ُب ليس أنو آنفان  نفسك ثتى أحدَّ »3 كآلو كسلم
 ،فقاؿ أبو بكر3 أان« أفيكم رجل يضرب عنقو؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ كٔبَّ  ٍب ،نعم

فقاـ فرجع فقاؿ3 انتهيت إليو فوجدتو قد خط عليو خطان كىو يصلي فيو فلم 
فقاؿ عمر بن ا٣بطاب3 « أيكم لو؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتشايعِب نفسي على قتلو، فقاؿ النيب 

فقاـ إليو ٍب رجع فقاؿ3 اي رسوؿ هللا كجدتو ساجدان فلم تشايعِب نفسي على  ،أان
صلى فقاؿ علي3 أان اي رسوؿ هللا، فقاؿ النيب  «أيكم لو؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقتلو، فقاؿ النيب 

فقاـ ٍب رجع فقاؿ3  «أنت لو إف أدركتو كال أراؾ أف تدركو»3 هللا عليو كآلو كسلم
ىذا أكؿ قرف من »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالذم نفسي بيده لو كجدتو ١بئتك برأسو، فقاؿ النيب 

مٍب أك أكؿ قرف طلع من أمٍب أما إنكم لو قتلتموه ما اختلف الشيطاف طلع ُب أ
منكم رجبلف، إف بِب إسرائيل اختلفوا على إحدل أك اثنتْب كسبعْب فرقة كإنكم 

قيل3 اي رسوؿ هللا كما  «ستختلفوف مثلهم أك أكثر ليس منها صواب إال كاحدة
قادة  -كهللا أعلم  - آبخرىا كأراد «كآخرىا ُب النارا١بماعة »ىذه الواحدة؟ قاؿ3 

كأف ا١بنة ال يدخلها  الناجية الفرقة أهنمالنفاؽ من بِب إسرائيل الذين يزعموف 
 "أحدثت للرجل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيبغّبىم كأهنم أبناء هللا كأحباؤه كىذا ظاىر معُب قوؿ 

كال ٱبفى كجو ! نعم3 قاؿ منك؟" أفضل رجل القـو ُب ليس أنو آنفان  نفسك
كعيلم من قولو "لو قتلتموه ما اختلف منكم ا٤بناسبة بْب صدر ا٢بديث كعجيزه. 

 قتلهم الذين ا٣بوارج أحد الثدية ذك3 األثّب ابن قاؿ .رجبلف" أهنم أصل ا٣بوارج
 قاؿ الذم كىو الكوفة جانب من ٕبركراء عنو تعأب هللا رضي طالب أيب بن علي
 كمثل ا٤برأة ثدم مثل عضديو إحدل أسود رجبلن  فيهم أف ذلك كآية3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فيو

 رأس زىّب بن حرقوص 3ىو يقاؿ ا٣بويصرة ذك3 الذىيب كقاؿ. ردردت البضعة
 كىوكقاؿ اإلماـ القسطبل٘ب ُب إرشاد السارم3  .النهر يـو ا٣بوارج ُب قتل ا٣بوارج
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 ا١بهِب كىب بن زيدعن كركل اإلماـ مسلم . اىػ. ا٣بوارج أصل زىّب بن حرقوص
 ا٣بوارج إٔب ساركا الذين عنو هللا رضي علي مع كانوا الذين ا١بيش ُب كاف أنو

 قـو ٱبرج»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت إ٘ب الناس أيها3 عنو هللا رضي علي فقاؿ
 صبلهتم إٔب صبلتكم كال بشيء قراءهتم إٔب قراءتكم ليس القرآف، يقرءكف أمٍب من

 عليهم، كىو ٥بم أنو ٰبسبوف القرآف يقرءكفبشيء  صيامهم إٔب صيامكم كال بشيء
 يعلم لو «الرمية من السهم ٲبرؽ كما اإلسبلـ من ٲبرقوف تراقيهم صبلهتم ٘باكز ال

 العمل عن التكلوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيهم لساف على ٥بم قضي ما يصيبوهنم الذين ا١بيش
 حلمة مثل عضده رأس على ذراع، لو كليس عضد لو رجبلن  فيهم أف ذلك كآية»

 ىؤالء كتَبكوف الشاـ كأىل معاكية إٔب فتذىبوف «بيض شعرات عليو الثدم
 قد فإهنم القـو ىؤالء يكونوا أف ألرجو إ٘ب كهللا كأموالكم ذراريكم ُب ٱبلفونكم

 بن سلمة قاؿ ،هللا اسم على فسّبكا الناس سرح ُب كأغاركا ا٢براـ الدـ سفكوا
 كعلى التقينا فلما قنطرة على مرران3 قاؿ حٌب منزالن  كىب بن زيد فنزلِب3 كهيل

 من سيوفكم كسلوا الرماح ألقوا ٥بم3 فقاؿ الراسيب كىب بن هللا عبد يومئذ ا٣بوارج
 فوحشوا فرجعوا حركراء يـو انشدككم كما يناشدككم أف أخاؼ فإ٘ب جفوهنا

 بعض على بعضهم كقتل3 قاؿ برماحهم الناس كشجرىم السيوؼ كسلوا برماحهم
 فيهم التمسوا3 عنو هللا رضي علي فقاؿ رجبلف إال يومئذ الناس من أصيب كما

 قتل قد انسان  أتى حٌب بنفسو عنو هللا رضي علي فقاـ ٯبدكه فلم فالتمسوه ا٤بخدج
 هللا صدؽ3 قاؿ ٍب فكرب األرض يلي ٩با فوجدكه أخركىم،3 قاؿ بعض على بعضهم

 إلو ال الذم أهلل ا٤بؤمنْب، أمّب اي3 فقاؿ السلما٘ب عبيدة إليو فقاـ3 قاؿ رسولو، كبلغ
 إال إلو ال الذم كهللا إم3 فقاؿ ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من ا٢بديث ىذا لسمعت ىو إال

كقولو "كآية ذلك أف فيهم رجبلن لو  . انتهى.لو ٰبلف كىو ثبلاثن  استحلفو حٌب ىو،
 عنركل ابن أيب شيبة ك عضد" دكف قولو "منهم" يقتضي أنو ليس من ا٤بسلمْب. 

 جاف طالب أيب ابن قتل لقد3 »سعد قاؿ الثدية ذا علي قتل ٤با3 قاؿ بركة أيب
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 الثدية ذا كذكر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ مالك بن سعد عنكُب ركاية  «الردىة
 يقاؿ ٔبيلة من رجل ٰبتدره الردىة شيطاف»3 فقاؿ النهر أصحاب مع كاف الذم

 بو أراد3 الفردكس ُب قاؿ «ظلمة قـو ُب سوء عبلمة األشهب ابن أك األشهب لو
 على ملعوف الثدية ذك داألسوى 3 »قاؿ علي سيدان عنكركل الطربا٘ب الثدية.  ذا

3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ سعد عنكركل البزار  «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لساف
 األشهب يدعى ٔبيلة من رجل ٰبتدره إبل راعي ابن أك إبل راعي الردىة شيطاف»
 أيب بن سعد كركل البيهقي ُب الدالئل عن «ظلمة قـو ُب عبلمة األشهب ابن أك

 للخيل أك ا٣بيل راعي الردىة شيطاف» 3فقاؿ الثدية ذا هللا رسوؿ ذكر قاؿ كقاص
 «ظلمة قـو ُب عبلمة األشهب ابن أك األشهب لو يقاؿ ٔبيلة من رجل ٰبتدره

أف القسوة كغلظ القلوب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذكر  قدكا٤ببلحظ ىنا كصفو أبنو راعي خيل كإبل ك 
هللا كميثاقو  نقضوا عهدالذين كىم ا٣بيل كاإلبل  كالفخر كا٣بيبلء ُب الفدادين أىل

كىم أبعد الناس عن الكتاب كالسنة، يقولوف  ة!عموا أهنم يعملوف ابلكتاب كالسنكز 
متسَبين  - النجدية القبائل إٔب واتسلل ال يفعلوف كيفعلوف ما ال يؤمركف!ما 

ال تلوح ٥بم ! نسيجها من جزء كأهنم صاركا حٌب أب٠بائها كتسموا -ابإلسبلـ 
ّب دأهبم الكذب كدينهم التكففرصة إال طاركا إليها، كال فتنة إال أكبوا عليها! 

 كيىًسموف القاتل لباس يىًسموف ا٣بليى بسمة الوٕبٌ  كديدهنم الوقيعة ُب ا٤بسلمْب!
مىن ٪با من فتنتهم ٪با من فتنة الدجاؿ   كف أبناء ا٢براـ إبزار اإلحراـ!كيؤيزٌ  الناسك

أنزؿ هللا ُب »، كُب حديث أيب الدرداء مرفوعان3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصادؽ ا٤بصدكؽ كما أخرب ال
بعض كتبو كأكحى إٔب بعض أنبيائو3 قل للذين يتفقهوف لغّب الدين كيتعلموف لغّب 
العمل كيطلبوف الدنيا بعمل اآلخرة، يلبسوف للناس ميسوؾ الًكباش، قلوهبم كقلوب 

ن العسل، كقلوهبم أمٌر من الصرب3 إاٌيم ٱبدعوف أك يب الذائب، أىلسنتهم أىحلىى م
كُب ا٣برب عن النيب  «يستهزئوف، فيب حىلٍفت3 ألتيحٌن ٥بم فتنة تدع ا٢بليم حّباف

كركل  «كسهمرؤ  ٧بلقة ا٤بشرؽ لبى قً  قـو يتيو»الصادؽ األبر فيما ركاه اإلماـ مسلم3 
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 أقواـ الزماف آخر ُبٱبرج »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عباس ابن عنالطربا٘ب 
 الضوارم، الذائب مثاؿكمثا٥بم ك الشياطْب، قلوب كقلوهبم اآلدميْب كجوه كجوىهم

 إف قبيح، عن يرعوكف ال للدماء، سفاكوف ،هللا رٞبة من شيء قلوهبم ُب ليس
 ائتمنتهم كإف كذبوؾ، حدثوؾ كإف آذكؾ، عنهم تواريت كإف ابيعتهم خانوؾ،

، صبيهم خانوؾ،  كال عركؼاب٤ب كفأيمر  الفاجر،  كشيخهم ،شاطر كشاهبم غاـر
 ا٢بكيم فيهم عاجز، فقر، أيديهم ُب ما كطلب ذؿ، هبم االعتزاز ا٤بنكر، عن ينهوف
 فيهم كالبدعة بدعة فيهم السنة كالناىي عن ا٤بنكر فيهم متهم، اب٤بعركؼ كاآلمر
كُب  «٥بم يستجاب فبل خيارىم كيدعو شرارىم عليهم يسلط ذلك فعند سنة،

اء »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالصحيحْب من حديث أسامة بن زيد قاؿ ٠بعت رسوؿ هللا  ٯبي
ابلرجل يـو القيامة فيلقى ُب النار فتندلق أقتابو ُب النار فيدكر كما يدكر ا٢بمار 

أتمران برحاه، فيجتمع أىل النار عليو فيقولوف3 أم فبلف ما شأنك؟ أليس كنت 
اب٤بعركؼ كتنهاان عن ا٤بنكر؟ قاؿ3 كنت آمركم اب٤بعركؼ كال آتيو كأهناكم عن ا٤بنكر 

 هللا رسوؿ عن مالك بن كأنس ا٣بدرم سعيد أيب منداكد  أيب كُب سنن «كآتيو
 الفعل كيسيئوف القيل ٰبسنوف قـو كفرقة، اختبلؼ أمٍب ُب سيكوف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ال الرمية، من السهم مركؽ الدين من ٲبرقوف تراقيهم، ٯباكز ال القرآف كفيقرؤ 

 كقتلوه، قتلهم ٤بن طوىب كا٣بليقة، ا٣بلق شر ىم فوقو، على يرتد حٌب يرجعوف
كُب  «منهم ابهلل أكٔب كاف قاتلهم من شيء، ُب منو كليسوا هللا كتاب إٔب يدعوف

 ُب منا كليسوا هللا كتاب إٔب يدعوف»3 أكرده ا٣بطيب التربيزم ُب ا٤بشكاة لفظ
صلى هللا  هللا رسوؿ ىدم كيَبكوف هللا كتابظاىر   إٔب الناس أم يدعوف «شيء

 كفيو داللة إليهم" نزؿ ما للناس "لتبْب تعأب بقولو ا٤ببينة كأحاديثو عليو كآلو كسلم
 معُب إٔب ينظر كىو اإلسبلـ من نصيب ٥بم كال ا٤بسلمْب عداد من ليسوا أهنم على
أخوؼ ما »3 كُب ا٣برب األطهرالرمية.  من السهم مركؽ الدين من ٲبرقوف قولو

كىذه صفة ىؤالء  «مواضعو غّب يضعو القرآف يتأكؿ رجل أمٍب على أخاؼ
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الذين قطعوا ألنفسهم اب١بنة كحكموا ٤بن عاداىم بعكس ذلك كما  األخابث
كىذا فحول  ﴾كقالوا لن يدخل ا١بنة إال من كاف ىودان أك نصارل﴿حكى تعأب 

أقوا٥بم ا٤بنكوسة كقواعدىم ا٤بعكوسة! كمن تدبر أقوا٥بم كأفعا٥بم بعلم كإنصاؼ رأل 
 ٝبعوا ألهنم ا٣بلق شر ىم3 القاضي قاؿ 3القارم ُب ا٤برقاةقاؿ العبلمة ذلك يقينان. 

 كأشد اإلٲباف ُب الناس أعرؼ أهنم كزعموا الكفر فاستبطنوا كا٤براءاة الكفر بْب
 ابهلل أكٔب كاف" أمٍب من أم "قتلهم من، كمعُب قولو "كأضلوا فضلوا ابلقرآف ٛبسكان 
 قاؿ قتا٥بم، أجل من أم تعليلية من تكوف أف كٰبتمل أمٍب ابقي من أم "منهم

 ابقي من ابهلل أكٔب أمٍب من قاتلهم من أم األمة إٔب راجع فيو الضمّب3 األشرؼ
 اختبلؼ أمٍب ُب"سيكوف  قولو ُب األكؿ الوجو أتكيل على ىذا3 الطييب قاؿ. أمٍب
 الباطلة الفرقة إٔب راجع فالضمّب الثا٘ب الوجو على كأما اختبلؼ، أىل أم "كفرقة

 من أحلى العسل3 كقو٥بم "مقاما خّب الفريقْب أم" تعأب قولو ُب كما أفعل كيكوف
البخارم ُب كركل  انتهى. .العدكاف ُب منهم الوالية ُب أبلغ ا٤بقاتل أف فمعناه ا٣بل

 ُب أيٌب»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٠بعت3 قاؿ عنو هللا رضي علي سيدان عن صحيحو
 ٲبرقوف الربية، قوؿ خّب من يقولوف األحبلـ سفهاء األسناف حداثء قـو الزماف آخر
 لقيتموىم فأينما حناجرىم إٲباهنم ٯباكز ال الرمية، من السهم ٲبرؽ كما اإلسبلـ من

 قولوؿ الطييب ُب شرح ا٤بشكاة3 قا «القيامة يـو قتلهم ٤بن أجر قتلهم فإف فاقتلوىم
 ا٤برادك  "الربية خّب قوؿ من" ا٤بصابيح كُب " ىو عليو السبلـ،الربية قوؿ خّب من"

، القرآف 3الربية قوؿ ٖبّب أراد القوؿ على ا٣بّب بتقدٙبك  ،السبلـ عليو ىو الربية ٖبّب
 ،الربية بو يتكلم خّبو  من أيخذكف أك ٰبدثوف 3ىنامعناىا  "يقولوف" ألف أكٔب كىذا

3 كقاؿ هللا خلق شرار ا٣بوارج يرل عنهما هللا رضي عمر ابن ركم أف ما كينصره
 حديث ُب كرد كما ،ا٤بؤمنْب على فجعلوىا الكفار ُب نزلت آايت إٕب انطلقوا إهنم
 انتهى.. «شيء ُب منا كليسوا هللا كتاب إٕب يدعوف»3 سعيد أيب
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  :لثالمبحث الثا
 أبعاد المعركة
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البعد المتعلق  الفصل األول:
 بالزمان

تسارعة، كأىم ما ٲبيز مرحلة ٥با صلة كثيقة أبحداث آخر الزماف ا٤بىذه ا٤برحلة 
صلى هللا دمحم سيدان ا١بربم أهنا مرحلة يكثر فيها ا٣بداع كالتلبيس على أمة  كما٢ب

النيب عليو الصبلة كالسبلـ أف فتنة ىذه ا٤برحلة تعدؿ فتنة ، كأخرب عليو كآلو كسلم
 األمور ا٣بلق كارتباؾ من كثّب عقوؿ على٢بق ابلباطل باس االدجاؿ كذلك اللت

3 قاؿ عامر عن شيبة أيب ابن ركل كاختبلط ا٤بنافقْب اب٤بؤمنْب.ا٤بقاصد  كانبهاـ
 أيهما تدرم ال كالشر ا٣بّب عليك ييعرض أف3 »قاؿ أشد؟ الفتنة أم3 حذيفة ئلسي 
 بلى،3 قاؿ «مسعود أاب اي دينك تعرؼ أما3 »مسعود أليب قاؿ أنو ركاية كُب «بعتتَّ 

 ا٢بق عليك اشتبو إذا الفتنة إ٭با دينك عرفت ما الفتنة تضرؾ ال فإهنا3 »قاؿ
  .«الفتنة فتلك تتبع أيهما تدر فلم كالباطل

 بن عبيدة أيب عنابلفساد على ٫بو ما ركل نعيم بن ٞباد مقركف  ا١بربم كمكا٢ب
 ٍب كرٞبة، نبوة األمة ىذه أكؿ»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ا١براح
 أيب عنكركل البغوم  «كعبثان  جربية تصّب ٍب عضوض، ملك ٍب كرٞبة، خبلفة
 ٍب كرٞبة، نبوة بدأ األمر ىذا إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن جبل بن كمعاذ عبيدة
 «األرض ُب كفسادان  كعتوان  جربية كائن ٍب ،عضوضان  ملكان  ٍب كرٞبة، خبلفة يكوف

بوعد اآلخرة كأحداث كىو حكم مقركف إبفساد بِب إسرائيل كعلوىم الكبّب كمقركف 
الكرة عليهم كأمددانكم ٍب رددان لكم ﴿ سبحانو حسبما ينبئ عنو قولوآخر الزماف 

إف أحسنتم أحسنتم ألنفسكم كإف أسأًب فلها  ،اؿ كبنْب كجعلناكم أكثر نفّباأبمو 
مرة  فإذا جاء كعد اآلخرة ليسوءكا كجوىكم كليدخلوا ا٤بسجد كما دخلوه أكؿ
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ككعد اآلخرة ىو كعد انتصار األمة ا٤بسلمة على بِب إسرائيل  ﴾كليتربكا ما علوا تتبّبا
 كتطهّب ا٤بقدسات من رجسهم.

أخوؼ ما أخاؼ عليكم »اآلاثر ا٤بتعلقة آبخر الزماف3 مدار كالعنواف الذم عليو 
ان كما بدأ كىو إٰباء من الرسوؿ الكرٙب أف الدين سيعود غريب «األئمة ا٤بضلوف

الذين حرفوا الداينة ا٤بوسوية  ا٤ببطلْب كانتحاؿ ا١باىلْب أتكيلسيأٌب عليو ك 
 وإال أف هللا تعأب حفظبصفة متجددة  دينىذا الٰباكلوف مع  كال يزالوف كالعيسوية
احملققْب كاألعبلـ ا٤بنافحْب عن ٍب ٔبهود األئمة ُب القركف ا٤باضية سلطاف ابلدكلة كال

 .كحْب الدين ُب كل كقت
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البعد المتعلق  الفصل الثاني:
 األشخاصب

 لمحة عن تاريخ بني إسرائيل-1

أمة بِب إسرائيل أمة ابرزة ُب التاريخ البشرم ينبغي دراسة اترٱبها كخصائصها بدقة 
٤با ٥با من دكر ٧بورم ُب معادلة الصراع بْب ا٢بق كالباطل، كىي أمة عريقة كقدٲبة 

عليو سنة كتسمى هبذا االسم نسبة إٔب يعقوب  1111أكثر من يصل اترٱبها إٔب 
بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل هللا عليو الصبلة كالسبلـ،  -إسرائيل  -السبلـ 

كاتريخ بِب إسرائيل ال يدرس كدراسة أحواؿ األمم الغابرة فحسب كإ٭با ىو اتريخ 
 كٙبقيقو. كاستخراج ا٢بق ة كتدبر هبدؼ فهم الواقع كتوصيفوحٌي يدرس بعناي

كقصة بِب إسرائيل مرتبطة بقصة إبراىيم مع ٭بركذ حيث جرت بينهما مناظرة شهّبة 
أٓب تر إٔب الذم حاج إبراىيم ُب ربو أف آاته ﴿حكاىا هللا عز كجل ُب سورة البقرة 

هللا ا٤بلك إذ قاؿ إبراىيم ريب الذم ٰبيي كٲبيت قاؿ أان أحيي كأميت قاؿ إبراىيم 
رؽ فأت هبا من ا٤بغرب فبهت الذم كفر كهللا ال فإف هللا أيٌب ابلشمس من ا٤بش

كقد أقاـ إبراىيم عليو السبلـ ا٢بجة الدامغة على ٭بركذ كبٌْب  ﴾يهدم القـو الظا٤بْب
لو أف الرب الذم يستحق أف تكوف لو السلطة العليا ُب األرض ىو خالق 

ية، يفيد ا٣بصاـ ابلباطل أم3 خاصمو ُب الربوب ﴾حاجٌ ﴿كلفظ  السماكات كاألرض،
و الرب أم ا٤بتصرؼ ُب حياة الناس كموهتم ى ﴾ريب الذم ٰبيي كٲبيت﴿كمعُب قولو 

، فأنكر ٭بركذ كزعم أف الربوبية لو علياالسلطة الالسيادة ا٤بطلقة ك سبحانو صاحب 
من دكف هللا يقتل من يشاء كيستحيي من يشاء، فانتقل إبراىيم من االستدالؿ 

تدالؿ على ربوبية هللا ُب العوآب العيلوية الٍب يقر على ربوبية هللا ُب األرض إٔب االس
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هبا ٭بركذ كىذا برىاف كدليل انىض مبكت للمخالف، كىي حجة موسى لفرعوف 
 .﴾قاؿ رب ا٤بشرؽ كا٤بغرب كما بينهما إف كنتم تعقلوف﴿

ككاف إبراىيم عليو السبلـ يعيش ُب أرض الكلدانيْب ابلعراؽ برفقة زكجو سارة، 
نزال بداير مصر أكرمو هللا هباجر كأ٪ببت  ٤بٌا، ك ـ ككانت عاقران فهاجرا إٔب الشا

إ٠باعيل، ٍب خرج هبا إٔب البلد األمْب، ككضعها كطفلها ُب كاد ٧باط ٔبباؿ فاراف، 
كقفل راجعان فنظرت إليو كالدىشة أتخذىا كا٢بّبة تنتاهبا كىي تقوؿ3 آهلل أمرؾ هبذا 

3 نعم، فرٌدت كىي قريرة العْب3 إذىف فاذىب اي إبراىيم؟ فأجاهبا السيد الرحيم قائبلن 
عز  قولوبعليو السبلـ إ٠باعيل  كقد جاءت البشارة بوصففإف هللا ال يضيعنا. 

كىذا الوصف موجود ُب حق  اب٢بلم ا٤بوصوؼ كا٢بليم ﴾فبشرانه بغبلـ حليم﴿ كجل
 من ادكافقهاء ك عقبلء حلماء  أدابء»ذريتو كما جاء ُب حديث سويد بن ا٢بارث3 

ابلعقل  اب٢بلم أم نعتهم ٩با أبقل األنبياء هللا نعت ماك  «أنبياء يكونوا أف فقههم
قد ك  األخبلؽ كمكاـر الرأم أصالة ٯبمع اسمالطمأنينة عند الغضب كىو كاألانة ك 

 رٞباء حلماء  دمحم ةأم» 3اال٪بيل ُب ما ٫بو السابقة الكتب عليهم ُب الثناء كرد
 ال قالوا﴿ابلغبلـ العليم فقد كيصف إسحاؽ  كأما «أنبياء الفقو ُب كأهنم علماء
كما ذكره الفخر الرازم،   ابلدين عليم أبنو بشركهأم  ﴾عليم بغبلـ نبشرؾ إان توجل

 بناء "عليم"ك عليمان  سيكوف أم كٙبصيلو تكليفو حاؿ ُب عآب أمكقاؿ ابن عطية3 
كيبدك أف هللا تعأب أطلعو على أحواؿ كىذا الوصف موجود ُب حق ذريتو . مبالغة

 متأكىان  فقاؿ كاالضطراب القلق علىبِب إسرائيل كأكقفو على تعيينهم فحملو ذلك 
 فبم الكرب مسِب أف على أبشرٛبو٘ب﴿ كالتعجباالستبعاد   سبيل على مستفهمان 
كالكبلـ كقع بْب قصة  !ا٤بشبع ا٤بد مع مشددة النوف بكسر ا٤بكي كقرأ ﴾تبشركف

 كعيد كفيو - لوط قـو - الشواذ إىبلؾإبليس اللعْب ٫بو آدـ عليو السبلـ كقصة 
 لعقاب تعرضهم على الدالئل من ىذه كانت ٤بٌاك  كاتعاظ، كهتديد إسرائيل لبِب

 ما ٝبيع إٔب ذلك ُب كاإلشارة ﴾للمتو٠بْب آلايت ذلك ُب إف﴿ بقولو ذيلها شديد



353 
 

 كبشارتو إبراىيم ضيفخلق آدـ كإبليس ٍب  عن ابلكبلـ ا٤ببدكءة القصة تضمنتو
 عمايتهم ُب عليهم هللا غضب كآية ابلشواذ سيحل ٗبا إايه هللا كإعبلـ عليم بغبلـ

 هللا رضي الدرداء أيب عن كريكم. الرسل عصياف ُب كاسَبسا٥بم اإلانبة دالئل عن
 يـو هبا هللا فيكبكم بشهادة عليكم يشهدكا ال العلماء فراسة اتقوا3 قاؿ أنو عنو

 على كٯبعلو قلوهبم ُب هللا يقذفو ٢بق إنو فوهللا النار ُب مناخركم على القيامة
صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ا٣بدرم سعيد أيب عن الَبمذم ركاه ما كنظّبه. أبصارىم

 ذلك ُب إف3 قرأ ٍب هللا، بنور ينظر فإنو ا٤بؤمن فراسة اتقوا»3 هللا عليو كآلو كسلم
 يكوف أف كخشي عليهم أنكر األكل من األضياؼ امتنع ٤بٌاك  «للمتو٠بْب آلايت
 عليم، بغبلـ كبشركه ٚبف ال قالوا خيفة منهم فأكجس﴿ يريدكنو لشر ىو إ٭با ذلك

 كالصخب كالضجة الشدة على تدالف كالراء كالصاد ﴾صرة ُب امرأتو فأقبلت
 قائمة كامرأتو﴿ األخرل اآلية أشارت كما!!! ا٤بفاجأة ٥بوؿ ﴾كجهها فصكت﴿

 إسحاؽ كراء كمن إبسحاؽ فبشرانىا قائمة كامرأتو3 الكبلـ كنظم ﴾فضحكت
 كالتأىب التخوؼ درجة من انتقاؿو  نتيجة فعل ردة كالضحك فضحكت، يعقوب

 نداء بطريق ٙبٌسر كلمة كىي ﴾كيلتاه اي﴿ قالت ٍب ا٤بفاجأة دىشة إٔب كالتحسب
 ما ىوؿ من أعظم الشيخوخة بعد شعور كأم! التعجب مقاـ ُب كتستعمل الويل،

 ا٢بليم الغبلـ أببناء كا٤بكر الكيد كمن العظيم األمر ىذا من عليو هللا أطلعهما
 من كلدان  لو هللا يهب أف إبراىيم دعاء عقب بو البشارة جاءت الذم إ٠باعيل

 من أسلم رجبلن  سأؿ العزيز عبد بن عمر أف كركم ﴾حليم بغبلـ فبشرانه﴿ الصا٢بْب
 اليهود إف ا٤بؤمنْب أمّب اي كهللا3 فقاؿ بذٕبو؟ أمر إبراىيم ابِب أم3 اليهود علماء

 هللا ذكره الذم للفضل أابكم يكوف أف ٰبسدكنكم كلكنهم إ٠باعيل أنو ليعلموف
 أيها فانظر. أبوىم إسحاؽ ألف إسحاؽ أنو كيزعموف ذلك ٯبحدكف فهم عنو

 بعد ا١برب عباده يرل تعأب هللا أف كىو ا١بليل السر من القصة ىذه ُب ما ا٣بليل
 كالوحدة البعد على كابنها ىاجر صربً  عاقبة كاف فإنو الشدة بعد كاللطف الكسر
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 كمواطئ آاثرٮبا جعل من إليو آلت ما إٔب آلت الولد لذبح كالتسليم كالغربة
 تعأب هللا سنة كىذه الدين، يـو إٔب ٥بم كمتعبدات ا٤بؤمنْب لعباده مناسك أقدامهما

 عجيبة آية إهنا...كصربه كانكساره كذلو استضعافو بعد خلقو من رفعتو يريد فيمن
 العراؽ من إبراىيم يهاجر! يتحقق ا٢بقب تلك بعد كعد كإنو! الرساالت اتريخ ُب
 فأكرمو التوحيد رسالة ٰبمل كىو مصر بداير ٰبلٌ  ٍب قومو مع صراعو بعد الشاـ إٔب
 كاد ُب كطفلها ككضعها األمْب، البلد إٔب هبا خرج ٍب إ٠باعيل، كأ٪ببت هباجر هللا

 كىي تنتاهبا كا٢بّبة أتخذىا كالدىشة إليو فنظرت راجعان  كقفل فاراف، ٔبباؿ ٧باط
 قريرة كىي فرٌدت نعم،3 قائبلن  الرحيم السيد فأجاهبا إبراىيم؟ اي هبذا أمرؾ آهلل3 تقوؿ
 إ٠باعيل...كىاجر سارة! إبسحاؽ لسارة البشرل جاءت ٍب. يضيعنا ال إذىف3 العْب

 كرائها من لتنشأ تتوأب أحداث...العرب كجزيرة كمصر كالشاـ العراؽ...كإسحاؽ
 إنو...ٝبيعو العآب حياة ٦برل ُب كتؤثٌر بكليتو اليـو فيها العآب يعيش كأحداث قضااي

 البشرية اتريخ ُب األكرب ا٢بدث إنو...العميق الدقيق الشامل النافذ هللا قدر
 ا٣بيط طرؼ البشر يرل كأحياانن  البعيد، ا٣بيط طرؼ كراء هللا قدر إنو...العاـ

 عمرىم ُب كا٤بصّب ا٤ببدأ بْب الزمن يتطاكؿ كأحياانن ! البعيد طرفو يركف كال القريب
 .التدبّب حكمة عليهم فتخفى القصّب

عد النداء تربز قصة الكعبة كالبيت العتيق بعد الكبلـ عن بِب إسرائيل كب كىنا
اي بِب إسرائيل اذكركا نعمٍب الٍب أنعمت ﴿٥بم بنعمو  ه تعأبالعلوم ٥بم كتذكّب 

عليكم كأ٘ب فضلتكم على العا٤بْب، كاتقوا يوما ال ٘بزم نفس عن نفس شيئا كال 
يقبل منها عدؿ كال تنفعها شفاعة كال ىم ينصركف، كإذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات 

 ﴾اس إماما قاؿ كمن ذريٍب قاؿ ال يناؿ عهدم الظا٤بْبفأٛبهن قاؿ إ٘ب جاعلك للن
عطي إشارات للصراع األزٕب الذم سوؼ ينشأ بْب تُب صورة بديعة  ايتضي اآلكٛب

كإذ جعلنا البيت مثابة ﴿يـو ، كالذم نشهد فصولو الناء إسحاؽأبناء إ٠باعيل كأب
إ٠باعيل أف طهرا كعهدان إٔب إبراىيم ك  للناس كأمنا كاٚبذكا من مقاـ إبراىيم مصلى
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 آمنا بلدا ىذا اجعل رب إبراىيم قاؿ كإذ ود، للطائفْب العاكفْب كالركع السجبيٍب
 قليبل فأمتعو كفر كمن قاؿ اآلخر كاليـو ابهلل منهم آمن من الثمرات من أىلو كارزؽ

 البيت من القواعد إبراىيم يرفع كإذ ،ا٤بصّب كبئس النار عذاب إٔب أضطره ٍب
يصور ىذه اللحظة ككأف القرآف  ﴾العليم السميع أنت إنك منا تقبل ربنا كإ٠باعيل

ٍب ينتقل  ﴾ربنا كاجعلنا مسلمْب لك كمن ذريتنا أمة مسلمة لك﴿ ةمن اتريخ البشري
كمن يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسو ﴿إٔب التعريض ببِب إسرائيل  كبلـال

ْب إذ قاؿ لو ربو أسلم قاؿ كلقد اصطفيناه ُب الدنيا كإنو ُب اآلخرة ٤بن الصا٢ب
أسلمت لرب العا٤بْب، ككصى هبا إبراىيم بنيو كيعقوب اي بِب إف هللا اصطفى لكم 

دعو إٔب توحيد كد الوصية ُب استفهاـ يٍب أ ﴾الدين فبل ٛبوتن إال كأنتم مسلموف
أـ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ا٤بوت إذ قاؿ لبنيو ما تعبدكف من ﴿ العليم العبلـ

قل أٙباجوننا ُب هللا كىو ربنا كربكم كلنا أعمالنا ﴿تقريعهم إٔب  كبلـيعود الك  ﴾بعدم
سيقوؿ ﴿ حكاية طعنهم كاستهزائهم نتقل إٔبكي ﴾كلكم أعملكم ك٫بن لو ٨بلصوف

 كيتكرر ذكر البيت ا٢براـ ﴾ىم عن قبلتهم الٍب كانوا عليهاالسفهاء من الناس ما كال
ألنو مدار الصراع كىو قلب العآب  ﴾ـا٢برافوؿ كجهك شطر ا٤بسجد ﴿ ثبلث مرار

كىنا تقف صورة ا٤بكاف اثبتة ُب مكاهنا ُب ا٤بسجد ا٢براـ كتتوأب  كمهول األفئدة.
ا٢بقب لَببط ا٤باضي البعيد اب٢باضر القريب كٯبيء موعد العلو الكبّب لبِب إسرائيل 

سلمة تنبئ ، ٍب تيبعث إشارات كبشارات لؤلمة ا٤بقاـذلك ا٤بمن ليحكموا األرض 
 .د اآلخرة كدخوؿ ا٤بسجد ا٢براـ..بوع

 ُب الشاـ ُب عاش إسرائيل، بِب نسب يرجع إليو إبراىيم بن إسحاؽ بن يعقوبك 
 ُب مركزيتو كانت كالذم آنذاؾ القائم العا٤بي النظاـ عن منعزالن  الكنعانيْب أرض

عليو السبلـ الذم اصطفاه هللا  يوسف بينهم كمن كلدان  عشر اثِب هللا كىبوك  مصر،
 ...عليو فتآمركا إخوانو حفيظة أاثر ٩با كصار ٗبكانة من أبيو ابلرسالة
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 لمِلك العالميوسف عليه السالم وتوحيد ا
سورة يوسف تسطر اتريخ نشأة بِب إسرائيل كتركم قصة يوسف كإخوتو كفيها 

 الكتاب آايت تلك الر﴿كالتذكّبات كالرموز كاإلشارات  من العرب كالدالالتالكثّب 
 أف رجاءكا٤بخاطب ىنا بنو إسرائيل  ﴾تعقلوف لعلكم عربيا قرآان أنزلناه ا٤ببْب، إان

 عقل خساسة عن ينبئ آايت هللا عن اإلعراض ألف عقوؿ ذكم يصّبكا أم يعقلوا
 داللة أف إٔب لئلشارة ابلعقل العلم عن كعيرٌب  يعقل، ال من منزلة منكركىا ينٌزؿ ٕبيث
صل ٓب من ينٌزؿ أف حدٌ  الوضوح ُب بلغت قد العلم ىذا على القرآف  منها العلم لو ٰبى
كالعقل   العقبلء، غّب عداد ُب فهم عنو معرضْب داموا ما كأهنم لو عقل ال من منزلة

كما قاؿ سيدان علي ا٤برتضى كـر هللا كجهو3 إلقامة رسم العبودية ال إلدراؾ 
 ا٤بفيدة، ا٤بعا٘ب على الدالة تراكيبو ُب مقركءان  كونو على يدؿ ﴾قرآانن ﴿ كلفظالربوبية. 

 فكأنو غّبىم دكف العرب كىم ابتداء بو خوطبوا للذين ألفاظو إابنة يفيد عربيان  ككونو
! كقد يعقلوف ال قـو فإهنم ا٤بعاندكف فهمو عن أعرض إذا بدع فبل ٥بم، إال يينزؿ ٓب

 كبيانو بعضان  بعضهم خطاب ٥بم كبيانو إايىم خطابو ُب سبحانو ا٤بؤب سلك
 من أملح كاإلشارة كالرمز كالكناية التعريض حيسن كاف فلما بينهم، ا٤بستعمل
 ال ما كالركنق كا٢بيسن كا٤بزية الفضل من كفيو القلوب، أعماؽ ُب كأنفذ التصريح

 أنزلناه إان﴿ فقاؿ الكبلـ من منطقهم ُب ىو ابلذم خاطبهم التصريح؛ ُب يكوف
 ُب أخلصها أم ﴾القصص أحسن عليك نقص ٫بن تعقلوف، لعلكم عربيان  قرآانن 

 تعلم على للناس ٙبضيض كفيها! ا٤بطلقة ابلوحدانية تعأب كإفراده هلل الوجو إسبلـ
 كما النٌّبة كاآلايت العظيمة كا٤بنافع ا٤بتكاثرة ا٢بكم على ا٤بشتملة القصص ىذه

 القصص ىذه مثل عن يسأؿ أف ينبغي أحد كل إذ ﴾للسائلْب آايت﴿ تعأب حكى
 سرائر على دالة الئحات كشواىد كاضحات دالئل كفيها كالعظات العرب مقر ألهنا

 أتملوا لو االٲباف كرقائق ا٢بساف ا٤بعارؼ دقائق عن للسائلْبالعرفاف  سراركأ التوحيد
 ترل كال األكلْب كتب ُب مقتصة القصة كىذه، اهب كاعتربكا كإشاراهتا رموزىا ُب
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 كا٢بكم العرب من تتضمن ٤با القرآف ُب القتصاصها مقارابن  منها كتاب ُب اقتصاصها
 القرآف تفسّب ُب ا٤بديد البحرقاؿ صاحب  غّبه، ُب ليس الٍب كالعجائب كالنكت

 يكوف ال كذلك كنعرفو ربنا عظمة لنعقل إال مبْب عريب بلساف القرآف نزؿ ما3 اجمليد
 معانيو درر على الغوص ُب ا٤بنورة كاألفكار الصافية العقوؿ استعماؿ بعد إال

 الذات كأسرار الصفات أنوار كعلى التفريد كأسرار التوحيد أنوار على طلعن فحينئذ
"ما فرطنا ُب  تعأب قاؿ ،الذات كتوحيد الصفات كتوحيد األفعاؿ توحيد كعلى

 من عقو٥بم صفت الذين التجريد أىل إال هبذا ٰبيط ال لكنالكتاب من شيء" 
"ليدبركا آايتو  تعأب قاؿ ،كاألسرار اب٤بعارؼ كملئت األغيار من كتطهرت األكدار

 كهللا ا٢بس شواغل من ا٤بتفرغة الصافية العقوؿ أىل كىمكليتذكر أكلوا األلباب" 
 على قصها لو سجودان  كالكواكب كالقمر الشمس يوسف رأل ك٤بٌا اىػ. .أعلم تعأب
 تقصص ال ايبِب قاؿ﴿الغوائل  لك فيبغوا إخوتك على تقصها ال3 لو فقاؿ أبيو

 ابن ذكر ﴾مبْب عدك لئلنساف الشيطاف إف كيدا لك فيكيدكا إخوتك على رؤايؾ
 ،االحتياؿ كىو كا٣ببث ا٤بكر3 كالكيد ،أكيده الرجل ًكدت3 اللساف ُب منظور
 يوسف إخوة، قاؿ صاحب كتاب "التضمْب ُب الكتاب ا٤ببْب"3 بسوء أراده3 ككاده
 كلعلم "اإلساءة"3 - خفاء ُب االحتياؿ كىو - الكيد إٔب ٝبعوا السبلـ عليو

في كما يوسف ألخيهم أكالده صدكر تكنو ٗبا يعقوب "ال  لو قاؿ قصدكىم ٚبي
 لو إساءهتم من التخويف ُب آكد ليكوفتقصص رؤايؾ على إخوتك فيكيدكا" 

 إيقاع السوء إرادة كىو الكيد إٔب ٯبمع "أساء" معُب "كاد" فتضمْب ،كأبلغ
 ،٥بم الشيطاف زينو ٩با شىرىًكو ُب كإيقاعو إليو، األذل توجيو ُب ٰبتالوف فهم اإلساءة،

 معناه الكيد ألف جديدان  أضافوا فما االحتياؿ معُب الكيد ضمَّنوا الذين أما
 شوارد التضمْب فزىَـّ  ابلبلـ يتعدل كال العرب لساف ُب جاء كما خفاء ُب االحتياؿ
 عليو يعقوب أف اآلية ىذه تقتضياىػ. كقاؿ ابن عطية3  .فأكعى النفوس خفيات
 عليهم الرؤاي قصص عن فنهاه كبغضتو يوسف حسد بنيو من ٰبس كاف السبلـ



358 
 

 كمن ىنا كمن ىبلكو على ا٢بيلة فيعملوا صدكرىم غل بذلك شعليي  أف خوؼ
 الطربم كتاب ُب ككقع الوقت ذلك ُب أنبياء يكونوا ٓب أهنم يظهر بيوسف فعلهم
 ومالدني ا٢بسد عن األنبياء بعصمة القطع يرده كىذا أنبياء كانوا أهنم 3زيد البن
 الشيطاف إف" أعلمو ٍب قتلو ُب كالتوافر للهبلؾ مؤمن كتعريض األابء عقوؽ كعن

3 مناسبة  .عليو كٰبضهم ذلك ُب يدخلهم ىو أم "مبْب عدك لئلنساف اىػ. قلتي
فحٌذره منهم  أبنائو أحواؿ ذكر الشيطاف ىنا ظاىرة فإف يعقوب عليو السبلـ توسم

كيزين ٥بم  الصداقة لباس ُب يعاديهم عظيم ٧بيل العداكة ظاىرالشيطاف  كبٌْب لو أف
 ىذا ُب كالسبب اإلصبلح صورة ُب كيفسدىم القدٲبة بعداكتو الكيد على كٰبملهم
 ىذا إٔب أرشد كقد الشيطاف إٔب مضافان  ذلك كافف الكيد على أقدموا أهنم الكبلـ
 كافك   ﴾إخوٌب كبْب بيِب الشيطاف نزغ أف بعد من﴿ بقولوعليو السبلـ  يوسف
 للنبوة كيصطفيو ا٢بكمة من مبلغان  يبلغو تعأب هللا أف على يوسف رؤاي دلتو يعقوب

 االجتباء كذلك ﴾ربك ٯبتبيك ككذلك﴿ آبابئو فعل كما الدارين بشرؼ عليو كينعم
 إٔب كمآلو منصبو كشريف قدره جليل على دلت الٍب الرؤاي تلك من أراه ما ىو

 كسنن هللا كتب معا٘ب أم ﴾األحاديث أتكيل من كيعلمك﴿ كا٤بلك كالرسالة النبوة
 ٥بم يفسرىا كمقاصدىا، أغراضها من الناس على كاشتبو غمض كما األنبياء

 هللا عن هبا ٰبدث ألنو أحاديث ك٠بيت حكمها، مودعات على كيد٥بم كيشرحها
إال أف  ة يوسفكما كاف من إخو ...ككذا كذا الرسوؿ كقاؿ هللا قاؿ3 فيقاؿ كرسلو،

كادكا لو كآتمركا عليو كجعلوه ُب غياابت ا١بب فأدركتو عناية هللا كنشأ ُب بيت 
 - خلتو السجنالعزيز ليبدأ مسلسل االبتبلء من جديد مع امرأة العزيز حٌب أد

فتياف السجن كدخل معو  - ٥با كحاكمان  ٤بصر كان ملً   لعودتو ٛبهيدان  ذلك ككاف
 اإلحساف مقاـ نتيجة ذكر ٍب ﴾إان نراؾ من احملسنْب﴿فسأاله أتكيل رؤايٮبا قائلْب 

إف ﴿إٔب قولو  ﴾ما كاف لنا أف نشرؾ ابهلل من شيء﴿ فقاؿ صلا٣با التوحيد كىو
 كما يعقوب على يوسف ميلك خفيى  كقد ﴾تعبدكا إال إايها٢بكم إال هلل أمر أال 
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كُب ثنااي السورة إعبلـ . ٢بكمة إ٥بية ا٤بسلمة األمة على العراة ا٢بفاة ملك خفي
بتآمر بِب إسرائيل على أخيهم كا٢بق أف كل ما يدبركنو من الكيد للبشرية يتوارثوف 
فيو ثبلثة أمور3 أك٥با3 أهنم ُب كل تدبّب ييبيتوف معو الدـ الكذب الذم يلقي تبعة ما 

كالثا٘ب3  ﴾كجاؤكا على قميصو بدـ كذب﴿يفعلونو على أتباعهم كما يشّب إليو قولو 
أف أكؿ ما يفعلونو بعد ا١برٲبة ىو البكاء ٕبيث ال يفطن أحد إٔب حقيقة فعلهم  

كالثالث3 أهنم يتخذكف أحط  ﴾كجاؤكا أابىم عشاء يبكوف﴿كما يشّب إليو قولو 
الوسائل كأخس األساليب ٰبلوهنا ألنفسهم كيعللوهنا ابلتوبة كما يشّب إليو قولو 

و أبيكم كتكونوا من بعده قوما اقتلوا يوسف أك اطرحوه أرضا ٱبل لكم كج﴿
إخوة  أف كالظاىركىذه ىي طبيعة بِب إسرائيل كما طويت عليو نفوسهم،  ﴾صا٢بْب
 عليو كىو الذم أنبياء يكونوا ٓب أهنم ىذا كيؤيد سبيل عليهم للشيطاف كاف يوسف

، كال يطلق عليهم لفظ كاالعتبار كاللغة القرآف عليو يدؿك  كخلفان  سلفان  األكثركف
 عليو ببنيو األسباط ٚبصيصاألسباط، قاؿ العبلمة األلوسي أمدان هللا ٗبدده3 

 بينان  خطأ أخطأ فقد ادعاه كمن ا٤بعُب كال اللفظ عليو يدؿ ال غلط لصلبو السبلـ
 حينئذ كمن السبلـ عليو موسى عهد من أسباطان  ٠بوا إ٭با أهنم أيضان  كالصواب

 أنو ذلك يؤيد ك٩با يوسف إال قبلو نيب فيهم يعرؼ ٓب فإنو النبوة فيهم كانت
كمن ذريتو داكد كسليماف كأيوب 3 قاؿ إبراىيم ذرية من األنبياء ذكر ٤با سبحانو

 كلو األسباط يذكر كٓب معو كمن يوسف فذكر كيوسف كموسى كىاركف، اآلايت
 ذكر تعأب هللا إف كأيضان  ذيكر كما كركالذي  نبئ كما نبئوا قد يوسف إخوة كاف

 ُب كجاء ،قبلها كاف كإف النبوة يناسب ما كالثناء احملامد من السبلـ عليهم لؤلنبياء
 فلو «نيب ابن نيب إبراىيم بن إسحاؽ بن يعقوب بن يوسف الناس أكـر» 3ا٢بديث
، ىذا ُب شاركوه قد كانوا أنبياء إخوتو كانت  قصتهم قص ٤با سبحانو كىو الكـر

 من يذكر كٓب أبيهم من االستغفار كطلبهم اب٣بطيئة اعَبافهم ذكر أبخيهم فعلوا كما
 ذكر كما ابىرة توبة عنهم ذكر كال بل قبلها كاف كإف النبوة يناسب ما فضلهم
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 بعدىا كال النبوة قبل األنبياء من أحد عن سبحانو يذكر كٓب ذنبهم دكف ذنبو عمن
 ا٤بسلم كإرقاؽ الرحم كقطيعة الوالد عقوؽ من العظيمة األمور ىذه مثل فعل أنو

 يكن ٓب لو بل عنهم حكاه ٩با ذلك غّب ٔبإ البْب كالكذب الكفر ببلد ٔبإ كبيعو
 األنبياء ألف لكفى منهم العظائم ىذه صدكر سول نبوهتم عدـ على دليل

 أمور أيضان  كىي األكثرين عند كبعدىا النبوة قبل ذلك مثل صدكر عن معصوموف
 ال كىو قبلو منهم صدرت أبهنا االعتذار يصح فبل البلوغ دكف ىو من يطيقها ال

 كىو ٗبصر ماتوا كلهم يوسف إخوة أف السّب أىل ذكر كأيضان  بعد االستنباء ٲبنع
 ُب يذكر كٓب السبلـ عليو موسى فنقلو الشاـ ٔبإ بنقلو أكصى لكن هبا مات أيضان 

 نيب منهم كاف كلو يوسف غّب موسى لقب نيب جاءىم قد مصر أىل أف القرآف
 دعول ُب الغلط أف كا٢باصل ٱبفى ال كما الداللة ُب قبلو ما دكف كىذا لذكر
 عظيمة أمة األسباط إ٭با كذلك كليس األسباط ىم أهنم ظن من جاء إ٭با نبوهتم

 أبْب فإنو كبنيو كيعقوب 3سبحانو لقاؿ يعقوب أبناء ابألسباط ا٤براد كاف كلو
 حْب من فيهم حصلت النبوة أف ٔبإ إشارة بذلك سبحانو عرب لكنو كأكجز

يوسف  اىػ. كمقصود سورة .فليحفظ السبلـ عليو موسى عهد من أسباطان  تقطيعهم
 ٛباـ من كأيٌب مضى فيما ثبت ٤با ا٥بدل يوجب ما لكل ابإلابنة الكتاب كصف

 كالشرائع األحكاـ. كفيها من كفعبلن  قوالن  قدرتو كمشوؿ ،كشهادة غيبان  نزلومي  علمً 
 قصة بياف3 أغراضها ىمما ال ٱبفى...كأ النشأتْب كأسرار كا٤بلكوت ا٤بلك كخفااي
 نواح من العرب من ذلك ُب كما حياتو، ُب لقيو كما إخوتو مع السبلـ عليو يوسف
 أصوؿ من كذلك ب،مغيٌ  أبمر إنباء يكوف قد ا٤برائي بعض أف إثبات كفيها، ٨بتلفة

كما حصل   عباده صا٢بي من يشاء ٤بن هللا يهبو علم الرؤاي تعبّب كأف، النبوءات
اإلسبلـ ا٤بشتمل على  إٔب كدعا رسلكأي  كاكتهل أشده بلغ ليوسف عليو السبلـ ٤با

 رسالتو ُب للناس قدكة خّب ككاف ا٤بلك إدارة تؤب ٍب ،توحيد هللا ُب ا٢بكم كالعبادة
 ٘بمع أف ا٢بكمة من فكاف كإخوتو، أبيو مع ا٢بياة أطوار من فيو دخل ما كٝبيع
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 ُب ٛبهيدية آايت بثبلث افتتحت القرآف ُب قصة أطوؿ كىي كاحدة سورة ُب قصتو
 كختمت يوسف، اتريخ ُب ا٤بائة ٛباـ إٔب كانت ٍب قصصو، كحسن القرآف ذكر

 خاًب رسالة إثبات من ألجلو هللا أنز٥با ما على هبا االستدالؿ ُب آية عشرة إبحدل
كقعود إٔب مصر  ا٥بمانتقك إسرائيل  بِب ةنشأالكتاب ا٤ببْب من  كما قصو ُب النبيْب،

لك بعد أف كاف أمينان على خزائن األرض حسبما نطق بو قولو 
ي
يوسف على سرير ا٤ب

 األليق ىو كىذا ﴾رب قد آتيتِب من ا٤بلك﴿كقولو  ﴾كرفع أبويو على العرش﴿تعأب 
 فإف منصب النبوة كالرسالة عظيم شريف ال الفضبلءك  الرسل كمنصب األنبياء ٕباؿ

مع  ة بِب إسرائيلقص ينبغي أف يكوف فوقو شيء، كبعد موتو عليو السبلـ بدأت
 موسى عليو السبلـ. حٌب بعث هللا تعأبالفراعنة 

لقد ىزَّ يوسف  ﴾اي صاحيب السجن ءأرابب متفرقوف خّب أـ هللا الواحد القهار﴿
استماؿ صاحبيو ٕبسن ك  ،كل قوائم الشرؾ كا١باىلية ا٣بٌداعة ىزان عنيفان عليو السبلـ  

حديثو كنبلو، فسأاله أف يعرٌب ٥بما رؤايٮبا فأنبأٮبا أبمور غيبية كأخربٮبا أف ذلك 
كجعل ذلك ٚبلصان إٔب  ﴾ذلكما ٩با علمِب ريب﴿العلم ىو فضل إ٥بي  يؤتيو من يشاء 

ذكر التوحيد كتقبيح الشرؾ إليهما، كبدأ ٗبتاركة الكفار ليعلمهما هنج التوحيد 
 ﴾إ٘ب تركت ملة قـو ال يؤمنوف ابهلل كىم ابآلخرة ىم كافركف﴿تجريد فيتبعاه كمقاـ ال

كعرب ابلَبؾ مع أنو ٓب يتلوث بتلك ا٤بلة قط استجبلابن ٥بما ألف يَبكا ملة ا٤بلك 
فمن يكفر ﴿سبحانو  قولو من التنزيل ُب كقع ما عامة القبيل ىذا كمنكأتباعو، 

تعأب  ولوكق ﴾ابلعركة الوثقى ال انفصاـ ٥باابلطاغوت كيؤمن ابهلل فقد استمسك 
فبل أعبد الذين تعبدكف من دكف هللا كلكن أعبد هللا الذم يتوفاكم كأمرت أف ﴿

كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا كأانبوا ﴿جل كعبل  ولوكق ﴾أكوف من ا٤بؤمنْب
ـ، إما جاىلية إذ ال لقاء بْب ا٢بق كالباطل، إما شرؾ كإما إسبل ﴾إٔب هللا ٥بم البشرل

قل اي أيها الكافركف، ال أعبد ما تعبدكف، كال أنتم عابدكف ما أعبد، كال ﴿كإما إٲباف 
مضى ٍب  ﴾أان عابد ما عبدًب، كال أنتم عابدكف ما أعبد، لكم دينكم كٕب دين
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يوسف بعد بياف معآب ملة الكفر ليبٌْب معآب ملة اإلسبلـ كاإلٲباف الٍب يتبعها 
 ىو ما على الدليل ٥بما أقاـ ٤بٌاك  ﴾كيعقوب كإسحاؽ إبراىيم آابئي ملة كاتبعت﴿

 نشرؾ أف لنا كاف ما﴿ كالعبادة ا٢بكم ُب الشرؾ مفارقة من ا٢بنيفي الدين من عليو
 غّب ملة كل فساد على الداؿٌ  األعظم الربىاف إٔب إبرشادىم أتبعو ﴾شيء من ابهلل

 ابألداة الصحبة ابسم ٥بما مناداين  فقاؿ العقل، بقاطع النقل ألدلة أتييدان  اإلسبلـ
 متفرقوف ءأرابب السجن صاحيب اي﴿ النفوس ُب عظيم كقع لو ما عند تقاؿ الٍب
 كقد الشرؾ، كيبطنوف التوحيد يظهركف قومهما ككاف ﴾القهار الواحد هللا أـ خّب

 يتصوركف ال الناس كعامة! كاحد إبلو القبط اعَباؼ ا٤بصريْب ا٤بؤرخْب بعض أثبت
 سائر شأف ىو كذلك كأمثا٥با، كالكواكب األصناـ غّب على كاآل٥بة األرابب تعدد
 كاألرابب اآل٥بة تعدد فيصبح ا٣بياؿ ذلك مثل عن ينشأ الشرؾ فإف الشعوب أدايف

 ملوكها نظاـ ٚبيبلت من االعتقادات ىذه تتخيل ا١باىلة كاألمم. فيها ٧بصوران 
 حسن ُب تلطف ا٢بنيفي الدين من عليو ىو ما يوسف ذكر ٤بٌاك  !ا٤بستخلفْب
 ُب ا٢بكمة فمن كثّبىا، قبل ا٢بجة بيسّب كأخذى  عليو ىم ما فساد على االستدالؿ

 لزمتهم قبلوىا فإذا يقبلوهنا، االحتجاج من يسّبة بدرجة يؤخذكا أف ا١بهلة ٧باجة
 الفهم ُب درجاهتم لتفاكت ا٢بق، إٔب يصلوا حٌب أبدان  كذلك ٍب فوقها أخرل درجة
 أاثر أف كبعد عاندكىا، دفعة إليها يساقوا الذم الفكرة ٔبميع أخذكا إف فإهنم

 ما﴿ بقولو أتثّبىا إبطاؿ إٔب انتقل ا٤بتعددين األرابب إ٥بية صحة ُب الشك لصاحبيو
 إف سلطاف من هبا هللا أنزؿ ما كآابؤكم أنتم ٠بيتموىا أ٠باء إال دكنو من تعبدكف
 ﴾يعلموف ال الناس أكثر كلكن القيم الدين ذلك إايه إال تعبدكا أال أمر هلل إال ا٢بكم
 سلطاانن  ٘بلب كال قوة تزيد كال ضران  تدفع كال نصران  ٙبقق ال األرابب تلك أف يعِب

 أنفسهم كال نصركم يستطيعوف ال دكنو من تدعوف كالذين﴿ تعأب حكى كما كغلبة
 الربوبية حقيقة من ٥با كليس شيء ُب الربوبية من ليست األرابب فهذه ﴾ينصركف
 كلكن شيء، كل كيقهر ٱبلق الذم القهار الواحد هلل إال تكوف ال فالربوبية شيء،
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 ٥با ٯبعل ٓب كهللا! صفات عليها كٱبلعوف أ٠باء أنفسهم عند من يسموف الفراعنة
 مقصور كىو هلل، إال يكوف ال كالسلطاف فا٢بكم سلطاف، من هبا ينزؿ كٓب سلطاانن 

 كمن كاإل٥بية، الربوبية خصائص من ا٢بىكىمية إذ كألوىيتو، ربوبيتو ٕبكم سبحانو عليو
 بٌْب  كقد !كألوىيتو ربوبيتو خصائص أكٔب سبحانو هللا انزع فقد فيها ا٢بق ادعى

إف ﴿ هللا لغّب ا٢بكم كاف إذا العبادة توحيد ٙبقيق ٲبكن ال أنو السبلـ عليو يوسف
 ﴾كاعبدكا هلل فاسجدكا﴿ تعأب قولو كنظّبه ﴾أمر أال تعبدكا إال إايها٢بكم إال هلل 

 عليو كعطف اإلسبلـ شعار كىو ا٢بكم ُب هللا إفراد ىو ىنا بو ا٤بأمور كالسجود
 ا٤بعُب كأما كالذؿ، كا٣بضوع الدينونة ىو للعبادة اللغوم كا٤بعُب. ابلعبادة األمر

 صفات من شيئان  فيو يعتقد ٤بن العبادة بنية كاألقواؿ لؤلعماؿ اإلتياف فهو الشرعي
كحْب نفهم معُب العبادة على ىذا النحو نفهم ٤باذا جعل . خصائصها أك الربوبية

يوسف اختصاص هللا ابلعبادة تعليبلن الختصاصو اب٢بكم، كنفهم ٙبريف أىل 
أف هللا الكتاب الذين عكسوا ىذه القضية الثابتة كما جاء ُب األجوبة النجدية3 

أف يعبدكه كحده أبنواع العبادة كلها، قاؿ هللا تعأب ىو الذم حكم على عباده 
فالتوحيد دينو الذم حكم بو على  ﴾إف ا٢بكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال إايه﴿تعأب 

! اىػ. نعوذ ابهلل من فتنة ا٤بغضوب عباده كخلقهم لو كىذه حكمتو الشرعية الدينية
حكمان  -عليهم كضبلؿ الضالْب. إف منازعة هللا ُب ا٢بكم ٚبرج ا٤بنازع من دين هللا 

ألهنا ٚبرجو من عبادة هللا كحده، كىذا ىو الشرؾ  -معلومان من الدين ابلضركرة 
الف الذم ٱبرج أصحابو من دين اإلسبلـ قطعان، كمزاكلة ا٢باكمية تعبيد للناس ٨ب

لؤلمر بعبادة هللا كحده، كٙبديد معُب العبادة أبهنا ا٣بضوع كاإلذعاف للربوبية، 
كتعريف الدين القيم أبنو إفراد هللا سبحانو ُب ا٢بكم كالعبادة فهما متبلزماف، 

دكف قولو3  ﴾كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا﴿كلذلك جاء التعبّب بصفة الربوبية ُب قولو 
 الربوبية، توحيد الكفار توحيد أف يزعموف ٤بن إفحامان ا، كال يشرؾ بعبادة هللا أحد

 صورة أكضح ىي كىذه هللا، لغّب الربوبية كانت إذا تقـو ال العبادة أف تعأب فأخرب
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 هللا اختصاص أف السبلـ عليو يوسف كيقرر كأمشلها، كأدقها كأكملها لئلسبلـ
ذلك الدين ﴿ القيم الدين كحده ىو ابلعبادة الختصاصو ٙبقيقان  اب٢بكم سبحانو

أم ذلك الدين ال غّبه ٩با أنتم عليو كىو تعبّب يفيد القصر، فدين اإلسبلـ  ﴾القيم
ما جاء ُب  كماال يكوف إال ابالنقياد كاالستسبلـ هلل كإفراده ُب ا٢بكم كالعبادة  

 كمن ﴾إف ا٢بكم إال هلل عليو توكلت كعليو فليتوكل ا٤بتوكلوف﴿كصية يعقوب لبنيو 
 كقولو عز كجل ﴾كإليو يرجع األمر كلو فاعبده كتوكل عليو﴿ تعأب قولو القبيل ىذا

كالتوكل لٌب العبادة كىو ما تضمنو قولو  ﴾عليو توكلت ال إلو إال ىو قل ىو ريب﴿
كىذا الدين القيم الذم بو قواـ الناس ىو دين الفطرة كما  ﴾أمر أال تعبدكا إال إايه﴿

للدين حنيفان فطرة اّللَّ الٍب فطر الناس عليها ال فأقم كجهك ﴿جاء ُب التنزيل العزيز 
ا٢بكم أصل التوحيد كأساس كقد بٌْب تعأب أف  ﴾تبديل ٣بلق اّللَّ ذلك الدين القيم

، يقو كصيانتوالدين كقاعدتو كقواـ دعوة الرسل كٝبيع الشرائع جاءت ٢بفظو كٙبق
م بو من يشاء من ذلك ىدل هللا يهد﴿بعد أف ذكر ٜبانية عشر نبيان  سبحانوقاؿ ف

٢ببط عنهم ما كانوا يعملوف، أكلئك الذين آتيناىم الكتاب  عباده كلو أشركوا
أم  ﴾كا٢بكم كالنبوة فإف يكفر هبا ىؤالء فقد ككلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين

آتيناىم العلم كا٢بكم إشارة إٔب أنو تعأب جعلهم حكامان على الناس انفذم ا٢بكم 
النبوة كىي الدرجة العالية الرفيعة الشريفة الٍب يتفرع على فيهم ٍب أردؼ بذكر 

حصو٥با حصوؿ مرتبٍب ا٢بكم كالعلم كما حكى تعأب عن داكد كسليماف عليهما 
ك٤با بلغ أشده كاستول ﴿كموسى عليو السبلـ  ﴾ككبل آتينا حكما كعلما﴿السبلـ 

 ك٤با ﴾حكما كعلماك٤با بلغ أشده آتيناه ﴿كيوسف عليو السبلـ  ﴾آتيناه حكما كعلما
أتكيلها، تذكَّر الناجي من القتل أتكيل رؤايه  رأل ا٤بلك رؤايه كأعضل على ا٤بئل

كرؤاي صاحبو، كطلبو إليو كذكىرىه عند ا٤بلك فرأل ا٤بلك نبل التعبّب كحسن الرأم 
ائتو٘ب بو أستخلصو لنفسي فلما كلمو قاؿ إنك اليـو لدينا ﴿فعظم ُب نفسو كقاؿ 

قيل3 ٗباذا كلمو؟ قلنا3 ٗبا كلم بو صاحبيو ُب السجن من الدعوة  فإف ﴾مكْب أمْب
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إ٘ب تركت ملة قـو ال ﴿إٔب توحيد هللا، كما كقع ُب الكبلـ األكؿ يغِب عن التكرار 
يؤمنوف ابهلل كىم ابآلخرة ىم كافركف، كاتبعت ملة آابئي إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب 

إف ا٢بكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال ﴿إٔب قولو  ﴾كاف لنا أف نشرؾ ابهلل من شيء  ما
كىذا ما  ﴾إنك اليـو لدينا مكْب أمْب﴿فآمن ا٤بلك كقاؿ  ﴾إايه ذلك الدين القيم

يقتضيو كماؿ التوحيد كجزالة النظم الكرٙب، فجعلو ا٤بلك ُب أرفع مكاف ُب الدكلة 
نشأ فاحتفظ يوسف عليو السبلـ أدابن منو ا٤بكانة للعزيز الذم  -مكاف العزيز  -

فأنقذ هللا بو  ﴾اجعلِب على خزائن األرض إ٘ب حفيظ عليم﴿ُب قصره كقاؿ للملك 
شعب مصر من الشرؾ كا١بوع كالظلم فكاف مثاالن للحاكم ا٤بسلم العادؿ، ٍب ضٌم 

كذلك كدان ليوسف ما كاف ﴿إليو أخاه ُب الوزارة بكيد كحيلة كما حكى سبحانو 
أم ما كاف ليأخذ أخاه كيضمو إليو ُب  ﴾ليأخذ أخاه ُب دين ا٤بلك إال أف يشاء هللا

كأسند الكيد إٔب هللا  ﴾كذلك كدان ليوسف﴿سلطاف ا٤بلك إال ٕبيلة أكحاىا هللا إليو 
ألنو ملهمو فهو مسٌببو، إذ جعل يوسف السقاية ُب متاع أخيو ٍب أخربىم بفقد 

 .اريض الكبلـ ٤بندكحة عن الكذبصواع ا٤بلك، كالصواع غّب السقاية، كُب مع

فأقم كجهك للدين حنيفان فطرة اّللَّ الٍب فطر الناس عليها ال تبديل ٣بلق اّللَّ ذلك ﴿
 علمت إذا3 كالتقدير فصيحة الفاء ﴾القيم كلكن أكثر الناس ال يعلموفالدين 
 طلب ُب مستعمل كاألمر ،للدين كجهك فأقم ا٢بق دالئل عن ا٤بعرضْب أحواؿ
 أسلمت فقل حاجوؾ فإف"تعأب  كقولو إبعراضهم هتتم ال أف كا٤بقصود الدكاـ
 بو يؤذف كما معك كا٤بؤمنوف للدين كجهك فأقم3 فا٤بعُب اتبعن" كمن هلل كجهي

 "حنيفا"ك ﴾منيبْب إليو كاتقوه كأقيموا الصبلة كال تكونوا من ا٤بشركْب﴿ بعده قولو
كما قاؿ صاحب التحرير  أقم فعل ُب ا٤بستَب الضمّب من حاالن  يكوف أف ٯبوز

 تعأب قولو ُب السبلـ عليو إلبراىيم كصفان  كاف كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب حاالن  فيكوفكالتنوير 
 حاالن  كونو كٯبوز تفسّبه ُب األظهر ىو كىذا "حنيفا هلل قانتا أمة كاف إبراىيم إف"

 ُب حنيف برجل الدين بتشبيو استعارة فيكوف الزجاج بو فسر ما على الدين من
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، تصرٰبية استعارة للدين إثباتو كُب ٛبثيلية ا٢بنيف فيكوف الشرؾ شوائب من خلوه
 ىذا استعماؿ كغلب ا٤بيل كىو اب٢بنف االتصاؼ ُب مبالغة صيغة3 كحنيف
 كمنقطعان  عادالن  أم ا٢بق إٔب ابلتوجو عنو العدكؿ أم الباطل عن ا٤بيل ُب الوصف

 فطرت"ك" ا٤بشركْب من كاف كما حنيفا إبراىيم ملة بل قل" تعأب كقولو الشرؾ عن
 حاؿ كىو أيضان  الدين من ا٢باؿ معُب ُب فهو اشتماؿ بدؿ "حنيفا" من بدؿ "هللا

 أحسن كىذا النحاة عند التحقيق على عطف بدكف تتعدد كا٣برب ا٢باؿ فإف اثنية
 كموافقتو اإلشراؾ من التربؤ3 ٮبا بوصفْب ٨بتص الدين ىذا أف إفادة ُب أصرح ألنو

 كىو الفطر من ىيئة اسم كالفطرة ،فيو عنت ال سهل ٠بح دين أنو فيفيد الفطرة
 كخلقهم الناس جبل أم "عليها الناس فطر الٍب" قولو بينو كما ا٣بلقة مثل ا٣بلق
 الصفة مبلبسة لتمكن مستعار االستعبلء فحرؼ منها متمكنْب أم عليها

 قابلْب الناس خلق هللا أف عُبا٤بك  شيء على ا٤بعتلي ٛبكن يشبو ٛبكنان  اب٤بوصوؼ
 انئْب غّب ٥با ٦بافية غّب ٣بلقتهم مناسبة تعاليمو كجعل ا٢بنيف الدين ىذا ألحكاـ

 العقل يساكؽ الذم ىو التوحيد ألف هلل الوحدانية إثبات مثل لو منكرين كال عنو
 إٔب الىتدل ضاالن  اعتقادان  يلقن كٓب كتفكّبه اإلنساف ترؾ لو حٌب الصحيح كالنظر

 للحق تلبيس  فيو أىل الكتاب من معا٘ب التوحيد  ما كتبوكاعلم أف  بفطرتو التوحيد
 بتمييزىا فا٤بضطلعوف بغّبىا لتبستا٤بعا٘ب الفطرية إذا اكمعلـو أف الناس  على

 متشاهباهتا بْب كالتفريق األشياء ٕبقائق ٛبرسوا الذين ا٢بكماء العلماء ىم ككشفها
 مراميها كتو٠بوا الشريعة لتصاريف زماانن  أفهامهم كتعرضت البشر أحواؿ كسربكا

 كُب ،فافهم كال تغفل األىواء مع ٲبيلوا أف عن ا٢بق بوازع أنفسهم كعصموا كغاايهتا
 أبف كتصريح "هللا فطرت" قولو ُب اإلضافة ٤بعُب بياف "عليها الناس فطر الٍب" قولو
 الذميمة كالعادات الباطلة األدايف من الفطرة يناُب ٩با عقو٥بم سا٤بة الناس خلق هللا
كما ركل  كالتعود التلقي جراء من إال ىو ما الضبلالت من عليهم يدخل ما كأف

صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ىريرة اإلماـ البخارم ُب صحيحو عن أيب
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 ينصرانو أك يهودانو فأبواه الفطرة  على  يولد إال مولود من ما»3 هللا عليو كآلو كسلم
3 يقوؿ ٍب جدعاء من فيها ٙبسوف ىل ٝبعاء هبيمة البهيمة تنتج ٲبجسانو كما أك

كُب ركاية3  «القيم الدين ذلك هللا ٣بلق تبديل ال عليها الناس فطر الٍب هللا فطرت
 ٨بالفةن كاجملوسية  كالنصرانية اليهودية ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فجعل «٘بدعوهنا  أنتم تكونوا حٌب»

 عبادم  خلقت  كإ٘ب»3 ربو عن يركيو فيما قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن مسلم صحيح كُب، الفطرة
 أحللت ما عليهم كحرمت دينهم عن فاجتالتهم الشياطْب أتتهم كإهنم كلهم حنفاء

 مبينة "هللا ٣بلق تبديل ال" كٝبلة «سلطاانن  بو أنزؿ ٓب ما يب يشركوا أف كأمرهتم ٥بم
 الدين من اثلثة حاؿ ٦برل جارية فهي "عليها الناس فطر الٍب هللا فطرت" ٤بعُب
 الدين أنو أم الدين ىذا ُب هللا ٣بلق تبديل ال3 كالتقدير ٧بذكؼ رابط تقدير على

 تعأب حكى الشرؾ كما أىل دين خبلؼ هللا ٣بلق تبديل فيو ليس الذم ا٢بنيف
" هللا ٣بلق تبديل ال" ٝبلة تكوف أف كٯبوز "هللا خلق فليغّبف مرهنم"كآل الشيطاف عن
 الدين ىذا ٛبييز لزايدة اإلشارة كاسم ا٤ببالغة كجو على النهي معُب ُب مستعمبلن  خربان 
 كىو العود ابستقامة عنو ا٣بطأ انتفاء تشبيو الدين على القيم إطبلؽك  تعظيمو مع
 ابلشيء كالكفالة كا٤براقبة الرعاية على أيضان  كيطلق ابحملسوس ا٤بعقوؿ تشبيو من

 كلها كا٤بعا٘ب كا٢بافظ ا٤بهيمن على القيم يطلقكما  كالتعهد القياـ تستلـز ألهنا
 لدفع "يعلموف ال الناس أكثر كلكن" قولو ُب كاالستدراؾ ىنا عليها للحمل صا٢بة
 الناس من كثّب أعرض فكيف القيم كىو الفطرة دين ىو كاف إذا 3يقوؿ كاىم توىم
فهم ُب  التأمل عن إلعراضهم معانيو جهلوا أبهنم ذلك فاستدرؾ تبليغو بعد عنو

صلى هللا  الرسوؿ اتباع أبوا إذ أىل الكتاب ابتداء الناس أبكثر كا٤براد شك كحّبة
 ابنقضاء تفاريعها صبلحية النتهاء إبطا٥با بعد أدايهنم كمفارقة عليو كآلو كسلم

 .تعود ألف بعده مطمع ال انقضاء ٥با شرعت الٍب األحواؿ

 يوسف عرٌب  ٤بٌا ﴾ا٣بائنْب كيد يهدم ال هللا كأف ابلغيب أخنو ٓب أ٘ب ليعلم ذلك﴿
 كقٌدـ السبلـ عليو فتأٗبٌ  ا٤بلك، من إليو فيما بو ليستعْب إبحضاره ا٤بلك أمر الرؤاي،
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 ُب كابلغن حضرف فلما بو، صنعت ما مع منو أدابن  العزيز ابمرأة معٌرضان  النسوة سؤاؿ
 رعاية ذكرىا ترؾ إ٭با أنو كعرفت صنعت ٗبا ا٤برأة أقرت عنو، السوء جنس نفي

 أبف كاعَبفت كالغطاء الوطاء فأزالت عليها، لؤلمر كإخفاء ١بانبها كتعظيمان  ٢بقها
 ٍب ﴾بو ٮبت كلقد﴿ قولو ُب عنها ا٣برب تناىى كقد جانبها، من كاف كلو الذنب
 مستقلة كا١بملة ﴾ربو برىاف رأل أف لوال هبا كىم﴿ فقيل يوسف عن ا٣برب ابتدئ

 ٥بم ربو برىاف رأل أف كلوال3 كالتقدير فيها، إليو ا٤بسند ٕباؿ شرطها الختصاص
 ىم   ٱبالطو ٓب يوسف أف يظهر كبذلك بو، لبلىتماـ شرطو على ا١بواب فقدـ هبا،
 السوء عنو لنصرؼ كذلك﴿ بعده قولو كيؤكده معصوموف، األنبياء ألف هبا

 عديدة، كجوه من طهارتو على دالة كاآلايت ﴾ا٤بخلصْب عبادان من إنو كالفحشاء
 بطهرتو النسوة شهادة3 كاثنيها الواقعة، تلك عن يتفحص أف ا٤بلك من طلبو3 أك٥با

 قو٥با3 كرابعها ﴾الصادقْب ٤بن كإنو نفسو عن راكدتو أان﴿ ا٤برأة قوؿ3 كاثلثها كنزاىتو،
 كجئت الغيبة حاؿ ُب عليو أكذب ٓب أم ﴾ابلغيب أخنو ٓب أ٘ب ليعلم ذلك﴿

 ﴾فاستعصم نفسو عن راكدتو كلقد﴿ قو٥با كذلك عنو سئلت فيما ابلصدؽ
 من جزاء ما﴿ كقلت قرفتو قد فإ٘ب ذلك مع أم ﴾نفسي أبرئ كما﴿ قو٥با3 كخامسها

 االعتذار تريد - السجن كأكدعتو ﴾أليم عذاب أك يسجن أف إال سوءان  أبىلك أراد
 نفسان  إال أم ﴾ريب رحم ما إال ابلسوء ألمارة النفس إف﴿ قالت ٍب - منها كاف ٩با

فإٌف ا٥بمَّ اب٤بعصية يقتضي ا١بهل بو سبحانو،  األنبياء كىم ابلعصمة هللا رٞبها
 ُب كالتشكيك كصفاتو تعأب ابهلل ا١بهل من النبوة قبل معصوموف أهنم كالصواب

 ىذه عن بتنزيههم األنبياء عن كاآلاثر األخبار تعاضدت كقد ذلك من شيء
 علىُب الشفاء. كاستيًدٌؿ  اليحصيب الفضل أبو اإلماـ كما ذكره  كلدكا منذ النقيصة

 فلو مطلقان  كسّبهتم آاثرىم كاتباع أفعا٥بم امتثاؿ إٔب اب٤بصّب الصغائر من عصمتهم
 مأفعا٥ب من فعل كل ليس إذ أفعا٥بم ُب هبم االقتداء يكن ٓب الصغائر عليهم جوزان
 إٔب الكتاب أىل نسب كقد .كا٤بعصية ركا٢بظ كاإلابحة القربة من مقصده يتميز
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الف العقبلء من أبحد تليق كال العصمة تناُب أشياء يوسف  أكابر أقاكيل كٚبي
 يثبت ال ركاايت التفسّب كتب ُب كدسوا كالعلم، الدين عنهم أخذ الذين العلماء

 عنهم يستغرب ال اإل٥بية الكتب حرفوا كقوـه . ا٣بيانة كجوه أبعظم كجاؤكا إسنادىا
 كبعثرة التحريفات ُب اب٤بخطوطات كالتبلعب اإلسبلـ علماء كتب ٙبريف

 .ا٤بطبوعات

استعباد فرعون لبني إسرائيل ومشابهتهم 
 لفرعون بعد ذلك

استقر بنو إسرائيل ُب مصر ككانت مصر ُب عهد يوسف عليو السبلـ دار إسبلـ 
لكنها رجعت إٔب الكفر بعد موت يوسف، كظن القبط أف هللا تعأب لن يبعث من 
بعده رسوال كرجعوا إٔب الطغياف ُب األرض كاالستكبار كالعلو كمعاندة الرب تعأب  

د جاءكم يوسف من قبل كلق﴿كما حكى سبحانو على لساف الرجل ا٤بؤمن 
ابلبينات فما زلتم ُب شك ٩با جاءكم بو حٌب إذا ىلك قلتم لن يبعث هللا من بعده 

كصار بنو إسرائيل مضطهدين ُب  ﴾رسوال كذلك يضل هللا من ىو مسرؼ مراتب
الذين أصدركا عليهم أحكاما قاسية كأعملوا فيهم  قابعْب ٙبت رٞبة ا٤بئلمصر ك 

 عليو موسى كبلـالقرآف   حكىكقد  لة بعد أف كانوا أعزةسنن الفراعنة كجعلوىم أذ
 هللا نعمة اذكركا لقومو موسى قاؿ كإذ﴿ األخصك  األعم العذاب ذكر من السبلـ
 أبناءكم كيذٕبوف العذاب سوء يسومونكم فرعوف آؿ من أ٪باكم إذ عليكم

 غّب ىاىنا ابلعذاب ا٤برادك  ﴾عظيم ربكم من ببلء ذلكم كُب نساءكم كيستحيوف
ُب سورة ك  ابلتذبيحُب سورة البقرة  مفسر ألنو كاألعراؼ البقرة سورة ُب بو ا٤براد

 صنف كأنو ابلعد مقصودان  ىنا "كيذٕبوف" ٝبلة مضموف كاف، ك لتقتيلاألعراؼ اب
 أخربىم تعأب هللا أف الواك ٥بذه ا١بالبة العلةف بشأنو اىتمامان  العذاب سوء غّب آخر
كاستعبادىم ابألعماؿ القذرة  العذاب من أبنواع يعذبوهنم كانوا فرعوف آؿ أف

كحكى تعأب علو فرعوف  ابلتذبيح،كاالستخفاؼ بعقو٥بم كإيقاع الفتنة بينهم ك 
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كجعلهم  مكإضبل٥بكبغيو ُب استعباد بِب إسرائيل  ٗبلكو كسلطانو كدعواه الربوبية
ضعف إف فرعوف عبل ُب األرض كجعل أىلها شيعان يست﴿ ُب األرض كإفسادهشيعان 

كيعيد التاريخ  ﴾طائفة منهم يذبح أبناءىم كيستحيي نساءىم إنو كاف من ا٤بفسدين
نفسو كينتىًحل بنو إسرائيل أساليب الفراعنة كينسوف حوادث ا٤باضي كتغلب على 

كقضينا إٔب بِب إسرائيل ُب الكتاب لتفسدف ُب األرض ﴿٨بيبلهتم ا٢بالة ا٢باضرة 
كذلك بلبس ا٢بق ابلباطل  التفاتن3 ُب األرض كالفساد ﴾مرتْب كلتعلن علوا كبّبا

 ا٤بزارع كتتعطل األمن معو يذىب الذم التهارجحٌب يضيع ا٢بق كينتج من ذلك 
ُب الفساد  بِب إسرائيل كدأب...كضياعان  قتبلن  الناس كيهلك كا٤بعايش كا٤بكاسب

 ييذكَّر حْب نفسو ُب للمرء يضرب الذم ا٤بثاؿ ىو ا٤بثاؿ كأبلغكالعلوًٌ كدأب فرعوف، 
السّبة كالعادة كالدأب3  ﴾كدأب آؿ فرعوف﴿قاؿ تعأب ، استضعافو حاؿ ُب ٗباضيو

كالعمل الذم يدأب عليو عاملو كيبلزمو كيكرره، كموقع كاؼ التشبيو موقع خرب 
٤ببتدأ ٧بذكؼ يدؿ عليو ا٤بشبو بو، كالتقدير3 دأب بِب إسرائيل كدأب آؿ فرعوف 

فجعلناىم ﴿، كما حكى تعأب ُب آؿ فرعوف أم عادهتم كشأهنم كشأف آؿ فرعوف
 أف شأف بِب إسرائيل اآلخرين كمثل أسبلفهم قـو فرعوف أم ﴾سلفان كمثبلن لآلخرين

 أئمة ىمكجعلنا﴿ تعأب قاؿ...صفات من ٥بم ما كل ُب فرعوف  آبؿ  أم أي٢بًقوا
 القيامة كيـو لعنة الدنيا ىذه ُب كأتبعناىمكيـو القيامة ال ينصركف،  النار إٔب يدعوف

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ الدرداء أيب عن الدارمي ركل ﴾ا٤بقبوحْب من ىم
 ا٣بداع ُب دأهبمك  «ا٤بضلْب األئمة عليكم أخاؼ ما أخوؼ إف»3 كآلو كسلم

 كانتك  الغابرين من قبلهم من كالذين فرعوف آؿ كدأب الشيطاف كطاعة كالنفاؽ
 بشبهة ا٢بجة تلك دفع ُب تعلق موسى حجة ظهرت كإذا ا٣بداععادة فرعوف 

 الغابرة األمم ُب مطرد أمر! كاعلم أف التظاىر ابإلسبلـ قومو أغمار على يركجها
 الرجل فأجاب ﴾الرشاد سبيل إال أىديكم كما﴿ قولو فرعوف عن تعأب حكى فقد

 ﴾الرشاد سبيل أىدكم اتبعوف ايقـو﴿ عليو دللتكم ما اإلسبلـ سبيل أبف ا٤بؤمن
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 ما يغّبكا حٌب قـو على أنعمها نعمة مغّبا يك ٓب هللا أبف ذلك﴿ اآلية كموقع
 كفركا قبلهم من كالذين فرعوف آؿ كدأب﴿ قولو بْب ﴾عليم ٠بيع هللا كأف أبنفسهم

 ﴾رهبم آبايت كذبوا قبلهم من كالذين فرعوف آؿ كدأب﴿ قولو كبْب ﴾هللا آبايت
 كإبطاهنم اإلسبلـ إظهارىمللشيطاف ك طاعتهم  ا٣برب ىذا يداخل ألنو أتٌمل موضع
 الشيطاف ٥بم زين كإذ﴿ كما دؿ عليو قولو قبلو  عقاهبم يوجب الذم كالكفر النفاؽ

 الفئتاف تراءت فلما لكم جار كإ٘ب الناس من اليـو لكم غالب ال كقاؿ أعما٥بم
 كهللا هللا أخاؼ إ٘ب تركف ال ما أرل إ٘ب منكم برمء إ٘ب كقاؿ عقبيو على نكص
 كمن دينهم ىؤالء غر مرض قلوهبم ُب كالذين ا٤بنافقوف يقوؿ إذ ،العقاب شديد
 ا٤ببلئكة كفركا الذين يتوَب إذ ترل كلو ،حكيم عزيز هللا فإف هللا على يتوكل

 هللا كأف أيديكم قدمت ٗبا ذلك ،ا٢بريق عذاب كذكقوا كأدابرىم كجوىهم يضربوف
إف شر الدكاب ﴿قولو بعده  كنصرانيتهم كما دؿ على يهوديتهم ﴾للعبيد بظبلـ ليس
 كالنضّب قريظة هبم كا٤بعِبقاؿ اإلماـ القرطيب3  ﴾ذين كفركا فهم ال يؤمنوفهللا ال عند
 نفاقهم من يقع ما لكل ٠بيع أم ﴾عليم ٠بيع﴿ قولومعُب ك  .كغّبه ٦باىد قوؿ ُب

 أسر من منكم سواء﴿ الرعد سورة ُب كنظّبه كجهرىم، بسرىم عليم كخداعهم،
 بْب من معقبات لو ابلنهار، كسارب ابلليل مستخف ىو كمن بو جهر كمن القوؿ
 أبنفسهم ما يغّبكا حٌب بقـو ما يغّب ال هللا إف هللا أمر من ٰبفظونو خلفو كمن يديو
 األكٔب اآلية ُب كأشار ﴾كاؿ من دكنو من ٥بم كما لو مرد فبل سوءا بقـو هللا أراد كإذا

 اإل٥بية، دالئل إنكارىم إٔب ﴾هللا آبايت كفركا قبلهم من كالذين فرعوف آؿ كدأب﴿
 إنكارىم إٔب ﴾رهبم آبايت كذبوا قبلهم من كالذين فرعوف آؿ كدأب﴿ الثانية كُب

 .الربوبية دالئل

 هللا أيفرًد إذا ككانوا! األرض ُب شركاء كاٚبذكا فرعوف مبلغ العراة ا٢بفاة بلغ كقد
 ذلكم﴿ تعأب حكى كما نفوسهم سكنت الشيطاف كجنوده ذيكر كإذا كفركا كحده

كلعل  ﴾الكبّب العلي هلل فا٢بكم تؤمنوا بو يشرؾ كإف كفرًب كحده هللا دعي إذا أبنو
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التشابو بْب النظاـ الفرعو٘ب كالنظاـ اإلسرائيلي كبّب يصل إٔب حد التطابق، فقد  
كاف الشيطاف كالسحر عماد ملك فرعوف كىو عماد حكم بِب إسرائيل اليـو إذ 

وا عقو٥بم عرب أجهزة طمسكسحركا أعْب الناس ك جعلوا األمم دكيبلت متصارعة 
ىم فقتلوا أبناءىم ُب الفًب الداخلية ، ٍب استضعفو دين اإلسبلـحرفوا اإلعبلـ ك 

 كا٢بركب السياسية ا٤بصطنعة...

 قصة موسى عليه السالم مع بني إسرائيل
قصة موسى عليو السبلـ مع بِب إسرائيل من أعجب القصص كفيها من العرب 

فيها صفات بِب إسرائيل كشدة جحودىم كصفاقة  عز كجلالكثّب حيث كشف 
ذلك درس لؤلمة ا٤بسلمة لتعرؼ حقيقة القـو  كجوىهم كعنادىم ك٘بربىم! كُب

كاستهزاءىم ابهلل عز كجل كأبنبيائو إذ  ،كأساليبهم ككقاحتهم ُب اإلنكار كالتكذيب
 ،كاٚبذكا العجل ،اذىب أنت كربك فقاتبل 3كقالوا ،أران هللا جهرة 3قالوا لنبيهم

إال  ٛبسنا النار قالوا3 لنك  ،كزعموا أهنم شعب هللا ا٤بختار ،كتعنتوا ُب ذبح البقرة
...كقد نصح موسى لقومو كلقي لآلخرة ُب حقيقتو إنكار القوؿ ىذاك  أايما معدكدة

فما آمن ٤بوسى إال ذرية ﴿ُب ذلك أشد العناء كٓب تؤمن لو ابتداء إال ذرية من قومو 
ك٤با جاكز هللا هبم البحر كأغرؽ  ﴾من قومو على خوؼ من فرعوف كملئهم أف يفتنهم

عليهم   فرعوف أماـ أعينهم اقَبحوا على رسو٥بم من األشياء الٍب كانت عاقبتها كابالن 
 ارتدكاك كأبوا دخوؿ األرض ا٤بقدسة ، كقو٥بم3 اجعل لنا إ٥با، كقو٥بم أران هللا جهرة

 كخفااي الشرؾ كدقائق كا٤بكر ا٣بداع منهم كصدر الكفر ُب ككقعوا أدابرىم على
 األانـ سيد مع حا٥بم كىو كاإلعراض كاالعَباض كالعناد التعنت ُب كأسرفوا النفاؽ

 موسى آتينا كلقد﴿ تعأب قولو معرض ُب جاء كما كالسبلـ التحية شرائف عليو
 من الكبلـ تضمنو ما على عائد كالضمّب ﴾لقائو من مرية ُب تكن فبل الكتاب
 العبء ىذا موسى آتينا كلقد3 قيل فكأنو السبلـ عليو موسى لقيو الذم الفسوؽ
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 مستعمل فا٣برب كاحملنة، الشدة من ىو لقي ما تلقى أنك ٛبَب فبل بسبيلو أنت الذم
، كقد لقي موسى من بِب إسرائيل االستهزاء كاالستهباؿ كالتنظّب ابلتمثيل التسلية ُب

ككانوا أبدان ُب التعنت كاللجاج كاقَباح األابطيل  ﴾قالوا أتتخذان ىزكا﴿كا٣بيانة كالكفر 
 القصة أكؿ ىو الذم القتيل ذكر على بذٕبها األمر ذكر تقدٙب البقرة قصة ُب كقعك 

 بكل عليهم التقريع كتثنية ا٤بتنوعة جناايهتم بتعديد محا٥ب سوء كماؿ على للداللة
 ﴾ادع لنا ربك﴿الفظاظة كالغلظة كالقسوة  ُب ٛباداين  فقد قالوا لنبيهم حدة على نوع

ا١بفاء كإمعاانن ُب  ُب غاية مضافان إٔب ضمّبه تعبّبىم بوصف الربوبية كافك 
فافعلوا ما ﴿ك٤با أمرىم ابمتثاؿ ما أيًمركا بو دكف تعنت كتكرير للسؤاؿ  االستهزاء!

فشدد هللا  تسويفان كتعنتان ك  كعنادان  مكابرة التعيْب عن االستفسار ُب زادكا ﴾تؤمركف
 فذٕبوىا بقرة اعَبضوا لو»3 أنو قاؿ عباس ابنركل ابن أيب حاًب عن  عليهم،

3 فقالوا عليهم هللا فشدد السبلـ عليو موسى كتعنتوا شددكا كلكنهم عنهم ألجزأت
 أهنم كلو»مرفوعان3  ىريرة أيب عن مردكيو ابنكركل  «ىي ما لنا يبْب ربك لنا هللا ادع

كُب ا٢بديث  «عليهم هللا فشدد شددكا كلكنهم عنهم ألجزأت فذٕبوىا بقرة اعَبضوا
 على كاختبلفهم مسائلهم كثرة قبلكم من الذين أىلك فإ٭با»عند اإلماـ مسلم3 

 قبل من بو جاء ما أف يدؿ ألنو ٧بالة ال فره كي  ﴾اآلف جئت اب٢بق﴿كقو٥بم  «أنبيائهم
 كاد صلكأ ﴾كما كادكا يفعلوف﴿ أهنم ذٕبوىا كلو تقدـ عما تسببابطبلن كقد  كاف

 نفيها يستعمل قد أهنا إال ا١بمهور قاؿ كما ابألكٔب الفعل لنفي نفيها يكوف أف
 يقع أف الظن ُب بعيدان  كاف أف كبعد كجهد بطء بعد الفعل كقوع على للداللة
 ٦باز أهنا بذلك يريد كىو العرؼ ُب جرل استعماؿ ذلك أف إٔب ا١برجا٘ب كأشار
 فاستعمل الفعل عن دبعي  نمى  ٕبالة عناء بعد األمر فعل من حالة تشبو أبف ٛبثيلي
 كاد ىنفى كتي "3 التسهيل" ُب قاؿك  ا٤بشبو حالة ُب بو ا٤بشبو حالة على الداؿ ا٤بركب
 ُب نفيها أف. كذىب قـو إٔب مقاربتو كعدـ بعدمو أك عسّبان  الفعل بوقوع إعبلمان 
 جعلوا النفي معُب مفيدة اإلثبات حالة ُب كجدكىا ٤با ألهنم كذلك اإلثبات معُب
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 فإنك نفيها استعماؿ مواضع لذلك كيشهد كلوال لو ُب فعلوا كما ابلعكس نفيها
 ا٤بطرد القلب قبيل من ذلك كلعل ا٤بقاربة نفي ال النفي مقاربة ٗبعُب ٝبيعها ٘بد

 يكوف أف يبعد كال يفعل ما كاد ٗبعُب يفعل يكد كٓب يفعل كاد ما قو٥بم فيكوف
 التأخّب حقو الذم النفي حرؼ ٘بعل العربية من قدٲبة لغة بقااي من االستعماؿ ىذا

 كبذلك ا٤بماطلة من أظهركا ًلما كا٤بكرىْبمكرىْب أك   ذٕبوىا أهنم كا٤بعُب. مقدمان 
 ٕبسب عرفيان  اٙبادان  متحدان  كقتان  انتفائو ٗبقاربة االتصاؼ ككقت الذبح كقت يكوف

قالو صاحب  .الذبح أزمنة أكؿ قارنت ٩باطلتهم أف إٔب لئلشارة ا٣بطابية ا٤بقامات
 معرفة ُب أنفسهم على الفضيحة ان منخوف يفعلوا ال أف كادكا التحرير كالتنوير. كإ٭با

! كقد قالوا لنبيهم تعنتان كتشكيكا ُب نبوتو3 أران ا١با٘ب كىم يكتموف العلم بو القاتل
أم من أمر ا١با٘ب الذم يسَبكف عليو ألهنم ال  ﴾كهللا ٨برج ما كنتم تكتموف﴿

يقيموف ا٢بد على شرفائهم، فكانوا ٱبافوف أف تظهر ا٤بعجزة على يد النيب فتقاـ 
 إظهارىم ُب ا٤بكيدة كدبركا موسى استغفاؿ القاتلوف قصد كقدعليهم ا٢بجة بنبوتو 

 ا٤بخاطبْب تنزيل على بِبم ىنا كا٣بطابليضعف يقينهم برسو٥بم،  بدمو ا٤بطالبة
 .ا٣بلف إٔب يسرم السلف قلي خي  أف على بناء عليهم تبعتهم ٢بمل أسبلفهم منزلة

 يوشع بن نون ودخول القدس
احتضر موسى عليو السبلـ استودع التوراة سبعْب حربان من بِب إسرائيل كجعلهم  ٤بٌا

أمناء عليها كاستخلف يوشع بن نوف فنهض ببِب إسرائيل كقادىم إٔب دخوؿ بيت 
ا٤بقدس كأقاـ فيهم شريعة التوراة، كجعل ُب كل سبط قاضيا، ك٠بي ىذا العهد بعهد 

ملكا يقاتلوف ُب سبيل هللا فبعث هللا  القضاة، ٍب طلب بنو إسرائيل أف يبعث ٥بم
أٓب تر إٔب ا٤بئل من بِب إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب ٥بم ابعث ﴿٥بم طالوت 

كد ٍب خلفو سليماف ككاف ىذا بعد طالوت داكجاء  ﴾لنا ملكا نقاتل ُب سبيل هللا
 أزىى عصورىم على اإلطبلؽ.
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 كىدل للناس بصائر األكٔب  لقركفا  أىلكنا ما بعد من الكتاب موسى آتينا كلقد﴿
 حٌب القصص كقص إسرائيل بِب إبمامة سبحانو كعد ٤با ﴾يتذكركف لعلهم كرٞبة
 ٦بانبتو ٘بب عليو كانوا ما أبف إعبلمان  النار إٔب الدعاء ُب فرعوف آؿ إبمامة ختم

 تشوفت دعامة، من إمامة لكل بد ال أنو ا٤بعلـو من ككاف كمباعدتو كمنابذتو
 عليها الزماف ذلك ُب العكوؼ ٯبب الٍب إسرائيل بِب إمامة أساس إٔب النفس

 إسرائيل بِب على ا٤بنة من كقع ام سبحانو فذكر إليها كا٤ببادرة هبا كالتمسك
 قبلهم األممإىبلؾ  بعد عليهم التوراة كإنزاؿ بعده فرعوف كٛبكينهم يد من إبنقاذىم

 هبم فيما إسرائيل لبِب ضياء...مدين كأصحاب لوط كقـو كٜبود كعاد نوح كقـو
 نعم ليتذكركا منهم اهب عمل ٤بن كرٞبة ٥بم بياانن أم  كىدل دينهم أمر من ا٢باجة إليو
 أمر غرائب من سبحانو بٌْب  ٤باك  ،يكفركا كال عليها فيشكركه عليهم بذلك هللا

 األخبار ىذه ككانت البياف يستحق ما أحوالو كخفيٌ  كالسبلـ الصبلة عليو موسى
 اشتهار أم ا٤بشهور من ككاف اإلنكار من نوعان  إنكارىا على الكتاب أىل يقدر ال
 الذم ا٤بكاف إٔب أشار القهار، الواحد ٓب يقف عليها إال بوحي من ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب  أف

 كما﴿ فقاؿ األلواح ُب لو هللا ككتب الطور من السبلـ عليو موسى ميقات فيو كقع
 كا٤بعُب ﴾الشاىدين من كنت كما األمر موسى إٔب قضينا إذ الغريب ٔبانب كنت

 السبلـ عليو موسى إٔب فيو أكحينا الذم ا٤بكاف حاضرى ُب عآب الظهور  كنت كما
 كأثنائو أكلو ُب ذلك من نفعل أف نريد كما كقومو فرعوف إٔب إرسالو أمر األمر أم

 لتفاصيل كنت كما إلٝبالو تفصيلو مطابقان  بو أخربان ما كل فكاف ٦بمبلن  كآخره
 من منو شهده من مع أكقاتو ُب ا٤بكاف ذلك ُب ٤بوسى أٝبلناه الذم األمر ذلك
 كأنت عنو صد أك تبعو ٩بن غّبىم أك اختارىم الذين السبعْب من العصر ذلك أىل
كلكنا ﴿ لك معجزة إبٰبائنا كعياف مشاىدة إخبار األحواؿ تلك عن اآلف ٚبرب

 عهدؾ إٔب الوحي عهد بعد أنشأان كلكنا معناهك  ﴾عليهم العمرأنشأان قركان فتطاكؿ 
 أمد أم العمر -ظهرت فيو  الذم القرف كىو - آخرىم على فتطاكؿ  كثّبة أجياالن 
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 ُب اثكاي كنت كما﴿ فأرسلناؾ إليهم إرسالك فوجب العلـو كاندرست الوحي انقطاع
 مدين أىل ُب اثكاين  كنت كماأم  ﴾مرسلْب كنا كلكنا آايتنا عليهم تتلوا مدين أىل
 تتلوىا ا٤بنسية األخبار ىذه فيو كتاابن  عليك كأنزلنا رسوالن  أرسلناؾ كلكنا موسى مع

 كلكن اندينا إذ الطور ٔبانب كنت كما﴿ يشاىدكه ٓب ٗبا أخربهتم ما كلوالؾ عليهم
كىذه  ﴾يتذكركف لعلهم قبلك من نذير من أاتىم ما قوما لتنذر ربك من رٞبة

 على ا٢بجة كإلزاـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان نبوة إثبات إٔب موسى ذكر من ٚبلصات
 كىمحرفان  ٚبـر ٓب ٕبيث الغيوب ىذه عن ٚبرب إنك يعِب الكتاب أىل من ا٤بعاندين

. قاؿ الوحي طريق من إال ذلك يكن كٓب هممن أتخذ كٓب تقرأ ٓب أمي أنك عا٤بوف
 كبْب بينك  الفَبة  زماف  ُب " قبلك من نذير من أاتىم ما قومان  لتنذر" اإلماـ النسفي3

 قاؿ عبسة بن عمرك عن عيمني  أبو ركل. ك سنة كٟبسوف ٟبسمائة كىو عيسى
 النداء كاف ما "اندينا إذ الطور ٔبانب كنت كما" تعأب قولو عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب سألت

 ٍب عاـ أبلفي خلقو ٱبلق أف قبل هللا كتبو هللا كتاب» 3قاؿ ؟الرٞبة كانت كما
 قبل لكم كغفرت تسألو٘ب أف قبل أعطيتكم غضيب رٞبٍب سبقت دمحم أمة اي اندل

 كرسوٕب عبدم دمحمان  كأف هللا إال إلو ال أف يشهد منكم لقيِب فمن تستغفرك٘ب أف
3 قاؿعنو  هللا رضي ىريرة أيب عنركل اإلماـ ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ك  «ا١بنة أدخلتو

 ذكرك  «تسألو٘ب أف قبل كأعطيتكم تدعو٘ب أف قبل لكم استجبت دمحم أمة اي نودكا»
 أرل إ٘ب3 قاؿ كسلم كعليو نبينا على هللا صلى موسى أف التحبّبُب  القشّبماإلماـ 

 يعدد كأخذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة تلك3 قاؿ ىم؟ من صدكرىم ُب أانجيلهم أمة التوراة ُب
 إف كلكن تلقاىم ال3 لو فقاؿ لقائهم إٔب موسى اشتاؽ حٌب ا١بميلة الصفات فيهم

 فقالوا أابئهم أصبلب ُب كىم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة سبحانو فنادل أصواهتم أ٠بعتك شئت
 أف قبل لكم كغفرت تسألو٘ب أف قبل أعطيتكم3 تعأب فقاؿ ربنا اي لبيك

 األمم ُب فهل رب اي3 رفعو قاؿ موسى. كُب ا٤بواىب عن ابن عباس تستغفرك٘ب
 فقاؿ كالسلول ا٤بن عليهم كأنزلت الغماـ عليهم ظللت أمٍب من عليك أكـر
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 كفضلي األمم سائر على دمحم أمة فضل أف علمت أما موسى اي3 كتعأب سبحانو
 كبلمهم أ٠بعك كلكن تراىم لن3 قاؿ فأرينيهم، رب اي3 قاؿ خلقي؟ ٝبيع على

 أصبلب ُب كىم لبيك، اللهم لبيك3 كاحد بصوت كلهم فأجابوا تعأب هللا فناداىم
 كعفوم غضيب سبقت كرٞبٍب عليكم صبلٌب3 سبحانو فقاؿ أمهاهتم كبطوف آابئهم
 إال إلو ال أف يشهد منكم لقيِب فمن تسألو٘ب أف قبل لكم أستجيب عذايب سبق

تعريض أبىل الكتاب كإغاظة ٥بم كُب ىذا . ذنوبو لو غفرت هللا رسوؿ دمحمان  كأف هللا
 لو مغفور الظآب !أمة مرحومة  احملمدية مةاأل تكوف  أنكركا أفهبم فإهنم كنكاية 
 . هللا عند الدرجات ُب اب٣بّبات كالسابق هللا عند ا١بنات ُب كا٤بقتصد

 عهد سليمان

 ﴾بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴿
البسملة أكؿ آية ُب ا٤بصحف افتتح هللا هبا كتابو الكرٙب، كىذا االستفتاح شريف 
ابرع ا٤بعُب مبدكء بو ُب ٝبيع الكتب السماكية، كركل الرىاكم عن أيب ىريرة 

كُب ركاية3  «كل أمر ذم ابؿ ال يبدأ فيو ببسم هللا الرٞبن الرحيم فهو أبَب»مرفوعان3 
كركل على أف االبتداء اب٢بمدلة إضاُب سبقتو البسملة،  «ال يبدأ فيو اب٢بمد هلل»

يفتتح صبلتو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ الَبمذم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ3 كاف النيب 
بسم هللا ﴿كركم عن ابن عباس أف أكؿ ما نزؿ بو جربيل  ﴾بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴿بػ

صلى هللا عليو ة كٞبلها رسوؿ هللا كُب بعض طرؽ حديث خدٯب ﴾الرٞبن الرحيم
فقا٥با3  ﴾بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴿ قل3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٔب كرقة، أف جربيل قاؿ للنيب  كآلو كسلم

 فقولو3 تفسّبه ُب برجاف ابن قاؿ...ا٢بديث. «ما أان بقارئ»، قاؿ3 اقرأفقاؿ3 
 إٔب ﴾العا٤بْب رب هلل ا٢بمد﴿ كقولو كلو، القرآف ٝبع ﴾بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴿

 .القرآف أبـ ٠بيت ك٥بذا القرآف أـ لسورة شارح كلو القرآف كما لو شارح آخرىا
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عن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعثماف بن عفاف أنو سأؿ رسوؿ هللا  سيدانكركل ا٢باكم عن 
األكرب ىو اسم من أ٠باء هللا كما بينو كبْب اسم هللا »بسمميحرلا نمحرلا هللا ، فقاؿ3 

كاالسم مشتق عند البصريْب من  «إال كما بْب سواد العْب كبياضها من القرب
الس مٌو كىو العيلٌو ألنو يعلو مسماه كما قاؿ شارح ا١بوىرة، كعند الكوفيْب مشتق 

كالباء لبلستعانة، كعلى قدر درجة العبد ُب االستعانة ابهلل من الوسم ٗبعُب العبلمة. 
االبتداء ابالسم العظيم فيو من التوكل كحسن التدبر ما ال تكوف معرفتو ٤بواله. ك 

قاؿ سيدم عبد القادر ا١بيبل٘ب قدس سره النورا٘ب3 "بسم هللا" راحة األركاح ٱبفى. 
"بسم هللا" نور الصدكر "بسم هللا" نظاـ األمور "بسم هللا" اتج الواثقْب "بسم هللا" 

ن قا٥با بقلبو شهد العقىب كمن قا٥با سراج الواصلْب، من قا٥با بلسانو شهد الدنيا كم
ٝبعت بْب قدرة كرٞبة فالقدرة م" كلمة الرٞبن الرحي"بسره شهد ا٤بؤب، كقولو 

كالرسالة الٍب بعثها ٝبعت طاعة ا٤بطيعْب كالرٞبة ٧بقت ذنوب ا٤بذنبْب. اىػ. 
سليماف إٔب حكومة سبأ كا٤بختومة ٖباٛبو؛ دٌلت داللة اتمة على التوحيد كالنبوة، 

قد اقتصرت ُب تسع كلمات على ا٤بقصود كاشتملت ُب أكجز عبارة على ٛباـ ك 
ا٤بقصود حيث أثبت فيها الصانع سبحانو كأمر ابالنقياد ٢بكمو كسلطانو، فختم 

كُب داخل الكتاب أقاـ ا٢بجة ُب غاية  ﴾إنو من سليماف﴿على عنواف الكتاب 
 ﴾تعلوا علي كأتو٘ب مسلمْب بسمميحرلا نمحرلا هللا ، أال﴿اإلٯباز كهناية اإلعجاز 

٤ببتدأ مضمر يليق اب٤بقاـ أم مضمونو أف ال تعلوا عليَّ كأتو٘ب مذعنْب خرب  ك"أف"
طائعْب مستسلمْب. ككصف الكتاب ابلكرٙب لتصديره ابسم هللا كإقامة الداللة على 
توحيده كًلما تضمن من تعريف معُب اإلسبلـ كالدعوة إٔب ربوبية هللا عز كجل، كقد 

 جنده أقاـ الذم األعظم ا٤بلك ﴾بسم هللا﴿سليماف ٩بلكة الدنيا كاآلخرة بقولو  انؿ
 كالسناف ابلسيف كأخرل ابلبياف اترة عم سلطانو الذم ﴾الرٞبن﴿ ٞباه عن للذب

قد سليماف عليو السبلـ ككاف  .ا١بناف طريق ُب اب٢بفظ حزبو خص الذم ﴾الرحيم﴿
بِب إسرائيل إٔب ا١بهاد ابلسياط  سأؿ هللا حيكمان يصادؼ حيكمو، ككاف يسوؽ
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قاؿ بنو  ا جاء ُب سفر ا٤بلوؾ كسفر األايـ فلما ماتكم  كيضع األغبلؿ ُب أعناقهم
إسرائيل البنو رحبعاـ3 فك األغبلؿ من أعناقنا، فقاؿ ٥بم3 إذا كاف أيب أدبكم 

كأغرقت  كملكة سبأ اٚبذت شركاء ُب ا٢بكمابلسياط فسوؼ أؤدًٌبكم ابلعقارب! 
كجدهتا كقومها ﴿ عن ا٥بدىد أنو قاؿ كما حكى تعأب  ُب شرؾ العبادة قومها

يسجدكف للشمس من دكف هللا كزين ٥بم الشيطاف أعما٥بم فصدىم عن السبيل فهم 
ا٢بكمية، قاؿ فصدىم عن أم أف الشيطاف زين ٥بم شرؾ العبادة  ﴾ال يهتدكف

 فليس التوحيد سبيلب ليس ما أف هبذا كبْب التوحيد طريق عن أماإلماـ القرطيب3 
 سجود ﴾أال يسجدكا هلل﴿ا٤بقصود ُب قولو  كالسجود .التحقيق على بو ينتفع بسبيل

 شعار كىو كا٢بكم ابلسلطة سبحانو لو كاإلقرار ابلوحدانية تعأب لو االعَباؼ
كنظّبه قولو  ييسلموا، أف قبل بو تكليفهم ُب فائدة بلف الصبلة سجود كأما اإلسبلـ
أم أسًلموا هلل  ﴾تسجدكا للشمس كال للقمر كاسجدكا هلل الذم خلقهنال ﴿تعأب 

قاؿ اإلماـ كانقادكا ألمره كاخضعوا لو ابلدين ا٢بنيفي. الذم خلق الشمس كالقمر 
 بينهما ا٤بسافة كانت كإف سليماف على كمكاهنا ا٤برأة ىذه ملك كخفيأبو حياف3 

كتقل دي . تعأب هللا أراده ألمر كذلك يعقوب على يوسف ملك خفي كما قريبة
أال ﴿بلقيس لئلسبلـ بعد ذلك كاف ُب خاصة نفسها دكف قومها...كُب قولو 

 ﴾يسجدكا هلل الذم ٱبرج ا٣ببء ُب السماكات كاألرض كيعلم ما ٚبفوف كما تعلنوف
فإف هللا أيٌب ابلشمس من ا٤بشرؽ فأت هبا ﴿إشارة إٔب ما استدؿ بو إبراىيم ُب قولو 

من ا٤بشرؽ بعد أفو٥با من  ذلك ألنو تعأب قادر على إخراج الشمسك  ﴾من ا٤بغرب
رب ﴿كىو ا٤براد من قوؿ موسى  فهذا ىو إخراج ا٣ببء ُب السماكات ا٤بغرب

فلما رءا الشمس ﴿كما ىو ا٤براد من إنكار إبراىيم   ﴾ا٤بشرؽ كا٤بغرب كما بينهما
كهللا  ﴾٩با تشركوف ابزغة قاؿ ىذا ريب ىذا أكرب فلما أفلت قاؿ اي قـو إ٘ب برمء

كأما إخراج ا٣ببء من األرض فهذا دليل على أف الرب ٯبب أف يكوف علمو أعلم، 
كىو ما  غ كجو كآكده، كىذا يقتضي توبيخهماحمليط اب٣بفٌي كالعلن كاحدان على أبل
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كاستدؿ بو موسى عليو السبلـ  ﴾ريب الذم ٰبيي كٲبيت﴿استدؿ بو إبراىيم ُب قولو 
كذىكرى الثعليب كالسمعا٘ب كالكرما٘ب كالبغوم أف  ﴾آابئكم األكلْب ربكم كرب﴿ُب قولو 

كانت ٩بلكة سبأ آية ُب القوة ك  فرعوف كقومو كانوا يعبدكف الشمس.
 .يكوف ٕباؿ ىؤالء اليـوكا٢بضارة...كحاؿ سبأ مع شياطْب ا١بن أشبو ما 

كد ٍب داكالعهد الذىيب ٤بملكة بِب إسرائيل ىو العهد الذم حكم فيو طالوت ٍب 
د كسليماف أنبياء كملوكان فأخضعوا بِب إسرائيل كظلت دكلتهم ماف، ككاف داك سلي

قوية مستقرة تسيطر على األرض، كبعد موت سليماف انقسم بنو إسرائيل إٔب 
دكلتْب دكلة ُب الشماؿ تضم عشرة أسباط ملكها يربعاـ كعاصمتها انبلس كدكلة 

 كعاصمتها القدس كملكها رحبعاـ ُب ا١بنوب تضم سبطْب كٮبا يهوذا كبنيامْب
فت كعر  فتصدعت ٩بلكتو اإلسبلـ ٥بة كتبديل ديناٚباذ اآلفعمد ىذا األخّب إٔب 

إٔب ما كراء النهر  كأجلوىماآلشوريوف  مابلقبلقل ككثرة تغيّب ا٤بلوؾ حٌب قضى عليه
 ُب ا٤بفسدين كىكذا يتحقق الوعد الراب٘بتعأب كىكذا جرت سنة هللا  عاشوا رقيقان ك 

 ﴾كإذ أتذف ربك ليبعثن عليهم إٔب يـو القيامة من يسومهم سوء العذاب﴿ُب كل مرة 
ك٩بلكة بنيامْب فقد سيموا بنار الفرس اترة كمطرقة الرـك أخرل ٍب كأما ٩بلكة يهوذا 

تطمس على عقو٥بم  شيطانية دعوةيل إبليسية ك ٕبتسللوا إٔب االمرباطورية الركمانية 
ٌف أبحبلمهم  م كضبل٥ب ميح عيسى ابن مرٙب ليكشف أحوا٥بهللا ا٤بسحٌب بعث كٚبي

، ككل نيب من أنبيائهم بعد موسى عليو السبلـ إ٭با كيدعوىم إٔب التوحيد من جديد
بيًعث ليعيدىم إٔب خطة اإلصبلح الشاملة الٍب جاءت ُب التوراة كيكشف ما كتموه 

 أنزؿ كتااب ٠بعنا إان قومنا اي قالوا﴿أك حرفوه منها كما بٌْب تعأب على لساف ا١بن 
 ما فكل ﴾مستقيم طريق كإٔب ا٢بق إٔب يهدم يديو بْب ٤با مصدقا موسى بعد من

 عيسى ٪بيلإك  داكد زبور مثل ٥با كاف بعد التوراة ىو تذكّب هبا كإعادة إليها كبياف
ا٤بهيمن على ٝبيع الكتب  القرآف نزؿ حٌب لتوراةا بعد جديد شيء ينزؿ ٓب كأنوك 
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كلها فأهنى هللا بو حضور التوراة كغّبَّ مسار الوحي كرايدة البشر ٱباطب البشرية  
 من األمة اإلسرائيلية إٔب األمة احملمدية.

 عقيدة التثليث ومؤتمر نيقية
ابتدع أحبار بِب إسرائيل عقيدة التثليث بعد رفع ا٤بسيح عليو السبلـ، ككانت 

كقاؿ ا٤بسيح اي ﴿ ُب األرضإقامة حكم هللا ك  عليو السبلـ إٔب توحيد الربوبيةدعوتو 
إنو من يشرؾ ابهلل فقد حـر هللا عليو ا١بنة كمأكاه  اعبدكا هللا ريب كربكمبِب إسرائيل 

ييبٌْب ذلك كيوضح حقيقة الصراع كحقيقة  قاـكا٤ب ﴾النار كما للظا٤بْب من أنصار
لعن الذين كفركا من بِب إسرائيل على لساف داكد كعيسى ﴿ الشرؾ كحقيقة ا٤بنكر

مرٙب ذلك ٗبا عصوا ككانوا يعتدكف، كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما   بن
 منهم ظاىر أبمر ذلك على دؿ ،ذلك ا٤بنكر على إبقرارىم أخرب ك٤با ﴾كانوا يفعلوف

 فراسة الناس ألصدؽ اب٣بطاب موجهان  فقاؿ دينهم لبنياف مقوض دائم اثبت الـز
ترل كثّبا منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما ﴿ كفهمان  تو٠بان  كأثبتهم علمان  كأكفرىم

كىم إ٭با يتبعوف  ﴾قدمت ٥بم أنفسهم أف سخط هللا عليهم كُب العذاب ىم خالدكف
 كليس أىواء أسبلفهم الذين ضلوا من قبل كأضلوا كثّبا كضلوا عن سواء السبيل

 ابلضبلؿ عليهم شهادهتم مع عليهم يقبحو كال ذلك عن ينهاىم من أحبارىم أحد
 استمر من فمنهم خالفوه ٍب بو اإلٲباف عوفيدَّ  كانوا الذم النيب ىذا جاء أف إٔب

 ابطنان، ا٤بخالفة على كاستمر اتبع أنو ادعى من كمنهم كابطنان  ظاىران  ا٤بخالفة على

 الكفر كألمم لؤلمريكاف كمواالهتم، ابألمس حا٥بم مثل كغدان  بل اليـو كحا٥بم
كلو  ﴿أتبعها بقولو  خركجهم عن حكمو تعأب على دليبلن  ا٤بواالة تكان ك٤با !ظاىرة

 ﴾كانوا يؤمنوف ابهلل كالنيب كما أنزؿ إليو ما اٚبذكىم أكلياء كلكن كثّبا منهم فاسقوف
 اٚبذكا ما عليهم الواجب ىو كما إليو أنزؿ كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٗبحمد آمنوا لوا٤بعُب3 ك ك 

 للعن سببان  كجعلها ثبلث خصاؿ اآلايت ُب تعأب ا٢بق ذكر، كقد أكلياء الكفار
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 كاإلصرار كالعدكاف اإلشراؾ ُب االهنماؾ3 أك٥با كا٤بقت، للسخط كموجبة كالطرد
 كالسكوت احملادين هلل عز كجل على اإلنكار عدـ3 كاثنيها. كالطغياف الكبائر على
 أخبلء منهم.هم كاٚباذ مع كا٤بودة الكفار مواالة3 كاثلثها بفعلهم، كالرضا عنهم

اليهود كالذين أشركوا من إٔب فرقتْب3 األيكٔب3  إسرائيل بِبتعأب انقساـ  بٌْب  ٍب
كالتعبّب عن  ﴾لذين آمنوا اليهود كالذين أشركوالتجدف أشد الناس عداكة ل﴿ النصارل

النصارل ابلذين أشركوا أكفق ٤بقصود اآلايت ا٤بتقدمة كلتمييز أنصار هللا عن 
الصليبيْب الذين انتظموا ُب سلك اإلشراؾ بعد رفع ا٤بسيح، كعيطفوا ىنا كما عيطفوا 

كالفرقة األخرل3  ﴾كلتجدهنم أحرص الناس على حياة كمن الذين أشركوا﴿ُب قولو 
، كىذا ُب معُب قولو أم أنصار هللا ﴾إان نصارل﴿قو٥بم  الذين أسلموا كىو معُب

كما قاؿ عيسى  -كقيرئ أنصاران هلل  - اي أيها الذين آمنوا كونوا أنصار هللا﴿سبحانو 
ككاف  ﴾ابن مرٙب للحواريْب من أنصارم إٔب هللا قاؿ ا٢بواريوف ٫بن أنصار هللا

ٯبوبوف األرض ا٤بقدسة مع  -كىم العيٌباد  -كالرىباف  -كىم العلماء  -القسيسوف 
ا٤بسيح ُب دعوتو، كيتصٌدكف للكهنة الفاسدين كاألئمة ا٤بضلْب أحبار اليهود 
ا٤بخادعْب الذين حرفوا التوراة كآتمركا على اإليقاع اب٤بؤمنْب. كظل القسيسوف 
كالرىباف بعد رفع ا٤بسيح فارين بدينهم يطا٥بم االعتداء كالتضييق من ملئهم، كٓب 

هود عند حد االضطهاد فحسب بل تعداه إٔب العبث ابلعقيدة يقف مكر الي
النصرانية كإدخاؿ ما ليس فيها كإحداث قضية جدلية يتيو فيها الناس كتلهيهم عن 

أصل اإلسبلـ كمدار الصراع األزٕب بْب الرسل كا٤بؤل، لربوبية الٍب ٛبثل حقيقة ا
٤بدعو بولس كزعم أف فظهرت عقائد التثليث كالتجسيد كجاء العبقرم اإلسرائيلي ا

ا٤بسيح أيتيو ُب ا٤بناـ كأثبت ا٢بلوؿ كاالٙباد ُب حق ابن مرٙب! ككاف من تبلمذتو 
لوقا كمرقس صاحبا إ٪بيلي لوقا كمرقس...كىكذا ٛبكن بنو إسرائيل من ٙبريف 

من الوثنية الشركية كمن  الداينة ا٤بسيحية كتفريغها من جوىرىا كجعلها مزٯبان 
 . لتعبيد الناس للملوؾ كالسبلطْب ال تصلح إالالطقوس الفارغة الٍب
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 بنو إسرائيل في جزيرة العرب
إسرائيل جزيرة العرب كفق  بنو نزؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقبل ٫بو ثبلث مائة سنة من بعثة رسوؿ هللا 

كا٢بجاز، ٍب  ان النبوءات ا٤بوجودة ُب كتبهم منتظرين نيب آخر الزماف كاستوطنوا ٪بد
كعيرفوا ببِب النضّب كبِب قريظة كبِب  ا٢بجازميسخ من كاف ُب ٪بد كبقي من كاف ُب 

قينقاع، ٍب أذف هللا ببعثة سيد ا٤برسلْب كخاًب النبيْب الذم جعلو هللا من كلد 
إ٠باعيل على خبلؼ العادة الٍب جرت ُب بِب إسرائيل حيث كاف األنبياء من نسل 

لكن ىذه ا٤برة بيعث النيب من نسل الغبلـ ا٢بليم كأيرسل إٔب يعقوب عليو السبلـ، 
الناس كافة. كقد اعتاد بنو إسرائيل أف يكوف أنبياؤىم من نسلهم كأف تكوف الرسالة 

كلكن أٗب ٥بم كأمتو،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصللنيب  شرعوا ُب الكيدفيهم، فلما نزلت ُب بِب إ٠باعيل 
كأف ينالوا من الرسالة احملمدية الٍب تعهد هللا ٕبفظ كتاهبا  أف يعاندكا قدر هللا النافذ

ىذا الدين منذ تعأب حفظ هللا قد من التحريف كالدسائس، ك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكسنة نبيها 
ذا األمر ٓب يتيسر دكلة فلم يَبكو ألىواء األابطرة كا٢بكاـ كملئهم، كىالنشأتو بقياـ 

 ٰبفظها كٲبنع علماءىادكلة منذ نشأهتا كٓب يقم ٥با سلطاف فا٤بسيحية ٓب تقم ٥با  غّبهل
كيصوف كتاهبا من التحريف، فحارهبا أابطرة الرـك كشردكا أىلها كانلتها دسائس 
اليهود كىي فتٌية ٓب يشتد عودىا بعد، ككذلك األمر ابلنسبة لدعوة موسى عليو 

ُب الشقاؽ كالنزاع السبلـ فبعد عهد سليماف رجع بنو إسرائيل إٔب عهدىم القدٙب 
كالكفر آبايت هللا فضاعت دكلتهم كضاع معها الدين كصار ألعوبة بيد ا٢بكاـ 
كاألحبار ٰبلوف للناس ما كافق أىواءىم كٰبرموف عليهم ما خالف أىواءىم، كأما 
دعوة اإلسبلـ فقد قامت هبا نبوة كخبلفة راشدة كبعدىا ملك عاض من األمويْب 

حفظوا الكتاب كالسنة كجاىدكا ُب سبيل هللا، كٓب يتجرأ  إٔب العثمانيْب ككل ىؤالء
بل كانوا ٰبرسوهنما   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكتاب هللا كعلى سنة رسوؿ هللا ٙبريف  على  همأحد من

ابلعلو الكبّب  عز كجلكما ٰبرسوف ميلكهم فحفظ هللا الدين ابلسلطاف حٌب أذف 
 لبِب إسرائيل.
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 صفات بني إسرائيل-2

  الُعروبة ألولى:الصفة ا

 وهذا ورحمة إماما موسى كتاب قبله ومن
 عربيًا لسانًا مصدق كتاب

 يريد ﴾مثلو على إسرائيل بِب من شاىد كشهد﴿ قولو على معطوؼ اآلية ُب الكبلـ
 بِب من شاىد جاء أم القرآف على التأكيل ىذا ُب عائد كالضمّب اإل٪بيل اب٤بثل

 بو يعِب التأكيل ىذا على "فآمن"كقولو  تعأب، هللا عند من أنو كشهد ٗبثلو إسرائيل
 "كمنكقولو  بو، إٲباف فذلك بو كتبشّبه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أبمرعليو السبلـ  عيسى تصديق

ن معجزات القرآف أنو كم. عليو السبلـ موسى كتاب الشاىد قبل ًمن أم قبلو"
كخاصتهم مع حرصهم على   شرح من أحواؿ بِب إسرائيل ما ال يعلمو إال أحبارىم

كتمانو كاالستئثار بو خشية ا٤بزاٞبة ُب ا١باه كا٢بكم فجاء القرآف صادعان ٗبا ال 
كإنو لتنزيل رب العا٤بْب، ﴿قاؿ تعأب  يعلمو غّب خاصتهم ٩با يقصوف منو العجب!

نزؿ بو الركح األمْب، على قلبك لتكوف من ا٤بنذرين، بلساف عريب مبْب، كإنو لفي 
كالكبلـ متصل أبكؿ  ﴾لْب، أكٓب يكن ٥بم آية أف يعلمو علماء بِب إسرائيلزبر األك 
 الكبلـ من السبلـ عليو موسى ٠بعو ٗبا إسرائيل بِب خبلص إٔبلعلو إشارة ك السورة 
 من على كنصرىم كجنوده فرعوف إبغراؽ لكللمي  بتهيئتهم أمرىم كإبٛباـ القدٙب

 العبودية ذؿ إٔب أكصلهم الذم الببلء بطوؿ تطهّبىم بعد الزماف ذلك ُب كأىمان
 علفي  ما هبم علفي  لددىم يَبكوا ٓب إف أبهنمىم اليـو هتديد إٔب إشارة كلو كذلك

 كلوط كصاّب كىود كنوح إبراىيمقـو  اإلىبلؾ الذم ىو سنة من كجنوده بفرعوف
 بتذييل ا٤بكذبْب ا٤بستخلفْب على بو جيء استدالؿ كل تمخي  كلذلك كشعيب

 أبف عليهم تسجيبلن  ﴾مؤمنْب أكثرىم كاف كما آلية ذلك ُب إف﴿ قولو ىو كاحد
 ال ىمأكثر  كلكن ا٢بق يتطلب ٤بن كافية عديدة الرسل كصدؽ الوحدانية آايت
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 كتب ُب كارد القرآف ذكر أف أم ﴾كإنو لفي زبر األكلْب﴿و كمعُب قوليؤمنوف. 
أك العربانية فهذه ألسنة  كأما السراينيةكما تقدـ بيانو...ككلها ابلعربية   األكلْب،

 ابلعربية فسركىا ٍب م الكتب اإل٥بية كفرٌقوىا عليهمشركاء بِب إسرائيل كقد ترٝبوا ٥ب
 أىل كاف3 قاؿ ىريرة أيب عنالبخارم  صحيح ُب جاء كما تشغيبان  اإلسبلـ ألىل

 هللا رسوؿ فقاؿ اإلسبلـ، ألىل ابلعربية كيفسركهنا ابلعربانية التوراة كفيقرؤ  الكتاب
أنزؿ إلينا كما  كما ابهلل آمنا3 كقولوا تكذبوىم كال الكتاب أىل تصدقوا ال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 أهنا ا٤بؤمنْب أـ عائشة عن صحيحو ُب البخارم ركاه ما كيؤيده. اآلية «أنزؿ إليكم
 ابلعربية اإل٪بيل من كيكتب العريب الكتاب يكتب ككاف» 3نوفل بن كرقة ُب قالت

 من فيكتب العربا٘ب الكتاب يكتب ككاف3 »ركاية كُب «يكتب أف هللا شاء ما
 ترٝبها ٍب ابلعربية نزلت الكتب أف كذلك «يكتب أف هللا شاء ما ابلعربانية اإل٪بيل

 لتمكنو العربا٘ب كالكتاب العريب الكتاب يكتب كرقة فكاف العربانية إٔب الكتاب أىل
 ذلك معلبلن  السراينية مبتعل اثبت بن زيد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمركلذلك  ،كاللسانْب الكتابْب من
كا٤بقصود بوصف الكتاب أبنو عريب غرضاف3 . كتابو على اليهود أيمن ال أبنو

 طبقات أعلى ُب أحدٮبا3 التنويو ابلقرآف كمدحو أبنو منسوج على منواؿ أفصح لغة
 النظم كعلو ا٤بعا٘ب كجبللة األلفاظ فخامة مع التكليف عن كأبعدىا العريب اللساف
، ا٤بتناكؿ كقرب الفهم سهولة مع اإلشارة كدقة العبارة ككجازة السبك كرصافة

كاثنيهما3 التوٌرؾ على ا٤بعاندين من العرب حْب ٓب ينتفعوا هبديو فكانوا كمن يسمع 
كبلمان بلغة غّب لغتو، كفيو تقبيح ٥بم حْب أٮبلوا التدبر فيو، كأف كمالو ُب البياف 

 علم أف تعأب أخربكهللا أعلم. ٍب  ال اإلعراض عنواإلفصاح يستأىل العناية بو ك 
كن يأكٓب ﴿ فقاؿ شاؼ كاعتباره كاؼ ذلك أتمل كأف بينة آية إسرائيل بِبعلماء 

عائد إٔب القرآف الكرٙب،  ن"يك" كالضمّب ُب ﴾أف يعلمو علماء بِب إسرائيل ية٥بم آ
ففي  ﴾كإنو لفي زبر األكلْب﴿كُب االستفهاـ تنويو ابلقرآف كحجة على التنويو السابق 

سفر التثنية من كتب موسى عليو السبلـ ُب اإلصحاح الثامن عشر قوؿ موسى3 
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قاؿ ٕب الرب3 أقيم ٥بم نبيان من كسط إخوهتم مثلك، كأجعل كبلمي ُب فمو »
فدؿ ىذا على أمرين؛ األكؿ3 أف بِب إسرائيل من « صيو بوفيكلمهم بكل ما أك 

كال يستقيم أف يكلمهم بغّب لغتهم، « فيكلمهم بكل ما أكصيو بو»العرب لقولو3 
فإف ا٣بطاب « من كسط إخوتك»كالثا٘ب3 أف ىذا النيب من غّب بِب إسرائيل لقولو3 

م ىم أبناء أخ ي أبيهم3 إ٠باعيل لبِب إسرائيل كال يكونوف إخوة ألنفسهم، كإخوهتي
أخي إسحاؽ كىم ٝبيعان من العرب، ككبلـ هللا اجملعوؿ ُب فمو ىو القرآف العريب 

 ما ٫بو على العرب من إسرائيل بِب أف على دليل كىذاا٤بوحىى بو إليو كىو يتلوه...
 قاؿ أحسبو العرب يعِب العراة، ا٢بفاة رأيت إذا»3 البزار عند ا٢بديث ُب كرد

 العراة ا٢بفاة العالة رأيت إذا»3 للبيهقي الصغّب السنن كُب «البنياف ُب يتطاكلوف
 كا٢بق «العرب»3 قاؿ العراة؟ ا٢بفاة العالة ما3 قاؿ «ملوكان  ككانوا البناء ُب يتطاكلوف

كُب إ٪بيل يوحنا قوؿ  .السبيل طلب ٤بن كاضح كالطريق الدليل، أبصر ٤بن الئح
فيعطيكم  -أم الرب  -كأان أطلب من األب »ا٤بسيح ُب اإلصحاح الرابع عشر3 

آخرى ليمكث معكم إٔب األبد...ٍب قاؿ3 فهو ييعلمكم كل  -أم رسوالن  -ميعىزاين 
فلو نزٌلو ابللساف  أهنم من العربكىذا دليل على « شيء كيذكركم بكل ما قلتيو لكم

نو أصبلن كلقالوا3 ما نصنع ٗبا ال نفهمو فيتعذر التذكّب بو، األعجمي لتجافوا ع
 كقينقاع النضّب بِب لساف أف كمعلـو ،مساهنا التعليم لكل شيء ىو تنزيلو بلكىذ

 ال ما كالعلم كالببلغة الفصاحة من كخيرب ا٤بدينة ُب ٥بم ككاف عربيان  كاف كقريظة
 يىقًدر ٓب ذلك كمع ا٤بربزكف الشعراء منهم ككاف توقف إٔب فيو السّبة طالع مىن ٰبتاج
لتأنيث قرأ الشامي بتاء اك . إنساف منهم عارضو كال القرآف ُب الطعن على منهم أحد

٧بموؿ على  كالتأنيث ﴾ةه أف يعلمو علماء بِب إسرائيليآأكٓب تكن ٥بم ﴿كرفع التاء 
3 أكٓب تكن ٥بم القصة ًعلمي علماء بِب عُبكا٤ب "قصة االستخبلؼ"٧بذكؼ تقديره3 

 يقتضي كسياقها اآلايت كنظمإسرائيل بو آية؟ كاالستفهاـ إنكارم توبيخي تقريعي. 
ٌة كالسياؽ ،أهنم من العرب ر   ،لو ساحل ال ١بي  فيو العىـو ٰبسن ال ٩بن الكثّب بو ٲبى
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 اإلماـ قاؿ .القرآف ُب الفهم فواتح أنفع من يستفتحو ٤بن الباب كىذا عنو، ساىْب
 أعلى كأسكنو الرضواف سحائب عهده هللا سقى ا٤بشدإب دمحم الفضل أبو احملقق
 تنظر أنك ىو القرآف ٝبيع ُب اآلايت مناسبات لعرفاف ا٤بفيد الكلي األمر3 ا١بناف
 ا٤بقدمات من الغرض ذلك إليو ٰبتاج ما كتنظر السورة لو سبقت الذم الغرض
 ا٪برار عند كتنظر ا٤بطلوب من كالبعد القرب ُب ا٤بقدمات تلك مراتب إٔب كتنظر
 األحكاـ إٔب السامع نفس استشراؼ من بعويستت ما إٔب ا٤بقدمات ُب الكبلـ
 إٔب االستشراؼ عناء يدفع العليل شفاء الببلغة تقتضي الٍب لو التابعة كاللواـز

 أجزاء ٝبيع بْب الربط حكم على ا٤بهيمن الكلي األمر ىو فهذا عليها الوقوؼ
 كل ُب كآية آية كل بْب مفصبلن  النظم كجو هللا شاء إف لك تبْب فعلتو كإذا القرآف
ا٘ب كلغة العرب أفصح اللغات كأكسعها الحتماؿ ا٤بع .اىػ .ا٥بادم كهللا سورة سورة

فإف ما ُب أساليب نظم كبلـ العرب من التعريض  الدقيقة الشريفة مع االختصار
كالرمز كاإلشارة، كالتقدٙب كالتأخّب، كا٢بقيقة كاجملاز كالكناية، كما ُب سعة اللغة من 
الَبادؼ، كأ٠باء ا٤بعا٘ب ا٤بقٌيدة، كما فيها من احملسنات، ما يلج اب٤بعا٘ب إٔب العقوؿ 

حدل مواد رة إٔب أف ذلك إعربيان لئلشا القرآف كالتعرض لكوف سهلةن متمكنة.
إبراىيم  سيدان شىبىو إليو كيشّبجاء ُب ا٢بديث ا٤بتقدـ،  كما ا٤بوافقة للكتب السابقة

 أيب ىريرة قاؿ3 قاؿركل اإلماـ مسلم عن  فقد السبلـ عليهم كعيسى موسىك 
 رجل فإذا يصلي قائم موسى فإذا األنبياء من ٝباعة ُب رأيتِب كقد»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

 يصلي قائم السبلـ عليو مرٙب ابن عيسى كإذا شنوءة، رجاؿ من كأنو جعد ضرب
 يصلي قائم السبلـ عليو إبراىيم كإذا الثقفي، مسعود بن عركة شبهان  بو الناس أقرب
كشنوءة كثقيف  «فأ٩بتهم الصبلة فحانت - نفسو يعِب - صاحبكم بو الناس أشبو

لتكوف من ا٤بنذرين، بلساف ﴿قبيلتاف شهّباتف من العرب، كيعضد ذلك قولو تعأب 
أم لتكوف من الذين أىنذركا ابللساف العريب على ٫بو ما كرد ُب قولو سبحانو  ﴾عريب

لينذر الذين  كىذا كتاب مصدؽ لساان عربيا كمن قبلو كتاب موسى إماما كرٞبة﴿
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 فيو، اختلف ما على حاكم القرآف أبف ٯبـز كالتصديق ﴾ظلموا كبشرل للمحسنْب
 عيسى هبا تكلم الٍب كاللغة ت هبا صحف إبراىيم كموسىجاء الٍب العرب بلغة فإنو

كا٤بصدؽ3 ا٤بخرب بصدؽ غّبه، كحيذؼ مفعوؿ ا٤بصدؽ  اإل٪بيل، أصحاب كأتباعو
 بِب إسرائيل إشارة إٔب أفلع سورة يوسف كُب مط. ماكيةليشمل ٝبيع الكتب الس

كتنزيل القرآف ابلعربية الٍب ىي  ﴾إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلوف﴿ من العرب
ألنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلساف بِب قينقاع كقريظة كالنضّب، ىو تنزيل لو على قلب سيدان دمحم 

يفهمو كيفهمو قومو، إذ لو كاف أعجميان فبل يكادكف يفطنوف للمعا٘ب كاأللفاظ  
 نطق من أكؿ3 »رضي هللا عنهما عباس ابن خرب بعضهم كاستشكلكيف جرت...

 ُب بكار بن الزبّب ركاه ٗبا حجر ابن اإلسبلـ شيخ كأجاب «إ٠باعيل ابلعربية
 ا٤ببينة ابلعربية لسانو هللا فتق من أكؿ3 »قاؿ حسن إبسناد علي حديث من النسب
 ُب الزايدة ٕبسب ذلك ُب أكليتو فتكوف ا٣بربين بْب ٯبمع القيد كهبذا «إ٠باعيل

 العربية هللا أ٥بمو جرىم من العربية أصل تعلمو بعد فيكوف ا٤بطلقة األكلية ال البياف
3 قطامي بن الشرقي عن ىشاـ ابن حكاه ما ٥بذا كيشهد هبا فنطق ا٤ببينة الفصيحة

. كجرىم ٞبّب كبقااي قحطاف بن يعرب عربية من أفصح كانت إ٠باعيل عربية إف
 ىذه فغّب ٞبّب بقااي عربية كأما القرآف هبا نزؿ الٍب ىي إ٠باعيل عربية3 النحاس قاؿ

 الفصيحة ا٤ببينة فالعربية. األئمة من ٝباعة ماؿ ىذا كإٔب بفصيحة كليست العربية
 لفظ كصار خاصة قريش إٔب صارت ٍب بنوه عنو ككرثها السبلـ عليو إ٠باعيل لغة

 كبغضهم إٲباف العرب حب3 »األطهر ا٣برب ُب جاء كما عليهم ابلغلبة علمان  العرب
 ككسكسة ربيعة ككشكشة ٛبيم عنعنة عن الفصاحة ُب ارتفعت كقريش «نفاؽ
 على العرب لغة تكوف ىذا كعلى. هبراء كتلتلة ضبة كعجرفية قيس كتضجع ىوازف

 الٍب ا٤ببينة الفصيحة العربية اآلخر كالقسم إ٠باعيل، قبل ما إٔب يرجع قسم3 قسمْب
 الكبلـ من لسانو انطلق كبذلك إ٠باعيل هبا لسانو أطلق من كأكؿ القرآف نزؿ هبا
 أف يتبْب كهبذا .فصاحة كأجود معُب كأبْب داللة كأكضح منحى أكسع مذىبو  ُب
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 كىي ا١بنة من آدـ بو نزؿ الذم األكؿ اللساف كىي كجودان  اللغات أسبق العرب لغة
لساف إبراىيم كإسحاؽ ك  كالعماليق كقحطاف كجرىم كٞبّب كجديس كٜبود عاد لساف

نزؿ القرآف كقد  .السبلـ عليو ا٣بليل قبل كانت الٍب ا٤بستخلفة األممكيعقوب ك 
 كفيدٯب ا٤بنافقْب الذين كيفضح يكشفليصحح البناء الذىِب للبشر ك الكرٙب 

 مكييبْب مداخله ا٤بهاـ وفتبادليمن األسوار ك  كفنفذيا٤براكغة ك  يتقنوفا٤بداكرة ك 
خريطة عامة تيبٌْب مسار ا٫برافهم  من خبلؿ رسم مكيقطع الطريق عليه مكمسارهب

س ذلك على كانعكا كاختبلفهم كتفرقهم إٔب فرؽ عديدة كضبل٥بم ُب عقائدىم
كأقاـ ا٢بجة عليهم  ىم سبحانو عناد ا٤بؤببٌْب  األمم الٍب سارت بسّبىم...كقد

كدعاىم إٔب التفكر ككأنو يقوؿ3 إف ىذا القرآف أنزلتو إليكم بلغتكم ال بلغة أجنبية 
عنكم، فأزاح عنهم العلة كدمغهم اب٢بجة، كأخرب أنو لو نزلو على األعاجم ٓب 

  كلو نزلناه على بعض األعجمْب، فقرأه عليهم ما﴿يفهموه ككانوا أجهل الناس بو 
لو نزلناه على غّب العرب من أصحاب اللساف العربم أك ك  أم ﴾كانوا بو مؤمنْب

غّبه ما كانوا بو مصدقْب، فاٮبْب، عارفْب...ٍب أخرب سبحانو عن معرفة علماء بِب 
إسرائيل بو، كٛبىٌكنو ُب قلوهبم أشد التمٌكن، كأخرب عن سابق حيكمو ابلشقاكة 

يـو القيامة، حْب ال عليهم، كصادؽ علمو هبم كأهنم ال يؤمنوف بو حٌب يركا العذاب 
أم ىكذا نوِب  ﴾كذلك سلكناه ُب قلوب اجملرمْب﴿ ، فقاؿينفعهم إٲباف كال ندامة

القرآف ُب قلوهبم لتقـو ا٢بجة عليهم، فإهنم يعرفونو كيفهمونو كيدركوف خصائصو إذ 
كيعاندكف جملرد ا٤بكابرة كالعناد، ال لضعف ا٢بجة كال  كفكإ٭با يكابر  ىو بلغتهم

 العذاب يركا حٌب يؤمنوف ال فيهم عادتو ىذه أف، ٍب بٌْب تعأب للقصور الدلي
 ينذرىم من إرساؿ بعد إالا٤بستخلفْب  من أحدان  يهلك ٓب أنٌو تعأب أخرب ٍباألليم...

أىلكنا من قرية إال ٥با منذركف، ذكرل كما   كما﴿ كتبصرة ٥بم ذكرل كجل عز وعذاب
 ليكوف أم ﴾الشياطْب بو تنزلت كما﴿ بقولو عن القرآف اللبس نفىٍب  ﴾كنا ظا٤بْب

 الك  يصح ال أم ﴾ينبغي ٥بم كما يستطيعوف كما﴿ أحبلـ أضغاث أك كهانة أك سحران 
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 كما األمْب، الركح يتلقاه أف الشأف الذم تعأب هللا كبلـ تلقي ٥بم يستقيم
 ٛباـ فبينهما كا٥بلكة الشر مادة مألهن ﴾إهنم عن السمع ٤بعزكلوف﴿ تلقيو يستطيعوف

أحبار بِب  تقلدتو الذم الشرؾ دين أبطل ا١بواب ىذا ذكر ٤با تعأب إنو ٍب، تباينلا
الرأس ليكوف ذلك أدعى لقبوؿ  ٖبطاب ابتدأك ابألكاذيب  عليو كانضلت إسرائيل

 من لكل الكبلـ كىذا ﴾فبل تدع مع هللا إ٥بان آخر فتكوف من ا٤بعذبْب﴿األتباع فقاؿ 
 ا٤بباينة غاية ُب أنو ليعلم كمغزاه كمقصده معناه تدبره على ا٢بث ُب القرآف ٠بع

كأنذر عشّبتك ﴿ قولو عليو كليعطف كأحوا٥بم للمقربْب كا٤ببلءمة كضبل٥بم للشياطْب
 يثمر عما ا٣ببلئق لكف النذارة بو األعظم ا٤بقصودقاؿ اإلماـ البقاعي3  ﴾األقربْب
 ،كلهم حنفاء كانوا أف بعد دينهم عن اجتالوىم الذين الشياطْب اتباع من ا٥ببلؾ
 األبعد أنفة من كيكسر األكٔب ابب من لغّبىم اإلنذار يفهم األقربْب كإنذار

 حق اآلية هبذه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاـ كلقد األقرب مسلك بو سلك ألنو يكره ٗبا للمواجهة
كالرب  الوجو كبسط الكلمة لْبك  ابلتواضع السبلـ عليو نبيو تعأب أمر ٍباىػ.  .القياـ
 تؤنس الٍب ابلصفات جاء ٍب أموره كل ُب عليو ابلتوكلكأمره  االستعارة سبيل على

 ما كأنو العا٤بْب رب من تنزيل الوحي أف تعأب ذكر ك٤بٌا ،كالرٞبة العزة كىي ا٤بتوكل
 ىل﴿أحواؿ الذين تنزؿ عليهم فقاؿ  معرفة إٔب النفس تشوفت الشياطْب؛ بو تنزلت
 كأكثرىم السمع يلقوف أثيم، أفاؾ كل على تنزؿ الشياطْب، تنزؿ من على أنبئكم

 ما يقولوف كأهنم يهيموف، كاد كل ُب أهنم تر أٓب الغاككف، يتبعهم كالشعراء كاذبوف،
 حسينى  شيطاانن؛ للشاعر أف يزعموف كانوا ٤بٌا أهنم الشعراء ذكر كمناسبة ﴾يفعلوف ال
 للطعن كا٣بداع كالتمويو الكذب من كتبهم ُب نظموه ما كبْب القرآف بْب يقارف أف
كالشعراء ىم كهنة بِب ...ذلك على دليل أدؿ ابلشعراء السورة كتسمية! القرآف ُب

 ىم3 قاؿ عباس ابن عنإسرائيل يتبعهم غواة الناس كمردة الشياطْب. ركل الطربم 
 أم الضبللة كىي ابلغواية ا٤بتصف3 كالغاكم .كاإلنس ا١بن ؿبٌل ضي  يتبعهم الكفار
بىعهم﴿ كقرئ. كاألذل الفسق ُب الراغبوف كالبطالة الضبللة أىل يتبعهم  على ﴾يتػٍ
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 كا٤بذاىبا٤بتخالفة األدايف  ُب لذىاهبم ٛبثيل فيو كا٥بيـو الوادم كذًكري . التخفيف
 فانْبأب القبيح كٙبسينهم ا٢بسن كتقبيحهم ا٥بدامة الفكرية كالتياراتا٤بتصادمة 

 من مسلك كل كُبيهيموف،  الفسوؽ كا١بداؿ شعاب من عبشً  كل في، فالكبلـ
 تيو ُبك  ،يعمهوف كالسفاىة الطغياف سباسب ُبك  يسلكوف، كالضبلؿ الغي مسالك
 تعأب هللا إف ٍب ا٤بسلمْب. ٛبزيقك  ،الدين ُب القدح ديدهنم ،يتيهوف كالوقاحة الصلف

 ا٤بوصوفْب عنهم استثُب الفرؽ ٥بذا بياانن  الذميمة األكصاؼ هبذه الشعراء كصف ٤با
3 كاثنيها ﴾إال الذين آمنوا﴿ قولو كىو ظاىران كابطنان  اإلٲباف3 أحدىا3 أربعة أبمور
كعملوا ﴿ قولو كىواإلٲباف  لدعواىم تصديقان  كأفعالو الشكر قواؿأ من الصاّب العمل

 كىو ا٢بق إٔب ا٣بلق كدعوة كالنبوة التوحيد ُب شعرىم يكوف أف3 كاثلثها ﴾الصا٢بات
 نصرةانتقامان منهم ك  كقتا٥بم ا٤بشركْب على الرد3 كرابعها ﴾هللا كثّباكذكركا ﴿ قولو

 كختم الظا٤بْب كعيد إٔب انتقل ٍب ﴾كانتصركا من بعد ما ظلموا﴿ قولو كىو للمؤمنْب
كسيعلم الذين ظلموا ﴿كهتديدىم كترىيبهم من التمادم ُب ضبل٥بم  إبنذارىم السورة

صلى هللا عليو بو  أرسل ما قبوؿ عن كتكربىم تكذيبهملفرط  ﴾أم منقلب ينقلبوف
 من ابلرسالة اختص كألنو تعأب هللا بتوحيد جاء ألنو كذبوه إ٭با كأهنم كآلو كسلم

 القرآف كصف ُب بعدىا كاتصل أك٥با على آخر السورة انعطف قدو...دكهنم
 للخبلئق بينة كآية للعا٤بْب ىدل األمْب النيب على أنزلو من فسبحاف ا٤ببْب كالكتاب

 عليها تقطعت الٍب الببلغة بصفة الكتب بْب من ٨بتصان  الدين يـو إٔب ابقية أٝبعْب
 كجوه على فيو الناظر فكاف رح،القي  ا١بياد خطا عنها ككنت السبق، العتاؽ أعناؽ

 كسهم أثلج، يقينو صدر يكوف حٌب أعرؼ، كلطائفو كأبسراره أكقف، اإلعجاز
 ﴾عربيان لعلكم تعقلوف قرآانن  أنزلناهإان ﴿، قاؿ تعأب ُب سورة يوسف أفلج احتجاجو

 عن يسأؿ أف سائلكل ﴾عربيان لعلكم تعقلوف قرآانن  جعلناهإان ﴿ككرد ُب سورة الزخرؼ 
 ذكر؟ ما غّب ُب كمعُب لفظان  اآليتْب ُب الوارد التفاؽ التخصيص ىذا موجب

 عليو قصصو لذكر توطئة كانت ٤با يوسف سورة آية فأ3 عنو كهللا أعلم كا١بواب
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 بعجيب يعرؼ ٩با آخرىا ُب بو أعقب ما إال ذلك غّب السورة تتضمن كٓب السبلـ
 من فةكمعرٌ  أٛبو، ذلك من موفية السورة ىذه هللا أنزؿ، غيبان  كاف ما تضمنتو ما

 القصص ذلك يتلق ٓب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  نبينا أف ا١بميع ليعلم كأعمو، أكملو كمؤدية قصصو
 معلمان  كآية قصصان  فكاف نبأ، منو عندىم يكن ٓب إذ أىل الكتاب من أحد من

 فالتعبّب ،بو كالعناية اللطف مزيد إظهارك  السبلـ،الصبلة ك  عليو رسالتو بصحة
 االعتبار آبم أعقبت بل أخبار على تنب فلم الزخرؼ آية كأمابٌْب،  ىنا ابإلنزاؿ

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أف كنتم قوما ﴿ تعأب قاؿ كالتذكار التنبيو ُب كالتلطف
 االعتبار ذاى ٫بو على السورة آم أكثر مضت ٍب التلطف، أعظم كىذا ﴾مسرفْب

 ملحقان " صّب" ٗبعُب كوهنا" جعل" أقساـ ُب هللا رٞبو سيبويو ذكر كقد، يناسبو كما
 فا٤براد ،كتصيّب انتقاؿ كذلك خزفان، الطْب جعل3 مقو٥ب كمنو كأخواهتا بظننت ٥با

 آبايتو كا٤بعتربكف بو كا٤بنبهوف كنوران  ىدل معتربان  الكتاب جعل -كهللا أعلم  - ابآلية
 كجودىم، بعد مشاىدة بو خطاهبم صح كإ٭با العدـ تقدمهم ٨بلوقوف بو ا٤بخاطبوف

 ا٣ببّب، ا٢بكيم كبلـ كا٢بدكث التغيّب عن كجل التصيّب، حا٥بم ابنتقاؿ فصح
 كضح كبذلك فينفد، ٤بخلوؽ صفة كال فيبيد ٗبخلوؽ ليس قدٙب سبحانو موفكبل
 األخرل اآلية يناسب كال ذلك غّب ىنا يناسب ال كأنو كمسوغو ىنا ا١بعل معُب
أىل  مشعر أبف ﴾لعلكم تعقلوف﴿قولو ك  .ٯبب ما على كل فجاء اإلنزاؿ غّب

 قاؿ3 قاؿ أمامة أيب عن الطربا٘ب ركلأم ليسوا من أىل العقل.  ٓب يعقلوا الكتاب
 فأدبر، أدبر،3 لو قاؿ ٍب فأقبل، أقبل،3 لو قاؿ العقل هللا خلق ٤با»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 كبك أعطي كبك آخذ بك! منك إٕبٌ  أعجب خلقان  خلقت ما كعزٌب3 فقاؿ

كلكوف العقل كالعقل ٧بلو القلب كشعاعو متصل ابلدماغ،  «العقاب كعليك الثواب
، كا٤بدار الذم تدكر عليو شؤكف الدنيا كالدين، سر  هللا األعظم، كعآبى ا١بمع األكـر

كا٤بنار األكضح الذم يفرؽ بو الشك عن اليقْب، كلعظم شأنو ركم عن األمّب 
 الكرار، ابن عم ا٢ببيب ا٤بختار، سيدان اإلماـ علي ا٤برتضى هنع هللا يضر أنو قاؿ3
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 منك كما تشػػػػػػػػػػػػػػػعردكاؤؾ فيك كمػػػا تبصر ... كداؤؾ 

 كتزعم أنك جـر صغّب ... كفيك انطول العآب األكرب

 من إماـ العقبلء كسيد العلماء النيب األعظم كالرسوؿ األكـر تعأب هللا بعث كقد
 العرب سبحانو ا٤بؤب فشٌرؼ...عربيان  قرآانن  عليو كأنزؿ عربيان، لسانو كجعل العرب،

 يزؿ كٓب بلساهنم كتابو كأنزؿ أنفسهم من رسوالن  فيهم بعث إذ األمم من غّبىم على
 الذكر، أشرؼ هبم كبلغ الفخر، ٥بم رفع حٌب أنفسهم، ُب كحباؤىم فيهم هللا حباء
 يـو إٔب كفاجرىم برىم بْب خبلفتو كجعل الدىر، على الدنيا ٗبلكهم ٥بم كختم

 مسلم اإلماـ أخرج...بفسادىم كتفسد بصبلحهم تصلح تبع، ٥بم فاألمم ا٢بشر،
من  بقي ما قريش ُب األمر ىذا يزاؿ ال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا عمر بنعبد هللا  عن

 كرد ما ٫بو على لغّبىم عقدىا ٯبوز ال بقريش ٨بتصة ا٣ببلفة أف يعِب «اثناف الناس
مسند البزار3  ُب قولو لو كيدؿ «الشأف ىذا ُب لقريش تبع الناس»3 الصحيحْب ُب
 كُب. بعدىم كمن الصحابة إٝباع انعقد ىذا كعلى «موىاقدَّ تى  كال قريشان  قدموا»

 اثنا عليكم يكوف أك الساعة تقـو حٌب قائمان  الدين يزاؿ ال»3 مسلم اإلماـ صحيح
 نقباء كعدة عشر اثنا»3 أٞبد اإلماـ عند ركاية كُب «قريش من كلهم خليفة عشر

 .«إسرائيل بِب
 وعربي؟ءأعجمي 

بذكر كتاب عريب مفصل لقـو من العرب ٓب ٱبرج عن ٭بط  افتتحت سورة فصلت 
 الذين ذـ عليو كفرٌع ﴾لقـو يعلموف قرءاانن عربيان كتاب فصلت آايتو ﴿ كبلمهم
كقد جعل تعأب ا٢بكم  ﴾يسمعوف ال فهم أكثرىم فأعرض﴿ عنو أعرضوا

لك ا١بربم ُب قـو من بِب 
ي
إسرائيل يتكلموف بلساف عريب كاالستخبلؼ ُب مرحلة ا٤ب

ليقيم ا٢بجة عليهم، كمن إعجاز القرآف أنو يعاِب ركاسب ا١باىلية ُب كل عصر 
بنفس اللفظ القرآ٘ب ٍب تتكرر مواقف ا٤بشركْب، فكما اعَبض ا٤بشركوف القيدامىى 
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ا٤بشركوف ا١بيدد موقفهم  على ىذا الكتاب الذم خاطبهم بلساهنم، فكذلك يقف
كا٤بعُب3   ﴾ناه قرآان أعجميا لقالوا لوال فصلت آايتو ءأعجمي كعريبكلو جعل﴿ العنيد

كيف ك اللفظ أعجميان كا٤بخاطب عربيان أم كيف يكوف  مي كعريبكيف يلتقي أعج
ييلقى لفظ عريب إٔب ٨باطب أعجمي؟ إذ أف مبُب اإلنكار على تنافر حالٍب الكتاب 

جاء عربيان  لوال 3وا عليو كقالواكا٤بكتوب إليو! فلو جعلو هللا قرآانن أعجميان العَبض
العَبضوا  لو جعل بعضو أعجميان كبعضو عربيان كذلك ، ك حٌب نفهموفصيحان مفصبلن 

أك إٔب  أعجمي ككذلك الكتب السابقة لو نزلت بلسافءأعجمي كعريب؟  3كقالوا
 ألحكامها فهمهم يكوفك  الفرقة أشد إٔب كيؤدم ا٤بقصود ٥بذا منافيان  لكافأعاجم 
كتؤدم هبم  أقرب، كا٣بطأ الغلط إٔب كيكونوف ،أصعب حقائقها على ككقوفهم

ما  نفهم ال3 األلسنة اختبلؼ عند قالوا لرسو٥بم رٗباكالتحريف، ك  التنازع إٔب ٝبةالَبا
 نفقو ماالسبلـ3  عليو شعيب ـوق قاؿ فقد اللغات اتفاؽ مع ذلك قالوا إذ نزؿ،
 خبلؼ على كاف لو فكيف بلساهنم ٱباطبهم السبلـ عليو ىو ىذا !تقوؿ ٩با كثّبان 
 كأقطع أقرب، كظهر أف نزكؿ الكتب ابلعربية ا٤بنكرين على الدليل انتهض؟ فذلك
كحاصل معُب اآلية3 أهنا تؤذف بكبلـ مقدر داخل ُب صفات اإلسرائيليْب.  لعذر

القرآف، كىو أنو بلساف عريب بلغة من استخلفهم هللا ُب األرض إٛبامان ٥بديهم 
فاآلية تبْب طريقتهم ُب التعنت كا٤براء  كتعللوا ابلتعٌلبلت الباطلة،توا فتعن

كا١بدؿ...كا٢بقيقة الٍب ٚبلص من كراء ىذا ا١بدؿ ىي أف ىذا الكتاب ىدل 
للمؤمنْب كشفاء، فقلوب ا٤بؤمنْب ىي الٍب تدرؾ حقيقتو فتهتدم بو كتشتفي، أما 

قرآف على آذاهنم كعلى أىل القسوة كا١بفاء كالكرب كغلظ القلوب فيثقل ىذا ال
قلوهبم فبل ٚبالطها بشاشة ىذا الكتاب كنداءاتو كىواتفو، كما تقدـ ُب حكاية 

كقالوا قلوبنا ُب أكنة ٩با تدعوان إليو كُب آذاننا كقر كمن بيننا كبينك ﴿قو٥بم 
م ٱبافوف منو ألنو ، ٍب إهنالعتاب كحسرة ا٢بجاب إسداؿ من ابهلل نعوذ ﴾حجاب
ال تسمعوا ٥بذا ﴿فيقولوف  تهم كٱباطب فطرهتم كيكشف آتمرىمكيىذكير آ٥بيىٍذكيرىم 
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كإذا تتلى عليهم آايتنا ﴿ألنو مشتمل على شتمهم، كنظّب ىذا قولو تعأب  ﴾القرآف
كقد جاء ىذا  ﴾بينات قاؿ الذين ال يرجوف لقاءان ائت بقرآف غّب ىذا أك بدلو

كاف األمم الغابرة ألهنم يريدكف االعَباض منهم تعقيبان على ذكر االستخبلؼ ُب م
قرآانن ال يتعرض ٥بم كال يكشف إجرامهم كال يناؿ من آ٥بتهم كشركائهم...كقد 

 ٍبأنذرىم تعأب بصاعقة كصاعقة عاد كٜبود تناسب شناعة جرمهم كقبح ذنبهم، 
 ك٤با عليهم يستولوف ا١بن غواة من كأصحاابن  أخداانن  ٥بم ىيَّأ تعأب أنو بتبياف أتبعو
كبشرىم ابلربوبية  تعأب لو أقركا الذين ا٤بؤمنْب ذكر أتبعو ابلربوبية، كفرىم ذكر

إف الذين قالوا ربنا هللا ٍب استقاموا ﴿ هم ابلتثبيت كا٤بدد كالتأييدبنزكؿ ا٤ببلئكة علي
ركل  ﴾تتنزؿ عليهم ا٤ببلئكة أال ٚبافوا كال ٙبزنوا كأبشركا اب١بنة الٍب كنتم توعدكف

 ايقاؿ3  عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر سيدان عن نوادر األصوؿالَبمذم ُب 
 فقالوا يستقيموا فلم هللا  ربنا  قالوا  اليهود إف» 3قاؿ؟ اآلية هبذه ذكرؾ ما هللا رسوؿ

 ُب فقالوا يستقيموا فلم هللا  ربنا  قالوا  النصارل كإف ،قالوا ما السبلـ عليو عزير ُب
كركل ابن ا٤ببارؾ  «يشركوا فلم استقاموا ٍب هللا  ربنا  قالوا  أمٍب كإف ،قالوا ما ا٤بسيح

 "استقاموا ٍب هللا  ربنا  قالوا  الذين إف" اآلية ىذه تبل ا٣بطاب بن عمر أف الزىرم عن
 الصديق بكر أيب كعن «الثعالب ركغاف يركغوا كٓب بطاعتو هلل كهللا استقاموا3 »قاؿ
كعن ابن  «بشرؾ إٲباهنم يلبسوا كٓب غّبه إلو إٔب يلتفتوا فلم استقاموا3 »قاؿ أنو

3 ىو السيد  «هللا إال إلو ال أف شهادة على استقاموا3 »قاؿعباس أنو   ا٤بالككالرب 
ًلك ا٤بًلك التاـ

ى
لك ا٤بنفرد كا٤ب

ي
، استحق ذلك ألنو سبحانو خلق العباد كسٌواىم اب٤ب

كثّبة غّب متناىية من حْب كقاـ على تربيتهم كرعايتهم، ككجوه تربية هللا لعباده  
 ال كمناف ييضاىى، ال رب من فسبحانو ،أخرجهم من العدـ إٔب حْب رجوعهم إليو

 مراسم إقامة كعن سإبوف، جوده ٕبر تيار ُب ك٫بن ،ييستقصىى كال كرمو ٰبصى
. أخرج ابن ماجو كالَبمذم كالدارمي عن سفياف بن عبد هللا الثقفي قاصركف شكره

كقد  «قل ريب هللا ٍب استقم»قاؿ3 قلت3 اي رسوؿ هللا حدثِب أبمر أعتصم بو، قاؿ3 
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ٲبة من بياف عظيم القرآف العريب كجبللة قدره ما ال يوجد كر تضمنت ىذه السورة ال
ر العقوؿ أبكؿ كىلة! فبل ٯبوؿ ُب كىم ُب غّبىا من أقراهنا كما أهنا ُب الفصاحة تبه

 ؼ.العريب الفصيح إٔب معارضة بعض آيها أدٗب تشوٌ 

 تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة

 ال يوجد لو ذكر ُب الكتب اإل٥بية كاآلاثر النبوية ة كمستعربةتقسيم العرب إٔب عارب
ىو  فا٤بستعربتهم بيكعر  ُب أشعار العرب الذين كانوا يفتخركف أبنساهبم ردي كٓب

كالـز ىذا  !عند العرب كسبة عيب كشْبكىذا  الداخل ُب العركبة من بعد عجمة
األعجب من ك  !كعرب اليمن مستعربوف قريشان ك  إ٠باعيل عليو السبلـ التقسيم أف

 !مة إبراىيمم إ٠باعيل العربية من جرىم دليل على عجتعل   ىذا أف ٯبعل بعضهم
قصد بو أىل الكتاب تركيج  القرآف دالئلكب مردكد بشواىد اآلاثرىو قوؿ ك 

كاف عربيان فإنو عليو السبلـ   إبراىيم فمزاعمهم أف كتبهم ٓب تنزؿ ابلعربية! كا٢بق أ
 عنو امرأتو سأؿ إ٠باعيل ٯبد ٓبك لبلد األمْب ُب ا جاء يطالع تركتو٤با عليو السبلـ 

 ُب ٫بن بشرٌو  ٫بن 3فقالت كىيئتهم عيشهم عن سأ٥با ٍب لنا يبتغي خرج3 فقالت
 يغّب لو كقوٕب السبلـ عليو فاقرئي زكجك جاء فإذا3 قاؿ إليو، فشكت كشدة ضيق
3 قالت أحد؟ من جاءكم ىل3 فقاؿ شيئان  آنس كأنو إ٠باعيل جاء فلما اببو، عتبة
أاٌن  فأخربتو عيشنا كيف كسألِب فأخربتو عنك فسألنا ككذا كذا شيخ جاءان نعم،

 السبلـ عليك أقرأ أف أمر٘ب نعم،3 قالت بشيء؟ أكصاؾ فهل3 قاؿ كشدة، جهد ُب
 فطلقها أبىلك ا٢بقي أفارقك أف أمر٘ب كقد أيب ذاؾ3 قاؿ اببك، عتبة غّب كيقوؿ
 أبمر، أمر٘ب هللا إف إ٠باعيل3 اي قاؿ٤با جاء ُب ا٤برة األخّبة  ٍبأخرل... منهم كتزكج

 أف أمر٘ب هللا فإف3 قاؿ كأعينك،3 قاؿ كتعينِب؟3 قاؿ ربك، أمرؾ ما فاصنع3 قاؿ
 رفعا ذلك فعند3 قاؿ حو٥با، ما على مرتفعة أكمة إٔب كأشار بيتان  ىنا ىا أبِب

 البناء ارتفع إذا حٌب يبِب كإبراىيم اب٢بجارة أيٌب إ٠باعيل فجعل البيت من القواعد
 كٮبا ا٢بجارة يناكلو كإ٠باعيل يبِب كىو عليو فقاـ لو فوضعو ا٢بجر هبذا جاء
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كالقصة ركاىا البخارم بطو٥با ُب  "العليم السميع أنت إنك منا تقبل ربنا"3 يقوالف
سلمة من حديث  ركل البخارم أيضان ك ...ن عباس رضي هللا عنهماصحيحو عن اب

ارموا » 3على قـو من أسلم يتناضلوف ابلسوؽ فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخرج رسوؿ هللا هنع هللا يضر قاؿ3 
ب ٲبانية قحطانية، كقد بوٌ عربية كأسلم قبيلة  «أابكم كاف راميان بِب إ٠باعيل فإف 

كىذا ظاىر  "ابب نسبة اليمن إٔب إ٠باعيل"3 بقولو اإلماـ البخارم ٥بذا ا٢بديث
فتلك أمكم اي بِب » 3ُب قصة ىاجر حيث قاؿ كىو ٱباطب األنصارأيب ىريرة قوؿ 

 كشعيب صاّبك  ىود3 العرب من كأربعة»كأما حديث أيب ذر هنع هللا يضر3  «ءماء السما
 ا١برح أئمة من كاحد غّب فيو تكلم قدك  ىشاـ بن إبراىيمففي إسناده  «كنبيك

 ا٢بقك اآلايت كاألخبار السابقة... عمـو كىو منو أقول ىو ام كيعارضو ،كالتعديل
كقد اختلف  مأخوذ عن أىل الكتاب تقسيم العرب إٔب عاربة كمستعربةمصدر أف 

من ىذه ا٤بكيدة ُب صحة ىذا التقسيم لكنهم غفلوا عن الغاية األساسية  البعض
ل عليو ة إ٠باعيكبحوؿ عر  يل فقد ظل النقاش ٧بتدمان ة بِب إسرائبيالٍب تتعلق بعر 

 يو السبلـ كىذا دأب أىل الكتابة إبراىيم علركبالسبلـ كغفل الناس عن ع
رفوف العلماء عن ا٤بسائل ا١بوىرية إٔب  كعادهتم مسائل أخرل اثنوية فتصّب ا٤بسألة ٰبى

خبلفية ٯبوز فيها القوؿ كنقيضو! كيتحقق القصد فّبتفع ا٢برج الذم كقع بسبب 
كابلتإب بنو  عربيان  ٓب يكنُب األذىاف أف إبراىيم  كيثبت مستعربوف هنمأباهتاـ قريش 

أنظار  صرؼ ا٢برص علىكقد حرص بنو إسرائيل أشد  من العرب! إسرائيل ليسوا
 األعاجم من الرـك كالفرس كأخبلط األمم ا٤بتهودة ٍب إٔب عنهم كتوجيهها لمْبا٤بس

ِب إسرائيل ال عبلقة ٥بم ابلعرب! ككأف ب اإلسرائيلي! ركَّجوا ٤بصطلح الصراع العريب
ركم عن قد أنو صراع إ٠باعيلي إسرائيلي حوؿ االستخبلؼ ُب األرض، ك  كا٢بق

أبو ايسر بن أخطب حيي بن أخطب ك  فكا"3 أنو قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما
ككاان جاىدين ُب رد الناس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإذ خصهم هللا برسولو  من أشد يهود العرب حسدان 

 ."عن اإلسبلـ ما استطاعا
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 عقيدة التجسيم والتشبيه والحلول واالتحاد

 الصبلة عليو عيسى رفع ٤با أنو القرظي كعب بن دمحم عن ذكر العبلمة األلوسي
 فقاؿ ؟عيسى ُب تقولوف ما3 فقالوا إسرائيل بِب علماء من طائفة اجتمع السبلـ
 أف أتعلموف3 فقاؿ ال،3 فقالوا تعأب؟ هللا إال ا٤بوتى ٰبيي أحدان  أتعلموف3 أحدىم

 األكمو يربئ أحدان  أف أتعلموف3 فقاؿ، ال3 فقالوا تعأب؟ هللا إال الغيب يعلم أحدان 
 حقيقة أم كصفو ىذا مىن إالتعأب  هللا فما3 قاؿ، ال3 قالوا تعأب؟هللا  إال كاألبرص

 ﴾لقد كفر الذين قالوا إف هللا ىو ا٤بسيح ابن مرٙب﴿كعلى ىذا قولو تعأب  .فيو اإل٥بية
 ا٣بالق اب٤بخلوؽ تشبيههم من بِب إسرائيل عقيدة حاؿ حكاية على جار كذلك
 توىم الٍب كاألخبار اآلايتكيتبعوف  نصوص الشرع ُب التحيل يرتكبوف كانوا فلذلك
 هللا أفابلقوؿ ابلتجسيم كالتشبيو ك  مؤلل كتبهم، ك الضعيفة العقوؿ أىل عند التشبيو

جالس على عرشو بذاتو! كقو٥بم ُب كتاب فتح اجمليد حاكْب اإلٝباع كما ىو 
 أٝبع عادهتم ُب التحريف كالكذب على علماء اإلسبلـ كالكذب ُب النقل3

 سفر ُب كقو٥بمك بذاتو.  عرشو على استول هللا أف على السنة أىل من ا٤بسلموف
كللرد كالشر.  ا٣بّب يعرؼ منا كواحد صار قد اإلنساف ذا ىو الرب كقاؿ 3التكوين

علماء اإلسبلـ توضح سفو القـو كخيانتهم كافَباءىم عليهم نذكر ٝبلة من أقواؿ 
 العرش على بذاتو استول تعأب هللا أف زعم منكتيثبت أف  ككذهبم كجرأهتم على رهبم

 ا٤بشاهبة بظاىرىا توىم الٍب اآلايتُب  السلف ٤بنهج ٨بالف ٦بسم ٧بدد مشبو فهو
 قاؿ كلذا" جاءت كما أمركىا" 3كىي مستفيضة مشهورة ذلك ُب السلف فقاعدة

 أف للبشر ٱبطر كما ال. أم للبشر ٱبطر كما ال أخرب كما استول3 ٞبدأ ماـاإل
 كما "استول العرش على الرٞبنكقاؿ اإلماـ مالك3 " .عرشو على بذاتو يستوم
. كقاؿ ابن عساكر الدمشقي مرفوع عنو ككيف كيف،3 يقاؿ كال نفسو،بو  كصف

ُب كتابو تبيْب كذب ا٤بفَبم ُب حق هللا تعأب3 كاف كال مكاف فخلق العرش 
 كالكرسي كٓب ٰبتج إٔب مكاف كىو بعد خلق ا٤بكاف كما كاف قبل خلقو. كقاؿ
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اإلماـ جعفر بن دمحم الصادؽ عليو السبلـ3 من زعم أف هللا تعأب ُب شيء أك من 
شيء أك على شيء فقد أشرؾ ألنو لو كاف على شيء لكاف ٧بموالن كلو كاف ُب 
شيء لكاف ٧بصوران كلو كاف من شيء لكاف ٧بداثن كهللا يتعأب عن ٝبيع ذلك. 

 ركافكاأل كالغاايت ا٢بدكد عن هللا تعأب 3الطحاكم جعفر بوأ ماـاإل قاؿك 
كقاؿ اإلماـ أبو  .الست كسائر ا٤ببتدعات ا١بهاتكاألعضاء كاألدكات كال ٙبويو 

حنيفة ُب الفقو األبسط3 كاف هللا تعأب كال مكاف قبل أف ٱبلق ا٣بلق ككاف هللا 
كقاؿ هنع هللا يضر3 من قاؿ ال تعأب كٓب يكن أين كال خلقه كال شيء كىو خالق كل شيء. 

عرؼ هللا أُب السماء ىو أـ ُب األرض فقد كفر! ألف ىذا القوؿ يوىم أف للحق أ
كقاؿ اإلماـ الغزإب ُب قواعد مكاانن، كمن توىم أف للحق مكاانن فهو مشبًٌو. 

العقائد3 تعأب هللا عن أف ٰبويو مكاف كما تقدس عن أف ٰبده زماف بل كاف قبل 
كاف. كقاؿ اإلماـ النوكم ُب شرحو   خلق الزماف كا٤بكاف كىو اآلف على ما عليو

على صحيح مسلم3 إف هللا تعأب ليس كمثلو شيء كإنو منزه عن التجسيم 
إنو  3الشافعي ماـاإل قاؿكاالنتقاؿ كالتحيز ُب جهة كعن سائر صفات ا٤بخلوؽ. ك 

تعأب كاف كال مكاف فخلق ا٤بكاف كىو على صفة األزلية كما كاف قبل خلقو 
كقاؿ الشيخ األكرب ٧بيي ا٤بكاف ال ٯبوز عليو التغيّب ُب ذاتو كال التبديل ُب صفاتو. 

3 إذا أردت أف تتحقق أف فوقيتو ليست فوقية مكانية كإ٭با ا٢باٛبي بن العريبالدين 
كاف هللا كال شيء »الربوبية للعبودية فتفكر ُب حديث3 ىي الفوقية ا٢بقيقية بقهر 

كٓب يتجدد لو ٖبلقو للسماكات علو كال ٖبلقو لؤلرض نزكؿ كال ٖبلقو للعرش  «معو
 3االلتزاـ بداللة يفيد عرشو على بذاتو استول هللا فأ اىػ. كزعمهماستواء. 

 .بذاتو عليو استول الذم العرش حده ألف ٧بدكدان  تعأب هللا كوف -١

 .العرش أسفلو الشيء كىذا شيء ُب ٧بصوران  تعأب هللا كوف -٢
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 على بذاتو استول كمن عرشو على بذاتو استول ألنو ٧بموالن  تعأب هللا كوف -٣
 .بداىة لو حامبلن  الشيء كاف شيء

 .كعمق كعرض طوؿ لو ما ا١بسم ألف جسمان  تعأب هللا كوف -٤

 طوؿأ كأ منو قلأ كأ العرش بقياس ماإ فهو القياس يفيد "بذاتو" قو٥بم فأ شك كال
 بْب كاب٤بقارنة .كلو ذلك عن تعأب هللا جل كا١بسمية الطوؿ يفيد ىذا ككل !منو

 فأ ٪بد ،عرشو على بذاتو استول هللا فإ 3كقو٥بم ،مرٙب ابن ا٤بسيح ىو هللا فإ قو٥بم3
 بداللة كا٢بصر كا٢بد كالتشبيو التجسيم أفاد مرٙب ابن ا٤بسيح ىو هللا فقو٥بم3 إ
 لكا٤بؤدَّ  ،االلتزاـ بداللة ذلك أفاد عرشو على بذاتو استول هللا فإ 3قو٥بمك  ،ا٤بطابقة

فهذه عقيدهتم،  .اب٤بخلوؽ وتشبيهتصوير ا٣بالق ك  كىو تعأب ابهلل كالعياذ كاحد
كيركف أهنم أىل الكتاب كالسنة! كيكٌفركف غالب علماء األمة ٍب يعتزكف إٔب اإلماـ 

بقولو  التذكرة ُب الفارسي علي أبو كاستدؿ أٞبد بن حنبل هنع هللا يضر كىو منهم برمء.
 ا٤بشبهة تكفّب على «ا٤بصوركف  القيامة يـو هللا عند عذاابن  الناس أشد إف» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هلل أف يعتقدكف الذين أم "ا٤بصوركف" بقولو ا٤براد كأهنم عليهم ا٢بديث فحمل
كما  خلقو ُب كجل عز هللا مضاىاهتم كيلحق بذلك ٫بتهم الصور كقلت3  .صورة

 .ىو مشهور ُب بيعهم ككنائسهم

 بْب كصراع ،العقيدة كا٤بنهجعلى  حرب ىي إ٭بابيننا كبْب أىل الكتاب رب كا٢ب
بل بد أف تكوف ىناؾ أمة تقف ُب مواجهة األئمة ا٤بضلْب تثبت ف! كالباطل ا٢بق

كلتكن منكم أمة يدعوف إٔب ا٣بّب كأيمركف ﴿، قاؿ تعأب الثوابت كتعيد راية التوحيد
كمن أنكر ا٤بنكرات التجسيم كالتشبيو، كمن أفضل  ﴾اب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر

ا٤بعركؼ التوحيد كالتنزيو. قاؿ اإلماـ العز بن عبد السبلـ ُب كتابو ملحة االعتقاد3 
كمذىب السلف إ٭با ىو التوحيد كالتنزيو دكف التجسيم كالتشبيو كلذلك ٝبيع 

بتدعة قد ا٤ببتدعة يزعموف أهنم على مذىب السلف...كٓب تزؿ ىذه الطائفة ا٤ب
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كيسعوف ُب  كلما أكقدكا انرا للحرب أطفأىا هللا﴿ضيربت عليها الذلة أينما ثقفوا 
ال تلوح ٥بم فرصة إال طاركا إليها كال فتنة إال  ﴾األرض فسادا كهللا ال ٰبب ا٤بفسدين

أكبوا عليها، كأٞبد بن حنبل كفضبلء أصحابو كسائر علماء السلف برآء إٔب هللا 
3 أانس قاؿ3 قاؿ ىريرة أيب عناختلقوه عليهم. اىػ. ركل الشيخاف ٩با نسبوه إليهم ك 

 دكهنا ليس الشمس ُب تضاركف ىل»3 فقاؿ القيامة؟ يـو ربنا نرل ىل هللا رسوؿ اي
 دكنو ليس البدر ليلة القمر ُب تضاركف ىل»3 قاؿ هللا، رسوؿ اي ال3 قالوا «سحاب
 هللا ٯبمع كذلك، القيامة يـو تركنو فإنكم»3 قاؿ هللا، رسوؿ اي ال3 قالوا «سحاب

 من كيتبع الشمس، يعبد كاف من فيتبع فليتبعو، شيئان  يعبد كاف من3 فيقوؿ الناس
 منافقوىا فيها األمة ىذه كتبقى الطواغيت، يعبد كاف من كيتبع القمر، يعبد كاف

 منك، ابهلل نعوذ3 فيقولوف ربكم، أان3 فيقوؿ يعرفوف، الٍب الصورة غّب ُب هللا فيأتيهم
 الٍب الصورة ُب هللا فيأتيهم عرفناه، ربنا أاتان فإذا ربنا، أيتينا حٌب مكاننا ىذا

رم  «فيتبعونو ربنا أنت3 فيقولوف ربكم، أان3 فيقوؿ يعرفوف، كا٤بعُب أنو تعأب ٯبي
 ٥بم كيظهر بصورة أيتيهم أم صورة ُب هللا يأتيهماالمتحاف فيمتحنهم ُب العقيدة ف

 ىذا ٥بم قاؿ فإذا ليختربىم اإللو صفات تشبو ال الٍب ك٨بلوقاتو مبلئكتو صور من
 عبلمات من عليو صدَّقو ا٤بنافقوف كرأل ا٤بؤمنوف ربكم أان 3الصورة ىذه أك ا٤بلك

 القاضي أنكر، كقد منو ابهلل كيستعيذكف رهبم ليس أنو كيعلموف ينكركنو ما ا٤بخلوؽ
 ال كقاؿ ا٤بنافقْب من االستعاذة ىذه تكوف أف على ا٣بطايب ُب احتماؿ عياض
 كىذا . قاؿ اإلماـ النوكم3بو الكبلـ يستقيم كال ا٤بنافقْب قوؿ من تكوف أف يصح
 كإ٭با فيو ظاىر أك بو مصرح ا٢بديث كلفظ الصواب ىو القاضي قالو الذم

 هللا فيأتيهم3 "ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو كأما، ا٤بخلوؽ ٠بات رأكا كوهنم من قدمناه ٤با منو استعاذكا
 هللا فيتجلى كمعناه الصفة -كهللا أعلم  - ىنا ابلصورة فا٤براد "يعرفوف الٍب صورتو ُب

 ٓب كإف بصفتو عرفوه كإ٭با هبا كيعرفونو يعلموهنا الٍب الصفة على ٥بم كتعأب سبحانو
 كقد ٨بلوقاتو من شيئان  يشبو ال يركنو ألهنم كتعأب سبحانو لو رؤية ٥بم تقدمت تكن
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 عرب كإ٭با ربنا أنت فيقولوف رهبم أنو فيعلموف ٨بلوقاتو من شيئان  يشبو ال أنو علموا
 قولو كأما الصورة ذكر تقدـ فإنو الكبلـ كجملانسة إايىا ٤بشاهبتها الصفة عن ابلصورة

 مبلئكتو يتبعوف أك ا١بنة إٔب بذىاهبم إايىم أمره يتبعوف فمعناه "فيتبعونو" ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
. كذكر ابن حجر ُب الفتح عن القرطيب أنو أعلم كهللا ا١بنة إٔب هبم يذىبوف الذين
 بقي ٤با أنو كذلك الطيب من ا٣ببيث ليميز عباده بو هللا ٲبتحن ىائل مقاـ ىوقاؿ3 

 الوقت ذلك ُب ٯبوز ذلك أف ظانْب منهم أهنم زاعمْب اب٤بؤمنْب ٨بتلطْب ا٤بنافقوف
 ربكم أان للجميع قالت ىائلة بصورة أاتىم أبف هللا امتحنهم الدنيا ُب جاز كما

 صفات عن منزه كأنو سبحانو معرفتو من ٥بم سبق ٤با ذلك إبنكار ا٤بؤمنوف فأجابو
 ليكاد بعضهم إف حٌب شيئان  ابهلل نشرؾ ال منك ابهلل نعوذ قالوا فلهذا الصورة ىذه

 العلماء بْب رسوخ ٥بم يكن ٓب طائفة كىؤالء 3قاؿ ا٤بنافقْب فيوافق يزؿ أم ينقلب
 ذلك بعد يقاؿ ٍب 3قاؿ بصّبة غّب من عليو كحوموا ا٢بق اعتقدكا الذين كلعلهم

 سعيد أيب حديث من أيضان  الزايدة كىذه 3قلت ؟عبلمة كبينو بينكم ىل 3للمؤمنْب
 مؤمن كل لو فيسجد ساقو عن فيكشف الساؽ 3فيقولوف "تعرفوهنا آية" كلفظو
 كاحدان  طبقان  ظهره فيصّب يسجد كيما فيذىب ك٠بعة رايء يسجد كاف من كيبقى

 كاف من يبقى فبل3 "٤بسلم لفظ كُب للسجود ينثِب فبل ظهره فقار يستوم أم
 يبقى كال عليو كىوف لو سهل أم "السجود ُب لو أذف إال نفسو تلقاء من يسجد

 يسجد أف أراد كلما كاحدان  طبقان  ظهره هللا جعل إال كرايء اتقاء يسجد كاف من
 عرفناه لنا اعَبؼ إف 3فيقولوف 3قاؿ لكن ٫بوه مسعود بنا حديث كُب لقفاه خر
 صياصي كأهنا ا٤بنافقْب أصبلب كتبقى سجودان  فيقعوف ساؽ عن فيكشف" 3قاؿ

 كاحدان  طبقان  ا٤بنافقْب ظهور كتبقى" 3ا٢باكم عند عنو الزعراء أيب ركاية كُب "البقر
 الذم كىو الفاء بتشديد سفود ٝبع كفاءين ٗبهملة كىي "السفافيد فيها كأ٭با

 أيب عن صاّب أيب عن األعمش ركاية ُب ككقع تشول أف أريد إذا الشاة ُب يدخل
 إذا 3كفيو تقدـ ما ٫بو فذكر "رهبم ٥بم كيتمثل الصراط فيوضع" 3منده بنا عند ىريرة
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 فيعرفهم عليهم كجل عز يطلع ٍب" 3الرٞبن عبد بن العبلء ركاية كُب عرفناه لنا تعرؼ
 فيعرفهم 3الركاية ىذه ُب كقولو "ا٤بسلموف فيتبعو فاتبعو٘ب ربكم أان 3يقوؿ ٍب نفسو
 كقاؿ كتعأب سبحانو رهبم أنو بو يعرفوف قطعيان  علمان  قلوهبم ُب يلقي أم نفسو

 نفسو هبا عرفهم لطائف فيهم أحدث أبف عرفوه 3األخبار معا٘ب ُب الكبلابذم
 عوراهتم رؤية عن غابوا حٌب غّبىم الذم كا٥بوؿ ا٣بوؼ زكاؿ 3الساؽ كشف كمعُب
 رأيناه الٍب صورتو ُب لنا عاد كقد رؤكسنا نرفع ٍب" 3سعد بن ىشاـ ركاية ُب ككقع
 ُب رأكه أبهنم إشعار فيو كىذا" ربنا أنت نعم 3فنقوؿ ربكم أان 3فيقوؿ مرة أكؿ فيها
 قـو كل ليذىب3 مناد ينادم». كُب لفظ للبخارم3 هللا عند كالعلم حشركا ما أكؿ
 مع األكاثف كأصحاب صليبهم مع الصليب أصحاب فيذىب يعبدكف كانوا ما إٔب

 فاجر أك بر من هللا يعبد كاف من يبقى حٌب آ٥بتهم مع آ٥بة كل كأصحاب أكاثهنم
 ما3 لليهود فيقاؿ سراب كأهنا تعرض ٔبهنم يؤتى ٍب الكتاب، أىل من كغربات

 كال صاحبة هلل يكن ٓب ،كذبتم3 فيقاؿ هللا، ابن عزير نعبد كنا3 قالوا تعبدكف؟ كنتم
 ٍب جهنم، ُب فيتساقطوف اشربوا3 فيقاؿ تسقينا، أف نريد3 قالوا تريدكف؟ فما كلد،
3 فيقاؿ هللا، ابن ا٤بسيح نعبد كنا3 فيقولوف تعبدكف؟ كنتم ما3 للنصارل يقاؿ

3 فيقاؿ تسقينا، أف نريد3 فيقولوف تريدكف؟ فما كلد، كال صاحبة هلل يكن ٓب كذبتم،
 فيقاؿ فاجر، أك بر من هللا يعبد كاف من يبقى حٌب جهنم ُب فيتساقطوف اشربوا

 كإان اليـو إليو منا أحوج ك٫بن فارقناىم3 فيقولوف الناس؟ ذىب كقد ٰببسكم ما3 ٥بم
 فيأتيهم3 قاؿ ربنا، ننتظر كإ٭با يعبدكف كانوا ٗبا قـو كل ليلحق3 ينادم مناداين  ٠بعنا
 أنت3 فيقولوف ربكم، أان3 فيقوؿ مرة، أكؿ فيها رأكه الٍب صورتو غّب صورة ُب ا١ببار
 الساؽ،3 فيقولوف تعرفونو؟ آية كبينو بينكم ىل3 فيقوؿ األنبياء، إال يكلمو فبل ربنا،

 ك٠بعة رايء هلل يسجد كاف من كيبقى مؤمن، كل لو فيسجد ساقو عن فيكشف
 ظهرم بْب فيجعل اب١بسر يؤتى ٍب كاحدان  طبقان  ظهره فيعود يسجد كيما فيذىب

 ا٢بديث. «جهنم
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أيها اجملبوؿ  اعلم ﴾إلو كىو ا٢بكيم العليم األرض كُب إلو السماء ُب الذم كىو﴿
 الشارع كلكن أينية ُب ا٢بق حصر استحالة الدليل دؿ قد أنوعلى الفطرة القوٲبة 

 إال موجدىا تعقل أف قوهتا ُب ليس أهنا كعلم «هللا؟ أين» 3للجارية قاؿ ٤با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ا١بارية سأؿ أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حكمتو من فكاف بذلك خاطبها نفسها ُب صٌورتو ما على
 إهنا يقل كٓب مؤمنة إهنا فيها قاؿ السماء إٔب أشارت ٤با كلذلك السؤاؿ ىذا ٗبثل
 ُب ا١باىل يصحب أف للعآب أف فعيلم السماء ُب تقيده ٓب عا٤بة كانت كلو عا٤بة
 قررانه ما كإيضاح تنزؿ، بغّب العآب صحبة على يقدر ال كا١باىل لعقلو، تنزالن  جهلو

 كما﴿ إليهم ا٤برسل لساف ُب التواطؤ عليو كقع ما ٕبسب نزلت إ٭با كلها الشرائع أف
 التجسيم مصيبة من نظرؾ فاحفظ ﴾٥بم ليبْب قومو بلساف إال رسوؿ من أرسلنا

 كردَّ  اعتقادؾ ُب النص كحكًٌم ٦براىا، الصفات كأجر كالتحتية، كالفوقية كالتشبيو
 ُب ا٤بخلوقة القدرة أف نظرؾ ُب كلتيحقق ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو كإٔب تعأب هللا إٔب أتكيلو

 لو ﴾تعملوف كما خلقكم كهللا﴿ سبحانو خلقو ىي أفعا٥بم عنها تنتج الٍب ا٤بخلوقْب
 ىذا ثبت كإذا يريد، ما كٰبكم يشاء ما يفعل األًب، األعم كا٢بكم ا٤بطلق التصرؼ

 القرآف عرٌفنا كقد ىالك، ببالك خطر ما فكل اب٢بدث إال ٰبيط ال ا٢بدث أف ثبت
 األفكار قطع ا٤بثلية كنفي ﴾شيء كمثلو ليس﴿ هللا كتاب ففي ذلك، حقيقة العظيم

 كإثبات ﴾٧بيط شيء بكل كىو﴿ عظمتو جلت كقاؿ التشبيو، بلجة ا٣بوض عن
 على كىو﴿ ا٠بو تبارؾ كقاؿ كالتحتية، الفوقية كىم قطع ابألشياء ا٤بطلقة اإلحاطة

 ىالك شيء كل﴿ سبحانو كقاؿ الغّب، قدرة ٧بق ابلقدرة كالتفرد ﴾قدير شيء كل
 من كشأف األحواؿ من ٕباؿ ا٥بالك ا٢بدث ٦بانسة قطع ا٤بطلق كالبقاء ﴾كجهو إال

 صاحب الكبّب احملٌدث لساف على كرد كقد ﴾األمور تصّب هللا إٔب أال﴿ الشؤكف
سيد األكلياء كسلطاف  ا٤بتتالية، الكثّبة كاإلجازات العالية ابألسانيد الركاايت

 القلب ُب تعظيم كجداف التوحيد أف3 عنو هللا رضي الرفاعي أٞبد السيداألدالء، 
وا هللا عن ٠بات احملدىثْب كصفات نزى ..أم سادة!.كالتشبيو التعطيل عن ٲبنع
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ا٤بخلوقْب كطهركا عقائدكم من تفسّب معُب االستواء ُب حقو تعأب ابالستقرار  
كاستواء األجساـ على األجساـ ا٤بستلـز للحلوؿ تعأب هللا عن ذلك كإايكم 

اؿ كالقوؿ ابلفوقية كالسفلية كا٤بكاف كاليد كالعْب اب١بارحة كالنزكؿ ابإلتياف كاالنتق
فإف كل ما جاء ُب الكتاب كالسنة ٩با يدؿ ظاىره على ما ذيكر فقد جاء ُب 

فما بقي إال ما قالو صلحاء السلف كىو الكتاب كالسنة مثلو ٩با يؤيد ا٤بقصود 
اإلٲباف بظاىر كل ذلك كرد  علم ا٤براد إٔب هللا كرسولو مع تنزيو البارم تعأب عن 
الكيف ك٠بات ا٢بدكث كعلى ذلك درج األئمة، ككل ما كصف هللا بو نفسو ُب  
كتابو فتفسّبه قراءتو كالسكوت عنو ليس ألحد أف يفسره إال هللا تعأب كرسولو، 
كلكم ٞبل ا٤بتشابو على ما يوافق أصل احملكم ألنو أصل الكتاب، كا٤بتشابو ال 
يعارض احملكم، أم سادة! اطلبوا هللا بقلوبكم ىو "أقرب إليكم من حبل الوريد"، 
"أحاط بكل شيء علما" الدين النصيحة، إذا قلتم ال إلو إال هللا فقولوىا 

بيو كالكيفية كالتحتية كالفوقية ابإلخبلص ا٣بالص من الغّبية كمن خطورات التش
يو أفضل كالبعدية كالقربية كخذكا نتائج األعماؿ ٖبالص النية فقد قاؿ سيد الربية عل

 فمن نول ما لكل امرئ كإ٭با إ٭با األعماؿ ابلنيات»الصبلة كالسبلـ كالتحية3 
 يادن إٔب ىجرتو كانت كمن كرسولو هللا  إٔب  فهجرتو  كرسولو هللا إٔب ىجرتو كانت
كصونوا عقائدكم من التمسك  «إليو ىاجر ما إٔب فهجرتو ينكحها امرأة أك يصيبها

قاؿ اإلماـ اىػ. بظاىر ما تشابو من الكتاب كالسنة ألف ذلك من أصوؿ الكفر. 
ا٤بازىرم ُب شرحو على صحيح اإلماـ مسلم ا٤بسمى "ا٤بعلم بفوائد مسلم" عند 

صلى هللا النيب  أراد إ٭با ا٤بشّب للمكاف ما نصو3حديث ا١بارية منزىان هللا عن األين 
 إذ يفهم قصدىىا ٗبا فخاطبها موحدة أهنا على دليبلن  طلبي أف عليو كآلو كسلم

 العرب ألف ا٢بوائج كطلب الدعاء عند السماءهللا إٔب  إٔب التوجو ا٤بوحدين عبلمة
عليو  فأراد النّباف من كالعجم األصناـ من حوائجها تطلب األصناـ تعبد الٍب

 ا١بهة كىي السماء إٔب فأشارت آمن؟ ن٩ب ىي ىل3 معتقدىا عن الكشف السبلـ
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 عما سؤاؿه  ىاىنا( أين)بػ السؤاؿ إ٭با3 كقيل ،ذكران كما ا٤بوحدين عند ا٤بقصودة
 جبللتو عن إخبار السماء إٔب كإشارهتا عظمتو،سبحانو ك  البارم ةجبلل من تعتقده
 يدؿ ٓب فكما ا٤بصلْب قبلة الكعبة أف كما الداعْب قبلة كالسماء ،نفسها ُب تعأب

 كاإلشارة السماء إٔب التوجو يدؿ ٓب فيها قدرتو جلت هللا أف على الكعبة استقباؿ
 ُب كالرتبة ا٤بنزلةأراد بو  (أينػ)ب اىػ. فالسؤاؿ .فيها سبحانو هللا أف علىإٔب السماء 

 يراد كال الكبلـ ُب توسعان  ؟منك زيد كأين ؟فبلف من فبلف أين يقاؿ كما صدرىا
3 . قاؿ القاضي عياض ُب كتابو "إكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم"كا٤بنزلة الرتبة إال بذلك

 أف كنظارىم كمقلدىم كمتكلمهم مكفقيهه ٧بدثهم قاطبة ا٤بسلمْب بْب خبلؼ ال
 على ليست أهنا ﴾ءأمنتم من ُب السماء﴿ كقولو السماء ُب هللا بذكر الواردة الظواىر
. اىػ. كقاؿ اإلماـ النوكم ُب كتابو "ا٤بنهاج شرح ٝبيعهم عند لةمتأكَّ  كأهنا ظاىرىا

صحيح مسلم بن ا٢بجاج" نقبلن عن القاضي عياض ما نصو3 كىل بْب التكييف 
كإثبات ا١بهة فرؽ؟ كىذا استفهاـ إنكارم من القاضي عياض كإقرار من اإلماـ 

كقاؿ اإلماـ بدر الدين بن النوكم يريداف بذلك أف من قاؿ اب١بهة فقد كٌيفو! 
 ا١بهة نفي 3قيل فإفٝباعة ُب كتابو "إيضاح الدليل ُب قطع حجج أىل التعطيل"3 

 3قسماف ا٤بوجود 3قلنا، جهة غّب ُب موجود الستحالة نفيو يوجب ا٤بوجود عن
 فيو ذلك يتصرؼ كموجود ،كاالنفصاؿ كا٣بياؿ كا٢بس الوىم فيو يتصرؼ ال موجود
 كال ٔبسم ليس إذ ذلك فيو يتصرؼ ال كالرب ،الستحالتو ٩بنوع فاألكؿ ،كيقبلو
 العقلي الدليل دؿ كما زحيٌ  كال جهة غّب من عقبلن  كجوده فصح جوىر كال عرض

 ا١بسمية نفي مع كجوده على العقلي الدليل دؿ ككما عقبلن  تصديقو فوجب فيو
 فهم بعد مع كا٢بيز ا١بهة نفي على دؿ فكذلك لو ا٢بسي الفهم بعد مع كالعرضية

 على اللفظ ٞبل أك تكييف أك بتشبيو كقاؿ السلف قوؿ انتحل كمن...لو ا٢بس
 قوؿ من برمء انتحالو ُب كاذب فهو احملدثْب صفات من عنو هللا يتعأب ٩با ظاىره

 ظواىرىا على الصفات ُب ا٤بتشاهبات ٞبل أفكهبذا يتبْب . اىػ. كاعتدالو السلف
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 رأم ىو كإ٭با ا٤بسلمْب من ألحد رأاين  ليس حقيقتها على ابقية أبهنا القوؿ مع
 كقضية. كاجملسمة كا٤بشبهة الضالة النحل أىلمن تبعهم من ك  كالنصارل ليهودل

حٌب ترؾ ظهره  ا٤برة بعد ا٤برة إايه كضربو صبيغ العراقي مع عنو هللا رضي عمرسيدان 
 قتبلن  فاقتلِب قتلي تريد كنت إف3 لو قاؿ حٌب مشهورة وبا٤بتشا عن لسؤالودبرة 
قاؿ اإلماـ أبو العباس القرطيب ُب  . برأت كهللا فقد تداكيِب أف تريد كنت كإف ٝبيبلن 

 أين»3 للجارية ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقولوكتابو "ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم"3 
 أف أراد إذ فهمها قدر على ا١بارية ىذه مع تنزؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب من السؤاؿ ىذا «هللا؟

 األرض ُب الٍب ا٢بجارة كال األصناـ يعبد ٩بن ليست أهنا على يدؿ ما منها يظهر
 "أين"ك األرض ُب يكوف ما جنس من ليس هللا إف3 قالت ككأهنا بذلك فأجابت

 ال كىو...الزماف عن بو ؿيسأ ظرؼ" مٌب" أف كما ا٤بكاف عن بو ؿسأيي  ظرؼه 
 عن منزه ىو كما ا٤بكاف عن منزه تعأب هللا إذ اب٢بقيقة هللا على إطبلقو يصح
 اآلف كىو مكاف كال زمافى  كال موجودان  يزؿ كٓب كا٤بكاف الزماف خالق ىو بل الزماف
 ص٨بصًٌ  إٔب كٰبتاج بو ٨بتصان  لكاف للمكاف قاببلن  كاف كلو كاف عليو ما على

. حادث اب٢بوادث يتصف كما حاداثف أمراف كٮبا ساكنان أك  متحركان  إما فيو كلكاف
 شيخنا قاؿكنقل عنو تلميذه اإلماـ أبو عبد هللا القرطيب ُب تفسّبه فقاؿ ما نصو3 

 طلبان  كٯبمعوه يتبعوه أف فٱبلو  ال ا٤بتشابو متبعو3 عليو هللا رٞبة العباس أبو
 ُب الطاعنوف كالقرامطة الزاندقة فعلتو كما العواـ كإضبلؿ القرآف ُب للتشكيك

 ُب ما ٝبعوا الذين اجملسمة فعلتو كما ا٤بتشابو ظواىر العتقاد طلبان  أك القرآف
 ٦بسم جسم تعأب البارئ أف اعتقدكا حٌب ا١بسمية ظاىره ٩با كالسنة الكتاب
 أك ذلك عن هللا تعأب صبعكإ كرجل كجنب كيد كعْب كجو ذات مصورة كصورة
 أكثر حْب صبيغ فعل كما أك معانيها كإيضاح أتكيبلهتا إبداء جهة على يتبعوه
 3  أقساـ أربعة فهذه، السؤاؿ فيو عمر على

 .استتابة غّب من القتل فيهم هللا كمحي  فكأ كفرىم ُب شك ال 3األكؿ
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 كالصور األصناـ عباد كبْب بينهم فرؽ ال إذ بتكفّبىم القوؿ الصحيح 3الثا٘ب
 .ارتد ٗبن فعليي  كما تلواقي  كإال اتبوا فإف كيستتابوف

 أف رؼعي  كقد أتكيلها جواز ُب ا٣ببلؼ على بناء ذلك جواز ُب اختلفوا 3الثالث
 3فيقولوف ظواىرىا ابستحالة قطعهم مع لتأكيلها التعرض ترؾ السلف مذىب

 ٞبلو يصح ما على كٞبلها أتكيبلهتا إبداء إٔب بعضهم كذىب "جاءت كما أمركىا"
 .منها ٦بملو  بتعيْب قطعو  غّب من عليها اللساف ُب

 اىػ.  .بصبيغ عمر فعلو كما البليغ األدب فيو ا٢بكم 3الرابع

كقاؿ ٝبع من السلف كا٣بلف3 إف من اعتقد أف هللا ُب جهة فهو كافر كما صرَّح 
اإلماـ  قاؿك بو العراقي كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك كالشافعي كأبو ا٢بسن األشعرم. 

النوكم ُب كتابو "ركضة الطالبْب" نقبلن عن ا٤بتوٕب ما نصو3 كأما التفصيل فقاؿ 
3 من اعتقد قدـ العآب أك حدكث الصانع أك نفى ما ىو اثبت للقدٙب ا٤بتوٕب

ابإلٝباع أك أثبت ما ىو منفي ابإلٝباع كاأللواف أك أثبت لو االتصاؿ أك االنفصاؿ  
 اي﴿ قاؿ نوفإ هللا لعنو فرعوف كأما كقاؿ اإلماـ الفخر الرازم ُب تفسّبه3 كاف كافران.

 ﴾موسى إلو إٔب فأطلع السماكات أسباب األسباب أبلغ لعلي صرحا ٕب ابن ىاماف
 اب٤بكاف كصفو كعدـ اب٣ببلقية اإللو كصف أف فعلمنا السماء ُب اإللو فطلب
 دين السماء ُب بكونو تعأب كصفو كٝبيع ،األنبياء ٝبيع كسائر موسى دين كا١بهة
 ما ٝبيع عنو هللا رضي الشافعي إمامنا ٝبع كقد انتهى. .الكفرة من كإخوانو فرعوف

 فكره إليو ينتهي موجود إٔب فانتهى مدبره ٤بعرفة انتهض من 3بقولو التوحيد ُب قيل
 كاعَبؼ ٤بوجود اطمأف كإف ،معطل فهو الصرؼ العدـ إٔب اطمأف كإف ،مشبو فهو

 العقائد كتب صنفوا ما اإلسبلـ علماء أف كاعلم. موحد فهو إدراكو عن ابلعجز
 أ٢بدكا الذين للخصـو إرادعان  كضعوىا كإ٭با تعأب ابهلل العلم أنفسهم ُب ليثبتوا

 القطعية األدلة إقامة اإلسبلـ علماء فطلب تلبيس بكل كجاؤكا كشبهوا كجسموا
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 ُب السلف ككاف غّب، ال كجل عز رهبم عن الرسل بو جاءت ما إٔب لّبجعوا عليهم
 ُب الناس قوؿ حدث فلما تأكيلال عن ٲبسكوف الثا٘ب القرف كمنتصف األكؿ القرف
 التأكيل أساليب توسيع من بدان  العلم أىل ٯبد ٓب ا٢بق يبلئم ال ٗبا الدين معا٘ب

 كٛبيز قواعده على بصنيعهم الدين فقاـ ا٤بلحد ككبت ا٤بسلم إلفهاـ الصحيح
 أف ٱبفى ال ٍب .ىدل على صنعوا فيما ككل   ،هكجاحدً  هماًكرً  عن لو ا٤بخلص
 من فليأخذه كالضبلالت كالشبو كالفساد الزيغ من عقيدتو حفظ أراد إذا الشخص

 على اإلٲباف من عليو ىم ما على العواـ كليَبؾ الصحيحة، كالسنة العظيم القرآف
 هللا ألف العقائد كتب ُب ينظركا ٓب كلو صحيحة العواـ عقائد فإف فطرهتم قدر

 .ابلفطرة كتنزيهو ا٢بق معرفة على أبقاىم

 الصفة الثانية: النفاق واالستهزاء
ُب أفهاـ الناس أف مفهـو النفاؽ بعيد عن أىل الكتاب من اليهود  استقرَّ 

بن سلوؿ الٍب  شخصية عبد هللا بن أيبٌ  رتصوٌ  كالنصارل، كقد ساعد على ذلك
غدت تبلـز خياؿ ا٤بسلم حْب يتلو اآلايت الناطقة أبحواؿ ا٤بنافقْب، كا٢بقيقة أننا 

نفاؽ ىو نفاؽ أحبار بِب إسرائيل التفتنا إٔب الفرع كغاب عنا األصل! فأصل ال
الذين تظاىركا ابإلسبلـ عند مقدمو عليو الصبلة كالسبلـ إٔب ا٤بدينة كغرَّركا أتباعهم 

ويلة ُب ليصنعوا صنيعهم! كىم أصل الشركر ُب كل زماف كىم أصحاب ا٣بربة الط
 3كما تشّب اآلايت التالية  فيوكإدخاؿ العقائد الباطلة  دينالنفاؽ كالطعن ُب ال

كإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كإذا خبل بعضهم إٔب بعض قالوا أٙبدثوهنم ٗبا فتح ﴿
  ﴾هللا عليكم ليحاجوكم بو عند ربكم أفبل تعقلوف

كقالت طائفة من أىل الكتاب آمنوا ابلذم أنزؿ على الذين آمنوا كجو النهار ﴿
  ﴾كاكفركا آخره لعلهم يرجعوف
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بة عند هللا من لعنو هللا كغضب عليو كجعل قل ىل أنبئكم بشر من ذلك مثو ﴿
منهم القردة كا٣بنازير كعبد الطاغوت أكلئك شر مكاان كأضل عن سواء السبيل، 

كهللا أعلم ٗبا كانوا  كإذا جاؤككم قالوا آمنا كقد دخلوا ابلكفر كىم قد خرجوا بو
  ﴾يكتموف

لتخذيل ا٤بؤمنْب ُب  أف يشكلوا جيشان  أىل الكتابككاف غرض كبار منافقي 
صلى رسوؿ هللا  فدعاف ا٤بنافقوف عن الغزكة الشدائد كما حصل يـو أحد حْب ٚبل

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبوف »كقاؿ3  على أىل الكتاب هللا عليو كآلو كسلم
 اللهم قاتل الكفرةرسلك كيصدكف عن سبيلك كاجعل عليهم رجزؾ كعذابك، 

 .ركاه اإلماـ أٞبد «إلو ا٢بق الذين أكتوا الكتاب

رافع بن حرٲبلة ك زيد بن اللصيت، ككنانة بن صوراٌي،  3كمن كرباء منافقي بِب إسرائيل
3 يزعم دمحم أنو أيتيو خرب السماء ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو الذم قاؿ حْب ضلت انقة رسوؿ هللا 

كهللا ال أعلم إال ما علمِب هللا، »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو ال يدرم أين انقتو؟ فقاؿ رسوؿ هللا 
فذىب رجاؿ  «كقد دلِب هللا عليها فهي ُب ىذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها

بيعثت كىو الذم  من ا٤بسلمْب فوجدكىا كذلك. كمنهم رفاعة بن زيد بن التابوت3
ىذه الريح بيعثت »من تبوؾ فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعند مرجع رسوؿ هللا ريح شديدة وتو ٤ب

. كغّب ىؤالء  «٤بوت منافق فلما قدموا ا٤بدينة كجدكا رفاعة قد مات ُب ذلك اليـو
نفر من بِب إسرائيل امتهنوا النفاؽ بعد عصر النبوة ليدسوا ٠بومهم ُب دين اإلسبلـ 

 كمعُب استهزاؤىم3 إٲباهنم ٍب كفرىم كإظهارىمهم إبليس! متبعْب خطوات كليٌ 
 خلوا كإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا إذا أهنم عنهم هللا أخربكما   يبطنوف ما خبلؼ

، كأما استهزاء أتباعهم كشركائهم مستهزئوف ٫بن إ٭با معكم إان قالوا شياطينهم إٔب
فبتضاحكهم كتغامزىم كتعرضهم للمسلمْب ابأللفاظ ا٤بؤذية ُب الوجو. ك٤با ذكر 

 على عطف بو، تعلقو اشتد كما إليو أكحاه كما اب٤بوحي تعأب ُب سورة الرعد كفرىم
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 ا٤بقَبحات اآلايت إٔب اإلجابة ٛبيز على ا٢باث ألف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إليو اب٤بوحى أتسية ذلك
كلقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفركا ٍب ﴿ فقاؿ الكفار استهزاء

 كأصحاب إبراىيم كقـو كٜبود كعاد نوح قـوكاعلم أف  ﴾أخذهتم فكيف كاف عقاب
 كما أشارت اآلايت االستهزاء سبيل علىتظاىركا ابلتوحيد  كا٤بؤتفكات مدين

 ٨برج هللا إف استهزئوا قل قلوهبم ُب ٗبا تنبئهم سورة عليهم تنزؿ أف ا٤بنافقوف ٰبذر﴿
 كرسولو كآايتو أابهلل قل كنلعب ٬بوض كنا إ٭با ليقولن سألتهم كلئن ،ٙبذركف ما

 نعذب منكم طائفة عن نعف إف إٲبانكم بعد كفرًب قد تعتذركا ال ،تستهزئوف كنتم
 اب٤بنكر أيمركف بعض من بعضهم كا٤بنافقات ا٤بنافقوف ،٦برمْب كانوا أبهنم طائفة

 ،الفاسقوف ىم ا٤بنافقْب إف فنسيهم هللا نسوا أيديهم كيقبضوف ا٤بعركؼ عن كينهوف
 كلعنهم حسبهم ىي فيها خالدين جهنم انر كالكفار كا٤بنافقات ا٤بنافقْب هللا كعد
 كأكالدا أمواال كأكثر قوة منكم أشد كانوا قبلكم من كالذين ،مقيم عذاب ك٥بم هللا

 ٖببلقهم قبلكم من الذين استمتع كما ٖببلقكم فاستمتعتم ٖببلقهم فاستمتعوا
 ىم كأكلئك كاآلخرة الدنيا ُب أعما٥بم حبطت أكلئك خاضوا كالذم كخضتم

 كأصحاب إبراىيم كقـو كٜبود كعاد نوح قـو قبلهم من الذين نبأ أيهتم أٓب ،ا٣باسركف
 كانوا كلكن ليظلمهم هللا كاف فما ابلبينات رسلهم أتتهم كا٤بؤتفكات مدين

فاؽ أم كخضتم ُب الن ﴾كخضتم كالذم خاضوا﴿كمعُب قولو  ﴾يظلموف أنفسهم
كا٣بوض الذم خاضوه فحصلت ا٤بشاهبة بْب الفريقْب   لوكاالستهزاء آبايت هللا كرس

زاء كاالسته اٌدعاء اإلٲباف كاالىتداء كحقية ما ىم عليوُب النفاؽ كا٤بكر كا٣بديعة ك 
كنظّبه ما جاء على لساف موسى عليو السبلـ لبِب  ابلوحي كا٤بوحي كا٤بوحى إليو.

 أٓب ،ٞبيد لغِب هللا فإف ٝبيعا األرض ُب كمن أنتم تكفركا إف موسى كقاؿ﴿إسرائيل 
 هللا إال يعلمهم ال بعدىم من كالذين كٜبود كعاد نوح قـو قبلكم من الذين نبأ أيتكم

 كإان بو أرسلتم ٗبا كفران إان كقالوا أفواىهم ُب أيديهم فردكا ابلبينات رسلهم جاءهتم
كقت  ا٤بنافقْب ٢باؿ ٛبثيل األفواه ُب األيدم رد  ك  ﴾مريب إليو تدعوننا ٩با شك لفي
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 قوهتم ردكا أهنم أم األيدم لفظة ُب يتجوز أف كٰبتمل ، قاؿ ابن عطية3افتضاحهم
 ٝبيع ردكا3 ا٤بعُب فكاف التكذيب من أبفواىهم قالوا فيما كمكافحتهم كمدافعتهم
 األيدم إذ ابأليدم ا٤بدافعة ٝبيع عن كعرٌب  أقوا٥بم، ُب أم أفواىهم ُب مدافعتهم

 .ةكا٤برادَّ  ا٤بدافعة أشد موضع

 هم العدو فاحذرهم

ىذا الوصف يكشف لنا حقيقة النفس ا٤بلتوية ا٤بريضة ا٤بعقدة كيوحي بضخامة 
الدكر الذم يقوموف بو لئليقاع اب٤بسلمْب كمدل الفتنة كاالضطراب الذم ٰبدثونو 

ٓب أيت معرفان ابأللف كالبلـ سول ُب ىذه  ﴾العدك﴿اب٤بؤمنْب! كالعجيب أف لفظ 
اآلية الٍب تشخصهم بصورة فاضحة ساخرة توجب أخذ ا٢بذر من ىذا الصنف 

 من ا٤بختبئ ُب الصف. كالتعريف ُبا٤بطموس الفارغ ا١بباف الفزع ا٢باقد ا٤باكر الكا
يفيد أتكيد قصر صفة العداكة عليهم كىو قصر ادعائي ٦بازم بتنزيل عداكة  العدك

دارم كٙبت غ
ي
ّبىم ُب جانب عداكهتم منزلة العدـ، فإف أعدل األعادم العدك ا٤ب

كهللا  - عليو األمر اب٢بذر منهم، كا٤برادضلوعو الداء الدكم! كعلى ىذا ا٤بعُب رتب 
ا٢بذر من االغَبار بظواىرىم ا٣ببلبة لئبل ٱبلص ا٤بسلموف إليهم بسرىم كال  -أعلم 

كاآلية تصورىم أبدان مقنعْب ٱبشوف ُب كل ٢بظة  يتقبلوا نصائحهم خشية ا٤بكائد،
أف يكوف أمرىم قد افتضح كسَبىم قد انكشف، يتوجسوف من كل صوت كىاتف 

 ا٤بكاًب كالعدك ﴾ٰبسبوف كل صيحة عليهم ىم العدك فاحذرىم﴿ٰبسبونو يطلبهم 
نة كىذا الدعاء من هللا يفيد نزكؿ اللع ﴾قاتلهم هللا﴿ ا٤براغم اجملاىر العدك من أشد

عليهم، كىو تعليم للمؤمنْب أف يدعوا عليهم بذلك، كقوؿ هللا قضاء انفذ ال راد لو 
 كال معقب عليو، فاهلل مقاتلهم حيثما صرفوا كأٗب توجهوا...
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الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهلل والذين كفروا 
 يقاتلون في سبيل الطاغوت

كاستجاشة للعزائم، كٙبديد للقيم كالغاايت كاألىداؼ  ُب اآلية استنهاض للهمم،
فقاتلوا أكلياء ﴿كالطاغوت3 الشيطاف، كيفسره قولو بعده الٍب يعمل ٥با كل فريق! 

فإف قيل3 ٓبى ٓبٍى يقل3 كالذين كفركا يقاتلوف  ﴾الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف ضعيفا
 بلفظ تكراره عن عدؿ الواحد اللفظ تقارب ٤باُب سبيل الشيطاف؟ كا١بواب3 أنو 

 فيما بعينو الواحد اللفظ تكرر استثقا٥با ُب العرب عادة علىتقارب  فيما كاحد
 األصل ُب ىوك  زايدة على ما ُب ضمن الطاغوت من الطغياف الكبلـ، من تقارب

 ىذا على الوارد كمن ،كاالو أعلم ٯبب ما على ذلك فجاء اإلنساف ييطغي ما كل
أف يتحاكموا إٔب الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو كيريد  يريدكف﴿تعأب  قولو الرعي

 كسبيل هللا3 اإلسبلـ،كسبيل الطاغوت3 الشرؾ،  ﴾الشيطاف أف يضلهم ضبلال بعيدا
كا٤براد بكيد الشيطاف3 تدبّبه كىو ما يظهر على حزبو من الكيد للمسلمْب كالتدبّب 

ُب اآلاثر  عربَّ عنهما٤بألمر بقتاؿ أكليائو لتأليب بعضهم على بعض، كلذلك جاء ا
فإذا قوتلوا ضعف كيد الشيطاف ألف عاقبتو  «قرف الشيطاف»ا٤بتواترة الصحاح بػ

الذلة كا٥بزٲبة، أال ترل أنو ٱبذؿ أكلياءه كينكص على عقبيو حْب تَباءل الفئتاف 
كيتداٗب الفريقاف؟ كسياؽ اآلايت يستتبع ٞبلة استنهاض ضخمة لؤلمة يتم خبل٥با  

ا٤بختبئْب ُب الصف ا٤بستهزئْب ابهلل كرسولو كرسم مواقعهم  كشف األعداء
كاستجاشة العزائم لقتا٥بم، حٌب تعرؼ األمة أعداءىا الذين ركبهم الشيطاف ليفتح 
هبم ُب بنياهنا كيوان كمنافذ، كتعرؼ كسائلهم كطرائقهم كمدل كقوفهم ألنبياء هللا 

ف جبلتهم عدكة للحق ُب ذاتو، كأكليائو كللهدل كٞبلتو ُب كل األجياؿ كاألزماف أل
قاسية قلوهبم غليظة أكبادىم ال ٰبنوف رؤكسهم إال للمطرقة كال يذعنوف للحق إال 
كسيف القوة مصلت على رقاهبم...كقواـ ىذا الدين بكتاب يهدم كسيف ينصر 

 فإف افَبقا ٙبوؿ السيف إٔب رقاب األمة يضرب بعضها بعضان.
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منكم ولكنهم ويحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم 
 قوم يفرقون

ىذه اآلية معطوفة على ما قبلها من أخبار أىل النفاؽ، كضمائر ا١بمع عائدة 
هنم مؤمنْب إليهم، قصد منها إبطاؿ ما ٲبٌوىوف بو على ا٤بسلمْب من أتكيد كو 

 للداللة ا٤بضارع صيغة كاختيار الشديد، ا٣بوؼ3 كالفىرىؽ !ابلقسم على أهنم منهم
 ﴾كلكنهم قـو يفرقوف﴿ ُب قولو االستدراؾ كمقتضى دأهبم، لكذ كأف التجٌدد على
 ما كذيكر اإلستدراؾ، أبداة استغناء ا٤بستدرؾ فحيذؼ كافركف، أم منكم ليسوا أهنم
 إٔب دعاىم الذم كأبف ابطل تظاىر أبنو اإلٲباف من حا٥بم ظاىر عن كا١بواب ىو

 إٯباز فحصل ا٤بؤمنْب، من فيفرىقوف ا١بينب بصفة متصفوف أهنم3 ابإلسبلـ التظاىر
 ﴾يفرقوف﴿ متعلق كحذؼ ٧بذكفتْب، ٝبلتْب عن اب٤بذكور استغِب إذ الكبلـ ُب بديع

 كلذلك إخراجهم أك إايىم كقتا٥بم ٥بم ا٤بسلمْب عداكة من ٱبافوف أم لظهوره
 طمع كعن كتقية خوؼ عن كلكن كاعتقاد إٲباف عن ال الصف، ُب أنفسهم يدسوف
 على كتكشفهم تفضحهم السورة كىذه ا٤بسلمْب، من أهنم ٰبلفوف ٍب كرىب

لو ﴿كقولو  !النفاؽ ثوب كٛبزؽ ا٤بداكرة رداء تكشف الٍب الفاضحة فهي حقيقتهم
كلكنهم ﴿بياف ١بملة  ﴾ٯبدكف ملجأ أك مغارات أك مدخبلن لوٌلوا إليو كىم ٯبمحوف

دَّخىل ا٤بخبأ، كقيرئ بفتح ا٤بيم كسكوف الداؿ، فهم متطلعوف أبدان  ﴾قـو يفرقوف
ي
كا٤ب

إٔب ٨ببأ ٰبتموف بو كأيمنوف فيو، حصنان أك مغارة أك نفقان، مذعوركف مطاردكف، 
يطاردىم الفزع الداخلي كا١بنب الركحي، كا١بموح3 حقيقتو النفور، كاستعمل ىنا 

، ال ير٠بها إال ىذا ا٤برائْب اءة للجبنزريمٛبثيبلن للسرعة مع ا٣بوؼ كإهنا لصورة 
 أخرب كقد ربز حركات األابلسة شاخصة للحس.االسلوب القرآ٘ب العجيب الذم ي

 فقاؿ الكذب على تطبعوا ألهنم كذابن  قو٥بم نفي على ا٢بلف إٔب يبادركف أهنم تعأب
صادقة  كاآلية ﴾إسبلمهم بعد ككفركا الكفر كلمة قالوا كلقد قالوا ما ابهلل ٰبلفوف﴿

 النزكؿ، سبب خصوصعلى بِب إسرائيل كىم داخلوف فيها دخوالن أكليان كال ينافيها 
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 فيو كبلـ لكل جنس ، كإف شئت قلت3 ىيعليو الداؿ الكبلـ 3الكفر ككلمة
 ال اإلسبلـ إظهارىم إسبلمهم" "بعدبقولو  كا٤برادأك استهزاء ابهلل كرسولو،  تكذيب

 إضافة ذلك عن أنبأ كقد ،كهللا أعلم الصورة ُب أظهركه أف بعد أم حقيقتو كقوع
 إسبلـ بعد أم للحقيقة ا٤بفيدة ابلبلـ اإلسبلـ تعريف دكف ضمّبىم إٔب اإلسبلـ

 ال﴿ تعأب قولو كنظّبه ا٢بق غّب الصورم اإلسبلـ أبنو تعريض كىذا شأهنم من ىو
 قل آمنا األعراب قالت﴿ سبحانو قولوقريب منهما ك  ﴾إٲبانكم بعد كفرًب قد تعتذركا

 خبلؼ على ابطنهم ككوف اإلسبلـ إظهارىم كا٤بقصود ﴾أسلمنا قولوا كلكن تؤمنوا ٓب
 كعند كالشدائد ا٥بزائم عند االستسبلـ إٔب يضطركف كالكفار ،كهللا أعلم ظاىرىم

 تعأب أخرب كما كلو ذلك زكاؿ عند شركهم إٔب يعودكف ٍب كرىان  هبم الببلء نزكؿ
 عن يرعوكف ال أهنم على سبحانو نبَّوك . القرآف من كثّبة مواضع ُب بذلك عنهم

 لتعرضوا إليهم انقلبتم إذا لكم ابهلل سيحلفوف﴿ فقاؿ ا٤بسلمْب ك٨بادعة الكذب
 يواجىهوف هبم إذا اإلعراض ذلك أرادكا ك٤با رضا، إعراض لتعرضوا أم ﴾عنهم

 أم ﴾عنهم فأعرضوا﴿ عنو للتفادم حلفوا ٩با أشد كذلك ٦بالستهم عن ابإلعراض
صلى ا٣برب عن النيب الصادؽ األبر  ُب جاء كما كمتاركة اجتناب إعراض فأعرضوا

 إهنم﴿ بقولو التعليل عنو كينبئ «تكلموىم كال ٘بالسوىم ال»3 هللا عليو كآلو كسلم
 ابإلعراض ا٤براد أف ُب صريح فإنو ﴾يكسبوف كانوا ٗبا جزاء جهنم كمأكاىم رجس

 ٰبلفوف أهنم تعأب بْبَّ  ٍب كهللا أعلم. كا٣بباثة، القذارة من يفهم ٤با عنهم االجتناب
 عن يرضى ال هللا فإف عنهم ترضوا فإف عنهم لَبضوا لكم ٰبلفوف﴿ ٣بداعهم تركٯبان 
 الوحي أنزؿ حْب كذبوا للذين قاؿ هللا إف قاؿ كعب بن مالك3 ﴾الفاسقْب القـو
 .ألحد قاؿ ما شر

 وليعلم الذين نافقوا

أصابكم يـو التقى ا١بمعاف فبإذف هللا كليعلم ا٤بؤمنْب، كليعلم الذين انفقوا  كما﴿
كقيل ٥بم تعالوا قاتلوا ُب سبيل هللا أك ادفعوا قالوا لو نعلم قتاالن التبعناكم ىم للكفر 



416 
 

 ﴾يومئذ أقرب منهم لئلٲباف يقولوف أبفواىهم ما ليس ُب قلوهبم كهللا أعلم ٗبا يكتموف
 ،كالباطل ا٢بق بْب بو يفرؽ ما كأنزؿأم  ﴾كأنزؿ الفرقاف﴿و تعأب الكبلـ متصل بقول

ٍب انتقل عقب ذلك إٔب بسط الدالئل على الوحدانية . النصر3 الفرقاف3 كقيل
ك٧باجة أىل الكتاب فيها، كتسلسل البياف إٔب موقفهم من دعوة ا٤بسيح، كتفٌننى 
ا٢بديث عن كشف مكائدىم كدحض شبهاهتم كإزالة تلبيسهم، كما تولد على ذلك 

وا ال اي أيها الذين آمن﴿من ذكر ٨بتلف أحوا٥بم، كٙبذير ا٤بؤمنْب من ٨بالطتهم 
تتخذكا بطانة من دكنكم ال أيلونكم خباال كدكا ما عنتم قد بدت البغضاء من 

كأخىذى الكبلـ بعضو ٕبيجز بعض حٌب انتهى إٔب  ﴾أفواىهم كما ٚبفي صدكرىم أكرب
كاآلية تكشف عن حقيقةو أساسية كبّبة تظهر ُب القتاؿ  ﴾كليعلم الذين انفقوا﴿قولو 

لٍب ٛبخضت عنها معركة أحد ىي انكشاؼ العصبة فا٢بقيقة اكتتبٌْب ُب ا٤بعركة! 
ركل  اللعينة الٍب كانت تتوارل خلف ابن سلوؿ كما تتوارل اليـو خلف شركائها،

اإلماـ أٞبد عن رفاعة الزيرقي قاؿ3 ٤با كاف يـو أحد كانكفأ ا٤بشركوف قاؿ رسوؿ هللا 
اللهم قاتل الكفرة »فصاركا خلفو صفوفان فقاؿ3  «استوكا حٌب أثِب على ريب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

اللهم الذين يكذبوف رسلك كيصدكف عن سبيلك كاجعل عليهم رجزؾ كعذابك، 
كبّبة الٍب ا٪بلت ا٢بقيقة ال ىي ىذه «إلو ا٢بق الذين أكتوا الكتاب قاتل الكفرة

  أم ميداف تنكشفكبْب كل معركة ٚبوضها األمة مع أعدائها ُب ،عنها معركة أحد
بل ىي حرب مقدسة  ؾ ليست كما يريدىا ا٢بفاة العراةفهذه ا٤بعار  ،األمة ا٤بلعونة

تتميز فيها الفئتاف...فيها دركس ك٘بارب تؤىل للنصر ا٤بوعود كالنمو كاالرتقاء لؤلمة 
كىذا ما ، ه األرض كتنتهي اب٣بّب كالربكةحٌب تبلغ أقصى الكماؿ ا٤بقدر ٥با ُب ىذ

ة أحد كىو يربيها ابألحداث ُب معركاإل٠باعيلية و لؤلمة أراد هللا سبحانو أف يعلم
٤با دعا على بعض كفار قريش  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص...أال ترل أنو كابلتعقيب على ىذه األحداث

 فأسلموا عليهم هللا فتاب ﴾يس لك من األمر شيء أك يتوب عليهمل﴿نزلت اآلية 
الكتاب فإهنم رأس كل شر كفتنة كمنهم ٖببلؼ الذين أكتوا كىذا  ،إسبلمهم فحسن
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 - ادفعوا أك هللا سبيل ُب قاتلوا 3 تعالواتتشعب فنوف الكفر كالضبلؿ...ك٤با قيل ٥بم
 كذلك تكونوا ٓب كإف لئلسبلـ، فقاتلوا اإلسبلـ حب قلبكم ُب كاف إف يعِب

لو نعلم قتاالن ﴿ أجابوا بقو٥بم -كأموالكم  كأىليكم أنفسكم عن دفعان  فقاتلوا
التلبيس كاالستهزاء! كىو جواب يدؿ على غاية ا٣بزم كغرضهم  ﴾التبعناكم

كالنفاؽ، ٍب إف رجوعهم عن القتاؿ ٙبت راية ا٤بسلمْب داؿ  على كفرىم ا٤بصرَّح بو 
كىذا تنصيص من هللا تعأب على  ﴾ىم للكفر يومئذ أقرب منهم لئلٲباف﴿ُب قولو 

فلما ا٬بزلوا عن  نوا يتظاىركف ابإلٲبافك اليـو كاأهنم كفار، كا٤بعُب أهنم قبل ذل
كفرىم!   هرى عسكر ا٤بؤمنْب كقالوا ما قالوا، تباعدكا بذلك عن اإلٲباف ا٤بظنوف هبم كظى 

كا١بملة زايدة ٙبقيق  ﴾يقولوف أبفواىهم ما ليس ُب قلوهبم﴿كقد صٌور نفاقهم بقولو 
الشر كالفساد إثر  لكفرىم كنفاقهم ببياف اشتغاؿ قلوهبم ٗبا ٱبالف أقوا٥بم من فنوف

 بياف خلوىم عما يوافقها...

اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم ال أيلونكم خباال كدكا ما عنتم قد ﴿
قد بينا لكم اآلايت إف كنتم  كما ٚبفي صدكرىم أكرب أفواىهم بدت البغضاء من

إذا لقوكم قالوا تعقلوف، ىاأنتم أكالء ٙببوهنم كال ٰببونكم كتؤمنوف ابلكتاب كلو ك 
قل موتوا بغيظكم إف هللا عليم بذات  كإذا خلوا عضوا عليكم األانمل من الغيظ آمنا

 ٤با اليهود منافقي يواصلوف كانوا ا٤بسلمْب من رجاؿ ُب نزلت اآلايت ﴾الصدكر
. عليهم الفتنة خوؼ مباطنتهم عن تعأب فنهاىم كا١بوار كا٢بلف الصداقة من بينهم

 كماكأصالة العدكاف ُب نيتهم،  ا٤بنافقْب عمق الشر ُب نفوسآلايت تكشف عن اك 
 ككمننا بشٌب الوسائل كأمكر الطرؽ...يقاتلو ...ىم اليـو إال من عرفناىم ابألمس

 االضطراب إال للمسلمْب يريدكف ال كىم كالثقة؟ الود فمنحوىم هبم ا٤بسلموف ا٬بدع
 ٥بم كالكيد طريقهم، ُب الشوؾ كنثر ا٤بسلمْب إعنات ُب يقصركف كال كا٣بباؿ،
 ،عورة يسَبكف كال ،عثرة يقيلوف ال ،هنار أك ليل ُب الفرصة كاتتهم ما كالدس

 كال ينتصفوف ،كالكثّب القليل على كٰبسدكف ،كالقطمّب النقّب على كٰباسبوف
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 على اإلخواف يغركفقلوهبم تتلظى بنّباف الغيظ كالكراىة كا٢بسد ككا٢بقد،  ،ينصفوف
 رضوا إف ،رجحاف كقطيعتهم ،خسراف فمواالهتم ،كالبهتاف ابلنميمة ،اإلخواف
 ُب يرجوف كال ،حنقهم ُب يؤمنوف ال ،ا٢بنق فباطنهم سخطوا كإف ،ا٤بلق فظاىرىم

 كراء ا٤بؤمنْب كيتغامزكف ،ابلظنوف يقطعوف ،ذائب كابطنهم ،ثياب ظاىرىم ،ملقهم
 كالتحذير التنوير ىذا جاء لقد...ا٤بنوف ريب ا٢بسد من هبم كيَببصوف ،ابلعيوف

 مقصوران  يكن كٓب ا٤بخادعْب، أعدائها لكيد كيوعيها الكتاب أىل ٕبقيقة األمة يبصر
 نرل كما دائمان  كاقعان  تواجو دائمة حقيقة كلكنو كانقضت مضت اترٱبية فَبة على

 غفلة ُب كا٤بسلموف...مشهود مكشوؼ حاضر من أيدينا بْب فيما ىذا مصداؽ
 موضع ٯبعلوىم كأال الدين ُب دكهنم ىم انس من بطانة يتخذكا أالٌ 3 رهبم أمر عن

 األدب من أف كاعلم ﴾تعقلوف كنتم إف اآلايت لكم بينا قد﴿ كالقدكة كالقيادة الثقة
 لك قاؿ فيما فتعقل بك، كقف حيث كتقف الشرع بك مشى حيث ٛبشي أف
 كال...انظر3 فيو لك قاؿ فيما كتنظر آمن،3 فيو لك قاؿ فيما كتؤمن اعًقل،3 فيو

ع ٩بن تكن موضعها آية كل كنٌزًؿ لك ذيكر ما غّب إٔب تتعدٌ   كأيعطي القرآف لو ٝبي
 .الفرقاف

اي أيها الذين آمنوا آمنوا ابهلل كرسولو كالكتاب الذم نزؿ على رسولو كالكتاب ﴿
الذم أنزؿ من قبل كمن يكفر ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر فقد ضل 

توعَّد أىل الكتاب ابالستئصاؿ  ٤بٌامناسبة اآلية ٤با قبلها أنو تعأب  ﴾عيداضبلال ب
كاالستبداؿ بقـو آخرين كأمرىم أف يكونوا قوالْب ابلصدؽ شهداء هلل ابلوحدانية 
كذلك ببياف الكتاب كاجتناب كتمانو كبياف حقيقة حا٥بم بياانن اتمان شافيان ال 

 أنفسهم أك كالديهم كذكم قرابتهم،إشكاؿ فيو كلو كانت الشهادة كابالن على 
كىي أمره سبحانو  لبلعتبارات كمتسعة لآلايت جامعة أخرل آبية أردؼ ذلك

 القصة افتتح الذم لسرائره ا٤ببْب لشرائعو الناىج كالكتاب غكا٤ببلٌ  ابلشارع إلٲبافاب
ا آمنا أبفواىهم كٓب كا٣بطاب ٤بنافقي أىل الكتاب الذين قالو ، فائدتو كبياف ٕبقيتو
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قاؿ صاحب  ،آمنوا ابللساف آًمنوا ابلقلبذين كالتقدير3 اي أيها ال تؤمن قلوهبم
 نواآمً  النهار كجو ُب آمنوا الذين أيها اي3 كا٤بعُبالكشف كالبياف عن تفسّب القرآف3 

 أنزؿ ابلذم آمنوا الكتاب أىل من طائفة كقالت" تعأب قولو كذلك النهار، آخر ُب
 كصمديتو بوحدانيتو اإلقرار كاإلٲباف ابهلل3 اىػ. .اآلية "النهار كجو آمنوا الذين على

 إال ذلك ٙبقيق ٲبكن كال معبودان  حىكىمان  رابٌن  إ٥بان  كبكونو ككربايئو كعزتو كجبللتو
 بو فاإلٲباف ا٤بوسوط، - قيل كما - لذىب الواسطة لوال إذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو بواسطة

كا٤براد معو،  إال توحيد كال إسبلـ يصح كال بو إال إٲباف يتم ال متعْب، كاجب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
نس ا٤بنتظم ١بميع الكتب ابلكتاب األكؿ3 القرآف، كا٤براد من الكتاب الثا٘ب3 ا١ب

أم اإلٲباف هبا ُب  ﴾ككتبو﴿كيدؿ عليو قولو تعأب فيما بعد  كهللا أعلم، السماكية
على معُب أف اإلٲباف بكل كاحد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصضمن اإلٲباف ابلكتاب ا٤بنزؿ على الرسوؿ 

منها مندرج ٙبت اإلٲباف بذلك الكتاب، كىو ما كرد ُب حديث جربيل عليو 
أف تؤمن ابهلل كمبلئكتو »يسألو عن اإلٲباف فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنزؿ على النيب  ٤بٌاالسبلـ 

 عطف تدل،اى فقد بذلك آمن فمن3 التقدير كاف ك٤با «ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر
كمن يكفر ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر فقد ضل ضبلال ﴿ قولو عليو
كزايدة ا٤ببلئكة كاليـو اآلخر ُب جانب الكفر ًلما أف كفرىم هبما كاف مبنيان  ﴾بعيدا

على ا٢بسد ا٤ببِب على طمع ا٤بنزكؿ عليهم كبياف مكانتهم ُب اآلخرة! كتقدٙب 
 ا٤ببلئكة على الكتب كالرسل للتنبيو على عداكهتم ١بربيل ألف اإلضرار جار عليهم.

 على ونبٌ  للكفر موجدان  ماردان على النفاؽ ما٥بد ىذا نزكؿ بعد ا٤بتمادم كاف ك٤با
إف الذين آمنوا ٍب  ﴿ صورة أبقبح مصٌوران لو اديوم٤بتسبحانو  بغضبو البعد ُب إغراقو
 ﴾سبيبل ليهديهم كال ٥بم ليغفر هللا يكن ٓب كفرا ازدادكا ٍب كفركا ٍب آمنوا ٍب كفركا

 آمنوا 3قالت الٍب الكتاب أىل من الطائفة ُب اآلية3 ا٢بسن أيب بن ا٢بسن قاؿ
ذكر اإلماـ الطربم ُب . ك آخره كاكفركا النهار كجو آمنوا الذين على أنزؿ ابلذم

 بذلك عِب3 قاؿ من قوؿ اآلية بتأكيل األقواؿ ىذه كأكٔباآلية أقواالن عديدة ٍب قاؿ3 
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 منهم أقرَّ  من أقرَّ  ٍب إايه ٖببلفهم كذبوا ٍب التوراة ٕبكم أقركا الذين الكتاب أىل
 فازداد كالفرقاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٗبحمد بكذَّ  ٍب إايه ٖببلفو بو بكذَّ  ٍب كاإل٪بيل بعيسى
 ألف اآلية ىذه أتكيل ُب ابلصواب أكٔب ذلك قلنا كإ٭با كفره على كفران  بو بتكذيبو

 ابهلل آمنوا آمنوا الذين أيها اي" قولو أعِب الكتابْب أىل قصص ُب قبلها اآلية
 من معناه منقطع "كفركا ٍب آمنوا الذين إف" قولو أف على تدؿ داللة كال "كرسولو

 قولو كأما منو انقطاعو على دالة داللة أتٌب حٌب أكٔب قبلو ٗبا فإ٢باقو قبلو ما معُب
 عن بعفوه كذنوهبم كفرىم عليهم ليسَب هللا يكن ٓب يعِب فإنو "٥بم ليغفر هللا يكن ٓب"

3 يقوؿ "سبيبل ليهديهم كال" األشهاد كسرؤ  على يفضحهم كلكنو عليو ٥بم العقوبة
 ٥بم عقوبة عنها ٱبذ٥بم كلكنو ٥با فيوفقهم ا٢بق طريق إلصابة ليسددىم يكن كٓب

 صفة من عليو ىم ما األكٔب ذكري قلت3  .رهبم على كجراءهتم جرمهم عظيم على
ا٤بنافقْب أبف  بشر﴿قولو بعده  كىو الذم يلتئم مع فيها كرسوخهم لعراقتهم النفاؽ

3 البخارم اإلماـ عند ا٢بديث ُب عن صاحب البياف النبوم جاءك  ﴾٥بم عذااب أليما
 إٔب ة ثبلاثن إٲباءكُب اإلعاد «الشيطاف قرف يطلع حيث من - ثبلاثن  - الفتنة ىنا»

ا٤بشار  كالثانية ﴾إف الذين آمنوا ٍب كفركا﴿ ا٤بشار إليها بقولو تعأب األكٔب دكلتهم
ٍب ازدادكا  ﴿ا٤بشار إليها بقولو تعأب  كالثالثة ﴾ٍب آمنوا ٍب كفركا﴿ بقولو تعأبإليها 
 رسوؿ أف عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من مسلم اإلماـ ركاية ُب كما ﴾كفران 
 ىا ىاىنا، الفتنة إف ىا ىاىنا، الفتنة إف ىا»3 ا٤بشرؽ مستقبل كىو قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
ىم أىل  -كهللا أعلم  -كىؤالء  «الشيطاف قرف يطلع حيث من ىاىنا الفتنة إف

 ه"ين آمنوا كجو النهار كاكفركا آخر آًمنوا ابلذم أنزؿ على الذ"ا3 الكتاب الذين قالو 
 !قصدكا تشكيك ا٤بسلمْب كبلغوا ُب كفرىم إٔب حد االستهزاء كالسخرية ابإلسبلـ

 ا"؟آمىنو "و الثابت الدائم فما معُب قولكفر فإف قيل3 ا٤بنافقوف ٓب يكونوا إال على ال
قهم ككوف ابطنهم على خبلؼ كأريد بكفرىم3 نفا قلنا3 أريد بو إظهارىم اإلسبلـ

ا ك٤با قالت األعراب آمنا قل ٓب تؤمنوا كلكن قولوا أسلمن﴿كىو ٗبنزلة قولو  ظاىرىم
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 كٓب أسلمنا" قولوا كلكن"بقولو  التعبّب كجاءكهللا أعلم.  ﴾يدخل اإلٲباف ُب قلوبكم
 آمنا قو٥بم كاف كما كالدعول الزعم ٨برج خارجان  ليكوف أسلمتم، كلكن3 يقل

 اآلخر، بدكف أحدٮبا يغِب فبل اإلٲباف قارنو إذا إال ابإلسبلـ يتعد ال إذ كذلك،
 كىو بقو٥بم كاالعتداد ٥بم التسليم معرض ُب خركجو لكاف أسلمتم، كلكن3 قيل كلو
 اإلٲباف إذ انتحلوه ما كدفع أكالن  دعواىم تكذيب النظم أفاد كقد بو، معتد غّب

أصبلن كما دؿ  اإلٲباف يعرفوا ٓب كىؤالء كالطمأنينة، كالصدؽ اإلخبلص من مركب
 كأنو إٲباهنم، من اليأس إٔب إشارة كفيو قلوبكم" ُب اإلٲباف يدخل ك٤با"عليو قولو 

ٌصلوا ٓب3 ٥بم قيل  قلوبكم مواطأة تثبت ٓب حْب أسلمنا قولوا كلكن اإلٲباف ٙبي
قل أتعلموف هللا بدينكم كهللا يعلم ما ُب ﴿قولو بعده ىو أليق بك ...أللسنتكم

السماكات كما ُب األرض كهللا بكل شيء عليم، ٲبنوف عليك أف أسلموا قل ال ٛبنوا 
أم أنو تعأب  ﴾علي إسبلمكم بل هللا ٲبن عليكم أف ىداكم لئلٲباف إف كنتم صادقْب

ٲبٌن عليكم ٗبا كٌقفكم على الشرائع إبنزاؿ الكتب كإرساؿ الرسل كٗبا أظهر لكم من 
 ف إسبلمكم ضبلالن حيث كاف نفاقان الدالئل كاآلايت البينات فأعرضتم ككٌذبتم ككا

 ٓب" تعأب قولو كأتمل...كاف كذلك ٓب يكن هللا ليغفر لكم كال ليهديكم سبيبلن   ٤بٌاك 
 أمرىم! أكؿ من عليهم ٧بتـو ىؤالء أف تقتضي عبارة فإهنا "٥بم ليغفر هللا يكن

 إٔب مشّبة كىي أشد ىي بل ٥بم" هللا يغفر ال" يقوؿ أف مثل العبارة ىذه كليست
 غرائب دقيق من فإنو العبارتْب بْب الفرؽ فتأمل كإىبلكو حالو ىذه من استدراج
 على منبطقة اآلايت صور ٝبيع كانت ك٤با .تعأب هللا كتاب ُب الٍب الفصاحة

 متهكمان  جزائهم عن سأؿ كأنو ٤بن جواابن  قاؿ ،٦بازان  كبعضها حقيقة بعضها النفاؽ
ابلعذاابت األبدية كالعقوابت  كىي بشارة ﴾ر ا٤بنافقْب أبف ٥بم عذااب أليمابش﴿ هبم

الذين يتخذكف ﴿ بقولو ابلكفر ا٤بساتركف أهنم على يدؿ ٗبا كصفهم ٍب .السرمدية
كعزة هللا  ﴾الكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب أيبتغوف عندىم العزة فإف العزة هلل ٝبيعا

يناؿي ًحزبىو كأكلياءىه حظ منها كىي العزة الدائمة، أما عزة الكافرين فيعقبها ذؿ 
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االهنزاـ كالقتل كاألسر ُب الدنيا كذؿ ا٣بزم كالعذاب ُب اآلخرة، كعزة ا٤بؤمنْب ُب 
ا درجات كماؿ ُب اآلخرة، كُب اآلية إٲباء إٔب أف ا٤بنافقْب شعركا تزايد الدنيا ك٥ب

ابلضعف فطلبوا االعتزاز ابلعبيد، كُب ذلك استخذاء كذلة كهناية ُب التجهيل 
كالذـ، كاآلية تكشف عن سوء تصورىم ٢بقيقة القول كعن ٘برد الكافرين من العزة 

كار كتوبيخ كفيو هتٌكم هاـ إنكالقوة الٍب يطلبها عندىم أكلئك ا٤بنافقوف، كاالستف
ذؿ القهر كأسر  أم أيبتغوف العزة ٩بن ىم ُب ﴾أيبتغوف عندىم العزة﴿ ابلفريقْب

، مهواةو بعيد قعرىا شديد مكرىا القبضة؟ كمن اعتصم ٗبخلوؽ فقد سقط ُب
أم ال عزة إال بو، ألف االعتزاز  ﴾فإف العزة هلل ٝبيعان ﴿كلذلك صح التفريع عنو بقولو 

ٍب جاء  بغّبه ابطل، كىذا الكبلـ يفيد التحذير من ٨بالطتهم بطريق الكناية.
التهديد الذم ير٘بف لو كياف ا٤بسلم كالوعيد الذم ال يبقى بعده بقية من تردد 

كقد نزؿ عليكم ُب ﴿لكل من يقعد مع ىؤالء ا٤بستهزئْب كيستنصح علماءىم 
٠بعتم آايت هللا يكفر هبا كيستهزأ هبا فبل تقعدكا معهم حٌب ٱبوضوا الكتاب أف إذا 

 ﴾ُب حديث غّبه إنكم إذا مثلهم إف هللا جامع ا٤بنافقْب كالكافرين ُب جهنم ٝبيعا
 مدار، ك هبا كاالستهزاء ابآلايت الكفر ُب ا٣بوض عن يكفوا أف غايتو النهيك 

بعدـ القعود  ا٤برادك  ابلسماع ذلك عن عرب كلذلك فيها ٖبوضهم العلم ىو متاركتهم
كمتاركة مناىجهم  ٦بالسهم عن ٥بم كالبعد ا٤بخالفة إظهار -كهللا أعلم  - معهم
الكفر  ُب شاركهم فقد ٦بامعهم كحضر منهاجهم إٔب كنظر همخالط من ألف

ٍب كشف تعأب  كالتخويف، كالتهديد التغليظ ٨برج خارجة ٥بم ا٤بماثلةك  كاالستهزاء،
 ...منٌفرة كىم يتلونوف كا٢بٌيات كالثعابْبزرية مصورة 
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الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح قالوا ألم 
نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم 

 نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين

 أنو على أيتيو كإ٭با عدكه أنو على ا٤بؤمن أيٌب ال فإنو الشيطاف صورة على كا٤بنافق
التلوف قوة، كا٤بكر السيئ براعة، كىو  ٰبسب! للمخادعة يتخلص أف كيظن صديقو

للمنافقْب كحدىم  ﴾الذين يَببصوف بكم﴿ُب حقيقتو ضعف كخسة! كىذه الصفة 
شركاؤىم  -كهللا أعلم  - كا٤براد ابلكافرين ﴾كإف كاف للكافرين نصيب﴿بدليل قولو 

إذ ال حظ لبِب إسرائيل ُب ا٢برب، كالَبٌبص3 انتظار حصوؿ شيء لغّب ا٤بنتًظر 
كجيعل ما  ﴾فإف كاف لكم فتح من هللا...﴿كترٌقب ما ٰبدث لو، كتفصيلو قولو 

ٰبصل للمسلمْب فتحان، كنيسب إٔب هللا ألنو ميقٌدره كمريده أبسباب خفية 
وز ُب القتاؿ نصيبان ٙبقّبان لو. كمعُب كمعجزات بينة، كجعل ما ٰبصل ٥بم من الف

أم ٭بنعكم من أف ينالكم أبس ا٤بؤمنْب من خبلؿ تشكيل  ﴾ك٭بنعكم من ا٤بؤمنْب﴿
معسكرات بْب صفوفهم إلمساؾ العصا من الوسط كالتجٌسس عليهم كإلقاء 

ركل أٞبد كالبزار كالبيهقي  هتم!لة التحكم بقاداألراجيف كالفًب بْب جيوشهم ك٧باك 
 القيامة يـو الناس شر ٘بد»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع هللا يضر قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا ىريرة أيب عننن ُب الس

كما ىم اليـو إال  «ىؤالء ٕبديث كىؤالء ىؤالء ٕبديث ىؤالء أيٌب الذم الوجهْب ذا
من عرفناىم ابألمس كإف غّبكا خيلهم كا٣بىوىٍؿ، فعبد ا٣بنا، نفس عبد ا٣بنا، كإف 

إنذار للمنافقْب  ﴾فاهلل ٰبكم بينكم يـو القيامة﴿غيػَّرى الشكلى كاسمى ا٢بيلٍل...كقولو 
هٌم ا٤بؤمنْب أبف فٌوض أمر جزاء ا٤بنافقْب على مكائدىم إليو تعأب. كقولو 

ي
ككفاية ٤ب

تثبيت للمؤمنْب ألف مثيل ىذه  ﴾كلن ٯبعل هللا للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيبلن ﴿
األخبار عن دخائل األعداء كأتلٌبهم من عدٌك ٦باىر بكفره كعدك مصانع مظهر 
لؤلخٌوة، كبياف ىذه األفعاؿ الشيطانية البالغة أقصى ا٤بكر كا٢بيلة يثّب ٨باكؼ ُب 
يًٌل ٥بم مىهاكم ا٣بيبة كاليأس ُب مستقبلهم، فكاف من شأف  نفوس ا٤بؤمنْب كقد ٱبي
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لطف هبم أف يعٌقب ذلك التحذير ابلشد على العضد، كالوعد ٕبسن العاقبة، الت
فوعدىم هللا أبف ال ٯبعل للكافرين كإف أتلٌبت عصاابهتم كاختلفت مناحي كفرىم 

طريق الوصوؿ إٔب ا٤بؤمنْب  -كهللا أعلم  -سبيبلن على ا٤بؤمنْب، كا٤براد ابلسبيل 
كألف سبيل العدٌك إٔب عدكه ىو السعي إٔب اب٥بزٲبة كالغلبة بقرينة تعديتو ًبعلىى، 

مضرتو، فإف قيل3 إذا كاف كعدان ٓب ٯبز ٚبلفو ك٫بن نرل الكافرين ينتصركف على 
ا٤بؤمنْب انتصاران بٌينان كرٗبا ٛبلكوا ببلدىم، فكيف أتكيل ىذا الوعد؟ قلنا3 ا٤بقصود 

دكىم كتوكلوا على من ا٤بؤمنْب3 الذين عقلوا كتاب رهبم ككبلـ نبيهم كٓب يستعينوا بع
كلدفعوا عن  رهبم، كلو استقاـ ا٤بؤمنوف على ذلك ٤با انؿ الكافركف منهم مناالن 

أٓب ﴿كمعُب قوؿ ا٤بنافقْب ألتباعهم الكافرين ...كهللا أعلم أنفسهم خيبة كخباالن 
أم3 أٓب نتوٌؿ شؤكنكم ك٫بيط بكم إحاطة السلطة، فاالستحواذ  ﴾نستحوذ عليكم

ثبت ابلنصوص الصرٰبة ما يشّب إٔب استخبلفهم ُب األرض ك ىنا استحواذ سيلطومه 
، فاللويب الصلييب الصهيو٘ب ُب تل أبيب كركما كاألخبار الصحيحة

ما يظهر ُب إعبلمهم العا٤بي القائم على  ٖببلؼككاشنطن...ٱبضع ٥بم بشكل اتـ، 
 ا٣بدعة!

 ﴾مؤمنْب كنتم إف كخافوف ٚبافوىم فبل أكلياءه ٱبوؼ الشيطاف ذلكم إ٭با﴿

 كزايدة٤با بْب ا٤بؤب سبحانو حاؿ الذين انفقوا كتفضل على ا٤بؤمنْب ابلتثبيت 
 العدك على ا١براءة كإظهار الدين ُب كالتصلب ا١بهاد إٔب للمبادرة كالتوفيق اإلٲباف

أردؼ ذلك ببياف أنو ليس  ا١بليل النفع إصابة مع ىميسوؤ  ما كل عن كحفظهم
قاؿ اإلماـ  ﴾أكلياءه ٱبوؼ الشيطاف ذلكم إ٭با﴿فقاؿ للشيطاف سبيل على ا٤بؤمنْب 

كاعلم أنو  .لشيطنتو بياف مستأنفة ٝبلة كىو ا٤بنافقْب أكلياءه أم ٱبوؼالنسفي3 
ليس شيئان أشد على الشيطاف من أف ينكشف حالو كيفتضح عملو فإنو حينئذ 

 كاف ك٤با الندفع شر مستطّب كفساد كثّب، لو تفطن الناس ٥بمك ينتقم من أكليائو 
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 ٚبافوىم فبل﴿ فقاؿ خوفهم عن النهي عنو تسبب ،أف الناس قد ٝبعوا لكم ا٤بعُب
 خوؼ على هللا خوؼ تؤثركا أف يقتضي اإلٲباف أف يعِب ﴾مؤمنْب كنتم إف كخافوف
 .خاصة تعأب عليو كتوكلهم إلٲباهنم كإٞباء تذكّب ىوأك الناس 

 الصفة الثالثة: الخداع والمكر
 تخدعون األمة كلهاُلعنتم لعنًا 

كقعت اللعنة على يهود كنصارل بِب إسرائيل ُب ٝبيع األجياؿ، كنصوص الكتب 
السماكية طافحة إبعبلف اللعنة عليهم، فهم ملعونوف مطركدكف منبوذكف من العباد 

األعلى على السواء، كقد لعنهم أنبياؤىم كما  كمن رب العباد ُب األرض كُب ا٤بئل
كركل ا٢بكيم  (عنتم لعنان ٚبدعوف األمة كلهالي )جاء ُب تلمودىم ُب سفر مبلخي3 

3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿهنع هللا يضر  الصديق بكر أيب سيدان عنالَبمذم إبسناده 
 هللا رضي ىريرة أيب عن كركل البزار إبسناده «بو مكر أك مؤمنان  ضار من ملعوف»

ك٤با أكَّدى تعأب أنو لن  «النار ُب كا٣بديعة ا٤بكر» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو
ٯبعل للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيبلن، أردؼ بذكر ما ينشأ عن الكفر من األمراض 

م إف ا٤بنافقْب ٱبادعوف هللا كىو خادعه﴿األخبلقية كاآلفات ا٣بيلقية فقاؿ جل شأنو 
 كأصل ﴾قليبل إال هللا يذكركف كال الناس كفيراؤ  كسأب قاموا الصبلة إٔب قاموا كإذا

3 تقوؿ كالعرب ٨بدع،3 ا٤باؿ فيو ٱبزف الذم للبيت يقاؿ السَب ىو اللغة ُب ا٣بداع
 نفاقهم كيسَبكف اإلٲباف يظهركف ا٤بنافقوف فكاف ،جحرىا ُب الضب ا٬بدعت
 الشرؾ كاستشعار الطريقة ُب الوفاؽ إظهار3 همخداعك فقاؿ "ٱبادعوف هللا"  ككفرىم

 من ألنفسهم بو كحكموا ا٣ببلص من توٮبوه ما3 إايىم ا٢بق كخداع، ةا٢بقيق ُب
 ،سراابن  كاف شراابن  وهظن الذم أف أيقنوا الغطاء كشف فإذا االختصاص، استحقاؽ

 بْب مذبذبْب﴿كوهنم  حاؿ ، يفعلوف ذلكمؤمنْب بوىمكىم إ٭با يراؤكف الناس ليحس
ركل اإلماـ  ﴾سبيبل لو ٘بد فلن هللا يضلل كمن ىؤالء إٔب كال ىؤالء إٔب ال ذلك
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مثل ا٤بنافق كمثل الشاة العائرة بْب »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم عن ابن عمر عن النيب 
 كمثل ا٤بنافق مثل»كُب ركاية للبيهقي3  «الغنمْب تعّب إٔب ىذه مرة كإٔب ىذه مرة

 «نطحتها ىذه إٔب جاءت كإف نطحتها ىذه إٔب جاءت إف ْبالربيض بْب الشاة
 بْب مذبذبْب" كجل عز هللا قوؿ ا٤بثل هبذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كأراد3 قاؿ العبلمة ابن منظور

صلى هللا عليو  نبيو لساف على ٍب بٌْب سبحانو" ىؤالء إٔب كال ىؤالء إٔب ال ذلك
٩با  خلقو أسرار من بعلموسبحانو  فيهم حكمك  كتابو ُب أنزؿ ما مثل كآلو كسلم

كهنى  ٢با٥بم تقبيحان  كصرَّح بكفرىم إبٲباهنم كاذبوف أهنم من ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأطلع عليو رسولو 
 دكف من أكلياء الكافرين تتخذكا ال آمنوا الذين أيها اي﴿ا٤بؤمنْب عن مواالهتم فقاؿ 

  ،اقهممؤكدان نف استأنف ٍب ﴾مبينا سلطاان عليكم هلل ٘بعلوا أف أتريدكف ا٤بؤمنْب
 ُب ا٤بنافقْب إف﴿ بقولو عنده ىمنان جزاءمبيٌ  تكذيبهم كاستهزاءىم،خداعهم ك كاشفان 

 بن كىب عن الدالئل ُب البيهقي ركل ﴾نصّبا ٥بم ٘بد كلن النار من األسفل الدرؾ
 ككذب دمحمان  كذب كقد لقيِب من داكد اي الزبور ُب أكحى تعأب هللا إف3 »قاؿ منبو
 ا٤ببلئكة كضربت صبان  العذاب قربه من عليو صببت بكتايب كاستهزأ بو جاء ٗبا

كركل ابن أيب  «النار من األسفل الدرؾ ُب أدخلو ٍب قربه ُب منشره عند كدبره كجهو
 ا٤بنافقوف،3 رجل فقاؿ «عذااب؟ أشد النار أىل أم3 »قاؿ مسعود ابن الدنيا عن

 توابيت ُب ٯبعلوف3 »قاؿ ،ال3 قاؿ «يعذبوف؟ كيف تدرم فهل صدقت3 »قاؿ
 من أضيق تنانّب ُب النار من األسفل  الدرؾ  ُب  ٯبعلوف ٍب عليهم تصمد حديد من
 رسولو اّللَّ  أعلمك٤با  «األبد آخر أبعما٥بم أقواـ على تطبق ا٢بزف جب لو يقاؿ زج

 أصلحوا إذا نفاقهم من التائبْب استثُب  ،النار من األسفل الدرؾ  ُب  أهنم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 جل كعدىمك  رسولو كصدقوا كاألنداد ٥بةاآل من كاكتربؤ  كحده هلل الدين كأخلصوا

 حاجة فبل كآمنوا شكركا كأخربىم أهنم إف ،الكرامة ٧بل ا٤بؤمنْب مع ٰبلهم أف ثناؤه
أتبع ذلك  ٍب، كشكر لو طاعة من ممنه يكوف ما م٥ب يشكر بل تعذيبهم إٔب

كفنوف  طرائق كفرىم مبٌينان  ن أصر على نفاقو منهمر ابلسوء ٤بابإلذف ُب ا١بهسبحانو 
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إف الذين يكفركف ابهلل كرسلو ﴿ فقاؿ الرايسة إٔب سبيبلن  إبعاد الرسل ُبمكرىم 
نؤمن ببعض كنكفر ببعض كيريدكف أف كيريدكف أف يفرقوا بْب هللا كرسلو كيقولوف 

لى أف ىذا أمر متجدد فيهم كجيء اب٤بضارع للداللة ع ﴾يتخذكا بْب ذلك سبيبل
 فدين الوحدانية ىذه ٤بقتضيات تصور كسوء هللا بوحدانية كفر ىذاكفرىم ك  مستمرٌ 

 ينكركف أهنم كرسلو هللا بْب التفريق كمعُب مصدره، ُب كال أساسو ُب يتغّب ال هللا
 بعض دكف الرسل بعض بصدؽ كيعَبفوف هللا أرسلهم الذين الرسل بعض صدؽ

 منو فأبعدكىم رسالتهم نفوا إذ كرسلو هللا بْب فرقوا فقد ابهلل يؤمنوف أهنم كيزعموف
 بْب التفريق مريد يضمره ٗبا نفوسهم ُب ا٤بتخيل األمر شبو ٛبثيلية استعارة كىذا

 تشويو التشبيو من كالغرض معقولة هبيئة معقولة ىيئة تشبيو فهي كاألحباب األكلياء
قولو  معُب ُب اآلية كىذه ذميمة ا٤بتصلْب بْب التفرقة أف الناس علم قد إذ ا٤بشبو
 نفرؽ ال"كقولو  "مسلموف لو ك٫بن منهم أحد بْب نفرؽ ال" البقرة سورة ُب تعأب
 لو ك٫بن منهم أحد بْب نفرؽ ال" عمراف آؿ سورة كُب" رسلو من أحد بْب

 ُب ىذه كاآلية الرسل بْب التفريق من التحذير ُب اآلايت تلك أف إال "مسلموف
 الرسل بْب التفريق ألف كاحد ا١بميع كمآؿ رسلو كبعض هللا بْب التفريق من التحذير

 ال للعهد ىنا الضمّب إٔب ا١بمع كإضافة، رسلو كبعض هللا بْب التفريق يستلـز
 "ببعض نؤمن كيقولوف" كٝبلة" ببعض نؤمن كيقولوف" قولو كىي ابلقرينة للعمـو
 شأف ألهنا عطفت كلكنها كرسلو هللا بْب للتفريق البيا٘ب االستئناؼ معُب ُب كاقعة

 حاصلة ىيئة يريدكف كمدلوؿ الشنيعة أقوا٥بم من قوؿ مدلو٥با إذ شؤكهنم من خاص
 لكاف فصلت كلو ا١بملة ُب كلو ا٤بغايرة ابعتبار العطف حسن فلذلك كفرىم من

 ،حقيقية إرادة"كيريدكف أف يتخذكا بْب ذلك سبيبل"  قولو ُب كاإلرادة، صحيحان 
 الظاىر الكفر من انتقا٥بم يناسبو كىذابْب دينْب  سبيل بو يراد أف ٰبتمل كالسبيل

 أف كىو الكبلـ نظم ظاىر على جار التفسّب كىذا للنفاؽ هتيئة فكأنو النفاؽ إٔب
 كاف قد كإذ عليو ا٤بعطوؼ حكم ُب ا٤بتعاطفات بْب مشرٌكان  العطف حرؼ يكوف
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 ككاف ا٤بوصوؿ لذلك صبلت عليو عطف ما كاف للذين صلة األكؿ عليو ا٤بعطوؼ
 نا٤بَبددي للمنافقْب صفات الٍب ىي كلها الصبلت تلك صاحب ا٤بوصوؿ ذلك
 ىم أكلئك﴿ كقولو، ا٢بالْب بْب كانوا بل كفر على كال إٲباف على يثبتوا ٓب الذين

 كموقع ا٤باضية الصلة تلك أصحاب إٔب كاإلشارة "إف" خرب ا١بملة ﴾حقا الكافركف
 األكصاؼ بتلك الستحضارىم إليهم ا٤بشار أف على التنبيو لقصد ىنا اإلشارة
كما قاؿ صاحب   - اإلشارة السم ا٤بعاقب ا٢بكم من عليهم سيحكم ٗبا أحرايء

 قصر أتكيد الفصل بضمّب كاإلتياف ا١بملة جزأم تعريف كأفاد -التحرير كالتنوير 
 كفرىم جانب ُب غّبىم كفر بتنزيل ٦بازم ادعائي قصر كىو عليهم الكفر صفة
 كماؿ على يدؿ القصر ىذا كمثل "العدك ىم" ا٤بنافقْب ُب تعأب كقولو العدـ منزلة

 على اشتمل قد كفرىم أف ا٤ببالغة ىذه ككجو ا٤بقصورة الصفة تلك ُب ا٤بوصوؼ
 ما ٗبجموع الرأم ُب سفاىة أك ا٣بلق ُب سفالة كعلى الكفر من عديدة أحواؿ
 فكيف كفر ىي انفردت إذا منها خصلة كل فإف الصبلت تلك من عنهم حكي

ٍب ذكر ا٢بق أحوا٥بم مع موسى عليو السبلـ كأردؼ ذلك بذكر  ؟اجتمعت إذا هبا
 شك إٔب إال مستندان  ليس كصلبو بقتلو إخبارىم كأفأحوا٥بم مع عيسى عليو السبلـ 

 ا٢بق إال هللا على تقولوا كال دينكم ُب تغلوا ال الكتاب أىل اي﴿حٌب انتهى إٔب قولو 
 ابهلل فآمنوا منو كركح مرٙب إٔب ألقاىا ككلمتو هللا رسوؿ مرٙب ابن عيسى ا٤بسيح إ٭با

 لو كلد لو يكوف أف سبحانو كاحد إلو هللا إ٭با لكم خّبا انتهوا ثبلثة تقولوا كال كرسلو
 يكوف أف ا٤بسيح يستنكف لن ،ككيبل ابهلل ككفى األرض ُب كما السماكات ُب ما

 إليو فسيحشرىم كيستكرب عبادتو عن يستنكف كمن ا٤بقربوف ا٤ببلئكة كال هلل عبدا
نبَّو  ؛على ا٤بخادعْب ا٢بجة كأكرد ا٤بنافقْب أىل الكتاب شبو أزاح ك٤با ﴾ٝبيعا

 إٔب الناس أٝبعْب كدعا ابلسامعْب منو لطفان  اإلرشاد ُب عمٌ ْب ك اعهم الغافلأتب
سيد ا٤بعصومْب ا٤بؤيد اب٤بعجزات كالرباىْب ا٤بنزىؿ إليو النور ا٤ببْب  أبنباء التصديق

كسورة  ﴾مبينا نورا إليكم كأنزلنا ربكم من برىاف جاءكم قد الناس أيها اي﴿ فقاؿ
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 أحبار من كأظهره ابإلسبلـ تعوذ ٩بن كافك  البقرة أكعب ألحواؿ ا٤بنافقْب ا٤بخادعْب
رافع بن ريميلة من بِب قريظة قاؿ أبو العباس ا٢بسيِب ُب إمتاع األ٠باع3 3 إسرائيل بِب

 اليـو مات لقد»3 مات يـو فيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ ذمال كىو ابإلسبلـ متعوذان  ككاف
 انفع أىب بن كانفع زيد بن كالنحاـ سكينة بن عمرك بن جبلك  «النفاؽ عظيم منافق
 يهوذا بن ككىب قشّب أيب بن كجبل حبيب بن كأسامة زيد بن ككردـ انفع كأبو

 بن زيدك  أكَب بن كعثماف عمرك بن أكَب بن كنعماف حينيف بن سعدكمنهم 
 كغشهم اليهود خبث فيو ككاف فنافق فأسلم يهوداين  كاف"3 اقدمالو  قاؿ الٌلصيت

 خرب أيتيو أنو دمحم يزعم3 تبوؾ غزكة ُب قاؿ الذم كىو" النفاؽ ألىل مظاىران  ككاف
 بن ككنانة برىاـ بن كسلسلة حرٲبلة بن رافع كمنهم .انقتو أين يدرم ال كىو السماء
بياف ك كفرىم  على ابلتنبيو قصتهم كابتدئت سورة البقرة فيهم تعأب هللا فأنزؿ صوراي،
 يؤثر كال ،كالتبشّب اإلنذار ٯبديهم ال حيث إٔب كالضبلؿ الغواية ُب أمرىم ترامي
 كراكبوف ،العقوؿ منهاج عن كالفساد الغي تيو ُب انكبوف فهم ،كالتذكّب العظة فيهم

 عليهم سواء كفركا الذين إف﴿ كذلوؿ صعب كل مًب كالعناد ا٤بكابرة مسلك ُب
 أبصارىم كعلى ٠بعهم كعلى قلوهبم على هللا ختم يؤمنوف، ال تنذرىم ٓب أـ أأنذرهتم
 ٧بض من ذكر ما على ٗبقتصرين ليسوا ٍب بْبَّ أهنم ﴾عظيم عذاب ك٥بم غشاكة

للعنة كالغضب فنعى  ا٤بستتبعةصفة النفاؽ  إليو يضموف بل الكفر على اإلصرار
 كاستجهلهم كسفههم عميان  بكمان  صمان  كدعاىمعليهم خبثهم كمكرىم كخداعهم 

 من ليكوف ا٤بؤمنوف الشنيعة األمثاؿ ٥بم كضرب كعمههم بفعلهم كهتكم هبم كاستهزأ
كمن الناس من يقوؿ آمنا ابهلل كابليـو اآلخر كما ىم ٗبؤمنْب، ﴿ حذر على خداعهم

 ما يفسدكف أم "هللا ٱبادعوفقاؿ اإلماـ السجستا٘ب3 " ﴾واٱبادعوف هللا كالذين آمن
 الدنيا ُب نعمهم عليهم هللا أفسد كما الكفر من يضمركف ٗبا اإلٲباف من يظهركف

 ٱبادعوف  أهنم ظنوا حٌب هللا على كا3 اجَبؤ يلكق. اآلخرة عذاب من إليو صاركا ٗبا
 عبارة ا٤بعُب على ا٢بكم يطلق كقد كىذا من جهلهم كسوء ظنهم ابهلل تعأب! هللا 
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 قولو ُب السبلـ عليو موسى عن تعأب هللا حكى ماك ا٤بخاطب اعتقاد حسب على
 أعجبِب3 قو٥بم من يكوف أفكٰبتمل أف " عاكفا عليو ظلت الذم إ٥بك إٔب كانظر"

 قوة الطريقة ىذه كفائدة ابهلل،  آمنوا  الذين  ٱبادعوف  3ا٤بعُب فيكوف ككرمو، زيد
. قاؿ اإلماـ ا٤بسلك ذلك هبم سلك ٗبكاف، اّللَّ  من ا٤بؤمنوف كاف ك٤با االختصاص،

 3كاألخدعاف ا٤بخدع، 3ا٣بزانة ك٠بيت اإلخفاء، اللفظة ىذه كأصلالفخر الرازم3 
 فلم جحره ُب توارل إذا خدعان  الضب خدع3 كقالوا، خفياف ألهنما العنق ُب عرقاف
 لو، يفطن ال ٕبيث للمقصد ٨بالفان  كاف إذا كخداع خيدع كطريق قليبلن، إال يظهر
 يقتضي ما كإبطاف كالسداد السبلمة يوىم ما إظهار فهو حدىا كأما ا٤بخدع كمنو

 ا٢بسنة األفعاؿ ُب كالرايء الكفر ُب النفاؽ ٗبنزلة فهو منو كالتخلص ابلغّب اإلضرار
 عن كالعدكؿ االستقامة يوجب الدين ألف الدين يقتضيو ما ٖببلؼ ذلك ككل

 أبو ا٢بسن قاؿ. ك العبادة ُب تعأب هلل ا٤بخالصة يوجب كما كاإلساءة الغركر
 ينبغي، كال غّبه قرأيي  كٓب ٖبداعهم هللا علم إحاطة ٤بكاف ا٤بفاعلة بصيغة جاء3 رىإبًٌ ا٢بى 

 .اىػ. ا٤بظهر ا٣بّب ذلك أمر إليو يؤكؿ شر، إبطاف إٔب بو يتوسل خّب إظهار كا٣بداع
 التعظيم ُب ٯبركهنم كا٤بؤمنْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف ظنوا أهنمأكالن3  ا٣بداع من الغرضك 

 من فمقصودىم خبلفو أسركا كإف اإلٲباف ٥بم أظهركا إذا ا٤بؤمنْب سائر ٦برل كاإلكراـ
 عليو لقولوالقتل  مثل الكفار أحكاـ أنفسهم عن دفعوا أهنم كاثنيان3 ،ىذا ا٣بداع
 على كالعطف «هللا إال إلو ال يقولوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت»3 كالسبلـ الصبلة
 ا٤ببالغة إلفادة ا٤بفاعلة صيغة كإيثار ،كاحد موصوؼو  صفةً  عطفً  ًمن كفركا الذين

! يريدكف ما خبلؼ ا٤بؤمنْب كإيهاـ ا٣بداع على مداكمْب كانوا فإهنم الكيفية ُب
 اإلقباؿ يوٮبو جحره ابب على يده ا٢بارش أمر إذا كذلك خادع للضب قيل كمنو
 قصدكا أهنم3 هلل جانبهم من ا٣بداع صدكر كمعُب. اآلخر اببو من فيخرج عليو

 على مطلع هللا أف يعلم عاقل يقصده ال ذلك أف مع! تعأب هللا على التمويو
 لشارع راجعان  خداعهم كاف الًدين ألجل ا٤بؤمنْب ٨بادعتهم كانت ٤بٌاك  الضمائر،
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 ا٣بداع دائرة أف كا٤براد ﴾يشعركف كما أنفسهم إال ٱبادعوف كما﴿ كقيرئ الدين، ذلك
عطف على ٝبلة  ﴾كما يشعركف﴿كقولو  .كهللا أعلم عليهم عائد كضررىا إليهم راجعة

كالشعور يطلق على العلم ابألشياء ا٣بفية، كمنو ٠بي الشاعر شاعران  ﴾ٱبادعوف كما﴿
لعلمو اب٤بعا٘ب الٍب ال يهتدم إليها كل أحد، كال ٰبسن لذلك كل أحد، كقو٥بم3 
ىو ال يشعر كصف بعدـ الفطنة ال بعدـ الدراية فبل يغيظهم أف يوصفوا بعدمها 

لببلدة كالبلو، كىو أبلغ ُب الذـ ألف الذـ كإ٭با الذم يغيظهم أف يوصفوا اب٢بماقة كا
 أف وسبحان بْب ٍب و،صوؿ أنكى من الذـ ٗبا يتحقق عدمابلوصف ا٤بمكن ا٢ب

ُب قلوهبم ﴿ مريضة إدراكهم آلة كوف الشعور كعدـ ا٣بداع من ىذا فعلهم سبب
ُب قلوهبم خلل  3أم ﴾مرض فزادىم هللا مرضا ك٥بم عذاب أليم ٗبا كانوا يكذبوف

تزايد إٔب أف بلغ حد األفن، كىذا ا٣بلل كذلك النفاؽ تزايد فيهم بتزايد األايـ حٌب 
صار مىلىكات، ك٤با كانت ظاىرة النفاؽ خارجة عن أصل التكوين الفطرم كصفها 

كالعقوبة ا٤بؤجلة  ﴾فزادىم هللا مرضان ﴿هللا اب٤برض كلذلك كانت العقوبة ا٤بعجلة ٥با 
كُب اآلايت هتديد رعيب للمنافقْب أبف  ﴾ليم ٗبا كانوا يكذبوفك٥بم عذاب أ﴿

معركتهم ليست مع ا٤بؤمنْب كحدىم إ٭با ىي مع هللا القوم ا١ببار كأهنم إ٭با ٰباربوف 
هللا حْب ٰباربوف أكلياءه، كإ٭با يتصدكف لنقمة هللا حْب ٰباكلوف ىذه احملاكلة 

 ن اي للسخرية!اللئيمة...يظنوف ُب أنفسهم الذكاء كالدىاء كلك

أم ما آتيناىم   ﴾كما آتيناىم من كتب يدرسوهنا كما أرسلنا إليهم قبلك من نذير﴿
كال أرسلنا إليهم نذيران يدعوىم إليو،  رسوهنا فيها برىاف على صحة شركهمكتبان يد

 من ٠بعوه كالبو  جئت ما بطبلف أكتوه كتاب ُب كايقرؤ  ٓب أمقاؿ اإلماـ القرطيب3 
كا٤بعُب أهنم ٓب يكونوا على ىدل كال دين منسوب إٔب هللا تعأب إليهم.  بعث رسوؿ

ن كبلـ هللا أك خرب من إذ يقولوف آبرائهم ُب كتب هللا كال يستندكف إٔب علم معترب م
أـ أنزلنا عليهم سلطاان فهو يتكلم ٗبا كانوا بو ﴿كما جاء ُب التنزيل العزيز   رسوؿ هللا

ؿ ٗبا يشركوف كتاابن ينطق بصحة شركهم كال أرسل بو فاهلل سبحانو ٓب ينز  ﴾يشركوف
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رسوالن كإ٭با ىو شيء افتعلوه كاختلقوه اتباعان منهم ألىوائهم، كُب اآلية إنكار فظيع 
كاستبعاد ألقاكيلهم شديد، كاستفهاـ انطق بتسفيو أحبلمهم ك٘بهيل نفوسهم 

ذلك على  كاسَبكاؾ عقو٥بم مع استهزاء كهتكم كتعجيب من أف ٱبطر ٨بطر مثل
أـ آتيناىم كتااب ﴿ابؿ، كٰبٌدث بو نفسان فضبلن أف ٯبعلو معتقدان، كما حكى سبحانو 

فليس لتكذيبهم كجو متشبث كال شبهة متعلق، كإف   ﴾فهم بو مستمسكوف من قبلو
كانوا يقولوف3 ٫بن أىل الكتاب كالسنة كأىل العقيدة السلفية! يزكوف أنفسهم، كقد  

ة عليو، ككٌذبوا ٗبا ثبت اب٢بجة البينة كالربىاف الصحيح، كذبوا على هللا ٗبا ال حج
 كالرباىْب كاآلايت البينات ال تعارض ابلشيبىو، فليس لديهم سول التقليد، كىذا ما

كإذا تتلى عليهم آايتنا بينات قالوا ما ىذا إال ﴿ السورة آم انتظاـ سياؽ يقتضيو
فقابلوا ا٢بق بتقاليد ال تقـو على  ﴾رجل يريد أف يصدكم عما كاف يعبد آابؤكم

  ...ال ييفلح من تشبث بذيل التقليدأساس كاضح ك 

 حقيقة المعركة!

اللبس الذم أحاط ٗبدلوؿ ال إلو إال هللا،  3إف حقيقة ا٤بعركة مع بِب إسرائيل
كٗبدلوؿ اإلسبلـ كالشرؾ، كأشق ما تعانيو األمة ىو عدـ كضوح الراايت كاختبلط 

ْب، فجاء القرآف الكرٙب ليحسم ىذا الغموض كالغبش كيفضح ا٤بسلمْب اب٤بشرك
ُب معركة  ا٤ببطلْب كيكشف أقنعة ا٤بستخلفْب. كلن ينتصر على ىؤالء ا٤بخادعْب

تفٌطن إٔب ا٤بعركة األصلية ا٢بقيقية الٍب ٱبوضوهنا إال من  السبلح كاستعادة األرض
 كإ٭بامن خبللو، كىي معركة الوحي كإعادتو إٔب مساره الصحيح كفهم كل شيء 

 لقد...ا١باىلية يعرؼ ٓب من اإلسبلـ ُب نشأ إذا عركة عركة اإلسبلـ عرل تنقض
 بتجديد قامت أهنا كظنوا الوىابية ا١باىلية بلواثت ا٤بسلمْب من كثّب ا٬بدع

 أجهزة خدعتهم ٍب تعأب، هللا ربوبية جحدت أهنا كنسوا العرب جزيرة ُب اإلسبلـ
 كتدافع كالصهيونية الصليبية تواجو السعودية الدكلة أف كأفهمتهم ا٤بوجهة اإلعبلـ

 العراة ا٢بفاة من كإمعاانن  كاإلضبلؿ ا٣بداع ُب كإمعاانن ! ا٤بسلمْب كقضااي اإلسبلـ عن
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 كبْب بينهم الصور شٌب ُب مصطنعة كعداكات حركابن  يثّبكف فإهنم التخفي ُب
 ابلقول كٰبرسوهنا ا٤بادية، اب٤بساعدات ٲبدكهنا كالٍب أقاموىا الٍب كاألكضاع األنظمة
 عمبلئهم كعن عنهم الشبهة كتبعد ا٣بدعة عمق من تزيد كي كا٣بفية الظاىرة
 أهنا ٰبسبوفالسطحيوف كالبسطاء ا٤بغفلوف  السذج بينما! اإلسبلـ شعلة ليطفئوا
 من يشتغل ا٤بقابل كُب! الدين ىذا مع ا٤بشبوبة اب٤بعركة ٥با عبلقة ال سياسية معركة
 أهنم كٰبسبوف صغّبة كمنكرات جزئية ٨بالفات على ابلتنبيو للدين ا٢بمية أتخذه

تث أصلو من ييبطل الدين بينما ا٣بافتة الصيحات هبذه كامبلن  كاجبهم أدكا  من كٯبي
ركل ابن كضاح عن حذيفة بن اليماف هنع هللا يضر أنو أخذ حصاة بيضاء فوضعها  !أساسو

ُب كفو ٍب قاؿ3 إف ىذا الدين قد استضاء إضاءة ىذه، ٍب أخذ كفان من تراب 
فجعل يذره على ا٢بصاة حٌب كاراىا ٍب قاؿ3 كالذم نفسي بيده ليجيئن أقواـ 

لذين كانوا قبلهم حذك يدفنوف الدين كما دفنت ىذه ا٢بصاة كليسلكن طريق ا
 األدايف عمـو عن ا٤بائل ا٢بنيف هاكاعلم أي القذة ابلقذة كحذك النعل ابلنعل.

ا٤بنكشف ٕبقية القرآف أف من أىم خطوات النصر اإلعراض عن أكلياء الشيطاف 
 كإعبلء دينو نصرة ُب كحده عليو يتوكلوف كا٢بنفاءعليو،  التوكلإٔب هللا ك  كالفرار
 كىؤالء ليس للشيطاف كأكليائو عليهم سلطاف كما قاؿ تعأب أعدائو كجهاد كلمتو

 لوصف التعرض كُب ﴾و ليس لو سلطاف على الذين آمنوا كعلى رهبم يتوكلوفإن﴿
 أكلياء الشيطاف إ٭با ، كسلطافا٤بتوكلْب ا٤بؤمنْب عن السلطاف لنفي أتكيد الربوبية

إٔب قوؿ شعيب  ترل أالعلى هللا،  التوكل كقوة اإلعراض عن عبلئقهم بقدر نقطعي
 ﴾ال ٚبف ٪بوت من القـو الظا٤بْب﴿ خرج من عبلئق فرعوف ٤با بلـالس عليو وسى٤ب

من اتركو ُب شرعتو كمنهاجو كتنظيماتو كأحزابو  على لو سلطاف ال فرعوف فإف
 كٝباعاتو...
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وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
 ونئمستهز معكم إنما نحنشياطينهم قالوا إنا 

 كقت ُب ذلك أف على داؿ ﴾واكإذا لق﴿ كقولوىذا نوع آخر من أفعا٥بم القبيحة، 
 عدم كقد كا٣بلوص كالراحة االستكانة معُب تضمن ﴾خلواكإذا ﴿ كقولو ٨بصوص،

 لقاءىم كأف كمرجعهم مآهبم مواضع ُب كانت ا٣بلوة أف إٔب ليشّب إبٔب ىنا
كالتعبّب بقولو  الكلمات، فصاحة بديع من كىذا قليلة، حملات ىو إ٭با للمؤمنْب

يكشف خسة ا٤بنافقْب كقذارة نفوسهم الدنية كاستكانتهم كراحتهم  ﴾خلوا﴿
 كعتوىم، ٛبردىم ُب الشياطْب ماثلوا الذين كهنتهم ككبار رؤسائهمكخلوصهم إٔب 

 ابلشياطْب لشبههم شياطْب ٠بوا كلذلك لو، اتبع شيطاف كمعو إال كاىن يكوف كال
 األصل ىم كالكهنة! للفواحش كٙبسينهم للحىسىن كتقبيحهم ككسوستهم غركرىم ُب
القائلوف  اإلسرائيلية األمة ُب ا٤بتبوعوف كىم كالكتماف كالتبديل التحريف ُب
كلعل تضمْب"خلوا" معُب3  ﴾ربكم عند بو ليحاجوكم عليكم هللا فتح ٗبا أٙبدثوهنم﴿

أقرب إٔب السياؽ ففي خلواهتم ىذه ما شئتى من كسائل اراتحوا كسكنوا كاطمأنوا 
إٔب توحيد العبادة فإذا فارقوىم كخلصوا إٔب  الكيد كالفتنة...يدعوف ا٤بؤمنْب

شياطينهم خلعوا ثوب التسَب كصرحوا ٗبا يبطنوف كقالوا على كجو ا٤ببالغة كالتأكيد 
كقد أتوا اب١بملة  ﴾كمإان مع﴿قلعان ٤با اعتقدكا من ظاىر حا٥بم كٙبقيقا ٤بؤاخاهتم 

إ٭با ٫بن ﴿اإل٠بية ا٤بصدرة إبف ٙبقيقان كاىتمامان ٍب أٌكدكا ثباهتم على الكفر بقو٥بم 
مستخفوف هبم ٘بهيبلن كتسفيهان كتغريران ٥بم ٗبجرد القوؿ الكاذب!  ﴾وفئمستهز 

كا٤بقصود أهنم يقولوف للمؤمنْب آمنا ُب حاؿ استهزاء يصٌرًحوف بقصده إذا خلوا إٔب 
. كاالستهزاء3 السخرية كاالستخفاؼ كإنزاؿ ا٥بواف كا٢بقارة كهللا أعلم شياطينهم

لب ا٣بفة كالزراية ٩بن يهزأ بو ابلناس ألف ا٤بستهزئ غرضو الذم يرميو ىو ط
كإدخاؿ ا٥بواف كا٢بقارة عليو، أخرج الشيخاف عن أيب ىريرة أنو ٠بع رسوؿ هللا 

كقد  «إف شرَّ الناس ذك الوجهْب الذم أيٌب ىؤالء بوجو كىؤالء بوجو»يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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م كٲبدىم ُب هزئ هبهللا يست﴿تؤب تعأب االستهزاء اب٤بنافقْب انتقامان للمؤمنْب 
كا٤براد بو ٙبقّب شأهنم كازدراء  كقد كثر التهكم ُب كبلـ هللا هبم ﴾طغياهنم يعمهوف

أمرىم، كالداللة على أف دعوهتم حقيقة أبف يسخر منها الساخركف كيضحك 
 الضاحكوف. 

 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

آايتنا قل هللا أسرع كإذا أذقنا الناس رٞبة من بعد ضراء مستهم إذا ٥بم مكر ُب ﴿
ا٤بستخلفوف ُب  -كهللا أعلم  - ا٤براد ابلناس ﴾مكرا إف رسلنا يكتبوف ما ٛبكركف

 ﴾ٍب جعلناكم خبلئف ُب األرض من بعدىم﴿األرض بقرينة السياؽ ا٤بتقدـ ُب اآلية 
فإف ا٢بديث مسوؽ ٥بم كىو ما يقتضيو ا٤بقاـ، كجاء الكبلـ على طريقة ا٢بكاية 

تعريض بتذكّبىم ٕباؿ حلوؿ ا٤بصائب هبم لعلهم يتذكركف فيعدكا عن حا٥بم، كفيو 
كمعُب ا٤بكر ُب  ﴾فانتظركا﴿عدة ا٣بوؼ من حلوؿ النقمة الٍب أنذرىم هبا ُب قولو 

اآلايت3 ٙبريفها كعدـ االعتداد هبا كاالحتياؿ ُب دفعها كصرؼ الناس عنها، كقيرئ 
 يعقوب أكصاىم كقد التكرر!كعرب اب٤بضارع للداللة على  ﴾ٲبكركف﴿بياء الغائب 
 هللا حكم لتقرير هللا أعداء مع ا٢برب ُب كالكيد ا٢بيلة ُب ابلسعيعليو السبلـ 

 لتقرير التوحيد إٔب الداعية هللا آايت ُب كمكركا كصيتو بعده من األجياؿ فقلبت
 أف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إلينا عهد3 قاؿ الدرداء أيب عن أٞبد اإلماـ ركل !الشرؾ
 هللا رسوؿ أف ثوابف عن داكد أبو كركل «ا٤بضلوف األئمة عليكم أخاؼ ما أخوؼ

 ٓب أمٍب ُب السيف كضع كإذا ا٤بضلْب، األئمة أمٍب على أخاؼ إ٭با»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 «اب٤بشركْب أمٍب من قبائل تلحق حٌب الساعة تقـو كال القيامة، يـو إٔب عنها يرفع
 من السعودية ا٢بكومة ُب الداخلية ككزارة كا١بيش الدفاع كزارة مكوانت أف علـوكم

 كبِب كالعجماف كالدكاسر كقحطاف كمشر كحرب كمطّب عتيبة3 العربية القبائل ىذه
 ٢بكم الداخلية األساسية القاعدة تشكل كالٍب كغّبىم،...كمرة كىاجر كايـ خالد

 الدعوة قاكمت القبائل ىذه أف من الرغم كعلى العرب، جزيرة ُب إسرائيل بِب
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 تطويعها من ٛبكنوا الفراعنة أف إال عليها كاثرت مهدىا ُب الوىابية السعودية
كإ٭با جعل ٝبيع  ﴾كقد مكر الذين من قبلهم فللو ا٤بكر ٝبيعا﴿قاؿ تعأب ! لوثنيتهم

ا٤بكر هلل بتنزيل مكر غّبه منزلة العدـ. كقد شهد التاريخ مكرىم لئلسبلـ كأىلو منذ 
ُب غزكة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبزكغ فجر الرسالة احملمدية، فقد ألبوا ا٤بشركْب على حرب النيب 

لكربل األحزاب، ككانوا خلف حادثة اإلفك، ككانوا عناصر أساسية ُب إاثرة الفتنة ا
الٍب قتل فيها عثماف بن عفاف هنع هللا يضر، ككانوا رأس الفتنة فيما كقع بعد ذلك بْب علي 
كمعاكية رضي هللا عنهما، كقادكا ٞبلة الوضع ُب ا٢بديث كالسّبة كركاايت التفسّب، 
ككانوا من ا٤بمهدين ٢بملة التتار على بغداد، كأما ُب التاريخ ا٢بديث فهم كراء كل  

اب٤بسلمْب ُب كل مكاف على كجو األرض كىم كراء كل ٧باكلة لسحق كارثة حلت 
 ىذا الدين...

الصفة الرابعة: اإلفساد في األرض وإيقاد 
 الحروب

وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن 
 مصلحون

ىذا ا١بواب الصادر من ا٤بفسدين ال ينشأ إال عن مرض القلب الذم ىو أعضل 
 ؤه أعز كأندر، كالفساد ُب األرض3كعبلجو أعسر كأشكل كدكامن مرض البدف 

 عباس. كابن مسعود ابن منهم الصحابة من ٝباعة بو قاؿ اب٤بعصية، كالعمل الكفر
، كشأف ٤بعاش كإنكار ا٤بعاداثرة الفًب كاإلخبلؿ ابهتييج ا٢بركب كإكمن الفساد3 

أنو صبلح إفراط ُب  الفساد أف ال ٱبفى كلئن خفي فالعناد كالتصلب فيو كاعتقاد
أال ﴿ قابلوا النهي عن اإلفساد بدعول اإلصبلح العاـ أكذهبم هللا بقولو ٤بٌاا٤بكابرة، ك 

كقد أفادت اآلية قصر اإلفساد عليهم كنفي  ﴾إهنم ىم ا٤بفسدكف كلكن ال يشعركف
اإلفساد عن غّبىم إذ أف غّبىم أدكات ٥بم، كأٌكد قصر اإلفساد عليهم بضمّب 

على ا١بملة كقرهًنا أبال ا٤بفيدة للتنبيو، كذلك من االىتماـ  (إفٌ )الفصل كدخوؿ 
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كما حكى   داللة على سخط هللا تعأب عليهم اب٣برب كتقويتو كإعبلنو كإشاعتو
كقاؿ جل  ﴾ض أكلئك ٥بم اللعنة ك٥بم سوء الداركيفسدكف ُب األر ﴿سبحانو عنهم 

األرض فسادا كهللا ال ٰبب كيسعوف ُب  كلما أكقدكا انرا للحرب أطفأىا هللا﴿ شأنو
 كال تتبع﴿كقد أشار موسى عليو السبلـ إليهم ُب قولو ألخيو ىاركف  ﴾ا٤بفسدين
 ا٢بق الناس على هبا لٌبسوا الٍب الوىابية بدعوهتم فسادىم يظهركف كاليـو ﴾ا٤بفسدين
كأعما٥بم ، أعداؤه ا٢بقيقة ُب كىم اإلسبلـ إٔب الدعاة مظهر ُب فظهركا ابلباطل،

الٍب يبتهجوف هبا كيزعموف أهنا ُب اإلصبلح ك٧باربة الفساد آيلة إٔب فساد عاـ ال 
٧بالة، إال أهنم ٓب يهتدكا إٔب ذلك للغشاكة الٍب ألقيت على قلوهبم من أثر النفاؽ! 
كاآلية تشخص الدكلة السعودية تشخيصان دقيقان عميقان جامعان كٙبكي كاقعان ملحوظان 

إنو كاف من ﴿ فرعوف عن سبحانو حكى ماك  زؿ هللا لنبيو ىو ا٢بقأف ما أنيشهد 
كإفسادىم يبدأ ابلشرؾ ابهلل كا١بور كإفساد األنظمة كاجملتمعات كٛبييع  ﴾ا٤بفسدين

ا٢بق كإلباسو ابلباطل كٙبسْب الكفر كمناكأة الصا٢بْب كتسعّب الفًب كالعداكات 
ث العقبات ُب طريق كقتل األبرايء كأتليب األحزاب على ا٤بسلمْب كإحدا

كمن أعظم  ،ا٥بم ُب اقتدائهم هبم ُب مساكئهما٤بصلحْب، ٍب إفسادىم أبناءىم كعي
اإلفساد ٙبريف الكتب اإل٥بية كإحداث مناىج كنظرايت كفلسفات ييغٌّبكف هبا 
أذىاف البشر كتنتهي إٔب اإل٢باد كإزاحة اإللو بقانوف التطور ليكوف ىو إطار الفهم 

التنظّب بدالن عن الوحي اإل٥بي، كًمن ٍب ٲبكن إدراؾ الصلة بْب كالتفسّب كمنبع 
التوراة كاألانجيل الٍب ًب إخراجها ألتباعهم ٨بتلطة ٗبناىج ا٤بعرفة ُب كل فركعها 
كبْب خطة اإلفساد النجدية فهذه كلها ليست سول نتائج ًلما كافح بنو إسرائيل 

كٙبويل البشر إٔب عبيد ٥بم من عرب القركف من أجل الوصوؿ إليو كىو ٙبطيم الدين 
كإذا قيل ٥بم آمنوا كما آمن ﴿ٍب ذكر تعأب نوعان آخر من قبائح أفعا٥بم دكف هللا...

أم إذا  ﴾الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إهنم ىم السفهاء كلكن ال يعلموف
بضد  دعوا إٔب اإلٲباف الذم ىو رأس كل صبلح ٠ٌبوه سفهان كاصفْب ا٤براجيح الرزاف
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ك٤با ذكر الٌسفو كىو جهل مطبق كاف ذكر العلم أكثر مبلءمة أكصافهم ا٢بساف! 
كالوقوؼ على النفاؽ كما فيو من البغي ا٤بؤدم أب اشتجار  ﴾ال يعلموف﴿فقاؿ 

الفتنة كاستبحار الفساد ُب األرض أمر ٰبتاج إٔب قصد قوٙب كتوفيق من العزيز 
 الصبلة أفضل نبيها علىاألمة احملمدية  ؤمنوف منا٤ب 3عليم. كا٤براد من الناسال

كصفوىم ابلسفو ردَّ سبحانو قو٥بم ٕبصر السفو فيهم  ٤بٌا، ك كهللا أعلمالتحية  كأكمل
كالسفهاء ىم أكلياء الشيطاف كحزبو، أال ترل إٔب قوؿ  ﴾أال إهنم ىم السفهاء﴿ فقاؿ

در األبوصّبم كهلل  ﴾كأنو كاف يقوؿ سفيهنا على هللا شططا﴿هللا حكاية عن ا١بن 
 حيث يقوؿ3

 قتػػلػػػػػػوا األنبياء كاٚبذكا العجػ ... ؿ أال إهنم ىم السػػػػػػفهاءي 
 كسفيوه مىن ساءه ا٤بن كالسلػ ... كل كأرضاه الفـو كالقثاءي 
 ملئت اب٣ببيث منهم بطػػوف ... فهي نػػػار طباقها األمعاءي 

فبلف رأيو3 إذا كاف مضطرابن كالسفو ُب األصل3 ا٣بفة كالطيش كقلة العقل، كسفو 
ببل استقامة، كٝبيع ذلك موجود فيهم ٕبيث يعرفهم ا٤بتأمل ُب كتبهم كأقوا٥بم 
ككجوىهم فإهنم ال يثبتوف على قوؿ كاحد بل ٯبولوف كيضطربوف كيتناقض كبلمهم 

بٌْب تعأب نفاقهم كسّبهتم عند دعاء الداعي إٔب ا٢بق أردؼ ببياف  ٤بٌاك مرات...
كإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كإذا ﴿قوا٥بم كطريقتهم ُب خداعهم بقولو سّبهتم ُب أ

كاالستهزاء3 السخرية  ﴾وفئم قالوا إان معكم إ٭با ٫بن مستهز خلوا إٔب شياطينه
كاالستخفاؼ كإنزاؿ ا٥بواف كا٢بقارة ابلناس ألف ا٤بستهزئ غرضو الذم يرميو ىو 

واف كا٢بقارة عليو، كقد تؤب تعأب طلب ا٣بفة كالزراية ٩بن يهزأ بو كإدخاؿ ا٥ب
كاإلتياف بصيغة ا٤بضارع  ﴾هللا يستهزئ هبم﴿االستهزاء اب٤بنافقْب انتقامان للمؤمنْب 

إلفادة حدكث االستهزاء ك٘بدده كقتان بعد كقت كىكذا كانت نكاايت اّللَّ فيهم 
كهتتك  كببلايه النازلة هبم، كما كانوا ٱبلوف ُب أكثر أكقاهتم ًمن تكٌشف أسرار

 ُب زايدة مثلْب بضرب عقبها ا٤بنافقْب صفات حقيقة بْبَّ تعأب ٤باك أستار، 
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مثلهم كمثل الذم استوقد انرا فلما أضاءت ما حولو ذىب هللا ﴿ كالبياف الكشف
كالغرض من ضرب ا٤بثل تشبيو ا٣بفي اب١بلي  ﴾بنورىم كتركهم ُب ظلمات ال يبصركف

كالضمّب ت للخصم األلد كالغائب ابلشاىد كا٤بتخيل ُب صورة احملقق كفيو تبكي
عائد على ا٤بستهزئْب كقد شيٌبهت قصتهم بقصة ا٤بستوقد انران ال يرضاىا هللا 
ليتوصل هبا إٔب خداع ا٤بؤمنْب فلما أضاءت انر اإلسبلـ كظهر ا٢بق ذىب هللا 

ورىم، كالتعبّب بنورىم أنسب ُب اصطبلحهم. ٍب شبَّو حا٥بم ابألصم الذم ال بن
يسمع كإذا ٓب يسمع ٓب يتمكن من ا١بواب فلذلك جعلو ٗبنزلة األبكم كإذا ٓب ينتفع 

صم بكم عمي فهم ﴿ابألدلة كٓب يبصر طريق الرشد فهو ٗبنزلة األعمى فهو ال يرجع 
ن الذين بقوا ُب مكاهنم ال يربحوف بعد انكشاؼ أراد أهنم ٗبنزلة ا٤بتحّبي ﴾ال يرجعوف

حا٥بم. ٍب ثُب اّللَّ سبحانو ُب شأهنم بتمثيل آخر ليكوف كشفان بعد كشف كإيضاحان 
٢باؿ الذين تفيؤكا ظبلؿ النفاؽ كتفننوا ُب االستهزاء فحقيق أف تضرب ُب بيداء 

 كرعد ظلمات فيو السماء من كصيب أك﴿ اف أفعا٥بم الوخيمة خيمة األمثاؿبي
 ﴾ابلكافرين ٧بيط كهللا ا٤بوت حذر الصواعق من آذاهنم ُب أصابعهم ٯبعلوف كبرؽ

فشٌبو تعأب القرآف ابلصٌيب، كشٌبو ما أشكل عليهم ابلظلمات، كما فيو من الوعيد 
كالزجر ابلرعد، كما فيو من النور كا٢بجج الباىرة ابلربؽ، كشٌبو ٚبٌوفهم ٔبعل 

و ما يصيبهم من الفضائح كالببلاي ابلصواعق. ٍب شٌبو جزع أصابعهم ُب آذاهنم، كشب
ىؤالء ا٤بنافقْب من آايت الوعيد ٗبا يعَبم القائم ٙبت السماء حْب الربؽ فيعشيو 

يكاد الربؽ ﴿حْب يلمع إبضاءة شديدة كيعمي عليو الطريق بعد انقطاع ٤بعانو 
ا كلو شاء هللا ٱبطف أبصارىم كلما أضاء ٥بم مشوا فيو كإذا أظلم عليهم قامو 

سن كىذا ا٤بثل ُب غاية ا٢ب ﴾لذىب بسمعهم كأبصارىم إف هللا على كل شيء قدير
ىثىل إذا كرد ُب

 الكبلـ فإنو يكسبو قبوالن كببلغة كيزيده كضوحان كنضارة. كا٤بضاء، كا٤ب

 كتعد٥با مرة الريح تفيئها الزرع من كا٣بامة ا٤بؤمن مثل»3 عليو ا٤بتفق ا٢بديث كُب
3 ركاية كُب «كاحدة مرة ا٪بعافها يكوف حٌب تزاؿ ال كاألرزة ا٤بنافق كمثل مرة،
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جذية األرزة كمثل الكافر كمثل»
ي
 ا٪بعافها يكوف حٌب شيء يفيئها ال أصلها على ا٤ب

 .متعددة أحواؿ لو كاحد ٤بوصوؼ صفتاف كالنفاؽ كالكفر «كاحدة مرة
نفس أك فساد ُب  من أجل ذلك كتبنا على بِب إسرائيل أنو من قتل نفسا بغّب﴿

األرض فكأ٭با قتل الناس ٝبيعا كمن أحياىا فكأ٭با أحيا الناس ٝبيعا كلقد جاءهتم 
من أجل ابن آدـ  ﴾رسلنا ابلبينات ٍب إف كثّبا منهم بعد ذلك ُب األرض ٤بسرفوف

من أجل ذلك كتبنا ...شددان كغلظنا على بِب إسرائيل الذم قتل أخاه ظلمان 
، كجعلنا العمل على ميشاهبةى قتل نفس بغّب ن فس بقتل الناس أٝبعْب ُب عظيم ا١بـر

دفع القتل كاستحياء نفس كاحدة عمبلن عظيمان يعدؿ إنقاذ الناس أٝبعْب، كجعلنا 
جرٲبة القتل ابتغاء الشرؾ كبّبة كبّبة...كتعلقي ىذه اآلية ٗبا قبلها ظاىر كذلك أنو 

اللعن كالقساكة كذىكرى قبلها تعأب ذىكرى نقض بِب إسرائيل للميثاؽ حٌب كقعوا ُب 
صلى هللا األعظم ا١بليل إيقاعهم الببلء كاحملنة اب٤بسلمْب حْب ٮبوا بقتل الرسوؿ 

، كذكر بعد ذلك إصرارىم على التمرد كالعصياف ُب ٧باربة ا١ببارين عليو كآلو كسلم
كأعقبها بذكر قصة ابِب آدـ الٍب انطوت على ٦بموع ما تقدـ من ا٢بسد كبسط 

اإلفساد،  حيث كمن على القتل اإلقداـا٢بسد ك  حيث من القصتاف فاشتبهتاليد، 
 ال»ا٢بديث ا٤بتفق عليو3  عنو أنبأ كما فيو التقليد من مذمة أشد الفساد تسنْبك 
 سنٌ  من أكؿ ألنو دمها من كفل األكؿ آدـ ابن على كاف إال ظلمان  نفس قتلتي 

أعظم النعم ال جـر ٓب يبعد اتفاقهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم سيدان ٤با كانت نعم هللا على ك  «القتل
كهللا  -على استخراج أنواع ا٤بكر كالكيد ُب حقو كحق أمتو، كا٤بقصود من اآلية 

كأف ا٢بسد دأب بياف إصرار بِب إسرائيل أبدان من قدٙب الدىر على التمرد  -أعلم 
على قتل األنبياء كالرسل  كأهنم مع علمهم هبذا التشديد كالتغليظ أقدموا قدٙب فيهم

كذلك يدؿ على غاية قساكة قلوهبم كهناية بعدىم عن طاعة رهبم، كخصهم هللا 
تعأب ابلذكر كقد تقدمتهم أمم كاف قتل النفس فيهم ٧بظوران لوجوه، أحدىا3 أهنم 
أكؿ أمة نزؿ الوعيد عليهم ُب قتل النفس ُب كتاب كغلظ األمر عليهم ٕبسب 
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اء، كالثا٘ب3 لتلوح مذمتهم ُب أف ىذا كتب عليهم كىم مع طغياهنم كسفكهم الدم
! كالثالث3 ألهنم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذلك ال يرعوكف كال ينتهوف بل قتلوا أنبياءىم كٮٌبوا بقتل النيب 

سيكونوف ُب فَبة من الزمن مستخلفْب ُب األرض...كلكنهم ٘باكزكا حدكد 
اعتداء على سلطاف ربوبيتو مليوف  قرابة ا٤بائةالقتل...فقتلوا ُب ا٢بربْب العا٤بيتْب 

كليس ىذا فحسب بل ٘باكزا حدكد هللا كتعدكا على كبلمو ابلتغيّب تعأب! 
 !كاالستهزاء السخرية كجو على شرعو بتحكيم تظاىركا ٍبكالتحريف كالتبديل، 

ن إ٭با جزاء الذي﴿كاآلية التالية تقرر ا٢بسم كالشدة كالصرامة مع ىؤالء ا٤بفسدين 
ٰباربوف هللا كرسولو كيسعوف ُب األرض فسادا أف يقتلوا أك يصلبوا أك تقطع أيديهم 
كأرجلهم من خبلؼ أك ينفوا من األرض ذلك ٥بم خزم ُب الدنيا ك٥بم ُب اآلخرة 

 كيعضده ،العرب جزيرة من اإلخراج على ٧بموؿ األرض من كالنفي ﴾عذاب عظيم
كقد نزلت اآلية ُب  «العرب جزيرة من ا٤بشركْب أخرجوا»3 كالسبلـ الصبلة عليو قولو

قـو من أىل »قـو من أىل الكتاب كما ركل اإلماـ الطربا٘ب عن ابن عباس قاؿ3 
 كىا «فنقضوا العهد كأفسدكا ُب األرض عهد كميثاؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالكتاب بينهم كبْب النيب 

م يعودكف اليـو إٔب نقض ا٤بيثاؽ كيتخذكف آايت هللا ىزكا فيجعلوف من ىذه اآلية ى
ستاران ألعما٥بم اإلجرامية متظاىرين بتطبيق الشرع! كرؤية ا٤بوقف على ىذا النحو 
من ا٢بسم كالوضوح ضركرم ألمة اإلسبلـ الٍب تعا٘ب من مواجهة ا٤بنافقْب ُب ىذه 

، كبدكف ىذا ا٢بسم كىذا الوضوح تعجز األمة عن السنْب ا٣بٌداعة من حياة البشرية
كىي  -أداء كاجبها ُب ىذه ا٤برحلة ا٢برجة كتتأرجح أماـ األمة ا٤بلعونة ُب القرآف 

فتفقد ٙبديد أىدافها ا٢بقيقية بفقداهنا ٙبديد عدكىا ا٤بتظاىر  -ٙبسبها مسلمة 
قركف كاألجياؿ كىم ابإلسبلـ...كأعداء األمة من بِب إسرائيل ىم أعداؤىا، تتوأب ال

ماضوف ُب الكيد ٥با من كراء القركف كاألجياؿ...يسعوف أبدان إٔب إيقاد ا٢برب 
 من كيقهركا كعبلنية سران  كا١بربكت االستبدادكاإلفساد ُب األرض ليتسنموا ذركة 

 ١بربكهتم، كينقادكا ألمرىم يذعنوا أف على رقاهبم ُب كيتحكموا الناس من حو٥بم
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 كجعلوا األرض كخّبات الثركة ٗبنابع فاستبدكا كسفههم، اءالدٮب جهل مستغلْب
 يلعبوف ٢بلفائهم، عربوف مودة كقدموىا ابلباطل أموا٥بم أكلوا عليهم، عالة الناس
 من السرقة كانت ك٤با .غافلوف كىم كشهواهتم ألغراضهم كيستعبدكهنم الناس بعقوؿ
أمواؿ البشر كجاكزا ا٢بد إٔب  ا٤بفسدكف قد سرقوا ككاف ابلفساد كالسعي احملاربة ٝبلة

 كسبا ٗبا جزاء أيديهما فاقطعوا كالسارقة كالسارؽ﴿ بقولو عقب ،الشجر كا٢بجر
 يتوب هللا فإف كأصلح ظلمو بعد من اتب فمن ،حكيم عزيز كهللا هللا من نكاال
ىذا حكمو تعأب ُب ملوؾ األرض فمن دكهنم،  كاف٤با  ك  ﴾رحيم غفور هللا إف عليو

 ﴾كاألرض السماكات ملك لو هللا أف تعلم  أٓب ﴿ ا٤بلك ُب بتفرده لذلك مقرران  أعقب

 أدؿ النقمة إيقاع كاف ك٤با ،الشوائبا٤بوانع كالعوارض ك  ٝبيع عن الصا٣ب ا٤بلك أم
 قولو قدـ ككفرىم، الكتاب أىل خيانة من تقدـ ٤با ٥با النظم ككاف القدرة على

 الذين إسرائيل بِب من أم ﴾يشاء من يعذب﴿ ا٤بلك بتماـ يشاء ما لفعل معلبلن 
 منو يتصور ال ألنو موبقان  عملو كاف كإف أم ﴾كيغفر ٤بن يشاء﴿ كاحملبة النبوة ادعوا
 عليو عطف ذلك، على قادر ألنو3 التقدير كاف ك٤با، اعَباض عليو يسوغ كال ظلم
 يعجز قد الذين ا٤بلوؾ من كغّبه ىو ليس أم ﴾كهللا على كل شيء قدير﴿ قولو

 ختم الضركرية القضية كىذه !أعدائو أعدل كقتل ٞباية أحب أحبابو عن أحدىم
 نقوض أكائل إٔب انتظاـ أًب على هبا ككرَّ  األحكاـ من ذكره إٔب ا٤بناسبة دعت ما هبا

 َب كاألحد ٔبربكتو ا٤بلكفسبحاف  ﴾خلق ٩بن بشر أنتم بل﴿ قولو ُب دعواىم
 .سلطانو كأعز بيانو أعجب كما ما أعظم شأنو هللا تبارؾ !ملكوتو
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البعد المتعلق  الفصل الثالث:
 بالمكان

 مركزية مكة المكرمة

 أعظم كمن كتابو من موضع غّب ُب مكة فضل ذكر جبللو جل الرب أف علما
 أحد من يقبل كٓب قصدىا كألزمهم حجها عباده على فرض جبللو جل أنو فضلها
كما ذكر العبلمة السراج ابن  كأموااتن  أحياء دينو أىل قبلة كىي ابستقبا٥با إال صبلة

 يبنيها أف قبل ككانت شيث بُب الكعبة من أكؿأف " الركض" ا٤بلقن، كذكر صاحب
 قد ككاف ا١بنة من أنزلت ألهنا هبا كأينس آدـ هبا يطوؼ ٞبراء ايقوتة من خيمة
 إسحاؽ ابن ذكره بناىا، من أكؿ ىو آدـ إف قيل كقد ا٥بند، من موضعها إٔب حج

 هللا ٱبلق أف قبل ا٤باء على غثاءة كاف موضعها أف ا٣برب كُب ،البكائي ركاية غّب ُب
 خلق فلما السماء قبل الَببة خلق األشياء هللا ٖبلق بدأ فلما كاألرض السموات

 سبحانو قولو كذلك بسطها أم األرض دحا ٠بوات سبع كقضاىن السماء
 القرل، أـ ٠بيت كلذلك مكة ٙبت من دحاىا كإ٭با "دحاىا ذلك بعد كاألرض"

 قالتا كرىا أك طوعا ائتيا" كاألرض كاتاللسم قاؿ حْب سبحانو هللا أف التفسّب كُب
 كُب ،حرمها فلذلك ا٢بـر أرض إال األرض من ا٤بقالة هبذه ٘ببو ٓب "طائعْب أتينا

 كحرمة حرمتها فصارت كاألرض كاتاالسم ٱبلق أف قبل مكة حـر هللا أف ا٢بديث
 3قالت ٤با ا٢بـر كأرض لربو بطاعتو كمالو كعرضو دمو حـر إ٭با ا٤بؤمن ألف ا٤بؤمن

 طاعة لذم إال حرمة فبل اإلذخر إال كخبلىا كشجرىا صيدىا حـر طائعْب أتينا
كما قاؿ  األفئدة كمهول األرض نظاـ عقد كاسطة كىي. اىػ. أطاعو ٩بن هللا جعلنا

قيامان كصبلحان لدينهم  أم ﴾للناسجعل هللا الكعبة البيت ا٢براـ قيامان ﴿سبحانو 
كقواـ أمرىم فهي عمود ا٢بيكم ُب األرض كىي ٗبنزلة الرئيس الذم يقـو بو أمر 
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 ككسطها، األرض سيرٌة كىي تػيٌباعو، يطوؼ الناس هبا كما يطوفوف ببيوت ملوكهم،
فهو يبقى ببقائها كىي ٛبثل قواـ الدين  عٌد حيكمان ١بميع األرضكحيكم ىذه البقعة ي

كيستعار  صل مصدر قاـ إذا استقل على رجليوكالقياـ ُب األ ،بذىاهبايذىب ك 
 ﴾ًقيىمان ﴿للسياسة كاإلصبلح ألف شأف من يعمل عمبلن مهٌمان أف ينهض لو، كقيرئ 

 بياف للكعبة ﴾البيت ا٢براـ﴿كا٤بعُب أهنا تقوٙب عظيم ألحواؿ الناس، كقولو  ٝبع قيمة
كإ٭با   ف البياف أف يكوف موضحان للمبٌْب قصد من ىذا البياف التنويو كالتعظيم إذ شأ

يينزؿ زكجو كابنو إ٠باعيل ُب أمر إبراىيم أبف  ٤بٌاكانت الكعبة قيامان للناس ألف هللا 
كقٌدر أف تكوف تلك األمة ىي أكؿ من  إنشاء أمة مسلمة من بِب إ٠باعيل أراد مكة

كأف يكوف منو انبثاث اإلٲباف ا٢بق  اد أف يكوف أفضل األدايفالذم أر  يتلٌقى الدين
على اإلسبلـ كتلٌقوا  أ بنو إ٠باعيلعيدان عن حضارات ا٤بشركْب فنشفأقاـ ٥بم بلدان ب

معلمان  بيتٔب كالدعوة إليو كأقاـ ٥بم السّبة صا٢بة نشؤكا هبا على توحيد هللا تعا
ا ٦باكريهم كدع تعظيمو حرمتو وسهم كنفوس جّبهتمككضع ُب نف عز كجل دهلتوحي

بعث  ك٤با دخلهم الشرؾ إٔب حٌجو ما استطاعوا كسٌخر الناس إلجابة تلك الدعوة
عليهم آايتو كيعلمهم الكتاب كا٢بكمة كيزكيهم، فصار  هللا فيهم رسوالن منهم يتلو

كجود الكعبة عائدان على بِب إ٠باعيل، ككانت الكعبة قيامان ٥بم كىذا قياـ خاص 
 يعبدكا إال هللا، ٍب استخلف هللا بِب إسرائيل كأخذ عليهم ا٤بيثاؽ أف ال أبىلو،

ية طافحة بوصااي الرب ككصااي األنبياء، فلم ٰبافظوا على تلك ٥بكالكتب اإل
ببِب ابإليفاء ابلعهود معرًٌضان  ا٤بؤمنْب ُب مطلع السورةتعأب  أمرك٤با الوصااي! 

 من كثّبة بغيوبللعهود ا٥باتكْب حرمة البيت ا٢براـ كأخرب الناكثْب  إسرائيل
 على كأطلع من نعمو ٥بم وكبسط حرمو ُب  ٥بم  كما سيكوف من ٛبكينو ىمأخبار 
 فقاؿ لتعقيب العجيب ُب ىذا ا٤بوضعاب م الدالة على نفاقهم جاءأحوا٥ب من أشياء

لتعلموا أف هللا يعلم ما ُب السماكات كما ُب األرض كأف هللا بكل شيء  ذلك﴿
 الكتب ٙبريف من ذكره سبق ما أم "ذلك" قولو كذىكرى اإلماـ ا٤باتريدم أف ﴾عليم
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 هللا أنبأ ما على مردكد "ذلك" الزجاج أف. كذكر كصفتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نعتو كتبديل كتغيّبىا
 تؤمن كٓب أبفواىهم آمنا قالوا الذين من" قولو من السورة ىذه ُب نبيو لساف على بو

 ٠باعوف" أهنم بو أخرب كما ا٤بسلمْب عن مستَبان  كاف الذم بنفاقهم فأخرب" قلوهبم
 ٝبيع على كا٤بؤمنْب نبيوعز كجل  هللا فأظهر" أيتوؾ ٓب آخرين لقـو ٠باعوف للكذب

 هللا عن بو أنبأتكم الذم الغيب لتعلموا ذلك - أعلم كهللا - فا٤بعُبعنهم  سَبكا ما
تعأب  قولو القوؿ ىذا كدليل األرض ُب كما السماكات ُب ما يعلم نوأ على يدلكم

كقد ذكر هللا ُب  ".تكتموف كما تبدكف ما يعلم كهللا الببلغ إال الرسوؿ على ما"
شٍبو  ﴾الكعبة﴿على  ﴾الشهر ا٢براـ﴿كعطفي  ﴾الشهر ا٢براـ كا٥بدم كالقبلئد﴿اآلية 

عطف ا٣باص على العاـ ابعتبار كوف الكعبة أريد هبا ما يشمل عبلئقها كتوابعها، 
فاألشهر ا٢بـر ما اكتسبت ا٢برمة إال من حيث ىي أشهر ا٢بج كالعمرة للكعبة، 
ككوف ا٥بدم قيامان للناس ظاىر ألنو ينتفع ببيعو للحاج أصحاب ا٤بواشي كينتفع 

ياـ للفقراء، ككجو ٚبصيصها ابلذكر ىنا التنبيوي الفقراء بلحومو، ككذلك القبلئد ق
تعأب ُب .كقد هنى ا قياـ للناس حٌب أدٗب العبلئق..على أف ٝبيع عبلئق الكعبة فيه

 كاإلخبلؿ ٕبرمتها كالتهاكف استباحتهاأم  هشعائر   حبلؿستإ  عنمطلع السورة 
 ٢بفاة العراةكُب ذلك تعريض اب هبا ا٤بتنسكْب كبْب بينها كا٢بيلولة أبحكامها

 ن ا٢بد ُب العناد!اجملاكزي الفساد ١بة ُب الغارقْب لشعائر هللا كمعآب حدكه ا٤بستحلْب

ٲبثل حيكم األرض كلذلك ٠بيت مكة ا٤بكرمة أـ القرل ألف األرض  كالبيت ا٢براـ
ديحيت منها فهي كسط األرض ككالنقطة للقرل كما تقرَّت القرل إال بعدىا كىي 

٧بجهم كمكاف أكؿ بيت كضع للناس كأعظم القرل شأانن فغّبىا قبلة أىل القرل ك 
تبع ٥با كما يتبع الفرع األصل، ك٥بذا جاءت نصوص الكتاب مستفيضة ٙبرض 

كقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة كيكوف ﴿ا٤بؤمنْب على تطهّبىا من ا٤بشركْب، قاؿ تعأب 
 كا٤بعُب قاتلوىم حٌب يكوف ا٢بكم خالصان هلل ال حٌظ لئلشراؾ فيو ﴾الدين كلو هلل

. كالكعبة عىلىم على البيت الذم بناه إبراىيم عليو السبلـ ٗبكة أبمر كهللا تعأب أعلم
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ا٢بديث عن  معرضكا٤ببلحظ كركد لفظ الكعبة ُب هللا تعأب ليكوف آية للتوحيد. 
ُب ا٤بناـ يطوؼ ابلبيت   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسوؿ األعظم ا٤بسيح ابن مرٙب عليو السبلـ كقد رآه الر 

أرا٘ب الليلة ُب ا٤بناـ عند الكعبة فإذا رجل آدـ  »كما جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم3 
كأحسن ما ترل من أدـ الرجاؿ تضرب ٤بتو بْب منكبيو رًجل الشعر يقطر رأسو 

ت، فقلت3 من ىذا؟ ماء كاضعان يديو على منكيب رجلْب كىو بينهما يطوؼ ابلبي
فقالوا ا٤بسيح ابن مرٙب، كرأيت كراءه رجبلن جعدان قططان أعور عْب اليمُب كأشبو من 
رأيت من الناس اببن قطن كاضعان يديو على منكيب رجلْب يطوؼ ابلبيت، فقلت3 

ح الدجاؿ ال يدخل مكة معلـو أف ا٤بسيك  «من ىذا؟ قالوا3 ىذا ا٤بسيح الدجاؿ
جعل هللا الكعبة البيت ا٢براـ قياما للناس ﴿خلفىْب! كىذه اآلية يو ا٤بستثيلخبلفان ٤ب

تيعترب كاسطة عقد السورة ٦باكبة ٤بفتتحها ابلوصاية  ﴾كالشهر ا٢براـ كا٥بدم كالقبلئد
كالقبلئد كاآلٌمْب البيت  ابلوفاء ابلعقود كحفظ شعائر هللا ُب الشهر ا٢براـ كا٥بدم

كما ، لكتاب ُب استحبلؿ احملـر كٙبرٙب احملللأىل ا كالتحذير من اتباع أىواء ا٢براـ
بْب ذلك اعَباض نشأ اب٤بقاكالت استدعاه تناسب ا٤بعا٘ب كأخذي بعًضها ٕبجز 
بعض تفننان ُب الغرض ا١بارم فيو الكبلـ كالذم نشأ عنو ذكر ا٤بيثاؽ الذم أخذه 

هللا  تعأب على بِب إسرائيل كنقضهم إايه كٙبريفهم الكلم كقو٥بم ُب ا٤بسيح أنو
 ٙبريفهم الكلمإبفسادىم ُب األرض ك كأعقبو بذكر قضية التيو كنبأ ابِب آدـ كربطىو 

كأردفو اب٢بكم بينهم كا٣بشية من كاليتهم أف تفضي إٔب ارتداد ا٤بسلم عن دينو، 
كذىكرى نفاقهم كاستهزاءىم ككقوع اللعنة عليهم كأبطل عقائدىم، كٚبلل ذلك األمر 
بتخلق ا٤بسلمْب ٗبا يناقض أخبلؽ الضالْب ُب ٙبرٙب ما أحل ٥بم، كالتنويو ابلكعبة 

التعريض أبف أىل الكتاب ليسوا أىبلن للقياـ هبا حْب كفضائلها كبركاهتا على الناس ك 
 ٝبعوا بْب نقض ا٤بيثاؽ كالتوغل ُب الكفر كقتل األنبياء كالتعدم على ا٤بسيح كأمو

 كال سائبة كال ٕبّبة من هللا جعل ما﴿ كما ُب قولو تعأب  كٙبرٙب البحّبة كأخواهتا
 ﴾فيعقلو  ال كأكثرىم الكذب  هللا  على  يفَبكف  كفركا  الذين  كلكن حاـ كال كصيلة
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 األتباع ىم يعقلوف ال الذين كأف ا٤ببتدعوف  ىم  ا٤بفَبين  أف كغّبه الشعيب نصكقد 
 كلكن" قولو ُب الشعيب عن حاًب أيب كابن ا٤بنذر كابن جرير ابن على ٫بو ما ركاه

ف يعقلو  ال الذين3 قاؿ "يعقلوف ال كأكثرىم الكذب هللا على يفَبكف كفركا الذين
 كابن جرير كابن شيبة أيب ابن . كركلافَبكا أهنم فعقلوا افَبكا الذين كأما األتباع ىم

 هللا على يفَبكف كفركا الذين كلكن" موسى أيب بن دمحم عن حاًب أيب كابن ا٤بنذر
. األكاثف أىل ىم "يعقلوف ال كأكثرىمكقاؿ ُب قولو ". الكتاب أىل3 قاؿ "الكذب

إٔب ذكر ا٤بسيح ابن مرٙب ككفرىم بو كتعنتهم ُب طلب كُب آخر السورة عاد الكبلـ 
 اآلايت ا٣بوارؽ، فحصل بذلك نسج بديع كإٯباز جليل.

إف الذين كفركا كيصدكف عن سبيل هللا كا٤بسجد ا٢براـ الذم جعلناه للناس سواء ﴿
٤با ذكر تعأب أف  ﴾العاكف فيو كالباد كمن يرد فيو إب٢باد بظلم نذقو من عذاب أليم

 استحقاؽ سبب أعقبو بذكر هللا صراط اتباعهمىو  النعيم ا٤بؤمنْب استحقاؽ سبب
 قبلو ٤با ا٤بناسبة ىذه مع كفيو هللا سبيل عن كصدىم كفرىمكىو   العذاب ا٤بشركْب

 أمر كهتويل ا٢براـ ا٤بسجد ُب ا٤بسلمْب حق بياف من بعده ما إٔب بديع ٚبلص
، كالعدكاف الظلم كرجس للشرؾ مأكل يكوف أف عن كتنزيهو بو كالتنويو فيو اإل٢باد
 دأهبم كأنو من أىل الكتاب ذلك تكرر على للداللة ا٤بضارع بصيغة يصدكف كجاء

، ككافقوىم الصد ذلك على ُب ا٤باضي كا٢باضر ففي ا٤باضي ظاىركا كفار قريش
 ا٢بق طريق واكقطع كا٣بداع ا٤بكر كجوه ٔبميع سبيل هللا عن الناس كاليـو منعوا

 ا٢بق ا٤بذىب ُب كالشبهات الشكوؾ إلقاء ُب كسعوا النصيحة صورة ُب عليهم
قاؿ  تقديره "انفقوا" ٧بذكؼ "إف" كخربكا٢بيل!  بشٌب الوسائل صفتو تقبيح كحاكلوا

قلت3 الكبلـ يتضمن الصد عن هللا كرسولو  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فمحمد3 هللا سبيل أماالسدم3 
ن ا٤بسجد ا٢براـ يشمل الصد ع سبيل هللا كالصٌد عنكيتضمن الصد عن ا٢برمْب...

الذم ىو قبلة  ابلذكر لبلىتماـ بو كلينتقل منو إٔب التنويو اب٤بسجد ا٢براـ وكإ٭با خص
، كا٤بسجد ا٢براـ3 اسم جعل علىمان ابلغلبة على ا٤بكاف احمليط ابلكعبة ا٤بساجد
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 هللا ٠باهك تعأب،  احملصور ذم األبواب كىو اسم يومئ إٔب السجود كا٣بضوع هلل
 فكاف كذلة تعبد دخوؿ إال يدخل كٓب إبذنو إال قط يوطأ ٓب حيث ٢برمتو حرامان 
ككصفو اب٢براـ يقتضي التنويو بو كتعظيمو ، متكرب دخوؿ يدخلو من على حرامان 

كمهابتو كهتوين أمر اإل٢باد فيو كتنزيهو عن أف يكوف مأكل للشرؾ كذلك يستتبع 
الذم جعلناه للناس سواء العاكف فيو ﴿ٙبجّب كقوع ا٤بظآب، ككصفي ا٤بسجد بقولو 

ما لئلٲباء إٔب علة مؤاخذة أىل الكتاب بصدىم عنو ألجل أهنم خالفوا  ﴾كالبادم
أراد هللا منو فإنو جعلو للناس كلهم، منطقة ٧برمة كدار أماف للمسلمْب ال يينفر 
صيدىا كال ييقطع شجرىا كال تيبوَّب دكرىا، مفتوحة لكل قادـ من حاضر كابدم. 

. كقاؿ ا٤باكردم3 اإل٢باد ا٤بيل دالقص عن العدكؿ اللغة ُب اإل٢باد معُبقاؿ الزجاج3 
كاآلية تفيد أف من أراد أف ينحرؼ عن هنج التوحيد ٦برد اإلرادة فلو عن ا٢بق. 

يستنيم إليو  ع"يطم "معُب ﴾يرد﴿عذاب عظيم، فكيف ٗبن أشرؾ؟ كلعل تضمْب 
، فالطمع نزكع النفس إٔب شيء ترجوه ال كجود لو ُب الواقع، ٖببلؼ نظاـ الكبلـ

٦برد الطمع! ٍب اإلرادة اإلرادة فإف فيها سعيان لتحقيق ما ترغب، إنو يهدد على 
 ا٢براـ ا٤بسجد ُب اإل٢باد أف ذلك ُب كالسبب د،دة ُب التحذير كمبالغة ُب التوكيزاي
 ابن حديث كُب ،قبلتها ىو إذ ا٤بساجد ٝبيع كُب األرض من بقعة كل ُب إ٢باد ىو

 البيهقي كركل «الكبائر من كأموااتن  أحياء قبلتكم ا٢براـ البيت  ُب  كاإل٢باد»3 عمر
 أراد «ا٢براـ البيت استحبلؿ»3 منها كذكر «تسع الكبائر»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف

الحتبلؿ  إبليس كجنودهمع  أم بشرؾ، فالتحالف ﴾بظلم﴿. كمعُب فيو اإل٢باد
ا٤بسجد ا٢براـ كإتباعو ٤بيثاؽ األمم ا٤بتحدة صادر عن كيد ساحر كحيلة ٨بادع 

 .ماكر
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 تشرك ال أن البيت مكان إلبراهيم بوأنا وإذ
 والقائمين للطائفين بيتي وطهر شيئا بي

 السجود والركع

 عن كصدىم ا٤بستخلفْب حاؿ ذكر ٤با تعأب هللا فأ قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ كجو
حرَّض على قتا٥بم كتطهّبه منهم مذكران  ؛إب٢باد فيو أراد من كتوعد ا٢براـ ا٤بسجد

 اّللَّ  ألف للسياؽ أسوغ اخَبان معُب تضمْب بوأان كلعل ،عليو السبلـ إبراىيم أمر
 - ابلبلـ يتعدل كخار - أنبيائو بْب من كاصطفاه البيت مكاف إلبراىيم اختار

 التوحيد إنو شيئان، يب تشرؾ ال أف ىو األكٔب اللحظة منذ البيت إقامة من كالغرض
 السجود كالركع كالقائمْب للطائفْب يطهره سواه، دكف كحده اّللَّ  بيت فهو ا٣بالص
 التعبّب كلعل، للبيت تشريف ا١ببللة ضمّب إٔب البيت كإضافة البيت، أنشأ ك٥بؤالء

 احملمدية األمة ىذه على للتنصيص كالسجود كالركوع القياـ من أبركاهنا الصبلة عن
 ىذه اجتماع إذ التحية كأكمل الصبلة أفضل نبيها على ا٤برضية ابآلداب ا٤بوسومة
 ُب الركوع جنس من ألنو السجود يعطف كٓب صبلهتم، ُب إال ليس األركاف

 الناس ُب ييؤذف أبف كيلًٌف ا٣بالص التوحيد قاعدة على إقامتو من فرغ فإذا ا٣بضوع،
 البلـ بزايدة حكموا الذينك  ،أصلو على البيت ليقيم ا٤بكاف ىذا لو خار فاّللَّ  اب٢بج،
 الٍب للقرينة كال فيو ينتظم الذم للسياؽ كال بعبارتو يكَبثوا كٓب ديباجتو عن انصرفوا
 عن فعدلوا منفردان  اللفظ على كقفوا لقد أسبابو على كنبهت مساره كجهت
 كللسياؽ الغرض، عن كاإلابنة ا٤بطلب إدراؾ ُب دكره للحرؼ كيبقى ،الصواب
 بوأان" التعبّب جاء ٓب ، فإف قيل3القصد على كالداللة ا٤بعُب توجيو ُب حكمو

 معُب علينا لضاع اخَبان 3قاؿ لوفا١بواب3  إلبراىيم؟ اخَبان أيت كٓب" إلبراىيم
 حرفو بغّب الفعل فتعدية ،االختيار معُب علينا لضاع إبراىيم بوأان 3قاؿ كلو النزكؿ
 األمر ُب أشركو يقاؿ3 (ُب)بػ يتعدل أشرؾ كفعل، كاالختيار النزكؿ ا٤بعنيْب ٝبعت

 تسوًٌ  ال أم التسوية 3كالعدؿ ،تعدؿ ال معُب تشرؾ ال ضمنف فيو معو أدخلو أم



451 
 

 ُب كرد ما ٫بو على كالعبادة ا٢بكم ُب اإلشراؾ نفي يتضمن كذلك شيئان  ابّللَّ 
 كال هللا تعبد أف»3 الصحيحْب ُب ىريرة أيب ركاية من السبلـ عليو جربيل حديث
 لتبعيتو ا٢بج يذكر كٓب «شيئا ابهلل تشرؾ ال»3 مسلم اإلماـ كعند «شيئا بو تشرؾ

فإف قولو "أف ال تشرؾ يب  البيت تطهّب قبل ا٢بج كجوب ٲبتنع كلذلك للمشركْب
شيئان كطهر بيٍب" أف مفسرة فتكوف ىي كما بعدىا مفسرة للتبوئة أم جعلنا البيت 
مرجعان إلبراىيم أبف أيٌب إليو متربائن من الشرؾ مشتغبلن بتطهّبه من ا٤بشركْب ليكوف 

ك٤با أمر تعأب بتطهّبه من ا٤بشركْب بلن لطواؼ الطائفْب كالقائمْب كالركع السجود. ٧ب
 أف إٔب إشارة كفيو، ليحجوا فيهم اندً 3 أم ﴾كأذف ُب الناس اب٢بج﴿ سٌبب عنو قولو

 إ٭با كالتأذين اب٤بكاف، الزائر نزكؿ قبل يكوف ذلك كأف البيت تطهّب الزائر إكراـ من
 عقيدة تلقي ا٢بج مشركعية حكمة كمنالشرؾ،  دنس من البيت تطهّب بعد يكوف
أيتوؾ رجاال كعلى  ﴿النفوس  ُب التوحيد معُب يرسخ حٌب ا٤بشاىدة بطريق هللا توحيد

 إبراىيم خطاب بضمّب أيتوؾ فعل تعليق كُب ﴾كل ضامر أيتْب من كل فج عميق
 ا٢بنيفية كقواعد التوحيد الناس ييعلم عاـ كل ا٢بج موسم ٰبضر كاف أنو على داللة

ليشهدكا منافع ٥بم كيذكركا اسم هللا ُب أايـ معلومات على ما رزقهم من هبيمة ﴿
 التأذين على مسبب ىو الذم إلتياهنم علة ٥بم فهو منافع ليحضركاأم  ﴾األنعاـ
تتوحد فيو العقائد  مسلم كا٤بقصود من اآلايت تكوين ٦بتمع إنسا٘ب اب٢بج،

كالشعائر كا٤بنافع، فالعقيدة كالشعّبة كا٤بنفعة كلها مزيج كاحد ال يكوف نواؿ بعضها 
ككُب سبحانو كتعأب عن الذبح كالنحر ابلذكر ألف أىل   بنوا٥با كلها كهللا أعلم،إال

اإلسبلـ ال ينفكوف عن ذكره تعأب إذا ذٕبوا أك ٫بركا كفيو تنبيو على أف الغرض 
ف الذين يقدموف صلي من ذبح ما يتقرب بو إٔب هللا تعأب ٨بالفة أىل األكاثاأل

القرابف للشيطاف، كُب سورة البقرة أمر تعأب ا٤بؤمنْب أف يذكركه ُب أايـ معدكدات 
كىي أايـ مُب كذلك بعد األمر بذكره عند ا٤بشعر ا٢براـ على إثر اإلفاضة من 

ه كما ىداكم كإف كنتم من قبلو ٤بن كاذكرك ﴿عرفات ٍب كرر األمر بذكره فقاؿ 
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مطلقان كُب ىذه اآلية أمر بذكره  هففي اآلايت السابقة أمر تعأب بذكر  ﴾الضالْب
كالثا٘ب على حد قولو  ﴾اذكركا هللا ذكرا كثّبا﴿مقابل ا٥بداية، فاألكؿ على حد قولو 

كا٤براد من ا٥بداية3 إرشادان إٔب سنن أىل الكتاب  ﴾كلتكربكا هللا على ما ىداكم﴿
٥با من العواقب الوخيمة لنعترب ٕبا٥بم كنتعظ من الوقوع كسّبهتم الٍب سلكوىا ٗبا 

ٍب أفيضوا من حيث أفاض ﴿كقولو تعأب أىوائهم كننزجر عن أف نتشبو هبم،  ُب
 .السبلـ عليهما كإ٠باعيل إبراىيم ا٤براد ابلناس كما ذكر العبلمة الرازم3 ﴾الناس

 األلباب أكٕب اي فاتقوف3 كالتقدير قبلها ما على متقدمة اآلية ىذهختاره أف كالذم أ
 عليكم ليس رحيم غفور هللا إف هللا كاستغفركا الناس أفاض حيث من أفيضوا ٍب

عند ا٤بشعر هللا  ذكركااف عرفات من أفضتم فإذا ربكم من فضبلن  تبتغوا أف جناح
 كىو ماتناكالن أكليان كاآلية كإف نزلت ُب ا٢بمس إال أهنا تتناكؿ أىل الكتاب ا٢براـ...
أمر هللا تعأب عباده ٍب  ،ا٤بصرح ببِب إسرائيل كالبلحق السابق ظاىر النظم يتفق مع
 يسَبيح أف بصدد كاف العبادة من فرغ من ألف قضاء ا٤بناسك بعد ابلذكر ا٤بؤمنْب

 آابءكم كذكركم هللا فاذكركا مناسككم قضيتم فإذا﴿ فقاؿ غّبه إٔب الذكر عن فيفَب
3 ٍب قاؿ قواالن عديدة ُب أتكيل اآليةأ كقد أكرد اإلماـ الطربم ﴾ذكرا أشد أك

 عباده أمر ثناؤه جل هللا إف3 يقاؿ أف ذلك أتكيل ُب عندم القوؿ من كالصواب
 كذلك مناسكهم قضاء بعد لو كالعبادة ألمره ا٣بضوع ُب لو ابلطاعة بذكره ا٤بؤمنْب
 أايـ ُب هللا كاذكركا" بقولو ثناؤه جل بو أمر الذم التكبّب ىو يكوف أف جائز الذكر

 من حينئذ فألزمو نسكو قضائو بعد نسكو قضى من على أكجبو الذم "معدكدات
 على األبناء ٧بافظة عليو احملافظة على كحث ذلك قبل الزمان  لو يكن ٓب ما ذكره
 ُب إليو منهم ابلرغبة إليو كالتضرع لو ابالستكانة منو اإلكثار ُب اآلابء ذكر

 .ذلك من أشد أك كأبيو ألمو كالصيب لوالده الولد كتضرع حوائجهم

 جنبا كال تقولوف ما تعلموا حٌب سكارل كأنتم الصبلة تقربوا ال آمنوا الذين أيها اي﴿
 منكم أحد جاء أك سفر على أك مرضى كنتم كإف اتغتسلو  حٌب سبيل عابرم إال
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 فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا ماء ٘بدكا فلم النساء المستم أك الغائط من
 أىل من مضى فيما ا٢بق حذر٤با  ﴾غفورا عفوا كاف هللا إف كأيديكم بوجوىكم

 "عظيمان  ميبلن  ٛبيلوا أف الشهوات يتبعوف الذين كيريد" كتعأب سبحانو بقولو الكتاب
 يكن  كمن للشيطاف كاتباعهم طريقو بقولو " م كذـ مقارنتهمأحوا٥ب بعض ببياف قطعك 
 لتكوف ا٣بلق على جةح هللا جعلهم الذين الرسل شهادةكأظهر  "قرينان   لو  الشيطاف 

هبم سبحانو عرَّض  ،أشد مكحسرهت أعظم م٥ب كالتبكيت أبلغ على ا٤بشركْب ا٢بجة
ا٤بنافقْب ا٤برائْب الذين ييصٌلوف حاؿ ا١بنابة  نفاؽ مظهران موجهان ا٣بطاب إٔب ا٤بؤمنْب 

حديث سيدان جربيل عليو السبلـ عند ابن حباف كابن  ُب  إليهمكقد أشّبكا٢بدث 
 بن عمر ٠بعت كاللفظ لو عن ابن عمر أنو قاؿ3 خزٲبة كالدارقطِب كالبيهقي

كآلو صلى هللا عليو  هللا رسوؿ عند جلوس ٫بن بينما3 يقوؿ عنو هللا رضي ا٣بطاب
 بْب ؾكرى  حٌب يتخطى البلد أىل من كليس سفر سحناء عليو رجل جاء إذ كسلم
 رسوؿ ركبٍب على يده كضع ٍب الصبلة ُب أحدان ٯبلس كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ يدم

 دمحمان  كأف هللا إال إلو ال أف تشهد أف»3 قاؿدمحم ما اإلسبلـ؟ اي 3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 كتتم ا١بنابة  من  كتغتسل  كتعتمر البيت كٙبج الزكاة كتؤٌب الصبلة تقيم كأف هللا رسوؿ

 3قاؿ «نعم»3 قاؿ مسلم؟ فأان ىذا قلت فإف 3قاؿ «رمضاف كتصـو الوضوء
 كالرايء أف النفاؽ ىكذا كترتيبو الكبلـ سياؽ  أفهم  ك٤با...ا٢بديث كذكر. صدقت

مبنيان على  الكبلـ ليكوف أىل الكتاب ٕباؿ ذلك قرر صفات قرانء الشيطاف من
عظاـ  أبقاصيص كاترة أبحكاـ اترة نظمو بتفصيل هبجان تبيْب بعد إهباـ كليصّب 

 تضلوا أف كيريدكف الضبللة يشَبكف الكتاب من نصيبا أكتوا الذين إٔب تر ٓبأ﴿فقاؿ 
إٔب آخر اآلايت ُب  ﴾انصّب  ابهلل ككفى كليا ابهلل ككفى أبعدائكم أعلم كهللا ،السبيل

 شأف أىل الكتاب.

الدين ٗبعُب ا٢بكم كمنو ٠بي هللا  ﴾كقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين هلل﴿
تعأب3 الدايف أم ا٢باكم القهار الذم دانت لو ا٤بوجودات كاستكانت لعظمتو 
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 أمره صريح بقتل أئمة الشرؾ الكائنات كانقادت ٢بيكمو الربايت، كُب اآلية
حٌب  فتنتهم ابلكلية كيكفوف مضرهتم ا٤بسلموف أيمن ٕبيث كاستئصاؿ شأفتهم

 دامت ما تؤمن ال الوادم كحٌية يس للشيطاف فيو نصيب،يكوف ا٢بكم خالصان ل
كقد ذكر  عركقو، ٝبيع تقتلع أف وفحق قهر إذا العدك كذلك ،حركة فيها تبقى

 ﴾فتنة كيكوف الدين كلو هللكقاتلوىم حٌب ال تكوف ﴿ تعأب ىذا ُب آية األنفاؿ
من أرجاس  كا٤ببلحظ أف اآليتْب كردات ُب سياؽ التحريض على ٚبليص البيت ا٢براـ

كهتيئة طائفة عظيمة ٢بمل ىذا الدين كٞباية بيضتو، كحاصل  ا٤بشركْب كاإلعداد ٥بم
، كُب ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد3 ا٤بشركْبمعُب الفتنة يرجع إٔب إقرار الشرؾ كمداىنة 

إف الشر إذا فشا ُب األرض فلم ييتناه عنو أرسل هللا عز كجل أبسو على أىل »
إف الناس إذا رأكا ظا٤بان فلم أيخذكا على يديو »كعند الَبمذم كابن ماجو3  «األرض

كقد نزلت سورة األنفاؿ موجهة إٔب كفار قريش  «أكشك أف يعمهم هللا بعقاب منو
ككانوا الطاغوت ا٤بباشر الذم ٰبوؿ بْب الناس الذين ٓب ٰبفظوا حرمة البيت ا٢براـ 

كبْب الدخوؿ ُب سلطاف هللا كحده، فلم يكن بد أف يناجز اإلسبلـ ىذا الطاغوت 
، كاليـو يعود الطاغوت إٔب البيت العتيق بوٍجوو مقنَّع  قبل أف يناجز فارس كالرـك

نزلت فيو،  ...كالنصوص القرآنية ليست قاصرة على الواقع التارٱبي الذمماكر لئيم
كإ٭با تدرؾ اب٢بياة ُب جوىا التارٱبي ا٢بركي كُب كاقعيتها اإلٯبابية كتعاملها مع الواقع 
ا٢بي، كال تتكشف إال ُب ضوء الواقع التارٱبي ليبقى ٥با إٰباؤىا الدائم كفاعليتها 
ا٤بستمرة للذين يتحركوف هبذا الدين، كيزاكلوف منو شبو ما كاف يزاكلو الذين تنزلت 

النصوص عليهم أكؿ مرة، كيواجهوف من الظركؼ كاألحواؿ شبو ما كاف ىذه 
أكلئك يواجهوف، كالذم ال يسلم هبذه ا٢بقيقة ال تنقصو اآلايت كالرباىْب إ٭با 

الذين إذا سئلوا3 ماذا  األئمة ا٤بضلْبألنو يلهث خلف  تكمن العلة ُب نفسو كطبعو
الذم يعاِب أكضاع ا٢بياة كأحواؿ  أنزؿ ربكم؟ قالوا أساطّب األكلْب! فيصفوف القرآف

البشر كسلوؾ الناس أبنو ال يتعدل مرحلة النبوة الٍب نزؿ فيها كىم يشنوف حرب 
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يكشف  نظم الكرٙبكالدعاية منظمة ماكرة لئيمة خبيثة يديركهنا على اإلسبلـ...
 قد مكر الذين من قبلهم فأتى هللا بنياهنم﴿ىذه ا٢برب ا٤باكرة كيعرض هناية ا٤باكرين 

 ﴾من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم كأاتىم العذاب من حيث ال يشعركف
ُب حجة الوداع موقفان عظيمان حىرَـّ فيو دماء ا٤بسلمْب كأموا٥بم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلقد كقف النيب 

كقد تركت فيكم ما لن »ككضع ٙبت قدميو كل شيء من أمر ا١باىلية ٍب قاؿ3 
كأنتم تسألوف عِب فما »ٍب أردؼ قائبلن3  «كتاب هللا  اعتصمتم بوتضلوا بعده إف 

قالوا3 نشهد أنك قد بلغت كأديت كنصحت، فقاؿ إبصبعو السبابة  «؟أنتم قائلوف
ات! ثبلث مر « اللهم اشهد، اللهم اشهد»يرفعها إٔب السماء كينكتها إٔب الناس3 

 فهل تعي األمة ىذه الوصية؟؟؟

 ئيلي على البيت الحرامالصراع اإلسماعيلي اإلسرا

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
 للطائفين والعاكفين والركع السجود

العهد ٗبعُب الوصية ا٤بؤٌكد على ا٤بوصىى العمل هبا، كقرائن اآلايت دالة على أف ذرية 
 نقضواكفركا ابهلل ك إ٠باعيل ىي ا٤بكلَّفة بتطهّب البيت من أىل الشرؾ كالنفاؽ الذين  

بتطهّب البيت من  - و ُب ذريتوكى -، فالعهد جاء إلبراىيم كإ٠باعيل ٤بيثاؽا
كعهدان إٔب إبراىيم كإ٠باعيل أف طهرا بيٍب ﴿مشركي ذرية إسحاؽ كيعقوب 

إٔب ا٤بكانة الٍب جعلو هللا ٥با، كىذا  كإعادتو ﴾للطائفْب كالعاكفْب كالركع السجود
كقد أمر هللا أف إذ أف الناس يقصدكنو ابلتعظيم كيلوذكف بو،  ﴾مثابة للناس﴿معُب 
عل كىو خرب مراد بو  ﴾كأمنا﴿أمنان للناس يصد القوم عن أف يتناكؿ فيو الضعيف  ٯبي

األمر، كقد نقضو أىل الكتاب ٗبا أكقعوا فيو من ٚبويف ا٤بستضعفْب كإيصاؿ 
ج، كإذا مات ذلك الضرر إليهم كفرض ا٤بكوس عليهم كمٍنًعهم من العمل كالعبل

ا٤بسكْب يضطر أصحابو أف يذىبوا بو ليبلن إٔب خارج مكة ليدفنوه بعيدان عن 
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على ٫بو  ّب كتنفّب الصيد ُب البلد ا٢براـعن تركيع الط ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعْب! كقد هنى النيب 
 رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنهما هللا رضي عباس ابن عنما كرد ُب صحيح اإلماـ البخارم 

 صيده، ينفر كال شوكو، يعضد ال هللا حرمو البلد ىذا إف»3 مكة فتح يـو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
ا٤بسجد  عمارةا٢باج ك  قايةأجعلتم س﴿ قاؿ تعأب «عرفها من إال لقطتو يلتقط كال

اة ا٢باج كعىمىرىة سيق﴿كقرئ  ﴾ا٢براـ كمن آمن ابهلل كاليـو اآلخر كجاىد ُب سبيل هللا
ة إ٠باعيل ىم أشد كمنطوؽ اآلية نفي ا٤بشاهبة بْب الفريقْب، فورث ﴾ا٢براـ ا٤بسجد

أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ3  عن ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو الناس على الدجاؿ كما
يقوؿ فيهم، ٠بعتو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا من ما زلت أحب بِب ٛبيم منذ ثبلث ٠بعت 

صلى قاؿ3 كجاءت صدقاهتم فقاؿ رسوؿ هللا  «على الدجاؿ ىم أشد أمٍب»يقوؿ3 
ككانت سبية منهم عند عائشة فقاؿ3  «ىذه صدقات قومنا»3 هللا عليو كآلو كسلم

ىم أشد الناس قتاالن ُب »كُب ركاية لئلماـ مسلم3  «أعتقيها فإهنا من كلد إ٠باعيل»
كُب مسند اإلماـ أٞبد3 قاؿ رجل يومان3 أبطأ ىؤالء القـو من ٛبيم  «ا٤ببلحم

ىذه نعم »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبصدقاهتم قاؿ3 فأقبلت نػىعىمه ٞبر كسود لبِب ٛبيم فقاؿ النيب 
ال تقل لبِب ٛبيم »يومان فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكانؿ رجل من بِب ٛبيم عند رسوؿ هللا « قومي

اليهود  3كأخص تبع الدجاؿ «ان فإهنم أطوؿ الناس رماحان على الدجاؿإال خّب 
 على كثباهتم ابطلهم ُب تشددىم ُب حا٥بم بلغ مهنأخرب هللا تعأب أقد كالنصارل ك 

 تتبع حٌب النصارل كال اليهود عنك  ترضى  كلن ﴿  ما حكاه عنهم ُب قولو كفرىم
 العلم من جاءؾ الذم بعد أىواءىم اتبعت كلئن ا٥بدل ىو هللا ىدل إف قل ملتهم

 أكلئك تبلكتو حق يتلونو الكتاب آتيناىم الذين ،نصّب كال كٕب من هللا من لك ما
بِب إسرائيل اذكركا نعمٍب الٍب ، اي ا٣باسركف ىم فأكلئك بو يكفر كمن بو يؤمنوف

كاتقوا يوما ال ٘بزم نفس عن نفس  ،أنعمت عليكم كأ٘ب فضلتكم على العا٤بْب
ُب مقاـ  تكاآلاي ﴾كال يقبل منها عدؿ كال تنفعها شفاعة كال ىم ينصركفشيئا 

 ة إبراىيمحدكا ا٤بنعم ٍب زعموا أهنم يتعلقوف ٗبلالتوبيخ كالتقريع إذ كفركا النعمة كج
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كإذ ابتلى إبراىيم ﴿كما دؿ عليو قولو بعده  أنسب ابلتغليط ُب ذمهم النظمفكاف 
ناس إماما قاؿ كمن ذريٍب قاؿ ال يناؿ ربو بكلمات فأٛبهن قاؿ إ٘ب جاعلك لل

 هبا وَبف التكاليف ببعض أمر إيراىيم عليو السبلـ تعأب نوفإ ﴾عهدم الظا٤بْب
ال يناؿ ﴿ تعأب هللا قاؿف ألكالده هاطلب ٍب كاإلمامة النبوة ناؿف عهدهتا عن كخرج

 إٔب يصل ال الدين ُب كالرايسة اإلمامة منصب أف على ذلك فدؿ ﴾عهدم الظا٤بْب
 مٌب فهؤالء أم الكافرين على حد قولو تعأب "كالكافركف ىم الظا٤بوف" الظا٤بْب

 كاالنقياد كالعناد التمردك  النفاؽالكفر ك  ترؾ عليهم كجب ا٤بنصب ىذا كجداف أرادكا
 كيسلكوا ذلك ُب أببيهم يتشبهوا أفعليهم  يوجب كىذا كتكاليفو تعأب هللا ٢بكم

لسيد الوجودات كفخر الكائنات  االنقياد ككراىة كا٢بمية ا٢بسد ٦بانبة ُب طريقتو
ككانوا قد كيخزكا ٔبانب من  ،عليو أفضل الصلوات كأًب التسليمات سيدان دمحم

التعريض ُب خبلؿ اآلايت السابقة من حسد ا٤بسلمْب على ما أنزؿ عليهم من 
حظهم من فلما أخذكا  ﴾اٚبذ هللا كلدا﴿م ء، كمن قو٥بخّب، كأهنم ليسوا على شي

اإلنذار، هتيأ ا٤بقاـ للتوجو إليهم إلعطائهم حظهم من ا٤بوعظة كامبلن فيما اختصوا 
إ٠باعيل عقب ذكر  كمنزلتو عند ربو كدعوتو لعقبو بو، فمناسبة ذكر فضائل إبراىيم

أحواؿ بِب إسرائيل ىي تذكّبىم كٙبريضهم على اإلنصاؼ ُب تلقي دعوة اإلسبلـ 
 ا٢بسد كا٤بكابرة. كترؾ ا٤بخادعة كالتجرد من

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من 
 مقام إبراهيم مصلى

 لوضع البيت بنائو حْب السبلـ عليو إبراىيم عليو ارتفع الذم ا٢بىجر ىو ا٤بقاـ
 ُب قدميو ٙبت ا٢بجر ذلك كصار إايىا، يناكلو إ٠باعيل كلده كاف الٍب ا٢بجارة
 عمر أخره أف إٔب البيت لزيق ككاف ،رجبله فيو فغاصتمعجزة لو  الطْب رطوبة
من مقاـ  ذكاكاٚبً ﴿كاألمر ُب قولو . اآلف فيو ىو الذم ا٤بكاف إٔب عنو تعأب هللا رضي

كما ذكره أبو حياف ُب تفسّبه  - اٚبذكا كقلنا أم كأمتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنيبل ﴾إبراىيم مصلى
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 عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر أف صحيحو ُب البخارم اإلماـركاه  ما كيؤيده -
 مصلى، إبراىيم مقاـ من اٚبذان لو هللا رسوؿ اي فقلت3 ثبلث ُب ريب كافقت3 قاؿ

 األنبياء آاثر تتبع ُب كبّب أصل كىذا. ﴾من مقاـ إبراىيم مصلى ذكاكاٚبً ﴿ فنزلت
صلى هللا  ركع كقد. كما قرره األئمة ا٤بضلوف  ، الفيها كالعبادة هبا كالتربؾ كالصا٢بْب

 اضيبصيغة ا٤ب قيرئك  .القدـك طواؼ بعد ركعتْب ا٤بوضع ذلك ُب عليو كآلو كسلم
اي بِب ﴿ قولو على بدليل العطف بِب إسرائيلاستخبلؼ  عن إخباران  ﴾كاٚبىذكا﴿

 هللا كإخبار ﴾إسرائيل اذكركا نعمٍب الٍب أنعمت عليكم كأ٘ب فضلتكم على العا٤بْب
 ٦برل ا٤بستقبل فيجرم فيو خلف ال إذ ابلواقع اإلخبار مقاـ يقاـ اب٤بتوقع تعأب
 بدليل قولو بعدهؤلمة اإل٠باعيلية ا٤بسلمة ل فموجهة صيغة األمرأما ك  ا٤باضي، احملقق

 ﴾كعهدان إٔب إبراىيم كإ٠باعيل أف طهرا بيٍب للطائفْب كالعاكفْب كالركع السجود﴿
يهود كنصارل  كإبعادأك معتكفان أك ٦باكران  معتمران  أك حاجان ٤بن قصده  البيت تطهّبك 

قريش الذين أمرىم  أكٔب من مشركي -السياؽ  ىو مقتضىكما  - بِب إسرائيل منو
 الزمن على تقتصر ال كاآلايت ﴾فليعبدكا رب ىذا البيت﴿ بقولو قريش سورة ُب ا٢بق
 الشريف البيت أمرسبحانو  ذكر ك٤با .ٱبصص ال النزكؿ سبب فإف فيو نزلت الذم
 من السبلـ عليهماإ٠باعيل  ككلده ا٣بليل بو أمر كفيما سبحانو بو تكفل فيما

 ابلتصريح بِب إسرائيل من عٌقو ٤بن مبكتان  ٥بم كدعائو أبىلو ماموابىت ذكر تطهّبه
كإذ قاؿ إبراىيم رب ﴿ فقاؿ ضّب كل عن الزاجر خّب بكل مراآل ا١بزاء بيـو بكفرىم

أىلو من الثمرات من آمن منهم ابهلل كاليـو اآلخر قاؿ اجعل ىذا بلدا آمنا كارزؽ 
مقصد إبراىيم ك  ﴾كمن كفر فأمتعو قليبل ٍب أضطره إٔب عذاب النار كبئس ا٤بصّب

من دعوتو ىذه أف يكوف أبناؤه دعاة ًلما بنيت الكعبة ألجلو من إقامة عليو السبلـ 
ؽ بْب قولو ُب التوحيد كخصاؿ ا٢بنيفية كىي خصاؿ الكماؿ، فإف قيل3 ما الفر 

رب اجعل ىذا ﴿كقولو ُب سورة إبراىيم  ﴾رب اجعل ىذا بلدا آمنا﴿ىذه السورة 
؟ فا١بواب3 أف الدعوة األكٔب كقعت كٓب يكن البيت ُب حوزة ا٤بشركْب، ﴾البلد آمنا
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كالدعوة الثانية كقعت كىو ُب حوزهتم فسأؿ هللا أف ٱبرجو من صفة ىو عليها من 
كهللا  ، كأنو قاؿ3 ىذا البلد صار ٨بوفان فاجعلو آمنان ا٣بوؼ إٔب ضدىا من األمن

 ﴾ال يناؿ عهدم الظا٤بْب﴿أعلمو هللا أف من بنيو قومان مشركْب بقولو  ٤بٌا...ك أعلم
كارزؽ أىلو من الثمرات من آمن ﴿ فقاؿ خصص دعاءه للمؤمنْب دكف الظا٤بْب

سلم كال يقبح إيصالو أف الرزؽ ال ٱبتص اب٤ب ا٢بق فأعلمو ﴾منهم ابهلل كاليـو اآلخر
قاؿ كمن كفر فأمتعو ﴿كإ٭با ٲبلي للكافر كيعطيو على كجو االستدراج  إٔب الكافر

كإذ قاؿ إبراىيم رب ﴿كالواك ُب قولو  ﴾قليبلن ٍب أضطره إٔب عذاب النار كبئس ا٤بصّب
كآاتكم من كل ما سألتموه كإف تعدكا ﴿عاطفة على قولو  ﴾اجعل ىذا البلد آمنا

كىذا نص صريح ُب إثبات النعمة ُب  ﴾ ٙبصوىا إف اإلنساف لظلـو كفارنعمة هللا ال
حق الكفار إذ ا٤بخاطب بذلك ىم أىل الكتاب الذين فضَّلهم على بِب نوعهم من 

يعرفوف نعمة هللا ٍب ﴿ تعأب قاؿ .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم 3نعمتو3 سهل التسَبم قاؿ األمم.
 كالسدم ٦باىد عن مركم كىذا يكذبونو، ٍب نيب دمحمان  أف يعرفوف يعِب ﴾ينكركهنا

بصيغتو  ﴾كعهدان إٔب إبراىيم كإ٠باعيل أف طهرا بيٍب﴿كىذا العهد  .الزجاج بو كقاؿ
الٍب ال التواء فيها كال غموض قاطع ُب تنحية بِب إسرائيل...قاطع ُب تنحية من 
يسموف أنفسهم أئمة التوحيد عن القيادة كاإلمامة ٗبا أشركوا كٗبا عتوا عن أمر هللا 

...كدعواىم اإلسبلـ دعول كاذبة عليو السبلـ كٗبا ا٫برفوا عن عقيدة أبيهم إبراىيم
 سابقة ُب عليهم نعمتو كجوه تعأب دعدٌ  ٤بٌاك ن عهد هللا...ال تقـو على أساس م

 على النعم لوجوه تعديدان  بنائوذكر ب أتبعو البيت؛ أمر من مهده ٗبا ذكرك  ا٣بطاب
كإذ يرفع إبراىيم ﴿ التفضيل كاالجتباء بْب ما تفاكتال بذلك ليظهر إ٠باعيل بِب

السميع العليم، ربنا كاجعلنا القواعد من البيت كإ٠باعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
مسلمْب لك كمن ذريتنا أمة مسلمة لك كأران مناسكنا كتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم، ربنا كابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آايتك كيعلمهم الكتاب 

كإف آية هللا الكربل كنعمة هللا العظمى  ﴾كا٢بكمة كيزكيهم إنك أنت العزيز ا٢بكيم
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رع الكرٙب كرسولنا الدليل العظيم ٝبع لنا بشريعتو ا٣بّب كلو كألبسنا من نبينا الشا
سندس طريقتو النبوية أشرؼ حلة فهو أفصح البشر لساانن كأحسنهم خلقان كأعذهبم 
بياانن كأعلى النبيْب ٮبمان كأثبت ا٤برسلْب قدمان كأرفعهم معراجان كأقرهبم منهاجان فأنعم 

ذكره معطرة كدكائر األكواف بشموس عدلو  بو من حبيبو حضائر القدس بطيب
منورة فالناجي من اقتدل بو عليو الصبلة كالسبلـ كتشرؼ ابتباعو كاألخذ بكل ما 

 قاؿ3 قاؿ األسقع بن كاثلة عن الَبمذماإلماـ  ركلأكضحو من أحكاـ الدين. 
 كلد من كاصطفى إ٠باعيل، إبراىيم كلد من اصطفى هللا إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 ىاشم، بِب قريش من كاصطفى قريشان، كنانة بِب من كاصطفى كنانة، بِب إ٠باعيل
 هللا نيب اي3 قلت3 قاؿ أمامة اإلماـ أٞبد عن أيب ركلك  «ىاشم بِب من كاصطفا٘ب

 ٱبرج أنو أمي كرأت عيسى كبشرل إبراىيم أيب دعوة»3 قاؿ أمرؾ؟ بدء أكؿ كاف ما
 ُب يبعث فأ هللا دعا فإف إبراىيم عليو السبلـ «الشاـ قصور منو أضاءت نور منها
 التوحيد دالئل من ليوإ يوحى ما كيبلغهم يتلو عليهم آايتو منهم رسوالن  إ٠باعيل بِب

 أم ا٢بكمةيعلمهم ك ا٤بشتمل على ٝبيع الكتب ا٤بنزلة،  كيعلمهم الكتاب كالنبوة
 هللا عند من ابلوحي نزلت كقد كإقراره كأحوالو كأقوالو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأفعالو  ُب الظاىرة السنة
 على ينزؿ السبلـ عليو جربيل كاف3 »قاؿ حساف عن كالدارمي داكد أبو ركل كما

 كُب «القرآف يعلمو كما إايىا كيعلمو ابلقرآف عليو ينزؿ كما ابلسنة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 ﴾كيزكيهم﴿ قولومعُب ك  «معو كمثلو الكتاب أكتيت إ٘ب أال»3 داكد أيب عند ا٢بديث

 كلطفها بصفائها فَبتقي اإلسبلـ لدين ا٤بنافية ا٤بضلة األىواء من قلوهبم يطهر أم
 فيمن اللذىين كقعا كاال٫براؼ القسوة من فيو عليها يؤمن ٧بلو  إٔب الدين ذركة من

اعبد هللا  » ، كبذلك يتحقق مقاـ اإلحساف ا٤بشار إليو بقوؿ سيد األكواف3تقدمها
 فقد يتصوؼ كٓب تفقو من3 اإلماـ مالك بن أنس قوؿ أحسن كما «كأنك تراه

 العبارات كبواطن اإلشارات دقائق من الثاقب يفهمو ٗبا النفس ٭باء كالتزكية تفسَّق.
 إليهم الشريف بنظره لصحابتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تزكيتو ككانت للجسم، الغذاء ٗبنزلة كىي
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 سرت كرٗبا هبا هللا فزكاه ٧ببة نظرة أحدىم إٔب نظر كرٗبا ٥بم كتعليمو عليهم كتبلكتو
 بعدىم من كأما ،القابلية حسب على عليو أنوارىا فأشرقت اثف إٔب النظرة تلك

 كاف فمن مهيأ يكوف أف هللا قضى الٍب كاألمور القابليات ٕبسب آباثره ٥بم فتزكيتو
 فكاف كعمبلن  علمان  أرسخ كسنتو هللا كتاب ُب فكاف ألـز التباعو كاف أعشق لو

 إ٥بية أنوار قلبو على أفيض ركحو كخلصت كجل عز هللا إٔب انقطع كمن زكاء أشد
 ُب اآلية ا٤بؤب سبحانو قدـكقد  اللدنية، كا٤بعارؼ الرابنية العلـو إلدراؾ هبا هتيأت
 على بعد السورتْب ُب ككرد" كيزكيهم " كأخر" كا٢بكمة الكتاب كيعلمهم" األكٔب

 كهللا - عنو كا١بوابىذا الَبتيب؟  كجو عن يسأؿ أف لسائلكل ذلك من العكس
 ا٤بدعو الذرية ُب الضبلؿ كجود قبل السبلـ عليو إبراىيم دعوة كانت ٤با أنو - أعلم

 على فجاء لئلٲباف ىدايتهم بعد كذلك ٙبصل بو عما ا٤بسببة التزكية ذكر خرأ ،٥با
 ىو إ٭با األخّبتْب اآليتْب مقصود كاف ك٤با ،سببو على ا٤بسبب بناء من الَبتيب

 كالتعريف منهم كجد قد كاف الذل الضبلؿ بعد هبدايتهم عليهم االمتناف ذكر
 ا٤بزيلْب كا٢بكمة الكتاب تعليمهم ذكر أخر ،السبلـ عليو إبراىيم دعوة إبجابة

 مًبكا كأعطاىم علمهم ٗبا منو هللا أنقذىم الذم الضبلؿ ذكر تلوه ليكوف لضبل٥بم
 زكاؿ بو ما كيعلمهم3 قيل لو أف قوة ُب الكبلـ فكاف ا٤بسببْب اث٘ب كىو عليهم

 كاف الذم ىنا األكيد ٗبسببو ليوصل السبب ذكر اآليتْب ىاتْب ُب كأخر ضبل٥بم
 ا٤بعُب ىذا أحرز ٤با التزكية ذكر أخر كلو ٧بنتو عظيم من ضبل٥بم رفع كىو كقع قد

 ذكر ما كرعي ا٤بقصدين اختبلؼ ٕبسب ىو إ٭با الَبتيب فاختبلؼ ىنا ا٤بقصود
 . أراد ٗبا أعلم كهللا ،كيناسب ٯبب ما على كل فورد

 األعظم الشارع من أخذكا ٩بن التزكية أخذ مرشد كٕب من للسالك بد ال أنو كاعلم
 من أعز اليـو إهنم كلعمرم كملتو دينو أىل ككيٌمل أمتو كرثة كىم قرف بعد قرانن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 يتلواو "سبحان قولو بعد "كيزكيهم"تعأب  قولو أف بعضهم كذكر .األٞبر الكربيت
 كقاؿ اللسانية القالية اإلفادة إٔب اإلشارة بعد القلبية اإلفاضة إٔب إشارة آايتو" عليهم
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 ٚبلص حٌب قلوهبم على األنوار إبفاضة مريديهم فيزكوف ا٤برشدين لؤلكلياء ٕبصو٥با
 علم ُب سبق3 كأرضاه عنو تعأب هللا رضي ا١بنيد اإلماـقاؿ نفوسهم.  كتزكو قلوهبم

 شيخ من لك البد عباده، من عبد يد على إال ٢بضرتو أحد يدخل أال القدٙب هللا
 سورة ُب كتعأب تبارؾ هللا قاؿ السالك أيها ا٤بهالك كيقيك يرشدؾ ابهلل عارؼ

 اإلماـ . كقاؿ﴾مرشدا كليا لو ٘بد فلن يضلل كمن ا٤بهتد فهو هللا يهد من﴿ الكهف
 أعتاب على ابلعكوؼ ا٤بريد أيها عليك 3العزيز سره هللا قدس الشاذٕب ا٢بسن أبو

 كألتيتهم أبواهبم عن برحت ما الشيوخ عليو انطول ما علمت لو فإنك شيخك
 كثّبان  كصمنا كثّبان  صلينا3 عنو تعأب هللا رضي عجيبة بنالوجو. كقاؿ ا على سعيان 

 حبلكة ذقنا كال قلوبنا عرفنا ما كهللا كثّبان  القرآف كقرأان كثّبان  كذكران كثّبان  اعتزلناك 
 كمن الراحة إٔب التعب من فأخرجوان ا٤بعا٘ب أىل الرجاؿ صحبنا حٌب ا٤بعا٘ب

كقاؿ خاٛبة الفقهاء كاحملدثْب الشيخ . ا٤بعرفو إٔب اإلنكار كمن الصفاء إٔب التخليط
على من يريد الَببية  يتعْب شهاب الدين بن حجر ا٥بيتمي نفعنا هللا بو3أٞبد 

 ال أف زمرهتم ُب هللا حشران كاللـو احملظور من السا٤بْب القـو  مصطلح  على  كالسلوؾ
 ذلك حاؿ لباىر نفسو اضمحلت ٕبيث عليو قهران  حالو إليو جذبو ٗبن إال يبتدئ
 هبديو االستمساؾ عليو يتعْب فحينئذ كإرادهتا شهواهتا عن لو كٚبلت احملق الشيخ

 الغاسل يدم بْب كا٤بيت يصّب حٌب كرسومو كنواىيو أكامره ٝبيع ٙبت كالدخوؿ
 كأعرفهم ا٤بشايخ أكرع فليتحر كذلك الشيخ حاؿ ٯبذبو ٓب فإف شاء كيف يقلبو

 بشيخ ظفر كمن كذلك كرسومو إشارتو ٙبت كيدخل كا٢بقيقة الشريعة بقوانْب
 سولت كإف غّبه إٔب كينتقل يَبكو أف عندىم عليو فحراـ الثا٘ب أك األكؿ ابلوصف

 تنقل أف النفس فَبيد الشيخ ذلك حق من يضجر قد فإنو أكمل غّبه أف نفسو لو
 االبتداء ُب األصلح األكرع األعلم األعرؼ اختيار ٧بل كإ٭با غّبه ابطل إٔب صاحبها

 رخصة كال بل عنو ا٣بركج عن رخصة فبل أىل عارؼ حيطة ٙبت الدخوؿ بعد كأما
 أيمره بل يسلكو أف كامبلن  أستاذان  عنو األخذ ٤بريد أف علم إذا الثا٘ب للشيخ عندىم
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 عنو النفس نفرت ما حق على أنو لوال األستاذ ذلك أف كيعلمو ألستاذه ابلرجوع
 من ككثّب طريقتو كحقيقة كمالو على دليل أدؿ فهذا غّبه إٔب فراقو أحبت ك٤با

 كترميو عنو تنفر الَببية ُب شدة أستاذ من رأت إذا التوفيق عدـ ٥با يراد الٍب النفوس
 إال تريد ال النفس ألف ذلك من ا٤بوفق فليحذر برمء عنو ىو ٩با كالنقائص ابلقبائح

 حيث حاؿ أدٗب على رآه كإف شيخو عن اإلعراض ُب يطعها فبل صاحبها ىبلؾ
 ابب فتح كمن شرعان  مقبوؿ كمقصد صحيح أتكيل عن أفعالو ٱبرج أف أمكنو
 نفسو ٕباؿ كاعتُب هللا إٔب أمورىم كككل أحوا٥بم عن كأغضى للمشايخ التأكيل

 أسرع ُب ٗبراده كالظفر مقاصده إٔب الوصوؿ لو يرجى فإنو طاقتو ٕبسب كجاىدىا
 كالبحث كأفعا٥بم أحوا٥بم ُب كالنظر ا٤بشايخ على االعَباض ابب فتح كمن زمن
 قاؿ من3 قالوا ٍب كمن قط ينجح ال كأنو عاقبتو كسوء حرمانو عبلمة ذلك فإف عنها

 أف السالك شأف أف تقرر ٤با كالَببية السلوؾ ُب لشيخو أم أبدان  يفلح ٓب ؟ٓبى  لشيخو
 رسـو أك علـو لو كانت لو حٌب الغاسل يدم بْب كا٤بيت الشيخ يدم بْب يكوف

 ا٣ببث تطهر العارؼ األستاذ حق انر فإف إليها يلتفت كال عنها فليعرض أعماؿ أك
 كالتحكيم ابإلرادة كا٤براد جنسو كنفاسة جوىره صفاء كتبْب الطيب كيبقى كتزيلو

 ىو من لو هللا كيسر الواصلْب بعض يد على هللا إٔب السلوؾ أراد من أف ك٫بوٮبا
 . اىػ. كنواىيو أكامره ٙبت كالدخوؿ طاعتو نفسو يلـز أف كذلك

اصطفاء كتكرٙب ال ك  ا دعوة، كإنعاـ ال يكافئو إنعاـ،دعوة ال تكافئه كدعوة إبراىيم
اف بنو كأف ٱبتار الرسوؿ األخّب منا، كقد ك ادلو تكرٙب أف تكوف الرسالة فينايع

! كقد كصفهم ا٤بؤب سبحانو ابلسىفىو، كالسفو ى أعدائهمإسرائيل يستفتحوف بو عل
سفو نفسو كلقد اصطفيناه ُب  كمن يرغب عن ملة إبراىيم إال من﴿نقيض الرشد 

أهتلكنا ٗبا فعل السفهاء ﴿كنظّبه قوؿ موسى  ﴾الدنيا كإنو ُب اآلخرة ٤بن الصا٢بْب
ك٠بيٌي شركهم سفهان ألنو شرؾ مشوب ٖبسة عقل! ٍب كشف ا٤بؤب عن حقيقة  ﴾منا

إذ قاؿ لو ربو أسلم قاؿ أسلمت ﴿اإلسبلـ ا٣بالص الصريح الصحيح ملة إبراىيم 



463 
 

ككصى هبا إبراىيم بنيو ﴿كىذا مقاـ التوحيد. ٍب استطرد بذكر الوصية  ﴾ْبلرب العا٤ب
كيعقوب اي بِب إف هللا اصطفى لكم الدين فبل ٛبوتن إال كأنتم مسلموف، أـ كنتم 

كىو تعبّب  ﴾شهداء إذ حضر يعقوب ا٤بوت إذ قاؿ لبنيو ما تعبدكف من بعدم
لنبوءات احملققة ا٢باضرة الٍب عجيب حافل ابإلشارات ا٤بوحية كالوقفات العميقة كا

 حية شاخصة متحركة.نراىا تقع بعد تلك ا٢بقب 

 آمنا البلد هذا اجعل رب

 أنو كابف عليو كالدليل ذلك كسبب النعمة لكافر القوؿ من بو ا٤بأمور انقضى ٤با
 أمره، شريكان  منها شيء يكوف أف أصبلن  يصح فبل كرهبا كلها ا٤بوجودات خالق
 تبديلهم على للداللة عليو السبلـ إبراىيم أبيهم عند هللا أبايـ ىميذٌكر  أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 من براءهتم كجوب إٔب مشّب البعث على داؿ أسلوب ُب ككفران  منهم ظلمان  النعمة
 ٥بم سنو ما كإٔب آابئهم أعظم كىو اآلابء تقليد فيها حا٥بم ٧بط كاف حيث األنداد

 ا٤بخالفة مع عليهم انعيان  فقاؿ كغّبه نفاؽابإل لنعمو كشكرىم الصبلة إقامتهم من
" لقومو موسى قاؿ كإذ" على عطفان  األعظم أبيهم عقوؽ النقل كقاطع العقل لصريح

 النموذج ىو السبلـ عليو إبراىيمك  ﴾كإذ قاؿ إبراىيم رب اجعل ىذا البلد آمنا﴿
 ٙبمل الٍب السورة ىذه ُب اآلايت ك٘بيء...الذاكر الشاكر ا٢بنيف للمسلم الكامل

 ُب الدعاء فيو كيتجاكب الشكر يكسوه خاشع مشهد ُب ا٢بنيف النيب ىذا ٠بة
 لّبد كالشرؾ، التوحيد بْب صراع عن يكشف العتيق، البيت جوار إٔب خاشع موقف

 لعلهم أبيهم سّبة كإٔب اإلٲباف إٔب كيردىم هللا بربوبية االعَباؼ إٔب ا١باحدين
 تبدك الدعاء ىذا ظل كُب...ا٢بكيم الذكر إٔب الغافلْب كيرد كيهتدكف هبا يقتدكف
 كيعرضوف عنو ينأكف كىم التوحيد أبئمة تسموا ٩بن البيت جّبة موقف ُب ا٤بفارقة
 منو تزكؿ تكاد مكر عرب إبراىيم بدعوة ابلتمثل وفيستهزئ بل فحسب ىذا كليس
كإف كاف  كقد مكركا مكرىم كعند هللا مكرىم﴿ النظم ا٤بعجز أرشد كما ا١بباؿ



464 
 

 ابعتبار إما كأنو تعأب إليو ا٤بكر نسبة ُب كالكبلـ ﴾مكرىم لتزكؿ منو ا١بباؿ
 ﴾لىتزكؿي ﴿ الثانية كرفع األكٔب البلـ بفتح الكسائي قرأك  مشهور، االستعارة أك ا٤بشاكلة

 أم كشدتو مكرىم تعظيم اآلية كمعُب الثقيلة من ٨بففة "إف" تكوف أف على كىذا
 هللا آايت اب١بباؿ ا٤برادلقوتو. كقيل3  مستقراهتا عن ا١بباؿ كيزيل بو يشقى ٩با أنو

 ال كا١بباؿ! كعظمو ٤بكرىم مثبلن  ضرب ٦باز ا١بباؿ زكاؿكعليو فإف  كشرائعو تعأب
كمكركا ﴿كىو كقولو تعأب  مكرىم ذـ ُب كا٤ببالغة كاإليغاؿ الغلو ابب من كىذا تزكؿ

 "ا١بباؿ منو لتزكؿ مكرىم كاف كإف" عباس ابن عنكركل الطربم  ﴾مكرا كبارا
  ".منو يتفطرف السموات تكاد" كقولو شركهم،3 يقوؿ

! بنقيضو متصفوف ىم ٗبا االتصاؼعاؤىم التوحيد ك كمن أنواع مكرىم3 ادٌ قلت3 
 كما كا٤بلوؾ الفراعنة ديدف  كىذا أىل اإلسبلـ ابلشرؾ!اهتامهم كاألشنع من ىذا 

 ٤بكر ىذا إف﴿كما قاؿ فرعوف   األموريعكسوا  أف كرسومهم أمرىم أكضاع عليو
 قومو علىكالتلبيس  التمويو من نوع كىو ﴾أىلها منها لتخرجوا ا٤بدينة  ُب  مكرٛبوه 

 لساحر ىذا إف﴿ االبتداء ُب اللعْب قاؿ كماكىذا   السحرة آمن كما يؤمنوا لئبل
فعكىسى اللعْب األمر كقلب القضية كنسب السحر إٔب موسى عليو السبلـ   ﴾عليم

 كهللا أعلم. ﴾و لكبّبكم الذم علمكم السحرإن﴿كما ُب قولو 

 كتنشق منو يتفطرف السموات تكاد إدا، شيئا جئتم لقد كلدا، الرٞبن كقالوا اٚبذ﴿
 على كااجَبؤ  أهنم ا٤بعُب حاصل ﴾ىدا، أف دعوا للرٞبن كلدا ا١بباؿ كٚبر األرض
3 أحدٮبا3 قوالف ٗبكرىم زكا٥با عُب الٍب ١بباؿا كُبقاؿ اإلماـ القرطيب3 ! الشرؾ
 ابن كأخرجألنو لثبوتو كرسوخو كا١بباؿ.  كالقرآف اإلسبلـ3 الثا٘ب ،األرض جباؿ

 كإف" القرآف ُب أحرؼ ٟبسة3 قاؿ عنو هللا رضي ا٢بسن عن ا٤بصاحف ُب األنبارم
 أردان لو" ا١بباؿ منو لتزكؿ مكرىم كاف كما معناه "ا١بباؿ منو لتزكؿ مكرىم كاف

 كاف إف قل" فاعلْب كنا ما معناه "فاعلْب كنا إف لدان من الٚبذانه ٥بوا نتخذ أف
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 معناه "فيو مكناكم إف فيما مكناىم كلقد" كلد للرٞبن كاف ما معناه "كلد للرٞبن
. شك ُب كنت فما معناه "أنزلنا ٩با شك ُب كنت فإف" فيو مكناكم ما الذم ُب

 ُب يكن ٓب إف كمبطلو مكرىم على ٦بازيهم سبحانو أنو كا٤برادقاؿ العبلمة األلوسي3 
 فا١بزاء كإال اإلبطاؿ مبلحظة من الوجو ىذا على بد كال فيها كاف كإف الشدة ىذه
 من الوصلية إف ُب ما عليها يدكر الٍب النكتة معو يتأتى يكاد ال ذلك عن اجملرد

 ذلك من ٲبنع كال ٗبكرىم يقابلهم تعأب أنو ا٤بعُب يكوف أف كجوز ا٤بعنوم التأكيد
 إٔب حينئذ حاجة كال مكران  أشد كتعأب سبحانو فهو الشدة غاية ُب مكرىم كوف

 تربز...كإسحاؽ إ٠باعيل ذرية بْب خفي صراع وهاىػ. ف .فتدبر اإلبطاؿ مبلحظة
 إقامة إنو ﴾الصبلة ليقيموا ربنا﴿ ا٢براـ البيت ٔبوار السكُب ىدؼ خبللو من اآلايت
 كتصدية كأدعية مراءاة ليست...هلل كاملة الربوبية توحيد أصوؿ على الصبلة
 كأبعد أدؽ بعده من كلبنيو لو هللا ربوبية بذكر إبراىيم لساف ك٥بجاف! كمكاء
 اإلنساف ٱبرج أف لنعمة كإهنا السماكية، الرساالت مسار يتضح كبذلك...مغزل

 كا٢بّبة كالشركد الضبلؿ من كٱبرج التوحيد، نور إٔب كجهاالتو الشرؾ ظلمات من
 لرب العزيزة كالدينونة كاليقْب النور إٔب األرابب لشٌب ا٤بذلة كالدينونة
إبغراء  ذريتو من ضلوا من هللا أعلمو ٤با ىذه دعوتو إبراىيم يدعو...األرابب

 ضلوا الناس ألف مضبلت جيعلن كإ٭با ﴾الناس من كثّبا أضللن إهنن رب﴿ الشياطْب
 أيب ابن ركلٛبامان كما أغرت الشياطْب الناس قبل البعثة بعبادة األصناـ،  بسببهن

كقاؿ ابن عباس رضي هللا  .شيطاف فيو إال صنم من ليس3 قاؿ أنو سفياف عن حاًب
 سبحانو كقولو كاإلغراء لئلغواء اآلية ُب كالتأنيث عنهما3 مع كل صنم شيطانة.

 زيد ابن عن حاًب أيب كابن جرير ابنركل  ﴾يعبدكىا أف الطاغوت اجتنبوا كالذين﴿
3 قاؿ ٦باىد عن جرير كابن ٞبيد بن عبد. كركل الشيطاف "الطاغوت" قاؿ

 تتمثل ال إايىا كبنيو ىو ٯبنبو أف ربو إبراىيم دعا الٍب األصناـ عبادة. فالشيطاف
 ٗبدلوؿ كالوقوؼ! أكلياء الشيطاف يصورىا الٍب األصناـ كاألكاثف صورة ُب فقط
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 ٱبفيو الذم للشرؾ الصحيحة الرؤية من ٲبنعنا الساذجة الصور ىذه عند الشرؾ
 كقولو. خصائصو أخص ُب اإلسبلـ دين كٱبالفوف ميثاؽ الدرعية أصحاب

 لعلوكإسحاؽ، كقيل3  إ٠باعيل صلبو من بنيو أراد ﴾األصناـ نعبد أف كبِب كاجنبِب﴿
 دكف البعض حق ُب دعاءه أجاب تعأب هللا أف إال الدعاء ُب عمم كاف كإف

 يناؿ ال قاؿ ذريٍب كمن قاؿ إماما للناس جاعلك إ٘ب قاؿ" تعأب قولو كنظّبهالبعض 
 «كاحدة كمنعِب ثنتْب فأعطا٘ب ثبلاثن  ريب سألت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقولو" الظا٤بْب عهدم

كفٌسرى اإلماـ الركاس الصنم ابلنٍفس كقاؿ3 النٍفس3 الصنم األكرب كقد فيسر ىذا السٌر 
 ﴾رحيم غفور فإنك عصا٘ب كمن﴿ قولو كُبانتهى.  أرأيت من اٚبذ إ٥بو ىواه""بنص 
٥بم كما ثبت ذلك ابلنصوص الصرٰبة  مغفور القبلة أىل عصاة أف على دليل

 فقل دمحم إٔب اذىب جربيل اي» اإلماـ مسلم3في ا٢بديث عند ف كاألخبار الصحيحة
 .تغفل كال فتأمل «نسوؤؾ كال أمتك ُب سنرضيك إان
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 الثاني الباب مقدمة

القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا 
 لعلهم يتذكرون

 قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون

مهم كأشعارىم كتراكيب بلغائهم، لغة القرآف تتطلب معرفة مقاصد العرب من كبل
أما بعد، فتفقهوا ُب »كل ابن أيب شيبة عن عمر أنو كتب إٔب أيب موسى3 ر فقد 

كاف العرب أفصح األمم    ٤بٌاك « السنة كتفقهوا ُب العربية كأعربوا القرآف فإنو عريب
كثر ُب كبلمهم3 اجملاز كاالستعارة كالتمثيل كالكناية كالتعريض كاالشَباؾ كاألمثاؿ 
كالتلميح كالتمليح كاستعماؿ االستفهاـ ُب التقرير أك اإلنكار...ككاف اإلٯباز عمود 

 للتعظيم كالشرؼ ﴾مىثىلو ﴿ببلغتهم العتماد ا٤بتكلمْب على أفهاـ السامعْب. كتنوين 
أم من كل أشرؼ األمثاؿ فا٤بعُب3 ذكران للناس ُب القرآف أمثاالن ىي بعض من كل 

أريد بو3 اختبلؿ ، كالًعوج كهللا أعلم أنفع األمثاؿ كأشرفها كا٤براد3 شرؼ نفعها
، ككجو العدكؿ عن كصفو ابالستقامة إٔب كصفو ابنتفاء العوج عنو التوسلي معانيو

فيفيد  ﴾غّب﴿ؽ ما ىو ٗبعُب النفي كىو كلمة كىو نكرة ُب سيا ﴾عوج﴿إٔب إيقاع 
انتفاء جنس العوج على كجو عمـو النفي أم ليس فيو عوج قط، بل ىو قيم كما 

ألنو ىو القيم ابإلرشاد إٔب ا٢بق،  ﴾قيمان ﴿كصفو تعأب ُب مطلع سورة الكهف 
 على ا٢باؿ من اسم اإًلشارة، كا٤بقصود من ىذه ا٢باؿ التورؾ على ﴾قرآانن ﴿كانتصب 

ا٤بشركْب حيث تلقوا القرآف تلقي من ٠بع كبلمان ٓب يفهمو كأنو بلغة غّب لغتو ال 
، ييعّبه ابالن، كفيو تعريض بتسفيو أحبلمهم إذ كذبوا بو كأعرضوا عن االىتداء هبديو

كسٌدكا ٗبحض الغفلة طرؽ االستدالؿ كالنظر، كٓب يتدبركا جبلؿ ا٤بؤثر استدالالن 
إف ىذا القرآف حبل هللا »ديث ابن مسعود مرفوعان3 ! كُب ا٤بستدرؾ من حابألثر

كالنور ا٤ببْب كالشفاء النافع عصمة ٤بن ٛبسك بو ك٪باة ٤بن تبعو ال يزيغ فييستعتىب 
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ث كتااب هللا نزؿ أحسن ا٢بدي﴿كاآلايت تتمة للتنويو ابلقرآف  «كال يىعوىٌج فييقٌوـ
 ذكر إٔب كقلوهبم جلودىم تلْب ٍب رهبم ٱبشوف الذين جلود منو تقشعر ٘بمتشاهبا مثا

 3كرضوانو رٞبتو قاؿ العبلمة الطاىر بن عاشور أفاض هللا عليو سجاؿ ﴾هللا
 مضموف ألف رهبم ٱبشوف الذين قلوب يلْب القرآف أف ىو ا١بملة ىذه كمضموف

 فكانت هللا ذكر من الضالْب قلوب قسوة كجو عن سائل سؤاؿ يثّب السابقة ا١بملة
 الضالْب قلوب قساكة أف مبينة قولو "من ىاد" إٔب ث"أحسن ا٢بديهللا نزؿ ٝبلة "

 كالقرآفاىػ. . ىدايتو ُب لنقص ال كعقو٥بم قلوهبم ُب لرين ىي إ٭با القرآف ٠باع من
 إال سرٌه على كالوقوؼ قرٌهم من ألخذه كاسطة كال أبدان  ينقطع ال ىاطله  ميزابه 
 ما تعرؼ أف أردت كإذا .كالتسليمات الصلوات أكمل عليو العا٤بْب كسيد سيدان
 كالتذاذؾ قلبك من القرآف ٧ببة فانظر كرسولو هللا ٧ببة من غّبؾ كعند عندؾ

 من فإنو بسماعهم ا٤بطرب كالغناء ا٤ببلىي أصحاب التذاذ من أعظم بسماعو
 3قيل كما إليو، ءشي أحب كحديثو كبلمو كاف ٧ببوابن  أحب من أف ا٤بعلـو

 كػػػتايب جرتػػػى مػفل...  حيب تزعم كنت إف

 خطايب لذيذ من ػػػو...  ػػػػفي امػػػػػ أتملت اػػػػػػأم

 كعليك عليك أقرأ3 قاؿ «عليَّ  اقرأ»3 مسعود بن هللا لعبد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصركل البخارم أنو 
 بلغ حٌب النساء سورة كقرأ فاستفتح «غّبم من أ٠بعو أف أحب إ٘ب»3 فقاؿ أنزؿ؟

 3قاؿ ﴾إذا جئنا من كل أمة بشهيد كجئنا بك على ىؤالء شهيدا فكيف﴿
 من ٯبده كىذا. البكاء من تذرفاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عينا فإذا رأسو فرفع «حسبك»

 طهرت لو3 قاؿ هنع هللا يضر عفاف بن عثماف أف كيركل قلبو، أبذف العزيز الكتاب ٠بع
 غاية كىو ٧ببوبو كبلـ من احملب يشبع ككيف هللا كبلـ من شبعت ٤با قلوبنا

 السماع ىو السماع ىذا3 قدس هللا تربتو ا٤بعارؼ عوارؼ صاحب قاؿ. مطلوبو
 ٠باع كىذا اب٥بداية، لصاحبو ٧بكـو اإلٲباف أىل من اثناف فيو ٱبتلف ال الذم ا٢بق
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 حار، كا٢بزف حزانن  يثّب اترة ألنو ابلدمع العْب فتفيض اليقْب برد على حرارتو ترد
 ىذه السماع أاثر فإذا حار، كالندـ ندمان  يورث كاترة حار، كالشوؽ شوقان  يثّب كاترة

 إذا كالربكدة ا٢برارة ألف كأبكى بكى اليقْب بربد ٩بلوء قلب صاحب من الصفات
 ا١بسد ُب أثره فيظهر إ٤بامو ٱبف اترة ابلقلب السماع أٓبٌ  فإذا ماء عصرات اضطربتا
 كيكاد موجان  الركح منو فتموج الركح إٔب أثره يتصوب كاترة ،ا١بلد منو كيقشعر

 أحواؿ كلها كىذه كاالضطراب، الصياح ذلك من فيكوف القالب نطاؽ عنو يضيق
 مر رٗبا عنهما هللا رضي عمر ابن كاف كقد .األحواؿ أصحاب من أرابهبا ٯبدىا

 كٰبسب يعاد حٌب كاليومْب اليـو البيت كيلـز كيسقط العربة فتخنقو كرده ُب يةآب
 أضعاؼ كالسركر كا٢ببلكة كاللذة كالذكؽ الوجد من القرآ٘ب السماع فلمحيب .مريضان 

 ٠باع ُب كنشأتو كطربو ككجده ذكقو الرجل رأيت فإذا الشيطا٘ب السماع حمليب ما
 من ىذا أف فاعلم القرآف ٠باع دكف األ٢باف ٠باع كُب اآلايت، ٠باع دكف األبيات

 سلك كال ٧ببتو، حبلكة لنا هللا أداـ كرسولو، هللا ٧ببة من قلبو فراغ على األدلة أقول
 .كرٞبتو ٗبنو سنتو سبيل غّب ُب بنا

 اإلٲباف كال الكتاب ما تدرم كنت ما أمران من ركحا إليك أكحينا ككذلك﴿

 ﴾مستقيم صراط إٔب لتهدم كإنك عبادان من نشاء من بو هندم نورا جعلناه كلكن

بطريق  شركط ا٤بلك أتبع ذلكككاف العلم أعظم  اب٤بلك ابنفرادهسبحانو  أخرب ٤با
 علم الظاىر كيهب ٤بن يشاء علم الباطنيهب ٤بن يشاء أنو اإلشارة ألكٕب البصارة 

 لوال علم  عقيمان  كعبل جل ٯبعلو من كمنهم كىذا ىذا تعأب لو يهب من كمنهم
 الذم األعلى اآلخر القسم أتبعو ٍبٛباـ علمو كقدرتو  على الداللة فتمت أصبلن 
 افتتاحها مع اآلية هبذه السورة كاختتاـ الثبلثة، أبنواعو الوحي كىو أظهر فيو العلم
 امتناف اآلية كُب الصدر، على العجز ردٌ  ٧بسن فيو ﴾إليك يوحي كذلك﴿ بقولو
 ﴾أمران من ركحان ﴿ كقولو ،التحية كأكمل الصبلة أفضل نبيها على احملمدية األمة على
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 ا١بهل موت من بو ٰبيوف ا٣بلق ألف ركحان  ك٠باه القرآف من إليو أكحى ما3 يريد
 إذا الوحي ألف االستعارة كجو على الركح اسم عليو كأطلق ابلركح، ا١بسد ٰبٓب كما
 كا٤بعارؼ للعلـو كهتيأت السرمدية كالسعادة ا٢بقيقية ا٢بياة هبا حلت العقوؿ كعتو

 ٗبنزلة كالعلم الركح، ٗبنزلة الفهم أف كاعلم ،العلية كالكماالت كالفضائل اللدنية
 العلم، ينالو ال مدركان  للفهم أف كما النفس، إليو تصل ال مدرؾ فللركح النفس،
كا٣بطاب ُب قولو ...الشهود ظاىر إٔب النفس ككجهة الوجود، أعلى إٔب الركح لتوجو

ككجدؾ ضاال ﴿ك٫بوه قولو تعأب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصألمتو  ﴾ما كنت تدرم ما الكتاب كال اإلٲباف﴿
 كجد قومو أم كا٤براد السيد ٱباطب داؿ اإلماـ القسطبل٘ب ُب ا٤بواىب3 قق ﴾فهدل
كإف كنت من قبلو ٤بن ﴿كىو نظّب قولو قلت3  .كبشرعك بك فهداىم ضالْب قومك

ٰبٓب عيسى ك  كاف كإذا إليو موحى يزؿ ٓب -أركاحنا لو الفداء  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفإنو  ﴾الغافلْب
 أكٔب كالسبلـ الصبلة عليو فهو باُب الصً  ا٢بكمالكتاب ك  اأكتي قد السبلـ امعليه
فإنو كاف نبيان كآدـ بْب الركح كا١بسد  صبيان  اإلٰباء من النوع ذلك إليو يوحى أبف

 ابعتبار األشباح أبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو  نوره من ٩بتد كلو الوجود إذ األركاح أبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو 
 فهو الكائنات امتدت كمنو كالسبلـ الصبلة عليو نوره ظهر ما فأكؿ نوره السابق أنو

 ال كمن شارةاإل يفهم من ليسك كىذا معُب دقيق لطيف شريف  الوجود بذرة
 ٤بٌاك . ا٤بضلة الشبو تطرد الٍب اآلايت من فيو فًلما نوران  كوف القرآف كأما. ايفهمه
 خبلؼ على أيجيبوا ا١بسد، ُب ا٤بنتشر ا٣بفي الكائن ماىية عن الكتاب أىل سأؿ

 ﴾قليبل إال العلم من أكتيتم كما ريب أمر من الركح قل الركح عن كيسألونك﴿ مرادىم
 ا٢بكيم األسلوب من كىو -كما ذكره بعض ا٤بفسرين   -القرآف 3 الركح من كأراد
 القرآف هللا كتسمية يريده، ما غّب على ا٤بتكلم كبلـ ا٤بخاطب فيو ٰبمل الذم

 بو ألف كالعقوؿ األركاح حياة ٙبصل ابلقرآف إذ ا٤بتقدمة اآلية عليو تدؿ ابلركح
 هبذه ٙبيا إ٭با كاألركاح كرسلو، ككتبو مبلئكتو كمعرفة تعأب هللا معرفة ٙبصل

 كننزؿ﴿ قولو إٔب انظران  عىودان  القرآف ىو ا٤بوضع هبذا البلئق الركح فإف كعليو ا٤بعارؼ،
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 ابلذم لنذىنب شئنا كلئن﴿ بعده كما ﴾للمؤمنْب كرٞبة شفاء ىو ما القرآف من
 ىذا ٗبثل أيتوا أف على كا١بن اإلنس اجتمعت لئن قل﴿ قولو إٔب ﴾إليك أكحينا
 كصف ُب النظم كاف فلما ﴾ظهّبا لبعض بعضهم كاف كلو ٗبثلو أيتوف ال القرآف
 كلها القرآف آايت تكوف حٌب القرآف الركح ىذا من ا٤براد يكوف أف كجب القرآف

قدس هللا  قاؿ اإلماـ عبد هللا سراج الدين ا٢بسيِب .كهللا أعلم متناسقة متناسبة
أف الركح من عآب  –كهللا أعلم  -3 ا٤براد ابلركح ىنا الركح اإلنسا٘ب كا٤بعُب ركحو

األمر الراب٘ب اللطيف كذلك أف ىناؾ عا٤بان يسمى عآب األمر كعا٤بان يسمى عآب 
ا٣بلق كذلك اثبت ابآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية فعآب ا٣بلق ىو خيًلق أبمر 
من هللا تعأب لو "كن فيكوف" كلكن من مادة كٯبرم عليها الَبكيب كالتطوير 

سم اإلنساف ا٤بخلوؽ من تراب كأما عآب األمر فهو ما خيلق كالتوالد كذلك كج
ٗبجرد قوؿ هللا تعأب لو "كن" دكف أف يكوف لو مادة كال تطوير كال توالد كمن ذلك 
ْب3 فجسمو من عآب ا٣بلق الكثيف 

ى
مع العا٤ب ىذا الركح اإلنسا٘ب فاإلنساف فيو ٦بى

ألمر الذم أحملنا إليو ىو داخل ادم كركحو من عآب األمر اللطيف...ٍب إف عآب اا٤ب
ُب عآب ا٤بلكوت الذم جاء ذكره ُب اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية كما أف عآب 
ْب ا٤بذكورين ا٤بلك كا٤بلكوت بيد هللا 

ى
لك ككل من العا٤ب

ي
ا٣بلق داخل ُب ٝبلة عآب ا٤ب

نو قاؿ تعأب يتصرؼ فيهما كما يشاء كما ىو مقتضى حكمتو ا٤بوافقة لعلمو سبحا
تعأب "تبارؾ الذم بيده ا٤بلك كىو على كل شيء قدير" كقاؿ تعأب "فسبحاف 
الذم بيده ملكوت كل شيء كإليو ترجعوف" فكل شيء كائن ُب عآب ا٣بلق ما قاـ 
إال اب٤بلكوت كىو األمر الراب٘ب الذم قامت بو األشياء فملكوت األجساـ 

يصلي ُب الليل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو رأل النيب اإلنسانية ىو ركحها كُب السنن عن حذيفة هنع هللا يضر
 «ذك ا٤بلكوت كا١بربكت كالكربايء كالعظمة -ثبلاثن  -هللا أكرب »ككاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقوؿ3 

كقد كثرت أقواؿ العلماء ُب الفرؽ بْب ىذه العوآب الثبلثة كا٢بق ما قالو ٧بققوا 
العارفْب نفعنا هللا تعأب هبم أٝبعْب3 أف عآب األمر كيسمى عآب ا٤بلكوت ىو عآب 
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األركاح كالركحانيات كالنفوس ٠بي بذلك ألنو يوجد أبمر ا٢بق سبحانو ببل كاسطة 
ك كيسمى عآب الشهادة ىو عآب األجساـ كا١بسمانيات مادة كميٌدة كأف عآب ا٤بل

 عآب ا١بربكتكىو ما يوجد بعد األمر ٗبادة كميدة كٯبرم عليو الَبكيب كالتوالد كأما 
فقاؿ بعضهم ىو مشتق من ا١برب كىو القهر فيشمل عآب الربزخ بعد ا٤بوت كعآب 

 ُب ينظركا أف عباده تعأب هللا حث كقدموقف ا٢بشر ألف فيهما حكم القهر اإل٥بي 
ْب

ى
 فقاؿ 3العا٤بْب الفَباؽ النظرين بْب فرؽ كلكن ا٤بلكوت كعآب ا٤بلك عآب3 العا٤ب
 من كما٥با كزيناىا بنيناىا كيف فوقهم السماء إٔب ينظركا أفلم" ا٤بلك عآب ُب تعأب
 السماء كإٔب خلقت، كيف اإلبل إٔب ينظركف أفبل" تعأب كقاؿ .اآلايت "فركج
 ُب فالنظر" سطحت كيف األرض كإٔب نصبت، كيف ا١بباؿ كإٔب رفعت، كيف
 العْب كىي البصر ٕباسة يرل إليو ا٤بنظور ألف( إٔب)ب بعده ٤با متعد اآلايت ىذه

 السموات ملكوت ُب ينظركا أكٓب" فيو تعأب فقاؿ ا٤بلكوت عآب كأما، حسان  كيشهد
 نظر بذلك كا٤براد فيو ابلنظر سبحانو فأمر. اآلية "شيء من هللا خلق كما كاألرض
 األشياء بو تعأب هللا أقاـ الذم ا٤بلكوت ُب كاالستبصار كالتعقل كاالعتبار التفكر

 أطلعو من إال يراىا ال الٍب الغيبية األمور من كىذا كقوامها قواىا عليها بو كأمسك
 ملكوت إبراىيم نرم ككذلك" تعأب قاؿ ذلك، كأشهده منها شاء ما على تعأب هللا

 كأطلعو ذلك تعأب هللا أراه من كأعظم" ا٤بوقنْب من كليكوف كاألرض، السموات
 ذلك عن ٨بربان  قاؿ حيث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان األكـر السيد ىنالك ما ٝبيع على

 ملكوت إبراىيم نرم ككذلك) قرأ ٍب كعرفت، شيء كل ٕب فتجلى»3 ا٤بشهد
 أٞبد كمسند الَبمذم سنن ُب جاء كما «(ا٤بوقنْب من كليكوف كاألرض السموات
 ركاية كُب «األرض ُب كما السموات ُب ما فعلمت»3 الَبمذم ركاية كُب كغّبٮبا،
 قدسية كرٲبة شريفة ىي اإلنسانية الركح إف3 اثنيان  «شيء كل فعلمِب»3 الطربا٘ب

 فاذا" سبحانو قاؿ حيث إليو إبضافتها ككرامتها شرافتها تعأب هللا أعلن عالية
 شرؼ عن سبحانو فأخرب" ساجدين لو فقعوا ركحي من فيو كنفخت سويتو
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 كعدلو كأكملو سبحانو ىو سواه فقد جسمو شرؼ أما كركحان، جسمان  اإلنساف
 ما" تعأب قولو نظّب كىذا "سويتو فإذا" سبحانو بقولو ذلك عن أخرب كما كأحسنو
 البهيمية األجساـ كبقية ليس اإلنساف فجسم "بيدم خلقت ٤با تسجد أف منعك

 شرؼ كأما تقوٲبو كإحساف كتعديلو لو تعأب هللا بتسوية مشرؼ ىو بل ا٢بيوانية
 ىنا كالنفخ "ركحي من فيو كنفخت" قاؿ حيث إليو تعأب هللا أضافها فقد ركحو
 صار أف بعد اب٢بياة كلها ذراتو على كإفاضتها اب١بسم الركح إيصاؿ عن كناية
 من أم لبلبتداء ىي "ركحي من" تعأب قولو ُب الٍب( من)ك للركح كمستعدان  لن مسوٌ 
 ليست اإلنسانية الركح أف بياف ىذا كُب، سبحانو هللا من كإٯبادىا خلقها بدء ركح

 كاالستعداد كالكرامة الشرؼ أكج ُب ىي بل كا٢بيواانت البهائم أركاح من كغّبىا
 تكوف ألف الكاملة األىلية كفيها اإلٲبانية كالقضااي اإل٥بية كا٤بعارؼ للفيوضات

 العالية كاألخبلؽ كاآلداب كا٤بناىي ابألكامر الشرعية اإل٥بية ا٣بطاابت موضع
 ك٫بو" ايعبادم" كبقولو "الناس أيها اي" كبقولو "آدـ بِب اي" بقولو تعأب هللا فيخاطبو

 كقرنت  األرفع احملل من إليك ىبطت العلوم ا٤بلكوٌب العآب من ىي كالركح، ذلك
 مواله خدمة ُب كأقامو ابلعبادة كشغلو بدنو اإلنساف أجاع فإذا اإلنسا٘ب ا١بسم هبذا

 ابللذة كشعرت كلطافة خفة ركحو كجدت سبحانو ربو بو أمره فيما ابلعمل تعأب
 ا٤بقدس العلوم عا٤بها إٔب كاشتاقت منو ىبطت الذم ا٤بستول إٔب فتاقت كالراحة

 كالراحة النـو ككثرة الشهوات إٔب كأخلد كا٤بشارب اب٤بآكل بدنو اإلنساف أثقل كإذا
 سفلية أرضية كصارت عا٤بها من ىبطت ك الركح ثقلت ا١بسمية اللذائذ ُب كاهنمك
 دينو تعأب هلل ا٤بخلص لربو عبادتو ُب الصادؽ العمل ُب الصاّب الرجل ترل كلذلك

 أف كرد كماٯبوؿ   العلوم العآب ُب كقلبو ركحو كلكن األرض ُب عندؾ بدنو ترل
 أصبحت كيف»3 لو قاؿ الدنيا عن نفسو عزفت الذم ٢بارثة قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 حق لكل إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقاؿ حقان، مؤمنان  أصبحت3 فقاؿ «مالك؟ بن حارثة اي
 ليلي فأسهرت الدنيا عن نفسي عزفت3 فقاؿ «إٲبانك؟ حقيقة فما حقيقة
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 أىل إٔب أنظر كلكأ٘ب للحساب ابرزان  ريب عرش إٔب أنظر فكأ٘ب هنارم كأظمأت
 ُب اإلٲباف هللا نور عبد»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقاؿ النار أىل عواء أ٠بع كلكأ٘ب فيها يتزاكركف ا١بنة
 كعموا األرض إٔب أخلدكا ٤با كالفجار الكفار فإف العكس كعلى «فالـز عرفت قلبو

 عليائها من ىبطت أركاحهم فإف السفلية كأىوائهم البهيمية شهواهتم ُب كصموا
 "منها فانسلخ آايتنا آتيناه الذم نبأ عليهم كاتل" تعأب هللا قاؿ دنية أرضية كصارت

 فاصطاده "الشيطاف فأتبعو" منها ا٬بلع بل ٗبعانيها يتلبس كٓب ٗبواجبها يتحقق ٓب أم
 بتلك "هبا لرفعناه شئنا كلو" الراشدين من كاف أف بعد "الغاكين من فكاف" كافَبسو
 ماؿ أم "األرض إٔب أخلد كلكنو" ا٥بمة عإب يعلو هبا فإهنا العالية الكرٲبة اآلايت

 دليل ذلك كُب "ىواه كاتبع" هبا كىيامان  فيها حبان  ا٤بيل كل كزخارفها مبلذىا إٔب
 األعلى شرؼاأل على األدٗب األسفل اختار إنو حيث بغيتو كخسة ٮبتو دانءة على
 شأف أم "يلهث تَبكو أك يلهث عليو ٙبمل إف الكلب كمثل فمثلو" ذلك ُب فهو

 إٔب كأخلد كفر من ككذلك كطردتو عليو ٞبلت أك تركتو إف يلهث أف الكلب
 كإف الدنيا على يلهث تركتو إف فهو عليها متكالبان  الدنيا على يلهث فهو األرض
 عنها يعلو كال الدنيا على يلهث كالبينات كا٢بجة كالتذكّب ابلوعظ عليو ٞبلت
 لعلهم القصص فاقصص آبايتنا كذبوا الذين القـو مثل ذلك" كعزٲبتو هبمتو

 األجساد قبل ٨بلوقة اإلنسانية األركاح أف إٔب العلماء ٝبهور ذىب3 اثلثان " يتفكركف
صلى  النيب أف الصحيحْب ُب ا٤بركم ا٤بعراج حديث ُب جاء ٗبا ذلك على كاستدلوا

 السماء خازف فتح أم - فتح فلما»3 ا٤بعراج عن حديثو ُب قاؿ هللا عليو كآلو كسلم
 كعلى أسودة ٲبينو على قاعد رجل فإذا الدنيا السماء علوان - لنا الباب الدنيا
 ابلنيب مرحبان  فقاؿ بكى مشالو قبل نظر كإذا ضحك ٲبينو قبل نظر إذا أسودة يساره

 كىذه آدـ ىذا3 قاؿ ىذا؟ من ١بربيل قلت3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ الصاّب؛ كاالبن الصاّب
 أىل ىم اليمْب فأىل -بنيو  أركاح أم - بنيو نسم مشالو كعن ٲبينو عن األسودة

 عن نظر كإذا ضحك ٲبينو عن نظر فإذا النار أىل مشالو عن الٍب كاألسودة ا١بنة
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 السماء ُب ىناؾ كمودعة ٨بلوقة األركاح أف على دليل فهذا .ا٢بديث «بكى مشالو
 رحم ُب أشهر أربعة عليو مضى أبف الركح ىذه لتقبل استعداده للجسم كمل فإذا
 ركحية حياة فيحيا ا١بنْب ُب فينفخها الركح هبذه أيٌب أف ا٤بلك تعأب هللا أمر أمو

 فما الرحم ُب كىو أشهر أربعة عليو ٛبضي أف قبل عليها كاف الٍب النامية ا٢بياة فوؽ
 من الناميات تتحرؾ كما ٭بو حركة فتلك أشهر أربعة قبل حركة من للجنْب يظهر
 تقدـ على العلماء كاستدؿ، أشهر أربعة بعد فهي الركحية ا٢بركة كأما ك٫بوىا الزركع
 أف بعد تعأب هللا أف كذلك الذر عآب قضية من ثبت ٗبا األجساـ على األركاح خلق
 القيامة يـو أب منو سيخلقها الٍب الذرارم منو استخرج السبلـ عليو آدـ خلق

 كإذ" تعأب قاؿ، ذلك على كأشهدىم العهد عليهم كأخذ األركاح عليها كأفاض
 بربكم ألست أنفسهم على كأشهدىم ذريتهم ظهورىم من آدـ بِب من ربك أخذ
 جاء" غافلْب ىذا كنا إان القيامة يـو تقولوا أف شهدان - ربنا أنت أم - بلى قالوا

3 قاؿ أنو اآلية ىذهُب  عنو هللا رضي كعب بن أيب عن أٞبد اإلماـ مسند ُب
 عليهم أخذ ٍب فتكلموا فاستنطقهم صورىم ٍب أركاحان  فجعلهم تعأب هللا ٝبعهم
 أشهد فإ٘ب3 قاؿ بلى،3 قالوا بربكم؟ ألست أنفسهم على كأشهدىم كا٤بيثاؽ العهد
 أف السبلـ عليو آدـ أابكم عليكم كأشهد السبع كاألرضْب السبع السموات عليكم
 إ٘ب شيئان  يب تشركوا فبل غّبم رب كال غّبم إلو ال أنو اعلموا بذلك، نعلم ٓب تقولوا

 الذم كا٤بيثاؽ العهد ىذا أم - كميثاقي عهدم يذكركنكم رسلي إليكم سأرسل
 غّبؾ رب ال كإ٥بنا ربنا أبنك شهدان3 قالوا كتيب، عليكم كأنزؿ - اآلف عليكم أخذ
 كابن حاًب أيب ابن كركاه لذىيبا كأقره إسناده كصحح ا٢باكم كركاه .بذلك فأقركا
 ذلك كمن مرفوعة أحاديث عدة ُب ا٤بعُب ذلك جاء كقد كغّبىم مردكيو كابن جرير

 هللا خلق ٤با» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف عنو هللا رضي ىريرة أيب عن كغّبه الَبمذم ركاه ما
 بْب كجعل القيامة يـو إٔب خالقها ىو نسمة كل ظهره من فسقط ظهره مسح آدـ

 من رب أم3 فقاؿ آدـ على عرضهم ٍب نور من كبيصان  منهم إنساف كل عيِب
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 األدلة كمن. صحيح حسن فيو الَبمذم قاؿ. ا٢بديث «ذريتك ىؤالء3 قاؿ ىؤالء؟
 هللا رضي ىريرة أيب عن مسلم اإلماـ ركاه ما األجساـ على األركاح خلق تقدـ على
 كما ائتلف، منها تعارؼ فما ٦بندة، جنود األركاح»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو

 ىي األجساد هبا تقـو الٍب فاألركاح. معلقان  البخارم كركاه «اختلف منها تناكر
 فما ا١بسما٘ب ا٣بلق عآب قبل األمر عآب ُب كىي مصنفة كأصناؼ متجمعة ٝبوع

 كما ا١بسما٘ب العآب ىذا ُب ىهنا ائتلف بعضها إٔب العآب ذلك ُب منها تعارؼ
 ىذا حوؿ تعأب هللا رٞبو ا٤بناكم العبلمة قاؿ ىهنا، اختلف ىناؾ منها تناكر

 الناطقة النفوس ىي الٍب البشرية كاألركاح للقلوب كاالختبلؼ فاالئتبلؼ3 ا٢بديث
 األمر عآب ُب منها تشاكل ما فكل متباينة كشواكل ٨بتلفة ضرائب على ٦ببولة

. ا٣بلق عآب ُب تناكر األمر عآب ُب ذلك غّب ُب كاف ما ككل ا٣بلق عآب ُب تعارؼ
 هللا خلق»3 قاؿ مرفوعان  منده ابن ركاه ما األركاح خلق تقدـ على األدلة كمن

 السيد ركح ىو خلقان  البشرية األركاح كأكؿ «عاـ أبلفي األجساد قبل األركاح
 ُب كآخرىم ا٣بلق ُب الناس أكؿ كنت»3 بقولو ذلك عن أخرب كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األعظم
 ُب حاًب أيب كابن نعيم أبو كركاه صحيح إبسناد مرسبلن  سعد ابن ركاه «البعث
 ا٢بسن عن قتادة عن بشّب بن سعيد حديث من كلهم كالديلمي الؿ كابن تفسّبه

 ُب كآخرىم ا٣بلق ُب النبيْب أكؿ كنت»3 بلفظ عنو هللا رضي ىريرة أيب عن
صلى  فهو األنبياء الناس من ا٤براد كأف سعد ابن ركاية تفٌسر الركاية كىذه «البعث

 هللا نبأه كقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األشباح عآب ُب كخاٛبهم األركاح عآب ُب أك٥بم هللا عليو كآلو كسلم
 كبو األركاح عآب ُب النبوة فتحت فبو كلهم األنبياء قبل األركاح عآب ُب تعأب

 ىريرة أيب عن الَبمذم ركل، ا٣باًب كىو الفاتح فهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األشباح عآب ُب ختمت
 الركح بْب كآدـ»3 قاؿ النبوة؟ لك كجبت مٌب هللا ايرسوؿ3 قالوا3 قاؿ عنو هللا رضي

 كالبيهقي نعيم أبو كركاه غريب صحيح حسن حديث الَبمذم كقاؿ «كا١بسد
 هللا رضي عباس ابن ركاية من أيضان  نعيم كأبو كالطربا٘ب البزار كركاه كصححو كا٢باكم
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 كنت»3 قاؿ نبيان؟ كنت مٌب هللا رسوؿ اي3 قلت3 قاؿ رالفخ ميسرة كعن، عنهما
 كالطربا٘ب التاريخ ُب كالبخارم أٞبد اإلماـ ركاه «كا١بسد الركح بْب كآدـ نبيان 

 رجاؿ رجا٥بما3 كالطربا٘ب أٞبد رجاؿ ُب ا٥بيثمي ا٢بافظ كقاؿ كصححو كا٢باكم
  .اىػ .الصحيح

 علم عنده كمن﴿ كخاٛبتها ﴾الكتاب آايت تلك ا٤بر﴿ الرعد فاٙبة تساكقت كقد
 الر﴿ إبراىيم كفاٙبة ﴾الكتاب علم عنده كمن﴿ الرعد خاٛبة تساكقت كما ﴾الكتاب
 فحواه حول الذم الكتاب ىذا بشأف تنويو التوافق ىذا كُب ﴾إليك أنزلناه كتاب
، منثور كل نظمو كعبل العلـو أصناؼ بدائع  الغيب أسرار عن ككشفى  كمنظـو

 .سيكوف كما كاف قد ما أبخبار كنىطقى  ا٤بكنوف

 الكتاب أّم

كمبلذ العجزة كا٤بساكْب كأستاذ  قاؿ شيخ اإلسبلـ كا٤بسلمْب كموئل كيمَّل الواصلْب
أعياف ا٤بقربْب، اتج صدكر األقطاب كملجأ أكابر األ٪باب، الشارب من كأس 

يشرَّؼ عاـ حٌجو بتقبيل يد النيب ا٤بصطفى،ك الصفا 
الغوث األكحد كالقطب الفرد  ا٤ب

أٞبد الكبّب موالان  كاإلماـ ا٤بتواضعا٣باضع كالسيد األ٦بد، الشريف ا٣باشع 
3 فاٙبة الكتاب عركس القرآف قدس هللا أسراره كشيد بفضلو العميم منارهالرفاعي 

العظيم، كبرىاف الكبلـ القدٙب، هبا تقـو أركاف الطريقة، كتشيد مراسم ا٢بقيقة، كىي 
٧بل األسرار، كمدار اندالعات األنوار...فيها حاؿ من أحواؿ القدرة، كشأف من 

شة من دىشات ا١بربكتية، كىيبة من شؤكف العظمة، كنور من أنوار السلطاف، كدى
داء، ترايؽ السبلمة لؤلكلياء. انتهى  ىيبات الربوبية...انر هللا ا٤بوقدة على األع

 على كانطوائها علومو ٝبيع لتضٌمنها بذلك ك٠بيت الكتاب أـ . كىيكبلمو العإب
 ﴾الرحيم الرٞبن هللا بسم﴿ قولو تضمنو ٗبا ابهلل ابلتعريف استهلت كقد السامية، ا٤بثل

 رب هلل ا٢بمد﴿ قولو تضمنو ٗبا بربوبيتو كاالعَباؼ عليو كالثناء سبحانو كتنزيهو
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 ﴾الرحيم الرٞبن﴿ قولو تضمنو ٗبا ةابلرحيمي ةا٤بقركن ابلرٞبانية تعأب كإفراده ﴾العا٤بْب
لك السلطاف ُب كجل عز كتوحيده

ي
 كإجبللو ﴾الدين يـو ملك﴿ قولو تضمنو ٗبا كا٤ب

 ا٥بداية كطلب ﴾نستعْب كإايؾ نعبد إايؾ﴿ قولو تضمنو ٗبا بو اإلشراؾ كعدـ تعأب
 الصراط ككصف ﴾ا٤بستقيم الصراط اىدان﴿ قولو تضمنو ٗبا سبحانو إليو ا٢باجة مع

 ىو ما كمنو حق ىو ما العلم من كأف العلم، إٔب ابالحتياج اعَباؼ اب٤بستقيم
 مرتبة ُب يكوف أف طلب األمرين ىذين عرؼ كمن الكتاب، أىل بشيبو مشوب
 كترب ؤان  كتعوذان  هبم ابالقتداء هتممان  ﴾عليهم أنعمت الذين صراط﴿ عليهم ا٤بنعم أكلئك

 قولو تضمنو ٗبا كذلك ابلرباءة منهم السورة ذيلت الذين كالنصارل اليهود أحواؿ من
 القسم ٗبراقبة ا٤ببتدأ على ا٤بنتهى انعطف كقد ﴾الضالْب كال عليهم ا٤بغضوب غّب﴿

 الشيطاف حزب من فكانوا القسماف ىذاف كخالف الرٞبة ٜبرة فحازكا هللا اسم األكؿ
 ُب طاشَب  ٍب كمن معجز عليو ىو ما على القرآف نظم أف كعلم النقمة، فأخذهتم

 الصبلة تصح ٓب أخر أك فيها قدـ فلو الَبتيب ُب كاجبة لكوهنا الصبلة ُب الفاٙبة
 األبْب كالركن معجز القرآف فإف ابلنظم خبلؿلئل منها ليس ما فيها أدرج لو ككذا

 لكم تكلمتي  لو3 »عنو هللا رضي علي سيدان قاؿ .كالَبتيب ابلنظم يتعلق اإلعجاز
3 قاؿ عباس ابن عنكركل اإلماـ مسلم  «بعّبان  سبعْب ألكقرتي  الفاٙبة سورة على
 ابب ىذا» 3فقاؿ رأسو فرفع فوقو من نقيضان  ٠بع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عند قاعد جربيل بينما
 إٔب نزؿ ملك ىذا3 فقاؿ ملك منو فنزؿ اليـو إال قط يفتح ٓب اليـو فتح السماء من

، إال قط ينزؿ ٓب األرض 3 قبلك نيب يؤهتما ٓب أكتيتهما بنورين أبشر3 كقاؿ فسلم اليـو
 مالَبمذ كركل «أعطيتو إال منهما ٕبرؼ تقرأ لن البقرة سورة كخواتيم الكتاب فاٙبة
 اإل٪بيل ُب كال التوراة ُب هللا أنزؿ ما»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ3 قاؿ بن كعب أيب عن
 «سأؿ ما كلعبدم عبدم كبْب بيِب مقسومة كىي ا٤بثا٘ب السبع كىي القرآف أـ مثل

كىي أـ القرآف  ،الكتاب أىل دين إبطاؿ التوراة كاإل٪بيل ُب مثلها كجود عدـ كنكتة
كما تضمن حديث جربيل عليو السبلـ علـو   إٝباالن  القرآف علـو تضمنت ألهنا
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 كأـ القرآف أـ هلل ا٢بمد»3 مرفوعان  ىريرة أيب عنالسنة إٝباالن. كركل الَبمذم 
 .العرش ٙبت كنز من أعطيها ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو للطربا٘ب ركاية كُب «ا٤بثا٘ب كالسبع الكتاب

 هللا قاؿ»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعتكركل اإلماـ مسلم عن أيب ىريرة قاؿ3 
 3العبد قاؿ فإذا سأؿ، ما كلعبدم نصفْب عبدم كبْب بيِب الصبلة قسمت3 تعأب

 ﴾الرحيم الرٞبن﴿ 3قاؿ كإذا عبدم، ٞبد٘ب3 تعأب هللا قاؿ ﴾العا٤بْب رب هلل ا٢بمد﴿
 عبدم ٦بد٘ب3 قاؿ ﴾الدين يـو لكام﴿ 3قاؿ كإذا عبدم، علي أثُب3 تعأب هللا قاؿ
 ىذا3 قاؿ ﴾نستعْب كإايؾ نعبد إايؾ﴿ 3قاؿ فإذا - عبدم إٕب فوض مرة كقاؿ -

 الذين صراط ا٤بستقيم الصراط اىدان﴿ 3قاؿ فإذا سأؿ، ما كلعبدم عبدم كبْب بيِب
 ما كلعبدم لعبدم ىذا3 قاؿ ﴾الضالْب كال عليهم ا٤بغضوب عليهم غّب أنعمت

كاعلم أنو ٤با كانت الصبلة ٧ببلن ٤بناجاة هللا تعأب بقراءة الفاٙبة تعْب القوؿ  «سأؿ
بفرضيتها على ا٤بصلي ُب الصبلة فإنو تعأب ٓب يقل3 قسمت الفاٙبة، كإ٭با قاؿ3 

فلما فصل الصبلة ا٤بعهودة ابلتقسيم ا٤بذكور ُب ا٢بديث جعل  «الصبلة قسمت»
 ُب الصبلة. ا أقول دليل على فرض قراءهتا٧بل القسمة قراءة الفاٙبة، كىذ

 أال هلل الدين الخالص

 عن تسبب ﴾اب٢بق الكتاب إليك أنزلنا إان﴿ اب٢بق الكتاب أنزؿ أنو سبحانو بٌْب  ا٤بٌ 
 الرايء نفي3 كاإلخبلص ﴾الدين لو ٨بلصان  هللا فاعبد﴿ ابلعبادة األمر توجيو ذلك

 من ا٣بىلق خركج3 تقوؿ أك ا٢بق، معاملة من ا٣بىلق إخراج كقيل3 ا٣بفي، كالشرؾ
3 تقوؿ أك األحواؿ، ُب إليهم كاالسَباحة السكوف كعدـ األفعاؿ ُب إليهم النظر
3 أ٢بقنا هللا هبم كنظمنا ُب سلكهم العارفْب عند كسر ه الرب، لعبادة القلب إفراد
 ُب قادح كالعجب العمل، صحة ُب قادح كالرايء النفس، كمبلحظة العجب نفي

صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ لبيد األنصارم بن ٧بمود عنركل اإلماـ أٞبد . كمالو
 رسوؿ اي3 قالوا «األصغر الشرؾ عليكم أخاؼ ما أخوؼ إف»3 هللا عليو كآلو كسلم
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 أبعما٥بم العباد ٘بازل يـو3 يقوؿ هللا إف الرايء،»3 قاؿ األصغر؟ الشرؾ كما هللا
 «جزاء عندىم ٘بدكف ىل فانظركا الدنيا ُب أبعمالكم كفتراؤ  كنتم الذين إٔب اذىبوا

 «جربيل أسأؿ حٌب»3 فقاؿ اإلخبلص، عن سيئل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف ا٤بسلسبلت كُب
 أيكًدعو أسرارم من سر3 »قاؿ سألو فلما العزة، رب أسأؿ حٌب3 قاؿ سألو فلما
 هللا تعبد أف3 اإلحساف مقاـ ىو3 بعضهم قاؿ «عبادم من أحببت من قلب

كىذا التوحيد الذم تتفجر ُب  .سواه معو كتشهد تشهده أف ٧باؿ إذ تراه، كأنك
 ا٤بعبودُب دكاـ ا٢بضور مع  العابدالقلوب أنواره كتظهر آاثره كتبدك أسراره فليجتهد 

فلعل هللا تعأب ٲبن  ييأس كليجتهدفبل فإف ٓب يستطع ا٢بضور على الوجو ا٤بسطور 
سن لو ا٤بآب.   أف كاعلمعليو برفع النقاب ككشف ا٢بجاب كفتح الباب كٰبي

 القلب تعلق3 األكؿ3 أمرين إٔب مرجعها العبودية خلوص تناقض الٍب األخبلؽ
 كشهواهتا الدنيا حب من يتبعهما كما كالفرج البطن شهوة كىي البهائم أبخبلؽ

 كالقسوة كا٢بقد كا٢بسد كالكرب الشياطْب أبخبلؽ القلب ٚبلق3 كالثا٘ب. الفانية
 كالورع ابلزىد كٚبلق األخبلؽ تلك من العبد خرج فإذا...كغّبىا كالعجب كا١باه

 كالكـر كاإلخبلص كا٤بساكْب الفقراء كتعظيم كالشفقة الصدر كسبلمة كالتواضع
 خالصان  عبدان  كاف أضدادىا من التخلص بعد ذكقان  هبا كٙبقق كا٤براقبة كالصدؽ

كبعد أف أمر تعأب  .قريبان  حضرتو كمن ٦بيبان  لندائو ككاف سواه، ٩با حران  ٤بواله
 لغّبه يكوف أف يتصور ال ذلك كأف ا٢بكم ابستحقاقو اندل ابإلخبلص ُب العبادة

ص أف ٯبب الذم سبحانو ىو أال أم ﴾ا٣بالص الدين هلل أال﴿ فقاؿ  إبخبلص ٱبي
 ابلعبادة سبحانو هللا إفراد على مشتمبلن  الكبلـ يكوف كبذلك تعأب، لو ا٢بكم

 لو ٨بلصْب هللا ليعبدكا إال أمركا كما﴿ بقولو تعأب هللا من اإلخبار بطريق كا٢بكم،
 فإف كعليو ﴾إايه إال تعبدكا أال أمر هلل إال ا٢بكم إف﴿ سبحانو كقاؿ ﴾حنفاء الدين
 معرفة لو من عند لؤلكٔب أتكيدان  ليست ﴾ا٣بالص الدين هلل أال﴿ ا١بملة ىذه

ا٤بلك  ، كإ٭با أرادالتأكيد مقاـ عنو ينبو ما ففيها ا٤بعا٘ب كصياغات الكبلـ أبساليب
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كلو ما ُب السماكات كاألرض كلو الدين ﴿قولو تعأب  على ٫بو ا٢بكم ا٣بالصك 
متضمنة بياف سورة الغرؼ كسورة الزمر الٍب تسمى ب ﴾كاصبا أفغّب هللا تتقوف

كما قاؿ سبحانو   ُب حنيفية كمباينة كاضحة بينة ﴾أال هلل الدين ا٣بالص﴿ الوحدانية
أم قاتلوىم قصدان منكم إٔب  ﴾كقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل﴿

 و نصيب. توحيدان ليس للشيطاف فيزكاؿ الشرؾ حٌب يكوف ا٢بكم خالصان هلل
إان أنزلنا إليك الكتاب ﴿كمطلع السورة يربط بْب توحيد العبادة كتوحيد ا٢بكم 
أم أف الكتاب مشتمل  ﴾اب٢بق فاعبد هللا ٨بلصان لو الدين، أال هلل الدين ا٣بالص

 ا٤بأمور بو من ا٤بلك العبلـ كىو دين اإلسبلـ على إفراد هللا سبحانو ابلعبادة كا٢بكم
قل إ٘ب أمرت أف أعبد هللا ٨بلصا لو الدين، كأمرت ألف ﴿ هكيظهر ىذا بقولو بعد

أم اعبدكه  ﴾ادعوه ٨بلصْب لو الدينك ﴿كما حكى تعأب  ﴾أكؿ ا٤بسلمْب أكوف
 اأردفه حقيقة الوحدانية بْب ٤با تعأب أنو كاعلمجاعلْب ا٢بكم خالصان لو تعأب. 

إبلقاء شرؾ العبادة  كإيقاعهم ُب صد الناس عن ا٢بكميةُب  ا٤بشركْب طريقة بذـ
 أكلياء دكنو من اٚبذكا كالذين﴿ كا١بهاالتكالتمويهات كإيراد الضبلالت  الشبهات

 أكلياء دكنو من اٚبذكا كالذين 3الكبلـ كتقدير ﴾زلفى هللا إٔب ليقربوان إال نعبدىم ما
 التقريب كذلك هللا إٔب لنا ليشفعوا أم زلفى هللا إٔب ليقربوان إال نعبدىم ما يقولوف

 يقولونوكأىل الكتاب  ،ا٤بصدر مقاـ أقيم اسم كىو القرىب 3كالزلفى ،الشفاعة ىو
كالتلبيس تكشف طريقتهم ُب ا١بداؿ كالسورة  .مرٙب بن كلعيسىكلعزير  للمبلئكة

ابن عبد  حربىمسوؽ بعض ما كتبو أ...ك صماف البينات كٙبريف النصو كالفتل ككت
فيا عباد هللا تفكركا ُب كتاب ربكم تبارؾ كتعأب إذا كاف الوىاب ُب رسالتو الثامنة3 

أف دينهم الذم كفرىم بو ىو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذكر عن الكفار الذين قاتلهم رسوؿ هللا 
االعتقاد ُب الصا٢بْب كإال فالكفار ٱبافوف هللا كيرجونو كٰبجوف كيتصدقوف كلكنهم 
كفركا ابالعتقاد ُب الصا٢بْب كىم يقولوف إ٭با اعتقدان فيهم ليقربوان إٔب هللا زلفى 

قربوان إٔب كالذين اٚبذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم إال لي﴿كيشفعوا لنا كما قاؿ تعأب 
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 طرائق على مؤلفا٤بغالطة ا٤بخادعة ك كىذا الكبلـ من صنوؼ إْب. ...﴾هللا زلفى
قاؿ ٧بدث ا٢برمْب السيد ! الناس كيستبلهوف يعززكف ا٢بق ابلتلبيس إذ ا٤بستهزئْب

 فهم ُب الناس من كثّب ٱبطئ دمحم علوم ا٤بالكي قدس هللا ركحو كنوَّر ضرٰبو3
 اٚبذ من كأف شرؾ، الواسطة أبف جزافان  ىكذا ا٢بكم فيطلقوف الواسطة، حقيقة
 القائلْب ا٤بشركْب شأف ىذا ُب شأنو كأف ابهلل، أشرؾ فقد كانت كيفية أبم كاسطة

 غّب ُب ابآلية كاالستدالؿ مردكد، كبلـ كىذا "زلفى هللا إٔب ليقربوان إال نعبدىم ما"
 عبادهتم ا٤بشرکْب على اإلنكار ُب صرٰبة الكرٲبة اآلية ىذه ألف كذلك ٧بلو،

 ٥بم عبادهتم كأف كاأللوىية الربوبية ُب إايىم كإشراكهم تعأب دكنو من آ٥بة كاٚباذىم
 اعتقادىم حيث كمن ٥بم عبادهتم حيث من كإشراكهم فكفرىم زلفى هللا إٔب تقرهبم

 اآلية ىذه أف كىي بياهنا؛ من بد ال مهمة كىنا، هللا دكف من كآ٥بة أرابب أهنم
 قو٥بم من عنهم ربنا ٰبكي فيما جادين كانوا ما ا٤بشرکْب أكلئك أبف تشهد

 صادقْب كانوا لو فإهنم زلفى هللا إٔب ليقربوان إال نعبدىم ما3 اآل٥بة عبادة مسوًٌغْب
 حق ىذا فليعرؼ غّبه يعبدكا فلم اآل٥بة تلك من عندىم أجل هللا لكاف ذلك ُب

 ٤با هللا أف ترل أال، يبنوف ما عليو كيبنوف يفهمونو ال الناس من كثّبان  فإف ا٤بعرفة؛
 قبلة؟ كاٚبذكىا إليها بعبادهتم توجهوا صبلهتم، ُب الكعبة ابستقباؿ ا٤بسلمْب أمر

 ابلنيب كاقتداء تعأب هلل عبودية ىو إ٭با األسود ا٢بجر كتقبيل ٥با العبادة كليست
 ٥بما؛ العبادة نول ا٤بسلمْب من أحدان  أف كلو كسلم كصحبو كآلو عليو هللا صلى
 من كل كليس شركان  ليست كىي منها بد ال فالواسطة األكاثف کعبدة مشرکان  لكاف
 ألف ابهلل مشركْب كلهم البشر لكاف كإال مشركان  يعترب كاسطة هللا كبْب بينو اٚبذ

 فجربيل يلجرب  بواسطة القرآف تلقى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فالنيب الواسطة على تنبِب ٝبيعان  أمورىم
 فقد عنهم تعالی هللا رضي للصحابة العظمى الواسطة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب كاسطة
 منو كيطلبوف هللا إٔب بو كيتوسلوف حا٥بم إليو فيشكوف الشدائد ُب إليو يفزعوف كانوا

 الطلب كال إٕب الشكول ٯبوز ال فإنو ككفرًب؛ أشركتم3 ٥بم يقوؿ كاف فما الدعاء؛
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 ال، مِب، إليكم أقرب هللا فإف أبنفسكم كتسألوا كتدعوا تذىبوا أف عليكم بل مِب
 ا٤بانع كأف هللا ىو حقيقة ا٤بعطي أف العلم كل يعلموف أهنم مع كيسأؿ يقف بل

 أان إ٭با»3 يقوؿ الذم كىو كفضلو هللا إبذف يعطي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كأنو هللا ىو كالرازؽ كالباسط
 الكربة فرٌج أبنو عادم بشر أم كصف ٯبوز أنو يظهر كبذلك «يعطي كهللا قاسم

 أشرؼ العظيم كالنيب الكرٙب ابلسيد فكيف فيهما كاسطة كاف أم ا٢باجة؛ كقضى
صلى هللا عليو  النيب يقل أٓب اإلطبلؽ؟ على هللا خلق كأفضل الثقلْب كسيد الكونْب

 «الدنيا بكر  من كيربة مؤمن عن فرج من»3 الصحيح ُب جاء كما كآلو كسلم
 كاقفان  كنت حاجة؛ ألخيو قضى من»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقل أٓب .الكرابت ميفرًٌجي  فا٤بؤمن إْب؟
 ُب يقل أٓب .للحاجات قاض فا٤بؤمن ؟«لو شفعت كإال رجح فإف ميزانو، عند

 خلقا كجل عز هلل إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب يقل أٓب ا٢بديث؟ «مسلمان  سَب من»3 الصحيح
 ُب العبد داـ ما العبد عوف ُب كهللا» 3الصحيح ُب يقل أٓب ؟«ا٢بوائج ُب إليهم ييفزىع
 كتسعْب ثبلاثن  لو هللا كتب ملهوفان  أغاث من»3 ا٢بديث ُب يقل أٓب ؟«أخيو عوف

 كقضى كأغاث كأعاف فػىرٌج ىنا فا٤بؤمن .كالبيهقي كالبزار يعلى أبو ركاه ؟«حسنة
 كجل عز هللا ىو حقيقة كا٤بعْب كالستار كالقاضي ا٤بفرج أف مع إليو، كفيزع كسَب
أىل الكتاب  كقوؿانتهى.  .إليو الفعل نسبة صح ذلك؛ ُب كاسطة كاف ٤با كلكنو

ىو ُب حقيقتو كفره ُب صورة السخرية  ى"عبدىم إال ليقربوان إٔب هللا زلفما ن"
كأكلياء الشيطاف ا٤بستهزئْب الذين ٯبادلوف ُب  ا٤ببطلْبكاالستهزاء! كىذه طريقة 

كىؤالء اليـو ىم أبناء األمس حْب ٙبالفوا  ،هللا معاجزين ٦باىدين ُب إبطا٥باآايت 
مع االمرباطورية الوثنية كآتمركا على قتل ا٤بسيح ٍب خدعوا الناس ككافقوا الوثنية ُب 

ا عقيدة التثليث، كأشركوا ا١بن ُب عقيدة االٙباد كحلوؿ البلىوت ابلناسوت ٍب قررك 
ا٢بكم فحملتهم على إشراؾ ا٤ببلئكة ابلعبادة زاعمْب أف هللا تعأب صاىر سركات 

كجعلوا بينو كبْب ا١بنة نسبان كلقد ﴿ حسبما ٰبكيو قولو سبحانوا١بن فولد ا٤ببلئكة 
ان أم أف ا١بن تعلم كذب ا٤بشركْب ُب ذلك كذابن فاحش ﴾علمت ا١بنة إهنم حملضركف
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ازكف عليو ابإًلحضار للعذاب!   بدؤكا كما ا٤ببطلوف يعود كاليـوٯبي
كا٤بخادع ا٤ببطل ال يستطيع تقرير ابطلو إال أف ٰبتاؿ ٕبيلة تصرؼ ...ٱبادعوف

أذىاف الناس عن أسلوبو الشيطا٘ب، فيورد الشبهات ا٤بظلمة كاالعَباضات ا٤بشوشة 
هللا من اآلايت ما ذكرتو! كلذلك حٌب تصّب مشتبهة على أىل البداية ٍب يقوؿ مراد 

إف ﴿أعقب ا٤بؤب سبحانو بعد كشف أساليبهم الشيطانية ُب إضبلؿ الناس بقولو 
 كمعُب ﴾هللا ٰبكم بينهم فيما ىم فيو ٱبتلفوف إف هللا ال يهدم من ىو كاذب كفار

 كأنو ٥بم اثبت االختبلؼ أف نظمال كأفاد ٝبيعان  ضبل٥بم ٥بم يبْب أنو بينهم ا٢بكم
صيغة مبالغة تدؿ من أكصاؼ الذـ ُب  بوصفْب همكاآلية كصفت متجدد، متكرر

كؿ3 الكذب، كالثا٘ب3 3 األىم كفساد فطرهتم كالتواء عقيدهتمعلى خبث سرائر 
 عن كالتجرد تلقيو عن إبعراضهم كابلقرآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كابلرسوؿ ابهلل كفرىم كذلك ،الكفر
 أهنم الكفر ُب ابألبلغية بوصفهم ابلكذب كصفهم مقارنة من كعلم فيو للتدبر ا٤بوانع

 من فلـز كفرايهتم ُب كذهبم ىو إ٭با ا٤بذمـو كذهبم ألف أيضان  الكذب ُب متبالغوف
 هللا على الكذب ُب العبد توغل كلما أنو جـر كال فيو الكذب مبالغة الكفر مبالغة

 سبحانو أخرب ٤بٌاك . عنو اإل٥بية ا٥بداية عدبي  فازداد عليو هللا غضب ازداد بو الكفر كُب
 الولد عن منزىان  كونو على البالغة ا٢بجة أقاـ ،إببطاؿ دعول ٝبيعهم بينهم اب٢بكم
 كلكنو الوحدانية يناُب ما الستلزامو ذلك المتنع كلدان  يتخذ أف أراد لو أنو كأخرب

 كاف غّبه يقهره ال قاىران  كاحدان  كاف ٤بٌاك  الناس، كمن رسبلن  ا٤ببلئكة من يصطفي
لو أراد هللا أف يتخذ كلدا الصطفى ٩با ٱبلق ما يشاء سبحانو ﴿ ٧باالن  حقو ُب الولد

شف كتكبط بْب شرؾ ا٢بكم كشرؾ العبادة تر  ايتكاآل ﴾ىو هللا الواحد القهار
نسبوا هلل كلدان من اإلنس كاٚبذكه من النبيْب إذ ا٤ببلئكة كالنبيْب أرابابن،  اٚباذىم
كة إبطاالن ٤با تتنٌزؿ من للحق، كنسبوا هلل كلدان من ا١بن كاٚبذكه من ا٤ببلئإبطاالن 

ال يصدر كىذا القوؿ  ﴾كقالوا اٚبذ الرٞبن كلدا﴿ حسبما ٰبكيو قولو سبحانو ا٢بق
ر ور بعد الكور، كجاء التعبّب بذكإال عن فطر خبيثة! نعوذ ابهلل تعأب من ا٢ب
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تشنيعان عليهم ألهنم ذكركا الرٞبن ا٤بستوم على عركش عمـو األكواف ُب  "الرٞبن"
ا٤ببلئكة  كجعلوا﴿قولو تعأب  ُب كقد حيكي نظّب ذلكرة السخرية كاالستهزاء! صو 

الذين ىم عباد الرٞبن إاناث أشهدكا خلقهم ستكتب شهادهتم كيسألوف، كقالوا لو 
كقد جاء إبطاؿ  ﴾شاء الرٞبن ما عبدانىم ما ٥بم بذلك من علم إف ىم إال ٱبرصوف

عبادة ا٤ببلئكة إببطاؿ أصلها ُب معتقدىم كىو أهنم بنات هللا، فإذا تبٌْب بطبلف 
ئكة أرابابن يعادؿ جعلهم النبيْب أرابابن، كىكذا يلتئم ذلك علموا أف جعلهم ا٤ببل

 تعأب نفى ك٤با السياؽ القرآ٘ب ُب ترتيب الدليل على أقـو هنج كأكضح سبيل.
 تفرده بدالئل كحدانيتو كماؿ سبحانو كأثبت كالعبادة ا٢بكم ُب اإلشراؾ ضركب
 قاؿ إلنساف،ا تكوف أطوار ُب العجيب كا٣بلق كالسفلية العلوية العوآب إبٯباد

اآلية ك  ﴾ذلكم هللا ربكم لو ا٤بلك ال إلو إال ىو﴿ السابق الكبلـ أنتجو ما مستأنفان 
لك غاية البياف، فالربوبية حقيقة بدىية 

ي
تيبٌْب الوشيجة بْب الربوبية كاإل٥بية كا٤ب

لك حقيقة بدىية لؤللوىية، كىذا ىو دين اإلسبلـ الذم ال يقبل 
ي
للميلك، كا٤ب

اإلنقساـ كالتجزئة ألهنا أرجحة كاضطراب بْب ا٥بدل كا٥بول كٮبا نقيضاف ال 
بْب ا٤بؤب جل شأنو ُب خاٛبة كتابو ىذه ا٢بقيقة ٯبتمعاف أبدا على ا٤بدل...كقد 

، من شر الوسواس ا٣بناس، الذم الناس إلوالناس،  ملكالناس،  بربقل أعوذ ﴿
 معناىا مناسبة العظيمة ا٤بناسبات كمن ﴾يوسوس ُب صدكر الناس، من ا١بنة كالناس

! كجو أحسن على ٗبرجعو مبدؤه كيلتحم مطلعو على القرآف مقطع لّبجع للفاٙبة
 االعتصاـ مقصودىاك  كا٤بلك، كالرب هللا3 أ٠باء ثبلثة على اشتملت فالفاٙبة

ُب الفاٙبة كا٤براد ابلناس خصوص اليهود كالنصارل ا٤بعرب عنهم  ،ابلتوحيد ا٣بالص
أك الكلمة من سورة الناس  ةكما تفيده اآلية األخّب اب٤بغضوب عليهم كالضالْب  

 اب٤بكر مشرى كأكثر الشر على وفمطبوع مهنفإ كفق سياقاهتا ُب ا٤بصحف األخّبة
 كمعاداة الرٞبن مواالة ىي الٍب قاٙبةال ٤بقصود معلوؿ سورة الناس كمقصودكا٣بداع 

 االستهبلؿ، براعة على هنج النظاـ كفذلكة ا٣بتاـ برباعة الشيطافأكلياء الشيطاف ك 
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 كالدليل اب٤بعلوؿ، العلة اتصاؿ ابألكؿ اآلخر اتصل فقد كا١بماؿ، ا١ببلؿ كرعاية
 كبو ا٤بأموؿ، كٙبقيق ؿك السؤ  إجابة ُب ا٤بسؤكؿ كهللا اب٤بمثوؿ، كا٤بثل اب٤بدلوؿ
 ذلك ك٠بَّى ختمو بعد القرآف افتتاح إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ندب كقد ،التكبلف كعليو ،يستعاف

 ٗبا أم هللا ببسم لتفتتحو العظيم القرآف ختم من اي استعذ3 قيل ككأنو ا٤برٙبل، ا٢باؿ
 أم ا٢بسُب األ٠باء ١بميع جامعان  لكونو أحد فيو يسامو ٓب الذم االسم من لو

 ذكره جل( هللا) ا٠بو قاؿ ابن برجاف ُب تفسّبه3...نقص يشوهبا ال الٍب الصفات
 االسمى  ىذا جبللو جل ضمَّن...عنو معربة ٤بعانيو شارحة ككلها األ٠باء ١بميع جامع
ُب سورة  تعأب نٌبو ٍباىػ. . كغرائبو عجائبو من فيو ٗبا - كسفلو علٌوه - كلو العآب

 من بدليل كحدانيتو كأثبت قبيح، بو الكفر أف كعلى للشكر استحقاقو علىالزمر 
 لو جعلوا مكنهم كإذا كحده، إليو كا١بؤ  الضر مسهم إذا فإهنم ا٤بستخلفْب أحواؿ
 ما نسي منو نعمة خولو إذا ٍب إليو منيبا ربو دعا ضر اإلنساف مس كإذا﴿ شركاء
 قليبل بكفرؾ ٛبتع قل سبيلو عن ليضل أندادا هلل كجعل قبل من إليو يدعو كاف
 تقدـ الذم الكفار الكاذب ا٤بستخلف3 ابإلنساف كا٤براد ﴾النار أصحاب من إنك
 بشرح أردفو تعأب هللا بغّب ٛبسكهم ٍب مصفاهت تعأب هللا شرح ك٤با، كهللا أعلم ذكره

 فقاؿ هللا فضل على إال ٥بم اعتماد كال هللا إٔب إال ٥بم رجوع ال الذين احملقْب أحواؿ
 ىل قل ربو رٞبة كيرجوا اآلخرة ٰبذر كقائما ساجدا الليل آانء قانت ىو أمن﴿

 دالة اآلية ىذهك  ﴾األلباب أكلوا يتذكر إ٭با يعلموف ال كالذين يعلموف الذين يستوم
 أما العلم، بذكر فيها كختم العمل بذكر فيها بدأ أنو3 أك٥با عجيبة، أسرار على

 كالذين يعلموف الذين يستوم ىل" فقولو العلم كأما قائمان  ساجدان  قانتان  فكونو العمل
 فالعمل ا٤بقصودين ىذين ُب ٧بصور اإلنساف كماؿ أف على يدؿ كىذا "يعلموف ال

 االنتفاع أف على نبو تعأب أنو، كاثنيها3 النهاية ىو كا٤بكاشفة كالعلم البداية ىو
 الرجل كوف عن عبارة القنوت فإف عليو مواظبان  اإلنساف كاف إذا ٰبصل إ٭با ابلعمل

 كاظب إذا يفيد إ٭با العمل أف على يدؿ كذلك الطاعات من عليو ٯبب ٗبا قائمان 
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 ٰبذر" كقولو األعماؿ أصناؼ إٔب إشارة "كقائمان  ساجدان " كقولو اإلنساف، عليو
 األكؿ ُب لو ينكشف ا٤بواظبة عند اإلنساف أف إٔب إشارة "ربو رٞبة كيرجو اآلخرة

 رٞبة "كيرجو قولو كىو الرٞبة مقاـ بعده ٍب "اآلخرة ٰبذر" قولو كىو القهر مقاـ
 كالذين يعلموف الذين يستوم ىل" بقولو ا٤براد كىو ا٤بكاشفات أنواع ٰبصل ٍب "ربو
 إٔب ا٢بذر أضاؼ فما "اآلخرة ٰبذر" ا٣بوؼ مقاـ ُب قاؿ أنو3 " كاثلثهايعلموف ال

 أكمل الرجاء جانب أف على يدؿ كىذا نفسو إٔب أضافو الرجاء مقاـ كُب نفسو
 ٰببو٘ب عبادان  ٕب أف األنبياء بعض إٔب تعأب هللا أكحىقد ك ...تعأب هللا ٕبضرة كأليق

 فإف إليهم كأنظر ٕب كينظركف كأذكرىم كيذكرك٘ب ٥بم كأشتاؽ إٕبٌ  كيشتاقوف كأحبهم
 عبلمتهم؟ ما ايرب3 قاؿ مقتك ذلك عن عدلت كإف أحببتك طريقهم حذكتى 

 الشمس غركب إٔب كٰبنوف غنمو الراعي يراعي كما ابلنهار الظبلؿ يراعوف3 قاؿ
 كفرشت الظبلـ كاختلط سَبىم أم الليل جنهم فإذا كارىاك أ إٔب الطّب ٙبن كما

 كانجو٘ب كجوىهم إٕبٌ  كافَبشوا أقدامهم  إٕبٌ   نصبوا  ٕببيبو حبيب كل كخبلالفرش 
 قائم كمنهم كشاكي متأكه كمنهم كابكي صارخ فمنهم إبنعامي ٕب كتلهفوا بكبلمي

 ُب أقذؼ أف3 األكٔب خصاؿ، ثبلث أعطيهم ما فأكؿ كساجد راكع كمنهم كقاعد
 بوجهي عليو أقبلت من أفَبل عليهم الكرٙب بوجهي أقبل3 الثانية نورم، من قلوهبم
 موازينهم ُب كالسماكات األرض كانت لو3 الثالثة أعطيو؟ أف أريد ما أحد أيعلم

 اآلانء أشد ُب هللا عبادة على إبقبا٥بم ا٤بؤمنْب على الثناء جرمأي  ٤با .٥بم الستقللتها
 أتبع ،كالتذكر كالعقل العلم بصفة كبتمييزىم كالرجاء اب٣بوؼ إايه مراقبتهم كبشدة

 كرابطة ثباهتم من لبلستزادة خطاهبم على ابإلقباؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص السيد األعظم أبمر ذلك
 ربكم اتقوا آمنوا الذين عباد اي لق﴿ كحثهم على ا٥بجرة كمفارقة ا٤بشركْب جأشهم

 بغّب أجرىم الصابركف يوَب إ٭با كاسعة هللا كأرض حسنة الدنيا ىذه  ُب  أحسنوا  للذين 
قل ﴿ السورة هبا افتتحت الٍب الضخمة ا٢بقيقة تلك ليقرر الكبلـ عاد ٍب ﴾حساب

كينوع عرض ا٢بقيقة ُب نظم معجز كإيقاع  ﴾إ٘ب أمرت أف أعبد هللا ٨بلصان لو الدين
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مؤثر يتكرر ُب تسبيحة ندية رخية تلمس أعماؽ الفطرة ُب مكاف التوحيد؛ توحيد  
صور تٍب  ﴾قل هللا أعبد ٨بلصا لو ديِب﴿كامل شامل ٦برد خالص ال تشوبو شائبة 

التوحيد ُب ماء عذب خالص ينزؿ من السماء تتلقاه القلوب ا٢بية فتشرؽ آلايت ا
األرض الطيبة إذا ما مسها ا٤بطر، كُب ا٤بقابل  كما هتتز كتربوتنّب كتنشرح لو  كتس

أفمن شرح هللا صدره لئلسبلـ ﴿تتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية 
ركل  ﴾قلوهبم من ذكر هللا أكلئك ُب ضبلؿ مبْبفهو على نور من ربو فويل للقاسية 

 رسوؿ اي3 فقلنا اآلية ىذه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا نيب تبل3 قاؿ مسعود بن هللا عبد عن البيهقي
 كالنور «كانفسح انشرح القلب النور دخل إذا»3 قاؿ صدره؟ انشراح كيف هللا

 كما كالباطل ا٢بق بْب كيفرؽ القبيح من ا٢بسن كٲبٌيز األمور حقائق عن يكشف
 نوران  لكم ٯبعل أم ﴾فرقاان لكم ٯبعل هللا تتقوا إف آمنوا الذين أيها اي﴿ تعأب حكى
سمَّى كىو كالباطل ا٢بق بْب بو تفرقوف

ي
 االنقياد نور أك٥با3 ثبلثة كاألنوار. ابلفراسة ا٤ب

 كاثلثها اإلٲباف، نور كىو كالبياف البصّبة نور كاثنيها اإلسبلـ، نور كىو كاإلذعاف
 الطالبْب نور ىو قلت شئت كإف. اإلحساف نور كىو العياف بعد ٯبرم إ٥باـ

 كمعُب .كا٢بقيقة كالطريقة الشريعة نور ىو قلت شئت كإف كالواصلْب، كالسائرين
 كمن ىو يستوم ال أم ﴾ربو من نور على فهو لئلسبلـ صدره هللا شرح أفمن﴿ قولو

 الداللة مع الكبلـ ُب كا٢بذؼ! قسوة أشد أك كالصخرة فصار قلبو على هللا طمس
 النفس إذ أظهر، ا٢بسن من بسببو يظهر كما أكثر فيو كاللطائف أبلغ، ا٤براد على

كاإلسبلـ يعِب السبلمة من الشرؾ الذم قرره بنو إسرائيل . مذىب كل فيو تذىب
 ُب ميثاؽ األمم ا٤بتحدة كاٚبذكا فيو العباد سخراين...

 جاء ُب ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3 

كقد آلينا على أنفسنا أف ننقذ األجياؿ ا٤بقبلة من  ٫بن شعوب األمم ا٤بتحدة
كيبلت ا٢برب الٍب ُب خبلؿ جيل كاحد جلبت على اإلنسانية مرتْب أحزاان يعجز 
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عنها الوصف...ك٥بذا فإف حكوماتنا ا٤بختلفة على يد مندكبيها اجملتمعْب ُب مدينة 
قد ارتضت ميثاؽ ف فرانسيسكو الذين قدموا كاثئق التفويض ا٤بستوفية للشرائط سا

 ىذا كأنشأت ٗبقتضاه ىيئة دكلية تسمى3 األمم ا٤بتحدة.األمم ا٤بتحدة 

تعأب عن أئمة الكفر أهنم إذا دخلوا النار يتذكركف قومان من مستضعفي  كقد أخرب
باعهم اإلسبلـ ذة الدنيا ابتا٤بؤمنْب فيقولوف كنا ٫بسبهم أشقياء قد خسركا ل

كقالوا ما لنا ال نرل رجاال كنا نعدىم من األشرار، ﴿ كرضاىم بشظف العيش
كا٥بمزة لبلستفهاـ على جهة التوبيخ،  ﴾أٚبذانىم سخراي أـ زاغت عنهم األبصار

ا مكسورة أم كقد اٚبذانىم كقيرئ بوصل ا٥بمزة كإسقاطها ُب الدرج كاالبتداء هب
 الذين من كيسخركف الدنيا ا٢بياة كفركا للذين زين﴿ على حد قولو سبحانو سخراين 

كالسخرم3 اسم مصدر سخر منو إذا استهزأ بو كىو داؿ على شدة  ﴾آمنوا
 النسب أتٌب للمبالغة ُب الوصف. االستهزاء ألف ايءه ُب األصل ايء نسب كايء

إف كاف اٚبذانىم استفهامان مصرحان هبمزتو أك مؤكالن ابالستفهاـ فالظاىر  ﴾أـ﴿كقولو 
أهنا متصلة لتقدـ ا٥بمزة، كا٤بعُب3 أم الفعلْب فعلنا هبم، االستسخار أـ االزدراء 
كالتحقّب؟ أم أف أبصاران كانت تعلو عنهم كتقتحمهم! أك على أهنا منقطعة كا٤بعُب 

اران على معُب توبيخ أنفسهم على أٚبذانىم سخراين بل زاغت عنهم أبص
فاٚبذٛبوىم سخراي حٌب أنسوكم ﴿االستسخار، كُب اآلية األخرل على ٫بو ىذا 

وف هبم غاية االستهزاء كاستمر ذلك ئأم كنتم تستهز  ﴾ذكرم ككنتم منهم تضحكوف
قاؿ صاحب التحرير كالتنوير3 منكم حٌب نسيتم ذكرم ابلكلية كٓب ٚبافوا عقايب، 

 القوم التسبب وبٌ شي  تبعية استعارة فهي السببية فاء معُب االبتدائية "حٌب" كمعُب
 من القرآف بو جاء فيما التأمل عن ٥بوًب أنكم3 كا٤بعُب "حٌب" فيو فاستعملت ابلغاية
 كاف الذم الدين من سخركا فقد مسلموف أهنم ألجل منهم سخركا ألهنم الذكر،
 كىو الذكر بذلك التذكر ىؤالء من يرجى فكيف هبم السخرية سبب إايه اتباعهم

ُب اآليتْب  ﴾سيخراي﴿كقيرئ بضم السْب ُب لفظ  . اىػ.أبىلو السخرية دكاعي من
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 من كاف كما ابلضم فهو كاالستعباد التسخّب جهة من كاف ما أنو بعضهم كذكر
 ﴾ككنتم منهم تضحكوف﴿ ا٤بقاـ كىذا ىو الذم يرشد إليو ابلكسر فهو االستهزاء

وا كانوا من إف الذين أجرم﴿ سورة ا٤بطففْب ُب حيكي نظّب ذلككقد كهللا أعلم، 
 أف كذلك ﴾كيل للمطففْب﴿كالكبلـ متصل بقولو تعأب  ﴾الذين آمنوا يضحكوف

 لذلك إيقاظهم فرأل وا من أخبث الناس كيبلن انك قدـ ا٤بدينة حْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 مساكئهم ذكر ٍب التطفيف سنوا الذين أىل الكتاب أحواؿ تشنيعل مقدمة فكانت

 أال ،ٱبسركف كزنوىم أك كالوىم كإذا ،يستوفوف الناس على اكتالوا إذا الذين﴿ فقاؿ
 أهنى ك٤با ﴾العا٤بْب لرب الناس يقـو يـو ،عظيم ليـو ،مبعوثوف أهنم أكلئك يظن

 للتقرير مفهمان  التقريع من فيو ما مع ككاف اليـو ذلك تعظيم من أراد ما سبحانو
 إف كبل﴿ فقاؿ عنو االستفهاـ كقع ما مضموف النفي ُب للمبالغة الرجع أبداة نفى

 يومئذ كيل ،مرقـو كتاب ،سجْب ما أدراؾ كما ،سجْب لفي الفجار كتاب
 تتلى إذا ،أثيم معتد كل إال بو يكذب كما ،الدين بيـو يكذبوف الذين ،للمكذبْب

 كبل ،يكسبوف كانوا ما قلوهبم على راف بل كبل ،األكلْب أساطّب قاؿ آايتنا عليو
 بو كنتم الذم ىذا يقاؿ ٍب ،ا١بحيم الصالو  إهنم ٍب ،حملجوبوف يومئذ رهبم عن إهنم

 درجاهتم رفعذكر ك  اإلٲباف أىل األبرار حاؿ من بضده حا٥بم قابلٍب  ﴾تكذبوف
 اجملرمْب حاؿ كصف إٔب ذلك من كانتقل كا٤بقربْب ا٤ببلئكة بْب كرامتهم كإعبلف

كإذا مركا هبم يتغامزكف، كإذا انقلبوا إٔب أىلهم ﴿ ا٤بؤمنْب من الساخرين الضاحكْب
أم ٯبمعوف بْب األذل  ﴾انقلبوا فكهْب، كإذا رأكىم قالوا إف ىؤالء لضالوف

ابإًلشارات ُب كسائل اإلعبلـ كُب ا٣بلوات سخرية اب٤بؤمنْب، قائلْب بلساف ا٢باؿ 
قاؿ ...لتحريفاتنا يتفطنوا كٓب سياساتناهوا لا٤بؤمنْب لضالوف ٓب يتنبٌ كا٤بقاؿ3 إف ىؤالء 

 كالكوفة البصرة أىل كبعض ا٢بجاز قراء بعض قرأهابن جرير ُب تفسّبه3 
 ا٥بزء ذلك معُب أف كسرىا ُب كيتأكلوف السْب بكسر سخراي" فاٚبذٛبوىم"

 على الكبلـ فمعُب ،كاالستعباد السخرة3 الكلمة فمعُب ضمت إذا إهنا3 كيقولوف
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 أنسوكم  حٌب  هبم هتزؤف كلعبان  ىزؤان  الدنيا ُب يب اإلٲباف أىل فاٚبذًب3 ىؤالء مذىب
كىذه السخرية كذلك االستعباد كالتسخّب كإف كاف ُب عامة ا٤بؤمنْب  اىػ. .ذكرم

 للمستخلفْب يكوف أف نفى ٤باإال أنو ُب شركائهم الكافرين أمكن كأمًب فإنو تعأب 
"٫بن  أردفو ببياف رائستهم على أتباعهم من أىل الكفر فقاؿ القسم من شيء

 ليتخذ درجات بعض فوؽ بعضهم كرفعنا الدنيا ا٢بياة ُب معيشتهم بينهم قسمنا
3 الراغب قاؿ التذليل كىي السخرة إٔب نسبة كالسخرم" سخراي بعضا بعضهم

 ٗبعُب السخر من كالسخرم أيضان  إبرادتو. اىػ. يتسخر أف يقهر الذم ىو السخرم
 قاؿ كما اب٤بعنيْب ىنا فسر كقد ليهزؤكا من أتباعهم أىل األدايف ا٤بتخالفة، أم ا٥بزء

 من اختيار كىو للمعنيْب لتحملو غّبه دكف اآلية ُب "سخراي" لفظ كإيثار ،القرطيب
 .اإلعجاز كجوه

صلى أمة مرحومة خصها ا٤بؤب سبحانو بشفاعة سيدان كموالان دمحم  األمة ا٤بسلمةك 
الَبمذم كأبوداكد كأٞبد عن  على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث عند هللا عليو كآلو كسلم

كعند ابن  «شفاعٍب ألىل الكبائر من أمٍب»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأنس بن مالك عن النيب 
 كىي «ىي لكل مسلم»ماجو3 قلنا3 اي رسوؿ هللا ادع هللا أف ٯبعلنا من أىلها قاؿ3 

 كركل .ا٤بسلمْب عصاة من أحد على الشقاء توجب صفة كل زكاؿل عظيمة بشرل
صلى هللا عليو  النيب من رأيت ٤با3 قالت أهنا عائشة عن ُب ٦بمع الزكائد ا٥بيثمي

 لعائشة اغفر اللهم»3 قاؿ ٕب، هللا ادع! هللا رسوؿ اي3 قلت نفس، طيب كآلو كسلم
 حٌب عائشة فضحكت «أعلنت كما أسرت كما أتخر، كما ذنبها من تقدـ ما

 «دعائي؟ أيسرؾ»3 فقاؿ الضحك، من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ حجر ُب رأسها سقط
 «صبلة كل ُب ألمٍب لدعوٌب إهنا كهللا»3 فقاؿ دعاؤؾ، يسر٘ب ال ٕب كما3 فقالت

ر قولو تعأب أراد ذنوب أمتو  ﴾ليغفر لك هللا ما تقدـ من ذنبك كما أتخر﴿ كبو فيسًٌ
ككضعنا عنك كزرؾ، الذم أنقض ﴿كىذا كقولو ، الذنوب من معصـو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نوفإ

 للمؤمنْب حث ىوك  ﴾كا٤بهاجرين كاألنصار  على النيبلقد اتب هللا﴿ككقولو  ﴾ظهرؾ
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 ابعثان  كاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عنها ا٤بستغِب هبا كصف إذا ألنو التعريض سبيل على التوبة على
 شأف تعظيم ألجل النيب كري ذً  يكوف أف كٯبوز ،هالفضل كإابنة عليها للمؤمنْب
 كذلك أنو ٤بٌا كبلـ مفتاح ىو3 كقيل ،ذنب عنو صدر ألنو ال كاألنصار ا٤بهاجرين

رىكل أبو نعيم عن كعب قاؿ3 أكحى هللا تعأب  .ممعه ذيكرى  توبتهم سببى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف
اي موسى أجعل ٝبيع رٞبٍب ألٞبد كأمتو، قاؿ3 »التوراة3 إٔب موسى عليو السبلـ ُب 

، قاؿ3 ال أحجب التوبة عن أحد منهم ما داـ يقوؿ ال إلو إال هللا  إ٥بي مينَّ عليَّ
بقلبو كلسانو، فخر موسى ساجدان كقاؿ3 رب اجعلِب من أمة دمحم، فقيل لو3 ال 

 «.تدركيها

أقسم ٤با  ﴾رأكا آية يستسخركفإذا بل عجبت كيسخركف، كإذا ذكركا ال يذكركف، ك ﴿
 بصنع انفراده على دالئلال ؽكسا كحدانيتواب٤ببلئكة كأثبت  تعأب ُب مطلع السورة

 أبجزائها السماكية العوآب كىي بصنعها لغّبه قبل ال الٍب العظيمة ا٤بخلوقات
قبل  الأنو ك  السماكات عن الشياطْب قذؼ كأعقب بذكرمن ا٤ببلئكة  كسكاهنا

 العجب مسندان ابستسخارىم  اإلخبار مناسبة أًب انسب ذلك ُب وايتطرق أفلجن ل
عليو أفضل  لصاحب ا٤بعجزات تعظيمان  ا٤بخلوقات أجل أك ا٤بوجودات أجل إٔب

 كىم القرآف من عليك نزؿ ٩با عجبتى  بل كا٤بعُبالصلوات كأًب التسليمات 
 هللا ُبأف العجب  السلف كبلـ يقتضيو كالذم ا٤بتكلم بتاء! كقرئ بو يسخركف

  .ا٤براد يعينوف فبل بو أعلم سبحانو ىو كجل عز لذاتو يليق ٗبعُب تعأب

 الفرصة ينتهز أف القرآف عادة من ﴾كإف يركا آية يعرضوا كيقولوا سحر مستمر﴿
 ا٤بوت بعد فيما كتفكر ابلدنيا النفوس تعلق يتضاءؿ حْب كالتذكّب ا٤بوعظة إلعادة
 ُب تفاكت على ذلك مظاف ُب ا٢بق لقبوؿ فتتهيأ ا٥بدل لداعي آذاهنا كتعّب

 هللا أظهر فإذا قاسية قلوب إٲباف ُب سببان  االنتهاز ىذا مثل كاف ككم استعدادىا
 نزلت اآليةك  ،التذكّب إبعادة ذلك شفع صدقو لتأييد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو يد على اآلايت
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 كربل آية بظهور كفار قريشأىل الكتاب كمن كاف ُب حا٥بم من   على شاىدة
 عنركل الشيخاف فقد  القمر انشقاؽ معجزة كىي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب معجزات من كمعجزة

صلى هللا  هللا رسوؿ عهد على القمر انشق3 قاؿ عنو هللا رضي مسعود بن هللا عبد
 آية القمر انشقاؽ ا٣بطايب قاؿ «اشهدكا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ شقتْب عليو كآلو كسلم

 السماء ملكوت ُب ظهر أنو كذلك األنبياء آايت من شيء يعد٥با يكاد ال عظيمة
 ُب يطمع ٩با فليس الطبائع من ا٤بركب العآب ىذا ُب ما طباع ٝبلة من خارجان 

 .أظهر بو الربىاف صار فلذلك ٕبيلة إليو الوصوؿ

 ا٤بعُب ﴾العظيم الفوز ىو كذلك رٞبتو فقد يومئذ السيئات تق كمن السيئات كقهم﴿
 ا٤بوجب الشرؾ عن الدنيا ُب تعأب هللا يصوهنم أف للمؤمنْب طلبوا ا٤ببلئكة أف

 حفظهم منو ككقايتهم اإلشراؾ كقهم أم ﴾السيئات كقهم﴿ بقو٥بم ا١بحيم لعذاب
 كفعل الرٞبة، انلتو أم ﴾رٞبتو فقد يومئذ السيئات تق كمن﴿ قالوا ٍب فيو الوقوع عن

 إذ ﴾العظيم الفوز ىو كذلك﴿ قولو ىذا على دؿ كقد مصدره تعظيم بو مراد رٞبتو
 الرتبة، كعلوٌ  الدرجة كبعد كالتعظيم للتنويو إشارة اإلشراؾ كقاية من ا٤بذكور إٔب أشّب
 ...ا٤بشركْب حاؿ بوصف ابلتعقيب ذلك أتكد كقد
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  المبحث الرابع:
 ولتستبين سبيل المجرمين
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 اقرأ الفصل األول:
نزَّؿ عليك الكتاب اب٢بق مصدقا ٤با بْب يديو كأنزؿ التوراة كاإل٪بيل، من قبل ﴿

 ﴾ىدل للناس كأنزؿ الفرقاف إف الذين كفركا ٥بم عذاب شديد كهللا عزيز ذك انتقاـ
الكتاب ىو القرآف كعرٌب عنو ابسم ا١بنس إيذاان بكماؿ تفوقو على بقية األفراد ُب 

قيق أبف يطلق عليو اسم الكتاب دكف ما عداه  حيازة كماالت ا١بنس كأنو ىو ا٢ب
وراة كأنزؿ الت﴿كا٤براد ابلناس ُب قولو ، التصريح اب٠بي التوراة كاإل٪بيلكما يلوح بو 

 ٥بم ا٤بفارقة  القرآف علىمدار ف بنو إسرائيل ك٤با كا ﴾كاإل٪بيل، من قبل ىدل للناس
 لو نعت ىو ٗبا ذكره ككرر القرآف، أم ﴾كأنزؿ الفرقاف﴿ أتبعو بقولو منهم كالتربء
 لشأنو تعظيمان  ا١بنس ابسم ذكره ما بعد كالباطل ا٢بق بْب فارقان  كونو من كمدح

لييوصىل الكبلـ  ﴾نزؿ عليك الكتاب اب٢بق﴿بعد قولو  . كذكر الفرقافلفضلو كإظهاران 
ك٠باه  كفركا آبايت هللا الناطقة بتوحيده.أم   ﴾إف الذين كفركا آبايت اّللَّ ﴿بو ُب قولو 

الغي كالرشاد كالصبلح كالفساد كا٣بّب كالشر كاإلٲباف ٗبا فيو من فارؽ بْب الفرقاف 
ٗبا فيو من تفرقة بْب شرعة ك  ة كا٥بول كا٢بجةكا٥بدل كالضبلل كالكفر كالنور كالظلمة

كمنهاج أىل الكتاب كبْب شرعة كمنهاج األمة ا٤بسلمة، فالقرآف يرسم منهجان 
ٲبثل عهدان جديدان ُب مشاعرىا ال ٱبتلط أبم منهج آخر... ا٤بسلمةكاضحان لؤلمة 

كُب كاقعها ال ٱبتلط بكل ما كاف قبلو، فهو فرقاف هبذا ا٤بعُب الواسع الكبّب...فرقاف 
تنتهي بو فَبة التيو كتبدأ بو مرحلة البينة كالربىاف كا٢بجة كالبصّبة...فرقاف ينتهي بو 

صلى هللا جزات القرآنية. كاف رسوؿ هللا عهد العيقد الشيطانية كيبدأ بو عهد ا٤بع
ٱبلو بغار حراء يتحنث فيو كما جاء ُب الصحيحْب فجاءه ا٤بلك  عليو كآلو كسلم

فأخذ٘ب فغطِب حٌب بلغ مِب ا١بهد ٍب »قاؿ3  «ما أان بقارئ»قاؿ3  «اقرأ»فقاؿ3 
فأخذ٘ب فغطِب الثانية حٌب بلغ  قاؿ3 فقلت3 ما أان بقارئ»« اقرأ»أرسلِب فقاؿ3 

ما أان بقارئ، فأخذ٘ب فغطِب الثالثة حٌب فقلت3 « اقرأ»مِب ا١بهد ٍب أرسلِب فقاؿ3 
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اقرأ ابسم ربك الذم خلق، خلق اإلنساف من ﴿فقاؿ3  بلغ مِب ا١بهد ٍب أرسلِب
، الذم علم ابلقلم، علم اإلنساف ما ٓب يعلم فرجع هبا  «﴾علق، اقرأ كربك األكـر

 سيلقي ٤با كالتيقظ التنبيو جملرد «اقرأ» األمر كىذايرجف فؤاده.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا رسوؿ 
ىمَّ  حْب فاألكٔب3 لو كقعت الٍب الثبلث الشدائد إٔب اإلشارة الغط تكرير كُب عليو،

 مرامان  أقرب قط ٗبحمد ظفرًب ما3 كقالوا قتلو ُب بينهم آتمركابو ك ٤بكراب بنو النضّب
 حجران  عليو فيصب ا٢بائط على يظهر رجل من3 لبعض بعضهم فقاؿ اليـو منو

فدعا النيب  ا١بيش  بثلث  عميلهم ا٬بذؿحْب  أحد يـو لو كقع ماكالثانية3  يشدخو؟
كالثالثة3 حْب  «قاتل الكفرة الذين أكتوا الكتاب إلو ا٢بق اللهم»عليهم كقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كُب. كاألدراع ابلسبلح كأمدكىم األحزاب كحزبوا ا٣بندؽ يـو عهدىم نكثوا

 ُب ا٤بذكورة الثبلث عقب لوكالفتح  النصر حصوؿ إٔب إشارة الثبلث رساالتاإل
 عظاـ أمور ثبلث إٔب إشارة 3الثبلث الغطات تلك ُبقيل ك  .كاآلخرة الدنيا

 كعلـو إ٥بية كأنوار أسرار كإفراغات إفاضات كفيها أمتو، هبا تيبتلى جساـ كخطوب
 كردت ثبلث مرات ُب القرآف الكرٙب! ﴾اقرأ﴿كالعجيب أف كلمة  .رابنية كمعارؼ

 الذم اإلٲباف ا٫بصار إٔب اإلشارة اقرأ تكرير ُب ا٢بكمة كلعل3 ُب شرح الزرقا٘ب قاؿ
 على يشتمل الوحي كأف كالنية كالعمل القوؿ3 ثبلث ُب بسببو الوحي عنو ينشأ

 ثقل  نأم مً  «حٌب بلغ مِب ا١بهد»كقولو3  .كالقصص كاألحكاـ التوحيد ثبلث
 فعلى كرفعها الداؿ نصب كٯبوز3 إلماـ الطييبقاؿ ا، عليو أينزؿ الذم الوحي 

 3قولو كمعُب .كغايتو مبلغو مِب ا١بهد بلغ الرفع كعلى ا١بهد، ُب جربيل بلغ النصب
 اتتلو  كنت كما﴿ تعأب على حد قولو كىذا كتب أىل الكتاب  أم «بقارئ أان ما»

 األسود أيب ركاية كُب ﴾ا٤ببطلوف الراتب إذا بيمينك ٚبطو كال كتاب من قبلو من
 «أقرأ ماذا»3 عمّب بن عبيد عن إسحاؽ ابن ركاية كُب «أقرأ كيف»3 عركة عن
خلق من نورؾ  الذم أم ﴾خلقاقرأ ابسم ربك الذم ﴿ قيل لو ثبلاثن  ذلك قاؿ فلما

 الناس سائر حكم عن ليخرجو مراران  وكغط أخذه ا٤بشكاة3 ُب شرحقاؿ . الكائنات
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 النصب ربك ابسم كموضع. ا٤بلكية صفات من فيو كيفرغ البشرية منو كيستفرغ
 يدؿ كىذا الرحيم الرٞبن هللا بسم قل أم ربك ابسم مفتتحان  اقرأ أم ا٢باؿ على
كىذه اآلايت ا٣بمس ىي أكؿ ما . قراءة كل ابتداء ُب هبا مأمور البسملة أف على

 السورة ىذه القرآف من نزؿ ما أكؿ 3ا٤برشد  كُب ُب غار حراء.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأنزؿ على النيب 
قاؿ اإلماـ ابن . النمط طول "يعلم ٓب ما" ا٤بوضع ىذا جربيل بلغ فلما ٭بط ُب

 مقاصد على اشتملت ا٣بمس اآلايت ىذه أف األكلية ىذه ُب كا٢بكمة حجر3
 عنواف ألف القرآف عنواف تسمى أف جديرة كىي االستهبلؿ براعة ففيها القرآف

 ا٤بسمى البديعي الفن ٖببلؼ كىذا أكلو ُب كجيزة بعبارة مقاصده ٯبمع الكتاب
 كوهنا كبياف سابق مثاؿ بذكر فيؤكده فن ُب ا٤بتكلم أيخذ أبف عرفوه فإهنم العنواف

 كقد كاألخبار كاألحكاـ التوحيد علـو ُب تنحصر أهنا القرآف مقاصد على اشتملت
 األحكاـ إٔب اإلشارة ىذه كُب هللا ببسم فيها كالبداءة ابلقراءة األمر على اشتملت

 كُب فعل كصفة ذات صفة من كصفاتو ذاتو كإثبات الرب بتوحيد يتعلق ما كفيها
 ٓب ما اإلنساف علم قولو من ابألخبار يتعلق ما كفيها الدين أصوؿ إٔب إشارة ىذا
 ما أكؿ لكوهنا النفس ُب أكقع ألنو كاجملركر ا١بار ُب العامل الفعل كقدـ. اىػ. يعلم
، بو أمره ٗبا إال قراءة ال نوأ إٔب إشارة مفعولو كحذؼ، أىم ابلقراءة األمر فكاف نزؿ

 أبنو لو كأفصح خّب لكل ا١بامع القرآف كىو غّبه مقركء ال ٤با القراءة أكجد3 ا٤بعُبك 
 كونك حاؿ3 تقديره أف إٔب ا٤بعُب أرشد ما فقاؿ ربو عونةٗب إال ذلك على يقدر ال

 كالصفات ا٢بسُب األ٠باء من لو ٤با ابلرب مستعينان  أم ربك ابسم القراءة مفتتحان 
 تعظيم كمن مدلولو حسن االسم حسن من يلـز ألنو بو كعرب ا٠بو بذكر العلى
كاف ا٤بقاـ مقاـ ابتداء    ٤بٌاك إليو،  كينسب بو يتصف ما كٝبيع ا٤بسمى تعظيم االسم

كتاب اإلسبلـ كاف مقتضيان لذكر أدٌؿ األكصاؼ على كحدانية هللا حيث عدؿ عن 
مع ما يتأتى من إضافتو إٔب  ﴾ربك﴿اسم هللا العىلم إٔب ما ىو من عظيم صفاتو 

ا ردان على الذين اٚبذكا إضافة مؤذنة بضخامة الرسالة الٍب ٰبمله ملسو هلآو هيلع هللا ىلصضمّب النيب 
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 الرب ككصفأرابابن من دكف هللا فكانت ىذه اآلية أصبلن للتوحيد ُب اإلسبلـ. 
ٱبلقوف  ال أرابابن  أشركوا أىل الكتاب فإف إلبطاؿ األرابب ﴾الذم خلق﴿ تعأب بقولو

أم كىي ا٣بالقية  فيها ألرابهبم شركة ال الٍب ابلصفة جاء! كلذلك لقوفشيئان كىم ٱبي 
 الفطرة لتفخيم ركمان  التفسّب ٍب اإلهباـ ا٤بفهـو عن بتجريده كيقصد اإلنساف خلق

 ٔبإ تلجئهم مقدمة ذلك ُب قدـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو يبعث أف أراد ٤بافإف هللا تعأب 
 فاعل من للفعل بد ال ٥بم يقوؿ ٍب إنكاره ٲبكنهم كالكىو أنو خلقهم  بو االعَباؼ

 التدريج فبهذا عاجزكف أبهنم لعلمهم األرابب ٔبإ الفعل ذلك يضيفوا فأ ٲبكنهم فبل
 شيئان  ٱبلق ٓب كمن ا٣بالقية على موقوفة الربوبية ألفللربوبية  ا٤بستحق انأ أب٘ب يقركف
كقد أنزلت السورة مرتْب3 مرة ُب مكة جواابن ٤بشركي قريش،  ييعبىد؟ رابن  يكوف كيف

3 الذم لو الكماؿ ُب زايدة كرمو  كمرة ُب ا٤بدينة جواابن ٤بشركي بِب إسرائيل. كاألكـر
، يينًعم على عباده النعم الٍب ال ٙبصى، فما لكرمو غاية كال أمد، ككأنو  على كل كـر
، كدٌؿ على كماؿ كرمو أبنو علم عباده  ليس كراء التكـر إبفادة الفوائد العلمية تكـر

هاية ُب الشرؼ، كقد أدمج ما ٓب يعلموا كنقلهم من ا١بهل إٔب العلم الذم ىو الن
٤با فيو من ا٤بنافع العظيمة كنيل الرتب الفخيمة،  قلمالتنبيو على فضل علم ال تعأب

كما دكنت العلـو كالكتب ا٤بنزلة إال بذلك العلم، كلواله ٤با استقامت أمور الدين 
لكفى  تدبّبه دليل إال أمر القلم كالدنيا كلو ٓب يكن على دقيق حكمة هللا كلطيف

أم ليس كهذه األرابب بل ىو األكـر الذم ال شريك  ﴾كربك األكـر﴿و. كقولو ب
لو، ككصف األكـر مصوغ للداللة على صفات الكماؿ كالتنزيو عن النقائص كليس 
مصوغان للمفاضلة، فاألكـر صفة ال يشاركو تعأب ُب إطبلقها أحد. كُب سورة اقرأ 

ستصّب إٔب معرفة القراءة كالكتابة كالعلم، كخص خلق  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٲباء إٔب أف أمة دمحم 
اإًلنساف ابلذكر من بْب بقية ا٤بخلوقات ألنو ا٤بستخلف ُب األرض، كفيو تعريض 
بتحميق ا٤بشركْب الذين ضلوا عن جادة التوحيد ٗبتابعة الشيطاف ا٤بريد مع أف دليل 

صلى إيذاف أبف رسوؿ هللا  ﴾أاقر ﴿الوحدانية قائم ُب أنفسهم...كافتتاح السورة بكلمة 
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 أىل كتب أم اتليان كتاابن بعد أف ٓب يكن قد تبل سيكوف قارائن  هللا عليو كآلو كسلم
 ﴾كما كنت تتلوا من قبلو من كتاب﴿ بقولو تعأب هللا من اإلخبار بطريق الكتاب،

ما أان »لو اقرأ3  ١بربيل حْب قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٥بذا قاؿ النيب  أم من قبل نزكؿ القرآف
، ككيٌرر لفظ قرأتو فقد ٝبعتو شيء ككل ا١بمع اللفظة ىذه ُب كاألصل «بقارئ

كقرآان فرقناه ﴿مرتْب ُب سورة العلق لقراءتو ُب الصدر كالسطر كما قاؿ تعأب  ﴾اقرأ﴿
كالقرآف عىلىمه أصلي ٥بذا الكتاب ا٣باًب  ﴾لتقرأه على الناس على مكث كرتلناه ترتيبل

ي  كالَبتيل نطق على سىنن الَبٌسل كنسق لوضع على هنج  ٦بموعو ٗبصدره،ك٠بي
عى إبشرافو  ُب رعاية ر٠بو كفواصلو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالتسلسل، فالقرآف مرتل ُب الصفتْب، كٝبي

أعطيت »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكطوالعو كما ركل اإلماـ أٞبد عن كاثلة بن األسقع أف النيب 
التوراة السبع، كأعطيت مكاف الزبور ا٤بئْب، كأعطيت مكاف اإل٪بيل ا٤بثا٘ب، مكاف 

فهذه مقاسات أقساـ الكتاب جاءت على لساف رسوؿ هللا  «كفضلت اب٤بفصل
ككاف من مهامو ا٤بضنية أف يرتلو على ىذا النحو ليكوف ىكذا كما أراده هللا.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

إف ﴿ركؼ كالكلمات كالسور فيضمها كما حكى تعأب ك٠بي قرآانن ألنو ٯبمع ا٢ب
كىذا الكتاب لو أ٠باء ابختبلؼ صفاتو فهو كتاب، كفرقاف،  ﴾علينا ٝبعو كقرآنو

كقرآف، كذكر، كتنزيل، ك٘برم عليو ىذه األكصاؼ أك بعضها ابختبلؼ ا٤بقاـ، كإ٭با 
ليكوف حجة  ٠بي القرآف كتاابن ألف هللا أمر رسولو أف يكتب كل ما أنزؿ عليو منو

أبف ما أكحي إليو سيكتب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلى ا٤بعاندين، كُب ىذه التسمية معجزة للرسوؿ 
إشارة إٔب االىتماـ بعلم الكتابة  ﴾الذم علم ابلقلم﴿ُب ا٤بصاحف كما ُب اآلية 

كأبف هللا يريد للقرآف أف ييكتب، كمن أجل ذلك اٚبذ النيب عليو الصبلة كالسبلـ  
أم  ﴾رسوؿ من هللا يتلوا صحفان مطهرة﴿للوحي من مبدأ بعثتو، قاؿ تعأب  كتاابن 

 العريب كتابو تعأب هللا ذكر ٤با.ك تىبة ما يصّب مكتوابن ُب صحائف..ٲبلي على الكى 
 ابلوقتُب السورة الٍب تليها  مان يعظت زاده ،ُب سورة العلق ذكر ٗبا عظموك  ا٤بعجز
إان أنزلناه ُب ﴿ فقاؿ ٞبيدان  أثره كاف ٤با سعيدان  طالعو ليكوف فيو إنزالو اختار الذم



511 
 

 قدر ذات فيها كاألعماؿ كبّب كشرؼ عظيم قدر ٥با الٍب الليلة أم ﴾ليلة القدر
 أىل أف أخرب، ٍب لغّبىا قدر فبل ابلقدر ٨بتصة كأهنا بذلك فكانت كشرؼ
 يتحولوا أف األسباب دار ُب األسباب حكمة على ا١بارية العادة ُب يكن ٓب الكتاب

 ا٤بذكور القرآف كىو الفجر بياف من أعظم بيانو يكوف عظيم بسبب إال فيو ىم عما
 ...ذلك عليو ا٤بنزؿ كالرسوؿ القدر ُب

كحديث جربيل الذم طا٤با قرأانه، ٍب مرران بو كتركناه، أك كقفنا عنده قليبل ٍب 
ىذا ا٢بادث ىي جاكزانه؛ عظيمة دالالتو، ضخمة إٰباءاتو، كاللحظة الٍب مر هبا 

أعظم ٢بظة مرت ُب اتريخ الرسل كالرساالت، كحْب يتصور ا٤بؤمن حقيقة التوحيد 
تتكشف لو جوانب من عظمة ىذه اللحظة  ،كىو ٰبمل أمانة ىذه الرسالة الكربل

الٍب غط فيها جربيل رسولنا عليو الصبلة كالسبلـ ثبلث مرار، ٍب نزؿ عليو مرة 
تتعلق ٗبرحلة  س دينهم حيث كشف ٥بم قضية غيبيةأخرل أماـ الصحابة ليعلم النا

 ا١بربم كمسألة ا٢بكم كا٢باكمية. كما٢ب

 ىذا ﴾ا٤ببطلوف الراتب إذا بيمينك ٚبطو كال كتاب من قبلو من اتتلو  كنت كما﴿
 لو فإنو ا٤ببطلْب على كحجة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سيد الكونْب هبا ا٤بعركؼ األمية بصفة استدالؿ

 كجو ٥بم لكاف كتبهم كٱبط كٱبالطهم عنهم كيتلق هبم يتصل ٩بن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف
 اإلبطاؿ. ُب أدخل كذلك لبلرتياب كجو فبل ذلك من شيء ٰبصل ٓب ك٤بٌا ارتياب،

 عنادىم مدل عن تكشف ىذه كمقالتهم ﴾اجتبيتها لوال قالوا آبية أتهتم ٓب كإذا﴿
 أف ربو هللا رسوؿ يسأؿ أف طالبْب القرآف عن أعرضوا حْب كاستهزائهم كمكابرهتم

 فهم ُب السخيفة العقوؿ أىل يعَبم الذم الضبلؿ من كىذا خارقة، آية يعطيو
 إ٭با قل﴿ بو ٯبيب أبف هللا رسوؿ أمر الذم كا١بواب حقائقها، خبلؼ على األشياء

 ﴾يؤمنوف لقـو كرٞبة كىدل ربكم من بصائر ىذا ريب من إٕب يوحى ما أتبع
 األنبياء من ما»3 ا٤بتفق عليو ا٢بديث كيعضده ا٤بعجز، القرآف إٔب بػ"ىذا" كاإلشارة
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 ،إٕبٌ  هللا أكحاه كحيان  أكتيت الذم كاف كإ٭با البشر، عليو آمن مثلو ما أعطي إال نيب
صلى هللا عليو  نبينا آايت أف مرية الك  «القيامة يـو اتبعان  ىمأكثرى  أكوف أف فأرجو

 كمنصبو، كأهبر كأقول كأبقى كأكثرمن ٝبيع األنبياء  أظهر كمعجزاتو كآلو كسلم
 أشهر األنبياء ٝبيع على كخصوصياتو كأظهر، أفضل كذاتو كأكفر أعظم كدكلتو أعلى

 سائر من كأفضل أزكى كذاتو ا٤برسلْب، ٝبيع درجات من أرفع فدرجتو تذكر، أف من
 كتشريفو هبا كٙبميده إليو كانتهائها احملشر ُب الشفاعة حديث كأتمل ،ا٤بخلوقْب
 ُب ابلسؤدد ىناؾ كانفراده كا٤برسلْب، األنبياء مشاىد مشهد ُب الزلفى ٖبصائص

 ُب كتعاليو السعادة، مدارج أرقى عدف جنة ُب كترقيو، كاآلخرين األكلْب ٦بامع ٦بمع
 . كزايدة ا٢بسُب معإب أعلى ا٤بزيد يـو

وكذلك نفصل اآليات ولتستبين سبيل 
 المجرمين

 ك٤با الشيء، عن الشيء تفرؽ كىو الفصل من مشتق كالتبيْب، التوضيح3 التفصيل
 على التفصيل أطلق بعض من بعضها يتبْب فصلت إذا ا٤بختلطة األشياء كانت
 آايتنا كنبْب نفصل3 كا٤بعُب حقيقة، صار حٌب ذلك كشاع اللزـك بعبلقة التبيْب

 ابجملرمْب عنهم كالتعبّب سبيلهم، كاستيضاح اجملرمْب لكشف كحججنا كدالئلنا
 كقولو للمسلمْب، أحوا٥بم خفيٌ  كإيضاح أفعا٥بم كإابنة كتقريعهم لتخويفهم

 ﴾اآلايت نفصل ككذلك﴿ قولو عليها دؿ مقدرة علة على عطف ﴾كلتستبْب﴿
 سبيل كلتستبْب كنهها بتفصيلها لتعلم اآلايت نفصل التفصيل ككذلك3 كالتقدير
 على للتنصيص ا٤بضمر موضع الظاىري  كيًضعى  الشيطاف، أكلياء ىم كاجملرموف. اجملرمْب

كامتازكا اليـو أيها ﴿كما ُب قولو تعأب   عليهم اإلجراـ كصف كإلجراء ا٤براد أهنم
 ألهنم اجملرمْب كخص ﴾ٓب أعهد إليكم اي بِب آدـ أال تعبدكا الشيطافاجملرموف، أ

 ما أشق كإف .للمسلمْب أحوا٥بم خفي إليضاح كلها اآلايت ىذه من ا٤بقصود
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 إال إلو ال ٗبدلوؿ  أحاط الذم كاللبس الغبش ىو العراة ا٢بفاة مع اليـو األمة تعانيو
 الضبلؿ كٗبدلوؿ كاإلسبلـ، ا١باىلية كٗبدلوؿ كالشرؾ، الوحدانية كٗبدلوؿ هللا،

 ا٤بشركْب طريق استبانة كعدـ الناس، على اختلط فيما اإللباس ككشف كا٥بداية،
 ا٤بنهج ُب ا٤بياعة إف...األ٠باء كالتباس العناكين كمرية الشارات كاختبلط اجملرمْب،

 يستوضحوا أف هللا إٔب الدعاة فعلى...تزاؿ كال الكثّب أضاعت السبيل معرفة كُب
 كلمة ُب أتخذىم كال كيبينوىا عنها كالبحث معرفتها ُب كٯبدكا اجملرمْب ٨بططات

 صيحة عنها يقعدىم كال استعجاـ كال خوؼ كال منفعة كال نةمداى كال ىوادة ا٢بق
 ماثل الودٌ  كجهو ُب لئيم منافق خديعة أك فزًع خائر لومة تثبطهم أك غوم مرجف

 ال كي البلحبة كالطريق الزْب ا٤بقاـ ىذا متاعب ٰبتملوا كأف كبده، أتكل كالسخيمة
 ٤بن كإنو...مرة بعد مرة التيو ُب األمة كتدخل العقبة اجتياز عند ا٤بأساة تتكرر

تك أف اإلسبلـ مصلحة  فيمتاز ا٤بداخل كتعرؼ الوالئج كتكشف األستار هتي
 على الفريقْب كبل الناس كيعرؼ اجملرموف ا٤بخادعوف كينكشف الصادقوف ا٤بوٌحدكف
 كتتمحص الصفوؼ كتتميز ا٣بيبء ليظهر ابالبتبلء هللا سنة جرت ككذلك حقيقتو،
 على ابلرفع ﴾سبيل﴿ كقولو كالفًب، كالشدائد ابلتكاليف إال ذلك يكوف كال القلوب

 سبيلهم لتٌتضح3 كا٤بعُب التأنيث، فيها ٯبوز السبيل ألف ا٤بؤنثة اتء ا٤بضارعة اتء أف
 كالتاء كالسْب ﴾تستبْب﴿ مفعوؿ أنو على ﴾سبيل﴿ الـ بنصب كقيرئ كللمؤمنْب، لك

 ُب كالتاء كالسْب فاعل، أنو على سبيل الـ كرفع ابلياء أخرل قراءة كُب للطلب،
 ا٤بعنيْب استباف تضمْب إٔب حاجة ُب ك٫بن. للمبالغة بل للطلب ليسا القراءة ىذه
 سبيل لنا لتتضح كالنصب الرفع معان  القراءتْب إٔب أم" كاستوضح كضح" معان 

 سبيل كاستبانة ا٤بسلمْب، من لو تتضح ٓب ٤بن سبيلها للناس كلنوضح اجملرمْب
 من شبهة أك غبش أم ألف اإل٥بي ا٤بنهج أىداؼ من ىدؼ كخططهم اجملرمْب
 تلتبس لئبل كالتبيْب االستبانة من بد فبل ا٤بؤمنْب على سوءان  تنعكس اجملرمْب موقف
 اليـو كاجملرموف. اإلسبلـ يعرؼ ٓب الوحدانية يعرؼ ٓب كمن الزيف، كٱبدع ا٤ببلمح
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 أمر ُب ا٢بكم مرجع كيصبح التيو ُب لتدخل األمة على التلبيس على يعكفوف
 يعوقها فبل طاقاهتا تنطلق كي العقبة ىذه األمة ٘بتاز أف ٯبب أجل! إليهم اإلسبلـ

 كإساءة اجملرمْب سبيل ابستبانة هللا إٔب دعوهتا تبدأ كأف لبس يعيبها كال غبش
 القراءات كىذه. التشريع مقاصد أعز من فذلك أىلو كفضح الباطل كتعرية كجوىهم

 الكرٙب، القرآف آلايت اإل٥بي التفصيل أىداؼ من ىدؼ اجملرمْب سبيل استبانة ُب
 ُب كشبهة غبشان  ترتد سبيلهم كُب اجملرمْب موقف ُب شبهة أك غبش أمٌ  أف ذلك

 كحيث...مفَبقتاف كطريقاف متقابلتاف صفحتاف فهما! سبيلهم كُب ا٤بؤمنْب موقف
 ٞبلة استدعت اإلسبلـ؛ صورة ُب دينية دعوة على قامت السعودية الدكلة أف

 ُب خطورهتا مدل إٔب تينٌبو كالسنة القرآف ُب كاإلشارات اإلٲباءات منوعة ضخمة
 من شيء على أهنم شبهة من الكتاب أىل تعرية إف...كا٤بسلمْب اإلسبلـ نظاـ
 أف ذلك كفرىم، ُب الصرٰبْب شركائهم حاؿ بياف من ضركرة كأشد ألـز هللا دين

 ٥با يتجلى حْب إال ا١باىلية ٤بواجهة الكامل االنطبلؽ تنطلق ال ا٤بسلمْب نفوس
 كالرـك ابلفرس ٱبتص فيما صريح مكشوؼ ا١باىلية ككجو ا١باىلية، كجو ٛبامان 

 عداكهتم فهؤالء العرب جزيرة ُب الكتاب أبىل ٱبتص فيما كذلك ا٢باؿ كليس
 ا٤بفصل البياف جاء كلذلك الطيبة، النوااي ذكل من كثّب على ٚبفى قد ابطنة

 .القرآف آايت ُب الكامل

 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهلل وأحباؤه

 أضاء بن نعماف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أتى3 قاؿ عباس ابن عنركل البيهقي كابن جرير 
 هللا إٔب كدعاىم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فكلمهم فكلموه عدم بن كشأس عمرك بن كٕبرم

 النصارل كقوؿ كأحباؤه هللا أبناء كهللا ٫بن دمحم اي ٚبوفنا ما3 فقالوا نقمتو كحذرىم
 آخر إٔب ﴾كقالت اليهود كالنصارل ٫بن أبناء هللا كأحباؤه﴿ فيهم كعز جل هللا فأنزؿ
قالوا أك  كالكرامة ا٤بنزلة ُب اآلابء من األبناء ٗبنزلة تعأب هللا من أرادكا أهنم .اآلية
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لن يدخل ا١بنة زعمهم أنو  كىذا على معُب ذلك على معُب أهنم شعب هللا ا٤بختار
 اليهود أف الشهّب الرازم كذكر ا٤بفسر الكبّب العبلمة ،أك نصارل إال من كاف ىودان 

 عزيزان  أف زعموا ٍب هللا ابن ا٤بسيح أف زعموا كالنصارل هللا ابن عزيران  أف زعموا ٤با
 إذا ا٤بلك أقارب أف ترل أال هللا أبناء ٫بن قالوا كأهنم ذلك صار منهم كاان كا٤بسيح
 منو كغرضهم العآب سبلطْب ك٫بن الدنيا ملوؾ ٫بن3 يقولوف فقد آخر إنساانن  فاخركا
 هللا قاؿفىاىنا.  فكذا كالسلطاف ا٤بلك ىو الذم الشخص بذلك ٨بتصْب كوهنم
أم أبنواع العذاب كمن ذلك  ﴾يعذبكم بذنوبكمقل فلم ﴿قل ٥بم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حملمد تعأب

 كا٢بق اجملانسة تقتضي البنوةقاؿ اإلماـ القشّبم3  كخنازير؟ قردة مسخكمأنو تعأب 
 عن سبحانو كا٢بق كا٤بؤانسة االحتظاظ تقتضي ا٤بتجانسْب بْب كاحملبة ،منزه عنها
 كا٤بخلوؽ ﴾خلقبل أنتم بشر ٩بن ﴿ تعأب فقاؿ عليهم سبحانو هللا فردٌ ، سمقد ذلك

 يكن ٓب فإذا حقو األحدية ألف لو بعض ال فالقدٙب للقدٙب بعضان  يكوف أف يصلح ال
 اعتقدكه الذم الوجو على ٘بز ٓب كلد لو ٯبز ٓب كإذا كلد لو يكوف أف ٯبز ٓب عدد لو

 من طامة كبياف همفضائح ذكرً  كاآلية عطفه على ما قبلها ًمن .٧ببة كبينو بينهم
بقيلهم إف هللا ىو  البهت على كاإلقداـ الكفر علىالعض  عليها طوامهم ٞبلهم

 أمابنو إسرائيل  3ليهود كالنصارل ُب خصوص القرآفكا٤براد اب ا٤بسيح ابن مرٙب!
 حصة إال عقو٥بم من معهم فليس إسرائيل ذرية غّب من كالنصارل اليهود أخبلط
قطيع ليس لو البهائم... رتبة من منزلتهم لقرب إال ذاؾ كما الَبكيب، كنصيب الغريزة

غاية كال يقصد إٔب ىدؼ كال يفطن إٔب ا٤بسار الذم ٲبشي فيو كال ٰبتاج إٔب أكثر 
نفعنا هللا  - الشافعية السادة ذكر كقديتبعها أٗب أيشّب لو هبا،  من علف يربزه كعصان 

 يكونوا ٓب ،التبديل بعد كالنصرانية اليهودية ُب دخلوا ٩بن إسرائيل بِب غّب أف -هبم 
 بنو كصفهم كقد...األكاثف كعبدة فصاركا صحيح بكتاب ٛبسكوا كال حق على

 ُب كجاء!!! دكاب3 أم «هللا جوىر من ليسوا جوييم3 »أبهنم التلمود ُب إسرائيل
 ا٤بختار؟ شعبك سول خلقان  خلقت ٤باذا3 ربو إسرائيل سأؿ3 »الثا٘ب ا٤بكابيْب سفر
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 عتو بِب إسرائيل على يدؿٌ  فإ٭با دؿٌ  إف كىذا ...«ظهورىم لَبكبوا3 فأجابو
! كاألمم الٍب اتبعتهم ُب الداينة اليهودية كالنصرانية أنبيائهم على ككذهبم كاستكبارىم

قامت على بذكر الفوضى الٍب حرفها بنو إسرائيل ُب قصة ا٣بلق حيث جعلوا 
ل حيازة العلم خطيئة كأف ا٤بسيح جاء لييصلب تكفّبان عن ىذه ا٣بطيئة! حٌب كص

نو إسرائيل ألتباعهم األمر ابلقساكسة إٔب ٙبرٙب القراءة كاالطبلع! كعند ما أظهر ب
بواسطة  -كما جاءت ُب الكتب اإل٥بية، أقاموا ٥بم النهضة حقيقة الكوف  

ف حركة كالرصد كاستخداـ ا٢بواس كزعموا أ على الرؤية البصرية -شياطينهم 
الٍب تقوؿ أبف األرض سطح اثبتة األفبلؾ السماكية ال تتفق مع الكتب اإل٥بية 

كاألفبلؾ تدكر حو٥با، ككضعوا ٥بم أ٭بوذجان معكوسان يصور األرض كرة تدكر حوؿ 
 الشمس أبف تقضي سبأ لقـو قدٲبة كثنية عقيدة من مستوحاة فكرة كىيالشمس، 

 مناطق بْب تتأرجح الرايحاألفبلؾ! كزعموا أف  تدكر كعليها الكوف مركز ىي
 من ترتفع أٖبرة من تتولد إ٭با األمطاركأف  ا٤بنخفض الضغط كمناطق ا٤برتفع الضغط
 من ا٤بطر بنزكؿ ناطقةليخالفوا صريح ما جاءت بو الكتب اإل٥بية ال ،األرض
، ككبلمهم شاء كيف األجساـ خلق على قادر العآب خالق ف، القائلة أبالسماء

 كالنقصاف الزايدة دخوؿ امتنع قدٲبة كانت كإذا قدٲبة األجساـ أف مبِب على معتقد
 أف بعد بصفة الذرات تلك اتصاؼ إال ا٢بوادث ٢بدكث معُب ال كحينئذ فيها

 مادة عن شي كل تكوين ُب احتالوا السبب فلهذا أخرل بصفات موصوفة كانت
 قلبوا ما كبعدالكذب كا٣بداع،  على مبنيان  علميان  تفسّبان  ظاىرة لكل جعلوامعينة ك 
 كالنسل كقاموا بتهجْب إىبلؾ ا٢برث ُب شرعوا عقوؿ ا١بيل على كسيطركا ا٤بفاىيم
ٍب  ةا٤بعضل األمراض كتفشت ا٤بناعة نسبة ا٬بفضتف كا٢بيواانت كالثمار الزركع

 األمراض أعراض عبلج على تعتمد أكثر ما تعتمد علومان  ابتكركاك  أفسدكا الطب
 من الصحي التأمْب ليصبح أضرار ٥با تكوف ما غالبان  كعقاقّب أدكية بواسطة

ا٢بياة...كبذلك أطاح الَباكم العلمي كالكشوؼ ا١بغرافية ابلكتب اإل٥بية  ضركرايت
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كحلت ا٢بضارة ا٤بزيفة ٧بلها لتصبح ٧بور ارتكاز اإلنساف كمصدر إ٥بامو كمعارفو 
 كليصّب كل ما يتصل ابجملتمعات البشرية ٙبت سيطرة بِب إسرائيل.

هللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء كجعلكم  كإذ قاؿ موسى لقومو ايقـو اذكركا نعمة﴿
مناسبة موقع اآلية ىنا أف القصة  ﴾ملوكا كآاتكم ما ٓب يؤت أحدا من العا٤بْب

دكا هللا عليو ىعليهم كا٢بٌث على الوفاء ٗبا عا مشتملة على التذكّب بنعم هللا تعأب
مساؽ من الطاعة ٛبهيدان لطلب امتثا٥بم بدخوؿ األرض ا٤بقدسة، كاآلية مسوقة 
 فيهم االمتناف، كىذه األكصاؼ ثبتت ألسبلفهم ُب كقت اجتماعها إذ جعل هللا

ٔب طريق التوحيد كأنقذىم تعأب من استعباد الفراعنة إأنبياء يرشدكهنم كيهدكهنم 
 كقد فصاركا ملوكان كسادة على األممكخلصهم من العبودية الٍب كانت عليهم للقبط 

قد اب١بملة فإهنم ك  ،االستعارة سبيل على ملوؾ أنتم3 ا٤بلوؾ فيهم حصل ٤بن يقاؿ
كإذا »3 ا٢بديث عند اإلماـ مسلمأشار  كماار األرض  عادكا ملوكان متصرفْب ُب أقط

 "كجعلكم" كعربَّ بصيغة ا٤بضي «رأيت ا٢بفاة العراة الصم البكم ملوؾ األرض
قاؿ صاحب  تعأب، إخباره ُب ا٤بعهود ىو حسبما كٙبٌتمو كقوعو ٙبقق على داللةلل

 قصدان  "هللا أمر أتى" مثل االستقباؿ معُب ُب جعلكم فعل استعمل التحرير كالتنوير3
كاالمتناف عليهم بقولو  . اىػ.٥بم سيكوف ٗبا ٥بم بشارة ا٣برب فيكوف ا٣برب لتحقيق

 ﴾٫بن أبناء هللا كأحباؤه﴿ىو ا٤براد ابلتقرير السالف ُب قو٥بم  ﴾كجعلكم ملوكان ﴿
 .كهللا أعلم إسرائيل كما تقدـ بنو ىمالقائلوف ك 

 نبوءة التوراة وتصديق القرآن

قالوا أكذينا من قبل أف أتتينا كمن بعد ما جئتنا قاؿ عسى ربكم أف يهلك عدككم ﴿
التعريف ُب األرض لبلستغراؽ  ﴾كيستخلفكم ُب األرض فينظر كيف تعملوف

فيشمل األرض كلها كىو عمـو عرُب مبِب على مراعاة الغالب األغلب، قاؿ تعأب 
فأراد أف يستفزىم من األرض فأغرقناه كمن معو ٝبيعا، كقلنا من بعده لبِب إسرائيل ﴿
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أم  ﴾كيستخلفكم ُب األرض﴿كىو ُب معُب قولو  أم خلفاء فيها ﴾اسكنوا األرض
. ككاف مقر ا٣ببلفة كالسيكُب لبِب إسرائيل اء عنو ُب تدبّب شؤكف عبادهٯبعلكم خلف

 تقل قبيل البعثة إٔب جزيرة العربٍب ان لشاـ بعد ىبلؾ عدكىم فرعوف كحزبوُب ا
ككاف بنو إسرائيل ٰبكموف مشارؽ األرض ا٤بقدسة كمغارهبا بعد خركجهم من مصر 

كليس ا٤براد  ﴾كرثناىا بِب إسرائيلكذلك كأ﴿الٍب أكرثهم هللا إايىا كما حكى تعأب 
أنو أسكن بِب إسرائيل مصر كجناهتا كال صحة ٤با يقاؿ من أف بِب إسرائيل رجعوا 

 ﴾اىبطوا مصران فإف لكم ما سألتم﴿، كأٌما قولو كهللا أعلم فسكنوا مصر بعد ذلك
فإف لفظ مصر ٓب يرًد ُب القرآف منٌوانن سول ُب ىذا ا٤بوضع كإ٭با صرفو ألنو أراد 

ادخلوا األرض ا٤بقدسة الٍب كتب هللا لكم كال ترتدكا ﴿األرض ا٤بقدسة بداللة قولو 
إٔب أرض مصر الٍب  كذلك يقتضي ا٤بنع من العودة  ﴾على أدابركم فتنقلبوا خاسرين

إسرائيل ٓب يعودكا إٔب مصر بعد خركجهم منها  كلذلك فإف بِب كاف فيها فرعوف
كذلك كأكرثناىا ﴿كما كقع ُب اآلية األخرل   الدىر كإ٭با كاف ٥بم فيها كيالة سائر

كلذلك أغفلهم إذ ال  كانوا تبعان لسلطاف بِب إسرائيل  كىؤالء القـو ﴾قومان آخرين
 عن الرزاؽ عبد ركليصلح االستخبلؼ أف يكوف ببقعة ٧بدكدة من األرض، 

األرض كمغارهبا الٍب كأكرثنا القـو الذين كانوا يستضعفوف مشارؽ ﴿اآلية ُب  ا٢بسن
كالقـو الذين كانوا يستضعفوف ىم بنو  «كمغارهبا الشاـ مشارؽ3 »قاؿ ﴾ابركنا فيها

إسرائيل، كعدؿ عن تعريفهم بطريق اإلضافة إٔب تعريفهم بطريق ا٤بوصولية لنكتتْب3 
أكالٮبا3 اإلٲباء إٔب علة ا٣برب أم أف هللا ملَّكهم األرض كجعلهم أمة حاكمة جزاء 

أبهنم  ٥بم على صربىم ُب تلك ا٢بقبة، كالثانية3 التعريض ببشارة األمة ا٤بسلمة
ع  ستكوف ٥بم عاقبة السلطاف كما كانت لبِب إسرائيل، كا٤بشارؽ كا٤بغارب ٝبي
ابعتبار تعدد ا١بهات، ألف ا١بهة أمر نسيب تتعدد بتعدد األمكنة ا٤بفركضة، كا٤براد 

، كنظم الكبلـ3 كأكرثنا القـو الذين كانوا يستضعفوف كهللا أعلم هبما إحاطة األمكنة
كٛبت كلمة ربك ا٢بسُب على بِب ﴿كقولو ا فيها كمغارهبا، مشارؽ األرض الٍب ابركن
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 بعد حصل كما األكالد كذبح االستعباد على صربىم بسبب أم ﴾إسرائيل ٗبا صربكا
 أم ﴾كدمران ما كاف يصنع فرعوف كقومو كما كانوا يعرشوف﴿ األنكاد طويل من ذلك
 كضامنة الصرب على حاثة اآلية هبذه ككفىاألركاف... العالية كالقصور ا١بناف من

 .كقهره الظلـو كإىبلؾ كنصره ا٤بظلـو عن ابلتفريج لؤلجر حائز كل على

 موسى اي قالوا ٥بم أصناـ على يعكفوف قـو على فأتوا البحر إسرائيل ببِب كجاكزان﴿
 كابطل فيو ىم ما مترب ىؤالء إف ٘بهلوف، قـو إنكم قاؿ آ٥بة ٥بم كما إ٥با لنا اجعل

 عدكىم أىلك أبف إسرائيل بِب على نعمو أنواع هللا تعأب بٌْب  ٤با ﴾يعملوف كانوا ما
 ٤با مأهن ببياف ذلك السبلمة أتبع مع القلـز ٕبر هبم جاكزك  كدايرىم أرضهم كأكرثهم
 ُب كانواكأشركوا ابلعبادة ف كارتدكا جهلوا أصنامهم عبادة على يعكفوف قومان  شاىدكا

عبادة األصناـ عبادة للشيطاف ألنو ىو اآلمر بذلك، ك ! ا٣ببلؼ كغاية ا١بهل هناية
كما  بقر ٛباثيل كانت كقيل ا٢بقيقة، على بقران  كانت قيل اآلية ىذه ُب األصناـك 

 جسدا عجبل حليهم من بعده من موسى قـو كاٚبذ﴿ النظم ا١بليل ُب إليو مشارىو 
 ا٢بياة ُب كذلة رهبم من غضب سينا٥بم العجل اٚبذكا الذين إف﴿ إٔب قولو ﴾خوار لو

 العجل عبدكا لكنهم أبف هللا خلقهم معَبفْب كانواك  ﴾الدنيا ككذلك ٪بزم ا٤بفَبين
 كنظّب، استبصارىم ابلوحدانيةبعد  العجل ُب اإللو حلوؿ زكاكجوَّ  ا٢بلوؿ أتكيل على
 كأنتم بعده من العجل اٚبذًب ٍب ليلة أربعْب موسى كاعدان كإذ﴿ البقرة سورة ُب ىذا

 الكتاب موسى آتينا كإذ تشكركف، لعلكم ذلك بعد من عنكم عفوان ٍب ظا٤بوف،
 أنفسكم ظلمتم إنكم قـو اي لقومو موسى قاؿ كإذ هتتدكف، لعلكم كالفرقاف
من حلي آؿ فرعوف عجبلن جسدان السامرم ٥بم  حْب أخرجكذلك  ﴾العجل ابٚباذكم
 جاءكم كلقد﴿ تعأب قولو مع ذلك كينتظم ا١ببل إٔب موسى انطبلؽ بعد لو خوار

 كرفعنا ميثاقكم أخذان كإذ ظا٤بوف، كأنتم بعده من العجل اٚبذًب ٍب ابلبينات موسى
 قلوهبم ُب كأشربوا كعصينا ٠بعنا قالوا كا٠بعوا بقوة آتيناكم ما خذكا الطور فوقكم
 حبهم بلغ أنو إٔب لئلشارة ٥بم إشراابن  العجل حبهم جعل كإ٭با ﴾بكفرىم العجل
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 أكلع كقو٥بم إايه أشرهبم غّبىم كأف فيو ٥بم اختيار ال الذم األمر مبلغ العجل
 فرط من قدسوه ذىب من رأكه ٤با ألهنم استحساانن  بو شغفوا كإ٭با كشغف بكذا
كإعراضهم عن  كزينتها لدنياتعلقهم ابالذىب حٌب صار إ٥بان كىذا يرجع إٔب  حبهم

 خالصة هللا عند اآلخرة الدار لكم كانت إف قل﴿كما يدؿ عليو قولو بعده اآلخرة  
 أيديهم قدمت ٗبا أبدا يتمنوه كلن ،صادقْب كنتم إف ا٤بوت فتمنوا الناس دكف من

 يود أشركوا الذين كمن الناس على حياة لتجدهنم أحرص، ك ابلظا٤بْب عليم كهللا
 ٗبا بصّب كهللا يعمر أف العذاب من ٗبزحزحو ىو كما سنة ألف يعمر لو أحدىم
 قاؿ﴿ حا٥بم يناسب ٗبا عليهم ردٌ  إ٥بان  نبيهم من كطلبوا رهبم قوؿ وابدل ك٤بٌا ﴾يعملوف

 ككقاحتكم سفاىتكم على الداؿ سؤالكم ُب تىسخىركف أم ﴾٘بهلوف قـو إنكم
 صورة ُب كفره  حقيقتو ُب ىو ﴾آ٥بة ٥بم كما إ٥بان  لنا اجعل﴿ قو٥بم ألف كاستهزائكم،

 نفس من فاستعاذ ﴾ىزكا أتتخذان﴿ ٤بوسى قو٥بم ٫بو على كىذا! كاالستهزاء السخرية
 ا٤بستهزئْب أم ﴾ا١باىلْب من أكوف أف ابهلل أعوذ قاؿ﴿ إليو نسبوه الذم الشيء
 الكبائر من االستهزاء أف على يدؿ موسى من القوؿ كىذا جهبلن  ييسمَّى قد كا٥بزء

 ُب ا٬بلعوا قد إسرائيل بِب أف على يدؿ آ٥بة ٥بم ٯبعل أف موسى كسؤا٥بم. العظاـ
 ٦بدىم ذىب كاستعباد ذؿ حاؿ ُب كانوا ٤بٌا ألهنم اإلسبلـ عن ٗبصر إقامتهم مدة

كفَّر حٌب   الفرعو٘ب التوحيد ٗبنهج عقو٥بم غسلوا الذين الغالبْب داينة ُب كاند٦بوا
 أ٪بيناكم كإذ﴿ضرب بعضهم رقاب بعض كما يشّب إليو قولو بعده بعضهم بعضان ك 

 تبق فلم ﴾نساءكم كيستحيوف أبناءكم يقتلوف العذاب سوء يسومونكم فرعوف آؿ من
 ينكركا أف نبيهم مع القـو أدب سوء بلغ كقد! كعبيد خدمة أهنم إال ٛبيزىم ميزة ٥بم

 اإلصحاح ُب جاء...النبوة كىدم الكتاب تعاليم ٢بظة ُب كينسفوا اإل٥بية كحدة
 فتزيغوا قلوبكم تنغوم أف من فاحَبزا3 »يلي ما التثنية سفر من عشر ا٢بادم
 على كإصرارىا ككيدىا زيغها ُب ىي ىي نفوسهم كلكنها «أخرل آ٥بة كتعبدكا

ركل  .العظيم كالكيد كالفسوؽ كاللجاجة كالتمرد كرسلو، كآايتو ابهلل االستهزاء
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 مر حنْب إٔب خرج ٤با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف الليثي كاقد أيب عنإبسناده الَبمذم 
 هللا رسوؿ اي3 فقالوا أسلحتهم عليها يعلقوف أنواط ذات3 ٥با يقاؿ للمشركْب بشجرة
 ىذا !هللا سبحاف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ أنواط، ذات ٥بم كما أنواط ذات لنا اجعل
 سنة لَبكنب بيده نفسي كالذم آ٥بة" ٥بم كما إ٥با لنا "اجعل موسى قـو قاؿ كما
 كا٤بخالفة الضدية بو أرادكا ككأهنم قاؿ صاحب مرقاة ا٤بفاتيح3 «قبلكم كاف من

 تنزيهان  "هللا سبحاف3 "ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿالشرعية  القاعدة عن كغفلوا العرفية
 أمٍب على ليأتْب» 3مرفوعان  عنهما هللا رضي عمر ابن عنركل الَبمذم ك ...كتعجبان 

 عبلنية أمو أتى من منهم كاف إف حٌب ابلنعل النعل حذك إسرائيل بِب على أتى ما
 ملة كسبعْب ثنتْب على تفرقت إسرائيل بِب كإف ذلك يصنع من أمٍب ُب لكاف

 ىي كمن3 قالوا «كاحدة ملة إال النار ُب كلهم ملة كسبعْب ثبلث على أمٍب كتفَبؽ
 لَبكنب»3 عباس ابن عن ا٢باكم كركاه «كأصحايب عليو أان ما»3 قاؿ هللا؟ رسوؿ اي

 ضب جحر دخل أحدىم أف لو حٌب بذراع كذراعان  بشرب شربان  قبلكم من سنن
اتباع كذلك انشئ عن  «لفعلتموه ابلطريق امرأتو جامع أحدىم أف لو كحٌب لدخلتم

 .ا٥بول اتباع ُب الرسن إرساؿ من ابّللَّ  نعوذ الشيطانية!ككساكسهم  ىويتهمأ

على  قال أغير اهلل أبغيكم إلهًا وهو فضلكم
 العالمين

الغرض من اآلية التذكّب بنعم هللا عليهم كأف شكر النعمة يقتضي زجرىم عن اٚباذ 
اآل٥بة كعبادة غّب ا٤بنعم، كاالستفهاـ لئلنكار كالتعجب ك٧بل اإلنكار ىو اٚباذ غّب 
هللا إ٥بان. ككصااي الكتب السماكية مليئة ابلتحذير من اٚباذ اآل٥بة ففي سفر التثنية 

ال تسّبكا كراء آ٥بة أخرل من آ٥بة األمم الٍب حولكم ألف »حاح السادس3 من اإلص
للتنبيو على ٙبقق كقوعو لصدكره  "فضلكم" كعربَّ بصيغة ا٤بضي«. إ٥بكم غيورالرب 

 هللا عبد بن كثّب عن ركل الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب عمن ال خبلؼ ُب خربه.
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 كنيف ألف ك٫بن الفتح عاـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مع غزكان3 قاؿ جده عن أبيو عن ا٤بز٘ب
 يناط كاف شجرة أبصر كالطائف حنْب بْب كنا إذا حٌب كحنينان  مكة لنا هللا ففتح

 هللا رسوؿ رآىا فلما هللا دكف من تعبد ككانت أنواط ذات فسميت السبلح هبا
 هللا رسوؿ اي3 رجل فقاؿ منها أدٗب ىو ظل إٔب صائف يـو ُب عنها انصرؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 إهنا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لو فقاؿ أنواط، ذات ٥بؤالء كما أنواط ذات لنا اجعل
 إ٥بان  لنا اجعل3 ٤بوسى إسرائيل بنو قالت كما بيده دمحم نفس كالذم قلتم السنن،

 كالرجل «العا٤بْب على فضلكم كىو إ٥بان  أبغيكم هللا أغّب3 فقاؿ آ٥بة، ٥بم كما
فقد صدر ذلك منهم سخرية ككفران   إسرائيل كأما بنو فسادان  ٗبقالتو السائل ٓب يقصد

اليـو ال يقصدكف الفساد  ، كالذين يتبعوف سنن بِب إسرائيلاإللو لفظةكما تقتضي 
 أبف تصريح ا٣برب ىذا كُبقاؿ العبلمة األلوسي ُب تفسّبه3  بِب إسرائيل.ٖببلؼ 

 ألمره كإال كافران  بو يكوف كال بو يعذر جهل عن كاف ذلك كلعل كاحد رجل القائل
 من اٚبذكا قد اليـو كالناس عليو، كقفت فيما ذلك ينقل كٓب اإلسبلـ بتجديد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 من أعز اب٤بعركؼ كاآلمر ا٢بصر، نطاؽ بو ٰبيط ال كثّبان  شيئان  األنواط ذات قبيل

  القهار. الواحد هلل كاألمر يوؽابلعى  منوط األمر بفرض كاالمتثاؿ وؽني األى  يضبى 
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 قصة االستخالف :لفصل الثانيا
إن اهلل ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما 

 فوقها

ُب  -ضربي ا٤بثل ُب كتاب هللا يصور لنا الطبيعة ا٢بركية ٥بذا القرآف كىو يواجو 
أكلئك الذين تعطلت كسائل اإلدراؾ لديهم فهم  - معركة حا٠بة تقرر سلطاف هللا

إشاراتو كإٰباءاتو  ال يبصركف، ال يسمعوف، ال يفهموف إعجاز الكتاب ا٢بكيم ُب
كلفتاتو كإيقاعاتو، كالتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء ال يبلغ إٔب ٧باسنو 

يئة، كقد شٌبو غّب خاصتهم، كا٤بثل3 ىو ا٤بثيل كا٤بشابو كغلب على ٩باثلة ىيئة هب
هبيئة ٧بسوسة إ٢باقان لؤلحواؿ ا٤بعقولة  -سافكي الدماء  -سبحانو حاؿ القتلة 

ابألشياء احملسوسة ألف النفس إٔب احملسوس أميل، كلضرب العرب األمثاؿ شأف 
ليس اب٣بفي ُب إبراز ا٣ببيات ككشف ا٣بفيات حٌب تيريك الغائب كا٤بشاىد، 

وىم ُب معرض ا٤بتيقن، كتشبيو ا٢بفاة العراة ابلبعوضة كا٤بتخيل ُب صورة احملقق، كا٤بت
يومئ إٔب أخذ ا٢بذر من ىذا الصنف ا٢بقّب التافو الذم ال ييؤبو لو كال ييفطن إليو، 

 كما أحسن قوؿ القائل3

 إف البعوضة أردت النمركذا...  فاحذر عدٌكؾ كىو أىوف ىٌْب 

ا٤بنافقْب موقع البياف كالتقرير، كبينها كاآلية كاقعة من اآلايت ا٤باضية ُب ٛبثيل حاؿ 
كبْب ما قبلها كماؿ االتصاؿ، كُب ىذا ا٤بثل تشبيو بليغ؛ فهذه ا٢بشرة تتغذل إانثها 
على دـ اإلنساف بينما الذكر يتغذل على عصارة النبااتت، كاألنثى أكثر ا٢بشرات 

لي ا٤ببلراي ا٤باصة للدماء، كتقـو بنقل األمراض كاألكبئة، كىي السبب ُب نقل طفي
كقولو  !تلوا بسبب ا٢بركبإٔب مبليْب البشر فقتلت هبذه الطريقة أكثر من الذين قي 

أم ُب الصغر إشارة إٔب الوابء الذم ٙبملو...كىذا شأف بِب إسرائيل  ﴾فما فوقها﴿
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ٍب جاء التعقيب  !وا ا٢بركب لتقرير حكمهم ُب األرضالذين نقضوا ا٤بيثاؽ كأشعل
ينقضوف عهد هللا من بعد ميثاقو كيقطعوف ما أمر هللا بو أف يوصل  الذين﴿العجيب 

أنو قاؿ3  الربيع عنركل اإلماـ الطربم  ﴾كيفسدكف ُب األرض أكلئك ىم ا٣باسركف
 الست ا٣ببلؿ ىذه أظهركا الظهرة ٥بم كانت إذا النفاؽ أىل ُب خبلؿ ست فهي
 من هللا عهد كنقضوا خانوا اؤٛبنوا كإذا أخلفوا كعدكا كإذا كذبوا حدثوا إذا3 ٝبيعان 
 عليهم كانت كإذا ،األرض ُب كأفسدكا يوصل أف بو هللا أمر ما كقطعوا ميثاقو بعد

 اؤٛبنوا كإذا أخلفوا كعدكا كإذا كذبوا حدثوا إذا3 الثبلث ا٣ببلؿ أظهركا الظهرة
ُب الكتب ا٤بنزلة من اإلقرار بتوحيده أخذه عليهم  ماكعهد هللا ىو  .خانوا

 ًمفعاؿ ابليمْب ا٤بؤكد العهد3 كا٤بيثاؽ، كاالعَباؼ بنعمو كالتصديق أبنبيائو كرسلو
 أف بو تعأب هللا أمر الذمك  .ك٫بوه كالربط العقد ُب الشدة كىي كا٤بعاىدة الواثقة من

 قالو ا٤باكردم، كقاؿ القرطيب3 كالعصياف ابلتكذيب فقطعوه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو ىو يوصل

كالفساد ُب  .بعضهم كتكذيب بعضهم بتصديق فقطعوه أنبيائو ٔبميع التصديق
ابهلل كتكذيب الرسل  الشرؾ من إليو يدعوىم فيماعبادة الشيطاف كطاعتو  3األرض

كالتسَب ابإلسبلـ كىذا غاية الفساد  كتسعّب ا٢بركب كسفك الدماء كٙبريف اآلايت
 كهللا أعلم. 

، كلو كعرض كسائلهم كلها مكشوفة  إسرائيل مكشوفان لقد عرض القرآف أمر بِب 
 قبل اترٱبهم امتد كقد األحداث، كمعَبؾ ا٤بعركة موضع ىم إسرائيل بِب أف ذلك

 النقض منهم ككقع عقيدهتم ُب اال٫برافات ككقعت طويلة التاريخ من فَبة اإلسبلـ
 أف ىذا فاقتضى كاال٫براؼ، النقض ىذا آاثر حياهتم ُب كقع كما هللا ٤بيثاؽ ا٤بتكرر

 بتاريخ ٔبملتها الرابنية الكتب كحاضنة كلها الرساالت كارثة كىي ا٤بسلمة األمة تلم
 إسرائيل بِب حياة ُب ٩بثلة كعواقبها الطريق مزالق كتعرؼ التاريخ ىذا كتقلبات القـو

 مزالق كلتتقي الرصيد، هبذا كتنتفع ٘بارهبا حصيلة إٔب التجربة ىذه لتضم كأخبلقهم
 صحائف ذات إسرائيل بِب ك٘بربة...اال٫براؼ كبوادر الشيطاف كمداخل الطريق
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 قلوهبا تقسو األمم على يطوؿ حْب األمد أف هللا علم كقد الطويل، ا٤بدل ُب شٌب
 الساعة، تقـو حٌب اترٱبها سيمتد الٍب ا٤بسلمة األمة كأف منها أجياؿ كتنحرؼ

ا٤بصادمة  انر كتقدح ا٤بصاع أزر فيها تشتد إسرائيل بِب مع فَبات ستصادفها
كا٤بكاثرة  اترة اب٢بشد كالضرب الطعن ٝبرة كتستحر ا٢برب رحى كتدكر القراعك 
 ُب الدعوة ك٦بددم كقادهتا األمة أماـ فجعل ،ا٣بداع كا٤بماكرة لوافأخرل أبك 

 كيف منها يعرفوف عنها ا٤بقصوص ابألمم تلم الٍب العقابيل من ٭باذج أجيا٥با
 ا٥بدل على استعصاء القلوب أشد أف ذلك طبيعتو، معرفة بعد الداء يعا١بوف

 إٔب أقرب ا٣بامة الغفل فالقلوب! ا٫برفت ٍب عرفت الٍب القلوب ىي كاالستقامة
 عليها ١بدتو الركاـ عنها كينفض يهزىا ٔبديد الدعوة من تفاجأ ألهنا االستجابة،

 من نوديت الٍب القلوب أٌما مرة، ألكؿ فطرهتا يطرؽ الذم ا١بديد هبذا كانبهارىا
 اإلحساس فيها يقع كال ىزتو لو تكوف كال جدتو لو تكوف ال اآلخىر فالنداء قبل

 !الطويل كالصرب ا٤بضاعف ا١بهد إٔب ٙبتاج ٍب كمن بضخامتو

 والجبال واألرض السماوات على األمانة عرضنا إنا
 وحملها منها وأشفقن يحملنها أن فأبين

 جهوال ظلوما كان إنه اإلنسان

استعارة ٛبثيلية كفائدة ىذا التمثيل تعظيم أمر ىذه األمانة إذ بلغت أال ُب الكبلـ 
يطيق ٙبملها ما ىو أعظم ما يبصره الناس من أجناس ا٤بوجودات، كعطفي ا١بباؿ 
على األرض كىي منها ألف ا١بباؿ أعظم األجزاء ا٤بعركفة من ظاىر األرض كىي 

قع ىذه اآلية مع ما قبلها كما بعدىا يصلح عوانن الٍب تشاىد األبصار عظمتها، كمو 
الكتشاؼ دقيق معناىا كإزالة ستور الرمز عن ا٤براد منها، كاالفتتاح ٕبرؼ التوكيد 
لبلىتماـ اب٣برب أك تنزيلو لغرابة شأنو منزلة ما قد ينكره السامع، كافتتاح اآلية ٗبادة 

ؿ كاألرض كا١ببا العرض كصوغها ُب صيغة ا٤باضي كجعل متعلقها السماكات
 من أشراط الساعة كاذب ٱبوف ا٤بسلمْبكإف  .كاإلنساف يشّب إٔب عظم ا٣ببلفة
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 ركلكما ُب ٝبيع أحوالو  كيسلب ا٣ببلفة العظمى كاإلمامة الكربل  أبقوالو كأفعالو
 ٰبدث ٦بلس ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب بينما3 قاؿ ىريرة أيب عن صحيحو ُب البخارم اإلماـ
،  بعض فقاؿ ٰبدث، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فمضى الساعة؟ مٌب3 فقاؿ أعرايب جاءه القـو

 حديثو قضى إذا حٌب يسمع، ٓب بل3 بعضهم كقاؿ قاؿ، ما فكره قاؿ ما ٠بع3 القـو
 فإذا»3 قاؿ هللا، رسوؿ اي أان ىا3 قاؿ «الساعة عن السائل - أراه - أين»3 قاؿ

 إٔب األمر كسد إذا»3 قاؿ إضاعتها؟ كيف3 قاؿ «الساعة فانتظر األمانة ضيعت
 كصاركا العراة ا٢بفاة إٔب كٙبٌولت ا٣ببلفة ضييعت إذا فإنو «الساعة فانتظر أىلو غّب
ـي  بذلك يفسد فإنو الناس قادة 3 بطة ابن عند ا٢بديث كُب. كالدنيا الدين نظا

 أم ﴾إنو كاف ظلوما جهوال﴿كمعُب قولو  «الناس رقاب على العراة ا٢بفاة كتصّب»
من مشكبلت القرآف كتردد  عيدت ىذه اآلايتك ! كاالستهزاء الشرؾ شأنو من كاف

 ا٤بفسركف ُب أتكيلها ترددان دؿ على ا٢بّبة ُب تقوٙب معناىا. 

 كقد هنى سبحانو ُب مطلع السورة عن طاعتة ا٤بخالفْب كذيلها بتهديدىم ككعيدىم
، كجو أحسن على اٗبرجعه امبدؤى كيلتحم امطلعه على السورة مقطع لّبجع

ليعذب هللا ا٤بنافقْب كا٤بنافقات كا٤بشركْب ﴿كاختتاـ الكبلـ ابلعلة من قولو 
يقتضي أف لؤلمانة ا٤بذكورة ُب اآلية مزيد اختصاص ابلعربة ُب أحواؿ  ﴾كا٤بشركات

بط بْب ا٤بنافقْب كا٤بشركْب من بْب نوع اإلنساف ُب رعي األمانة كإضاعتها، كىذا الر 
لك، كتديل الدكؿ، كتدير 

ي
اآلايت جدير أبف يوقظ الغافلْب إٔب القدرة الٍب تورث ا٤ب

األعمار، كتقلب الصو١باف، ك٘بعل من ا١بيل خليفة آلخر، كمن كاف شأنو أنو 
سائح ُب رحلة ذات أجل يعقبو من بعده لّبل ماذا ترؾ كماذا عمل، كأف يصّب ُب 

قف فيو شاىد كمشهود...من كاف ىذا شأنو جدير النهاية إٔب من ٰباسبو ُب يـو ي
أبف ٰبسن ثواءه القليل، كيتنبو إٔب ضخامة التبعة الٍب ٞبلها على عاتقو...إٔب ٞبلو 

 لؤلمانة الٍب أشفقت منها السماكات كاألرض كا١بباؿ.
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يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 

 فارهبون

أقاـ دالئل التوحيد كاستطرد بقصة االستخبلؼ  ٤بٌام أيها الشاىد أنو سبحانو اعل
كقصة آدـ كإبليس؛ ذىكىرى اإلنعامات على بِب إسرائيل كسران لعنادىم كاستمالة 

اي بِب إسرائيل اذكركا نعمٍب الٍب أنعمت عليكم كأكفوا بعهدم أكؼ ﴿لقلوهبم فقاؿ 
كىذا أكؿ نداء عيلوم لبِب إسرائيل ُب ترتيب ا٤بصحف،  ﴾بعهدكم كإايم فارىبوف

 كاالعَباؼ بربوبيتو كاإلقرار كالعبادة ا٢بكم ُب تعأب توحيده ىو ابلعهد كالوفاء
كاال٫برافات الٍب ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم النيب ا١بليل األكـر سيدان  كاتٌباعكالتصديق برسلو  إب٥بيتو

أصابت أىل الكتاب كأفسدت عقيدهتم كفطرهتم كحياهتم؛ نشأت أكؿ ما نشأت 
 التهديد معُب لتضمنها ابلرىبة كخوطبواعن انطماس ىذه الصورة كٙبريفها. 

 ا٤بنكر كخطاب ا١باحد العآب جداؿ على جراين  العلم ٤بخالفة ٱبتص فيما كاستبطاهنا
 بقصر التعبّب كجاء تتوقعو، ألذل ا٥برب منو شأهنا ا٩ب النفس حذر كالرىب ا٤بعاند،
 ٱبٌوفوا أف فناسبها ابلعهد ابلوفاء أتمرىم اآلية ألف عليو سبحانو منو التامة الرىبة

كمناسبة الكبلـ معهم ىنا ظاىرة كذلك أف السورة افتتحت بذكر . نكثو من
الٍب أعلم هللا  ا٤بغيباتكمن ذلك ابلغيب يؤمنوف  الذين للمتقْب ىدل كأنوالكتاب 
 ٝببلن  سبحانو كذىكرى  كنفاقهم إسرائيل بِب بكفر ابلتعريض تعأب أردؼ ٍب بوقوعها

كهناىم عن اٚباذ األنداد كاستطرد بذكر إعجاز  بعبادتو تعأب أمرىم ٍب أحوا٥بم من
القرآف ٍب انتقل إٔب ذكر إفسادىم كنقضهم عهد هللا من بعد ميثاقو كأتبعو بذكر 

 أببويهم فعل كما أغواىم كأنو األرض كأشار إٔب عبلقتهم إببليس استخبلفهم ُب
 كالشهوات ا٢بظوظ أرض إٔب كأىبطهم الذات جبلؿ حضرة جنة عن فأخرجهم
 عليهم أقبل ٍب فات ما منهم ففات اآلايت ٠باع عن فصموا الكلمات ٥بم كتعرضت

إسرائيل اذكركا اي بِب ﴿ كا٤بنهيات ا٤بأمورات من يرد ما لسماع ليحركهم ابلنداء
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 الوصف هبذا انداىم كقد ﴾نعمٍب الٍب أنعمت عليكم كأكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم
كاعلم أيها  .كالداينة للنحلة فاسمه  كالنصارل اليهود كصفي  أما للقبيلة، ا٠بان  لكونو
القدسي أف القرآف ىو بياف اإللو النهائي ا٣بالد إٔب  كالنور اإل٥بي ابلوحي ا٤بؤيد

 ا٥بدايةفرقاانن بْب أىل ك  كالباطل ا٢بقأىل  بْب أنزلو عز كجل فيصبلن البشر كقد 
فكل خطاب ُب بياف اإللو  كا١بهالة ا٢بّبة ظلمات ُب بو يستضاء كضياء ةكالضبلل

 كذلك يكن ٓب كلو ابألمس كاف كما اليـو ٥بم خطاب ىوالنهائي لبِب إسرائيل 
 ما استحضار كىو الذكر من ﴾نعمٍباذكركا ﴿ا٢برإب اإلماـ قاؿ . القرآف تعطيل لـز

 الذم كالرسل الكتب من اب٥بدل اإلتياف ىي الشريفة النعمة كتلك، النسياف سبقو
 لزـك ُب عليكم أخذتو الذم ، كأكفوا بعهدمكاآلخرة الدنيا ىواف من بو استنقذتكم

 ُب التقدـ كالعهد ،بعده من ابتباعو مركآم نكمى  نبيكم متابعة من إليكم أنزؿ ما
 ﴾رىبوفكإايم فا﴿ ابلرىبة خوطبواٍب  فيو لو يتقدـ ٤بن اختصاصان  خفية الشيء

 ا٥برب منو شأهنا ٩با النفس حذر الرىبك  ،العلم ٤بخالفة ٱبتص فيما الستبطاهنا
 العآب جداؿ ُب النظر قانوف على جراين  حجاجهم ُب سبحانو كأطاؿ ،تتوقعو ألذل

كآمنوا ٗبا ﴿ تعأب ابإلٲباف بكتابو فقاؿٍب أمرىم . ا٤بعاند ا٤بنكر كخطاب ا١باحد
 التوراة ىو معهم كالذم القرآف ىو تعأب أنزؿ كالذم ﴾٤با معكم مصدقا أنزلت

 بو جاء ما ٔبميع كالعمل أمر هللا امتثاؿك  االتباع كىذا اإلٲباف يقتضي ،كاإل٪بيل
 إف﴿ تعأب قولو ُب كاالجتهاد ُب إقامة أحكامو كا١بهاد ُب سبيل هللا كٙبقيق ذلك

 فيقتلوف هللا سبيل ُب يقاتلوف ا١بنة ٥بم أبف كأموا٥بم أنفسهم ا٤بؤمنْب من اشَبل هللا
 عظيم مع ا٤بخالفة كانت ك٤با ﴾كالقرآف كاإل٪بيل التوراة ُب حقا عليو كعدا كيقتلوف
 تػيٌباعهم مهب فيقتدم الكفر ُب أئمة أف يكونوا حذرىم كأفحش، كأشد أقبح النعمة

 فيما ا٤بقتدين كزر من أعظم يسنوف فيما ا٤ببتدئْب كزرك  حاملْب مألكزارى كونوافي
 هناىم ،ابآلايت الكفر عن هناىم ك٤با ﴾كال تكونوا أكؿ كافر بو﴿ كذلك قولو يتبعوف

قبل  أمرىمكقد  ﴾كال تشَبكا آبايٌب ٜبنا قليبل كإايم فاتقوف﴿ لقولو عليو ا٢بامل عن
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، قائم العقاب تعْب ألف ابلتقول أمرىم ٍب قائم العقاب جواز أف ألجل ابلرىبةذلك 
كال تلبسوا ا٢بق ابلباطل كتكتموا ا٢بق ﴿ ٍب أردؼ ابلنهي عن لبس ا٢بق ابلباطل

أم ال تلبسوا ا٢بق ا٤بنزؿ ُب الكتب السماكية مشتبهان بباطلكم كال  ﴾كأنتم تعلموف
لموف ذلك أم تعمية كأنتم كى وه كتكتموا ا٢بى ٚبلطوا التوحيد ابلباطل الذم اخَبعتم

كىو أبلغ ُب النهي ألف صدكر ذلك من العآب أشد، كا٤بقصود  لىبسكم ا٢بق ابلباطل
٤بقارف لكتم كىذا اللبس ا زايدة تقبيح حا٥بم -كهللا أعلم  -النهي ابلعلم  من تقييد

فلبس ا٢بق ابلباطل تركيج الباطل ُب صورة ا٢بق كتأكيلهم  ا٢بق جرٲبة ُب الدين
 كاف ك٤بااآلايت على خبلؼ أتكيلها ليظهر منها للعواـ خبلؼ ما ىي عليو. 

 أك بغّبه ملتبسان  فيبديو شيء عن شخص يسأؿ أبف الكتماف يفارؽ قد اللبس
ُب كتماف كاعلم أف الساعي  ﴾كتكتموا ا٢بق كأنتم تعلموف﴿ قاؿ بو عآب كىو يكتمو

ا٢بق ال سبيل لو إٔب ذلك إال من أحد كجهْب3 إما إبلقاء شبهة تدؿ على الباطل، 
 التوراة ُب كردت الٍب الدالالت ككتماف كإما بكتماف الدليل الذم يدؿ على ا٢بق

كال تلبسوا "و ، فقولكالتسليمات الصلوات أكمل عليو دمحمسيدان  نبوة على كاإل٪بيل
 ،إشارة إٔب ا٤بقاـ الثا٘ب ق"كتكتموا ا٢ب"و إٔب ا٤بقاـ األكؿ كقولإشارة  ل"ا٢بق ابلباط

ٍب ذىكرى تعأب ، العناد من فيو أظهركا عما الكتاب ألىل زاجر أعظم اآلية ىذه كُب
كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة كاركعوا مع ﴿بعد ذلك بياف ما لزمهم من الشرائع 

الشرؾ  خلعك  أصل الدينالتوحيد كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة يعِب إقامة  ﴾الراكعْب
ر ابعتقاد عقيدة الذم ٰببط العمل، كجاء األمر أبداء شعائر اإلسبلـ عقب األم

كاألمر إبقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة يتعلق أبعظم  ت"كآمنوا ٗبا أنزل"و اإلسبلـ ُب قول
 الصبلة عمل يدؿ على توحيد ا٣بالققواعد اإلسبلـ بعد الشهادتْب، إذ أف إقاـ 

كتعظيمو كخلع اآل٥بة، كإيتاء الزكاة عزيز على النفس فبل يبذلو ا٤برء ُب غّب ما ينفعو 
 ا١بهاد ُب سبيل إال عن اعتقاد نفع أخركم ال سيما إذا كاف ذلك ا٤باؿ ينفق ُب

لؤلمة هللا، كبعد أف أمرىم إبقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة أمرىم اب٣بضوع كاالنقياد 
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بن  مقاتل عن حاًب أيب ابن ركل ﴾كاركعوا مع الراكعْب﴿ فقاؿ كترؾ التمٌرداحملمدية 
 من ا٤برادك  .كمعهم منهم كونوا3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة مع يركعوا أف أمرىم3 قاؿحياف 
 اللغة ُب كا٣بضوع الركوع ألف اب٣بضوع األمر ىو -كهللا أعلم  - ابلركوع األمر
أمرىم  ٤بٌاٍب إنو تعأب ، ابتٌباع احملمديْب كأمران  ا٤بذمـو االستكبار عن هنيان  فيكوف سواء

بفعل ا٣بّب شكران ٤با خصهم بو من نعمو كآالئو حرَّضهم على ذلك من مأخذ آخر 
 ﴾أأتمركف الناس ابلرب كتنسوف أنفسكم كأنتم تتلوف الكتاب أفبل تعقلوف﴿بقولو 

 عباس ابن عن كالواحدم الثعليب ركل كا٥بمزة للتقرير مع توبيخ كتقريع كتعجيب!
 كلذكم لصهره يقوؿ منهم الرجل كاف ا٤بدينة أىل يهود ُب اآلية ىذه نزلت3 قاؿ

 كما عليو أنت الذم الدين على اثبت3 ا٤بسلمْب من رضاع كبينهم بينو ك٤بن قرابتو
 بذلك الناس أيمركف ككانوا حق أمره فإف - دمحمان  بو يعنوف - الرجل ىذا بو أيمرؾ

ما كتبو ابن عبد الوىاب ُب الرسالة  ورد؛ نىؤالء القـو بياف قباحةكل. يفعلونو كال
 الكفر آدـ ابن على هللا فرض ما أكؿ أف تعأب هللا رٞبك اعلمالسادسة3 
كالطواغيت كثّبة كرؤكسهم ٟبسة3 األكؿ3 3 قاؿ ٍب...ابهلل كاإلٲباف ابلطاغوت

أٓب أعهد إليكم اي بِب آدـ ﴿الشيطاف الداعي إٔب عبادة غّب هللا كالدليل قولو تعأب 
 كالتمويو التناقض ىذا إٔب فانظرإْب. ...﴾أال تعبدكا الشيطاف إنو لكم عدك مبْب

سليماف بن عبد هللا بن دمحم  كجاء ُب رسائل .يعقلوفإال من قـو ال  يصدر الالذم 
 على ا٤بوافقة للمشركْب أظهر إذا اإلنساف أف هللا رٞبك اعلم3 قولو بن عبد الوىاب

 يكره كاف كإف مثلهم كافر فإنو شرىم لدفع كمداىنة ٥بم كمداراة منهم خوفان  دينهم
 إذا فكيف ذلك إال منو يقع ٓب إذا ىذا كا٤بسلمْب اإلسبلـ كٰبب كيبغضهم دينهم
 دينهم على ا٤بوافقة كأظهر طاعتهم ُب كدخل هبم كاستدعى منعة دار ُب كاف

 كصار ا٤بسلمْب كبْب بينو ا٤بواالة كقطع ككاالىم كا٤باؿ ابلنصرة عليو كأعاهنم الباطل
 كأىلو كالتوحيد اإلخبلص جنود من كاف ما بعد كأىلها كالقباب الشرؾ جنود من
إْب. ...ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كرسولو هلل عداكة الناس أشد من كافر أنو مسلم يشك ال ىذا فإف
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ا٤بخادعْب الذين تظاىركا ابإلسبلـ تعجبلن ُب اإًلبطاؿ كقد ال يتنبو ا٤بسلم إٔب طريقة 
كٛبويهان على اإًلغفاؿ كدفعان ألنفسهم من هتمة الشرؾ كالكفر، فقلبوا ا٤بعركة إٔب 
صف ا٤بسلمْب ليضرب بعضهم رقاب بعض، كٞبلوا النصوص على ا٤بؤمنْب 

ب على كسٌددكا سهامهم إٔب العثمانيْب، فكاف الرد ا٢باسم آنذاؾ إبعبلف ا٢بر 
أبو  السيدا٤برشد الكامل ا٤بتحلي أبزكى ا٣بصائل اإلماـ قاؿ ىؤالء ا٤بستهزئْب. 

 يا٤بتحل ا٤بؤمن على ٯببا٥بدل الصيادم الشريف قدس هللا سره اللطيف3 
 كالعناد كالبغي كالفساد الظلم كأرابب كالضبللة غالزي أىل ضييبغ أف ةا٤برضي ابآلداب
 بعيدان  فيكوف كا١بن اإلنس شياطْب يبغض كأف للخلق ينا٤بؤذ األضرار كأىل كالطغاة
 ا٣برب ففي منهم كصار سلكهم ُب ا٬برط فقد و؛كرسول هللا حادَّ  من كادَّ  كمٌب عنهم،
 كًمن «ا٤برء مع من أحب»3 آخر خرب كُب «منهم فهو بقـو تشبو من»3 األطهر
 وفٱبًبط األايـ ىذه ُب قاموا الناس سفهاء من قـو هللا ُب همبغض ٯبب الذين

 كيزعموف اب٤بكفرات كلو الشهرة بذلك يريدكف الناس وفكييضل الشرعية ابألحكاـ
 عليو بقولو األمْب الصادؽ كىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إليهم أشار كقد شيء على أهنم

 يقولوف األحبلـ سفهاء األسناف حداثء قـو الزماف آخر ُب أيٌب»3 كالسبلـ الصبلة
 ٯباكز ال الرمية من السهم ٲبرؽ كما اإلسبلـ من ٲبرقوف الربية قوؿ خّبأقواؿ  من

 «القيامة يـو قتلهم ٤بن ان أجر  قتلهمُب  فإف فاقتلوىم لقيتموىم فإذا حناجرىم إٲباهنم
 عباده هللا أمر الذم ا٤برضي الشرعي الطريق عن كاال٫براؼ كالغيبة النميمة كأرابب

 كاحملقًٌركف الدين أبىل وفكا٤بستًخف للكبائر كا٤برتكبوف كالكذابوف بسلوكو كا٤براؤكف
 الناس كٱبشاىم الناس ٱبيفوف كالذين مواضعو عن مالكل فوفٰبر  كالذين للصا٢بْب

 ابألحكاـ وفكيستخف ابلناس وفيستهزئ كالذين جٌلت أك قٌلت النعم ارككف لشرىم
 ا٣بلق مؤاخذة كيريدكف الطعوانت بسهاـ ا٤بسلمْب رموفي ابألمراض وبةمىش كقلوهبم

 هللا ُب البغض من كأمثا٥بم همفبغض سبيبلن  ىمكأسوأ قيبلن  الناس أشر   كىم ابلشبهات
كا٤بسلم الذم ٓب يعرؼ اترٱبهم يسمع قوالن ٝبيبلن انتهى.  .هللا إال إلو كال هللا كا٤بوعدي 
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لة الٍب كيشهد فعبلن قبيحان، فتتملكو ا٢بّبة بْب القوؿ كالفعل كٚببو ُب قلبو الشع
توقدىا العقيدة كينطفئ ُب قلبو النور الذم يشعو اإلٲباف، كال يعود يثق ُب الدين 
بعد ما فقد ثقتو برجاؿ الدين، كقد ترتَّب على فتاكل ا٢بفاة العراة تكفّب ا٤بسلمْب 
كاستباحة دمائهم كأموا٥بم، كالتاريخ يشهد على أفعاؿ ىذه الفئة اللعينة ُب القدٙب 

سيئل علماء بِب إسرائيل عمن خرج من الدكلة السعودية إٔب الدكلة  ا٤بٌ كا٢بديث...ك 
ىؤالء أجابوا3  -كما جاء ُب كتاب الدرر السنية ُب األجوبة النجدية   -العثمانية 

الذين ذكرىم السائل كىم العجماف كالدكيش كمن تبعهم ال شك ُب كفرىم كردهتم 
خوؿ ٙبت كاليتهم كاستعانوا هبم ألهنم ا٫بازكا إٔب أعداء هللا كرسولو كطلبوا الد

فجمعوا بْب ا٣بركج من داير ا٤بسلمْب كاللحوؽ أبعداء ا٤بلة كالدين كتكفّبىم ألىل 
اإلسبلـ كاستحبلؿ دمائهم كأموا٥بم...كأما قوؿ السائل3 إهنم يدعوف أهنم رعية 
األتراؾ كمن األتراؾ السابقْب كأهنم ٓب يدخلوا ٙبت أمر ابن سعود كطاعتو إال 

كقاؿ عبد هللا بن  انتهى.. فهذا أيضا من أعظم األدلة على ردهتم ككفرىموبْب مغص
كىذه الدكلة الٍب تنتسب  عبد اللطيف آؿ الشيخ ُب رسالة طويلة جاء ُب ثناايىا3

إٔب اإلسبلـ ىم الذين أفسدكا على الناس دينهم كدنياىم استسلموا للنصرانية 
أخذ  ٤بٌاك  !!!كاٙبدت كلمتهم معهم كصار ضررىم كشرىم على أىل اإلسبلـ

اإلخواف بكبلـ ابن عبد الوىاب كقاموا بتكفّب أىل البادية، تصدَّل ٥بم ابن 
إف كبلـ الشيخ الذم تقرؤكنو على الناس ُب قـو  كقاؿ3 سحماف ليمدَّ ا٢بمأة ٗباء 

كفار ليس معهم من االسبلـ شيء، كذلك قبل أف يدخلوا ُب اإلسبلـ، كيلتزموا 
!!! كيبدك أف ىذا األخّب ٘باىل بعد علم كتناكر بعد معرفة أف ابن عبد شرائعو

دخلوا  ٤بٌاان شامبلن، ك الوىاب أفٌب بردة ككفر أىإب بلدة العيينة كًب تدمّب العيينة تدمّب 
الطائف قتلوا الناس قتبلن عامان كذٕبوا الطفل الرضيع على صدر أمو، ككجدكا ٝباعة 
يقرؤكف القرآف فقتلوىم عن آخرىم، كخرجوا إٔب ا٢بوانيت كا٤بساجد فقتلوا من فيها، 

 كا٤بخطوطات، الكتب آالؼ حوت الٍب ا٤بكتبات أتلفوا ا٢برمْب إٔب دخو٥بم كبعد
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م الوحشي غِب عن التعريف...كعلى الرغم من مقاكمة ا٤بصلحْب ُب ٪بد كاترٱبه
للدعوة السعودية الوىابية كتعريتهم ٥با ُب العارض كبريدة كعنيزة كشقرا ككادم 
الدكاسر كالزلفي كالرس كاجملمعة كسدير كغّبىا إال أف الفراعنة ا١بيدد ٛبكنوا من 

تىنس ًخ العلم...كُب رسالة أرسلها تطويع أىإب ٪بد بعد ىبلؾ ا١بيل األكؿ كبعد 
إسحاؽ بن عبد الرٞبن بن حسن بن دمحم بن عبد الوىاب قبل ىبلكو إٔب ا٤بنتسبْب 

كقد الح ُب أكائل ىذا القرف علم التوحيد كأغمدت إٔب السنة كاإلٲباف يقوؿ فيها3 
سيوؼ ا١بهاد ُب ىامات من حاد عنو من شيع الكفر كالتنديد كأقيمت ا٢بدكد 

ية ُب كافة بلداف ا٤بسلمْب كحصل القياـ التاـ بواجبات الدين كذلك أمر ال الشرع
ما أرغم هللا بو أنوؼ ٱبفى كحصل ألسبلفنا كأسبلفكم من التعاكف على ذلك 

إْب. كىذه السخرية ابإلسبلـ حٌب صارت دايركم معقل اإلسبلـ... األعداء
البلبلة كالشك ُب نفوس ا٤بسلمْب كا٤بخالفة ُب األقواؿ كاألفعاؿ ييراد منها إحداث 

منذ الصدر األكؿ  ار اليهود ىذا التلبيس كالتخليطمن دعوة اإلسبلـ، كقد زاكؿ أحب
ككانوا دائمان عامل فتنة كبلبلة ُب اجملتمع اإلسبلمي كعامل اضطراب كخلخلة بْب 
ا٤بسلمْب، كما نشركا اليـو نواقض اإلسبلـ ُب قطر من أقطار اإلسبلـ إال دٌبت 

لفرقة كا٣ببلؼ بْب ا٤بسلمْب حٌب كٌفر بعضهم بعضان، كما دخلت دعوهتم الوىابية ا
 ُب حركة جهادية إال حولتها من حرب على األعداء إٔب حرب داخلية بْب صفوؼ

 كبَبؾ ابإلٲباف أمر تعأب بِب إسرائيل ٤باك ! اجملاىدين يضرب بعضهم رقاب بعض
 ترؾ من فيو ٤با عليهم شاقان  ذلك ككاف كالزكاة الصبلة كىي الشرائع كابلتزاـ اإلضبلؿ
 بقولو ا٤برض ىذاسبحانو  عاِب جـر ال كا١باه ا٤باؿ عن كاإلعراض الرايسات

كإهنا لكبّبة إال على ا٣باشعْب، الذين يظنوف أهنم مبلقوا  كاستعينوا ابلصرب كالصبلة﴿
 الدنيا من ٙببوف ما ترؾ على كاستعينوا3 قيل فكأنو ﴾رهبم كأهنم إليو راجعوف

 ابلصربكالتهمم ابالقتداء هبم  اتباع احملمديْب من طباعكم تستثقلو فيما كالدخوؿ
 إٔب ا٤بخلوقْب عن مقطعة لكوهنا كاالشتغاؿ ابلصبلة اللذات عن النفس حبس أم
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 بسببها كٰبصل القلب كٚبشع ابلدنيا االشتغاؿ عن ٛبنعكألهنا ا٣بالق  خدمة قبلة
 ا١بميلة كاآلداب كا٤بواعظ كالوعيد الوعد من فيو ما على كالوقوؼ الكتاب تبلكة
ترؾ الدنيا  حينئذ عليهم فيهوف العقاب دار أك الثواب دار إٔب ا٣بلق مصّب كذكرً 
كأهنم ٦بزيوف  كمتابعة احملمديْب الذين يوقنوف أهنم ٰبشركف إٔب رهبم الدنية

 عنهم أخرب كماينكركف البعث   ٧باسبوف...كُب اآلية تبكيت ألىل الكتاب أبهنم
 .الكرٙب القرآف من عديدة مواضع ُب ا٢بكيم العليم

اعلم  ﴾اي بِب إسرائيل اذكركا نعمٍب الٍب أنعمت عليكم كأ٘ب فضلتكم على العا٤بْب﴿
أنو تعأب ٤با دعاىم إٔب الوفاء  كالتحقيق التصديق طريق ُب السالكأيها الشاىد 

 أبنو تعأب هللا مفأعلمهابلعهد ثيِب النداء ابلتنبيو على نعمة التفضيل ا٤بوقوت 
كقد تضمن  كقوعو  لتحقيق  اب٤باضي عنو كعرب ا٤بستقبل ُب م٥ب قدره أم فضلهم
 ا٢بق سهمكٖبهم على لب تعأب فإنو بعده كما قبلو ما بداللةريعان ككعيدان ٥بم تقذلك 

 ابلرب غّبىم أمر من ارتكبوه ما قبيح عليهم نعىك  عمد عن ا٢بق ماهنككتم ابلباطل
ٍب شرع بعد  البالغ ابلَبىيب مقركانن  ابلَبغيب التذكّب أردؼ ٍب عنو أنفسهم كنسياف

، ﴾كإذ ٪بيناكم من آؿ فرعوف...﴿ ذلك ُب تعديد تلك النعم على سبيل التفصيل
كظللنا عليكم الغماـ ﴿، ﴾ٍب بعثناكم من بعد موتكم...﴿، ﴾كإذ فرقنا بكم البحر...﴿

فاستحقوا بكفرىم أف تضرب عليهم الذلة كا٤بسكنة  ﴾كأنزلنا عليكم ا٤بن كالسلول...
كأف يبوؤكا بغضب من هللا، كهبذا تتضح أسرار اللعنة السماكية النازلة هبم، فقد  

كا لفضل ا٣بالق كانت خيانتهم كبّبة! إذ كفركا النعمة كجحدكا ا٤بنعم كتنكر 
كضربت عليهم الذلة ﴿كم العادؿ ىو ما نٌصت عليو اآلايت سبحانو؛ فكاف ا٢بي 

ف إنقوؿ كابهلل التوفيق3  النظم الكرٙبكمن خبلؿ  ﴾كا٤بسكنة كابءكا بغضب من هللا
اي بِب إسرائيل اذكركا نعمٍب الٍب أنعمت عليكم كأ٘ب فضلتكم على ﴿اآلية الكرٲبة 

 كىي ِب إسرائيل ك٣بيانتهم، كصيغتها صيغة تقريعمن أشد اآلايت ذٌمان لب ﴾العا٤بْب
غيبات من

ي
 على تظهر ٩بلكة ٥بم يقيم أبف سبحانو كعدىم إذ الواقع كافقها الٍب ا٤ب
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ليس ُب ك  -كردت ُب موضعْب اآلية ك  !ا٤بسالك كل ُب األمم كتتبعها ا٤بمالك ٝبيع
كيبدك أف اآلية األكٔب تشّب إٔب  -كإحكاـ وؿ كال تكرار بل كلو أصوؿ القرآف فض

 يستعرض اآليتْب كبْبالتفضيل ُب العلم، كاآلية الثانية تشّب إٔب التفضيل ُب ا٢بكم، 
 كا٤بخالفات الكذب من منهم صدر كما عليهم بو أنعم ما كيىذكر اترٱبهم ا٢بق

 إٔب يعودكا حٌب منها كاحدة عن يردىم تعأب حلمو يكاد ما! كاال٫برافات كالتعنتات
 ينجوف يكادكف كما خطيئة ُب يقعوا حٌب معصية من عنهم يعفو يكاد كما أخرل

 ٧بادة على ميصرٌة شريرة ظلمانية خبيثة نذلة كنفوسهم! حفرة ُب يقعوا حٌب عثرة من
 ٞبل عن كالضعف األمانة عن النكوؿ من عليو ىي ما على مستمرة تعأب هللا

 ا٤بواثيق كنقض العهود نكث على كاإلقداـ اآلايت طلب ُب كالتعنت التكاليف
 ٧بشٌوان  اآلخرة ُب ٥بم أعد ٗبا تعأب كأخرب! العجل كعبادة األنبياء كقتل الكلم كتبديل

 عن أيخر مواضع ُب أخرب كما كالتخويفْب، الوعظْب بْب ك٦بعوالن  التذكّبين بْب
 يد3 كقو٥بم ٔبنابو يليق ال ٗبا ككصفو هللا جناب على كاجَبائهم الشيطاف مواالهتم

 ابن كعزير هللا بنات ا٤ببلئكة3 كقو٥بم! أغنياء ك٫بن فقّب هللا إف3 كقو٥بم! مغلولة هللا
 اجعل3 كقو٥بم األابطيل كاقَباحهم! ثبلثة اثلث هللا إف3 كقو٥بم! هللا ابن كا٤بسيح هللا
 هللا أف العريض اإلدعاء مع كلو كىذا! جهرة هللا أران3 كقو٥بم! آ٥بة ٥بم كما إ٥بان  لنا

 قطريو من التوحيد حازكا قد كأهنم ا٤بهتدكف كحدىم هنمأك  ٣بدمتهم األمم خلق
 ال ا١بنة كأف معدكدة أايمان  إال ٛبسهم لن النار أف زعموا حٌب طرفيو من بو كأحاطوا
 كيبْب دعاكاىم كٰبطم كيدىم يكشف كىو القرآف يبطلو ما كىذا! غّبىم يدخلها

 كقولو .فيهم الفتنة كإشاعة ا٤بسلمْب صف ٣بلخلة كيدىم طريقة كيظهر حقيقتهم
عز  كقولوُب مواضع   التخصيص دخلو عاـ ىذا ﴾على العا٤بْبكأ٘ب فضلتكم ﴿ تعأب
صوص أم على بِب إسرائيل على كجو ا٣ب ﴾على الناسلتكونوا شهداء ﴿ كجل

 يؤمنوف ال ككانوا ابلتفضيل تعأب هللا ىمذٌكر  ك٤با .كدخل معهم من ٙبتهم من األمم
 شيئا نفس عن نفس ٘بزم ال يوما كاتقوا﴿ فقاؿأشد التحذير  حٌذرىم اآلخر ابليـو
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كالنفس األكٔب تشمل  ﴾ينصركف ىم كال يؤخذ منها عدؿ كال شفاعة منها يقبل كال
كالنفس  النصّب أم الشريك ُب ا٢بكم كتشمل الشفيع كىو الشريك ُب العبادة،

كقولو  ال يغِب عنكم نصّب كٞبيم كخليلكا٤بعُب3 اتقوا يومان  ،الثانية نفس الكافر
ككما ال تغِب عنكم نصرة شركائكم ُب  "األخبلء يومئذ بعضهم لبعض عدك"تعأب 

ال تغِب عنكم شفاعة ا٤ببلئكة كالنبيْب كقولو سبحانو "كال خلة كال ا٢بكم كذلك 
ا٤ببلئكة كاألنبياء،  من كالشفاعة األخبلء، من النصرة الكفار حرمنا أم" شفاعة

 ُب كالضمّب" يطاع شفيع كال ٞبيم من للظا٤بْب ما" كجل عز قولو ىذا كيصحح
كالشفاعة ال تكوف إال للمؤمنْب  ،األكٔب النفس إٔب راجع "منها يقبل كال" قولو

 هللا سهمفأأي ٥بم يشفعوف كأهنم هللا أنبياء أبناء أهنم على يعتمدكف ككاف بنو إسرائيل
 من ينجيو فليس النيب األمي كأمتو يتبع ٓب من أف كأعلمهم ذلك من كجل عز

كالعدؿ الثانية النفس  إٔب راجع "منها يؤخذ كال" قولو ُبالضمّب ك  ،شيء هللا عذاب
 ذىبان  األرض ٗبلء جاءت وكل البيع كالفدية فبل تقدر على ابتياع ما ينجيهاىنا 

ألف الشفاعة من العدؿ  ركأخَّ  اآلية ىذه ُب الشفاعة ـقدَّ ك  ،منها تقبل ما بو تفتدم
 ـمقتضيات العلم كسياؽ اآلية ُب ذكر التفضيل ُب العلم كما سيأٌب بيانو، كقد

 شيئا نفس عن نفس ٘بزم ال يوما كاتقوا﴿ األخرل اآلية الشفاعة ُب كأخر العدؿ
ألف العدؿ من مقتضيات  ﴾ينصركف ىم كالكال تنفعها شفاعة  يقبل منها عدؿ كال

 للشيء أصل ألنو ابلقبوؿ ؾىنا كالسياؽ ُب ذكر التفضيل ُب ا٢بكم، كبدأا٢بكم 
 ذكر للمتأخر إعطاء النفع ىنا كأخر كجودان  ا٤بتقدـ ذكر ا٤بتقدـ فأعطى عليو ا٤بَبتب
 ينفع أردفو بتأييس نصّب يدفع ككٕب يشفع كبيعمن . كبعد أف أأيسهم كجودان  ا٤بتأخر
 كىذا ينصركف أنفسهم كال نصركم يستطيعوف ال أم" ينصركف ىم كالفقاؿ " خبلهنم
 أهنم يعِبقاؿ اإلماـ الطربم3  أشركوىم مع هللا تعأب ُب ا٢بكم. من ٙبقّبيستتبع 

 ،فدية كال عدؿ منهم يقبل كال شافع ٥بم يشفع ال كما انصر ينصرىم ال يومئذ
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 التعاكف القـو بْب كارتفع كالشفاعات الرشا كاضمحلت احملاابة ىنالك بطلت
 كالنصراء. الشفعاء لديو ينفع ال الذم ا١ببار العدؿ إٔب ا٢بكم كصار كالتناصر

 لنبيو ذكره تعأب يقوؿقاؿ اإلماـ الطربم3  ﴾بعض على بعضهم فضلنا كيف انظر﴿
 الدار ٮباأحدً  ىم   اللذين لفريقْبا ىذين إٔب قلبك بعْب دمحم اي انظر3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 موقنان  يسعى ك٥با اآلخرة الدار يريد الذم كاآلخر يعمل، ك٥با يطلب كإايىا العاجلة
 رشده ىذا بصران أبف اآلخر على الفريقْب أحد فضلنا كيف سعيو، على هللا بثواب

 اآلخر ىذا كخذلنا كأرشد، أىدل ىو للذم كيسرانه أقـو ىي الٍب للسبيل كىديناه
كلآلخرة أكرب درجات ﴿ الرشد سبيل عن بصره كأغشينا ا٢بق طريق عن فأضللناه

 همبعضي  درجاتو  اآلخرة الدار ُب أكرب اآلخرة مريد كفريق3 يقوؿ ﴾كأكرب تفضيبل
 بعضهم هللا بتفضيل تفضيبلن  كأكرب ا١بنة ُب أبعما٥بم مناز٥بم لتفاكت بعض على
 .فيها ٥بم بسطنا فيما الدنيا ُب اآلخرين الفريق ىؤالء من بعض على

إبراهيم إال من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة 
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في اآلخرة لمن 
الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 

 العالمين

ذكر هللا أمر إبراىيم كما أجراه على يده من شرائف شرائعو الٍب ابتبله هبا، كًمن  ٤بٌا
بناء بيتو مع إ٠باعيل كدعوهتما أف يكوان مسلمْب هلل كأف ٯبعل هللا من ذريتهما أمة 
مسلمة كأف يبعث فيهم رسوالن منهم أم من بِب إ٠باعيل يتلوا عليهم آايت هللا 

كمن يرغب عن ملة إبراىيم إال من ﴿بِب إسرائيل فقاؿ الدالة على التوحيد؛ كبَّخى 
كىم يفتخركف بو كيتصلوف بنسبو، كقد أعرضوا عن ملتو كفارقوا دعوة  ﴾سفو نفسو

اإلسبلـ بعد أف بْبَّ ٥بم ا٤بؤب سبحانو أف اإلسبلـ ميقاـ على أساس الربوبية! 
لنتيجة بعد الدليل، كاالستفهاـ لئلنكار كاالستبعاد، كموقع اآلية من سوابقها موقع ا
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بْبَّ فضائل إبراىيم علم أف صاحب ىاتو الفضائل ال يعدؿ عن دينو  ٤بٌافإنو 
كاالقتداء بو إال سفيوه طيٌاش كأٞبق فٌحاش! كاآلية تواجو الذين انزعوا األمة ا٤بسلمة 

رآف كجادلوا ُب النبوة كالرسالة كأعرضوا عن متابعة الق ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلمامة كانزعوا الرسوؿ 
 ﴾إذ قاؿ لو ربو أسلم قاؿ أسلمت لرب العا٤بْب﴿حقيقة التوحيد كاإلسبلـ! كُب قولو 

كونوا ىودان أك ﴿تنويو ٕبنيفية إبراىيم الٍب ىي أساس اإلسبلـ، كٛبهيد إلبطاؿ قو٥بم 
كإبطاؿ لزعمهم أف أحدان من أنبيائهم كاف على اليهودية أك  ﴾نصارل هتتدكا

لرب ﴿ٝباع معا٘ب التوحيد، كإ٭با قاؿ  ﴾أسلم﴿تضمنت كلمة النصرانية! كقد 
قل إ٘ب هنيت أف ﴿ حسبما ٰبكيو قولو سبحانو ابإلسبلـ كبدليلو ليأٌب ﴾العا٤بْب

أعبد الذين تدعوف من دكف هللا ٤با جاء٘ب البينات من ريب كأمرت أف أسلم لرب 
ا٤بعصومْب  سيدكحكى عن  ﴾كأمران لنسلم لرب العا٤بْب﴿كقاؿ سبحانو  ﴾العا٤بْب

أان أكؿ ا٤بسلمْب، أمرت ك  -أم التوحيد  - بذلكك ﴿ قولو عليو صلوات رب العا٤بْب
كاالستفهاـ إنكار على من استخلفهم  ﴾قل أغّب هللا أبغي رابن كىو رب كل شيء

ُب موضع  ﴾كىو رب كل شيء﴿هللا ُب األرض ابٚباذىم أرابابن من دكف هللا، كٝبلة 
ا٢باؿ كىو حاؿ معٌلل لئلنكار عليهم، كىذه العبارة ٙبمل ُب طياهتا تسبيحة 
و ا٢باكم، عبارة تتقصَّى  التوحيد ا٤بطلق، توحيد الرب القواـ ا٤بهيمن ا٤بتصرؼ ا٤بوجًٌ
السماكات كاألرض كما فيهن كمن فيهن كتشمل كل شيء، كلمات تظللها ربوبية 

لربوبية كما قاؿ تعأب نكار على الذين أشركوا ابب كإهللا ا٤بطلقة، عبارة فيها تعج
بسكوف  (لكنٍ )مركب من  ﴾لكنا﴿كلفظ  ﴾لكنا ىو هللا ريب كال أشرؾ بريب أحدا﴿

كتقدير الكبلـ3 لكن أان  (أان)النوف الذم ىو حرؼ استدراؾ كمن ضمّب ا٤بتكلم 
 الربوبية بتوحيد السبلـ عليو إلياس صرَّح كقد .أعَبؼ أبنو ريب كال أشرؾ بريب أحدا

 بعبلن  أتدعوف﴿ هللا دكف من رابن  اٚباذىم على قومو عاب أف بعد الشركاء كنفي
 كالسيد الرب3 كالبعل ﴾األكلْب آابئكم كرب ربكم هللا ا٣بالقْب، أحسن كتذركف
 صحيح ُب كنظّبه هللا؟ ربوبية كتَبكوف األرابب بعض أتدعوف3 كا٤بعُب كا٤بالك،
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كال يصدنك عن آايت هللا ﴿تعأب  قاؿك  «بعلها األمة كلدت إذا»3 مسلم اإلماـ
كىذا أمره ابلدعوة إٔب  ﴾كال تكونن من ا٤بشركْب كادع إٔب ربك بعد إذ أنزلت إليك

توحيد الربوبية كمتاركة ا٤بشركْب، كالتعرض لوصف الربوبية ا٤بٍنبئة عن ا٤بالكية ا٤بطلقة 
 دلت كقد. أساس اإلسبلـ إٔب إرشاده  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالتصرؼ الكلي مع اإلضافة إٔب ضمّبه 

فتبْب بذلك بطبلف زعم  الربوبية توحيد إٔب ألقوامهم الرسل دعوة على اآلايت
هللا الذم جعل لكم األرض قرارا كالسماء بناء كصوركم ﴿قاؿ جل شأنو  .الوىابية

أم  ﴾ذلكم هللا ربكم فتبارؾ هللا رب العا٤بْبفأحسن صوركم كرزقكم من الطيبات 
ذلكم ا٤بوصوؼ بتلك األكصاؼ ا٤بقتضية الستحقاؽ ما أخرب بو عنو ىو هللا الذم 
ًٙبٌق لو الربوبية، كفرٌع على ما ذكر من بدائع صنعو الثناء عليو ٗبا يفيد اتصافو 

كىذا  ﴾فتبارؾ هللا رب العا٤بْب﴿بعظيم صفات ا١ببلؿ كا١بماؿ كالكماؿ فقاؿ 
ر ربوبيتو للعا٤بْب كىم أشرؼ أجناس الوصف من ٛباـ اإلنشاء ألف ُب ذك

قاؿ تعأب . عليهم من خّبات اإلٯباد كاإلمدادا٤بوجودات استحضاران ٤با أفاضو 
لتضمينو معُب الدعوة أم  ﴾إٔب﴿ٕبرؼ  ﴾فارغب﴿كتعدية فعل  ﴾كإٔب ربك فارغب﴿

فادع إٔب توحيد الربوبية، كالتضمْب طريق معركؼ عند العرب ُب كبلمها، نثرىا 
. كا٤بشركوف من بِب إًلفادة االختصاص ﴾فارغب﴿على  ﴾إٔب ربك﴿كنظمها. كتقدٙب 

إسرائيل يفتخركف إببراىيم كيعَبفوف ٕبسن طريقتو كيقٌركف بوجوب االقتداء بو 
 كحكى طريقتو ُب التوحيد ليكوف ذلك حامبلن ٥بم على اإلقرار كلذلك ذىكىره هللا

ينتقل التاريخ كينتىًحل ا٤بستخلفوف ا١بيديد أساليب ك ابلتوحيد كالرجوع عن الشرؾ...
الفراعنة القدامى كينسوف الوصااي! ك٤با كاف من شأف أىل ا٢بق أف يكونوا حريصْب 

أف ٰبرصوا على دكاـ  على صبلح أنفسهم كصبلح أمتهم كاف من مكمبلت ذلك
ا٢بق ُب الناس متػَّبىعان مشهوران فكاف من سننهم التوصية ٤بن يظنوهنم خلفان عنهم ُب 
الناس أبف ال ٰبيدكا عن طريق ا٢بق كال يفرطوا فيما حصل ٥بم منو، كالضمّب اجملركر 

عائد على كلمة إبراىيم الٍب ىي أصل اإلسبلـ  ﴾ككصى هبا﴿ابلباء ُب قولو 
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كاف إبراىيم ىو الرجل ا٤بشهود لو ابلفضل كحسن   ٤بٌاك  ﴾العا٤بْب لربأسلمت ﴿
الطريقة ككماؿ السّبة خٌص أبناءه هبذه الوصية، كعطفي يعقوب على إبراىيم ىنا 

 إدماجه مقصوده بو تذكّب بِب إسرائيل إذ أهنم موعودكف ابالستخبلؼ ُب األرض.

ويعقوب يا بني إن اهلل اصطفى لكم الدين فال 
 إال وأنتم مسلمونتموتن 

حكى تعأب عن إبراىيم أنو ابلغ ُب كصية بنيو، ذىكرى عىًقيبو أف يعقوب كصى بنيو  ٤بٌا
ٗبثل ذلك أتكيدان للحجة على اليهود كالنصارل كمبالغة ُب البياف، ككوف النداء 
بلفظ البنْب مضافْب إليو تلطف غريب كترجئة للقبوؿ كٙبريك ٤با يلقى إليهم، كُب 

اختار لكم أم  ﴾اصطفى لكم الدين﴿ از بليغ ككعظ كتذكّب. كمعُبالكبلـ إٯب
ٰبتمل أف يراد بػ"الدين" ك  ابإلسبلـ ا٤بسمى ا٢بنيفية دين بو كأرادصفوة األدايف 

قبلة البيوت  الذم ىو البيت ا٢براـاالستخبلؼ ُب  عن بو كُب قد فيكوفاجملاز 
 ُب النهي قعقد ك ك السورة... آم انتظاـ سياؽ يقتضيوكما كموطن حكومة الناس  

 عن ا٢بقيقة ُب  هنوا كإ٭با ﴾فبل ٛبوتن إال كأنتم مسلموف﴿ ا٤بوت على الكبلـ ظاىر
 كتلوين تذبذب ببل اإلسبلـ الزموا3 كا٤بعُب عليو ا٤بوت يصادفهم لئبل اإلسبلـ ترؾ
كقد ذكر تعأب سؤاؿ يعقوب . على دين اإلسبلـ صادفكم ا٤بوت أدرككم إذا حٌب

لبنيو عما يعبدكف بعد موتو فأجابوه ٗبا قرت بو عينو من موافقتو كموافقة آابئو 
أـ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ا٤بوت إذ قاؿ ﴿كحده األنبياء من عبادة هللا تعأب 

لبنيو ما تعبدكف من بعدم قالوا نعبد إ٥بك كإلو آابئك إبراىيم كإ٠باعيل كإسحاؽ 
كحكمة ىذا السؤاؿ ىي تقريع كتوبيخ ىؤالء  ﴾احدا ك٫بن لو مسلموفإ٥با ك 

ا٤بستخلفْب أبهنم ٓب ٰبضركا كصية يعقوب إذ فاجأه مقدمات ا٤بوت، فدعواىم 
م ألنو ٓب يتحصل عن عياف اإلسبلـ ابطلة إذ ٓب تنبئهم هبا الكتب اإل٥بية فبطل قو٥ب

 أك نقل.
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ائيل بتفضيلهم على العا٤بْب، ٍب تذكّب بِب إسر  معرضلقد جاءت كصية يعقوب ُب 
ذكر قصة إبراىيم كرفعو لقواعد البيت مع إ٠باعيل، كأشار إٔب صراع بْب  النظمٚبلل 

ذرية إ٠باعيل كإسحاؽ حوؿ ىذا البيت، كنٌوه بطلب إبراىيم كإ٠باعيل أف ٯبعل هللا 
من ذريتهما أمة مسلمة لو كأف يبعث فيهم رسوالن منهم يتلو عليهم آايت هللا 

يعلمهم الكتاب كا٢بكمة كيزكيهم، كمن ىنا ابتدئ التعريض ببِب إسرائيل الذين ك 
اتبعوا الشرؾ كأعرضوا عن ا٢بنيفية الٍب ىي أصل اإلسبلـ كقد كصفهم ابلسَّفىو، ٍب 

كقالوا كونوا ىودان أك ﴿طوم ابالنتقاؿ إٔب ذكر كصية يعقوب لبنيو ليفضي إٔب قولو 
ابتداء ذكر إبراىيم إٔب انتهاء الكبلـ فيو على فجاءت اآلايت من  ﴾نصارل هتتدكا

اختبلؼ معانيو كتعدد مبانيو كأهنا ٝبلة كاحدة ُب حسن مساقها كنظم اتساقها 
مرتقية ُب الفصاحة إٔب ذركة اإلحساف مفصحة أف ببلغتها خارجة عن طبع 
اإلنساف، جارية على أسلوب كاحد على أبدع كجو كأحكم نظم، كالسياؽ ُب  

 القرآف فإف3 األصبها٘ب قاؿ .يكاد يكوف مغفوالن عنو، غّب مأبوه لوكتاب هللا 
 .كالَبتيب ابلنظم يتعلق اإلعجاز األبْب كالركن معجز

لقد ترؾ يعقوب ألبنائو كصية سجلتها الكتب السماكية كحفظتها، ٓب تشغلو عنها 
بِب إف هللا اصطفى لكم  اي﴿صرعات ا٤بوت، نبَّههم إٔب استخبلفهم ُب األرض 

ٍب أكد الوصية  ﴾فبل ٛبوتن إال كأنتم مسلموف﴿كأمرىم ابإلسبلـ كالدكاـ عليو  ﴾الدين
 ُب استفهاـ ييعد النفوس كيهيئ األ٠باع لتىلٌقي الوحي...

 ما تعبدون من بعدي؟

سبلـ هلل ...استفهاـ ال ٰبتمل إال إجابة كاحدة ابالستتوبيخي تبكيٍب استفهاـ
...استفهاـ يفيد3 أف ا٢بىكىمية هلل كحده كالتبعية هلل كحده شرؾالكالسبلمة من 

كا٥بيمنة هلل كحده كالدينونة هلل كحده...استفهاـ ال جواب عليو إال أف يكوف ىناؾ 
لك التاـ ا٤بالكرب كاحد كإلو كاحد ىو هللا كحده 

ي
 ا٤بنفرد ا٤بطاع لككا٤ب ،ا٤ب
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لك
ي
ملها أمانة ذات أعباء كحقيقة ذات تكاليف انءت ٕب ...استفهاـ ٰبملاب٤ب

أحوج إٔب مراجعة  ل ُب ىذه ا٤برحلةكلعل بِب إسرائيالسماكات كاألرض كا١بباؿ...
أـ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ا٤بوت إذ ﴿كىذا االستفهاـ  كصية أبيهم كتدبرىا!

من اإلٯباز كاإلكماؿ إذ ٝبع اإلنكار عليهم ُب  ﴾قاؿ لبنيو ما تعبدكف من بعدم
التقوؿ على من ٓب يشهدكه، كتعليمهم ما جهلوه، كألجل التنبيو على ىذا ا١بمع 

إذ حضر يعقوب ﴿ليكوف كالبدؿ من  ﴾إذ قاؿ لبنيو﴿ُب قولو  ﴾إذ﴿البديع أعيدت 
فهذه ىي تركة يعقوب كىذا ىو الذخر، كىو مشهد عظيم الداللة عميق  ﴾ا٤بوت

التأثّب قوم اإلٰباء ُب ٢بظة رىيبة جليلة...٢بظة ا٤بوت كاالحتضار لنيب كرٙب ُب 
اؽ يسجل فيو ذلك األمر سكرات ا٤بوت يَبؾ ألبنائو كصية ييسلمها ٥بم ُب ميث

! كالقرآف الكرٙب إذ يكشف طريقة أىل الكتاب ُب اإلضبلؿ كالتمويو، يقطع ا١بلل
قد خلت ٥با ما كسبت كلكم ما كسبتم  تلك أمة﴿تلك الَبكة عنهم كييبقي النسب 

فتلك أمة مسلمة ال عبلقة ٥با أبعقاهبا الفاسقْب  ﴾كال تسألوف عما كانوا يعملوف
ذا منطوؽ ميثاقهم ى ﴾كونوا ىودان أك نصارل هتتدكا﴿الذين يقولوف بلساف ا٢باؿ 

 العجيبة كالنحل الضالةالباطلة كالعقائد األدايف  أحدثواإذ  كمسطور أفعا٥بم
 اهبا ليغزك  مكساقوى ا ببهرجها أذىاف الرـكالٍب غزك  كالدٲبقراطية الغريبة كاألفكار

 كالعقد اإلنسا٘ب كا٤بذىب كاإل٢بادكالشيوعية  الليرباليةأحدثوا أذىاف ا٤بسلمْب! كما 
كالعلمانية الٍب توحدت ٔبهودىا كل األدايف ُب دين  التطور كنظرية االجتماعي

فرقان كأحزاابن إسبلمية ٘بتمع كتفَبؽ على كفق أىوائهم  ، كصاغواعا٤بي كاحد
اليهود كالنصارل كأهنا ستفَبؽ على أبف أمتو ستتبع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد أنبأ ...كمصا٢بهم

اثنتْب أك ثبلث كسبعْب فرقة كأنذر ٕبدكث فتنة عظيمة، كأف الدين إ٭با يبقى قائمان 
 القوؿ اكات كٰبتسبوف أنفسهم على هللا ُبعدعند خاصة من ا٤بسلمْب ال ٱبافوف ال

دين هللا. أخرج اإلماـ أٞبد عن أنس بن مالك قاؿ3  اب٢بق كالقياـ اب٤بنهج القوٙب ُب
إف بِب إسرائيل افَبقت على اثنتْب كسبعْب فرقة، كأنتم »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
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ُب ا٢بديث داللة على أف تلك الفرؽ ك  «تفَبقوف على مثلها، كلها ُب النار إال فرقة
متكررة بكليتها ُب ىذه األمة بنحو ٩با كقع ُب بِب إسرائيل كىو مضموف ا٢بديث 

جحر لتتبعن سنن من كاف قبلكم شربان بشرب كذراعان بذراع حٌب لو دخلوا »ا١بامع3 
ث كا٢بدي «فمن؟»قلنا3 اي رسوؿ هللا3 اليهود كالنصارل؟ قاؿ3  «تبعتموىم ضب

بِب إسرائيل ٤با ًب  أف كذلك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  بو  أخرب  ما  مصداؽ كقع قدف النبوة أعبلـ من
مبطنْب إجبلؤىم من جزيرة العرب إٔب الشاـ عمدكا إٔب العراؽ مظهرين اإلسبلـ 

 عقو٥بم ُب رسخواإٔب ًفرىؽ شٌب ك  ا٤بسلمْب قوافرَّ الكفر فأنشؤكا الفرؽ الباطنية ك 
ٍب عادكا إٔب جزيرة العرب أايـ الدكلة العثمانية كأسسوا عرب ميثاؽ الزائغة  العقائد

 كقد ث ينبئ عن اتٌباع األئمة ا٤بضلْبكا٢بديدكلتهم األكٔب كالثانية كالثالثة...الدرعية 
 من كالنجاة ابلسعادة أعمالنا كختم ا٤بنقلب شر من هللا أعاذان عياانن، شاىدانه

ُب تبعية األمة لبِب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكما أركع ىذا التشبيو الذم صدؽ معجزة رسوؿ هللا  .الفًب
دة ضيقو كرداءتو كنًب رٰبو كالتشبيو ٔبحره لش ٪بد!ئيل؟ كالضب معركؼ ُب إسرا

ُب الصحيحْب أف حفيدة بنت ا٢بارث كما جاء   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد عافو النيب  !كخبثو
 لطعاـ يده يقدـ قلما ككاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ الضب متفقدَّ  ٪بدمن بضٌب مت قدً 

دَّ  حٌب  من امرأة فقالت الضب إٔب يده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فأىول لو ىسمَّ كيي  بو ثٰبي
 فرفع هللا رسوؿ اي الضب ىو لو، قدمًب ما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أخربف3 ا٢بضور النسوة
 هللا؟ رسوؿ اي الضب أحراـ3 الوليد بن خالد فقاؿ الضب عن يده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

أم ٓب يكن أبرض هتامة  «أعافو فأجد٘ب قومي أبرض يكن ٓب كلكن ال»3 قاؿ
 من شيء ا٢بجاز بببلد يكوف أف تبعو كمن الرب عبد بنا أنكر ككذاا٢بجاز 
 حديث منكركل أبو يعلى كالطربا٘ب كا٥بيثمي  كإ٭با حدثت بعد ذلك الضباب
إلماـ ركل اك  «نعافها  هتامة  أىل  كإان أتكلوهنا ٪بد أىل إنكم» 3مرفوعان  ميمونة
 بنت ميمونة على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مع دخل ُب صحيحو أف خالد بن الوليد مسلم

 بنتي  فيدو حي  أـ بو جاءت ضبٌو  ٢بم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إٔب ـدًٌ فقي خالتو  كىي ا٢بارث
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صلى هللا عن جابر بن عبد هللا قاؿ3 أٌب رسوؿ هللا  ركاية لو كُب .٪بد من ا٢بارث
ال أدرم لعلو من القركف الٍب »بضٌب فأىب أف أيكل منو كقاؿ3  عليو كآلو كسلم

 أبرض إان هللا رسوؿ اي3 رجل قاؿ عن أيب سعيد قاؿ3لو أيضان  كُب ركاية «مسخت
 «ذكر ٕب أف أمة من بِب إسرائيل مسخت»3 قاؿ تفتينا؟ فما أك أتمران؟ فما مىضىبَّة

 طعاـ عامة كإنو مضبة غائط ُب إ٘ب3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أتى أعرابيان  أف كُب ركاية
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ انداه ٍب ثبلاثن  ٯببو فلم فعاكده عاكده،3 فقلنا ٯببو، فلم3 قاؿ أىلي؟

على سبط من بِب إسرائيل  -أك غضب  - إف هللا لعناي أعرايب، » 3فقاؿ الثالثة ُب
فمسخهم دكاب يدبوف ُب األرض فبل أدرم لعل ىذا منها فلست آكلها كال أهنى 

كيبدك أف ذلك السبط ميسخ على إثر دخو٥بم جزيرة العرب قبل البعثة بنحو  «عنها
 قريظة بِب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب استأصل ٍب !كقينقاع كالنضّب قريظة إٔب أمرىم كآؿثبلثة قركف! 

 أيكل كاف لرجل قاؿ أنو الفقهاء أحد عن كييركل .قينقاع كبنو النضّب بنو كبقي
 أحد قاؿك . مسخ أنو يعِب إسرائيل بِب مشيخة من شيخان  أكلت أنك اعلم3 الضب

 3أتكلو أف فأبت بضب لزكجو جاء كقد ليمسي  بِب

 إسرائينا هللا لعمر ىذا…  فطينا رجبلن  ككنتى  قالت

 ُب الضب تذكر كالعرب ا٢برابء، تتلوف كما كيتلوف كا٤بكر اب٣بديعة يوصىف كالضب
 ا٢بقد فيشبهوف ضٌب، خب   فبلف3 فيقولوف االستعارة، طريق من كبلمها ٦بارم

 ا٤بثل ُب قيل كما جحره، ُب الضب ٖبدع ضرره يسرم الذم قلبو ُب الكامن
 فأف خدعو صفة كأما ره،حىذ شدة من يكوف إ٭با كخداعو ضب، من أخدع3 السائر
 إٔب ذنبو أخرج ٦برابن  الضب كاف فإف ا٤بتحرش فيجيء جيحره ابب بذنبو يعمد

 3الشاعر قاؿ ضربو، شيء عليو دخل فإف ا١بحر نصف

 اػػػعقرب ةػػالذانب دػعن وػػل دَّ ػػأعى ...  حارشه  جاء إذا ضب من كأخدع
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. لسعتو إليو يده مدَّ  فمن رهجح إٔب فتأكم ألفة كالعقرب الضب بْب أف كذلك
 3 كأنشد ابن علقمة

 ا٢بفر براثينو أفُب الكدل كضبٌ ...  كجهو دكائر أفُب قد الشرٌ  ترل

 3الفارسي كأنشد

 ا٣بوادعً  بابً الضًٌ  حرشى  ا٣ببل ٕبلو…  منهمي  العداكة ضبَّ  شو ك٧بَبً 

 أخدع يقاؿ3 األعرايب ابن كقاؿ ،مراكغ أم خدع كضب الكبلـ حلو3 ا٣ببل حلوك 
 3كمثلو قاؿ دٍع"ا٣بى " من عليو قدريي  ال كاف إذا ضب من

خادًعى  لى عى جى 
ى
 الطبلبي  ببابو طيفي تي  ٩با…  ييًعد ىا للخداع ا٤ب

 للرجل ضربيي  مذنبان. ذؤخى يي  كال حفران  ؾيدرى  ال دةلى كى  لضب   إنو3 تقوؿ كالعرب
 يريدكف ضب من أعقٌ 3 أيضان  فيو أمثا٥بم كمن، عنده ما ؾدرى يي  ال الذم الداىية
 من بيضها حرست ابضت إذا الضبة أف كذلك أكالدىا أتكل أهنا كعقوقها األنثى،

 من كخرجت أكالدىا نقبت فإذا ذلك كغّب كحية كرؿ من عليو قدرت ما كل
! الشريد إال منها ينجو فبل تقتلها عليها فوثبت بيضها يريد شيئان  ظنتها البيض
 وشبٌ تي  كالعرب عقدة، كعشرين إحدل فيو أف ذكركا الضب، ذنب من أعقد3 كقالوا
 3الشاعر قوؿ كمنو الضب، بكف العطاء عن قصر إذا البخيل كف

 ا٢ببائلً  ُب قتنشً أي  بابضً  أكف...  مػػػػػهػػفػػػػأك أفػػػػػػػك أبػػػػػراـ منػػػاتػػػْبي 

ذلك  ٰبقق ك٩با كالطّب، الدكاب لقاضي إنو العرب تقوؿك  سل،ا٢بً  أاب كُبَّ يي  كالضب
 ٕب كجدت ما إ٘ب الناس، أيها اي3 كىو ٱبطب على ا٤بنرب بشّب بن النعماف قوؿ

 أجئتما؟3 قاؿ ا٢بسل أاب3 فقاال جحره ُب الضب أتيا كالثعلب الضبع إال مثبلن  كلكم
 عارضة ُب العريب ابن قاؿ. ا٢بكم يؤتىى بيتو ُب3 قاؿ ٫بتكم، جئناؾ3 قاال

 معاف ا٣باطر ُب ٕب فعرضت ابلضب ا٤بثل ضرب كجو ُب برىة تفكرت3 األحوذم
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 أتٌب كا٢باكم اإلنس من للحاكم ا٤بثل بو يضرب العرب عند الضب أف اآلف أشبهها
 ا٤بعُب فكاف عنو أحد يتأخر فبل ٥بم األمور من يعرض فيما أبٝبعهم ا٣بلق إليو

 ضب من كأحيا ضب، من كأبلد ضب، من أجنب3 أمثا٥بم كمن .لذلك مصّبىم
قاؿ ابن خالويو3 ، أبيض طوقان  سنة مئة كل ُب ؽيتطو  وإن3 كيقاؿ، عمران  أطوؿ أم

 ُب ا٤بثل يضرب كبو ا٥بداية كعدـ النسياف طبعو كُب يعيش سبعمائة سنة فصاعدان.
 خرج إذا عنو يضل لئبل صخرة أك أكمة عند إال جحره ٰبفر ال كلذلك ا٢بّبة

 طويل كىو رجيعو، كأيكل كالكلب قيئو ُب يرجع أنو طبعو كمن، ا٤بطعم لطلب
 .فيتحرؾ النار ُب كيلقى ليلةن  الذبح بعد ٲبكثإذ  الذبح بعد الدـ

فوؽ صوت النيب كال ٘بهركا لو ابلقوؿ  اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم ﴿
 نٌبو تعأب على ٤با ﴾كجهر بعضكم لبعض أف ٙببط أعمالكم كأنتم ال تشعركف

 قرفإذ  سبحانو بو اختصاصو كمزيد كجل عز عند ربو ٧بلو كجبللة رسولو إعظاـ
ا ال تقدموا بْب يدم هللا اي أيها الذين آمنو ﴿ ُب قولو بذكره كذكره اب٠بو ا٠بو

 عدـ ا١بهر ُب ألفلو ابلقوؿ  رفع الصوت كا١بهر عن ابلنهي أعقب ذلك ﴾كرسولو
 هللا إٔب هللا لعباد ا٤بوصلة الوسيلة ىوك  ٣بلتو كاصطفاه لرسالتوتعأب  اختاره٤بن  تذلل
 عباده خلص سبحانو أكصى لذلك التوحيد طريق إٔب ٥بم ا٤برشد ا٥بادم كىو

 على ثناء ىو ٗبا أردفو ٍب للثا٘ب بساطان  األكؿ فكاف ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معو األدب ٗبحافظة
 السورة صدر كجيعلى  تعأب، هللا عند موقعو عظم على داللة أصواهتم غضوا الذين
 معو صنيعهمك  ا٢بجرات كراء من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ينادكف الذين توبيخ على مقدمة

 الفاسقْب، أخبلؽ ك٦بانبة ا٣برب نقل ُب ابلتثبت تعأب أمر ٍب. ا٤بتفاحش ا٤بنكر من
 كالوشاايت الزائغة األفكار بسبب ا٤بسلمْب بْب االقتتاؿ من ٰبدث ما إٔب كتطٌرؽ
 ابألمر ذلك كأعقب ،النفاؽا٣ًبدع ك أىل  يشيعها الٍب الكاذبة كاألنباء ا٣باطئة

 ا٤بسلمْب، بْب ا٤بعاملة حسن آداب من ٔبملة أمر ٍب ا٤بؤمنْب، بْب ابإلصبلح
 النفاؽ على مردكا الذين ا٢بفاة ا١بفاة األعراب حاؿ بياف إٔب ذلك من كٚبٌلص
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 عمر ابن عن صحيحو ُب حباف ابن ركل! ظاىرىم خبلؼ على ابطنهم فكاف
 من معشر اي»3 كقاؿ رفيع بصوت فنادل ا٤بنرب ىذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ صعد3 قاؿ

 تطلبوا كال تعّبكىم كال ا٤بسلمْب تؤذكا ال قلبو اإلٲباف يدخل كٓب بلسانو أسلم
 عورتو هللا يطلب كمن عورتو هللا يطلب ا٤بسلم عورة يطلب من فإنو عثراهتم،
 األدبية ا٢بقوؽ من جوامع على السورة اشتملت كقد «بيتو جوؼ ُب كلو يفضحو

 ا٤بؤمن بو يتميز ما كبياف ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األفخم كالنيب األعظم للرسوؿ تشريفات كتضمنت
 أمر حيزه ُب ما أف على ا٤بخاطبْب لتنبيو ابلنداء ا٣بطاب كتصدير...ا٤بنافق عن

 ابإلٲباف ككصفهم كمراعاتو، بتلقيو اىتمامهم كفرط اعتنائهم مزيد يستدعي خطّب
 السورة كُب بو، اإلخبلؿ عن كرادع عليو للمحافظة داع أبنو كاإليذاف لتنشيطهم

جملامع ا٣بّبات كتوجيهات كإرشادات للفضائل كالكماالت، حجرات جامعة 
كٙبذير من ا٤بفاسد كالضبلالت كعادات األعراب ا٢بفاة العراة من ا١بفاء كعلو 
الصوت. كقد هنى تعأب ا٤بؤمنْب أف يقدموا أك يتقدموا أبمر من األمور بْب يدم هللا 

رضة ٤با جاء اقضة كاألخبار ا٤بعاكرسولو، فبل ٯبوز اتباع اآلراء ا٤بخالفة كالنظرايت ا٤بن
كاتقوا هللا إف هللا ٠بع ﴿حٌذر تعأب من الوقوع ُب ذلك فقاؿ عن هللا كرسولو، ك 

فاهلل ٠بيع ألقوالكم  كعقابو ابالنتهاء عما هناكم عنو أم توقوا غضبو سبحانو ﴾عليم
اإلماـ علي بن أيب طالب كـر هللا كجهو التقول أبهنا3 ، كقد فسَّر عليم أبعمالكم

ترؾ اإلصرار على ا٤بعصية كترؾ االغَبتر ابلطاعة. كقاؿ ا٢بسن هنع هللا يضر3 أف ال ٚبتار 
على هللا سول هللا كتعلم أف األمور كلها بيد هللا. كقاؿ إبراىيم بن أدىم قدس سره3 

ا٤ببلئكة ُب أفعالك عيبان كال ملك التقول أف ال ٯبد ا٣بلق ُب لسانك عيبان كال 
العرش ُب سرؾ عيبان. كقاؿ الواقدم3 التقول أف تزين سرؾ للحق كما زينت ظاىرؾ 

. كقاؿ ا٢بسن البصرم3 ا٤بتقي ىو الذم يقوؿ لكل من رآه ىذا خّب مِب. للخلق
كقاؿ بعضهم3 التقول أف ال يراؾ موالؾ حيث هناؾ كال يفقدؾ حيث أمرؾ. 

سلك سبيل ا٤بصطفى كنبذ الدنيا كراء القفا ككلف نفسو  كيقاؿ3 التقي من
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. ركل ابن جرير كغّبه عن ابن عباس رضي هللا عنهما ُب قولو اإلخبلص كالوفا
قاؿ3 ال تقولوا خبلؼ  ﴾اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بْب يدم هللا كرسولو﴿ تعأب

ـو الكبلـ، كُب ال ٲبنع عم الكتاب كالسنة. كاآلية عامة ألف خصوص سبب النزكؿ
بياف لوجوب األدب مع النيب األعظم إذ أف هللا رفع ذكره كعظٌم شأنو  نظم الكرٙبال

كأكـر مقامو كشٌرؼ منزلتو، فبل يسع العاقل إال اتباعو كالتسليم لو من غّب اعَباض 
كًٌم ا٤بؤمن عقلو كال رأيو كال يقوؿ عن ا٢بفاة العراة  كال انتقاد كال توقف، كال ٰبي

بعد أف آمن أنو جاء اب٢بكمة من عند هللا تعأب فهو ٦بمعها  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا قالو خبلؼ م
كمنبعها، فا٤بؤمن ييسٌلم التسليم ا٤بطلق للرسوؿ الكرٙب السيد العظيم، كقد عصمو هللا 
عن ا٣بطأ فما ينطق عن ا٥بول، آاته هللا ا٢بكمة فأقوالو كأفعالو كلها حكمة، كذلك 

اي أيها الذين آمنوا ال ﴿ة القطعية كاإلخبارات الغيبية، كىو ٛبهيد لقولو اثبت ابألدل
ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النيب كال ٘بهركا لو ابلقوؿ كجهر بعضكم لبعض أف 

ألف من خصو هللا هبذه ا٢بظوة، حقيق ابلتهيب  ﴾ٙببط أعمالكم كأنتم ال تشعركف
ذير شديد ككعيد كهتديد كاإلجبلؿ أف ٱبفض الصوت لديو، كُب اآلية هني كٙب

فعظًٌم أيها الوارث شأف نبيك للمسيء األدب ٕببوط عملو مهما عظم ككثر. 
كاستغرؽ كلك ٗبحبتو، كأشغل لسانك بعد ذكر هللا تعأب بذكره، كابلصبلة كالسبلـ 
عليو، فهو ركح الصديقْب، كنرباس قلوب العارفْب، كحياة ا٤بهيَّمْب، كنور الواصلْب، 

٤بوفقْب، ك٧ببوب ا٤بقبولْب، ك٪باة احملبْب كما ركل أبو نعيم ُب ا٢بلية لوب اكمطاؼ ق
 هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿكالسيوطي ُب ا١بامع الصغّب عن ابن عمر رضي هللا عنهما 

 «النار على جسده هللا حـر إال فأحبِب عبد بقلب حيب اختلط ما»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
األنبياء أب٠بائهم كاندل حبيبو األعظم أبلقاب التكرٙب كقد اندل سبحانو ٝبيع 

، كهلل در ابلنبوة كالرسالة ك٫بوٮبا، كرامة لو كتشريفان كربئان ٗبحلو كتنويهان بفضلو
 القائل3 

 كدعا ٝبيع الرسل كبلن اب٠بو ... كدعاؾ كحدؾ ابلرسوؿ كابلنيب
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أىم الواجبات اإلٲبانية فهو ليس كغّبه ُب من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكإف االلتزاـ بكماؿ األدب معو 
3 إذا كاف رفع قيدس سره النورا٘ب علٌو ا٤بنزلة كرفعة الدرجة. قاؿ اإلماـ القسطبل٘ب

األصوات فوؽ صوتو موجبان ٢ببوط األعماؿ فما الظن برفع اآلراء كنتائج األفكار 
ن الَبىيب ٯبيء الَبغيب بغض ما تقدـ م كعلى ما جاء بو. كبعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلى سنتو 

إف الذين يغضوف أصواهتم عند رسوؿ هللا أكلئك الذين ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألصوات عنده 
كُب اآلية دليل ساطع كبرىاف  ﴾امتحن هللا قلوهبم للتقول ٥بم مغفرة كأجر عظيم

أب كًمن ٍبى كاف غض الصوت ككرامة منزلتو عند هللا تع ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاطع على عظيم رتبتو 
كالتزاـ األدب معو أخلص مقامات التقول كأصدقها كأنقاىا كمرقاة إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعنده 

٥با شرفها األعلى ك٦بدىا األرفع كما جاء ُب  فخمعلم كالفهم، فعندية الرسوؿ األال
 عندمكالذم نفسي بيده إف لو تدكموف على ما تكونوف »صحيح اإلماـ مسلم3 

كما ذاؾ إال لقوة أنواره  «كُب الذكر لصافحتكم ا٤ببلئكة على فرشكم كُب طرقكم
الساطعة كبوارقو البلمعة كإفاضاتو اب٤بعارؼ ا٥بامعة كالعلـو النافعة، كُب اآلية تنبيو 

ابلتقول كالعلم إال أف  إٔب أف ا٤بؤمن مهما بلغ من أعلى درجات العمل ال يتحقق
فإذا ٙبقق لو ذلك عىظيم  سيد األكواف عليو صلوات الرٞبنيتحقق ابألدب مع 

أكلئك الذين امتحن هللا قلوهبم ﴿فهمو كعلت درجتو كما نصَّ عليو التنزيل العزيز 
فهؤالء استخلص هللا قلوهبم من الكدكرات كالشوائب كصفاىا حٌب  ﴾للتقول

خلص إبريز الذىب بعد دخوؿ النار ُب البودقة فخرج خلصت لتقواه تعأب كما 
لتؤمنوا ابهلل كرسولو ﴿خالصان من ا٣ببث، كٙبققوا ٗبقاـ التوقّب كما جاء ُب اآلية 

، ركل األربعة األفعاؿ ُب الغيبة بياء كقيرئ ﴾كتعزركه كتوقركه كتسبحوه بكرة كأصيبل
 هللا أمر. كعن قتادة قاؿ3 كإجبلؿ تعظيم ىذا كلاإلماـ الطربم عن الضحاؾ قاؿ3  

. ابلسيف معو يقاتلوف. كعن عكرمة ُب قولو "كتعزركه" قاؿ3 كتفخيمو بتسويده
كنظم الكبلـ3 لتؤمنوا ابهلل كتسبحوه بكرة كأصيبل كتؤمنوا برسولو كتعزركه كتوقركه. 

صلى هللا كإ٭با قدَّـ تعظيم الرسوؿ على تنزيو ا١بناب األقدس لبياف فضل رسوؿ هللا 
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، كمن قصر ابلرسوؿ كعيلٌو مقامو كعظمة كرامتو على هللا تعأب و كآلو كسلمعلي
عن شيء من مرتبتو فقد عصى أك كفر، كأما من ابلغ ُب تعظيمو أبنواع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

كال شك  ،التعظيم كٓب يصفو بشيء من صفات البارم عز كجل فقد أصاب ا٢بق
كأشرفهم كسيدىم  كا٤برسلْب كأك٥بم ُب ا٣بلق كأعظمهم األنبياء فضلأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو
 ُب توجد ٓب ٖبصائص ذلك ُب تعأب هللا  خصو  قدك  كاإلرشاد الَببية ُب كملهمكأ

 من كالقرب كاألنوار ا٤بعارؼ من أكتيو ٩با شيء أدٗب إدراؾ عن العقوؿ تقصر غّبه
 طرفان  الرائحة ىذه من األكلياء شم ٤با ك٥بذا الظاىرة العظيمة كاآلايت تعأب هللا

 ذلك من كرامات ٥بم كظهرت منهم طالب كل شم ما بقدر العرفاف من ٥بم حصل
 تعظيم فمعُبقاؿ صاحب تفسّب ركح البياف3 . االتباع ٖبلوص حصل الذم القدر
 ا٤بوجودات زبدة أبنو كالعلم كالباطن الظاىر ُب سنتو اتباع حقيقة كتوقّبه هللا رسوؿ

 ٤با فإنو شاىدان  تعأب أرسلو كلذا لو تبع سواه كما األزٕب احملبوب كىو كخبلصتها
 من أخرج ٗبا كشاىدان  كربوبيتو ا٢بق بوحدانية شاىدان  كاف هللا خلقو ٨بلوؽ أكؿ كاف
 كاألجساد كاألجساـ كاألركاف جراـكاأل كالنفوس األركاح من الوجود إٔب العدـ

 يشذ لئبل ذلك كغّب كاإلنساف كالشيطاف كا١بن كا٤بلك كا٢بيواف كالنبات كا٤بعادف
 ٕبيث قدرتو كغرائب وصنع كعجائب أفعالو أسرار من دركو للمخلوؽ ٲبكن ما عنو
 ألنو «سيكوف كما كاف ما علمت»3 السبلـ عليو قاؿ ك٥بذا غّبه فيو يشاركو ال

 كنت»3 قاؿ كألجلو السبلـ عليو آدـ خلق كشاىد ٢بظة غاب كما الكل شاىد
 كآدـ ابلنبوة ٕب كحكم نيب أب٘ب كعا٤بان  ٨بلوقان  كنت أم «كالطْب ا٤باء بْب كآدـ نبيان 
 عليو جرل كما خلقو فشاىد منهما كاحد بعد ٱبلق كٓب كركح جسد لو ٱبلق أف بْب
 جرل ما آخر إٔب عليو هللا اتب كما ا٤بخالفة بسبب ا١بنة من كاإلخراج اإلكراـ من

 كاللعن كالطرد آلدـ السجود امتناع من عليو جرل كما إبليس خلق كشاىد عليو
 على جرل حادث بكل لو فحصل كاحد أمر ٗبخالفة علمو ككفور عبادتو طوؿ بعد

 نور على نور لو ليزداد قالبو ُب ركحو أنزؿ ٍب كعلوـه  فهوـه  مكاألم كالرسل األنبياء
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 آدـ صحف حٌب علومو من ككٕب نيب كل كعلـو هكجود من موجود كل فوجود
 كهلل در القائل3 . اىػ.اإل٥بية الكتب أىل من كغّبىم كموسى كإبراىيم

 ظراءػػػػػػػػػػػػابو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإب جنػػػػػػػػػػػػىو فرد ُب ا٤بلك ذااتن كشأانن ... ما لع

 كماء ْبط لوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا٤برسياض ... ػػػػأبرز هللا مفردان نوره الف

 استضاؤكا الكياف قبل سناه من ... لكن النبيوف وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإخوان ىو

 تجداءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس فيوضو من ك٥بم ... أايد ريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش لو كعليهم

 الدعاء تجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بو تعأب ... هللا اػػػػػػػػػػدع اػػػػػػك٤ب آدـ لهمػػأص

 فعاءػػػػػػػػػػػػػػػػػالش فاعةػػػػػػػػػػػػػػػالش تر٘بيو ... طران  الكل يذىل حْب كغدان 

أم ٛبنعوا أعداءه من النَّيل منو، كٯبوز ٞبلو على  ﴾كتعزركه﴿ قاؿ بعضهم ُب قولوك 
فهو مورد األنبياء كمصدر األكلياء كىاطل  !معُب الثناء عليو كمدحو، كال عجب

قد اختصو هللا إبنزاؿ الكتاب الفيض اإل٥بي الذم جل قدر ساكبو عن التناىي ك 
كاستخلصو بوجوه االختصاص كاإلٯباب، كٓب ٲبٌن عليو بشىء ٗبثل ما مٌن بو على 

كأنزؿ هللا عليك الكتاب كا٢بكمة كعلمك ما ٓب تكن ﴿ما خٌصو بو من العلم فقاؿ 
أم أغناؾ عن تعليم األغيار حٌب ال يكوف ألحد نور إال مقتبىسان من نورؾ،  ﴾علمت

كمن ٓب ٲبش ٙبت رايتك ال يصل إٔب كرامتنا كال ٰبظى بقربنا ككصلنا، كأٌف أحدان ال 
ك، كا٢بكمة ىي السنة الظاىرة ُب أفعالو مرضاتنا إال ٗبقدار طلبو ٤برضات يصل إٔب

 العلـو ٝبيع لتعمٌ  كالشموؿ للعمـو ىي الٍب ﴾ما﴿بػ ءكجيكأقوالو كأحوالو كإقراره، 
 سبحانو هللا أفاضها الٍب العلـو من غّبىا كلتشمل كأنبيائو لرسلو هللا عٌلمها الٍب

3 قاؿ أنو عنهما هللا رضي عباس ابن عن عائذ بن بكر أبو ا٢بافظ ركل فقد عليو،
 لنيبٌ  بقي فما دمحم اي أبشر3 »ا١بناف خازف رضواف أذنو ُب قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كلد ٤با

عن  مسلم اإلماـ كركل «قلبان  كأشجعهم علمان  أكثرىم فأنت أعطيتىو كقد إال علم
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 حٌب فخطبنا ا٤بنرب كصعد الفجر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بنا صلى3 »قاؿ أخطب بن عمرك
 نزؿ ٍب العصر حضرت حٌب فخطبنا ا٤بنرب صعد ٍب فصلى فنزؿ الظهر حضرت

 ،كائن ىو كٗبا كاف ٗبا فأخربان الشمس غربت حٌب فخطبنا ا٤بنرب صعد ٍب فصلى
 «لكم بٌينتيو إال شيء عن اليـو تسألو٘ب ال»3 الصحيحْب كُب «أحفظنا فأعلمنا
 أنو ،األخيار األبرار خواطر من كسنح األخبار، من كغّبه ا٣برب ىذا من فوضح

 فبل كقوعو ا٫بتم قد كما موتو، كبعد حياتو ُب يقع ٗبا عرفهم كالسبلـ الصبلة عليو
 ٰبرؾ كما كالسبلـ الصبلة عليو هللا رسوؿ تركنا لقد3 ذر أبو قاؿ .فوتو إٔب سبيل
 على أطلعو قد تعأب هللا أف شك كال .علمان  منو ذكران إال السماء ُب جناحيو طائر
 اإل٥بية ا٤بعارؼ عوارؼ علم كأما ،كاآلخرين األكلْب علم عليو كألقى ذلك، من أزيد

 من أحدان  كإف، مددىا ينتهي كالسبلـ الصبلة عليو كإليو عددىا، يتناىى ال فتلك
ككاف فضل هللا عليك ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ علـو أببواب ٰبيط أف يستطيع ال ا٣بلق

قيدس سره  السيد الركاس موالم كسيدم كقرة عيِب اإلماـ النحريرقاؿ  ﴾عظيما
 3 الربدة صاحب قوؿ أحسن كما. ٕبر، كذٌرهتا برٌ 3 نقطة النبوة األطهر

ا الدنيا جودؾ من فإفٌ   كالقلمً  اللوح علمى  علومك كمن...  كضرهتى

 هللا أفاضو ٩با قطرة أك معارفو، ٕبار من بنقطة اإلحاطة إٔب ألحد سبيل ال أنو اعلمك 
 الكلم، جوامع من بو تعأب هللا منحو ما أتملتى  إذاك  عوارفو، سحائب من عليو

 القركف أبنباء كإنبائو حديثو، كحكم سّبه، كحسن ا٢بكم بدائع من بو كخصو
 مع موسى كخرب قومهم مع األنبياء كقصص الدائرة كالشرائع البائدة كاألمم السالفة
 كأخبار ا٣بلق كبدء كموسى إبراىيم كصحف كالزبور كاإل٪بيل التوراة ُب كما ا٣بضر
 كمستودعات علومهم كأسرار ،بِب إسرائيل كأخبارىم أحواؿ كإظهاراآلخرة،  الدار

 فيو صدقو ٩با ذلك كغّب كتبهم كمضمنات شرائعهم، ٗبكتـو كإعبلمو سّبىم،
 عما فضبلن  لذلك أذعنوا بل منها، ذكر ما تكذيب على يقدركا كٓب هبا، علماؤىم
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 طرؽ على كالتنبيو كا٢بكم، كا٤بواعظ كالشيم، اآلداب ك٧باسن العلم من أضافو
 العلـو فنوف إٔب الواضحات، األدلة برباىْب األمم فرؽ على كالرد العقليات، ا٢بجج

، كالعربية كالبياف كا٤بعا٘ب كاللغة حجة كإشاراتو قدكة فيها كبلمو أىلها اٚبذ الٍب
 القلبية، ا٢بقائق عوارؼ كمعارؼ العقلية، كالسياسات الشرعية، األحكاـ كقوانْب

 كال يعد ال ٩با ذلك كغّب كا٢بساب كالعبارة كالطب ا٤بعارؼ كفنوف العلـو ضركبك 
 دكف تنقطع ٩بتد، كالسبلـ الصبلة عليو حقو ُب الباب ىذا ٦باؿ أبف قضيت، ٰبد

كأف ٝبيع ما عرفو ، الدالء تكدره ال زاخر كمعارفو علمو ٕبر كأف األدالء، نفاده
العارفوف كتكلم بو الوارثوف احملمديوف إ٭با ىو رشاشات من ٕبره كقبسات من أنواره 

ككتبو الٍب أرسلها إٔب ٮبداف كغّبىا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكمىن أتٌملى رسائلو كإشراقات من أسراره، 
لعرب كآخركف علم حقان أنو أحاط ابللغات العربية خربان كقد كاف ٱباطب قومان من ا

من قبيلة أخرل يسمعوف كبلمو كال يفهموف مرامو حٌب كاف كثّب من أصحابو 
كال عجب فقد ٘بلى  ،يسألونو ُب غّب موطن عن شرح كبلمو كتفسّب قولو كنظامو

 بن الرٞبن عبد عن ركل اإلماـ الدارميهللا تعأب عليو ابلعلم كا٤بعرفة كالكشف كما 
 فيم3 قاؿ صورة، أحسن ُب ريب رأيت» 3يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت3 عائش قاؿ

 كتفيَّ  بْب كفو فوضع3 قاؿ رب، اي أعلم أنت3 فقلت األعلى؟ ا٤بؤل ٱبتصم
 نرم ككذلك﴿ كتبل «كاألرض السماكات ُب ما فعلمت ثدييٌ  بْب بردىا فوجدت
 الكتاب تضمن قدك  .﴾ا٤بوقنْب من كليكوف كاألرض السماكات ملكوت إبراىيم
 أبنو يقضي ما ذكره كرفعة منصبو كعلو قدره كتعظيم رتبتو ٔبليل التصريح من العزيز

قاؿ  ﴾عفا هللا عنك ٓب أذنت ٥بم﴿ تعأب قولو ُب التكرٙب درجات أقصى على استؤب
 ا٤ببلطفة هبا تقصد دعامة ﴾عفا هللا عنك﴿ فقدـ3 النورا٘ب اإلماـ الزرقا٘ب قيدس سره

 العقوبة بو يتعلق ذنب اإلذف أف ا٤بعُب كليس عليك، هدةعي  ال3 معناه خرب ىو إذ
3 أم فيو مبلمة ال بلطف به تٍ عى  فهو للحظوظ إسقاط أذاىم مع ٥بم مسا٧بتو ألف
 ابلرب كالرفق ك٧ببتو هللا طاعة ُب كزدت الغاية كاالحتماؿ االمتثاؿ ُب بلغت قد
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أم فهذا  -نفسو  على حىيفو ُب ا٢ببيب بعتٍ  من فهو بك، أجحف ما كالفاجر
قدح،  ال كمدح تعنيف، ال كٚبفيفه  -من أجلًٌ ما يكوف من إعظاـ ا٢ببيب ٢ببيبو 

 مع لو تعظيمان  األنبياء على ذكره تقدٙبيكفي ك . اىػ. هللا شاء إف ىذا بسط كأيٌب
 ابن كعيسى كموسى كإبراىيم نوح كمن كمنك﴿تعأب  قولو ُب الزماف ُب عنهم أتخره
 عليهم الرسل من غّبه مع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا اسم كرد إذا أنو العزيز الكتاب ُب ا٤بتقررك  ﴾مرٙب

 ٍب مضمران  أك كاف ظاىران  ا٠بو يتقدـ فإنو كاحدة آية ُب أب٠بائهم مفصحان  السبلـ
إان أكحينا إليك كما أكحينا إٔب ﴿منهم كقولو سبحانو  اآلية تضمنتو من بعده يذكر

صلى هللا عليو كآلو  كافك  .عديي  ال كقطر ينفد ال ٕبر كىذا ﴾نوح كالنبيْب من بعده
 رجليو ان مادٌ  هللا رسوؿ رأيت ما3 حسن العشرة كثّب األدب، قاؿ جابر هنع هللا يضر كسلم

حٌب  ليوإ النظر إطالة يهابوف كاف الصحابة الكراـ رضواف هللا عليهمك  .أصحابو بْب
 سئلت كلو لو إجبلالن  منو عيِب أمؤل أف أطيق كنت ماقاؿ عمرك بن العاص هنع هللا يضر3 

، كقاؿ شهيد ا٢بياء كاألدب بشر بن منو عيِب أمؤل أكن ٓب أل٘ب أطقت ما أصفو أف
 من ذلك كجدت هللا رسوؿ اي كهللا قد يـو خيرب3 أكلتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ازدرد الرباء هنع هللا يضر ٤با

 فلما طعامك إليك أنغص كراىية إال ألفظها أف منعِب فما أكلتها الٍب أكلٍب
 كفيها ازدردهتا تكوف أال كرجوتي  نفسك عن بنفسي أرغب ٓب يدؾ ُب ما تسوغتى 

 إال يتحوؿ ال سنة كجعو كماطلو كالطيلساف لونو عاد حٌب مكانو من يـر فلم، نعي
 إٔب القضية عاـ قريش كجهتو حْب مسعود بن عركة كقاؿ. منو مات ٍب حيٌوؿ ما

 ابتدركا إال يتوضأ ال كأنو رأل ما لو أصحابو تعظيم من كرأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 أبكفهم تلقوىا إال ٬بامة يتنخم كال بصاقان  يبصق كال عليو يقتتلوف ككادكا كضوءه
 أبمر أمرىم كإذا ابتدركىا إال شعرة منو تسقط كال كأجسادىم كجوىهم هبا فدلكوا
 فلما لو تعظيمان  النظر إليو ٰبدكف كما عنده أصواهتم خفضوا تكلم كإذا أمره ابتدركا

 ملكو ُب كقيصر ملكو ُب كسرل جئت إ٘ب قريش معشر اي3 قاؿ قريش إٔب رجع
 كُب .أصحابو ُب دمحم مثل قط قـو ُب ملكان  رأيت ما كهللا كإ٘ب ملكو ُب كالنجاشي
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 ال قومان  رأيت كقد أصحابو دمحمان  يعظم ما أصحابو يعظمو قط ملكان  رأيت إف 3ركاية
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أسأؿ أف أريد كنت لقد 3هنع هللا يضر عازب بن الرباء . كقاؿأبدان  يسلمونو

 الـز كتعظيمو كتوقّبه موتو بعد حرمتو أف كمعلـو .ىيبتو من سنْب رفأؤخًٌ  األمر عن
 كسّبتو ا٠بو ك٠باع كسنتو حديثو كذكر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذكره عند كذلك حياتو حاؿ كاف كما

 أك ذكره مٌب مؤمن كل على كينبغي ،كصحابتو بيتو أىل كتعظيم كعَبتو آلو كمعاملة
 ٗبا كإجبللو ىيبتو ُب كأيخذ حركتو من كيسكن كيتوقر كٱبشع ٱبضع أف عنده ذكر
 مالكاإلماـ  كافك  بو، هللا أدبنا ٗبا كيتأدب يديو بْب كاف لو نفسو بو أيخذ كاف

 يومان  لو فقيل جلسائو على ذلك يصعب حٌب كينحِب لونو يتغّب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ذكر إذا
 بن دمحم أرل كنت كلقد تركف ما علي أنكرًب ٤با رأيت ما رأيتم لو 3فقاؿ ذلك ُب

 كلقد، نرٞبو حٌب يبكي إال أبدان  حديث عن سألو نكاد ال القراء سيد ككاف ا٤بنكدر
 كقد الدـ منو نزؼ كأنو لونو إٔب فينظر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب يذكر القاسم بن الرٞبن عبد كاف
كسئل أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ منو ىيبة فمو ُب لسانو جف

كاف كهللا »؟ قاؿ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصطالب هنع هللا يضر ككـر هللا كجهو3 كيف كاف حبكم لرسوؿ هللا 
كى  «أحب إلينا من أموالنا كأكالدان كآابئنا كأمهاتنا كمن ا٤باء البارد على الظمأ كٰبي

كبكى جهده حٌب كادت تزىق  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأنو كـر هللا كجهو كقف عند قرب رسوؿ هللا 
 نفسو الكرٲبة كأنشد3

 ي ... فبكى عليك الناظرواد لناظػػػػػػػػػػػػػكنت الس

 من شاء بعدؾ فليمت ... فعليك كنت أحاذر

كبكت السيدة فاطمة اهنع هللا يضر عند قرب أبيها صلوات هللا كسبلمو عليو كعليها بكاء 
 شديدان كأنشدت3

 ماذا على من شػػػم تربة أٞبد ... أف ال يشم مدل الزماف غواليا
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 يػػػػػػػاـ صرف ليالياصبت عليَّ مصائب لو أهنا ... صبت على األ

 حبان  ٕب أمٍب أشد من»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ىريرة أيب عنركل اإلماـ مسلم 
 ا٢بب بذلك حققنا اللهم «كمالو أبىلو رآ٘ب لو أحدىم يود بعدم يكونوف انس

 لنا ا٤بانح كالتكرٙب األخبلؽ حملاسن ا١بامع العظيم كالرسوؿ الكرٙب للنيب العظيم
 بيننا كاٝبع ا١بسيم كالفضل القرب خلع علينا كاخلع العميم كالفضل ا٤بكاـر جوامع

 لذكاتنا ركحان  كاجعلو كمنامان  يقظة كابطنان  ظاىران  كالنفس الركح بْب ٝبعت كما كبينو
 كرفقاء ٨بلصْب كأكلياء مطيعْب سامعْب كاجعلنا عظيم اي اآلخرة قبل الدنيا ُب

 .آمْب آمْب آمْب ا٤بنيف كقدره الشريف ٔباىو مصاحبْب

ككاف هللا  ما كاف دمحم أاب أحد من رجالكم كلكن رسوؿ هللا كخاًب النبيْب﴿      
 ىذا، الوالد على ٰبـر ما بو تبُب ٩بن عليو ٰبـر كاف ما3 أتكيلو ﴾بكل شيء عليما

 أمر ُب االحتجاج إٔب فيحتاج كلد لو يكن ٓب أنو ا٤بقصود كليس ا١بملة ىذه مقصود
 كإضافة ،طفلْب كاان أبهنما كا٢بسْب ا٢بسن أمر ُب كال ماتوا كانوا أبهنم بنيو

 رجاؿ ال رجالو ألهنم بنيو من كاف من ٱبرج ا٤بخاطبْب ضمّب إٔب رجالكم
 "كخاًبً  التاء ، كقرئ بكسركالتعظيم التبجيل ُب ا٤بؤمنْب أبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كالنيب ،ا٤بخاطبْب

 بعده نيب ال النبيْب آخر فمعناه التاء بفتح قرأ كمن النبيْب، ختم معناهك  النبيْب"
 الصبلة عليو دمحم بسيدان ٨بلوؽ كل عن كالنبوة الرسالة ابب هللا سدَّ  كقد ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نسلو من إال كاف ٤با نيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بعده يكوف أف قضي كلو القيامة يـو إٔب كالسبلـ
 كلو إال كرامة األنبياء من ألحد كليس شرفان  كأعظم رتبة النبيْب أعلى ألنو لو إكرامان 
 ما تبيلغ كأما، لو إكرامان  نيب بعده يكوف أال هللا قضى كقد منها أعظم أك مثلها
 فيو كافوف ملتو كنواب أمتو فعلماء ا٤ببطلوف أحدثو ٗبا اندرس ما ك٘بديد خفي
 ُب ركم كما االستبصار فيعود ٧بفوظ ا٤بعجز القرآف ىذا أبف كالقطع التحقق لوقوع

 .«إسرائيل بِب كأنبياء أمٍب علماء»3 ا٢بديث
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سورة  ﴾أحد كفوا لو يكن كٓب يولد، كٓب يلد ٓب الصمد، هللا أحد، هللا ىو قل﴿
 النفي ُب التوحيد كلمة ٗبنزلة فهما ا٤بعُب ُب الكافركف بسورة متصلةاإلخبلص 

ا٤بطلق   للتوحيد كتقرير إثبات ا٤بقشقشتْب فسورة اإلخبلص يسمياف كلذا كاإلثبات
 كسينٌ  كالشرؾ، التوحيد بْب التقاء أك تشابو ألم نفي الكافركف سورة أف كما

 أبف جديران  كاف عرؼ ربو كمنٗبعرفة ربو  ليظفر الفجر ركعٍب ُب قراءهتما للمسلم
 لو، كالنصر الفتح من كاإلخبلص الكافركف بْب اللتاف السوراتف إليو أشارت ما يناؿ

 األنصارم هللا عبد بن ٰبٓبركل ابن حباف ُب صحيحو عن . لعدكه كا٢بسرة كا٣بيبة
 ركعٍب فركع قاـ رجبلن  أف هللا عبد بن جابر عن ٰبدث خراش بن طلحة ٠بعت3 قاؿ

 النيب فقاؿ السورة انقضت حٌب "الكافركف أيها اي قل" األكٔب الركعة ُب فقرأ الفجر
 انقضت حٌب "أحد هللا ىو قل" اآلخرة ُب كقرأ «ربو عرؼ عبد ىذا»3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 عباس ابن عن البيهقي ركلك  «بربو آمن عبد ىذا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ السورة،
 اي3 فقالوا أخطب بن كحيي األشرؼ بن كعب منهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب جاءت اليهود أف
 ىاكمقصود السورة "اإلخبلص" ىذه هللا فأنزؿ بعثك، الذم ربك لنا صف دمحم

 للداللة الكماؿ أبقصى ابالتصاؼ اختصاصو ببياف األقدس الذات قيقةح بياف
 النقص شوائب كنفي الكماؿ إبثبات التوحيد ُب لئلخبلص عتقاداال صحيح على

 األحواؿ ٝبيع ُب كاالعتماد اللجاء كثبات كاألفعاؿ األقواؿ ٢بسن ا٤بثمر كاالختبلؿ
ألف  ابألساس أيضان  ٠بيتك  التوحيد من فيها ٤با اإلخبلص ا٠بها دؿ ذلك كعلى

 ىو كما أحد هللا ىو قل سورة أيضان  كتسمى الدين أصوؿ لسائر أصل التوحيد
كسورة ا١بماؿ  النجاة كسورة التجريد كسورة التفريد كسورة التوحيد كسورة مشهور

 النسبة كسورة ا٤بعرفة كسورة الوالية كسورةكسورة النور كسورة اإلٲباف كسورة ا٤بذكرة 
كسورة  ا٤بعوذة كسورة الرباءة كسورة - قراءهتا عند ينفر الشيطاف ألف - رةا٤بنفٌ  كسورة
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ أنسركل ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد عن  ا٤بانعة.

 تعدؿ فإهنا أحد هللا ىو قل3 ليلة ُب يقرأ أف أحدكم يستطيع أما»3 كآلو كسلم
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 منتهى ألف كجل، عز هلل التوحيد أخلص فقد هبا كقاؿ تىعلَّمها كمىن «كلو القرآف
 ﴾الصمد هللا﴿ قولو عليو دؿ كما ا٢بكم ُب شريك تعأب معو يكوف ال أف التقديس

 ﴾يولد كٓب يلد ٓب﴿ قولو عليو دؿ كما العبادة ُب شريك سبحانو معو يكوف ال كأف
 ٝبيع كٯبمع ﴾أحد كفوا لو يكن كٓب﴿ قولو عليو دؿ كما كيفء لو يكوف ال كأف

 آخرىا فانطبق (هللا إال إلو ال) قوؿ تفصيل كٝبلتو ﴾أحد هللا ىو قل﴿ قولو ذلك
 كالصمدية ابألحدية تعأب ككصفو. ٗبوصلها مفصلها التحاـ أمٌ  كالتحم أك٥با، على

الولد كالضد كالصاحبة كالند ىو مقاـ اإلسبلـ، كإقامة الربىاف ىو مقاـ  عن كالتنزيو
 ، كشهود العياف ىو مقاـ اإلحساف.اإلٲباف

 بْب أف بعد ﴾كلنا أعمالنا كلكم أعمالكم ربنا كربكمقل أٙباجوننا ُب هللا كىو ﴿
 اجملادلة لبساط طيٌان  سامية ٤بعاف ا١بامع التذييل هبذا ذيل الكتاب أىل حقيقة تعأب
...ٍب استفهمهم على جهة التوبيخ كالتقريع هللا ربوبية ُب للجدؿ ٦باؿ ال إذ معهم

عن مقالتهم ُب إبراىيم كمن ذكر معو من أهنم كانوا ىودان أك نصارل، كذىكرى أف 
دىم كأف دأهبم اجملادلة بغّب حق فتارة ُب هللا كاترة ُب أنبياء هللا، كبٌْب أهنم ال علم عن

مقالتهم ٓب تكن عن دليل كال شبهة بل ٦برد عناد كأهنم كاٛبوف للحق دافعوف لو كأنو 
أـ تقولوف إف إبراىيم كإ٠باعيل ﴿ال أحد أظلم من كاًب شهادة استودعو هللا إايىا 

كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط كانوا ىودا أك نصارل قل ءأنتم أعلم أـ هللا كمن أظلم 
هتديد كٚبويف  يةكُب اآل ﴾من هللا كما هللا بغافل عما تعملوف٩بن كتم شهادة عنده 

ألف القادر إذا ٓب يكن غافبلن ٓب يكن لو مانع من العمل ٗبقتضى علمو، كقد استفيد 
أنو أعلمهم أبمرو جًهلتو عامتهم ككتمتو  ﴾قل ءأنتم أعلم أـ هللا﴿من التقرير ُب قولو 

كىذا االستفهاـ  ﴾عنده من هللا كمن أظلم ٩بن كتم شهادة﴿خاصتهم كلذلك قاؿ 
التقريرم يشّب إٔب خاصة كهنتهم الذين تركوا عامة أمتهم مسَبسلْب على عقائد 
ا٣بطأ كالغركر كالضبللة كىم ساكتوف ال يغّبكف عليهم إرضاءن ٥بم كاستجبلابن حملبتهم 
 كذلك أمر إذا طاؿ على األمة تعودتو كظٌنت جهالتها ًعلمان فلم ينجع فيها إصبلح
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بعد ذلك ألهنا ترل ا٤بصلحْب قد أتوا ٗبا ٓب أيت بو األكلوف...كقد أمران ا٤بؤب أف 
نواجههم بكلمة كاحدة نرجع فيها ٝبيعان إٔب أبينا كأبيهم إبراىيم الذم كٌَب، فجعلو 
هللا إمامان للناس كقد شهد هللا لو ُب تسعة مواضع من كتابو أنو مسلم قانت حنيف 

كا٢بنيف مشتق من ا٢بىنىف كىو ا٤بيل ُب الٌرًجل، كا٤براد ا٤بيل كما كاف من ا٤بشركْب، 
، كإ٭با كاف كهللا أعلم ُب ا٤بذىب أف الذم بو حنف ٲبيل ُب مشيو عن الطريق ا٤بعتاد

ىذا مدحان للملة ألف الناس يـو ظهور ملة إبراىيم كانوا ُب ضبللة عمياء فجاء دين 
٢بنيف لقب مدح ابلغلبة، كا٢بنيفية إبراىيم مائبلن عنهم فلقب اب٢بنيف ٍب صار ا

ـ يتجلى ُب توحيد كدين اإلسبل ﴾إف الدين عند هللا اإلسبلـ﴿تتلخص ُب قولو تعأب 
 رضي ىريرة أيب عنركل ا٢باكم  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكيظهر ابتباع الرسوؿ ا٤بعظم  ا٢بكمالعبادة ك 

 من كىو «الطريق كمنار كمناران  ضوءان  لئلسبلـ إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن عنو هللا
 كأصلو ذلك كٝباع كابطنو ظاىره ُب أمره مقاليد لربو العبد يسلم أف القلب جهة
 دكهنم ابلضعة كالتحقق ا٣بلق سائر على كالفخر الَبفع من كالرباءة كاالنكسار الذؿ

 العمل جهة من كأما للحق، التعبد كصدؽ ا٣بلق مع التخلق حسن ينتهي كبذلك
 ٛباـ كىو كيدان  لساانن  ا٣بلق كمسا٤بة كبذالن، كفعبلن  قوالن  هلل كإسبلمها ا١بوارح فتصرؼ
كاآلية اشتملت على معآب الدين كىي أربعة3 إسبلـ كإٲباف كإحساف  .كثبتو اإلسبلـ

كإدراؾ لفًب الزماف كما كرد ُب حديث سيدان جربيل عليو السبلـ فقد سأؿ النيب 
فديننا أربعة  «دينكم يعلمكم أاتكمىذا جربيل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأربعة أسئلة ٍب قاؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

مقامات إذا ٙبقق هبا ا٤بسلم كمل دينو، كاإلنساف مكوف من جسد كنفس كركح، 
كقد تعبد هللا ا١بسد ابإلسبلـ كىو الشريعة، كتعبد النفس الٍب ٧بلها القلب 
ابإلٲباف، كتعبد الركح الٍب ىي سر التشريف األعظم ابإلحساف، كتعبد الكل إبدراؾ 

 ...ساف هبايتأثر اإلنفتنة ا٢بفاة العراة حٌب ال 

كعبادة األصناـ الٍب دعا إبراىيم ربو أف ٯبنبو ىو كبنيو إايىا ال تتمثل فقط ُب تلك 
! إف الصنم ٓب يكن ينطق بشيء، إ٭با كاف ا٢بفاة العراةجة الٍب يصورىا الصورة الساذ
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الكاىن أك ا٢باكم يقـو من كرائو ييتمتم ابلرٌقى كالتعاكيذ ٍب ينطق اب٠بو لتعبيد 
فإذا رفعت ُب أم أرض كُب ، الناس بو فيغَب عنو يعرٌب  شيطاف صنم كلكلالناس، 

أم كقت شعارات ينطق اب٠بها ا٢بكاـ كالكهاف كيقرركف اب٠بها ما ٓب أيذف بو هللا 
من العقائد كا٤بواثيق كالشرائع كاللوائح...فهذه ىي األصناـ ُب طبيعتها كحقيقتها 

 رط القتاد.ككظيفتها، كدكف ذلك نفي الرقاد كخ

 قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا

األمر ابلقوؿ أمره ٗبا يتضمنو إذ ال اعتداد ابلقوؿ إال ألنو يطابق العمل، إذ النسبة 
 -كهللا أعلم  - قوؿإ٭با كضعت للصدؽ ال للكذب، فا٤بقصود من األمر هبذا ال

من  ألىل ىاتو ا٤بلة الظاىرةالعمل بو كالدعوة إليو ٤با يشتمل عليو من الفضيلة 
إفراده تعأب ابلوحدانية ا٤بطلقة، لّبغب ُب ذلك الراغبوف كيكمد عند ٠باعو 

كالبلحقة  ﴾قل بل ملة إبراىيم حنيفان ﴿ا٤بعاندكف، كإفراد الضمّب ُب اآليتْب؛ السابقة 
للنيب عليو الصبلة كالسبلـ فيهما مزيد اختصاص ٗبباشرة الرد  ﴾قل أٙباجوننا ُب هللا﴿

قولوا آمنا ﴿اليهود كالنصارل ألنو مبعوث إلرشادىم كزجرىم، كٝبع الضمّب على 
إعبلـ بشموؿ األمة ا٤بسلمة مع نبيها كتنويو بشأهنا إذ أهنا مكلفة ابلقياـ  ﴾ابهلل

ُب هللا  أٙباجوننا﴿ٝبع الضمائر ُب  ﴾قل﴿، فبعد أف أفرد الضمّب ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبدعوتو 
فانظر بدائع النظم ُب  ﴾كلنا أعمالنا كلكم أعملكم ك٫بن لو ٨بلصوفكىو ربنا كربكم 

كقالوا كونوا ﴿ىاتو اآلايت كدالئل إعجازىا...كقد بْب القرآف حقيقتهم بلساف ا٢باؿ 
 كينفركا ملتهم ُب الناس بوارغٌ يي  أف أرادكا ٤با ٝبيعان  ذلك قالوا  ﴾ىودان أك نصارل هتتدكا

 اليهود على العائدة الواك على مشتمل خربم كبلـ" قالوا"ألف  اإلسبلـ ملة عن
 كل قالو ما فصل ٍب إليهما العائد ابلضمّب اإلٝباؿ على الفريقْب فذكر كالنصارل

أف كل فريق يتظاىر بعداكتو  كا٤بقصودكالتفريق  لتخيّبكقد أفادت "أك" ا فريق
الفريقْب ككما أخرب  حاؿ من معلـوىو  كما احملكي كبلـ من "أك" فكلمة لآلخر
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إٔب اإلٲباف هبذا  ىميدعو  النظم ا١بليلك  م أكلياء بعض"بعضهقولو "تعأب عنهم ُب 
كىو  -الدين الواحد الذم أنزؿ إٔب إبراىيم كإ٠باعيل كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط 

كاألنبياء جعلهم هللا قدكة سلوكية  -دين اإلسبلـ الذم أنزؿ إلينا كأنزؿ إليهم 
ة ُب األرض، إذ كانوا أمناء كحيو، كألسنة أمره كهنيو، كسفراءه إٔب ك٭باذج تطبيقي

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء  »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخلقو، كُب الصحيحْب أف النيب 
أم ٙبكمهم األنبياء. كُب ٚبصيص موسى كعيسى  «كلما ىلك نيب خلفو نيب

سرائيل أشد ا٤بعا١بة لتقرير ابلذكر ما ال ٱبفى من الداللة على معا١بتهما بِب إ
ُب سياؽ قصة العهد  ﴾قولوا آمنا ابهلل كما أنزؿ إلينا﴿هللا. كقد كردت اآلية  كحدانية

بِب إ٠باعيل من  مع إبراىيم كقصة رفعو لقواعد البيت ا٢براـ مع إ٠باعيل ككراثة
كمن ﴿ادعاءات أىل الكتاب كأردؼ معٌرضان هبم  النظمقريش البيت ا٢براـ، ككشف 

كأكرد كصية يعقوب لبنيو مشّبان إٔب  ﴾يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسو
اي بِب إف هللا اصطفى لكم الدين فبل ٛبوتن إال كأنتم ﴿االستخبلؼ ُب البيت ا٢براـ 

 ما ىم عليو من دعول الباطل كالدعاء إليو كزعمهم أف ٍب ذكر تعأب ﴾مسلموف
كقالوا كونوا ىودا أك نصارل ﴿ا٥بداية ُب اتباعهم كاشفان حقيقة من خانوا الوصية 

كبعد كشف ىذه ا٤ببلبسات ٯبيء األمر اإل٥بي لبِب إسرائيل ابإلٲباف ٗبا  ﴾هتتدكا
ا آمنا ابهلل كما أنزؿ قولو ﴿جاءت بو الرساالت كلها على اختبلؼ شرائعها كفركعها 

ٍب تكرر األمر  ﴾...إلينا كما أنزؿ إٔب إبراىيم كإ٠باعيل كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط
أخرل ُب السورة الٍب تليها ُب سياؽ ا٤بيثاؽ الذم أخذه هللا على النبيْب ابإلٲباف 

 ربو من لو العظيم التعظيم ييظهركنصرتو ُب مشهد عجيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم  ابلسيد األعظم
لتؤمنن بو كلتنصرنو قاؿ ءأقررًب كأخذًب على ذلكم ﴿ مكانتو كعلو منزلتو رفيع كييبدم

قل آمنا ابهلل كما أنزؿ إصرم قالوا أقرران قاؿ فاشهدكا كأان معكم من الشاىدين...
كهللا عز  ﴾...كما أنزؿ على إبراىيم كإ٠باعيل كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط علينا

ككحدة الرسالة بْب أنبيائو كرسلو عليهم  وحدانيةالاآليتْب حقيقة  كجل يقرر ُب
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السبلـ ككحدة اإلنسانية ككحدة دين هللا ا٤بنزؿ إليها، كعيٌدم اإلنزاؿ ُب اآلية األكٔب 
ا٤بعنيْب3 العلٌو كالوصوؿ ٕبرؼ االنتهاء كُب اآلية الثانية ٕبرؼ االستعبلء لوجود 

ٍب  ﴾كما أكٌب موسى كعيسى﴿ٝبيعان، كقد خص هللا تعأب موسى كعيسى ابلذكر 
كما أكٌب النبيوف من رهبم ال نفرؽ بْب أحد منهم ك٫بن لو ﴿عٌمم ٝبيع النبيْب 

 على ٦بتمعوف ىم بل الدين أصوؿ ُب متفرقوف إهنم3 نقوؿ ال أم ﴾مسلموف
 ٢بكمو مستسلمْب هلل منقادين لكوننا بنبوهتم كإقراران اإلسبلـ، ىي الٍب األصوؿ

 من نفر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أتى3 قاؿ أنو عباس ابن عن الطربم اإلماـ ركل كأمره.
 أيب بن كآزار كزيد كخالد كعازر رافع أيب بن كرافع أخطب بن ايسر أبو فيهم اليهود

 كما إلينا أنزؿ كما ابهلل أؤمن3 فقاؿ الرسل من بو يؤمن عمن فسألوه كأشيع، آزار
 كما كعيسى موسى أكٌب كما كاألسباط كيعقوب كإسحاؽ كإ٠باعيل إبراىيم إٔب أنزؿ
 عيسى ذكر فلما. مسلموف لو ك٫بن منهم أحد بْب نفرؽ ال رهبم من النبيوف أكٌب

 النبيْب بْب كالتفريق. بو آمن ٗبن نؤمن كال بعيسى نؤمن ال3 كقالوا نبوتو جحدكا
اي دمحم أخرب٘ب كُب ا٢بديث عند النسائي3 قاؿ3  تعأب، هللا كبْب بينهم التفريق يستلـز

 ىذا كُب« كتؤمن ابلقدر كالنبيْباإلٲباف ابهلل كمبلئكتو كالكتاب »قاؿ3 ما اإلٲباف؟ 
كأضلوا أتباعهم عن  النبيْب بْب كفرٌقوا الدين فرٌقوا الذين الكتاب أبىل تعريض

كٝبعي  !أىل اإلٲباف كالعرفاف أهنم كزعمواكرسلو  هللا بْب فرٌقواك  بعضهماإلٲباف ب
إعبلـ بشموؿ األمة ا٤بسلمة مع نبيها إذ  ﴾قولوا آمنا ابهلل﴿الضمّب ُب اآلية األكٔب 

فيو مزيد  ﴾قل آمنا ابهلل﴿أهنا مكلفة ابلقياـ بدعوتو، كإفراد الضمّب ُب اآلية الثانية 
بتشريف هللا إايه حيث أيًمر أبف يتكلم عن نفسو كما يتكلم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاختصاص ابلنيب 

ا٤بلوؾ إجبلالن من هللا لقدر نبيو كحبيبو كمصطفاه، أم قل اي أكمل الرسل لليهود 
كالنصارل قوالن ُب توحيد الذات ككماالت األ٠باء كالصفات انشئان عن ٧بض 

 قليدات.النصح كاإلرشاد خاليان عن ا٤بكابرة كالعناد قالعان عرؽ الت
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 عائد قالوا ُب الضمّب ﴾يؤمنوف ما فقليبل بكفرىم هللا لعنهم بلف كقالوا قلوبنا غل﴿
 البينات ٥بم كظهرت ا٢بجج عليهم قامت ٤با كدفعان  هبتان  ذلك قالوا إسرائيل بِب على

 ،البهيمية رتبة إٔب اإلنسانية رتبة عن نزلوا ا٤بعجزات ا٢بق مدافعة عن كأعجزهتم
 كىي شرعتهم كمنهاجهم من فيها ما على غلف قلوهبم أف3 ا٤بعُب يكوف أف كٰبتمل

 أف ا٤بغلف يصوف الذم كالغبلؼ فيها ما غّب إليها يصل أف ٛبنع كقوهتا لصبلبتها
كقالوا قلوبنا ُب أكنة ٩با تدعوان إليو ﴿ تقدـ ُب حكاية قو٥بمكما   بغّبه ما إليو يصل

 ىو الذم ابلطرد جازاىمأنو  تعأب أخربف ﴾كُب آذاننا كقر كمن بيننا كبينك حجاب
 ذكره ،كثّبان  كال قليبلن  يؤمنوف فما أم ﴾يؤمنوف ما فقليبل﴿ الكفر عن ا٤بتسبب اللعن

 ىذا مثل رأيت قلما 3يقولوف العرب من قـو لغة على ىذا 3كقاؿ نبارماأل ابن
 .مثلو رأيت ما يريدكف كىم الرجل

 كأنهم ال يعلمون!

هللا مصدؽ ٤با معهم نبذ فريق من الذين أكتوا الكتاب  ك٤با جاءىم رسوؿ من عند ﴿
أنو ٤با منَّ هللا على  الشاىداعلم أيها  ﴾كتاب هللا كراء ظهورىم كأهنم ال يعلموف

ع انطمس شهاب انر الكفر، ك٤ب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالربية بوصوؿ نوبة البعثة إٔب رسولنا ا٤بعظم 
صبلة كالسبلـ ما نقص من مكاـر األخبلؽ، شعاع نور الذكر، كًب بربكتو عليو ال

م العدؿ كالصبلح ُب اآلفاؽ، لكونو ٝبع ما تفرؽ ُب لكانتشر هبمتو احملمدية ع
إخوانو النبيْب كا٤برسلْب من ا٥بمم كالشيم كاألخبلؽ العلية الزكية، كاألكصاؼ 
ا٢بميدة ا٤برضية، فلم يبق خصلة ٧بمودة إال أكصل إليها كدؿ عليها، كٓب يَبؾ 
خصلة مذمومة إال هنى عنها كحذر منها، كٝبعت شرعتو الطاىرة شتات األحكاـ 

كعلم الصا٢بة، فصارت ٘بارة ا٣بلق بربكة رسالتو رإبة، كسرل سر خبلفتو ُب العوآب 
كأعدؿ حاكم عن  ،الثقبلف أنو عليو الصبلة كالسبلـ أشرؼ انئب عن الربوبية

نسا٘ب من التكرمة عند هللا كأدركت األلوىية، فإذا فهمت ذلك علمت ما للنوع اإل
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أف أشرؼ أنواع ا٣بلق اإلنساف، كأعلى مراتب اإلنساف خبلفة هللا، كأعلى مراتب 
خبلفة هللا الرسالة، كأعلى مراتب الرسالة مرتبة أكٕب العـز من الرسل عليهم الصبلة 

ذكران  كالسبلـ، كأعلى مراتبهم كأٝبعها دعوة كأعظمها شرفان كأجلها قدران كأرفعها
صلى هللا كأطو٥با سنامان كأمشخها مقامان الرسالة احملمدية الٍب اختص هبا سيد الربية 

كىو ختم  ،كمفتاح ابب سعادة الدنيا كاآلخرة ،فهو قطب الدائرة عليو كآلو كسلم
ك٧بل اإلفشاء كالكتم، فكماؿ غّبه كماؿ عن نقص ككمالو كماؿ عن   ،ا٣بتم

ت بو نبوة التشريع كقد أرسل ككاف نبيان كآدـ بْب كماؿ، أكٌب جوامع الكلم كانقطع
 ة، فجميع الرساالتشرائط الرسالإال بعد ٙبصيل  رسوالن ا٤باء كالطْب، كغّبه ما كاف 

كقد تبْب لك أف اإلنساف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنبوتو ككاليتو رسالتو ك كالوالايت مندرجة ُب  كالنبوات
كىو رسوؿ هللا إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٜبرة العآب كأف عْب اإلنساف كعْب إنسانو رسولنا ا٤بعظم 

٤با كانت رسالتو الرسالة ا١بامعة،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، فًمن ذلك ييعلم لديك أنو ا٣بلق كافة
 كتعاموا ك٘باىلوا كتغافلوا عنوارل حسدتو اليهود كالنص كشريعتو الشريعة الناسخة،

كأخبلقو  السنية كنعوتو  البهية ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٤بخرب أبكصافو -كنبذكا كتاب هللا كتصا٩بوا 
 فيقاؿ القيامة يـو ىؤالء ٯبيئوفك كراء ظهورىم!  -العلية  الرضية كأنواره ا١بلية كمراتبو

 الدنيا، ُب فيو نبذتو الذم ا٤بوضع من أم ظهرؾ كراء من كتابك خذ3 منهم للواحد
 ُب كما كالرسوؿ الكتاب ىنا كذكرى  كاإلٮباؿ، للكتماف ٛبثيل3 الظهور كراء كالنبذ
 فلما3 يقاؿ أف عن عدؿ كقد ىناؾ، طواه ٗبا ىنا صرح أنو غّب السابقة اآلية

 الذم كالرسوؿ الكتاب فيشمل أمشل، اللفظ ليكوف هللا عند من كتاب جاءىم
 ألجل مىن دكف ا٤بوصولة ٗبا التعبّب ككقع رسوؿ، مع إال كتاب ٯبيء ال فإنو بو جاء
لقرآف ابلصفة أف بِب إسرائيل عرفوا ا -كهللا أعلم  -كا٤بقصود  الشموؿ، ىذا

ك٤با جاءىم كتاب من عند ﴿ ُب اآلية ا٤بتقدمة كما حكى تعأب  ا٤بتحققة ككفركا بو
يستفتحوف على الذين كفركا فلما جاءىم ما هللا مصدؽ ٤با معهم ككانوا من قبل 
 الكتاب هبذا يستفتحوف قبل من كانواأم   ﴾عرفوا كفركا بو فلعنة هللا على الكافرين
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كاآلية معطوفة  الكفار، من حو٥بم من على بو كيفتخركف عليو ينزؿ ٗبن كيستنصركف
خ فإهنم لو لقصد الزايدة ُب اإل٫باء عليهم ابلتوبي ﴾كقالوا قلوبنا غلف﴿على ٝبلة 

أعرضوا عنو إعراضان ٦بردان عن األدلة لكاف ُب إعراضهم معذرة ما، كلكنهم أعرضوا 
 ٤با ٍب، كابلرسوؿ الذم جاء بو فإنو ال ٯبيء كتاب إال مع رسوؿ ككفركا ابلكتاب

 التكذيب كأظهركا عليهم ذلك عظم عليو السبلـ إ٠باعيل نسل من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف
ألمرين3 األكؿ3 بو كيفرىم ف .ا٣بذالف منتهى كىذا الرايسة على كخوفان  حسدان  ككفركا

أف ا٢بارث بن على ٫بو ما كرد ُب دالئل النبوة للبيهقي  لكونو من بِب إ٠باعيل
3 يقوؿ ا٢بقيق أيب بن سبلـ رافع أاب لسمعت أشهد»عوؼ قاؿ لعيينة بن حصن3 

 ال كيهود مرسل نيب كىو ىاركف بِب من خرجت حيث النبوة على دمحمان  ٫بسد إان
 قلت3 ا٢بارث قاؿ ٖبيرب كآخر بيثرب كاحد3 ٕبافذً  منو كلنا ىذا على تطاكعِب

 أف أحب كما موسى على أنزلت الٍب كالتوارة نعم3 قاؿ ؟ٝبيعان  األرض ٲبلك3 لسبلـ
عاىم إليو من إفراد هللا اآلخر كىو األىم3 ما دكاألمر  «فيو بقوٕب يهود تعلم

كآتمركا على قتلو، ككل نيب يتبع عليو السبلـ ، ك٥بذا األمر عادكا عيسى ابلوحدانية
أىواءىم فهو ميرٌحب بو كإال فالدسائس ا٤باكرة الٍب يتقنوهنا، ك٤با عجزكا عن 
مناصبتنا العداء جهرة ُب ميادين القتاؿ دخلوا ُب ديننا كتسموا ابسم نبينا مؤملْب  

نبو على أف ٤بواعيد الشيطاف مستنجزة، كالقرآف ي كرة على اإلسبلـ ٦بهزه كنصرة
كإخفاء ىذه ككفر ابلتوحيد يعِب كفر ابلكتاب كلو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لسيد األعظماب الكفر

 صاحب قاؿ حها يعِب طرح  الكتاب كلو!كطر  -الٍب ىي أساس الدين  -ا٤بسألة 
 كلد من الرسوؿ ببعثة البشارة من فيها كما التوراة يعلموف  ال  كأهنم 3 ويرنكالت التحرير
، كإف شئت قلت3 عنادان  يتجاىلوف كلكن رصْب بو علمهم أف . اىػ. كا٤برادإ٠باعيل
 ذلك على ٞبلهم كإ٭با كعنادان  بغيان  اب٢باؿ عا٤بْب خفية كنبذكه ظاىران  بو ٛبسكوا

 مشتمبلن  كاإل٪بيل التوراة ُب كصفو جاءكقد  !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٤بعظم الرسوؿ عداكةحسد ك 
ما خصو ك  كالنسب كا٣بلقة كالصفة كا٤بكاف الزماف بتعيْب كذلك التاـ التفصيل على
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كاألكصاؼ  ا٤برضيةكاحملاسن ا٢بظية  كا٤بنازؿ السنية كا٤براتب  العلية هللا من األخبلؽ
 كذكاهتم أبنائهم أبشخاص بو جاء ما كصحة برسولو علمهم تعأب شٌبو كقد البهية
 بو معرفتهم فكذا بغّبه عنده ىو يشتبو ال معرفة ابنو شخص يعرؼ األب أف فكما
 من يكن ٓب3 قالت أهنا حيي بنت صفية عن، فقد ركل البيهقي ُب الدالئل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 إال إليهما أىش ٥بما كلد مع قط ألقهما ٓب مِب إليهما أحب أحد كعمي أيب كلد

 إليو غدا عوؼ بن عمرك بِب قرية نزؿ قباء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قدـ فلما دكنو أخذا٘ب
 الشمس مغيب مع إال جاءاان ما فوهللا مغلسْب أخطب بن ايسر أبو كعمي أيب

 أصنع كنت كما إليهما فهششت ا٥بويُب ٲبشياف ساقطْب كسبلنْب فاترين فجاءاان
3 قاؿ ىو؟ أىو3 أليب يقوؿ ايسر أاب عمي فسمعت منهما كاحد إٕب نظر ما فوهللا
منو؟  نفسك ُب فماذا3 قاؿ كهللا، نعم3 فقاؿ كصفتو؟ بعينو تعرفو 3قاؿ ،كهللا نعم
 إال سنة أحد أمات ما أبنو جارية هللا سنة كانت ك٤با. بقيت ما كهللا عداكتو 3قاؿ
 ككتماهنم صفة و تعأبلكبلم نبذىم أعقبهم بدعة يده على أحيا أبف خذالنو ُب زاد

أخذىم ابألابطيل ك  األعداء أعدل ىم الذين الشياطْب كبلـ على إقبا٥بم رسولو
 كقهرىا البشرية إضبلؿ من أغراضهم كتنفيذالشياطْب مع هللا  إشراكهمك  كالسحر

مىثىلهم ُب ذلك كمثل الشيطاف ا٤بارد ! كاستعبادىا كإرىاقها كالشرؾ الكفر على
الساحر بطقوس كفرية شركية الذم يعرض على الساحر خدماتو مقابل قياـ 

فيحقق ا٤بارد ىدفو ا٤بزدكج، فهو من جهة يدفع الساحرى إٔب الكفر، كمن جهة 
أخرل يستعملو ُب إيذاء من سلطو عليهم من البشر، كيظن الساحر أنو ىو من 
يستخدـ ا٤بارد كا٢بقيقة أنو ىو ا٤بستعمل! كىذا السحر كالشرؾ ٨بالف لرسائلهم 

 ن ذلك!كفتاكاىم الٍب تنهى ع



556 
 

 يعلمون الناس السحر

 الشياطْب كلكن سليماف كفر كما سليماف ملك على الشياطْب تتلو ما كاتبعوا﴿
 كما كماركت ىاركت ببابل ا٤بلكْب على أنزؿ كما السحر الناس يعلموف كفركا

 بو يفرقوف ما منهما فيتعلموف تكفر فبل فتنة ٫بن إ٭با يقوال حٌب أحد من يعلماف
 كال يضرىم ما كيتعلموف هللا إبذف إال أحد من بو بضارين ىم كما كزكجو ا٤برء بْب

 بو شركا ما كلبئس خبلؽ من اآلخرة ُب لو ما اشَباه ٤بن علموا كلقد ينفعهم
معُب اآلية متفرع على ما تقدـ من نبذ بِب إسرائيل  ﴾يعلموف كانوا لو أنفسهم

هم للهلكة كابعوىا ٗبا الكتاب، حيث نبذكا كتاب هللا كراء ظهورًىم كعرَّضوا أنفس
 فيو كيدخل -سليماف  ملك على الشياطْب تفَبيو ما  تباران، كاتَّبعواال يزيدىم إال

أف قواـ ملك  لساهنم على مكذكبة دعاكل من بو الناس يضللوف - كالكتاب النبوة
 يعلمو كاف الذم السحر طريق عن رسخَّ  ما رسخَّ  كأنو سليماف كاف ابلسحر

 كتقريب الريح كا١بن كاإلنس كالطّب من استسخار ميلكو العظيمنسبوا ف كيستخدمو
 كما﴿ ساحران  كاف أبنو عنو القرآف فنفى إٔب السحر العجماكات كتكليم ا٤بتباعدات

 كعصمتو نزاىتو إبثبات تعجيبلن  األىم ألنو سليماف كفر نفي كقدـ ﴾سليماف كفر
 إٔب نسبو من ٗبنزلة صاركا كفران  السحر كاف ك٤با السحر إٔب نسبوه القـو ألف

 الشياطْب كلكن﴿ للشياطْب أثبتوك  كفران  كاستخدامو السحرا٤بؤب  جعلكقد ! الكفر
 تتبع فالفرية تبعو إذا الشيء الشيء تبل من3 يتلونو ﴾السحر الناس يعلموف كفركا
 تقولوىا قولة كليست الشياطْب افَباءات من متتالية سلسلة فهي النهاية إٔب الفرية
 التقوؿ من بدالن  ابلتبلكة التعبّب جاء ىذا أجل من عليو السبلـ لسانو على

ما أينزؿ على ا٤بلكْب سبوا كذلك ملك سليماف إٔب السحر ننسبوا ككما ، كاالفَباء
! كأخذكا يوٌقركف ُب قلوب الناس كأشركوا الشياطْب مع هللا ُب حكمو إٔب السحر

كإخضاعهم ٙبت حكمهم اب٤بكائد حقية ما كضعوه ٥بم من ا٤بلة لتطويعهم كإرىاهبم 
 كاألخوة الصداقة آصرةكالتفرقة بْب طرُب  كإلقاء العداكات بينهم كسفك دمائهم
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كىنا تظهر مقدرة السحرة الفكرية كتكثر  على قاعدة3 فٌرؽ تسد. كتفاريعهما
أضرارىم كأخطارىم على الناس كجرأهتم عليهم بتسخّبىم، كإزىاؽ النفوس الٍب 

أكامرىم، ككاف كرباء اببل قد اتبعوا الشيطاف كاٚبذكا السحر تعاصت عن امتثاؿ 
كسيلة لتسخّب العامة ٥بم ٍب تطلعوا منو إٔب أتسيس دكلة ٙبكم األرض كزعموا أهنم 
مَبٝبوف عن هللا كانطقوف إبرادتو فحدث فساد عظيم كعمت الضبللة، فأراد هللا 

كت لكشف خفااي على معتاد حكمتو إنقاذ ا٣بلق من ذلك فأرسل ىاركت كمار 
ركف هللا فكانوا ييسخًٌ  السحر كإبطالو ألف السحرة كانوا يزعموف أهنم على دين

تكذيب السحرة ذابن عن  فأراد هللا ما أمر هللا بو أف ٯبمعقوف رٌ كيف تباع كالعواـاأل
كاف ىذا العلم ٱبتلف ثبات الناس   ٤بٌا، ك يقاع الفرقة بْب أعدائو كأكليائوإك  مقاـ النبوة

فيو ٕبسب اختبلؼ رجاحة عقو٥بم كصربىم كمقدرهتم على فهمو كاستيعابو كحسن 
ا٤بخارج منو كاف من لوازمو االبتبلء كاالختبار فكاف ذلك من ا٤بعا٘ب الٍب يكُب 

عي ابلفتنة عنها كثّبان، فكاف ا٤بلكاف يبيناف للمتعلم خطورة العلم ا٤بنزؿ عليهما كالدا
إٔب ا٣بّب كأنو رٗبا يظهر كأنو سحر كفتنة كشٌر، فيقوالف3 ال تكفر بو كال تنسبو 

 ف لك خداع السحرة كاندفعت الفتنةفإنك إذا ٙبققت فيو انكش حر الشياطْبلس
3 قاؿ عباس ابن عنركل اإلماـ النسائي ُب السنن  .ا٢باؿ صبلح إٔبكرجع الناس 

 كاف األعظم االسم يعلم ككاف السبلـ عليو داكد بن سليماف كاتب آصف كاف
 مات فلما كرسيو ٙبت كيدفنو السبلـ عليو سليماف بو أيمره شيء كل يكتب

 ىذا3 فقالوا ككفر ككذب سحر من سطر كل بْب فكتبوا الشياطْب أخرجتو سليماف
 ككقف كسبوه كسفهاؤىم الناس جهاؿ فأكفره هبا سليماف يعمل كاف الذم

 الشياطْب تتلوا ما كاتبعوا﴿ كعز جل هللا أنزؿ حٌب يسبونو جها٥بم يزؿ فلم علماؤىم
يعلموف ﴿قولو معُب ك . ﴾كفركا الشياطْب كلكن سليماف كفر كما سليماف ملك على

يزيل ا٢بق عن  الذم السحرعلموف أكلياءىم أم أف الشياطْب يي  ﴾الناس السحر
٥بم كل ذم عقل ضعيف كذىن  عكيطوٌ  القلوب بكيقلٌ  األعياف يقلبموضعو ك 
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 تتلوا كما أم سليماف ملك على معطوؼ ﴾كما أنزؿ على ا٤بلكْب﴿ ، كقولوسخيف
كقولو  ،ىاركت كماركت ببابل ا٤بلكْب على أنزؿ ما علىتبلكة كذب  الشياطْب

 ذلك أف عليو هللا قضى قد من إالأم  ﴾كما ىم بضارين بو من أحد إال إبذف هللا﴿
 كال ضاره غّب ذلك فإف السحر مكركه من كحفظو ضره عنو هللا دفع من فأما يضره
 فخطبا ٪بد من رجبلف قًدـ أنو صح كقدكذلك يشمل سائر أنواع السحر  أذاه انئلو

 كبلمهما فشبو «لسحران  البياف من إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ لبياهنما الناس فعجب
 حق افيهالكتاب  أىل كعقائد !موضعو عن ا٢بق كإزالة التلبيس من فيو ٤با ابلسحر

ن مى ككذلك ا٤بناىج كاألفكار كاألحزاب كالفرؽ كاألىواء الٍب  شيطا٘ب سحر اكفيه
 مفرٌقته كأىل الكتاب ،كقع فيها كقع ُب حبائل الشيطاف فكاف لو عليو سلطاف

 للناس كاصار ف الغيبة مهب التكط الغفلة مطارح من مطرح كل ُب واوقعف األىواء
 مٔبنسه كالتحق مسلكه ُب ا٬برط مغٌيه ُب مهب اقتدل فمن فتنة كقادة أئمة ضبلؿ

 زيهم زم أىل اإلسبلـ، ك بتدليس دعول كإظهار كتلبيسقدمهم قدـ خداع فإف 
 تزؿ كٓبكا١بهاالت كالكفر كالشرؾ كالضبلالت  كالنفاؽ الرايء ىلأ سّبةكسّبهتم 

 كمن...دركات ا١بحيم ُب كيلقوهنم مبعهات من كفستهو ...يكالتلبيس التمويو عادهتم
 .عواره البصائر لذكم كظهر أستاره هتتكت مأابطيله إٔب اب١بنوح هتتك

 ﴾اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا كقولوا انظران كا٠بعوا كللكافرين عذاب أليم﴿

نْب ٝبيع أحوا٥بم من أعما٥بم كأقوا٥بم قصود خبيثة، كسبيل ا٤بؤم قصود األعداء ُب
طريق غّب طريقتهم، كمناسبة نزكؿ ىاتو اآلية  التحرز عن مشاهبتهم كاألخذ ُب

عقب اآلايت ا٤بتقدمة ُب السحر كما نشأ عن ذمو أف السحر راجع إٔب التمويو كأف 
كاف أذل الشخص بقوؿ أك فعل   ٤بٌامن ضركب السحر ٛبويو األلفاظ كالكلمات، ك 

ال يعلم مغزاٮبا كخطابو بلفظ يفيد معُبن كمقصود ا٤بتكلم منو أذلن، كل ذلك يرجع 
إٔب االكتفاء ابلنية كالتوجو ُب حصوؿ األذل، كاف ىذا شبيهان ببعض ضركب 
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السحر، كىذه ا٤بناسبة ىي موجب التعقيب ُب الذكر، كإ٭با فصلت ىذه اآلية عما 
الغرضْب ألف ىذه ُب أتديب ا٤بؤمنْب ٍب ٰبصل منو التعريض  قبلها الختبلؼ

ابليهود ُب نفاقهم كأذاىم كٙبريفهم الكبلـ عن مواضعو كاإلشعار ٥بم أبف كيدىم قد 
أطلع هللا عليو نبيو، كقد كانوا يعدكف تفطن ا٤بسحور للسحر يبطل أثره فأشبهو 

م الدينية ا٤بنافية ألصوؿ كصريح اآلايت قبلها ُب أحوا٥ب ،التفطن للنوااي ا٣ببيثة
كلمة تساكيها ُب ا٢بقيقة كاجملاز   ﴾راعنا﴿دينهم، كقد أبدؿ هللا ا٤بؤمنْب بقو٥بم 

كىذا من أبدع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكا٤بقصود من غّب أف يتذرع هبا الكفار ألذل النيب  ﴾انظران﴿
وف ابلدين حْب ئأىل خداع كسخرية كاستهزاء، يستهز كاليهود  كهللا أعلم. الببلغة

يظهركف قوالن حسنان كيبطنوف خبلفو، كيقلبوف ا٢بقائق عرب رسائلهم ٍب عرب إعبلمهم 
فيلعبوف ُب الصورة كالكلمة كاإلخراج كٰبسموف ا٤بعارؾ قبل أف ٙبسمها البنادؽ 

كمسرحية ٛبوز  5211كخدعة أكتوبر   ُب مبارايهتم السياسية صنعواعلى ٫بو ما 
يصنعوف البطوالت ٍب يقاتلوهنا! ينسجوف  9115كأحداث سبتمرب  9111

الشبكات ٍب ينقضوهنا أنكااث! يبنوف األصناـ ٍب يهدموهنا! يريدكف تغسيل الدـ 
، عليهم كجوهه أراؽ النفاؽ ... معا٤بها كأضاع األنوٍؼ! كىذه الطريق  النٍجس ابلدـً

يلة. ال يسلكها إال السفهاء، كىي تشي بسوء األدب كا٫بطاط السلوؾ كخسة الوس
عن أنس هنع هللا يضر أف عبد هللا بن سبلـ ٤با أسلم قاؿ3 ُب صحيحو ركل اإلماـ البخارم 

اي رسوؿ هللا إف اليهود قـو هبت فاسأ٥بم عِب قبل أف يعلموا إبسبلمي، فجاءت 
قالوا3 خّبان كابن  «أم رجل عبد هللا بن سبلـ فيكم؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاليهود فقاؿ النيب 

 «أرأيتم إف أسلم عبد هللا بن سبلـ؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخّبان كأفضلنا كابن أفضلنا، فقاؿ النيب 
قالوا3 أعاذه هللا من ذلك، فأعاد عليهم، فقالوا مثل ذلك، فخرج إليهم عبد هللا 

شر ان كابن شران  فقاؿ3 أشهد أٍف ال إلو إال هللا كأشهد أف دمحمان رسوؿ هللا، قالوا3
 كتنٌقصوه، قاؿ3 ىذا كنت أخاؼ اي رسوؿ هللا...



561 
 

كقالت اليهود ليست النصارل على شيء كقالت النصارل ليست اليهود على ﴿
أيها اعلٍم  ﴾شيء كىم يتلوف الكتاب كذلك قاؿ الذين ال يعلموف مثل قو٥بم

كقالوا لن يدخل ا١بنة ﴿اب١بنة ُب قولو  اختصاصهم دعول ذكر ٤بٌاأنو تعأب الشاىد 
  لآلخر عاداتو كتضليلوٗب يتظاىركبلن من الفريقْب   فكأ ﴾إال من كاف ىودان أك نصارل

 ا٤بخالف رمي كأف دأهبم اجملازفة أف مبينان ُب ىذه اآلية أكَّد ذلك  ه "أك"كما تفيد
 الفتنة إلاثرة ابلضبلؿ ا٤بخالفْب يرموف فهم فيهم قدٲبة شنشنة ضاؿ أبنو ٥بم

كفساد  صنيعهمكحكى سوء  ككيدىم كخبثهم مكرىم علىسبحانو كنٌبو  كاالقتتاؿ
كقوؿ كل فريق منهم ُب  الدينية شرائعتسامهم لؤلدكار السياسية كالكيفية اقك طريقتهم 

 الدين كإشاعة الكاثوليكي، الدين معاداة يعِب الربكتستانٍب الدين فإشاعة !اآلخر
 ،داينة أحبارىم أقاـ كإذا! كىلم جران...األرثوذكسي الدين معاداة يعِب الكاثوليكي

 حرب بشن أحبارىم قاـ ،ةفرق ملوكهم أقاـ كإذا ،عليها حرب بشن ملوكهم قاـ
كىذا نظّب ما حكاه هللا  !اإلطبلؽ على فهم شيءيي  كال األمر ٱبتلط ٕبيث ،عليها

 فرقة كل أف ٚباصمهمسبحانو عن قـو صاّب بقولو "فإذا ىم فريقاف ٱبتصموف" ك 
 أتملنا كلو تدعي أف ا٢بق معها كتعادم األخرل كتقوؿ3 إهنا ليست على شيء!

ن بدينهم كانتظم ُب اليهود كالنصارل كمن تبعهم كتديٌ  ُب الثنائية  ىذه لوجدان الواقع
سفوؿ  سياستهم ُب ٝبيع الدكؿ كاألحزاب...ٍب عجب سبحانو من أىل الكتاب

أم قالوا ذلك  ﴾كىم يتلوف الكتاب﴿ا٥بم فقاؿ أعما٥بم كأفعا٥بم كقبح أقوا٥بم كأحو 
إذ الكتاب انطق كىم عا٤بوف ٗبا ُب الكتاب كىذا نعي عليهم ُب مقالتهم تلك 

تعأب ٍب بٌْب  .يلعنو كالقرآف للقرآف اتؿو  ريب3 مالك بن أنس قاؿ !ٖببلؼ ما يقولونو
كذلك ﴿ فقاؿ لذين تدينوا بدينهما كضعف أحبلـ مقلديهم اسَبكاؾ عقوؿ أتباعهم

ككقع  !األتباع ا١بهلة قالوا مثل قو٥بم أم أف ﴾قاؿ الذين ال يعلموف مثل قو٥بم
 دماء بعضبعضهم  كسفكاضطهادان فظيعان  بعضان  األتباع فريسة الضطهاد بعضهم

 قيتل فيها قسوة عجيبةك  فظيعة كحشية بصورة بينهم الدموية ا٢بركب رحىكدارت 
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 أسرار، خلقو  ُب  كهلل  ،كببلد شاسعات ،كخربت بطاح كاسعات األلوؼ ألوؼ
 يشاء ما ٱبلق كىو سبحانو األقدار، ٦بارم كتذللها كالنهار، الليل دكائر هبا تتصرؼ
كشف سبحانو خفااي أىل الكتاب   ٤بٌاك  .القرار يستقر كإليو ا٢بكم كلو  كٱبتار،

قبلة  إٔب مشّبان هللا  ديناف فساد طريقتهم ُب الصد عن كفضىحى مكرىم أتبع ذلك ببي
كمن أظلم ٩بن منع مساجد ﴿فقاؿ  الذم جعلو معلمان لتوحيدهبيتو ا٤بساجد كىو 

هللا أف يذكر فيها ا٠بو كسعى ُب خراهبا أكلئك ما كاف ٥بم أف يدخلوىا إال خائفْب 
 ﴾يذكر فيها ا٠بو﴿كا٤براد من قولو  ﴾٥بم ُب الدنيا خزم ك٥بم ُب اآلخرة عذاب عظيم

، كا٤بعُب أنو ال أحد أظلم ٩بن حاؿ بينها كبْب كهللا أعلم ا٠بوأم ييعظم كيوٌحد فيها 
تبعيتها ٢بكم كسلطاف اإلسبلـ كسعى ُب خراهبا، كالشرؾ أعظم أنواع الظلم كأشد 
صور ا٣براب، كال شيء أجلب لغضب هللا تعأب من اإلشراؾ كما ال شيء أدخل 

ا٣بطاب كاستدار  ُب مرضاتو من توحيده عز كجل. ٍب التفت من ضمّب الغيبة إٔب
كهلل ا٤بشرؽ كا٤بغرب فأينما ﴿الكبلـ على سبيل التهديد كاإليعاد كاإلبراؽ كاإلرعاد 

كا٤بعُب أف ىؤالء الذين ظلموا ٗبنع مساجدم  ﴾تولوا فثم كجو هللا إف هللا كاسع عليم
أف يذكر فيها ا٠بي كسعوا ُب خراهبا أكلئك ٥بم كذا ككذا ٍب إهنم أينما كلوا ىاربْب 

 عليم هبم ال ٱبفى عليَّ كعن سلطا٘ب فإف سلطا٘ب يلحقهم كقدرٌب تسبقهم كأان عِب
. قاؿ3 قبلة هللا كركل اإلماـ الطربم عن ٦باىد "فثم كجو هللا" ، قالو الفخر.مكاهنم

، قاؿ3 تستقبلوهنا قبلة فلكم كنتم حيثمامن طريق آخر عن ٦باىد قاؿ3  كُب ركاية
م ُب األرض كىو الذم قاـ عليو سلطاهنٍب كشف تعأب عن األصل الكعبة. 
 كذلك ٤بولوديةوؿ ابلولدية يلزمو القوؿ ابكالق ﴾كقالوا اٚبذ هللا كلدا﴿لعبادة ابإشراكهم 

 ىو كاالبن الثالوث، من األكؿ األقنـو ىو األب يقولوف أهنم كتبهم تضمنتو ما على
 الصادر الثالث ىو القدس كركح لو، ابألزلية مساكاين  أزليان  صدكران  منو الصادر الثا٘ب

 عنو ا٤بولوديةالولدية ك  نفيب ﴾يولد كٓب يلد ٓب﴿كلذلك جاءت اآلية  كذلك، عنهما
ابلتنبيو على سبحانو أردؼ  ،الكتاب أىل مقاالت على العطف كاف ك٤با. سبحانو
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ميضرابن عما تقتضيو  م منزًىان تعأب نفسو أببلغ صيغة مبطبلن ٤با زعموهبطبلف إشراكه
كقد أقاـ  ﴾سبحانو بل لو ما ُب السماكات كاألرض كل لو قانتوف﴿مقالتهم الباطلة 

سبحانو الدليل على اإلبطاؿ ٗبلكيتو تعأب جملموع العوآب العلوية كالسفلية...ك٤با  
كأظهرى زكرىم كبٌْب فجورىم كىتك  شرائعتعأب طريقتهم ُب اقتساـ ال كشف

ل ا٤بناسبة أف يذكر استكبارىم كعتوىم حكايةن لطرؼ آخر من أستارىم، انسب ك
لوال يكلمنا هللا أك  كقاؿ الذين ال يعلموف﴿جهلهم ٗبا ٯبب هلل تعأب من التعظيم 

 أملوا حيث إٔب كاالستكبار العتو من بلغوا !صدقك على تدؿ حجةأم  ﴾أتتينا آية
 إٔب كا٤بكابرة العناد كمن !كا٤بلك الرسوؿ توسط غّب من اإل٥بية ا٤بفاكضة مرتبة نيل

 قبيل من ا١بباؿ صم ٥با ٚبر الٍب الباىرة البينات من آاتىم ما يعدكا ٓب حيث
 كالنهاايت ا٢بدكد عن الكفر ُب ٖبركجهم إيذاانن  العلم  بعدـ  كصفوا كإ٭با! اآلايت

 الغاية تلك ُب كاف إذا آية أتتيو أك هللا يكلمو أف طلب إذا الكتاب ُب ا١باىل فإف
قاؿ الذين من قبلهم مثل قو٥بم تشاهبت كذلك ﴿ الكتاب بعآب الظن فما الكفر من

أم كذلك قاؿ ا٤بستخلفوف الغابركف مثل قو٥بم! تشاهبت قلوهبم ُب القسوة  ﴾قلوهبم
 كالتعنت كالسخرية كاالستهزاء...

 تتبع حتى النصارى وال اليهود عنك ترضى ولن
 ملتهم

 من ال لوبى قً  من انزاحت قد العلة أف كبٌْب  اآلية من تقدـ ٗبا رسولوهللا تعأب  صربَّ  ٤با
 بلغ القـو أبف ذلك عقب بو التكذيب على الثبات ُب ٥بم عذر ال كأنو لهمبى قً 

 يتبع أف ذلك مع يريدكف أهنم كفرىم على كثباهتم ابطلهم ُب تشددىم ُب حا٥بم
 فيما ٥بم ا٤بوافقة منو يريدكف بل ف يكلمهم هللا أك أتتيهم آيةأب منو يرضوف كال ملتهم

 ا٣بطابك  موافقتهم من اليأس يوجب ما كشرح عداكهتم شدة بذلك فبٌْب  عليو ىم
 ما ٲبكن ال ا٤بخاطب ألفأمتو  منو ا٤بقصود أف إال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب ظاىران  كاف كإف
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 هللا من تنبيهان  كيكوفمنو  ذلك ٲبكن من إٔب ذلك فيصرؼ منو يقع أف بو خوطب
 إال رضاىم يقع كال اإلسبلـ من يظهركف ٗبا ٱبادعونكم كالنصارل اليهود أف على

 التأنيس قبلو قدـ أف بعد إٲباهنم من ا٤بؤيس الكبلـ ىذا جاء كقد ،ملتهم ابتباع
 كأًب الصلوات أفضل آلو كعلى عليو الكائنات كفخر الوجودات سيدل كالتسلية

 أف اآلية ىذه سبب أف كركم ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنبيو تعأب هللا كرامة من كىذا التسليمات
 خداعان  مدة بعد يتبعوه أف ككعدكه ا٥بدنة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من طلبوا كالنصارل اليهود
، خداعهم سر على كأطلعو عندىم ينفع ال ا٥بدنة إعطاء أف تعأب هللا فأعلمو منهم
 حرؼ بعد النافية ببل كالتصريح الفريقْب، ىذين شكيمة شدة لكماؿ بيافه  كفيو

من تظاىر كبل  لبياف ما أفادتو اآلم ا٤بتقدمة ﴾النصارل كال﴿ قولو ُب العطف
 ا٤بسلمْب عداكة على االتفاؽ مطلق على اتفاقهما لتقريرالفريقْب بعداكة اآلخر ك 

غّب ﴿ قولو كمن الوارد على ىذا الرعي عنهم، الرضى استحالة ُب كتساكيهما
 تعأب قولو ُب سيأٌب كماكفيٌسرت ا٤بلة ابلقبلة   ﴾ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب

 كما فيٌسرت ﴾سيقوؿ السفهاء من الناس ما كالىم عن قبلتهم الٍب كانوا عليها﴿
 عن الصادرةالباطلة  كآراءىم الزائغة كمناىجهم همشرائعأراد  ابلشرعة كا٤بنهاج

 كما عليهم كٲبليها للناس ييعٌلمها كاضعها ألف اب٤بلة عنها كعرٌب  ،مشتهياهتمك  أىوائهم
 خادعوا الذين لواضعيها كانقيادىم كطاعتهم ٥با الناس قبوؿ ابعتبار دينان  ٠بيت

 ٥بو ُب ىي الٍب ا٤بضلًٌلة كالرسائل كالفتاكل الكتب من منشورات عرب ا٤بؤمنْب
 كٝبعوا سطحية نتفان  كلفقوا العامة، أنظار لدل العلماء صور ُب ليىظهركا ا٢بديث
 كىذه كدينو هللا إٔب كنسبوىا أشاعوىا ٍب الصحيح العلم ٧بك على تثبت ال رسائل

 ألهنما ا٤بلة ككحدت كًنشًنشة عبدة الطاغوت! كا٣بنازير القردة إخوة نةنشً شً 
 التكلم بطريق قالوه كبلـ ٤بعُب حكاية ىذا إف ٍب كاحدة ملة كىو الكفر ٯبمعهما
 ٤بقالتهم ا١بواب طريقة على فإنو ﴾ا٥بدل ىو هللا ىدل إف قل﴿ سبحانو قولو ليطابقو

 تعأب هللا دين أبف فأجيبوا ضبلؿ خالفو ما كأف ا٥بدل ىو ا٤بلة من عليو ىم ما أبف
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 جهة من لو علم ال قسم3 قسماف كالنصارل كاليهود. الباطل ىو كدينكم ا٢بق ىو
 الكتاب أىل عليهم يقع ال3 ُب كتابو األـ الشافعي اإلماـ قاؿ كما كىؤالء كتاب

 كتاب لو كقسم. إسرائيل بِب نسب غّب كًمن الكتاب أىل غّب كانوا آابءىم أبف
 ا٥بول ألف ابألىواء مناىجهم عنتعأب  عربَّ  كقد. إسرائيل بنو كىم منو ا٢بق يعلم
 من جاءؾ الذم بعد أىواءىم اتبعت كلئن﴿فقاؿ  دليل عن ال شهوة عن انشئ رأم
 كعرب للملة الراجع ابلضمّب يؤت ٓب ك٥بذا ﴾نصّب كال كٕب من هللا من لك ما العلم
 ينقضها ال أهنا كاعتقدكا كضعوىا الٍب ا٤بناىج أىواؤىم فشملت الظاىر ابالسم عنها
ر !آخر شرع ، بضبلؿ كابلعلم ابلقرآف ىنا العلم كفيسًٌ  ىو القرآف أف كا٤بعُب القـو

 بضمّب ا١بملة كأتكيدي  الباطل، من أكثره ألف ا٥بدل من ليس عليو أنتم كما ا٥بدل
 ألهنا إليهم األىواء كأضاؼ كا٢بصر، االختصاص على يدؿٌ  ا١بزأين كتعريف الفصل
 ا١بمع صيغة كُب األىواء، أرابب3 البدع أصحاب ٠بي كلذلك كضبلالهتم، بدعهم

 ريكفٌ ينكر على بعض بل  بعضهم كأف ًفرىًقهم اختبلؼ كثرة إٔب إشارة ﴾أىواءىم﴿
 شيء عليو ىم ما كأف ابلضبلالت مشوبة مبدَّلة ملتهم أف يعِب كىذا بعضان بعضهم 

ؿ تلقائيان كالواقع يشهد أف مناىجهم كلما انطلقت ُب ٦بتمع ٙبوَّ  ككضعوه، حرفوه
م إٔب أحزاب متنافرة كطبقات متباغضة كطوائف متحاقدة تيفٌتت اجملتمع كىي تتوىٌ 

 كما التقليد بطبلف على يدؿ ﴾العلم من جاءؾ الذم بعد﴿ كقولو .قأهنا على ا٢ب
 بلوغ بعد إال من تبعهم من أىل القبلة علىحكاـ األ إجراء ٯبوز ال أنو على يدؿ
 .اب١بهل العذر بذلك فثبت أكالن  العلم

 فأكلئك بو يكفر كمن بو يؤمنوف أكلئك تبلكتو حق يتلونو الكتاب آتيناىم الذين﴿
 النصارل كال اليهود عنك ترضى كلن﴿ اآلية بْب اآلية ىذه موقع ﴾ا٣باسركف ىم

 كأ٘ب عليكم أنعمت الٍب نعمٍب اذكركا إسرائيل بِب اي﴿ كاآلية ﴾ملتهم تتبع حٌب
 ُب إسرائيل بِب كنصارل يهود عن الرمز ستور إزالة يقتضي ﴾العا٤بْب على فضلتكم

 الكنيست يهود أهنم أذىاهنا ُب طيبع الٍب التائهة البشرية هبا ٛبر مرحلة أخطر
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كا٤بعركة مع ىؤالء الد مىى ال شأف ٥با ابلعقائد كىي بعيدة عن  الفاتيكاف كنصارل
عآب الوحي كمن ٍب كاف غياب تشخيص بِب إسرائيل عاقبتو كخيمة قاصمة جسيمة 
أفضت إٔب إضبلؿ أمم كأجياؿ أبكملها فإف آاثر بِب إسرائيل ُب البشرية ىي بقدر 

 الغرار على كالسّب ا٤بطابقة ٙبرم تعِب كالتبلكة !!!ما أفرد ٥بم اإللو ُب بيانو كخطابو
 فإذا السامع، إفهاـ منو يراد الكبلـ فإف للناس كبيانو ا٤بتلوٌ  الكبلـ مقاصد بتتبع
 ٗبا العلم ىو التبلكة فحق غامضة، تبلكتو كانت قائلو أراده ما يبْب كٓب القارئ تبله
 تعريف ُب ﴾بو يؤمنوف أكلئك﴿ اإلشارة ابسم كجيء للناس، كبيانو كاتباعو ا٤بتلو ُب

 الٍب ا٤بتقدمة األكصاؼ أف على للتنبيو الضمّب دكف القرآف هللا آاتىم الذين ا٤بؤمنْب
 استدار ٍب للناس، كبيانو اتباعو تتضمن ابلكتاب اإلٲباف بواسطتها استحضركا

 ىم فأكلئك بو يكفر كمن﴿ العاقبة بسوء مقرعان  إسرائيل بِب كفرة مهددان  الكبلـ
 كيلصقوف همحلفائ إٔب ا٤بعركة يوٌجهوف العريقوف األعداء ىم كىا ﴾ا٣باسركف
 كلٌونوىا ا٤بعركة أعبلـ فغّبكا دفْب، نفوسهم ُب لغرض بشركائهم الكتاب نصوص

 ُب شاملة حرب إليقاد كتورية كمكر خبث ُب شٌب أعبلمان  عليها كرفعوا شٌب أبلواف
 ا٢بٍربى  كأحدثوا...احَبقوا هبا انران  أكقدكا ككلما...تنطفئ ال األرض من بقعة كل
دثي  فيهم  يستخدموف سبلح، عن يتورعوف كال سبلح كل يستخدموف...ا٢بىرىبي  ٰبى
 الكتاب ٙبريف ُب النشر كدكر اإلعبلـ كسائل من ٲبلكونو الذم ا٥بائل النفوذ ىذا
 ُب أمتنا من السذج كيستخدموف معانيو، تدكير كُب حقائقو ٛبييع كُب كجهتو عن

 اجملوس على اب٢برب يتظاىركا أف أحياانن  ا٤بكر هبم يبلغ كقد بعضان، بعضهم هنش
! البعيدة أىدافهم ٥بم ٰبققوف الذين حلفائهم أخلص عن ٛبامان  الشبهة ليبعدكا

ٛبامان كما حاربوا مذاىب السلف  فحاربوا آؿ البيت أبكذكبة نصرة آؿ البيت
 ألف كأىلو سبلـاإل تشويو عن أبدان  يكفوف الأبكذكبة نصرة مذىب السلف! 

 ...كالتمويو للخداع كلو يداركه أف من أضخم اإلسبلـ على حقدىم
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 ٤بٌا ألنوكهللا أعلم  ا٢براـ ا٤بسجد ا٤براد ﴾أحدا هللا مع تدعوا فبل هلل ا٤بساجد كأف﴿
 على كفرع ا٤بساجد ٝبيع كأنو جعل ٫بوه متوجهة قبلة كل فإف ا٤بساجد قبلة كاف

 ٥بم إلزاـ كىذا أحدا هللا مع يدعوا أف عن النهي هلل ا٤بساجد كوف اختصاص
 للصبلة بنيت الٍب ا٤بواضع كقيل ا٤براد اب٤بساجد3 .اب٤بوجب القوؿ بطريق ابلتوحيد
 ا٤بساجد كأف﴿ اآلية ُب قتادة عن الطربم اإلماـ أخرج .كالبيع الكنائس فيها كيدخل

 كنائسهم دخلوا إذا كالنصارل اليهود كانت قاؿ ﴾أحدا هللا مع تدعوا فبل هلل
كالكبلـ ُب اآلية متصل بقولو  .كحده هللا يوحد أف نبيو هللا فأمر ابهلل أشركوا كبيعهم

 نشرؾ لن أم ﴾كلدا كال صاحبة اٚبذ ما ربنا جد تعأب كأنو أحدا، بربنا نشرؾ كلن﴿
 التوحيد حقيقة أدركوا الذين ا٤بسلموف ا١بن كىم أحدا، كربوبيتو تعأب حكمو ُب

 لو فاستجابوا ا٢بق كعرفوا التأثر أشد ابلقرآف كأتثَّركا كالعبادة، ا٢بكم ُب هللا كأفردكا
 قاؿ، ٍب معاندين كال منو نفوسهم مس ٤با منكرين غّب اإلذعاف ىذا معلنْب مذعنْب
 كادكا يدعوه هللا عبد قاـ ٤با كأنو﴿ كاإلنس ا١بن من القاسطْب من معجبان  سبحانو
 تلٌبدكا اآل٥بة عبادهتم ُب للمشركْب ٨بالفان  هللا يوٌحد قاـ ٤بٌا أم ﴾لبدا عليو يكونوف

 قولو إٔب السامع نفس استشرفت ك٤با بو، جاء الذم ا٢بق ليبطلوا عليو كتظاىركا
 كال ريب أدعوا إ٭با قل﴿ بقولو ا١بواب استأنف ذلك، من عليو تراكموا ٤بن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 طفكعي أشرؾ بو أحدان ُب حكمو كعبادتو،  الغّبه ك  أدعو ال أم ﴾أحدا بو أشرؾ
 للعناية التشريك جملرد فعطفو يعطف ال أف كأصلو القصر، ٤بفهـو أتكيدان  عليو

 على القدرة من ئوترب   على يدؿ ما ٥بم يقوؿ أف تعأب أمره ٍب .ابإلببلغ ابستقبللو
 ٜبرتو الغي إذ الغي عن بو تعبّبان  للرشد مقاببلن  الضر كجعل إليهم شر أك خّب إيصاؿ
الصبلة  عليو ذاتو من ٲبلكو الأم  ﴾إ٘ب ال أملك لكم ضرا كال رشدا قل﴿ الضرر

 إليو ندعو ما ؾتري أي  3لو الواك٤با ق .إايه تعأب بتمليكو ذلك ٲبلك كاف كإف السبلـك 
 ك٤با ﴾إ٘ب لن ٯبّب٘ب من هللا أحد كلن أجد من دكنو ملتحدا قل﴿ لو قيل ٪بّبؾ، ك٫بن
 رتبتو شريف دكف الٍب الرتب ككانت فيو مثنوية ال شيء ىذا أف ا٤بعلـو من كاف
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 كحقيقها شرفها حكم لو يليها ما ككاف ا٤بطلق العلو من لو ٤با جدان  كثّبة سبحانو
أردؼ ذلك  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٍب خلفاءه ا٤ببلغْب عنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسوؿ األعظم  ذلك أكؿ ككاف

 ٯبّب٘ب  لن أم منقطع استثناء ىو 3ا٢بسن قاؿ ﴾ببلغا من هللا كرساالتوإال ﴿بقولو 
 هللا إجارة سبب ىو إذ مستعارة للببلغ كاإلجارة. بذلك رٞبِب بلغت إف لكن أحد
 لكن أحد ُب ٯبّب٘ب  لن أم متصل استثناء ىو3 ا٤بعُب ىذا على كقيل ،كرٞبتو تعأب

 على نصبو فيجوز هللا فيجّب٘ب كأطيع أبلغ أف إال بو كأعتصم إليو أميل شيئان  أجد ٓب
 خرجو البدؿ كعلى نفيان  قبلو ما ألف الوجو كىو البدؿ كعلى ملتحدان  من االستثناء

 أجد كٓب3 يقل ٓب ألنو منقطع االستثناء ىذا3 الرازم هللا عبد أبو كقاؿ ،الزجاج
 دكنو من" قولو ٙبت داخبلن  يكوف ال هللا من كالببلغ "دكنو من" قاؿ بل ملتحدان 
 .كتوفيقو كإبعانتو هللا من يكوف بل هللا دكف من يكوف ال ألنو "ملتحدا

 واقتلوهم حيث ثقفتموهم

أعقب ابلنهي عن أكل أمواؿ الناس  رمضاف شهر ُب شرعوما  بياف سبحانو أًب ٤با
 كتدلوا ابلباطل بينكم أموالكم أتكلوا كال﴿ فقاؿ ا٢بكاـ ابلباطل كبياف بعض أحواؿ

 إرساؿ3 اإلدالءك  ﴾تعلموف كأنتم ابإلٍب الناس أمواؿ من فريقا لتأكلوا ا٢بكاـ إٔب هبا
عن الدخوؿ ُب نظامهم  هني اآلية كُب ،الشيء إٔب للتوصل كاستعّب البئر ُب الدلو

اب٢بج كالعمرة أم األمواؿ الٍب تؤخذ من ا٢بجاج  ا٤بتعلقالربوم كنظاـ التأشّبات 
 ا٢بقائق كجحد كالغصوب ا٣بداع اآلية ُب كيدخل! كما يرشد إليو ا٤بقاـ  كا٤بعتمرين

 - ُب أىل الكتاب كاردة اآلية إذ كخلط الصدؽ ابلكذب كلبس ا٢بق ابلباطل
 الَبتيب سوء حصوؿ يوجب كما بعدىا قبلها ٗبا ٥با تعلق ال قصة على اآلية ٞبلك 

 األىلةأحواؿ سبحانو ببياف أردؼ ٍب  - عنو منزه هللا ككبلـ تعأب هللا كبلـ ُب
 مقبحان  تعأب فقاؿ ا٤بتعلقة ٗبا قبلها من أحكاـ الصـو كما بعدىا من أحكاـ ا٢بج

 مواقيت ىي قل األىلة عن يسألونك﴿ ٨بادعتهم على منبهان  أفعاؿ أىل الكتاب
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 كأتوا اتقى من الرب كلكن ظهورىا من البيوت أتتوا أبف الرب كليس كا٢بج للناس
 السؤاؿ ىذا كراىة على قاـا٤ب دؿك  ﴾تفلحوف لعلكم هللا كاتقوا أبواهبا من البيوت
 أك ٧بنة شرب أك فتنة ألبس ٩با يكوف سؤاؿ فيو يقع ما أكثر أف ا٢برإب كذكر

 قبلكم من الذين أىلك فإ٭با تركتكم ما ذرك٘ب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ كلذلك بعقوبة أعقب
 بو أمرتكم كما فانتهوا عنو هنيتكم ما كلكن أنبيائهم، على كاختبلفهم سؤا٥بم كثرة
 الناس ليعلم كاألىلة مواقيت للناس كا٢بجركاه اإلماـ أٞبد.  «استطعتم ما منو فأتوا

 الواجب ٨بالفة ظهورىا من البيوت إتيافك ، كاإلفطار كالصـو كالعمرة ا٢بج أكقات
إ٭با ﴿ ا٢ببلؿ ا٤بفسر بقولو كٙبرٙب ا٢براـ أشهر كاستحبلؿ ا٢بجأىلة رمضاف ك  ُب

ل بو الذين كفركا ٰبلونو عاما كٰبرمونو عاما ليواطئوا عدة يض النسيء زايدة ُب الكفر
إتياف  أشهر الصـو كا٢بجالتقدٙب كالتأخّب ُب فإف  ﴾ما حـر هللا فيحلوا ما حـر هللا

 من يفعلونو كانوا ما إٔب إشارة ىذا أف3 مسلم أيب كعن...للبيوت من ظهورىا
 ٤بخالفتهم مثبلن  ظهورىا من البيوت إتياف فذكر كقتو غّب ُب ا٢بج يقع ككاف النسيء
 أيكلوا ال أف عليهم ككتب فرمضا عليهم كتبكركم أنو  . كشهوره ا٢بج ُب الواجب

 رمضاف صياـ عليهم فاشتد رمضاف شهر ُب ينكحوا كال النـو بعد يشربوا كال
 يومان  عشرين نزيد3 كقالوا كالصيف الشتاء بْب الفصل ُب صيامان  فجعلوا فاجتمعوا

 كاف حٌب الكتاب أىل ُب كانت النساءة أف على يدؿ كىذا. صنعنا ما هبا رنكفٌ 
 كاألخواف حفص قرأكُب لفظة "يضل" ثبلث قراءات3  ،كاف ما قريش أمر من

أىل  أف3 كمعناه فاعلو يسم ٓب الذم ا٤بفعوؿ على الضاد كفتح الياء بضم كخلف
 بو هللا  لضً يي   معُب على الضاد ككسر الياء بضم يعقوب كقرأ ،الكتاب يضلوف غّبىم

 أم الذين كفركا لضً يى على معُب الضاد  ككسر الياء بفتح الباقوفقرأ ك  كفركا،  الذين 
أىل  يعم فلفظ اآليةيفعلوف  ٗبا الضبلؿ ُب يقعوفأك بو  الضبلؿ يكتسبوفأهنم 

 ألف قصداين  دخوالن  العاـ ىذا ُب داخلوف أىل الكتاب لكن كأتباعهم الكتاب
ٰبلونو عاما كٰبرمونو "ؿ كقد اختّب ا٤بضارع ٥بذه األفعا فيهم ابألصالة  سيق الكبلـ
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 ﴾األىلة عن يسألونك﴿ . كسبب نزكؿ اآليةلداللتو على التجٌدد كاالستمرار ا"عام
 كبْب بينهم ٰبوؿ ال أف تشرعان  يلتزموف اعتمركا أك حجوا إذا كانوا األنصار أف

 من يدخلوف كال منها يدخلوف فتوحان  بيوهتم ظهور ُب ٯبعلوف كانواف حائل السماء
 الواحدم ركل٩با شرعو ٥بم أىل الكتاب إذ كانوا بْب أظهرىم، ك  كذلك األبواب

 رسوؿ األنصارم فسأؿ األىلة عن أنصاراين  سأؿ اليهود أحد أف بسبب نزلت أهنا
 أىل الكتاب فهو على سبيل االستهزاء من. كالسؤاؿ إف كاف اآلية فنزلت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 فائدة عناستعبلـ  كالتلبيس كالسخرية كالتدليس، كإف كاف من غّبىم فهو سؤاؿ
 اختبلؼ عن السؤاؿ اتركوا فقيل ٥بم3 الشمس ٢باؿ اك٨بالفته ككما٥با ٧باؽ األىلة

ا٤بستهزئْب  كىو قتاؿ أىم عنو البحث ما إٔب كارجعوا يعنيكم ال الذم األىلة حاؿ
 كالتقول علم إتياف البيوت من أبواهبا كُب اآلية إشارة إٔب أف...الذين يقاتلونكم

 اب٤بطالب يظفركا أف إرادة العمل تتضمن الٍب ابلتقولعباده  سبحانو عمل فأمر
 األشهر ُب القتاؿ كاف٤با  ك  العلم كالعمل. ُب إال التكليف كليس كالدنيوية الدينية

 العبادات ذكر قد سبحانو ككاف ا٤بسجد عند فكيف ا٤بنع غاية ُب ا٢بـر كُب ا٢بـر
 إٔب التفااتن  بدكنو ٥با سبلمة ال الذم ا١بهاد كىي قتةا٤بؤ  بغّب أتبعها ،قتةا٤بؤ 

 ا٢بكيم فعل كاإلخراج القتاؿ من فعلوا ما مثل معهم يفعل أبف أمر، فا٤بستهزئْب
 البياف كأفانْب الببلغة أساليب ُب ابلتدريج يلقيو فهو العظيم ابلشيء يوصي الذم

 أعداءىم ٱبزم أبنو أكالن  الدين ىذا ألىل أشار أف بعد عليو كٙبريضان  إليو تشويقان 
 أبهنم البأس بواطن ُب الصرب على ٗبدحهم كاثلثان  يرزؽ حي منهم ا٤بقتوؿ أبف كاثنيان 
 كالعناد البغيالسخرية ك  أىل جهاد إٔب شوقهم فلما ا٤بتقوف كأهنم صدقوا الذين
 أبىل ٩بنوع كسبيلو افَبضو الذم ا٢بج ابب لتيسّب األمر بصيغة القتاؿ ألزمهم
 أايف بل كقت يقيده ال أمر اإلسبلـالدفع عن  منبهان على أف تعأب فقاؿ ا٢برب
 من كقع ما حيث ا٤بيقات ٤بطلق ا١بهادفكاف  عنو دفع اإلسبلـ لبناء الضر طرؽ

م كال تعتدكا إف هللا ال ٰبب الذين يقاتلونك لوا ُب سبيل هللاكقات﴿ كزماف مكاف
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بقتل من يعثر  آمران  فقاؿ القتاؿ أصل إبابحة صرح االعتداءهللا  ـحرٌ  ك٤با ﴾ا٤بعتدين
كاقتلوىم حيث ثقفتموىم كأخرجوىم من ﴿عليو منهم كإف ٓب يكن ُب ساحة القتاؿ 

ا٢براـ حٌب حيث أخرجوكم كالفتنة أشد من القتل كال تقاتلوىم عند ا٤بسجد 
قاؿ اإلماـ الراغب  ﴾يقاتلوكم فيو فإف قاتلوكم فاقتلوىم كذلك جزاء الكافرين

 رجل 3قيل كمنو عمبلن  أك افعلمان ك الشيء إدراؾ ُب ا٢بذؽ3 الثقفاألصفها٘ب3 
 رجل 3قيل كمنوعمبلن  أك كافعلمان   الشيء إدراؾ ُب حذؽ لو كاف إذا لقف ثقف
3 الثقافة كأصل. كقاؿ اإلماـ الثعليب3 الشيء إدراؾ ُب خدمة لو كاف إذا لقف ثقف

كا٤براد افعلوا كل ما يتيسر لكم من القتل كاإلخراج ُب . ابألمر كالبصر ا٢بذؽ
بقاع حقهم، كىذا األمر صريح بقتلهم فبعد أف أمر بقتاؿ ا٤بباشرين عمَّم ا٤بواقع كال

القردة كا٣بنازير كتصرٰبان بتعميم األماكن فإف أٮبية ىذا  ةزايدة ُب أحواؿ القتل إلخو 
الغرض تبعث على عدـ االكتفاء ابقتضاء عمـو األشخاص تعميم األمكنة ليكوف 
ا٤بسلموف مأذكنْب بذلك فكل مكاف ٰبلوف فهو موضع قتاؿ، كعطفت ا١بملة على 

غّب قتاؿ الٍب قبلها كإف كانت ىي مكملة ٥با ابعتبار أف ما تضمنتو قتل خاص 
ل كٓب يق ﴾كاقتلوىم﴿الوغىى فحصلت ا٤بغايرة ا٤بقتضية العطف، كلذلك قاؿ ىنا 

مثل اآلية قبلها تنبيهان على قتل احملارب كلو كاف كقت العثور عليو غّب  م"كقاتلوى"
مباشر للقتاؿ كأنو من خرج ٧بارابن فهو قاتل كإف ٓب يػىٍقتيٍل ألف شركو ُب ا٢بـر أشد 

مستعمل ُب الصد عن دين هللا كالشرؾ  ﴾الفتنة﴿بقتالو فيو، كلفظ قبحان فبل تبالوا 
 ﴾كال تقتلوىم عند ا٤بسجد ا٢براـ حٌب يقتلوكم فيو فإف قتلوكم فاقتلوىم﴿بو، كقيرئ 

كىذه القراءة تقتضي أف ا٤بنهي عنو القتل فيشمل القتل ابشتباؾ حرب كالقتل بدكف 
اشتباؾ، كقد دلت اآلية ابلنص على إابحة قتل احملارب إذا حارب ُب ا٢بـر أك 
استؤب عليو ألف االستيبلء مقاتلة؛ فلو استؤب على مكة عدك كقاؿ3 ال أقاتلكم 

كاقتلوىم حيث ﴿ملة معطوفة على ٝبلة لوجب قتالو كإف ٓب يبدأ ابلقتاؿ، كا١ب
الٍب أفادت األمر بتتبع احملاربْب ابلتقتيل حيثما حىٌلوا سواء كانوا  ﴾ثقفتموىم
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مشتبكْب بقتاؿ ا٤بسلمْب أـ ال، ألف أحواؿ احملارب ال تنضبط كليست ُب الوقت 
ؿ سعة للنظر ُب نواايه كالتوسم ُب أغراضو، إذ قد يبادره إٔب اغتياؿ عدكه ُب حا

إشارة إٔب نفاقهم، كأصل الثقف  ﴾ثقفتموىم﴿تردده كتفكره، كجاء التعبّب بلفظ 
ا٢بذؽ ُب إدراؾ الشيء عمبلن كاف أك علمان كيستعمل كثّبان ُب مطلق 

نو موضع ألمكنة ألاإلدراؾ...كخص ا٤بكاف الذم عند ا٤بسجد ا٢براـ من عمـو ا
 ﴾يو فإف قاتلوكم فاقتلوىمحٌب يقاتلوكم ف﴿، كجعلت غاية النهي بقولو استخبلفهم

عند ا٤بسجد ا٢براـ فاقتلوىم  -كذلك يشمل سائر أنواع القتاؿ  -أم فإف قاتلوكم 
ثل لكاف ذلك ذريعة عنده ألهنم خرقوا حرمة ا٤بسجد ا٢براـ فلو تركت معاملتهم اب٤ب

ا٤بسلمْب، فإف قاتلوا ا٤بسلمْب عند ا٤بسجد ا٢براـ عاد أمر ا٤بسلمْب  ىزٲبةإٔب 
تهم إٔب ما كاف قبل ىذا النهي فوجب على ا٤بسلمْب قتا٥بم عند ا٤بسجد ٗبقاتل

تنبيو على  ﴾فاقتلوىم﴿ا٢براـ، كىي بشارة عظيمة ابلغلبة عليهم، كُب قولو تعأب 
اإلذف بقتلهم حينئذو كلو ُب غّب اشتباؾ معهم بقتاؿ، ألهنم ال يؤمىنوف من أف 

مْب، كألجل ذلك جاء التعبّب يتخذكا حرمة ا٤بسجد ا٢براـ كسيلة لقتاؿ ا٤بسل
كقتل الواحد من أكلياء الشيطاف  بصيغة تشمل القتل بدكف قتاؿ كالقتل بقتاؿ،

ألف ضررىم ابلدين أعظم كأشد إذ الكافر ٘بتنبو العامة  أفضل من قتل مائة كافر
لعلمهم بقبح حالو فبل يقدر على غواية أحد منهم كأما ىؤالء فيظهركف للناس بزم 

الصا٢بْب مع انطوائهم على العقائد الفاسدة كالبدع العلماء صلحْب ك ا٤با٤بوحدين 
القبيحة فليس للعامة إال ظاىرىم الذم ابلغوا ُب ٙبسينو كأما ابطنهم ا٤بملوء من 
تلك القبائح كا٣ببائث فبل ٰبيطوف بو كال يطلعوف عليو لقصورىم عن إدراؾ ا٤بخايل 

ببها فيهم ا٣بّب فيىقبلوف ما يسمعوف الدالة عليو فيغَبكف بظواىرىم كيعتقدكف بس
كقد ذكران من منهم كيعتقدكف ظانْب أنو ا٢بق فيكوف ذلك سببان إلضبل٥بم كغوايتهم 

األحاديث ا٤بتواترة ا٤بصرحة بكفر ىؤالء كعظم فتنتهم ما فيو مقنع ككفاية ٤بن 
ا٤بؤب عند ا٤بسجد ا٢براـ كٓب يعبأ  قتا٥بمللمسلمْب ب تدبره...كُب اآلية الكرٲبة إذف
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ٗبا جعلو ٥بذا ا٤بسجد من ا٢برمة؛ ألف حرمتو حرمة نسبتو إٔب هللا تعأب سبحانو 
فلما كاف قتاؿ الكفار عنده قتاالن لئل٢باد فيو كمناكأة لدينو فقد صاركا غّب ٧بَبمْب 

كإف نزلت لسبب لو كلذلك أمران بقتا٥بم ىنالك أتييدان ٢برمة ا٤بسجد ا٢براـ، كاآلية 
خاص فهي عامة ُب كل حاؿ يبادئ ا٤بشركوف فيو ا٤بسلمْب ابلقتاؿ ألف السبب ال 
ٱبصص. كقد كردت اآلايت ُب معرض ا٢بديث عن أحكاـ ا٢بج ٍب أردؼ بذكر 

كابطنهم كيتنافر  الذين يتناقض ظاىرىمالساعْب ُب إىبلؾ ا٢برث كالنسل ا٤بنافقْب 
ٍب  بياهنم كحبلكة لساهنم كعذكبة كإغرائهم بقو٥بم ار٧بذران من االغَب  مظهرىم ك٨بربىم

 ُب ادخلوا آمنوا الذين أيها اي﴿وقف التلكؤ كعدـ االستجابة التفت ليكشف م
رضي  عباس ابن قاؿ ﴾مبْب عدك لكم إنو الشيطاف خطوات تتبعوا كال كافة السلم

 أبلسنتهم آمنوا الذين أيها اي3 كمعُب اآلية .الكتاب أىل ُب اآلية نزلت3 هللا عنهما
 ُب كغركره تزيينو آاثر أم الشيطاف خطوات تتبعوا كال اإلسبلـ ُب بكليتكم ادخلوا
كذكر بعضهم أف ا٣بطاب للمؤمنْب فيكوف ، كتعضية الكتاب النفاؽ على اإلقامة

ُب البحر  كما  -أيضان عند أيب علي الفارسي السلم ٗبعُب الصلح كىو اإلسبلـ 
إذ اإلسبلـ ىو الصلح ا٢بقيقي فبل قتاؿ بْب أىلو كأهنم يد كاحدة على  -احمليط 

ٍب ذكر ا٢بق ...كُب اآلية ٙبذير من الوقوع ُب حبائل الشيطاف كأكليائو من سواىم
من  تهمابلدنيا كسخري ىماغَبار ك  ا٣بوارؽ اقَباحهمك  أىل الكتاب تعنت

كما ٯبره ىذا  معهمُب الكتاب كمعاانة ا٤بؤمنْب  مهاختبلفا٤بؤمنْب...كانتقل إٔب قصة 
ا٣ببلؼ من ٧بن، كيتوجو إليهم أبف ىذه ىي سنة هللا القدٲبة ُب ٛبحيص ا٤بؤمنْب 
حٌب إذا ثبتوا كٓب يهنوا ٙبت مطارؽ احملنة كالفتنة استحقوا نصر هللا، ألهنم أمناء على 
دين هللا مأمونوف على كتاب هللا صا٢بوف لصيانتو كالذكد عنو...ٍب عرٌج على فريضة 

كعاِب األمر من جانب  ﴾كتب عليكم القتاؿ كىو كره لكم﴿الكتاب  قتاؿ أىل
آخر، كقٌرر أف كراءه حكمة هتوف مشقتو كتسيغ مرارتو كٙبقق بو خّبان ٨ببوءان قد ال 
يراه النظر القصّب...ٍب أردؼ بكشف ا٢بمبلت الكيدية الٍب يشنها ا٤باكركف ُب 
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٢بمبلت كالدعاايت ا٤بسمومة، أسئلتهم، ليستيقن ا٤بؤمن من حقيقتها، كال يتأثر اب
فالقرآف يتنزؿ فيها ابلقوؿ الفصل حٌب يثوب ا٤بسلموف فيها إٔب اليقْب كتبطل 

يسألونك ﴿الدسائس كٛبوت الفًب كيرتد كيد الكائدين إٔب ٫بورىم، كقد نزلت اآلية 
عن الشهر ا٢براـ قتاؿ فيو قل قتاؿ فيو كبّب، كصد عن سبيل هللا ككفر بو كا٤بسجد 

ُب شأف سريَّة عبد هللا  ﴾ـ كإخراج أىلو منو أكرب عند هللا كالفتنة أكرب من القتلا٢برا
بن جحش إلرىاب ا٤بشركْب، فقد أرسلو النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب ٜبانية من 
أصحابو يتلٌقى عّبان ٤بشركي قريش ببطن ٬بلة، كا١بواب تشريع إف كاف السؤاؿ من 

3  ا٤بسلمْب، كاعَباؼ كإبكات إف كاف السؤاؿ إنكاران من ا٤بشركْب، كاألشهر ا٢بـر
ذك القعدة كذك ا٢بجة كاحملـر كىي زمن للحج كمقدماتو كخواٛبو، كشهر رجب كىو 

 ما أف إال كبّبان  كاف كإف عنو سألتم الذم القتاؿ أف3 اآلية كمعُبزمن للعمرة، 
 كإخراجكم ابهلل كفركم كمن اإلسبلـ أراد ٤بن هللا سبيل عن الصد من أنتم تفعلوف

 جرمان  أكرب كأصحابو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا برسوؿُب الزمن األكؿ  فعلتم كما عنو ا٤بسجد أىل
صلى هللا  قتلو  على ُب دار الندكة  رأيهم  اجتمعكاعلم أف مشركي قريش ...هللا عند

الكيد ٮبوا إبخراجو بشٌب كسائل بِب إسرائيل الذين خبلفان ل فبيتوه عليو كآلو كسلم
أم اإلشراؾ ابهلل كالتشغيب اب٤بسلمْب  ﴾كالفتنة أكرب من القتل﴿كمعُب قولو  ا٤بكر!ك 

كخداعهم كإيقاعهم ُب ا٢بّبة كاالضطراب كالتعرض ٥بم ابألذل كمظاىرة األمم 
عليهم كالسخرية منهم؛ أكرب إٜبان عند هللا من إٍب القتاؿ ُب الشهر ا٢براـ، كٙبرٙب 
 القتاؿ ُب الشهر ا٢براـ قد خصص بعد ىذه اآلية ٍب نسخ، فأما ٚبصيصو فبقولو

الشهر ا٢براـ ﴿إٔب قولو  ﴾كال تقاتلوىم عند ا٤بسجد ا٢براـ حٌب يقاتلوكم فيو﴿تعأب 
براءة من هللا كرسولو إٔب ﴿كأما نسخو فبقولو تعأب  ﴾ابلشهر ا٢براـ كا٢برمات قصاص

فإذا انسلخ األشهر ا٢بـر فاقتلوا ا٤بشركْب ﴿إٔب قولو  ﴾الذين عاىدًب من ا٤بشركْب
هم أجبلن كىو انقضاء األشهر ا٢بـر من ذلك العاـ كىو فأىجَّل ﴾حيث كجدٛبوىم

ابلناس كقد خرج ا٤بشركوف للحج فقاؿ ٥بم هنع هللا يضر تسعة من ا٥بجرة ُب حجة أيب بكر 
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أم تلك  ﴾فإذا انسلخ األشهر ا٢بـر﴿ٍب قاؿ  ﴾فسيحوا ُب األرض أربعة أشهر﴿
 القتاؿ ُب األشهر فنسخ ٙبرٙب ﴾فاقتلوا ا٤بشركْب حيث كجدٛبوىم﴿األشهر األربعة 

، كلذلك قاتل النيب  ثقيفان ُب شهر ذم القعدة عقب فتح مكة، كأغزل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٢بـر
أاب عامر إٔب أىٍكطاسى ُب الشهر ا٢براـ، كقد أٝبع ا٤بسلموف على مشركعية الغزك ُب 
 ٝبيع أشهر السنة يغزكف أىل الكتاب كىم أكٔب اب٢برمة ُب األشهر ا٢بـر من

مشركي قريش، فإف قالوا3 إذا نيسخ ٙبرٙب القتاؿ ُب األشهر ا٢بيـر فما معُب قوؿ النيب 
إف ًدماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ كحيرمة »ُب خطبة الوداع3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

فإف التشبيو يقتضي تقرير حيرمة  «يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا
رٙب القتاؿ فيها تػىبىع لتعظيمها كحرمتها كتنزيهها عن كقوع ا١برائم األشهر؟ قلنا3 إف ٙب

كا٤بظآب فيها فا١برٲبة فيها تعد أعظم منها لو كانت ُب غّبىا، ٍب إف ىذا ا٣بطاب 
ٱبص أمة اإلسبلـ، أما قتاؿ أىل  «إف ًدماءكم كأموالكم كأعراضكم» النبوم3

من أجٌل العبادات، كقد أبطل  الكتاب ألجل تطهّب البيت للطائفْب كالعاكفْب فهو
ابلناس كٓب يبق مشرؾ هنع هللا يضر ا٢بجَّ على ا٤بشركْب ُب عاـ حجة أيب بكر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 

يقصد ا٢بج؛ إذ قد صارت مكة بيد ا٤بسلمْب كدخل ُب اإلسبلـ معظم قبائل 
كيعود ا٤بشركوف بوجو العرب كالبقية منعوا من زايرة مكة، كاليـو يعود األمر كما بدأ 

ماكر خبيث ٥بدـ اإلسبلـ كإقامة حكومة مشركة عا٤بية هتزأ ابهلل عز كجل كتسخر 
أال إف الفتنة »إٔب ا٤بشركْب ا١بيدد قائبلن3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن عباده ا٤بؤمنْب...كقد أشار النيب 

يعِب ُب أىل ٪بد  «من حيث يطلع قرف الشيطاف -يشّب إٔب ا٤بشرؽ  -ىنا ىا
كال يزالوف يقاتلونكم حٌب يردككم عن دينكم إف استطاعوا كمن يرتدد ﴿ا٤بضلْب 

منكم عن دينو فيمت كىو كافر فأكلئك حبطت أعما٥بم ُب الدنيا كاآلخرة كأكلئك 
إف الذم احتضن النفاؽ كا٤بنافقْب ُب الدكلة  ﴾أصحاب النار ىم فيها خالدكف

صلى هللا عليو ة ا٤بنورة كأمدىم بوسائل الكيد لرسوؿ هللا ا٤بسلمة الناشئة ُب ا٤بدين
صلى هللا ...كىم الذين ألٌبوا األحزاب على دكلة النيب كفرة بِب إسرائيل3 كآلو كسلم
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كحرضوا عليها قبائل العرب ا٤بشركة ُب ا١بزيرة العربية ككاعدكىا  عليو كآلو كسلم
كالكيد كالدس كبث الشبهات كآتمركا معها...كىم الذين تولَّوا حرب اإلشاعات 

كالتحريفات كالشكوؾ حوؿ القيادة...كىم الذين ألٌبوا العواـ كٝبعوا الشراذـ كأطلقوا 
 حذيفة عن...ركل ابن أيب شيبة عثماف كما تبلىاسيدان الشائعات ُب فتنة مقتل 

 كالذم الدجاؿ، خركج الفًب كآخر عثماف، قتل الفًب أكؿ»3 قاؿ أنو عنو هللا رضي
 تبع إال عثماف قتل حب من حبة مثقاؿ قلبو كُب رجل ٲبوت ال بيده نفسي

كىم الذين أنشؤكا ٞببلت ا٣بوارج  «قربه ُب بو آمن يدركو ٓب كإف أدركو، إف الدجاؿ
 الذين كىمكعمدكا إٔب آايت الوعيد النازلة ُب ا٤بشركْب فوضعوىا على ا٤بسلمْب...

كحاربوا آؿ  ا٤بسلمْب على كألٌبوىم الفاسدة ا٤بذاىب ٥بم ككضعوا اجملوس حزبوا
 إٔب الشاـ عمدكامن جزيرة العرب  فبعد أف أيٍجلوا !البيت أبكذكبة نصرة آؿ البيت

فجعلوا ا٤بسلمْب فرقان كشيعان  كمنطوين على الكفر إلسبلـا هرينمظالعراؽ إٔب أىل 
كا٢بسْب  ككانوا خلف مقتل سيدان عليكالتفرؽ كاالقتتاؿ  كاالختبلؼ لفًبكأاثركا ا

ُب ا٢بديث الذم ركاه اإلماـ كما جاء كلعل ىذا ما فهمو سآب  رضي هللا عنهما 
 أىل اي 3يقوؿ عمر بن هللا عبد بن سآب  ٠بعت3 قاؿ أبيو  عن فضيل ابن عن مسلم 
3 يقوؿ عمر بن هللا عبد  أيب ٠بعت! للكبّبة كأركبكم الصغّبة عن أسألكم ما العراؽ
 ا٤بشرؽ ٫بو بيده كأكمأ - ىاىنا من ٘بيء الفتنة إف»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت

 قتل كإ٭با رقاب بعض، بعضكم  يضرب  كأنتم  الشيطاف قران يطلع حيث من -
 فنجيناؾ نفسان  كقتلت3 لو كجل عز هللا فقاؿ خطأ فرعوف آؿ من قتل الذم موسى

اإلنقبلابت الٍب انتهت بعزؿ الشريعة عن كانوا كراء كأخّبان   «فتوانن  كفتناؾ الغم من
قاموا بتهجّب ا٤بتهٌودين إٔب فلسطْب ...ك ُب الدكلة العثمانية ا٢بكم كاستبداؿ الدستور

بدـ كذب...حٌب انتهى هبم  (دكلة إسرائيل)ككعدكىم إبقامة دكلة أطلقوا عليها 
من قلب جزيرة  ر ٙبالف عرفتو البشريةا٤بطاؼ إٔب ٝبع أمم األرض ليقودكا أمك

الصهيونية كالصليبية كاجملوسية ُب ىذه ا٢برب ا٤باكرة ا٤باسونية ك العرب...يستخدموف 
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كيقيموف األكضاع كير٠بوف السياسات كيضعوف التشريعات كيصنعوف األبطاؿ 
كال يزالوف يقاتلونكم حٌب ﴿كيشنوهنا حرابن على كل جذر من جذكر ىذا الدين 

أف فتنة الناس كإدخا٥بم ُب الشرؾ قد بٌْب تعأب ك  ﴾يردككم عن دينكم إف استطاعوا
كإضبل٥بم كإفسادىم كخداعهم كإلقاء الشبهات كإيقاد ا٢برب بينهم كإبعادىم عن 

أشد من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمنهج هللا كتشريع ما ٓب يشرعو هللا ٍب ٙبسينو بكبلـ هللا كسنة رسولو 
فالشرؾ اعتداء  ﴾كالفتنة أشد من القتل﴿ لنفس كإزىاؽ الركح كإعداـ ا٢بياةقتل ا

على أقدس ما ُب ا٢بياة، كآؿ سعود يعملوف ُب حقل كاحد مع أحبارىم آؿ الشيخ 
الذين شرعوا ميثاؽ األمم ا٤بتحدة كفرضوه نظامان على الناس ُب صبلهتم كنسكهم 
كأعما٥بم كأ٢بدكا ُب بيت هللا كحرفوا كتاب هللا كقتلوا إٰباءاتو ُب حس ا٤بسلمْب 

كأمنوا انبعاث دين الفطرة الذم ٓب فسادان  األرض ُب عواكس ا٢بكم ُب واكارتشى 
كأخبث ىؤالء األحبار ُب اتريخ الدكلة  -يستطيعوا مواجهتو ُب ميداف القتاؿ 

يدؿ على السعودية الثالثة دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ كجاء ُب رسائلو كفتاكيو ما 
نعوف ٲبي ء أف الكفار الذم نص عليو العلما3 استهزائو كسخريتو آبايت هللا حيث قاؿ

من دخوؿ حـر مكة ا٤بكرمة كمن اإلقامة فيو كىو ما أدخلتو األمياؿ لقولو تعأب 
كألنو ٧بل ا٤بناسك  ﴾إ٭با ا٤بشركوف ٪بس فبل يقربوا ا٤بسجد ا٢براـ بعد عامهم ىذا﴿

كا٤بشاعر ا٤بفضلة فوجب أف ٲبنع منو من ال يؤمن هبا، كمن دخلو منهم عزر كأخرج 
 أىل اإلسبلـ يقاتلوف الكفرة الفجرةكىؤالء  -كلو مريضان أك ميتان كينبش إف دفن بو 

ال يقاتلونكم ٝبيعان إال ُب قرل ٧بصنة أك ﴿ أشارت اآليةلدين كما ا ستارمن كراء 
كفق القراءة األخرل، كا٤بعُب3 ال يقاتلونكم مباشرة كإ٭با يقاتلونكم  ﴾جدارمن كراء 

من كراء ستار الدين أك ييظاىركف شركاءىم عليكم، كإف قاتلتموىم ال يربزكف إليكم 
كلكنهم يدافعونكم ُب قصور كبّبة ٧بصنة. ككاف عدك هللا عبد العزيز آؿ سعود مىثىبلن 

رسالة  ا٢بميد عبد السلطافكتب إٔب .ة كاللصوصية..يانة كاللـؤ كا٣بسُب الغدر كا٣ب
 كل ٩بتثبلن  ا٤بقدسة السامية األعتاب إٔب كدخالٍب كطاعٍب عبوديٍب أقدـ جاء فيها3



577 
 

 خدمة ُب الصادؽ العبد أان بل األمر دائرة عن خارج كال بعاص لست كفرماف إرادة
 سبحانو هللا ابتبل٘ب قد استطعت ما اإلصبلح أريد األعظم متبوعي كجبللة دكلٍب
 داللة دكلة أفكار شوفيشوٌ  قاموا يصلحوف كال كيفسدكف ٰبسدكف بشرذمة كتعأب

 الكلمة تفريق يريدكف الواىية األكىاـ الشريف فكره على كيدخلوف النعم كٕب
 األجانب ابلدكؿ االحتماء إٔب كإ١بائي العثمانية ا٤بقدسة ا١بامعة كتقسيم اإلسبلمية

 ركحي بعزيز العثمانية السدة أفدم صرؼ عثما٘ب جبللتكم عبد حاشا ٍب فحاشا
 ٙبت النفوذ من العلية دكلٍب كمنحتِب هللا آات٘ب ٗبا النجدية ا٣بطة ابدية كلمة أٝبع
 نصره الثا٘ب ا٢بميد عبد السلطاف ا٤بسلمْب سلطاف ا٤بؤمنْب أمّب موالان راية
 -اتريخ حافل اب٤بخازم كالًفرل  -ٍب سار أبناؤه من بعده على هنجو ...إْب. هللا

، كأمو حفيدة اللعْب ابن عبد الوىاب ككاف أخبثهم فيصل لعنو هللا كأشعل قربه انران 
فجمع بْب خبث ا٤بستقر كا٤بستودع، كىو صاحب ا٤بسرحيات الدكلية، كالبنوؾ 
الربوية، كمنظر النظاـ العا٤بي...خدع أىل الشاـ كأٟبد ثورهتم الٍب كادت أف تينهي 

 ٍب قاؿ أٛبُب أف أقتل شهيدان لتحرير األقصى! فقتلو هللا 5211هتويد فلسطْب عاـ 
كانتفخت جثتو  -البئًر كليس ٰبيقي ا٤بكري إال أبىلًو، كحافري بئًر الغدًر يسقط ُب  -

 ... معتربعربة لل

 لو ألفي كٍجوو بعد ما ضاع كجهوي    فلم تىدًر فيها أمَّ كٍجوو تيصىدًٌؽي 

 !ؼ على عملية إحراؽ ا٤بسجد األقصىُب فلسطْب، كأشر  قتلأدار عمليات ال
يب الوحشية ُب سجوف الشاـ كالعراؽ كمصر كببلد ككضع خطة عمليات التعذ

ا٤بغرب...حرر العبيد ٍب اسَبؽ األحرار كالعبيد، فأذؿَّ شعبو كأضٌل قومو كما 
ضاؼ »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىدل...أخرج اإلماـ أٞبد عن عبد هللا بن عمرك عن النيب 

حه فقالت  الكلبة3 كهللا ال أنبح ضيف رجبلن من بِب إسرائيل، كُب داره كلبة ٦بًي
ضيف أىلي، قاؿ3 فعول جراؤىا ُب بطنها، قاؿ3 قيل3 ما ىذا؟ قاؿ3 فأكحى هللا 
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 «عز كجل إٔب رجل منهم ىذا مثل أمة تكوف من بعدكم يقهر سفهاؤىا أحبلمها
ك٤با كاف ىؤالء أعرؽ ُب النفاؽ كأشد ُب الكفر كالعناد كأعظم ُب ا٣ببث كالفساد 

 كجدكا ُب ا٢بل كا٢بـر كأمر ٗبجانبتهم ٦بانبة كلية فقاؿ أمر تعأب بقتلهم حيث
كدكا لو تكفركف كما كفركا فتكونوف سواء فبل تتخذكا منهم أكلياء حٌب يهاجركا ُب ﴿

سبيل هللا فإف تولوا فخذكىم كاقتلوىم حيث كجدٛبوىم كال تتخذكا منهم كليان كال 
طبهم بلساف ا٢بجة كإلزاـ الدليل ٱباد ُب سبيل هللا أف ك٩با ينبغي على اجملاى ﴾نصّبان 

صلى هللا كيضع نصب عينيو كصية رسوؿ هللا كال يكلمهم على نوازع النفس كالعادة 
كقد أدرؾ ا٢بفاة العراة أف  «أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب»3 عليو كآلو كسلم

من  الوحدانيةكإزاحة حقيقة  كا٤بناىجصناعة األفكار ب دأتب السيطرة على ا٤بسلمْب
 الذم القوؿ بزخرؼ يسوقوىمإٔب أكعية ٦بوفة ُب أدمغتهم  التوحيد كٙبويل أذىاهنم
بعض أبناء  تساىلى ٤با ك  !٥بم ييرسم ما كفق على كيقاتلوف فيقاكموف فيهم ينفثونو

ُب  فنفثت ٠بومها األمة ا٤بلعونة فخاخُب  كقعوا ات اإل٥بيةالتحذير  ُب اإلسبلـ
كىفَّر بعضهم بعضان كعدا بعضهم على بعض   حٌب أذىاهنم كزرعت بذكرىا فيهم

كصاركا أجسادان ببل عقوؿ! أخرج ابن حباف ُب صحيحو عن حذيفة قاؿ3 قاؿ 
إف ما أٚبوؼ عليكم رجل قرأ القرآف حٌب إذا رئيت هبجتو عليو »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

ه إٔب ما شاء هللا فانسلخ منو كنبذ ه كراء ظهره كسعى على ككاف ردائن لئلسبلـ غّبَّ
قاؿ3 قلت اي نيب هللا3 أيهما أكٔب ابلشرؾ ا٤برمي أـ « جاره ابلسيف كرماه ابلشرؾ

كأخرج ابن ماجو عن أيب موسى هنع هللا يضر قاؿ3 حدثنا رسوؿ « بل الرامي» الرامي؟ قاؿ3
قاؿ3 قلت3 اي رسوؿ هللا، ما ا٥برج؟ قاؿ3 « إف بْب يدم الساعة ٥برجان »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 

فقاؿ بعض ا٤بسلمْب3 اي رسوؿ هللا، إان نقتل اآلف ُب العاـ الواحد من  «القتل»
ا٤بشركْب كلكن يقتل  ليس بقتل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بشركْب كذا ككذا، فقاؿ رسوؿ هللا 

3 اي فق «كابن عمو كذا قرابتو حٌب يقتل الرجل جاره بعضكم بعضان  اؿ بعض القـو
؟ فقاؿ رسوؿ هللا  ال، تنزع عقوؿ أكثر »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا، كمعنا عقولنا ذلك اليـو
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ليف لو ىباءه من الناس ال عقوؿ ٥بم ككفىى اب٤برء خٌسة عقل أف  «ذلك الزماف، كٱبى
ُب اتباع  يتخذ منهج عدٌكًه قدكة لو كأف يػىعيد القبيح حىسىنان كأف ينخلع عن كمالو

ُب خطبة الوداع من طريقة التضليل كالتكفّب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنقائص غّبه...لقد حذَّر النيب 
 إيقاع الفتنة كالشر بْبسعوف إٔب الٍب ينشرىا أصحاب نواقض اإلسبلـ الذين ي

فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم »، كجاء ُب صحيح اإلماـ البخارم3 ا٤بسلمْب
حرمة يومكم ىذا ُب بلدكم ىذا ُب شهركم ىذا كستلقوف ربكم عليكم حراـ ك

يضرب بعضكم رقاب بعض  ضيبٌلالن فيسألكم عن أعمالكم أال فبل ترجعوا بعدم 
ٍب ذكر ا٤بسيح الدجاؿ فأطنب ُب ذكره. كقولو3  «أال ليبلغ الشاىد الغائب

رقاب يضرب بعضكم  كفاران ال ترتدكا بعدم »توضيح للركاية األخرل3  «ضيبلالن »
 تكن ال أم قاؿ صاحب إرشاد السارم3فجعل القتاؿ شعار التكفّب،  «بعض

كقد صٌم ا٤بسلموف عن اىػ.  .ا٤بسلمْب رقاب ضرب ُب الكفار أفعاؿ تشبو أفعالكم
كما جاء ُب   توعلى أم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىذه النصيحة ا١بليلة! كىذا التكفّب الذم خافو 

كأخرج اإلماـ  «بعضكم أخوؼ عندم من فتنة الدجاؿلفتنة »صحيح ابن حباف3 
إذا كفَّر الرجل أخاه فقد »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أف النيب 

 ركل...كمن سلك طريق التكفّب فقد اتػَّبىع أىواء أىل الكتاب. «ابء هبا أحدٮبا
أال كإف أموالكم »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصماجو من حديث ابن مسعود قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا ابن 

كدماءكم عليكم حراـ كحرمة شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا ُب يومكم ىذا، أال كإ٘ب 
فرطكم على ا٢بوض كأكاثر بكم األمم فبل تيسٌودكا كجهي، أال كإ٘ب مستنًقذ أانسان 

اي رب أصيحايب؟ فيقوؿ3 إنك ال تدرم ماذا أحدثوا كمستنقىذ مِب أانس فأقوؿ3 
 أمة الشراد كا١بحد كالعنادأٞبد ٙبريض على قتاؿ  ا٢بديث الذم ركاهكُب  «بعدؾ

ركحة ُب سبيل هللا خّب من الدنيا كما عليها »3 مة اإلجابة كالرشادكٙبذير من قتاؿ أ
ا٤بؤمن حراـ عرضو  كغدكة ُب سبيل هللا خّب من الدنيا كما عليها، كإف ا٤بؤمن على

آمران للمرة الثالثة بقتا٥بم، كىم  قاـٍب يعود ا٤ب «كمالو كنفسو حرمةه كحرمة ىذا اليـو
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من احتلوا ذلك الرمز الذم أمر هللا بتعظيمو كتطهّبه للطائفْب كالعاكفْب كالركع 
هللا فإف انتهوا فإف ﴿السجود، كيتخلل ذلك دعوهتم إٔب االنتهاء عن ٧باٌدة هللا تعأب 

 ٍب إنو تعأب أمر بقتا٥بم كبْب العلة الٍب هبا أكجب قتا٥بم فقاؿ ﴾غفور رحيم
كإ٭با ٰبصل ىذا ا٤بقصود إذا زاؿ  ﴾كقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين هلل﴿

الشرؾ ابلكلية، كُب اآلية أمر صريح بقتا٥بم حٌب ال يكوف إشراؾ كتزكؿ الفتنة 
هلل فإذا حصل قتا٥بم كًٌب  كوف ا٢بكم كالسلطافلمْب عليهم كيبقتلهم كظهور ا٤بس

كقاتلوا ا٤بشركْب كافة كما ﴿قتلهم خلص اإلسبلـ كزالت الفتنة ابلكلية، قاؿ تعأب 
كما اجتمعوا على قتالكم اجتًمعوا على   -كهللا أعلم  - كا٤بعُب ﴾يقاتلونكم كافة

معهم كإ٭با الواجب  قتا٥بم كال تتفرقوا كٚبتلفوا ُب مقاتلتهم، فبل سبيل إٔب القعود
كال ٰبل   قتلهم حسم مادة فسادىم ابلكليةقتلهم كتطهّب كجو األرض منهم ألف ُب

هرىا ليعرؼ ا٤بسلموف حقيقة ألحد أف يكتم ما يعرفو من أخبارىم بل يفشيها كيظ
كما ال ٰبل ألحد السكوت عن القياـ عليهم ٗبا أمر هللا بو ُب كتابو فإف ىذا   حا٥بم

مْب كمن أعظم أبواب األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كا١بهاد من النصح للمسل
عن جرير بن عبد هللا قاؿ3 أتيت ُب صحيحو ُب سبيل هللا. ركل اإلماـ البخارم 

كمىن  «كالنصح لكل مسلم»قلت3 أابيعك على اإلسبلـ، فشرط علي3َّ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
قاتل أئمة الكفر مستبصران ُب قتا٥بم، عا٤بان ٗبا قص هللا ُب كتابو كعلى لساف نبيو 

، مستيقنان من ضبل٥بم يقينو من ىداه، عارفان للحق الذم ىو عليو؛ لو من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
عن الرباء بن ُب صحيحو األجر كالثواب ما ال يعلمو إال هللا...ركل اإلماـ البخارم 

اىج ا٤بشركْب فإف »يـو قريظة ٢بساف بن اثبت3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزب قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا عا
 تشمل بل عنو هللا رضي حساف سيدان ٚبص ال ا٤بعية ىذه أف كاعلم «جربيل معك

 أف كالدارمي كالنسائي داكد أيب عند ديثا٢ب كُب. علم على جاىدىم من كل
 ادفعوا أم «جاىدكا ا٤بشركْب أبموالكم كأنفسكم كألسنتكم»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 كيشق يكرىونو ما كأ٠بعوىم أبنفسكم كقاتلوىم كيستأصلهم ٰبارهبم من إٔب األمواؿ
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 .فسادىم دفع على الناس إغراء من ذلك ك٫بو غليظ ككبلـ ىجو من ٠باعو عليهم
 شركاءاآل٥بة كالسقوط أف  كالنيابة الرابنيةأيها اجملبوؿ على فطرة ا٣ببلفة اإل٥بية كاعلم 

كمٌب قىبضتى على رأس  -أعِب بِب إسرائيل  -إ٭با يكوف بسقوط رأس األفعى 
األفعى فا٣بطب فيها يسّب...كإف قبضتى على الذنب هنشتكى كال تنهش إال 
لؤلكل كاالبتبلع، كليس ُب األرض شيء جسمو مثل جسم ا٢بية إال كا٢بية أقول 
بدانن منو أضعافان، كمن قٌوهتا أهنا إذا أىدخلٍت رأسها ُب جحرىا ٓب يستطع أقول 

بكلتا يديو أف ٱبرجها لشدة اعتمادىا كتعاكف أجزائها  الناس كىو قابض على ذنبها
كرٗبا انقطعت ُب يدم ا١باذب ٥با مع أهنا لدنة ملساء علكة، فأٌما أذانب األفاعي 
فإهنا تنبت...كمن ظن ٔبهلو أف رأس الكفر فارس أك الرـك فإ٭با يتعسف طريقان 

٭با ىو أسّب ُب بيت مظلمان كيعتقد أمران مبهمان كال يعيش كاقع القرآف كالسنة، إ
العنكبوت الذم اٚبذتو للقتل! أخرج أبوداكد كالنسائي عن سعيد بن زيد قاؿ3 كنا 

فذكر فتنة فعظَّم أمرىا، فقلنا3 اي رسوؿ هللا لئن أدركتنا ىذه لتهلكنا،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعند النيب 
التهديد النبوم من شأنو أف يهز كل  كىذا «ٕبٍسبكم القتل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا 

من أيلف كاقع ا١باىلية ا٣بداعة بسلبياهتا كينفر من كل تغيّب، فيجيء اإلشعار 
اب٣بطر ليحدث صدمة التهديد كالوعيد من أجل ا٣بركج عن مألوؼ العادات 

ُب صحيحو كالتقاليد ا١باىلية كإسقاط ا٢بواجز كا٢بجب. أخرج اإلماـ البخارم 
ُب غزكة تبوؾ كىو ُب قبة من أدـ فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك قاؿ3 أتيت النيب عن عوؼ بن مال

فتنة ال يبقى بيت من العرب إال  -كذكر منها  - اعدد ستان بْب يدم الساعة»
كىي اب١بملة أمة مرحومة   «كعىظَّمىهافتنة تكوف ُب أمٍب »كُب ركاية ألٞبد3  «دخلتو

اإلماـ أٞبد كأبو داكد كا٢باكم عن أيب موسى هنع هللا يضر قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا  كما ركل
أمٍب أمة مرحومة ال عذاب عليها ُب اآلخرة جعل هللا عذاهبا ُب الدنيا القتل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .«كالزالزؿ كالفًب
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ميثاق أهل  :لثالثفصل اال
 الكتاب

 سماء!هكذا تلّقت األمة الملعونة ميثاق ال

كإذ أخذان ميثاؽ بِب إسرائيل ال تعبدكف إال هللا كابلوالدين إحساان كذم القرىب ﴿
كاليتامى كا٤بساكْب كقولوا للناس حسنا كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة ٍب توليتم إال قليبل 

 موحيان  انطقان  حيان  عرضان  إسرائيل بِب قصص القرآف يىعرض ﴾منكم كأنتم معرضوف
 كالسنن صاحبها الذم ا١بو كتصوير األحداث كراء الكامنة القيم الستخبلص مؤثران 

 أك ٧بوران  ا٢بوادث تستحيل كبذلك تقررىا، الٍب الباقية كا٤ببادئ ٙبكمها الٍب الكونية
 القـو قصص القرآف يعرض كحْب االستدالالت، من ضخمة لثركة ارتكاز نقطة

 كما منهم ا٢باضرين ٨باطبان  الطويل اترٱبهم ُب عليهم أسبغها الٍب هللا بنعم يذكرىم
 أمة أهنم ابعتبار كذلك أنبيائهم عهد على النعم ىذه تلقوا الذين ىم كانوا لو

 من بدا ما كفق األمر حقيقة ُب ىم كما ا١ببلة، متحدة األجياؿ متضامنة كاحدة
 عدكىم إبىبلؾ تذكّبىم القرآف كيعاكد العصور، ٝبيع ُب كمواقفهم صفاهتم

 كملئو فرعوف من ٪باهتم مشهد خيا٥بم أماـ كيستحضر األرض، ُب كاستخبلفهم
 كأماـ ﴾تنظركف كأنتم فرعوف آؿ كأغرقنا فأ٪بيناكم البحر بكم فرقنا كإذ﴿ حاضر كأنو
 كاستهزاء ا٤بعاندين عناد يبدك ا٢باكمة كألوىيتو هللا بقدرة الشاىد ا٤بشهد ىذا

 رهبم ك٧بادهتم ٤بنعمهم تنكرىم ُب ا٤بوركثة كجبلتهم القـو طبيعة كتظهر ا٤بستهزئْب،
 ابلرئيس سعود آؿ العزيز عبد اللعْب كبّبىم فيجتمع ابلكفر، النعمة كمقابلتهم
 أغرؽ الٍب البحّبات ا٤برة ُب كوينسي األمريكية البارجة مًب على ركزفلت األمريكي

 كينستوف بريطانيا كزراء رئيس مع اجتمع كما!!! كجنوده فرعوف فيها تعأب هللا
 إعبلف كًب ا٣بسف، موضع ُب قاركف ٕبّبة على 5211 السنة نفس ُب تشرشل



583 
 

 السماء ميثاؽ ا٤بلعونة األمة تلٌقت كىكذا! األخّبة بصيغتو ا٤بتحدة األمم ميثاؽ
ميثاؽ األمة  أم أخذان ﴾بِب إسرائيل ال تعبدكف إال هللا كإذ أخذان ميثاؽ﴿

كعصيتم، كالتوٕب اإلعراض  اإلسرائيلية على التوحيد فكنتم ٩بن تؤب عن ذلك
كإبطاؿ ما التزموه، كحذؼ متعلقو لداللة ما تقدـ عليو أم توليتم عن ٝبيع ما أخذ 
علكيم ا٤بيثاؽ بو أم أشركتم ابهلل كعققتم الوالدين كأسأًب لذكم القرىب كاليتامى 
 كا٤بساكْب كقلتم للناس أفحش القوؿ كراءيتم الناس ُب الصبلة كالزكاة، ٍب توليتم عن

تعمد كجرأة كقلة اكَباث ابلوصااي كحاربتم هللا سبحانو. كسياؽ اآلية ٯبوؿ مع بِب 
إسرائيل جولة كاسعة طويلة ٚبللتها دعوهتم للوفاء بعهد هللا مع تذكّبىم بعثراهتم 
كخطاايىم كالتوائهم كتلبيسهم منذ أايـ موسى...كقد ظهر منهم النقض بعد ما 

يثاؽ إبظهار اإلسبلـ ُب م خادعوا ا٤بؤمنْبالبلئح، فأكتوا من البياف الواضح كالدليل 
كىم اليـو ٛبامان كما كانوا ابألمس ! يثاؽ األمم ا٤بتحدةٗبتعأب  ا هللاحاٌدك الدرعية، ك 

حْب قتلوا أنبياءىم بغّب حق، كبيتوا القتل كالصلب لعيسى عليو السبلـ كحرفوا  
الصبلة كالسبلـ موقفان لئيمان  كتبهم كتركوا شرائعها، ككقفوا من خاًب األنبياء عليو

كا ابلطرد كاللعن كالتبعيد عن طريق ؤ كخانوه كخانوا مواثيقهم معو، فباماكران عنيدان 
التوحيد، كقست قلوهبم فلم تعد صا٢بة الستقباؿ ىذا ا٥بدل! كعلى األمة ا٤بسلمة 

ها أف تعرفهم على حقيقتهم من اترٱبهم القدٙب مع رسل هللا كمن موقفهم ا١بديد من
كمن رسو٥با كدينها القوٙب، فهم أعداء منهج هللا الصحيح دائما، كىم ال يريدكف 
رؤية ا٢بق كما أهنم ال يريدكف ترؾ العداء ا٤بستحكم ُب قلوهبم ٥بذا ا٢بق من قبل 

كا٤بؤب سبحانو ييبٌصر األمة ا٤بسلمة أبساليب بِب إسرائيل ككسائلهم ُب  كمن بعد.
م كمكرىم على ضوء اترٱبهم كجبلتهم فبل تنخدع الكيد كالفتنة كٰبذرىا كيدى

أبقوا٥بم كدعاكيهم ككسائلهم ا٤باكرة ُب الفتنة كاإلضبلؿ، كيدؿ طوؿ ىذا ا٣بطاب 
ُب سورة البقرة كتنوع أساليبو على ضخامة ما تلقاه أمة اإلسبلـ من الكيد 

األمة ككاف من أكؿ أغراض ىذه السورة تصفية ا٤بنصوب ٥با كا٤برصود لدينها منهم، 
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إٔب بِب إسرائيل  النظمكبْب آف كآخر يلتفت ا٤بسلمة من أف ٚبتلط ابألمة ا٤بفسدة، 
ليواجههم على مشهد من ا٤بسلمْب ٗبا أخذ عليهم من ا٤بواثيق كٗبا نقضوا من ىذه 
ا٤بواثيق كٗبا كقع منهم من ا٫برافات كنكوؿ عن العهد كتكذيب أبنبيائهم كقتلهم 

يطاكعوهنم على ىواىم، كالتوائهم كجدا٥بم ابلباطل كٙبريفهم ٤با األنبياء لكوهنم ال 
بْب أيديهم من النصوص، كتوليهم عن توحيد هللا كىم معرضوف، كاٚباذىم شركاء 

كإذ أخذان ميثاؽ بِب ﴿ ٜبانية أكامر يشاقوف هللا فيهم. كقد تضمن ا٤بيثاؽ ُب اآلية
م القرىب كاليتامى كا٤بساكْب كقولوا إسرائيل ال تعبدكف إال هللا كابلوالدين إحساان كذ

 ﴾للناس حسنا كأقيموا الصبلة كءاتوا الزكاة ٍب توليتم إال قليبل منكم كأنتم معرضوف
 ٤باك كاألكالد  الصاحبة عنك  كاألنداد األضداد عن كبراءتو بوحدانيتوفإنو تعأب أمرىم 

 بعده منعم ألكؿ ما أتبعو العدـ من ا٤بوجد األكؿ للمنعم كاجب أبكؿ كصىأ
 األمر قرين برٮبا جعلإذ  أمر الوالدين تعظيم على داللة ككفى الوجود ُب ابلتسبب
 إ٭با اإلنساف ألف الوالدين ٢بق كىو اتبع القرىب ذم قٍب أردؼ ٕب سبحانو بتوحيده

 أفك ٍب أعقب ٕبق اليتامى كا٤بساكْب  ابلوالدين اتصا٥بم بواسطة أقرابؤه بو يتصل
 ٍب ابطنهم مع ظاىرىم يستقيمل كالنبوة الكتابالتوحيد ك  شأف ُب صدقان  للناس يقولوا

 ا٣بلق، مع ا٤بعاملة حسن أصل كذلك خّبان  ٥بم أضمركا فقد حسنان  للناس قالوا إذا
ٍب أمرىم  ﴾ناسى حى  للناس كقولوا﴿ للقوؿ الوصف معُب على كالسْب ا٢باء بفتح كقيرئ

إسرائيل قد عبدكا العجل كالشيطاف كجعلوا إبقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة ك٤با كاف بنو 
أندادان للرٞبن ىاف عليهم عقوقهم لوالديهم كقطيعة أرحامهم كظلمهم لليتامى 

 كا٤بساكْب ك٨بادعة ا٤بسلمْب كإضاعة الصبلة كالزكاة...

 وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة

 ٤با شرعها كإ٭با فقط الظاىرة صورهتا نشأة إقامة جملرد العبادات شرع ما تعأب ا٢بق
 من ابلذكر كالزكاة الصبلة ٚبصيص كُب سبحانو، بو ا٤بعرفة من كتعطيو عليو تدؿ
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 فإف قدرٮبا كإانفة شأهنما علو إٔب إشارة العامة ابإلطاعة ابألمر ا٤برادة العبادات بْب
 هبا تعأب هللا عبد منك  العبادات أنواع ١بميع جامعة البدنية األعماؿ رئيس الصبلة

 ٧برـك فهو تركها كمن كاألرضْب السموات أىل من العابدين بعبادة ٧بفوظ فهو
 كسائل العبادات كسائر الربوبية، حق كأداء العبودية، ٙبقيق ٙبصل اأهن اعلمك  ،منها
 مبلذ أكقات ُب أتٌب إذ عليها شاقان  للنفوس تكليفان  هافي فأل الصبلة سر ٙبقيق إٔب

 عما كالفراغ يديو بْب القياـ إٔب كلو ذلك عن اب٣بركج فتطالبهم كأشغا٥بم العباد
 ابلصبلة القياـ ُب أف على يدؿ ك٩با ﴾كاصطرب عليها﴿ قاؿ فلذلك هللا سول

لبِب  تعأب قولو البشرية تقتضيو ما خبلؼ على هبا القياـ كأف العبودية تكاليف
 أنو إٔب إشارة مقَبنْب كالصبلة الصرب فجعل ﴾كاستعينوا ابلصرب كالصبلة﴿ إسرائيل

 عن فيها القلوب ٲبنع كصرب أكقاهتا مبلزمة على صرب الصرب؛ إٔب الصبلة ُب ٰبتاج
 الصبلة فأفرد ﴾كإهنا لكبّبة إال على ا٣باشعْب﴿ ذلك بعد قاؿ كلذلك غفبلهتا
 ىي الزكاة إفف البدنية األعماؿ رئيس الصبلة إذا كانتك . بو الصرب يفرد كٓب ابلذكر

 فعلى ا٢برمة خبث من كا٤باؿ البخل دنس من القلب يطهر هبا ا٤بالية األعماؿ أـ
يت زكاة  الطهارة ٗبعُب ىي ىذا كما  إٲبانو بصحة كتشهد صاحبها تزكي ألهناك٠بي

، كابطنو بظاىره إٲبانو كصحة صاحبها لتصديق دليل ألهنا صدقة الصدقة ٠بيت
 اآلخرة كُب الصدقات كيريب الراب هللا ٲبحق ألنو الدنيا بنفسو ُب ا٤باؿ ينمو كابلزكاة
عِب إقامة أصل إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة يك ، يشاء ٤بن يضاعف تعأب ألنو أبجره

كلقد أكحي إليك ﴿الشرؾ ابهلل الذم ٰببط العمل، قاؿ تعأب  خلعالدين كقاعدتو ك 
عز قاؿ ك  ﴾كإٔب الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كلتكونن من ا٣باسرين

فويل للمصلْب، ﴿كقاؿ سبحانو  ﴾للمشركْب، الذين ال يؤتوف الزكاةككيل ﴿ كجل
إلفادة أهنم أشركوا  ﴾عن﴿كعيدم سهوىم ٕبرؼ  ﴾الذين ىم عن صبلهتم ساىوف

 ﴾ساىوف﴿ابهلل فأحبط صبلهتم كا٤بعُب3 أهنم ساىوف عن إقامتها كأطلق عليهم 
كيل ﴿ه قولو تعأب ك٫بو  ،إال رايء فإذا خلوا تركوا الصبلةهتكمان ألهنم ال يصلوف 
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 ُب يطففوف أبخبلقهم ٚبلق كمن ا٤بنافقوف ىم3 التسَبم ُب تفسّبه قاؿ ﴾للمطففْب
 طفف كمن لو كُب كَب فمن مكياؿ الصبلة3 عنو هللا رضي مافسل قاؿ كماصبلهتم  

أتمركف الناس ابلرب كتنسوف أ"ا٤بطففْب  حق ُب تعأب هللا قاؿ ما علمتم فقد
 كأفظع مثلها كترتكبوف الناس عيوب من عليو عثركا ما على كتغمزكهنم أنفسكم"

 إال عليو اطلع ما سر يهتك كال جاىل ٨بطئ إال ا٣بلق عثرات على يطلع كال منها
مستعمل ُب  ﴾أرءيت الذم يكذب ابلدين﴿كاالستفهاـ ُب اآلية اىػ.  .ملعوف

الذم »التعجيب من حاؿ ا٤بكذبْب اب٢بىكىمية! ركل الطربم عن ابن عباس قاؿ3 
كىذا يعِب ابتداء التكذيب ابليـو اآلخر كما ىو حاؿ « يكذب ٕبيكم هللا عز كجل

 ذـ" جوع من أطعمهم الذم" قريش سورة ُب تعأب هللا ذكر ك٤باأىل الكتاب، 
 فليعبدكا" ىناؾ قاؿ ك٤با ا٤بسكْب، طعاـ لىع ٰبض ٓب من ا٤باعوف سورة ُب بعدىا

هتكم كا٤براد  ﴾ا٤بصلْب﴿ككٍصفيهم بػ! صبلتو عن سها من ىنا ذكر" البيت ىذا رب
 ﴾قالوا ٓب نك من ا٤بصلْب، كٓب نك نطعم ا٤بسكْب﴿أهنم ليسوا ٗبسلمْب كقولو تعأب 

. ك٫بوه قولو سبحانو كهللا أعلم كا٤براد أف هللا أحبط صبلهتم كزكاهتم بسبب إشراكهم
كاف   ٤بٌاأم فبل صٌدؽ مالو يعِب فبل زٌكاه كال أقاـ صبلتو. ك  ﴾فبل صٌدؽ كال صلى﴿

ىذا التوحيد اإل٥بي مضاعان ُب ا٤بستخلفْب تىردد ذكره ُب القرآف، أال ترل إٔب قوؿ 
أصلواتك أتمرؾ أف نَبؾ ما يعبد آابؤان أك أف ﴿قـو شعيب لنبيهم مستهزئْب بو 

ككاف قد حٌذر قومو أف يصيبهم ما أصاب قـو نوح أك  ﴾موالنا ما نشاءنفعل ُب أ
قـو ىود أك قـو صاّب من العذاب الذم نزؿ هبم جزاء ىذا الشرؾ. قاؿ تعأب آمران 

أم أقم  ﴾إنِب أان هللا ال إلو إال أان فاعبد٘ب كأقم الصبلة لذكرم﴿عبده موسى 
كاآلية مفرعة  غّبمذكر ال ترائى هبا كال تشوهبا ب لتوحيدم أك لذكرم خاصةالصبلة 

إنِب أان هللا ال ﴿كاأللوىية  ﴾إ٘ب أان ربك﴿عن تعليم الكليم اسم هللا كانفراده ابلربوبية 
كُب ىذا النظم البديع تظهر حكمة إقامة الصبلة، فإف أيقيمت على ىذا  ﴾إلو إال أان

حكى تعأب عن كما الناس   األساس كإال كانت عوجاء ابطلة ييراد هبا مراءاة
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كالصبلة ُب ىذا الوجو  ﴾كإذا قاموا إٔب الصبلة قاموا كسأب يراؤكف الناس﴿ ا٤بنافقْب
 ﴾كالذين ينفقوف أموا٥بم رائء الناس﴿ككذلك الزكاة كما حكى تعأب  هممسلوبة عن

فويل للمصلْب، الذين ىم عن صبلهتم ﴿قولو تعأب  يشاكل ىذه اآلية الكرٲبةك 
 ىوركل الطربم عن ا٢بسن قاؿ3 " ﴾الذين ىم يراؤكف، كٲبنعوف ا٤باعوفساىوف، 

كتقدٙب ا٤بسند إليو على ا٣برب الفعلي  راءل" صلى فإف مالو زكاة ٲبنع الذم ا٤بنافق
ُب صحيح اإلماـ مسلم3  جاء ما نظّب كىذالتأكيد ا٢بكم.  ﴾ىم يراؤكف﴿ُب قولو 

 سورة ُب ا٤بنافقْب تعأب كصف ٤باك  «ُب الفدادين أىل ا٣بيل كالوبر كالرايءكالفخر »
السجااي  كرٙب من يقابلها ما تليها الٍب الكوثر سورة ُب ذكر األعماؿ بقبائح ا٤باعوف

ك٫بر البيدف األىكٔب ٞبلو  ﴾فصل لربك كا٫بر﴿ كمصطفاه ٢ببيبو سبحانو فقاؿ فعاؿكال
على الزكاة ألف هللا تعأب قرف بْب ىاتْب الشعّبتْب ُب التنزيل العزيز كما ُب قولو 

أفلح من كٌحد هللا ُب ربوبيتو  أم ﴾قد أفلح من تزكى، كذكر اسم ربو فصلى﴿
كسلطانو فاستقامت صبلتو كأكتيٍت زكاتو، كقٌدـ الزكاة ألف ا٤باؿ إذا طهر تطهرت 

 ابلصبلة كأكصا٘ب﴿ قولو ا٤بسيح عن تعأب كحكىكأشرقت فيها أنوار ا٥بداية، النفس 
 صبلهتم ُب ىم الذين ،ا٤بؤمنوف أفلح قد﴿جل شأنو  قاؿك  ﴾حيا دمت ما كالزكاة

كُب  ﴾الذين ىم للزكاة فاعلوف، ك معرضوف اللغو عن ىم كالذين ،خاشعوف
لك هلل  «كالطيباتالتحيات هلل كالصلوات »الصحيحْب من حديث عبد هللا3 

ي
أم ا٤ب

كما أمركا إال ليعبدكا هللا ﴿ككذلك الصلوات كالزكوات. كًٝباع القوؿ ُب آية البينة 
كحٌب ال  ﴾٨بلصْب لو الدين حنفاء كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة كذلك دين القيمة

إف ﴿يؤكد آاثرىا السلوكية  ؤب عز كجلبلة ٦برد حركات تعبدية فإف ا٤بتكوف الص
ُب تفسّب ىذه اآلية3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ ا٤بفسر األعظم  ﴾الصبلة تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر

ركاه الطربا٘ب.  «بعدان  إال هللا من يزدد ٓب كا٤بنكر الفحشاء عن صبلتو تنهو  ٓب  من »
 ﴾أرءيت الذم ينهى، عبدان إذا صلى﴿أال ترل إٔب قولو تعأب  ،كا٤بنكر ىو الشرؾ

فإف ا٤بقصود أٌكالن ليس النهي عن الصبلة بل النهي عن التوحيد الذم أتى بو دمحم 
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كهللا  ألف ا٤بنهي عنو ُب ا٢بقيقة ليس عن الصبلة نفسها بل عن شرطها ا٤بقارف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كصيغة  ﴾أرءيت إف كاف على ا٥بدل﴿، كيؤيد ىذا القصد التعقيب ابآلية أعلم

الستحضار حالة بِب إسرائيل العجيبة كإال فإف هني أيب  ﴾ينهى﴿ا٤بضارع ُب قولو 
صَّص. كقد أنبأان ا٤بؤب سبحانو ُب كتابو كعلى  جهل قد مضى كسبب النزكؿ ال ٱبي

 لقيامة إٔب السجود فبل يستطيعوف!أف ا٤بنافقْب سيدعوف ُب موقف ا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلساف نبيو 

أخذ هللا ميثاؽ بِب إسرائيل كبعثنا منهم اثِب عشر نقيبا كقاؿ هللا إ٘ب معكم كلقد ﴿
لئن أقمتم الصبلة كآتيتم الزكاة كآمنتم برسلي كعزرٛبوىم كأقرضتم هللا قرضا حسنا 
ألكفرف عنكم سيئاتكم كألدخلنكم جنات ٘برم من ٙبتها األهنار فمن كفر بعد 

شرائع  يلتزموا أفاإلسرائيلية  األمة على هللا أخذ ﴾ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
 اإلحساف مقاـ ٙبصيل ُب نفوسهم كٯباىدكا اإلٲباف مراسم على كٰبافظوا اإلسبلـ

الذم كشف ظلمات الشك  كماء كعْب العقبلءاألنبياء كسيد ا٢ب أعلم كىو دين
اي أيها الذين ﴿كالشرؾ كلقي من بِب إسرائيل الغدرات كما أشارت اآلية ا٤بتقدمة 

آمنوا اذكركا نعمت هللا عليكم إذ ىم قـو أف يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
صلى ب نزكؿ اآلية أف رسوؿ هللا كسب ﴾عنكم كاتقوا هللا كعلى هللا فليتوكل ا٤بؤمنوف

ذىب إٔب بِب النضّب يستعينهم ُب الدية فقالوا3 نعم اي أاب  هللا عليو كآلو كسلم
ُب ظل جدار  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالقاسم انزؿ حٌب نصنع لك طعامان كننظر ُب معونتك، فنزؿ 

، فقاؿ  فتآمركا بينهم ُب قتلو كقالوا3 ما ظفرًب ٗبحمد قط أقرب مرامان منو اليـو
فيصب عليو حجران يشدخو؟ فانتدب بعضهم لبعض3 من رجل يظهر على ا٢بائط 

فقاـ من ا٤بكاف كتوجو إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلذلك عمرك بن جحاش! كجاء جربيل فأخرب النيب 
 قاـىذا القوؿ يَبجح ٗبا أظهره ا٤با٤بدينة. كاختلفت الركاايت ُب سبب النزكؿ إال أف 

ر اإلٲباف ابلرسل من كصف غدر بِب إسرائيل كنقضهم ا٤بواثيق...فإف قيل3 ٓب أخ
عن إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة مع أنو مقدـ عليهما؟ فا١بواب3 أف بِب إسرائيل 
يعلموف أنو ال بد ُب حصوؿ االستقرار لوضعهم السلطوم من ىاتْب الشعّبتْب إال 
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، فذكر أف إقاـ ا٢بكميةجاءت بو الرسل من  أهنم كانوا مصرين على تكذيب ما
حٌب ٰبصل ا٤بقصود كإال سقط البناء كحبط العمل  يو علصبلة كإيتاء الزكاة مبِبال

، كمن مراعاة ىذا كهللا أعلم كٓب يكن ٥باتْب الشعّبتْب أتثّب ُب حصوؿ النجاة
لكن الراسخوف ُب العلم منهم يؤمنوف ٗبا أنزؿ إليك كما أنزؿ ﴿ا٤بقصد قولو تعأب 

منصوابن على ا٤بدح لبياف  ﴾كا٤بقيمْب﴿كقد جاء اللفظ  ﴾من قبلك كا٤بقيمْب الصبلة
أٮبية الصبلة! كاالستعانة ابلصرب على إقامة الصبلة ٤بواجهة مشقة النزكؿ عن 
القيادة كالرايسة كا٤بصاّب اعَبافان بربوبية هللا أمر كبّب إال على ا٣باشعْب كمٌب استقاـ 

يقتها ىذا ا٤بيزاف بدت الدنيا كلها ٜبنان قليبلن كعرضان ىزيبلن كبدت اآلخرة على حق
 .يَبدد عاقل ُب اختيارىا كإيثارىاالٍب ال 

 أقررًب ٍب دايركم من أنفسكم ٚبرجوف كال دماءكم تسفكوف ال ميثاقكم أخذان كإذ﴿
 ابلتسبب دماءكم تسفكوف ال3 كا٤بعُب إسرائيل، لبِب ىنا ا٣بطاب ﴾تشهدكف كأنتم

 الغّب على اب١بناية دايركم من أنفسكم ٚبرجوف كال منكم، فيقتص الغّب قتل ُب
 كٚبرجوف أنفسكم تقتلوف ىؤالء أنتم ٍب﴿ٍب التفت إليهم فقاؿ ! دايركم من فتينفوا
 تفادكىم أيسارل أيتوكم كإف كالعدكاف ابإلٍب عليهم تظاىركف دايرىم من منكم فريقا
 من جزاء فما ببعض كتكفركف الكتاب ببعض أفتؤمنوف إخراجهم عليكم ٧بـر كىو

 ا٤بذلة من هبم ٢بق ما3 ا٣بزم من كا٤براد ﴾الدنيا ا٢بياة ُب خزم إال منكم ذلك يفعل
 كما ،كفدؾ ككادم القرل خيرب كفتح قريظة كقتل دايرىم عن كالنضّب قينقاع إبجبلء

 إشارة اآلية كُب ،كهللا أعلم األمم بْب كالذؿ كالتشريد كاإلجبلء القتل من سيلحقهم
 كذلك كا٣بزرج، األكس بْب القائمة بػيعىاث حركب ُب إسرائيل بِب بْب حدث ما إٔب
 مع يقاتل فريق كل فكاف ا٣بزرج، حلفاء كالنضّب األكس، حلفاء كانوا قريظة أف

 !يفدكه حٌب لو ٝبعوا الفريقْب من إسرائيلي أسر كإذا حلفائو،
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 كأمر بقوة فخذىا شيء لكل كتفصيبلن  موعظة شيء كل من األلواح ُب لو ككتبنا﴿
 كانت موسى أعطيها الٍب األلواح ﴾الفاسقْب دار سأكريكم أبحسنها أيخذكا قومك

 كقولو. ا٣بركج سفر من كالعشرين الرابع اإلصحاح ُب جاء كما صٌماء حجارة من
 إليو ٙبتاج شيء كل أم األشياء أعظم بو يراد عرفيان  عمومان  عاـ ﴾شيء كل من﴿

 موعظة﴿ فقاؿ ابلتفصيل أتبعو ذلك قٌرر ك٤بٌا كاالستخبلؼ، التوحيد مسألة ُب األمة
 مشوب إبرشاد نصح كىو الوعظ مصدر اسم كا٤بوعظة ﴾شيء لكل كتفصيبلن 
 هللا إٔب الكتابة أسندت كلذلك العددم اإلحصاء علم ييبيٌنو كالتفصيل بتحذير،

 ٗبحض بل إنساف فعل غّب من ا٢بجر ُب نقشان  مكتوبة كانت األلواح ألف تعأب
ٌيت ك٥بذا تعأب، هللا قدرة  األخرل اآلية ُب كقع كما الكتاب إٔب إٲباء ابأللواح ٠بي

 كرٞبة كىدل شيء لكل كتفصيبل أحسن الذم على ٛباما الكتاب موسى ءآتينا ٍب﴿
 ٛبثيل ُب أبلغ ﴾بقوة فخذىا﴿ موسى إٔب ا٤بوجو كا٣بطاب ﴾يؤمنوف رهبم بلقاء لعلهم
 كال تساىل دكف ا١بدٌ  ٗبنتهى التوراة أبلواح كالعمل اب٤بيثاؽ اإليفاء على العـز حالة

 كاقع أنو كظنوا ظلة كأنو فوقهم ا١ببل نتقنا كإذ﴿ العزيز التنزيل ُب جاء كما تبلعب
 على كأشهدىم﴿ بقولو كأكده ا٤بعُب ىذا قٌرر كقد ﴾بقوة آتيناكم ما خذكا هبم

 ىذا عن كنا إان القيامة يـو تقولوا أف شهدان بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم
 البصرم كقرأ ﴾بعدىم من ذرية ككنا قبل من آابؤان أشرؾ إ٭با تقولوا أك غافلْب،
 لعمـو اتبع ا٤بوعظة فعمـو ﴾آدـ بِب من﴿ قولو على عودان  ﴾يقولوا﴿ الغيبة بضمّب
 بو هللا أمر ٗبا كاإلتياف ابإلحساف األخذ على أنفسهم ٰبملوا أف أيًمركا كقد. العظة
 قولو كيشاكل ىذه اآلية الكرٲبة ﴾أبحسنها أيخذكا قومك كأمر﴿ البلئق الوجو على
 ابإلحساف اتصف الذم على للنعمة ٛبامان  أم ﴾أحسن الذم على ٛباما﴿ تعأب

ء يكج. أحبائو ٗبتابعة عليك كمنَّ  أكليائو سبيل هللا فهَّمىك فافهم التوحيد، كحىٌققى 
لؤلمة بشارة  ﴾الفاسقْب دار سأكريكم﴿ ُب قولو الغيبةضمّب بضمّب ا٣بطاب دكف 

 كقاؿ .الفاسقْب دارسأكرثكم  أم يراثاإل بطريق اإلدخاؿ ا٤بسلمة، كاإلراءة3
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 ال كذلك أمرىم إليو دارى  ما3 الفاسقْب دار3 كقيل .الكفار مصارع ىي3 السدم
 فقاؿ ا٤بتكربين الفاسقْب يعامل بو ما ذكر ٍب .عبلـكاإل خبارابإل إال لمييع

 يؤمنوا ال آية كل يركا كإف ا٢بق بغّب األرض ُب يتكربكف الذين آايٌب عن سأصرؼ﴿
 ذلك سبيبل يتخذكه الغي سبيل يركا كإف سبيبل يتخذكه ال الرشد سبيل يركا كإف هبا

 بغّب" كقولوقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3  ﴾غافلْب عنها ككانوا آبايتنا كذبوا أبهنم
 ابطل أم ا٢بق مغايرة كىو لو الزمة صفة ىو ما بذكر التكرب لتشنيع زايدة "ا٢بق
 ا٣بلق جانب ُب ٕبق يكوف ال التكرب إذ لوصفو كاشفة للتكرب الزمة حاؿ كىي
 أف ٗبقصود هللا تكرب كليس موجود كل على العظيم ألنو ٕبق هلل كصف ىو كإ٭با
 كمن الكشاؼ ُب كما عنو لبلحَباز ا٢بق بغّب القيد ٯبعل حٌب ىنا عنو ٰبَبز

 حق ىو ما التكرب من كجعل للتكرب قيدان  "ا٢بق بغّب" قولو جعل حاكؿ من ا٤بفسرين
 أًب تنطبق اآلية تضمنتها الٍب كاألكصاؼ. اىػ. ا٤ببطل على يتكرب أف للمحق ألف

 الكفر رأس»بقولو3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلى من كصفهم السيد األعظم  -كهللا أعلم  - االنطباؽ
اإلماـ ركل ركاه اإلماـ أٞبد. ك  «الوبر أصحاب الفدادين  ُب  كالفخر كالكرب ا٤بشرؽ

 ٯبعلوف القيامة يـو ا٤بتكربين إف»3 قاؿ مسعود بن هللا عبدالبيهقي ُب الشعب عن 
 كمعُب «النار من األسفل  الدرؾ  ُب  ٯبعلوف ٍب عليهم تطبق انر من توابيت ُب

 كال فيها يتفكركف يكادكف فبل قلوهبم على ابلطبع منعهم عن آايت هللا3 صرفهم
 قلوب على سأطبع أم كالتجرب التكرب من عليو ىم ما على إلصرارىم هبا يعتربكف
 كال آبايٌب ينتفعوف فبل ا٣بلق على مزية ٥بم أف كيركف كرباء أنفسهم كفيعدٌ  الذين

فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم كهللا ال يهدم القـو ﴿ سبحانو كقولو آاثرىا مغاٖب يغتنموف
 سأصرؼ﴿قولو تعأب  ُب عيينة بن سفيافركل أبو جعفر الطحاكم عن  ﴾الفاسقْب

 .كتايب فهم أمنعهم3 قاؿ ﴾ا٢بق بغّب األرض ُب يتكربكف الذين آايٌب عن

 ملكا لنا ابعث ٥بم لنيب قالوا إذموسى  بعد من إسرائيل بِب من ا٤بئل إٔب تر أٓب﴿
 رفعت حْب ىذا قاؿ3 عباس أنو ابنركل اإلماـ الطربم عن  ﴾هللا سبيل ُب نقاتل
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 فلما كأبنائهم دايرىم من أخرجتهم قد ا١ببابرة ككانت اإلٲباف، أىل كاستخرج التوراة
3 سبطاف إسرائيل بِب من ككاف3 قاؿ التابوت أاتىم حْب كذلك القتاؿ عليهم كتب
 إال النبوة تكوف كال ا٣ببلفة سبط ُب إال ا٣ببلفة تكوف فبل خبلفة، كسبط نبوة سبط

 يكوف أٗب قالوا ملكا طالوت لكم بعث قد هللا إف﴿ نبيهم ٥بم فقاؿ النبوة، سبط ُب
 النبوة سبط من ال السبطْب، أحد من كليس ﴾منو اب٤بلك أحق ك٫بن علينا ا٤بلك لو

 طالوت ذكر أما. كُب ركاية3 اآلية ﴾عليكم اصطفاه هللا إف قاؿ﴿ ا٣ببلفة سبط كال
 ﴾ا٤باؿ من سعة يؤت كٓب منو اب٤بلك أحق ك٫بن علينا ا٤بلك لو يكوف أٗب﴿ قالوا إذ

 النبوة أحدٮبا ُب كاف سبطاف3 إسرائيل بِب ُب كاف أنو إال ذلك يقولوا ٓب فإهنم
 على ٲبلك كال النبوة، سبط من كاف من إال يبعث فبل ا٤بلك، اآلخر ُب ككاف

 كليس ابتعثو حْب طالوت ابتعث كأنو ،ا٤بلك سبط من كاف من إال أحد األرض
 قالوا ذلك أجل كمن كا١بسم العلم ُب بسطة كزاده عليهم كاختاره السبطْب أحد من
 السبطْب، من كاحد من كليس ﴾منو اب٤بلك أحق ك٫بن علينا ا٤بلك لو يكوف أٗب﴿

 مع كاقفان  أغلبهم كاف ك٤با ﴾كهللا كاسع عليم﴿ إٔب ﴾عليكم اصطفاه هللا إف﴿ قاؿ
 كجو على قعت أف يعلمهم آبيةأراد  ابلغيب اإلٲباف ُب القدـ اثبت غّب ا٤بشاىدات

 إف نبيهم ٥بم كقاؿ﴿اعتناء القرآف آباثر األنبياء كىي تدؿ على  للعادة خارقان  يكوف
 كآؿ موسى آؿ ترؾ ٩با كبقية ربكم من سكينة فيو التابوت أيتيكم أف ملكو آية

 موسى كثياب ىاركف كعصا موسى عصاكىذه البقية ىي  ﴾ا٤ببلئكة ٙبملو ىاركف
. ركاه الطربم عن عطية بن سعد. كىذا التابوت األلواح كرضاض ىاركف كثياب

شأنو عظيم كمقامو كرٙب ككانوا يقدمونو بْب أيديهم ُب حركهبم فيحصل ٥بم النصر 
ابآلاثر ا٤بباركة السابقة الٍب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكعناية النيب بربكة التوسل إٔب هللا تعأب بو كٗبا فيو، 

رٞبات كمنازؿ الربكات كمهابط الوحي كموالد األنبياء ظاىرة كمشهورة ىي مواطن ال
 بْب كنت إذا»قاؿ البن عمر3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿأف فقد ركل اإلماـ مالك ُب ا٤بوطأ 

 بو الس رىر لو يقاؿ كاداين  ىناؾ فإف -ا٤بشرؽ  ٫بو بيده كنفخ -مُب  من األخشبْب
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قاؿ الزرقا٘ب3 أم كلدكا ٙبتها فقطع سيٌرىم. كقاؿ ابن  «نبيان  سبعوف ٙبتها سيرَّ  شجرة
. كقاؿ ابن ان بعد كاحد فسيركا بذلكحبيب3 ىو من السركر أم تنبؤكا ٙبتها كاحد

عبد الرب3 كُب ىذا ا٢بديث دليل على التربؾ ٗبواضع األنبياء كالصا٢بْب كمقاماهتم 
كاحملافظة على كمساكنهم كإٔب ىذا قصد عبد هللا بن عمر ٕبديثو ىذا كهللا أعلم. 

كتاب على إزالة آاثر اآلاثر النبوية أصل عظيم كتراث كرٙب كلذلك عمل أىل ال
   ...من تراثنا النبومك٧بوا ما تبقى  ا٢برمْب

 ىم للذين كرٞبة ىدل نسختها كُب األلواح أخذ الغضب موسى عن سكت ك٤با﴿
 حفظان  أخذىا كإ٭با كضعها الٍب األلواح أم للعهد األلواح ُب التعريف ﴾يرىبوف لرهبم

 ُب كا٤بكتوب ا٤بنسوخ ٗبعُب كالنيسخة ،الكتابة من فيها ما يضيع لئبل هبا للعمل ٥با
 ألف نسخة، منها أخذت األلواح ىذه أف يقتضي كىذا أخرل صحيفة أك لوح

 األلواح أخذ3 التقدير إذ اإلٯباز، من كىذا األلواح ضمّب إٔب أضيفت النسخة
 األلواح، ذكر من سبحانو فرغ ك٤بٌا كرٞبة، ىدل نسختها كُب نسخة منها فجيعلت

 عباس ابن عن ا٢باكم ركل كقد ا٤بناجاة، ُب موسى فعلو ما ذكر على الكبلـ ردَّ 
3 قاؿ ﴾٤بيقاتنا رجبل سبعْب قومو موسى كاختار﴿ كجل عز قولو ُب عنهما هللا رضي
صلى هللا  ٗبحمد آمن ٤بن دعاه حْب دعاءه فجعل سبعْب هللا فبعث موسى دعا

 فسأكتبها﴿ ﴾الغافرين خّب كأنت كارٞبنا لنا فاغفر﴿ قولو كاتٌبعو عليو كآلو كسلم
 كآلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  يتبعوف كالذين ﴾يؤمنوف آبايتنا ىم كالذين الزكاة كيؤتوف يتقوف للذين
 . اىػ. كسلم

الذين يتبعوف الرسوؿ النيب األمي الذم ٯبدكنو مكتواب عندىم ُب التوراة كاإل٪بيل ﴿
أيمرىم اب٤بعركؼ كينهاىم عن ا٤بنكر كٰبل ٥بم الطيبات كٰبـر عليهم ا٣ببائث كيضع 

آصارىم كاألغبلؿ الٍب كانت عليهم فالذين آمنوا بو كعزركه كنصركه كاتبعوا عنهم 
 ما ذكرب أردؼ األلواح، سبحانو ٤با ذكر ﴾النور الذم أنزؿ معو أكلئك ىم ا٤بفلحوف
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 قولو ُب عنهما هللا رضي عباس ابن عن ا٢باكم ركل كقد ا٤بناجاة، ُب موسى فعلو
 هللا فبعث موسى دعا3 قاؿ ﴾٤بيقاتنا رجبل سبعْب قومو موسى كاختار﴿ كجل عز

 كارٞبنا لنا فاغفر﴿ قولو كاتٌبعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٗبحمد آمن ٤بن دعاه حْب دعاءه فجعل سبعْب
 آبايتنا ىم كالذين الزكاة كيؤتوف يتقوف للذين فسأكتبها﴿ ﴾الغافرين خّب كأنت

 شواىد أبنوار يؤمنوف الذين القائموف كىم اىػ. .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  يتبعوف كالذين ﴾يؤمنوف
 ككصفهم أبهنم أعما٥بم كصرح أحوا٥بم عرؼ كما ابلتحقيق بل ابلتقليد ال اآلايت
أيمرىم  كاإل٪بيل التوراة ُب عندىم مكتوابن  ٯبدكنو الذم األمي النيبالرسوؿ  يتبعوف

عليهم ا٣ببائث كيضع عمن ابلتوحيد كينهاىم عن الشرؾ كٰبل ٥بم الطيبات كٰبـر 
قطع األعضاء ا٣باطئة كتعٌْب ك ؿ الٍب فيرضت عليهماألثقاؿ كاألغبل ٗبتابعتو حظيوا

ن ٥بم  قرض ك القصاص من غّب شرع الدية كإحراؽ الغنائم كٙبرٙب طيبات كانت ًحبلَّ
كريكم أف  سبترٙب ٦بالسة ا٢بائض كٙبرٙب الكٙبموضع النجاسة من ا١بلد كالثوب 

موسى رأل رجبلن ٰبمل قصبان ُب ذلك اليـو فضرب عنقو ككانوا إذا قاموا إٔب 
الصبلة لبسوا ا٤بسوح كغلوا أيديهم إٔب أعناقهم تواضعان هلل كرٗبا ثقب الرجل ترقوتو 

 ا٣بطأ على ييؤاخىذكف ككانواكجعل فيها طرؼ السلسلة كأكثقها على السارية، 
عل كٓب الشفاعة ييعطوا كٓب ابلرعب يينصركا كٓب عليو استكرىوا كما كالنسياف  ٥بم ٘بي
كأشد ما ُب شريعة التوراة من اآلصار أهنا أكجبت قتل  كطهوران، مسجدان  األرض

صلى هللا النفس ُب التوبة من الذنوب، كبذلك نفهم خاٛبة سورة البقرة الٍب أيعطيها 
 هللا حطو ما إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشّب ي من كنز ٙبت العرش ٓب ييعطىها نيب قبلو عليو كآلو كسلم

كُب . كالنسياف ا٣بطأ كرفعً  بو ٥بم طاقة ال ما كٙبميل اإلصر من أمتو عن تعأب
ابألمي يقوؿ اإلماـ الرضا عليو السبلـ ٤با سئل عن ذلك3 ما يقوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكصفو 
فقالوا3 يقولوف أنو ٠بي بذلك ألنو ٓب ٰبسن أف يكتب، فقاؿ عليو السبلـ3  الناس؟ 

ىو الذم بعث ُب األميْب رسوال منهم يتلوا عليهم ﴿كذبوا عليكم، كيف كهللا يقوؿ 
فكيف كاف يعلمهم ما ال ٰبسن؟ كهللا  ﴾كيزكيهم كيعلمهم الكتاب كا٢بكمة آايتو
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لساانن، كإ٭با ٠بي األمي ألنو كاف  لقد كاف رسوؿ هللا يقرأ كيكتب بثبلث كسبعْب
نذر أـ القرل يكل﴿من أىل مكة، كمكة من أمهات القرل، كذلك قوؿ هللا عز كجل 

 كاتبعوا كنصركه كعزركه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو آمنوا الذين أف تعأب أخرب ٍب . اىػ.﴾كمن حو٥با
 ابن ركل .العظمى كالنعمة الكربل ابلسعادة الفائزكف ىم معو أنزؿ الذم القرآف
 عظموه يعِب "كعزركه " قولو ُب عباس ابن عن حاًب أيب كابن ا٤بنذر كابن جرير

 كأعدائو هللا أعداء على كأعانوهيعِب  "نصركه. كقاؿ اإلماـ الطربم "ك ككقركه
يشهد أف ىؤالء القـو حسدكا النيب صلى هللا . كالتاريخ ٥بم ا٢برب كنصب ٔبهادىم

كفار الرـك اإل٪بليز كغّبىم من  كٓب ٰباربوا كاعتربكه كسائر البشر  عليو كآلو كسلم
 متابعة على تعأب هللا همحضٌ  ٤بٌاك  يكوف ىؤالء قد آمنوا؟ كالفرس بل تولوىم فأٗب

صلى  إليو ا٣بطاب التفت خاصة قومهم إٔب مبعوثْب األنبياء سائرككاف  األمي النيب
 ٗبزيد إشعاران  الربااي كعامة األمم كافة إٔب دعوتو إبعبلف أيمره هللا عليو كآلو كسلم

 لو الذم ٝبيعان  إليكم هللا رسوؿ إ٘ب الناس أيها اي قل﴿ بشأنو كاالعتناء خصوصيتو
 األمي النيب كرسولو ابهلل فآمنوا كٲبيت ٰبيي ىو إال إلو ال كاألرض السماكات ملك
صلى هللا  أنو على داللة اآلية كُب ﴾هتتدكف لعلكم كاتبعوه ككلماتو ابهلل يؤمن الذم

لك، ُب ٩بثلة ابإل٥بية هللا فرادإب الثقلْب كافة إٔب مبعوث عليو كآلو كسلم
ي
 فيكوف ا٤ب

ًلك ا٤بًلك التاـ ا٤بالك اإللو األعظم ىو كحده هللا
ى
لك ا٤بنفرد كا٤ب

ي
 نفسو كإيراد ،اب٤ب

 للمبالغة الغيبة إٔب االلتفات طريق على الرسالة بعنواف كالسبلـ الصبلة عليو الشريفة
 ٙبت يكونوا أف لزمهم هللا برسوؿ آمنوا الكتاب أىل أف كلو االمتثاؿ، إٯباب ُب

 ٤بدحو األمي ابلنيب الرسوؿ ككصف كرائسة، ميلك كل ٙبتها النبوة ألف كهنيو أمره
 عن لعجزكا مناقبو إحصاء ُب كاآلخركف األكلوف ابلغ كلو أمره، تقرير كلزايدة

 حصر عن مقصران  ٕبرىا بساحل ا٤بلمٌ  كلكن مواىبو، من بو الكرٙب حباه ما استقصاء
 3بقولو كشفى كفى فلقد كفا دمحم سيدم العارفْب إماـ در كهلل فخرىا، بعض

 تشهد كاحملاسن يقضي فا٢بب...  مصدؽ فأنت فيو قل شئت ما
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كل الفيوضات الٍب نفذت من كثرهتا احملابر كاألكراؽ كفاخر من ٝبا٥با لرغم من  كاب
كعلو مقامها أىل األرض أىل السماء قد عجز الواصفوف أف ٰبيطوا بكل جوانب 

 3، كرضي هللا عن سيدم ابن الفارض فقد قاؿملسو هلآو هيلع هللا ىلصالعظمة ٢بضرتو 

 و ما ٓب يوصفً كاصفيو ٗبدحو ... يفُب الزماف كفي نً كعلى تفن  

كونو خاًب النبيْب فهو ٩بد ١بميع ا٣بلق أكالن كآخران كىو ٩بد لكل نيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو 
ككٕب سابق على ظهوره حاؿ كونو موجودان ُب عآب الشهادة كُب حاؿ كونو منتقبلن 

قطب األعظم الركاس يقوؿ الغّب منقطعة،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٔب الربزخ كالدار اآلخرة فإف أنواره 
3 كإان لنعتقد أف النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب قربه الكرٙب عليو رضواف رب الناس

حي  ا٢بياة الربزخية يفيض بفيض هللا كٰبسن إبحساف هللا كيعطي ابهلل كٲبنع ابهلل 
 األئمة كإماـكيقوؿ شيخ اإلسبلـ كلو اليد على كل ذرة ٨بلوقة ُب ملك هللا. 

صلى هللا عليو الصيادم3 كال ٱبفى أف كثّبان من األكلياء يركنو  ا٥بدل أبو ـاألعبل
كيسمعوف خطابو الكرٙب الذم كرد فيو ا٢بديث كعليو ٝباىّب األمة سلفان  كآلو كسلم

كخلفان أنو يىرٌد على من يسلم عليو السبلـ كالفرؽ بْب الوٕب كغّبه ٠باع خطابو 
صلى هللا عليو كآلو يقوؿ السيد عبد الرٞبن العيدركس3 سيدان دمحم ك ا٤ببارؾ كعدمو. 

ىو الذم أعطى ٝبيع األنبياء كالرسل مقاماهتم ُب عآب األركاح حٌب بعثو هللا  كسلم
كأكلياؤىم كمتبعوىم أخذكا منهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفاألنبياء الذين سلفوا أخذكا منو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٔبسمو 

 كٰبكى. ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمهنع هللا يضر. كيقوؿ اإلماـ الشاذٕب هنع هللا يضر3 كل نيب ككٕب مادتو من رسوؿ هللا 
 3فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب مدحت ال ٓب3 لو فقيل النـو رؤم ُب الفارضابن  أف

 و كأكثراػػػػػػػػػػػػػػػػػل مدح ُب النيب مقصرا ... كإف أكثر ا٤بثِب عليػػػػػػػػػػػػأرل ك

 دح الورلا ٲبفما مقدار معليو و أىلو ... ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا هللا أثُب ابلذم ى



597 
 

 مدحو الركمي كابن كالبحَبم ٛباـ كأيب ا٤بتقدمْب الشعراء فحوؿ يتعاط ٓب ك٥بذا
 مرتبتو، دكف ا٤بعا٘ب فإف ٰباكلونو ما أصعب من عندىم مدحو ككاف ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 النظم ٦باؿ البليغ على فيضيق تقصّب حقو ُب غلوٌو  ككل كصفو، دكف كاألكصاؼ
 لو فرضت من إٔب ابلنسبة غلوٌ  فيها الٍب األمداح ٝبيع اعتربت إذا التحقيق كعند

 كإٔب يعتمدكف صفاتو على الشعراء كاف حٌب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب حق ُب صادقة كجدهتا
 كاتباعو ابلرسوؿ اإلٲباف أثر االىتداء رجاءتعأب  جعلقد ك يقصدكف.  كانوا مدحو
 الكبلـ ذٌيل ٍب، الضبللة ُب فهو شرعو ابلتزاـ يتابعو كٓب قوصدَّ  من أف على تنبيهان 

 الرسالة ٦بامع على تنطوم كاآلية عنها، ا٤بسببة كالرٞبة اب٥بداية لو ا٤بتبع بتخصيص
صلى هللا عليو  دمحم كبعث خاصة قومو إٔب يبعث رسوؿ كل ككاف الشاملة، احملمدية

 للتطبيق قابلة أصو٥با، ُب كاملة رسالتو كجاءت كافة، الناس إٔب كآلو كسلم
 عندىا يلتقي الٍب اإلنسانية الفطرة كفق ٝبيعان  للبشر كجاءت فركعها، ُب ا٤بتجدد

 الكتاب أىل من ا٤بزٌكرين مواجهة ُب األمي النيب ٞبلها ٍب كمن ٝبيعان، الناس
 !دينو على أهنم الزاعمْب

 سيغفر كيقولوف األدٗب ىذا عرض أيخذكف الكتاب كرثوا خلف بعدىم من فخلف﴿
 على يقولوا ال أف الكتاب ميثاؽ عليهم يؤخذ أٓب أيخذكه مثلو عرض أيهتم كإف لنا
 على تفريع ﴾تعقلوف أفبل يتقوف للذين خّب اآلخرة كالدار فيو ما كدرسوا ا٢بق إال هللا

 بعد الذين أهنم ىنا إليهم ا٤بشار ُب كالظاىر ﴾أ٩با األرض ُب كقطعناىم﴿ قولو
قاؿ اإلماـ الطربم3  ﴾منهم الصا٢بوف كمنهم دكف ذلك﴿ ملكهم زكاؿ كقت سليماف

 كفرىم كقبل دينهم عن ارتدادىم قبل كذلك كانوا أبهنم ثناؤه جل هللا كصفهم كإ٭با
 فخلف﴿ قولوك  ،عليو هللا صلوات مرٙب ابن عيسى فيهم يبعث أف قبل كذلك برهبم
 ﴾كرثوا الكتاب أيخذكف عرض ىذا األدٗب كيقولوف سيغفر لنا خلف بعدىم من
 أم الكتاب كرثوا الذين ٥بؤالء ا٢باضرين ذـ لف3 القرف الذم ٯبيء بعد قرف كفيوا٣ب

 كال يعرفونو سلفهم، بعد أيديهم ُب بقيت الٍب اإل٥بية الكتب زبدة ىو الذم القرآف
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 كا٤بكاسب ا٢بكومات ُب الرشا من أيخذكنو ما ىو األدٗب ىذا كعرىض بو، يعملوف
 عرض أيهتم كإف﴿ بقولو أردؼ ٍب لو، كٙبقّب أيخذكنو ٤با ٚبسيس اللفظ كُب ا٣ببيثة،

 اثنية، أخذىا عن يتوقفوا ٓب الٍب احملرمات ُب ابهنماكهم عنهم إخباران  ﴾أيخذكه مثلو
3 قاؿ أكس بن شداد عن الطربا٘ب ركل. ابلوعيد مكَبثْب غّب عليها مصركف فهم

 الرب منها أيكل حاضر عرض الدنيا إف الناس أيها»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت
 كيبطل ا٢بق هبا ٰبق قادر ملك فيها ٰبكم صادؽ كعد اآلخرة كإف كالفاجر،
 يتبعها أـ كل فإف دنيا أبناء تكونوا كال اآلخرة أبناء كونوا الناس أيها الباطل،
 لديهم ٙبللت الذين ىؤالء توبيخ منو ا٤بقصود للتقرير اآلية ُب كاالستفهاـ «كلدىا

 يسعهم ال التقرير كىذا! العبيد طباع فيها كغرست البشرية النفس فضائل مقومات
 يقولوا ال أف عليهم ا٤بؤب أخذه الذم ا٤بيثاؽ بذلك عا٤بوف كىم بو، االعَباؼ إال

 ال من ٗبنزلة الدينا عرض ٚبّبىم ُب نػيزٌلوا كقد شيئا، بو يشركوا كال ا٢بق إال هللا على
 التعقل، بفقد كرماىم ﴾تعقلوف أفبل﴿ بقولو التوبيخ جهة على هللا ككقفهم ٥بم، عقوؿ
 توبيخهم فيكوف الغيبة بياء كقيرئ مواجهة، إليهم التوبيخ توجيو ُب أكقع ليكوف

 الكتاب درسوا الذين علمائهم نفاؽ يكشف ﴾فيو ما كدرسوا﴿ تعأب كقولو تعريضيان،
 كحاربوه كاإلضبلؿ، كالكيد العداء كقفة الدين ىذا كجو ُب كقفوا ٍب فيو ما كعرفوا
، حٌب أكزارىا تضع ٓب شعواء حرابن  كالطرؽ الوسائل بشٌب  ابلتعطيل حاربوه اليـو

 من شركائهم مع ابلتآمر كحاربوه الداخل، من كالوقيعة ابلدس كحاربوه كاالهتاـ
 كحاربوه اإلسبلـ، شعار ترفع خٌداعة عٌمية معسكرات بتشكيل كحاربوه ا٣بارج،

 ُب دٌسوىا الٍب كاإلسرائيليات ابألكاذيب قبل من كحاربوه الباطلة، ابإلشاعات
 كصنعوا الكرٙب، القرآف ٙبريف عن عجزكا حْب التفسّب كُب السّبة كُب ا٢بديث
 عصبية اإلسبلـ مكاف ليقيموا كمكايدىم أجنداهتم تنفيذ ُب ٥بم يعملوف أبطاالن 

 ابلذؿ ٛبتلئ الٍب إسرائيل بِب طبيعة عن يكشف كالقرآف! تضليلية راية أك جاىلية
 أمانة تبعات ٞبل عن كابلضعف انحية، من كابلقسوة انحية، من كا١بنب
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 ُب تعيش ٝبيعا؛ النزعات ىذه بْب التجاذب كُب أخرل، انحية من االستخبلؼ
 مع الظبلـ ُب كتتحرؾ كتتآمر ٚبطط كىي كااللتواء، كالتخفي كا٣بوؼ اإلرىاب ظل

 ىذا من البشرية للنفس أفسد كليس كالقتل، للببلء الدائم كالتوقع الدائم، الذعر
 القبض صورة ُب ٰبس يكاد مدلوالن  كتيصور آخر جانبان  اآلايت تعكس ٍب! العذاب

 كا٣بداع الفتل ناُبكذلك ي ،تعأب ٰبب كما كصرامة كقوة ٔبد الكتاب على
 كأقاموا ابلكتاب ٲبسكوف كالذين﴿ كالبلمباالة كاالستهتار كاالستهزاء كالتمييع
 ٍب الشرؾ، تبعية عن بعيدة الصبلة إقامة ضركرة على العطف أكد كقد ﴾الصبلة
 ظلة كأنو فوقهم ا١ببل نتقنا كإذ﴿ ا٤بيثاؽ فيها عليهم أخذ الٍب الطريقة بنفس ذٌكرىم
 القـو كلكن ﴾تتقوف لعلكم فيو ما كاذكركا بقوة آتيناكم ما خذكا هبم كاقع أنو كظنوا

 فاستعصوا كالفساد الضبلؿ ُب كزادكا كالعناد ابلرد األمر قابلوا شقاكهتم كماؿ من
 ما ابهلل كأشركوا التكرٙب شارة كخلعوا ا٤بعصية ُب ك١بوا ميثاقهم كنقضوا أنبيائهم على

 أخذه ما إٔب نبَّههم تليها الٍب اآلية كُب! ابلكفر النعمة كقابلوا سلطاان بو ينزؿ ٓب
 الربوبية كىذه ﴾بربكم ألست﴿ فطرهتم ُب كأكدعو الذر عآب ُب كىم ا٤بيثاؽ من عليهم
 أٞبد اإلماـ أخرج. مطاكيها ليتدبٌركا الناس إٔب ألقيت كأصولو اإلسبلـ ٤بعا٘ب جامعة

 ظهورىم من آدـ بِب من ربك أخذ كإذ﴿ كجل عز هللا قوؿ ُب3 كعب بن أيب عن
 أركاحان  فجعلهم ٝبعهم3 قاؿ اآلية، ﴾بربكم ألست أنفسهم على كأشهدىم ذريتهم

 على كأشهدىم كا٤بيثاؽ العهد عليهم أخذ ٍب فتكلموا فاستنطقهم صٌورىم ٍب
 السبع كاألرضْب السبع السماكات عليكم أيشهد فإ٘ب3 قاؿ بربكم؟ ألست أنفسهم
 غّبم إلو ال أنو اعلموا هبذا، نعلم ٓب القيامة يـو تقولوا أف3 آدـ أابكم عليكم كأيشهد

 عهدم يذكركنكم رسلي إليكم سأرسل كإٗب شيئان، يب تشركوا فبل غّبم رب كال
 فأقركا غّبؾ، لنا رب ال كإ٥بنا ربنا أبنك شهدان3 قالوا كتيب، عليكم كأينزؿ كميثاقي،

 ذلك كدكف الصورة كحسن كالفقّب الغِب فرأل إليهم ينظر آدـ عليهم كرفع بذلك
 فيهم األنبياء كرأل. أشكر أف أحببت إ٘ب3 قاؿ عبادؾ؟ بْب سويت لوال رب3 فقاؿ
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 كإذ﴿ تعأب قولو كىو كالنبوة الرسالة ُب آخر ٗبيثاؽ خيصوا النور عليهم السريج مثل
 ﴾مرٙب ابن كعيسى كموسى كإبراىيم نوح كمن كمنك ميثاقهم النبيْب من أخذان

 الغرض ألهنم إسرائيل بنو منو كا٤بقصود لبِب آدـ ﴾بربكم ألست﴿ اآلية ُب كا٣بطاب
الذين ينقضوف عهد هللا من بعد ﴿كقد كصفهم هللا بقولو  ،كهللا أعلم السورة ُب

 أاب اي»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ا٣بدرم سعيد أيب عن مسلم اإلماـ أخرج ﴾ميثاقو
 كالرضا «ا١بنة لو كجبت نبيان  كٗبحمد دينان  كابإلسبلـ رابن  ابهلل رضي من سعيد،
 رضي من كالـز ا٤بؤب، بو رضي ٩با إذ يرضى دينان  ابإلسبلـ الرضا يتضمن هللا بربوبية
 ذلك كقبوؿ هللا عند من بو جاء ما ٔبميع كتصديقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٙبكيمو نبيان  ٗبحمد

 كيتحقق أبخبلقو كيتخلق آبدابو يتأدب كأف كليان  لو يكوف أفك  كاالنشراح ابلتسليم
 كمن كانقاد لو استسلم ابهلل رضي فمن ،كبغضان  كحبان  كتركان  كأخذان  كفعبلن  قوالن  ٗبتابعتو
 إال منها كاحد يكوف كال اتبعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٗبحمد رضي كمن لو عمل ابإلسبلـ رضي
 دينان  ابإلسبلـ يرضى أك دينان  ابإلسبلـ يرضى كال رابن  ابهلل يرضى أف ٧باؿ إذ بكلها

 معرضان  سبحانو أعقب ٍب. فيو خفاء ال بْب ذلك كتبلـز نبيان  ٗبحمد يرضى كال
 كنا إان القيامة يـو تقولوا أف﴿ الفطرية االستقباؿ أجهزة لديهم تعطلت الذين هبؤالء

 أفتهلكنا بعدىم من ذرية ككنا قبل من آابؤان أشرؾ إ٭با تقولوا أك غافلْب، ىذا عن
 ا٢بق يبطلوف الذين العليم الغبلـ أبناء السحرة ىم كا٤ببطلوف ﴾ا٤ببطلوف فعل ٗبا

 كيف انظر3 اآلايت ىذه جبللة على تنبيهان  قيل كأنو كاف ٤بٌاك ! الباطل كيزينوف
 قاؿ الرائقة، األساليب ىذه ُب كأبرزانىا الفائقة التفاصيل ىذه اآلايت ىذه فصلنا

 ا١بليل البديع التفصيل ذلك كمثل أم ﴾يرجعوف كلعلهم اآلايت نفصل ككذلك﴿
 ما إٔب الضبلؿ عن رجوعو يرجى من حاؿ حا٥بم ليكوف كلها اآلايت نفصل الرفيع
 كىو الفصل من مشتق كالتوضيح التبيْب3 كالتفصيل الكماؿ، من ا٥بداة إليو تدعو
 من بعضها يتبْب فيصلت إذا ا٤بختلطة األشياء كانت ك٤با الشيء، عن الشيء تفرؽ

  حقيقة. صار حٌب ذلك كشاع اللزـك بعبلقة التبيْب على التفصيل أطلق بعض،
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 ﴾الغاكين من فكاف الشيطاف فأتبعو منها فانسلخ آايتنا آتيناه الذم نبأ عليهم كاتل﴿
 الشيطافأكلياء  تصور الكلماتك  غّبه، كقصد فكتمو ا٢بق ملً عى  الذم ىو الغاكم

 ربوبيتو كتقرير توحيده ُب ا٤بيثاؽ عليو هللا أيخذ إنساف3 عجيب حسي مشهد ُب
 كيفضلو علمو من كيكسوه آايتو كيؤتيو بذلك إقراره كيذكره نفسو على كيشهده

 انسبلخ كجهد كمشقة بعنف كلو ىذا من ينسلخ كلكنو األرض ُب ابالستخبلؼ
 للشيطاف غرضان  فيصبح ا٥بول كيتبع ا٥بدل عن فينحرؼ بو البلصق أدٲبو من ا٢بي
 كإف يلهث طاردتو إف الكلب ىيئة ُب مسخه  ىو فإذا عليو كيستحوذ فيلزمو يتبعو
 أخلد كلكنو هبا لرفعناه شئنا كلو﴿ كقتو كل يتملكاف كا٥بول فالشهوة! يلهث تركتو
 يلهث تَبكو أك يلهث عليو ٙبمل إف الكلب كمثل فمثلو ىواه كاتبع األرض إٔب

 مثل كىو ﴾يتفكركف لعلهم القصص فاقصص آبايتنا كذبوا الذين القـو مثل ذلك
 سوء لو ٙبقق حقهم ُب ا٤بثل ىذا ُب تفكر كمن! إسرائيل بِب علماء يشخص
 من فيو ىم كما عليهم مىثىل من أنعاه فما سريرهتم كفساد سّبهتم كقيبح صنيعهم
 كإرخاء األمارة كالنفس ا٥بول متابعة من شهواهتا إٔب كالركوف الدنيا ُب التهالك
 ا٤بقاـ يقرر ٍب! ا٢بق قبوؿ عن كاستكبارىم ابلكتاب كتكذيبهم مرامها ُب زمامها
 ُب أ٢بدكا الذين كالتدليس التلبيس أرابب هبا يواجو العقائد قضااي من ضخمة قضية
 كذلك الكفر مظاىر من مظهران  جعلها هللا أ٠باء ُب اإل٢باد كمعُب !ا٢بسُب هللا أ٠باء

بتسميتو كقو٥بم أب كابن كركح القدس أك  بو تسميتو ٯبوز ال ٗبا هللا بتسمية
أك  نبوم نص فيو كرد كال ٠باكم كتاب بو ينطق كٓب نفسو بو يسم ٓب ٗبا سبحانو
 بكماؿ األحق كىو لو اثبتة صفات على الدالة ابأل٠باء تعأب تسميتو إبنكار
 من كا٤براد للتشنيع، كسيلة القرآف ُب بو تسميتو كجعلوا الرٞباف أنكركا فإهنم مدلو٥با

 يفتنوا لئبل لكبلمهم اإلصغاء ترؾ أك ٧باجتهم ُب االسَبساؿ عن اإلمساؾهم3 ترك
 ٦بادلتهم ُب أنفسكم تغلبوا كال اتركوىم كا٤بعُب3 ،كهللا أعلم بشبهاهتم ا٤بؤمنْب عامة
 أ٠بائو ُب يلحدكف الذين كذركا هبا فادعوه ا٢بسُب األ٠باء كهلل﴿ سأجزيهم فإ٘ب
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 الذات على أعبلمان  اجملعولة األلفاظ ىي كاأل٠باء ﴾يعملوف كانوا ما سيجزكف
 ُب الكامل اب٢بسن ا٤بتصف كىو األحسن مؤنث كا٢بسُب ابلغلبة، أك ابلتخصيص

، كأشرفها ا٤بعا٘ب أحسن عن إلنبائها كأجلها األ٠باء أحسن أهنا عُبا٤بك  ذاتو،
 ربوبية كماؿ على الدالة الرفيعة العبلمات 3ا٢بسُب األ٠باء ٰبتمل أف يكوف معُبك 

 ألست﴿ تعأب قولو على اآلية ُب الكبلـ نظم كانصباب كٛبجيده، كتقديسو هللا
 قاؿ إال رب اي رب اي رب اي يقوؿ عبد من ما»3 مرفوعان  أنس حديث كُب ﴾بربكم

 فلو تدعو أاٌيٌما الرٞبن ادعوا أك هللا ادعوا قل﴿ تعأب قولو ك٫بوه «لبيك لبيك ربو لو
 بتقليد ال ا٤بقدسة الشريفة األ٠باء ٗبعرفة إال يتأٌتى ال كالدعاء ﴾ا٢بسُب األ٠باء

 لتلك إف ٍب هبا، ربو يدعو أف ٰبسن فحينئذ ابلدليل ا٤بسلم عرفها فإذا ا٤بستهزئْب،
 فهناؾ كاأللوىية، الربوبية لعزة مستحضران  يكوف أف أٮبها عديدة شرائط الدعوة
3 صبلتو ٙبرٲبة ُب يقوؿ أف أراد كمن الذكر، ذلك موقع كيعظم الدعاء ذلك ٰبسن

 هللا، قدرة آاثر معرفة من أمكنو ما ٝبيع النية ُب يستحضر أف ٯبب فإنو أكرب هللا
 يشبو كال شيء كل من كأجلٌ  كأنزه أكرب سبحانو أنو إٔب أكرب هللا3 بقولو كيشّب

كنو ذات كىو سبحانو أكرب من معرفة العبد   شيء كصمديتو كعلوه كجربكتو لكربايئو
كأكرب من كل ما ٱبطر على الباؿ  ا٢بادث ابلتكبّب غّبه يكربه أف من كربأك ا٢بق 

 ال» 3ا٤بعراج ليلة السبلـالصبلة ك  عليو قاؿ كلذامن أفكار فهي أكربية مطلقة 
 بذاتو لذاتو كا٤بثِب ا٤بكرب فهو «نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي
ككلما صعد ا٤بؤمن درجة ُب ا٤بعرفة ارتقى إٔب األبد  ٔبإ األزؿ من قدٙب كثناء بتكبّب

منها  صبغة أحسن ال الٍب هللا بصبغة هبا كانصبغ هبا قلبو كاتصفمفهـو جديد 
 ذكارابأل ايصفيهصبح سلوكو كأخبلقو كىذا ما يصنعو اإلسبلـ ُب النفس فت
 االعتقاد كبْب ىذا بْب ككم ،الوصاؿ بدكاـ يبشرىاك  األغيار آاثر منيطهرىا ك 

 مع ا٢باصل الذكر فقس الواحد ا٤بثاؿ ىذا عرفت فإذا الكتاب؟ أىل من ا٤بأخوذ
 األ٠باء كهلل﴿ سبحانو قولو ٙبت ا٤بودعة األسرار من لك تنفتح ىذا كعند العرفاف،
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 إال مائة ا٠بان  كتسعْب تسعة هلل إف»3 عليو ا٤بتفق ا٢بديث كُب ﴾هبا فادعوه ا٢بسُب
 الكتاب ُب ثبت إذ ا٢بصر على يدؿ ال كالعدد «ا١بنة دخل أحصاىا من كاحدان 
 الدائم ا٤بناف ا٢بناف السنة كُب ،ذلك كغّب العبلـ الكاُب احمليط النصّب ا٤بؤب الرب

 أ٠بائو ررى غي  كألهنا معُب كأظهر لفظان  أشهر لكوهنا ابلذكر كٚبصيصها ا١بميل،
 .غّبىا معا٘ب على ا٤بشتملة كأمهاهتا

 يهدكف أمة خلقنا ك٩بن﴿ إسرائيل بِب من ا٤بؤمنة للقلة اإلنصاؼ اآلايت تقرر ٍب
 ،ا٢بق على كيدلوف ا٢بق، إٔب يدعوف أهنم اب٢بق كىدايتهم ﴾يعدلوف كبو اب٢بق

 اإلماـ صحيح ُب كرد ما ٫بو على مرتْب أجرىم يؤتوف كىؤالء ،اب٢بق كيتحركوف
 النيب كأدرؾ بنبيو آمن الكتاب أىل من رجل3 مرتْب أجرىم يؤتوف ثبلثة»3 مسلم
 صادقان  إٲباانن  آمنوا ٤بٌا ٥بم شهادة كىذه «أجراف فلو كصدَّقو كاتبعو بو فآمن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 أذل من أصاهبم ما على كصربكاقومهم  كجاىدكا رهبم كتاب كبٌينوا شامبلن  كامبلن 
 سورة ُب سبحانو كصفهم كما ا٣بّبات ُب كسارعوا الرسالة بتكاليف كهنضوا

 آمنا قالوا عليهم يتلى كإذا يؤمنوف، بو ىم قبلو من الكتاب آتيناىم الذين﴿ القصص
 ﴾صربكا ٗبا مرتْب أجرىم يؤتوف أكلئك مسلمْب، قبلو من كنا إان ربنا من ا٢بق إنو بو

 سبحانو كقاؿ ﴾اآلخر كاليـو ابهلل يؤمن من األعراب كمن﴿ سبحانو ا٤بؤب أخرب ككما
 بعض إٔب تعأب كأشار ﴾بو يؤمنوف أكلئك تبلكتو حق يتلونو الكتاب آتيناىم الذين﴿

 كالذين﴿ بنزكلو كسركرىم بو كتصديقهم للقرآف تلقيهم حسن ُب الكتاب أىل
 الوارد ا٢بديث أشار كما العشرة دكف كىم ﴾إليك أنزؿ ٗبا يفرحوف الكتاب آتيناىم

 يهودم ظهرىا على يبق ٓب اليهود، من عشرة اتبعِب لو»3 اإلماـ مسلم صحيح ُب
الذين يتبعوف الرسوؿ النيب ﴿ تعأب بقولو ا٤بقصودة ىي  ا٤بتابعة  كىذه «أسلم إال

األمي الذم ٯبدكنو مكتواب عندىم ُب التوراة كاإل٪بيل أيمرىم اب٤بعركؼ كينهاىم عن 
آصارىم كاألغبلؿ الٍب  ا٤بنكر كٰبل ٥بم الطيبات كٰبـر عليهم ا٣ببائث كيضع عنهم 

كانت عليهم فالذين آمنوا بو كعزركه كنصركه كاتبعوا النور الذم أنزؿ معو أكلئك 
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 ابهلل يؤمن الذم األمي النيب كرسولو ابهلل فآمنوا﴿كٰبققو قولو بعده  ﴾ىم ا٤بفلحوف
 الركاية  معُب كىو كبذلك يتحقق اإلٲباف بو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ﴾هتتدكف لعلكم كاتبعوه ككلماتو

قاؿ  «اليهود يب آلمن اليهود من عشرة يب آمن لو»3 البخارم  صحيح  ُب  األخرل 
 إٔب أشار السبلـ عليو كأنوابن ا١بوزم ُب كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب3  

 الكتاب يعلموف ال أميوف كمنهم" تعأب كقولو ابلدليل ال أحبارىم يقلدكف القـو أف
3 يقوؿ العلماء بعض أف3 فا١بواب عشرة من أكثر أسلم فقد3 قيل فإف" أما٘ب إال
 على فا٢بديث كإال إشكاؿ فبل كذلك كاف فإف أقل بل عشرة منهم أسلم ما

 عشرة اجتماع إٔب3 كالثا٘ب ،الكبار الرؤساء إٔب اإلشارة تكوف أف3 أحدٮبا3 أمرين
 ألحبارىم التقليد اتباعهم على تنبيو ذلك كُب. اىػ. كاحد كقت ُب اإلسبلـ ُب

 لو»3 صاحب ا٣برب عن هللا صلى كسلم عليو هللاكما قاؿ  الدليل اتباعهم كعدـ
 من الدالئل ُب نعيم أبو كركل «تبع لو ىم إ٭با اليهود، رؤساء من كذككه الزبّب أسلم
 من كذككه ابطا بن بّبالز  يب آمن لو»3 بلفظ عنو هللا رضي ىريرة أيب عن آخر كجو

 ذكر كذلك يقتضي إثبات التبعية لو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كإال فقد «كلهم ألسلموايهود  رؤساء
 عقيدهتم كأخفوا اإلسبلـ أظهركا الذين اليهود  من  انفقوا  ٩بن كثّبين إسحاؽ ابن

تعأب  ذكر ٤باك  .كسلم كآلو عليو هللا صلى للنىب كالكيد للمسلمْب األذل كأكنوا
 يضعوف الذين تعأب هللا آبايت ا٤بكذبْب ذكر أعاد العادلة، ا٥بادية األمة حاؿ

 كىذه القوٙب، هللا دين ٧بل لتحل كالدين العقيدة شكل أتخذ عقائد للمسلمْب
 يعلموف ال حيث من ٥بم هللا استدراج يتصوركف ال بل حساهبا ٰبسبوف ال ا٤بعركة
 ال حيث من سنستدرجهم آبايتنا كذبوا كالذين﴿متْب  هللا كيد أبف يؤمنوف ال ألهنم

 تعأب حكى كما يشعركف ال كىم النقم إٔب ٪برىم حٌب ابلنعم أنخذىم أم ﴾يعلموف
 أكتوا ٗبا فرحوا إذا حٌب شيء كل أبواب عليهم فتحنا بو ذكركا ما نسوا فلما﴿

أم فلما غفلوا عما ذكركا بو من العقوبة فتحنا  ﴾مبلسوف ىم فإذا بغتة أخذانىم
األرزاؽ ا٢بسية ٍب أخذانىم اب٥ببلؾ فجأة فإذا عليهم أبواب النعم كبسطنا عليهم 
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 العصياف ُب ٥بم كٲبلي العناف ٥بم يرخي ،ا٤بكذبْب مع هللا سنة ىذهىم آيسوف، ك 
 الذم الوقت كُب...كالتدبّب الكيد ُب كإمعاانن  ا٥بلكة طريق ُب ٥بم استدرجان  كالطغياف
 كالتدبّب القاضية ا٢با٠بة ا٤بباغتة تظهر ٲبكركف؛ ما ٙبقيق على قادركف أهنم ٰبسبوف

 ٍب...ا٤بتعاؿ الكبّب إنو يكيد؟ الذم كمن! بشركائهم ا٤بستعزين ا٤باكرين ُب يقع الذم
 أغبياء كلكنهم مشاعرىم كيستنفذ غفلتهم من كيوقظهم التفكر إٔب يدعوىم

 رأسو كدؽ بطنو عظيم الذم النعاـ كحاؿ حا٥بم !معاندين كٞبقى منقوصْب
 ُب دسو ٍب رأسو ٧بركان  ىرب السبع ابغتو إذا حٌب دماغو من أكرب حدقتاه كصارت
 ذىكىر ىو كالنغىض ﴾رؤكسهم إليك فسينغضوف﴿ األمن نشوة أخذتو كقد األرض
ىثىل كىذا النعاـ،

 ٰبرؾ كما ٛبامان  الٌنوكىى ىؤالء حاؿ يشخص إسرائيل بِب سورة ُب ا٤ب
 !كالببلدة العماية كإفراط كا١بهالة الغباكة غاية ُبرؤكسهم كىم  ٰبركوف رأسو النغىض
 حكى كما أضل ىم بل كاألنعاـ فصاركا كيىبوىا الٍب االستقباؿ أجهزة عطلوا
 أعْب ك٥بم هبا يفقهوف ال قلوب ٥بم كاإلنس ا١بن من كثّبا ١بهنم ذرأان كلقد﴿ تعأب

 ىم أكلئك أضل ىم بل كاألنعاـ أكلئك هبا يسمعوف ال آذاف ك٥بم هبا يبصركف ال
 الشعب أيها3 »تلمودىم ُب جاء كما السبلـ عليو موسى خاطبهم كقد ﴾الغافلوف
 قتلوا إذ كالتمرد على األنبياء التعنت ُب أبدان  ككانوا «ا٢بكمة من ا٣بإب األٞبق
 بعقيدة الناس خدعوا ٍب عيسى قتل على كآتمركا زكراي هللا نيب ا٤بسلم الشيبة

 األكلْب سيد حرب على األحزاب حزبوا ٍب التثليث بعقيدة لوىمأض ٍب التجسيد
 هللا رضي عائشة عن البخارم اإلماـ صحيح ُب جاء كما السم لو كدسوا كاآلخرين

 أزاؿ ما عائشة اي»3 فيو مات الذم مرضو ُب يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كاف3 قالت عنها
 ذلك من أهبرم انقطاع كجدت أكاف فهذا ٖبيرب، أكلت الذم الطعاـ أٓب أجد
 الطاعات بصور كأيتوف أنفسهم ُب ٥بول ابلسلفية فيتسٌموف يعودكف ىم كىا «السم

 نصوص تسوية ُب كأخذكا أىواءىم اتبعوا فاسدة، إرادات أىل كىم النيات فساد مع
 كالتوحيد اإلسبلـ منابر يتخذكف! اب٢بق العلم مع غيان  عليها؛ كالسنة الكتاب
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 يعقدكف! ا٢بسُب إال أردان إف كٰبلفوف ا٤بؤمنْب بْب كتفريقان  ككفران  ضراران  كا١بهاد
 ببعض، بعضهم اجملاىدين رقاب هبا يضربوف كىناؾ ىنا ًعٌمية جهادية راايت

 ا٤بقابل كُب العقدية، باكهمشً  الشيخ آؿ فينصب كالوظائف ا٤بهاـ كيقتسموف
ٍب يقدموف ! ببعض بعضها األمة كيضربوف السياسية، باكهمشً  سعود آؿ ينصب

 ا٤بنهللا تعأب  جعلكقد  مصحوبة كابألذل مشوبة  اب٤بن ا٤بساعدات كالصدقات
 ليقوممعٌرضان ابلكافرين مبكتان ٥بم  هبما اإلبطاؿ عن هنىٍب  للصدقة مبطبلن  كاألذل
 ﴾كاألذل اب٤بن صدقاتكم تبطلوا ال آمنوا الذين أيها اي﴿فقاؿ  ٥بما ا٤بؤمن اجتناب

 إيقادان  أنشؤكىا الٍب الباطلة كا٤بذاىب األدايف ألصحاب أموا٥بم ينفقوف كُب ا٤بقابل
 ا٣بديعة كأصحاب ،كالتمويو السحر كمورد ،كالدسائس الفًب مصدر كىم للحركب،
ركل  .إبليس عركس قلت شئت كإف ،كالتلبيس التدليس أفعاؿ كمصدر ،كا٤بماكرة

 أظهر كمن»عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر أنو قاؿ3 سيدان اإلماـ البخارم ُب صحيحو عن 
 .«حسنة سريرتو إف3 قاؿ كإف نصدقو، كٓب أنمنو ٓب سوءان  لنا

 هللا حارب ٤بن كإرصادا ا٤بؤمنْب بْب كتفريقا ككفرا ضرارا مسجدا اٚبذكا كالذين﴿
٤با ذكر  ﴾لكاذبوف إهنم يشهد كهللا ا٢بسُب إال أردان إف كليحلفن قبل من كرسولو

 ابستجبلهبم ا٤بكايد من يبيتونوكأفعا٥بم القبيحة فيما  ةا٣ببيث تعأب قصود ا٤بنافقْب
كتفريق كلمتهم كإغراء بعضهم على بعض كإلقاء  ا٤بؤمنْب من ٱبدعونو من لبعض

على  مبنية الكوهن القياـ ُب أماكنهمسبحانو أبطل ، العداكات كا٢بركب بينهم
 أحق يـو أكؿ من التقول على أسس ٤بسجد أبداال تقم فيو ﴿فقاؿ  فاسدة غراضأ

 أىل أكطاف ُب ا٤بقاـك  ﴾ا٤بطهرين ٰبب كهللا يتطهركا أف ٰببوف رجاؿ فيو فيو تقـو أف
 النفاؽأصحاب  كقطٌاهنا أرابهبا مع ا٤بماألة عبلمات من كالطغياف ا١بحود

 ٤بن لمعى  كمناىجهم مسالكهم إٔب جنح من كىجراف همعن كالتباعد، كالعصياف
ىو  ا٤بؤسس على التقول كا٤بسجد، عداكهتم سرٌه كابشرت ٨بالفتهم قلبو أشرب

٤با ركاه اإلماـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسجده  كقيل3 مسجد قباء، كاألكٔب ٞبلو على ،ا٤بسجد النبوم



617 
 

 بعض بيت ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على دخلت3 قاؿ ا٣بدرم سعيد أيبمسلم عن 
 فأخذ3 قاؿ التقول؟ على أسس الذم ا٤بسجدين أم هللا رسوؿ اي3 فقلت نسائو
 .ا٤بدينة ٤بسجد «ىذا مسجدكم ىو»3 قاؿ ٍب األرض بو فضرب حصباء من كفان 

 البا٘ب مقصد ابعتبار يكوف ما ﴾فيو تقـو أف أحق﴿ ا٤بتناكؿ االستحقاؽ ُب األحقيةك 
 التقولبُب مسجده على  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفإنو  األنسب كىو ونهاجشرعتو كم ُب يتابعو كمن

 االجتناب عن عمـو ا٤بنهيات كأك٥باك العقاب  متوعدات عن التحرز التقول كحقيقة
 كىوا٤بضلة  لوث مناىجهم نم ابلتخلص ر التطهّبسًٌ كفي  ،اتباع أىواء أىل الكتاب

كالقسوة  ابلكدكرةاب٤بناىج الزائغة الواردة عليها  تتأثر النفسف لو، ٦بازم معُب
الباىرة كاإلشراقات  ألنواراب تتأثر فإهنا التقول على مبنية تكان إذا ما ٖببلؼ
 كانت ٤با للتربؾ ٧ببلن  كجعلت كعظمت شرفت كيف الكعبة ترل أال، الظاىرة

 ُب ذلك كضد شريفة، كنفس صادقة ةبنيٌ  كالسبلـ الصبلة عليو ليلا٣ب بيد مبنية
 حـر ابتدائو ُب األصوؿ ضٌيع الذمٍب بْبَّ تعأب أف  ،أصحاب مسجد الضرار

 جدرانو على قفالس سقط بنائو ُب األساس ٰبكم ٓب كالذم انتهائو ُب الوصوؿ
 شفا على بنيانو أسس من أـ خّب كرضواف هللا من تقول على بنيانو أسس أفمن﴿

 الكبلـ كحاصل ﴾الظا٤بْب القـو يهدم ال كهللا جهنم انر ُب بو فاهنار ىار جرؼ
 اإلبقاء، كاجب شريفان  فكافاتباع السنة احملمدية  ابنيو قصد البناءين أحد أف

 ٍب كاإلفناء ا٥بدـ كاجب خسيسان  اتباع السبل الشيطانية فكاف ببنائو قصد كاآلخر
 يزكؿ ال كنفاقهم شكهم على زائد كنفاؽ شك سبب يزاؿ ال ىدمو أف تعأب بْب

 اب٤بوت إما أجزاء كتفرؽ قطعان  قلوهبم تقطع أف إال أثره يضمحل كال قلوهبم عن ك٠بو
 ُب ريبة بنوا الذم بنياهنم يزاؿ ال﴿ قولو كذلك عنو يسلوف فحينئذ ابلسيف كإما

 ا٤بعتقد فساد ريبة يسمى كقد ﴾حكيم عليم كهللا قلوهبم تقطع أف إال قلوهبم
 شكان  يكن ٓب كإف أجلو من كا٢بزازة فيو كالتحفظ الشيء ُب كاالعَباض كاضطرابو

 ابن فسرىا كما الشك مع ٘برم اللغة معتاد ُب كلكنها يشك ال من يراتب فقد
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 على كٲبوتوف أبدان  قلوهبم ُب تبقى أهنا كا٤بقصود ابلكفر، السدم كفسرىا عباس
 زكاؿ ٢باؿ تصويران  التقطيع ذكر يكوف أف ٯبوز3 الكشاؼ ُب قاؿ ،كهللا أعلم النفاؽ
 أك القبور ُب أك بقتلهم منو كائن ىو كما تقطيعها حقيقة يراد أف كٯبوز عنها الريبة

 كل على كفرع أقسامهم كذكر كقبائحهم ا٤بنافقْب فضائح شرح ك٤با. اىػ. النار ُب
 فيو مرغبان  ا١بهاد فضيلة مبينان  قتا٥بم على ابلتحريض أتبعو بو، الئقان  كاف ما قسم

 كال ابهلل يؤمنوف ال الذين قاتلوا﴿ كقولو ﴾الكفر أئمة فقاتلوا﴿ قولو ُب بو أمر ما مذكران 
 أنفسهم ا٤بؤمنْب من اشَبل هللا إف﴿ فقاؿ ﴾كثقاال خفافا انفركا﴿ كقولو ﴾اآلخر ابليـو

 ُب حقا عليو كعدا كيقتلوف فيقتلوف هللا سبيل ُب يقاتلوف ا١بنة ٥بم أبف كأموا٥بم
 بو ابيعتم الذم ببيعكم فاستبشركا هللا من بعهده أكَب كمن كالقرآف كاإل٪بيل التوراة
 بيعة كىي الثانية البيعة ُب اآلية نزلت3 القرطيب اإلماـ قاؿ ﴾العظيم الفوز ىو كذلك
 سنان  أصغرىم ككاف السبعْب على األنصار رجاؿ فيها أانؼ الٍب كىي الكربل العقبة
 بن هللا عبد فقاؿ العقبة عند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إٔب اجتمعوا أهنم كذلك عمرك بن عقبة

 لريب أشَبط»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ شئت، ما كلنفسك لربك اشَبط3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب ركاحة
 أنفسكم منو ٛبنعوف ٩با ٛبنعو٘ب أف لنفسي كأشَبط شيئان  بو تشركوا كال تعبدكه أف

 كال نقيل ال البيع ربح3 قالوا «ا١بنة»3 قاؿ لنا؟ فما ذلك فعلنا فإذا3 قالوا «كأموالكم
 أىل يغزكا ألف للمسلمْب هتيئةن  اآلية تكوف ىذا كعلى. اآلية فنزلت نستقيل،
 على أدلكم أال»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف شيبة أيب ابن عند ا٢بديث كُب. الكتاب

 معتقل مؤمن عبد3 قاؿ كالشهداء؟ كالصديقْب النبيْب بعد هللا إٔب هللا عباد أحب
 كيلعن الرٞبن يستغفر هللا سبيل ُب كمشاالن  ٲبينان  النعاس بو ٲبيل فرسو على ر٧بو

3 قاؿ عبدم إٔب انظركا ٤ببلئكتو هللا فيقوؿ السماء أبواب كتفتح3 قاؿ الشيطاف
 ا١بنة ٥بم أبف كأموا٥بم أنفسهم ا٤بؤمنْب من اشَبل هللا إف3 قرأ ٍب3 قاؿ لو فيستغفركف

كُب ذكر التوراة كاإل٪بيل كالقرآف تنبيو على  .اآلية آخر إٔب «هللا سبيل ُب يقاتلوف
ين أىل الكتاب كإف ٓب يكونوا ابرز كفرة مع  أف كل معركة ٱبوضها ا٤بؤمنوف إ٭با ىي 
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كُب اآلية هتييج ٤بؤمِب ! ظا٤بةابغية  ٝباعةفإهنم كراء كل فرقة ضالة كداينة ابطلة ك 
أىل الكتاب إٔب قتاؿ مشركيهم كما تشّب القراءة األخرل "فييقتلوف كيىقتلوف" كفيها 

قبوؿ التوبة على حد قولو تعأب "فتوبوا  ُب أدخل ىي الٍب الشهادة بسبب اىتماـ
 ثبتت ك٤با إٔب ابرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خّب لكم عند ابرئكم فتاب عليكم"

 فقاؿ أكصافهم على للحث ا٤بدح طريق على ا٤بعاقدين كصفى  كأحكامها، ا٤بعاقدة
 اب٤بعركؼ اآلمركف الساجدكف الراكعوف السائحوف ا٢بامدكف العابدكف التائبوف﴿

 السورة ىذه ُب كثرت ك٤با ﴾ا٤بؤمنْب كبشر هللا ٢بدكد كا٢بافظوف ا٤بنكر عن كالناىوف
بذكر الرأس ليكوف ذلك أدعى  ىنا التصريح كقع ا٤بنافقْب، من ابلرباءة األكامر

 كانوا كلو للمشركْب يستغفركا أف آمنوا كالذين للنيب كاف ما﴿ فقاؿ لقبوؿ األتباع
 ا٤بعذرة لقطع كىذا التصريح ﴾ا١بحيم أصحاب أهنم ٥بم تبْب ما بعد من قرىب أكٕب
 كما﴿ بقولو عقبو كلذلك -كما تقدـ الكبلـ عليو   - كبياف لنفاؽ آزر ا٤بخالف عن

 تربأ هلل عدك أنو لو تبْب فلما إايه كعدىا موعدة عن إال ألبيو إبراىيم استغفار كاف
 كا٢بليما٤بكثر من قوؿ "آه" ا٤بتضرع  ا٣باشع كاألكاه ﴾حليم ألكاه إبراىيم إف منو

مع االنتصار  كرصانتو العقل رجاحة تدؿ على النفس ُب صفة كىي ا٢بلم صاحب
 كقطع ك٤با أثبت تعأب ا٢بجة للمنافقْب . العدكافالقسوة ك  عن تباعدللحق كال

 قوما  ليضل  هللا كاف كما﴿إبنزاؿ الكتب اإل٥بية انسب تعقيب ذلك بقولو  عذرىم 
 هللا كاف كماأم  ﴾عليم شيء بكل هللا إف يتقوف ما ٥بم يبْب حٌب ىداىم إذ بعد 

 يستحق بو الذم األمر منهم يكوف حٌب ا٥بدل بعد قلوهبم ُب الضبللة ليوقع
 قالو اإلماـ الرازم. .العقاب
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وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين 
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك  حنفاء

 دين القيمة

 التوحيد سرائر النكشاؼ كا٤بَبصد كالعرفاف اإلٲباف فطرة على اجملبوؿ يهاأاعلم 
 ما يَبكوف ال أهنم بعلة اإلسبلـ متابعة من لتنصلهم اثلث إبطاؿ ىذاأف  كاإليقاف

اآلية اشتملت على أصوؿ ك  أتهتم ٓب البينة أف كزعمهم البينة أتتيهم حٌب عليو ىم
 فهما متبلزماف، أم راد هللا سبحانو ابلعبادة كا٢بكماإلسبلـ كدين ا٤بلة القيمة إبف

 جاعلْبكما أيًمر أىل الكتاب ُب التوراة كاإل٪بيل كالقرآف إال ليفردكا هللا ابلعبادة 
الشيطاف...كمعُب  عبادة ٘بنب عليهم أكدت كتبهم فإف تعأب لو خالصان  ا٢بكم

جاء ُب كما   غة الٍب أقاموىا إٔب دين اإلسبلـمائلْب عن األدايف الزائحنفاء أم 
 ذلك أبف التذكّب مع الدين لو ٨بلصْب ٤بعُب أتكيد الوصف كىذا توراهتم كإ٪بليهم

كقد جاء  ىديو كاتباع بتمجيده كتبهم ملئت الذم السبلـ عليو إبراىيم دين ىو
إف ا٢بكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال إايه ذلك ﴿على لساف يوسف عليو السبلـ 

٨بلصان لو الدين، أال فاعبد هللا ﴿قولو تعأب  يشاكل ىذه اآلية الكرٲبةك  ﴾الدين القيم
كٚبصيص ذكر إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة للتنبيو على أف أحبارىم  ﴾هلل الدين ا٣بالص

كما  ألصوؿ فأتعبوا أنفسهم ُب الطاعاتكرىباهنم أطنبوا فيها من غّب إحكاـ ا
قل إنِب ىدا٘ب ريب ﴿تعأب  ملة إبراىيم قاؿ لدين ا٢بق كأضاعوا ا٤بلة القيمةحٌصلوا ا
اط مستقيم دينان قيمان ملة إبراىيم حنيفان كما كاف من ا٤بشركْب، قل إف صبلٌب إٔب صر 

كنسكي ك٧بيام ك٩باٌب هلل رب العا٤بْب، ال شريك لو كبذلك أمرت كأان أكؿ 
كا٤بقصود إقامة ا٢بجة على أىل الكتاب أبهنم أعرضوا عما ىم يتطلبونو  ﴾ا٤بسلمْب

 أقيمت عليو ا٤بوسوية كالعيسوية كاحملمديةفإهنم مقٌركف أبف ا٢بنيفية ىي ا٢بق الذم 
 دين كذلك" قولو ُب اإلشارة كاسم ،ية إلزاـ ٥بم أبحقية اإًلسبلـكُب اآل كهللا أعلم،

 أف الـ ا٤بسماة ابلبلـ مقَبف فإنو االستثناء حرؼ بعد ما إٔب متوجو "القيمة
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 أم الزكاة كإيتاء الصبلة كإقامة هللا بعبادة إال أم مفرد أتكيل ُب فهو ا٤بصدرية
سورة ك ...االستقامة الشديدة3 كالقيمة اإلسبلـ دين بو ا٤برادك  القيمة دين كا٤بذكور
. كاالنفكاؾ كالربية القيمة بسورة تيسمى كما الكتاب أىل بسورة تيسمىالبينة 
 كا٤بشركْب الكتاب أىل من كفركا الذين يكن ٓب﴿ األكٔب اآلية ُب ابلبينة كا٤براد

 ﴾هللا من رسوؿ﴿ بعده قولوب كىذا أسعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ ﴾البينة أتتيهم حٌب منفكْب
 جاءهتم ما بعد من إال الكتاب أكتوا الذين تفرؽ كما﴿ األخرل اآلية ُب البينة كأما

 القيمة الكتب على ا٤بشتملة ا٤بطهرة ابلصحف عنو ا٤بعرٌب  القرآف هبا فا٤براد ﴾البينة
 ُب ٤با جامع فالقرآف -كهللا أعلم  - السابقْب الرسل كتب تضمنتو ما على أم

 هللا عبد القدكة الزاىد الصاّب اإلماـ قاؿ .ٜبرهتا ك٦بمع زبدهتا كىو ا٤بتقدمة الكتب
 3الرابنية ككارداتو اإل٥بية بعلومو كمتعنا الزاكية نفسو هللا قدس ا٢بسيِب الدين سراج

صلى هللا لقد كاف أعظم الرسل بينة كأٝبع الرسل معجزة كبرىاانن ىو سيدان دمحم 
ٓب يكن الذين كفركا من أىل الكتاب كا٤بشركْب ﴿الذم قاؿ هللا فيو  عليو كآلو كسلم

فسماه سبحانو3 البينة كىي ما كاف ظاىر الصدؽ كا٢بق  ﴾منفكْب حٌب أتتيهم البينة
بينة هللا الكربل كحجة هللا العظمى على العا٤بْب ظهر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبنفسو كُب غّبه، فهو 
كخيلقو العظيم كسىّبه كسّبتو كمشائلو كخصالو كُب طلعتو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذلك ك٘بلى ُب خىلقو 

 البهية كأنواره الزىية حٌب قاؿ فيو سيدان عبد هللا بن ركاحة3

 بديهتو تنبيك اب٣بربً لو ٓب تكن فيو آايت مبينة   ... كانت 

صلى هللا ُب ا٤بعجزات ا٤بتنوعة الٍب أجراىا هللا على يديو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكظهرت آايت صدقة 
كفيما جاء بو من القرآف العظيم الذم أعجز ا١بن كاإلنس عن  عليو كآلو كسلم

ة أك ُب الغيبي اإلتياف كلو بسورة مثلو ُب نصها أك بياهنا أك ببلغتها أك أخبارىا
 األحكاـ كالتشريع، كا٢بق أف كل ما تقرر من ا٤بعجزات كٙبرر من آايتو البينات كما

فإف استيعاب ما لو من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٩با كقع لو  لو من خوارؽ العادات فهي قطرة من ٕبرو 
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ا٤بعجزات ٰبتاج إٔب عدة ٦بلدات إف كاف ٩بكنان كأٗب ٲبكن حصرىا كالقرآف العظيم 
 كقد لوال خوؼ اإلطالة لبسطنا ا٤بقالة. قاؿ اإلماـ البقاعي3ٯبمع ألوفان كثّبة منها ك 

 أك مثلو لو ثبت ؽا٣بوار  من األنبياء من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا قبل ٤بن ثبت شيء كل أف تقرر
 .أمتو من ألحد أك نفسو لو إما منو أعظم

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى 
 ورحمة لقوم يؤمنون

عطف الغرض على  ﴾كاندل أصحاب النار﴿عطفه على ٝبلة  ﴾كلقد جئناىم﴿قولو 
الغرض، انتقل بو من غرض ا٣برب عن حاؿ ا٤بشركْب ُب اآلخرة إٔب الغرض الذم 

ىل ينظركف إال ﴿السورة  آم انتظاـ سياؽ يقتضيوكما  فيهااستوجب ما سيبلقونو 
كىذا يقتضي أنو حديث عن إعراضهم عن القرآف ُب الدنيا، كالضمّب ُب  ﴾أتكيلو
إف الذين كذبوا آبايتنا كاستكربكا ﴿عائد إٔب الذين كذبوا ُب قولو  ﴾جئناىم﴿قولو 

كىو معركؼه قيًصد بو تعظيم  ﴾كتاب﴿كتنكّب  ﴾عنها ال تفتح ٥بم أبواب السماء
للتعظيم أم عا٤بْب أعظمى العلم، كىو العلم الذم ال  ﴾ًعٍلم﴿الكتاب، ككذلك تنكّب 

 علم على مشتمبلن  حاؿ كونوكإف شئت قلت3 فصلناه ٰبتمل ا٣بطأ كال ا٣بفاء، 
 ﴾جئناىم﴿ مفعوؿ من حاالن  كقع ٗبحذكؼ متعلقة ﴾لىع﴿ كٰبتمل أف تكوف، كثّب
 .فتأمل بو جئناىم ما لفهم القابلْب العلم ذكم من كوهنم حاؿ بذلك جئناىم أم

ككصف الكتاب ا٤بؤمنْب اب٥بداية كالرٞبة  خصَّ  ؛حاؿ ا١باحدينتعأب  كبعد أف ذكر
 من ا٤بقتبسوف ،آلاثره ا٤بغتنموف كىم ﴾لقـو يؤمنوف ىدل كرٞبة﴿ فقاؿ اب٤بصدرين

القرآف ٔب طريق التوحيد ا٤بنجي عن غياىب التقليد، كإ٭با كاف إ الواصلوف ،أنواره
ىدل ألنو طريق نفع ٤بن اتبع إرشاده، ككاف رٞبة ألف ُب اتباع ىديو ٪باح الناس ُب 

اآلخرة سبب نوا٥بم درجات النعيم الدنيا ألنو نظاـ ٦بتمعهم كمناط أمنهم، كُب 
 األبدم.
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 تأويله إال ينظرون هل

 الكتاب إنزاؿ بسبب العلة أزاح ٤بٌا تعأب أنونػىوَّرى هللا قليب كقلبك  الشاىد أيها اعلم
فٌصل

ي
 من خفي ما كتفسّب أتكيلو إٔب النفس تشٌوقت كالرٞبة، للهداية ا٤بوًجب ا٤ب

 من سؤاؿً  عن كا١بواب كاالستفهاـ. صدقو على الدالة األخبار كظهور مقاصده
 كىل الصفات؟ بتلك ا٤بوصوؼ الكتاب هبذا التصديق عن يؤخرىم فماذا3 يسأؿ
 اإلماـ قاؿ كالتسليمات؟ الصلوات أكمل عليو الرسوؿ صدؽ على آية منو أعظم

 بقراءتو؟ يلتذ كيف أتكيلو يعلم كٓب القرآف قرأ ٩بن ألعجب إ٘ب3 هللا رٞبو الطربم
 أخرب فيما الدنيا ُب ظهر الذم ىو ﴾أتكيلو إال ينظركف ىل﴿ ا١بملة ىذه ُب كالتأكيل

 قد قبل من نسوه الذين يقوؿ أتكيلو أيٌب يـو﴿ قولو كأما مغٌيبات، من القرآف عنو
 الذم غّب فنعمل نرد أك لنا فيشفعوا شفعاء من لنا فهل اب٢بق ربنا رسل جاءت

 بو أخربهتم ما يقْب ٯبيء إذ القيامة يـو سيظهر الذم التأكيل فهذا ﴾نعمل كنا
 عن كصدكا أعرضوا الذين فيقوؿ العقاب، من أمرىم إليو يؤكؿ ٩با الدنيا ُب الرسل
 أيب عن صحيحو ُب البخارم اإلماـ ركل .اب٢بق كجاؤكا الرسل صدقت3 القرآف

 الوحي من شيء عندكم ىل3 عنو هللا رضي لعلي قلت3 قاؿ عنو هللا رضي جحيفة
 فهمان  إال أعلمو ما النسمة، كبرأ ا٢ببة فلق كالذم ال3 »قاؿ هللا؟ كتاب ُب ما إال

 .«الصحيفة ىذه ُب كما القرآف، ُب رجبلن  هللا يعطيو
 الكتاب معهم كأنزؿ كمنذرين مبشرين النبيْب هللا فبعث كاحدة أمة الناس كاف﴿

 بعد من أكتوه الذين إال فيو اختلف كما فيو اختلفوا فيما الناس بْب ليحكم اب٢بق
 إبذنو ا٢بق من فيو اختلفوا ٤با آمنوا الذين هللا فهدل بينهم بغيا البينات جاءهتم ما

 ا٤بتصف السليم العقل ذا اي اعلم ﴾مستقيم صراط إٔب يشاء من يهدم كهللا
 سبحانو أنو ا٤بستقيم الصراط إٔب اب٥بداية كإايؾ هللا كفقِب كالتتميم الكماؿ أبكصاؼ

 تزيْب ىو كفرىم على الكتاب أىل إصرار سبب أف تقدمتها الٍب اآلية ُب ذكر ٤بٌا
 اللذات على االنكباب على كارتياضهم شيطانية بدعوة نفوسهم ُب الدنيا ا٢بياة
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 ٓب ٗبن كالسخرية الغركر ُب كالتناىي الشهوات ألزمة كبح دكف فيها كاالسَبساؿ
 الذين من كيسخركف الدنيا ا٢بياة كفركا للذين زين﴿ا٤بؤمنْب  من منوا٥بم على ينسج
 ٞبل ما كىذا الناس كتفريق البغي ىو اختبلفهم سبب أف اآلية ىذه ُب ذكر ﴾آمنوا
 صدرت كقد ٧باملها، غّب على كٞبلها كتبديلها النصوص ٙبريف على الكتاب أىل
 كاحدة أمة كانوا إسرائيل بِب أف على داللة ﴾كاحدة أمة الناس كاف﴿ بقولو اآلية
 طلب ُب كالتنازع كالتحاسد البغي بسبب كبدلوا كغّبكا اختلفوا ٍب ا٢بق، على قائمة
 القرف إٔب السبلـ عليو موسى بعد جاؤكا الذين كىم النبيْب ٥بم هللا فبعث الدنيا
 قبلها ٤با كموافق اآلية لنظم مطابق القوؿ كىذا ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان بعثة أعقبتو الذم

 كتبهم ُب التغيّب أكقعوا قد الكتاب أىل أف إٔب اآلية أشارت كقد بعدىا، ك٤با
 فيما ليحكم الكرٙب القرآف معو كأنزؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  هللا فبعث أنبيائهم على كاختلفوا
 اختص ٗبا الكتب سائر على كفضًلو القرآف مزية بياف ا٤بقصود فكاف فيو، اختلفوا

 كما﴿ قولو ُب كالضمّب .كهللا أعلم كالربىاف كا٢بجة كالبياف كا٥بيمنة ا٢بفظ من بو
 أنزؿ الكتاب ألف الكتاب، تضمنو الذم التوحيد كىو ا٢بق إٔب عائد ﴾فيو اختلف
 كالذين فيو، الذم ا٢بق ُب اختيلف الكتاب ُب اختيلف فإذا لو كمصاحبان  مبلبسان 

 فعلهم شناعة على منو تنبيهان  ابلذكر كخصهم لو، كالدراسة بو العلم أرابب أكتوه
 الشر، أصل فهم االختبلؼ ُب ٥بم تبع غّبىم كألف االختبلؼ من فعلوه ما كقبيح
 ٦بيء قبل فيو ا٤بختلفْب من حاالن  أسوأ كانوا أبف أكتوه الذين حاؿ تشنيع كا٤بعُب

 سببان  البينات اآلايت ٦بيء فجعلوا االختبلؼ، كعدـ االتفاؽ ا٤بوجبة البينات
 ُب كنظّبه ،مقتضاه خبلؼ الشيء على رتبوا حيث عليهم أشنع كذلك الختبلفهم

 تك فبل﴿ قولو على ميرتٌبة كاآلية ﴾فيو فاختلف الكتاب موسى آتينا كلقد﴿ ىود سورة
عبدكا  أهنم كا٤بعُب ﴾قبل من آابؤىم يعبد كما إال يعبدكف ما ىؤالء يعبد ٩با مرية ُب

 أشارت كقد عنهم، متوارثينها قبل من آبابئهم اقتداء هللا مع آ٥بة أشركواالشيطاف ك 
 هللا توحيد إٔب الدعوة من القرآف قصو فيما ىؤالء اختبلؼ إٔب اآلية ىذه
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 من القرآف قصو فيما اختبلفهم إٔب فصلت آية كأشارت! التوراة ُب كاختبلفهم
 قولو على مرتب كالكبلـ ﴾فيو فاختلف الكتاب موسى آتينا كلقد﴿ بلغتهم نزكلو

 أنزلنا ٤بٌا أم ﴾كعريب ءأعجمي آايتو فصلت لوال لقالوا أعجميا قرآان جعناه كلو﴿
كهللا  - كا٤بقصود موسى كتاب ُب كاختبلفهم فيو اختلفوا العربية بلغتهم القرآف
 من كأما السياؽ، جهة من ىذا !تقدير كل على الطعن من ٱبلوف ال أهنم -أعلم 
 التوراة ُب االختبلؼ3 منها3 أنواع على كاف فاالختبلؼ األدلة عمـو مسالك جهة
 العجل عبدكا الذين إسرائيل بِب بعض موسى بدعوة كفر فقد ككافر هبا مؤمن بْب
 بْب اختبلؼ3 كمنها القرية، دخوؿ عقيب اآل٥بة كعبدكا للمناجاة موسى مغيب ُب

 االختبلؼ3 كمنها أحكامها، بعض بو عطلوا اختبلفان  إسرائيل بِب من هبا ا٤بؤمنْب
 االختبلؼ3 كمنها بعض، كإخفاء بعضها إظهار كُب بعض كإبطاؿ بعضها تقرير ُب

 ىواىم على بعضها أتكيل ُب االختبلؼ3 كمنها كالنبوءات، ا٤بغيبات من قٌصتو فيما
 ُب الختبلفهم كأسوة عربة موضع كٝبيعها...منها أهنا على هبا أشياء إ٢باؽ كُب

 من ىلك إ٭با»3 مرفوعان  عمرك بن هللا عبد حديث من مسلم اإلماـ أخرج! القرآف
 .«الكتاب ُب ابختبلفهم قبلكم كاف

 ﴾ٱبتلفوف فيو ىم الذم أكثر إسرائيل بِب على يقص القرآف ىذا إف﴿
 كٯبعلكم﴿ استخبلؼ بِب إسرائيل ُب قولواعلم أيها الشاىد أنو تعأب ٤با ذكر 

 كأظهر بو هتكمان كبٌْب إنكارىم إايه كاستعجا٥بم  كا٤بعاد ا٤ببدأكأثبت  ﴾األرض خلفاء
 بعدسبحانو  ذكر ،االستهزاء إعبلفك  ا٤بكر النعمة إبضماركمقابلتهم  تفضلو عليهم

 صدكرىم تكن ٤با غفلتهم من ٥بم ان تنبيه على كل غائبة علمو األزٕباشتماؿ  ذلك
 نبوة بو تثبت أثر من آاثر علمو تعأب كىو القرآف الذمأردؼ بذكر ك  يعلنوف كما
فقص على بِب إسرائيل  عا٤بان  خالط كال يتلو قبلو كتاابن  ٓب الذم األمي النيب ىذا

 حذاقهم من يعلمها من قل الٍب الدقائق منكذكر ٥بم  كتبهم ُب ضبوطةا٤ب أخبارىم
 ا٤بعاد كالنبوة كالكتابالتوحيد ك  حقيقةأمر االستخبلؼ ك  ٥بم كخاصة أحبارىم كبْبَّ 
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مشكبلت كتبهم  من همآابئ كعلى عليهم التبس هللا تعأب كماكنعوت جبلؿ 
 كتم الكتاب ُب ابلغوا لكنهم كأنصفوا أتملوا لو إسبلمهم يقتضي ٩با كذلكالسابقة 

 ما ٝبلتو منك  تفرقهم كيدفع اختبلفهم يرفع ما فيو لوجدكا ابلقرآف أخذكا لوك 
 النيبصفة  كإخراج كالركح األمْبا٤ببلئكة كالنبيْب كشأف  يـو الدين شأف ُب اختلفوا
كالتجسيم  كالتفريط اإلفراطك  كالغلو العتو مًب كركوب التوراة كاإل٪بيل من الكرٙب

 ما ببياف الكرٙب القرآف نزؿ كقد التناكد بينهم وقعكالتلبيس على الناس ف كالتشبيو
 فيو اختلف ماك هللا  عند من ىذا قالوا ٍب أبيديهم كتبوا كما هللا كتاب من حرفوا

أكثر الذم "قاؿ ابن عباس3  ،اإلنصاؼ حيز ُب كانوا لو األمر كنوكبياف   أكائلهم
 عليو اشتملكمن ذلك ما  .ٱبالفوف الدين ُب فيو ىم الذم كل ىم فيو ٱبتلفوف"

 - ألتباعهم ا٤بكتوبة - كتبهم فيو خبطت ٩با همكشرائع ىمأمور  بياف منالقرآف 
 عصور ُب كالتبلشي كالتبديل التحريف من عليها طرأ ما جراء من عظيمان  خبطان 

كتمهم  كشفت صرٰبة أصوؿ من كمن ذلك ما اشتمل عليو القرآف ،هما٫بطاط
 نفع منو ا٢بق بياف ُب ٤با اختلفوا ما أكثر عليهم قص كإ٭با !للقرآف همأتكيل سوءك 

 بِب كأف احملمدية، لؤلمة القرآف ىدم نواحي استكماؿ اآلية ىذه فموقع للمؤمنْب،
 فاستكملت هبديو، ينتفعوا فلم ضبل٥بم ُب يعمهوف ابآلخرة يؤمنوف ال الذين إسرائيل

 اختلفوا ٩با إسرائيل بِب ىدم إٔب ا٤بسلمْب إرشاد من القرآف بو جاء ما اآلية ىذه
 يفيد ﴾للمؤمنْب كرٞبة ٥بدل كإنو﴿ تعأب كقولو! التوحيد على أهنم قو٥بم كإبطاؿ فيو،

 مستأنفان  فقاؿ عدلو دليل بعوتأ فضلو دليلتعأب  ذكر ك٤با ،ا٤بسلمة األمة تشريف
 أكمل عليو الرسوؿ جناب إٔب ا٣بطاب كتوجيو ﴾ٕبكمو بينهم يقضي ربك إف﴿

 التصور على لبلستدالؿ الربوبية صفة ذكر بتخصيص كالتسليمات الصلوات
 يقضي ابلربوبية ا٤بتفرد شأنو عز أنو كا٤بعُب القرآف، رسالة تضمنتو الذم الصحيح

 كىو﴿ بقولو تذييلو ُب ا١بليلْب اال٠بْب موقع حسن يظهر كبذلك ٕبىكىميتو، بينهم
كُب  شيء، عليو ٱبفى ال كالعليم شيء، قدرتو يىغلب ال العزيز فإف ﴾العليم العزيز
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كمن كىٕب ىذا األمر من جٌبار فحىكم بغّبه قصمو هللا، ىو »3 رميالداا٢بديث عند 
الذكر ا٢بكيم، كالنور ا٤ببْب، كالصراط ا٤بستقيم، فيو خرب من قبلكم، كنبأ ما بعدكم، 

صلى هللا عليو كآلو أمر تعأب نبيو  ٍب «ما بينكم، كىو الفصل ليس اب٥بزؿكحيكم 
 ابلنصرة ا١بدير إنك أم ا٢بقعلى  كأبنو بو سبحانو كالثقة عليو ابلتوكل كسلم

 أبف اإلخبار على للتفريع كالفاء ﴾ا٤ببْب ا٢بق على إنك هللا على فتوكل﴿ كالظهور
 ابالن  يطمئن أبف للمؤمن أمران  القرآف شأف ُب ا٤بختلفْب بْب يقضي الربوبية صاحب
 دعوةكُب ىذا  يستحقو، ٗبا معانده على كيقضي كٰبرسو ٲبنعو فإنو ربو على كيتوكل

 إٔب ا٤بؤمن بو يتوٌجو عملي قليب انفعاؿ3 كالتوكل، ا٣بالصة كالعبادة ا٢بقة ا٢بنيفية إٔب
 إليو كيسند تدبّبه إليو كيفوض إليو األمر كيًكل األنس كحضرة القدس جناب

 ابلوكيل ابلثقة إال التوكل حاؿ يتم كال ا٣بيبة، من مستعيذان  اإلعانة راجيان  مباشرتو
 كما التوحيد، أبواب من عظيم ابب كىذا الكفيل نظر حسن إٔب القلب كطمأنينة

كالتوكل منزؿ  ﴾توكلت عليو هلل إال ا٢بكم إف﴿ عليو السبلـ يعقوب لساف على جاء
من منازؿ الدين كمقاـ من مقامات ا٤بوقنْب بل ىو من معإب درجات ا٤بقربْب كمن 
أعلى مراتب اإلحساف كىو شاؽ من حيث العمل، كٙبقيق معُب التوكل على كجو 
يتوافق فيو مقتضى التوحيد كالنقل كالشرع ال يقول عليو إال أكابر العلماء الذين 

ْب فصرفوا أعينهم عن مبلحظة الوسائط كاألسباب إٔب استناركا هبدم أحكم ا٢باكم
مسبب األسباب كرفع ٮبهم عن االلتفات إٔب ما عداه كاالعتماـ على مدبر سواه، 
ككل ما ذكر ُب القرآف من التوحيد فهو تنبيو على قطع ا٤ببلحظة عن األغيار 

 ال حٌب اإلحساف مقاـ أحده  يدخل الكاب١بملة فإنو كالتوكل على الواحد القهار، 
 فيطرح شيء كل ملكوت بيده من على إال شيء إٔب يستند كال شيء على يعتمد

 ُب يبقى ال حٌب كاألصحاب العشائر إٔب النظر كيرفض األرابب كينبذ األسباب
، كمن حققو فقد تربأ من الشرؾ ا٣بفي، كأما الشرؾ ا١بلي الوىاب الكرٙب إال نظره
 صورهتا ُب التوحيد غرسة كتابو ُب هللا أكدع كقدكاإلٲباف.  اإلسبلـ منو تربأ فقد



618 
 

 على غريبة فكانت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولنا على جربيل هبا نزؿ حْب اجملردة الرفيعة الناصعة
، جاىلية حس على غريبة ىي كما السائدة، ا١باىلية حس  عظيمة نقلة كىي اليـو
 إسرائيل بِب ًشرار منها حائلة ٖبيوط يستمسك الٍب ا٤بشوىة الباىتة الصورة بْب

 الواضحة ا٤بستقيمة العظيمة الباىرة الصورة كبْب الواىية عقيدهتم هبا كيلصقوف
 مع أصو٥با ُب متفقة كالسبلـ الصبلة عليو رسولنا هبا جاءان الٍب الشاملة البسيطة
ا٢بق  استأنف ٍب .لؤلرض األخّبة الرسالة لتكوف الكماؿ هناية كابلغة األكٔب ا٢بنيفية
كاثلثة ابلعمى  ابلصم كمرة اب٤بوتى مرة ههمشبَّ ف عن بِب إسرائيل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو مسليان 
 أهنم أحد توىمك٤با كاف رٗبا  ﴾الدعاء الصم تسمع كال ا٤بوتى تسمع ال إنك﴿ فقاؿ
 ﴾مدبرين كلوا إذا﴿ بقولو االحتماؿ ىذا أزاؿ ،اإلشارة يفهموف فإهنم يسمعوا ٓب كإف

كغاية  اإلعراض هناية كىذا اإلشارة لتحصل رؤية كال ٠باعان  تقبل ال ا٢بالة فهذه
 قد الذمكاألعمى ىو  ﴾ضبللتهم عن العمي هبادم أنت كما﴿العمو كلذلك قاؿ 

 ذىاب الصمم كىو بو قاـ من ىوكاألصم  ،فيتبعها نهايتبيٌ  فبل هللا حجج عن مىع
 .بكفره هللا يلقى الذم ىو األحياء من ا٤بيتك  السمع،

 على يستفتحوف قبل من ككانوا معهم ٤با مصدؽ هللا عند من كتاب جاءىم ك٤با﴿
 ذكر ٤با ﴾الكافرين على هللا فلعنة بو كفركا عرفوا ما جاءىم فلما كفركا الذين

 إٔب كأشار مراران  كتاهبم ذكر قدـ قد ككاف بلعنهم ختمو ما جبلفتهم من سبحانو
 الذم الكتاب هبذا كفرىم سبحانو ذكر البينات السبلـ عليو عيسى إبيتاء اإل٪بيل
! الكفر ُب إغراقهم على دليبلن  بو اآلٌب الرسوؿ كهبذا اب٥بدل كصفو السورة مقصود

 الكتاب فيشمل أمشل اللفظ ليكوف رسوؿ جاءىم ك٤با3 يقاؿ أف عن عدؿ كقد
 قبل من ككانوا رسوؿ، مع إال كتاب ٯبيء ال فإنو بو جاء الذم كالرسوؿ

 حو٥بم من على بو كيفتخركف عليو ينزؿ ٗبن كيستنصركف الكتاب هبذا يستفتحوف
 كانت3 قاؿ عنهما هللا رضي عباس ابن عن ا٤بستدرؾ ُب ا٢باكم ركل. الكفار من

 هبذا اليهود فعاذت خيرب يهود ىيزمت التقوا فكلما غطفاف تقاتل خيرب يهود



619 
 

 آخر ُب لنا ٚبرجو أف كعدتنا الذم األمي النيب دمحم ٕبق نسألك إان اللهم3 الدعاء
 غطفاف، فهىزموا الدعاء هبذا دعوا التقوا إذا فكانوا3 قاؿ عليهم، نصرتنا إال الزماف
 دمحم اي بك ﴾يستفتحوف قبل من ككانوا﴿ هللا فأنزؿ بو، كفركا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب بعث فلما
 ىو تعأب هللا لعنو من ألف ا٤ببالغة سبيل على هللا إٔب اللعنة كأيضيفت. الكافرين على

 شيء كأنو عليهم مستعلية جعلها حٌب ابللعنة يكتف ٓب إنو ٍب حقيقة ا٤بلعوف
 ما كسَب الكفر كىي كسببها اللعنة علة على نبو ٍب هبا، فجللهم أعبلىم من جاءىم

 .بو كا٤برسىل اب٤برًسل كاالستهانة عرفانو ٥بم سبق
 ٍب بينهم ليحكم هللا كتاب إٔب يدعوف الكتاب من نصيبان  أكتوا الذين إٔب تر أٓب﴿

 ا٤بعركؼ كىو ا٤بنافقوف ىم الناس من الفريق ىذا ﴾معرضوف كىم منهم فريق يتؤب
 ما ألف إليو دعوا القرآف 3هللا بكتاب ا٤برادك  ،من أحوا٥بم ٗبا حيكي من آايت كثّبة

 ا٤بنزؿ تعأب هللا كتاب أنو يعرفوف كىم الداينة أصوؿ من كتبهم ُب ٤با موافق فيو
كفيو  الرؤية منو يتأتى من كلكل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب ، كا٣بطابرسلوأنبيائو ك  خاًب على

 كأعرضوا الضجة إٔب فركا ا٢بجة عضتهم إذا كأهنم الكتاب أىل حاؿ منتعجب 
 ابعتبار ﴾الكتاب من نصيبان  أكتوا﴿ بقولو عرٌب  كقد ﴾لييحكىم﴿ كقيرئ احملجة، عن

 ٓب كأهنم منو بو يعملوا ٓب فالذم كتاهبم، بو جاء ما خبلؼ على أعما٥بم جرايف
 أتكيلو، كفيو كجاءىم أيديهم بْب كونو ابعتبار حقيقة كلو الكتاب أكتوا كقد ييؤتػىٍوه،
ك٫بو ىذا قولو جل شأنو  .العلم ٦بيء بعد كاف إ٭با اختبلفهم أف من سبق ٤با تقرير

تر إٔب الذين أكتوا نصيبا من الكتاب يؤمنوف اب١ببت كالطاغوت كيقولوف للذين   أٓب﴿
3 عنو هللا رضي عمر الفاركؽ قاؿ ﴾كفركا ىؤالء أىدل من الذين آمنوا سبيبل

  .الشيطاف 3كالطاغوت ،السحر 3ا١ببت
 من أيتيهم ما أم ﴾معرضْب عنو كانوا إال ٧بدث الرٞبن من ذكر من أيتيهم كما﴿

! ابلتكذيب كقابلوه برىانو أتمل عن أعرضوا إال التوحيد إٔب ييرشدىم ميتجدد ذكر
كيدؿ على ذلك قولو تعأب ُب اآلية  ة للرب ا٤بالك ا٤بتصرؼ ابلتدبّبصفكالرٞبانية 
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كجيء  ﴾يلعبوف كىم استمعوه إال ٧بدث رهبم من ذكر من أيتيهم كما﴿ األخرل
 شاء إف ٙبقيقو كما سيأٌب  مبلزمة لربوبيتوهبذين الوصفْب لبياف أف رٞبانيتو تعأب 

 .األمة ا٤بلعونة ُب القرآف اتمن ٠ب كاإلعراض كاللعب، تعأب هللا
 يعلمهم ال بعدىم من كالذين كٜبود كعاد نوح قـو قبلكم من الذين نبأ أيتكم أٓب﴿

 أرسلتم ٗبا كفران إان كقالوا أفواىهم ُب أيديهم فردكا ابلبينات رسلهم جاءهتم هللا إال
 ا٤بنافقْب ٢باؿ ٛبثيل األفواه ُب األيدم رد   ﴾مريب إليو تدعوننا ٩با شك لفي كإان بو

 أفواىكم أطبقوا3 لرسلهم يقولوف أفواىهم على كضعوىاكقت افتضاحهم، كا٤بعُب 
 ٛبثيل اآلية ُب فالكبلـ ،السكوت إٔب ٥بم يشّبكف همأفواى ُب ٌدكىارى  أك ،كاسكتوا
 قرينة عوائدىم اختبلؼ مع األمم عن خربان  كقوعو ألف حقيقتو ا٤براد كليس للحالة

 توٮبوا أانس من ككم! ا٤بستخلفْب العرب حاؿ يصف عريب بياف بو أريد أنو على
 ا٢بقيقة على أم ظواىرىا على أهنا كالتمثيل اجملاز على ا٤بوضوعة األلفاظ ألباب

 ٗبوضع العلم منهم كالسامع أنفسهم كمنعوا الغرض كأبطلوا بذلك ا٤بعُب فأفسدكا
  .الشرؼ كٗبكاف الببلغة

 ا٤بردكدين ا٤بقلدين دأب ىذا ﴾عجاب لشيء ىذا إف كاحدان  إ٥بان  اآل٥بة أجعل﴿
 التقليد ىو دينهم أمور من يذركف كما أيتوف ما مدار فإف ا٤ببعودين ا٤بعاندين كديدف

 عليو ألفوا ما خبلؼ ألنو ٧باالن  بل عجيبان  اعتادكه ما ٱبالف ما فيعدكف كاالعتياد
 كُب. التوحيد كسبيل ا٢بق طريق على للداللة الرسل هللا أرسل كإ٭با! آابءىم

 ا٤ببشرين بعث ذلك أجل كمن هللا من العذر إليو أحب أحد كال»3 ا٢بديث
 هللا، من العذر إليو أحب أحد كليس»3 ٤بسلم ركاية كُب البخارم، ركاه «كا٤بنذرين

 العقوؿ، ٖبلق ا٢بجة هللا أكضح كقد «الرسل كأرسل الكتاب أنزؿ ذلك أجل من
 .العذر لو حق اجملهود بلغ كمن الرسل، ألسنة على ابإلنذار األعذار قطع ٍب
 ﴾يتفكركف كلعلهم إليهم نزؿ ما للناس لتبْب الذكر إليك كأنزلنا كالزبر ابلبينات﴿

 هللا اعبدكا أف رسوال أمة كل ُب بعثنا كلقد﴿ ا٤بتقدمة لآلية البياف ٦برل جارية اآلية
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أم بعثنا ُب كل أمة مستخلفة رسوالن يدعوىم إٔب عبادة هللا  ﴾الطاغوت كاجتنبوا
فكانوا يكذبونو كيصدكف الناس  ،الشيطاف عبادة عن كينهاىم كيرشدىم إٔب توحيده

ىؤالء الذين إذا قيل ٥بم3 ماذا كحاؿ كالطعن فيما أنزؿ إليو  لتشغيب عليو ابعنو 
 ما أف ﴾الذكر إليك كأنزلنا﴿ من قولو كا٤بقصود !قالوا3 أساطّب األكلْبأنزؿ ربكم؟ 

 كييبٌشر قلوهبم ُب ٗبا كينبئهم كاقعهم يكشف ذًٍكره  ىو إ٭با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيو على هللا أنزلو
 اشتمل كما النبوءات من عنو أخرب ما كيتذكركا الناس ليقرأه اآلخرة كعد ٗبجيء

 مزاعمهما٢بق  فردٌ  ،كهللا أعلم األكلْب أساطّب كليس للمشكبلت حلٌو  من عليو
 الشرؾ عن الكبلـ من السياؽ ُب أدمج ٗبا متخلبلن  ٥بم القارعة ابألدلة الباطلة

 أىل فسألوا﴿ بقولو عليهم كاحتجٌ  ٥بم توبيخان  اب٣بطاب عليهم أقبل ٍب كالشركاء،
كذكر اإلماـ الطربم عن سيدان علي كـر هللا كجهو أنو  ﴾تعلموف ال كنتم إف الذكر

كابرة كُب ذلك إٲباء إٔب أهنم يعلموف ذلك كلكنهم قصدكا ا٤بقاؿ3 ٫بن أىل الذكر. 
 للذكر ا٤بوجب الكتابما أنزلو تعأب من  على فرٌع ٍب، كالتمويو إلضبلؿ الدٮباء

 استفهاـ بطريق عظيم بعذاب هتديدىم الشرؼ منازؿ إٔب ا٤بوصل للقدر ا٤بعلي
 أف السيئات مكركا الذين أفأمن﴿ ابألمة ا٤بكر تدبّب ُب اسَبسا٥بم من التعجيب

 3السيئات كمكرىم ﴾يشعركف ال حيث من العذاب أيتيهم أك األرض هبم هللا ٱبسف
 سبيل على ابلفساد السعي عبارة عن اللغة ُب ا٤بكر ألفمكران  ذلك ك٠بي كهمإشرا 

 كمراميو أ٫بائو إدراؾ إٔب توصيبلن  سبحانو ا٢بكيم اهعد الـز فعل "مكرك" ،ا٣بفية
 إىبلؾإبطاؿ اإلسبلـ ك  ُباحتياالن  أم حاكوا خيوطها "حاكوا" معُب وبتضمين
كلبس ا٢بق ابلباطل  بو أرسلو الذم هللا نور كإطفاءالرسل  أكمل سيما األنبياء

 يفتنوا ا٤بؤمنْب أف اموار  كأىل الكتاب ،كخداعهم ٤بؤمنْبكإبطاف الشر كإيذاء ا
رفوا  عن منهم صدان  األكلْب! أساطّب ؟ قالواربكم أنزؿ ماذا ٥بم قيل إذالكلم  كٰبي
 .ابلتوبيخ ا٤بشوب التعجيب ُب مستعمل االستفهاـك  ،السبيل قصد
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 كأخر الكتاب أـ ىن ٧بكمات آايت منو الكتاب عليك أنزؿ الذم ىو﴿
أتكيلو  كابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو ما فيتبعوف زيغ قلوهبم ُب الذين فأما متشاهبات

ربنا كما  عند من كل بو آمنا يقولوف العلم ُب كالراسخوف هللا إال أتكيلو يعلم ماك 
ذكر ٛباـ قيوميتو كما أكصلو لطفو من  ٤با تعأب أنو اعلم ﴾يذكر إال أكلوا األلباب

لتوراهتم كإ٪بيلهم كذكر إنزاؿ القرآف ا٤بصدؽ مضموف توحيده رٌدان على أىل الكتاب 
، أعقب قدرتو ٛباـ من دليلو أتبعوك  علمو مشوؿ سبحانو قرركأنذرىم ابلعذاب ك 

 ٙبقيق كىو الكبلـ لو ا٤بسوؽ ابلغرض متعلق و تعأبشؤكن من شأف عن إبخبارو 
ىن أـ الكتاب  ٧بكمات  آايت  منو" لقولوٛبهيدان  قبلو من كالكتابْب القرآف إنزالو

الذين سبحانو حاؿ  بْبٍب عقيدهتم  إببطاؿ صدرت اآلايت ألف كأخر متشاهبات"
 مندرجف مغّبىأىل الكتاب كأما  أهنمكالذم يقتضيو النظم الكرٙب  ُب قلوهبم زيغ

 كذكرابتغاء الفتنة  ىو3 األكؿ ُب اتباع ا٤بتشابو3 غرضْب ٥بم أفتعأب  بْبكقد  ابلتبع
 ُب ا٤بتشاهبات تلك أكقعوا مٌب هنمأ3 أك٥با3 كجوىان  الفتنة ىذه تفسّب ُب ا٤بفسركف

 كا٤برج كا٥برج التقاتل إٔب يفضي كذلك الدين ُب للبعض ٨بالفان  بعضهم صار الدين
 قلبو ُب كالباطل البدعة يقرر ا٤بتشابو بذلك التمسك أف3 كاثنيها الفتنة ىو فذاؾ
 الفتنة أف3 كاثلثها البتة ٕبيلة عنو ينقطع ال عليو عاكفان  الباطل بذلك مفتوانن  فيصّب

 الدين ُب الفتنة من أعظم فساد كال فتنة ال أنو كمعلـو عنو الضبلؿ ىو الدين ُب
 بو أريد ما غّب علىفهو ابتغاء أتكيلو أم 3 ٥بم الثا٘ب الغرض كأما .فيو كالفساد
 التأكيل أبف ذلك أعقب...ٍب الباطلة كأىويتهم ا٤بائلة نفوسهم إليو تدعو حسبما

 الذين العلم ُب الراسخْب عباده من شأنو عز كفقو كٗبن سبحانو بو ٨بصوص ا٢بق
 كاستعّب ا٤بكاف ُب كالتمكن الثبات3 العرب كبلـ ُب كالرسوخ، الزائغْب شيبو ردكا

 غالبان، األخطاء تتطرقو كال الشبو تضٌللو ال ٕبيث كالعلم العقل لكماؿ الرسوخ
 كقاـ كالتنزيل، للوحي ا٤بَبٝبوف ا١بليل، ا٤بلك عن ا٤بوٌقعوف ىمكالراسخوف ُب العلم 

 ٧باملو، أحسن على فحملوه كبلمو من هللا مراد إٔب أرشدىم ما األدلة من عندىم
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 هللا شهد﴿ كقولو عظيم تشريف ا١ببللة اسم على كالراسخوف""العطف  ىذا كُب
 العلم ُب للراسخْب أثبت هللا أف ىذا كيؤيد ﴾العلم كأكلوا كا٤ببلئكة ىو إال إلو ال أنو

 فهم ُب مزية ٥بم أبف فآذف الكتاب أىل ُب كحىكَّمىهم ابلرسوخ ككصفهم فضيلةن 
 أنو كاعلم ذلك فتأٌمل الكبلـ، يفهم من ٝبيع علمو ُب يستوم احملكم ألف3 ا٤بتشابو

 فهمو ُب يقف ال كىذا تعأب هللا حيكم لنا لينقلوا إال العلماء بسؤاؿ أمران ما تعأب
 كأكثر أنس بن كالربيع ك٦باىد عباس ابن عن مركم ذكرانهكالوجو الذم  .العواـ أقل

كذكر اإلماـ . أتكيلو يعلم ٩بن انأ3 قاؿ أنو كركل الطربم عن ابن عباسا٤بتكلمْب 
الرب  حجة فيها الٍب ىي احملكمات3 أنو قاؿ الزبّب بن جعفر بن دمحم القرطيب عن

 كضعن عما ٙبريف كال تصريف ٥با ليس كالباطل ا٣بصـو كدفع العباد كعصمة
فريق كقاؿ  .العباد فيهن هللا ابتلى كأتكيل كٙبريف تصريف ٥بن كا٤بتشاهبات ،عليو
 قولو ُب الواك ٍب إ٭با يتم عند قولو "كما يعلم أتكيلو إال هللا" الكبلـ3 أىل التأكيل من
 كىذا هللا، إال ا٤بتشابو يعلم ال3 القوؿ ىذا كعلى االبتداء كاك "العلم ُب كالراسخوف"

 هللا رضيأـ ا٤بؤمنْب  عائشة ركل الشيخاف عنك  ابن مسعود كأيب بن كعب قوؿ
 آايت منو الكتاب عليك أنزؿ الذم ىو﴿ اآلية ىذه V هللا رسوؿ تبل3 قالت عنها

 ما فيتبعوف زيغ قلوهبم ُب الذين فأما متشاهبات كأخر الكتاب أـ ىن ٧بكمات
 العلم ُب كالراسخوف هللا إال أتكيلو يعلم ماك أتكيلو  كابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو

 هللا رسوؿ قاؿ3 قالت ﴾ربنا كما يذكر إال أكلوا األلباب عند من كل بو آمنا يقولوف
V 3«فاحذركىم هللا ٠بى الذين فأكلئك منو تشابو ما يتبعوف الذين رأيت فإذا» 

ُب كتاب   الوىابابن عبد  بعض ما كتبو إمامهم نورد ىؤالء الزائغْب قباحة كلبياف
 خوؼ ال هللا أكلياء إف أال﴿ ا٤بشركْب بعض قاؿ إذا3 حيث قاؿ كشف الشبهات

 ذكر أك هللا عند جاه ٥بم األنبياء أف أك حق الشفاعة كأف ﴾ٰبزنوف ىم كال عليهم
 الذم الكبلـ معُب تفهم ال كأنت ابطلو من شيء على بو يستدؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب كبلمان 
 احملكم يَبكوف زيغ قلوهبم ُب الذين أف كتابو ُب ذكر هللا إف3 بقولك فجاكبو ذكره
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 كأف ابلربوبية يقركف ا٤بشركْب أف ذكر هللا أف من لك ذكرتو كما ا٤بتشابو كيتبعوف
 ﴾هللا عند شفعاؤان ىؤالء﴿ قو٥بم مع كاألكلياء كاألنبياء ا٤ببلئكة على بتعلقهم كفرىم

 اىػ. معناه. يغّب أف أحد يقدر ال بْب ٧بكم أمر ىذا
 للعا٤بْب، ذكر ىو إذ القرآف إٔب بػهذا اإلشارة ﴾مآب ٢بسن للمتقْب كإف ذكر ىذا﴿

 من عصر كل ُب التفسّب أئمة أساطْب مشكبلتو غوامض لتفسّب تصدل كقد
 كصنفوا فوائده كأبرزكا فرائده كنظموا ثبجو ُب كخاضوا ١بجو ُب فغاصوا األعصار

فيها أشعة ًحكىم دقيقة كأساليب أسرار  اآلاثر ٝبيلة زبران  كألفوا األقدار جليلة أسفاران 
دمحمية رقيقة تفصح ألىل الفهم ا٢باذؽ كالعقل البارؽ عن معاف أضمرت ُب الشريعة 
اإلسبلمية كالداينة ا٤بباركة احملمدية يذعن ٥با ابلطبع قلب ا٢باسد كيعَبؼ أبحقيتها 

 .سيد األنبياء كأشرؼ أىل األرض كالسماءفهم ا١باحد مأخوذة من لباب حكمة 
 لقـو كرٞبة كىدل فيو اختلفوا الذم ٥بم لتبْب إال الكتاب عليك أنزلنا كما﴿

 لقـو آلية ذلك ُب إف موهتا بعد األرض بو فأحيا ماء السماء من أنزؿ كهللا يؤمنوف،
 ابلقرآف القلوب إحياء إٔب أشار للتبيْب، الكتاب إنزاؿ تعأب ذكر ٤با ﴾يسمعوف

 أف بعد ابلقرآف ٰبيا القلب كذلك ٮبودىا، بعد نضرة خضرة األرض تصّب فكما
 ٰبتاج ألنو اإلبصار دكف ابلسماع اآلية ذٌيل ا٤بعُب ىذا ك٤ببلحظة اب١بهل، ميتان  كاف
 لقـو آية كوهنا خص كلذلك كيشاىد، يبصر ٩با فهو ا٤بطر إنزاؿ أما تدب ر ٠باع إٔب

 كأرسلنا﴿ تعأب قولو كنظّبه مدلو٥با، كيقبلوف داللتها كجو كيعقلوف فيها يتدبركف
 فَبل سحاابن  تثّب الرايح أف ككما ﴾فأسقيناكموه ماء السماء من فأنزلنا لواقح الرايح

 حياض إٔب ا١بربكت ٕبار صفاء من النازؿ الوحي كذلك خبللو، من ينزؿ ا٤باء
 النفوس أرض إٔب فتسوقو ا٥بداية رايح كتثّبه الرٞبة سحائب فتغرقو ا٤بلكوت رايض
 .ا٤بطهرة األركاح كخلجاف ا٤بنورة القلوب أكدية منو فتمؤل الطيبة

 كرٞبة كىدل الصدكر ُب ٤با كشفاء ربكم من موعظة جاءتكم قد الناس أيها اي﴿
 الكبلـ ﴾ٯبمعوف ٩با خّب ىو فليفرحوا فبذلك كبرٞبتو هللا بفضل قل ،للمؤمنْب



625 
 

 ﴾هللا دكف من يفَبل أف القرآف ىذا كاف كما﴿ بقولو ا٤بفتتح الغرض إٔب منعطف
 أييها﴿بػ القرآف خطاب ُب األكثر على بناء إسرائيل لبِب ا٣بطاب يكوف ىذا كعلى
 كرٞبة كىدل الصدكر ُب ٤با شفاء أبنو القرآف على الثناء ذكر كيكوف ﴾الناس

 ٗبوعظة االنتفاع أنفسهم حىرموا أبهنم ا٤بشركْب على كتسجيبلن  إدماجان  للمؤمنْب
 أف3 كرٞبتو القرآف،3 هللا فضل3 قاؿ الرباء عن كالبيهقي الطربا٘ب كلر ! القرآف

  .أىلو من جعلكم
 آبية فليأتنا﴿ قو٥بم عن جوابه  اآلية ﴾تعقلوف أفبل ذكركم فيو كتااب إليكم أنزلنا لقد﴿

 الٍب اآلايت من أعظم ىي جاءهتم الٍب اآلية أف إٔب إبيقاظهم ﴾األكلوف أرسل كما
 ىذا كلقصد جاءهتم، الٍب اآلية ًعظم تيدرؾ ٓب الٍب أللباهبم ك٘بهيبلن  األكلوف هبا أرسل

 كجعل التحقيق كحرؼ القسم الـ من التحقيق يفيد ٗبا ا١بملة صيدًٌرت اإليقاظ
 الكتاب كاف ك٤بٌا كدعوهتم، ألجلهم كاف اإلنزاؿ أف إٔب نظران  إليهم الكتاب إنزاؿ

 كبلمان  ليكوف ا٤بخاطبْب ضمّب إٔب ابإلضافة معرفان  ﴾ذكركم﴿ بلفظ جيء يىٍذكيرىم
 .عقو٥بم كتنوير صبلحهم فيو ما على مشتمبلن  موجهان 

 ىؤالء متعت أم ﴾مبْب كرسوؿ ا٢بق جاءىم حٌب كآابءىم ىؤالء متعت بل﴿
 ابلدالئل للتوحيد مبٌْب  كرسوؿ القرآف جاءىم حٌب ا٤بستقًدمْب كآابءىم ا٤بستأًخرين

 طاؿ حٌب كآابءىم ىؤالء متعنا بل﴿ اآلية هبذه كشبيوه  القاطعات، كا٢بجج البينات
 من تضمنو كما القرآف عن ابالستمتاع اشتغا٥بم تعأب ذكر ك٤بٌا ﴾العمر عليهم

 كافركف، بو كإان سحر ىذا قالوا ا٢بق جاءىم ك٤با﴿ بقولو أردفو كمقتضياتو التوحيد
 القرآف جاءىم ٤بٌا أم ﴾عظيم القريتْب من رجل على القرآف ىذا نيزؿ لوال كقالوا
 إحدل من رجل على ينزؿ ٓب أبنو يتعللوف أخذكا ٍب بو، ككفركا السحر إٔب نسبوه

 !عظيم الفرقتْب
 يتعاظم أف الكرب أعظم ﴾مبْب لسحر ىذا إف قالوا عندان من ا٢بق جاءىم فلما﴿

 كالفراعنة ا١بدد كالقدامى كاستيضاحها، تبينها بعد رهبم رسالة قبوؿ عن العبيد
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 كاعتذارىم، كابطبلن  ٛبويهان  إال ليس الذم السحر من شيء أبعد ا٢بق أف يعلموف
 ا٢بجة قهرتوم الذ ا٢بجة العدٙب ا٤بغلوب اعتذار ىو سحر أبهنا اآلايت ظهور عن

 انتحاؿ إٔب يهرع فهو ا٤بقبولة ا٤بعارضة من منتشب لو يبق فلم ا٢بق سلطاف كهبره
 نفى ، كقدالنقد ٧بك ُب تثبت كال التمحيص ٙبت تدخل ال ٗبعاذير معارضات

 عاقبة كسوء السحر فساد ٥بم فأابف ارتقىك  سحران  تكوف أف هللا آايت عن موسى
 يفلح كال ىذا أسحر جاءكم ٤با للحق أتقولوف موسى قاؿ﴿٥بم  ٙبقّبان  معا١بيو

 ٓب ألنو صا٢بان  عملهم يسمي فبل السحرة زيف هللا يكشف كإ٭با ﴾الساحركف
 أتى ما بْب ا١بلي الفرؽ بو ظهر ما السبلـ عليو عليهم أنكر ٤باخّبان، ك  فيو يصادؼ

 ٕبقيتو يقركف ال أهنم يتضمن ٲبا اإلخبار إٔب جوابو عن عدلوا، السحر كبْب بو
صرفهم عن التوحيد الذم كجدكا عليو  السبلـ عليو مراده أف الضعفاء كأكٮبوا

 كجدان عما لتلفتنا أجئتنا قالوا﴿ عنهم حكاية تعأب فقاؿُب األرض  ا٤بلكآابءىم ك 
 ابلكربايء كا٤براد ﴾ٗبؤمنْب لكما ٫بن كما األرض ُب الكربايء لكما كتكوف آابءان عليو

 ٤با القـو أف كاعلم، كهللا أعلم ا٤بتأكلْب أكثر فيو قاؿ ككذلك لك""ا٤ب ا٤بوضع ىذا ُب
 سحر بو أتى ما أف يوىم ٗبا التلبيس ُب الزايدة ذلك بعد أرادكا ا٤بعا٘ب ىذه ذكركا

 بيدىم الذين كخاصتو همؤلفخاطب فرعوف  تباعو عن للناس إيقافان  معارضتو كنٛبي 
 كفيظهر  ن فرعوف كملؤهيك ٓبك  ﴾عليم ساحر بكل ائتو٘ب فرعوف كقاؿ﴿ أمره تنفيذ
أمر فرعوف  السحرةامتثل  ك٤با! يظهركف اإلسبلـكانوا كإ٭با   إبليس كجنوده عبادة
 فاسد عمل ألقوا ما أف للخلق سحرىم ليظهر إبلقاء يبتدئوا أبف موسى أمرىم
يبطل  أف فيو ا٤بتبارم ابلعمل ا٤بتأخر شأف ألف توحج قوةكلتظهر  ابطل كسعي
 آايت ُب القرآف ذكر كقد كالَبىيب التمويو قوامها الٍب األعماؿ سيما كال مباريو
 يبتدئوا أف كبْب معجزتو إبظهار ىو يبتدئ أف بْب موسى خّبكا السحرة أف أخرل

 ما ألقوا موسى ٥بم قاؿ السحرة جاء فلما﴿ ا٤ببتدئْب يكونوا أف اختار موسى كأف
فلما ﴿ قولو ُب ابلفاء العطف أفهمو كما ذلك إٔب ابدركا ٥بم أذف ك٤با ﴾ملقوف أنتم
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 زلزؿ ما الناس لعيوف بسحرىم كخيلوا مقاالتو إثر على اإللقاء منهم كقع أم ﴾ألقوا
 موسى ٥بم فقاؿ !مع شركائهم كأتباعهم فعا٥بمكما زلزلوا عقوؿ الناس اليـو أب  عقو٥بم

 إف السحر بو جئتم ما موسى قاؿ﴿ كما حكاه هللا عنو  صنعوا ٗبا هبم مكَبث غّب
 االبتداء على رفع موضع ُب "ما"ك ﴾ا٤بفسدين عمل يصلح ال هللا إف سيبطلو هللا

 كخربىا "بو" ُب الضمّب كالعائد "بو جئتم" قولو كصلتها "الذم" ٗبعُب كىي
، قاؿ صاحب سحران  ٠بيتموه الذم ال السحر ىو بو جئتم الذم " أم"السحر

 "بو جئتم"ك ابالبتداء رفع موضع ُب استفهامان  ما تكوف أف كٯبوزاحملرر الوجيز3 
 ككجو سيبطلو، هللا إف السحر ىو تقديره مضمر ابتداء خرب "السحر"ك ا٣برب

 كالبلـ ابأللف السحر3 قاؿ كإ٭با3 الفراء قاؿ كالتوبيخ. التقرير ىو ىذا استفهامو
 ٥بم فقاؿ سحر، ىذا موسى جاءىم ٤با3 قالوا أهنم ترل أال سبق كبلـ جواب ألنو

 عادت إذا النكرة ألف كالبلـ األلف دخوؿ فوجب السحر، بو جئتم ما بل3 موسى
 األسلوب ىذا على الكبلـ كنظمكقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3 معرفة.  عادت
 ا٠بان  كٔبعلو "سيبطلو" لفعل مفعوالن  ٯبعل أف دكف إليو مسندان  "جئتم ما" ٔبعل
 بذكره االىتماـ لقصد البياف بعطف بيانو ٍب "بو جئتم" ٔبملة تفسّبه ٍب مبهمان 

 "السحر" ضمّب ٦بيء ٍب "سيبطلو هللا إف" ٝبلة كىو ا٣برب معرفة إٔب كالتشويق
 الظاىر مقتضى خبلؼ على كٚبريج إطناب ذلك كل "سيبطلو" لفعل مفعوالن 
 ٛبكنو  فضلي  السامعْب أذىاف ُب كيتمكن لو السحر ُب حقيقة بثبوت اإلخبار ليتقرر
 ما القراءة ىذه كعلى ابالستفهاـ "آلسحركقرئ ". اىػ. نفوسهم ُب الرعب كيقع

 جئتم شيء أم3 قيل كأنو ا٣برب موضع ُب "بو جئتم"ك ابالبتداء، مرتفع استفهامية
 عن إٯباب "سيبطلو هللا إف" كقولو. السحر3 كالتقريع التوبيخ كجو على قاؿ ٍب ؟بو

 يصلح ال هللا إف" كقولو ،صاحبو فضيحة كيظهر سيهلكو أم تعأب هللا من عدة
 يكوف أف كيصح السبلـ، عليو موسى كبلـ من يكوف أف يصح ا٤بفسدين" عمل
 كزف على "أصلح" ا٤باضي ُب بصيغتو "يصلح" فعلالك . تعأب هللا من خرب ابتداء
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 صادفتو3 سعيدان  أٞبدت3 تقوؿ الصفات من صفة على ءالشي مصادفة3 يفيد أفعل
 غركرىم ُب عليهمهللا  رد يقولوف3 "إ٭با ٫بن مصلحوف" كانوا  ٤با ىذا كعلى ٧بمودان 

 قط خّبان  فيو يلق كٓب فبلحان  فيو يطالع كٓب همعمل ُب صبلحان  يصادؼ ٓب أبنو تعأب
 فإف معُب كعليو صا٢بان  ٠بيتو3 عملك أصلحت3 قوؿفت التسمية "أفعل" معا٘ب منك 
 ا٤بفسدين إٔب عمل كإضافة ،صا٢بان  تعأب يسميو ال أم "ا٤بفسدين عمل يصلح ال"

 منوا٥بم على نسجان  فيكوف اإلفساد شأهنم نمى  فعلي  ألنو فاسد عمل أبنو يؤذف
 كإ٭با ،يضمحل حٌب الزماف مع يتضاءؿ أف الفساد شأف كمن معتادىم على كسّبة
 للملوؾ مسخرين ليكونوا الناس عقوؿ تضليل قصدىم ألف مفسدين السحرة كاف
 إصبلح إٔب يهتدكا كال أيمرىم بو ا٤بلوؾ فيما لةآ فيبقوا األشياء أسباب يعلموا كال

 ٰباكلوف ألف األحبار كضرره أكرب أظهر فإفساده األحبارسحر  أما !سبيبلن  أنفسهم
 البدع كتركيج للوالةابسم الشرع كالطاعة  القوٙب كالدين ا٢بق دعوة إبطاؿ

 حق  ُب الفساد ُب القرآف  لفظ كقد كرد !ابسم التوحيد كالعبادات كالضبلالت
 قالوا األرض ُب تفسدكا  ال  ٥بم قيل كإذا﴿قولو تعأب  عليو دؿي كما خاصة ا٤بنافقْب 

 ا٤بدينة ُب ككاف﴿ تعأب قولو ا٤بعُب حيث من ىذا يشاكل  ك٩با ﴾مصلحوف ٫بن إ٭با
 كقد يفسدكف أهنم الذىن ُب كقع ٗباك٤با كاف ر  ﴾األرض ُب يفسدكف رىط تسعة

 شرىم مع أصبلن  فيهم خّب ال أم ﴾يصلحوف كال﴿ بقولو الوىم ىذا أزاؿ يصلحوف،
 ا٢بق تنازع ُب تعأب هللا سنن ببياف قاؿ ما عليو السبلـ موسى علل . كقدالعظيم

 الذم ا٢بقهللا  يثبتأم  ﴾بكلماتو ا٢بق هللا كٰبق﴿ فقاؿ كالفساد كالصبلح كالباطل
 كىي التكوينية بكلماتو الباطل من يعارضو ما على كينصره ا٣بلق صبلح فيو

 ا٤بتصفوف أم ﴾اجملرموف كره كلو﴿ رسلو إٔب يوحيها الٍب التشريعية إرادتو مقتضى
 .لبلنتقاـ ا٤بستلـز ـابإلجرا

 فإف تكفركا كإف لكم خّبا فآمنوا ربكم من اب٢بق الرسوؿ جاءكم قد الناس أيها اي﴿
 بِب خصوص ابلناس ا٤براد ﴾حكيما عليما هللا ككاف كاألرض السماكات ُب ما هلل
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 أم للعهد كالبلـ فاأللف -كهللا أعلم  - القرآف اصطبلح غالب ىو كما إسرائيل
 قولو كنظّبه مقدمان، ذكره ٔبرم أم ذكره قبل مصحوهبا مدلوؿ ا٤بخاطب عهد الٍب

 ىنا ا٣بطاب إليو كا٤بوٌجو ﴾كارىوف للحق أكثركم كلكن اب٢بق جئناكم لقد﴿ تعأب
خٌلدكف ا٤بستخلفوف ىم

ي
 زكا٥بم إٔب يرمي ألنو ا٢بق كرىوا كإ٭با العذاب، ُب ا٤ب

 بو أرسلت ما أبلغتكم فقد تولوا فإف﴿ حسبما ٰبكيو قولو تعأب غّبىم كاستخبلؼ
 ﴾حفيظ شيء كل على ريب إف شيئا تضركنو كال غّبكم قوما ريب كيستخلف إليكم

 مؤاخذتكم عن يغفل كال أعمالكم عليو ٱبفى فبل علمان  ابألشياء ٧بيط رقيب أم
 ا٢باكم ٗبعُب ا٢بافظ ٗبعُب ا٢بفيظ يكوف أف كٯبوز اجملازاة عن كناية فا٢بفظ
 كيف ذلك شأنو كمن شيء، كل على مستوؿ حافظ سبحانو إنو أم ا٤بستوٕب

 ؟شيء يضره
 رب قاؿ ،أعمى القيامة يـو ك٫بشره ضنكا معيشة لو فإف ذكرم عن أعرض كمن﴿
 اليـو ككذلك فنسيتها آايتنا أتتك كذلك قاؿ ،بصّبا كنت كقد أعمى حشرتِب ٓب

 ﴾كأبقى أشد اآلخرة كلعذاب ربو آبايت يؤمن كٓب أسرؼ من ٪بزم ككذلك ،تنسى
 أتدركف»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصركل ابن حباف ُب صحيحو من حديث أيب ىريرة أف رسوؿ هللا 

 ما أتدركف أعمى" القيامة يـو ك٫بشره ضنكان  معيشة لو "فإف3 اآلية ىذه أنزلت فيما
 كالذم قربه، ُب الكافر عذاب»3 قاؿ أعلم، كرسولو هللا3 قالوا« الضنكة؟ ا٤بعيشة
 حية سبعوف ْب؟التنٌ  ما أتدركف ينان،نٌ تً  كتسعوف تسعة عليو يسلط إنو بيده نفسي
 ٦باىد عن الطربمكركل  «القيامة يـو إٔب كٱبدشونو يلسعونو رءكس سبع حية لكل

 ككذلك "تنسى اليـو ككذلك" فَبكتها3 قاؿ "فنسيتها آايتنا أتتك كذلك"3 قولو ُب
 .النار ُب تَبؾ اليـو

 ﴾مسلموف أنتم فهل ىو إال إلو ال كأف هللا بعلم أنزؿ أ٭با فاعلموا لكم يستجيبوا فإٓب﴿
 من أف ظهر فقد عجزكا ككوهنم ﴾استطعتم من كادعوا﴿ قولو على تفريع اآلية

 طلب يستنصركهنم ما ٝبلة كمن ،ا٤بقاـ بداللة نصرىم يستطيعوف ال استنصركىم



631 
 

 كجيء عنهم، اإل٥بية انتفاء على ذلك فدؿ الكرٙب القرآف معارضة على اإلعانة
 فهل يقل كٓب كثباتو الفعل دكاـ على الدالة ﴾مسلموف أنتم فهل﴿ اال٠بية اب١بملة

 ٛبكنو فتقتضي اإلسبلـ بصحة اليقْب تكسب االستجابة عدـ حالة ألف تسلموف؟
 .اال٠بية ا١بملة عليو تدؿ التمكن كذلك النفوس من
 كاسم حكمان، كأنفذىم أشدىم تعأب أنو ا٤بعُب ﴾ا٢باكمْب أبحكم هللا أليس﴿

 أحكم تعأب كىو أحد، يبطلو ال حيكمو أف فيفيد الفعل ٗباىية يتعلق التفضيل
 من ا٢بكم يؤٌب كا٢بيف، ا١بور عن حيكمو كخلوٌ  قدرتو كسعة علمو لشموؿ ا٢بكاـ
 ٗبا عليهم ٰبكم تعأب كأنو للحاكمْب كعيد اآليتْب كُب يشاء، ٩بن كينزعو يشاء

 .العذاب من يستحقونو
 قبلك من نذير من أاتىم ما قومان  لتنذر ربك من ا٢بق ىو بل افَباه يقولوف أـ﴿

 بعث ما كلكنو عليهم قائمة كانت األنبياء حجة قاؿ اإلماـ الرازم3 ﴾يهتدكف لعلهم
 زماف ُب نذير من أاتىم ما . كقاؿ اإلماـ النسفي3عليهم ا٢بجة تلك دٯبد من إليهم
 إبرسالو مقصودكف كىم. اىػ. سنة كٟبسوف ٟبسمائة كىو عيسى كبْب بينك الفَبة
 كما﴿ تعأب كقولو القريب الزمن على تدؿ "قبلك من" قولو ُب ا١بار كزايدة، إليهم
 من نذير من أاتىم ما قوما لتنذر ربك من رٞبة كلكن اندينا إذ الطور ٔبانب كنت
 علماءفإف استخبلفهم  كبْب بينو الفَبة زمن كيتضمن ذلك ﴾يتذكركف لعلهم قبلك
 حرفو ما تصحيحك  أخفاه ا٤ببطلوف ما تبيلغُب  كافوف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ملتو كنواب أمتو
 دكف األدنوف آابؤىم أريد ﴾آابؤىم أنذر ما قومان  لتنذر﴿ ك٫بوه قولو سبحانو طلوفالبا

 تعأب حسبما ينطق بو قولو ا٢بجة إقامة نذارة ىي ا٤بنفية النذارة كىذه األابعد،
 تنقطع ٓب هللا فدعوة كإال ا٤بستخلفة األمة أراد ﴾نذير فيها خبل إال أمة من كإف﴿

 ا٢بجة تلك دٯبد من إليهم بعث ما كلكنو عليهم قائمة كانت األنبياء كحجة قط،
 .عليهم
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 ٗبزيد الشريف األمر من عندان من آتيناؾ أم ﴾ذكرا لدان من آتيناؾ كقد﴿
 ٤با جامعان  جليبلن  عظيمان  ذكران  غيب من ٕبضرتنا اتصالو كلطيف بنا خصوصيتو

 سكينتنا من أكدعناه كما اإل٪بيل ُب سران من أبطٌناه كما التوراة ُب أمران من أظهرانه
 من سبق فيما األسرار كعظائم ا٤بزااي لطائف من بو خصصناه ما مع الزبور ُب

 كييذاؽ الركح من لو ييشهد ٤با عندان من أنو تبلكتو ٗبجرد ييعرؼ كاألخبار، الكتب
 أف يقدر ال أحدان  أبف القطع مع الصدكر، ُب ا١ببللة من لو كييرل اإلخبات من لو

  .اإلشارات كدقائق كاألحكاـ كا٤بواعظ القصص تلك كضٌمٌناه يعارضو،
 دكف من استطعتم من كادعوا مفَبايت مثلو سور بعشر فأتوا قل افَباه يقولوف أـ﴿

 حكاه ما على ينطوم فإنو السورة ٗبطلع متصل ىنا الكبلـ ﴾صادقْب كنتم إف هللا
 بو يشهد كما نقص، كال اختبلؿ عليو يطرأ ال ٧بكمان  رضيان  نظمان  الكتاب نظم من

 كل ٙبت فإف علمو، ككافر غرائبو كزاجر كًحكمو حيكمو كابىر نظمو ببديع إعجازه
 عما فضبلن  القرآف ُب ٝبلة كأيٌة كثّبة، كعلومان  كرموزان  أسراران  منو حرؼ كل بل كلمة
 .ٝبة معجزات على ٙبتوم ٘باكز
 ﴾ىذا ببلغ للناس كلينذركا بو كليعلموا أ٭با ىو إلو كاحد كليذكر أكلوا األلباب﴿

 إٔب كنبَّوالعظمة  منُب مطلع السورة  كصفو ٗبا القرآف ىذا سبحانو كصف ٤با
 من الناس إلخراج كفضلو ا٤بعا٘ب رٌ بدي  كأغبله فأنزلو أعبلهكأنو  بشأنو هكنوَّ  هإعجاز 

 ابإل٥بية تعأب هتفرد على ا٢بجة كأقاـ هللا توحيد ىو الذم النور إٔب الضبلالت
 منو كفيتربؤ  ككيف الشيطاف كيد من الكفار ركحذ البعث كذكر مصنوعاتو بدالئل

 كخبث اإلسبلـ كلمة فضلذكر ك  يومئذ ا٤بؤمنْب كحاؿ حا٥بم ككصف ا٢بشر يـو
 البوار دار ُب تبعهم من كإيقاع هللا نعمة كفرىم حاؿ من بعجٌ  ٍب الكفر كلمة

 ٕباؿ الفريقْب رذكٌ  ٍب إٝباالن  ٝبعها ٍب تفضيبلن  عليهم نعمو بعض كعدَّ  ابإلشراؾ
 انكب ىو كمن السبلـ عليو إبراىيم سبيل سالك ىو من علمليي  السبلـ عليو إبراىيم

 حل ما هبم ٰبل أف كأنذرىم النعمة كفراف من ىمكحذر  ا٢براـ البلد ساكِب من عنو
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 من دره فللو ختم السورة ٗبا بو ابتدأىا ؛ككعد ا٤بؤمنْب ابلنصر قبل من ظلموا ابلذين
 علماء كىم ﴾كليذكر أكلوا األلباب﴿ تنزؿ مطلع إٔب رد كمقطع األكؿ عانق آخر

 ٩بن تعأب هللا جعلنا ا٤بملكة، خزائن كأمناء ا٢بضرة كعشاؽ ا٤بعرفة كأساطْب ا٢بقيقة
 ٗبنو آايتو كتدبر بيناتو اعتبار إٔب فقناكك  ركتقرَّ  التوحيد مقر ُب كٙبقق فتذكر ركٌ ذي 

 .ككرمو
 سورة طه

ه كنوَّ  للهداية القابلْب ٥بدم هللا من تنزيل ا٤بؤب ُب مطلع السورة أبف القرآف نوَّه
 شاع قبلو رسوؿ أعظم رسالة ٛباثل أبهنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمرسولو  رسالة كأثبت تعأب بعظمتو

 موسى هللا بكبلـ سيد األانـ على القرآف لنزكؿ ا٤بثل فضرب بِب إسرائيل ُب ذكره
 كا٤بعجزات اب٢بجة فرعوف على كنصره إايه هللا كأتييد نشأتو كبسط السبلـ عليو

 بِب بو هللا أكـر كما فرعوف كغرؽ بِب إسرائيل كعن عنو فرعوف كيد كبصرؼ
 ٫بو بِب السامرمرأس النفاؽ  قصةذكر ك  القبط بلد من خركجهم ُب إسرائيل
 القيامة يـو كهتويل البعث إثبات ذلك كٚبلل السبلـ عليو موسى مغيب ُب إسرائيل

القرآف العريب معىٌرضان ببِب شأف ب كرجع إٔب التنويوكاألىواؿ  ا٢بوادث من يتقدمو كما
بسبب  ىمكعيد إٔب انتقلك  ا١بملة ُب وإبنزال  ا٤بقصود كوهنم ابعتبار إسرائيل

 ٗبا الشيطاف بعداكة ىمتذكّب بعد  كمواعظو مثالوأب كعدـ انتفاعهم وعن إعراضهم
 ُب العقاب سوءك  اآلخرة ُب ا١بزاء سوء ذلك على كرتب آدـ خلق قصة تضمنتو

بدين اإلسبلـ  ببياف كفرىم ذيٌل السورة ٍب الشيطاف بيد مقادهتم جعلوا إذ الدنيا
 من آبية أيتيهم أف على متوقفان  جعلوا إٲباهنمإذ كبسيد األانـ عليو الصبلة كالسبلـ 

 ُب مستعملة فيو األمر كصيغة ﴾قل كل مَببص فَببصوا﴿بقولو  فأجاب عنو ربو
 معناه كُب مصّبكم بسوء مؤمنوفان أل كتربصكم نَبككم أم ا٤بتاركة كيسمى اإلنذار

 ﴾منتظركف إهنم كانتظر عنهم فأعرض﴿ك٫بوه قولو  ﴾وففارتقب إهنم مرتقب﴿ تعأب قولو
 ك٫بن ا٢بسنيْب إحدل إال بنا تربصوف ىل قل﴿ قولو جاء ىذا من يقرب ما كُب
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 معكم إان فَببصوا أبيدينا أك عنده من بعذاب هللا يصيبكم أف بكم نَببص
 الفريقْب نمً  نمى  ا٤بستقبل ُب يعلموف أبهنم إعبلمهم ا٤بتاركة على كفرع ﴾فمَببصو 

فستعلموف من أصحاب الصراط السوم كمن ﴿ا٤بهتدكف  ىم كمن أىل التوحيد
 ألف ا٤بهتدكف ا٤بستقيم الصراط أصحاب ىم احملمديْب أبف تعريض كىذا ﴾اىتدل

 .احملق أبنو ا٤بوقن إال كا٤بتاركة احملاجة مقاـ ُب يقولو ال الكبلـ ىذا مثل
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 توصيف  :الفصل الرابع
 المعركة

 األّمة المفضلة واألّمة المجتباة

ذكر تفضيل بِب إسرائيل على العا٤بْب؛ آؿ األمر  ٤بٌااعلم أيها الشاىد أنو سبحانو 
ككذلك جعلناكم أمة ﴿ُب الرتبة األ٠بى كا٤بقاـ األرفع فقاؿ  افجعله ملسو هلآو هيلع هللا ىلصة دمحم إٔب أم

فدٌؿ ذلك على  ﴾الرسوؿ عليكم شهيداكسطان لتكونوا شهداء على الناس كيكوف 
 كما جاء ُب آية ا٢بجالتحية   كأكمل الصبلة أفضل نبيها على اجتباء األمة احملمدية

كما جعل ﴿ كا٣بطاب لؤلمة احملمدية ﴾كجاىدكا ُب هللا حق جهاده ىو اجتباكم﴿
عليكم ُب الدين من حرج ملة أبيكم إبراىيم ىو ٠باكم ا٤بسلمْب من قبل كُب ىذا 

ككما ُب قولو تعأب  ﴾ليكوف الرسوؿ شهيدان عليكم كتكونوا شهداء على الناس
أم  ﴾لتكونوا شهداء على الناس﴿ أم خياران عدكالن  ﴾ككذلك جعلناكم أمة كسطان ﴿

 كلفْب بقيادة البشرية إٔب هللاعلى أمة بِب إسرائيل كاألمم قبلها مبلغْب عن هللا م
. بعدالتكم كيشهد يزكيكم أم كصيٌان كرقيبان عليكم ﴾كيكوف الرسوؿ عليكم شهيدان ﴿

رت صلة الشهادة أكالن كقيدًٌمت آخران ألف الغرض ُب األكؿ إثبات شهادهتم  كقد أيخًٌ
على األمم كُب اآلخر االختصاص بكوف الرسوؿ شهيدان عليهم...كاآلية ثناء على 

ا ىيأ ٥با من أسبابو ُب خر ٥با الفضل كجعلها كسطان ٗباألمة احملمدية أبف هللا قد ادَّ 
بياف شرائع من قبلها بياانن جعل أذىاف أتباعها سا٤بة من أف تركج عليهم الضبلالت 
الٍب راجت على أىل الكتاب، كقد دلت اآلية على التنويو ابلشهادة كتشريفها كأهنا 
مرتبة عظيمة ُب الدين حٌب أظهر العليم بكل شيء أنو ال يقضي إال بعد حصو٥با، 

من اآلية أف التزكية أصل عظيم ُب الشهادة، كأف ا٤بزًكي ٯبب أف يكوف كيؤخذ 
أفضل كأعدؿ من ا٤بزىكَّى، كأف ا٤بزًكي ال ٰبتاج للتزكية، كُب ىذا تشريف أمر ىذه 
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األمة حٌب أهنا تشهد على األمم كالرسل كىي ال يشهد عليها إال رسو٥با، كىذه 
حكم األمة ا٤بسلمة على السفهاء من الشهادة دنيوية كأخركية، فأما الدنيوية فهي 

بِب إسرائيل ا٤بكابرين ُب العكوؼ على ا٢بق بعد ظهوره، كأما الشهادة األخركية 
عن أيب سعيد ا٣بدرم ُب صحيحو فهي على ٝبيع األمم كما ركل اإلماـ البخارم 

بلغت؟ فيقوؿ نعم ٯباء بنوح يـو القيامة فيقاؿ لو ىل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
اي رب فتسأؿ أمتو ىل بلغكم؟ فيقولوف ما جاءان من نذير، فيقوؿ من شهودؾ؟ 

ككذلك جعلناكم ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٍب قرأ رسوؿ هللا  «فيقوؿ دمحم كأمتو، فيجاء بكم فتشهدكف
لتكونوا شهداء على الناس كيكوف الرسوؿ عليكم  -قاؿ عدالن  -أمة كسطان 

أم لتكونوا ٧بتجْب عليهم بتعليمهم الوحي  شهداء على الناس كمعُب ﴾شهيدا
لتضمنها معُب الرقابة كا٥بيمنة ألف ا٢برؼ  ﴾على﴿كالدين، كعيٌديت الشهادة ٕبرؼ 

يفيد االستعبلء كاالستيبلء كىذه نكتة شريفة، كقد عىنػٍوىف اإلماـ البخارم ٥بذا 
صلى كما أمر النيب  ﴾سطاككذلك جعلناكم أمة ك ﴿ا٢بديث بقولو3 ابب قولو تعأب 

بلزـك ا١بماعة كىم أىل العلم. ككوهنم شهداء ألهنم يشهدكف  هللا عليو كآلو كسلم
كىم أىل بصحة دين هللا تعأب اترة اب٢بجة كالبياف، كأخرل ابلسيف كالسناف. 

أم  بسيماىم كبلن  يعرفوفا٤بعرفة ا٤بعرٌب عنهم ُب التنزيل العزيز أبصحاب األعراؼ 
 فهو الدنيا ُب ميعرفوهن كما كانوا كالفساد النفاؽ أىلمن  كالرشاد ا٣بّب أىلٲبيزكف 

 الكل على مطلعْب ليكونوا الرفيعة العالية األمكنة كىي األعراؼ على ٯبلسهم تعأب
أخرج اإلماـ ا٢باكم كأٞبد عن أيب الدرداء . بو يليق ٗبا أحد كل على يشهدكف

إف هللا قاؿ3 اي عيسى إ٘ب ابعث من بعدؾ »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 ٠بعت أاب القاسم 
أمة إف أصاهبم ما ٰببوف ٞبدكا هللا، كإف أصاهبم ما يكرىوف احتسبوا كصربكا، كال 
حلم كال علم، فقاؿ3 اي رب كيف يكوف ىذا ٥بم كال حلم كال علم؟ قاؿ3 أعطيهم 

لم بل ٯبعل هللا فطرهتم كا٤براد أهنم ال يتعلموف كال يتعرفوف ا٢ب «من حلمي كعلمي
كعقو٥بم راجحة مهتدية إٔب ا٣بّب بغّب كاسطة فيكوف عامة األمة كعلماء من قبلهم 



636 
 

ُب علمهم كحلمهم كىو يناسبو أف علماء ىذه األمة كأنبياء بِب إسرائيل بطريق 
فإف ىذه الصفات ال تكوف إال  «أعطيهم من حلمي كعلمي»ا٤بقابلة كما دؿ قولو 

علماء أمٍب كأنبياء بِب »على ٫بو ما كرد ُب بعض اآلاثر3  للعلماء ا٢بلماء
يقوموف مقامهم ُب تبليغ ما أنزؿ من الكتاب كال يزالوف ظاىرين على  «إسرائيل

كقد ذكر اإلماـ اجملدد شيخ  يضرىم من خالفهم إٔب حْب ا٢بساب.ا٢بق ال 
 هللا يوشع عن نيبين الصيادم الرفاعي قدس هللا سره اإلسبلـ دمحم مهدم هباء الد

صلى عليو السبلـ أنو قاؿ3 الغوث نيب العصر كالرجاؿ أصحابو ككلهم نواب نبيكم 
نو لنيب األنبياء ُب مقاـ مرتبتو كنبيكم ُب مقاـ ظهوره فمىن كإ هللا عليو كآلو كسلم

قىبلو إٔب آدـ عليو كعليهم السبلـ أصحابو ُب مقامو كنوابو ُب منزلتو، كا٤بواترة الٍب 
، ككل من جاء ملسو هلآو هيلع هللا ىلصألنبياء فا٢بكم فيها لركح صاحب ا٤بقاـ كا٤بنزلة دمحم تقع بْب ا

كاف أمر ىذه   ٤بٌاك بعده فهو انئب عنو ٕبكم أمره ككارثو ٕبكم سره كشريعتو. اىػ. 
األمة أنو ٰبمل ىذا العلم من كل خلف عدكلو اكتفى بعلمائها عٌما كاف من توإب 

 خلفاء منزلة أنز٥بم تعأب هللا أف األمة ىذهعلماء  شرؼ كمنأنبياء بِب إسرائيل. 
 افلحقو الناس  بْب اب٢بكم أمرىم حيث إسرائيل بِب أنبياء كمنزلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 فإف عليهم لتقدمهم ٥بم كرثة كجعلهم ذلك ُب السبلـ عليهم األنبياء ٗبقامات
 ٗبا فيحكموف األحكاـ نصب ُب االجتهاد كأعطاىم ،ابلضركرة ا٤بتقدـ يرث ا٤بتأخر

 الرسل مقاـ ذلك ُب فأقامهمعلى بِب إسرائيل،  ٰبكموفك اجتهادىم  إليو أدل
 من لنبيهم كمل كمااألمم   ُب فرقو ما احملاسن من ٥بم ككمل، أ٩بهم على الشاىدين

 ُب فرقو ما احملاسن من كتاهبم ُب كمل كما قبلو، األنبياء ُب فرقو ما احملاسن
 همفاب١بهاد ُب سبيل هللا ابلبياف كالسيف  ، كأمرىمشريعتو ُب ككذلك قبلو الكتب
اختاركم  أم ﴾كجاىدكا ُب هللا حق جهاده ىو اجتباكم﴿ إ٥بهم قاؿ كما اجملتبوف

 ابآلداب ا٤بوسومة لنصرتو كاصطفاكم، كىذا مدح رفيع اختصت بو األمة احملمدية
 فكاف ا٤بعُب3 أ٘ب فضلت بِب إسرائيل على العا٤بْب، كاجتبيتكم كاخَبتكم، ا٤برضية
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 خطبها خطبة أكؿ ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أشار كقد ،لنصرٌب كجعلتكم فوؽ بِب إسرائيل
 صدقوا الذين ليعلم سبيلو لكم كهنج كتابو هللا علمكم قد»3 بقولو ذلك إٔب اب٤بدينة
 حق هللا ُب كجاىدكا أعداءه كعادكا إليكم هللا أحسن كما فأحسنوا الكاذبْب كليعلم
 عن حي من كٰبيا بينة عن ىلك من ليهلك ا٤بسلمْب ك٠باكم اجتباكم ىو جهاده

 بينو ما أصلح من فإنو ا٤بوت بعد ٤با كاعملوا هللا ذكر فأكثركا ابهلل إال قوة كال بينة
 عليو يقضوف كال الناس على يقضي هللا أبف ذلك الناس كبْب بينو ما يكفو هللا كبْب

كالفرؽ  «العظيم العلي ابهلل إال قوة كال أكرب هللا منو، ٲبلكوف كال الناس من كٲبلك
بْب مفهـو ا٣بّبية كمفهـو األفضلية، أف األفضلية تتضمن العطاء الدنيوم، كفيها 
ذـ لبِب إسرائيل إذ قابلوا النعمة ابلكفر كٛبادكا ُب غٌيهم كتنكركا لفضل ا٣بالق 
سبحانو فكاف ا٢بيكم العادؿ ىو ما نٌصت عليو اآلايت ابللعنة كالغضب كالذلة 

كفقداف النصّب...أما ا٣بّبية فتتعلق ابالجتباء الدنيوم  كا٤بسكنة كالفرقة كالتشريد
بغلبة العدك ككراثة األرض، كاألخركم ابلثواب كرضواف هللا، كمن ىنا كاف ا٢بيكم 

 التحية كأكمل الصبلة أفضل نبيها على الراٌب٘ب الذم صدر ُب حق األمة احملمدية
 الدين ُب كما٥بم ٕبسب األمة خّبية أف شك الك  ﴾كنتم خّب أمة أخرجت للناس﴿

 كأسبغ الرٞبة، هبذه خصنا الذم هلل فا٢بمد، يتبعونو الذل نبيهم لكماؿ اتبع كذلك
 الكتب ُب بنا هكنوٌ  ا١بمة، الفضائل من بو عمنا ٗبا علينا كمنٌ  النعمة، ىذه علينا

 لو ليثبت الزكية، ابألخبلؽ يتخلق أف احملمدية األمة ىذه من ىو ٤بن فينبغي ،اإل٥بية
٧ببٌوة  فإهنا ،ا٣بّبية من ٥با ٤با كيتأىل ا٤برضية، األكصاؼ من الشريفة األمة ٥بذه ما

٧بفوظة من الوالايت، تؤب هللا ىداية مىن ٠بٌاىم  ،مقرٌبة اب٥بداايت ،ابلكرامات
ا٤بسلمْب كأتديبهم، ييسمَّوف ُب التوراة3 صفوة الرٞبن، كُب اإل٪بيل3 حلماء علماء 

. كا٣بّبية خّب أمة أخرجت للناس 3لفقو أنبياء، كُب القرآفأبرار أتقياء كأهنم من ا
إف هللا خلق »على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث عند الَبمذم3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأصلها ٣بّب ا٣بلق 

ا٣بلق فجعلِب من خّبىم من خّب فرقهم كخّب الفريقْب ٍب ٚبّب القبائل فجعلِب من 
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 «خّب بيوهتم فأان خّبىم نفسان كخّبىم بيتان  خّب قبيلة ٍب ٚبّب البيوت فجعلِب من
 األرحاـ إٔب الطيبة األصبلب من ينقلِب هللا يزؿ ٓب»3 مرفوعان  عباس ابن حديث كُب

 صحيح كُب «خّبٮبا ُب كنت إال شعبتاف تتشعب ال حٌب مهذابن  مصفى الطاىرة
 القرف من كنت حٌب فقرانن، قرانن  آدـ بِب قركف خّب من بعثت»3 البخارم اإلماـ
 كهلل در القائل3  «فيو كنت الذم

 رماءي ػػػػػػػاؤه كػػػػػرٙب آبػػػػػػػرٙب ... من كػػػػػػػجود منك كو دا للػػػػػكب

 نسب ٙبًسب العيبل ٕببلهي ... قلػػػػػػػػػػػػػػػػػدهتا ٪بومها ا١بوزاءي 

 حبذا عقد سؤدد كفخػػارو ... أنت فيو اليتيمة العصماءي 

 من3 »قاؿ ﴾الساجدين ُب كتقلبك﴿ ُب قولو تعأب عباس ابن كركل البزار عن
 عنكأٞبد كابن أيب شيبة  الَبمذم كركل «نبيان  صرت حٌب نيب صلب ٔبإ نيب صلب
 إبراىيم كلد من اصطفى هللا إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ األسقع بن كاثلة

 قريشان، كنانة بِب من كاصطفى كنانة، بِب إ٠باعيل كلد من كاصطفى إ٠باعيل،
 جابر كركل الديلمي عن «ىاشم بِب من كاصطفا٘ب ىاشم، بِب قريش من كاصطفى

 كأكـر فخر،  كال  حسبان   الناس  أشرؼ  أان » 3خطبتو ُب فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب خطبنا3 قاؿ
 أبويو من كالدتو ُب يشركو ٓبعليو الصبلة كالسبلـ  أنو علمكا «فخر كال قدران  الناس

 بنسب ٨بتصان  ليكوف عليو، نسبهما كقصور إليو، صفوهتما النتهاء أخت كال أخ
 نسبو، حاؿ اختربت إذا كأنت هناية، الشرؼ غاية كلتماـ للنبوة تعأب هللا جعلو

صلى هللا  فهو، كأسبلؼ عظاـ، كراـ آابء سبللة أهنا تيقنت ،مولده طهارة كعلمت
 ىاشم بِب ٬ببة القرشي ا٥بامشي ا٢برمي األبطحي العريب النيب عليو كآلو كسلم

 النسب ُب كأعرقها ا٢بسب ُب كأشرفها العرب بطوف خّب من ا٤بنتخب ا٤بختار
كأحسنها ذكران كأجلها  جرثومة كأعزىا أركمة كأطيبها عمودان  كأطو٥با عودان  كأنضرىا

 نفران  كأعزىا إٲباانن  كأصحها ميزاانن  كأرجحها بياانن  كأكضحها لساانن  كأفصحهاقدران 
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الدر النضيد، كا١بوىر الثمْب الفريد،  فهو ،كأمو أبيو قبل من معشران  كأكرمها
 صفوةا٤بستخرج من أصداؼ البطوف الطاىرة، كاألصبلب العلية الفاخرة، كىو 

 .األمم على ا٤بصطفاة كأمتو كا٤برسلْب، األنبياء ٝبيع على كا٤بصطفى كلهم العا٤بْب
 اتبع كذلك الدين ُب كما٥بم ٕبسب األمم خّبية أف شك ال 3التفتازا٘ب اإلماـ قاؿ

كا٢بافظ الشامي من حديث أيب كالبزار البيهقي  ركلك  .يتبعونو الذم نبيهم لكماؿ
أرسلتك إٔب الناس  »كعرج بو كلمو ربو فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىريرة هنع هللا يضر أنو ٤با أسرم ابلنيب 

كنذيران كشرحت لك صدرؾ ككضعت عنك كزرؾ كرفعت لك ذكرؾ فبل كافة بشّبان 
أذكر إال ذكرت معي، كجعلت أمتك خّب أمة أخرجت للناس، كجعلت أمتك أمة 

 قلوهبم أقوامان  أمتك من كجعلت، كسطان، كجعلت أمتك ىم األكلوف كىم اآلخركف
، كرسوٕب عبدم أنك يشهدكا حٌب خطبة عليهم ٘بوز ال أمتك كجعلت ،أانجيلهم
 نبيان  أعطها ٓب ا٤بثا٘ب من سبعان  كآتيتك ،مبعثان  كآخرىم خلقان  النبيْب أكؿ كجعلتك

 ،قبلك نبيان  أعطها ٓب العرش ٙبت كنز من البقرة سورة خواتيم كأعطيتك ،قبلك
فأقرأ أمتك مِب السبلـ »كركل ا٣بطيب عن أنس مرفوعان3  «كخاٛبان  فاٙبان  كجعلتك

 «األمم ألفضح األمم عندىم كال أفضحهم عند األممكأخربىم أ٘ب جعلتهم آخر 
فتقوؿ األمم3 كادت ىذه األمة » 3من حديث ابن عباس مرفوعان  أٞبد ركل اإلماـك 

صلى عن حكيم بن معاكية عن أبيو أف رسوؿ هللا  كُب ركاية «أف تكوف أنبياء كلها
 كأكرمها خّبىا أنتم أمة، سبعْب القيامة يـو توفوف إنكم»قاؿ3  هللا عليو كآلو كسلم

 عن عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر سيدان عن الطربا٘ب كركل «عز كجل هللا على
 األمم على كحيرمت أدخلها، حٌب األنبياء على حيرمت ا١بنة»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف أمامة أيب عن أٞبد اإلماـ كركل «أمٍب تدخلها حٌب

ركل البيهقي عن ابن ك  «كٓب ير٘ب يب آمن ٤بن مرار سبع كطوىب رآ٘ب، ٤بن طوىب»
 لنفسو ظآب فمنهم عبادان من اصطفينا الذين الكتاب أكرثنا ٍب﴿تعأب  عباس ُب قولو

 ىم3 قاؿ ﴾الكبّب الفضل ىو ذلك هللا إبذف اب٣بّبات سابق كمنهم مقتصد كمنهم
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 كمقتصدىم لو غفريي  فظا٤بهم أنزلو كتاب كل سبحانو هللا أكرثهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة
 أيب عنكركل الَبمذم  .حساب بغّب ا١بنة يدخل كسابقهم يسّبان  حساابن  ٰباسب

 كاحدة ٗبنزلة كلهم ىؤالء»3 اآلية ىذه ُب قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن ا٣بدرم سعيد
 قاؿ3 قاؿف اآلية ىذه تبل عنو هللا رضي عمر أف كُب ركاية للبيهقي «ا١بنة ُب ككلهم
 هللا خص كقد «لو مغفور كظا٤بنا انج كمقتصدان سابق سابقنا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 أهنم 3كمنها فضلهم، هبا أابف قبلهم، أمة يؤهتا ٓب ٖبصائص الشريفة األمة ىذه تعأب
 األمم آخرىم ك  كاآلخر، األكؿ العلم كأكتوا أجران، كأكثرىم عمبلن  األمم أقل

 خصيصة كىو اإلسناد أكتوا أهنم3 كمنها، يفتضحوا كٓب عندىم األمم فافتضحت
 ا٢بديث إذ أخذكا ا٤بؤكدة السنن من ابلغة كسنة األمة ىذه خصائص من فاضلة

 حٌب البحث أشد يبحثوف ٍب مثلو عن كاألمانة ابلصدؽ زمانو ُب ا٤بعركؼ الثقة عن
 كاف ٩بن فوقو ٤بن ٦بالسة كاألطوؿ فاألضبط كاألضبط فاألحفظ األحفظ يعرفوا
 الغلط من يهذبوه حٌب كأكثر كجهان  عشرين من ا٢بديث يكتبوف ٍب ٦بالسة أقصر
 هللا فنستودع األمة ىذه على هللا فضل من فهذا عدان  كيعدكه حركفو كيضبطوا كالزلل
 هللا خلق منذ األمم من أمة ُب يكن ٓب، ك نعمو من كغّبىا النعمة ىذه شكر تعأب
م ال ٯبتمعوف على أهن3 كمنها األمة، ىذه ُب إال الرسل آاثر ٰبفظوف أمناء آدـ تعأب

عذاابن،  قبلهم من اختبلؼ ككافضبللة، كأف إٝباعهم حجة، كأف اختبلفهم رٞبة 
 أهنم كمنها3سعى،  ما إال قبلهم ٤بن كليس ٥بم يسعى كما سعوا ما ٥بم أف3 كمنها

 إبراىيم مثل كأبداالن  ك٪بباء أقطاابن كأكاتدان  فيهم أف، ك األمم سائر قبل ا١بنة يدخلوف
 ىذه اختصت فقد3 كاب١بملة .رجبلن  مكانو هللا أبدؿ رجل مات كلما الرٞبن خليل
 ُب كزايدة كالسبلـ الصبلة عليو لنبيها تكرمة األمم من غّبىا يعطو ٓب ٗبا األمة

 يشاء من يؤتيو هللا فضل كذلك أسفاران  بل سفران  يستدعي خصائصهاكتعداد  شرفو،
 .العظيم الفضل ذك كهللا
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ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 

 العالمين

 بِب على ا٤بنةك  بيانو كعظيم الكتاب أمر إيضاح ا٤بتقدمةالدخاف  سورة تضمنت ٤با
 ،تيارىم على علم على العا٤بْبكاخ بعده كٛبكينهم فرعوف يد من قاذىمنإب إسرائيل

 ذكر إيتائهم الكتاب كا٢بكم كالنبوة كاختبلفهمبُب سورة ا١باثية  تعأب ذلك أتبع
كاٚباذىم آايت هللا ىزكان كفرىم  على هناية تنبيهان كمكابرة  عمد عنالعلم  بعد ٦بيء

سوء أدهبم على الضبللة كمكابرهتم ُب ا٢بق ك كتعنتهم ُب مواجهة حقائقها كإصرارىم 
تيواجههم ٗبا يستحقوف من الَبذيل كالتهديد السورة ك  ُب حق هللا كحق كبلمو،

 بدالئل ابإل٥بية تعأب هللا انفراد إثبات ىاكمقصودبعذاب هللا ا٤بهْب األليم العظيم، 
 مع فيها ما كإدماج كأعراضها ا٤بوجودات جواىر ُب كقدرتو خلقو آاثر من الصنعة

 على ٰبقكغّبىا من نعم  كاألرض السموات ُب ما كتسخّب الفلك تسخّب من ذلك
 مع هللا آايت ُب النظر أٮبلوا ككصف أحوا٥بم إذ كفرىا ال شكرىا بِب إسرائيل

 النظر عن كاإلعراض الكفر على ابإلصرار اآلاثـ كالتزموا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسو٥بم كخالفوا تبياهنا
 أىوائهم حسب على آ٥بة اٚبذكا إذ عليهم كالتنديد ،هبا كاالستهزاء القرآف آايت ُب

 الدائمة هللا نعمابإلعراض عنهم فإهنم ال يرجوف  لمسلمْبكُب النظم ا١بليل أمره ل
كال يؤمنوف ابلرجوع  كعقوبتو نقمتو ٰبذركف الك  اإلٲباف ألىل اآلخرة ُب كعدىا الٍب

 ٥بم العذاب من فيو أعد كما البعث أىواؿ تعأب كصف كقد !البعث إليو إذ أنكركا
 عند ٥بم كزف ال إذ هبم يعبأ ال أبف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للرسوؿ تثبيت كذلك للمؤمنْب رٞبة كمن
 اتباع أىوائهمكغوايتهم ك  طاعتهم من كالتحذير عنهم التنفّب كالسورة كلها ُب ،هللا

ثبلثة أمور ذكرىا ا٤بؤب على ترتيب  ئهمإيتاشارت اآلية إٔب كقد أ، كقبوؿ كسواسهم
كمعُب إيتائهم النبوة3 أهنا كثرت فيهم ما ٓب  ﴾الكتاب كا٢بكم كالنبوة﴿ُب غاية ا٢بسن 

ٍب جعلناؾ ﴿تكثر ُب غّبىم، كسىوؽ خرب بِب إسرائيل ىنا توطئةن كٛبهيدان لقولو بعده 



642 
 

ايت ُب مطلع السورة كقد أاثر ذلك ما تقدـ من اآل ﴾على شريعة من األمر فاتبعها
كلذلك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكركح األعياف سيدان سيد كلد عدانف  فكاف ا٤بقصد اتباع القرآف

عطفت ا١بملة ٕبرؼ ٌٍب الداؿ على الَباخي الرتيب أم على أٮبية ما عطف 
 إان3 فقاؿ عمر أاته حْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن هللا عبد بن جابر ...ركل البغوم عنهبا

 أنتم أمتهوكوف »3 فقاؿ بعضها نكتب أف أفَبل تعجبنا يهود من أحاديث نسمع
 ما حيان  موسى كاف كلو نقية بيضاء هبا جئتكم لقد كالنصارل اليهود هتوكت كما

 تعرفوف ال اإلسبلـ ُب أنتم متحّبكف أم "أمتهوكوف" قولومعُب ك  «اتباعي إال كسعو
 ﴾كآتيناىم بينات من األمر﴿كمعُب قولو . كالنصارل اليهود من أتخذكه حٌب دينكم

أم علمناىم بواسطة الكتب كالرسل حجج ا٢بق كا٥بدل الٍب من شأهنا أال تَبؾ 
للشك كا٣بطإ إٔب نفوسهم سببلن إال سٌدهتا فلم ٰبافظوا على كصااي الرسل! كقولو 

 كابرةتبلفهم عن عمد كمأف اخ أم ﴾فما اختلفوا إال من بعد ما جاءىم العلم﴿
كليس عن جهل أك غفلة أك أتكيل، كجاء اللفظ على سبيل التعجب كالتهكم إذ أف 
من كسب العلم لزمو الثبات عليو كاٙباد الكلمة كليس االختبلؼ، كا٤بقصود ىو 
التعجيب من حا٥بم كيف اختلفوا حْبى ال مظنة لبلختبلؼ إذ كاف االختبلؼ 

كلو اختلفوا قبل ذلك لكاف ٥بم عذر ُب االختبلؼ  !ما جاءىم العلم بينهم بعد
كلقد ﴿كاف القصد ُب قولو   ٤بٌاك  ﴾كأضٌلو هللا على علم﴿كىذا كقولو تعأب كهللا أعلم، 

ىو االعتبار أبحواؿ بِب إسرائيل؛ حىسن  ﴾آتينا بِب إسرائيل الكتاب كا٢بكم كالنبوة
يق ىو التفريع الذم ُب أتكيد ا٣برب ببلـ القسم كحرؼ التحقيق، كمصب ىذا التحق

 حرصان أم ما اختلفوا إال  ﴾فما اختلفوا إال من بعد ما جاءىم العلم بغيان بينهم﴿قولو 
 كىذا كاالستكبار العتو ذلك كمنشأ الربىاف لقصد ال القرآف على كبغيان  الرايسة على
. ٍب أمر ا٤بؤب سبحانو ابتباع القرآف كمتاركة الذين أكتوا أتباعهممع  ا٤بلوؾ فعل

ٍب جعلناؾ على شريعة من األمر فاتبعها كال تتبع ﴿الكتاب كحٌذر من اتباع أىوائهم 
للَباخي الرتيب، كُب ىذا الَباخي تنويو هبذا ا١بعل  "ٍبك" ﴾أىواء الذين ال يعلموف
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تاب كا٢بكم كالنبوءة كالٌبينات من كإشارة إٔب أنو أفضل من إيتاء بِب إسرائيل الك
ككتابو كحيكمو كبيناتو أفضل كأىدل ٩با أكتيو بنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألمر، فنبوءة سيدان دمحم 
لبلستعبلء اجملازم أم التمكن كالثبات، على حد  ﴾على﴿إسرائيل من مثل ذلك، ك

كالشريعة3 الدين كا٤بلة ا٤بتَّبعة، مشتقة من  ﴾أكلئك على ىدل من رهبم﴿قولو تعأب 
ٍب جعلناؾ على شريعة من ﴿الشرع كىو جعل طريق للسّب، كقد بلغت ىذه اآلية 

من اإلٯباز مبلغان عظيمان إذ أفادت  ﴾األمر فاتبعها كال تتبع أىواء الذين ال يعلموف
صلى وؿ أف شريعة اإلسبلـ أفضل من شريعة موسى كأهنا شريعة عظيمة، كأف الرس

متمكن منها ال يزعزعو شيء عن الدىأب ُب بياهنا كالدعوة  هللا عليو كآلو كسلم
أم ديـ على اتباعها، فاألمر  ﴾فاتٌبعها﴿إليها، كلذلك فرع عليو أمره ابتباعها بقولو 

ن  ﴾كال تتبع أىواء الذين ال يعلموف﴿كقولو  ﴾فاتبعها﴿لطلب الدكاـ، كبْب قولو  ٧بسًٌ
الذين ال ﴿بػ عربَّ عنهمن اتباع بِب إسرائيل ا٤بر ابالتباع كالنهي عا٤بطابقة بْب األم

كنفى عنهم العلم النتفاء ٜبرتو كىو االتباع لو كالعمل ٗبقتضاه، كحٌذر  ﴾يعلموف
تعأب من اتباع أىوائهم ألف أىواءىم دين الشرؾ، كا٥بول3 احملبة كا٤بيل، كا٤بقصود أف 

، كا٣بطاب كإف  كهللا أعلم كال اقتضتها الرباىْب دينهم أعماؿ أحبوىا ٓب أيمر هللا هبا
فالـز كاف ُب الظاىر للرسوؿ إال أف ا٤براد منو أمتو ليحذركا من أىواء أىل الكتاب، 

أم أخا الصدؽ ىذه الشريعة كاستمسك هبذا ا٤بنهاج فما لو كهللا من ىاج، كال 
يؤمن بيـو ا٢بساب، راح يكذب على هللا كرسولو، ال  تلتفت لقوؿ مفَب كذاب،

 كىو عيبة الزكر كالبهتاف، كهلل در القائل3 

 أبيِبَّ خلًٌ أكٕب النفاؽ بغٌيهم ... ٮببلن كدع بْب األانـ أذاىم

 أتػرـك مػػنهم غػػّبة؟ كقػػدٲبهػم ... رأكا النػػػػػػػػيب كنػػػػوره أعػػماىم

كما   ٚبلي أمتو عن ىذه األكامر ا١بليلة كسّبىا بسّب بِب إسرائيلإٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد أشار 
إف أىل الكتابْب افَبقوا ُب دينهم على ثنتْب »اإلماـ أٞبد3  عندُب ا٢بديث جاء 
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كلها ُب   يعِب األىواءكسبعْب ملة، كإف ىذه األمة ستفَبؽ على ثبلث كسبعْب ملة 
  ٘بارل هبم تلك األىواء أمٍب أقواـ النار إال كاحدة كىي ا١بماعة، كإنو سيخرج ُب

كُب ا٢بديث « كما يتجارل الكلب بصاحبو ال يبقى منو عرؽ كال مفصل إال دخلو
تشبيو ٢باؿ الزائغْب من أىل البدع ُب استيبلء تلك األىواء عليهم كُب سراية 
الضبللة إليهم ٍب تنفرىم من العلم كامتناعهم من قبولو حٌب يهلكوا جهبلن، ٕباؿ 

كىي »الكلب كسرايف تلك العلة ُب عركقو كمفاصلو. كمعُب قولو3  صاحب
 كيسلكوفأم الذين ٯبتمعوف على طاعة ا٣بليفة أم السلطاف األعظم « ا١بماعة

أمر الشورل كا٣ببلفة  ُب خلفائو كسنة األكـر النيب بسنة كيهتدكف األقـو النهج
 كلها الفرؽ تلك يعتزلوف إماـ كال ٝباعة للمسلمْب يكن ٓب فإف األمة سياسةك 

كإف من جليل . هللا أمر على كيقاتلوف عددىم قل كإف العلماء أعاظم كيتبعوف
3 حكمة سيد األانـ، الٍب أفرغها بلساف النصح العاـ، قولو عليو الصبلة كالسبلـ

 منكم يعش من فإنو حبشيان  عبدان  كاف كإف كالطاعة كالسمع هللا بتقول أكصيكم»
 ا٤بهديْب الراشدين ا٣بلفاء كسنة بسنٍب فعليكم كثّبان  اختبلفان  فسّبل بعدم

 بدعة ٧بدثة كل فإف األمور ك٧بداثت كإايكم ابلنواجذ عليها كعضوا هبا فتمسكوا
شيخ مشايخ العرب ث األكرب كالعارؼ األشهر كهلل در احملدٌ  «ضبللة بدعة ككل

لو  3حيث يقوؿعطٌر هللا مرقده  سيدم أٞبد الرفاعيكالعجم كصاحب النوبة كالعلم 
 عند ا٢بديث كُبت أمة تدعي العمل هبا كىي على البدعة. السنة لفضحى  تً تكلمى 

 ٍب بينهما ٤با كفارة بعدىا الٍب الصبلة إٔب ا٤بكتوبة الصبلة»3 كأٞبد كالبيهقي ا٢باكم
 من إال3 حدث األمر ذلك أف فعرفت3 قاؿ «ثبلث من إال3 »ذلك بعد قاؿ

 رجبلن  تبايع أف الصفقة نكث أما3 قاؿ السنة، كترؾ الصفقة، كنكث ابهلل، اإلشراؾ
 التنبيو كينبغي «ا١بماعة من فا٣بركج السنة ترؾ كأما بسيفك، تقاتلو إليو ٚبالف ٍب

 ركل فقد فتنتهم، كعظم ٨بادعتهم من كا٢بذر الشيطاف أكلياء أمر بطبلف على
صلى هللا عليو كآلو  النيب بينا3 قاؿ الرَّقاشي يزيد عن ا٤بصنف ُب الرزاؽ عبداإلماـ 
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صلى هللا  النيب فقاؿ خّبان  عليو فأثنوا رجل عليهم فأشرؼ أصحابو مع جالس كسلم
صلى هللا  النيب فقاؿ فسلم، فجاء «شيطاف سفعة كجهو ُب إف»3 عليو كآلو كسلم
 «منك؟ أفضل رجل القـو ُب ليس أنو آنفان  نفسك أحدثت»3 عليو كآلو كسلم

فقاؿ أبو بكر3 « أفيكم رجل يضرب عنقو؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ كٔب ٍب ،نعم3 قاؿ
فقاـ فرجع فقاؿ3 انتهيت إليو فوجدتو قد خط عليو خطان كىو يصلي فيو فلم  ،أان

فقاؿ عمر بن ا٣بطاب3 « أيكم لو؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتشايعِب نفسي على قتلو، فقاؿ النيب 
فقاـ إليو ٍب رجع فقاؿ3 اي رسوؿ هللا كجدتو ساجدان فلم تشايعِب نفسي على  ،أان

صلى فقاؿ علي3 أان اي رسوؿ هللا، فقاؿ النيب  «أيكم لو؟»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقتلو، فقاؿ النيب 
فقاـ ٍب رجع فقاؿ3  «أنت لو إف أدركتو كال أراؾ أف تدركو»3 هللا عليو كآلو كسلم

ىذا أكؿ قرف من »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيده لو كجدتو ١بئتك برأسو، فقاؿ النيب كالذم نفسي ب
الشيطاف طلع ُب أمٍب أك أكؿ قرف طلع من أمٍب أما إنكم لو قتلتموه ما اختلف 
منكم رجبلف، إف بِب إسرائيل اختلفوا على إحدل أك اثنتْب كسبعْب فرقة كإنكم 

قيل3 اي رسوؿ هللا كما  «اب إال كاحدةستختلفوف مثلهم أك أكثر ليس منها صو 
قادة  -كهللا أعلم  - آبخرىا كأراد «كآخرىا ُب النارا١بماعة »ىذه الواحدة؟ قاؿ3 

كأف ا١بنة ال يدخلها  الناجية الفرقة أهنمالنفاؽ من أىل الكتاب الذين يزعموف 
 "أحدثت3 للرجل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيبكأهنم أبناء هللا كأحباؤه كىذا ظاىر معُب قوؿ  غّبىم

كعيلم من قولو "لو  !نعم3 قاؿ منك؟" أفضل رجل القـو ُب ليس أنو آنفان  نفسك
ككجو  ،أصل الشركر كالقبائح كا٤بفاسد قتلتموه ما اختلف منكم رجبلف" أهنم

داكد الزبّبم عبد هللا بن  قاؿ. ا٤بناسبة بْب صدر ا٢بديث كعجيزه ظاىر ال ٱبفى
ٓب ٱبرج إال  -يعِب ابن عبد الوىاب  -ا٢بنبلي ُب الصواعق كالرعود3 كىذا الرجل 

ليفرؽ بْب األمة فإنو كثّبان ما يقوؿ3 ما داـ أىل البلد فرقة كاحدة فهم ال يعرفوا ىذا 
الدين كال ىذا التوحيد كيكتب لذلك إٔب من قرره من أىل ٪بد كيقوؿ ُب مكاتباتو 

ناكم حزبْب علمنا أنكم عرفتم التوحيد كقبلتموه كإف رأيناكم حزابن كاحدان ٥بم3 إف رأي
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كبْبَّ  ئهمتعأب من اتباع أىواكقد حٌذر  . فتأمل. اىػ.علمنا أنكم ٓب تعرفوه كٓب تقبلوه
كال يقع  أهنم ٱبادعوف ا٤بؤمنْب ٗبا يظهركف من ا٤بيل كطلب ا٤بهادنة كالوعد اب٤بوافقة

 ليبْب هللا يريد﴿كالشيبىو خطٌافة كالقلوب ضعيفة، قاؿ تعأب ، مرضاىم إال ابتباع ملته
 أف يريد كهللا ،حكيم عليم كهللا عليكم كيتوب قبلكم من الذين سنن كيهديكم لكم

 أف هللا يريد ،عظيما ميبل ٛبيلوا أف الشهوات يتبعوف الذين كيريد عليكم يتوب
كإذا أدرؾ اإلنساف ضعفو أصبح ىدفو األعلى  ﴾ضعيفا اإلنساف كخلق عنكم ٱبفف

كما أحسن قوؿ ...ك٨بالفة الشيطاف كأكليائوالذم يسعى إليو ىو ٨بالفة نفسو 
 بوصّبم ُب بردتو3 األ

 كخالف النفس كالشيطاف كاعصهما ... كإف ٮبػػا ٧بضاؾ النػصح فػػاهتػػمً 

ح اإلنساف ٰبتاج كأحد مكامن النفس اإلنسانية الٍب يدركها ا٤بفسد العليم أف صبل
إٔب جهاد كطاقة كضبط بينما الفساد ال ٰبتاج إٔب أكثر من ترؾ النفس ألىوائها 
كرغباهتا كشهواهتا دكف غاية كال معيار كال ضابط...فا٤بريب إذا أراد أف يصلح ٝباعة 
ٰبتاج إٔب خطة كمنهج كضبط كرعاية كغرس كتعهد كتقوٙب، أما ا٤بفسد فبل ٰبتاج 

يوىم الشخص أنو حر ٍب يطلقو كقد أطلق نفسو األمارة ابلسوء إٔب أكثر من أف 
إليو ٗبا يغضبو  تحببتك  اإٔب هللا ٗبا ييباعدى حٌب تتقرب لتتكفل ىي بكل شيء

 األٞبق إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف أنس حديث من ا٢بارث مسند كُب ،اعليه
اعلم أيها الرائي ا٤بعترب ا٤بستبصر أف ك  «الفاجر فجور من أعظم ٕبمقو يصيب
علي  قاؿ كلذلك يدرم ال حيث من كإعانتك نفعك يريد كىو يضرؾ قد األٞبق
 3 عنو هللا رضي

 آخاه حْب حليمان  أردل جاىل من فكم...  كإايه كإايؾ ا١بهل أخا تصحب فبل

ُب  كأٞبق الناس رجل ا٫بىطَّ . مكتوبة خطيئة األٞبق كجو إٔب النظر الثورم كقاؿ
ليتم كأعظمهم أقواـ يسفكوف الدـ ا٢براـ  ،آخرتو بدنيا غّبه ىول أىل الكتاب فباع
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لك ألعداء هللا كرسولو!
ي
صلى أخرج ابن ماجو عن أيب أمامة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  ا٤ب

من شر الناس منزلة عند هللا يـو القيامة عبد أذىب »قاؿ3  هللا عليو كآلو كسلم
ألنو كاف معينان للمضاد هلل ا٤بستهزئ بشرعو الغالب لنهيو كألمره  «آخرتو بدنيا غّبه

اإلماـ الدارمي عن ٰبٓب بن جعدة قاؿ3 أيٌب النيب  ركلفبل غرك أف ٱبسر الدارين. 
كفى بقـو ضبلالن أف يرغبوا عما جاء بو نبيهم إٔب »بكتف فيو كتاب فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

أكٓب يكفهم أان ﴿فأنزؿ هللا عز كجل  «ك كتاب غّب كتاهبمما جاء بو نيب غّب نبيهم أ
أخرج اإلماـ الدارمي عن ابن مسعود هنع هللا يضر أنو قاؿ3 ك اآلية... ﴾أنزلنا عليك الكتاب

 «إ٭با أىلك أىل الكتاب قبلكم أهنم أقبلوا على كتب علمائهم كتركوا كتاب رهبم»
ٗبا أكتوا من جهد تنفق عليو  ىمإٔب اليـو ينشركف فساد معتقد أىل الكتاب كال يزاؿ

األمواؿ الطائلة، كل ذلك ٙبت شعار كاذب من دعول التمسك ابلكتاب كالسنة 
ىو ما  كتاهبمإ٭با  كما كاف عليو سلف األمة! كا٢بق أنو ال كتاب كال سنة كال سلف 

 عهم ا٤بسَبشدين منهم، كسنتهم ىي ما درج عليو أتبايكتبو أىل الكتاب من أابطيل
كما ينبغي للضب أف ييرشد القطا، كما يستوم ا٣برٌيتي ! وج السبيلعً 

...قاؿ  ...كمن ينزي ُب أرض تسوخ فإنوي...على قدر ما ينزك يغوص كيغرؽي كا٤بتحيٌػري
ال عذر ألحد ُب ضبللة ركبها حسبها ىدل، كال ُب »عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر3 

كذلك أف « د بينت األمور كثبتت ا٢بجة كانقطع العذرىدل تركو حسبو ضبللة، فق
الكتاب كالسنة قد أحكما أمر الدين كلو، كالدين إ٭با جاء من قبل هللا تبارؾ 

عند رسولو، فمن كعلمو عند هللا ك  كتعأب، ٓب يوضع على عقوؿ الرجاؿ كآرائهم،
فقد مرؽ من الدين...كال كرامة كال ٙبرر ُب ٦بتمع ٰبكمو مبطلوف  اتبع شيئان هبواه

 كاللوائح كاألنظمة...تشريع ا٤بتحدة األمم فميثاؽ...ا٢باكمية حق كيزاكلوف ييشٌرعوف
...ككم ...كالرسائل كالفتاكل الٍب كتبها علماء بِب إسرائيل تشريعتشريع الداخلية

لتلك الدعوة ا٥بدامة كالفتاكل كالرسائل  أكقعوا ُب سجوهنم من أبناء ا٤بسلمْب فريسة
إ٭با مثلي كمثل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بعتلة؟ ركل اإلماـ مسلم عن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
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أمٍب كمثل رجل استوقد انران فجعلت الدكاب كالفراش يقعن فيو، فأان آخذ ٕبجزكم 
منهاج أىل الكتاب ابستيقاد رجل انران ال يرضاىا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفشبَّو  «كأنتم تقحموف فيو

هللا كىي انر الفتنة كالفساد، أكقدىا الغواة ليتوصلوا هبا إٔب خداع ا٤بؤمنْب، كشٌبو 
بياانتو الشافية الكافية ٗبنع أمتو أبخذ حجزىا، ككما أف غرض ا٤بستوقد ىو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

استتباع الناس، كذلك كاف القصد أبخذ حجز أمتو منعو إايىا عما ىو سبب 
أف أمتو ال أتٌب ما ٯبرىا إٔب النار على قصد  -كهللا أعلم  -ىبلكها، كا٤بقصود 

ىواء كما أف الفراش يقتحم النار ال ا٥بلكة كإ٭با أتتيو على قصد ا٤بنفعة كاتباع األ
 بكر أيب سيدان عنكركل ابن أيب عاصم  ليهلك فيها بل ٤با يعجبو من الضياء.

 كاالستغفار هللا إال إلو ببل عليكم»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف عنو هللا رضي الصديق
 فلما ابالستغفار، كأىلكو٘ب ابلذنوب أىلكتهم3 قاؿ إبليس فإف منهما فأكثركا
 كقد «يستغفركف فبل مهتدكف أهنم ٰبسبوف فهم ابألىواء أىلكتهم منهم ذلك رأيت
اإلماـ الَبمذم  ركل فقد إسرائيل، بِب على أتى ما أمتو على سيأٌب أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أعلم

ليأتْب على أمٍب ما أتى على بِب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرك قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
إسرائيل حذك النعل ابلنعل حٌب إف كاف منهم من أتى أمو عبلنية لكاف ُب أمٍب من 
يصنع ذلك، كإف بِب إسرائيل تفرقت على ثنتْب كسبعْب ملة كتفَبؽ أمٍب على 

قالوا3 كمن ىي اي رسوؿ هللا؟  «ثبلث كسبعْب ملة كلهم ُب النار إال ملة كاحدة
صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ هللا عبد عن الطربا٘ب ركلك  «ا أان عليو كأصحايبم»قاؿ3 

 القذة حذك طريقتهم لَبكنب إسرائيل، ببِب األمم أشبو أنتم»3 هللا عليو كآلو كسلم
 أنتم»3 البزار عند ركاية كُب «مثلو فيكم كاف إال شيء فيهم يكوف ال حٌب ابلقذة،

3 الدرداء أيب عن الَبمذم اإلماـ كركل «كىداين  ك٠ًبة ٠بتان  إسرائيل ببِب األمم أشبو
 ٱبتلس أكاف ىذا»3 قاؿ ٍب السماء إٔب ببصره فشخص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مع كنا قاؿ

3 األنصارم لبيد بن زايد فقاؿ «شيء على منو يقدركا ال حٌب الناس من العلم
3 فقاؿ كأبناءان، نساءان كلنقرئنو لنقرأنو فوهللا القرآف قرأان كقد منا العلم ٱبتلس كيف
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 كاإل٪بيل التوراة ىذه ا٤بدينة، أىل فقهاء من ألعدؾ كنت إف زايد اي أمك ثكلتك»
 الوحي علم أمقاؿ العبلمة علي القارم3  «؟عنهم تغِب فماذا كالنصارل اليهود عند
 ابن عن صحيحو ُب البخارم اإلماـ كركل. العلم  من  شيء  على  يقدركا ال حٌب

 فيها ينزؿ ألايمان  الساعة يدم بْب إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ3 قاال موسى كأيب مسعود
 إال يتم ال النجاة إٔب الطريق أف ا٤بتفطن للحقكاعلم أيها  «العلم فيها كيرفع ا١بهل

 ،كا٤بعرفة الذكر أبنوار يتنور القلب حٌب سيد األانـ آاثر قتفاءكاابتباع القرآف 
 كا٢بقائق، ا٤بعارؼ لقبوؿ يستعد الفضل، آاثر من مسنونة عادلة ىيئة فيو ٰبدثك 

كقد أمر تعأب الطرائق.  أحسن بسلوؾ ا٤بخصوصي  هللا ركحي  فيو نفخيي  أف كيصلح
ابتباع الشريعة احملمدية الثابتة ابلدالئل كا٢بجج، كالعدكؿ عن طريقة أىل الكتاب 

 فقاؿ أىوائهم كدينهم ا٤ببِب على ما أحدثوه من البدعكمتاركة ما ال حجة عليو من 
 كالذين ﴾ٍب جعلناؾ على شريعة من األمر فاتبعها كال تتبع أىواء الذين ال يعلموف﴿
 عقب اآلية موقع يظهره التأكيل كىذا الكتاب ُب اختلفوا الذين ىم يعلموف ال

جيب الذم كالعلم هللا، عن حيجبوا بعلمهم اغَبكا ٤بٌاك  ذكرىم،  على جهل هللا عن ٰبى
إرشاد إٔب ، كُب اآلية ا٢بقيقة على علمه  هللا إٔب يوصل الذم ا١بهل أف كما ا٢بقيقة،

 أيب عن كما ركل اإلماـ عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف متاركة شريعتهم كفارقة منهجهم
3 للرجل فقاؿ فاستحسنو ساعة ٠بعو كتاابن  يقرأ برجل مرَّ  ا٣بطاب بن عمر أف قبلبة

 ُب فنسخو إليو بو جاء ٍب لنفسو أدٲبان  فاشَبل نعم،3 قاؿ الكتاب؟ ىذا من أتكتب
صلى هللا  هللا رسوؿ كجو كجعل عليو يقرأه فجعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب بو أتى ٍب كظهره بطنو

 أمك ثكلتك3 كقاؿ الكتاب بيده األنصار من رجل فضرب فيتلوٌ  عليو كآلو كسلم
 الكتاب؟ ىذا تقرأ كأنت اليـو منذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كجو إٔب ترل أال ا٣بطاب ابن اي

 كفواٙبو الكلم جوامع كأعطيت كخاٛبان  فاٙبان  بعثت إ٭با»3 ذلك عند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ
ككاف بعد ذلك الفاركؽ  «ا٤بتهوكوف يهلكنكم فبل اختصاران  ا٢بديث ٕب كاختصر

يعلو ابلدرة من يقرأ كتبهم على ٫بو ما ركاه اإلماـ عبد األعظم سيدان عمر هنع هللا يضر 
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 كتب يطلب رجل ابلكوفة يقوؿ كاف3 قاؿ النخعي إبراىيم عنالرزاؽ ُب ا٤بصنف 
 فقاؿ إليو يرفع أف ا٣بطاب بن عمر من كتاب فيو فجاء الضرب كذاؾ دانياؿ
 عليو يقرأ جعل ٍب ابلدرة عبله عمر على قدـ فلما رفعت؟ فيما أدرم ما3 الرجل

 اي3 فقلت ،يريد ما فعرفت3 قاؿ "الغافلْب" بلغ حٌب" ا٤ببْب الكتاب آايت تلك الر"
 ٍب3 قاؿ ،حرقتو إال الكتب تلك من شيئان  عندم أدع ما فوهللا دعِب ا٤بؤمنْب أمّب
إهنم لن يغنوا عنك من هللا ﴿تعأب النهي عن اتباع أىوائهم بقولو هللا ٍب عٌلل . تركو

 ترسم القركف تلو القركف مضت كقد ﴾شيئا كإف الظا٤بْب بعضهم أكلياء بعض
صلى  دمحم سيدان حرب ُب بعضان  بعضهم كٕب فقد الصادقة، الكلمات ىذه مصداؽ

 األرض فجاج كل ُب بعضان  بعضهم ككٕب الشريفة ا٤بدينة ُب هللا عليو كآلو كسلم
 الوصف صيغة ُب ا٢بكيم القرآف قرره ما إال األرض ُب يقع كٓب التاريخ، مدار على

 اإلنساف، لقول الفائت البياف، من ا٢بد ىذا إٔب سبحانو أكصل أف كبعد. ا٤بستدٙب
 على جراين  إسرائيل بنو ابلناس ا٤برادك  ﴾ائر للناسىذا بص﴿ القرآف عن مَبٝبان  قاؿ

 ألىل ىو ما بٌْب  ك٤با، كهللا أعلم غالبان  اللفظ ىذا إطبلؽ ُب القرآف مصطلح
 أم لقـو كمل ﴾كىدل كرٞبة لقـو يوقنوف﴿ فقاؿ العلو ألىل ىو ما بٌْب  السفوؿ،

 ا٤بوقنْب كبْب الظا٤بْب بْب الفرؽ تعأب هللا بْب ك٤با ،الغيبية ابألمور مكإيقاهن مإٲباهن
 الذين حسب أـ﴿ فقاؿ آخر كجو من بينهما الفرؽ بْب تقدـ، الذم الوجو من

 ك٩باهتم ٧بياىم سواء الصا٢بات كعملوا آمنوا كالذين ٪بعلهم أف السيئات اجَبحوا
 الدليل ذلك أتبع هبا، ا٢بكم على كذمهم التسوية أنكر ك٤با ﴾ٰبكموف ما ساء

 كال عزيزان  الوجود ٥بذا ا٣بالق كاف ٤با كإال يستوايف ال الفريقْب أف على القطعي
 السماكات هللا كخلق﴿ هبا حكمهم كسوء التسوية إنكار على داالن  فقاؿ حكيمان 
 ا٤بقصود أف كا٤بعُب ﴾يظلموف ال كىم كسبت ٗبا نفس كل كلتجزل اب٢بق كاألرض

 كالقيامة البعث حصل إذا إال يتم ال كذلك كالرٞبة العدؿ إظهار العلم ىذا خلق من
 ذلك كاف كلو ا٤ببطلْب، كبْب احملقْب بْب كالدركات الدرجات ُب التفاكت كحصل
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 ابلباطل بل اب٢بق العظيم ا٣بلق ىذا كاف ٤با األعماؿ ٕبسب ك٦بازاة بعث غّب من
 إٔب ا٢بق عاد ٍب، ؟ كهللا أعلما٢باكمْب أحكم كىو فكيف ا٢بكيم عنو تعأب الذم
 ا٤بسلمْب أبنو همعن حجاج أحبارىم فقاؿ كاشفان  كقبائح بِب إسرائيل أحواؿ شرح

أفرءيت من اٚبذ إ٥بو ىواه كأضلو هللا على علم ﴿ شيطافمركز على اتٌباع ا٥بول كال
كختم على ٠بعو كقلبو كجعل على بصره غشاكة فمن يهديو من بعد هللا أفبل 

 إال ىي ما كقالوا﴿إنكارىم البعث فقاؿ ما تسبب عنو من  عليو عطف ٍب ﴾تذكركف
 إال ىم إف علم من بذلك ٥بم كما الدىر إال يهلكنا كما ك٫بيا ٭بوت الدنيا حياتنا
 للرباىْب ٠باعهم عند ٕبا٥بم عجبان  زاده عجبان، قو٥بم من ىذا كاف ك٤با ﴾يظنوف

 ائتوا قالوا أف إال حجتهم كاف ما بينات ايتناآ عليهم تتلى كإذا﴿ فقاؿ القطعية
 تصوره إمكاف عند اإلٲباف يقبل إ٭با سبحانو كاف ك٤با ﴾صادقْب كنتم إف آبابئنا
 نبيها لشرؼ األمة ٥بذه إكرامان  آابئهم إحياء إٔب ٯببهم ٓب ابلغيب كاف إذا كذلك
 كشف بعد يؤمن ٓب من أبف جرت اإل٥بية سنتو ألف كالسبلـ الصبلة أفضل عليو
 ا٢بس عن فرفعهم ا٤باضية ابألمم فعل كما أىلكو ا٤بقَبحات اآلايت إبٯباد األمر

 هللا قل﴿ تعأب بقولو اب١بواب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو آمران  فقاؿ العقلية ا٢بجج على التدريب إٔب
 ال الناس أكثر كنكل فيو ريب ال القيامة يـو إٔب ٯبمعكم ٍب ٲبيتكم ٍب ٰبييكم
 حضيض إٔب العقل أكج عن السفوؿ من ٥بم ٤با علم ٥بم يتجدد ال أم ﴾يعلموف
 الدليل هبذا اإلعادة على قدرتو على دؿ ك٤با !احملسوسات مع كاقفوف فهم ا١بهل
 كيـو رضكاأل السماكات ملك كهلل﴿ فقاؿ جامعان  آخر دليبلن  عليو عطف، ا٣باص

 كجو يغٌطوف الذين وفكا٤ببطلوف ىم ا٤بستهزئ ﴾ا٤ببطلوف ٱبسر يومئذ الساعة تقـو
 هبم كتتفرؽ ا٢بق كجو الناس على فيشتبو كالضبلؿ الباطل بدخاف كيسَبكنو ا٢بق

 ٢بالو مصوران  بقولو ا٥بوؿ ُب عم مهوالن، اليـو شأف من ذلك كاف ك٤با! إليو السبل
 ك٤با ﴾تعملوف كنتم ما ٘بزكف اليـو كتاهبا إٔب تدعى أمة كل جاثية أمة كل كترل﴿

 حكم فما األعماؿ ككتاب اإلنزاؿ كتاب بْب يطبق بو ما كيفية بْب اب١بزاء، أخرب
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 القريب أبداة اإلنزاؿ كتاب إٔب مشّبان  فقاؿ ا٤بتعاؿ الكبّب أنفذه اإلنزاؿ كتاب بو
 كنتم ما نستنسخ كنا إف اب٢بق عليكم ينطق كتابنا ذاى﴿ فهمو كسهولة لقربو

 هبم ابدائن  فقاؿ أضدادىم عليهم كعطف احملقْب أمر من وب لوح ٗبا صرحٍب  ﴾تعملوف
 فيدخلهم الصا٢بات كعملوا منواآ الذين فأما﴿ مفصبلن  ا٤بشوش النشر طريق على
 عليكم تتلى آايٌب تكن أفلم كفركا الذين كأما ،ا٤ببْب الفوز ىو ذلك رٞبتو ُب رهبم

 قلتم فيها ريب ال كالساعة حق هللا كعد إف قيل كإذا ،٦برمْب قوما ككنتم فاستكربًب
 يةاآل يناُب ال كىذا ﴾ٗبستيقنْب ٫بن كما ظنا إال نظن إف الساعة ما ندرل ما

 يقول اترة كانوا فكأهنم للظن مثبت آخرىا ألف "الدنيا حياتنا إال ىي ما" ا٤بتقدمة
 ا٢بظوظ عليهم تقول كاترة فيظنوهنا أمرىا من األكٔب كفطرىم جببلهتم ُب ما عندىم

 للنفس ٤با بو فيقطعوف عدمها فيظنوف ا١بهل على ا٤ببنية الشبهة من هبا يقَبف ما مع
 كالشهوات الشبهات أىوية  مقلوهب على عصفت، كاب١بملة فإنو قد ا٤بيل من إليو

 رشدىا أبواب فأغلقت كا١بهالة الغفلة أيدم منها كٛبكنت مصابيحها فأطفأت
 بشهوات كسكرت الكبلـ فيها ينفع فلم كسبها عليها كراف مفاتيحها كأضاعت

 من فيها أنكى ٗبواعظ ككعظت ا٤ببلـ إٔب بعد تصغ فلم الباطل كشبهات الغي
معجبان من حاؿ ىؤالء  العبلـ كما أخرب ا٤بلك  إيبلـ ٗبيت ١برح كما كالسهاـ األسنة
 أكثرىم أف ٙبسب أـ ،ككيبل عليو تكوف أفأنت ىواه إ٥بو اٚبذ من أرأيت﴿ األانـ

 أعظم ا٥بول أف كاعلم ﴾سبيبل أضل ىم بل كاألنعاـ إال ىم إف يعقلوف أك يسمعوف
 ىو فيمن األثر ىذا مثل أثٌر ما اإلنساف ُب سلطانو قوة كلوال هللا دكف من عيبد ما

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ أمامة أيب عنركل الطربا٘ب إبسناده  ،علم على
 من هللا عند أعظم هللا دكف من يعبد إلو من السماء ظل ٙبت ما»3 كآلو كسلم

 كهلل در القائل3 «عمتبى  ىولن 

 ًعلػ ... ـو فماذا تقولو الفصحاءي على كإذا ضلت العقوؿ 
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 ٠بعهم من ا٣بتم معُب ٛبكن على للداللة تعأب هللا إٔب ٦بازان  ا٤بستعمل ا٣بتم كإسناد
الٍب حكت  البقرة سورة مطلع ُب عنهم تعأب حكى كما زكالو يرجى ال كأف كقلوهبم

 أأنذرهتم عليهم سواء كفركا الذين إف﴿ أحواؿ بِب إسرائيل كحددت صفاهتم كذكاهتم
 غشاكة أبصارىم كعلى ٠بعهم كعلى قلوهبم على هللا ختم يؤمنوف، ال تنذرىم ٓب أـ

 ُب عليها كا٤بختـو كقلوهبم أ٠باعهم صارت ا٢بق عاندكا ٤بٌاك  ﴾عظيم عذاب ك٥بم
 فبل بغشاكات كا٤بغطاة أبصارىم كصارت إليها، كنفوذىا اب٤بواعظ االنتفاع عدـ
 .تعأب توحيده على الدالة اإل٥بية ا٤بصنوعات ٗبشاىدة تنتفع

 على علم على العالمين ولقد اخترناهم

 عا٤بْب كقع الذم الوجو على األرض ُب االستخبلؼ ٗبكاف لئلٰباء اخَبانىم أم
 كالنهوض األمانة ٕبمل القياـ من اإل٥بية كاألكامر السماكية كابلكتب ا٣بّبة ٗبكاف

كخدعوا األجياؿ الناشئة كأفسدكىا ابلعلـو  ٍب بٌدلوا ككتموا افعقلوى ابلتكاليف
 يديرىا الشيطاف لةكٙبولت إٔب آ فسارت ُب كل ا٘باه كا٤ببادئ كالنظرايت الزائفة

 من منهم يقع ٗبا منا علم على اخَبانىم3 ا٤بعُب يكوف أف كٰبتمل ،كيفما شاء
 كاللهو كا٤بنهيات ا٤بخالفات أنواع من يقَبفوف كما كاال٫برافات ا١بناايت ضركب
3 قاعدة على ا٣ببلفات، كزرع البشر كاستعباد النبوات ُب كالطعن ابلدايانت كاللعب

مل ما عىًلمنا3 أخرل بعبارة كنقوؿ. تسد فٌرؽ  من ابختياران فرفعنا أكزارىم من وفٰبى
 بيت من كانتقالو العلم اٌدخار أف ٰبسبوف كىم أبكضارىم، فعلهم كضعو ما أقدارىم

 كفار أف آاثره من ظهر كقد بو، التبجح ُب كاؼو  أسرة إٔب أسرة كمن بيت إٔب
 ينوهبم عما سألوهنمي صاركا كالسبلـ الصبلة عليو إ٠باعيل كلد صريح كىم قريش

 افالزم ىذا ُب مهب ا٤بغركرين كافتتاف قدكهتم، كٯبعلوهنم اإلبل أكباد إليهم كيضربوف
لبلستعبلء اجملازم كفيو تشبيو العآب  ﴾على﴿حرؼ ك  .الربىاف إٔب ا٢باجة عن يغِب

ُب  التخصيص دخلو عاـ ىذا ﴾على العا٤بْب﴿كقولو  اب٤بستعلي ا٤بتمكن ٩بن ال يعلم،
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 علىلتكونوا شهداء ﴿ ككقولو ﴾كنتم خّب أمة أخرجت للناس﴿ تعأب كقولومواضع  
أم على بِب إسرائيل على كجو ا٣بصوص كدخل معهم من ٙبتهم من  ﴾الناس

األمم، كىذا مدح رفيع اختصت بو األمة ا٤بسلمة كما حكى تعأب ُب اآلية األخرل 
كجاىدكا ُب هللا حق جهاده ىو اجتباكم كما جعل عليكم ُب الدين من حرج ملة ﴿

لرسوؿ شهيدا عليكم أبيكم إبراىيم ىو ٠باكم ا٤بسلمْب من قبل كُب ىذا ليكوف ا
اجتباء كاصطفاء طبقة علماء ىذه األمة على  3كا٤براد ﴾على الناسكتكونوا شهداء 

، أم أٌف علماء اإلسبلـ أجل  خطران كهللا أعلم الطبقة ا٤بماثلة ٥با من بِب إسرائيل
كقدران، كأعدؿ رأاين كعقبلن، كأسُب ٦بدان كفخران، كأكسع خاطران كفكران، كابلغوف ُب 

سيد البشر كا١باف كشرؼ نوع كما قاؿ   يلم ما ٓب يبلغو علماء بِب إسرائالعل
٫بن األكلوف السابقوف بػىٍيد أهنم أكتوا الكتاب من »3 ُب كل كقت كآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلنساف 

أم ٫بن األكلوف ُب غاايت ا٥بدل. كُب اآلية داللة على أنو يتأٌتى ابلعلم ما  «قػىٍبلنا
ال يتأتى ابلقوة، كأف العلم مكتسب، كأف االكتساب ابلعلم طريق الستخداـ القول 

دىل! كقد ذكر هللا ُب قصة سليماف  مثبلن عليو السبلـ الٍب ال هتتدم إال أف هتي
ه علم من الكتاب أان آتيك بو قبل أف يرتد قاؿ الذم عند﴿لتغلب العلم على القوة 

 غّب األمر أف على للداللةعليو السبلـ  ذكر سليماف عن عدؿ كإ٭با ﴾إليك طرفك
يشّب  "اخَبانىم"كلفظ  !تنويهان بشأف العلم ﴾على علم﴿ أكثر تقدٙبك . عليو مقصور

كاللفظ القرآ٘ب تضمن قاعدة ا٢بكم الٍب قامت  ،إٔب إٯباده سبحانو خّبان بسببهم
على أساس من العلم إذ ال يستقيم ذلك إال أف يستقيم ىذا األساس الذم ًب من 
خبللو حكم األرض. كطبيعة ا٤بعركة مع ىؤالء الذين اختارىم ا٤بؤب سبحانو 
لبلستخبلؼ ُب األرض ُب ىذه الفَبات الزمنية كابتبلىم ابلنعمة كالسلطاف 

يست معركة كْب ُب األرض كاإلمبلء ُب الرخاء كأسباب الثراء كاالستعبلء؛ لكالتم
حرب فكرية معرفية على العقوؿ! كغزكه يقـو عليو  إ٭با ىيعسكرية تقليدية! ك 

ساحر عليم من كل أمة كملة كحزب كٝباعة كدكلة...كال لقاء بْب األمم كاألدايف 
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كطريق فرعوف الذم جعل  كاألحزاب كا١بماعات كالدكؿ إال على منهج فرعوف
العآب شيعان ليتسٌنم ذركة الربوبية! كإف إفساد العقوؿ أكثر خطورة على األمة من 
إزىاؽ الركح كقتل النفس! كإف الذين يفسدكف الدين كالعقل كيفرقوف الوحدة 
كيشتتوف الصف كيضربوف األمة ببعضها؛ ىم أبناء العليم الذين تتبعهم حذك القذة 

حْب أاته  عنو هللا رضيلعمر بن ا٣بطاب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاست قوؿ رسو٥با ابلقذة! كقد تن
كقاؿ3 إان نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا أفَبل أف نكتب بعضها؟ فقاؿ3 

أمتهوٌكوف أنتم كما هتوٌكت اليهود كالنصارل؟ لقد جئتكم هبا بيضاء نقية كلو كاف »
فبل هتوَّكوا كال »بيهقي. كُب زكائد أيب يعلى3 ركاه ال «موسى حيان ما كسعو إال اتباعي

 .كالتهٌوؾ3 السقوط ُب ىوة الردل، كاألىوؾ3 األٞبق كاألىوج «يغرنكم ا٤بتهوٌكوف
قد كاف لاألحزاب كا٤بناىج!!! من أبناء ا٤بسلمْب فريسة لتلك  حبائلهمُب  كقع ككم

ٰبب ٨بالفة أىل الكتاب حٌب قالوا3 ما يريد ىذا الرجل  صلوات هللا كسبلمو عليو
أف يىدىع من أٍمران شيئان إال خالفىنا فيو! ككاف ٱباؼ على أمتو اتباعهم، فبل يكن 
حرج ُب صدر كل مسلم أهنا حرب على الفكر كالعقيدة كا٤بنهج أشد ضراكة من 

اجهة األئمة ا٢برب األمنية العسكرية! كال بد أف تكوف ىناؾ أمة تقف ُب مو 
ا٤بضلْب تثبت الثوابت كتعيد راية التوحيد...٫بن أشد حاجة لليقظة كاالنتباه من 
ا٤براحل السابقة، لقد كاف أسبلفنا يعيشوف ُب ٦بتمع كاف ا٢بكم فيو هلل كحده أما 
اليـو فإف ا٤ببطلْب قد جعلوا العقيدة مسمومة مزخرفة تتسلق كتتسلل إٔب أعماؽ 

ر كنانتك أيها ا٤بسلم كالـز نبعك الصاُب كال يهولنك قعاقع القلوب ا١بوفاء! فانث
ا٤بخالفْب كطنْب ا٤بقلدين، كسدد سهامك كأشرع رماحك كأعد عدتك فإف ٓب ٘بد 
فيها سبلح ا٢بديد كالنار فلن تراٍع...معك السبلح الذم يفٌل ا٢بديد كا٤بادة الٍب 

ديد إال ما يوازم ساعة تطفئ الناٍر...فوالذم أكرمك ابلدين إهنم ما قاتلوؾ اب٢ب
من هنار...لكنهم قاتلوؾ ُب الوقت كلو ابلكلمة الٍب تزرع الشك...ابإلماـ الضاؿ 
الذم يفسد الفكر...اب٣بطيب الذم ينقل الناس من اإلرجاؼ على كجٍل إٔب 
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الشبهة ببل كجل كال خجل...فإف شئت أف تذيب ىذه األسلحة كلها ُب أيدم 
أف تصـو عن ىذه ا٤بشارب كا٤بنابع النتنة كلها  أصحاهبا فما أمرؾ إال كاحدة3

ٍب تفتحها لرؤية ا٢بق كا٥بدل  كىدم رسولو كتغمض عينيك على كتاب هللا
تيبصٍر...دع عنك ما يقولو ا٤بسوخي، فما ٥بم ُب شرؼ رسوخي...إف القـو ٘بار سوء، 
صمى آذانك عنهم تنتصر عليهم...قابل أسلحتهم بسبلح كاحد3 ال ٝبعة معكم 

أيٌب هللا ابلنصر...كعندىا ترل الشيخ إبليس ذا عٌلةو فبل برئ الشيخ من عٌلتو!  حٌب
ماذا يصنع ا٤برايب ُب بلدة ال ٯبد فيها من يتعامل ابلراب؟ إف أكؿ خطوات االنتصار 
على بِب إسرائيل ىي صناعة الوعي، كأكؿ خطوات ىذا الوعي أف تعي األمة 

لشاشات فتدرؾ أهنا أسّبة منظومة كىمو رسالتها كتعرؼ عدكىا كتقطع ارتباطها اب
 بْبَّ  ابختيارىم،تعأب  أعلم ٤بٌاك  ا٢بفاة العراة السفلة الرعاع! يديرىا الفراعنةعا٤بية 

ٍب انتقل إٔب بياف حا٥بم  ﴾كآتيناىم من اآلايت ما فيو ببلء مبْب﴿ فقاؿ االختيار آاثر
ليقولوف، إف ىي إال موتتنا األكٔب إف ىؤالء ﴿ كإنكارىم البعث كالنشور كسوء مقا٥بم

 أف يصلح ٗبا مسبوؽ غّب القرآف ُب ذكر حيثما "ىؤالء" كلفظ ﴾كما ٫بن ٗبنشرين
 آم مواقع تقصيت كقد ابتداء كأما غّبىم فبالتبعية "بنو إسرائيل"مراده بو  إليو يشار
كذًكري قصة فرعوف كقومو  "ىؤالء" بكلمة كثّبان  بِب إسرائيل عن يعرب فوجدتو القرآف

استطرادم للداللة على أهنم مثلهم ُب اإلصرار على الضبللة كاإلنذار عن مثل ما 
حل هبم، كُب اسم اإلشارة ٙبقّب ٥بم. ٍب أعقب ُب استفهاـ على سبيل اإلنكار 

ك٠بي بتيبع ألف أمم  ﴾أىم خّب أـ قـو تبع كالذين من قبلهم أىلكناىم﴿كالتهديد 
تذكّب هللا  معرضالسلطاف. كقد كردت اآلايت ُب األرض كانت تبعان لو ُب ا٢بكم ك 

٥بم ابلنجاة من فرعوف الذم أذاقهم العذاب ا٤بهْب، ٍب تعرضوا اليـو لبلختبار 
كالببلء ابالستخبلؼ ُب األرض، فإذا هبم أيخذكا دكر ذلك العإب ا٤بسرؼ الذم 

ملئو ا٤بمالئ لو على الظلم كالطغياف هبذا ا٤بشهد ا٤بهْب ػ الغرؽ ػ نزع هللا ملكو مع 
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٥بوانو على هللا، حٌب إذا انتهت فَبة استخبلفهم أىلكهم هللا كما أىلك الذين من 
 قبلهم...

 الربا...والحرب المشبوبة

 ا٤بس من الشيطاف يتخبطو الذم يقـو كما إال يقوموف ال الراب أيكلوف الذين﴿
 من موعظة جاءه فمن الراب كحـر البيع هللا كأحل الراب مثل البيع إ٭با قالوا أبهنم ذلك

 فيها ىم النار أصحاب فأكلئك عاد كمن هللا إٔب كأمره سلف ما فلو فانتهى ربو
 . كموكلو الراب آكل لعن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف الصحيحْب كُب ﴾خالدكف

إف نظاـ بِب إسرائيل االقتصادم الربوم العا٤بي ينتهي إٔب تركيز السلطة ُب أيديهم، 
كىؤالء ىم الذين يداينوف ا٢بكومات كالشعوب ُب داخل ببلدىم كُب خارجها 
كترجع إليهم ا٢بصيلة ا٢بقيقية ١بهد البشرية كلها، كيعود إليهم كد  اآلدميْب كعرقهم 

فيها جهدان، كىم ال ٲبلكوف ا٤باؿ أك منابع النفط  ُب صورة فوائد ربوية ٓب يبذلوا
كالغاز أك البنك الدكٕب كحده إ٭با ٲبلكوف النفوذ، فمخزكف النفط لدل بلد فقّب  
كالسوداف مثبلن أكثر من ٨بزكف النفط السعودم، كإ٭با ًب ٨بادعة الناس ابلبَبكؿ 

ٓب تكن  ٤بٌاحدة، ك السعودم لصرفهم عن مكاف األمة ا٤بلعونة ُب التحكم ابألمم ا٤بت
ك األمة مبادئ كال ٙبجبها أخبلؽ كٓب تكن على دين منسوب إٔب هللا تعأب، للت

كاألخبلؽ كا٤ببادئ فإهنا بطبيعة ا٢باؿ تستخدـ ىذا  دينكانت تىسخىر من ال  ٤بٌابل 
 الدينية األحزابك  العقدية األفكار كإنشاءالنفوذ ا٥بائل الذم ٛبلكو ُب اخَباؽ األمم 

 حْب ابلرائحة الغادية أشبو كما ،السيطرة زايدة من ٛبكنها الٍب السياسية كاألكضاع
 الذىب من ٝبل مسك ا٢بقيق أيب بن سبلـ فرفع النضّب بِب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أجلى

 جشعهم طريق ُب يقف كال!!! كرفعها األرض ٣بفض نعٌده ٩بٌا ىذا3 كقاؿ كالفضة
 تقـو الٍب ا٤باحقة الساحقة ا٢بركب إيقاد ىي الوسائل كأىم شيء، أىدافهم كخسة
 ىو كلو ىذا يقع ٓب إف يقع ما كأيسر ا٤بقيت، الربوم نظامهم جراء من كتنشأ
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 من البشرم الكياف كٙبطم الشهوات سعار كانطبلؽ األخبلؽ كاهنيار النفوس خراب
 دائمان  ا٤بشبوبة ا٢برب إهنا...الرعيبة الذرية ا٢بركب أفظع تبلغو ال ٗبا كتدمّبه أساسو

 ُب كاليابس األخضر أتكل اآلف مسعرة كىي ابلراب، ا٤بتعاملْب على هللا أعلنها كقد
 الذم اإلنتاج تبلؿ رأت كلما كتتقدـ تكسب أهنا ٙبسب غافلة كىي البشرية حياة

 سحقان  كيسحقها البشرية أنفاس ٱبنق ركاـ...ا٤بلوث الراب منبع من ا٤بصانع ٚبرجو
 كالغُب هللا إٔب الفقر نسبوا الذين العراة ا٢بفاة األعراب من ملعونة شرذمة فوقو ٘بلس

! كقد ركل ابن عباس رضي هللا عنهما موقفان ييشٌخص طبيعة القـو أنفسهم إٔب
لفنحاص ككاف من علماء اليهود كأحبارىم3 اتق هللا هنع هللا يضر حيث قاؿ3 قاؿ أبو بكر 

دمحمان رسوؿ هللا من عند هللا، قد جاءكم اب٢بق من كأسًلم، فوهللا إنك لتعلم أف 
عنده، ٘بدكنو مكتوابن عندكم ُب التوراة كاإل٪بيل، فقاؿ فنحاص3 كهللا اي أاب بكر ما 
سألنا هللا من فقر، كإنو إللينا فقّب، كما نتضرع إليو كما يتضرع إلينا، كإان ألغنياء 

م صاحبكم، ينهاان عن الراب كلو كاف عنا غنيان ما استقرضىنا أموالنا كما يزع
فضرب كجو  هنع هللا يضر كيعطيناه، كلو كاف غنيان عنا ما أعطاان الراب، فغضب أبو بكر

ما »أليب بكر3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفنحاص، فأخرب فنحاص رسوؿ هللا 
قاؿ3 ما قلت ذلك! فأخربه، فجحد ذلك فنحاص ك « ٞبلك على ما صنعت؟

لقد ٠بع هللا قوؿ الذين قالوا إف هللا فقّب ك٫بن أغنياء سنكتب ﴿فأنزؿ هللا عز كجل 
كقد كردت اآلية  ﴾ما قالوا كقتلهم األنبياء بغّب حق كنقوؿ ذكقوا عذاب ا٢بريق

عقب ذًكر البخل إذ أهنم قالوه ُب معرض دفع الَبغيب ُب الصدقات...ك٫بوه قولو 
ٍب انتقل ا٣بطاب إٔب ا٤بؤمنْب ليحٌولوا حياهتم  ﴾آاتىم من فضلو ٖبلوا بوفلما ﴿تعأب 

عن النظاـ الربوم الدنس ا٤بقيت كإال فهي ا٢برب ا٤بعلنة من هللا كرسولو ببل ىوادة 
 ﴾فآًذنوا﴿كقيرئ  ﴾فإف ٓب تفعلوا فأذنوا ٕبرب من هللا كرسولو﴿كال إمهاؿ كال أتخّب 

 فيها هللا يسلط حرب...الغامرة الداٮبة ةالشامل صورهتا ُب معلنة حرب فهي
 كا١بيوش األمم بْب السبلح حرب...الغواة الطغاة العصاة العراة ا٢بفاة األعراب
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 عن ٰببس العبد دعاء كاف كإذا الراب، بقضية الشرؾ قضية هللا قرف كقد...كالدكؿ
فابعثوا ﴿األمر  هبذا أكٔب كانوا الكهف أىل فتية فإف ا٤بطعم سوء بسبب السماء

الورًؽ3 ك  ﴾م ىذه إٔب ا٤بدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزؽ منوورقكأحدكم ب
 خاصية لو ا٤بطعم طيب أف كاعلم .ة٤بعادف ا٤بضركبة عدٲبة القيما ٖببلؼالفضة، 
 بكر أبوسيدان  شرب ك٤با اللطيفة، كالتجليات ا٤بعرفة أنوار لقبوؿ ييهيئ عظيمة
3 لو فقيل تقيأىا، حٌب ذلك فأجهده استقاءىا شبهة من لنب جرعة عنو هللا رضي
 هللا رسوؿ ٠بعت ألخرجتها، بنفسي إال ٚبرج ٓب لو كهللا3 فقاؿ شربة؟ ُب ذلك أكلٌ 
 لو ا٤بطعم طيب أف كاعلم «بو أكٔب فالنار سحت من نبت ٢بم كل»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

كالطعاـ حينما يكوف  اللطيفة، كالتجليات ا٤بعرفة أنوار لقبوؿ ييهيئ عظيمة خاصية
ُب التعقيب على قصة  عُبا٤ب ىذا حبلالن ينبت ا١بسم شفافان كنور السراج، كقد قٌرر

ككاف لو ٜبر فقاؿ ﴿الرجلْب؛ أما أحدٮبا فوقف موقف ا٤برايب ا٤بتكرب ا٤بستهزئ 
فسو قاؿ لصاحبو كىو ٰباكره أان أكثر منك ماال كأعز نفرا، كدخل جنتو كىو ظآب لن

ما أظن أف تبيد ىذه أبدا، كما أظن الساعة قائمة كلئن رددت إٔب ريب ألجدف خّبا 
كأما اآلخر فإنو معتز  إبسبلمو كإٲبانو يذٌكره ٗبنشئو ا٤بهْب كيوجهو إٔب  ﴾منها منقلبا

قاؿ لو صاحبو كىو ٰباكره ﴿توحيد رب العا٤بْب كينذره عاقبة ا٤بشركْب ا٤برابْب 
ك من تراب ٍب من نطفة ٍب سواؾ رجبل، لكنا ىو هللا ريب كال أكفرت ابلذم خلق

البيهقي كالطربا٘ب كأبو يعلى كأٞبد ُب مسنده عن أيب ىريرة  ركل ﴾أشرؾ بريب أحدا
أيٌب على الناس زماف أيكلوف فيو الراب، الناجي منهم »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا 

أصحاب الكهف تشّب إٔب فتية حنفاء آثركا كقصة  «يومئذ الذم يصيبو غباره
قومهم ا٤بستخلفْب ا٤بنافقْب ا٤بشركْب مهم فَبكوا زينتها، كجاىدكا دينهم على دنيا قو 

 كقد، فتداركتهم عناية هللا عز كجل...إٔب الكهف بعد مبلحقتهمٍب أككا  ا٤برابْب
 تعأب ككصف النعيم، بَبؾ إال ييدرىؾ ال النعيم أف على كا٢بكماء العلماء أٝبعت

 الكهف أصحاب قصة مستهل ُب فقاؿ األعماؿ أحسن من أبنو الدنيا ُب الزىد
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ٍب ذيلت القصة  ﴾إان جعلنا ما على األرض زينة ٥با لنبلوىم أيهم أحسن عمبل﴿
كاصرب نفسك مع ﴿بذات اإليقاع داعية إٔب نبذ القيم األرضية الٍب تبهر األنظار 

يريدكف كجهو كال تعد عيناؾ عنهم تريد زينة الذين يدعوف رهبم ابلغداة كالعشي 
 فنحن لو مؤدابن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيو بو تعأب هللا خاطب خطاب كل أف كاعلم ﴾ا٢بياة الدنيا
 الكتاب أىل بزخارؼ يغَب ال أف ا٤بؤمن على فينبغي .بو ابلتأسي مقصودكف

 كعٌضتو كبلبال ٪ٌبستو زاٞبهم منإٌف ف ،ا١بيفة تلك على يزاٞبهم كال الدنيوية
أخرج البيهقي عن أيب سعيد ا٣بدرم ُب حديث اإلسراء . حياتو ككٌدرت كخربشتو

إذ دعا٘ب داع عن ٲبيِب اي دمحم  بينما أان أسّب»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكا٤بعراج أف رسوؿ هللا 
ذاؾ داعي اليهود أما أنك لو قاؿ جربيل3  ،انظر٘ب أسألك فلم أجبو كٓب أقم عليو

كبينما أان أسّب إذ دعا٘ب داع عن  3قاؿأجبتو أك كقفت عليو لتهٌودت أٌمتك، 
ذاؾ قاؿ جربيل3  ،يسارم فقاؿ3 اي دمحم انظر٘ب أسألك فلم ألتفت إليو كٓب أقم عليو

فبينما أان أسّب إذا أان ابمرأة  داعي النصارل إما إنك لو أجبتو لتنٌصرت أٌمتك،
اي دمحم انظر٘ب أسألك فلم  3عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها هللا تقوؿ حاسرة

تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها الختارت أمتك قاؿ جربيل3 أجبها كٓب أقم عليها، 
كاعلم أف اليهود كالنصارل تكربكا كتعاظموا حْب اختاركا الدنيا  «الدنيا على اآلخرة

حٌب نسوا لشهوات كاقَباؼ الذبوب كالسيئات الرائسة ك كجعلوىا سيٌلمان للتوصل ل
ا٤بوت كالقرب كأنكركا ا٢بشر كالنشر فقست قلوهبم كٛبكنت فيها صفات الكرب 
كالطغياف كالعناد كالعصياف، كا٤بسلم مطالب ٗبخالفتهم كمفارقتهم ليكي ال يبوء 
أبعظم ا٣بسراف كيصل إٔب دار ا٥بواف فؤلجل صرؼ قلبو عن دنياه ك٨بالفة نفسو 

ىواه كاستجبلابن لرضاء الرٞبن كدفعان ٤بكر الشيطاف أيًمر بَبؾ زينة الدنيا ا٤بذمومة ك 
صلى هللا الَبمذم كابن ماجو عن أيب ىريرة قاؿ3 ٠بعت رسوؿ هللا  ركلا٤بلعونة كما 

أال إف الدنيا ملعونة ملعوف ما فيها إال ذًكر هللا كما كااله »يقوؿ3  عليو كآلو كسلم
األكرب كالغوث األكرب كالكربيت األٞبر كالقمر  ثاحملدٌ قاؿ  «كعآب أك متعلم
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قدس هللا  الرفاعي أٞبد كقرة عيِب سيدم عركس ا٤بملكة األٞبديةالفاطمي األزىر 
سره الغإب3 من عبد الدرىم ما عبد هللا، كمن طمحت ٮبتو ١بمع ا٤باؿ، من حراـ 
كحبلؿ، فهو أسّب الزايدة ال يقف إال معها، كمن كاف كذلك فبل ٬بوة لو، كال كفاء 
لو، بينة ا٤بدعي األعماؿ، كدفَب حاؿ ا٢بكاـ العماؿ، كخلوة العبد بربو عند ٝبع 

فاعتربكا ﴿نقصانو ككمالو، كتربز لعيانو إذا تفكر عملو كحالو  قلبو تظهر لو إذا اعترب
ى طرؽ أعمالو أمن من عواقب فعالو، كمن من أطاؼ إنصافو عل ﴾اي أكٕب األبصار

 أخرب كقدٓب ٰباسب نفسو على كل نفىس ٓب ييكتب عندان ُب ديواف الرجاؿ. اىػ. 
 شهوتو العبد ٲبلك أف الزىد كمعُب التقول،ك  ابلزىد األمة ىذه أكؿ صبلح أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 يصّب بو إذ ابالستحقاؽ ميلك كىذا اإلٲباف كإشارة الدين لباعث فينقاداف كغضبو
صلى هللا ابن ماجو عن أيب الدرداء قاؿ3 خرج علينا رسوؿ هللا  ركل .حران  صاحبو

نفسي آلفقر ٚبافوف؟ كالذم »ك٫بن نذكر الفقر كنتخوفو، فقاؿ3  عليو كآلو كسلم
 ركلك  «بيده لتيصنٌب عليكم الدنيا صبان حٌب ال ييزيغ قلب أحدكم إزاغة إال ىيو

 إ٘ب كهللا هللا رسوؿ اي3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب رجل قاؿ3 قاؿ مغفل بن هللا عبد عنالَبمذم 
3 فقاؿ مرات، ثبلث ألحبك، إ٘ب كهللا3 قاؿ «تقوؿ ماذا انظر» 3لو فقاؿ ،ألحبك

 إٔب السيل من ٰببِب من إٔب أسرعي  الفقر فإف ً٘بفافان  للفقر فأعدٌ  ٙببيِب كنت إف»
 علينا كتعطف كحقائقو، معارفو سجاؿ من علينا هللا أفاض - ا١بنيد كقاؿ «منتهاه

 الدنيا، ُب ا٢بق بلساف الناطقْب ا٤بريدين من هللا رٞبو الشافعي كاف3 - بعواطفو
 مذلة، كدار مزلة، دحض الدنيا إف أخي اي3 فقاؿ ابهلل كخٌوفو هللا ُب لو أخان  كعىظى 

 موقوؼ، الفرقة على مشلها زائر، القبور إٔب كساكنها صائر، ا٣براب إٔب عمراهنا
 إٔب فافزع يسار، فيها كاإلعسار إعسار، فيها اإلكثار مصركؼ، الفقر إٔب كغناىا

 ُبء عيشتىك فإفٌ  فنائك، دار إٔب بقائك دار من تتسلف ال هللا، برزؽ كارض هللا
 أبو األعظم اإلماـ كذيكر .أملك من كأقصر عملك من أكًثر مائل، كجدار زائل

 ففر ٕبذافّبىا الدنيا عليو عرضت رجبلن  أتذكركف3 فقاؿ ا٤ببارؾ ابن عند حنيفة
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كمن أراد اآلخرة ترؾ زينة الدنيا، فمن فعل ذلك »3 كجاء ُب سنن الَبمذم .منها
 كدار إخبلد، دار ال نفاذ دار الدنيا كانت ك٤با «فقد استحيا من هللا حق ا٢بياء

 القرآف ُب جاء دكاـ، دار ال انصراـ كدار بقاء، دار ال فناء كدار حبور، دار ال عبور
 من أعرؼ ىو ما عليها كاالعتماد هبا كاالغَبار إليها الركوف من التحذير من العزيز

 ا٢بكمية، كاآلاثر النبوية األحاديث جاءت ككذلك يشهر، أف من كأشهر يذكر أف
إ٘ب فرط لكم كأان شهيد عليكم كإ٘ب كهللا ألنظر إٔب »في ا٢بديث ا٤بتفق عليو3 ف

حوضي اآلف كإ٘ب أعطيت مفاتيح خزائن األرض أك مفاتيح األرض كإ٘ب كهللا ما 
كُب صحيح  «أخاؼ عليكم أف تشركوا بعدم كلكن أخاؼ عليكم أف تنافسوا فيها

دنيا حلوة خضرة كإف هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف إف ال»اإلماـ مسلم3 
أم  «تعملوف فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بِب إسرائيل كانت ُب النساء

 أنو السبلـ عليو عيسى عن كريكمى  فتنتهن كابتبلء أكثر الناس هبن.الزكجات لدكاـ 
 احملبوف3 قاؿ هللا؟ ركح اي ا٤بوتى من3 قالوا قلوبكم، فتموت ا٤بوتى ٘بالسوا ال3 قاؿ

 انئم برجل مرٌ  السبلـ عليو عيسى أف األخبار بعض كُب. فيها الراغبوف للدنيا
3 لو فقاؿ هللا، ركح اي تعبدت3 فقاؿ الناس، مع فتعبد قم3 لو فقاؿ يتعبدكف كالناس

 كقاؿ. ىذه العبادة نعمت ٖب،3 لو فقاؿ ألىلها، الدنيا تركت3 قاؿ عبادتك؟ كما
 ال إذ ٛباـ، ببل منقطعة الراغب كعبادة الدكاـ، على متصلة الزاىد عبادة3 بعضهم

 الدنيا ُب الزاىد3 العارفْب أحد كقاؿ. األركاح ٖبضوع العربة كإ٭با األشباح ٕبركة عربة
 هللا ذكر كلو غافل الدنيا ُب كالراغب ابللساف، ذكره قلٌ  كلو الدكاـ على ذاكر

 أم ﴾قليبل إال هللا يذكركف كال﴿ تعأب قولو بعضهم فسر كهبذا. الدكاـ على بلسانو
ال تزاؿ ال إلو » كل ابن أيب الدنيا عن أنس مرفوعان3رى ك . الدنيا ُب كالرغبة الغفلة مع

إال هللا ٛبنع العباد من سخط هللا تعأب ما ٓب ييؤثًركا دنياىم على صفقة دينهم، فإذا 
آثركا دنياىم على صفقة دينهم ٍب قالوا3 ال إلو إال هللا ردَّىا هللا تعأب عليهم كقاؿ3  

 ىذه إف الناس أيها»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف عمر ابن عن الديلمي كركل «كذبتم
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 كٓب لرخائها يفرح ٓب عرفها فمن فرح دار ال ترح كدار استواء دار ال التواء دار الدنيا
 بلول فجعل عقىب دار كاآلخرة بلول دار الدنيا خلق هللا كإف أال لشقائها، ٰبزف
 كيبتلي ليعطي فيأخذ عوضان  الدنيا بلول من اآلخرة كثواب سببان  اآلخرة لثواب الدنيا

 فطامها ٤برارة رضاعها حبلكة فاحذركا االنقبلب كشيكة الٌتول لسريعة كإهنا ليجزم،
 خراهبا، هللا قضى قد دار عمراف ُب تسعوا كال آجلها، لكربة عاجلها لذيذ كاحذركا

 كلعقوبتو متعرضْب لسيخطو فتكونوا اجتناهبا منكم أراد كقد تواصلوىا كال
. خطيئة كل رأس الدنيا حب3 قاؿ أنو السبلـ عليو عيسى عن كريكم «مستحقْب

 طريق يسلك أف االنساف على حقان  كاف كصفناه ما كتقرر ذكرانه ما علم إذاك 
 علينا ٲبن أف الرحيم الرؤكؼ الكرٙب هللا فنسأؿ ،البصراء مذىب كيذىب العقبلء
 .ا٤بسالك أرشد إٔب كيهدينا بذلك

ُب أموالكم كأنفسكم كلتسمعن من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم كمن  لتبلوف﴿
قاؿ اإلماـ  ﴾الذين أشركوا أذل كثّبا كإف تصربكا كتتقوا فإف ذلك من عـز األمور

 قو٥بمك اليهود من3 يعِب "قبلكم من الكتاب أكتوا الذين من كلتسمعنالطربم "
 على افَبائهم من ذلك أشبو كما "مغلولة هللا يد" كقو٥بم "أغنياء ك٫بن فقّب هللا إف"

 ذكران، ما اليهود من كاألذل "كثّبا أذلالنصارل " يعِب "أشركوا  الذين  كمن " هللا
ركل ابن . ك ابهلل كفرىم من ذلك أشبو كما هللا" ابن ا٤بسيح"3 قو٥بم النصارل كمن

 كمن  قبلكم من الكتاب أكتوا الذين من كلتسمعن" قاؿ جريج ابن عنأيب حاًب 
 من يسمعوف ا٤بسلموف فكاف كالنصارل، اليهود3 يعِب "كثّبا أذل أشركوا  الذين 

 ا٤بسلموف ككاف هللا، ابن ا٤بسيح3 قو٥بم كالنصارل هللا، ابن عزير3 قو٥بم اليهود
اآلية متصلة ٛباـ االتصاؿ ٗبا قبلها ك  .ابهلل إشراكهم كيسمعوف ا٢برب ٥بم ينصبوف

سيقع من االمتحاف ُب األمواؿ كاألنفس كقع كما تشّب إٔب ما هم ك ُب ذمكما بعدىا 
من االبتبلء كاألذل كيشمل ذلك أقوا٥بم ُب هللا تعأب كأنبيائو كا٤بطاعن ُب الدين 

 الٍب أحد قصة إثر اآلية ىذه ذكر أحسن كماكٚبطئة اجملاىدين كتثبيط ا٤بسلمْب، 
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 األكدار دار ُب األخيار ئرشعا من ىي الٍب الكبار ا٤بصائبمن ما كقع  فيها كقع
كفنحاص  هنع هللا يضر 3 ما جرل بْب أيب بكراآلية كسبب نزكؿ، القرار دار ُب ٥بم ا٤بعلية

على ٫بو ما تقدـ ُب اآلية السابقة من قو٥بم إف هللا فقّب ك٫بن أغنياء! كُب ذلك 
تسلية للمؤمنْب ليوطنوا أنفسهم على احتماؿ األذل عند كقوعو كيستعدكا للقائو 
كيقابلوه ٕبسن الصرب كالثبات فإف ىجـو األكجاؿ ٩با يزلزؿ أقداـ الرجاؿ 

 وب.كاالستعداد للكركب ٩با يهوف ا٣بط

 كراء فنبذكه تكتمونو كال للناس لتبيننو الكتاب أكتوا الذين ميثاؽ هللا أخذ كإذ﴿
3 كجهْب النظم كيفية ُب أف اعلم ﴾يشَبكف ما فبئس قليبل ٜبنا بو كاشَبكا ظهورىم

عليو الصبلة  ُب شأف دمحم ا٤بيثاؽ النبيْب على أخذ أنو ـقدٌ  ٤با تعأب أنو3 األكؿ
 حكىفأكلئك ىم الفاسقوف ك  ذلك بعد تؤب من أنو الكتابكأخرب أىل  كالسبلـ

 أتبعو كفرىم كابتغاءىم غّب دين اإلسبلـ كقو٥بم ُب هللا سبحانو ما ال يليق، همعن
 موسى أمة على كاإل٪بيل التوراة ُب عليهم أكجب تعأب ألنو كذلك اآلية هبذه

 على الدالة الدالئل من الكتابْب ىذين ُب ما يشرحوا أف السبلـ عليهما كعيسى
 التعجب منو كا٤براد كرسالتو نبوتو كصدؽ دين سيد البشر كالشفيع يـو احملشر صحة

 كتبكم أف مع كدينو نبوتو ُب الطعن إيراد بكم يليق كيف3 قيل كأنو حا٥بم من
 ؟ينوكد نبوتو صدؽ على الدالة الدالئل ذكر عليكم ٯبب أنو على كدالة انطقة
 من األذل احتماؿاألمة احملمدية  على ا٤بتقدمة اآلية ُب أكجب ٤با تعأب أنو3 الثا٘ب

 التوراة ُب ما يكتموف كانوا أهنم ٥با إيذائهم ٝبلة من ككاف اليهود كالنصارل
 ٰبرفوف كتبهم فكانوا الوحدانية كنبوة سيد البشرية على الدالة الدالئل من كاإل٪بيل
 ُب الصرب فيها ٯبب الٍب ا١بملة تلك من ىذا أف فبْب فاسدة أتكيبلت ٥با كيذكركف

" تكتمونو كال للناس لتبيننو  الكتاب أكتوا الذين ميثاؽ هللا أخذ كإذ" تعأب قولو
 كاف حيث اب٤بعُب ا٢بكاية طريقة على يكتمونو" كال للناس "ليبيننوالغيبة  بياء كقيرئ

 ا٤بيثاؽ عليهم أخذ كقد عنهم، اإلخبار كقت ُب غائبْب العهد ىذا عليهم ا٤بأخوذ
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 عدـالثا٘ب3 ك  أتكيلو، ٙبريف أك معانيو إٝباؿ عدـ أم الكتاب بياف األكؿ33 أبمرين
 كٓب "للناس لتبيننو" على عطف "تكتمونو كال" فقولو ،منو شيء إخفاء أم كتمانو

 "فنبذكه" كقولو، مقتضاٮبا لتناُب ا٤بنفي الفعل تقارف ال ألهنا التوكيد بنوف يقرف
 ابلنبذ مبادرهتمك  ذلك إٔب مسارعتهم إٔب لئلشارة التعقيب على الدالة ابلفاء عطف
 الكتاب لتبيْب همأتىل كقت كىو ا٤بيثاؽ أخذ أثر فيو واٙبقق الذم الوقت عقب

 معانيو ُب كالتصرؼ الكتاب فهم على ا٤بقدرة أنفسهم من واأنس إذا فهم كإعبلنو
 أتباعهم كأضلوا كالكتماف كالتحريف التأكيل لسوء كسيلة ا٤بقدرة تلك ابٚباذ كاابدر 

 من عرض ُب كطمع الفاسدة الدنيا أغراض من لغرض الذماـ أسباب كنقضوا
 كحسن التعبّب كنبل األسلوب كجبللة النظم جزالة كُب! الكاسدة الفانية األعراض
 قبحها كغاية حا٥بم فظاعة لكماؿ مفيدة الكرٲبة كاآلية ٱبفى، ال ما التشبيو
 األصلي ا٤بقصد ٔبعلهم كتعكيسهم ا٣بطّب الشريف على ا٢بقّب الد٘بء إبيثارىم
 عليك نزؿ﴿ السورة ٗبطلع متصل اآلية ُب كالكبلـ...مقصدان  كالوسيلة كسيلة

 ا٤بيثاؽ ذكر إٔب كأفضى ﴾كاإل٪بيل التوراة كأنزؿ يديو بْب ٤با مصدقا اب٢بق الكتاب
 بْبَّ  ٍب الفاسق فهو ذلك بعد تؤب من أنو تعأب كأخرب النبيْب على أخذه الذم
 فإف﴿ بقولو كأردؼ اب٤بيثاؽ، كفوا النبيْب أف ﴾قبلي من رسل جاءكم قد﴿ بقولو

 كنقضهم الكتاب أكتوا الذين خيانة عن ٨بربان  ﴾قبلك من رسل كذب فقد كذبوؾ
 من اإل٥بية الكتب ىذه ُب ما يشرحوا أف عليهم أكجب تعأب أنو كذلك ميثاقهم
 كعدـ الدين كإقامة الشرائع كأصوؿ كالنبوات التوحيد حقيقة على الدالة الدالئل
 منها شيئان  كٱبفوف ٰبرفوهنا فكانوا األمْب، الصادؽ الرسوؿ كنصرة فيو التفرؽ

 عن ىريرة أيب عن أٞبد اإلماـ ركل! معطلة كشبهات فاسدة أتكيبلت ٥با كيذكركف
 «انر من بلجاـ ملجمان  القيامة يـو جاء يعلمو علمان  كتم من»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب

صلى  النيب أف عنهما هللا رضي عباس ابن عنُب صحيحو  البخارم اإلماـ كركل
 أف فأركه بغّبه كأخربكه إايه فكتموه شيء عن فسأ٥بم يهود دعا هللا عليو كآلو كسلم
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 ابن قرأ ٍب كتماهنم من أكتوا ٗبا كفرحوا سأ٥بم فيما عنو أخربكه ٗبا إليو استحمدكا قد
 كٰببوف أتوا ٗبا يفرحوف﴿ قولو حٌب ﴾الكتاب أكتوا الذين ميثاؽ هللا أخذ كإذ﴿ عباس

 .﴾يفعلوا ٓب ٗبا ٰبمدكا أف

 كما أنزلنا على المقتسمين

آتيناؾ سبعا من ا٤بثا٘ب كالقرآف العظيم، ال ٛبدف عينيك إٔب ما متعنا بو  كلقد﴿
أزكاجا منهم كال ٙبزف عليهم كاخفض جناحك للمؤمنْب، كقل إ٘ب أان النذير ا٤ببْب،  
كما أنزلنا على ا٤بقتسمْب، الذين جعلوا القرآف عضْب، فوربك لنسألنهم أٝبعْب، 

رض عن ا٤بشركْب، إان كفيناؾ ا٤بستهزئْب، عما كانوا يعملوف، فاصدع ٗبا تؤمر كأع
صلى هللا عليو كآلو ا٣بطاب للنيب  ﴾الذين ٯبعلوف مع هللا إ٥با آخر فسوؼ يعلموف

كالسبع ا٤بثا٘ب ىي الفاٙبة كىي صدؽ على أمتو ألف ما للنيب ألمتو. كذلك يى  كسلم
ؿ هللا عن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسو  البخارم ُب صحيحواإلماـ  ركل فقدأـ القرآف 

 من حديث ملَبمذل كُب ركاية «العظيم كالقرآف ا٤بثا٘ب السبع ىي القرآف أـ»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 مثل اإل٪بيل ُب كال التوراة ُب هللا أنزؿ ما»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ3 قاؿ بن كعب أيب
 «سأؿ ما كلعبدم عبدم كبْب بيِب مقسومة كىي ا٤بثا٘ب السبع كىي القرآف أـ

 .نصفْب العبد كبْب هللا بْب مقسومة ألهنا 3كقيل الصبلة، ُب تثُب ألهناك٠بيت مثا٘ب 
 استثناىا هللا ألف3 ٦باىد كقاؿ. اب٤بدينة كمرة ٗبكة مرة مرتْب نزلت ألهنا 3كقيل

موالان اإلماـ  عىلم األئمة كانصر السنةككاف  .غّبىم أعطاىا فما األمة ٥بذه كادخرىا
ُب موسم الزايرة للحضرة  ،الٍب اليد الشريفة النبوية -السيد أٞبد الكبّب الرفاعي 

عليو أفضل الصبلة كالسبلـ كالتحية، على مشهد ٝبهور من األمة  ،احملمدية
يكثر من قراءهتا كيقوؿ3 إف هللا قد دلنا عليها فوضعها لنا ُب أكؿ  -اإلسبلمية 

، كىي السر الفياض كا٤بدد ا٥بطاؿ كالسيف القاطع كالربكة صفحة من القرآف الكرٙب
ا١بارية فيها حاؿ من أحواؿ القدرة كشأف من شؤكف العظمة كنور من أنوار 



667 
 

اىػ. كقد افتتحت . السلطاف كدىشة من دىشات ا١بربكتية كىيبة من ىيبات الربوبية
 الكاملة لسلطنةاب ا٤بتجلية  ابلرٞبانية فيها "هللا" الذات اسم صفكي  الٍبابلبسملة 

كذيلت  ،ا٤بتجلية ابلرٞبة العامة الشاملةا٤بقركنة ابلرحيمية  ،الغالبة احمليطة كالبسطة
كا٤بعاداة كا٤بقاطعة كا٤بفارقة كا٤بباعدة كا٤بخالفة  حقيق الغّبية اب٤بتاركة كا٤بزايلةبت

ية الكرٲبة كُب ثنااي اآلكالضالْب يعِب اليهود كالنصارل.  مكالرباءة من ا٤بغضوب عليه
من  لفتة عظيمة ٙبمل ٙبذيران  ﴾نيك إٔب ما متعنا بو أزكاجا منهمال ٛبدف عي﴿

من متاع ا٢بياة الرخيص على ٫بو ما كرد ُب صحيح اإلماـ  يهمااللتفات إٔب ما لد
مر ابلسوؽ داخبلن من بعض العالية  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم عن جابر بن عبد هللا أف رسوؿ هللا 

أيكم ٰبب أف »س كنفتو فمر ٔبدم أسىٌك مٌيت فتناكلو فأخذ أبذنو ٍب قاؿ3 كالنا
أٙببوف أنو »فقالوا3 ما ٫بب أنو لنا بشيء كما نصنع بو؟ قاؿ3  «ىذا لو بدرىم؟

قالوا3 كهللا لو كاف حيان كاف عيبان فيو ألنو أسك، فكيف كىو ميت؟ فقاؿ3  «لكم؟
فخذ أيها ا٤بسلم بوصية نبيك كال  «مفوهللا للدنيا أىوف على هللا من ىذا عليك»

 ترتع ُب ركض ا٤بشركْب كال تكرع من حوضهم كذرىم ُب خوضهم. 

 رَّ بواديها على حاؿً إٌف السبلمة من سلمىى كجارهتا...أاٌل ٛبىي 

عن ُب صحيحو اإلماـ البخارم  ركل "كما أنزلنا على ا٤بقتسمْب"كُب معُب اآلية 
قاؿ3 آمنوا ببعض ككفركا ببعض، اليهود كالنصارل. ا ابن عباس رضي هللا عنهم

. كقاؿ عكرمة3 كبدلوه فرقوه الكتاب أىلكركل اإلماـ الطربم عن ٦باىد قاؿ3 
 ففرقوه كتاهبم قسموا3 قتادة قاؿ٠باىم مقتسمْب ألهنم اقتسموا القرآف استهزاء بو. ك 

 على أنزؿ ابلذم تشبيو ا"كما أنزلن"الكاؼ  أفاده الذم التشبيوك . كحرفوه كبددكه
 اإلنذار فهو ا٤بشبو كأما ،بو ا٤بشبو كىي مصدرية أك موصولة "ما"ك ا٤بقتسمْب

كا٤بعُب3 أنذر  ابلعقاب اإلنذار أم ا٤ببْب" النذير أان إ٘ب" تعأب قولو من ا٤بأخوذ
القيدامىى أصحاب ا٢بجر ا٤بقتسمْب  على العذاب من أنزلنا ما ا٤بقتسمْب ا١بيدد مثل



668 
 

٧باكرهتم بقولو "قالوا ُب سورة النمل كقد حكى هللا تعأب  - مذكورم أقرب ألهن -
تقا٠بوا ابهلل لنبيتنو كأىلو ٍب لنقولن لوليو ما شهدان مهلك أىلو كإان لصادقوف" 

قالوا تقا٠بوا " كيبدك أف ىذا قوؿ فريق منهم لفريق آخر كما تشّب القراءة األخرل
 احلفوا فريق منهم قاؿ أمشهدان مهلك أىلو"  لتبيتينو كأىلو ٍب لتقولين لوليو ماابهلل 

 كفتح ا٤بيم بضم "ميهلك" ا١بمهور كقرأ، اللفظ ُب منفسهأ واأخرج مفكأهن لتفعلن
قاؿ اإلماـ أبو . بفتح ا٤بيم كالبلـ قرأ شعبةك  ك"هلً "مى  حفص كقرأ ،أىلك من البلـ

 إىبلؾ شهدان ما أم كا٤بكاف كالزماف ا٤بصدر فتحتمل األكٔب القراءة فأماحياف3 
 الزماف يشهدكا ٓب إذا أهنم ىذين من كيلـز إىبلكهم مكاف أك إىبلكهم زماف أك أىلو
 يكوف أف يقتضي فالقياس الثانية القراءة كأما، اإلىبلؾ يشهدكا ال أف ا٤بكاف كال

 أف القياس تقتضي3 كالثالثة ،مكانو كال ىبلكهم زماف شهدان ما أم كا٤بكاف للزماف
 كظنوا تبادلوا ا٤بهاـ قد كانوا ك٤با. انتهى. ىبلكو شهدان ما أم مصدران  يكوف

كىذا القوؿ جارو  ُب التعمية على الناس قالوا "كإان لصادقوف" ا٤ببالغة على أنفسهم
على لساف الناس الذين كانوا ٕبضرة الفريق الذم ٓب يشهد ىبلؾ صاّب عليو السبلـ 

 ، ٍبرفان ع لو ا٤بباشر غّب للشيء الشاىد أك الفريق الذم ٓب يشهد ىبلؾ أىلو ألف
قاؿ اإلماـ القرطيب3  ﴾عضْب القرآف جعلوا الذين﴿ كصف تعأب ا٤بقتسمْب فقاؿ

 كقاؿ. عضة فرقة ككل فرقتو أم تعضية الشيء يتعضٌ  من عضة العضْب ككاحد
 ا٣بليل قوؿ كىذا فيو ليس ما فيو كيقوؿ اإلنساف وضى عً يى  أبف العضة3 السكيت ابن
 مثل عضوف كٝبعها كالبهتاف الكذب العضة3 الكسائي قاؿك . عنو الليث ركل فيما
 التشريف جهة على رسولو إٔب مضافان  كربوبيتو بذاتو تعأب أقسمٍب . كعزكف عزة

أمر  ٍب ﴾فوربك لنسألنهم أٝبعْب، عما كانوا يعملوف﴿ليسألنهم سؤاؿ تقريع كتوبيخ 
 ذلك بسبب كالباطل ا٢بق بْب فارقان  كشدة بعلو اب٢بجة هرأف ٯب تعأب سيد الوجود

يستلـز التوكل على هللا  همكاإلعراض عن ﴾فاصدع ٗبا تؤمر كأعرض عن ا٤بشركْب﴿
 ﴾إان كفيناؾ ا٤بستهزئْب﴿كلذلك أردؼ تعأب بكفايتو للحنفاء ا٤بتوكلْب عليو  كحده
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كىذا كعد من هللا قاطع كحكم من ا٤بؤب جامع أنو مٌب استقرت ا٢بنيفية ُب نفوس 
ا٤بؤمنْب كٛبثلت ُب كاقع حياهتم ُب كل خاطرة كحركة فا٤بؤب عز كجل كافيهم كيد 

 الكتاب أىل حبائلُب  كتبييت ا٤بستهزئْب، ككل من حاد عن أمر هللا فسيقع
 بقو٥بمك  الكفر كإخفاء اإلسبلـ إبظهار3 كاستهزاؤىم  ،االستهزاء ُب العريقْب

 !عليهم كضحكنا بعقو٥بم لعبنا3 لبعض بعضهم كقوؿ !التوحيد تعلموا3 للمسلمْب
 فسوؼ آخر إ٥با هللا مع ٯبعلوف الذين﴿ كقد أتكد ذلك بوصفهم ابإلشراؾ

سيد الوجود كحبيب  كقد عربَّ  ابتداءكالشيطاف ىو ا٤بقصود ابإللو اآلخر  ﴾يعلموف
ما  قامةإلدكار ا األاقتسمو  فإهنم «قرف الشيطاف»بػ عن ىؤالء ا٤بشركْبالرب ا٤بعبود 

عوا العقائد كصن ،الدينية وظائفال، ك السياسية هاـتبادلوا ا٤ب! ك ييسمى بدكلة إسرائيل
 عبد بن دمحم فضبح، نفاقان كتقيةإلسبلـ كا ابسَبَّ كت ،البشرية حركة تويجو زالت ما الٍب

 ابإلنكار متظاىران  القنفذ قبعة سليماف أخوه كقبع الثعلب ضبحة ابلسلفية الوىاب
 ا٢بيل كإعماؿ كالوظائف ا٤بهاـعلى عادة اليهود كالنصارل ُب اقتساـ  - عليو

كهنض ابن سعود بنصرة على كلده  خطأنو سا األب كادَّعىى -كالزخارؼ  كا٣بدع
ككما ا٬بدع أقواـ من ا٢بلقات...دعوتو ُب قصة ٧ببوكة األطراؼ متماسكة 

أخيو كرسائل ٗبواقف   بن عبد الوىاب كذلك ا٬بدع آخركفا٤بسلمْب بدعوة دمحم
كبعد اشتداد شوكتهم أخفى يهوديتهم كنصرانيتهم كأنساهبم...سليماف الذم 

كاستحكاـ أمرىم كإحكاـ غلبتهم صدَّركا شيوخان تعايشوا ُب سلطاف الطاغوت كٓب 
حلبات للصراع أحزاابن ك فأضاعوا اإلسبلـ، كصنع بنو إسرائيل ٥بم يعرفوا ا١باىلية 

ليتصاكلوا داخل حدكدىا؛ يلقوف بينهم الفرية كالشبهة ُب أحابيل كمصائد ماكرة 
حٌب يضرب بعضهم رقاب بعض...كُب ا٤بقابل يتظاىركف ُب كيد خفٌي إبعبلف 

مثلما  ا٤بمنهج القتل عملية إلدارة كاليمن الشاـ إٔب يرسلوهنمك  اجملوس علىا٢برب 
فعلوا ُب العراؽ ىذا من انحية، كمن انحية أخرل يقوموف إبضبلؿ اجملاىدين 

ٌية، كُب الصف اآلخر ٰبرضوف الفصائل اجملاىدة عل ى كإفسادىم عرب راايت عمًٌ
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...كيىسخركف منها فيدعوهنا إٔب ا٤بناىج كاألمواؿ كا٤بباىج قتاؿ بعضها من خبلؿ
ٌلف وهنا على ذلك عند البيت ا٢براـ كما حصل مع الفصائل كحدة الصف كرٗبا ٰبي

الفلسطينية ٍب ينفردكف بكل طرؼ على حدة فيفككوف الركابط كٰبلوف العيرل 
كيضعوف ُب الفيرقة كيهتبلوف كل فرصة كيوقدكهنا فتنة ال هتدأ، كٯبعلوف من ا٢بكم 

ٗبتاركتهم  كالدين سخرة الىْب بو العبْب عابثْب كما حكى ا٤بؤب عنهم ذلك آمران 
حيث  ﴾كذر الذين اٚبذكا دينهم لعبا ك٥بوا كغرهتم ا٢بياة الدنيا﴿كعدـ االكَباث هبم 

تصرؼ  يتصرفوف بو دينم تصرؼ البلعب، كاستهزؤا ابلسخركا ابلعباد يتصرفوف هب
كاف مطمح نظر ا٤بستخلفْب التحكم ابلعباد قدَّـ اللعب الداؿ على   ٤بٌاالبلىي، ك 

الذين اٚبذكا ﴿ دينفا٤بقاـ مقاـ سخرية ابل كأما ُب آية األعراؼ، ذلك كٛبم ابللهو
كما ىذه ا٢بياة ﴿ تعأب قولو ىذا يشاكل  ك٩با ﴾دينهم ٥بوا كلعبا كغرهتم ا٢بياة الدنيا

كُب الكبلـ حذؼه تقديره3 كما ا٢بياة الدنيا عند ا٤بستخلىفْب  ﴾الدنيا إال ٥بو كلعب
 ﴾كما ا٢بياة الدنيا إال لعب ك٥بو﴿ىذا الَبتيب  إال ٥بو كلعب! كُب آية األنعاـ عكىسى 

آؿ سعود مع ٟبسة عشر مقاتبلن من قادة  أحد أفرادالذم اجتمع  ففي الوقت
الفصائل السورية ُب مدينة أنطاكية لتقدٙب ا٤باؿ كالسبلح متهددان مرعدان مزبدان آمران 

آؿ الشيخ  أحد أفراد؛ كاف ُب ا٤بقابل بتحويل القتاؿ إٔب إخواهنم اجملاىدين
 -يقوؿ3 قتاؿ ا٤برتدين  "ا٤بسؤكؿ الشرعي ُب الدكلة اإلسبلمية ُب العراؽ كالشاـ"

أكٔب من قتاؿ اليهود كالنصارل!!!  -كيعِب هبم من ٓب يبايع دكلتو من اجملاىدين 
إٔب  ساعداتإلجرامية يقوموف إبرساؿ ا٤بكحٌب يدفعوا عن أنفسهم ىذه األعماؿ ا

كاي خزم كعار من أيتيت  (ىدية من الشعب السعودم)ا٤بنكوبْب مطبوع عليها 
 «إذا فسد أىل الشاـ فبل خّب فيكم»3 كُب ا٢بديث عند الَبمذماألمة من ًقبىلو، 

تدريبهم ُب إيراف، كىم يديركف إٔب الفلسطينيْب ل اجملوسيبعثوف  كُب سخرية ماكرة
ا٢برث كالنسل عمليات التهجّب كاإلابدة الوحشية! يدنسوف ا٤بقدسات كيهلكوف 

ُب التعامل مع ٝبيع  كىذه االزدكاجية رؤكس ساكنيها كيهدموف ا٤بنازؿ على
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األطراؼ يراد منها ٛبييع الدين كتقليب األمور كإيقاد ا٢برب لتقرير حكمهم ُب 
األرض فإف كاف للمسلمْب فتح من هللا قالوا أٓب نكن معكم؟ كإف كاف لشركائهم 

نعكم من ا٤بؤمنْب؟ ٍب تيتٌوج ا٢برب ٗبؤٛبرات نصيب قالوا أٓب نستحوذ عليكم ك٭ب
كمفاكضات يعلن فيها الفراعنة سلطتهم العليا...يىقتلوف أىل اإلسبلـ ُب شٌب بقاع 
العآب، ٍب تنطلق كسائل اإلعبلـ السعودية ٕبمبلت التربع إلغاثة ا٤بنكوبْب، كتوجيو 

لوجو خالد بن عبد اجملاىدين خدمة ٤بصا٢بهم السياسية، كٓب تزؿ بصمات أىٍسوىد ا
العزيز، كاألعور الكذاب فهد، كاألصم األبكم عبد هللا، كعمدهتم سلماف عليو 
لعائن هللا، موجودة إٔب اآلف ُب كل بقعة تنزؼ من بقاع اإلسبلـ، كلساف حا٥بم3 
آمنوا ابلذم أنزؿ على الذين آمنوا كجو النهار كاكفركا آخره لعلهم 

ركة كفصيل كيتلونوف كا٢بيات كالثعابْب، ُب يرجعوف...يتسللوف إٔب كل جبهة كح
قلوهبم السم، كعلى ألسنتهم الدىاف، كىذا يدؿ على فساد فطرهتم الٍب تطبعت 
بطباع العبيد استخذاء ٙبت سوط ا١ببلد، كٛبردان حْب يرفع عنهم السوط، كتبطران 

عوف حْب يتاح ٥بم شيء من النعمة كالقوة، ال ٰبنوف رؤكسهم إال للمطرقة، كال ٱبض
عنهم إال إذا كاف السيف مصلتان على رقاهبم...كلذلك كانت ا٢بنيفية ابإلعراض 

صلى هللا عليو كآلو تهم ىي ا٣بطة الٍب اتبعها رسوؿ هللا انبكعدـ الركوف إليهم ك٦ب
ا ا٤بعسكر اللعْب الذم بتوجيو من ربو ٤بواجهة ىذا الرقيق ا٤بتلوف، كتصفية ىذ كسلم
ففي الوقت الذم كانت الوحدات ا١بوية السورية ، كالوظائف ا٤بهاـ اقتساـٯبيد 

تقـو بقصف اآلمنْب؛ كاف ا٤بمثل السعودم ُب ٦بلس األمن الدكٕب ٰبمل دكر 
من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة  11. جاء ُب ا٤بادة ا٤بدافع عن ا٤بظلومْب ُب سخرية الذعة

 ما يلي3

بية العاجلة يكوف لدل األعضاء رغبة ُب ٛبكْب األمم ا٤بتحدة من اٚباذ التدابّب ا٢بر 
كحدات جوية أىلية ٲبكن استخدامها فوران ألعماؿ القمع الدكلية ا٤بشَبكة كٰبدد 
٦بلس األمن قول ىذه الوحدات كمدل استعدادىا كا٣بطط ألعما٥با ا٤بشَبكة 
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كذلك ٗبساعدة ١بنة أركاف ا٢برب كُب ا٢بدكد الواردة ُب اإلتفاؽ أك االتفاقات 
 .11إليها ُب ا٤بادة  ا٣باصة ا٤بشار

قالوا تقا٠بوا ابهلل لنبيتنو كأىلو ٍب لنقولن ﴿كقد صدر من قـو صاّب ٫بو ىذا ا٤بكر 
أف  تواثقوا الرىط التسعة ىؤالءأم  ﴾لوليو ما شهدان مهلك أىلو كإان لصادقوف

 كأىلو كيقتلو صا٢بان  يعقر الناقة كبعضهم يبيت يقتسموا ا٤بهاـ كالوظائف فبعضهم
 ما" قسمنكلي قولنلي ذلك ُب خوصم فإفكالفريق اآلخر يعتزؿ كال يشهد ا٥ببلؾ 

 كمكركا﴿ قولو ذلكك  ىبلكهم ُب حضران ما أم أىلو كإان لصادقوف" مهلك شهدان
 دمرانىم أان مكرىم عاقبة كاف كيف فانظركىم ال يشعركف،  مكرا  كمكران  مكرا

  أم دمران القتلة كقومهم ا٤بتآمرين معهم كهللا أعلم. ﴾أٝبعْب كقومهم

كقد تكفل ا٤بؤب سبحانو بكفاية عباده ا٤بؤمنْب من ىؤالء ا٤بستهزئْب، كجعل لنا 
قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين ﴿أسوة ُب إبراىيم كالذين آمنوا معو 

هللا كفران بكم كبدا بيننا معو إذ قالوا لقومهم إان برءاء منكم ك٩با تعبدكف من دكف 
 ألستغفرف ألبيو إبراىيم قوؿ إال اء أبدا حٌب تؤمنوا ابهلل كحدهكبينكم العداكة كالبغض

 ﴾ربنا عليك توكلنا كإليك أنبنا كإليك ا٤بصّب شيء من هللا من لك أملك كما لك
كإايؾ إايؾ نعبد ﴿كىذا لب التوحيد...مىن أخذ بو كفاه هللا ا٤بستهزئْب، قاؿ تعأب 

كىذا تلقْب كتعليم من هللا لعباده أف يقولوا ذلك بعد أف كقفوا موقف  ﴾نستعْب
ا٢بمد هلل ﴿كموقف ا٢بامدين لو بقولو  ﴾بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴿الذاكرين لو بقولو 

دين لو بقولو  ﴾الرٞبن الرحيم﴿كموقف ا٤بثنْب عليو بقولو  ﴾رب العا٤بْب كموقف ا٤بمجًٌ
إايؾ ﴿دموا تلك ا٤بقدمات كارتقوا ُب القرب فقاؿ ٥بم قولوا فق ﴾مالك يـو الدين﴿

إايؾ ﴿كىذه اآلية أصل فبلح العبد، كبقدر نصيبو من  ﴾نعبد كإايؾ نستعْب
 ﴾فاعبده كتوكل عليو﴿كما قاؿ سبحانو   ﴾إايؾ نعبد﴿يكوف نصيبو من  ﴾نستعْب

 ا٢بديث عند كبقدر توكلو على مواله تكوف كفاية هللا لو من ىؤالء ا٤بستهزئْب. كُب
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كىذه  «كإذا استعنت فاستعن ابهلل»كُب ركاية3 « رب أعِبًٌ كال تيًعن عليَّ »الَبمذم3 
أم  ﴾حكمة ابلغة فما تغن النذر، فتوؿ عنهم﴿حكمة أخرل حكاىا ا٤بؤب سبحانو 

وؿ عنهم كأعرض عن جدا٥بم ماذا تفيد النذر ُب أمثاؿ ىؤالء ا٤بكابرين؟ فت
، كذكر فإف الذكرل تنفع ﴿تعأب  حسبما ٰبكيو كعطائهم فتوؿ عنهم فما أنت ٗبلـو
 .﴾ا٤بؤمنْب

 أعماؿ أفظع كالوٍأد ا٤بوءكدة، النفوس أم ﴾قتلت ذنب أبم سئلت، ا٤بوءكدة كإذا﴿
 كىم األنقاض ٙبت كدفنهم ساكنيها رؤكس على ا٤بنازؿ ىدـ3 كمنو ا٤بشركْب،

 صحراء ُب وافعل كما أحياء ا٤بسلمْب كدفن األخدكد حفر3 كمنو أحياء،
 كىريٍعبو الوائد هتديد منو مراد تعريضي سؤاؿ ا٤بوءكدة النفوس كسؤاؿ...الرايض

 يػيٍقضىى ما أكؿ كأدىا من كعقوبة ا٤بوءكدة النفس سؤاؿ أف اآلية كظاىر ابلعذاب،
 كأدىا، من على الركع إدخاؿ ا٢بشر يـو إليها السؤاؿ توجيو كُب القيامة، يـو فيو

 كاالستفهاـ كأظهر، أشد عذابو ليكوف قتلها أكجىب ذنب تعيْب عن سؤا٥با كجعل
 تيسأؿ أف دكف قتلها ا٤بوجب الذنب تعيْب عن سئلت كإ٭با تقريرم، ﴾ذنب أبم﴿ ُب

 الذم الوائد ٙبقق مع الذنب تعيْب عن السؤاؿ ألف التهديد لزايدة قاتلها عن
 ...جرٲبتو بفظاعة للوائد إشعار ٥با ذنب ال أف السؤاؿ ذلك يسمع

 ا٤بقالة ىذه ُب هللا لعنهم اليهود مذىب ظاىر ﴾كقالت اليهود يد هللا مغلولة﴿
3 حكي عنهم قو٥بم مامع  ابحملداثت كٛبثيلو اب٤بخلوقات تعأب هللا كتشبيو التجسيم

 ىذه ا٤بقالة ابتدعوا ألهنم ابلذكر ىهنا اليهود خصص كإ٭با! كٖبيل فقّب دمحم رب إف
 أخرب الدىياء؛ الداىية بتلك كفاىوا الشنعاء الكلمة هبذه نطقوا ك٤با ،هبا كابتدؤكا

 ا٥ببلؾ يستحق من بو يقابلوف العرب كاف ما صورة على سبحانو بو جازاىم عما
 اندعو  كيف لنا كتعليمان  الوقوع لتحتم إفادة للمفعوؿ اب٤ببِب معربان  فقاؿ الدعاء من

 اإلنفاؽ كعدـ البخل عن كناية الغل كاف ك٤با ﴾غلت أيديهم كلعنوا ٗبا قالوا﴿ عليهم
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أثبت سعة فضلو تعأب  قالوا؛ كما ليس األمر أف متضمنان عليهم  الدعاء ككاف
 كأفردت ىنا اليداف ثنيت كإ٭با ﴾بل يداه مبسوطتاف ينفق كيف يشاء﴿ بقولو ترٝبوك 

 تعأب كصفو ُب مبالغةليكوف ك  هللا لعنهم القـو كبلـ رد ُب أبلغ ليكوف مقو٥ب ُب
، اب١بود  كإبثبات أخرل اليدين كإبثبات اترة اليد إبثبات انطق القرآف كنص   كالكـر

 ىو تعأب هللا إٔب أتكيلو كتفويضالذم أريد بو اجملاز  ا٤بتشابو منكىو  األيدم
تقدـ  ما ٤بضموف مؤكدان  سبحانو قاؿ !العجب ُب غاية ىذا قو٥بم كاف ك٤با .األسلم

 الكتاب ىذا ُب األكمل ا٥بدل من أاتىم ما منهم القوؿ ىذا سبب جعل أبنو
كليزيدف كثّبا منهم ما أنزؿ إليك ﴿ العظيماألمي الرسوؿ  لساف على الكرٙبا٤بعجز 

 عن كالبعد العتو من ىمكرؤساء ىمعلماء أبف إعبلـكىذا  ﴾من ربك طغياان ككفرا
 الٍب األسرار ٠بعواك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيو على آالئو كتواتر نعماء هللا بسطرأكا  إذا ٕبيث ا٢بق
 على كٛبادكا طغوا تنزؿ ُب القرآف كتفضحهم غّبىم يعلمها ال الٍب كاألقواؿ ٥بم

 كإٔب طغياانن  األكؿ طغياهنم إٔب فضموا سبحانو رهبم على كحنقان  غيظان  ازدادكاك  الكفر
كألقينا ﴿ ُب قولو الضمّبك  ،كا٤بؤمنْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنبيو تبشّب ىذا على فاآلية كفران  كفرىم

 ُب ذكرىم جرل قد ألنو كالنصارل لليهود ﴾بينهم العداكة كالبغضاء إٔب يـو القيامة
اي أىل ﴿ كجل عز قولو كلشموؿ ﴾ال تتخذكا اليهود كالنصارل﴿ سبحانو قولو

 كا٤بكر ا٢بقد إظهارك  ا٢برب إرادة عنكناية  النار كإيقاد للفريقْب، ﴾الكتاب
 ذلك عنهم هللا صرؼ كإطفاؤىا ﴾كلما أكقدكا انرا للحرب أطفأىا هللا﴿ اب٤بؤمنْب

 عليهم الدائرة كجعل كعارىم خزيهم هللا ألزمهم إال ا٤بؤمنْب ٧باربة يريدكف ال فهم
 خٌيبك  بينهم كالعدكاف ا٤بخالفة كأكقع إليهم ا٤بؤمنْب أيدم على ا٤بنوف جيش كساؽ

 الكيد من نوعان  كيستخرجوا ضعيفان  ٱبدعوا أبف ٍب بٌْب تعأب إفسادىم قصدىم،
كالسعي ىو العدك إٔب الشيء أك  ﴾كيسعوف ُب األرض فسادا﴿ ا٣بفية سبيل على

كالتعريف ُب األرض  ،كالتجدد االستمراركالتعبّب بصيغة ا٤بضارع إلفادة القصد إليو 
فريدة ٓب أتت بحانو ىا ا٤بؤب سدلبلستغراؽ فيشمل األرض كلها، كالصيغة الٍب أكر 
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سول ُب موضعْب أحدٮبا ىاىنا كالثا٘ب ُب آية ا٢برابة ُب كصف احملاربْب هلل  ُب بيانو
 كأىلو لئلسبلـ الكيد ُب ٯبتهدكف ىم كىا !فالفساد كاإلفساد مبلـز ٥بم ،كرسولو

 إدخاؿك ا٢برب انر إبيقاد عنو عربَّ  ما ييغاير ٩با بْب الناس فيما كالفتنة الشر كإاثر
ما على ٫بو  الفًب كتسعّب كالعداكة ابلنميمة كا٤بشي ا٤بسلمْب ضعفاء على بوالشي 

إف الفتنة ٘بيء من ىاىنا من حيث يطلع قران »جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم3 
 كا٢بركب الفًب إباثرةيكوف  الفسادك  «الشيطاف كأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض

 بعضهم يكوف حٌب»كُب سنن أيب داكد3 للمسلمْب... كا٣بدع ا٢بيل ُب كاالجتهاد
 األئمة أمٍب على أخاؼ كإ٭با ،بعضان  يسيب بعضهم يكوف كحٌب بعضان  يهلك

 ثنتْب فأعطا٘ب ثبلاثن  ريب سألت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كُب ىذا ا٤بعُب أك ٫بوه قولو «ا٤بضلْب
 ال أف كسألتو فأعطانيها ابلسنة أمٍب يهلك ال أف3 ريب سألت كاحدة، كمنعِب
ركاه  «فمنعنيها بينهم أبسهم ٯبعل ال أف كسألتو فأعطانيها ابلغرؽ أمٍب يهلك
حٌب  الوساكس كالدسائس يثرب ابإلفساد كإاثرة الفًب كبث كقد عيرؼ يهود  مسلم.
 من بينهم واكقعأ ٤با كالتقاطع نافرالت  غاية  ُبكغّبىم من القبائل  األنصار كانت

 بن  شاس كذىكرى أىل السّب أف ! كأشرافهم صناديدىم من كثّب ىلكحٌب  بك ر ا٢ب
 ٦بتمعوف كىم كا٣بزرج األكس األنصار على يومان  مر -من يهود بِب قينقاع  - قيس 

 اجتمع قد3 فقاؿ العداكة من بينهم كاف ما بعد ألفتهم من رأل ما فغاظو يتحدثوف
 اعمد3 فقاؿ يهود من شاابن  فٌب فأمر قرار من اجتمعوا إذا معهم لنا ما كهللا قيلة بنو

 بو يتقاكلوف كانوا ما كأنشدىم فيو كاف كما بعاث يـو اذكر ٍب معهم فاجلس إليهم
 ذلك فبلغ ا٤بقاتلة على كتواعدكا كتنازعوا ذلك عند القـو فتكلم ففعل األشعار من

 معشر اي»3 فقاؿ جاءىم حٌب ا٤بهاجرين من معو فيمن إليهم فخرج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 اإلسبلـ إٔب هللا ىداكم أف بعد أظهركم بْب كأان ا١باىلية أبدعولهللا هللا  ا٤بسلمْب
 «بينكم؟ بو كألف الكفر من بو كاستنقذكم ا١باىلية أمر عنكم بو كقطعبو  كألفكم
 من الرجاؿ كعانق فبكوا عدكىم من ككيد الشيطاف من نزعة أهنا القـو فعرؼ
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 شاس  ُب تعأب هللا فأنزؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مع انصرفوا ٍب ا٣بزرج من الرجاؿ األكس
قل اي أىل الكتاب ٓب تصدكف عن سبيل هللا من آمن تبغوهنا عوجا كأنتم ﴿ قيس  بن 

 .﴾شهداء كما هللا بغافل عما تعملوف
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 س:خامالمبحث ال
 بنو إسرائيل والمسيح 
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رسالة المسيح  الفصل األول:
 بني إسرائيلإلى 

عز كجل عيسى عليو السبلـ إٔب بِب إسرائيل بعد مضي ألف كأربعمائة هللا أرسل 
سنة كنىيف على نزكؿ توراة موسى ُب فَبة زمنية أشبو ما تكوف هبذه الفَبة حيث  
كاف بنو إسرائيل حلفاء للدكلة الركمانية الوثنية الٍب كانت هتيمن على العآب، 

سرائيل، يتحكموف ُب اإلمرباطور الركما٘ب كما يتحكموف فا٢بكم كالقضاء بيد بِب إ
اليـو ُب أعضاء ٦بلس األمن، يديركهنم كما شاؤكا كيريدكهنم على ما شاؤكا، 
كاآلايت ٙبكي القصة ُب كاقعيتها الكاملة كُب مساحات متناسبة من معيار الزمن، 

متنوعة...ففي  كعلى أبعاد متفاكتة من مركز الرؤية، كُب أكضاع متماثلة ُب ٭باذج
الوقت الذم انقسم بنو إسرائيل إٔب فرؽ كمذاىب كمدارس عديدة يديرىا أئمة 
مضلوف ككهنة مشركوف، لكل حرب حلقة يدًرس فيها التوراة على ىواه؛ كاف نيب هللا 
زكراي من كبار الرابنيْب الذين ٱبدموف ُب بيت ا٤بقدس، ككاف عمراف إمامهم 

فيهم، كقد استجاب هللا لدعاء زكجتو حنَّة بعد أف كرئيسهم كمن األئمة األتقياء 
لبثت عاقران ثبلثْب سنة فحملت كنذرت أف هتب كلدىا ٣بدمة بيت ا٤بقدس ككانت 
ترجو أف يكوف ذكران، إال أهنا رزقت أبنثى ٠بتها مرٙب كٞبلتها كقدمتها إٔب بيت 

ا لنذرىا، فتنافس وا ُب كفالة ابنة ا٤بقدس كدفعتها إٔب العباد كالرابنيْب فيو تنفيذن
إمامهم كميعلمهم، كحصل ا٣بصاـ بينهم أيٌهم يكفل مرٙب، ٍب ١بؤكا إٔب القرعة 
فكانت كفالتها من حظ زكراي زكج خالتها، ككاف ىذا من رٞبة هللا ٗبرٙب كرعايتو 
٥با، فنشأت عابدة قانتة ُب خلوة ا٤بسجد ٙبيي ليلها ابلذكر كالعبادة كالصبلة 

، ككانت قد انت بذت من أىلها مكاانن شرقيان كاعتزلت بيئة الطبقة ا٤بَبفة كالصـو
كأتثّباهتا كميوعتها كمغرايهتا كالٍب تشبو البيئة الٍب عاشتها امرأة فرعوف كعاشها 
موسى ُب ببلط ا٤بلوؾ كما تشبو البيئة الٍب عاشها يوسف ُب كنف العزيز كالٍب 
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ؽ هللا زكراي بيحٓب رغم تقدـ تيصور بيئة القصور ا٤بلكية السعودية...كأثناء ذلك رز 
سٌنو كسٌن زكجتو، ٍب جاءت البشرل إٔب مرٙب أف هللا اصطفاىا على نساء العا٤بْب 

 بو يتميز الذم ا٠بو ا٤برادك ُب زماهنا كأهنا ستحمل بنيب ا٠بو ا٤بسيح عيسى ابن مرٙب، 
 على منها كاحد كلٌ  ال ا٤بعُب حيث من الثبلثة ٗبجموع إال يتميز ال كىو غّبه عن

 ذلك فكاف األب بغّب ٧بدث أبنو ٥با إعبلمان  األـ إٔب تعأب هللا نسبو كإ٭باحيالو 
يك  درجتو، كعلو فضلو لزايدة سببان   أك برأ إال عاىة ذا بيده مسح ما ألنو اب٤بسيح ٠بي

كييترٌب  اليهود بككونو ا٤بسيح ا٤بنتظر يعِب أنو سيكشف أالعي ابلربكة. ٤بسحو
كخاصةن  -سلطاهنم كييذىب مصا٢بهم كما أشارت توراهتم، فلم يكن لبِب إسرائيل 

أف يَبكوا ىذا األمر ٲبٌر بسبلـ،  -األحبار كالكهنة ا٤بعادين لزكراي كلعمراف كأتباعهم 
فقاموا ابلطعن ُب شرؼ مرٙب كاهتموىا ابلزان كالفاحشة! كرغم ا٤بعجزة الٍب حدثت 

مو، إال أف اليهود ٓب يناسبهم ىذا األمر...ككانت العناية اإل٥بية كدفاع الرضيع عن أ
تبلحظ ا٤بسيح عيسى عليو السبلـ حٌب كرب كأصبح معلمان للتوراة، مبٌينان ٤با جرل 
عليها من ٙبريف األحبار ا٤بضلْب كالكهنة الفاسدين فأصبح ُب عداء كاضح معهم، 

هم أبكالد صفكي همس كيلعنناككاف يغلظ عليهم القوؿ كيكشف فسادىم أماـ ال
مناظرات  هماؽ، كجرت بينو كبينكيكشف إٲباهنم أبنو ٧بض نف األفاعي كالثعابْب

كمشكبلت عديدة، ظهر من خبل٥با عليهم ٗبعجزاتو، ككانت دعوتو ٧بصورة ُب بِب 
إسرائيل إال أهنا ٗبثابة إعبلف حرب على األحبار ا٤بخادعْب الذين كانوا يكيدكف 

لئليقاع بو كالتقليل من شأنو، بل كقتلو! كيعملوف على تشويو دعوتو ليبلن كهناران 
كيصفونو ابلساحر كالكذاب، كأف معجزاتو ٗبساعدة ا١بن كالشياطْب...ككاف 

ا١بموع ك  ا٤بسيح ٯبوب األرض ا٤بقدسة شرقان كغرابن كمن كرائو القساكسة كالرىباف
الدكلة الركمانية الوثنية  الكبّبة صانعان ا٤بعجزات كا٣بوارؽ حٌب بلغ صيتو عاصمة

٩با زاد من حقد اليهود عليو فأخذكا يكيدكف لئليقاع بينو كبْب شركائهم  ركما
الركماف ٕبجة أنو ٱبطط لثورة عليهم! ككاف ىذا إعبلانن لكفرىم كحلوؿ غضب هللا 
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 توحيداللخص ُب الدعوة إٔب عليهم...كرسالة ا٤بسيح عيسى إٔب بِب إسرائيل تت
ـ بكلماتو ا٤بلقاة من عنده سبحانو، كقد حرَّفو أحبارىم ابألمس  الذم ىو اإلسبل

إنو من  اعبدكا هللا ريب كربكمكقاؿ ا٤بسيح اي بِب إسرائيل ﴿كما حرَّفو ىؤالء اليـو 
 وردكن ﴾يشرؾ ابهلل فقد حـر هللا عليو ا١بنة كمأكاه النار كما للظا٤بْب من أنصار

بن عبد الوىاب كما جاء ُب األجوبة النجدية3 ا ا٤بفسد العليم ما كتبوبعض 
أما توحيد الربوبية3 فهو الذم كتوحيد األلوىية، نوعاف3 توحيد الربوبية  كالتوحيد

كٓب يكونوا بو مسلمْب كىو اإلقرار أبف هللا ا٣بالق الرازؽ احمليي  أقرت الكفار بو
يرزقكم من السماء قل من ﴿ا٤بميت ا٤بدبر ١بميع األمور، كالدليل قولو تعأب 

كاألرض أمن ٲبلك السمع كاألبصار كمن ٱبرج ا٢بي من ا٤بيت كٱبرج ا٤بيت من 
كأما توحيد األلوىية3 فهو  ﴾ا٢بي كمن يدبر األمر فسيقولوف هللا فقل أفبل تتقوف

؛ فبل يدعى إال هللا كال يرجى إال ىو كال يستغاث إخبلص العبادة كلها أبنواعها هلل
إال عليو، كالدليل عليو3 اآلايت الكرٲبات، كال ينذر إال لو كال إال بو كال يتوكل 

يذبح ذبح القرابت إال لو كحده ال شريك لو، كالدليل على ذلك3 اآلايت الكرٲبات 
كىذا3 ىو معُب ال إلو إال هللا فإف اإللو ىو ا٤بألوه كا٤بعبود فمن جعل هللا إ٥بو كحده 

هتدم، كمن قاسو بغّبه كعبده كجعل لو كعبده دكف من سواه من ا٤بخلوقْب فهو ا٤ب
شيئا ٩با تقدـ من أنواع العبادة كالدعاء كالذبح كالنذر كالتوكل كاالستغاثة كاإلانبة 
فقد اٚبذ مع هللا آ٥بة أخرل كأشرؾ مع هللا إ٥با غّبه فصار من ا٤بشركْب الذين قاؿ 

كُب اآلية  ﴾ءإف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك ٤بن يشا﴿هللا فيهم 
عدك !!!. ككبلـ ﴾إنو من يشرؾ ابهلل فقد حـر هللا عليو ا١بنة كمأكاه النار﴿األخرل 

سيادة العآب فمعُب الربوبية3  ،ٙبريف عن مواضعوافَباء بٌْب من زخرؼ القوؿ ك هللا 
 اي﴿كتصريف شؤكنو كىناؾ آايت عديدة تثبت ىذا ا٤بعُب عند أتملها قاؿ تعأب 

علة  ذم خلقكم"الكا١بملة صلة ا٤بوصوؿ " ﴾أيها الناس اعبدكا ربكم الذم خلقكم
للتوحيد ُب الربوبية فا٤بعُب3 إف الذم خلقكم ىو سيدكم كحاكمكم كا٤بتصرؼ 
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 كما اآلخر موقع منهما كل يقع متبلزماف كاأللوىية الربوبية توحيدفيكم. ٍب إف 
 ذلكم أم ﴾فاعبدكه شيء كل خالق ىو إال إلو ال ربكم هللا ذلكم﴿ تعأب حكى
 ا٢بقيق ىو الصنع إببداع قدرتو ٛباـ من ثبت ٗبا كاأللوىية الربوبية ألكصاؼ ا١بامع

 هللا رسوؿ أخدـ كنت3 قاؿ كعب بن ربيعة عنكركل اإلماـ الطربا٘ب  ابلعبادة،
 أزاؿ فبل عنده فبت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ابب إٔب أكيت الليل كاف فإذا هنارم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كقاؿ . فأانـ عيِب تغلبِب أك أملٌ  حٌب «ريب سبحاف هللا سبحاف»3 يقوؿ أ٠بعو

 فأٗب أم ﴾تؤفكوف فأٗب ىو إال إلو ال شيء كل خالق ربكم هللا ذلكم﴿سبحانو 
 األدلة كجوه عن كتىقلبوف األكصاؼ تلك بْب كتيفرقوف كألوىيتو ربوبيتو عن تصرفوف

 كُب...كما سبقكىذا التحريف أيٌب على أصل الدين من القواعد   أقفائها؟ إٔب
ا٢بمد هلل رب ﴿ كالربوبية ابأللوىية للمتفرد ا٢بمد ابستحقاؽ إخبار الكتاب فاٙبة

 كفلك جامعة ذاتية ٤برتبة اسم فهو ( تقدست أ٠باؤههللا) تعأب ا٠بو كأما ﴾العا٤بْب
الربوبية األلوىية ك فا٤بعُب ا٢بقيقي لتوحيد ...األلوىية إٔب مشّب كىو اب٢بقائق ٧بيط
كقد كقع األمر ابلعبادة مرتٌبان على  لسلطة العليا هلل الواحد القهارىو اإلقرار اب ابتداء

الربوبية فدٌؿ على أنو إ٭با تلزمنا عبادتو لكونو صاحب األلوىية ك ذكر كصف 
اب...كقد كرد خطاب ذلك التقسيم الذم قٌسمو أىل الكتكليس  الربوبيةاأللوىية ك 

لقد أخذان ميثاؽ بِب ﴿ُب معرض ا٢بديث عن ا٤بيثاؽ الذم أخذه هللا عليهم ا٤بسيح 
 كذبوا فريقا أنفسهم هتول ال ٗبا رسوؿ جاءىم كلما بلإسرائيل كأرسلنا إليهم رس

 اجَبحوه كما ا٤بيثاؽ نقض من أسبلفهم من صدر ٗبا إخبار كىذا ﴾يقتلوف كفريقا
 فغّب أكلئك أخبلؼ كىؤالء بعضهم، كقتل األنبياء تكذيب من العظاـ ا١برائم من
 ذكر ك٤بٌا أسبلفهم، من ًشنشنة ذاؾ إذ العهود نقض من منهم يصدر ما بدع

 ﴾كحسبوا أال تكوف فتنة فعموا كصموا﴿ بقولو ذلك أردؼ كخيانتهم غدرىم
ابلرفع كأصلو  ﴾تكوفي ﴿كحسباهنم سببو اغَبارىم إبمهاؿ هللا حْب أشركوا ابهلل! كقيرئ 

أنو ال تكوف فتنة كتعليق فعل ا٢بسباف هبا كىي للتحقيق لتنزيلو ُب صدكرىم منزلة 
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أهنم قد أصاهبم القتل كالتشريد بعد  ﴾ٍب اتب هللا عليهم﴿العلم. كاستفيد من قولو 
كقد كقف الكبلـ عند ىذا العمى  ﴾ٍب عموا كصموا كثّب منهم﴿موسى عليو السبلـ 

ييذكر أف هللا اتب عليهم بعده فدؿ على شدة كفرىم بعد بعثة  كالصمم الثا٘ب كٓب
فأصابتهم فتنة ٓب يتب هللا عليهم بعدىا! كدٌلت اآلية الٍب تليها على  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسيدان دمحم 

اإلشراؾ بعبادتو تعأب كمنازعتو ىي  أف الغاية من قو٥بم3 إف هللا ىو ا٤بسيح ابن مرٙب
ييبٌْب ذلك كال ترتيب أفضل كال أحسن كال أكمل من ترتيب  قاـكا٤ب ُب حكمو!

لعن الذين كفركا من ﴿آايت القرآف حيث أخرب ا٤بؤب أهنم ليعنوا ُب الزبور كاإل٪بيل 
 كُب ﴾بِب إسرائيل على لساف داكد كعيسى ابن مرٙب ذلك ٗبا عصوا ككانوا يعتدكف

 عصورىم ٝبيع ُب كالتكذيب كاالستهزاء االحتياؿ على تواردىم على دليل ىذا
 نقضهم بعد السبلـ عليو داكد زمن عصورىم أزىى ُب قردة ميسخوا فقد كأجيا٥بم

 زمن معصورى أشنع ُب خنازير كمسخوا السبت، ُب كاعتدائهم كاحتيا٥بم ىمعهد
كقد  .البينة ابآلايت ا٤بائدة ككفرىم من أكلهمك  استهزائهم بعد السبلـ عليو عيسى
 النفس كنذالة كالتشويو القبح من الناس صدكر ُبهللا تعأب للقردة كا٣بنازير  جعل

لعنوا على »ركل الطربم عن ابن عباس قاؿ3 ا٢بيواف.  من غّبٮبا لشيء ٯبعلو ٓب ما
عهد موسى ُب التوراة، كلعنوا على عهد داكد ُب الزبور، كلعنوا على عهد عيسى ُب 

 كىب عن الدالئل ُب البيهقي ركلك  «ُب القرآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإل٪بيل، كلعنوا على عهد دمحم 
 دمحمان  كذب كقد لقيِب من داكد اي الزبور ُب أكحى تعأب هللا إف3 »قاؿ منبو بن

 كضربت صبان  العذاب قربه من عليو صببت بكتايب كاستهزأ بو جاء ٗبا ككذب
 «النار من األسفل الدرؾ ُب أدخلو ٍب قربه ُب منشره عند كدبره كجهو ا٤ببلئكة

كما »كا٤بؤمن يدعو عليهم بلعنة هللا كما كرد ُب ا٢بديث عند ا٢باكم كصححو3 
كركل اإلماـ عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف كالبيهقي ُب  «لىعىنتي من لىعنو فعلى من لىعنتى 

 أىل كفرة العن اللهم»السنن أف عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر كاف يقوؿ ُب القنوت3 
 كزلزؿ كلمتهم بْب خالف اللهم أكلياءؾ كيقاتلوف رسلك يكذبوف الذين الكتاب
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كالشجرة ﴿قاؿ تعأب  «اجملرمْب القـو عن ترده ال الذم أبسك هبم كأنزؿ أقدامهم
كالشجرة ليعنت حيث ليعن طاعموىا ألهنا ال ذنب ٥با حٌب تلعن  ﴾ا٤بلعونة ُب القرآف

على ا٢بقيقة كإ٭با كصفت بلعن أصحاهبا على اجملاز. كيبدك أف اتريخ بِب إسرائيل 
ُب الشرؾ كالكفر كاللعنة عريق، كأف أنبياءىم الذين أرسلوا ٥بدايتهم كإنقاذىم ىم ُب 

هللا فسمع هللا دعاءىم ككتب السخط النهاية الذين تولوا لعنتهم كطردىم من ىداية 
ُب زمن عيسى  خنازيرُب زمن داكد كمسخوا كاللعنة على بِب إسرائيل فميسخوا قردة 

 أف عباس ابن القرآف ترٝباف عن التفسّب تلقَّى الذم ٦باىد عن ركمك ، ابن مرٙب
 على الشهوات كاستيبلء نزكاهتم ُب فصاركا قلوهبم مسخ كخنازير قردة ٗبسخهم ا٤براد

 قذارات ُب صاركا كما كالقردة ا٣بلقية القيم مقدرات بكل كعبثهم نفوسهم
 أيكلوهنا القذارات يطلبوف إذا كا٣بنازير ا٤بكاسب من للقذر كتطلبهم نفوسهم

 ُب كغلوىم عصياهنمشراكهم ك إب لعنهم تعأب علل ك٤با. عليها أجسامهم كتنمو
 ابلنهي غّبىم من أجدر ألهنم هتديد بزايدة منهم للعلماء ٨بصصان  بينو الباطل،

 فقاؿ فيو الدخوؿ على كلغّبىم ٥بم كمغر الفساد ألىل مغو النهي عن كسكوهتم
كٓب  معُب اآلية ٓب يبينوا أىل الكتابك  ﴾كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه﴿ تعأب
على ربط ا٤بناسبة بْب ما يفسر بو ا٤بنكر كبْب السياؽ ا٤بسوؽ لو الكبلـ  وايعرج
منكر ا١برأة ، كل ا٤بنكرات  ا٤بنكر األكرب الذم تنبع منو - الشرؾ ُب ا٢بيكمكىو 

حٌب كأهنم بصدد  -تعأب كجحد ألوىيتو عز كجل  منكر رفض ربوبية هللا ،على هللا
ق ًكائموليست كاقعة ُب كبلـ ٯبب الًتئاميو ك  آيةتفسّب  كىذا ا٤بنكر الكبّب ! ٰبى

تجو إليو اإلنكار قبل الدخوؿ ُب ا٤بنكرات األساسي ا١بذرم ىو الذم ٯبب أف ي
ا١بزئية الٍب ىي تبعه ٥بذا ا٤بنكر األكرب كعىرضه لو، كإف من االستهزاء ابلدين أف 
دـ أصولو! كاآلية مفسرة ٤با قبلها من معصية الشرؾ كاالعتداء على  تيقرَّر فركعو كهتي

تقبيح لسوء  ﴾فعلوفلبئس ما كانوا ي﴿، كقولو سبحانو كألوىيتو عز كجل ربوبية هللا
كالقسم لتأكيد التعجيب! كُب اآلية زجر شديد ٤بن يسكت  !فعلهم كتعجيب منو
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صلى هللا عن تعريف حا٥بم. ركل الطربا٘ب عن ابن مسعود قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
إف من كاف قبلكم كانوا إذا عمل العامل منهم اب٣بطيئة هناه »3 عليو كآلو كسلم

الغد جالسو ككاكلو كشاربو كأنو ٓب يره على خطيئة  الناىي تعذيران حٌب إذا كاف
ابألمس فلما رأل هللا ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ٍب لعنهم على 
لساف نبيهم داكد كعيسى ابن مرٙب ذلك ٗبا عصوا ككانوا يعتدكف، كالذم نفس دمحم 

نو على بيده لتأمرف اب٤بعركؼ كلتنهوف عن ا٤بنكر كلتأخذف على يدم الظآب كلتأطر 
كركل  «ا٢بق أطران أك ليضربن هللا قلوب بعضكم على بعض ٍب ليلعنٌنكم كما لعنهم

استيقظ من نومو كىو يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ مسلم عن زينب بنت جحش أف النيب 
ال إلو إال هللا، كيل للعرب من شر قد اقَبب، فتح اليـو من ردـ أيجوج كمأجوج »

فياف بيده عشرة، قلت3 اي رسوؿ هللا3 أهنلك فينا الصا٢بوف؟ كعقد س «مثل ىذه
كلو كانوا يؤمنوف ابهلل ﴿ فقاؿ ٍب نفى تعأب عنهم اإلٲباف «نعم إذا كثر ا٣ببث»قاؿ3 

أبناء الذين تولوا الكفار  اليـو كىم ﴾كالنيب كما أنزؿ إليو ما اٚبذكىم أكلياء
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األكـر كاستجاشوىم على الرسوؿ

لقد كفر الذين قالوا إف هللا ىو ا٤بسيح ﴿لقد أخربان ا٤بؤب عز كجل عن أمر عظيم 
كقد كردت ىذه العبارة ُب آيتْب، كيبدك أف اآلية األكٔب ُب بياف إشراكهم  ﴾ابن مرٙب

يعاِب مسألة قاـ يبٌْب ذلك ك ُب ا٢بكم، كا٤بابلعبادة كاألخرل للداللة على إشراكهم 
ا٫برافات أىل الكتاب كمشاهبتهم ألساطّب الوثنية ا٢باكمة ُب ذلك ا٢بكم كيوضح 

الوقت كتصوراهتا كاندفاعاهتا ُب ا٢بّبة كالتذبذب كاضطراب العقيدة بْب التجسيد 
كا٢بلوؿ كالتثليث...كيعرض حلقة من قصة بِب إسرائيل الٍب فصلها القرآف أكسع 

السياسية  ا٤بهاـقتسموا لبشرية كالوا اضأيربطهم آبابئهم األكلْب الذين  تفصيل...كىو
ية ككضعوا ىذا ا٣بليط العجيب من العقائد الباطلة الٍب ٙبار فيها ٥باإل شرائعكال

العقوؿ، كىو ُب الوقت ذاتو يردىم إٔب أحكامهم األصلية كٰبذر من توليهم 
كيكشف جزءان من استهزائهم ابلدين كاٚباذ فرائضو كشعائره ىزكان كلعبان، لتعرؼ 
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حقيقة الذين احتٌلوا مقدساهتا كتداعوا عليها األمم كما تداعى اآلكلة على األمة 
قصعتها كقاموا ٕبرب اإلشاعات كالدس كالكيد ُب صفها كبثوا الشبهات كالشكوؾ 
كالتحريفات ُب عقيدهتا كقاموا ابلوقيعة بينها ليضرب بعضها بعضان، فلم يكن بد 

ىذه األمة ُب اترٱبها كلو كما كانوا من كشفهم كقد علم هللا أهنم سيكونوف أعداء 
 أعداء ىدل هللا ُب ماضيهم كلو...
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وثنية بني  الفصل الثاني:
 إسرائيل

3 إف هللا أف يقولواكفرة بِب إسرائيل على   السؤاؿ الذم يطرح نفسو3 ما الذم ٞبل
ىو ا٤بسيح ابن مرٙب؟ كمٌب كاف ذلك؟ ٱبربان ا٤بؤب سبحانو أف الذم حداىم إٔب 

ابلعبادة ىو دعوة ا٤بسيح إٔب إفراد هللا ُب ا٢بكم، كإ٭با كرىوا دعوتو ألهنا اإلشراؾ 
ترمي إٔب زكاؿ سلطاهنم كذىاب مصا٢بهم، ككانوا ينتظركف مسيحان يعيد ٥بم ا٤بلك 
كالسيادة كالسلطاف ُب األرض، فلما هناىم عن مواالة الذين كفركا، كعن التحالف 

شراكو ابلعبادة كبلغوا من الكفر غاية ما كراءىا مع اإلمرباطورية الركمانية، قاموا إب
غاية كادَّعوا أنو هللا كابن هللا كاثلث ثبلثة على طريقة الدعوة ا٤بضادة كىي طريقة 
صاحبهم إبليس ُب تلبيس ا٢بق ابلباطل كتزكير الدين كإدخاؿ األكاذيب كا٣برافات 

يقاع االضطراب، كالتأكيبلت الباطلة فيو بقصد بلبلة األفكار كإشاعة الشك كإ
فيخوض الناس ُب أمر تكوين ا٤بسيح كتنتهي عند ذلك مسألة ا٢بكم كالربوبية! إف 

على أتباعهم إال ٛبويهان   يكن ُب ا٢بقيقةبادة الذم قرَّره بنو إسرائيل ٓبشرؾ الع
كتسكّبان ألبصارىم، كالوقوؼ ٗبدلوؿ الشرؾ عند ىذه الصورة  ئهمكٚبليطان على دٮبا

ا٢بكمية  ٙبقيق ٧بور حوؿ دكرح الٍب تية الصحيحة لدعوة ا٤بسيا من الرؤ ٲبنعن
كإنو ٤بن الواجب  ﴾أفغّب هللا أبتغي حىكما كىو الذم أنزؿ إليكم الكتاب مفصبل﴿

أف نعرؼ التوحيد ٗبدلولو الواسع لندرؾ أبعاد دعوة الرسوؿ عيسى عليو السبلـ، 
أدت إٔب ٙبوير دعوتو كحْب نفهم القرآف على ىذا النحو، نفهم األسباب الٍب 

كاال٫براؼ عن جادة التوحيد، كنفهم طبيعة القـو الذين خالفوا رسو٥بم كعاندكه من 
أجل اإلبقاء على مراكزىم كمصا٢بهم السلطوية! ككفرة بِب إسرائيل أصحاب سلطة 
كأىواء كأصحاب مصاّب، ك٤با جاءىم ا٤بسيح ابإلسبلـ كالرباءة من الكفار؛ كذبوه 

 تعأب حكى كما وا بو أٌمنا عائشة اهنع هللا يضراهتموا أٌمو ٗبثل ما اهتمكرموه ابلسحر ك 
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 السبلـ عليو عيسى برسالة بكفرىم أم ﴾عظيما هبتاان مرٙب على كقو٥بم كبكفرىم﴿
 بو هللا كصفهم الذم مكرىم افكك كٲبكركف ٍب أخذكا يكيدكف لو ابلزان أمو كرميهم
أصدركا فرىماانن من ًقبل اإلمرباطور إذ  كقتلو بو الفتك على بعضان  بعضهم مواطأة

خطة خبيثة أظهركا  من خبلؿٛبهيدان للحكم عليو ابإلعداـ  الركما٘ب ١بٍلبو للمحكمة
 ﴾كمكركا كمكر هللا﴿كما تشّب اآلية  مستبطنوف أظهركا ما لغّب كىم براءهتمللناس 

 ىذه كُبأبو حياف3 اإلماـ قاؿ  ﴾فلما أحس عيسى منهم الكفر﴿بعد قولو تعأب 
 متجسدان  كاف ما إال ٰبس ال إذ "أحس" ُب االستعارة3 الببلغة ضركب من اآلية

 أحس كاف إف إال اب٢بس يدرؾ كال بو كيفطن يعلم كإ٭با ٗبحسوس ليس كالكفر
 يكوف إذ فيو استعارة ال "أحس" فيكوف الكفر كلمة منهم ٠بع ٗبعُب أك رأل ٗبعُب
يؤذف بنفاقهم إذ  3 كىذااألذف. اىػ. قلت ٕباسة أك البصر ٕباسة منهم ذلك أدرؾ

 دليبلن  بذلك كفىك  نفاقهم على ٝبيعها دالة كىفواهتم أفعا٥بم ككبوات ألسنهم فلتات
 ا٤بقاـ من معلـو إٔب عائد منهم كضمّب ،إظهارىم اإلٲباف كإبطاهنم الكفر على

تبْب  س"أح"ة ككلم! عليو ىمأم كجد الكفر منهم كرأل ٛبالؤى  الكفر كصف يفسره
و!!! كبعد قتلمن خبلؿ الصك الذم صدر ب كا٤بكر بث كا٣بديعة كا٢بيلةحقيقة ا٣ب

أف رفعو هللا إليو عيقد مؤٛبر ُب ٦بمع نيقية أيعلنت فيو عقيدة التجسيد أبف هللا ىو 
ا٤بسيح ابن مرٙب كىذا كلو نتيجة حتمية للشرؾ ُب ا٢بكم كالتحالف مع الذين  

ر ُب القسطنطينية اكتملت فيو عقيدة التثليث كفركا، كبعد ذلك عيقد مؤٛبر آخ
كيعود ا٢بفاة العراة اليـو لييشاهبوا قوؿ  ﴾لقد كفر الذين قالوا إف هللا اثلث ثبلثة﴿

كا٤بؤب عز  ﴾يضاىئوف قوؿ الذين كفركا من قبل﴿آابئهم من قبل كما حكى تعأب 
ليتنبو ىركا ابإلسبلـ كجل إذ يصدر حكم الكفر على ىؤالء ا٤بنافقْب الذين تظا

لقد  ﴿ا٤بسلم على خطرىم! كىل القرآف يعيد تلك اللفتات كيكرر ىذه األحكاـ 
 أشياعوسلم كيفر اباب الفاتيكاف ك ليعرؼ ا٤ب ﴾كفر...لقد كفر...لقد كفر...

فحسب؟؟؟ إٌف ىذا الكتاب ا٤بعجز انقبلب شامل على العقوؿ ا٤بتبلدة كاألفهاـ 
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كالقلوب ا٤بيتة، إنو غيث كٌكاؼ ساقو هللا إٔب األمة  ا٤بستنسخة كاألذىاف ا١بامدة
ا١برز لتهتز كتربو كتنشط كتنهض اب٤بهمة الضخمة لتقطع دابر الذين تسنموا ذركة 
الربوبية كاإل٥بية كاستعبدكا الناس ٕبيلهم كمكايدىم ا٤بختلفة كتبوؤكا مناصب السدنة 

بة للوصوؿ إٔب الرايسة لع كالكهانة كاستهزؤكا ابلكتاب كالسنة كاٚبذكا ا٤بسيح
! كعبلقة ا٢بفاة العراة مع الكنيسة استيغلت لتدمّب قاعدة ا٢بياة البشرية كا٢بكم

األساسية كي ال يبقى على كجو األرض من ٰبكم غّبىم، كمن ٍب تنهار البشرية 
كتقع ٙبت سيطرهتم، ٗبا أهنم ىم كحدىم الذين سيحافظوف على مصدر القوة 

 الذين الكنيسة رجاؿ على ابلثورة القياـ بعد يدة الكنيسةقيقية الذم توفره عقا٢ب
كُب جانب عبلقتهم مع ا٤بسلمْب عملوا ُب حقل آخر كىو  !أيديهم ُب لعبة صاركا

ٙبويل الدين إٔب ٦برد مشاعر كشعائر كطرده من كاقع ا٢بياة كإيهاـ ا٤بعتقدين بو أهنم 
حياهتم من دكف هللا! ٲبكن أف يظلوا مسلمْب مع كجود أرابب أخرل تشرع نظاـ 

كشياطْب الدرعية يستهدفوف اإلسبلـ قبل أم دين ألهنم يعرفوف من اترٱبهم كلو 
أهنم ٓب يغلبهم إال ىذا الدين يـو كاف ٰبكم ا٢بياة، كأهنم غالًبوا ا٤بسلمْب ما داموا 
سائرين على شرعتهم مند٦بْب ُب منهاجهم! ٱبدركهنم بشعارات جوفاء! كىذا 

مى3 ٙبكيم الشرع كىو غّب موجود أصبلن؛ ضركرم لتنجح ا٤بؤامرة، التخدير ٗبا ييس
أك أيذف هللا فيصحوا الناس! إف إخواف القردة كا٣بنازير ٱبادعوف أمة اإلسبلـ ألهنم 
يئسوا من ٙبويلها إٔب دايانت أخرل عن طريق التبشّب كغّبه، ذلك أف فطرة ا٤بسلم 

٢بفاة العراة على اقتحاـ قلب عرؼ ترفض اليهودية كالنصرانية كابلتإب ال ٯبرؤ ا
تتزاي  أكضاعإقامة صياغة مناىج ك ذلك ١بؤكا إٔب اإلسبلـ أك حٌب كرث اإلسبلـ! كل

بزم اإلسبلـ كترفع شعار التوحيد كتتمسح بعقيدة السلف، ٍب ىي ٙبت ىذا 
الستار ا٣بٌداع تينٌفذ ٝبيع ا٤بشاريع الٍب عجزت عن تنفيذىا ُب ا٤بدل الطويل! توحي 

ا ا٢بصن ا٢بصْب لئلسبلـ كا٤بسلمْب بينما ىي تدمر أصوؿ اإلسبلـ كتسلط أبهن
ا لسحق عمبلئهكتيسٌخر الكم ا٥بائل من أجهزة اإلعبلـ العا٤بية لتشويو اإلسبلـ، 
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أخبلؽ اإلسبلـ! كل ذلك كىي تزعم أهنا راعية التوحيد كاإلسبلـ! ككيف أيمن 
رعياف كإف جىهدكا...إذا ترٌدل ثياب الشاء ًسرحافي؟ لقد جاء التعقيب على اآلية 

بذكر قصة أصحاب الكهف داللة على الشرؾ  ﴾كينذر الذين قالوا اٚبذ هللا كلدا﴿
ُب ا٢بكم كىي القضية الكربل الٍب ٞبلت ا٤بشركْب على إلباس ا٢بق ابلباطل 

ا٢بق ابلباطل كتكتموا ا٢بق كأنتم  كال تلبسوا﴿كالكذب على هللا ابٚباذ الولد 
كىذا اللبس ىو مبدأ اإلضبلؿ كاإل٢باد ُب أمور الدين فإف ا٤بزاكلْب لذلك  ﴾تعلموف

ال يركج عليهم قىصد إبطا٥با فشأف من يريد إبطا٥با أف يعمد إٔب خلط ا٢بق ابلباطل 
ت كقالت اليهود عزير ابن هللا كقال﴿حٌب يوىم أنو يريد ا٢بق كما حكى تعأب 

ألهنم أكٮبوىم أف ذلك قربة إٔب هللا، كأكثر أنواع الضبلؿ  ﴾النصارل ا٤بسيح ابن هللا
الذم أدخلوه ُب اإلسبلـ ىو من قبيل لبس ا٢بق ابلباطل، فأنشؤكا الفرؽ الضالة  
كالقدرية كا٤برجئة كالباطنية...ك٤با أعلنوا إمارة الدرعية قاموا ابلرد على تلك الفرؽ 

كلتهم الناشئة، كأخذكا بعض األحاديث فأشاعوىا ككتموا ما ٤بخادعة ا٤بسلمْب بد
تسمع كتطيع لؤلمّب كإف ضرب ظهرؾ كأخذ مالك، فا٠بع »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيقٌيدىا ٫بو قولو 

 فحرٌفواساركا هبا ُب غّب مسالكها، ك مواضعها كعدلوا ابلسنة النبوية عن  «كأطع
 ٙبريف كالشرؾ التوحيد كٗبفهـو كالبدعة السنة ٗبفهـو ا٤بتعلقة األحاديث معا٘ب

 ا٤ببطلْب، انتحاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إرث كانتحلوا ا١باىلْب أتكيل كأٌكلوا النصوص الغالْب
كتكلموا ُب أحاديث الصفات فأ٢بدكا كجسَّموا كشبَّهوا كجاؤكا بكل 

ا٤بسيح ابن مرٙب قل لقد كفر الذين قالوا إف هللا ىو ﴿ٚبليط...كموقع اآلية األكٔب 
فمن ٲبلك من هللا شيئا إف أراد أف يهلك ا٤بسيح ابن مرٙب كأمو كمن ُب األرض 

اإلسبلـ م عن مواضعو كإخفائهم نقضهم ميثاقهم كٙبريفهم الكل معرضُب  ﴾ٝبيعا
ييبٌْب سبب اٌدعائهم  ستقيمكبيعدىم عن ا٥بداية إٔب الصراط ا٤ب كصفات رسوؿ األانـ

إ٥بية ا٤بسيح، كينبو األتباع على ا٣بطأ كيرشدىم إٔب طريق النظر كاالستدالؿ 
أبسلوب عميق التأثّب ٱباطب فطرهتم كيوقظ ضمّبىم كي يستفيقوا من غفلتهم 
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 ،كيثوبوا إٔب رشدىم كيثوركا على ا٤بتبوعْب الذين أغرقوىم ُب كحل شرؾ العبادة
. كاأل٠باع منهم للقلوب كأىز لؤلتباع، أزجر النحو ىذا على للمتبوعْب كا٣بطاب

كحكاية القوؿ عن بِب إسرائيل ظاىرة ُب أف ىذا قالوه صراحة إذ سرل ٥بم القوؿ 
ابٌٙباد البلىوت بناسوت عيسى إٔب حٌد ا٤ببالغة ُب اعتقاد ا٢بلوؿ كأف هللا سبحانو 

يح أم موتو كموت قد امتزج كجوده بوجود عيسى، كجاء ا١بواب أبف إىبلؾ ا٤بس
كاالٙباد،  أمو كموت من ُب األرض كلهم حقيقة مسلمة عند من اٌدعوا ا٢بلوؿ

كهلل ملك السماكات كاألرض ﴿بقولو  ذيَّل ٍب عليهم الربىاف فأبطل اٌدعاءىم كأقاـ
رٌد آخر عليهم أبف  كُب ىذا ﴾كما بينهما ٱبلق ما يشاء كهللا على كل شيء قدير

هللا مىلىكى ما ُب السماكات كاألرض قبل أف يىظهر ا٤بسيح كىو الذم خلق ا٤بسيح 
 كال ٩بكن يعجزىا ال تعأب هللا قدرةك خلقان غّب معتاد كىو سبحانو ٱبلق ما يشاء 

كىذا  القدرة شاءتو حيث إال ابلعادة مربوطة كليست لوجوده كال شيء لعدـ تتوقف
أال لو ا٣بلق كاألمر تبارؾ هللا رب ﴿قولو تعأب  هعأب ابلربوبية، كنظّب فراده تيقتضي إ

 لو ابلعبودية نفسو على فأقر اب٢بجة تعأب عيسى عليو السبلـ أنطقكقد  ﴾العا٤بْب
 إسرائيل لبِب ليقاؿ ﴾نبيا كجعلِب الكتاب آات٘ب هللا عبد إ٘ب﴿ قاؿ حٌب كجل عز

 عبد إ٘ب قاؿ﴿ هلل العبودية إقرار األكٔب العبارة كمفاد...ابن مرٙب إ٥بية ُب قولكم بطل
 آات٘ب﴿ الثانية العبارة كمفاد الباطل، عليو كيتقٌولوا ابلعبادة يشركوه لكيبل ﴾هللا

 الكتاب بعلم إال يتأتى ال ا٢بكم كمفهـو هلل، ا٢بىكىمية إقرار ﴾نبيا كجعلِب الكتاب
تغلوا ُب دينكم غّب ا٢بق كال قل اي أىل الكتاب ال ﴿كقد أشارت اآلية  .كالنبوة

إٔب هني  ﴾تتبعوا أىواء قـو قد ضلوا من قبل كأضلوا كثّبا كضلوا عن سواء السبيل
أىل الكتاب ا٢باضرين عن متابعة تعاليم الغيبلة من آابئهم الذين قالوا إف هللا ىو 
ا٤بسيح ابن مرٙب كأنو تعأب اثلث ثبلثة كاتبعوا الشيطاف فضلوا كأضلوا، كسواء 

كالتجسيم الذم لبسوه بشرؾ العبادة  الربوبيةا عنو ىو توحيد لسبيل الذم ضٌلو ا
 ابلعبادة إشراكهم سببدٌلت اآلايت على أف ...ك كاٌدعاء االٙباد كا٢بلوؿكالتشبيو 
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كتلبيسها ابلباطل ألنو  ا٤بسيح بدعوة ا٤بكر ىو ﴾إف هللا ىو ا٤بسيح ابن مرٙب﴿ كقو٥بم
هللا ُب األرض تزكؿ عركش الظا٤بْب كتنقشع  إذا تقرر التوحيد كٙبقق سلطاف

 كتنصلح العآب مصاّب الظلمات كيشرؽ النور كيتحقق العدؿ بْب العباد كتنتظم
. ركل اإلماـ أٞبد اإلفساد كجوه كسائر كالقتل كالغشم الظلمكيتبلشى  األمم حواؿأ

لدجاؿ خارج كىو أعور إف ا»كاف يقوؿ3   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن ٠برة بن جندب3 أف نيب هللا 
عْب الشماؿ عليها ظفرة غليظة، كإنو يربئ األكمو كاألبرص كٰبيي ا٤بوتى، كيقوؿ 
للناس3 أان ربكم، فمن قاؿ3 أنت ريب فقد فًب، كمن قاؿ3 ريب هللا حٌب ٲبوت فقد 
عصم من فتنتو كال فتنة بعده عليو كال عذاب، فيلبث ُب األرض ما شاء هللا، ٍب 

صلى هللا عليو رٙب عليهما السبلـ من قبل ا٤بغرب مصدقان ٗبحمد ٯبيء عيسى ابن م
كركل أبو داكد عن  «كعلى ملتو، فيقتل الدجاؿ ٍب إ٭با ىو قياـ الساعة كآلو كسلم

كإنو انزؿ فإذا  -يعِب عيسى  - ليس بيِب كبينو نيب»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأيب ىريرة3 أف النيب 
رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إٔب ا٢بمرة كالبياض بْب ٩بيصَّرتْب كأف رأسو يقطر كإف ٓب 

فيدؽ الصليب كيقتل ا٣بنزير كيضع ا١بزية  فيقاتل الناس على اإلسبلـيصبو بلل، 
كيهلك هللا ُب زمانو ا٤بلل كلها إال اإلسبلـ كيهلك ا٤بسيح الدجاؿ فيمكث ُب 

كُب سنن أيب داكد عن عمراف  «ة ٍب يتوَب فيصلي عليو ا٤بسلموفاألرض أربعْب سن
ال تزاؿ طائفة من أمٍب يقاتلوف على ا٢بق ظاىرين على من »بن حصْب مرفوعان3 

كُب صحيح اإلماـ مسلم عن سعد بن  «حٌب يقاتل آخرىم ا٤بسيح الدجاؿ انكأىم
زاؿ أىل الغرب ظاىرين على ا٢بق حٌب ال ي»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأيب كقاص قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 

 قاؿ معاذ بن جبل3 «أىل ا٤بغرب» ككقع ُب بعض طرؽ ا٢بديث3 «تقـو الساعة
إذا فسد أىل الشاـ فبل خّب »3 مرفوعان  قرة عن الَبمذم كركلكىم أىل الشاـ. 

 «الساعة تقـو حٌب خذ٥بم من يضرىم ال منصورين أمٍب من طائفة تزاؿ الفيكم، 
 ٫بو بيده ك٫با «ىاىنا»3 قاؿ أتمر٘ب؟ أين هللا رسوؿ اي3 حيدة بن معاكية قاؿ

صلى هللا عليو  هللا نيب ٠بعت3 قاؿ عمرك بن هللا عبد عنكركل الطربا٘ب  .الشاـ
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 فأتبعتو رأسي ٙبت من احتمل الكتاب عمود رأيت انئم أان بينا»3 يقوؿ كآلو كسلم
 «ابلشاـ الفًب كانت إذا اإلٲباف كإف أال الشاـ، إٔب بو عمد قد ىو فإذا بصرم
صلى هللا عليو  النيب عن حوالة بن هللا عبد عنكُب مسند الشاميْب  .مرات ثبلث

 كهللا - ابلعراؽ كجند ابليمن كجند ابلشاـ جند ،أجناد تكوف»3 قاؿ كآلو كسلم
 فليستق بيمنو فعليو كره فمن - مرات ثبلث - ابلشاـ فعليكم - بدأ أبيها أعلم
كُب ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب من  «كأىلو ابلشاـ ٕب تكفل قد هللا فإف غدره من

ال تربح عصابة من أمٍب يقاتلوف على »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحديث معاكية أف رسوؿ هللا 
ٍب « ا٢بق ظاىرين ال يبالوف من خذ٥بم كال من خالفهم حٌب أيٌب أمر هللا على ذلك

كجاعل اي عيسى إ٘ب متوفيك كرافعك إٕب كمطهرؾ من الذين كفركا ﴿نزع هبذه اآلية 
كقد ذكر سبحانو ُب سورة يونس . ﴾الذين اتبعوؾ فوؽ الذين كفركا إٔب يـو القيامة

أال إف أكلياء هللا ال خوؼ عليهم ﴿حاؿ الفريقْب ٍب ثُب إبظهار نصرتو ألكليائو فقاؿ 
3 ا٢بواريوف قاؿ3 قاؿ كىب عن حاًب أيب كابن الزىد ُب أٞبد خرجأ ﴾كال ىم ٰبزنوف

 عليو عيسى قاؿ ؟ٰبزنوف ىم كال عليهم خوؼ ال الذين هللا أكلياء من عيسى اي
 إٔب نظركا كالذين ظاىرىا إٔب الناس نظر حْب الدنيا ابطن إٔب نظركا الذين3 السبلـ

 ما كتركوا ٲبيتهم أف ٱبشوف ما منها كأماتوا عاجلها إٔب الناس نظر حْب الدنيا آجل
 ٗبا كفرحهم فواات إايىا كذكرىم استقبلال منها استكثارىم فصار سيَبكهم أف علموا
 ا٢بق بغّب رفعتها من عارضهم كما رفضوه انئلها من عارضهم كما حزان منها أصابوا
 كماتت يعمركهنا فليس بينهم كخربت ٯبددكهنا فليس عندىم الدنيا خلقت كضعوه

 يبقى ما هبا فيشَبكف كيبيعوهنا آخرهتم هبا فيبنوف يهدموهنا ٰببوهنا فليس صدكرىم ُب
 كنظركا ا٤برٕبْب ىم ببيعها فكانوا كابعوىا الفرحْب ىم برفضها فكانوا كيرفضوهنا ٥بم
 ٰببوف ا٢بياة ذكر كتركوا ا٤بوت ذكر حبوافأ ا٤بثبلت فيهم خلت قد صرعى أىلها إٔب
 !العجيب ا٣برب كعندىم !عجيب خرب ٥بم بو كيضيئوف بنوره كيستضيئوف تعأب هللا
 لمواعى  كبو الكتاب لمعي  كهبم نطقوا كبو الكتاب نطق كهبم قاموا كبو الكتاب قاـ هبم
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. ٰبذركف ما دكف خوفان  كال يرجوف ما دكف أما٘ب كال انلوا ما مع انئبلن  يركف كليس
كصية ا٤بسيح لبِب إسرائيل ُب آايت بينات ذيٌلها بقولو ذكر تعأب ُب سورة مرٙب ك 
كا١بملة عطفه على قولو  ﴾كأفٌ ﴿كقيرئ بفتح ا٥بمزة  ﴾كإف هللا ريب كربكم فاعبدكه﴿
ذلك عيسى ابن مرٙب قوؿ ا٢بق الذم فيو ٲبَبكف، ما كاف هلل أف يتخذ من كلد ﴿

للداللة على أف القضية الٍب  ﴾سبحانو إذا قضى أمرا فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف
دعاىم إٔب إفراد  لولد هلل ىي أف ا٤بسيحٞبلتهم على ىذا ا٢باؿ الفظيع ُب نسبتهم ا

فأخربىم تعأب  ر تكوينو ذريعة إٔب تركيج ابطلهمفاٚبذكا من أم الربوبيةأللوىية ك هللا اب
خلقو من تراب ٍب قاؿ لو   إف مثل عيسى عند هللا كمثل آدـ﴿أف مثلو كمثل آدـ 

 عليو صلى هللاكىذا أمر ألمتو  ﴾ف، ا٢بق من ربك فبل تكن من ا٤بمَبينكن فيكو 
 كإف اعتقدكه من أمر ا٤بسيح فيما أم فبل تكن أيها ا٤بؤمن من الشاكْب كآلو كسلم

 الناس أفطن كأنت ذلك ُب حاربتهم كإذا خبلفو يوىم ٤با كإظهارىم لو إخفاؤىم زاد
كهللا  -كا٤بقصود من الكبلـ ! الكتماف ُب اجتهدكا كإف قلناه ما ٙبققت كأعرفهم

توحيد الىو اإلعبلـ إبنكارىم ٥بذه ا٤بعجزة كتلبيسهم ا٢بق ابلباطل كتبديلهم  -أعلم 
أفغّب دين هللا ﴿كما أيٌب بقولو  ﴾إف هللا ريب كربكم فاعبدكه﴿الذم تقدـ بقولو 

كدت طائفة ﴿كما بينهما استدالؿ على طريقة أىل الكتاب ُب اإلضبلؿ  ﴾يبغوف
فالكبلـ ينتقل منو إٔب الزمو كىو توبيخ الذين  ﴾من أىل الكتاب لو يضلونكم

 كا٢بلوؿ التجسيد بعقيدة رسالتو يبدلوا أف مرٙب ابن ا٤بسيح تكوين أمر من جعلوا
كإف هللا ريب كربكم ﴿الربوبية األلوىية ك كا٤بسيح يعلل القوؿ بتوحيد ...كالتثليث
كال نفهم ىذا التعليل إال حْب ندرؾ معُب العبادة الٍب ٱبص هبا هللا  ﴾فاعبدكه

متفرعة عن ا١بملة األكٔب على كجو تكميل التعليل لؤلمر  ﴾فاعبدكه﴿كحده، كٝبلة 
الربوبية لغّب األلوىية ك بعبادتو دكف غّبه، إذ ال ٲبكن ٙبقيق توحيد العبادة إذا كانت 

ن الدليل، كا٤بعُب3 هللا ريب ال غّبه، كىذا إعبلف موقع النتيجة م كموقع العبارةهللا، 
الربوبية األلوىية ك ٕبقيقة الوحدانية، كقد كقع األمر ابلعبادة مرتٌبان على ذكر كصف 
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 اآلية ُب كقع كماالربوبية  األلوىية ك فدٌؿ على أنو إ٭با تلزمنا عبادتو لكونو صاحب 
 أم ىذا بقولو كاإلشارة ﴾إف هللا ريب كربكم فاعبدكه ىذا صرط مستقيم﴿ األخرل

كما حكى تعأب  النجاة إٔب كمعتقده بقائلو يفضي الذم ا٤بستقيم الطريق ىو القوؿ
 .﴾إف ا٢بكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال إايه﴿قوؿ يوسف عليو السبلـ 

إظهار العبودية هلل  ﴾ريب﴿مفاد قولو  ﴾إف هللا ريب كربكم فاعبدكه ىذا صرط مستقيم﴿
لكيبل يشركوه ابلعبادة كٯبعلوه مربوابن كيتقٌولوا عليو الباطل فيقولوف3 ىو هللا كابن هللا 

٤بٌا  إظهار ا٢بىكىمية هلل لكيبل يشركوا ُب ا٢بكم، ك  ﴾كربكم﴿كاثلث ثبلثة، كمفاد قولو 
لة على ليو كاف آية داإتو كدعوا الناس ٩با أٝبع الرسل على حقي توحيدذلك الكاف 

كاالىتداء للطريق ا٤بستقيم عمن نشأ بْب قـو غّبكا  الوحدانيةرسالتو، إذ أف بياف 
كٓب يكن ٩بن تعلم من بقااي أخبارىم  ،دينهم كحرفوا كتب هللا ا٤بنزلة كقتلوا أنبياءىم

صلى من أعظم ا٤بعجزات. ركل اإلماـ مسلم عن عبد هللا بن قيس قاؿ رسوؿ هللا 
ما أحد أصرب على أذل يسمعو من هللا تعأب إهنم ٯبعلوف لو » 3هللا عليو كآلو كسلم

ركل الشيخاف عن ك  «ندان كٯبعلوف لو كلدان كىو مع ذلك يرزقهم كيعافيهم كيعطيهم
عمرك بن شرحبيل قاؿ3 قاؿ عبد هللا3 قاؿ رجل اي رسوؿ هللا3 أم الذنب أكرب عند 

ركوف قد أصيبوا ابلعمى عن كىؤالء ا٤بش. «أف تدعو هلل ندان كىو خلقك»هللا؟ قاؿ3 
كعبادة هللا كحده ُب التاريخ البشرم كلو،  ﴾اعبدكا هللا ريب كربكم﴿ فهم دعوة ا٤بسيح

قامت على حقائق أساسية كاحدة3 ىي ا٢بكم هلل كحده ببل شريك، كالسلطاف لو 
كحده ببل منازع، كالتلقي عن رسل هللا كحدىم، كالبشرية ال تبلغ مستول الكرامة 

ال تتحقق  الذم يريده هللا لئلنساف إال أبف يعـز البشر أف يعبدكا هللا كحده، كالعبادة
معاذان هنع هللا يضر إٔب اليمن قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكلذلك ٤با بعث رسوؿ هللا  ،يةلوحدانإال إذا عيرفت ا

عبادة هللا فإذا عرفوا  إنك تقدـ على قـو أىل كتاب فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو»
سورة يس  ا٢بديث. كىذه الرسالة ٞبلها ا٤برسلوف كما كردت ُب «فأخربىم... هللا
كقد بيٌنها ا٤بؤب سبحانو  ﴾كاضرب ٥بم مثبلن أصحاب القرية إذ جاءىا ا٤برسلوف﴿
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على لساف رجل جاء من أقصى ا٤بدينة إشارة إٔب أف ا٢بنيفية ُب أىل ربض ا٤بدينة 
إذ أف قلب ا٤بدينة ىو مسكن حكامها كأحبارىا كىم أبعد عن ا٢بنيفية كالنظر ُب 
صحة دعوة الرسل، كعامة سكاهنا تبع لعظمائها لتعلقهم هبم كخشيتهم أبسهم 

الذم فطر٘ب  أعبدكما ٕب ال ﴿ؼ ا٤بدينة فهم أقرب إٔب الفطرة ٖببلؼ سكاف أطرا
إف يردف الرٞبن بضر ال تغن عِب شفاعتهم شيئان  آ٥بةكإليو ترجعوف، ءأٚبذ من دكنو 

ل ىذا الرجل كمث ﴾فا٠بعوف بربكمكال ينقذكف، إ٘ب إذان لفي ضبلؿ مبْب، إ٘ب آمنت 
لناس بسيدان عيسى عليو الذم ىو أشبو اعركة بن مسعود الثقفي الصاّب كمثل 

 سنة ا٢بج الناس أتى ٤با3 قاؿ الزبّب بن عركة عنركل الطربا٘ب كا٢باكم  السبلـ فقد
 فاستأذف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على شعبة بن ا٤بغّبة عم الثقفي مسعود بن عركة قدـ تسع

 «يقتلوؾ أف أخاؼ إ٘ب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ قومو إٔب يرجع أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 مسلمان  قومو إٔب فرجع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لو فأذف أيقظو٘ب انئمان  كجدك٘ب لو3 قاؿ

 يكن ٓب ما كأ٠بعوه كعصوه فاهتموه اإلسبلـ إٔب فدعاىم ثقيف فجاءتو عشاء فقدـ
 فأذف داره ُب عركة قاـ الفجر كطلع أسحركا إذا حٌب عنده من خرجوا ٍب ٰبتسب
 مثل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ فقتلو بسهم ثقيف من رجل فرماه كتشهد ابلصبلة

كركل ابن جرير عن قتادة  «فقتلوه تعأب هللا إٔب قومو دعا ايسْب صاحب مثل عركة
 مدينة أنطاكية إٔب ا٢بواريْب من رجلْب بعث مرٙب ابن عيسى أف لنا ذكر3 قاؿ

كاسطة ًعقد يس كعليها  ةكقصة أصحاب القري. بثالث فأعزٮبا فكذبوٮبا ابلرـك
مسند الشهاب كيس قلب القرآف كما جاء ُب بل ىي قلب يس،  آايهتا مدار

 بقراءهتا لو كتب يس قرأ فمن يس القرآف قلب كإف قلبان  شيء لكل إف» مرفوعان3
 .«مرار عشر القرآف قراءة

 السابق ا٤بذكور إٔب عائد الضمّب ﴾يستكربكف هللا إال إلو ال ٥بم قيل إذا كانوا إهنم﴿
، كالكبلـ ا٢بكم ُب هللا مع" الذين اٚبذكا مردة الشياطْب آ٥بة جملرمْبكىو قولو "اب

 أهنم أخرب ك٤با ﴾ما لكم ال تناصركف﴿إٔب قولو  ﴾إف إ٥بكم لواحد﴿ متصل بقولو تعأب
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 يرضاه ال ٗبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو ُب تكلموا أبهنم اإلخبار أتبعو ،اإللو توحيد على استكربكا
 فإف ابطل كبلمو أف بذلك مرادىمك  ﴾كيقولوف أئنا لتاركوا آ٥بتنا لشاعر ٦بنوف﴿ فقاؿ
 الكتاب أىل ٙبريف ا٤بسلم يعلم كحٌب كٚبليط! ككذب غلو الشاعر كبلـ أكثر

 نفي هللا إال إلو ال3 فقولك3 النجدية األجوبة ُب جاء بعض ما نورد اإل٥بية لتوحيد
 كالسيد الشيخ3 زماننا ُب اإللو فمعُب كحده هلل كتثبتها كلها األلوىية فتنفي كإثبات
 يدفعوف أك منفعة ٯبلبوف أهنم فيهم يعتقد ٩بن سر3 غّبٮبا أك فيهما يقاؿ الذم
 .هللا دكف من إ٥با اٚبذه فقد غّبه أك كاف نبيا غّبىم أك ىؤالء ُب اعتقد فمن مضرة
 كتوحيد الربوبية توحيد بْب الفرؽ إيش3 لك قيل فإذا3 الرابعة الرسالة ُب كجاء

 كإنزاؿ كاإلماتة كاإلحياء كالرزؽ ا٣بلق مثل الرب فعل الربوبية توحيد3 فقل األلوىية؟
 الدعاء مثل العبد أيها فعلك اإللوىية كتوحيد األمور، كتدبّب النبات كإنبات ا٤بطر

 من ذلك كغّب كاالستغاثة كالنذر كالرىبة كالرغبة كاإلانبة كالتوكل كالرجاء كا٣بوؼ
 ٓب الربوبية بتوحيد إقرارىم أف كعرفتكجاء ُب األجوبة النجدية3  .العبادة أنواع

 شفاعتهم يريدكف كاألكلياء كاألنبياء ا٤ببلئكة قصدىم كأف اإلسبلـ ُب يدخلهم
 التوحيد حينئذ عرفت كأموا٥بم دماءىم أحل الذم ىو هبم تعأب هللا إٔب كالتقرب

3 قولك معُب ىو التوحيد كىذا ا٤بشركوف بو اإلقرار عن كأىب الرسل إليو دعت الذم
 عندان الظاىر بل3 آخر موضع ُب واليقول كاكعاد واغزل ما وانقض ٍب !هللا إال إلو ال

 أىل مكث أنو كلو ىذا قبل بل الزماف ذلك من أعظم اليـو شركهم أف غّبان كعند
 مع فدعوىم الصا٢بْب ُب الغلو فيهم حدث حٌب التوحيد على قركف عشرة األرض

 قص ما فتأمل التوحيد إٔب يدعوىم السبلـ عليو نوحا إليهم هللا فبعث فكفركا هللا
 ٓب ألهنم هلل العبادة إخبلص إٔب دعاىم أنو3 ىود عن هللا ذكر ما ككذلك عنهم هللا

 فقد كإال التوحيد إخبلص إٔب قومو دعا إبراىيم ككذلك العبادة أصل ُب ينازعوه
 فهو األلوىية، توحيد كىو3 الثا٘ب كاألصل3 ا٤بفيدة الرسالة ُب كجاء !ابإل٥بية هلل أقركا

 كالدعاء العباد أبفعاؿ هللا توحيد3 كىو كحديثو، الدىر قدٙب ُب النزاع فيو كقع الذم
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 كالرغبة كالذبح كالنذر كاإلانبة كاحملبة كاالستعاذة كاالستعانة كا٣بشية كا٣بوؼ كالرجاء
3 الشيخ آؿ الرٞبن عبد بن اللطيف عبد كقاؿ .كالتعظيم كالتذلل كا٣بشوع كالرىبة

 كىو التوحيد عرفوا فما ابتداء كالعرب قريش مشركوا جحده الذم اإل٥بية توحيد كأما
 األكرب الشرؾ ُب األكثر كقع فلهذا آخرىم إٔب أك٥بم من الرسل إليو دعت الذم
 ُب هبم كاالستغاثة كالرىبات الرغبات ُب األموات بدعوهتم التوحيد ٥بذا ا٤بناُب

 الذم الدين ىو الذم اإلخبلص عرفوا كال الشرؾ ىذا العلماء ينكر ٓب فإذا ا٤بهمات
 كا١بم الكثّب ا٣بلق ذلك على كتبعهم الشرؾ ُب كقعوا كا٤برسلْب لؤلنبياء هللا شرعو
 من اب٤بتشابو يتكلموف! ا٢بق مقاكمة ُب ا٤بضلْب األئمة أسلوب كىذا .انتهى .الغفّب

. ا٤بقت استحقاؽ من ابهلل نعوذ عليهم، يشبهوف ٗبا الناس جهاؿ كٱبدعوف الكبلـ
 الصحيح، ا٤بفهـو كفق اإل٥بية بتوحيد التكذيب حد عند يقفوف ال الكتاب أىل إف
 كفقو على يصوغ الذم التوحيد ىذا عن الناس إضبلؿ إٔب يسعوف كذلك ىم إ٭با

 اي﴿ فقاؿ األلوىية كحدة على الدالة ابآلايت بكفرىم ا٢بق أخرب كقد، البشر حياة
 من التنزيل ُب كقع ما عامة القبيل ىذا كمن ﴾هللا آبايت تكفركف ٓب الكتاب أىل
 كالذين كفركا﴿ كقولو سبحانو ﴾هللا آبايت ككفرىم ميثاقهم نقضهم فبما﴿ تعأب قولو

فمن أظلم ٩بن كذب آبايت هللا ﴿عز كجل  كقولو ﴾آبايت هللا أكلئك ىم ا٣باسركف
ٍب كاف ﴿ ا٢بق عن استهزائهمككشف . النظائر من ذلك غّب إٔب ﴾كصدؼ عنها
 كأخرب ﴾وفئبوا آبايت هللا ككانوا هبا يستهز السوآل أف كذ أساؤكاعاقبة الذين 

 ٍب األلوىية كحدة على الدالة ابآلايت كفرىم بسبب ا٥بداية حرماهنم عن سبحانو
 ك٥بم هللا يهديهم ال هللا آبايت يؤمنوف ال الذين إف﴿ الكذب افَبائهم بذكر أردؼ
كا٤بفسد العليم غايتو  ﴾هللا آبايت يؤمنوف ال الذين الكذب يفَبم إ٭با أليم، عذاب

ليحل  نور الوحدانية كدالئلهاأف ٲبحو العقيدة من أذىاف ا٤بسلمْب كأف ينتزع منهم 
 اإل٢باد. ٧بلها
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وما من إله إال  الفصل الثالث:
 إله واحد

لقد كفر الذين قالوا إف هللا اثلث ثبلثة كما من إلو إال إلو كاحد كإف ٓب ينتهوا عما ﴿
بٌْب تعأب ُب اآلية احملكية آنفان  ٤بٌا ﴾يقولوف ليمسن الذين كفركا منهم عذاب أليم

ٙبريف أىل الكتاب توحيد الربوبية ككتماهنم حقيقتها كجدا٥بم ُب دعوة منقذىم 
أردؼ ببياف جدا٥بم كٙبريفهم توحيد اإل٥بية  ﴾اعبدكا هللا ريب كربكم﴿ا٤بسيح 

كتوحيد اإل٥بية ىو األصل الذم  ﴾كما من إلو إال إلو كاحد﴿ فقاؿ ككتماهنم حقيقتها
كقاؿ  ﴾إنِب أان هللا ال إلو إال أان فاعبد٘ب﴿يتفرع عنو توحيد العبادة كما حكى تعأب 

 ﴾كما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أان فاعبدكف﴿سبحانو 
فمن كاف يرجوا  كاحد إلو إ٥بكم أ٭با إٕب يوحى مثلكم بشر أان إ٭با قل﴿كقاؿ تعأب 

 فرادإ إٕبَّ  فيما أكحي أم ﴾لقاء ربو فليعمل عمبل صا٢با كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا
كسوؽ . ابلعبادة اإلشراؾ عن النهيفرٌع عليو االشتغاؿ ابلعمل الصاّب ك ك  هللا ابإل٥بية

عقيدة التثليث للداللة على أف إنكارىم دعوة ا٢بق كمعارضتهم توحيد اإل٥بية ىو 
ن ا٤بسيح ذريعة إٔب ٞبلهم على ىذه ا٤بقالة العظيمة، فاٚبذكا من أمر تكويالذم 

كهلل در األبوصّبم توحيد الربوبية كاأللوىية بشرؾ العبادة!  كتلبيستركيج ابطلهم 
 حيث يقوؿ3

كنػػػػا أىل الكتابىْب من أيػ ... ف أتػػػػػػػػػػػػػاكػػػػم تثليثكم كالبىداءي   خربًٌ

 ػػػػى ابلعقيدتْب كتابه ... كاعتقاد ال نص فيػػػػػػػو اٌدعاءي ما أتػػػػػػػػػػػػػػ

 كالدعاكىل ما ٓب تقيموا عليها ... بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أبناؤىا أدعياءي 

 ليت شعرم ذكر الثبلثة كالوا ... حد نقصه ُب عدٌكم أـ ٭باءي 
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 ػػػػػاء كاألبنػػػػػػػػػػاءي كيف كٌحدًب إ٥بػػػػػػػان نفى التو ... حيد عنو اآلبػػػػ

 أإلو مركػػػػػػػػػػػب ما سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعنا ... إبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أجػػػػػػػزاءي 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى األنصباءي  لػ ... ؾ فهبٌل ٛبى
ي
 أًلكلو منهمي نصيبه مػػػػػن ا٤ب

 هبا ًشػػػػػػركة األبػ ... داف أـ ىػػم لبعضهم كفبلءي أـ ىمي حللوا 

 أتراىػػػػػػػػػػم ٢بػػػػػػػػػػػػاجة كاضطرار ... خلطوىا كما بغىػػػى ا٣بلػطاءي 

 إف قػػػػوالن أطلقتموه علػى اللػ ... ق تعػػػػػأب ذكران لىقػػػوؿه ىػػراءي 

كعقيدة التثليث ىذه ٓب تكن ُب زمن ا٤بسيح البتة كإ٭با شرعها الذين جاؤكا من بعده 
اتٌباعان ألىوائهم كٚبديران ألتباعهم كسيٌلمان حملاٌدة رهٌبم، كقد كيصف ا٤بسيح ُب اإل٪بيل 
بثبلث صفات3 صفة الرسالة أم أنو رسوؿ هللا، كأنو كلمة هللا، كأنو ركح هللا، 

ذه العبارات كتسٌرب الضبلؿ إليهم ك٘باكزكا ا٢بٌد فجعلوا الرسالة فأساؤكا الفهم ُب ى
البنٌوة، كجعلوا الكلمة اٙباد البلىوت بعيسى، كجعلوا معُب الركح على ما بو 
تكونت حقيقة ا٤بسيح ُب بطن مرٙب من نٍفس البلىوت، كقالوا3 ىو جوىر كاحد 

األقنـو الثا٘ب أقنـو العلم كثبلثة أقانيم، فاألقنـو األكؿ أقنـو الذات كىو اآلب، ك 
كىو االبن، كاألقنـو الثالث أقنـو الركح القدس كىو صفة ا٢بياة، كىذا أصل 
التثليث عندىم كعنو تفرعت ا٤بذاىب الثبلثة ا٤بشار إليها ُب اآلية...كقد حكى 

أنو  ﴾كلمتو﴿القرآف أف ا٤بسيح رسوؿ هللا ككلمتو ألقاىا إٔب مرٙب كركح منو، كمعُب 
الٍب ألقاىا هللا  (كن)هللا، كالكلمة ىي التكوين ا٤بعرٌب عنو ُب االصطبلح بػ أثر كلمة

إٔب مرٙب، كنيسبت الركح إٔب هللا ألهنا كصلت إٔب مرٙب بدكف تكٌوف ُب نطفة، كقد 
أتٌكؿ القـو ىذه العبارات كحرٌفوىا كبٌثوا ا٣ببلؼ ُب شرؾ العبادات كأقاموا حكمهم 

 شهد من»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن عنو هللا رضي عبادة عنركل الشيخاف على ذلك. 
 هللا عبد عيسى كأف كرسولو عبده دمحما كأف لو شريك ال كحده هللا إال إلو ال أف
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 ا١بنة هللا أدخلو حق، كالنار حق كا١بنة منو كركح مرٙب إٔب ألقاىا ككلمتو كرسولو
أبطل تعأب الشرؾ كلو كأثبت التوحيد على كجو  ٤بٌاك  «العمل من كاف ما على

عاـ، أتبع ذلك ٚبصيص ما كفر بو ا٤بخاطبوف ابإلبطاؿ فقاؿ سبحانو على كجو 
ما ا٤بسيح ﴿ا٢بصر ُب الرسلية ردان على من حرَّؼ ا٢بىكىمية كاعتقد ُب ا٤بسيح اإل٥بية 
الطعاـ انظر  ابن مرٙب إال رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل كأمو صديقة كاان أيكبلف 

اء أم ما ىو إال رسوؿ كالرسل قبلو ج ﴾كيف نبْب ٥بم اآلايت ٍب انظر أٗب يؤفكوف
، كأرسل لتقرير حكم هللا كجاء آبية عظيمة دالة على توحيدالٗبا جاءت بو من 

توحيد هللا كإفراده ابلسلطة العليا كالطاعة ا٤بطلقة، كالكبلـ مسوؽ للرد على الذين 
كزعموا أف الكفار على زمنو أقركا توحيد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأنكركا رسالة دمحم أنكركا رسالتو مثلما 

ليس بدعان من الرسل بل جاء ٗبا جاءت بو  رسلكقد بْبَّ القرآف أف سيد الالربوبية! 
 كاإلقرار ابهلل اإلٲباف على ٦بمعوف ككلهم ﴾قل ما كنت بدعا من الرسل﴿الرسل 
 ُب كاحد دين على أبهنم قرٌ ن أم ﴾رسلو من أحد بْب نفرؽ ال﴿ كقولو بربوبيتو
 الرسل، بْب ا٤بفرقْب الكتاب ألىل كٚبطئة للحق ٙبقيقان  هللا توحيد إٔب الدعوة
أظهر تعأب رسالة ا٤بسيح، أردؼ  ٤بٌا. ك ابلرسل كفرىم على متفرع ابلكتب ككفرىم

إبيضاح سبيل اجملرمْب ُب ا٤بكابرة كقلب ا٢بقائق كصرفها عن جهة الصواب، كبٌْب 
أف أكل الطعاـ مسألة كاقعية ُب حياة ا٤بسيح كأمو الصديقة كىي دليل على بشرية 
ا٤بسيح كأمو، فأكل الطعاـ تلبية ٢باجة جسدية ال مراء فيها كال يكوف إ٥بان من 

اج إٔب الطعاـ ليعيش، كنظران لوضوح ىذا ا٤بنطق الواقعي كنصاعتو الٍب ال ٯبادؿ ٰبت
فيها عاقل فإنو يعقب عليو إبنكار موقفهم الذم ساقهم إٔب منازعة سلطاف هللا 

كقد   ﴾انظر كيف نبْب ٥بم اآلايت﴿كالتعجيب من انصرافهم عن ذلك ا٤بنطق البٌْب 
ابلنظر الختبلؼ ا٤بتعلق ألف األكؿ3 أثر  ﴾فٍب انظر أٗب يؤفكو ﴿كرر األمر ُب قولو 

ابلنظر ُب كونو تعأب أكضح ٥بم اآلايت كبينها ٕبيث ال يقع معها لبس، كاألمر 
الثا٘ب3 ىو ابلنظر ُب كوهنم يصرفوف عن استماع ا٢بق كأتملو كيىقلبوف ما بػيٌْب ٥بم 
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أنو إٔب الضد منو كىذاف أمرا تعجيب! كدخلت ٍب لَباخي ما بْب العجبْب كك
يقتضي العجب من توضيح اآلايت كتبيينها، ٍب ينظر ُب حاؿ من بػيٌينت لو فّبل 
إعراضهم عن اآلايت أعجب من توضيحها ألنو يلـز من تبيينها تبينها ٥بم كالرجوع 

 لرتبة الصبلحية عن ا٤بسيح كأمو تعأب فىنى  ٤بٌاك إليها، فكوهنم أفكوا عنها أعجب! 
قل أتعبدكف من دكف ﴿ فقاؿ الصفات حيث من ذلك نفي أتبعها للذات، اإل٥بية

قاؿ صاحب إرشاد العقل السليم إٔب مزااي  ﴾ ما ال ٲبلك لكم ضرا كال نفعاهللا
 من كلمة على كإيثاره السبلـ عليو عيسى عن عبارة ا٤بوصوؿالكتاب الكرٙب3 

 ُب السبلـ عليو انتظامو ببياف رأسان  األلوىية من ٗبعزؿ كونو من ا٤براد ىو ما لتحقيق
 ٲبلك كاف كإف السبلـ عليو كىو أصبلن  شيء على ٥با قدرة ال الٍب األشياء سلك
 الَبقي ا٤براد يكوف أف ٲبكنك  . اىػ.ذاتو من ٲبلكو ال لكنو إايه تعأب بتمليكو ذلك
كهللا  إبليس كجنوده عبادة على توبيخهم إٔب ا٤بسيح كأمو عبادة على همتوبيخ من

 أدٗب كألف النفع ٙبرم من أىم عنو التحرز ألف النفع على الضر كتقدٙب ،أعلم
 ُب جاء ما أكثر أف النيسابورم كذكر ا٣بّب، جلب ٍب الشر دفع التأثّب درجات
 ألف األصل كىو النفع على الضر لفظ تقدٙب معان  كالنفع ابلضر يؤتى إذ القرآف
 إٔب يشّب كما ثوابو ُب طمعان  يعبده ٍب أكالن  عقابو من خوفان  معبوده يعبد إ٭با العابد
 كاف الضر على النفع تقدـ كحيث ﴾يدعوف رهبم خوفا كطمعا﴿ تعأب قولو ذلك
 ا٥بداية لفظ تقدـ حيث سورة األعراؼ ُب كما نفع معُب تضمن لفظ لسبق ذلك
من يهد هللا فهو ا٤بهتدم كمن يضلل فأكلئك ىم ﴿ تعأب قولو ُب الضبلؿ على

نفع.  كىو ﴾طوعا ككرىا﴿ سبحانو قولو ُب الطوع ذكر تقدـ الرعد كُب ﴾ا٣باسركف
 مؤكد أتعبدكف فاعل من حاؿ ﴾كهللا ىو السميع العليم﴿ تعأب كقولوانتهى. 
 تعأب ابهلل تشركوف أم الواك ىو كالرابط كالتبكيت لئللزاـ كمقرر كالتوبيخ لئلنكار

 ا٤بختص ىو تعأب هللا أف كا٢باؿ كنفعكم ضركم من شيء على يقدر ال ما
 من عليو أنتم ما ٝبلتها من الٍب كا٤بعلومات ا٤بسموعات ٔبميع التامة ابإلحاطة
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 ٝبيع على باىرةال كابلقدرة السيئة كاألعماؿ الزائغة كالعقائد الباطلة األقواؿ
 .كاآلخرة الدنيا ُب كمنافعكم مضاركم ٝبلتها من الٍب ا٤بقدكرات
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فلما جاءهم  الفصل الرابع:
 مبين بالبينات قالوا هذا سحر

ابن مرٙب اي بِب إسرائيل إ٘ب رسوؿ هللا إليكم مصدقا ٤با بْب يدم  عيسىكإذ قاؿ ﴿
فلما جاءىم ابلبينات قالوا ىذا  أٞبدكمبشرا برسوؿ أيٌب من بعدم ا٠بو  التوراةمن 

 كتتضمناآلية تتضمن رسالة التوحيد ُب التوراة كاإل٪بيل كالقرآف،  ﴾سحر مبْب
 أف ككبلـ عيسى صريح ُب ،كمعانيو خصائصو أخص ُب إليو ديعيوا الذم اإلسبلـ

 ألف تصديقو إٔب الدكاعي من كىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالبشارة أبٞبد  ابلتوراة التصديق دينو
 للتوراة تصديقي حاؿ ُب إليكم أيرسلت أم التوراة ُب كاقعة السبلـ عليو بو بشارتو

 هللا بكتب التصديق ديِب أف أم بعدم ا٠بو أٞبد من أيٌب برسوؿ بشارٌب حاؿ كُب
 قومو ربشَّ  نيب كل3 قدس سره القشّبماإلماـ  قاؿأتخر،  نكم ـتقد نم كأنبيائو

صلى هللا  نبينا قبل نيب خرآ ألنو ا٤بوضع ىذا ُب ابلذكر عيسى هللا كأفرد V بنبينا
 حٌب كاحد بعد كاحدان  األنبياء ٝبيع عمت بو البشارة أف فبٌْب  عليو كآلو كسلم

3 كأربعْب أربعة مزمور من السبلـ عليو داكد زبور كُب .السبلـ عليو عيسى إٔب انتهى
 ا١ببار أيها تقلد األبد، إٔب هللا ابركك ىذا أجل من شفتيك، من النعمة فاضت»

 األمم كٝبيع مسنونة، كسهامك ٲبينك، هبيبة مقركنة كسنتك شرائعك فإف ابلسيف،
 ىي شفتيو من فاضت الٍب فالنعمة ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حمدٗب يبشر ا٤بزمور فهذا «ٙبتك ٱبركف

 ٯبرب أم الذم "ا١ببار"3 قولو ، كمعُبسنها الٍب كالسنة عليو أنزؿ الذم الكتاب
 كونو إٔب إشارةكُب ا٠بو أٞبد  .جربان  الكفر عن كيصرفهم ا٢بق على ابلسيف ا٣بلق

 إ٪بيل كُب .كٛبامها كاختتامها األمور افتتاح عند مشركع ا٢بمد ألف فاٙبان كخاٛبان 
 كيذكركم شيء كل ييعلمكم فهو3 »عشر الرابع اإلصحاح ُب ا٤بسيح قوؿ يوحنا
 ككل ٥بم بلـالس عليو ا٤بسيح قالو ما كل كيذكرىم هميعلم أم «لكم قلتيو ما بكل

 كىذا دليل ﴾قالوا ىذا سحر مبْبابلبينات  فلما جاءىم﴿ هللا توحيد من بو أمرىم ما
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صلى هللا عليو كآلو  دمحم أك عيسىفلما جاءىم  كا٤بعُب الزيغ إسرائيل بِب إلزاـ على
 كمن ٥با التسليم إال لعاقل يسوغ ال الٍب العظيمة ا٤بعجزات من أم ابلبينات كسلم

 من بو ا٤بأٌب ىذا غّبه كال لتأمل نظرة غّب من ٦بيئها عند ا٤ببْب قالوا الكتاب
 كُب ﴾حر مبْباس﴿األخرل  قراءةال عليو دؿ كما ا٤ببالغة على هبا اآلٌب أك البينات

 القول خبلؽ حضرة من انزؿ البشر طوؽ عن خارج عاينوه ما أبف اعَباؼ ىذا
 اللجوج ا٤بكابر ىو دأب كما العناد ُب ٛباداين  قالوا ٗبا يسمونو كلكنهم كالقدر
 فاٙبان  كونو على الدليل قياـ بعد ابلساحر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كصفوه ٤بٌاك  !احملجوج ا٤بفحم كديدف

كمن أظلم ٩بن افَبل على هللا الكذب كىو ﴿قولو  عليو عطف ،عليهم كخاٛبان  ٥بم
أم ال أحد أظلم من ىؤالء، كإ٭با كانوا أظلم الناس ألهنم  ﴾يدعى إٔب اإلسبلـ

تظاىركا ابإلسبلـ استهزاء ك٠ٌبوا اآلايت كحججها سحران، كظلموا الناس ٕبملهم 
إًل٪بيل كالقرآف! على الشرؾ كظلموىم إبخفاء األخبار الٍب جاءت ُب التوراة كا

كهللا ال يهدم القـو ﴿ كُب قولو، كالتكذيب كاحد كاالهتامات كاحدة فالرسالة كاحدة
أتييس ٥بم من اإًلقبلع عن ىذا الشرؾ، أم أف الذين بلغوا ىذا ا٤ببلغ من  ﴾الظا٤بْب

الشرؾ ال طمع ُب صبلحهم لتمكين الكفًر منهم حٌب خالط سجاايىم...كقد دٌلت 
ابن مرٙب اي بِب إسرائيل إ٘ب رسوؿ هللا إليكم مصدقا ٤با بْب  عيسىكإذ قاؿ ﴿اآلية 

على كحدة رسالة التوراة  ﴾أٞبدكمبشرا برسوؿ أيٌب من بعدم ا٠بو  لتوراةايدم من 
تعأب  قاؿ الدعوة إٔب توحيد رب الربية كاتباع سيد البشرية كماُب  لقرآفكاإل٪بيل كا

اي أىل الكتاب ال تغلوا ُب دينكم كال تقولوا على هللا إال ا٢بق إ٭با ا٤بسيح عيسى ﴿
كقد جاء  ﴾ىا إٔب مرٙب كركح منو فآمنوا ابهلل كرسلوابن مرٙب رسوؿ هللا ككلمتو ألقا
دكف قولو3 كرسولو، رٌدان على أىل الكتاب  ﴾كرسلو﴿التعبّب بصيغة ا١بمع ُب كلمة 

الذين فرَّقوا بْب الرسل، كا٤بعُب3 ال تكفركا بواحد من رسلو كىذا ٗبنزلة االحَباس عن 
ه من الرسل. ركل الشيخاف أف يتوٌىم متوٌىم أف رسالة ا٤بسيح ٚبتلف عن رسالة غّب 

أان أكٔب الناس بعيسى ابن مرٙب ُب الدنيا »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
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 كلهم األنبياء كا٤بعُب أف «كاآلخرة كاألنبياء إخوة لعبلت أمهاهتم شٌب كدينهم كاحد
 ولكن منو، اختصاص ألحد كليس التوحيد، أصوؿ من ألجلو بعثوا فيما متساككف

 ُب ٍب ملتو لقواعد ك٩بهدان  بعثتو قبل بو مبشران  كاف ألنو بعيسى الناس أخص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 أف ٰبتمل كاآلخرة كالدنيا كاحد، فكأهنما لدينو كانصر شريعتو متابع الزماف آخر
 مقواين  انصران  كونو كىو اآلخرة كا٢بالة ،مبشران  كونو كىي األكٔب ا٢بالةهبما  يراد

حْب ٯبمع هللا الرسل فيقوؿ ماذا أجبتم؟  ابآلخرة3  يراد أفٰبتمل ك  بعد نزكلو، لدينو
يـو ٯبمع هللا الرسل فيقوؿ ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت ﴿كما حكى تعأب 

كالغرض ابلسؤاؿ تبكيت كتوبيخ ا٤بكذبْب الذين لبسوا ا٢بق ابلباطل  ﴾عبلـ الغيوب
كتعدَّل طعنهم إٔب جبلؿ هللا ككربايئو ككٍصًفو تعأب ٗبا ال يليق بعاقل أف يصفو بو، 
فالرسل يكلوف األمر إٔب علم هللا كإحاطتو ٗبا كابدكا من ا٤بكذبْب كما أحدثوا 

عضادىم كأجلب ٢بسرهتم كسقوطهم بعدىم، كذلك أعظم على الكفرة كأفٌت ُب أ
ُب أيديهم إذا اجتمع توبيخ اّللَّ كتشكي رسلو عليهم، كا٣بطاب كإف كاف ١بميع 
الرسل إال أف ا٤براد ابن مرٙب حيث عدَّد تعأب نعمو عليو ٕبضرة الرسل كاحدة 

كُب ا٢بديث السابق دليل على   كهللا أعلم. يخ بِب إسرائيلو توبفواحدة، كا٤بقصود من
قبل بعثتو، مؤيدان ٤بضموف رسالتو، ٩بهدان ٢بكمو ُب آخر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بسيح مبشران بو  كوف

 أكمل ىي الٍب احملمدية ا٤برآة ُب الناس يراه، الزماف، اتبعان لشريعتو، انصران لدينو
كالذم نفس »اؿ3 أنو ق ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ مسلم عن أيب ىريرة عن رسوؿ هللا  ركل. ا٤برااي

كٓب يؤمن دمحم بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودم كال نصرا٘ب ٍب ٲبوت 
فهل يرجع أصحاب ميثاؽ الدرعية  «إال كاف من أصحاب النار ابلذم أرسلت بو

؟ ركل أبو نعيم ُب ا٢بلية عن كعب قاؿ3 أكحى هللا تعأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم سيدان إٔب دين 
أبلغ ٝبيع بِب إسرائيل أنو من لقيِب كىو »إٔب موسى عليو السبلـ ُب التوراة3 

جاحد ألٞبد سلطت عليو الزابنية ُب ا٤بوقف كجعلت بيِب كبينو حجاابن ال يرا٘ب كال 
بلئكة فيدخلوه انرم، كتاب يبصره كال شفاعة تنالو كال ملك يرٞبو حٌب تسحبو ا٤ب
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، اي موسى بلًٌغ  اي موسى بلًٌغ بِب إسرائيل أنو من آمن أبٞبد فإنو أكـر ا٣بلق عليَّ
اي موسى بلًٌغ بِب بِب إسرائيل أنو من صدؽ أبٞبد ككتابو نظرت إليو يـو القيامة، 

إسرائيل أنو من رد على أٞبد شيئان ٩با جاء بو كإف كاف حرفان كاحدان أدخلتو النار 
أنزلت عليَّ »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابن أيب شيبة عن مغيث قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا  ركلك « مسحوابن 

توراة ٧بدثة، فيها نور ا٢بكمة كينابيع العلم لتفتح هبا أعينان عميان كقلوابن غلفان كآذانن 
كُب صحيح اإلماـ البخارم عن عبد هللا بن  «صمان، كىي أحدث الكتب ابلرٞبن

اي أيها النيب إان ﴿العاص رضي هللا عنهما3 أف ىذه اآلية الٍب ُب القرآف عمرك بن 
قاؿ ُب التوراة3 اي أيها النيب إان أرسلناؾ شاىدان  ﴾أرسلناؾ شاىدا كمبشرا كنذيرا

كمبشران كحرزان لؤلميْب أنت عبدم كرسوٕب ٠بيتك ا٤بتوكل ليس بفظ كال غليظ كال 
حٌب ئة كلكن يعفو كيصفح كلن يقبضو هللا سخاب ابألسواؽ كال يدفع السيئة ابلسي

أبف يقولوا ال إلو إال هلل فيفتح هبا أعينان عميان كآذاانن صمان كقلوابن يقيم بو ا٤بلة العوجاء 
 قواؿ كال ابلفحش متزين كال األسواؽ ُب صخاب كال3 إسحاؽ ابن كعندغلفان. 
 كالرب لباسو، السكينة أجعل ٍب كرٙب خلق كل لو كأىب ٝبيل بكل أسدده للخنا،
 كالعفو طبيعتو، كالوفاء كالصدؽ معقولو، كا٢بكمة ضمّبه، كالتقول شعاره،

 ملتو، كاإلسبلـ إمامو، كا٥بدل شريعتو، كا٢بق سّبتو، كالعدؿ خلقو، كا٤بعركؼ
 كأي٠بي ا٣بمالة، بو كأرفع ا١بهالة، بعد بو كأعلم الضبللة، بعد بو أىدم ا٠بو، كأٞبد

 الفرقة، بعد بو كأٝبع العيلة، بعد بو كأغِب القلة، بعد بو كأكثر النكرة، بعد بو
 أمة خّب أمتو كأجعل متفرقة، كأمم متشتة، كأىواء ٨بتلفة، قلوب بْب بو كأؤلف

 من جهلوه ما أعرفهم أم" النكرة بعد بو كأي٠بي3 "قولو كمعُب. للناس أخرجت
كىذه اآلايت كاآلاثر تثبت حقيقة الدين الذم جاء بو أنبياء بِب إسرائيل،   .التوحيد

 ككصية ا٤بسيحكما تثبت ٙبريف النصوص الٍب يدٕب هبا أصحاب الدعوة الوىابية! 
كإذ قاؿ عيسى ابن مرٙب اي بِب إسرائيل إ٘ب رسوؿ هللا إليكم مصدقا ٤با ﴿ ُب اآلية

فلما جاءىم ابلبينات  ا٠بو أٞبدن بعدم كمبشرا برسوؿ أيٌب م بْب يدم من التوراة
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من انتقاصو كتكذيبو  اىمعقب شكاية موسى أذكردت  ﴾قالوا ىذا سحر مبْب
كاالستهزاء بو كعصيانو فيما تعود إليهم منافعو كشكاية إشراكهم ُب ا٢بكم كالعبادة 

كإذ قاؿ موسى لقومو اي قـو ٓب تؤذكنِب كقد تعلموف أ٘ب رسوؿ هللا إليكم فلما ﴿
قولو  بقرينةكالكبلـ للمنافقْب  ﴾زاغوا أزاغ هللا قلوهبم كهللا ال يهدم القـو الفاسقْب

كركم عن ا٢بسن كابن زيد أهنا  ﴾تفعلوف ال ما تقولوف ٓب آمنوا الذين أيها اي﴿ قبلو
 مبقلوبك ٓب ٚبالفوف أحوالكم بظاىر من آمنتم3 اي الكبلـ كتقديرنزلت ُب ا٤بنافقْب 

 الذم السَبفقاؿ كاشفان  دعواىم ُب سبحانو كذَّهبم التوحيد عواادَّ  ك٤با؟ مكأفعالك
 أمر ٙبريفهم ك٨بالفتهم مبينان  فاضحان  ىتكان  البياف بعظيم كىاتكان  كاضحان  كشفان  أرخاه

كقاؿ ا٤بسيح اي بِب إسرائيل لقد كفر الذين قالوا إف هللا ىو ا٤بسيح ابن مرٙب ﴿ ا٤بسيح
إنو من يشرؾ ابهلل فقد حـر هللا عليو ا١بنة كمأكاه النار كما  اعبدكا هللا ريب كربكم

من دمحم بن عبد جاء ُب الرسالة التاسعة كالعشرين ما نصو3  ﴾للظا٤بْب من أنصار
الوىاب إٔب من يصل إليو ىذا الكتاب من ا٤بسلمْب سبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو 

إٔب الناس بشّبا كنذيرا مبشرا ٤بن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكبعد فاعلموا رٞبكم هللا أف هللا بعث دمحما 
اتبعو اب١بنة كمنذرا ٤بن ال يتبعو ابلنار كقد علمتم إقرار كل من لو معرفة أف التوحيد 
الذم بينا للناس ىو الذم أرسل هللا بو رسلو حٌب كل مطوع معاند يشهد بذلك 

كُب غّبىم ىو الشرؾ كأف الذم عليو غالب الناس من االعتقادات ُب الصا٢بْب 
كال  !!!﴾إنو من يشرؾ ابهلل فقد حـر هللا عليو ا١بنة كمأكاه النار﴿الذم قاؿ هللا فيو 

ندرم مٌب صار إبليس مذكًٌران؟ كمن الرزيٌة عاىره ميتوٌىمه ُب الناسكْب كانسكه ُب 
كىذه طريقة أحبار بِب  ا٤بسيح نفسهاساؽ آية  عدك هللاالعيٌهًر...كا٤ببلحظ أف 

يقلبوف اآلايت الٍب فتارة  !ائيل ُب فتل كقلب كٌٕب نصوص الكتب السماكيةإسر 
يكتموف كاترة ٰبرفوف كاترة أيمركف نزلت فيهم كٯبعلوهنا ُب حق ا٤بسلمْب كاترة 

الناس ابلرب كينسوف أنفسهم كاترة يلبسوف ا٢بق ابلباطل كىذا كاضح ُب دركسهم 
 الكتاب يكتبوف !مر هللا سبحانويقتهم ُب تلقي أكاكرسائلهم كفتاكاىم، كىي طر 
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يزينوف العبارات كيطلقوف  !قليبلن  ٜبنان  بو ليشَبكا هللا عند من ىذا يقولوف ٍب أبيديهم
ألسنتهم ابلكذب تلبيسان على العواـ كتركٯبان على األغمار كأىل البداية، كيؤكلوف 

مع  النصوص القاطعة خدمة للهول، كٯبدكف فتاكل كأتكيبلت قد تتفق ُب ظاىرىا
دأهبم تكفّب لدين! ظاىر النصوص، لكنها ٚبتلف ُب حقيقتها عن حقيقة ا

ا٤بسلمْب كإبعادىم عن سيد ا٤برسلْب كالطعن ُب الصا٢بْب! كىل كاف أىل الكتاب 
كىو القائل كما جاء ُب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأحرص على األمة ا٤بسلمة من رسوؿ هللا 

كا٢بق أف أىل  «بعدم تشركوا أف كمعلي أخاؼ ما كهللا كإ٘ب»الصحيحْب3 
جناب سيد الكتاب ٓب يتسلطوا على األمة إال بعد إبعادىا عن الصا٢بْب كعن 

 عن الطربا٘ب اإلماـ ركل كاستعبادىا بدعول توحيد رب العا٤بْب! ا٢بكماء الرابنيْب
 أٚبوؼ ما أكثر»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر سيدان
 ا٢بديث كىذا «مواضعو غّب على يضعو القرآف يتأكؿ رجل بعدم من أمٍب على

كال ﴿كترٝبهم كالشهب احملرقة، قاؿ تعأب  ككلمات هللا تفضحهم عليهم، صادؽ
أم ال أيتونك بدليل يريدكف صرفو  ﴾أيتونك ٗبثل إال جئناؾ اب٢بق كأحسن تفسّبا

عن معناه إال جئناؾ ُب مقابلتو اب١بواب الثابت الذم ينحي عليو ابإلبطاؿ 
أنو أحق ُب االستدالؿ، فالتفضيل  ﴾أحسن﴿كاستحضاران لك ا٢بق، كمعُب كونو 

رجة سفسطتهم  للمبالغة إذ ليس ُب حجتهم حيسن أك يراد اب٢بسن ما يبدك من هبى
شف عن ا٢بق أحسن كقعان ُب نفوس السامعْب من مغالطاهتم كشبههم فيجيء الك

فيكوف التفضيل هبذا الوجو على حقيقتو، فهذه نكتة من دقائق االستعماؿ كدقائق 
التنزيل. ك٤با كاف ا٤بقصود من القرآف دعوة العباد إٔب ا٤بعبود ككانت أمة بِب إسرائيل 

كفسقان، أشبع سبحانو الكبلـ ُب أعٌب األمم على رهبا كأشدىا تدليسان كهبتان ككذابن 
ليو ُب إثباتو تعريفو ُب القرآف كأهنى البياف ُب سورة اإلخبلص إٔب حدٌو ال مزيد ع

كٮبا  ﴾قل ىو هللا أحد، هللا الصمد، ٓب يلد كٓب يولد، كٓب يكن لو كفوا أحد﴿ كتنزيو
كىو  ﴾ليس كمثلو شيء كىو السميع البصّب﴿ركناف ُب توحيده تعأب كما ُب اآلية 
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ليس ٔبسم ميصوَّر، ، كيناكيو فينازعو لو ضد كال ،كيساكيو يساٮبو لو مثل السبحانو 
كال جوىر ٧بدد مقدَّر، كال ييشبو شيئان، كال ييشبهو شيء، كال ٰبيط بو ا١بهات، كال 
تكتنفو األرضوف كال السماكات، كاف قبل أف كوَّف األكواف، كدبَّر الزماف، كىو اآلف 

 على ما عليو كاف.

 كال اآلخرة ُب ٥بم خبلؽ ال أكلئك قليبل ٜبنا كأٲباهنم هللا بعهد يشَبكف الذين إف﴿
 ىذه مناسبة ﴾أليم عذاب ك٥بم يزكيهم كال القيامة يـو إليهم ينظر كال هللا يكلمهم

 ذكر منو قصد استئناؼ كالكبلـ للعهد، إبطاالن  األمانة خيانة ُب أف قبلها ٤با اآلية
 أىل من طائفة كدت" قولو إليو دعا الكتاب أىل مساكئ لشتات ا١بامع ا٣بلق

 البقرة سورة ُب مفرقة عليهم األكصاؼ ىذه أمثاؿ جرت كقد...بعده كما "الكتاب
 أكصى ما أم بو عهد ما ىو هللا عهد...ك الٍب حكت أحوا٥بم كحددت صفاهتم

كال  للناس ننويليب الكتاب أىل على هللا أخذه الذم ابلعهد كفسر كحفاظو برعيو
 هللا بعهود صرحت قد يكتمونو فنبذكه كراء ظهورىم كاشَبكا بو ٜبنان قليبلن ككتبهم

 من هبم ٰبل ٗبا إنذاران  ذلك كجعلت ٥با نقضهم عليهم كأ٫بت ٥بم تعأب
 قد إذ عليهم غضبو "القيامة يـو إليهم ينظر كال هللا يكلمهم كال" كمعُبالعذاب...

 كالعناية اإلقباؿ ُب النظر استعماؿ كشاع الغضب عن الكناية ُب الكبلـ نفي شاع
 معهما ٯبوز الكنايتاف كىااتف خاص نظر ىنا ا٤بنفي فالنظر الغضب ُب النظر كنفي
 عن يقلعوف كال الذنوب من يطهرىم ال أم "يزكيهم كال" كقولو، ا٢بقيقي ا٤بعُب إرادة

 قليبلن  ٜبنا كأٲبانو هللا بعهد يشَبم أف حد إٔب الداينة رقة من بلغ من ألف آاثمهم
ذلك. قالو  بعد صبلح لو يرجى فكيف هللا على ا١برأة ُب القصول الغاية بلغ فقد

 كتمواصاحب التحرير كالتنوير. قلت3 كما ىم اليـو إال من عرفناىم ابألمس فقد  
التبديل كأكقعوا ُب كتبهم  كحرفوا معا٘ب القرآف ابلتأكيبلت الفاسدة إليهم هللا عهد ما

فيهما من كثرة التناقض ُب األخبار كنسبة أشياء إٔب هللا  فصاراظ كا٤بعا٘ب ُب األلف
فضبلن عن  لعاقل نفسو عن أف يتصف بشيء منهاتعأب كإٔب أنبيائو ما ينزه ا
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 من بىلغى  كمىنلطلب الرايسة كاستتباع األمم!  هللا عند من اأهن كحلفوا !نصب النبوةم
 ُب القصول الغاية بلغ فقد قليبلن  ٜبنان  كأٲبانو هللا بعهد يشَبم أف حدٌ  إٔب الداينة رقة

! حرفوا معا٘ب هللا كتاب ٥بدم مقاكمة الناس أشد الكتاب كأىل! هللا على ا١برأة
كا ألفاظ التوراة كاإل٪بيل أبقبلمهم ا٤بعوجة كأ٢بقوا هبا ما ليس منها كما  القرآف كغّبَّ

 هللا عند من ىذا يقولوف ٍب أبيديهم الكتاب يكتبوف للذين فويل﴿قاؿ جل كعبل 
 ىنا كالكبلـ ﴾يكسبوف ٩با ٥بم ككيل أيديهم كتبت ٩با ٥بم فويل قليبل ٜبنا بو ليشَبكا

 قولو من قبلها ما على مَبتبان  بعدىا ما فيكوف للَبتيب كالفاء ا٤بنافقْب على عائد
 يعلموف، كىم عقلوه ما بعد من ٰبرفونو ٍب هللا كبلـ يسمعوف منهم فريق كاف كقد﴿

 عليو فريتب عمد عن منهم ٙبريف كقوع على الداؿ ﴾آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا كإذا
 الكتاب يكتبوف﴿ كمعُب حا٥بم، استفظاع كزايدة ا٢بالة سوء ابستحقاقهم اإلخبار
 يرشد إليو كما كيبتكركنو يضعونو بل رسلهم من أيهتم ٓب شيئان  يكتبوف أهنم ﴾أبيديهم

 الكذب إٔب كيضموف هللا على يكذبوف إذ ﴾هللا عند من ىذا يقولوف ٍب﴿ قولو
 ذلك إٔب كيضموف ابالحتياؿ، كٙبصيلها الدنيا حب إليهما كيضموف اإلضبلؿ،
 كاإلتياف...الدىر كجو على ابقيان  الكفر، ُب طريقان  كٲبهدكف كا١بداؿ، االستهزاء

 منهم كمتجدد آابئهم من متكرر ذلك أف على للداللة مضارعان  ﴾يكتبوف﴿ بفعل
 يكتبوف السنْب عشرات الدرعية ُب أكلياء الشيطاف مكث كقد عنو، يفَبكف ال كأهنم

 كما أتباعهم، إٔب كيرسلوهنا آابئهم أبفعاؿ اقتداء ٰبرفوهنا قراطيس كأانجيل أبيديهم
 ركل! اإلسبلـ أىل هبا كٱبادعوف القرآف معا٘ب فيها يبٌدلوف كفتاكل رسائل كتبوا
 تسألوف كيف3 قاؿ عنهما هللا رضي عباس ابن عنُب صحيحو  البخارم اإلماـ
 تقرؤكنو أحدث، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على أنزؿ الذم ككتابكم شيء عن الكتاب أىل

 ككتبوا كغٌّبكه، هللا كتاب بٌدلوا الكتاب أىل أف حدثكم كقد ييشىب، ٓب ٧بضان 
 جاءكم ما ينهاكم أال قليبل؟ ٜبنا بو ليشَبكا هللا عند من ىو3 كقالوا الكتاب أبيديهم

 .عليكم أنزؿ الذم عن يسألكم رجبلن  منهم رأينا ما كهللا ال مسألتهم؟ عن العلم من
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 عن الكتاب أىل تسألوف كيف 3قاؿ عباس ابن عنكُب ركاية لئلماـ عبد الرزاؽ 
 أحدث فهو يشب؟ كٓب ٧بض أظهركم بْب عليكم أنزؿ الذم هللا ككتاب شيء

3 قالوا ٍب كتبان  أبيديهم كتبوا أهنم الكتاب أىل عن هللا أخربكم كقد ابهلل األخبار
 ما ينهاكم أفما مواضعها عن كحرفوىا فبدلوىا قليبلن  ٜبنان  بو ليشَبكا هللا عند من ىذا

 أنزؿ الذم عن يسألكم منهم أحدان  رأينا ما فوهللا مسألتهم؟ عن هللا من جاءكم
 فإهنم شيء عن الكتاب أىل تسألوا ال3 قاؿأنو  هللا عبد عن كُب ركاية لو .إليكم

 أىل من أحد من ليس كإنو الباطل كتصدقوا ٕبق فتكذبوا ضلوا كقد يهدككم لن
 .ا٤باؿ كتالية ككتابو هللا إٔب تدعوه اتلية قلبو ُب إال الكتاب

كُب فاٙبة سورة الصف تعريض أبىل الكتاب الذين انقضت أفعا٥بيم أقوا٥بىم كٙبريض 
يريدكف ﴿إٔب مكائدىم ُب إبطاؿ أمر هللا كإطفاء نور ا٢بق  ا٤بقاـعلى قتا٥بم، كأشار 

 ا٤بًلك دين يل ٢با٥بم ُب اجتهادىم ُب إبطاؿكالكبلـ ٛبث ﴾ليطفئوا نور هللا أبفواىهم
بكبلمهم كرسائلهم الزائغة ا٤بزخرفة ا٤بموىة ُب  العظمى اإلحاطة لو الذم األعلى

، كقيرئ فخ الشمس بفيو ليطفئها٧باكلة إطفاء شعاعو ُب قلوب ا٤بؤمنْب ٕبالة من ين
، كهللا أعلم كا٤براد بنور هللا دينو ا٢بق على سبيل االستعارة التصرٰبية ﴾تمه نورىهي مي كهللا ﴿

3 إمداد آلتو ٗبا يقول شعاعو كزايدة كٛباـ النور3 حصوؿ أقول شعاعو، كإٛبامو
 كهلل در األبوصّبم حيث يقوؿ3الزيت ُب ا٤بصباح كإزالة ما يغشاه، 

 أكى نوري اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تطفئو األفػ ... كاه كىو الذم بػػػػػػػػػػػػػػػػو يستضاءي 

نٍتهم ... برحاىا   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أمره ا٥بيجاءي أكىال ينكركف مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن طحى

 ككساىم ثوب الصغار كقػػػػػػػػػػػػػد ... طلت دمان منهم كصينت دماءي 

 كيف يهدم اإللو منهم قلوابن ... حٍشػػػػػػػػػػػػويىا من حبيبو البغضاءي 
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ك٤با كانت كراىة الكافرين إٛباـ ىذا النور ٧بققةن كاف سياقها ُب صورة األمر 
كض هتكمان، كإضافة النور إٔب اسم ا١ببللة إضافة تشريف، أم نوران أكجده هللا ا٤بفر 

كقدَّره ٍب أٛبو كأكملو، كابلتإب فإف ٧باكلة إطفائو عبث كأف أصحاب تلك احملاكلة 
 ﴾كلو كره الكافركف﴿ال يبلغوف مرادىم...كقد ذكر النور كإطفاءه كالبلئق بو الكفر 

اكؿ اإلطفاء إ٭با يريد الزكاؿ، كا٤ببالغة بكراىية ألنو السَب كالتغطية ألف من ٰب
الكافرين ترجع إٔب ا٤ببالغة آباثر تلك الكراىية، كىي التأٌلب كالتظاىر على مقاكمة 
الدين كإبطالو كإحداث العراقيل كإضبلؿ ا٤بتصدين لبلىتداء كصرفهم عنو بوجوه 

ية للسخرية اب٤بنافقْب كىم داع إًلضرار، كىذه احملاكلة ابئسةا٤بكر كا٣بديعة كالكيد كا
ٰباكلوف إطفاء نور هللا بنفخة من أفواىهم كىم الضعاؼ ا٤بهازيل، كما تزاؿ ٥بذا 
الدين أدكار ُب اتريخ البشرية يؤديها، ظاىران إبذف هللا على األرض كلها ٙبقيقان لوعد 

ما بلغوا من القوة كالكيد مه ،هللا، ال تقف لو جهود العبيد ا٤بهازيل
داللة على كيدىم  ﴾يريدكف ليطفئوا﴿...كجاء التعبّب ُب سورة الصف بقولو تضليلكال

للمسلمْب خيفية كُب لْب كٛبلق، كاإلرادة ىي النية كتعديتها ابلبلـ تضمنت معُب 
كقد ثبت اب٤بشاىدة أف من ماؿ إليهم ك٠بع دركسهم كأخذ السعي كالعمل، 

ناية كعيًدـ نور البصّبة كاحتجب ٗبنهاجهم طيفئت شعلة اإلٲباف ُب قلبو كفقد نور الع
ُب  ﴾يريدكف أف يطفئوا﴿كجيء ُب سورة التوبة هبذا الَبكيب عن نور التوحيد...

لشٌدة  ﴾كقالت اليهود عزير ابن هللا كقالت النصارل ا٤بسيح ابن هللا﴿سياؽ اآلية 
 ٩باحكة أىل الكتاب كتصميمهم على ٧باربة هللا، كمثَّل هللا حا٥بم ٕباؿ نفر يبتغوف

نوره  فكرىوا ذلك كخشيوا أف ييشعَّ  حت ٥بم ذيابلة مصباح تضيء للناسالظبلـ فبل
كقد كصفوا  ينطفئ، فلم عليو ابلنفخ إطفائو إٔب فعمدكا على الناس فتفتضح ترىاهتم

 ٤باك  كأرادكا إبطاؿ آايت القرآف بزعم أهنا من أقواؿ السحر! ،القرآف أبنو سحر
 ذلك أيىب أنو سبحانو ، أخربملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو أمر إبطاؿ ٰباكلوف أهنم همعنتعأب  حكى

 الذم ىو﴿كاالستيبلء فقاؿ  ابلغلبةاب٢بجة ك  كييظًهر سلطانو أمره يتم كأنو اإلبطاؿ
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 ةكاآلي ﴾ا٤بشركوف كره كلو كلو الدين على ليظهره ا٢بق كدين اب٥بدل رسولو أرسل
كتلك الكراىية تبعثهم على أف يتألبوا على  تكشف عن كراىيتهم لدين اإلسبلـ

إضبلؿ ا٤بتصدين لبلىتداء كصرفهم عنو بوجوه ا٤بكر كا٣بديعة كالكيد كاإًلضرار 
حٌب يكوف الدين ٥بم من دكف هللا، كعرٌب عن اإلسبلـ اب٥بدل كدين ا٢بق تنويهان 
 بفضلو كتعريضان أبٌف ما ىم عليو ليس هبدل كال حق، كذكر ا٤بشركوف ىنا ألف

ظهور دين اإلسبلـ أشد حسرة عليهم من كل أمة ألهنم الذين ابتدأكا ٗبعارضتو 
كعداكتو كدعىوا األمم للتألب عليو كاستنصركا هبم فلم يغنوا عنهم شيئان كألف أًب 
مظاىر انتصار اإلسبلـ كاف ُب جزيرة العرب كىي داير أصحاب ميثاؽ الدرعية 

فلذلك كانت   «أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد قاؿ رسوؿ هللا 
كراىية ا٤بشركْب ظهوره ٧بل ا٤ببالغة ُب أحواؿ إظهاره على نظامهم العا٤بي كلو كما 
يظهر ابلتأمل، كُب اآلية إعبلـ أبف هللا أراد ظهور دين اإلسبلـ كانتشاره كيبل 

ا٣بفت ُب أكؿ أمره يطمعوا أف ينالو ما انؿ دين عيسى عليو السبلـ من القمع ك 
كاستمر زماانن طويبلن حٌب تنصَّر الناس كهتٌودكا، فلما أخرب هللا أبنو أراد إظهار 
سلطانو على سلطاهنم عيلم أف أمره ال يزاؿ ُب ازدايد حٌب يتٌم ا٤براد، كاإًلظهار3 
النصر أم لينصر ىذا الدين ا٢بق على ٝبيع األدايف الٍب أقامها بنو إسرائيل. كسورة 

ف ٙبرض على قتاؿ بِب إسرائيل الذين آذكا رسو٥بم موسى كاستهزؤكا بو، الص
عليو صلوات  أعلم األنبياء كا٤برسلْببوا األحزاب على كآتمركا على قتل عيسى، كحز 

أكحى »رب العا٤بْب. ركل ا٢باكم كصححو عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ3 
أمير من أدركو من أمتك أف هللا إٔب عيسى عليو السبلـ اي عيسى آًمٍن ٗبحمد ك 

يؤمنوا بو فلوال دمحم ما خلقت آدـ كلوال دمحم ما خلقت ا١بنة كال النار كلقد خلقت 
كقد « العرش على ا٤باء فاضطرب فكتبت عليو ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا فسكن
 عليو أكـر هللا عز كجل نبٌيو كصفٌيو اب٠بْب مشتقْب من ا٠بو تعأب3 دمحم كأٞبد

...كدمحم ىو ا٤بستغرؽ العا٤بْب رب صلوات أكمل كا٤برسلْب النبيْب إخوانو كعلى
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ٔبميع احملامد ألف ا٢بمد ال يستوجبو إال الكامل، كالتحميد فوؽ ا٢بمد فبل 
يستحقو إال ا٤بستوٕب على األمد ُب الكماؿ، كأٞبد الرسوؿ الذم ٙبمده ٝبيع 

األحواؿ البشرية، كىي ٩با تشملو  األمم ُب األرض، كرسالتو تتعلق أحكامها ٔبميع
فكانت من الرموز  ﴾ا٠بو أٞبد﴿الكلمة الٍب جاءت على لساف عيسى عليو السبلـ 

اإًل٥بية، كلكوهنا مرادة لذلك ذكرىا هللا تعأب ُب القرآف تذكّبان كإعبلانن، أم مسماه 
  ٞبد، ًكذٍكره أٞبد، كعىلىمو أٞبدأ

 فضلو جيل  الربية تشهدي  ...علىىو األٞبد ا٤بعركؼ ُب كل مىشهدو 

 نبياء كٌلهم ٞبٌادكف هلل سبحانوكا٢بمد يعِب كماؿ التقديس كالتنزيو كالتوحيد هلل. كاأل
 كىو األخبلؽ ٝبيل فيهم ٤با ٧بمودكف ككلهم، أٞبد أم أكثر ٞبدان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكنبينا 
لواء ا٢بمد يـو كأان حامل »3 كُب ا٢بديث عند الَبمذم ،ٞبيدة خبلالن  أكثرىم

أم لواء التوحيد كا٢بمد  «لواء ا٢بمد يومئذ بيدم»كُب ركاية3  «القيامة كال فخر
أم عىلىميو تعظيم هللا كٞبديه فهو  ﴾ا٠بو أٞبد﴿كالتعظيم هلل، كىذا من معا٘ب العبارة 

فأٞبده ٗبحامد ٓب ٰبمده هبا »أٞبد ا٢بامدين لرب العا٤بْب كما دؿ عليو ا٢بديث3 
كأمتو ا٢بٌمادكف فهم ُب أعلى مقاـ  «لي كليس ٰبمده هبا أحد بعدمأحد كاف قب

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ مسعود بن هللا عبد عن الطربا٘ب ركل ا٢بامدين.
 كال ا٢بسنة اب٢بسنة ٯبزم غليظ، كال بفظ ليس ا٤بتوكل أٞبد صفٍب»3 كآلو كسلم

 أنصافهم على أيتزركف ا٢بمادكف كأمتو طيبة، كمهاجره ٗبكة مولده السيئة، يكافئ
 للقتاؿ، يصفوف كما للصبلة يصٌفوف صدكرىم ُب أانجيلهم ،أطرافهم كييطهركف

 عن ركاية كُب «ابلنهار ليوث ابلليل رىباف دماؤىم، إٕب بو يتقربوف الذم قرابهنم
 القيامة يـو هللا عباد أفضل إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن حصْب بن عمراف

 حٌب الشرؾ أىل من انكأىم من يقاتلوف أمٍب من طائفة تزاؿ ال ٍب ا٢بمادكف،
كاعلم أف أفضل احملامد كما قالو العبلمة الباجورم3 ا٢بمد هلل ٞبدان  «الدجاؿ يقاتلوا
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كثّبة شهّبة حٌب نقل عن بعضهم ف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أما أ٠باء النيبك يواُب نعمو كيكافئ مزيده. 
صلى أف لو ألف اسم كقد ألف العبلمة السيوطي رسالة ٨بصوصة ُب بياف أ٠بائو 

ك٠باىا "البهجة السنية ُب األ٠باء النبوية" كالقاعدة3 أف كثرة  هللا عليو كآلو كسلم
األ٠باء تدؿ على شرؼ ا٤بسمى، كقد ٠بى هللا تعأب نبيو ُب القرآف أب٠باء كثّبة 

كر لو أ٠باء أخرل ُب كتبو السماكية ككرد كثّب من أ٠بائو العظاـ ُب األحاديث كذ 
الشريفة كعلى ألسنة من سلف من األنبياء الكراـ ككلها ابعتبار اشتقاقها أكصاؼ 
مدح دالة على علو قدره ك٠بو مكانتو كمزيد شرفو كعظم مقامو، كإذا كاف ىادم 

الزحاـ كموضح األحكاـ كمبْب ا٢ببلؿ  األانـ إٔب دين اإلسبلـ كشفيع ا٣بلق يـو
كا٢براـ كحبيب هللا ا٤بلك العبلـ أكصافو ا٢بسُب ال ٙبيط هبا األقبلـ كنعوتو ا٢بسُب 
ال تصل لضبطها األلباب كاألفهاـ فكيف ال يتكرر ٞبده على مر الليإب كاألايـ 

 .عليو من هللا أفضل الصبلة كأًب السبلـ ما كٌرت العصور كالدىور كاألعواـ

دعواىم فيها سبحانك اللهم كٙبيتهم فيها سبلـ كآخر دعواىم أف ا٢بمد هلل رب ﴿
يعِب يفتتحوف كبلمهم بتوحيد هللا كتنزيهو ٩با أضاؼ إليو أىل الشرؾ بو  ﴾العا٤بْب

من الكذب كالفرية كالسوء، كٱبتموف كبلمهم ابلتوجو إٔب هللا اب٢بمد ككصفو 
٢بمد يبدأ كل أمر كبو ٱبتم، كيقاؿ عند قطع دابر ابلربوبية ا٤بطلقة للعا٤بْب، كهبذا ا

فقطع دابر القـو الذين ﴿تعأب  حسبما ٰبكيو قولوشراؾ كانتهاء فصل القضاء اإل
أم إف ىذا ا٢باكم العدؿ ينبغي أف ٰبمد عند نفوذ  ﴾ظلموا كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

حكمو كإكماؿ قضائو. كاألنبياء كلهم ٧بمودكف كنبٌينا أٞبد أم3 أكثر مناقب 
كأٝبع للفضائل كاحملاسن الٍب ٰبمد هبا، كىذا ما أشار إليو ا٤بؤب على لساف عيسى 

ٞبد مِب، أم مسماه3 أ ﴾كمبشران برسوؿ أيٌب من بعدم ا٠بو أٞبد﴿عليو السبلـ 
كأٞبد من موسى، أم أفضل ُب رسالتو كشريعتو، إذ أف ا١بملة عطف على ما 

 يقـو من إليهم سيبعث تعأب هللا أبف صريح كىذاتضمنو خطاب موسى كعيسى...
 ابقية شريعتو كتكوف منابو، خلقو كسياسة ربو رسالة تبليغ ُب عنو فينوب مقامو،
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 بيدكٌ  أكؿ كاف ما هللا رسوؿ اي3 قيل3 قاؿ أمامة أيب عن اإلماـ الطربا٘ب ركل. خالدة
 منها خرج أنو أمي كرأت ابن مرٙب عيسى كبشرل إبراىيم أيب دعوة»3 قاؿف أمرؾ؟

 ا١باركد قدـ3 قاؿ عباس ابن عن البيهقي كركل «الشاـ قصور ول أضاءت نور
 بك بشَّر كلقد اإل٪بيل ُب كصفك كجدت لقد اب٢بق بعثك كالذم3 فقاؿ فأسلم

رىكل أبو نعيم عن كعب قاؿ3 أكحى هللا تعأب إٔب موسى عليو السبلـ ك . البتوؿ ابن
اي موسى اٞبد٘ب إذا مننت عليك مع كبلمي إايؾ ابإلٲباف أبٞبد، »ُب التوراة3 

فوعزٌب لو ٓب تقبل اإلٲباف أبٞبد ما جاكرتِب ُب دارم كال تنعمت ُب جنيب، اي 
كاشتاقوا إليو ككذلك من ٯبيء من موسى ٝبيع ا٤برسلْب آمنوا أبٞبد كصدقوه 

ا٤برسلْب بعدؾ، اي موسى من ٓب يؤمن أبٞبد من ٝبيع ا٤برسلْب كٓب يصدقوه كٓب 
يشتاقوا إليو كانت حسناتو مردكدة عليو كمنعتو حفظ ا٢بكمة كال أدخل قربه نور 
ا٥بدل كأ٧بو ا٠بو من النبوة، اي موسى أحب أٞبد كما ٙبب نفسك كأحب ا٣بّب 

 كهلل در القائل3 «بو ألمتك أجعل لك كألمتك ُب شفاعتو نصيباألمتو كما ٙب

 تبشر لؤلانـ ىػػػػػػموس توراة...  لو جاءت دمحم النيب ذاػػػػى

 كمذكر معرب ألٞبد ذكران ...  موافق ا٤بسيح إ٪بيل ككذاؾ

ٍب يدعو ا٤بؤب عباده ا٤بؤمنْب إٔب إبراـ صفقة ٘بارية رإبة أبسلوب تشويقي عجيب 
إذا أراد مفٌسر أف يشرحها أذىب هباءىا كأكسفها إشراقها كلكنها كلمات القرآف 

اي أيها الذين آمنوا ىل أدلكم ﴿تعرب عن نفسها، كل كلمة جوىرة ٙبتها كنز دفْب 
منوف ابهلل كرسولو ك٘باىدكف ُب سبيل هللا على ٘بارة تنجيكم من عذاب أليم تؤ 

أبموالكم كأنفسكم ذلكم خّب لكم إف كنتم تعلموف يغفر لكم ذنوبكم كيدخلكم 
جنات ٘برم من ٙبتها األهنار كمساكن طيبة ُب جنات عدف ذلك الفوز العظيم 

 كىذا النداء ا١بليل إ٭با يليق ﴾كأخرل ٙببوهنا نصر من هللا كفتح قريب كبشر ا٤بؤمنْب
 ٤بن كصل أب ذركة مسالك التوحيد كٙبقق بنهاية مراتب التجريد كالتفريد.
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وقولهم إنا  الفصل الخامس:
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 

 رسول اهلل
 من أجيا٥بم كل ُب ٥بم ا٤ببلزمة ابلصفة إسرائيل بِب يصف أنو القرآف إعجاز من
ىذا ك ! تتبدؿ كال تتغّب ال كاحدة جبلة ابعتبارىمىذا  يومنا إٔب كبعده اإلسبلـ قبل

ييراد بو إبراز ىذا اإلٍب ُب مفاخر أسبلفهم الراجعة إٔب نكث هم القوؿ الصادر من
 ﴾رسوؿ هللا﴿العهد كالتبجح بقتل كصلب من كصفوه اب٤بسيح أم3 ا٢باكم! كأبنو 

على طريقة التهكم كاالستهزاء بدعواه الرسالة! كاستهزاؤىم يستتبع تكرر ذلك 
كقلبوا رسالتو! ككانت تلك  عليو السبلـ منهم! كقد مكر بنو إسرائيل بعيسى

ا٢بادثة ُب رفع ا٤بسيح كقتل الشبو قد أحدثت ضجة ُب اجملتمع ُب تلك الفَبة، 
ضعوا عقيدة التجسيد كالتثليث فلٌبس بنو إسرائيل على الناس ا٢بق ابلباطل كك 

كما قتلوه كما ﴿حفاظان على سلطتهم كمراكزىم الدينية كالسياسية! كمعُب قولو تعأب 
كىو زعيم  -شيٌبو لليهود األكلْب ميشبَّو اب٤بسيح فقتلوه  أم ﴾صلبوه كلكن شبو ٥بم

هللا  منافقي أصحاب ا٤بسيح ككاف قد كشى بو فأٍلقىى هللا عليو شبوى ا٤بسيح كى٪بَّى
آلًخرين خرب قتلو كصلبو يعِب كشيٌبو ل -بو عليهم أمره ا٤بسيح من إىانة القتل فاشت

اشتبو عليهم الكذب ابلصدؽ، كالبلـ على ىذا الـ األجل3 أم ليبس ا٣برب كذبيو 
ابلصدؽ لتضليلهم، أم أف كرباءىم اختلقوه ٥بم ليربٌدكا غليلهم من ا٢بىنىق على 

م، ٍب زاد ا٢بنق عليو حْب دارت الدائرة عليهم فقتلوا عيسى إذ جاء إببطاؿ ضبلالهت
تضمْب  (على)زعيمهم أبيديهم كىم يظنوف أنو ا٤بسيح! كنكتة العدكؿ عن حرؼ 

فعل شيٌبو معُب صينع أم صىنع األحبار ىذا ا٣برب ألجل إدخاؿ الشبهة على 
 اتباع كإف الذين اختلفوا فيو لفي شك منو ما ٥بم بو من علم إال﴿أتباعهم! كقولو 
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يدؿ على كقوع خبلؼ ُب شأف قتل ا٤بسيح بْب أسبلفهم كأخبلفهم  ﴾الظن
كمعظمهم ٨بتلفْب ُب شأنو غّب مؤمنْب بصلبو بل ٱباِب أنفسهم الشك كيتظاىركف 

 منقطع كاالستثناء الظن باعاتٌ  إال قاطع علمابليقْب كما ىو ابليقْب، فما ٥بم بو من 
كما قتلوه ﴿كقولو  !الظن يتبعوف كلكنهم أم العلم جنس من ليس الظن اتباع ألف
لىو،  ﴾يقينا أتكيد النتفاء قتلهم إايه، كيصح أف يكوف ا٤بعُب3 أهنم ما قتلوه متيٌقنْب قتػٍ

لبلضطراب الذم حصل ُب شخصو حْب إمساؾ من أمسكوه، كلذلك كلو أعقب 
ن ىذا العآب أم فلم يظفركا بو، كالرفع3 إبعاده ع ﴾بل رفعو هللا إليو﴿ابإلبطاؿ بقولو 

أفاد معُب التشريف أم رفعو هللا رفع قرب كزلفى.  ﴾إليو﴿إٔب عآب السماكات، كقولو 
 عيسى موت قبل أم ﴾كإف من أىل الكتاب إال ليؤمنن بو قبل موتو﴿كمعُب قولو 

 ال حْب كذلك منهم، بقي من كقتل الكذاب مسيحهم لقتل ينزؿ حْب السبلـ عليو
 اإلماـ ركل. خّبا إٲباهنا ُب كسبت أك قبل من آمنت تكن ٓب إٲباهنا نفسان  ينفع

ثبلث إذا خرجن ال ينفع نفسان »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ىريرة أيب عن مسلم
إٲباهنا ٓب تكن آمنت من قبل أك كسبت ُب إٲباهنا خّبان3 طلوع الشمس من مغرهبا، 

 عقيبو ذكر أفعا٥بم كقبائح أعما٥بم فضائح تعأب شرح ٤بٌاك  «كالدجاؿ، كدابة األرض
 ٥بم أحلت طيبات عليهم حرمنا ىادكا الذين من فبظلم﴿ فقاؿ عليهم تشديده
 الناس أمواؿ كأكلهم عنو هنوا كقد الراب كأخذىم كثّبا، هللا سبيل عن كبصدىم
 إال الطيبات عليهم حرمنا ما كا٤بعُب ﴾أليما عذااب منهم للكافرين كأعتدان ابلباطل

 األنعاـ آية ُب ذكره ما عليهم تعأب فحرَـّ كالكبائر، الكفر من ارتكبوه عظيمو  لظلمو 
 عليهم حرَـّ بذنب أتوا ككلما األلباف عليهم حـر كما ظفر ذم ككل الشحـو من

 عن كرفع عيسى جاء حٌب مستمران  التحرٙب ذلك كبقي الطعاـ، أنواع من نوعان 
 ٝبيع اتبعوه الذين عن فوضع ا٤بهداة الرٞبة هللا بعث ٍب األغبلؿ تلك بعض ا٤بؤمنْب
 بو يؤمن ٓب من على توضع ٓب اليـو ىي ٍب عليهم، كانت الٍب كاألغبلؿ اآلصار

 ُب سبحانو ا٤بؤب أشار كقد. الكافرة الطائفة على مستمران  الطيبات ٙبرٙب كبقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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فآمنت طائفة من بِب ﴿ طائفتْب إٔب إسرائيل بِب انقساـ إٔب الصف سورة آخر
طنت طائفة الكفر كأب ،أم آمنت طائفة من بِب إسرائيل ﴾إسرائيل ككفرت طائفة

كما ُب  الشيطاف نصرة اقتضت كأفعا٥با تعأب هللا نصرةكمكرت حْب اٌدعت  نفاقان 
فلما أحس عيسى منهم الكفر قاؿ من أنصارم إٔب هللا قاؿ ا٢بواريوف ﴿قولو تعأب 

، ربنا آمنا ٗبا أنزلت كاتبعنا الرسوؿ هللا آمنا ابهلل كاشهد أبان مسلموف٫بن أنصار 
 فريقا﴿ك٫بوه قولو تعأب  ﴾فاكتبنا مع الشاىدين، كمكركا كمكر هللا كهللا خّب ا٤باكرين

 كٰبسبوف هللا دكف من أكلياء الشياطْب اٚبذكا إهنم الضبللة عليهم حق كفريقا ىدل
 الشياطْب أبمر كائتمر الشرؾ الـز كفريقان  لوحدانيتو هللا ىداه فريقان  أم ﴾مهتدكف أهنم

 هللا أنصار ٫بن ا٢بواريوف قاؿ﴿ قولو فإف كعليو الضبلؿ، فاستوجب أكلياء كاٚبذىم
 مع فاكتبنا الرسوؿ كاتبعنا أنزلت ٗبا آمنا ربنا مسلموف، أبان كاشهد ابهلل آمنا

 الفرقة إٔب عائدان  ﴾كمكركا﴿ قولو ُب الضمّب كيكوف الفريقْب، على ٰبمل ﴾الشاىدين
، كبلمو أبسرار أعلم تعأب كهللاقتلو  ُب كاحتالت ابإلٲباف تظاىرت الٍب الكافرة

 شرؾالمن  ه عليو السبلـ قوموأعقبت ٙبذير اآلايت الٍب  معرضُب كجاء نظّب ذلك 
اليهود إٔب انقساـ بِب إسرائيل بعده إٔب فرقتْب3 األيكٔب3  ؤب تعأبأشار ا٤ب حيث

لذين آمنوا لتجدف أشد الناس عداكة ل﴿كىو قولو تعأب  كالذين أشركوا من النصارل
 ﴾إان نصارل﴿كىو معُب قو٥بم  كالفرقة األخرل3 الذين أسلموا ﴾اليهود كالذين أشركوا

 كلتجدف﴿ ، كالضمّب ُب قولوا٤ببْب ا٢بق كلمة كإعبلء الدينأم مبالغوف ُب نصرة 
 كرىباان قسيسْب منهم أبف ذلك نصارل إان قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقرهبم
كقد  أثرىم، من جرل ٦براىم كاقتفىك  ٤بن آمن من أىل الكتاب ﴾يستكربكف ال كأهنم

نزلت ُب النجاشي كأصحابو كُب قصة إسبلـ سلماف كما ركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 
 يكونوا ٓب كصاحبك معهم كنت الذين أكلئك إف سلماف اي»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أف النيب
 تتبعو إذا الشيء تقسس من مبالغة صيغة كالقسيس «مسلمْب كانوا إ٭با نصارل
 من كأصلو ٝبع راىب الرىبافك  الراغب، قالو العلم تتبع ُب ٤ببالغتهم بو ٠بوا ابلليل
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 إان قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقرهبم كلتجدف﴿فقولو تعأب  .ا٤بخافة ٗبعُب الرىبة
 آمنوا قـو صفة ىو إ٭باك  اليهود من خّب أبهنم كإخباران  للنصارل مدحان ليس  ﴾نصارل

 ابإلٲباف أنفسهم عن إخبارىم من التبلكة نسق ُب ذكره ما عليو يدؿ كرسولو ابهلل
برقة القلوب كأهنم ال يستكربكف عن تعأب هللا  همقد كصف، ك ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكابلرسوؿ  ابهلل

كال يطلبوف الرفعة على غّبىم، كدلت نصوص القرآف على أف الكرب  اتباع ا٢بق
فيما ٰبكيو عن ربو عز  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، كصحَّ عن رسوؿ هللا ُب حيكمو٤بن ينازعوف هللا  صفة

منهما قذفتو ُب  الكربايء ردائي كالعظمة إزارم فمن انزعِب كاحدان »كجل قاؿ3 
اؿ3 أكحى هللا تعأب إٔب موسى عليو السبلـ ُب كركل أبو نعيم عن كعب ق «النار

اي موسى إايؾ كالكرب فإنو لو لقيِب ٝبيع خلقي ٗبثقاؿ حبة من خردؿ من  »التوراة3 
 أم الًكرب ُب أىل« كا٣بيبلء ُب الفدادين» كُب الصحيحْب3« كرب أدخلتهم انرم

نوَّه ا٤بؤب بشأف أتباع ا٤بسيح كذلك يقتضي أهنم  كقداإلبل أراد كفرة بِب إسرائيل. 
كإذا ٠بعوا ما أنزؿ إٔب الرسوؿ ترل أعينهم تفيض من ﴿كصلوا إٔب مرتبة التوحيد 

أم ُب زمرة  ﴾الدمع ٩با عرفوا من ا٢بق يقولوف ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاىدين
 ا٣باٛبية الرسالة وحدانية كالفردانية، كشهدكا ٕبقيةهلل ابل شهدكا الذين مديْباحمل

ا٢بضرة اإل٥بية، كشهدكا ٕبقية القرآف ا٤بهيمن على  رسل عمـو ٤براتب ا٢باكية
 للرسل األمم يشهدكف على شهداء ألهنم، ك٠بيٌوا ابلشاىدين الكتب السماكية

كشف عنو كاف شاىدان كحاكمان ككل من عرؼ شيئان ك  وهنم أثبتوا ا٢بقلكك  ابلتبليغ
ككما ىي الشهادة ُب الدنيا كذلك ُب اآلخرة فتجرم الشهادة ٦برل التحٌمل  عليو

قاؿ ابن عباس  . ا عنده مىن صدَّقىو كمىن كذَّبىوألهنم إذا بٌينوا للناس ا٢بق كأثبتوه عرفو 
 الرىبافالقسيسْب ك  سبحانو مدح ك٤باكأمتو.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم الشاىدكفرضي هللا عنهما3 

 مبنية فإهنامن أفعاؿ أىل الكتاب  الرىبانية ككانت الَبىب إٔب داعيان  ذلك ككاف
 كالدين احملمدم ا٤بباحات أكثر عن كالتورع الطاعات ُب كاالجتهاد الشدة على
 عقبك٨بالفة أىل الكتاب،  السهولة كالفسحة كاليسر كا٢بنيفية السمحة على مبِب
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 اي﴿فقاؿ تعأب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنبيها تشريفان ك  اهب كلطفان لؤلمة الوسط  رٞبة عنها ابلنهي ذلك
 ٰبب ال هللا إف تعتدكا كال لكم هللا أحل ما طيبات ٙبرموا ال آمنوا الذين أيها

ركل ابن  ﴾مؤمنوف بو أنتم الذم هللا كاتقوا طيبا حبلال هللا رزقكم ٩با ككلوا ،ا٤بعتدين
 تكونوا أف آمركم ال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ الرٞبن عبد أيب عنأيب شيبة 

 ككفارهتا األٲباف ا٤بنافقْب كذكرى  نفاؽ عنٍب سلى تعأب رسولو  «كرىباانن  قسيسْب
إغاظة للذين شدَّد هللا تعأب عليهم كأشار إٔب بعض أفعا٥بم الذميمة الٍب أمبلىا 

كحذَّر من مصائدىم كبْبَّ أحكاـ الصيد  كا٤بيسر ا٣بمرتعاطي  الشيطاف عليهم من
  من الكتاب أىل فيو كقع ٗباكعرَّض  الناس على كبركاهتا كفضائلها ابلكعبةكنوَّه 

الٍب  الضالة عقائدىم كأبطل فيو كالتهاكف بو أمركا ما نبذكفراف نعمة االستخبلؼ ك 
 ٍب عاد الدين ُب خيانًتهم بياف بعد األمانة ُب همقرركىا ألتباعهم كأشار إٔب خيانت

 للتذكّب مناسبان  ىذا جاءك  القيامة يـو مشهد ُب عليهم ا٢بجة هنوض ٛباـ بياف إٔب
 ا٤بقاـ ىذا ك٤بناسبة ﴾الفاسقْب القـو يهدم ال كهللا كا٠بعوا هللا كاتقوا﴿ تعأب بقولو
 أنو دعول إببطاؿ تعريضان  مرات السورة عشر ىذه ُب مرٙب اببن عيسى كصف التـز
 بتأليهو أيمرىم ٓب أبنو شهادتو عليهم إٔب ذلك من ٚبلصك  سبحانو هلل ابن

 لنا علم ال قالوا أجبتم ماذا فيقوؿ الرسل هللا ٯبمع يـو﴿ ...كا٤براد من قولوكعبادتو
، كهللا أعلم كتبكيتهم فضيحة ا٤بنافقْب ٙبقيق ُب ا٤ببالغة ﴾الغيوب عبلـ أنت إنك
 استخرب ٤بن كىذا علمك، إٔب ابإلضافة لنا علم ال3 رضي هللا عنهما عباس ابن قاؿ
أىل  توبيخاالستفهاـ  من الغرضك  .ٕب علم ال3 فيقوؿ منو اب٣برب أعلم ىو من

 جبلؿ إٔب ا٤ببلعْب ىؤالء كقد تعدل طعن أىل التوحيد أهنم يزعموف الذين الكتاب
 الزكجة اٚباذ كىو بو اإللو يصف أف بعاقل يليق ال ٗبا كصفوه حيث ككربايئو هللا

 فواحدة كاحدة الرسل ٕبضرة عيسى على نعمو أنواع عٌدد تعأب جـر فبل كالولد
 كاحدة كل فإف مقالتهم سوء على كتقريعهمهم توبيخ -كهللا أعلم  - منو كا٤بقصود

 ىذه ُب كالفائدة إبلو كليس عبد أنو على تدؿ عيسى على ا٤بعدكدة النعم تلك من
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أحواؿ أىل الكتاب فإهنم يلبسوف ا٢بق ابلباطل  من خفي ما على تنبيوال ا٢بكاية
 نعمٍب اذكر مرٙب ابن عيسى اي هللا قاؿ إذ﴿أربع مرات  "إبذ٘ب" قولو كلذلك أعاد

 كإذ ككهبل ا٤بهد ُب الناس تكلم القدس بركح أيدتك إذ كالدتك كعلى عليك
 إبذ٘ب الطّب كهيئة الطْب من ٚبلق كإذ كاإل٪بيل كالتوراة كا٢بكمة الكتاب علمتك
 إبذ٘ب ا٤بوتى ٚبرج كإذ إبذ٘ب كاألبرص األكمو كتربئ إبذ٘ب طّبا فتكوف فيها فتنفخ

 ىذا إف منهم كفركا الذين فقاؿ ابلبينات جئتهم إذ عنك إسرائيل بِب كففت كإذ
 كاقصدنسبوىا إٔب السحر ك  العجيبة ا٤بعجزات ذهأم ٤با جاءىم هب ﴾مبْب سحر إال

جاءىم عليو السبلـ بنظاـ حكم موافق للفطرة كقد ، منهم سبحانو فخلصو قتلو
ك٤با أمرىم تعأب ابإلٲباف بو كبرسولو يدحض منظومتهم العلمية كالطبية كا٤بعيشية...

أظهركا اإلٲباف كاإلسبلـ كأبطنوا  ﴾كبرسوٕب يب آمنوا أف ا٢بواريْب إٔب أكحيت كإذ﴿
 كىم مؤمنوف 3فرقتاف ٢بواريْبكا ﴾مسلموف أبننا كاشهد آمنا قالوا﴿ النفاؽ كالكفر

، قاؿ صاحب ا٤بائدة أصحاب كىم وفكمنافق ،كالسبلـ الصبلة عليو عيسى خالصة
أتبعو  ٍب٥بما  ادعاءىم حكى كإ٭با كاإلخبلص ابإلٲباف هللا كصفهم ماالكشاؼ3 

 ىل" كقولو شاكْب كانوا كإهنم ابطلة كانت دعواىم إف فإذف "قاؿ إذ" قولو
 عيسى قوؿ ككذلك لرهبم معظمْب مؤمنْب عن مثلو يرد ال كبلـ "ربك يستطيع

 عليو تقَبحوا كال كاستطاعتو اقتداره ُب تشكوا كال هللا اتقوا3 معناه ٥بم السبلـ عليو
 كنتم إف" بعدىا عصيتموه إذا فتهلكوا اآلايت من تشتهوف ما تتحكموا كال

 بذكرسبحانو  كقد أعقب انتهى. .صحيحة لئلٲباف دعواكم كانت إف "مؤمنْب
 التعظيم من كرسولو هلل ٯبب ٗبا كجهلهم تعنتهم على الداؿ اقَباحهم من شيء

ل يستطيع ربك أف ينزؿ علينا مائدة إذ قاؿ ا٢بواريوف اي عيسى ابن مرٙب ى﴿كالتوقّب 
3 يقولوا كٓب أمو كاسم اب٠بو نفاقهم ٍب إهنم اندكا رسو٥بم على ذلك فدؿ ﴾من السماء

ىل تستطيع ربَّك أف ﴿كقيرئ ! التبجيل من ىذا ك٫بو هللا ركح اي كال هللا رسوؿ اي
كىذه القراءة توجب استهزاءىم كشكهم ُب استطاعة  ﴾ينزؿ علينا مائدة من السماء
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عيسى عليو السبلـ! كالقراءة األخرل توجب شكهم ُب استطاعة هللا كاستهزاءىم بو 
 بينكم اجعلوا أم ﴾قاؿ اتقوا هللا﴿عقاب هللا عليو السبلـ  حذرىمتعأب! كلذلك 

 دعواىم مضموف أكرد ٍباالستهزاء،  عن ٛبنعكم كقاية األعظم ا٤بلك غضب كبْب
 من يصدر ال السؤاؿ ذلك مثل أبف إشعاران  ﴾إف كنتم مؤمنْب﴿ فقاؿ الشك أبداة

قالوا نريد أف أنكل منها ﴿ُب استهزاء كتكذيب  وعادكا يسألون، ٍب ابإلٲباف متلبس
فسأؿ ربو أف ينزؿ عليهم ا٤بائدة الٍب طلبوىا  ﴾صدقتناكنعلم أف قد كتطمئن قلوبنا 

قاؿ عيسى ابن مرٙب اللهم ربنا أنزؿ علينا مائدة من السماء تكوف لنا عيدان ألكلنا ﴿
أم يكوف اليـو ا٤بوافق لنزك٥با من كل  ﴾كآخران كآية منك كارزقنا كأنت خّب الرازقْب

كم فمن يكفر بعد منكم فإ٘ب أعذبو قاؿ هللا إ٘ب منز٥با علي﴿سنة عيدان، فأجابو هللا 
ر كحاؽ هبم خنازيعيذبوا اب٤بسخ كمسخهم هللا ف ﴾عذااب ال أعذبو أحدا من العا٤بْب

 نقماتو يوجب ما على اإلصرار كمن سطواتو من ابهلل نعوذ - وفئما كانوا بو يستهز 
كيبدك أف ىذا العيد ىو عيد الًفصح، كريكم أف عيسى عليو السبلـ أكل مع  -

ا٢بوارٌيْب على مائدة ليلة عيد الًفصح، كىي الليلة الٍب ريفع من صباحها كما دؿ 
سياؽ اآليتْب، فلعل معُب كوهنا عيدان أهنا صٌّبت يـو الفصح عيدان ُب ا٤بسيحية كما  

كقد بلغ اجَباء بِب إسرائيل  ﴾ألكلنا كآخران﴿كاف عيدان ُب اليهودية، كلذلك قاؿ 
لليلة الٍب كاستخفافهم برسو٥بم أف يتظاىركا ابإلٲباف كيستسخركا بطلب ا٤بائدة ُب ا

بعض ما  ورداألابلسة ا٤بستهزئْب ابلدين نكلبياف قباحة م!!! رسو٥ببٌيتوا فيها إعداـ 
عن طريقة آؿ الشيخ كال ينبغي ألحد من الناس العدكؿ جاء ُب األجوبة النجدية3 

د عنو ك٨بالفة ما استمركا عليو ُب أصوؿ الدين فإنو الصراط ا٤بستقيم الذم من حا
ككذلك ُب مسائل األحكاـ كالفتول ال ينبغي  فقد سلك طريق أصحاب ا١بحيم

ا عليو كاستمرت عليو الفتول منهم فمن خالف ُب شيء من العدكؿ عما استقامو 
بو عندىم مستقرة بو الفتول معلوما عندىم كمفٌب  كاٚبذ سبيبل ٱبالف ما كاف ذلك
اإلماـ عبد  بقلم كجاء ُب موضع آخرفهو أىل لئلنكار عليو كالرد لقولو.  بينهم
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من عبد العزيز بن عبد الرٞبن بن فيصل إٔب 3 الثالثة وىابيةالعزيز مؤسس الدكلة ال
ىم ٤با ٰببو كيرضاه من يراه من علماء ا٤بسلمْب كإخواهنم ا٤بنتسبْب كفقنا هللا كإاي

آمْب سبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو. كبعد3 ىذا كتاب إخوانكم ا٤بشايخ تشرفوف 
عليو كالعمل إف شاء هللا على ما فيو ٍب بعد ذلك ما ىو ٖبافيكم أكؿ منشإ ىذا 

كما جرل   بن عبد الوىاب كأكائلنااألمر كتقوٲبو أنو من هللا ٍب أسباب الشيخ دمحم
من اختبلؼ كاليتهم مراران ككلما اختلف األمر كشارؼ الناس لنقض على ا٤بسلمْب 

يعِب آؿ الشيخ  كآؿ سعود  -دين هللا كإطفاء نوره أىب هللا كأخرج من ىا٢بمولتْب 
إْب. فهذه بعض الكلمات الٍب تصور حقيقة ىؤالء ا٤بستهزئْب من يقـو بذلك... -

رىم كيبْب للمسلمْب الذين نزؿ فيهم قرآف حكيم يكشف خباايىم كيفضح أسرا
خداعهم. كما أأبس من يستهزئ بو جبار السماكات كاألرض كما أشقاه؟ كأم 
مشهد مفزع رعيب ينتظره ىؤالء؟ كأم طريق يتخبطوف فيو ال يعرفوف غايتو 
فتتلقفهم ُب هنايتو اليد ا١ببارة، كالفئراف ا٥بزيلة تتواثب ُب الفخ غافلة عن ا٤بقبض 

ابلرسل معركؼ جرت بو النواميس اإل٥بية الٍب ال تتخلف  ا٤بكْب. كمصّب ا٤بستهزئْب
كإٔب عاد أخاىم ىودا قاؿ اي قـو اعبدكا ﴿كشهدت بو مصارع الغابرين، قاؿ تعأب 

بياف ١بملة  ﴾إف أنتم إال مفَبكف﴿كٝبلة  ﴾هللا ما لكم من إلو غّبه إف أنتم إال مفَبكف
 قطع كىو الفرم من مأخوذ االختبلؽ، مرادؼ كاالفَباء ﴾ما لكم من إلو غّبه﴿

 تقطيع قطعو أك تقطيعو ُب اشتد كأنو ا١بلد افَبل3 يقاؿ بو، ليصلح قطعان  ا١بلد
 ا٢بكم ُب آ٥بة اٚبذكا الذين اب٤بستهزئْب التعريض ُب مستعمل خرب كىو إفساد،

 !علم بغّب الناس ليضلوا العبادة توحيد دعواىم ُب الكذب أشنع ككذبوا كالعبادة،
 عند مطرد أمره  ابلدين التظاىر ألف القوؿ هبذا قومو كاجو إال رسوؿ من كما

 الشيبو تبلكتو ُب الشياطْب ألقت إال نيب كال رسوؿ من ماك  الغابرين، ا٤بستخلفْب
 معاجزين آايتنا ُب سعوا كالذين﴿قاؿ تعأب  الناس إلضبلؿ الفاسدة كالتأكيبلت

 ألقى ٛبُب إذا إال نيب كال رسوؿ من قبلك من أرسلنا ما، ك ا١بحيم أصحاب أكلئك
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 كتعطيل اإلفساد دأبو كالشيطاف ٧بض، خّبه  األنبياء كأما٘ب ﴾أمنيتو ُب الشيطاف
 -ابلكبلـ  ا٤بقصودك  اإلرشاد، من األنبياء قالو ما تفسد ضبلالت كإدخاؿ ا٣بّب

 الكتب ُب ككادكا فتحيلوا علم على هللا أضلهم الذين الشيطاف أكلياء -كهللا أعلم 
 هبيئة كالطعن اإلبطاؿ ُب تفننهم ٥بيئة ٛبثيله  كالكبلـ الكونية، كاآلايت السماكية
 إعجاز ٧باكلْب أم ﴾معٌجزين﴿ كقيرئ ابلوصوؿ، ليفوز غّبه يسابق طريق ُب الساعي

 النيب أمنية ُب الشيطاف إلقاء كمعُب العاقبة، سوء من ٥بم ما يعلموا كٓب تعأب هللا
 الدسم ُب السم فيلقى ٲبكر كمن ا٤بضاد الكبلـ أبسلوب يضاد ىا ما إلقاء كالرسوؿ
 قولو بزخرؼ الناس كٱبدع كاألنبياء الرسل متابعة كيٌدعي هللا إٔب ابلدعوة كيتمثل

 الشيطاف إلقاءك ! اإلرشاد من األنبياء قالو ما تفسد كٙبريفات ضبلالت كييدًخل
 األنبياء، ككبلـ هللا بكبلـ التمثل الكفر أئمة أكليائو قلوب ُب يلقي أف3 بوسوستو
 مطاعن خبلؿ من اإلرشاد من األنبياء قالو ما تفسد كٙبريفات ضبلالت كييدًخل
 النظر عن خبل٥با من الناس ييبعدكا كشبهات يرٌكجوهنا كشكوؾ الناس ُب يبثوهنا

 ما فيتبعوف زيغ قلوهبم ُب الذين فأما﴿ قولو ٫بو على كالرباىْب األدلة ُب كالتذكر
 على ا٥بدم كيكرر اإلرشاد يعيد تعأب كهللا ﴾أتكيلو كابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو
 هللا فينسخ﴿الواضح  ابلبيافكيفضح أكلياءه  الشيطاف كينسخ ما يلقي النيب، لساف

 الشيطاف يلقي ما ليجعل حكيم، عليم كهللا آايتو هللا ٰبكم ٍب الشيطاف يلقي ما
 بغلظ وفا٤بوصوف إسرائيل بنو كىم ﴾قلوهبم كالقاسية مرض قلوهبم ُب للذين فتنة

 شواىد ُب االستبصار بطريق معلـو كىذا القلوب كقساكة الطبائع كجبلفة األكباد
 من ا٢بق أنو العلم أكتوا الذين كليعلم﴿ العلم أكتوا الذين حق ُب تعأب قاؿ ٍب .اآلاثر
 كُب ﴾مستقيم صراط إٔب آمنوا الذين ٥باد هللا كإف قلوهبم لو فتخبت بو فيؤمنوا ربك
 بسبب ليجعلو كيرده الشيطاف يلقيو ما تعأب هللا ينسخ 3أحسنها ؛كجوه اآلية أتكيل

 حيث لعذاهبم سببان  أم كالكافرين للمنافقْب عذاابن  بو التمسك فساد كظهور الرد
 الذين يعلم أف إلرادة عنو يرجعوف ىل ٥بم اختباران  أك فساده ظهور مع معو اسَبسلوا
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عليو من الشبو الذين بذلوا  أكرد ما بطل حيث ا٢بق ىو القرآف أف العلم أكتوا
 ُب سعوا كالذين﴿ تعأب ىو كما ُب قولو يبطل كٓبجهدىم ُب إبطاؿ آايتو معاجزين 

 أنزؿ الذم العلم أكتوا الذين كيرل أليم، رجز من عذاب ٥بم أكلئك معاجزين آايتنا
كقد حكى تعأب احتقار  ﴾ا٢بميد العزيز صراط إٔب كيهدم ا٢بق ىو ربك من إليك

قاؿ ا٤بؤل الذين كفركا من قومو إان لنراؾ ُب ﴿قـو عاد لدعوة رسو٥بم كاستهزاءىم بو 
قاؿ ا٤بؤل من ﴿ككرد ُب جواب قـو نوح مثل ىذا  ﴾سفاىة كإان لنظنك من الكاذبْب

كعتوا عن  فعقركا الناقة﴿كحكى سبحانو عن ٜبود  ﴾قومو إان لنراؾ ُب ضبلؿ مبْب
ككرد ُب جواب مدين  ﴾أمر رهبم كقالوا اي صاّب ائتنا ٗبا تعدان إف كنت من ا٤برسلْب

قالوا اي شعيب أصبلتك أتمرؾ أف نَبؾ ما يعبد آابؤان أك أف نفعل ُب أموالنا ما ﴿
 شعيب سأؿ خاضوا ُب النفاؽ ٤بٌاك يستهزئوف بو!  ﴾نشاء إنك ألنت ا٢بليم الرشيد

 الفتاح كأنت اب٢بق قومنا كبْب بيننا افتح ربنا﴿ فقاؿ ا٤ببطل من احملق ٲبيز أف ربو
كالذين من قبلكم كانوا أشد ﴿ هممن قبل الذين كحاؿ بِب إسرائيل كحاؿ ﴾العليم

منكم قوة كأكثر أمواالن كأكالدان فاستمتعوا ٖببلقهم فاستمتعتم ٖببلقكم كما استمتع 
أم كخضتم ُب النفاؽ  ﴾الذين من قبلكم ٖببلقهم كخضتم كالذم خاضوا

كاالستهزاء آبايت هللا كرسولو كا٣بوض الذم خاضوه ُب ذلك كىو انظر إٔب قو٥بم 
فحصلت ا٤بشاهبة  ﴾وفئأابهلل كآايتو كرسولو كنتم تستهز قل  إ٭با كنا ٬بوض كنلعب﴿

تعأب كآبايتو  كاالستهزاء بو ين هللاكا٣بديعة كالتمثل بد بْب الفريقْب ُب النفاؽ كا٤بكر
برسلهم، كيعرض مشاىد  ، كالقرآف الكرٙب يصور استهزاء األمم الغابرينوكرسل

 إال رسوؿ من أيتيهم كما األكلْب، شيع ُب قبلك من أرسلنا كلقد﴿ ، كقولوا٤بستهزئْب
 ابعتبار ﴾٢بافظوف لو كإان الذكر نزلنا ٫بن إان﴿ ٝبلة على عطف ﴾وفيستهزئ بو كانوا

 ﴾جملنوف إنك الذكر عليو نزؿ الذم أيها اي﴿ قو٥بم ُب استهزائهم عن جواب تلك أف
 طريقة على الستهزائهم إبطاؿ ﴾األكلْب شيع ُب قبلك من أرسلنا كلقد﴿ كٝبلة

 شنشنة ىذه أبف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ تسلية كىذاالغابرين،  من بنظرائهم التمثيل
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 عند من بكتاب مصحوابن  الرسوؿ كاف كحيث ا٤برسلْب، مع ا٤بستخلفْب ا٥بالكْب
، كال ٱبفى على ابلكتاب استهزاءىم ابلرسوؿ استهزائهم ذكر تضمن تعأب هللا

الفطن أف التظاىر ابإلسبلـ ألجل إبطالو كىدمو كعيبو ىو من أعظم االستهزاء! 
 من أيتيهم كما﴿، قابلوا أنبياءىم ٗبثل ذلك ابالستهزاءبنو إسرائيل رسلهم  قابل ككما
جاءىم بو سيد  ما ا١بيدد اجملرموف يقابلككذلك  ﴾وفيستهزئ بو كانوا إال نيب

 ككذلك عليو صلوات رب العا٤بْب، كسيد ا٢بكماء الرابنيْب ا٤برسلْب كإماـ النبيْب
كذلك نسلكو ُب ﴿ النحو ىذا على إال تتلقاه أف ٙبسن ال الٍب قلوهبم ُب نىسليكو

 .﴾قلوب اجملرمْب، ال يؤمنوف بو كقد خلت سنة األكلْب

كيل لكل ٮبزة ٤بزة، الذم ٝبع ماال كعدده، ٰبسب أف مالو أخلده، كبل لينبذف ُب ﴿
ا٢بطمة، كما أدراؾ ما ا٢بطمة، انر هللا ا٤بوقدة، الٍب تطلع على األفئدة، إهنا عليهم 

 أنس حديث من األصوؿ نوادر ُب الَبمذم ا٢بكيم ركل ﴾مؤصدة، ُب عمد ٩بددة
 ال ليل كحاطب حطمة ٤بزة ٮبزة ا٤بنافق»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف عنو هللا رضي
 كاللمز كالسخرية ا٥بمز عن القرآف هنى كقد «أنفق كفيم كسب أين من يبإب

 كالتهديد الوعيد مع كالتقبيح التشنيع هبذا ىنا ذكرىا أف إال شٌب مواضع ُب كالعيب
 ك٘باه األمْب كالرسوؿ ا٤ببْب كالقرآف العا٤بْب رب ٘باه ا٥بمازين جـر بضخامة يوحي

 الرعيب، ا٤بفزع كالتهديد الشديد كالردع اإلغبلظ صورة ُب عليها الرد فجاء ا٤بؤمنْب،
 ابلرب الناس أيمركف...ا٤بستهزئْب خسة كتيظهر ا٤بستخلفْب استهزاء تكشف كاآلايت
 ٗبتابعة أنفسهم كيهلكوف الرٞبن حضرة إٔب ا٣بلق يدعوف ،أنفسهم كينسوف

 ال يـو يلقوف ما كيعظم األكاثف، عبدة قبل بعذاهبم ييبدأ الذين ىم كىؤالء الشيطاف،
كمن خبلؿ فتاكاىم كرسائلهم يتضح الكفر كالسفاىة ...الدايف ا٤بلك إال حاكم

كاالستهزاء كالتناقض العجيب كما جاء ُب الرسالة التاسعة حملمد بن عبد الوىاب3 
أك ثواب هللا أك عقابو كفر، كالدليل قولو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن استهزأ بشيء من دين الرسوؿ 

قل أابهلل كآايتو كرسولو كنتم تستهزؤكف ال تعتذركا قد كفرًب بعد ﴿تعأب 
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ا٣ببث  كماؿكا١بسارة ك  كا١برأة الوقاحة بنهاية عليهم تسجيلكىذا  !!!.﴾إٲبانكم
 على كالتمويو كالنفاؽ ا٣بداع كجو على إال قالوه ما فإهنم كالفظاظة كالقساكة

 من ابهلل نعوذ !كفر أب ككفران  خبث أب خبثان  فكافكاالستهزاء هبم  ا٤بسلمْب
 .كالعصياف الكفر كأدانس اآلاثـ خبائث

 ُب مستعمل كىو االستعجاؿ، معُب تضمن السؤاؿ ﴾كاقع بعذاب سائل سأؿ﴿
. عديدة آايت ُب برسلهم استهزاءىم القرآف قصَّ  كقد كالتعجيز، كالتهكم االستهزاء

 .ا٤بستكثر للباحث كموعظة للمستبصر كاستبصار للمعترب اعتبار قصصهم كُب

 كأبناءكم أبناءان ندع تعالوا فقل العلم من جاءؾ ما بعد من فيو حاجك فمن﴿
 ﴾الكاذبْب على هللا لعنت فنجعل نبتهل ٍب كأنفسكم كأنفسنا كنساءكم كنساءان

 بْب االرتباط مدل عن لتكشف اليـو ٘بيء التارٱبي كمكاهنا ا٤بسيح قصة ىذه
 طينتهم كخباثة كالتوائهم العراة ا٢بفاة كذب عن كتيسًفر! العبادة كشرؾ ا٢بكم شرؾ

 كافَبائهم كتبجحهم رهبم لكبلـ كٙبريفهم الكفر على إصرارىم كتيرًبز طبعهم كدانئة
! ا٤بسيح كقائدىم نبيهم مع كتعنتهم القـو دخيلة عن ا٢بيجب كترفع رسلهم على
فنجعل لعنة هللا على  القرآف بدعوة ندعوه البينات ىذه بعد فيو حاٌجنا فمن

كقد لزمهم ىذا الوصف كعلق هبم ُب آايت  الكاذبوف ىم ا٤بنافقوف ك  -الكاذبْب 
 ُب كمعاندة ا٢بق ىذا ُب مكابرة إايؾ ٧باجتهم على استمٌركا فإف كا٤بعُب3 - كثّبة
 بعد معتقدىم على تصميمهم أف ذلك كا٤ببلعنة، ا٤بباىلة إٔب فادعهم عيسى شأف
 ٩با أكضح يبق فلم ٥بم، كبينتى  العلم من جاءؾ ما بعد ٧بضة مكابرة البياف ىذا

 اب٤ببلعنة ا٤بباىلة إٔب فادعهم يقْب، كقلة مكابرة عن ٰباجونك كإ٭با بو حاججتهم
 خيرب يـو نزلت كا٣بطاب لبِب إسرائيل كالدليل على ذلك أف اآلية ،ىنا ا٤بوصوفة

 أيب بن سعد بن عامر صحيح مسلم كسنن الَبمذم من حديث ُب جاء كما
 ٗبنزلة مِب تكوف أف ترضى أما»3 قاؿ لعلي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف أبيو عن كقاص
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 الراية ألعطْب»3 خيرب يـو يقوؿ ك٠بعتو «بعدم نبوة ال أنو إال ؟موسى من ىاركف
 ٕب ادعوا»3 فقاؿ ٥با، فتطاكلنا3 قاؿ «كرسولو هللا كٰببو كرسولو هللا ٰبب رجبلن 
 ىذه كأنزلت عليو، هللا ففتح إليو الراية فدفع عينو ُب فبصق رمد كبو فأاته «عليان 
 كفاطمة عليان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دعا اآلية، ﴾كأبناءكم أبناءان ندع تعالوا فقل﴿ اآلية

 أىز للمبلعنة كاألبناء النساء كدعاء «أىلي ىؤالء اللهم»3 فقاؿ كحسينان  كحسنان 
ككاف ٩با حذران منو  كلعنتو على الكاذبْبا٤ببطلْب  على لغضب هللا كأدعى للنفوس
 كذابْب الساعة يدم بْب إف» كما جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقولو 

 الذين فأكلئك منو تشابو ما يتبعوف الذين رأيتم إذا»كُب ركاية أخرل3  «فاحذركىم
 عليو ٱبفى ال هللا إف﴿كالكبلـ ُب اآلية متصل بقولو تعأب  «فاحذركىم هللا ٠بى

 إلو ال يشاء كيف األرحاـ ُب يصوركم الذم ىو ،السماء ُب كال األرض ُب شيء
 أـ ىن ٧بكمات آايت منو الكتاب عليك أنزؿ الذم و، ىا٢بكيم العزيز ىو إال

 ابتغاء منو تشابو ما فيتبعوف زيغ قلوهبم ُب الذين فأما متشاهبات كأخر الكتاب
أف  صح كقد ﴾فلما أحس عيسى منهم الكفر﴿إٔب قولو تعأب  ﴾أتكيلو كابتغاء الفتنة

 شرح ، كمضىكثّبة شدائد تعأب هللا قاتلهم ا٤بنافقْب من لقي السبلـ عليو عيسى
 أمر ُب اجملادلْب أبف حاصبلن  األزٕب العلم كاف ك٤با .ىنا إعادتو عن يغِب ٗبا اآلية

 االستئصاؿ من خوفان  اجملادلة بعد ا٤بباىلة عن يكفوف كالسبلـ الصبلة عليو عيسى
 إببطا٥بم للقطع موجبان  ذلك عن كفهم ككاف اآلجلة ُب الدائم ا٣بزم مع العاجلة ُب
 تعقيب ا٢بسن كل حسن خربىم، بو يتصل أك يشاىدىم من لكل دعواىم ُب

 العزيز ٥بو هللا كإف هللا إال إلو من كما ا٢بق القصص ٥بو ىذا إف﴿ بقولو ذلك
 عنو سببك٤با أثبت تعأب كحدانبيتو كأنو ا٤بلك األعظم األعز األكـر  ﴾ا٢بكيم

لفظ كقد كرد  ﴾اب٤بفسدين عليم هللا فإف تولوا فإف﴿ بقولو اإلعراض على هتديدىم
 ٥بم قيل كإذا﴿قولو تعأب  عليو دؿي كما خاصة ا٤بنافقْب  حق  ُب  ُب القرآف الفساد

حكى تعأب قوؿ موسى ألخيو ك  ﴾مصلحوف ٫بن إ٭با قالوا األرض ُب تفسدكا  ال 
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 أكرد أف بعد ا٤بباىلة عن نكصوا ٤باك  ﴾فسدينكأصلح كال تتبع سبيل ا٤ب﴿ىاركف 
 مادعوهتم إٔب  ذلك اقتضى شبهة، ٥بم تبق ٓبك  فانقطعوا ا٢بجج أنواع عليهم

 الكتاب أىل اي قل﴿ سبحانو فقاؿ الرسل عليو كاتفقت الكتب عليو اجتمعت
 يتخذ كال شيئا بو نشرؾ كال هللا إال نعبد أال كبينكم بيننا سواء كلمة إٔب تعالوا
 بينا كقد ﴾مسلموف أبان اشهدكا فقولوا تولوا فإف هللا دكف من أراباب بعضا بعضنا
 .إعادتو عن أغُب ٗبا عليو كدللنا مضى فيما اإلسبلـ معُب

كيعبدكف من دكف هللا ما ال يضرىم كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤان عند هللا قل ﴿
 ﴾أتنبئوف هللا ٗبا ال يعلم ُب السماكات كال ُب األرض سبحانو كتعأب عما تشركوف

ىذه اآلية تصف ا٤بستخلفْب كتكشف عن كزازة طبيعتهم كٙبكي سخريتهم 
ية كتشخص كاقهم الراسخة ُب طبيعتهم كتيقٌرر شقاكهتم األزلية كغباكهتم الفطرية ا١بًبلٌ 

ىو ُب حقيقتو كفره ُب صورة السخرية  "ىؤالء شفعاؤان عند هللا" التارٱبي! فقو٥بم
 منُب العبادة  آ٥بتهم شفاعةم ُب ا٢بكم ك أرادكا إثبات نصرة آ٥بتهكاالستهزاء! 

 الند شفاعةنصرة ك ك انفذة عنده شفاعتهمفنصرهتم ك  اإل٥بية ُب هلل شركاء إهنم حيث
 يكوف الذم3 كالشافع عن غّبه، ضر دفع كاسطة يكوفالذم  3، كالناصرنده عند

كقد ذكر ا٢بق سبحانو أف شركاءىم يكذبوهنم كما حكاه  .لغّبه نفع جلب كاسطة
ستطيعوف صرفان كال نصران كمن يظلم منكم تفقد كذبوكم ٗبا تقولوف فما ﴿قولو  ُب

 حْب كتكذيبهم وىمٛبعبد من قوؿأم فما تستطيعوف صرؼ  ﴾نذقو عذااب كبّبا
شركاؤكم صرؼ العذاب عنكم كال كال نصر أنفسكم كما ال يستطيع م كذبوك
ك٤با بْبَّ تعأب ما ىم  ﴾فما يستطيعوف﴿كما يفيده توجيو القراءة األخرل  نصركم

 اؿاحمل من يدعونو كٗبا هبم التهكمك  ٥بم عليو من االستهزاء خاطبهم بسوط التقريع
قل أتنبئوف هللا ٗبا ال يعلم ُب ﴿ كاإلمكاف الصحة ٙبت ليدخ يكاد ال الذم

 فإف ؟أصبلن  ٙبقق كال لو كجود ال ٗبا سبحانو أٚبربكنو أم ﴾السماكات كال ُب األرض
 ٙبقق لو يكوف ال كا١بزئيات ابلكليات علمو احمليط الغيوب عبلـ يعلمو ال ما
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 كنصرة تقريع ٥بم كهتكم هبم كٗبا ادعوه من احملاؿ الذم ىو شفاعة كىذا ابلكلية
عطف  ﴾كإذا تتلى عليهم آايتنا بينات﴿على ٝبلة  عطفه  الكبلـ ُب اآليةك ، آ٥بتهم

ائت بقرآف ﴿فهذه قصة أخرل من قصص أحواؿ كفرىم أف قالوا  القصة على القصة
حْب تتلى عليهم آايت القرآف، كا٤بناسبة بْب القصتْب أف ُب   ﴾غّب ىذا أك بدلو

فمن أظلم ﴿كلتيهما كفران أظهركه ُب صورة السخرية كاالستهزاء! كالتفريع ُب قولو 
قدـ قبلو ٩با تضمن أهنم تفريع على ما ت ﴾٩بن افَبل على هللا كذاب أك كذب آبايتو

 ﴾قولوفكي﴿ ﴾يعبدكف﴿أشركوا ابهلل ككذَّبوا ابلقرآف! كاختيار صيغة ا٤بضارع ُب 
الستحضار ا٢بالة العجيبة من استمرارىم على عبادة آ٥بتهم أم عبدكىم كيعبدكهنم 

إذ  ﴾ىؤالء شفعاؤان عند هللا﴿تعجيبان من التصميم على الضبلؿ كتعجيبان من قو٥بم 
 ذينال شياطينهمدٙب نفي الضرر لئلشارة إٔب كنكتة تق! ف ا٤بتصرؼ ىو هللااعَبفوا أب
ٌوفوف واعليهم ككان كااستحوذ هبم الضر، فأريد االبتداء بنفي  يلحقوف مأبهن معبدهت ٱبي

الضر إلزالة أكىاـ ا٤بشركْب الصادة ٥بم عن نبذ عبادهتم، بينما تقدـ نفي النفع ُب 
دكف هللا ما ال كيعبدكف من ﴿ ابتداء ا٤ببلئكة كالنبيْبالنتفاء شفاعة  آية الفرقاف

 كالشرؾ ابلعداكة ربو على شركاءه يظاىر الكافر أف ٍب بٌْب ا٢بق ﴾ينفعهم كال يضرىم
 إذا عليو ظاىر نمً  مشتق كىو ا٤بعْب 3كالظهّب ﴾كاف الكافر على ربو ظهّبا﴿فقاؿ 
 الظهر اسم كىو جامد اسم من مشتق األصيل كأصلو غلبو، على يغالبو من أعاف
 على ٰبمل كما ا٤بغلوب على الغالب ٰبمل كأنو غّبه غلب على أحدان  ا٤بعاكف ألف
 الشركاء استئهاؿ عدـ داللة كضوح مع إشراكو ُب ا٤بشرؾى  جعلى  ا٢بامل، ظهر

 .ا٢بق ربو على ينصر الشركاء كأنو لئل٥بية

 حزب إف أال الشيطاف حزب أكلئك هللا ذكر فأنساىم الشيطاف عليهم استحوذ﴿
 خبّب يقاؿ ٤با ٠بيع٤با ذكر عز كجل ُب مطلع السورة أنو  ﴾ا٣باسركف ىم الشيطاف

كربتها  جفرٌ ما  فيها فأنزؿ رسولو مع ٙباكرىا إذ ٠بع شكاية ا٤برأة ك عباده ٕباؿ
 أكلياء الشياطْب ا٤بنافقْباحملادين ببياف حاؿ  ذلك أتبع ،صبيتها كنفها إٔب كأرجع
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 كالعدكاف ابإلٍب كيتناجوف يغالبوف ا٤بلك األعلى كرسولو اجملتىبالذين األئمة ا٤بضلْب 
 - أنفسهم ُب كيقولوف اب٤بسلمْب كيكيدكف شركائهم مع كيتساٌركف الرسوؿ كمعصية

 ما يعلم هللا أف تر أٓب﴿ نقوؿ ٗبا هللا يعذبنا لوال - كالسخرية االسخفاؼ كجو على
 إال ٟبسة كال رابعهم ىو إال ثبلثة ٪بول من يكوف ما األرض ُب كما السماكات ُب
 ٗبا ينبئهم ٍب كانوا ما أين معهم ىو إال أكثر كال ذلك من أدٗب كال سادسهم ىو

 ٍب النجول عن هنوا الذين إٔب تر أٓب، عليم شيء بكل هللا إف القيامة يـو عملوا
 حيوؾ جاؤكؾ كإذا الرسوؿ كمعصيت كالعدكاف ابإلٍب كيتناجوف عنو هنوا ٤با يعودكف

 جهنم حسبهم نقوؿ ٗبا هللا يعذبنا لوال أنفسهم ُب كيقولوف هللا بو ٰبيك ٓب ٗبا
 النجوة من مأخوذة ا٤بسارة كىو التناجي ٗبعُب مصدر ك٪بول ﴾ا٤بصّب فبئس يصلوهنا

 السر ألف أك األرض من بنجوة ٱبلوف ا٤بتسارين ألف األرض من ارتفع ما كىي
 عبد عنركل اإلماـ أٞبد  ا٣بفاء، أكج إٔب الظهور حضيض من رفع فكأنو ييصاف

 ُب يقولوف ٍب« عليك ساـ» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ يقولوف كانوا اليهود أف عمرك بن هللا
 ٰبيك ٓب ٗبا حيوؾ جاءكؾ كإذا" اآلية ىذه فنزلت "نقوؿ ٗبا هللا يعذبنا لوال" أنفسهم

 الكتاب أىل عليكم سلم إذا». كُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3 اآلية آخر إٔب "هللا بو
صلى هللا عليو كآلو  النيب عن ىريرة أيب عنكركل البيهقي كأٞبد  «كعليكم 3فقولوا
 هنبة، كطعامهم ،لعنة ٙبيتهم3 هبا يعرفوف عبلمات للمنافقْب إف»3 قاؿ كسلم

 ،دبران  إال الصبلة أيتوف كال ،ىجران  إال ا٤بساجد يقربوف كال غلوؿ، كغنيمتهم
هنى هللا  ٍب «ابلنهار صخب ابلليل، خشب يؤلفوف، كال أيلفوف ال مستكربين،

تعأب عباده ا٤بؤمنْب عن التناجي ابإلٍب كالعدكاف كمعصية الرسوؿ كأمرىم ابلتناجي 
 كالعدكاف ابإلٍب تتناجوا فبل تناجيتم إذا آمنوا الذين أيها اي﴿ ابلرب كالتقول فقاؿ

 شددك٤با  ﴾ٙبشركف إليو الذم هللا كاتقوا كالتقول ابلرب كتناجوا الرسوؿ كمعصيت
 ظاف ظن رٗبا فكاف النفاؽا٣بدع ك  أىل إال يفعلها ال ككاف النجول أمر ُب سبحانو

 أف كمبينان  للمنافقْب كغامان  للمخلصْب ساران  قاؿ الدين، ألىل ضرر عنها ٰبدث أنو
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 بضارىم كليس آمنوا الذين ليحزف الشيطاف من النجول إ٭با﴿ عليهم يعود إ٭با ضررىا
 أنيقة لطائفاآلايت الكرٲبات  كُب ﴾ا٤بؤمنوف فليتوكل هللا كعلى هللا إبذف إال شيئا

 على حض   كفيو هبا متصل بعدىا كما...جليلة كًحكم جزيلة كأسرار دقيقة كرموز
 كجوب على كداللة بشأهنم تنويو كفيو العلماء عند أيكدع كتفصيله  العلم طلب

 هللا يفسح فافسحوا اجملالس ُب تفسحوا لكم قيل إذا آمنوا الذين أيها اي﴿ طاعتهم
 ﴾درجات العلم أكتوا كالذين منكم آمنوا الذين هللا يرفع فانشزكا انشزكا قيل كإذا لكم

 ما3 عنو هللا رضي مسعود ابن قاؿ الوسط، األمة حق ُب "منكم"قولو  ُب كا٣بطاب
موالم كقاؿ . اآلية ىذه ُب خصهم ما القرآف من شيء ُب العلماء تعأب هللا خص

اإلماـ الركاس قدس هللا ركحو العزيز3 شأف العلم شأف عظيم،  كسيدم كقرة عيِب 
كيف ال، كىو يوصل إٔب حضرة تلقي خلعة ٧ببة هللا للعبد عليو فيها، بشاىد ما 

اي إبراىيم  -أكحى هللا إٔب إبراىيم »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجاء ُب ا٣برب عن الصادؽ األمْب األبر 
صلى هللا عليو كآلو  ورسول قدر عظمٍب بٌْب هللا تعأب اىػ.  «إ٘ب عليم أحب كل عليم

 يدم بْب فقدموا الرسوؿ  انجيتم  إذا آمنوا الذين أيها اي﴿فقاؿ  لو كا٣بصوصية كسلم
قاؿ اإلماـ  ﴾رحيم غفور هللا فإف ٘بدكا ٓب فإف كأطهر لكم خّب ذلك صدقة ٪بواكم

 بْب يقدـ أف انجاه من على فرض هللا أف خصائصو كمنالسيوطي ُب ا٣بصائص3 
 عليهم هللا ضيق3 زيد ابن قاؿ. ك األنبياء من ألحد ذلك يعهد كٓب صدقة ٪بواه يدم

 ا٢بق أىل على ذلك فشق ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ الباطل أىل يناجي لئبل ا٤بناجاة ُب
 تقدموا  أف  مءأشفقت﴿ التخفيف فنزؿ نطيقو كال ذلك نستطيع ال هللا رسوؿ اي فقالوا

 الزكاة كآتوا الصبلة فأقيموا عليكم هللا كاتب تفعلوا ٓب فإذ صدقات ٪بواكم يدم بْب 
ما بنيت عليو السورة  إٔب الكبلـ عاد ٍب ﴾تعملوف ٗبا خبّب كهللا كرسولو هللا كأطيعوا

 إٔب تر أٓب﴿ ا٤بنافقْب ا٤بعاندين احملادين ا٤بخالفْب الكاذبْب ا٤بكذبْب حاؿ كصفمن 
 كىم الكذب على كٰبلفوف منهم كال منكم ماىم عليهم هللا غضب قوما تولوا الذين

 اليهود نفاؽ كعيد لبيافكٝبلة "غضب هللا عليهم" معَبضة بْب كبلمْب  ﴾يعلموف
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 من ليسوا أهنم كماُب دينهم   ا٤بسلمْب من ليسوا ا٤بنافقوف فهؤالء عليهم ا٤بغضوب
 !تولوىم أم ليسوا من جنس الفرس كالرـك الذين القـو

 الطْب من لكم أخلق أ٘ب ربكم من آبية جئتكم قد أ٘ب إسرائيل بِب إٔب كرسوال﴿
 ا٤بوتى كأحي كاألبرص األكمو كأبرئ هللا إبذف طّبا فيكوف فيو فأنفخ الطّب كهيئة
 كنتم إف لكم آلية ذلك ُب إف بيوتكم ُب تدخركف كما أتكلوف ٗبا كأنبئكم هللا إبذف

 عليكم حـر الذم بعض لكم كألحل التوراة من يدم بْب ٤با كمصدقا مؤمنْب،
 صرط ىذا فاعبدكه كربكم ريب هللا إف كأطيعوف، هللا فاتقوا ربكم من آبية كجئتكم
ا٢بواريوف ٫بن  فلما أحس عيسى منهم الكفر قاؿ من أنصارم إٔب هللا قاؿ مستقيم،

، ربنا آمنا ٗبا أنزلت كاتبعنا الرسوؿ فاكتبنا أنصار هللا آمنا ابهلل كاشهد أبان مسلموف
 ا٤بنزؿ الكتابتعأب  ذكر ٤با ﴾مع الشاىدين، كمكركا كمكر هللا كهللا خّب ا٤باكرين

 من أنواع ٟبسةمعددان  إرسالو إٔب بِب إسرائيل ذكر حسن على عيسى عليو السبلـ
 دفعان  "إبذف هللا" قولو الدالة على انفراد هللا ابلربوبية ككماؿ القدرة مكرران  عجزاتا٤ب

 بقدرة ال تعأب هللا بقدرة كاقعان  ذلك لكوف أتكيدان ك اإل٥بية فيو اعتقد من لتوىم
لثيم ٲبْب سيد ا٤برسلْب عليو صلوات  قاؿ سيد العارفْب كاتج ا٤بتقْب .عيسىعبده 

أٞبد الرفاعي قدس هللا سره كركحو كنوَّر بنور األنس كالرٞبة اإلماـ رب العا٤بْب 
3 شأف الربوبية القدرة ُب الشؤكف كلها كشأف العبدية العجز ُب مرقده كضرٰبو

الشؤكف كلها فا٣بالق قادر كا٤بخلوؽ عاجز فإف ظهر على يد العبد شأف من شؤكف 
الضعيفة فيمنعها أف  القدرة فهو بتقدير هللا لو كإال فهو دكف أف يقدر على عينو

 للمخاطبْب تلقْب الربوبية لوصف التعرضتناـ كىي أضعف أجزاء إنسانيتو. اىػ. ك 
ككضعوا عقائد  التوحيدككاف األحبار قد حرٌفوا  اإلسبلـ. طريق إٔب ٥بم كإرشاد

ابطلة كنسبوىا إٔب موسى، فجاء عيسى كأبطلها كأعاد األمر إٔب ما كاف ُب زمن 
كعزموا على قتلو! كا٢بواريوف3 اسمه أطلقو القرآف على  موسى، فكفركا بعيسى

أصحاب عيسى عليو السبلـ كعربَّ عنهم هبذا االسم إشارة إٔب أصل من أصولو 
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كىو أف يكوف أتباعو قد استخلصوا نفوسهم ُب نصرة من ٙبق نصرتو من إيثاره 
رقة على أنفسهم إبخبلص كصفاء ال شوب فيو كال كدر...كقد افَبقوا فرقتْب؛ ف

فآمنت ﴿كما أشارت آية الصف   كنصرت، كفرقة انفقت ككفرت كمكرت آمنت
للمسيح عليو  قالوا الذين ىم كالذين كفركا ﴾طائفة من بِب إسرائيل ككفرت طائفة

 ا٢بق كخالفوا اختلفوا حيث الشيطاف أنصار اب٢بقيقة ككانوا هللا أنصار ٫بن السبلـ3
كا٤بشاكلة  ﴾كمكر هللا كهللا خّب ا٤باكرين كمكركا﴿ ا٤بقاـ أرشدكما  كمكركا برسو٥بم

ىنا ُب اللفظ ىي كحدىا الٍب ٘بمع بْب تدبّبىم كتدبّب هللا! كا٤بعُب أف ا٤بسيح 
 ﴾من أنصارم إٔب هللا﴿أحس بطائفة من ا٢بواريْب الكفر كتنٌبو إٔب مكرىم فقاؿ 

تفسّب  قاؿ صاحب احملرر الوجيز ُب، كالقصد التوجو أك الوالء معُب النصرة ضمنك 
 يقـو من طلبو ُب عيسى حاؿ عن عبارةقولو "من أنصارم إٔب هللا" الكتاب العزيز3 

 القبائل على نفسو يعرض السبلـ عليو دمحم كاف كما كٰبميو ابلشرع كيؤمن ابلدين
 يقاؿ عنها يعرب أقواؿ من فيها كما كلها األفعاؿ كىذه ا٤بواسم ُب لؤلحياء كيتعرض

 للناس، أقوالو ٝبلة ُب كانت األلفاظ ىذه أف شك كال هللا؟  إٔب  أنصارم  من
 كصاحب انصر ٝبع كقيل ذلك كغّب كأشهاد كشهيد نصّب ٝبع كاألنصار

 هللا؟ إٔب السبيل ُب ينصر٘ب من أحدٮبا3 معنيْب ٰبتمل "هللا إٔب" كقولو كأصحاب
 3التقدير يكوف أف الثا٘ب كا٤بعُب ابهبا على ظاىرة داللة الغاية على دالة إٔب فتكوف

 كجوه فيو "هللا إٔب" قولوكقاؿ اإلماـ الرازم3  ٕب؟ هللا نصرة إٔب نصرتو يضيف من
3 كالثا٘ب ،هللا إٔب التجائي حاؿ أك هللا إٔب ذىايب حاؿ أنصارم من3 التقدير3 األكؿ

 إٔب كيكوف دينو أظهر أف كإٔب تعأب هللا أمر أبْب أف إٔب أنصارم من3 التقدير
. تعأب هللا أمر كيظهر دعوٌب تتم أف إٔب نصرٌب على يثبت من أراد كأنو غاية ىاىنا

 معُب "نصّب" ا٤بشتق تضمْب كُب 3كتاب التضمْب ُب الكتاب ا٤ببْب  قاؿ صاحبك 
 التأكيل كجو عن كأكشف ا٤بعُب ُب الوضوح منتهى "إٔب"بػ كا٤بتعدم "مساند"

 ًعبأىا ٰبملوف أنصار من عقيدة صاحب لكل بد ال إذ الصورة ١ببلء كأنصع
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 شأنو إليو كيعهد أمره اّللَّ  إٔب فيىًكل دعوتو يبلغوفك  عنو كٰباموف معو ينهضوف
هللا  رسوؿ كمعاضدة اّللَّ  دين لنصرة استعدادىم ا٢بواريوف بدميي ك  ظهره إليو يسندك 

 رهبم إٔب فيتوجهوف كالظهّب السند كىو النصّب ىو كاّللَّ  هللا، إٔب مساندكه فهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 بيعة عقدكا كمعناه ﴾الشاىدين مع فاكتبنا الرسوؿ كاتبعنا أنزلت ٗبا آمنا ربنا﴿ قائلْب

 سبيلو ُب ا٤بوت كإيثار ا٤بنهج ىذا كٙبقيق برسولو كاالقتداء منهجو اتباع على هللا مع
 حياهتم، من خّب فشهادهتم هللا منهج ظلها ُب يتحقق ال حياة من خّب كىذا

 هللا؟ إٔب مساندمَّ  من سأؿ فحْب ا٤بؤمن عليو ٰبرص ما أعز هللا سبيل ُب كالشهادة
 من3 قولو دكف للرسوؿ أنصار إضافة كنكتةاىػ.  .هللا أنصار ٫بن3 ا٢بواريوف قاؿ

 التاـ ابالنقياد إال تتحقق ال تعأب هللا نصرة أف على التنصيص لقصد هللا؟ أنصار
اليهود برسو٥بم عيسى عليو السبلـ مكر طويل عريض! كا٤بكر الذم مكره . لرسلو

فقد قذفوه عليو السبلـ كقذفوا أمو الطاىرة، كاهتموه ابلكذب كالشعوذة ككشوا بو 
إٔب ا٢باكم الركما٘ب، كادعوا أنو يدعو ا١بماىّب لبلنتقاض على ا٢بكومة! كأنو 

يتولوا عقابو  مشعوذ ٯبدؼ كيفسد عقيدة الناس! حٌب سلم ٥بم ا٢باكم الركما٘ب أبف
كقد  أبيديهم، ألنو ٓب ٯبرؤ على احتماؿ تبعة ىذا اإلٍب مع رجل ٓب ٯبد عليو ريبة!

نرسل  كما﴿أشارت سورة الكهف إٔب ىذا ا٤بكر كاالستهزاء آبايت هللا كرسلو 
ا٤برسلْب إال مبشرين كمنذرين كٯبادؿ الذين كفركا ابلباطل ليدحضوا بو ا٢بق كاٚبذكا 

ليبينوا للناس ما نزؿ  الرسل أرسل فأ كرٞبتو هللا لطف منك  ﴾آايٌب كما أنذركا ىزكا
 ٰبصل كإبرشادىم الشكوؾ عقد كينحل الشبو ظلم يضمحل ببياهنم إذ إليهم

 ستعماؿ. كمعُب ا١بداؿ ابلباطل3 إيراد الشيبو كاالسلوؾ مرأ كيتم االىتداء كماؿ
، كا٤براد من كأابطيلهم بتمويهاهتمكإبطالو كإزالتو  إلدحاض ا٢بق الباطلة ا٤بقدمات

 العظيم القرآف كيدخل الرسل هبا يدتأي  الٍبالقولية كالفعلية  اآلايت3 جنس اآلايت
 موضع اآلايت عليو اشتملت ما ٝبيع اٚبذكا، فالكفار كهللا أعلم أكليان  دخوالن 

اترة كالتظاىر هبا مع ٨بالفتها اترة  معانيها يتمثل ُب ٙبريف اكاالستهزاء هب !استهزاء
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أخرل! كعطف اإلنذار على اآلايت عطف خاص على عاـ كىو أبلغ ُب الداللة 
ٔب ككبلـ رسلو على توغل كفرىم ألهنم انزعوا هللا ُب سلطانو كتظاىركا بكبلمو تعا

ذلك جزاؤىم جهنم ٗبا كفركا كاٚبذكا آايٌب ﴿كما قاؿ عز كجل   االستهزاءعلى كجو 
كخلعوا كذلك حْب أضافوا إٔب كفرىم االستهزاء ابلكتاب كالسنة،  ﴾كرسلي ىزكا

ضي الدرعية كمفٍب ما كتبو قا ورد! كنعلى أنفسهم ألقاب اجملددين كا٤بصلحْب
الثانية عبد الرٞبن بن حسن بن دمحم بن عبد الوىاب ُب الرسالة  وىابيةالدكلة ال

فاعلم أف ال إلو إال هللا ىي كلمة اإلسبلـ كمفتاح دار الثانية من رسائلو كفتاكيو3 
السبلـ كىي العركة الوثقى ككلمة التقول كىي الكلمة الٍب جعلها إبراىيم ا٣بليل 

رؾ ُب األلوىية عما سول هللا كإفراد ابقية ُب عقبو لعلهم يرجعوف كمعناىا نفي الش
هللا تعأب ابأللوىية، كاأللوىية ىي أتلو القلب أبنواع العبادة كاحملبة كا٣بضوع...ككل 
فرد من أفراد العبادة ال يستحق أف يقصد بو إال هللا كحده فمن صرفو لغّب هللا فقد 

ول هبذا الشرؾ أشركو ُب حق هللا الذم ال يصلح لغّبه كجعل لو ندا كقد عمت البل
األكرب أبرابب القبور كاألشجار كاألحجار كاٚبذكا ذلك دينا زعموا أف هللا تعأب 

إف هللا ال يغفر ﴿كىو الشرؾ الذم ال يغفره هللا كما قاؿ تعأب ٰبب ذلك كيرضاه 
إنو من يشرؾ ابهلل فقد ﴿كقاؿ تعأب  ﴾أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك ٤بن يشاء

إْب. كقد سلك ىذا اللعْب مسلك أبيو كساؽ ...﴾كمأكاه النار حـر هللا عليو ا١بنة
خطاب ا٤بسيح ابن مرٙب لبِب إسرائيل كبٌدلو، كىذا ٛبٌحل ا٤ببطلْب كٙبريف ا٤بكابرين 

أخوؼ ما أٚبوؼ »عمر أنو قاؿ3  سيدانكأتكيل ا١باىلْب. أخرج ابن أيب شيبة عن 
تكٌلموا ُب البدع كقد عقدكا  «يتأكلوف القرآف على غّب أتكيلو على ىذه األمة قـو

ألويتها، ككتبوا ُب الفتنة بعد أف أطلقوا عقا٥با، ٨بتلفوف ُب الكتاب ٨بالفوف للكتاب 
٦بمعوف على مفارقة الكتاب! يصدفوف عن آايت هللا كيقولوف على هللا الكذب 

 كىذاكيتكلموف اب٤بتشابو من الكبلـ كٱبدعوف جهاؿ الناس ٗبا يشبهوف عليهم، 
 كإضبلؿ الزائغْب زيغ من ابهلل نعوذ الشرؾ كالكفراف! أىلاء الشيطاف ك أكلي شأف
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...كىذه طريقة علماء بِب إسرائيل الذين حكى عنهم رب العزة ا٤بضلْب الضالْب
يعِب صد الناس عنها كصرفهم  -فمن أظلم ٩بن كذب آبايت هللا كصدؼ عنها ﴿

آايتنا سوء  سنجزم الذين يصدفوف عن -عن حقيقتها كماؿ عن استقامتها 
الثالثة ما جاء  وىابيةمن سيخرايت علماء الدكلة الك  ﴾العذاب ٗبا كانوا يصدفوف

كالنوع الثا٘ب من على لساف صاّب آؿ الشيخ ُب شرح كشف الشبهات حيث قاؿ3 
األدلة الذم فيو األمر ابإلخبلص بياف أف ا٤بشرؾ الذم ٓب ٱبلص هلل جل كعبل أنو  

فمن كاف يرجو لقاء ربو فليعمل ﴿ؿ هللا جل كعبل كافر كأنو من أىل النار، كقو 
كقاؿ ا٤بسيح اي بِب ﴿ككقوؿ هللا جل كعبل  ﴾عمبل صا٢با كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا

إسرائيل اعبدكا هللا ريب كربكم إنو من يشرؾ ابهلل فقد حـر هللا عليو ا١بنة كمأكاه 
ا بياف مصّب ا٤بشرؾ ك٫بو ذلك من اآلايت الٍب فيه ﴾النار كما للظا٤بْب من أنصار

 يعِب ٓب ٱبلص دينو هلل، كأشباه ذلك من األدلة! الذم جعل مع هللا ُب العبادة غّبه،
 العظاـ، آبايتو كاستهزائو سبحانو هللا على ابفَبائو يقطع اجملـر ىذا قرَّره كماانتهى. 

 من يتعجب الكتاب أىل لرسائل كا٤بتتبع. آايتو كعلى هللا على ا١برأة من ابهلل نعوذ
 السفاىة عن فضبلن ! ٗبكاف االستهزاء من لعمرم كىذا! لئلخبلص ذًكرًىم كثرة

 كذهبم على تنادم كأفعا٥بم! الدين ُب الطعن على كا١بسارة كالقساكة كالوقاحة
 .الكاذبْب على هللا فلعنة ،صوت أبعلى
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ولما ضرب  الفصل السادس:
ابن مريم مثال إذا قومك منه 

 يصدون
الكبلـ ُب اآلية عطفه على ذكر رسالة موسى عليو السبلـ كدعوتو إٔب ربوبية هللا 

ك٤با جاء عيسى ﴿كٛبهيد بْب يدم قولو تعأب  ﴾فقاؿ إ٘ب رسوؿ رب العا٤بْب﴿تعأب 
ألف القرآف نظَّر إشراكهم كهللا أعلم كا٤براد اب٤بثىل3 ا٤بمثَّل بو كا٤بشبَّو بو  ﴾ابلبينات

حكى عن بِب إسرائيل  ٤بٌاعيسى ابلعبادة، كا٤بعُب أف القرآف ا٤ببلئكة إبشراكهم 
 دعوة ا٤بسيح إشراكهم ابن مرٙب ابلعبادة لصرؼ الناس عن إشراكهم ُب ا٢بكم كبٌْب 

إذا ىم يصدكف! أم يضجوف  ﴾إف هللا ىو ريب كربكم فاعبدكه﴿ توحيدالإٔب 
3 الصدكد كمعناىا ﴾يصيدكف﴿كيصخبوف كٯبزعوف كٲبتعضوف، كقيرئ بضم الصاد 

كانت تسّب مسّب األمثاؿ شهرة قيل ٥با مثل، ككلمة   ٤بٌاكالعدكؿ عن ا٢بق، كا٢بجة 
 إال مشركي قريش ُب ، كاآلايت كإف نزلتتعِب العرب على كجو ا٣بصوص ﴾قومك﴿

مشركي قريش ال علم ٥بم ابلكتاب  ألف كهللا أعلم ا٤بقصود منها أىل الكتاب أف
كشف عن التوائهم ُب ت ايت. كاآلكال اببن مرٙب سول ما بلغهم عن أىل الكتاب

كالضمّب عائد  ﴾كقالوا ءآ٥بتنا خّب أـ ىو﴿جدؿ يبتغوف بو صرؼ الناس عن ا٢بقيقة 
3 إٔب ابن مرٙب الذم أشركوه ابلعبادة، كغرضهم اب٤بوازنة بينو كبْب آ٥بتهم من ا٤ببلئكة

السخرية كاالستهزاء! كقو٥بم ىذا ٛبهيد ٤با بنوا عليو من الباطل ا٤بموه ٗبا يغَب بو 
السفهاء، فأبطل هللا تعأب قو٥بم أبنو مقايسة ابطل بباطل كأهنم ُب اٚباذىم العبد 
ا٤بنعم عليو إ٥بان مبطلوف مثل اٚباذىم ا٤ببلئكة كىم عباد مكرموف! كيرشح ٥بذا ا٤بعُب 

 من لو كجعلوا﴿صدد أسطورهتم عن ا٤ببلئكة ُب مطلع السورة سياؽ اآلايت ُب 
 كإذا ابلبنْب، كأصفاكم بنات ٱبلق ٩با اٚبذ ـأ ،مبْب لكفور اإلنساف إف جزءا عباده
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 ُب ينشأ أكمن كظيم، كىو مسودا كجهو ظل مثبل للرٞبن ضرب ٗبا أحدىم بشر
 إاناث الرٞبن عباد ىم الذين ا٤ببلئكة كجعلوا مبْب، غّب ا٣بصاـ ُب كىو ا٢بلية

 سخريتهم عن ا٤بنبئ قو٥بم حكى ٍب ﴾كيسألوف شهادهتم ستكتب خلقهم أشهدكا
 كأنكرما استبطنوه من كبلمهم،  فكشف ﴾كقالوا لو شاء الرٞبن ما عبدانىم﴿

 ٥بم كيصطفي البنات يتخذ أف كالتجهيل هبم االستهزاء صيغة ُب سبحانو عليهم
ثبلث خبلؿ من فجمعوا  ،قدران من الذكور مع اعتقادىم أف البنات أحط البنْب،

ما ٥بم بذلك من ﴿! كقولو سبحانو كاالستهزاء اإلشراؾ كالتنقيص خصاؿ الكفر3
 ما ٥بم بذلك من علم قاطع أم ﴾لو شاء الرٞبن ما عبدانىم﴿ىو رد  لقو٥بم  ﴾علم

 ألهنم بذلك كفرىم إف3 األجلة بعض قاؿكلكنهم يكذبوف!  الوحي إٔب مستند
! كبعد أف نفى أف يكوف ىذا القوؿ مستندان إٔب حجة االستهزاء جهة على قالوه

كقد  ﴾إف ىم إال ٱبرصوف﴿العقل، انتقل إٔب نفي أف يكوف مستندان إٔب حجة النقل 
يقولوا كلمة أشد  وهبم أفبلغ من سوء أدب بِب إسرائيل كعظيم كقاحتهم كجبلفة قل

السماكات كتنشق األرض كٚبر  جراءة كهتجمان ككفران تر٘بف كتنفطر من ٠باعها
كذيلت السورة ابلتعجيب من حا٥بم إذ ٝبعوا بْب االعَباؼ أبف هللا ...ا١بباؿ ىدان 

خالقهم كا٤بنعم عليهم كبْب اٚباذىم آ٥بة يعبدكهنا شركاء هلل حٌب إذا انتقض أساس 
عنادىم اتضح ٥بم كلغّبىم ابطلهم! كعرٌج على إبطاؿ حججهم كمعاذيرىم كسفو 

إبراىيم أبنو جعل كلمة التوحيد ابقية ُب ٝبع من سبحانو كخص م كترىاهتم، ٚبييبلهت
كذكَّرىم أبحواؿ األمم السابقْب مع  كما خص ابلذكر رسالة موسى كعيسى،عقبو  

رسلهم كأنذرىم ٗبثل عواقبهم كحذرىم من االغَبار إبمهاؿ هللا كتوعدىم بعذاب 
 ة كاقَبانو ابلشياطْب كتعززه هبم إذ قاؿُب استهزائو اب٤ببلئكبفرعوف كمثَّلهم  اآلخرة

كال أم  -من ىذا الذم ىو مهْب كال يكاد يبْب  -أم بل أان خّب  -أـ أان خّب ﴿
 ذىب من أم ىبل سٌور أبسورة -فلوال ألقي عليو أسورة من ذىب  -يفهم يكاد 

 ُب بعضان  بعضهم يقارف أم - أك جاء معو ا٤ببلئكة مقَبنْب - عبلمة لسيادتو
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أم  -فاستخف قومو  - حجتو كيقيموف ٰبمونوك  خالفو من على يعينونو ا٤بعونة
أسخطوان أم  -آسفوان فلما  إهنم كانوا قومان فاسقْب، فأطاعوه - ابلقوؿ استفزىم

 فجعلناىمأم  ﴾كمثبلن لآلخرين سلفان  انتقمنا منهم فأغرقناىم أٝبعْب، فجعناىم -
 كنزكلو عقاهبم مثل استحقاؽ ُب هبم يقتدكف من كفرة بِب إسرائيل لآلخرين قدكة
كقد رتبت ىذه األغراض كتفاريعها على . بو ٰبدثوف كمثبلن  أفعا٥بم ٗبثل إلتياهنم هبم

نسج بديع ُب التقدٙب كالتأخّب كاألصالة كاالستطراد على حسب دكاعي ا٤بناسبات 
الٍب اقتضاىا ا٤بقاـ ك٘بديد نشاط السامع لقبوؿ ما يلقى إليو، كٚبلل ُب خبللو من 
ا٢بجج كاألمثاؿ كالقوارع شيء عجيب مع دحض شبو ا٤بعاندين أبفانْب اإلقناع 

٫بطاط ملة كفرىم كعسف معوج سلوكهم، كقد جرت آايت ىذه السورة على اب
إٯباز فائق ك٭بط رائق كأسلوب الئق. كُب ختاـ السورة أمر هللا رسولو أف ينتقل إٔب 

قل إف كاف للرٞبن كلد فأان أكؿ ﴿مقاـ االحتجاج على انتفاء أف يكوف هلل كلىد 
بلئكة، كعبادة ابن مرٙب، أم قل ٥بم ٝبعان بْب الرد عليهم ُب عبادة ا٤ب ﴾العابدين

إفحامان ُب صرفهم للناس من توحيد ا٢بكم إٔب شرؾ العبادة3 ما كاف للرٞبن كلد 
ا١بداؿ  ﴾ما ضربوه لك إال جدالن بل ىم قـو خصموف﴿فأان أكؿ ا٤بوٌحدين. كقولو 

عند العرب3 احملاكرة ٗبغالطة، أم ما ضربوا لك ذلك إال ألجل ا١بداؿ كا٣بصاـ 
باس ا٢بق ابلباطل ال لطلب ا٢بق كما أرادكا إال التمويو كالغلبة بصرؼ الناس عن كإل

إشراكهم ُب ا٢بكم، حيث حرَّفوا التوحيد الواضح البٌْب كاٚبذكا من ابن مرٙب مادة 
للجدؿ ابتغاء تعبيد الناس، كمن خبلؿ رسائلهم يتضح االلتواء ُب ا١بدؿ كا٤براء ُب 

رآف عن طبيعة القـو كىو يقوؿ أبهنم ذكك لدد ُب ا٤بناقشة كيتضح ما يقرره الق
ا٣بصومة كمهارة ُب التمويو، فهم يدركوف من أكؿ األمر ما يقصد إليو القرآف 
الكرٙب، فيلوكنو عن استقامتو كيتلمسوف شبهة ُب عمـو اللفظ فيدخلوف منها هبذه 

ة، كقد ا٤بماحكات ا١بدلية الٍب يغـر ٗبثلها كل من عدـ اإلخبلص كفقد االستقام
 «ما ضل قـو بعد ىدل كانوا عليو اال أكتوا ا١بدؿ»بقولو3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأشار إليهم النيب 
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ركاه أٞبد  ﴾ما ضربوه لك إال جدال بل ىم قـو خصموف﴿ٍب تبل ىذه اآلية 
إف ىو إال عبد أنعمنا عليو كجعلناه ﴿كالَبمذم كابن ماجو كا٢باكم. كمعُب قولو 

أم ما ىو إال عبد ميكرىـ مينعمه عليو ابلنبوة مرفوع ا٤بنزلة كالذكر،  ﴾ئيلمثبل لبِب إسرا
كحدانية هللا ًىنان ٗبعجزاتو على جيعل قدكة لبِب إسرائيل ٦بٌددان لئلسبلـ بينهم كمرب 

، كُب ىذا إبطاؿ لشبهة الذين أ٥بَّوه كعبدكه ليصرفوا الناس عن إشراكهم ُب تعأب
ا٢بكم، فدٌلت اآلية على أف هللا بعث عيسى ٦بٌددان لئلسبلـ كمعيدان لتشريف هللا 
بِب إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكوف ذلك سببان لتوحيدىم كإسبلمهم كميظهران 

ناد الذين منعهم الدفع عن حرمتهم من لفضيلة أىل الفضل الذين آمنوا بو كلع
االعَباؼ برسالتو كمعجزاتو فناصبوه العداء كسىعىٍوا للتنكيل بو كقتًلو فعصمو هللا 
منهم كرفعىو من بينهم فاىتدل بو أقواـ كافتًب بو آخركف. كقد قيًصر عيسى على 

عبد كما العبودية على طريقة قصر القلب للرد على الذين زعموه إ٥بان أم ما ىو إال 
خلقنا آدـ خلقناه كأيدانه بركح القدس من ا٤ببلئكة كجعلنا لو من إحياء ا٤بوتى 
كإبراء األكمو كاألبرص ك٫بو ذلك حجة على دعوتو إٔب التوحيد كاإلسبلـ، كُب 

إشارة إٔب أف عيسى ٓب ييبعث إال إٔب بِب إسرائيل، كمن اتبعوه  ﴾لبِب إسرائيل﴿قولو 
ور الكفر كالشرؾ فإ٭با تقلدكا دعوتو ألهنا تنقذىم من من غّب بِب إسرائيل ُب عص

أشار تعأب إٔب إبطاؿ ضبللة الذين أشركوا عيسى ابلعبادة  ٤بٌاظلمات الشرؾ! ك 
كزعموه ابنان هلل تعأب؛ أتبع ذلك إببطاؿ ما ٲباثل تلك الضبللة كىي ضبللتهم 

بلئكة هلل تعأب إبشراكهم ا٤ببلئكة ابلعبادة على كجو السخرية كادعائهم بنوة ا٤ب
كلو نشاء ﴿فأشّب ُب اآلية  ﴾كجعلوا لو من عباده جيزءان ﴿ا٤بتقدـ حكايتها ُب قولو 

إٔب أف ا٤ببلئكة عباد هلل تعأب جعىل  ﴾١بعلنا منكم مبلئكة ُب األرض ٱبلفوف
مكاهنم العوآب العليا كأنو لو شاء الستخلف ا٤ببلئكة ُب األرض بدالن عنكم كما  

ض فخلفهم فيها آدـ كذريتو فليس تشريف هللا إايىم بسكُب كانوا سكاف األر 
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العوآب العليا ٗبوجب بينوهتم هلل، كما ٓب يكن تشريف عيسى بنعمة الرسالة كال ٛبييزه 
 ابلتكٌوف من دكف أب مقتضيان بنوتو هلل تعأب!

دان كٰبتمل أف يكوف الضمّب مرا ﴾كإنو لعلم للساعة﴿ٍب ثيِب الًعناف إٔب نزكؿ ابن مرٙب 
بو أتكيل القرآف موجَّو من جانب هللا تعأب إٔب ا٤بنكرين فيكوف ىذا ثناء آخر على 
القرآف فالثناء عليو استمٌر متصبلن من أكؿ السورة آخذان بعضو ٕبيجز بعض متخلبلن 

دات كمتخلصان إٔب ىذا الثناء األخّب أبف القرآف أعلم الناس ضات كا٤بستطرً اب٤بعَبً 
كيبينو قولو بعده  ﴾ابلذم أيكحي إليك﴿ه ما تقدـ من قولو بوقوع الساعة، كيفسر 

كمعُب أنو ًعلم للساعة3 أنو ٓب يبق بعد ٦بيئو إال انتظار  ﴾صراط مستقيم إنك على﴿
ألف القرآف ٓب ييبق ٥بم ًمرية ُب  ﴾فبل ٛبَبف هبا﴿الساعة، كانسب ىذا التفريع ُب قولو 

كأخذى ذلك حظو من البياف انتقل  أيبلغت أ٠باعهم أفانْب ا٤بواعظ ٤بٌاكقوعها. ك 
 علىللتأكيد  ﴾كاتبعوف﴿ تعأب جهتو من بو مأموران قوؿ سيد الكائنات الكبلـ إٔب 

كاعلم أنو ال يتوصل لذلك إال بعد شدة  إليو يدعو ما كل ُب اتباعو كجوب
ىذا صراط ﴿إال اب٤ببالغة ُب حبو  بو االعتناء لشدة يتوصل كال ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاالعتناء بو 

 اتباع على حثهم ك٤با، مستقيم صراط إليو أدعوكم الذم اتٌباعي أم ﴾مستقيم
مشّبان إٔب الوصلة  البعيداحملَبؽ  العدك من حذرىم ،الرشيد ا٤برشد ا٥بادم الرسوؿ

 عن النهي صيغ كقد ﴾كال يصدنكم الشيطاف﴿ فقاؿبينهم كبْب ذلك ا٤ببعد الطريد 
لئلشارة إٔب أف  يصدىم أف عن الشيطاف هني بصيغة إايىم صٌده ُب الشيطاف طاعة
 ﴾إنو لكم عدك مبْب﴿الشيطاف، كٝبلة  حبائلكنتهم االحتفاظ من العلوؽ ُب ُب م

تعليل للنهي عن أف يصدىم فإف شأف العاقل أف ٰبذر من مكائد عدكه، كقد 
كوينو ُب قصتو مع آدـ  أذكى تلك العداكةى حدثه قارفى نشأة نوع اإلنساف عند ت

كما قصو القرآف غّب مرة...كالقرآف ال يفتأ يذكرىم اب٤بعركة ا٣بالدة بينهم كبْب 
الشيطاف، كلكن أكلياءه يصركف على اتباع ىذا العدك الصريح! كقد أقاـ اإلسبلـ 
اإلنساف ُب ىذه ا٤بعركة الدائمة بينو كبْب الشيطاف طواؿ حياتو على ىذه األرض 
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لغنيمة إذا ىو انتصر ما ال ٱبطر على قلب بشر! كبذلك حوؿ طاقة كرصد لو من ا
القتاؿ فيو إٔب ىذه ا٤بعركة الدائبة الٍب ٘بعل أكرب ىدؼ لئلنساف على األرض أف 
ينتصر على عدكه الشيطاف فينتصر على الشرؾ كا٣ببث كالرجس كيثبت ُب األرض 

 قوائم التوحيد كا٣بّب كالنصح. 
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مسيح  الفصل السابع:
الهداية ُمَؤّيٌد 

بالمالئكة...ومسيح الضاللة 
 مقرون بالشياطين

الدجاؿ ذات  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصركل اإلماـ مسلم عن النواس بن ٠بعاف قاؿ3 ذكر رسوؿ هللا 
غداة فخفض فيو كرفع حٌب ظنناه ُب طائفة النخل، فلما رحنا عرؼ ذلك فينا 

الدجاؿ غداة فخفضت فيو كرفعت  قلنا3 اي رسوؿ هللا ذكرت «ماشأنكم؟»فقاؿ3 
غّب الدجاؿ أخوفِب عليكم إف ٱبرج كأان »حٌب ظنناه ُب طائفة النخل، فقاؿ3 

فيكم فأان حجيجو دكنكم، كإف ٱبرج كلست فيكم فامرؤ حجيج نفسو كهللا 
خليفٍب على كل مسلم، إنو شاب قطط عينو طافئة كأ٘ب أشبهو بعبد العزل بن 

عليو فواتح سورة الكهف، إنو خارج خلة بْب الشاـ  قطن فمن أدركو منكم فليقرأ
قلنا3 اي رسوؿ هللا كما لبثو ُب  «كالعراؽ فعاث ٲبينان كعاث مشاالن اي عباد هللا فاثبتوا

أربعوف يومان يـو كسنة كيـو كشهر كيـو كجمعة كسائر أايمو  »األرض؟ قاؿ3 
؟ قاؿ3  قلنا3 اي رسوؿ هللا فذلك اليـو الذم كسنة أتكفينا «كأايمكم فيو صبلة يـو

كالغيث »قلنا3 اي رسوؿ هللا كما إسراعو ُب األرض؟ قاؿ3  «ال، اقدركا لو قدره»
استدبرتو الريح، فيأٌب على القـو فيدعوىم فيؤمنوف بو كيستجيبوف لو فيأمر السماء 
فتمطر كاألرض فتنبت فَبكح عليهم سارحتهم أطوؿ ما كانت ذران كأسبغو ضركعان 

 أيٌب القـو فيدعوىم فّبدكف عليو قولو فينصرؼ عنهم فيصبحوف كأمده خواصر، ٍب
٩بحلْب ليس أبيديهم شيء من أموا٥بم كٲبر اب٣بربة فيقوؿ ٥با3 أخرجي كنوزؾ فتتبعو  
كنوزىا كيعاسيب النحل، ٍب يدعو رجبلن ٩بتلئان شباابن فيضربو ابلسيف فيقطعو 

، فبينما ىو كذلك إذ جزلتْب رمية الغرض ٍب يدعوه فيقبل كيتهلل كجهو يضحك
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 بعث هللا عيسى ابن مرٙب فينزؿ عند ا٤بنارة البيضاء شرقي دمشق بْب مهركدتْب
إذا طأطأ رأسو قطر كإذا رفعو ٙبدر منو ٝباف   كاضعان كفيو على أجنحة ملكْب

كاللؤلؤ فبل ٰبل لكافر ٯبد ريح نفىسو إال مات كنفىسو ينتهي حيث ينتهي طرفو 
كإف من »ا٢بديث. كُب ركاية البن ماجو3  «لد فيقتلو...فيطلبو حٌب يدركو بباب 

فتنتو أف يقوؿ ألعرايب3 أرأيت إف بعثت لك أابؾ كأمك أتشهد أ٘ب ربك؟ فيقوؿ3 
 «نعم، فيتمثل لو شيطاانف ُب صورة أبيو كأمو فيقوالف3 اي بِب اتَّبعو فإنو ربك...

ي ا٤بوتى، كيقوؿ كإنو يربئ األكمو كاألبرص كٰبي»ا٢بديث. كُب ركاية ألٞبد3 
كرسوالن إٔب بِب ﴿ا٢بديث. كقاؿ تعأب ُب حق ابن مرٙب  «للناس3 أان ربكم...

إسرائيل أ٘ب قد جئتكم آبية من ربكم أ٘ب أخلق لكم من الطْب كهيئة الطّب فأنفخ 
كقاؿ عز  ﴾فيو فيكوف طّبان إبذف هللا كأبرئ األكمو كاألبرص كأحي ا٤بوتى إبذف هللا

إذ أيدتك اي عيسى ابن مرٙب اذكر نعمٍب عليك كعلى كالدتك إذ قاؿ هللا ﴿كجل 
تكلم الناس ُب ا٤بهد ككهبل كإذ علمتك الكتاب كا٢بكمة كالتوراة  بركح القدس

ما بعث هللا من نيب كال استخلف من »كُب صحيح اإلماـ البخارم3  ﴾كاإل٪بيل
خليفة إال كانت لو بطانتاف3 بطانة أتمره اب٤بعركؼ كٙبضو عليو، كبطانة أتمره ابلشر 

، كا٤براد ابلبطانتْب3 ا٤بلىك كالشيطاف« كٙبضو عليو فا٤بعصـو من عصم هللا تعأب
 .كهللا كرسولو أعلم
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 حكمة المسيح الفصل الثامن:
 استهزائهم إٔب كلوَّح إسرائيل لبِب مثبلن  كجعلو مرٙب ابن على أنعم أنو سبحانو ـقدٌ  ٤با

 عيسى ذكر من ا٤بقصود إٔب أكصل الشيطاف؛ اتباع عن كهنى ا٥بادم ابتباع كأمر
كيف اختلف قومو من قبلو ٍب اختلفوا من بعده مبينان   تقدـ ما على عاطفان  فقاؿ

كألبْب لكم بعض الذم ٚبتلفوف ك٤با جاء عيسى ابلبينات قاؿ قد جئتكم اب٢بكمة ﴿
 عيسى ٦بيء أف ىنا "٤با" كموقع عليو، الكبلـ بقية لداللة "٤بٌا" جواب كحذؼ ﴾فيو

 كجعلناه عليو أنعمنا عبد إال ىو إف﴿ قولو ُب تقدـ ٩با للسامع معلومان  صار ابلبينات
 فحذؼ بو، جاء فيما األحزاب اختلف عيسى جاءىم ٤با أم ﴾إسرائيل لبِب مثبلن 

 ﴾أليم يـو عذاب من ظلموا للذين فويل﴿ قولو ىوكهللا أعلم  ا٤بقصود ألف ا١بواب
 الصبلة كعليهم عليو دمحم لسيدان تكذيبهم كبْب لرسلهم تكذيبهم بْب التشابو فتم

 كأكذكا كذبوا ما على فصربكا قبلك من رسل كذبت كلقد﴿ ، قاؿ تعأبكالسبلـ
 جادؿ كقد ﴾ا٤برسلْب نبإ من جاءؾ كلقد هللا لكلمات مبدؿ كال نصران أاتىم حٌب
 إال لك ضربوه ما﴿ ُب قولو كما ابلباطل كخلطوىا ا٤بسيح دعوة ُب إسرائيل بنو

 ا٤ببلئكة فإشراكهم الباطل، تقرير يوجب الذم ىنا كا١بدؿ كفتبلن، ليٌان  أم ﴾جدال
 كقولو اإلسبلـ، عن كصد   الربوبية عن كصرؼه  التوحيد عن ا٫براؼه  ابلعبادة كالنبيْب

 من كإظهارىم ا٣بصاـ ٕبب كصفهم إٔب انتقإب إضراب ﴾خصموف قـو ىم بل﴿
 التمسك شديد3 الصاد بكسر كا٣بىًصم عامتهم، على ٛبويهان  يعتقدكنو ال ما ا٢بجج

 ذكر ك٤بَّا. ٕبق ليس ذلك أف ييظهر فهو عنده، ا٢بق ظهور مع كاللجاج اب٣بصومة
 أف دكف ينقضي الكبلـ يَبؾ ٓب ابلباطل، ا٢بق إلباس ىو سببو ككاف جدا٥بم قصة

 إ٥بيتو ادَّعوا الذين رأم ٣بطل إظهاران  ا٤بناسبة ٥بذه عيسى عبودية بتقرير يردؼ
 عن الَبمذم أخرج، العبودية تناُب اإل٥بية ألف للحق االستدالؿ على حرصان  كعبدكه
 أف كلمات ٖبمس زكراي بن ٰبٓب أمر هللا إف»3 قاؿ V النيب أف3 األشعرم ا٢بارث
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3 عيسى فقاؿ هبا، يبطئ أف كاد كإنو هبا، يعملوا أف إسرائيل بِب كأيمر هبا يعمل
 أف فإما هبا، يعملوا أف إسرائيل بِب كأتمر هبا لتعمل كلمات ٖبمس أمرؾ هللا إف

سف أف هبا سبقتِب إف أخشى3 ٰبٓب فقاؿ آمرىم، أان كإما أتمرىم  أعذب، أك يب ٱبي
 هللا إف3 فقاؿ الشيرىؼ على كتىعدَّكا ا٤بسجد فامتؤل ا٤بقدس بيت ُب الناس فجمع
 كال هللا تعبدكا أف3 أك٥بن هبن تعملوا أف كآمركم هبن أعمل أف كلمات ٖبمس أمر٘ب

 مالو خالص من عبدان  اشَبل رجل كمىثل ابهلل أشرؾ من مىثىل كإف شيئان  بو تشركوا
 كيؤٌدم يعمل فكاف إٌٕب، كأدًٌ  فاعمل عملي، كىذا دارم ىذه3 فقاؿ كرًؽ أك بذىب

قد ﴿قولو كمعُب . ا٢بديث «كذلك؟ عبده يكوف أف يرضى فأيكم سٌيده غّب إٔب
ة لو فعيسى عليو السبلـ جاء ليبْب ٥بم نا٤ببيٌ كالنبوة  أم ابإل٪بيل ﴾جئتكم اب٢بكمة

 قيقةعن ح شفكجاء ليك الدين أصوؿبعض الذم اختلفوا فيو من أحكاـ التوراة ك 
أم أدلة  ﴾كألبْب لكم بعض الذم ٚبتلفوف فيو﴿ اليقْب إٔب ا٤بوصل التوحيد

أحبار اليهود، كىذا التحريف يكوف  االتوراة فحرفه اتضمنته ٍبال الوحدانية
بياف  ﴾إف هللا ىو ريب كربكم فاعبدكه﴿ابلكتماف كبسوء التأكيل اتباعان للهول، كٝبلة 

كىذه  ﴾الذم ٚبتلفوف فيوقد جئتكم اب٢بكمة كألبْب لكم بعض ﴿كتفسّب ١بملة 
ىي دعوة عيسى الٍب بٌينها ٥بم، حيث دعاىم إٔب كلمة التوحيد الٍب ال مواربة فيها 

 توحيدىذا الأم أف  ﴾ىذا صراط مستقيم﴿كال لبس كال غموض، كأكَّد ذلك بقولو 
كىذا صراط ﴿ ال التواء فيو كال اعوجاج كال زلل فيو كال ضبلؿ كما حكى تعأب

 الكماؿ إٔب كالتبليغ ا٤بالكية عن ا٤بنبئة الربوبية لوصف التعرضك  ﴾ربك مستقيما
إف ريب ﴿ تعأب قولو من التنزيل ُب كقع ما عامة القبيل ىذا كمن، ٱبفى ال ما البلئق

قل إنِب ىدا٘ب ريب إٔب صراط مستقيم دينا ﴿ سبحانو ولوكق ﴾على صراط مستقيم
إف صبلٌب كنسكي ك٧بيام ك٩باٌب  قيما ملة إبراىيم حنيفا كما كاف من ا٤بشركْب، قل

هلل رب العا٤بْب، ال شريك لو كبذلك أمرت كأان أكؿ ا٤بسلمْب، قل أغّب هللا أبغي 
كجاء ُب اإلصحاح الثالث ...النظائر من ذلك غّب إٔب ﴾رابن كىو رب كل شيء
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إ٥بكم تسّبكف كإايه تتقوف ككصاايه  الربكراء »عشر من سفر التثنية ما نصو3 
كقد سطر ا٤بؤب سبحانو ُب سورة مرٙب  «و تسمعوف كإايه تعبدكففظوف كصوتٙب

كإف هللا ريب كربكم فاعبدكه ﴿كصية عيسى لبِب إسرائيل ُب آايت بينات ذيَّلها بقولو 
إٔب كصية ا٤بسيح بعد  ميثاؽ الدرعيةفهل يرجع أصحاب  ﴾ىذا صراط مستقيم

الكهف اختصاصو ٗبا ُب آية تعأب ظهور ا٢بجة ككضوح احملجة؟ كقد ذكر هللا 
غاب ُب السماكات كاألرض كخفي فيها من أحواؿ أىلها كأنو كحده العآب بو، 

لو غيب ﴿ على إدراكو ا٤بسموعات كا٤ببصرات كجاء بصيغة التعجب ما يدؿ
كال يشرؾ ُب حكمو السماكات كاألرض أبصر بو كأ٠بع ما ٥بم من دكنو من كٕب 

و يشفع كينفع كال يشرؾ ُب حكمو أحدان أم ما ٥بم من كٕب أشركوه بعبادت ﴾أحدا
حرَّؼ ا٤ببطلوف كمن   ذمال التوحيدكىي أكضح آية ُب اإلرشاد إٔب  فينصر كيدفع،

كال يشرؾ ُب ﴿كموقع ا١بملة ! من مبناه دينناه فأفسدكا الكاف على شاكلتهم مع
كاتل ما أكحي إليك ﴿كبْب قولو  ﴾إذا نسيت ربككاذكر ﴿بْب قولو  ﴾حكمو أحدا

 الرب ذكر كُبيفيد كحدة العبلقة بْب مفهـو الربوبية كا٢بىكىمية،  ﴾ربكاب من كت
 ٓب الكفار أبف تعريض هللا" خشي ٤بن ذلك" يقاؿ أف دكف ﴾ن خشي ربوذلك ٤ب﴿

كدعوة ا٤بسيح إٔب توحيد الربوبية  .سوء عبيد فهم رهبم ٱبشوا ٓب إذ الربوبية حق يرعوا
فبٌد٥با بنو إسرائيل بشرؾ العبادة كاٚبذكه كأمو  ﴾أمرتِب بو﴿جاءت تنفيذان ألمر إ٥بي 

ءأنت قلت ﴿إ٥بْب من دكف هللا، كىذا ما أشار إليو ا٤بؤب سبحانو ُب سؤالو ا٤بسيح 
كُب اآلايت داللة إٔب أف هللا عرٌفو أفعاؿ  ﴾للناس اٚبذك٘ب كأمي إ٥بْب من دكف هللا

وف ٕب أف أقوؿ ما ليس قاؿ سبحانك ما يك﴿القـو كتبديلهم مقالتو بعد رفعو إليو 
ٕب ٕبق إف كنت قلتو فقد علمتو تعلم ما ُب نفسي كال أعلم ما ُب نفسك إنك 

كمعُب  ﴾ما قلت ٥بم إال ما أمرتِب بو أف اعبدكا هللا ريب كربكمأنت عبلـ الغيوب، 
كنت عليهم حاكمان كرقيبان، ك٫بوه   أم ﴾ككنت عليهم شهيدان ما دمت فيهم﴿قولو 

فكيف إذا ﴿كقولو تعأب  ﴾ها النيب إان أرسلناؾ شاىدان كمبشران كنذيران اي أي﴿قولو تعأب 
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كاف الشاىد على   ٤بٌاك  ﴾جئنا من كل أمة بشهيد كجئنا بك على ىؤالء شهيدان 
الشيء كالعارؼ بو جاراين ٦برل ا٢باكم عليو ٠بيٌي ذلك الشاىد حاكمان. كُب قصة 

، فإف عيسى عيسى مع قومو تنبيو على حقيقة الصراع الذم تعاني و األمة معهم اليـو
بيعث إليهم قبل أف يقولوا3 ا٤بسيح ابن هللا كإ٭با كانت فيهم ٫بلة اإلشراؾ ُب ا٢بكم، 

أفاد القصر، أم هللا ريب ال  ﴾إف هللا ىو ريب كربكم فاعبدكه﴿كضمّب الفصل ُب قولو 
ف ا٤بنفرد غّبه، كىذا إعبلف ٕبقيقة الوحدانية الٍب فرَّع عليها األمر بعبادتو، فإ

الربوبية، كزيد ىذا اإلعبلف اىتمامان بتأكيده أللوىية ك ابلعبادة حقيق أبف ينفرد اب
كٙبقيق نسبتها كإبطاؿ تردد ا٤بَبدد، مع تعريف ا٤بسند  الربوبية لتحقيق ﴾إفٌ ﴿ٕبرؼ 

ا٤بفيد قصر صفة ربوبية هللا على نفس ا٤بتكلم  ﴾هللا ريب كربكم﴿كا٤بسند إليو 
كُب معُب الربوبية ما كرد ُب ا٢بديث عند اإلماـ مسلم3  كا٤بخاطب قصران إضافيان، 

 ريب 3 قاؿ غّبم؟ رب كلك3 قاؿ ،ريب3 قاؿ بصرؾ؟ عليك رد من3 ا٤بلك لو فقاؿ»
...كقولو "كلك رب ا٢بديث «الغبلـ على دؿ حٌب يعذبو يزؿ فلم فأخذه ،هللا كربك 

 هللا رضي عباس ابن عنغّبم" أم سيد كمالك كنظّب ىذا ماركاه البزار ُب مسنده 
 ىذه ما فقلت طيبة برائحة مررت يب أسرم ٤با»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنهما
 يدىا من مشطها سقط فرعوف امرأة ماشطة رائحة ىذه3 قاؿ ايجربيل؟ الرائحة
 أخرب3 قالت أبيك، كرب ريب3 فقالت أيب؟3 فرعوف ابنة فقالت هللا ابسم3 فقالت
 ريب  نعم3 قالت غّبم؟ رب كلك3 فقاؿ هبا فدعا فأخربتو نعم3 قالت أيب؟ بذلك

 عظامي ٘بمع حاجة إليك ٕب إف3 قالت ٍب فأٞبيت ٫باس من ببقرة فأتى كربك، 
 صيب إٔب بلغ حٌب كأكالدىا فألقاىا كذا ا٢بق من علينا لك إف3 قاؿ أكالدم كعظاـ
 البقرة، ُب كأكالدىا ىي فألقيت ا٢بق، على فإنك أمو اي اصربم3 فقاؿ فيهم رضيع
كألبْب ﴿كقولو  «كعيسى جريج كصاحب يوسف شاىد صغار كىم أربعة فتكلم
كالبلـ للتعليل،  ﴾جئتكم﴿ألف كليهما متعلق بفعل  ﴾اب٢بكمة﴿عطف على  ﴾لكم

، كا٤براد ما بينو عيسى ُب ا٣بفية لغموض أك سوء أتكيلكالتبيْب3 ٘بلية ا٤بعا٘ب 
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إف هللا ىو ريب ﴿كالفاء ُب قولو تعأب ! م ٍب حرفوهالذم اختلفت فيو أفهامه توحيدال
انفراد يع بعد التقدـ ببياف للتفريع كقد ظهر حيسن موقع ىذا التفر  ﴾فاعبدكهكربكم 

قاؿ أسلمت لرب ﴿ ا٣بليلكما جاء على لساف اإلسبلـ  أصل هللا ابلربوبية كذلك 
 كقع ما عامة القبيل ىذا كمن ﴾إال إايه تعبدكاأال  ربككقضى ﴿ كقاؿ تعأب ﴾العا٤بْب

فاعبده كاصطرب السماكات كاألرض كما بينهما  رب﴿ جل شأنو قولو من التنزيل ُب
إٔب غّب  ﴾ربكم فاعبدكف كأانإف ىذه أمتكم أمة كاحدة ﴿سبحانو  ولوكق ﴾لعبادتو

ألنو إذا ثبت تفرده ابلربوبية توٌجو األمر بعبادتو إذ ال يىعبيد هللا إال ذلك من النظائر 
٫بوه ك  ﴾ىذا صراط مستقيم﴿من اعَبؼ بربوبيتو، ك٥بذا حسين تذييل ا٢بجة بقولو 

أشهد تعأب  ٤بٌاك  ﴾ىذا صراط مستقيم إف هللا ريب كربكم فاعبدكهك ﴿ عز كجلقولو 
بِب آدـ على أنفسهم ألست بربكم؟ اقتضى ذلك توجيو الرغبات إليو ابلسؤاؿ 

ُب سورة  تلقينان ألىل لطفو كتنبيهان على ٧بل السلوؾ الذم ال كصوؿ بدكنو فقاؿ
 تعأب قولو ا٤بعُب حيث من ىذا يشاكل  ك٩با ﴾اىدان الصراط ا٤بستقيم﴿ الفاٙبة

دين إٲباء إٔب أف  كصف الصراط اب٤بستقيم ُبك  ﴾كيهديهم إٔب صراط مستقيم﴿
اإلسبلـ كاضح ا٢بجة قوٙب احملجة ال يػىٍهول أىليو إٔب ىيوة الضبللة، كالصراط 

كالَبقي إٔب مقاـ  ،اإلٲباف مقاـ كٙبقيق اإلسبلـ، ا٥بداية إٔب مقاـا٤بستقيم ىو 
ألحزاب ا احاد عنهلوحدانية الٍب اب قراراإل القائم على ديناإلحساف، كىذا ىو ال

فاختلف األحزاب من ﴿ ّبىمكنشأ االختبلؼ من بينهم دكف أف يدخلو عليهم غ
كجعلناىا كابنها ﴿الكبلـ على مرٙب كابنها  معرضكما أخرب تعأب عنهم ُب  ﴾بينهم

 ﴾آية للعا٤بْب، إف ىذه أمتكم أمة كاحدة كأان ربكم فاعبدكف، كتقطعوا أمرىم بينهم
مرٙب كأمو آية كآكيناٮبا إٔب ربوة ذات قرار كمعْب،  كجعلنا ابن﴿كنظّبه قولو سبحانو 

اي أيها الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا صا٢با إ٘ب ٗبا تعملوف عليم، كإف ىذه 
كالزبر ٝبع زبور كىو  ﴾أمتكم أمة كاحدة كأان ربكم فاتقوف، فتقطعوا أمرىم بينهم زبرا

ألىلو كتاب، أم  الكتاب كاستعّب اسم الكتاب للدين ألف شأف الدين أف يكوف
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اٚبذكا ألنفسهم أدايانن كعقائد لو سجلت لكانت زبران، كقد تفرٌعى على ما أمرانىم بو 
من التوحيد أهنم أتوا بعكس ا٤بطلوب منهم فنقضوا كصااي رسلهم كجعلوا أمر دينهم 
فيما بينهم قطعان كفرقوا األمة الواحدة إٔب أمم ٨بتلفة كأحزاب متخالفة كملل 

 اٚبذ كلدان أنو تعأب وا زعمك  رفع ا٤بسيح دابلعبادة بعدعوا قضية الشرؾ متعددة، كابت
ما كاف هلل أف يتخذ من كلد سبحانو إذا قضى ﴿كما حكى سبحانو ُب سورة مرٙب 

أمرا فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف، كإف هللا ريب كربكم فاعبدكه ىذا صراط مستقيم، 
كا٤براد  ﴾مشهد يـو عظيمفاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين كفركا من 

، ككاف النصارل متفقْب كهللا أعلم ابألحزاب3 أحزاب يهود كنصارل بِب إسرائيل
على قوؿ كاحد على التوحيد كاإلسبلـ ُب زمن ا٤بسيح، ٍب حدث االختبلؼ بعد 
رفعو! كىكذا ٛبكن بنو إسرائيل من ٙبريف رسالة ا٤بسيح كتفريغها من جوىرىا 

ية كالطقوس الفارغة الٍب ال تصلح إال لتعبيد الناس للملوؾ! كجعلها مزٯبان من الوثن
أخرج ا٢باكم كالبيهقي كالطربا٘ب ُب الكبّب من حديث ابن مسعود قاؿ3 دخل عليَّ 

تدرم »قلت3 لبيك اي رسوؿ هللا، قاؿ3  «اي ابن مسعود»فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
إف أعلم الناس أبصرىم اب٢بق إذا »لم، قاؿ3 قلت3 هللا كرسولو أع «أم الناس أعلم؟

اختلف الناس كإف كاف مقصران ُب العمل كإف كاف يزحف على استو زحفان، 
كاختلف من كاف قبلي على ثنتْب كسبعْب فرقة ٪با منا ثبلث كىلك سائرىا، فرقة 
كازت ا٤بلوؾ كقاتلتهم على دين هللا كدين عيسى ابن مرٙب حٌب قتلوا، كفرقة ٓب يكن 

م طاقة ٗبوازاة ا٤بلوؾ فأقاموا بْب ظهرا٘ب قومهم فدعوىم إٔب دين هللا كدين عيسى ٥ب
ابن مرٙب فقتلتهم ا٤بلوؾ كنشرهتم اب٤بناشّب، كفرقة ٓب يكن ٥بم طاقة ٗبوازاة ا٤بلوؾ كال 
أبف يقيموا بْب ظهرانيهم يدعوهنم إٔب دين هللا عز كجل كدين عيسى ابن مرٙب عليو 

كرىبانية ابتدعوىا ما  ﴿كىم الذين قاؿ هللا قاؿ3  «ألرض كترىبواالسبلـ فساحوا ُب ا
من آمن يب كصدقِب كاتبعِب فقد رعاىا »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاآلية فقاؿ النيب  ﴾كتبناىا عليهم

  .«حق رعايتها كمن ٓب يتبعِب فأكلئك ىم ا٥بالكوف
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 سورة كُب ﴾فاعبدكههللا ريب كربكم  إف﴿ السبلـ عليو عيسى عن ٨بربان 3 تعأب قولو
 سورة كُب النسق بواك قبلها ما على اآلية فعطف ﴾فاعبدكهف هللا ريب كربكم كإ﴿ مرٙب

 الفصل زايدة مع النسق حرؼ بغّب ﴾فاعبدكهريب كربكم ىو إف هللا ﴿ الزخرؼ
 األكٔب ُب العطف يقع ٓب كما قبل اآليتْب ُب ذلك يقع كٓب" ىو" قولو من ابلضمّب
 أعطتو فيما ا٤بقصد اٙباد مع عليو كردت ٗبا الثبلث من آية كل فانفردت كالثالثة

 ٤با مرٙب آية أف3 أعلم كهللا كا١بواب ذلك؟ عن يسأؿ أف فللسائل منها كاحدة كل
 كما النبوية حالو عن ٨بربان  ا٤بهد ُب كبلمو كآية السبلـ عليو عيسى مقالة تضمنت

 ،نبيا كجعلِب الكتاب آات٘ب هللا عبد إ٘ب﴿ فقاؿ االصطفائية ا٣بصائص من هللا منحو
 على بعضها منسوقان  ا١بليلة ا٣بصائص من ىذا بو أعقب ما إٔب ﴾مباركا كجعلِب
 كيـو أموت كيـو كلدت يـو علي كالسبلـ﴿ قولو إٔب النعم تلك تعداد ليبْب بعض
 البشرية الثبلثة األحواؿ ىذه ُب كرامتو من عليو هللا حفظ ما فذكر ﴾حيا أبعث
 عنها الربوبية تتنزه أحواؿ كىذه بعده البعث كحاؿ ا٤بوت كحاؿ الوالدة حاؿ3 كىي

 إذ البشرية ُب نقصان  تكن ٓب العادة صحبتها كإذا سبحانو عليو ٘بويزىا عن كتتعأب
 إخبار ٛباـ من كاف ٤با ٍب، فصلها ا٢بادثة ا٢بيوانية حيث من كىي امتيازىا هبا

 سبحانو هلل إقراره بو قصد ما كتكميل بو عرؼ ٗبا كتعريفو السبلـ عليو عيسى
 وككأن تقدـ ٗبا متصبلن  ككاف ﴾فاعبدكهف هللا ريب كربكم كإ﴿ قولو ُب للكل ابلربوبية

 الكل ٗبلك خالقي ابنفراد كمعَبؼ ككذا بكذا منو ك٨بصوص هللا عبد إ٘ب3 قاؿ
 معناه حيث من الكبلـ كاف فلما ا٢بق كا٤بعبود كمالكهم رهبم فهو كخلقهم كقهرىم
 السبلـ عليو بقولو عنو تعأب أخرب حْب بظاىره يعطي ما أثناءه كرد كقد متصبلن 

 عليو عيسى كبلـ فكا ﴾حيا أبعث كيـو أموت كيـو كلدت يـو علي كالسبلـ﴿
 عليو عيسى أمر ٕبقيقة التعريف من أخرل قضية ُب كشرع كانقضى ًب قد السبلـ
 هلل كاف ما ،ٲبَبكف فيو الذم ا٢بق قوؿ مرٙب بنا عيسى ذلك﴿ تعأب فقاؿ السبلـ

 مورد ىنا فورد ﴾فيكوف كن لو يقوؿ فإ٭با أمرا قضى إذا سبحانو كلد من يتخذ أف
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 ٓب قبلها ٗبا بعدىا ما كاتصاؿ إليها ا٢باجة مع قبلها ٩با مفصولة كأهنا الٍب ا١بمل
 كال بعض من بعضو منقطع غّب كبلـ أنو منو ليحصل النسق حرؼ من بد يكن

 يكن فلم السبلـ عليو عيسى كبلـ من تقدمو ما على معطوؼ ىو بل مستأنف
 النسق حرؼ دكف ليحصل يكن ٓب إذ االلتحاـ ىذا إلحراز النسق حرؼ من بد

 حيث من متصبلن  عيسى قوؿ حكاية كىو ﴾ريب كربكمف هللا كإ﴿ فقيل معو حصولو
 عطفو فالوجو ﴾حيا أبعث كيـو أموت كيـو كلدت يـو علي كالسبلـ﴿ بقولو معناه
 آية ُب يعرض كٓب ىنا الواك كركد كجو فهذا الكبلمْب توسط ما إٔب ا٢باجة مع عليو
 كجو فهذا الواك إٔب فيحتاج انقطاعان  يوىم قبلها كما اآلية بْب فصل عمراف آؿ

 الزخرؼ سورة ُب الفصلي الضمّب زايدة كأما، أعلم كهللا اآلية ىذه ُب دخو٥با
 قولو إليو أشار ما كذلك قبلو اآلية ُب تقدـ ما إليو دعا ضركراين  معُب ٗبفهومو فيحرز

 ىذه يتلو ما إٔب ﴾يصدكف منو قومك إذا مثبل مرٙب ابن ضرب ك٤با﴿ كتعأب سبحانو
 ﴾جهنم حصب هللا دكف من تعبدكف كما إنكم﴿ تعأب قولو نزؿ ٤با أنو التفسّب ففي
 أف تزعم دمحم اي كأنت ا٤بسيح بدكعي  ا٤ببلئكة بدتعي  قد كقالوا الكفار هبا تعلق اآلية

 فقد النار ُب آ٥بتنا مع ىؤالء كاف فإذا مقربوف عباد ا٤ببلئكة كأف مقرب نيب عيسى
 عنها أكلئك ا٢بسُب منا ٥بم سبقت الذين إف﴿ تعأب هللا فأنزؿ هبذا كجادلوا رضينا

 ذكر الزخرؼ سورة ُب تقدـ قد كاف فلما التفسّب كتب ُب مبسوط كىذا ﴾مبعدكف
 تعأب قولو من بو أعقبو ما انسبو ا٤بسيح يعنوف ﴾ىو أـ خّب ءآ٥بتنا﴿ كقو٥بم آ٥بتهم
 غّبه ىؤالء3 قيل قد فكأف ﴾ريب كربكمىو إف هللا ﴿ السبلـ عليو ا٤بسيح عن حاكيان 
 كرد ما آ٥بتهم ذكر من مرٙب كآية عمراف آؿ آية ُب يرد كٓب ا٤بعُب ىذا" ىو" فأحرز

 الغرانطيجعفر  أبو العبلمة اإلماـ. قالو ذكرانه ٤با احملرز الضمّب إٔب ٰبتج فلم ىنا
 .ككرمو ٗبنو بعلمو كنفعنا عنو هللا رضي

قل أرءيتم ما تدعوف من دكف هللا أرك٘ب ماذا خلقوا من األرض أـ ٥بم شرؾ ُب ﴿
ا٣بطاب  ﴾السماكات ائتو٘ب بكتاب من قبل ىذا أك أاثرة من علم إف كنتم صادقْب
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أم التوراة كاإل٪بيل  ﴾ائتو٘ب بكتاب من قبل ىذا﴿كقولو  ،ُب اآلية للمستخلفْب
كقد علم ابلتواتر الضركرم إطباؽ ٝبيع الكتب اإل٥بية على ا٤بنع النازلة قبل القرآف، 

 بشيء اإلتياف عن عجزىم ليكوف ا٢بجة أنواع ُب عليهم ، ٍب كسَّعمن اٚباذ الشركاء
ا ركل كم  علم ا٣بط كيبدك أنو ﴾أك أاثرة من علم﴿فقاؿ  لدعواىم أقطع ذلك من

أك أاثرة من ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ سفياف3 ال أعلمو إال عن النيب  ،اإلماـ أٞبد عن ابن عباس
ٍب بٌْب تعأب . األنبياء عن ركاية3 كمقاتل كعكرمة ٦باىد قاؿك  «ا٣بط»قاؿ3  ﴾علم

يدعوا من دكف هللا من ال يستجيب لو إٔب يـو كمن أضل ٩بن ﴿ فقاؿ عجز شركائهم
 -كهللا أعلم  - دعاؤىم إايىم ا٤براد منو نصرهتمك  ﴾القيامة كىم عن دعائهم غافلوف

ألف كعربَّ ابلغفلة ا٤بؤمنْب  من إايىم اّللَّ   منع  3عدـ استجابتهم ٥بمكا٤بقصود من 
اب٤باؿ  ر ٲبدكهنمفإف أئمة الكف عبادة أسيادىم كدعاء أئمتهمب يعلموف ال الشركاء

فهم عن طاعة  ككسوستو تسويل الشيطاف عن الناشئة الباطلة كٲبنوهنم ابألما٘ب
كىو   ﴾كافرين بعبادهتم ككانوا أعداء ٥بم كانوا الناس حشر كإذا﴿أسيادىم غافلوف 

كقاؿ شركاؤىم ما كنتم إايان تعبدكف، فكفى ابهلل شهيدا بيننا " سبحانو كقولو
 بابأس أعظم من ألف ذلك ُب صدقوا كقد "إف كنا عن عبادتكم لغافلْبكبينكم 

تكلم تعأب ُب تقرير التوحيد كنفي الشركاء نٌبو على جبللة النبوة  ٤بٌاك ، ا١بهل الغفلة
زعموا أنو سحر كأنو افَباه كاختلقو من عند  قرآفالتبل عليهم كلما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأف دمحمان 

 سحر ىذا جاءىم ٤با للحق كفركا الذين قاؿ بينات آايتنا عليهم تتلى كإذا﴿نفسو 
فبٌْب تعأب بطبلف زعمهم كأمرى رسولو ٔبواب مقالتهم ٗبا يقلعها من جذرىا  ﴾مبْب

 فيو تفيضوف  ٗبا  أعلم ىو ال إف افَبيتو فبل ٛبلكوف ٕب من هللا شيئق افَباه يقولوف أـ﴿
ككجو ا٤ببلزمة بْب الشرط كجوابو3  ﴾الرحيم الغفور كىو كبينكم بيِب شهيدا بو كفى

أف هللا ال يقر أحدان على أف يبلغ إٔب الناس شيئان عن هللا ٓب أيمره بتبليغو ألف ذلك 
 "فيو تفيضوف  ٗبا  أعلم ىوقاؿ صاحب ٕبر العلـو ُب قولو " يفضي إٔب فساد عظيم،

ٍب ارتقى ُب الرد عليهم كبٌْب أف ٝبيع  .القرآف ُب الكذب من فيو  ٚبوضوف  يعِب
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قل ما كنت بدعا من الرسل كما أدرم ما يفعل يب كال ﴿الرسل بعثوا بطريق التوحيد 
أم لست مبتدعان لدعوة  ﴾بكم إف أتبع إال ما يوحى إٕب كما أان إال نذير مبْب

 ٔب إثبات األحدية كاتباع سيدالدعوة إ ٚبالف دعوهتم بل جئت ٗبا جاؤكا بو من
فإف كل الرسل إ٭با بيعثوا هبذا الطريق، كىذه اآلية حجة على الوىابية الذين   الربية

ُب كتبوا رسائل ال منشأ ٥با غّب التضليل كالتمويو على الناس كجعلوا كبلـ هللا 
 .قراطيس يبدكهنا كٱبفوف كثّبا

 يكتب ماأك  ا٣بط ىو3 الكتاب ﴾كاإل٪بيل كالتوراة كا٢بكمة الكتاب كيعلمو﴿
 أكدع ماك  الكتاب ٗبعا٘ب الفهم أك ا٢بكم على ا٤بشتملة السنة ىي3 كا٢بكمة ،كيتلى

 تعليم عن كاإل٪بيل التوراة تعليم أخر كإ٭با. أعلم كهللا ا٤بعُب من كا٤بكتوب ا٤بتلو ُب
 ُب ا٣بوض ٲبكن ال عظيمة أسرار فيها السماكية الكتب ألف كا٢بكمة الكتاب رموز

 اجملاىدة مفتاحو األسرار كإدراؾ تعأب، هللا من بتوفيق إال حقائقها عن البحث
 شوائب عن الصاُب الفكر كمبلزمة تعأب هللا على ابلكلية كاإلقباؿ الشهوات كقمع

 ٕبسب لنفحاهتا يتعرض من على تفيض كجل عز هللا من رٞبة كىي اجملادالت
 ساحلو، يبلغ كال غوره يدرؾ ال الذم البحر كذلك القلب طهارة كٕبسب التعرض

 كالقاؿ ابلقيل يناؿ كال األذكاؽ، أىل من يؤخذ كإ٭با األكراؽ من يؤخذ ال أنو كاعلم
 مسعود بن هللا عبد قوؿ إٔب ترل أال الكماؿ، أىل كصحبة الرجاؿ ٖبدمة يناؿ كإ٭با

 رسوؿ نعل خادـ كاف ألنو إال ذاؾ كما. هللا بكتاب ألعلمهم إ٘ب3 عنو هللا رضي
 سلٍ  ،تيعطو سلٍ »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لو قاؿ كقد. كالوساد السواؾ كخادـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 فليقرأه أنزؿ كما غضان  القرآف يقرأ أف أحب من» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقاؿ «تيعطو سلٍ  ،تيعطو
 مشورة غّب من أحدان  مستخلفان  كنت لو»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقاؿ «عبد أـ ابن قراءة على

 عبد، أـ ابن ٥با رضي ما ألمٍب رضيت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقاؿ «عبد أـ ابن الستخلفت
 أـ ابن بعهد ٛبسكوا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقاؿ «عبد أـ ابن ٥با سخط ما ألمٍب كسخطت

 عنو هللا رضي حذيفة كقاؿ «فصدقوه عبد أـ ابن حدثكم إذا» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقاؿ «عبد
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 من ٱبرج حْب من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا برسوؿ كىداين  دالن  أشبو أحدان  أعلم ما3 ابهلل ٰبلف كىو
 أصحاب من احملفوظوف علم كلقد مسعود، بن هللا عبد من إليو يرجع أف إٔب بيتو
 آخر ُب مرٙب ابن نزكؿ كاف ك٤با. القيامة يـو هللا إٔب كسيلة أقرهبم من أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 الناس يراه لدينو، انصران  لشريعتو، اتبعان  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان رسالة ٤بضموف أتييدان  الزماف
 كالسنةالكرٙب  القرآف تعليمو ذلك اقتضى ا٤برااي؛ أكمل ىي الٍب احملمدية ا٤برآة ُب

 .احملمدية
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  :سسادلمبحث الا
 بني إسرائيلسورة 
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 اإلسراء الفصل األول:
سبحاف الذم أسرل بعبده ليبلن من ا٤بسجد ا٢براـ إٔب ا٤بسجد األقصا الذم ابركنا ﴿

 عن التنزه النحلسورة  مقصود كاف ٤با ﴾حولو لنريو من آايتنا إنو ىو السميع البصّب
 كاإلحساف ابلتأ٘ب كاألمر ابلكماؿ كاالتصاؼ النقص صفات من كغّبه االستعجاؿ

 مطرداتلل كنقضان  لعاداتل خرقان  -ا٤باكرين  على كليائوأل هنصر كإثبات معية هللا ك 
 اإلسراء ُب العادة من خرقو ٗبا إليو ا٣بتم أشار ما بتحقيقالسورة  ىذه افتتح -

 يفعل أف على قادر أنو على تنبيهان  ذلك استبعاد توىم من الشريفة وذات كتنزيو
 من بو يتعنت أك يتوىم قد ٤با دفعان  كقت أسرع ُب الشاقة الكثّبة العظيمة األمور
 أبمر تنويهان  احملسن ا٤بتقي مع ألنو كبياانن  ابلصرب كأمره االستعجاؿ عن هنيو يسمع

كأقرهبم  منزلة كأعظمهم رتبة كأعبلىم احملسنْب رأس أبنو كإعبلمان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سيد الكائنات
 أقيمت الذم العمادكىذا ىو  احملمود ا٤بقاـ منها الٍب ا٣بصائص من آاته ٗبا زلفى
 قاؿ .الكلمة هبذه افتتحت ألهنا سبحاف" سورة" كتسمى ،السورة ىذه أغراض عليو

اإلماـ عبد هللا سراج الدين  األحدية ٗبقاـ ا٤بتحقق احملمدية اب٢بقيقة العارؼ
كنفعنا بعلمو كبركتو3 ىذا  كحقائقو معارفو سجاؿ من علينا هللا أفاضا٢بسيِب 

إليو قرب مكاف أك ُب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالتسبيح فيو تنزيو هللا تعأب عن أف يكوف إسراؤه ابلنيب 
السماكات حٌب يقرب إليو رسولو قرب مكاف، فهذا اإلسراء بقطع ا٤بسافات 

نتهى الشاسعة بْب مكة كبيت ا٤بقدس ٍب ما ىنالك إٔب السماكات السبع كسدرة ا٤ب
ُب مدة قصّبة من الليل ىذا ال يقدر عليو أحد إال من لو القدرة الٍب ال تتناىى 

يو معُب التعجب، كلقد بدأ فهذا التسبيح ف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفسبحانو كتعأب إبسرائو ابلنيب 
تعأب سورة اإلسراء ابلتسبيح الذم ىو تنزيو هللا تعأب عما ال يليق بو من اآلفات 

قائص كالعيوب كختم ىذه السورة اب٢بمد الذم ىو ثبوت احملامد كاحملاسن كلها كالن
كقل ا٢بمد هلل الذم ٓب يتخذ كلدا كٓب يكن لو شريك ُب ﴿هلل تعأب فقاؿ سبحانو 
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فهذا يدؿ على أف اإلسراء كا٤بعراج قاـ  ﴾ا٤بلك كٓب يكن لو كٕب من الذؿ ككربه تكبّبا
د، كالتكبّب، كىي أسس الصبلة الٍب فرضها على أصوؿ ثبلث3 التسبيح، كالتحمي

..ٍب إف من أسرار افتتاحو سبحانو ألمر اإلسراء  تعأب ليلة اإلسراء كا٤بعراج.هللا
ابلتسبيح3 ليبْب للسالك الطريق إٔب هللا تعأب كإٔب التقرب منو سبحانو أف يصحب 

قدمة للمعراج التسبيح دكمان ألف اإلسراء الذم ابتدأ ذكره سبحانو ابلتسبيح كاف م
كقرَّبو إٔب مقاـ كلمو فيو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككاف هناية ا٤بعراج أف رفع سبحانو ا٢بجب لرسوؿ هللا 

منزه هللا تعأب متصف ٔبميع صفات الكماؿ ا٤بطلق ك اىػ. ابلرؤاي. ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٘بلَّى عليو 
عز ١بامع ا٤بطلق الذم انفرد بو كلو ا٢بمد ا كشريك كشبيوو  كسوءو  نقص كل عن

تعأب، كعلى ىذا التوحيد فيطرت ٝبيع  هركناف ُب توحيد فالتسبيح كا٢بمد ،كجل
 هللا تنزيو3 كالتسبيح ﴾كإف من شيء إال يسبح ٕبمده﴿ا٤بخلوقات كما حكى تعأب 

كقد يكوف فيو  ،معُب التعظيم بكماؿ قدرتو تعأب كفيو ،سبحانو بو يليق ال عما
 لو احملامد إثبات3 كالتحميد ﴾سبحاف الذم سخر لنا ىذا﴿معُب التحميد كقولو 

إف أحب الكبلـ إٔب »كُب ا٢بديث عند اإلماـ مسلم3  تعأب، بو البلئقة كالكماالت
 يدؿ األكؿ فإف العكس دكف التحميد ُب داخل فالتسبيح «هللا3 سبحاف هللا كٕبمده

 كونو إٔب يشّب كالثا٘ب النقائص عن كصفاتو ذاتو ُب مربأ كتعأب سبحانو كونو على
 مواقع ليعلم غنيان  قادران  عا٤بان  كاف إذا إال إليهم ٧بسنان  يكوف كال العباد إٔب ٧بسنان 

 حاجة عن نفسو حاجة يشغلو كال إليو ٰبتاجوف ما ٙبصيل على فيقدر ا٢باجات
 الصلة حيز ُب ما بعلية لئلشعار ا٤بذكور ا٤بوصوؿ إٔب سبحاف كإضافة ،غّبه

 من عوهادٌ  عما تنزىو كغايةكمشوؿ ميلكو  قدرتو كماؿ أدلة من ذلك فإف للمضاؼ
 إٔب احملب فيو دان ليل أم كاإلسراء من الس رىل كىو السّب ليبلن  .التنزه غاية الشرؾ

٧بل إذ الليل ٙبمل معها زماهنا  فالكلمة ،اب٤بطلوب الشهود مقاـ ُب كفاز احملبوب
 للتخصيص ٛبكْب كفيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالًسر كالنجول ما يدؿ على رفيع منزلة ا٤بتحدث عنو 

 ١بمعهما للمحبْب زماف أخص كالليل ،كخليبلن  حبيبان  اٚبذه تعأب ألنو احملبة ٗبقاـ
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 ابلليل اإلسراء ٚبصيص كلعل3 ا٤بنّب ابن قاؿ، ابلليل متحققة اب٢ببيب كا٣بلوة فيو،
 الليل إذ فتنتهم على زايدة كفركا الذين كليفتًب ابلغيب إٲباانن  آمنوا الذين ليزداد
 اإلٲباف فضيلة ا٤بؤمن لفات هناران  بو عرج لو كلعلو3 قاؿ النهار، من حاالن  أخفى

أيها احملب كاعلم  .كجحد. اىػ شقي من على الفتنة من كقع ما ٰبصل كٓب ابلغيب
 العلية ا٢بضرات تلك إٔب اب١بسم اإلسراء مرتبة أف العظيم كالرسوؿ الكرٙب النيب ٥بذا

 إٔب إشارة ﴾أسرل بعبده﴿سبحانو  قاؿ كإ٭با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنبينا إال األنبياء من ألحد تكن ٓب
 لو سبقت رابنية كعناية إ٥بية ىبة عبده من اإلسراء أف ليعلم بو ا٤بسافر ىو تعأب أنو

 أنو ليفيد ا٤بصاحبة ءاب كأدخل، ضمّبه ُب اختلج كال بسره ٱبطر ٓب ٩با السبلـ عليو
 عليو قولو لو كيشهد كالرعاية، كاإلسعاؼ كالعناية ابأللطاؼ مسراه ُب صحبو تعأب

 التسبيح كتعأب سبحانو كقرف «السفر ُب الصاحب أنت اللهم»3 كالسبلـ الصبلة
 ما كالتجسيم التشبيو أىل من خيالو عليو ٰبكم من قلب عن لينفياإلسراء  هبذا

 لئليذاف العبد لفظة كإيثار كا٤بكاف، كا٢بد ا١بهة من سبحانو ا٢بق حق ُب يتخيلو
 كهناية القاصية الغاايت غاية ذلك ُب كبلوغو سبحانو عبادتو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بتمحضو
 عليو نص ما على كالعبودية كمنتهاه، اإلسراء مبدأ بو يلوح حسبما النائية النهاايت
فعلى قدر ٙبققهم هبا  احملبوف يفتخر كهبا ا٤براتب كأعلى األكصاؼ أشرؼ العارفوف

ألف فيو سر الوقوؼ عند حد ا٤بخلوقية كالثبوت يكوف قرهبم من حضرة الربوبية 
 العبودية كُبٙبت نفوذ األكامر اإل٥بية كاالنقياد الكامل ٤براسم الشريعة الرابنية 

 ابالسم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لتحققو االسم هبذا تعأب ٠باه إذ صبلة كالسبلـتشريف لنبينا عليو ال
 الصبلة عليو لو إال اب٢بقيقة االسم ىذا يصلح فبل صفاتو ٔبميع كاتصافو األعظم
 كلذا ٦بازان، غّبه على أطلق كإف اب٢بقيقة ال بتبعيتو بعده من كلؤلقطاب ،كالسبلـ

قاؿ العبلمة الرازم ُب  «دكنو ٙبت لوائي كال فخرآدـ فمن » 3أنس حديث ُب قاؿ
 هللا رٞبو ا٢بسْب بن عمر الوالد اإلماـ الشيخ ك٠بعتتفسّب اآلية الكرٲبة ما نصو3 

 صلوات دمحم كصل ٤با3 قاؿ األنصارم سليماف القاسم أاب اإلماـ الشيخ ٠بعت3 قاؿ
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 دمحم اي3 إليو تعأب هللا أكحى العارج ُب الرفيعة كا٤براتب العالية الدرجات إٔب عليو هللا
 سبحاف" فيو هللا فأنزؿ «ابلعبودية نفسك إٔب تنسبِب أبف رب»3 قاؿ أشرفك؟ مب

سيد من ٙبقق ٗبقاـ العبودية كأعظم من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٤با كاف  ". اىػ.بعبده أسرل الذم
كدخل ا٤بسجد ا٢براـ  ا٤بشرفة البهية البلدةعيرؼ هبذه الرتبة العلية كفتح هللا عليو 

ٔبيوش ا٤بسلمْب كعساكر ا٤بوحدين طأطأ رأسو الشريف على رحلو حٌب كاد ٲبس 
 أف مع "ليبلن "بقولو  تعأب صرح إ٭باك  ،مع الربوبية كأتدابن  قادمتو ٙبققان ٗبقاـ العبودية

 يتخيل ال حٌب اإلشكاؿ ليدفع هناران  ال ليبلن  إال العريب اللساف ُب يكوف ال اإلسراء
كاف   ٤بٌاك  للتقليل أم ُب مدة يسّبة من الليل،كالتنكّب  فقط، بركحو أسرل أنو

اإلسراء كا٤بعراج دخوالن ُب عآب الغيب انسب ذلك أف يكوف ُب الليل ألف الليل 
ابلنسبة للنهار كالغيب ابلنسبة لعآب الشهادة! كىذه الرحلة العجيبة تربط بْب 
األماكن ا٤بقدسة الٍب نزلت فيها رساالت السماء كتعلن كراثة رسولنا كسيدان 

٤بقدسات الرسل قبلو كاشتماؿ رسالتو على ىذه ا٤بقدسات  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكموالان دمحم 
كىو  ﴾من ا٤بسجد ا٢براـ إٔب ا٤بسجد األقصا﴿كقولو كارتباط رسالتو هبا ٝبيعان...

موضع مهبط النبوات ففي طٌي ىذه ا٤بسافات طي  ٤بقامات األنبياء ٦بتمعة لو عليو 
كالرحلة من ا٤بسجد . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بوالصبلة كالسبلـ كزاد عليهم اب٤بقاـ احملمدم ا٣باص 

ا٢براـ إٔب ا٤بسجد األقصى ترمز إٔب أبعد من حدكد الزماف كا٤بكاف كتشمل آفاقان 
أكسع من الزماف كا٤بكاف كتتضمن معا٘ب أكرب من ا٤بعا٘ب القريبة الٍب تتكشف عنها 

الربكة حافة  ٯبعل ﴾الذم ابركنا حولو﴿النظرة األكٔب، ككصف ا٤بسجد األقصى بػ
ابألقصى فائضة على ببلد الشاـ كىو كصف ٓب يكن ليلقيو تعبّب آخر مثل3 ابركناه 
أك للذم اب٤بقدس مباركان إذ أف حسم التحدايت بْب معسكر الشرؾ كمعسكر 
اإلسبلـ، كبْب معسكر اإلٲباف كمعسكر النفاؽ، سيكوف ُب أرجاء الشاـ 

كىي ُب الشاـ حوؿ ا٤بسجد  ﴾بكة مباركان للذم ب﴿كالربكة ُب مكة للبيت ا٤بباركة...
كما جاء ُب   -كهللا أعلم  - 3 الدين كاإلسبلـابتداءنو األقصا، كلفظ الربكة ا٤براد م
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رأيت ليلة أيسرم يب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحديث عبد هللا بن حوالة األزدم قاؿ رسوؿ هللا 
ٙبملوف؟ قالوا3 عمود اإلسبلـ عمودان أبيض كأنو لؤلؤة ٙبملو ا٤ببلئكة، قلت3 ما 

أيمران أف نضعو ابلشاـ، كبينا أان انئم إذ رأيت الكتاب اختلس من ٙبت كسادٌب 
فظننت أف هللا قد ٚبلَّى من أىل األرض فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور بْب يدمَّ حٌب 

صلى هللا  هللا رسوؿ عند كنا3 قاؿ اثبت بن زيد عن الَبمذم كركل «كضع ابلشاـ
 «للشاـ طوىب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ الرقاع من القرآف نؤلف لو كسلمعليو كآ

 أجنحتها ابسطة الرٞبن مبلئكة ألف»3 قاؿ هللا؟ رسوؿ اي ذلك ألموٌ 3 فقلنا
تتضمن هناية بِب إسرائيل، كتكشف عن العبلقة ا٤بباشرة  اإلسراء سورة. ك «عليها

السورة  معرضاقان لسنة هللا الكونية، كُب بْب مصارع األمم كفشو الفساد فيها كف
إنذار لبِب إسرائيل كىذا اإلنذار مصداؽ لوعد هللا أال يعذب هللا قومان حٌب يبعث 

 ﴾لنريو من آايتنا﴿ايت إليهم رسوالن ينذرىم كيذكرىم...كاإلسراء آية صاحبتها آ
اب٤بعراج الذم تعرج عليو أركاح بِب آدـ من جنة الفردكس كىو   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حيث أيٌب

كالسلم ذك مراؽو ييرقىى فيها مرقاة من ذىب كمرقاة من فضة منضد ابللؤلؤ كعن 
ماكات العلى كرأل من إٔب الس ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٲبينو مبلئكة كعن يساره مبلئكة فصعد النيب 

 صراحة ا٤بعراج على النص فيها كجاء النجم سورة ُب ذيكرت الٍبآايت ربو الكربل 
حيث أعطاه هللا قوة ُب أم ٠باع فهم كاطبلع كدراية كتلذذ ك٠بع صريف األقبلـ 

 بن الطاىر العبلمة قاؿ٠بًعو كقوة ُب بصرًه حٌب ٠بع كأبصر تلك اآلايت العيلوية...
 إٔب عائداف الضمّبين أف األظهر ﴾إنو ىو السميع البصّب﴿ تعأب قولوُب  عاشور

 أنو على ا٤بفسرين ٝبهرة كلكن الطييب كاستقربو ا٤بفسرين بعض كقالو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب
 عدة ٧بتملة اآلايت ٘بيء كقد مقصود للمعنيْب احتمالو كلعل تعأب هللا إٔب عائد
 ٍب...فهمو مقدار على منو كل ليأخذ القرآف ٤بعا٘ب تكثّبان  مقصود كاحتما٥با معاف
 تعليل إٔب حاجة ال إذ أكقع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب الضمّب مرجع اعتبار على كالتعليل3 قاؿ

 اإلراءة تلك إعطاء ىو للتعليل احملتاج كإ٭با معلـو ٧بقق ألنو تعأب هللا فعل إسناد
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. اىػ. مثلو يطيقها ال أنو ٰبسبوف كمن لو حصو٥با ُب ا٤بشركوف شك ٤بن العجيبة
كقد سجل سبحانو ىذه ا٤بعجزة الكبّبة "حادثة اإلسراء كا٤بعراج" ُب القرآف حٌب 

رسوؿ هللا إٔب األمم كلها.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تكوف حجة على ٝبيع األمم إٔب يـو الدين ألنو
آية من آايت  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصربد فيها فراش رسوؿ هللا كىذه ا٢بادثة ُب الربىة الوجيزة الٍب ٓب ي

هللا تفتح القلب على آفاؽ عجيبة ُب ىذا الوجود، كىي نقلة عجيبة ابلقياس إٔب 
مألوؼ البشر! كا٤بسجد ا٢براـ ىو مركز األرض الٍب استخلف هللا فيها بِب إسرائيل، 

رمي عن ابن عباس أنو سأؿ  كا٤بسجد األقصى ىو سر الرحلة...أخرج اإلماـ الدا
ُب التوراة؟ فقاؿ كعب3 ٪بده دمحم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكعب األحبار3 كيف ٘بد نعت رسوؿ هللا 

بن عبد هللا، يولد ٗبكة، كيهاجر إٔب طابة، كيكوف ميلكو ابلشاـ...كُب الصحيحْب 
ىذه »ريفعت لو سدرة ا٤بنتهى كقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن حديث اإلسراء كا٤بعراج أف رسوؿ هللا 

سدرة ا٤بنتهى كإذا أربعة أهنار هنراف ابطناف كهنراف ظاىراف فقلت3 ما ىذاف اي 
كىذا  «أما الباطناف فنهراف ُب ا١بنة كأما الظاىراف فالنيل كالفرات قاؿ3 جربيل؟

 كرأت»3 الطربا٘ب عند ا٢بديث ُب عن صاحب البياف النبوم جاءك موقع الشاـ. 
 الشاـ خصت ما إٔب إشارة فهو «الشاـ قصور لو أضاءت نور منها خرج أنو أمي
كقد بدأت سورة اإلسراء بتسبيحة التوحيد كىذا من . ملكو دار فإهنا نبوتو نور من

سنن هللا ُب إخباراتو عن القضااي العظاـ الٍب فيها مظاىر القدرة كمشاىد اإلبداع 
يهان ٤بقامو كإجبلالن لعظمتو أف يعجزه شيء، كالقوة فإنو سبحانو يبدؤىا ابلتسبيح تنز 

كختمت السورة بتحميدة التوحيد مذكرة بِب إسرائيل ما مرَّ عليهم من نكبة كىبلؾ 
كتشريد بسبب إشراكهم كإفسادىم كطغياهنم كتبْب ما قضاه هللا ٥بم من علو ُب 

أنو  األرض كفساد كبّب يعقيبو ىبلؾ كدمار. كلفظ األقصى هبذه الصيغة يشّب إٔب
سيكوف بْب ا٤بسجدين مسجد عظيم ىو مسجد رسولنا عليو الصبلة كالسبلـ 
الذم ىو قصي عن ا٤بسجد ا٢براـ فكاف مسجد إيلياء أقصى منو حينئذ، كاألقصى 
ٗبعُب األبعد، كالعرب ُب ا١باىلية ال يعرفوف األقصى هبذا االسم كإ٭با ييعرؼ عندىم 
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ا أنو ذلك ا٤بسجد الذم ببيت ا٤بقدس، ٗبسجد إيلياء فلما ٠بعوا ىذه اآلية فهمو 
برسولنا عليو  ا٤ببلئكة سادة كىمكقد سار جربيل كميكائيل كُب ركاية إسرافيل 

انزؿ الصبلة كالسبلـ ليلة اإلسراء حٌب إذا بلغوا أرضان ذات ٬بل قاؿ لو جربيل3 
، قاؿ3 الفقاؿ3 أتدرم أين صليت؟ ، ففعل ٍب ركب، فقاؿ لو جربيل3 فصل ىنا
ماكن ، ٍب صلى ُب ا٤بسجد األقصى حْب كانت األبطيبة كإليها ا٤بهاجرةصليت 

 نفسو عن بو تعأب أخرب ما ا٣بارقة هبذه ثبت ٤بٌاك  .الثبلثة ٙبت حكم ا٤بشركْب
 ُب البينات اآلايت من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو حباه كما يريد ما كل على القدرة عظيم من ا٤بقدسة

 من ا٤بقدسة األرض إٔب ا٤بسّب ُب موسى منح ما بذكر أتبعو اليسّب، الوقت ىذا
كآتينا موسى الكتاب كجعلناه ىدل لبِب إسرائل أال تتخذكا من دك٘ب ﴿ فقاؿ اآلايت
 الكتاب، على كجعلناه من الضمّب عود كالظاىر التوراة، ىنا كالكتاب ﴾ككيبل

 رابن  دك٘ب من تتخذكا ال أف أم تفسّبية" أف"ك موسى، على يعود أف كٰبتمل
 ﴾أال يتخذكا﴿كقرئ  تتخذكا، ال ألف أم تعليبلن  مصدرية تكوف أف كٯبوز كشريكان،

 الرب بو كا٤براد األمور إليو تفوض الذم3 كالوكيل اب٤بعُب، القوؿ حكاية اعتبار على
 إرادة عند إليو ىمإدالؤ  ينفعهم ٓب كأنو أبيهم شرؼ على يدؿ ما أتبعو ٍب. كهللا أعلم

 على منبهان  الغرؽ من ءاإل٪با بنعمة مذكران  فقاؿ اإلجراـ من ارتكبوا ٗبا االنتقاـ
 ككانوا ﴾ذرية من ٞبلنا مع نوح﴿ كالنسل النسب إٔب مشّبان  ابلتوحيد االىتماـ
 تشريف فيها" ٞبلنا" ككلمة األرض، ُب األكؿ الرسوؿ عهد على البشرية خبلصة
، ألكلئك كتكرٙب  تعأب حسبما ٰبكيو قولو اليـو ٥بؤالء كتذكّب إطماع كفيها القـو

كقـو نوح ضلوا كأضلوا كمكركا  ﴾إان ٤با طغا ا٤باء ٞبلناكم ُب ا١بارية﴿ عليهم ٩بتنٌان 
اإلنساف كخلق السماكات  ككضعوا نظرايت علمية مزٌكرة ُب خلق مكران كٌباران 

ا٤بتوكل على مواله كاٚبذكا من دكف هللا شركاء! فوقف نوح موقف ا٤بتبٌصر ، كاألرض
ُب  كمادعوا شركاء ك  كيدكم فأٝبعوا أم ﴾فعلى هللا توكلت فأٝبعوا أمركم كشركاءكم﴿

أىىبط ا٤بؤب  ٤بٌاكىذا الشرؾ الذم تلبطت فيو البشرية على مر القركف! ك ا٢بكم 
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أردؼ  ﴾اىبط بسبلـ منا كبركات عليك كعلى أمم ٩بن معك﴿ كقاؿنوحان سبحانو 
كقد جاء  ﴾سنمتعهم ٍب ٲبسهم منا عذاب أليمكأمم ﴿ذلك ابلتعريض ببِب إسرائيل 
كقضينا إٔب بِب إسرائيل ُب الكتاب ﴿إسرائيل من قولو اإل٤باع إٔب ىذا ُب سورة بِب 

 القيامة يـو قبل مهلكوىا ٫بن إال قرية من كإف﴿إٔب قولو  ﴾األرض مرتْب لتفسدف ُب
3 أمرين أحد عاقبتها تكوف أف بد كال الكفار قرل ا٤برادك  ﴾شديدا عذااب معذبوىا أك
 من ذلك دكف شديد بعذاب أك ،اإلىبلؾ من ا٤براد كىو ابلكلية االستئصاؿ إما
كهللا أعلم  ا١بزية كأخذ األمواؿ كاغتناـ ابلسيب عليهم ا٤بسلمْب كتسليط كربائهم قتل
 الكتاب ُب ذلك كاف﴿ فقاؿ كاقع بو ٦بزـك حكم ا٢بكم ىذا أف تعأب بْب ٍب

 كهنلك أمنكم طوؿ بعد ٬بيفكم أف من بد الينسخ فكاف  ال كالكتاب ﴾مسطورا
 كال عليو متمالئوف كلكم أنتم الذم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسوؿ األعظم  يد على أعزائكم من كثّبان 

ُب ا٤برة ٍب يعودكف  إفسادكمبعد  شديد أبس أكٕب ٔبنود دايركم إٔب ندخلو أف بد
 .األكٔب ُب ا٤برة فعلوا بكم كماليسوؤكا كجوىكم كليتربكا ملككم  األخرل 

 النجم سورة

 ا٤بوىوف، الوٮبي أساسها كهتافت الشرؾ عقيدة كىىن النجم سورة ُب تعأب ذكر
 منكىذه ا٢بادثة  كا٤بعراج اإلسراء عن ا٢بديث ُب اإلسراء سورة مع تتبلقى كالسورة

 األنباء كأصدؽ احملكمات ا٢بجج كأقول البينات الرباىْب كأظهر ا٤بعجزات أشهر
 بعمـو كالسبلـ الصبلة عليو ٚبصيصو على الدالة الدالالت كأًب اآلايت كأعظم

أخرب  فيما صادؽكأنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معراج الرسوؿ ٙبقيق3 أغراض السورة كأكؿ، الكرامات
 عآب قياسهم كإبطاؿ، إانث أهنم ا٤ببلئكة ُب قو٥بم كإبطاؿا١بن،  إ٥بية كإبطاؿبو، 

 قبلهم، من الشرؾ ذات ابألمم حل ٗبا كتذكّبىم ،الشهادة عآب على الغيب

 كاختلف .السابقْب األنبياء كتب حول القرآف كأف، قريبان  هبم ٙبل ٕبادثة كإنذارىم
 رسوؿ على ٪بومان  نزؿ ألنو القرآف 3منها ،أبقاكيل بو ا٤بقسم النجم تعيْب ُب ا٤بتأكلوف
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 .غول كال ضل ما كأنو كبراءتو صدقو على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٗبعجزتو استدالؿ فهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 على بذلك اإلقساـ كُب، ا٤بعراج ليلة السماء من نزكلو كىويو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ىوكقيل3 
 كحسن البديعة الرباعة من كالغواية الضبلؿ شائبة عن كالسبلـ الصبلة عليو نزاىتو
آ٥بة ا٤بشركْب.  الشياطْب إثر ُب انقضت إذا لنجـوكقيل3 ا كراءه. غاية ال ما ا٤بوقع

كإف  ،ٚبصص ال النزكؿ أسبابكا٣بطاب لبِب إسرائيل فإف كفار قريش قد مضوا ك 
 الصبلة عليو كإيراده، تبعان  أثرىم كللمقتفْب صالةأ شئت قلت3 ا٣بطاب لبِب إسرائيل

 ابتصافوما بشرت بو كتبهم  على بوقوفهم لئليذاف ٥بم ا٤بصاحبة بعنواف كالسبلـ
سبحانو  نزه ٍب ضبلؿ، كال غي كال بكذب يعرفونو ال هنمفإكالرشاد  ا٥بدل بغاية
 ما ٝبيع أبف أخربك  ﴾كما ينطق عن ا٥بول﴿ ىول عن يصدر أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو نطق
 من ا٤بفهـو ا٤بصدر على الضمّب فأعاد ﴾إف ىو إال كحي يوحى﴿ كحي بو ينطق
 القرآف إٔب عائدان  الضمّب جعل من أحسن كىذا يوحى كحي إال نطقو ما أم الفعل

جربيل عليو  بواسطة الوحي كاف ك٤با ،كحي كليهما فكأ كالسنة ابلقرآف نطقو فإف
 أبكصاؼو تقتضي رفعة شأنو لو مبينان  فقاؿ ذلك بياف إٔب السامع تشوؼ ،السبلـ

 قدرة لو أم ﴾شديد القول، ذك مرةعلمو ﴿تذرعان من ذلك إٔب إغاظة أعدائو فقاؿ 
 الشكيمة شديد الشأف مستحكم القول ٦بتًمع فهو هبا هللا خصو عظيمة

 فكاف منو كتقرب دان ٍب العإب األفق ُبلصفوة صفوة ا٣بلق  ظهر أم ﴾فاستول﴿
 رسوؿ إٔب جربيل بواسطة هللا فأكحى أدٗب، أك قوسْب قاب مثل قرًبو مسافةً  مقدار

فأكحى إٔب ﴿ كا٤بشاىدات كا٤بكاشفات كا٢بقائق ا٤بعارؼ من أكحى ما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 ،كهللا أعلم كقيل3 للعمـو كا٤براد كل ما جاء بو اإلهباـ للتعظيم،ك  ﴾عبده ما أكحى

 على رهقرٌ  إليو، أكحى ٩بن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب من القرب من أثبت ما الكبلـ ىذا أثبت ك٤با
صلى هللا  النيب فؤاد كذب ما أم ﴾رأل ما الفؤاد كذب ما﴿ فقاؿ الرؤية أفاد كجو

 الصورة على جربيل رأل كقد ككافقو كاطأه بل عيناه رأت ما عليو كآلو كسلم
 جناح كل جناح ستمائة كلو مكة بطحاء ُب النبوة بدء ُب األرض ُب مرة ا٢بقيقية
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 نزلة رآه كلقد﴿ قولو كذلك السماء ُب كمرة ،كاألرض السماء بْب ما سدَّ  قد منها
 على فرآه ا٤بأكل جنة عندىا ا٤بنتهى سدرة إٔب كصل حْب ا٤بعراج ليلة أم ﴾أخرل
 ا٤ببلئكة من كرقة كل على صار حٌب اب٤ببلئكة السدرة امتؤلت ٍب ا١بربيلية، صورتو

 كإٔب البهية الطلعة صاحب إٔب النظر إٔب يتطلعوف ككلهم تعأب هللا إال يعلمو ال ما
صلى  رسولو على سبحانو ا٢بق ٘بلي إٔب اآلايت أشارت ٍب احملمدم، ا١بماؿ ذلك

 ٤با هللا رسوؿ اي كاذكر يعِب ﴾يغشى ما السدرة يغشى إذ﴿ ابلرؤاي هللا عليو كآلو كسلم
كشاىدتى من ا١بماؿ  العا٤بْب رب أنوار كغشيتها ابلرؤية كا٤بكا٤بة عليك ا٢بق ى٘بلَّ 

3 مسلم اإلماـ صحيح ُب جاء كماكا١ببلؿ اإل٥بي ما يعجز أف يصفو كاصف  
 ينعتها أف يستطيع هللا خلق من أحد فما تغّبت غشي ما هللا أمر من غشيها فلما»

 حْب ذر أليب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو معُب كىوعظم األ النورا٘ب التجلي ىو كىذا «حسنها من
لى أم «نوران  رأيت»3 فقاؿ ربك؟ رأيت ىل3 سألو كىناؾ  األعظم ابلنور عليَّ  ٘بى

 عن مسلم اإلماـ كركلانؿ من القرب كاإلكراـ ما ٓب ينلو أحد من خلق هللا تعأب، 
كُب  «أراه أٗب نور» 3قاؿ ربك؟ رأيت ىل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ سألت3 قاؿ ذر أيب

كىو  -ىكذا ٠بعتو من بعض أشياخي  «أراه إ٘ب نور»بعض الطرؽ كالركاايت3 
نزيل ا٤بدينة ا٤بعظمة ا٤بظاىرم  علي قرابف بن هللا حبيب الفقيو احملدث العبلمة

ٕب أنو جاء ُب بعض  كذىكىر -النبوية على ساكنها ألف ألف صبلة كسبلـ كٙبية 
بل قاـ مقاـ  يطغى  كٓب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بصره يزغ ٓب سبحانو رآه بنوره أم «أراه نورا٘ب»3 الطرؽ

العبد الذم أكجب أدبو إطراقو كإقبالو على ما أريو دكف التفاتو إٔب غّبه كدكف 
كاألدب مع تطلعو إٔب ما ٓب يره مع ما ُب ذلك من ثبات ا١بأش كىذا غاية الكماؿ 

هللا تعأب الذم ال يلحقو فيو أحد سواه فإف عادة النفوس إذا أقيمت ُب مقاـ عاؿ 
رفيع أف تطلع إٔب ما ىو أعلى منو أال ترل أف موسى عليو السبلـ ٤با أقيم مقاـ 

فت ٤با أقيم ُب ذلك ا٤بقاـ كفاه حقو كٓب يلت ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالتكليم طلبت نفسو الرؤية، كنبينا 
فيضع إٔب غّب ما أقيم فيو البتة ك٥بذا كاف مركوبو ُب مسراه يسبق خطوه الطرؼ 
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خطوه عند منتهى طرفو مشاكبلن ٢باؿ راكبو كبعد شأكه الذم سبق بو العآب أٝبع 
ُب سّبه، ما عاقو عائق كال كقف بو مراد حٌب جاكز السبع الطباؽ كجاكز سدرة 

األكلْب كاآلخرين فانصبت لو ىناؾ  ا٤بنتهى ككصل إٔب ٧بل من القرب سبق بو
أقساـ القرب انصباابن كانقشعت لو سحائب ا٢بجب حجاابن حجاابن كأقيم مقامان 

 عينان  الشريف كجوده كل فكاف رأسو بعيِب ربو شاىد، ك غبطو بو األنبياء كا٤برسلوف
 األركاح عآب عن ٍب الطبيعة عآب عن ٍب العناصر عآب عن الليلة تلك ُب ٘باكز نوأل

كىذه ا٤بكرمة كا٤بنزلة  ،ابلكل ربو كرأل الكل عن فانسلخ األمر عآب ٔبإ كصل حٌب
 «كتعأب تبارؾ ريب رأيت»3 عباس ابن حديث الباب ُب كاألصل، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخاصة بو 

 رآه، أنو فأخربه عمر ابن راجعو كقد ا٤بعضبلت ُب إليو كا٤برجوع األمة حرب ىو إذ
 كاضح كىو ابلبصر كاإلحاطة اإلدراؾ رؤية نفي فمقصوده ا٤بؤمنْب أـ اعَباض كأٌما
، الرؤية عدـ اإلحاطة عدـ من يلـز كال ﴾األبصار تدركو ال﴿ ابآلية استدال٥با من
 على كيدؿ معان  كا١بسد ابلركح كاف كا٤بعراج اإلسراء أف على العلماء اتفق كقد

 كا١بسد الركح ىو حقيقة كالعبد ﴾بعبده أسرل الذم سبحاف﴿ تعأب قولو ذلك
 يكوف ال كىو البصر إٔب األمر فأضاؼ ﴾طغى كما البصر زاغ ما﴿ قولو عليو كيدؿ

 لقد﴿ بعده قولو مع يلتئم ما كىو ابلرؤية العزة رب عليو ٘بلَّى كقد ٔبسده يقظة إال
 خارقة معجزة كال آية فيو كانت ٤با منامان  كاف كلو ﴾الكربل ربو آايت من رأل

 لبعده بو كافتتنوا أسلم من ضعفاء بو ارتد كال كذبوه كال الكفار استبعده ك٤با للعادة
 دليل أقول ىو تكذيبهم إف بل يينكر؛ ال ا٤بنامات من ىذا مثل إذ العادة ساحة عن

 قاؿ. التامة اليقظة حاؿ اب١بسم رحلة عن كاف إ٭با ا٣برب أف فهموا أهنم على
 إٔب الكبلـ إجراء النظم يقتضيو الذم3 علومو بربكات تعأب هللا نفعنا الطييب العبلمة

 شبو كرفع ا٤بلك من كتلقيو الوحي أمر على ﴾كىو ابألفق األعلى﴿ تعأب قولو
، من آايت ربو ﴿ سبحانو قولو إٔب ﴾ٍب دان فتدٔب﴿ سبحانو قولو كمن ا٣بصـو
 لب ذم كل على ٱبفى كال3 قاؿ ٍب األقدس، ا١بناب إٔب العركج أمر على ﴾الكربل
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 يذكؽ ال إذأكحى  ما هللا عبد إٔب أكحى جربيل أف على ا٢بمل ﴾فأكحى﴿ مقاـ إابء
 كال الوىم بساط عنو يضيق كما ا٤بتسارين بْب ا٤بناغاة معُب إال القلوب أرابب منو

 أف الوحيْب بْب كالفرؽ الرتيب للَباخي ىذا على ﴾ٍب﴿ ككلمة الفهم، نطاؽ يطيقو
 عنده عنو فيحصل التكرٙب ٔبهة كاسطة بغّب كاآلخر كتعليم، بواسطة كحي أحدٮبا
 .﴾قاب قوسْب أك أدٗب﴿ ٨بدع إٔب ﴾كما منا إال لو مقاـ معلـو﴿ مقاـ من الَبقي

 بو عبل ٍب»كرد ُب صحيح البخارم من حديث أنس قاؿ3  ما كيؤيد ىذا القوؿ
 فتدٔب العزة رب للجبار كدان ا٤بنتهى سدرة جاء حٌب هللا إال يعلمو ال ٗبا ذلك فوؽ
كىذا ىو مقتضى مكانتو العلية كمقامو األسُب  «أدٗب أك قوسْب قاب منو كاف حٌب

هات، ك٠بع الكبلـ ا٤بنزه فرأل الذات العلية ا٤بنزىة عن الكمية كالكيفية كسائر ا١ب
صلى  دمحمان  إف3 »ؿعباس قا بنكركل الطربا٘ب عن اعن اللحن كا٢بركؼ كاألصوات. 

جعفر  كركم عن «بفؤاده كمرة ببصره، مرة3 مرتْب ربو رأل كسلمهللا عليو كآلو 
 فبلطفو ا٥بيبة غاية انلتو القرب غايةمن ا٢ببيب  ا٢ببيب قرب ٤با3 أنو قاؿ الصادؽ

 ما كاف أم ﴾فأكحى إٔب عبده ما أكحى﴿هلالج لج  قولو كذلك اللطف بغاية تعأب ا٢بق
 بو كألطف للحبيب ا٢ببيب يقوؿ ما للحبيب ا٢ببيب قاؿك  جرل ما كجرل كاف

فخفي السر كٓب يطلع عليو أحد كٓب يعلم أحد ما أكحى إال  اب٢ببيب ا٢ببيب لطاؼأ
 3 ا٢باؿ لساف كأنشد !زايدة فوقها يتصور ال سعادة ساعة من ٥با فيا الذم أكحى.

 ٰبكيو الكوف ُب قلم كال قوؿ...  يفشيو ليس سر   احملبْب بْب

 وػػػػػتيػػال نػػػػم رػٕب ُب ٙبٌّب  ورنػػػػػػػػ...  يقابلو سه أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٲبازجو ر  ػس

كقيل3 اآلية الكربل ىي أنو رأل صورة ذاتو ا٤بباركة ُب ا٤بلكوت فإذا ىو عركس 
ا٤بملكة، كقيل3 ىي أنو رأل حقيقتو احملمدية، فإذا ىي ٧بيطة ٔبميع العوآب العلوية 

و ُب بردت رىا، كأًب عبلمة كأفخرىا، كإليو يشّب األبوصّبمكالسفلية، كأعظم آية كأهب
 بقولو3
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 مً ػػػػػػػػػػػػػػالر سي  نيقً األي متوف كفوؽ عيان سساحتو ...  العافوف ٲبىَّم من خّب اي

 ًنمً ًلمػغت العظمى النعمة ىو ًلمعتربو ... كمػػػػػػػػػػػن الكربل ةي اآلي ىو كمػػػػػػػػػن

 الظ لىمً  من داج ُب البدر لسر  اكم...  حـر إٔب ليبلن  حـر من تى ريػػػػػػػػس

 تػيرىـً  كٓب تيدرىؾ ٓب قوسػػػػػػػػػْب قاب من...  منزلة تى ػػػػنلػػػػ أف إٔب قىىتر  تَّ كب

كذراتو  ذاتو ُب قوة كأعطاها١بسما٘ب كالركحا٘ب  اب٤بعراج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حبيبو هللا خصَّ  لقد
 األمور من الكربل اآلايت تلك أراه حٌب كبصره ك٠بعوكعقلو كمداركو  كركحو
 أىل عذاب على كاطلع كالنار كا١بنة فيها كما السماكات رأل فقد الغيبية كالعوآب

 على كاطلع...كا٤بفسدين كا٤بغتابْب كالنمامْب الراب كأكلة كالزانة العصاة من النار
 الٍب األقبلـ عآب كرأل ا٤بعمور البيت كرأل ا١بنة ُب النعيم كألواف الربزخ أىل حاؿ
 األعلى كا٤بؤل العرش ٞبلة كشاىد صريفها ك٠بع كالقدر القضاء أبحكاـ ٘برم

 نفائس إٔب همأنفس لفتات كتلفتت ٝبالو ١ببلؿ بصائرىم أبصار شخصتف
 فوقفت األقدس، ا٤بستول إٔب األنفىس بعد العركج السر علىهللا  أطلعوف ،نفحاتو

 ُب ا٤ببلئكة أشباح كقامت ا٣بدمة، أقداـ على ا٢برمة حـر ُب األنبياء أشخاص
 إٔب سبع3 عشرة اإلسراء ليلة كا٤بعاريج...اإلجبلؿ أرجل على ا١ببلؿ معارج

 صريف فيو ٠بع الذم ا٤بستول إٔب كالتاسع ا٤بنتهى، سدرة إٔب كالثامن السموات،
 ا٢بقيقي كالكشف كالرؤية كالرفرؼ العرش إٔب كالعاشر األقدار، تصاريف ُب األقبلـ

 كاف ما العشرة ا٥بجرة سِب ُب السبلـ عليو لو كقع كقد. ك٠باع ا٣بطاب اب٤بكافحة
 كىي ابلوفاة ا٥بجرة سِب ختمت ك٥بذا العشرة ا٤بعاريج هبذه لطيفة مناسبات فيو

 الكرٲبة ابلركح كالعركج البقاء دار إٔب الفناء دار من كاالنتقاؿ جبللو جل ا٢بق لقاء
 ختمت كما الرفيعة، ا٤بنزلة كىي الوسيلة كإٔب ا٢بق ا٤بوعد كإٔب الصدؽ ا٤بقعد إٔب

3 اإلٲباف كاجبات من أنو كاعلمٍ  .القدس ٕبظّبة كا٢بضور ابللقاء اإلسراء معاريج
 ففي كالسنة، الكتاب بنص لثبوهتما كمعراجو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إبسراء ا١باـز االعتقاد
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 أتيت»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف مالك بن أنس حديث من مسلم اإلماـ صحيح
 منتهى عند حافره يضع البغل كدكف ا٢بمار فوؽ طويل أبيض دابة كىو ابلرباؽ

 بو يربط الٍب اب٢بلقة فربطتو»3 قاؿ «ا٤بقدس بيت أتيت حٌب فركبتو»3 قاؿ «طرفو
 جربيل فجاء٘ب خرجت ٍب ركعتْب فيو فصليت ا٤بسجد دخلت ٍب»3 قاؿ «األنبياء

صلى هللا عليو  جربيل فقاؿ اللنب فاخَبت لنب من كإانء ٟبر من إبانء السبلـ عليو
 من3 فقيل جربيل فاستفتح السماء إٔب بنا عرج ٍب الفطرة، اخَبت3 كآلو كسلم

أم كقد  «إليو؟ بعث كقد3 قيل دمحم،3 قاؿ معك؟ كمن3 قيل جربيل،3 قاؿ أنت؟
 إٔب بو للعركجأم  «؟كقد أرسل إليو»كُب ركاية للبخارم3  ؟بيعث إليو ابلعركج

 إليو بعركجو لبلستبشار أك !عليو هللا أنعم ٗبا لبلستعجاب سؤا٥بم أف أك ،السماكات
 كليس السماكات، أسباب إٔب يَبقى ال البشر من أحدان  أف عندىم البْب من كاف إذ

 ا٤بلكوت ُب مشهوران  كاف نبوتو أمر فإف كالرسالة البعثة أصل عن االستفهاـ ا٤براد
 ا١بواب ككاف معو تكرر كلذلك كاالستئذاف لبلستفتاح أكفق ا٤بعُب كىذا األعلى،

 ا٤بقاـ كعلو الفردا٘ب، كاإلقباؿ الصمدا٘ب كاالستقباؿ الرٞبا٘ب ابلتنزؿ ا٤بشعر ٗبرحبان 
ك٤با ربط  الفخاـ، ا٤بشاىد تلك ُب العظاـ كإخوانو الكراـ آابئو على ا٤براـ كحصوؿ

قبلو، أتى بو جربيل الصخرة متيمنان هبا األنبياء  بو يربط الٍب اب٢بلقةالرباؽ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
فخرقها أبصبعو كشده ٖبرقها كأنو يقوؿ3 أنت أعلى كأغلى من أف يكوف مركوبك 

 كنظائرىا الكلمات ىذه كٙبتابلباب، بل ال يكوف إال ُب الداخل ك٧بل االقَباب. 
من عآب الربزخ ليس  كالرباؽ. قرٰبتو كاشتعلت بصّبتو فتحت من ٥با يتفطن رأسرا

ْب 
ى
صلى  لنبيو تعأب أرسلومن عآب الشهادة كال من عآب الغيب كإ٭با لو حكم العا٤ب

 كتعظيمان  إجبلالن ا٤بخصوص بقاب قوسْب كركح جسد الكونْب  هللا عليو كآلو كسلم
ركوب سٌِب ٨بصوص فريد متميز ٗب إليو بعثوا عظيمان  استدعوا إذا ا٤بلوؾ عادة على

ككانت األنبياء قبلو إ٭با تركبو عراين  .خواصهم أعزٌ  مع عليو ُب كفادتو إليهم ٰبملونو
فرقان من ىيبتو كجبللتو، كقيل3 تيهان كزيىوان  عليو فاستصعب ملجمان  مسرجان  بو ٌبأي ف



773 
 

 هللا على أكـر خلق قط ركبك ماوهللا ف ىذا تفعل أٗبحمد 3جربيل لو فقاؿبركوبو 
ٍب قرَّ حٌب ركبو كأخذ بركابو جربيل كبزمامو ميكائيل  عرقان  ارفضفاستحيا حٌب  ،منو

ٍب ساركا فكاف جربيل عن ٲبينو كميكائيل عن يساره، كُب ركاية3 أف جربيل ٞبلو بْب 
 فان لديو، كلعلو مشى أكالن عن ٲبينو أتدابن دييديو، كُب أخرل3 أنو كاف على الرباؽ ر 

ٍب ركب معو اثنيان كٞبلو بْب يديو أتنسان بو كتيمنان ٔبنابو  ،معو كخدمة لو كتعظيمان 
ٍب جعلو كراءه ليقـو عنو أبخذ اللجاـ كما يلـز من حث  ،كإعزازان ٤بقامو كتقدٲبان 

 ٤با3 اإلشارات أىل بعض كبلـ كُبالدابة على السّب ترفقان بو كتكرٲبان، كهللا أعلم. 
 ا٤بلك خداـ أعز إليو أرسل" كن" كلمة معُب كسر الكوف شجرة ٜبرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف
 ىيئت فقد انئم اي قم3 "لو فقاؿ ،انئمان  فراشو على كافاه ،قادمان  عليو كرد فلما عليو،

 أان إ٭با البْب، من" األين" ارفع دمحم اي3 قاؿ ؟"أين إٔب جربيل اي3 "قاؿ الغنائم، لك
 الكل اإلرادة، مراد أنت دمحم اي ا٣بدـ، ٝبلة من ألكوف إليك رسلتأي  للقدـ رسوؿ

 الصدفة، ىذه درة أنت احملبة، كأس صفوة أنت ألجلو، مراد كأنت ألجلك، مراد
 ٞبي ما ألجلك، إال الدار مهدت ما اللطائف، بدر أنت رؼ،اا٤بع مشس أنت
 دمحم اي، ٍب قاؿ جربيل3 لشربك إال احملبة كأس ؽركٌ  كما لوصلك، إال ا٢بمى ذلك

 كحامل حاشيتك، كحاجب دكلتك، خادـ ألكوف الليلة إليك يب جيء إ٭با
 استزاركا إذا ا٤بلوؾ عادة من ألف كرامتك؛ إلظهار إليك اب٤بركوب كجيء غاشيتك،

 كأعز خدامهم أخص اأرسلو  كاحَبامو كرامتو ظهور كأرادكا قريبان  استدعوا أك ،حبيبان 
 اعتقد كمن السلوؾ، كآداب ا٤بلوؾ عادة رسم على فجئناؾ أقدامهم، لنقل قوامهم

. العطا حـر فقد ابلغطا ٧بجوب أنو ظن كمن اب٣بطأ، كقع فقد طااب٣بي  إليو يصل أنو
 بسماء مررت ما السماء إٔب يب عرج ٤با»3 مرفوعان  عمر ابن عن البزار كأخرج .اىػ
 ما»3 رفعو عباس ابن عن ا٢بلية كُب «هللا رسوؿ دمحم3 فيها مكتوابن  ا٠بي كجدت إال
كركل  «هللا رسوؿ دمحم هللا إال إلو ال عليها مكتوب إال كرقة عليها شجرة ا١بنة ُب

3 فقاؿ جربيل أات٘ب»3 قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن ا٣بدرم سعيد أيب عنابن جرير 
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 ذيكرتي  إذا3 قاؿ أعلم، هللا3 قاؿ ذكرؾ؟ لك رفعت كيف3 يقوؿ كربك ريب إف
 األكلْب ُب الكرٙب بذكره تعأب أعلنكال عجب ُب ذلك فقد  «معي ذكرتى 

 ُب ذكره كجعل النبيْب، ٝبيع على ا٤بيثاؽ أخذ حْب الرفيع بقدره كنوه كاآلخرين،
 األقبلـ أرابب بذكره كزين ا٤بنابر، على ا٤بصاقع بو كشرؼ كخواٛبها، الرسائل فواتح

 كالكرسي كالعرش األقبلـ كصريف ا٤بستول كعند اآلفاؽ ُب ذكره كنشر كاحملابر،
 كجعلو كالسفليْب، كالعلويْب كالركحانيْب الكركبيْب من ا٤بقربْب ا٤ببلئكة سائرعند ك 

 ٠باع طرب من ٛبيل كرٗبا أركاحهم، فَباتح ذكره يستطيعوف ٕبيث ا٤بؤمنْب قلوب ُب
 3أشباحهم ا٠بو

 الراحا سقيت ذكركم طيب من...  كأنِب أميل ذكرتكم كإذا

 كيصلوف عليك، يثنوف كلهم أتباعك، من كلو الوجود أمؤل3 يقوؿ تعأب كأنو
 فهم سنة، كمعها إال الصبلة فرائض من فريضة من ما بل سنتك، كٰبفظوف عليك

 كبيعٍب طاعتك، طاعٍب كجعلت أبمرؾ، السنة كَب ،أبمرم الفريضة ُب متمسكوف
 فرقانك، معا٘ب يفسركف كا٤بفسركف منشورؾ، ألفاظ ٰبفظوف فالقراء بيعتك،
 من كيسلموف خدمتك ُب يقفوف كالسبلطْب كا٤بلوؾ كعظك، بليغ يبلغوف كالوعاظ

 فشرفك شفاعتك، كيرجوف ركضتك، بَباب كجوىهم كٲبسحوف عليك، الباب كراء
 كأيمناء خيزَّاف أمر هللا أف كاعلم .العا٤بْب رب هلل كا٢بمد اآلبدين، أبد إٔب ابؽ

 كاستقبلوه لو فتحوا جاء إذا حٌب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بقدـك ٰبتفلوا أف السماكات
 أبواب فيتحت لو فيما مهابة أعظم كىذا «جاء اجمليء كلنعم بو مرحبان »3 بقو٥بم

 حادثة أظهرت كقد. كالتكرٙب كالتوقّب كالتبجيل التعظيم مراسم دك٭با كدخلها السماء
 انتهت رحلة ُب ا٢بكماء كعْب العقبلء كأعلم األنبياء سيد منزلة كا٤بعراج اإلسراء

 كعيرًج عليو السبلـ جربيل أتخر حيث كالسبلـ الصبلة عليو لو جربيل صحبة إليها
 أركاح كاألقبلـ ،األقبلـ صريف فيو ٠بعأم ميعتلىى  ٤بستول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اب٤بصطفى األعظم
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ٍب ديٌٕب لو الرفرؼ كىو بساط أخضر قد سد األفق  ،تعأب هللا أبمر تكتب ملكية
تغلب خضرتو ضوء الشمس فصعد عليو، إٔب أف انتهى إٔب ا٤بكاف األقدس كاستقر 
لديو، فأبصر ىناؾ أمران عظيمان ال تنالو األلسن، كال تدرؾ حقيقتو األعْب، كىذا 

كقع الدنو كالتخصيص ا٤بكاف ىو الذم أعده هللا للخطاب كفٍرًض الصلوات، كفيو 
 سبحانو رىفىع أف ا٤بعراج هناية فكافكالكرامات،  اآلايتٗبا ال ييدرؾ كال ييعرىؼ من 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فخرَّ  ابلرؤاي عليو ك٘بلَّى فيو كلَّمو مقاـ إٔب كقرَّبو لرسولو ا٢بيجب
جربيل فقاؿ3 إف ىبط »كأخرج ابن عساكر ُب حديث ا٤بعراج مرفوعان3  .ساجدان 

 «ربك يقوؿ3 لقد كطئت ُب السماء موطئان ٓب يطأه أحد قبلك كال يطأه أحد بعدؾ
األكابر كطأه للعرش كما ٙبتو ابلنعاؿ، كقاؿ3 إهنما ليستا من نعاؿ كأثبت بعض 

الدنيا بل إف أصلهما عىرؽه حصل لو من ىيبة ا٤بتعاؿ، فتنازؿ ا١بزء البشرم من ذاتو 
علْب ُب قدمو ا٤بكرمة، فهمَّ ٖبلعهما أدابن كتكرٲبان، فنودم ال ا٤بعظمة، فصار كالن

 ا٢بافظ كركلٚبلعهما لتشرؼ السماء هبما كتينيلهما فخران عميمان كفضبلن جسيمان. 
 رٞبة أرسلِب ريب فضلِب»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ىريرة أيب حديث من الشامي
 شهر مسّبة من الرعب عدكم قلب ُب كألقى كنذيران  بشّبان  للناس ككافة للعا٤بْب
 كأعطيت كطهوران  مسجدان  األرض ٕب كجعلت قبلي ألحد ٙبل كٓب الغنائم ٕب كأحل
 «كا٤بتبوع التابع عليى  ٱٍبف فلم أمٍب عليى  كعرضت كجوامعو كخواٛبو الكلم فواتح

 ا٣بصاؿ ىذه ُب كالسبلـ الصبلة عليو خصائصو حصر ا٤براد كليس. ا٢بديث
 قاؿ .أكٌب ثبلثة آالؼ معجزة كخصيصة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبعض العلماء أنو  ذكرفقد  ا٤بذكورة
دمحم  سيدان معجزات من ظهر ما كل 3وحاصل ما سره قدس ا٣بٌواص علي   سيدان
 احملمدية ا٤بعجزات أما جنسها ُب شورؾ عامة معجزات ىي إ٭با الدنيا ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

قولو  كُب .الدنيا عآب ضيق يسعها فبل خرةاآل ُب فستظهر الشريف ٗبقامو ا٣باصة
 هللا بيت األرض ٝبيع أف إٔب إشارة كطهورا" مسجدا األرض ٕب كجعلت" ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىذه من األدب فأىل ا٤بسجد ُب بو يؤمر كما حل حيثما األدب العبد ليبلـز
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عليو  جربيل مع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص صعد ٤بٌاك  .مسجد ُب ألهنم الدكاـ على هللا جلساء األمة
 «؟ا١بمع ىذا من»3 فقاؿ األفق سد عظيم بسواد مرٌ  السادسة السماء إٔب السبلـ

 ذا من األفق سد قد عظيم بسواد ىو فإذا رأسك ارفع كلكن كقومو، موسى3 قيل
 يدخلوف ألفا سبعوف ىؤالء كسول أمتك ىؤالء3 لو فقيل ا١بانب، ذا كمن ا١بانب

 ابألخ مرحبان 3 فقاؿ عمراف بن ٗبوسى ىو فإذا خلصا فلما حساب، بغّب ا١بنة
 هللا على آدـ بِب أكـر أ٘ب الناس يزعم3 كقاؿ ٖبّب، لو دعا ٍب الصاّب كالنيب الصاّب

 ما3 لو فقيل بكى، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب جاكزه فلما مِب هللا على أكـر ىو بل ىذا، من
 ٩با أكثر أمتو من ا١بنة يدخل بعدم من بعث غبلما ألف أبكي3 قاؿ يبكيك؟

 من رجل كىذا هللا على آدـ بِب أكـر أ٘ب إسرائيل بنو يزعم أمٍب من ا١بنة يدخل
أمتو. كُب  معو كلكن أابؿ ٓب نفسو ُب أنو فلو أخرل ُب كأان دنيا ُب خلفِب آدـ بِب

 النيب ىذا كرمت لقد أ٠باؤؾ، كتقدست سبحانك3 موسى قاؿبعض األخبار3 
 رظهً كأي  كاآلخرة، الدنيا ُب عدكه من أنتقم إ٘ب موسى اي3 هللا قاؿ كشرفتو، الكرٙب
 كمثلبو   ٯبيء الذم كتابو ثلمى  شريعتو، خالف من كأذؿ دعوة، كل على دعوتو
كُب صحيح اإلماـ  إسرائيل. بِب اي فاعقلوه زبدان  فيخرج ضخى ٲبي  لبنان  ا٤بملوء السقاء

 صبلة ٟبسْب أمٍب على كجل عز هللا ففرض»البخارم من حديث أنس مرفوعان3 
3 قلت أمتك؟ على لك هللا فرض ما3 فقاؿ موسى، على مررت حٌب بذلك فرجعت

 فراجعت ذلك، تطيق ال أمتك فإف ربك إٔب فارجع3 قاؿ صبلة، ٟبسْب فرض
 فإف ربك راجع3 فقاؿ شطرىا، كضع3 قلت موسى، إٔب فرجعت شطرىا، فوضع
 فإف ربك إٔب ارجع3 فقاؿ إليو فرجعت شطرىا، فوضع فراجعت تطيق، ال أمتك
 القوؿ يبدؿ ال ٟبسوف، كىي ٟبس ىي3 فقاؿ فراجعتو ذلك، تطيق ال أمتك
كفيو اعتبار عظيم بشرؼ الصلوات، كمزيتها على غّبىا من سائر الطاعات،  «لدمٌ 

 بُب الذم - إبراىيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لقي ٍبكقد قلل سبحانو عددىا، ككثٌر فضبلن منو مددىا. 
 إٔب ظهره مسندان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رآه كقد السابعة، السماء ُب - التوحيد بيت كأسس الكعبة
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 بيت بُب ٤بن كحقَّ  - أىل السماء قبلة كىوا٤بسامت ٛبامان للكعبة  ا٤بعمور لبيتا
 ا٤بعمور البيت ىو التوحيد فمنزؿ ا٤بعمور، البيت إٔب يستند أف األرض ُب التوحيد

ي  دمحم اي3 قاؿ إبراىيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لقي ٤بٌاك  - ا٤بوٌحدين بتوحيد معمور ألنو بذلك ك٠بي
 سبحاف غراسها كأف ا٤باء عذبة الَببة طيبة ا١بنة أف كأخربىم السبلـ مِب أمتك أقرئ

. العظيم العلي ابهلل إال قوة كال حوؿ كال أكرب كهللا هللا إال إلو كال هلل كا٢بمد هللا
فأكؿ ما ييطلب من اإلنساف ُب العقيدة أف ينزه هللا عما ال يليق بو كىو التسبيح، ٍب 
ٰبمده أبف يصفو ابلكماالت البلئقة بو، ٍب يوٌحده كيفرده ُب ذلك فبل شبيو كال 
شريك لو ُب نزاىتو أك ٧بامده فيقوؿ3 ال إلو إال هللا، لكن أمر هللا أعظم من ذلك 

 العبوديةك  كاالستكانة األدبٍب ييظهر ؿ3 هللا أكرب، فيقو كأكرب من معرفٍب بذلك 
 كمراتب. سواه عمن تعأب إليو ابلكلية كينقطع عن نفسو كالقوة ا٢بوؿكينفي 
 بْب لقيهم الذين األنبياء أف كا٤ببلحظ. ا٣بمسة األصوؿ ىذه على قائمة التوحيد

 أمتو بْب ستقع ا٤ببلحمذلك أف  ُب ٢بكمةكا إسرائيل بِب من كلهم كإبراىيم آدـ
 على األرض أقطار ُب ميقاتلوهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمتو فإف األمة اإلسرائيلية كأتباعها كبْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 السماء ُب آدـ كوف ُب ٢بكمةالدجاؿ، كا األعور يقاتلوف حٌب األعصار تعاقب
 كأما ،ابألبوة النبوة أتنيس كألجل األصل كىو اآلابء كأكؿ األنبياء أكؿ ألنو الدنيا

 من أفضل أحد كال األخّب كاألب ا٣بليل ألنو السابعة السماء ُب فإ٭با كاف إبراىيم
 فيها سحابة فغشيتو ا٤بنتهى سدرة إٔب - ا٤بقاـ ذلك عبل الذم ا٢ببيب إال ا٣بليل

كهلل در  عليهم. بو زاد ٩با اختص ما ألجل الكل فوؽ كارتفع - لوف كل من
 القائل3

 أثُب و هللا ُب التوراةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ... علي ذيكر ا٣بليل فذا حبيبه  مٌب

 رش مفتقران لتىغُبى ػػػػػػػػػػػػػػػػػكإف ذىكركا ٪بيَّ الطور فاذكر ... ٪بيَّ الع

 ُبػػ٨باطبة كأدنػػػػم ذا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ذاؾ كحيان ... ككلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف هللا كلف
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 ؤاد فهمتى معُبػػػػػػػػكلو قابلت لفظة لن ترا٘ب ... ٗبا كذب الف

 د ٓب يكن ليزيغ ذىناػػػػػػػػػػػػػػػػػػيان عليو ... كأٞبػػػػػػػػػػػػفموسى خرَّ مغش

 كقد عىرضنا نوزػػػػػػػػالك ليماانن ٗبلك ... فذا كرهػػػػركا سػػػػكإف ذك

 ذات تفُبػػػػػػػػلك كاللػػػػػػػػػػػػد ا٤بػػػأابىا ... يبي ة ذىبان ػػػػػػػػكم ابطحك 

 أس حصناػػػػػػػػػػػػاء البػػان ... يقيو من اتقػػكإف يك درع داكد لبوس

 مأانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف ٤بٌا ... تبل كهللا يعصمك اطػػػػػػػػػػػػػػػػفدرع دمحم الق

 اان كًجنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسإن ككل ا٤برسلْب يقوؿ نفسي ... كأٞبد أمٍب

 كر ىدم ... كأنت الشمس أشرقهم كأسُبى اء بدػػػػػػككل األنبي

 صاحب السبلـ عليو موسى كاف3 قدس هللا سره الدقاؽ علي أبو الشيخقاؿ 
صلى  كنبينا ا٢باؿ، فيو أثر ألنو كجهو سَب إٔب كاحتاج الكبلـ ٠باع من فرجع تلوين

 ما فيو يؤثر ٓب ألنو ذىب كما فرجع ٛبكْب صاحب كاف كآلو كسلمهللا عليو 
 قبلو، لنيب يعطها ٓب أبشياء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيناا٤بؤب سبحانو  خص قدك . الليلة تلك شاىده

 هللا كيرحم كأعجب! مثلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لسيدان كاف كقد إال بشيء نيب خص كما
 3القائل

 إظهارً  عند هاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن أبعجب كاَب...  سلفت قد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللرس معجزة ككل

 أشجارً  مشي من كال البعّب شكول...  من أبعجب تسعى حية العصا فما

 جارً  كفو من سلسل من دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأش...  حجر نػػػػػػػػػػػػػم اءػا٤ب معْب انفجار كال

 األنبياء أكثر أان»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ مالك بن أنس عنركل اإلماـ مسلم 
 فيقـو»3 قاؿ فيو بزايدة الطربا٘ب كركاه «ا١بنة ابب يقرع من أكؿ كأان القيامة يـو تبعان 
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 أخرل خصوصية كىذه «بعدؾ ألحد أقـو كال قبلك ألحد أفتح ال3 فيقوؿ ا٣بازف
 ٤بزيتو إظهار فيو لو فقيامو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص غّبه ألحد يقـو ال ا١بنة خازف أف كىي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو

 كىورضواف  3أم ،٣بدمتو يقوموف ا١بنة خزنة بل بعده ألحد يقـو كال كمرتبتو،
 لو كفتح مشى حٌب كرسولو عبده خدمة ُب تعأب هللا أقامو كقد عليهم كا٤بلك
 كدخلو األقصى ا٤بسجد إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص برسولنا جربيل سار ك٤با .إكرامو ُب زايدة الباب

 كأقيمت كاألنبياء ا٤برسلْب ٝبيع هللا كحشر السماء من ا٤ببلئكة كنزلت جربيل أٌذف
 هبم فصلى فقدمو بيده جربيل فأخذ يؤٌمهم من ينتظركف صفوفان  فقاموا الصبلة
 هللا عند الدين إف﴿ فأىمَّهم3 ركاية كُب ،ابالعتداؿ كالطمأنينة كالَبتيل ركعتْب

كُب بعض الطرؽ كالركاايت أنو عليو السبلـ صلى ابألنبياء كا٤ببلئكة إمامان  ﴾اإلسبلـ
ُب السماكات، فإف ثبت كانت صبلتو هبم متعددة ببيت ا٤بقدس ابتداء، ٍب ُب 

ضرات، كإماـ الكل ُب ٝبيع األمكنة كا٢ب السماء انتهاء، كليعلم أنو رسوؿ الرسل
 من لغّبه تكن ٓب الٍب الكربل ابلشفاعة اختص كقد كسائر األزمنة ككل ا٢باالت،

صلى هللا  هللا رسوؿ أف3 عنو هللا رضي ىريرة أيب عنالشيخاف  ، كما ركلاألنبياء
3 قاؿ ٍب هنشة منها فنهش تعجبو ككانت الذراع إليو فرفع بلحم أٌب عليو كآلو كسلم

 كاآلخرين األكلْب الناس هللا ٯبمع ذلك؟ مم تدركف كىل القيامة يـو الناس سيد أان»
 من الناس فيبلغ الشمس كتدنو البصر كينفذىم الداعي يسمعهم كاحد صعيد ُب

 أال بلغكم قد ما تركف أال3 الناس فيقوؿ ٰبتملوف كال يطيقوف ال ما كالكرب الغم
 فيأتوف آبدـ عليكم3 لبعض الناس بعض فيقوؿ ربكم؟ إٔب لكم يشفع من تنظركف

 ركحو من فيك كنفخ بيده هللا خلقك البشر أبو أنت3 لو فيقولوف السبلـ عليو آدـ
 إٔب ترل أال فيو ٫بن ما إٔب ترل أال ربك إٔب لنا اشفع لك فسجدكا ا٤ببلئكة كأمر

 كلن مثلو قبلو يغضب ٓب غضبان  اليـو غضب قد ريب إف3 آدـ فيقوؿ بلغنا؟ قد ما
 اذىبوا نفسي نفسي نفسي فعصيتو الشجرة عن هنا٘ب قد كإنو مثلو بعده يغضب

 إٔب الرسل أكؿ أنت إنك نوح اي3 فيقولوف نوحان  فيأتوف نوح إٔب اذىبوا غّبم إٔب
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 فيو؟ ٫بن ما إٔب ترل أال ربك إٔب لنا اشفع شكوران  عبدان  هللا ٠باؾ كقد األرض أىل
 يغضب كلن مثلو قبلو يغضب ٓب غضبان  اليـو غضب قد كجل عز ريب إف3 فيقوؿ
 اذىبوا نفسي نفسي نفسي قومي على دعوهتا دعوة ٕب كانت قد كإنو مثلو بعده
 كخليلو هللا نيب أنت إبراىيم اي3 فيقولوف إبراىيم فيأتوف إبراىيم إٔب اذىبوا غّبم إٔب
 قد ريب إف3 ٥بم فيقوؿ ؟فيو ٫بن ما إٔب ترل أال ربك إٔب لنا اشفع األرض أىل من

 كنت قد كإ٘ب مثلو بعده يغضب كلن مثلو قبلو يغضب ٓب غضبان  اليـو غضب
 نفسي نفسي نفسي - ا٢بديث ُب حياف أبو فذكرىن - كذابت ثبلث كذبت
 هللا رسوؿ أنت موسى اي3 فيقولوف موسى فيأتوف موسى إٔب اذىبوا غّبم إٔب اذىبوا

 فيو؟ ٫بن ما إٔب ترل أال ربك إٔب لنا اشفع الناس على كبكبلمو برسالتو هللا فضلك
 مثلو بعده يغضب كلن مثلو قبلو يغضب ٓب غضبان  اليـو غضب قد ريب إف3 فيقوؿ
 إٔب اذىبوا غّبم إٔب اذىبوا نفسي نفسي نفسي بقتلها أكمر ٓب نفسان  قتلت قد كإ٘ب

 إٔب ألقاىا ككلمتو هللا رسوؿ أنت عيسى اي3 فيقولوف عيسى فيأتوف مرٙب ابن عيسى
 ٫بن ما إٔب ترل أال ربك إٔب لنا اشفع صبيان  ا٤بهد ُب الناس ككلمت منو كركح مرٙب
 كلن قط مثلو قبلو يغضب ٓب غضبان  اليـو غضب قد ريب إف3 عيسى فيقوؿ فيو؟

 إٔب اذىبوا غّبم إٔب اذىبوا نفسي نفسي نفسي ذنبان  يذكر كٓب مثلو بعده يغضب
 ما لك هللا غفر كقد األنبياء كخاًب هللا رسوؿ أنت دمحم اي3 فيقولوف دمحمان  فيأتوف دمحم

 فآٌب فأنطلق ؟فيو ٫بن ما إٔب ترل أال ربك إٔب لنا اشفع أتخر كما ذنبك من تقدـ
 الثناء كحسن ٧بامده من علي هللا يفتح ٍب كجل عز لريب ساجدان  فأقع العرش ٙبت
 كاشفع تعطو سل رأسك ارفع دمحم اي3 يقاؿ ٍب قبلي أحد على يفتحو ٓب شيئان  عليو

 أدخل دمحم اي3 فيقاؿ رب اي أمٍب رب اي أمٍب رب اي أمٍب3 فأقوؿ رأسي فأرفع تشفع
 الناس شركاء كىم ا١بنة أبواب من األٲبن الباب من عليهم حساب ال من أمتك من

 من ا٤بصراعْب بْب ما إف بيده نفسي كالذم3 قاؿ ٍب األبواب من ذلك سول فيما
كقد صٌنفى ا٤بركزم   «كبصرل مكة بْب كما أك كٞبّب مكة بْب كماا١بنة   مصاريع
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كذكر فيو إقعاده على العرش، كىو قوؿ ابن عباس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكتاابن ُب فضيلة النيب 
 ك٦باىد كابن جرير الطربم كأيب داكد كأيب ا٢بسن الدارقطِب كمن شعره فيو3

 ػػػػػػػنديهحديث الشفاعة عن أٞبدو ... إٔب أٞبدى ا٤بصطفى مسػ

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء حديث إبقعاده ... على العرش أيضان فبل ٪بحديه

 أًمركا ا٢بديث على كجهو ... كال تيدخلوا فيو ما يفسػػػػػػػػػػػػػػػػديه

 قعديهكال تيػػػنكركا أنػػػػػػػػػػػػو قاعػػػػػػػػػػد ... كال تيػػػنكركا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يي 

 رسوؿ قاؿ3 قاؿ أبيو عن كعب بن أيب بن الطفيل عن كركل البيهقي ُب الدالئل
 كال شفاعتهم كصاحب كخطيبهم الناس إماـ كنت القيامة يـو كاف إذا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 الصيادم حيث يقوؿ3  ا٥بدل أيب األعبلـ األئمة كإماـ اإلسبلـ شيخكهلل در  «فخر

 ا٤بمدكد بساطو بذيل الذكا ... ٔباأل كالنبيوف كعيسى موسى

 السود الطارقات ُب كأعزىم ... يدا كأكرمهم ذااتن  خّبىم ىو

 ا٤بعهود ضماهنا نشر طي ُب ... موحد فكل شفاعتو سبقت

 فأثنوا األنبياء أركاح فلقي3 كالبيهقي كصححو ا٢باكم عند ىريرة أيب حديث كُب
 على مثن كأان ربو على أثُب كلكم»3 كالسبلـ الصبلة عليو رسولنا فقاؿ رهبم على
 كنذيران  بشّبان  للناس ككافة للعا٤بْب رٞبة أرسلِب الذم هلل ا٢بمد3 يقوؿ شرع ٍب ريب

 كجعل للناس أخرجت أمة خّب أمٍب كجعل شيء كل تبياف فيو الفرقاف عليى  كأنزؿ
 كزرم عِب ككضع صدرم ٕب كشرح كاآلخركف األكلوف ىم أمٍب كجعل كسطا أمٍب
 .دمحم فضلكم هبذا3 السبلـ عليو إبراىيم فقاؿ «خاٛبان  فاٙبان  كجعلِب ذكرم ٕب كرفع

اىػ. عطًٌر اللهم ٦بالسنا بذكره كطيب رايه، كمنَّ علينا بلثم راحتو الكرٲبة كتقبيل 
ٌياه، كصل كسلم كابرؾ كأسعد كأنعم بو كعليو، صبلة تقربنا منو كإليو كتزيدان فيو  ،٧بي
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٧ببة كشوقان، كتيكسبنا تعلقان ٔبنابو العظيم كعشقان، كعلى صحابتو كآلو، ككل من لو 
 تعلقه أبذايلو.

، قاؿ أف مراتبهم متفاكتة ﴾تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴿ت اآلية أفادكقد 
 عنو ينبئ كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ىنا ببعضهم ا٤براد3 كبركتو بعلمو هللا فعنان األلوسي العبلمة
 كامتاز، حسرل األما٘ب دكهنا تقف ٗبزااي خص قد فإنو منهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بكونو األخبار
 رفعت فضل أعبلـ كرقي ،حصرا ٥با الدىر لساف يستطيع ال كعملية علمية ٖبواص

 ،األقداـ منو فقبلت الشرؼ شرفات رؤكس لو كطأطأت، األعبلـ كواىلو على لو
 قرآف عليو كا٤بنزؿ ا٤برسلْب، بْب العظيم اب٣بلق كا٤بنعوت ،للعا٤بْب رٞبة ا٤ببعوث فهو

 كا٤بؤيد، ٞبيد حكيم من تنزيل خلفو من كال يديو بْب من الباطل أيتيو ال٦بيد، 
 ُب العظمى كالشفاعة احملمود اب٤بقاـ كالفائز ،الباىرة ا٤بستمرة اب٤بعجزات دينو

كهلل  اىػ. التعيْب. عن الغِب الفرد العلم أبنو كلئلشعار شأنو لتفخيم كاإلهباـ اآلخرة،
 در القائل3

 ماءي ػػػػػػػػس طاكلتها ما ٠باء اي ... األنبياءي  رقٌيك ترقى فػػػػػػػػػػػػػػػػكي

 كسناءي  دكهنم منك سنان  ؿ ... حا كقد عيبلؾ ُب ييساككؾ ٓب

البحث ُب ا٢بكم كالفوائد 3 عبد هللا سراج الدين قدس هللا سره قاؿ شيخ اإلسبلـ
ىو أصل من أصوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالٍب تعود على األمة احملمدية من خبلؿ إسرائو كمعراجو 

الدين ك٥بذا ذكر ذلك سبحانو ُب القرآف الكرٙب حٌب تكوف فوائدىا كما فيها تعم 
 اب٤بؤمن ٰبسن3 كا٤بعراج اإلسراء ليلة فضيلة ُب اؿكق .ىذه األمة من أك٥با إٔب آخرىا

 كيقرأ الليلة تلك الكرٙب القرآف تبلكة من يكثر كأف تعأب هللا عبادة من يكثر أف
صلى هللا  بربكتو احملمدم كا٤بعراج اإلسراء كأسرار أبنوار ينفعو هللا لعل اإلسراء سورة

صلى هللا عليو كآلو حبيب القلوب كمفتاح خزائن الغيوب  قاؿ كقد عليو كآلو كسلم
 منها يصيبو أف أحدكم لعل ٥با فتعرضوا نفحات دىركم أايـ ُب لربكم إف»3 كسلم
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 ابلركح ا١بسد ٰبيا كما الركح ٙبيي النفحة أف كاعلم «أبدا بعدىا يشقى ال نفحة
 كُب اىػ. .ككصل كاتصل تعأب هللا إٔب قلبو ا٪بذب ىذه من نفحة أصابتو فمن

 كالٍب كمراجعها تفاصيلها بكل ا٤بؤكدة ا١بازمة الواقعية الرحلة عن ا٢بديث سياؽ
 أيٌب كألوىيتو، ربوبيتو ُب كإفراده توحيده كتقرر كتعأب سبحانو هللا عظمة تبٌْب 

 القوم فيهم يشاقوف شركاء اٚباذىم ُب إسرائيل لبِب اإلنكارم التهكمي االستفهاـ
 لفظ ُب التاء بتشديد كقيرئ ﴾األخرل الثالثة كمناة كالعزل، البلت أفرأيتم﴿ العزيز

 بعد مفتوحة هبمزة ﴾مناءة﴿ لفظ ُب قراءة ككردت للساكن، ا٤بشبع ا٤بد مع ﴾البلتٌ ﴿
 نزلت الٍب الكلمات ىذه أف الكرٙب هللا كتاب إعجاز كمن...ا٤بتصل ا٤بد مع األلف
 بذاهتا ىي تزاؿ ال قريش مشركي مع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولنا خاضها الٍب ا٤بعركة لتواجو

 كمناة كالعزل البلت كانت كإذا إسرائيل، بِب مشركي مع اليـو معركة لنا تكشف
 كيف أم كا٤بعُب! عاقلة آل٥بة رموز اليـو فإهنا عاجزة، أصناـ ُب تتمثل ابألمس

 هللا آايت عظمة من تقدـ ًلما اإلنس من آب٥بتكم ا٤بقَبنة ا١بن من آ٥بتكم تركف
 الفحول بطريق آل٥بتهم كٙبقّب هبم هتكم كىذا األعلى؟ ا٤بئل ُب أمره كنفاذ الكربل

 سوء تعأب استقبح ٍب ﴾إاناث إال دكنو من يدعوف إف﴿ حسبما ينطق بو قولو تعأب
 ألكم﴿ كالتهكم كالتسفيو كالتقريع التوبيخ جهة على همكاستفهمى  كحيكًمهم فعلهم
 اللْب ابب من األنوثة بصيغة التعبّب كجاء ﴾ضيزل قسمة إذا تلك األنثى، كلو الذكر

 للضعف تؤنث كالعرب كالصبلبة، الشدة ابب من الذكورة أف كما كالرخاكة،
 أنفسكم إٔب كنسبتم كالنقص، الضعف هلل جعلتم كيف3 قاؿ كأنو كالتحقّب،

 الضاد بعد ساكنة هبمزة كقيرئ جائرة،3 أم ضيزل القسمة فهذه كالعظمة؟ الكماؿ
 االستفهاـ من ا٤بفاد كالتهكم لئلنكار تعليل كا١بملة ﴾ضئزل قسمة إذان  تلك﴿

 لكاذبوف، كإهنم هللا كلد ليقولوف، إفكهم من إهنم أال﴿ تعأب قولو ك٫بوه ا٤بتقدـ،
 سلطاف لكم أـ تذكركف، أفبل ٙبكموف، كيف مالكم البنْب، على البنات أصطفى

 علمت كلقد نسبان  ا١بنة كبْب بينو كجعلوا صادقْب، كنتم إف بكتابكم فأتوا مبْب،
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 عن اإلنباء من اآلايت ىذه كُب ﴾يصفوف عما هللا سبحاف حملضركف، إهنم ا١بنة
 كاالستبعاد تعأب هللا على كجرأهتم ألقاكيلهم الفظيع كاإلنكار العظيم السخط
 من كتعجيب هبم استهزاء مع عقو٥بم كتركيك أحبلمهم كتسفيو ألابطيلهم الشديد

 ُب تعأب بو كأشركوىم إاناثن  ا٤ببلئكة جعلوا حيث ٱبفى، ال ما قلوهبم قسوة
 أصطفى﴿ قولو كُب! ا٢بكم استحقاؽ ُب ا١بن تعأب بو كأشركوا العبادة، استحقاؽ

 اصطفى فلماذا ذكرًب ما سلمنا لو أم التجهيل، ُب ارتقاء ﴾البنْب على البنات
 حيث تعأب ابهلل استهزائهم على كتقريع توبيخ استفهاـ كىو البنْب؟ دكف البنات
 كاستنكافهم ٥بن كراىتهم مع هللا بنات ا٤ببلئكة3 قو٥بم ُب اإلانث تعأب لو جعلوا

 ما إٔب ساخر هتكم ُب ﴾البنْب على البنات أصطفى﴿ اآلية أشارت كقد! ذكرىن من
 ا١باىليْب كحاؿ! الكماؿ من ألنفسهم جعلوه كما النقص من سبحانو هلل جعلوه
 من شركائهم من أضعف ا٤ببلئكة من بنات هلل أف يزعموف أسبلفهم؛ كحاؿ ا١بيدد
 ىي البنت كانت كما البنات، كالدة ألنفسهم يكرىوف كانوا أهنم حْب على ا١بن

 معانيها أخص ُب اإلنسانية كانت إ٭با ا١بدد، ا١باىليْب ٦بتمع ُب كحدىا ا٤بغبونة
 للنفس قتل ككأدىا الكرٙب اإلنسا٘ب للعنصر إىانة إىانتها إنسانية نفس فاألنثى
 البشرية ا٫برفت ككلما األصيلة، ا٣بلق ٢بكمة كمصادمة ا٢بياة لشطر كإىدار البشرية
 ما الصافات سورة ُب سبحانو ذكر ٤بٌاك ! بقركهنا تطل ا١باىلية تصورات عادت
 ما عن بتنزيهو الكرٲبة السورة ختم عنو متعاؿ كىو عليو ٯبوز ال ٗبا إليو نسبوه
 العزة رب ربك سبحاف﴿ فقاؿ كجربكتو كربايئو ٔبناب يليق ال ٩با ا٤بشركوف بو يصفو
 ٣بطابو تذييبلن  كخطابو إبضافتو لو تشريفان  نبيو إٔب الرب كأضاؼ ﴾يصفوف عما

 ٤با جامعة خبلصة فإنو ﴾البنوف ك٥بم البنات ألربك فاستفتهم﴿ تعأب بقولو ا٤ببتدأ
 ا٤ببلئكة فإف ا٤ببلئكة يشمل ا٤برسلْب ككصفي  رسلو، كأتييده هللا تنزيو من حوتو

 عظم إٔب الصحاح اآلاثر أشارت كقد. هللا أمر تنفيذ من بو يقوموف فيما مرسلوف
 هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ جابر حديث من البخارم صحيح ُب جاء كما ا٤ببلئكة شأف
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 صوات ٠بعت إذ أمشي أان بينا»3 حديثو ُب قاؿ الوحي فَبة عن ٰبدث كىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 بْب كرسي على جالس ٕبراء جاء٘ب الذم ا٤بلك فإذا بصرم فرفعت السماء من

 أيها اي3 تعأب هللا فأنزؿ زملو٘ب زملو٘ب3 فقلت فرجعت منو فرعبت كاألرض السماء
كجلوسو عليو  «فاىجر كالرجز فطهر، كثيابك فكرب، كربك فأنذر، قم ا٤بدثر،

 ٱبفى كال ،الس لطة كالغلبة على دقيقة رمزية داللة فيو الكرسي على السبلـالصبلة ك 
 كنظّب! عشر التسعة الزابنية أم اب٤ببلئكة الكتاب أىل ٙبدم من السورة ُب ما

 كُب ﴾الزابنية سندع﴿ بقولو كذيلت ﴾اقرأ﴿بػ استهلت الٍب العلق سورة ُب ذلك
 هللا رسوؿ بو بدئ ما أكؿ كاف3 »عنها هللا رضي عائشة حديث من الصحيحْب

 فلق مثل جاءت إال رؤاي يرل ال فكاف النـو ُب الصادقة الرؤاي الوحي من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 - التعبد كىو - فيو يتحنث حراء بغار ٱبلو فكاف ا٣ببلء إليو حبب ٍب الصبح
 فيتزكد خدٯبة إٔب يرجع ٍب لذلك كيتزكد أىلو إٔب يرجع أف قبل العدد أكالت الليإب
كركل اإلماـ  «اقرأ3 فقاؿ ا٤بلك فجاءه حراء، غار ُب كىو ا٢بق فجئو حٌب ٤بثلها

 أمره أكؿ ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن الوحي حبس3 قاؿ هللا عبد بن جابر عنأٞبد 
 ٕبس أان إذا»3 حراء من مقبل ىو فبينما حراء ُب ٱبلو فجعل ا٣ببلء إليو كحبب

 فلما 3قاؿ كرسي على رأسي فوؽ ٕبراء أات٘ب الذم فإذا رأسي فرفعت فوقي من
 دثرك٘ب دثرك٘ب3 فقلت مسرعان  أىلي أتيت أفقت فلما األرض على جئثت رأيتو

 كالرجز فطهر، كثيابك فكرب، كربك قم فأنذر، ا٤بدثر، أيها اي3 فقاؿ جربيل فأات٘ب
 "ا٤بدثر" سورة كُب نبوتو، "اقرأ" سورة نزكؿ ُب ككافقاؿ صاحب ا٤بواىب3  «فاىجر
 سورة كانت ٤با ألنو األكؿ عن متأخر قطعان  كىذا كالتشريع كالبشارة ابلنذارة إرسالو
 تكوف أف انسب كاإلفهاـ كالتعليم ا٣بلق من3 اآلدمي أطوار لذكر متضمنة "اقرأ"
 أسداه ما كتعأب سبحانو يذكر أف كىو الطبيعي الَبتيب ىو كىذا أنزلت سورة أكؿ
 ُب بذلك عليو كٲبن كالنبوة كا٢بكمة كالفهم العلم من كالسبلـ الصبلة عليو نبيو إٔب

 ٍب كا٣بطي كالنطقي الفهمي البياف نعمة من إليهم أسداه ٗبا عباده تعريف معرض
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صلى  بندائوكقد افتتحت السورة  اىػ. .عباده فينذر يقـو أف كتعأب سبحانو أيمره
 نذاراإل كأفرد كأتنيس، بلطفةزايدة م كفيو تزملو بصفة بوصفو هللا عليو كآلو كسلم

 للتخويف مستحقْب عاصْبكانوا  الناس فأل أيضان  بشّبان  أرسل نوأ مع ابلذكر
 ابلكربايء تعأب كصفو كىو ابلتكبّب "ربك" كخصص ،نذاراإل ىو األمر أكؿ فكاف

 كناية الثياب تطهّبك  أىل الكتاب كحلفاؤىم، فيو يقوؿ عما كعظمة كقوالن  اعتقادان 
األحواؿ، ٍب  من يستهجن عما كهتذيبها األفعاؿ من بو تذـ عما النفس تطهّب عن

متاركة ا٤بشركْب كالرباءة عن  كناية ىنا كا٥بجر أمره تعأب هبجراف الرجز كىو الشرؾ
 الرسالة دعوة إبببلغ كاألمر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب تكرٙب...كمقصود السورة منهم كمن معبوداهتم

بسقر  البعث كهتديدىم كحلفائهم أبىواؿ أىل الكتاب كإنذار هللا كحدانية كإعبلف
ذلك  جهلوا أبهنم همكٙبدي حفظتها عدد قلة كزعمهم هبا "النار" ألجل استخفافهم

 حا٥بم كمقابلة الدنيا ُب ضبل٥بم كٛبثيل العذاب من التخلص من كأتييسهمالعدد 
 .ا٤بؤمنْب ٕباؿ

3 قاؿ هللا عبد بن جابر عن الَبمذم ركل ﴾مبلئكة إال النار أصحاب جعلنا كما﴿
 خزنة عدد نبيكم يعلم ىل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من ألانس اليهود من انس قاؿ

 دمحم اي3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب رجل فجاء نبينا، نسأؿ حٌب ندرم ال3 قالوا جهنم؟
، أصحابك غلب  عدد نبيكم يعلم ىل يهود سأ٥بم3 قاؿ «؟غلبوا كمب»3 قاؿ اليـو
3 قاؿ نبينا، نسأؿ حٌب ندرم ال قالوا3 قاؿ «؟قالوا فما»3 قاؿ جهنم؟ خزنة

 قد لكنهم نبينا؟ نسأؿ حٌب نعلم ال3 فقالوا يعلموف ال عما سئلوا قـو أيغلب»
 كىي ا١بنة تربة عن سائلهم إ٘ب هللا أبعداء علىيٌ  جهرة هللا أران3 فقالوا نبيهم سألوا

 كىكذا ىكذا3 قاؿ جهنم؟ خزنة عدد كم القاسم أاب اي3 قالوا جاءكا فلما «الدرمك
 إٔب ييلجىء ما ىذا ُب كليس. ا٢بديث...نعم3 قالوا تسع، مرة كُب عشرة مرة ُب

 مكة كفار بْب ا٤براجعة ألف قتادة عن ركم كما اب٤بدينة انزلة اآلية ىذه اعتبار
 قريش ككانت مكة، ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كوف كقت من مألوفة القرآف أخبار ُب كاليهود
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 أصحاب ىم3 كيقولوف عنها كيسألوهنم إسرائيل بِب إٔب النقلية األمور ُب ترجع
 ٗبا أردؼ جهنم أمر هتويل ُب زايدة ﴾عشر تسعة عليها﴿ قيل ٤بٌاك . اإل٥بية الكتب

 ُب البيهقي ركل .ا٤بخلوقات سائر عن ابلشدة كتباينهم كتسلطهم ا٤ببلئكة قوة يؤكد
3 فقاؿ بو أسرم ليلة عن حدثهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أفا٣بدرم  سعيد أيب عن الدالئل

 صاحب كىو إ٠باعيل لو يقاؿ ٗبلك أان فإذا الدنيا السماء إٔب كجربيل أان صعدت»
 كتبل ملك، ألف مائة جنده ملك كل مع ملك ألف سبعوف يديو كبْب الدنيا ٠باء
كإف جربيل اقتلع ٟبس مدائن من مدائن  «ىو إال ربك جنود يعلم كما3 اآلية ىذه

عن ٞبلة العرش فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقـو لوط بريشة كاحدة من ستمائة جناح. كحدَّث 
أيذف ٕب أف أحدث عن ملك من مبلئكة هللا من ٞبلة العرش ما بْب شحمة أذنو »

 ال تعأب هللا جنود من جنود العلوية األجراـ كُب «عاتقو مسّبة سبع مائة عاـإٔب 
 أف من أعظم جبللو جل هللا ملك كدائرةي  كجل عز ىو إال كأحوا٥با حقائقها يعلم
 استغرقت كلو كىيهات فأٗبٌ  الفكر طائر مركزىا إٔب يصل أك ا٢بصر نطاؽ هبا ٰبيط
 .كاألكقات القول

 ابلعياف يرل ا٣بارج ُب موجود ملك أنو يتضمن ىذا ﴾رآه ابألفق ا٤ببْب كلقد﴿
 ُب ال األذىاف ُب موجود خياؿ أنو عندىم حقيقتو لقـو خبلفان  ابلبصر، كيدرؾ
 أصل ىي كالسبلـ الصبلة عليو ١بربيل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب رؤية تقرير كاف ك٥بذا العياف،
 رسوليو كتعأب سبحانو نزه ٍبقطعان.  كفر أنكرىا كمن ابعتقادىا، إال يتم ال اإلٲباف

 عما اللزـك بطريق كالثا٘ب النطق، بطريق أحدٮبا كسلم، عليهما هللا صلى كليهما
 الذم كالتغيّب كالتبديل ،كالبخل الضنة ىو الذم الكتماف من الرسالة مقصود يضاد

 إال مقصودىا يتم ال الرسالة فإف ﴾كما ىو على الغيب بضنْب﴿ فقاؿ التهمة يوجب
 ،نقصاف كال زايدة غّب من كجهها على كأدائها كتماف غّب من إذاعتها3 أبمرين

 البخل عن تنزىو - الضاد قراءة كىي - إحداٮبا فتضمنت كاآليتْب، كالقراءاتف
 قاؿكمعناه كما  أٖبل بو ٖبلت3 بوزف أضن، بو ضننت3 يقاؿ البخيل،3 الضنْب فإف
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 الغيب، ك يعلم ٗبا عليهم يضن ال3 ٦باىد كقاؿ هللا، أنزؿ ٗبا ببخيل ليس3 عباس ابن
 منفوس كىو السماء من غيب أيتيو3 تعأب يقوؿ3 الفراء قاؿ، ابلوحي القرآف3 ىهنا
 ابلشيء الشح النفوس عادة فإف جدان  حسن معُب كىذا .عليكم بو يضن فبل فيو،

 عليكم يبخل ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فالرسوؿ ىذا كمع قدره، يعرؼ ال عمن سيما كال النفيس
 الغيب أيتيو ا٤بعُب3 الفارسي علي أبو كقاؿ .كأجلو شيء أنفس ىو الذم ابلوحي

 أيخذ حٌب كٱبفيو عنده ما الكاىن يكتم كما يكتمو كال كيظهره بو كٱبرب فيبينو
 ٗبعُب زيدان  ظننت3 يقاؿ ا٤بتهم،3 فمعناه ابلظاء بظنْب قرأ من قراءة كأما .حلواانن  عليو

 إٔب يتعدل ذلك فإف كاإلدراؾ، الشعور ىو الذم الظن من ىو كليس اهتمتو
 كال فيو اليزيد فيو أمْب ىو بل ٗبتهم القرآف على الرسوؿ ىذا كما3 كا٤بعُب مفعولْب،

 كصف تقدـ قد ألنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم إٔب يرجع فيو الضمّب أف على يدؿ كىذا، منو ينقص
 كما أم ىو كما3 قاؿ ٍب ﴾كما صاحبكم ٗبجنوف﴿ قاؿ ٍب ابألمانة ا٤بلكي الرسوؿ

 سند كزكى كلو، ذلك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو عن سبحانو فنفي ٖبيل كال ٗبتهم صاحبكم
 .السبيل يهدم كىو ا٢بق يقوؿ كهللا تزكية، أعظم القرآف

 إذ أقسم ال أم ﴾رسوؿ كرٙبفبل أقسم ٗبا تبصركف، كما ال تبصركف، إنو لقوؿ ﴿
 تعأب أقسم للتأكيد، "ال"ك فاقسم،3 أك، قسم إٔب ٰبتاج أف من أكضح األمر

 يعم فإنو القرآف ُب كقع قسم أعم كىذا يبصر، ال كما منها يبصر ما ابألشياء
 ذلك ُب كيدخل يرل ال كما يرل كما كاآلخرة، كالدنيا كالسفليات، العلوايت
 كذلك ٨بلوؽ، ككل كالقلم كاللوح كالكرسي كالعرش كاإلنس كا١بن كلهم ا٤ببلئكة

 يرل ال كما يرل ما كل أف القسم ىذا ضمن ففي كربوبيتو، قدرتو آايت من كلو
 كىو تعأب هللا عند من ىو بو جاء ما كأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ صدؽ على كدليل آية

 سائر أف كما اثبت حق كأنو كاىن، كال ٦بنوف كال شاعر كبلـ ال تعأب، كبلمو
فورب السماء ﴿ تعأب حق حسبما ٰبكيو قولو يرل ال كما منها يرل ما ا٤بوجودات

 القرآف إنو3 يقوؿ كتعأب سبحانو فكأنو ﴾كاألرض إنو ٢بق مثل ما أنكم تنطقوف
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 كيكفي موجود، حق تشاىدكنو ال كما ا٣بلق من تشاىدكنو ما أف كما حق
 يشاىده كما كنشأتو خلقو كمبدأ" نفسو" يبصره ال كما يبصره ما ٝبيع من اإلنساف

 صفاتو كثبوت الرب كحدانية على داللة أبْب ذلك ففي كابطنان  ظاىران  أحوالو من
 ٚبالط ال حقيقة ذلك قلبو يباشر ٓب كمن ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسولو بو أخرب ما كصدؽ
إنو ﴿ قاؿ ٤با ألنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان  ىنا الكرٙب ابلرسوؿ كا٤براد، قلبو اإلٲباف بشاشة

 كانوا ما كا٤بشركوف" كاىن كال شاعر بقوؿ ليس إنو" بعده ذكره ﴾لقوؿ رسوؿ كرٙب
 .كالكهانة ابلشعر السبلـ عليو جربيل يصفوف
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وقضينا إلى  الفصل الثاني:
بني إسرائيل في الكتاب 
 لتفسدن في األرض مرتين

 علوا كبيراولتعلن 
 سيفعلونو، عما كإعبلمهم إسرائيل بِب إٔب ا٣برب كإهناء اإلٰباء معُب تضمن القضاء

 قوة3 بقوتْب كجوده عن كأعلن" إٔب" ا٢برؼ طريق عن ا٤بعنيْب ٝبع فالتضمْب
 اسم ىنا كالكتاب. أكحى فيما كالتبليغ البياف كقوة األزؿ، عآب من ا٤ببتوت القضاء
كاآلية  ا٤بتعدد، بو يراد ا١بنس ببلـ ا٤بعرؼ ا٤بفرد فإف كالقرآف التوراة يشمل جنس

 تنقسم ا٢بوادث كىذه اإلسبلـ، أمة كبْب إسرائيل بِب بْب عظيمة حوادث إٔب شّبت
 كصحابتو كاآلخرين األكلْب سيد مع حوادثهم فيو تٍندىرج 3األكؿ3 كعدين إٔب

 الضمائر عود بدليل ا٤برحلة، ىذه ُب األمة احملمدية مع حوادثهم 3كاآلخر الطاىرين،
 الثانية ا٤برة عن كعرٌب  ٗبرتْب، الوعدين عن كعرٌب " لنا عبادان " إٔب" كليدخلوا ليسوؤكا"

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشريف ٗبولده علوٌ  كل هتاكىل فقد األكٔب ا٤برة كأما ﴾كلتعلن علوا كبّبان ﴿ بقولو
 أبصحاب الويل كحل األكاسرة شرفات كتساقطت الكفر أئمة سلطاف كاهنار
كآية العلو الكبّب لبِب إسرائيل ىي طٌي خريطة القرآف كتوجيو أذىاف ...الفيل

 فرعوف علوٌ  ييشبو اليـو كالعتوٌ  العلوٌ  ىذاا٢بق أف ك ا٤بسلمْب إٔب ا٤بسجد األقصى! 
إف فرعوف عبل ُب األرض كجعل أىلها شيعان يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءىم ﴿

كمعُب العلٌو ىنا3 الًكرٍب أبف يستشعر  ﴾نساءىم إنو كاف من ا٤بفسدينكيستحيي 
نفسو عاليان على موضع غّبه ليس يساكيو أحد، كأعظم ذلك الًكرب استهزاؤه بدين 

 ﴾عبل ُب األرض﴿هللا كشريعة رسلو، كقد صٌورت عظمة فرعوف ُب الدنيا بقولو 
داؿ  ﴾إنو كاف من ا٤بفسدين﴿ولو لتكوف العربة هببلكو بعد ذلك العلو أكرب العرب، كق
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إفادة ٛبكن خرب الفعل من ا٠بو  ﴾كاف﴿على شدة ٛبكن اإلفساد من خيلقو كلفعل 
فحصل أتكيد ٤بعُب ٛبكن اإلفساد من فرعوف كذلك أف فعلو ىذا اشتمل على 
مفاسد عظيمة، منها3 التكرب كالتجرب فإنو مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد 

لناس كاالستخفاؼ ٕبقوقهم كسوء معاشرهتم كبث عداكتو فيهم ٝبة من احتقار ا
كسوء ظنو هبم كأف ال يرقب فيهم سول ما يرضي شهوتو كحقده كأف يبتز منافعهم 
لنفسو كيسٌخر من استطاع منهم ٣بدمة أغراضو كأف يبث الرعب ُب نفوسهم من 

لية فجعلها بطشو كجربكتو، كمنها3 أنو استضعف طائفة على اعتبار العنصرية كالقب
٧بقرة مهضومة ا١بانب ال مساكاة بينها كبْب فرؽ أخرل، كجعل أىل األرض شيعان 

 على، ىل الدين الواحد إٔب ًفرىؽ كأحزابكأحزاابن لكل أمة دينها كمعتقدىا كفٌرؽ أ
لت النصارل ليست اليهود كقالت اليهود ليست النصارل على شيء كقا﴿ منواؿ

هم فيلكًل ٝباعة  ﴾ىودان أك نصارل هتتدكاكونوا ﴿ منواؿ كعلى ﴾على شيء
! كجعل منهم شيعان مقربْب منو كيفهم منو أنو جعل  ـي...كلكٌن ا١بميع ببل إماـً إما
بعضهم بضد ذلك، كذلك فساد ُب األمة ألنو يثّب بينها التحاسد كالتباغض كٯبعل 
بعضها يَببص الدكائر ببعض، كىكذا يذىب الزماف ُب مكائد بعضهم لبعض 

وف بعضهم لبعض فتنة، كمنها3 أنو خدع الناس كمٌوه عليهم كغسل أدمغتهم فيك
كلبس ٥بم ا٢بق ابلباطل كاستفز أىل اإلٲباف كطٌوعهم ٣بدمة مصا٢بو السياسية 

 منهم سيولد أنو خرب أي  وألن ذلك فعل كإ٭با ﴾يذبح أبناءىم﴿كاالقتصادية، كمنها3 أنو 
لسبلـ أكقع الفتنة مبعث موسى عليو اكبعد  إىبلكهم، ُب فاجتهد ٗبلكو يذىب من

 كالتجمع عليو ا٣بركج منهم ٱباؼ الذين الرجاؿ بقتل أيمر كافك كا٢بركب بينهم 
من ذلك أف يكوف  هكقصد ﴾قاؿ سنقتل أبناءىم﴿ قولو حسبما نطق بو أمره إلفساد

أم يستبقي حياهتن  ﴾كيستحيي نساءىم﴿ كقولو...النفوذ ُب األرض لو خاصة
ليصرف بغااي، كإذ كاف احتقارىن بصد قومو عن التزكج هبن فلم يبق ٥بن حظ من 
رجاؿ القـو إال قضاء الشهوة، كابعتبار ىذا ا٤بقصد انقلب االستحياء مفسدة ٗبنزلة 
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مىنشأ  ﴾لتفسدف ُب األرض﴿قتل األبناء إذ كل ذلك اعتداء على ا٢بق. كقولو 
تحريف الكتب اإل٥بية ب كصاايهف ُب حكم األرض كتنفيذ اإلفساد3 إشراؾ الشيطا

 موجات ٚبَبؽ أف اإلفساد كذركةإضبلؿ الناس كقهرىم على الكفر كالشرؾ، ك 
 ا٤بيزاف كيفسد ا٤بسلمْب أفكار التحريفات هبذه فَبتسم ا٤بسلمة األمة التحريف

حرٌفوا كأىل الكتاب ، كاألىواء اآلراء كاختبلؼ كالتنازع التهارج كٰبصل بذلك
ها...مناىج تنقض كل  ُب فركع ا٤بعرفة همالوحي كاإلرشاد اإل٥بي ككضعوا مناىج

 كمدارس كمعاىد كحركات أحزاابن ك  ان ًفرىق تصطدـ أبخرل...كأنشؤكا مناىج...كأفكار
العقوؿ كسيئي  كلٌبسوا على ضعاؼ...كاألدب العلمالدين ك هتدـ  كجامعات

األذىاف فصدكىم بتمويههم عن سبيل أىل اإلٲباف كزخرفوا ٥بم من القوؿ غركران كما 
كلعل كاقع ا٢باؿ يغِب عن السؤاؿ حيث صارت البشرية صنع إمامهم الشيطاف...

، ركل اإلماـ ء الشيطافكأكليا الشيطافة تسلط تعيش ُب شقاء كعناء كعنت نتيج
أخذ الذئب شاة »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر3 عن النيب ُب صحيحو البخارم 

فتبعها الراعي فقاؿ الذئب3 من ٥با يـو السبع يـو ال راعي ٥با غّبم، قاؿ3 آمنت 
كُب ا٢بديث تشبيو بديع حيث شبو الذئب ابلشيطاف كشبو  «بو أان كأبو بكر كعمر

صلى هللا عليو كآلو ٘ب عن معاذ بن جبل أف نيب هللا الطربا ركلنساف كما الغنم ابإل
الشيطاف ذئب اإلنساف كذئب الغنم أيخذ الشاة الشاردة »كاف يقوؿ3   كسلم

كا٢بديث ينبئ عن ىذه ا٤برحلة حيث صار الشيطاف ىو الراعي  «كالقاصية كالناحية
طانو كا٢باكم ا٤بسيطر على األرض ابلشراكة مع أكليائو، إذ ال ٲبكنو ٩بارسة سل

بدكهنم ألف ذلك يعارض السنن القدرية الثابتة الٍب كضعها ا٤بؤب تعأب، فبل بد 
االستخبلؼ، يسعى ُب إغوائهم  ةكلياء ُب األرض تتحقق فيهم نبوءللشيطاف من أ

كيستحوذ عليهم كٰبكم من خبل٥بم، كىذا دأبو مع األمم الغابرة الٍب أشركتو ُب 
 األمر.
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وعد فإذا جاء  الفصل الثالث:
هما بعثنا عليكم عبادا أوال

بأس شديد فجاسوا  يلنا أول
خالل الديار وكان وعدا 

 مفعوال
 مع األكؿ الفساد إٔب يشّب ا٢بكيم القوؿ كىذاقاؿ اإلماـ الشعراكم ُب تفسّبه3 

اىػ. قلت3 كيدؿ  .أجبلىم ٍب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أعطاه الذم العهد بعد هللا رسوؿ
 ا٤بؤمنْب عباده بعث تعأب هللا أف كا٤بعُبأنو ٓب يىرًد ُب اآلية لفظ ا٤بسجد،  على ذلك
غّب  على تطلق ال إذ ﴾لنا عبادان ﴿ العبارة مفهـو ىو كىذا إسرائيل بِب على كسلطهم
 سبحانو ا٤بؤب فيها أظهر كالباطل ا٢بق بْب معركة عن ٰبدثنا كالقرآف ،ا٤بؤمنْب
ا٤بنبئ  األكؿ الوعدكقد ٙبقق  كا٤ببطلْب، احملقْب بْب كفاصلى  ا٤بؤمنْب، لعباده نصرتو

كقتلوا إفسادىم ُب ا٤برة األكٔب إذ خالفوا أحكاـ الكتب اإل٥بية كحرفوىا  بعدبعقاهبم 
كدخلوا جزيرة العرب كفق خطة مدركسة ٢برب  نشركا التثليثك األنبياء كا٤بصلحْب 

 نشركالوا دين إ٠باعيل ك بدٌ ث خاًب األنبياء كا٤برسلْب عليو صلوات رب العا٤بْب حي
مع قريش  كعقدكا البلد ا٢براـ صناـ ُباأل مستعينْب ابلشيطاف فعيبدت عبادة األكاثف

 ا٢بقائق كقلبواكأسسوا قواعدىم ُب يثرب كخيرب دفاعية ىجومية  معاىدات
امان كما ىو حا٥بم ٛب - ا٢بق إبطاؿ ُب اآلراء كدٌكركا كا٤بكايد ا٢بيل كدبركا كعكسوىا

 زمانو أظل قد اآلف مبعواثن  نبيان  إف 3كصفاقة كجو لؤلنصار ُب استهباؿ قالواك  -اليـو 
 كاحد3 ًذٕباف منو قركف أف ٥بميُب نفس الوقت ك ! كإـر عاد قتل معو فنقتلكم نتبعو

 كراء هللا كتاب منهم فريق نبذا٤بدينة إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسوؿ  كصلك٤با ! ٖبيرب كآخر بيثرب
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كأهنم ال ﴿ بقولو تعأب هللا نعتهم كما مباالة كعدـ ابستهباؿ معو كتعاملوا ظهورىم
إذ   أحكامهم كأقوا٥بم!يعجب كل العجب من تناقض كا٤بتأمل ُب سّبهتم  ﴾يعلموف
 الصحيفة ميثاؽ ُب معو عهدىم كنقضواُب كتبهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أمر كتموا

 بعد جذكره من اإلسبلـ استئصاؿ كأرادكا حربو على األحزاب كحزبوا الشهّبة
 أشبو كما - بعضان  بعضهم يفِب أف كاد حٌب األكس كا٣بزرج بْب ا٢بركب إشعاؿ
 ا١باىلية ُب ا٤بشركوف ككاف العرب عامة ُب قوالن  الناس أنفذ واككان - ابلبارحة الليلة

 حيث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان  نبوة شأف ُب التشاكر ُب إليهم كيفزعوف ابلوالء ٥بم يدينوف
 قريش كانت ذلك أجل كمن ةاإل٥بي الكتب ُب ابلعلم يفوقوهنم إسرائيل بنو كاف
 الكذب من صوران  منهم فتتلٌقى شؤكهنا ُب تسَبشدىم العرب قبائل من حو٥با كمن

 بِب دين صحة ُب العتقادىم العرب من كثّب كتنٌصر هتٌود كقد كالتشغيب، كالكيد
مكة صبلت مع بِب كشأف بِب إسرائيل مشهور ٗبكة حيث كاف ألىل ! إسرائيل
كردت ُب السّبة حوادث دالة على سيطرة اجعة بينهم ُب مسألة النبوة، ك كمر  إسرائيل

سوؽ منها صوران؛ أحدىا3 ما كرد ُب أ إسرائيل على اجملتمع ا١باىلي ك بِب
عاشوراء يصومو أىل اف ك»الصحيحْب عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ3 

كُب ركاية  «عاشوراء تصومو قريش ُب ا١باىلية كاف يـو»كُب ركاية3  «ا١باىلية
نو يوـه تعظمو اليهود إ»كُب ركاية ٤بسلم3  «ككاف يومان تسَب فيو الكعبة»للبخارم3 
معلـو أنو يوـه ٪بَّى هللا بِب إسرائيل من عدكىم. الثانية3 ما أخرجو ابن ك  «كالنصارل

كانت ا٤برأة من األنصار ال يكاد يعيش »حباف ُب صحيحو عن ابن عباس قاؿ3 
٥با كلد فتحلف لئن عاش ٥با كلد لتهٌودنو فلما أيجليت بنو النضّب إذا فيهم انس من 

ال إكراه 3  أبناؤان، فأنزؿ هللا ىذه اآليةأبناء األنصار فقالت األنصار3 اي رسوؿ هللا
صلى هللا  هللا رسوؿ أف الليثي كاقد أيب عنالثالثة3 ما أخرجو الَبمذم  «ُب الدين

 أنواط ذات3 ٥با يقاؿ للمشركْب بشجرة مر حنْب إٔب خرج ٤با عليو كآلو كسلم
 كٓب حديثا اإلسبلـ ُب دخل من بعضيعِب  -3 فقالوا أسلحتهم، عليها يعلقوف
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 كما أنواط ذات لنا اجعل هللا رسوؿ اي - حديثا كال آية األحكاـ أدلة من يتعلم
 اجعل﴿ موسى قـو قاؿ كما ىذا هللا سبحاف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ أنواط، ذات ٥بم
كردت ُب  ك  «قبلكم كاف من سنة لَبكنب بيده نفسي كالذم ﴾آ٥بة ٥بم كما إ٥با لنا

 ٤بٌاتشّب إٔب العبلقة بْب بِب إسرائيل كبْب صاحبهم إبليس...ك  كتب السّب حوادث
كقالوا3 إان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقًدـ بنو إسرائيل على كفار قريش دعوىم إٔب حرب رسوؿ هللا 

سنكوف معكم عليو حٌب نستأصلو فقالت ٥بم قريش3 اي معشر يهود إنكم أىل 
و ٫بن كدمحم، أفديننا خّب أـ دينو؟ قالوا3 الكتاب األكؿ كالعلم ٗبا أصبحنا ٬بتلف في

بل دينكم خّب من دينو كأنتم أكٔب اب٢بق منو، ٍب خرج أكلئك النفر من اليهود حٌب 
جاؤكا غطفاف من قيس عيبلف كمن تبعهم من أىل ٪بد فدعوىم إٔب حرب رسوؿ 

ىل هللا كأخربكىم أهنم سيكونوف معهم عليو كأف قريشان كمن تبعهم من بِب كنانة كأ
هتامة قد اتبعوىم على ذلك فاجتمعوا معهم فيو...ككاف يهود بِب قينقاع أكؿ يهود 

كحاربوا فيما بْب بدر كأحد، ٍب تبعهم بنو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنقضوا ما بينهم كبْب رسوؿ هللا 
النضّب ٍب بنو قريظة حْب عمد إليهم حيي بن أخطب يغريهم بفتح الطريق أماـ 

ائبلن لكعب بن أسد3 كيلك اي كعب قد جئتك بعز الدىر كببحر جيوش األحزاب ق
طاـ، جئتك بقريش على قادهتا كسادهتا حٌب أنزلتهم ٗبجتمع األسياؿ من ركمة، 

قد كبغطفاف على قادهتا كسادهتا حٌب أنزلتهم بذنب نقمى إٔب جانب أيحد، 
ُب ركل اإلماـ البخارم  كمن معو! ان على أال يربحوا حٌب نستأصل دمحمعاىدك٘ب 
يقوؿ حْب أجلى األحزاب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن سليماف بن صرد قاؿ3 ٠بعت النيب صحيحو 

قالو حْب أجلى عنو األحزاب  «اآلف نغزكىم كال يغزكننا، ٫بن نسّب إليهم»عنو3 
زا خيرب ٍب كقد كاف كذلك حيث غزا بِب قريظة ٍب غ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىذا من معجزاتو 

انساحت جيوش ا٤بسلمْب ُب مشارؽ األرض كمغارهبا بعد استئصاؿ األمة ا٤بلعونة 
 الٍب حاكلت بكل ما ٛبلك من قول أف تعوؽ سّب الرسالة كتوقف مٌد اإلسبلـ!
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 عليو السبلـ جربيلأاته  ا٤بدينة ٔبإ راجعان  ا٣بندؽ عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ انصرؼ ٤بٌاك 
3 فقاؿ ديباج، من قطيفة عليها رحالة، عليها بغلة على إستربؽ من بعمامة معتجران 

 كضعت فما3 جربيل فقاؿ «نعم»3 قاؿ هللا؟ رسوؿ اي السبلح كضعتى  أكىقىد
، طلب من إال اآلف رجعت كما بعد، السبلح ا٤ببلئكة  أيمرؾ كجل عز هللا إف القـو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فأمر هبم. فمزلزؿ إليهم عامد فإ٘ب قريظة بِب ٔبإ اب٤بسّب دمحم اي
 بِب ُب إال العصر يصلْبٌ  فبل مطيعان  سامعان  كاف من»3 الناس ُب فأٌذف مؤٌذانن 
 دكف إسرائيل بِب إٔب الصورة هبذه السبلـ عليو جربيل نزكؿ كٚبصيص «قريظة

 كأنزؿ﴿ األحزاب سورة ُب ابلذًكر ٚبصيصهم ٍب كأحبلفها قريش من الغفّبة ا١بموع
 ىؤالء خطورة مدل على يدؿ ﴾صياصيهم من الكتاب أىل من ظاىركىم الذين
 منوعة الكرٙب القرآف ُب ىائلة ضخمة ٞبلة اقتضى ٩با الناس ٥بم أيبو ال الذين القـو

 الشر كعمق القـو حجم لكشف كاألساليب كاإلشارات كاإلٰباءات اإلٲباءات
 ىذه ففيٝبعاء،  كالبشرية ا٤بسلمة األمة على خطورهتم كمدل نفوسهم ُب ا٤بتأصل

 هللا رسوؿ يعِب ﴾لنا عبادان ﴿ إسرائيل بِب على بعث أنو كجل عز ا٤بؤب بٌْب  اآلية
 النضّب كبِب قينقاع بِب داير خبلؿ فجاسوا عليهم هللا رضواف الكراـ كصحابتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كطرقها الداير ُب التخلل3 كا١بوس بقي، من كأيجلي قتل من فقيتل...قريظة كبِب

 حيي هللا عدك كفيهم أعناقهم لضرب أرساالن  هبم كجيء فيها، ما لتتبع كإايابن  ذىاابن 
 عنقو إٔب يداه ٦بموعة يعقوب بن الكم سبط من انخـو بن النضّب بن أخطب بن

 من كلكنو عداكتك ُب نفسي ٤بت ما كاّللَّ  أما3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إٔب نظر فلما
ذؿ ذىؿ اّللَّ  ٱبى  كتاب اّللَّ  أبمر أبس ال إنو الناس أيها3 فقاؿ الناس على أقبل ٍب ٱبي
 تطهّب ًبك ...عنقو فضربت جلس ٍب إسرائيل بِب على اّللَّ  كتبها كملحمة كقدر
صلى هللا صاحب اجملد كالشرؼ  جرةى من ا٣بامس العاـ ُب رجسهم من ا٤بدينة
 كهلل در األبوصّبم حيث يقوؿ3، كآلو كسلمعليو 

 لت اآلراءي ػػػػػػػػػػػار فيهم كضػػػػػكبيـو األحزاب إذ زاغت األبػ ... ص



797 
 

 دىكاءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدان ... كاف فيها عليهم العي ػػػػيب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّكا إٔب النػػػكتعػ
 اءي ػػػهػػػار كالنَّ ػػػػد األىمَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأبيو قوـه ... ػػػػػػػػػػكهنىٍتهم كما انتهٍت عن
 وراءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر القو ... ؿ كنيطقي األراذؿ العى ػػػػػػكتعاطوا ُب أٞبد من

 فاىان كا٤بلة العوجاءي ػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ... ء سكل  رجس يزيده ا٣بيليقي الس  
 اؽ للبذمًٌ البىذاءي ػػػػػػػػػػػػة القو ... ـ كما سفانظركا كيف كاف عاقب

 كر منهمي كالدىاءي ػػػػػػػػػػا ا٤ب... مدَّى و حبائلي بغيو ػػػػػػػػػػػػػػػػػت قومى رعى صى 
 رب ٚبتا ... ؿ كللخيل ُب الوغى خييبلءي ػػػػػػفأتتهم خيل إٔب ا٢ب

 أخرج الذم ىو﴿ا١ببلء  من عليهم هللا كتب ما إٔب النضّب بِب سورة أشارت كقد
 كظنوا ٱبرجوا أف ظننتم ما ا٢بشر ألكؿ دايرىم من الكتاب أىل من كفركا الذين
 قلوهبم ُب كقذؼ ٰبتسبوا ٓب حيث من هللا فأاتىم هللا من حصوهنم مانعتهم أهنم

 أف كلوالاألبصار،  أكٕب اي فاعتربكا ا٤بؤمنْب كأيدم أبيديهم بيوهتم ٱبربوف الرعب
 أجلى كقد ﴾النار عذاب اآلخرة ُب ك٥بم الدنيا ُب لعذهبم ا١ببلء عليهم هللا كتب

 أشار كما إليها عادكا ٍب العرب، جزيرة منهنع هللا يضر  ا٣بطاب بن عمرسيدان  آخرىم
 «الناس رؤكس ا٢بفاة العالة كعاد»3 أٞبد مسند ُب عليو السبلـ جربيل حديث
 العرب جزيرة يهود حشر3 ىنا كا٤بعُب التوقيت، الـ ﴾ا٢بشر ألكؿ﴿ قولو ُب كالبلـ

 ا١ببلء كاف إذا ا١ببلء يرادؼ ا٤بعُب هبذا كىو للخركج، ٍٝبعهم أم غّبىا، أرض إٔب
مع عظيمة ١بماعة  ٝبيعهم إخراج يكمل حٌب كتتعاقب الببلد داير متفرؽ من ٘بي
 أبرض ديناف يبقْبٌ  ال»3 قاؿ إذ كفاتو قيبيل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٢ببيب األعظم بو أكصى ما كذلك
 قولو كُب أصاهبم، جبلء أكؿ فهذا ،هنع هللا يضر ا٣بطاب بن عمرسيدان  أنفذه كقد «العرب

 ُب ا٤ببشَّر بو ا٤بذكور الثا٘ب ا١ببلء كىو آخر ان حشر  ٥بم أف إٔب إٲباء ﴾ا٢بشر ألكؿ﴿
 تغزكف»3 الدجاؿ قبل ا٤بسلمْب فتوحات من يكوف ما ابب ُب مسلم اإلماـ صحيح

. قلنا3 ما ذكره ا٤بفسركففإف قيل3 يناُب بعض ما تقرر  «هللا فيفتحها العرب جزيرة
صلى ٓب يصح فيو عن النيب ال منافاة ألف أكثر ما ذكره ا٤بفسركف ُب ىذه اآلايت 
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شيء كإ٭با يعتمدكف ُب ذلك على ٫بو أخبار إسرائيلية ال تقـو  هللا عليو كآلو كسلم
 .هبا حجة عند النزاع

كذلك  ﴾رددان لكم الكرة عليهم كأمددانكم أبمواؿ كبنْب كجعلناكم أكثر نفّبان  ٍب﴿
حْب عادكا إٔب جزيرة العرب بعباءة اإلسبلـ ليأخذكا دكر فرعوف العإب ا٤بسرؼ ُب 
األرض، كقد ٙبققت ىذه الكرة فأخرج هللا ٥بم كنوز األرض كٙبركت جنود إبليس 

 قاعدة تقرير انسب الغدرات؛ فيهم ثرتكك الفجرات فيهم عظمت ٤بٌاك لنصرهتم...
 ابلبلـ اإلساءة كذكر ﴾إف أحسنتم أحسنتم ألنفسكم كإف أسأًب فلها﴿ كا١بزاء العمل

 أتباعهم إساءة ضرر ٰبملوف إسرائيل بِب ألف االختصاص على داللة دكف "على"
 .فتأمل

 وقد مكروا مكرهم وعند اهلل مكرهم

ذركة إفساد بِب إسرائيل ىي الوصوؿ إٔب ا٤بسجد ا٢براـ كىذا ىدفهم، كهناية 
عرب مؤامرة خبيثة ماكرة تبادؿ خبل٥با بنو  وًب احتبللاإلفساد تطهّبىم منو، كقد 

مع شركائهم، ككاف اجملاىدكف من قبائل ٪بد العنصر األىم  كالوظائف ا٤بهاـإسرائيل 
الدكلة العثمانية ا٤بشركة الكافرة ا٤برتدة على  حيث ًب خداعهم بدكلة التوحيد لقتاؿ

كعلى رأس ىؤالء ا٢بمقى3 سلطاف بن  -كما أشبو الليلة ابلبارحة  -حد زعمهم 
ٔباد العتييب الذم اكتشف خدعة إمامو بعد فوات األكاف، كأرسل إٔب عبد العزيز 

كل   آؿ سعود رسالة يقوؿ فيها3 كنت إمامنا اي عبد العزيز كدعوتنا للجهاد ضد
الكافرين كا٤بنافقْب...فإما أف تكوف مفَباين علينا كال يهمك سول مصلحتك 

كعلى علماء ٪بد أف ٱبتاركا ا٣باصة أك أف القرآف الكرٙب ليس ىو الكتاب الصحيح 
سجنو كمات ٧ببوسان ُب فقاتلو إمامو كقتل مقاتلتو ففر ىارابن ٍب  بيننا كبينك!!!
كما . للغزاؿ أيدك الذئب كدأب...  ركيدان  كتوعدان ٚبادعناكحالو3  ،ظركؼ غامضة

 ٱبوف أف إال الذئب أىب...  آبلف ليس السوء كذئب كأنتأحسن قوؿ القائل3 
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 عنو أف هللا رضي ىريرة أيب ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو من حديث. كيظلما
 فطىلب بشاة منها فذىب الذئب عدا إذ غنمو ُب رجل بينما»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 السبع يـو ٥با فمن مِب استنقذهتا3 ىذا الذئب لو فقاؿ منو، استنقذىا كأنو حٌب

كُب الطرؼ ا٢بديث. يهوداين.  الرجل ككاف 3ألٞبد ركاية كُب« غّبم ٥با راعي ال يـو
  س"لورانا "بريطاني -5ئيل على أربعة ٧باكر اآلخر3 الشركاء، كقد كٌجههم بنو إسرا

الذم  ي"اإلٙباد كالَبقة "تركي -1 ف"ماكماىو ر "مص -1 د"برٲبونا "فرنس -9
 زعم أانس كقد !متظاىران ابلتصوؼا٤بتهٌود أاتتورؾ ككاف قبل ذلك  يرأسو اللقيط

غلب عليهم ك أخذىم رأيهم للخوض ُب الذات كالصفات ك  الطريقىذا سلوؾ 
 التصوؼ إٔب أساؤكاف االٙبادا٢بلوؿ ك  دركب ُب كساركامشهد الشطح كالفساد 

 ا٣بط عن كابتعدكا ٝبحواك  األابطيل كٚببطوا ُب كشوىوا صورتو كأفسدكا سّبتو
الرجل ا٤بنشود،  -ا٢بريص على ا٣ببلفة  -ككاف أمّب مكة الشريف حسْب . األصيل

فتم استغبللو كاستغفالو كاستدراج أبنائو كخداعهم ابلوعود الكاذبة لفك عرل الدكلة 
اإلسبلـ مع سقوط الدكلة العثمانية، بعد صرؼ أنظار العثمانية...كسقطت قبلة 

ا٤بسلمْب إٔب سقوط األقصى. أخرج أٞبد كأبو داكد عن ابن عمر رضي هللا عنهما 
قعودان فذكر الفًب فأكثر ذكرىا حٌب ذكر فتنة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 كنا عند رسوؿ هللا 

ىي فتنة ىرب »األحبلس فقاؿ قائل3 اي رسوؿ هللا كما فتنة األحبلس؟ قاؿ3 
كحرب، ٍب فتنة السراء دخلها أك دخنها من ٙبت قدمي رجل من أىل بيٍب يزعم 
أنو مِب كليس مِب إ٭با كٕب ا٤بتقوف، ٍب يصطلح الناس على رجل كورؾ على ضلع، 

ال لطمتو لطمة فإذا قيل انقطعت إيماء ال تدع أحدان من ىذه األمة فتنة الدىٍب 
فسطاطْب  إٔبكٲبسي كافران حٌب يصّب الناس  ٛبادت يصبح الرجل فيها مؤمنان 

فسطاط إٲباف ال نفاؽ فيو كفسطاط نفاؽ ال إٲباف فيو، إذا كاف ذاكم فانتظركا 
فت إٔب ا٢ببلسة لرزانتها كطوؿ قاؿ ا٣بطايب3 إ٭با أضي «الدجاؿ من اليـو أك غد

 .مكثها كإ٭با شبهت اب٢ببلسة لسواد لوهنا كظلمتها
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 للناس فتنة إال أريناؾ الٍب الرؤاي جعلنا كما ابلناس أحاط ربك إف لك قلنا كإذ﴿
 رؤاي ىي الرؤاي ﴾كبّبا طغياانن  إال يزيدىم فما ك٬بوفهم القرآف ُب ا٤بلعونة كالشجرة

 صحيحو، ُب البخارم اإلماـ ركل كما كا٤بعراج اإلسراء ليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رآىا كيقظة عْب
 عطفان  كجاءت إسرائيل، بِب كنصارل يهود عن ٦باز القرآف ُب ا٤بلعونة كالشجرة

 ا٤بلعونة كالشجرة أريناؾ الٍب الرؤاي جعلنا كما أم ا٢بصر ُب مندرجة فهي الرؤاي على
أخرج البيهقي عن أيب سعيد ا٣بدرم ُب حديث اإلسراء . للناس فتنة إال القرآف ُب

إذ دعا٘ب داع عن ٲبيِب اي دمحم  بينما أان أسّب»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكا٤بعراج أف رسوؿ هللا 
ذاؾ داعي اليهود أما أنك لو قاؿ جربيل3  ،انظر٘ب أسألك فلم أجبو كٓب أقم عليو

كبينما أان أسّب إذ دعا٘ب داع عن  3قاؿأجبتو أك كقفت عليو لتهٌودت أٌمتك، 
ذاؾ قاؿ جربيل3  ،يسارم فقاؿ3 اي دمحم انظر٘ب أسألك فلم ألتفت إليو كٓب أقم عليو

ُب صحيحو اإلماـ مسلم أخرج ك  «إما إنك لو أجبتو لتنٌصرت أٌمتك داعي النصارل
 رجل فإذا الكعبة عند ا٤بناـ ُب الليلة أرا٘ب» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر أف رسوؿ هللا

 يقطر الشعر لرجً  منكبيو بْب ٤بتو تضرب الرجاؿ أدـ من ترل ما كأحسن آدـ
 من3 فقلت ابلبيت، يطوؼ بينهما كىو رجلْب منكيب على يديو كاضعان  ماء رأسو
 اليمُب عْب أعور قططان  جعدان  رجبلن  كراءه كرأيت مرٙب، ابن ا٤بسيح فقالوا ىذا؟

 يطوؼ رجلْب منكيب على يديو كاضعان  قطن اببن الناس من رأيت من كأشبو
 ال الدجاؿ أبف استشكلك  «الدجاؿ ا٤بسيح ىذا3 قالوا ىذا؟ من3 فقلت ابلبيت،
يعاكاننو على ين ذى لأتباعو من اليهود كالنصارل ال ا٤براد أبف كأجيب مكة يدخل

 ابن عن ا٤بستدرؾ ُب ا٢باكم يوطئاف كٲبهداف ٣بركجو على ٫بو ما كرد عندابطلو ك 
3 قاؿ ٍب حديثان  فذكر حذيفة مع ا٢بطيم ُب كنت3 قاؿ عنهما هللا رضي عمر

 أثر على كليخرجن مضلوف، أئمة كليكونن عركة، عركة اإلسبلـ عرل لتنقضن»
 من تقوؿ الذم ىذا ٠بعت قد هللا، عبد أاب اي3 فقلت «الثبلثة الدجالوف ذلك

 أصبهاف، يهودية من الدجاؿ ٱبرج»3 يقوؿ ك٠بعتو ٠بعتو، نعم ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
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 من الطّب كيتناكؿ شقا الشمس تشق زىرة كأهنا كاألخرل ٩بسوحة، اليمُب عينو
 من جبل جببلف كمعو ا٤بغرب كأىل ا٤بشرؽ أىل يسمعهن صيحات ثبلث ا١بولة
3 يقوؿ ك٠بعتو «النار كىذه ا١بنة ىذه3 كيقوؿ كأهنار شجر من كجبل كانر، دخاف

 إنو الكذابْب أكذب إنو»3 قاؿ الثالث؟ فما3 قلت3 قاؿ «كذاب قبلو من ٱبرج»
 مثبور، كآخرىم مثبور أك٥بم ا٤بوإب، كسفلة العرب حشارة يتبعو ا٤بشرؽ قبل من ٱبرج

 كل العجب3 فقلت3 قاؿ «دائمة هللا من اللعنة عليهم سلطاهنم قدر على ىبلكهم
3 قاؿ «ا٥برب فا٥برب بو ٠بعت فإذا سيكوف، ذلك من كأعجب3 »قاؿ العجب،

3 قاؿ «ا١بباؿ برؤكس فليلحقوا مرىم3 »قاؿ خلفت؟ ٗبن أصنع كيف3 فقلت
 أحبلس من أحبلسان  يكونوا أف مرىم3 »فقلت3 قاؿ كذاؾ، يَبكوا ٓب فإف3 فقلت
 كىرج خوؼ زماف عمر ابن اي3 »قاؿ كذاؾ، يَبكوا ٓب فإف3 قلت3 قاؿ «بيوهتم

 من ليس إنو بلى3 »قاؿ فرج؟ من ا٥برج ٥بذا ما هللا عبد أاب اي3 قلت3 قاؿ «كسلب
 على أتٌب ا١بارفة، ٥با يقاؿ فتنة إهنا ٥با، يبقى ما أين كلكن فرج، كلو إال ىرج

 من أقل عن تنجلي ٍب الناس كبقية الكنوز كذكم ا٤بوإب كصريح العرب صريح
 كالطربا٘ب ا٢باكم كأخرج. مضلة فتنة كل كمن الدجاجلة فتنة من ابهلل نعوذ «القليل

صلى  هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ العاص بن عمرك بن هللا عبد عن الطيالسي داكد كأبو
 ٯباكز ال القرآف يقرؤكف ا٤بشرؽ قبل من انس ٱبرج»3 يقوؿ هللا عليو كآلو كسلم

ي «الدجاؿ بقيتهم ُب ٱبرج حٌب قرف نشأ قرف قيطع كلما تراقيهم  ابلدجاؿ ك٠بي
 بعد إسرائيل لبِب ملجأ ستكوف أصبهاف أف كيبدك - كتلبيسو الناس على لتمويهو

 أصبهاف يهود من الدجاؿ يتبع»3 مسلم اإلماـ عند ا٢بديث أشار كما تشريدىم
 أف ىريرة أيب عنكركل ا٢بكيم الَبمذم إبسناده  «الطيالسة عليهم ألفان  سبعوف
 الغنم، ألىل كالسكينة ا٤بشرؽ، قبل من كالكفر ٲباف، اإلٲباف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 أحد دبر جاء إذا ا٤بسيح أيٌب الوبر، كأىل ا٣بيل أىل الفدادين ُب كالرايء كالفخر
 .«يهلك كىنالك الشاـ قبل كجهو ا٤ببلئكة صرفت
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ذًكريىم الرٌب ابإلضافة إٔب  ﴾ٍب ٓب تكن فتنتهم إال أف قالوا كهللا ربنا ما كنا مشركْب﴿
ضمّبىم مبالغة ُب التنٌصل من شرؾ الربوبية، كقد كٌذبوا كحلفوا على الكذب ٚبلصان 

 ،ٌوىوف على هللا تعأب كٱبادعونومن العقاب جراين على سننهم ُب الدنيا حْب كانوا ٲب
 كقيرئ بتذكّب يكن كنصب فتنتهم ابعتبار كاف انقصة، كُب قراءة أخرل ابلتأنيث

ك٩با مٌهد لسقوط . داء ٕبذؼ حرفوعلى الن ﴾ربَّنا﴿كالنصب، كُب قراءة بنصب ابء 
البيت ا٢براـ3 الرسائل الغادرة الٍب بعث هبا مفٍب السعودية دمحم بن عبد اللطيف آؿ 

من دمحم بن عبد اللطيف بن كىذا نصو3  -كما جاء ُب األجوبة النجدية   -الشيخ 
من يراه من أىل القرل كرؤساء القبائل من  عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ إٔب

أىل اليمن كعسّب كهتامة كشهراف كبِب شهر كقحطاف كغامد كزىراف ككافة أىل 
ا٢بجاز كغّبىم ىداان هللا كإايىم لدين اإلسبلـ كجعلنا كإايىم من أتباع سيد األانـ 

ة كىي سنة آمْب سبلـ عليكم كرٞبة هللا كبركاتو أما بعد3 فإنو ٤با كاف ُب ىذه السن
تسع كثبلثْب كثبلٜبائة كألف من ا٥بجرة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كأشرؼ 
التحية، بعثنا اإلماـ ا٤بقدـ كالرئيس ا٤بفضل ا٤بفخم صاحب السعادة كالسيادة3 عبد 
العزيز بن عبد الرٞبن بن فيصل آؿ سعود أعلى هللا سعوده كأداـ للمسلمْب كجوده 

الذم معرفتو  هللا عليكم كتعبدكم بو من دين اإلسبلـ ألجل تعليمكم ما أكجبو
كالعمل بو كالبصّبة فيو سبب لدخوؿ ا١بنة، كا١بهل بو كاإلعراض عنو كعدـ قبولو 
كاالنقياد لو سبب لدخوؿ النار، فلما قدمنا بعض جهاتكم رأينا أىلها قد جاؿ هبم 
الشيطاف كا٥بول كٛبادكا ُب الغي كالطغياف كاإلعراض عن النور كا٥بدل كفرقوا أمرىم 

عليهم ا١بهل كإيثار الشهوات كاستجابوا لداعي الشبهات فوقعوا  ككانوا شيعا كغلب
ُب كاد جهل خطّب فهم على شفا حفرة من السعّب كغلب على أكثرىم االعتقاد 
ُب أىل القبور كاألحجار كالغّباف كتعظيم أىل الصبلح من ا٤بقبورين كىذا ىو دين 

ا٤بتقْب، فلما رأينا ذلك أىل ا١باىلية األكلْب الذم بعث فيهم سيد ا٤برسلْب كإماـ 
كجب علينا الدعوة إٔب هللا اب٢بجج كالرباىْب كىي طريقة النيب األمْب كسبيل من 
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قل ﴿اتبعو من الصحابة كالتابعْب كمن سلك منهاجهم إٔب يـو الدين كما قاؿ تعأب 
ىذه سبيلي أدعو إٔب هللا على بصّبة أان كمن اتبعِب كسبحاف هللا كما أان من 

ككتبنا من اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية كالعقائد السلفية إٔب القبائل  ﴾ا٤بشركْب
كالبلداف بعد ما سفت عليها السواُب كقل من يعرفها من أىل القرل كالبوادم 

معاشر نصحا هلل كلرسولو كلكتابو كلعباده ا٤بؤمنْب، كصار بعض الناس يسمع بنا 
ب إلينا كيضيف إٔب ديننا ما ال ندعو كال يعرؼ حقيقة ما ٫بن عليو كينس الوىابية

إليو فبعضهم يتقوؿ علينا كينسب إلينا السفاسف كاألابطيل تنفّبا للناس عن قبوؿ 
كًب ٨بادعة ا٤بسلمْب ٗبثل ىذه  إْب.ىذا الدين كصدا ٥بم عن توحيد رب العا٤بْب...

كاف اال٘باه   الرسائل ا٤بزكَّرة من علماء بِب إسرائيل أخزاىم هللا كأساء كجوىهم...ك٤با
إٔب البيت ا٢براـ ىو خط ا٤بعركة الفاصل بْب أبناء العليم كأبناء ا٢بليم؛ جاءت 
نصوص الكتاب مستفيضة دقيقة عميقة ُب مكاف التوحيد...أخرج ابن حباف ُب 

كإف من أخوؼ ما أخاؼ على أمٍب »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصحيحو عن ثوابف أف نيب هللا 
كأخرج أٞبد ُب ا٤بسند عن أيب ذر قاؿ3 كنت أمشي مع رسوؿ هللا  «األئمة ا٤بضلْب

قا٥با ثبلاثن، قاؿ3 قلت3 اي رسوؿ هللا  «لغّب الدجاؿ أخوفِب على أمٍب»فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كأخرج  «أئمةن مضلْب»ما ىذا الذم غّب الدجاؿ أخوفك على أمتك؟ قاؿ3 

 عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر عن األحبار كعب عنالطربا٘ب ُب مسند الشاميْب 
 أئمة أمٍب على أخاؼ ما أخوؼ إف»3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إٕبَّ  أسرَّ 3 قاؿ

 قاؿ تعأب .غّبىم األمة ىذه على أخاؼ ما كهللا3 فقلت3 كعب قاؿ «مضلْب
 الدنيا ىذه ُب كأتبعناىمكيـو القيامة ال ينصركف،  النار إٔب يدعوف أئمة ىمكجعلنا﴿

كقد أمر ا٢بق بقتا٥بم كما نطقت بذلك آية  ﴾ا٤بقبوحْب من ىم القيامة كيـو لعنة
فمن ٪با من فتنة »فتنة الدجاؿ قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٤با ذكر النيب  ﴾فقاتلوا أئمة الكفر﴿ براءة

كىذا يعِب أف من ٪با من فتنة ما قبل األعور الدجاؿ ٪با من  «ما قبلها ٪با منها
أعظم فتنة على كجو األرض منذ أف خلق هللا ذرية آدـ. ركل ابن ماجو عن أيب 
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فكاف أكثر خطبتو حديثان حدثناه عن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأمامة الباىلي قاؿ3 خطبنا رسوؿ هللا 
إنو ٓب تكن فتنة ُب األرض منذ ذرأ هللا »الدجاؿ كحذرانه فكاف من قولو أف قاؿ3 

ذرية آدـ أعظم من فتنة الدجاؿ، كإف هللا ٓب يبعث نبيان إال حذر أمتو الدجاؿ، كأان 
كأخرج اإلماـ أٞبد عن  «آخر األنبياء، كأنتم آخر األمم، كىو خارج فيكم ال ٧بالة

ي ابلدجاؿ  «نْب خٌداعةإف أماـ الدجاؿ س»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأنس أف رسوؿ هللا  ك٠بي
صلى هللا عليو لتمويهو كتلبيسو اإلسبلـ ابلكفر كما دلت الركاايت األخرل كقولو 

إذ لو أعلن مسيح الضبللة كيفره ككشف  «مكتوب بْب عينيو كافر»3 كآلو كسلم
 حديث عمراف بن حصْب عند عن نفاقو ٤با احتيج أف ييكتب الكفر بْب عينيو، كُب

 إف الرجل ليأتيو كىو ٰبسب أنو مؤمن فيٌتبعيو ٩با يىبعث بو من فوهللا»كد3 أيب دا
 مكشوفان  الدجاؿ أمر كاف كلوأم ٰبسب أف الدجاؿ مؤمن فيتبعو...« الشبهات

 مسلم اإلماـ ركل فقد مرتبة، كعلوٌ  اختصاص مزيد السبلـ عليو للخضر كاف ٤با
 الدجاؿ عن طويبلن  حديثان  يومان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ حدثنا3 قاؿ ا٣بدرم سعيد أيب عن

 إٔب فينتهي ا٤بدينة نقاب يدخل أف عليو ٧برـٌ كىو أيٌب»3 قاؿ حدثنا فيما فكاف
 خّب من أك - الناس خّب ىو رجل يومئذ إليو فيخرج ا٤بدينة تلي الٍب السباخ بعض
 فيقوؿ حديثو، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ حدثنا الذم الدجاؿ أنك أشهد3 لو فيقوؿ - الناس

 فيقتلو قاؿ ال،3 فيقولوف األمر؟ ُب أتشكوف أحييتو ٍب ىذا قتلت إف أرأيتم3 الدجاؿ
3 قاؿ - اآلف مِب بصّبة أشد قط فيك كنت ما كهللا3 ٰبييو حْب فيقوؿ ٰبييو ٍب

 الرجل ىذا إف يقاؿ3 »إسحاؽ أبو قاؿ «عليو يسلط فبل يقتلو أف - الدجاؿ فّبيد
 يصدكف الذين إسرائيل بِب بدجاجلة الدجاؿ أشبو كما. «السبلـ عليو ا٣بضر ىو
 ا٤بسجد عن يصدكف كىم هللا يعذهبم أال ٥بم كما﴿قاؿ تعأب ! ا٢براـ ا٤بسجد عن

ما كاف ، ك يعلموف ال أكثرىم كلكن ا٤بتقوف إال أكلياؤه إف أكلياءه كانوا كما ا٢براـ
كهللا أعلم  -كا٤بقصود  اآلية طعن عليهمكُب  ﴾صبلهتم عند البيت إال مكاء كتصدية

وف لغّب هللا كعلى ىذا يستقيم تعيّبىم كتنقيصهم أبف صبلهتم ٓب تكن صلٌ أهنم يي  -
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ٱبرجوف رىبة كال رغبة كأهنا غّب راٌدة عليهم ثواابن إال كما ٯبيب الصدا الصائح...
كإذا  ﴿٢براـ كبطوف ميلئت من ا إٔب بيت هللا أببداف ٪بسة كأيدو سفكوا هبا الدماء

تتلى عليهم آايتنا قالوا قد ٠بعنا لو نشاء لقلنا مثل ىذا إف ىذا إال أساطّب األكلْب، 
كإذ قالوا اللهم إف كاف ىذا ىو ا٢بق من عندؾ فأمطر علينا حجارة من السماء أك 

كال شك أف ىذا لساف حا٥بم! ك٤با عجزكا عن صرؼ الناس عن  ﴾ائتنا بعذاب أليم
وه إٔب تراتيل يَبٖب هبا القراء كيطرب ٥با ا٤بستمعوف! إهنا مناكرة النضر ىذا القرآف حوَّل

بن ا٢بارث كلكن ُب صورة من الصور ا٤بعقدة الٍب عرفها اتريخ مكر بِب إسرائيل 
للكتب اإل٥بية على مدار القركف! كالعجيب ُب شأف ىذا القرآف أنو على طوؿ 

٥بذا الكتاب من ا٣بصائص العجيبة ا٤بكر كتعقده كتطوره كترقيو ال يزاؿ يغلب! إف 
ما يغلب بو كيد ا١باىلية ككيد شياطْب الدرعية! كىا ىو اليـو ال يزاؿ يلوم 
أعناقهم ليجعلوه مادة إذاعية ُب ٝبيع ٧بطات العآب اإلعبلمية! بعد أف حٌولوه ُب 
نفوس ا٤بسلمْب إٔب ٦برد أنغاـ كتراتيل كأبعدكه عن أف يكوف مصدر التوجيو للحياة 

أقاموا مصادر غّبه للتوجيو ُب ٝبيع الشؤكف! كلكن ىذا الكتاب ال يزاؿ يعمل من ك 
كراء ىذا الكيد كسيظل يعمل...كال تزاؿ ُب أ٫باء ُب األرض عصبة مسلمة تتجمع 

 ٥با ابلنصر على جدية ىذا الكتاب كتتخذه مصدر التوجيو كىي ترتقب كعد هللا
ا٤بسجد ا٢براـ كىم يستقبلوف 3 كيف يصدكف عن كقد يقوؿ القاصركالتمكْب. 

آالؼ الطائفْب؟ فنقوؿ كابهلل التوفيق3 ال ٱبفى على ا٤بتتبع أف ميزانية ا٢بج كالعمرة 
مع ٢برب ا٤بسلمْب، كقد صرحت ا٤بواقع الر٠بية للمملكة العربية السعودية ُب أكؿ  ٘بي

مليوف ىػ أف خادـ ا٢برمْب الشريفْب قدَّـ مائة 5111عاـ  عيد الفطر ا٤ببارؾأايـ 
إف الذين كفركا ﴿دكالر لؤلمم ا٤بتحدة حملاربة اإلرىاب! كُب السياؽ بياف كأتكيد 

 ﴾ينفقوف أموا٥بم ليصدكا عن سبيل هللا فسينفقوهنا ٍب تكوف عليهم حسرة ٍب يغلبوف
جربيل عليو السبلـ، أمْب الوحي كلذلك ٓب يرًد ذكر ا٢بج ُب بعض ركاايت حديث 

كمن انحية أخرل فإف ىؤالء األعراب كضعوا ا٤بنافذ كرصدكا الشعاب فبل يصل إٔب 
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 كُبٕبيل كأساليب ٨بتلفة،  اؿكدفعى ا٤بالبيت العتيق إال من خضع للوائحهم 
 ا٢بج؟ شأف فما3 قيل «ٙبجوا ال أف قبل حجوا»3 كالدارقطِب البيهقي عند ا٢بديث

ٍب إف اإل٢باد ُب  «أحد ا٢بج إٔب يصل فبل أكديتها أذانب على أعراهبا يقعد»3 قاؿ
ا٤بسجد ا٢براـ ىو ُب حقيقتو صد عن ا٤بكانة الٍب جعلها هللا ٥بذا ا٤بسجد، كألجل 
ىذا جاء التهييج كالتحريض على القتاؿ لتحريره من رجس ا٤بشركْب كتطهّبه 

أصحاب ميثاؽ خرىا هتاجم للطائفْب كالعاكفْب، كسورة األنفاؿ من أك٥با إٔب آ
 الظلمانية ىوائهمكٙبذر من أ اإلبليسية أصحاب الطبائع لى قتاؿكٙبرض ع يةالدرع

كتعطي ا٤بؤمنْب ا٤بربرات الٍب ينطلقوف منها ُب ثقة كطمأنينة  الشيطانية كبدعهم
تكشفهم كتفضحهم كتصفهم  ث"لبحوي ة "ا كمدده كتدبّبه، كسورة التوبلعوف هللا

 سبحانو ليوقسمة الغنائم إُب مطلع سورة األنفاؿ تعأب  ضفوٌ ك٤با  أبئمة الكفر.
 ا٤بوجب كاالختبلؼ ا٤بشاجرة كأمر عباده ابجتناب ذنوإب عنو النائب كإٔب رسولو

إ٭با ا٤بؤمنوف الذين إذا ذكر هللا كجلت قلوهبم كإذا ﴿ أتبع ذلك بقولو تعأب لسخطو
قاؿ اإلماـ ا٢بكيم كالغوث العظيم، القمر الفاطمي  ﴾تليت عليهم آايتو زادهتم إٲباان
أبو ا٥بدل الصيادم الرفاعي قدس هللا ركحو كنوَّر  األزىر كالبدر الكامل األنور

ضرٰبو3 ا٤براد من ذكر هللا ُب اآلية3 ذكره ٗبا أعده ألىل األكزار من عذاب النار 
رؽ ُب ا٤بخالفات كبئس القرار فإف ذكر ا٠بو تعأب ٤بن أعرض عن الطاعات كاستغ

كانكب على ٙبصيل الشهوات موجب للوجل كا٣بوؼ منو جلت عظمتو كعلت 
 قدرتو.
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فإذا جاء وعد  :الفصل الرابع
 وجوهكم يسوؤوااآلخرة ل

 يظهره ٧بدكدان  كحٌدان  معدكدان  أجبلن  أمة لكل جعل تعأب أنو الشاىد أيها اعلم
العبارة تسلط الضوء على ك  لو، ا٤بؤجلة كاألكقات بو ا٣باصة األزماف ُب سبحانو

ا٤بنافقْب كتكشف اللغز الذم حٌّب الباحثْب كترفع اللثاـ عن أعداء األمة كأعداء 
ما ٘بهل األمة حقيقة عدكىا ا٤بَببص هبا ٘بيء األحداث فتعلم ما ٓب  الدين، كعند

تكن تعلمو قبل ىذا احملك ا٤برير، الذم ال يظهر إال ٗبثّب، كقد تظن األمة أهنا قادرة 
على التخلص من عدكىا األعجمي، ٍب إذا ىي تتفاجأ ُب مواجهة عدك عريب ٓب 
تتهيأ ٤بواجهتو...كعلى مستول التكاليف الٍب تقتضيها ا٣ببلفة ُب األرض، يريب هللا 
األمة ا٤بختارة لقيادة البشرية، ككاف يريد هبا أمران ُب ىذه األرض فيمحصها ىذا 

قدر ٥با كليتحقق على يديها قدر هللا الذم التمحيص لَبتفع إٔب مستول الدكر ا٤ب
انطو هبا...ك٘بيء النبوءة الصادقة كالوعد ا٤بفعوؿ ُب عبارة تعددت قراءاهتا، حيث 

فإذا جاء كعد ﴿قرأ الكسائي ابلنوف كنصب ا٥بمزة على إسناد الفعل إٔب هللا تعأب 
د الفعل إٔب كُب قراءة أخرل ابلياء كنصب ا٥بمزة على إسنا ﴾اآلخرة لنسوأ كجوىكم

كُب قراءة اثلثة ابلياء كضم  ﴾فإذا جاء كعد اآلخرة ليسوأ كجوىكم﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
فإذا جاء كعد اآلخرة ﴿ا٥بمزة بعدىا كاك ا١بمع على إسناد الفعل إٔب ا٤بؤمنْب 

كالتقدير3 فإذا جاء كعد اآلخرة بعثنا عليكم عبادان لنا ليسوؤكا  ﴾ليسوؤكا كجوىكم
كجوىكم! إهنا إساءة عظيمة لوجوه الذين ينتسبوف إٔب غّب آابئهم كيكذبوف على 
هللا بتزكية أنفسهم!!! كأم  إساءة أبلغ من ىذه اإلساءة؟؟؟ فيا سحر فرعوف ماذا 

، بشر الباغي ٢برب هللا تقوؿ؟ إذا جاء موسى كألقى العصا!!! إٌف من يسعى  ابغو
هل من بغىى ، كمذمومان مدحوران ألقتو، من غالب سنن هللا غلبتو، بذيؿو ككضاعٍ  كهللا ٲبي

ائيل كىي كتيصٌور كجوه بِب إسر  اللثاـ عن الوجوه ا٤بقٌنعة ييرفىعنو الييهملي...كىكذا لك
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القبح حٌب تفيض على الوجوه كا١بباه كيظهر عليها  زف كالكآبةٛبتلئ ابإلذالؿ كا٢ب
 ابلوجو ٤با٥بم  كاإلىانة كا٥بم ا٢بزف عن كناية ىاىنا الوجو كر، فذً الكلوح كالسوادك 

أم تسليط أسباب  ٍوء الوجوه3 جىٍعل ا٤بساءة عليهاكسى كالقبح،  التغّب ذلك يظهر
 النفسانية األعراض رآاثألف  ليكم حٌب تبدك آاثرىا على كجوىكما٤بساءة كالكآبة ع

 يسوؤه ساءه3 يقاؿ ،الوجو على تظهر إ٭بامن غم كحزف كخوؼ  القلب ُب ا٢باصلة
كشفكم كفضحكم كىتك  من يفعلوف ٗبا ا٢بزف عليكم ليدخلوا3 كا٤بعُب أحزنو أم

 كا٤براد الوجوه إٔب ا٤بساءة ديتكعي  ،كتشريدكم كسبيكم قتلكمبعد ذلك سَبكم ٍب 
 أتكيبلت كللمفسرين ،كهللا أعلم كالكآبة ا٢بزف أثر من ًفيها يبدك ٤با أصحاهبا هبا

 ٤بن كًعلمه  كرادٌ  ٤بن معترب ففيو فتدبره الفقّبالعبد  ذكره ما هاعن يغنيك كلعلو أخرل
 .كاستبصر فؤاده بعْب رأل

كىكذا تعود ا٣ببلفة إٔب األمة األمية كٱبرج الوحي ا٤بخبوء كتظهر خطة اإلصبلح 
ُب غبلؼ من العقائد  كضعوهالوحي ك  أخفواكٙبصر الذين اإل٥بية لتزيل رأس األفعى 

، ككانوا قد أمة اإلسبلـكا٤بيثاؽ كخادعوا  نقضوا العهدك ا٤بزخرفة كا٤بناىج ا٤ببهرجة 
كأقسموا ابهلل ﴿أقسموا ابهلل جهد أٲباهنم ال يبعث هللا ىذه األمة كما حكى تعأب 

جهد أٲباهنم ال يبعث هللا من ٲبوت بلى كعدا عليو حقا كلكن أكثر الناس ال 
كىذا القسىم ييؤًذف بتهكمهم اب٤بسلمْب بتنزيلهم منزلة ا٤بيت، فرٌد هللا عليهم  ﴾يعلموف

بلى كعدا عليو ﴿قوؿ كبْبَّ أف الوفاء هبذا ا٤بوعد حق كاجب عليو كقرعهم هبذا ال
ليبْب ٥بم الذم ٱبتلفوف فيو ﴿ اآليةالكبلـ ُب ك  ﴾حقا كلكن أكثر الناس ال يعلموف

بلى كعدان عليو حقا ﴿تعليل لقولو تعأب  ﴾كليعلم الذين كفركا أهنم كانوا كاذبْب
عًلو كعدان الزمان ال يتخلف ألنو لقصد بياف حكمة ج ﴾كلكن أكثر الناس ال يعلموف

منوط ٕبكمة، ليبٌْب للمشركْب الذم ٱبتلفوف فيو، كالكبلـ يتضمن البعث األكؿ 
كقاؿ الذين أكتوا العلم ﴿ قولو تعأب ذلك كنظّب، عند قياـ الساعة كالبعث اآلخر

كاإلٲباف لقد لبثتم ُب كتاب هللا إٔب يـو البعث فهذا يـو البعث كلكنكم كنتم ال 
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 ﴾كأقسموا ابهلل جهد أٲباهنم ال يبعث هللا من ٲبوت﴿كالقسم ُب قولو تعأب  ﴾تعلموف
يؤذف بتهكمهم بكتاب هللا من أجل إخباره عن البعث األكؿ كاآلخر! كاآلايت 
ببنائها التعبّبم كمشهدىا العنيف كلذعها ا٢باٌد تدير التهكم عليهم! كتشن عليهم 

أكمن كاف ﴿ا كياف...كنظّب ىذا قولو تعأب ٞبلة ال يثبت ٥با قلب كال يتماسك ٥ب
ميتا فأحييناه كجعلنا لو نورا ٲبشي بو ُب الناس كمن مثلو ُب الظلمات ليس ٖبارج 

 كالكبلـ جار على طريقة ٛبثيل حاؿ األمة ا٤بسلمة ٕباؿ من كاف ميتان  ﴾منها
طربم عن ركل اإلماـ ال فأيحيي، كٛبثيل حاؿ األمة ا٤بلعونة ٕباؿ ميت ابؽ ُب قربه!

 الذم ا٤بؤمن ٥بذا هللا ضربو مثله  ىذا لو ركنوَّ  بو هللا ىداه الذم ا٥بدل3 ابن زيد قاؿ
 .القلب ميت ميتان  الكافر كجعل حيان  ا٤بؤمن فجعل األعمى الكافر كىذا دينو يبصر

كنتم ُب ريب ٩با نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثلو كادعوا من استطعتم من   كإف﴿
 اليهود، ُب نزلت3 رضي هللا عنهما عباس ابن قاؿ ﴾دكف هللا إف كنتم صادقْب

منو.  شك لفي كإان الوحي يشبو ال دمحم بو أيتينا الذم ىذا3 قالوا أهنم ذلك كسبب
كقد اندل عليهم ابلعجز  ﴾الكتاب ال ريب فيو ذلك﴿ كالكبلـ متصل ٗبطلع السورة

 ﴾فإف ٓب تفعلوا كلن تفعلوا﴿قبل ا٤بعارضة، كابلتقصّب عن بلوغ الغرض ُب ا٤بناقضة 
مع توفر الدكاعي صارخان هبم على رؤكس األشهاد، فلم يستطع أحد منهم اإل٤باـ بو 

اند، تقمع كتظاىر االجتهاد، كىا ىي معجزتو بْب أيدم العباد، حاضرة ُب كل 
 أىل العناد، كتردع ذكم الزيغ كالفساد، إٔب أبد اآلابد.

 يديو بْب الذم تصديق كلكن هللا دكف من يفَبل أف القرآف ىذا كاف كما﴿
 تقدـ ما ٦بموع على معطوفة اآلية ﴾العا٤بْب رب من فيو ريب ال الكتاب كتفصيل
 إبعجاز للتحدم مسوقة كىي القصة، على كالقصة الغرض على الغرض عطف
 القرآف عن نفى ك٤با هللا، غّب من مفَبل يكوف أف نفي ُب للمبالغة كمفيدة القرآف
 كونو ﴾يديو بْب الذم تصديق﴿ فقولو كتفصيل، تصديق أبنو عنو أخرب االفَباء
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 فيها زيد عما لو ك٩بيزان  منها للصادؽ كمبينان  السالفة الكتب من قبلو ٤با مصدقان 
 كالنبوءات، ا٤بغيبات من ٰبكيو فيما بعده ٤با مصدؽ ىو كأيضان  أتكيلها، من كأسيء
 الكتب يستغرؽ الكتاب كتعريف أبنواعو، التبيْب يعِب ﴾الكتاب كتفصيل﴿ كقولو

 السالفة، الكتب ُب ٦بمبلن  جاء ٤با مبْب أنو ٥با تفصيبلن  القرآف كوف كمعُب كلها،
 أىل هبا ضل الٍب للمتشاهبات كدافع حكمو، دكاـ ُب للناس مصلحة ال ٤با كانسخ

 لردٌ  ﴾فيو ريب ال﴿ بقولو استأنف ٍب...التفصيل معُب ُب داخل ذلك فكل الكتاب،
 أىل على يركج ال ٩با كأهنا افَبائو دعول ابقتبلع مفَبل أنو زعموا الذين مزاعم
 .العادلة كالعقوؿ الفطن

 فانظر قبلهم من الذين كذب كذلك أتكيلو أيهتم ك٤با بعلمو ٰبيطوا ٓب ٗبا كذبوا بل﴿
 أيهتم ٤بٌاك  الدنيا، ُب أم بتأكيلو ٰبيطوا ٓب ٗبا كذبوا يعِب ﴾الظا٤بْب عاقبة كاف كيف
 على يطلق كىو الشيء إٔب رجع إذا آؿ من مشتق3 كالتأكيل اآلخرة، ُب أتكيلو
 كاف أف بعد كاضحان  فيؤكؿ ا٤بعُب يظهر تفسّبان  معناه خفي الذم اللفظ تفسّب
 كنو كيعلموا يفقهوه أف قبل القرآف بتأكيل التكذيب إٔب سارعوا أهنم كا٤بعُب خفيان،

 اعتقاد عن ال كعناد، مكابرة عن التكذيب ىذا مثل يكوف كإ٭با ٖبربه كٰبيطوا أمره
يطوا كٓب آبايٌب أكذبتم قاؿ﴿ تعأب قولو ذلك كنظّب مكذكابن، كونو  ﴾علمان  هبا ٙبي

 أنو ادَّعوا ٤بٌا فإهنم قبلو، عما آذف ﴾بعلمو ٰبيطوا ٓب ٗبا كذبوا بل﴿ قولو ُب كاإلضراب
 بسورة فأتوا قل افَباه يقولوف أـ﴿ مثلو دعاىم إٔب معارضتو كاإلتياف بسورة مفَبل

كعجزكا عن  ،فنكلوا عنو ﴾صادقْب كنتم إف هللا دكف من استطعتم من كادعوا مثلو
 كا٤بدر، منهم الوبر أىل كببلغة البشر، فصاحة ُب النهاية كانواك  ،اإلتياف بشيء منو

 كانوا أهنم على صفة، كال موصوؼ عن ىنالك صدركا كال شفة، ببنت أحاركا فما
 امتهاف ُب الشطط ركوب على كا٤بتهالكْب ا٤بنابر، صعود ُب التسابق على ا٢براص
كمنهم من يؤمن بو كمنهم ﴿فقاؿ  ا٤بتوقع التأكيل إتياف بعد ٢با٥بم كصفٍب  .ا٤بفاخر

 مدَّعْب اإلٲباف كاإلصبلح منكرين السعاية كاإلفساد كانوا ك٤با ﴾من ال يؤمن بو
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 حق  ُب الفساد ُب القرآف لفظ كقد كرد  ﴾كربك أعلم اب٤بفسدين﴿ بقولو ذلك حقق
كمن الناس من يعجبك قولو ُب ا٢بياة الدنيا كيشهد ﴿كقولو تعأب  خاصة ا٤بنافقْب 

سعى ُب األرض ليفسد فيها كيهلك هللا على ما ُب قلبو كىو ألد ا٣بصاـ، كإذا تؤب 
هم كقطع اجملادلة من ابلتربؤٍب أمر سبحانو  ﴾ب الفسادا٢برث كالنسل كهللا ال ٰب

 معهم...

 أدركو إذا حٌب كعدكان  بغيان  كجنوده فرعوف فأتبعهم البحر إسرائيل ببِب كجاكزان﴿
 ٤بٌا ﴾ا٤بسلمْب من كأان إسرائيل بنو بو آمنت الذم إال إلو ال أنو آمنت قاؿ الغرؽ
 إسرائيل بِب منع فرعوف كراـ الكفر، كفسطاط اإلٲباف فسطاط بْب ا٤بفاصلة ٛبت
 من ذرة تبق كٓب ٗبخانقهم الضيق كأخذ اب٤بؤمنْب الكرب كاستحكم ا٣بركج من

 كحلَّ  حا٠بة ا٤بعجزة كجاءت فاصبلن  النصر جاء اللحظة ىذه ُب! ا٤بدخرة الطاقة
 هللا سنة تلك...نصّب كال كٕب عنهم يصده كال لو يقفوف ال ماحقان  ابجملرمْب هللا أبس

 للحياة قواعد ىي إ٭با...لعبان  كال عبثان  تكوف أف ٯبوز ال كالرساالت! الرساالت ُب
 ٘بييء حٌب كا٤بستهزئْب األدعياء من كحراستها صيانتها ينبغي كمناىج البشرية
 تتخلف، ال الٍب سنتو فيها كٛبضي هللا كعد فيها يتحقق الٍب ا٢با٠بة اللحظة
 ببِب للحاؽ كجنوده فرعوف شدٌ  كحْب...أفواجان  هللا دين ُب الشعوب تدخل كعندئذ
 ُب إغراقهم ذلك من غرضو ألف معتداين  ظا٤بان  ذلك ُب كاف كرىان  لردىم إسرائيل
 كىو الظلم، ُب ا٢بد ٘باكز3 كالعىٍدك الظلم،3 كالبغي! تسخّبىم ٍب كمن الشرؾ
 قوؿ من كا٤براد...الظلم ُب ا٤بعُب زايدة من فيو ٤با عطف كإ٭با البغي لتأكيد مسوؽ
 هللا إفراد ﴾ا٤بسلمْب من كأان إسرائيل بنو بو آمنت الذم إال إلو ال أنو آمنت﴿ فرعوف

 ٓب أف فرعوفٍب أخرب تعأب ُب استفهاـ إنكارم . كهللا أعلم كسلطانو حكمو ُب
 من ككنت قبل عصيت كقد آآلف﴿ ا٤بوت حصوؿ كقت ُب بو جاء ألنو إٲبانو ينفعو

 كمفسدان  هلل عاصيان  كافو  أن إنكاران  كيزيده منكر ا٢بْب ذلك ُب إٲبانو فإف ﴾ا٤بفسدين
كالتلبيس على  كالتمويو كالظلم اب١بور األرض ُب كمفسدان  إليو هللا أرسلو الذم للدين
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 ككنت" من ابإلفساد الوصف ُب أبلغ "ا٤بفسدين من كنت"ك  كصيغةاألتباع، 
الفساد كلفظ  ﴾إنو كاف من ا٤بفسدين﴿ عن فرعوف عز كجل ك٫بوه ما حكاه" مفسدا
 ٥بم قيل كإذا﴿ سبحانوقولو ما يدؿ عليو ك خاصة ا٤بنافقْب  حق  ُب ُب القرآف جاء 

 موسى قصة تعأب حكى كقد ﴾مصلحوف ٫بن إ٭با قالوا األرض ُب تفسدكا  ال 
 العظيم كا١ببل ساكنان  ا٤باء ككقف ٤بوسى القلـز ٕبر انفلق حْب مكذبيو كإغراؽ
 ككاف سا٤بْب، كخرجوا معو آمنوا كالذين موسى فدخل كالطيقاف كالشراجب كصار

 األايـ، ٚبليق على إال تسلك ال كجباؿ أكعار خركجهم كموضع دخو٥بم موضع بْب
 ﴾اآلخرين أغرقنا ٍب﴿ قولو كىو فغرقوا البحر عليهم انطبق كجنوده فرعوف ٢بقهم ك٤با

  .ما ال ٱبفى من االعتبار ٗبا ىم عليو من االغَبار اآليةكُب 

 جاءىم حٌب اختلفوا فما الطيبات من كرزقناىم صدؽ مبوأ إسرائيل بِب بوأان كلقد﴿
 إٔب ا٢بق أشار ٤با ﴾ٱبتلفوف فيو كانوا فيما القيامة يـو بينهم يقضي ربك إف العلم

 لننظر بعدىم من األرض ُب خبلئف جعلناكم ٍب﴿ قولو ُب إسرائيل بِب استخبلؼ
 مطاعنهم كدحضى  الفاسدة كمعاذيرىم تعلبلهتم ُب ابطلهم ككشفى  ﴾تعملوف كيف

 يتابعهم الٍب كشبهاهتم الشرؾ أصوؿ كأبطل كٛبثيبلن  قياسان  األدلة ٗبختلف كتوركهم
 كأنذرىم شركائهم مع حا٥بم كذىكىرى  ٥بىواهتم إٔب الرد  أحجار  كألقمهم عليها أتباعهم
 ا٥ببلؾ، من كأتباعو لفرعوف  جرل  كما ابلرسل كذبت الٍب ابألمم حل ما بعواقب

 النيب ٕبضرة كانوا الذين موعظة من ذلك قصودكا٤ب عليهم، بو امًب ما بذكر عقَّبو
 ُب سبقهم من أبحواؿ كأخبلفهم ُب ىذا الزماف قينقاع كبِب كالنضّب قريظة من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

يبػىٌوأ ،كفرىم جزاء العذاب أنواع من هبم حل كٗبا بكفرىم كفرىم مشاهبة
 مكاف3 كا٤ب

 من ﴾صدؽ﴿ إٔب كإضافتو ،كهللا أعلم االستخبلؼ3 كا٤براد الرجوع، أم البػىٍوء،
 للوعد، كمصادقتو للواقع ا٣برب مطابقة الصدؽ كأصل الصفة، إٔب ا٤بوصوؼ إضافة

 كيف حا٥بم من التعجيب ﴾العلم جاءىم حٌب اختلفوا فما﴿ قولو من كا٤بقصود
 ا٢بجة، جاءهتم ما بعد بينهم االختبلؼ كاف إذ لبلختبلؼ مظنة ال حْب اختلفوا
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 دينهم ُب فاختبلفهم ،كهللا أعلم االختبلؼ ُب عذر ٥بم لكاف ذلك قبل اختلفوا كلو
 كأكلوه كعاندكه فأنكركه القرآف كجاءىم ا٢بق ٥بم تبْب ما بعد بل جهل عن ليس

 ُب اختبلفهم ٙبكي كا١بملة! عليهم هللا أخذه الذم ا٤بيثاؽ كنقضوا زائغة بتأكيبلت
 قولو كادم من كىو رسوؿ مع إال كتاب ٯبيء ال فإنو الرسوؿ على النازؿ الكتاب

 غاية، حرؼ" حٌب"ك ﴾مبْب كرسوؿ ا٢بق جاءىم حٌب كآابءىم ىؤالء متعت بل﴿
 جاءىم ٤با أهنم كمفهومها الغاية ىذه إٔب مستصحبان  اختبلفهم بنفي تعأب أخرب

 ىذا ففي ا٤بنازعة يرفعوا كأف ٱبتلفوا ال أف ٦بيئو من ا٤بقصود كاف أنو مع اختلفوا
 من فعلوه ما كقبيح فعلهم شناعة على يدؿ ىذا أف كاعلم! التعجيب غاية

 أصل فهم االختبلؼ ُب ٥بم تبع غّبىم إف ٍب تشنيع، إثر تشنيع كىو االختبلؼ
 مستأنفة ﴾ٱبتلفوف فيو كانوا فيما القيامة يـو بينهم يقضي ربك إف﴿ كٝبلة .الشر

 إايىم هللا جزاء عن سامعو نفس ُب سؤاالن  يثّب العجيب خربىم ألف بيانيان  استئنافان 
 ا٣ببلؼ ألف بينهم بو سييقضىى ما لتهويل إٝباؿ فيو جواب كىذا فعلهم، على

 كمبطبلن. ٧بٌقان  يقتضي

 لقد قبلك من الكتاب يقرؤكف الذين فسأؿ إليك أنزلنا ٩با شك ُب كنت فإف﴿
 أمتو كا٤براد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للرسوؿ ا٣بطاب ﴾ا٤بمَبين من تكونن فبل ربك من ا٢بق جاءؾ

كأنشدكا ُب  لو، الغطاء النكشاؼ كالسبلـ الصبلة عليو منو يتصور ال الشك ألف
 ذلك3 

 ... كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تقٌطع أكصاؿ كأركافهللا يعلم أان ال نقوؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 كهللًا ما كاف ذاؾ ا٢بكم إال لنا ... كالشك كالشرؾ يقضى فيو برىاف

 فإف قائلو ذك عصمة كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ... على الذم قػػػػػػػػػػػػػاؿ ُب هللا سلطاف
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 ،النفس كطمأنينة اليقْب قوة ُب لتزيد كتقويتها ئلالدال تكثّب 3اآلية من كالعربة
 كالسورة بِب إسرائيل من ٙبذير فيو الكبلـسياؽ  ألف السؤاؿ حقيقة ا٤براد كليس
صلى هللا عليو  عنو ركم كما يسأؿ كٓب يشك ٓب كالنيب إسرائيل، بِب سورة بعد نزلت

 بْب ٤با ؽا٤بصد ا٤بعجز هللا كتاب النظر ُب عن ٦باز الواقع السؤاؿف ،كآلو كسلم
 -كهللا أعلم  - ذكره من ا٤بقصودا٤بهيمن على ٝبيعها، ك  من الكتب السماكية يديو

 ال حٌب ا٢بجر ألقموا سئلوا لو فإهنم تقرير كتقريع أىل الكتاب 3أك٥با 3أحد أشياء
 حادثة على إثر كأتزمو ا٤بوقف شدة تثبيت ا٤بؤمن بعدكالثا٘ب3  شفة، ببنت ٰبّبكا

 كاليـو العظيمة، ا٢بادثة ىذه يصدقوا كٓب أسلموا من بعض ارتد كقد كا٤بعراج اإلسراء
 األكضاع بنفس األمة كتواجو كعد اآلخرة أحداث لتصدؽ رحلةىذه ا٤ب ٘بيء

 .الناس هبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كاجو الٍب كا٤ببلبسات
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وليدخلوا  :الفصل الخامس
 المسجد كما دخلوه أول مرة

كصحابتو الكراـ ُب العاـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدخوؿ ا٤بسجد ا٢براـ كما دخلو رسوؿ هللا  يعِب
ىنا كذىكىره كا٢بق أغفل ذكر الدخوؿ األكؿ  -عاـ فتح مكة  -الثامن من ا٥بجرة 

لقد صدؽ هللا رسولو الرؤاي اب٢بق لتدخلن ا٤بسجد ا٢براـ إف شاء هللا ﴿آية الفتح ُب 
كدقيقة مستحسنة كىي أف ا٤بسجد كانت تبعيتو لكفار قريش  لنكتة حسنة ﴾آمنْب

فإف ا٢بق ٓب يصرح  فافهم ىذه اللطيفة ال لبِب إسرائيل فلم يكن الدخوؿ نكاية ٥بم
هللا  إكرامان ٢ببيبو صلى إال ُب معرض االمتناف كاإلفضاؿ كاإلحسافبذكر قريش 

 يـو اليـو»3 كالسبلـ الصبلة عليو قولو كيدؿ عليو تطييبان ٣باطرهعليو كآلو كسلم ك 
ٍب إنو تعأب أعقب آية الفتح  «قريشان   هللا  يعز  اليـو ا٢برمة، فيو تسَب اليـو ا٤برٞبة،
كُب قولو كذكر نعتهم ُب التوراة كاإل٪بيل إاثرة ٢بسرة أىل الكتاب... ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمتوٗبدح 

بشارة بفتح ا٤بسجد األقصى قبل فتح ا٤بسجد  ﴾فجعل من دكف ذلك فتحا قريبا﴿
 أبكؿ متصل كالكبلـ ،ا٢بـر لتسَبكح إليو قلوب ا٤بؤمنْب إٔب أف يتيسر الفتح ا٤بوعود

 اب٢بجة اإلسبلـ فتح كيتضمن مكة فتح كىو ﴾مبينا فتحا لك فتحنا إان﴿ السورة
من ذنبك كما ليغفر لك هللا ما تقدـ ﴿ . كا٤براد من قولوكالسناف كالسيف كالربىاف

كهللا أعلم  -دـ ٕبرمتك كما أتخر من ذنوب أمتك أم ما تقدـ من ذنب آ ﴾أتخر
كيفهم من قولو "ذنبك" أنو ذنب أبيك  ،فييفهم من قولو "لك" أهنا ٗبعُب ألجلك -
منها  ،ذنب أمتك، كاجملاز اب٢بذؼ شهّب كجاء ُب التنزيل العزيز ُب مواضع كثّبة كأ

احملققْب3 ا٤بغفرة ىنا كناية عن العصمة كىذا القوؿ ُب  كقاؿ بعض "كاسأؿ القرية"
 ىناؾ يكوف أف غّب من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب تشريفكٰبتمل أف يكوف ا٤براد غاية ا٢بسن، 

عليو  و سبحانومن النعم نواعأ ٝبيع اآلية ُب يستوعب أف دتعأب أرا كلكنو ذنب،
 بقولو إليها أشار دينية كىي ﴾نعمتو عليككيتم ﴿ بقولو إليها أشار تتناىى ال كىي
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 ﴾كينصرؾ هللا نصرا عزيزا﴿ بقولو إليها أشار كدنيوية ﴾كيهديك صراطا مستقيما﴿
 غّبه، ُب ا٤بتفرقة عليو تعأب هللا نعم أنواع إبٛباـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قدر تعظيم بذلك فانتظم
 بنوف تعأب إليو هإبسناد كفخمو عظمو الذم ا٤ببْب للفتح غاية ذلك جعل ك٥بذا

 منو يقع ٓب أنو ابيارت كال شك بلف ،لك3 بقولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ابلنيب خاصان  كجعلو العظمة
كما ينطق عن ا٥بول إف ىو إال كحي  ذلك خبلؼ يتخيل ككيف ،ذنب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 من يفعلو ما كل ُب بو كالتأسي اتباعو على الصحابة ٝباعفإ3 الفعل كأما ،يوحى
 حٌب ٕبث كال توقف ذلك ُب عندىم يكن ٓب كبّب أك صغّب أك كثّب أك قليل

 يعلم، ٓب أك هبم علم اتباعها، كعلى هبا العلم على ٰبرصوف كا٣بلوة السر ُب أعمالو
 .ذلك خبلؼ ببالو ٱبطر أف هللا من استحٓب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معو الصحابة أحواؿ أتمل كمن
 العلم، إحاطة على ا٤ببنية الدقيقة ا١بليلة ألمورابلفتح األعظم كابتعأب  أخرب ك٤با

 ا٢بق كدين اب٥بدل رسولو أرسل الذم ىو﴿ بقولو فيها الصدؽ كبْب سبحانو عللها
 قد لرسولو تعأب منو شهادة فهذه ﴾شهيدا ابهلل ككفى كلو الدين على ليظهره
 بكونو الكتاب أىل على ا٢بجة أقاـ ٕبيث البياف غاية صحتها كبْب كبينها أظهرىا
 ابلنصر كظهوران  كالبياف، اب٢بجة ظهوران 3 ظهورين فيظهر لرسولو، شاىدان  سبحانو
 ما أيضان  تعأب شهادتو كمن. منصوران  كيكوف ٨بالفيو على يظهر حٌب كالتأييد كالغلبة
 ككحيو بكبلمو كالطمأنينة الثابت كاليقْب ا١باـز التصديق من عباده قلوب ُب أكدعو

 إليو كالسكوف كالطمأنينة لو، كاالنقياد ا٢بق قبوؿ على القلوب فطر تعأب هللا فإف
 كلو إليو، السكوف كعدـ عنو كالنفور كالباطل الكذب بغض على كفطرىا ك٧ببتو،
 كال إليو، إال سكنت ك٤با سواه، ا٢بق على آثرت ٤با حا٥با على الفطرة بقيت

 فإف القرآف تدبر إٔب سبحانو ا٢بق ندب ك٥بذا ،غّبه أحبت كال بو، إال اطمأنت
 حق، كل أحق بل حق، أنو جازمان  كيقينان  ضركراين  علمان  لو أكجب تدبره من كل

 فهذا اإلٲباف، مصابيح فيو كاستنار القرآف، حقائق كلباشر قلبو ،صدؽ كل كأصدؽ
صلى ك٤با بٌْب ا٤بؤب سبحانو صدؽ الرسوؿ  .الشواىد أعظم من القلب ُب الشاىد
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ُب رؤايه كأف هللا أرسلو ابإلسبلـ الذم عرٌب عنو اب٥بدل كدين  هللا عليو كآلو كسلم
صلى هللا عليو ا٢بق ليظهره على نظاـ العآب كلو؛ أردؼ ذلك بتنويو شأف الرسوؿ 

كؼ يعود على كالتقدير3 ىو دمحم، كالضمّب احملذ ﴾دمحم رسوؿ هللا﴿فقاؿ  كآلو كسلم
كىذا من حذؼ ا٤بسند، كمنو قو٥بم بعد أف يذكركا  ﴾لقد صدؽ هللا رسولو﴿قولو 

رجبلن3 فٌب من شأنو كذا ككذا، كىذا ا٤بعُب ىو األظهر ىنا إذ ا٤بقصود بياف رسوؿ 
لقد صدؽ هللا رسولو الرؤاي ﴿هللا من ىو بعد أف أجرل عليو من األخبار من قولو 

فيعترب السامع كا٤بشتاؽ إٔب بياف مىٍن ىذا  ﴾على الدين كلو ليظهره﴿إٔب قولو  ﴾اب٢بق
ا٤بتحدث عنو هبذه األخبار كالنبوءات؟ فيقاؿ لو3 دمحم رسوؿ هللا أم ىو دمحم رسوؿ 

فتعترب ا١بملة احملذكؼ مبتدؤىا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا كىذا من العناية كاالىتماـ كالتنويو بشأنو 
نيان، كُب ىذا نداء على إبطاؿ جحود ا٤بشركْب ا١بيدد رسالتو مستأنفةن استئنافان بيا

كالذين معو أشداء على ﴿حْب أنكركا فتحان آخر للبلد ا٢براـ! كالتعبّب ُب قولو 
يوحي كأ٭با ىذه ىيئتهم الدائمة الٍب يراىا الرائي حيثما رآىم  ﴾الكفار رٞباء بينهم

ية ٥بم ىي الركوع كالسجود، كًسيما قد ٘بردكا من األاننية كمن ا٥بول، كا٢بالة األصل
الوضاءة كاإلشراؽ كا٣بشوع كا٣بضوع أثره ُب مبلمح الوجو، كىذه الصورة الوضيئة 
الٍب ٛبثلها ىذه الكلمات ليست مستحدثة إ٭با ىي اثبتة ٥بم ُب لوحة القدر كمن ٍب 

 كتاب ذكر مىثىلهم ُب ٤بٌاك  ﴾ذلك مثلهم ُب التوراة﴿فهي قدٲبة جاء ذكرىا ُب التوراة 
كمثلهم ُب اإل٪بيل كزرع أخرج شطأه فآزره ﴿موسى أتبعو بكتاب عيسى فقاؿ 

كذلك أهنم كانوا  ﴾فاستغلظ فاستول على سوقو يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار
أكؿ األمر قليبلن ككاف الكفار طامعْب ُب أف ال يتم ٥بم أمر، فكلما ازدادكا كثرة مع 

! كىذا مثل ضربو هللا لبدء أمر اإلسبلـ كترقيو ٛبادم الزماف زاد غيظ الكفار منهم
قاـ كحده ٍب قٌواه هللا ٗبن آمن معو كما يقول الطاقة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُب الزايدة حيث أف النيب 

األكٔب من الزرع ما ٰبتف هبا ٩با يتولد منها حٌب يعجب الزرٌاع، كذلك يتضمن 
ويو يومان فيومان كما تنبت ا٢ببة مائة سنبلة تشبيو عودة دين اإلسبلـ غريبان ضعيفان كتق
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حٌب يستحكم أمره كيتغلب على أعدائو، فهذا ا٤بثل ليس اترٱبان مضى كانقضى بل 
ىو حقيقة ذات كينونة مستمرة ما زاؿ يتحرؾ كيؤدم دكره الذم قدره لو ابرئو 
اثبت ُب صفحة القدر اثبت ُب التوراة كاإل٪بيل ُب بشارتو ٗبحمد كمن معو، 

شارتو ٗبن ٯبيئوف بعده، كالنصوص من القوة كا٢بيوية ٕبيث تستحضر صورة ىذه كب
الفَبة كصورة ا٢بياة الٍب تعيشها األمة اليـو كىي تتلقى ىذا الفيض اإل٥بي من 
الرضى كالتكرٙب كالوعد العظيم كترل نفسها ىكذا ُب كتاب هللا حٍب لكأف قارئ 

ىذا ا٤بهرجاف العلوم ا٢باضر! اآلايت يعيش ىذه األحداث كيعايش األمة ُب 
متجدد  ﴾تراىم﴿كلكن أٗبَّ لبشر ٓب ٰبضر ىذا ا٤بهرجاف أف يتذكقو! كا٣بطاب ُب 

لكل من تتأتى رؤيتو إايىم كلو أبصر البصّب فلرٗبا تراءت لو شخوص األمة احملمدية 
 رائحة غادية بسماهتا الظاىرة على الوجوه، كًمن حو٥با أعداؤىا يَببصوف هبا كيبيتوف

٥با كيلقوف بينها ابلفرية كالشبهة كٯبمعوف ٥با...ٍب ينهزموف أمامها، ككل ما ٯبرم ُب 
ا٤بعركة من حركة ىي ُب ىذا الكتاب ا٣بالد. فيا سرااي ا١بود ال تفزعي، ٩بن أذؿ هللا 
أك تفرقي، كلتىخفًق الراايت من ىاىنا، كاي مشوس ا١بود فلتيشرقي، كلَبفعوا التكبّب 

 جئناؾ لن تىغرقي، ستبقْب اي قبلة ا٤بسلمْب، مناران ألمتنا الظاىرة، ُب قوةو، اي أمٍب
حٌيا، 

ي
مكةي ىذا الظبلـ الفجور، سّبحلي كالطغمة الفاجرة، كييسفر صبحه بديع ا٤ب

ُب الطاىرة، كأزرؽ 
ي
ييذٌكر ابلصحبة الغابرة، مكة اي ركضة اآلمنْب، لنا ُب ريابًؾ ا٤ب

. الفجر يبدك قبل أبيضًو، كأكؿ الغيث كهلل در السيد الركاس حيث  قطره ٍب ينسكبي
 يقوؿ3

 أذكب ٤بكة الفيحاء حبان ... ألف حبيب أىػل ا٢بػػاؿ مكي

 كأذكػػرىا كتطربِب ا٤بعػػا٘ب ... فأضحك حْب أذكرىا كأبكي

 ﴾كلو قاتلكم الذين كفركا لولوا األدابر ٍب ال ٯبدكف كليا كال نصّبا﴿ ُب قولو تقرر ك٤با
 كقلة دائمان  كثرهتم مع العادات خوارؽ من ذلك ككاف قاتلوا كإف مغلوبوف الكفار أف
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 القادر القهار الواحد إال دبره ما أبنو القطعي للعلم موقعان  هللا أمر أيٌب حٌب ا٤بؤمنْب
 كأيديكم عنكم أيديهمكىو الذم كف ﴿أمر أتباعهم فقاؿ  عليو عطف ا٤بختار،

 عن عرٌب ك  ﴾بصّبا تعملوف ٗبا هللا ككاف عليهم أظفركم أف بعد من مكة ببطن عنهم
كف   كا٤بعُب أنو تعأب تعأب هللا من كعدان  فيكوف كقوعو لتحقيق اب٤باضي ا٤بضارع

 الكف غّب من أىل القبلة عنكم كأيديكم عنهم كىو أحبلؼ بِب إسرائيل أيدم
 على جراين  بنو إسرائيل3 ابلناس ا٤برادإف ف ﴾ككف أيدم الناس عنكم﴿ قولو من ا٤براد

 ما جاء ُب اآلاثر عليو ردٌ يي  كالكهللا أعلم  غالبان  اللفظ ىذا إطبلؽ ُب القرآف مصطلح
اآلايت  أشارت كقد .أعلم تعأب كهللا السبب ٖبصوص ال اللفظ بعمـو العربة ألف

 أتخذكهنا كثّبة مغاٖب هللا كعدكم ،حكيما عزيزا هللا ككاف أيخذكهنا كثّبة كمغاٖب﴿
 صراطا كيهديكم للمؤمنْب آية كلتكوف عنكم الناس أيدم ككف ىذه لكم فعجل

 ﴾قديرا شيء كل على هللا ككاف هبا هللا أحاط قد عليها تقدركا ٓب كأخرل ،مستقيما
بيت  مغاٖب كىي ا٢بصوؿ قريبة ٥بم موعودة مغاٖب من نوع3 ا٤بغاٖب من أنواع ثبلثة إٔب

 ،كىي مغاٖب بِب إسرائيلعظيمة  كثّبة مرجوة مغاٖب ىو كنوع ،كما حولو ا٤بقدس
، ببلد مغاٖب كىي للمسلمْب هللا أعدىا قد مغاٖب ىو كنوع  اآلية كُب فارس كالرـك
 ذكره ُب أيت ٓب ألنو ا٤بخاطبْب ٝبيع ينالو ال األخّب النوع ىذا أف إٔب إٲباء

 كصدككم كفركا الذينىم ﴿ اآلية تظهرك  ،ببعض بعضهاتتسق  اآلايتك  .بضمّبىم
الكبلـ عن أئمة  ضمن ُب ما ﴾٧بلو يبلغ أف معكوفا كا٥بدم ا٢براـ ا٤بسجد عن

 كلوال﴿ قولوكمعُب ، كقد تقدـ معُب صدكدىم عن ا٤بسجد ا٢براـ كا٥بدم الكفر
 علم بغّب معرة منهم فتصيبكم كىمتطؤ  أف تعلموىم ٓب مؤمنات كنساء مؤمنوف رجاؿ

 بْب مؤمنْب انسان  هتلكوا أف كراىة لوال أم ﴾يشاء من رٞبتو ُب هللا ليدخل
 معنك أيدم األحبلؼ كف ٤با مكركه بذلك فيصيبكم هبم عا٤بْب غّب األحبلؼ

 الواسعة رٞبتو ُب ٧بذكر ببل الفتح إٔب ا٤بؤدم الكف بذلك ليدخل كأيديكم عنهم
 كجو أرفق على من الشرؾ يستنقذىمك  اإلسبلـ إٔب يعطفهم أبفحبلؼ األ أكلئك
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 منهم كفركا الذين لعذبنا تزيلوا لو﴿ كيستأصل ا٤بستخلفْب كما يدؿ عليو قولو بعده
، الستئصاؿ اب٣بسف ك٫بوهاب لعذبنا الذين كفركا أم لو ٛبيز أىل القبلة ﴾أليما عذااب
 ٞبية ا٢بمية قلوهبم ُب كفركا الذين جعلإذ ﴿ الحقتها تفصيل ُب ما اآلية ك٘بمع

 ككانوا التقول كلمة كألزمهم ا٤بؤمنْب كعلى رسولو على سكينتو هللا فأنزؿ ا١باىلية
 لقصد ا١باىلية إٔب ا٢بمية كإضافة ﴾عليما شيء بكل هللا ككاف كأىلها هبا أحق

 ألف تشريف إضافة تعأب هللا ضمّب إٔب السكينة إضافة ذلك كيعكس تشنيعها
 عليو برسولو كاإلٲباف هللا توحيد 3التقول ككلمة .رابنية كعطية إ٥بية موىبة السكينة

صلى هللا  النيب عن كعب بن أيب عن الَبمذم اإلماـ ركل قدف السبلـالصبلة ك 
3 للبيهقي ركاية كُب «هللا إال إلو ال3 »قاؿ ﴾كألزمهم كلمة التقول﴿ عليو كآلو كسلم

 أحق كانواأم   ﴾كأىلها هبا أحق ككانوا﴿قولو  عُبكم «هللا رسوؿ دمحم هللا إال إلو ال»
 - كما ذكره ابن جزم كابن عطية كالسيوطي  - ُب الدنيا كالنصارل اليهود من هبا

 .كرعايتها ٢بفظها أىبلن  كانواك  نبيو كاتباع لدينو اختارىم تعأب هللا ألف

 الركافض تكفّبرٞبو هللا من ىذه اآلية  مالك اإلماـ انتزع ﴾ليغيظ هبم الكفار﴿
 كافر، فهو الصحابة غاظو كمن يغيظوهنم ألهنم3 قاؿ الصحابة يبغضوف الذين

صلى هللا  هللا رسوؿ قاؿابن النجار عن ا٢بسن بن علي رضي هللا عنهما كركل 
حاب رسوؿ هللا لكل شيء أساس، كأساس اإلسبلـ حب أص» 3عليو كآلو كسلم

V هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ مغفل بن هللا عبد عنكركل الَبمذم  «كحب أىل بيتو 
 أحبهم فبحيب أحبهم فمن بعدم غرضان  تتخذكىم ال أصحايب ُب هللا هللا» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كمن هللا آذل فقد آذا٘ب كمن آذا٘ب فقد آذاىم كمن أبغضهم فببغضي أبغضهم كمن
 كاف إذا ألنو كفر بغضهم أف إٔب إشارة كُب ا٢بديث «أيخذه أف فيوشك هللا آذل

صلى  ابلرسوؿ يؤمن ٓب3 التسَبم سهل قاؿنزاع،  ببل كفران  كاف لو بغضان  بغضهم
 شجر عما اإلمساؾ كٯبب .أكامره يعزٌ  كٓب أصحابو يوقر ٓب من هللا عليو كآلو كسلم

 ذكر إذا»3 ُب ا٢بديث عند الطربا٘ب كما جاء عن صاحب البياف النبوم  بينهم
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 الفًب من بينهم كاف فيما ذلك من قلني  ٩با ٥بم يلتمس كأف «فأمسكوا أصحايب
 مناقبهم ُب ىو كما ذلك أىل ىم إذ ا٤بخارج أصوب ٥بم كٱبرج التأكيبلت أحسن
كأتكيبلت،  ٧بامل فلو كاحملارابت ا٤بنازعات من بينهم كقع ، كمامآثرىم من كمعدكد

فاحفظ نبيك أبصحابو الكراـ، أئمة الدين األعبلـ، فهم كرٌاث ًحكىمو، كخزائن 
 على كأحياان ،أٝبعْب عنهم هللا رضي ،علمو، كسيوؼ أمره، كأسود بىره، كأمواج ٕبره

 آمْب. زمرهتم ُب كحشران منهاجهم

 ا٤بزخرؼ حاؿ بِب إسرائيل شبَّو! العاقبة لسوء مستعار التتبّب ﴾تتبّبا علوا ما كليتربكا﴿
 االستيبلء كىو ٦بازم علو كالعلو الدمار، إٔب اآليل البهيج الشيء ٕباؿ ظاىرهي 

 صورة كىي عليكم، علو ا٤بسلمْب حاؿ ُب مأ ا٢باؿ موضع ُب" ماك" كالغلب
 البحر ك٦باكزة فرعوف غرؽ إثر لقومو موسى قوؿ ك٫بوه...إسرائيل بِب ميلك لتدمّب

 الرٞبة كىذه ﴾عسى ربكم أف يرٞبكم﴿ ٍب قاؿ تعأب ﴾فيو ىم ما مترب ىؤالء إف﴿
يرفع عنكم العذاب كيؤمنكم ُب الببلد الٍب  أبف ىي كإ٭با دكلتكم برجوع ليست

 تلجؤكف إليها.

 ﴾عدان عدًب كإف﴿

 فيها هللا يعدىم كٓب الدجاؿ مع بعودهتم تعأب أخرب الكرتْب عن ا٢بديث انقضى ٤بٌا
 أهنم إٔب إٲباء فكاف الدجاؿ للمسيح تبع أهنم إذ ابلعودة اللفظ جاء بل الكرة، برد
 فيها يكوف كلن ركما فتح بعد ستكوف العودة كىذه...اآلخرة كعد بعد ٥بم دكلة ال

 ىارب كىو الشرقي ليدٌو  ابب عند الدجاؿ ييقتل حيث الثبلثة ا٤بساجد إٔب دخوؿ
 بْب التحدايت حسم أف أم مرٙب، ابن يد على ا٤بقدس بيت إٔب دمشق من

 عن مسلم اإلماـ ركل...دمشق ربوة ُب سيكوف النفاؽ كمعسكر اإلٲباف معسكر
 يقاتلوف أمٍب من طائفة تزاؿ ال»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٠بعت3 قاؿ هللا عبد بن جابر
صلى هللا عليو كآلو  مرٙب ابن عيسى فينزؿ3 قاؿ القيامة، يـو إٔب ظاىرين ا٢بق على
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 أمراء، بعض على بعضكم إف ال،3 فيقوؿ لنا، صلٌ  تعاؿ3 أمّبىم فيقوؿ ،كسلم
 إ٭با كأبشركا أبشركا»3 األصوؿ جامع ُب األثّب البن ركاية كُب «األمة ىذه هللا تىكرًمةى 

 فوج منها مأيطعً  كحديقة أك أكلو؟ أـ خّب آخره يدرل ال3 الغيث مثل أمٍب مثل
 كأعمقها عرضان  أعرضها يكوف أف فوجان  آخرىا لعل عامان  فوج منها أيطعم ٍب عامان 
 آخرىا كا٤بسيح كسطها كا٤بهدم أك٥با أان أمة هتلك كيف حسنان  كأحسنها عمقان 
 أيب حديث من الصحيحْب كُب «منهم أان كال مِب ليسوا أعوج فيج ذلك بْب كلكن
 كيقتل الصليب فيكسر مقسطا حكما مرٙب ابن فيكم ينزؿ أف ليوشكن»3 ىريرة

 صلب دعول ُب الدجل إبطاؿ عن كناية الصليب ككسر «ا١بزية كيضع ا٣بنزير
 كأطلق كأقطارىا، األرض أرجاء ُب اإلسبلـ عمـو3 ا١بزية بوضع كأراد ا٤بسيح،
 فإذا ا٤بنظر، كقبح كالغدر كا٣بتل كالغشم ابإلفساد لو تشبيهان  الدجاؿ على ا٣بنزير

 كاشفان  كالشجر ا٢بجر فينطق كالشجر ا٢بجر خلف أتباعو اختبأ الدجاؿ قيتل
 ُب البخارم اإلماـ أخرج أكزارىا، ا٢برب تضع كبعدىا إسرائيل، بِب منافقي

3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت قاؿ عنهما هللا رضي عمر ابن عن صحيحو
 كرائي يهودم ىذا مسلم اي ا٢بجر يقوؿ ٍب عليهم، فتسلطوف اليهود تقاتلكم»

 الدجاؿ مع عودهتم فَبة كىي زمنية ٗبهلة الَبتيب يفيد (ٍب) العطف كحرؼ «فاقتلو
 حٌب القتاؿ أحواؿ ٝبيع ُب فذلك «عليهم فتسلطوف»3 قولو كأما ﴾عدان عدًب كإف﴿

 ا٢بديث ككرد. ظهر نفاقهمكيي  ُب آخر أمرىمكٱبرب عنهم الشجر  ا٢بجر هميفضح
 ا٤بسلموف فيقتلهم اليهود ا٤بسلموف يقاتل حٌب الساعة تقـو ال»3 بلفظ مسلم عند
 اي مسلم اي3 الشجر أك ا٢بجر فيقوؿ كالشجر، ا٢بجر كراء من اليهودم ٱبتبئ حٌب
 كحرؼ «اليهود شجر من فإنو الغرقد إال فاقتلو فتعاؿ خلفي يهودم ىذا هللا عبد

 ىذا يهودم، ىذا»3 شيبة أيب ابن عند ركاية كُب الغاية، انتهاء يفيد (حٌب)
٤با ذكر تعأب ك  ،إسرائيل بِب كنصارل يهود من النفاؽ قادة أراد «فاقتلو نصرا٘ب،

 ٙبصرىم حبسان مهادان أك  أم ﴾كجعلنا جهنم للكافرين حصّبا﴿قولو عودهتم ذيلها ب
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 كإايؾ هللا عصمِب جهنم فأ أيها الشاىد كاعلم ،أبدان  ٱبرجوف كال تقصرىم كطوالن 
 ُب فعلو ماتعأب  شرح ٤با، ك اآلخرة ُب هللا سجن كىي ا٤بخلوقات أعظم من منها
 الببلء أنواع تسليط كىو ا٤بتمردين العصاة حق ُب فعلو كما ا٤بخلصْب عباده حق

كالعقائد ا٢بقة  الصادقة الوعود من بو أتى فيما القرآف على أثُب جـر ال عليهم،
 ﴾أقـو ىي للٍب يهدم القرآف ىذا إف﴿ فقاؿالرائقة  العذبة النظـوك  الفائقة كاألحكاـ

الذين ال يؤمنوف  أعدائهم كبعقاب ،بثواهبم 3البشارة من بنوعْب ا٤بؤمنْب بشرٍب 
 ال الذين كأفا، كبّب  أجرا ٥بم أف الصا٢بات يعملوف الذين ا٤بؤمنْب كيبشر﴿ ابآلخرة
 كارد كالكبلـ عن الذين ال يؤمنوف ابآلخرة ﴾األيم عذااب ٥بم أعتدان ابآلخرة يؤمنوف

 بِب إسرائيل. أحواؿ شرح ُب

 أحسن ُب اإلنساف خلقنا لقد األمْب، البلد كىذا سينْب، كطور كالزيتوف، كالتْب﴿
 غّب أجر فلهم الصا٢بات كعملوا آمنوا الذين إال سافلْب، أسفل رددانه ٍب تقوٙب،
أقسم سبحانو أبفضل  ﴾ا٢باكمْب أبحكم هللا أليس ابلدين، بعد يكذبك فما ٩بنوف،

مهابط الشرائع اإل٥بية ا٤بباركة كمنازؿ الوحي ابلكبلـ اإل٥بي النازؿ على رسلو عليهم 
نزكؿ الوحي على عيسى عليو السبلـ كإنزاؿ اإل٪بيل صلوات هللا الزاكية؛ مهبط 

عليو ابلبقعة ا٤بشار إليها ٗبا ينبت عليها من التْب كالزيتوف، ٍب أقسم بطور سيناء 
مهبط نزكؿ التوراة على موسى عليو السبلـ، ٍب أقسم ابلبلد األمْب مهبط نزكؿ 

رتيب ذكر ىذه ا٤بواضع جاء على طريق ، كتملسو هلآو هيلع هللا ىلصان دمحم النبوة كالرسالة على سيد
الَبقي فقد أقسم تعأب ٗبهابط الوحي على خلق ىذا اإلنساف كتعىهَّده ٗبا يصلح 
شأنو ُب أمر التشريع ليحفظ عليو كمالو اإلنسا٘ب فمن أعرض عن الوصااي الرابنية 

أم فقد نزؿ إٔب مستول البهيمية كحضيض ا٢بيوانية كذلك الذم يكذب ابلدين 
 إسرائيل بِب عصياف إٔب أشار سافلْب أسفل الرداء ا٤برتب على ا٢بساب فإف اب١بز 

 بقسم اإليه ا٤بشار - التوراة كاإل٪بيل كالقرآف -الكتب اإل٥بية للعنهم ُب  ا٤بوجب
عن عبد هللا بن أنيس قاؿ3 ٠بعت ُب صحيحو اإلماـ البخارم  ركل...السورة ىذه
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شر هللا العباد فيناديهم بصوت يسمعو من بػىعيد كما يسمعو »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب  ٰبى
أم ىو سبحانو ا٤بلك كا٤بالك ليـو ا١بزاء كىو  «من قػىريب3 أان ا٤بلك أان الدايف

 التْب سورة ُبك  ﴾مالك يـو الدين﴿احملاسب كاجملازم ال غّبه كما قاؿ جل شأنو 
 ﴾األمْب البلد كىذا﴿ اآلية بْب الكبلـ داللة ٚبفى كال األمْب البلد ٙبرير إٔب إشارة

 على تعأب أنو أم تقريرم كاالستفهاـ األمْب، البلد ُب نزلت الٍب ﴾اقرأ﴿ اآليةبْب ك 
 عيلم بذلك تعأب أخرب ك٤بَّا كقدرة، علمان  ا٢باكمْب أحكم الكماؿ صفات من لو ما

 ا٣بصائص ُب حيكم كل يفوؽ حيكمو كأف تعأب حيكمو ٙبت ا٤بستخلفْب دخوؿ
 ىذه اشتملت كقد بيـو الدين! ا٤بكذبْب ا٤بستخلفْب دابر قطع من كالكماالت

 .إٝباالن  كالقرآف كاإل٪بيل التوراة مقاصد ٝبيع على كجازهتا على السورة

 قوَّهتم على أعداءه تعأب أذؿَّ  ٤با ﴾عزيز قوم هللا إف كرسلي أان ألغلنب هللا كتب﴿
 ُب سبحانو هللا غلبة كأعظم ضعفهم، على أكليائو نصر على يدؿ ٗبا ذلك علَّل

 الٍب كراءىا حرب ال الٍب ا٣باٛبة الغلبة االنتهاء ُب كأعظمها بدر، يـو غلبة االبتداء
 إذ مرٙب، ابن نزكؿ يليها الٍب األحداث ىذه3 أم الزماف، آخر ُب ابلشاـ تكوف

 ما جند﴿ ا١بند كييهـز الوعد كيقَبب الٌسعد مشوس كتطلع العهد دارس يتجٌدد
 .﴾األحزاب من مهزـك ىنالك

 هنج اتبع أم ﴾ا٢باكمْب خّب كىو هللا ٰبكم حٌب كاصرب إليك يوحى ما كاتبع﴿
 يوقع الذم األعظم ا٢باكم هللا كىو عليهم ابلنيصرة هللا ٰبكم حٌب كاصرب التوحيد
 ٗبا السورة سبحانو ختم كقد كأعد٥با، كأحسنها كأحقها مواقعو أكٔب ُب ا٢بكم
 ىذه ختم فكاف بعدىا الٍب أكؿ ىو بعينو كىذا ا٢بكيم الكتاب أمر من بو ابتدأىا
 استتبع، ٤با كتتبع ا٤بطلع على ا٤بقطع رد كفيو تليها الٍب كأكؿ أك٥با بْب كسطان  السورة
 إٔب رجوع كىذا ﴾ا٢باكمْب خّب كىو ٕب هللا ٰبكم أك﴿ يوسف إخوة كبّب قوؿ ك٫بوه

ية نقضو، أحد يستطيع ال حيكمو ألف حقيقة ا٢بكم لو من  ا٢باكمْب من كاألخّبى
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صلى  رسولو انصر هللا أبف مشعر ابلصرب األمر ألف ا٤بستخلفْب معاقبة عن كناية
 ا٢باكموف كاف كإذا كعاندكا، كذبوا الذين على كا٤بؤمنْب هللا عليو كآلو كسلم

 ىذا كماؿ فيو يتحقق الذم كىو الوصف ىذا أىل أفضل ىو تعأب فاهلل مراتب
 ككذلك ﴾ا٢باكمْب خّب كىو﴿ قولو ُب التفضيل كجو فتبْب منو يقصد فيما الوصف
كجاء عن . ا٤بقطع براعة فيو جامع كبلـ كىذا ﴾الناصرين خّب كىو﴿ قولو ُب القياس

 مع النصر أف كاعلم»3 كالبيهقي الطربا٘ب عند ا٢بديث صاحب البياف النبوم ُب
 موسى عن حاكيان  تعأب كقاؿ «يسرا العسر مع كأف الكرب مع الفرج كأف الصرب
 يشاء من يورثها هلل األرض إف كاصربكا ابهلل استعينوا لقومو موسى قاؿ﴿ السبلـ عليو
 على كالصرب الدنيا ُب الزىد3 ابهلل االستعانة كعبلمة ﴾للمتقْب كالعاقبة عباده من

 ُب كالعجلة الدنيا على ا٢برص3 بغّبه االستعانة كعبلمة ابهلل، كاالشتغاؿ الشدائد
 أىل بو ييعرؼ ميزافه  فهذا عليو، كتغٌّب  انقبض عليو تعذر فإذا إليو كالبطش النصر
 .ا٣بذالف أىل من العناية

 ٕبمد فسبح أفواجان، هللا دين ُب يدخلوف الناس كرأيت كالفتح، هللا نصر جاء إذا﴿
 الٍب النقائص عن منزه تعأب أبنو إعبلف النصر سورة ﴾توااب كاف إنو كاستغفره ربك
 كذيلت ا٤ببْب، كالفتح العظيم ابلنبأ السورة صيٌدرت كقد الوعد، إخبلؼ منها

 كالتحميد كالتسبيح العرب، جزيرة عن الشرؾ ٪بس إببعاد كالتحميد ابلتسبيح
 .ا٤بكذبْب على للنصر احملمود ا٤بسبَّح من استمطاره  الصلوات أفضل هبما ا٤بصدَّر

 عمر كاف3 »قاؿ عنهما هللا رضي عباس ابن  عن صحيحو ُب البخارم اإلماـ ركل
 مثلو؟ أبناء كلنا معنا الفٌب ىذا تدخل ٓب3 بعضهم فقاؿ بدر أشياخ مع يدخلِب

 رأيتو كما3 قاؿ معهم، كدعا٘ب يـو ذات فدعاىم3 قاؿ علمتم، قد ٩بن إنو3 فقاؿ
 كرأيت كالفتح، هللا نصر جاء إذا" تقولوف ما3 فقاؿ مِب، لّبيهم إال يومئذ دعا٘ب
 إذا كنستغفره هللا ٫بمد أف أمران3 بعضهم فقاؿ السورة، ختم حٌب" يدخلوف الناس
 ابن اي3 ٕب فقاؿ شيئان، بعضهم يقل ٓب أك ندرم ال3 بعضهم كقاؿ علينا، كفتح نصران
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صلى  هللا رسوؿ أجل ىو3 قلت تقوؿ؟ فما3 قاؿ ال،3 قلت تقوؿ؟ أكذاؾ عباس
 عبلمة فذاؾ مكة،  فتح " كالفتح  هللا نصر جاء إذا" لو هللا أعلمو هللا عليو كآلو كسلم

 ما إال منها أعلم ما3 عمر قاؿ" توااب كاف إنو كاستغفره ربك ٕبمد فسبح" أجلك
 ٤با السورة ىذه أف3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن ىريرة أيب عن مسنده ُب الدارمي كركل «تعلم

 دين ُب يدخلوف الناس كرأيت كالفتح  هللا  نصر  جاء  إذا " ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على أنزلت
  «أفواجان  دخلوه كما أفواجا منو ليخرجن»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ" أفواجا هللا

 الذم البلدة ذكر عقب اآلية كقعت ﴾فتعرفوهنا آايتو سّبيكم هلل ا٢بمد كقل﴿
 ليس3 يقوؿ ككأنو فرعوف بقصة أردؼ إليو، أشّب ما اآلية تضمنت ك٤با حرمها،
 بدكف دينهم ُب فتنتهم قصدًب من حاؿ كال كآلو، فرعوف عتو من أبعظم عتوكم

 الفريقْب عاقبة أتملتم فهبل أبنائكم، بذبح ٲبتحنكم فرعوف كاف حْب حالكم
 .الطريقْب؟ أهنج كسلكتم

 عن والهم ما الناس من السفهاء سيقول
 ؟عليها كانوا التي قبلتهم

 السورة، مطلع ُب هبذا كصفهم سبق كقد إسرائيل بِب من ا٤بنافقوف ىم السفهاء
 كملتو إببراىيم نٌوىت قبلها الٍب اآلايت أف كىي بديعة مناسبة ىنا اآلية ىذه ككقوع

 ألف مثاران  فكانت يعقوب، كصية فيها كٚبللت نفسو، سًفو قد عنها يرغب من كأف
 ُب للطعن الَبصد من دأهبم من معلـو ىو ًلمىا التولية ىذه ُب الطاعنْب طعن يَبقب

 ا٤بسجد شطر ككجَّههم األقصى ا٤بسجد عن كاٌلىم ما3 قائلْب ا٤بسلمْب، تصرفات
 كال اليهود عنك ترضى كلن﴿ ا٤بتقدمة اآلايت أشارت الغرض ىذا كإٔب ا٢براـ؟

 شهداء لتكونوا كسطان  أمة جعلناكم ككذلك﴿ كالبلحقة ﴾ملتهم تتبع حٌب النصارل
 ﴾عليكم نعمٍب كألًب﴿ بقولو كختمت ﴾شهيدا عليكم الرسوؿ كيكوف الناس على

 فيو كأتى بقو٥بم فأنبأ منهم ذلك هللا علم كقد ألنوفهم، أجدع الكبلـ ىذا فصار
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 ٢بصوؿ كسببان  ا٤بسلمة، األمة على هللا نعم عظيم على تنبيهان  العجيب ا٤بوقع هبذا
 كنصارل يهود من السفهاء تبعٌية من التخلص على كداللة الدنيا، ُب كالشرؼ العز
 صورتو كتقبيح كجهو كإساءة الصف ُب ا٤بختبئ العدك كشف إف...إسرائيل بِب

 األمة إشراؾ يريد فالعدك األرض، كتطهّب ٙبرير من كآكد كأكٔب أىمٌ  ًسحرهً  كإبطاؿ
 كيصرؼ ٤بصلحتو، ٧بسوبة جانبية معارؾ إٔب كيديرىا موٌجهة، سياسية حركب ُب

 فحسب، األقصى احتبلؿ ُب ا٤بشكلة حصر إٔب قبلتهم احتبلؿ من ا٤بسلمْب كجوه
 ينقلب ٩بن الرسوؿ يتبع من لنعلم إال عليها كنت الٍب القبلة جعلنا كما﴿ يقوؿ كهللا
 من التولية كانت ٤بٌاك  ﴾هللا ىدل الذين على إال لكبّبة كانت كإف عقبيو على

 فإف الصادقْب؛ على إال لكبّبة البعثة زمن ُب ا٢براـ ا٤بسجد إٔب األقصى ا٤بسجد
 سبحانو فا٤بؤب هلل ك٘بردىا خلوصها ليتأكد كتبتلى تفًب أف بد ال اليـو اإلسبلـ أمة
 ٠باهتم كل من تتجرد كأف إسرائيل بِب جاىلية ركاسب من تتخلص أف ٥با يريد

 من شوائب شابتها قد ا٢براـ البيت إٔب الوجهة كاف ك٤با الدفينة، كرغاهبم القدٲبة
 إٔب ككجههم فَبة عنو ا٤بسلمْب هللا صرؼ األكائل؛ العرب مشركي نفوس ُب الشرؾ

 لرسولو طاعتهم كٱبترب القدٙب التلبس ذلك من مشاعرىم ليخلص األقصى ا٤بسجد
 البيت على أبقى ألنو يتبعونو كالذين هللا رسوؿ ألنو يتبعونو الذين كيفرز ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كقومهم ٔبنسهم شعورىم أتثّب ٙبت اإلبقاء ىذا إٔب نفوسهم فاسَباحت قبلة ا٢براـ

 لبستو رداء كل من لتتعرل بدأت حيث من اليـو األمة كتعود القدٲبة، كمقدساهتم
 اإلسبلـ شعار حسها ُب كينفرد اٚبذتو شعار كل كمن ا٣بداعة ا١باىلية تلك ُب

 مصدر يشاركو ال منو تتلقى الذم ا٤بصدر كيتوحد آخر شعار بو يتلبس ال كحده
 كال شريكان  القلب ُب لو يطيق ال اإلسبلـ، فالدقة شديدة دقيقة لفتة كىذه...آخر
 ُب إسرائيل بِب جاىلية ركاسب من راسبان  يقبل الك  الصريح شعاره غّب شعاران  يقبل

 مبلغ القلب من اإلٲباف يبلغ أف إال شاؽ أمر كىذا...الصور من صورة أية
 تستجمع كىي! كاإلسبلـ التوحيد بغبلؼ مغلفة اليـو فجاىلية...ا٤بطلق االستيبلء
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 مع ا٤بعركة عمق إف! قبل من يعهدىا ٓب مواجهة اإلسبلـ لتواجو قواىا كل اليـو
 لو ٯبد قد ينكشف ٓب فإذا ابلدين، ا٤بتظاىر العدك كشف ُب يكمن الدين أعداء
 ُب جذكر لو فتظل زكالو، كضركرة بفساده بعد يقتنعوا ٓب فيو، ا٤بخدكعْب من أنصاران 
 حرب سبحانو ا٤بؤب قدـ الغرض ك٥بذا حقيقتو، ٥بم تنكشف ٓب الذين العواـ نفوس
 غاية ُب الَبتيب فجاء اآلية، آخر التتبّب كجعل ا٤بسجد، تطهّب على الوجوه إساءة

 حرب ُب األساسية كالقاعدة الرئيسية الركيزة ىي الوجوه إساءة إف...ا٢بكمة
 ﴾كجوىكم لنسوأ﴿ قراءاهتا تعددت الٍب العبارة ىذه ُب قداستها سر بل...ا٤بقدسات

در أك تتبدد كقد...ينضب ال معينها عبارة ﴾كجوىكم ليسوؤكا﴿ ﴾كجوىكم ليسوأ﴿  هتي
 دالالت استيعاب على القدرة ٲبلك ال كالذم بيئتها، غّب بيئة ُب حيشرت إذا

 ىذا إرث ُب نصيب لو يكوف أف على البتة قادر فغّب خفاايىا كاستشفاؼ العبارة
 طبيعة عن يكشف العبارة ىذه ُب القراءات كتىعد دي  إعجازه، إدراؾ كُب الكتاب
 تطهّب قبل األمة ٘بتازىا أف بد ال الٍب الكربل العقبة كييبٌْب  ا٤ببطلْب، مع ا٤بعركة
 تيعُب ال فا٣بطة...ا٤بلحمة ىذه ُب القرآ٘ب ا٤بنهج خطة عن تكشف كالعبارة...قبلتها

 اجملرمْب طريق استبانة إف...كيفتضح كينكشف الباطل يتبْب حٌب األرض بتحرير
 ليستقر سبحانو، هللا قٌرره الذم ا٤بنهج ىو كىذا ا٤بقدسة، البقعة تطهّب قبل ضركرية

 ىم...الكفر أئمة ىم...الدرعية شياطْب ىم إسرائيل بِب أف ا٤بؤمنْب نفوس ُب
 العبارة كترتيب...يقْب كعن كضوح كُب ثقة عن...األنبياء قتلة ىم...الصليبيوف

 آخر من التالية العبارة ترتيب يساكم ا٤بصحف أكؿ من ﴾كجوىكم ليسوأ﴿
 بن هللا عبد عن مسلم اإلماـ أخرج التاء، بضم كقيرئ ﴾ترضى لعلك﴿ ا٤بصحف

 الناس من كثّبا أضللن إهنن رب﴿ كجل عز هللا قوؿ تبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف عمرك
 إف﴿ السبلـ عليو عيسى كقاؿ ﴾رحيم غفور فإنك عصا٘ب كمن مِب فإنو تبعِب فمن

3 كقاؿ يديو فرفع ﴾ا٢بكيم العزيز أنت فإنك ٥بم تغفر كإف عبادؾ فإهنم تعذهبم
 كربك دمحم إٔب اذىب جربيل اي3 »كجل عز هللا فقاؿ كبكى، «أمٍب أمٍب اللهم»
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 كىو قاؿ ٗبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فأخربه فسألو جربيل فأاته «؟يبكيك ما فسلو أعلم
 «نسوؤؾ كال أمتك ُب سنرضيك إان فقل دمحم إٔب اذىب جربيل اي3 »هللا فقاؿ أعلم
 معُب ٙبمل فيو ككلمة آية كل...إٰباءاتو ضخمة دالالتو، عظيمة ا٢بديث كىذا

 عليو الكلم، جوامع أكٌب ٤بن إال ألحد ليس كىذا...معُب كتستتبع معُب إٔب كتومئ
 .هنارا كال تطيش ليبلن  فبل...تَبا الصلوات كوامل

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
 على الناس 

 ويكون الرسول عليكم شهيدا

التنويو اب٣برب فيجعل كأنو ٩با يرـك ا٤بتكلم تشبيهو ٍب ال  ﴾ككذلك﴿ا٤بقصود من قولو 
ٯبد إال أف يشبهو بنفسو كُب ىذا قطع للنظر عن التشبيو ُب الواقع، كعلى ىذا 
تكوف الكاؼ مقحمة ال تدؿ على ٛبثيل كال تشبيو فيصّب اسم اإلشارة انئبان مناب 

عن ا٤بصدر إٔب اسم مفعوؿ مطلق ١بعلناكم كأنو قيل3 ذلك ا١بعل جعلناكم فعدؿ 
إشارتو النائب عنو إلفادة عجابة ىذا ا١بعل ٗبا مع اسم اإلشارة من عبلمة البعد 
ا٤بتعْب فيها لبعد ا٤برتبة، فالتشبيو مقصود منو ا٤ببالغة إبيهاـ أنو لو أراد ا٤بشبًٌو أف 

ناكم يشبو األمة احملمدية ُب مرتبتها ٤با كجد ٥با إال أف يشبهها بنفسها، كا٤بعُب3 جعل
. كموقع ا١بملة ، كهللا تعأب أعلمُب أعز كأشرؼ مرتبة ٕبيث ال ٲباثلها غّبىا

ككذلك جعلناكم أمة كسطا لتكونوا شهداء على الناس كيكوف الرسوؿ عليكم ﴿
 ﴾سيقوؿ السفهاء من الناس ما كالىم عن قبلتهم الٍب كانوا عليها﴿بْب قولو  ﴾شهيدا
ليها إال لنعلم من يتبع الرسوؿ ٩بن ينقلب على كما جعلنا القبلة الٍب كنت ع﴿كقولو 
قل هلل ﴿موقع العناية كاالىتماـ كالتشريف لؤلمة احملمدية الذم اقتضاه قولو  ﴾عقبيو

ٙبقيقان لبلجتباء كاالصطفاء  ﴾ا٤بشرؽ كا٤بغرب يهدم من يشاء إٔب صراط مستقيم
هللا ىذه األمة  ٥با كبياانن للحكمة ُب ٙبويل القبلة من امتحاف الناس...كقد شٌرؼ

ابلنيب األمْب كالكتاب ا٤ببْب ك٦بانبة األكىاـ السخيفة الٍب ساخت فيها عقوؿ 
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غّبىم من األمم، كمن االعتياد بتلقي الشريعة من طرؽ العدكؿ كًإثبات أحكامها 
ابالستدالؿ استنباطان ابلنسبة للعلماء كفهمان ابلنسبة للعامة، فمن اىتدل ٥بذه 

كمن سفو كاتبع ا٥بول كظواىر األمور ثقلت عليو ىذه النكتة ازداد بصره، 
 ا٤بسألة...

 م"صبلتكظ "دكف التعبّب بلف ﴾كما كاف هللا ليضيع إٲبانكم﴿كجاء التعبّب بقولو 
ليشمل ٝبيع األعماؿ الصا٢بة، كىو يرمز إٔب أبعد من حدكد الزماف الذم نزلت 

فَبة استخبلؼ بِب  فيو اآلية كيتضمن معا٘ب أكرب من ا٤بعا٘ب القريبة شامبلن 
ىذا ك  ﴾كالذين قتلوا ُب سبيل هللا فلن يضل أعما٥بم﴿إسرائيل...كنظّبه قولو تعأب 

فهو كعد  ﴾كالذين قاتلوا﴿لوا اجملاىدين! كقيرئ ضأأجدع ألنوؼ السفهاء الذين 
سيهديهم كيصلح ﴿للمجاىدين أحيائهم كأمواهتم، كلذلك حىسين التعقيب بقولو 

 .﴾اب٥بم

 السابق الكبلـ أشعر ا٤ب ﴾ترضاىا قبلة فلنولينك السماء ُب كجهك تقلب نرل قد﴿
 ابلناس كرٞبتو رأفتو كبْب ذلك عن ا٣برب فتوقعوا القبلة ُب أمر إبحداث الببلغة أىل

 ما مع لو كرٞبة بو منو رأفة الكعبة إٔب ٙبويلو أبف خصوصان  برسولو ذلك بْب عمومان 
 ٤بن إ٠باع نبأ فيو3 ا٢برإب قاؿ "كجهك تقلب نرل قد" فقاؿ فوائده من تقدـ

 ٤با ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أبف إعبلـ ففيو الوقوع ندرة ا٤بستقبل مع يفيد خربان  أك أمران  يرتقب
 رسوالن  ىو كاف حْب للناس قياـ ىي الٍب للكعبة التوجو إرادة على ضمّبه انطول
 عن بو هللا بعلم يكتفي السبلـ عليو إبراىيم أبيو ملة على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ككاف الناس لكافة

 هللا أجاب عبادة هللا بعلم كللمكتفْب حاجة قضاء للطالبْب الدعاء ألف مسألتو
 للتقلب ابلتقليل "قد" بو تشعر ما على منو ذلك كقوع قلة على كجهو تقلب

 كماالداعي   بوجو السماء اختصاص من جعلو ٗبا إعبلـ فيو "السماء ُب" كللرؤية
 طرفو يرفع كال قلبو غيب إٔب يرجع فا٤بصلي ا٤بصلي بوجهو القلوب غيب اختص
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 لتخطفن أك الصبلة ُب السماء إٔب أبصارىم رفع عن أقواـ لينتهْب» السماء إٔب
 «إبطيو عفرة رأينا حٌب» قاؿ كما يديو كٲبد السماء إٔب يتوجو كالداعي «أبصارىم
 ىي الٍب القبلة ىي فتلك تنقلو ُب العاـ التوجو قبلة كرائها من كاف ٤با نكرىا"قبلة" 

 اختصاص بْب ما القبلة متسع فكاف هللا خلق من ابد ٤بنظر توجو ال هللا لوجو توجو
 قولو كُب اآلفاقية العامة القبلة إحاطة إٔب ا٢بجازية القبلة قياـ إٔب الشامية القبلة

 كاقع فكل يريد ٤با ا٤بقر كصف الرضى ألف القبلة ٥بذه للتوجو إبقراره إنباء "ترضاىا"
 غّب مراد فهو كالتغيّب الرفع تعقبو فإف اإلقرار يستدركو أف إٔب رضى يكوف ال إبرادة
 بلساف عنو تفصح ٓب اعم سؤلك علمناأم 3 اإلماـ القشّبم قاؿ .انتهى .ىمرض

 كل  ،ا٢ببيب ألجل ا٢ببيب يفعل ما غاية كىذه ألجلك القبلة انغّب  فلقد الدعاء
 على للداللة بػ"ترضاىا" كعرٌب  .رضاؾ أطلب كأان رضائي طلب ُب ٯبتهدكف العبيد
 إبراىيم قبلة إٔب ميلو كأف األفخما١بليل  كالنيب األعظما٤بكـر  الرسوؿ منزلة شرؼ

 ٙبريرىا ُب كألف األقصى من ابالستقباؿ أحق فهي التوحيد إٔب أدعىعليو السبلـ 
 اإل٥بي التوجيو جاء كقد. الكتاب أىل دين عن الدين ىذا استقبلؿ إٔب إٲباء

 طياتو ُب ٰبمل القبلة ٙبويل ُب ﴾ا٢براـ ا٤بسجد شطر كجهك فوؿ﴿ ا٤بتكرر
 ...ا٤بشركْب رجس من تطهّبىا على التحريض

 فول وجهك شطر المسجد الحرام

ىذا ا٤بقاـ ا٣بطايب يتضمن التحذير من اتباع أىواء أىل الكتاب كيستلـز تطهّب 
نة ىؤالء األعراب ىي ٙبرير نشً هللا ا٢براـ حٌب يكوف الدين كلو هلل ألف شً بيت 

األقصى فكل من ٰبصر ا٤بشكلة فيو ييشركونو معهم كيزيدكنو خباالن كاضطراابن 
كلئن أتيت الذين ﴿كإشراكان كلذلك جاء التحذير كالوعيد الشديد ٤بن يتبع أىواءىم 

أنت بتابع قبلتهم كما بعضهم بتابع قبلة  أكتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك كما
 ﴾بعض كلئن اتبعت أىواءىم من بعد ما جاءؾ من العلم إنك إذا ٤بن الظا٤بْب
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يعِب  ﴾بكل آية﴿كا٤بعُب3 أهنم ُب عناد يقوده ا٥بول كٰبدكه ا٢بسد كا٤بكابرة، كقولو 
 الدين يرمز إٔب ﴾ما تبعوا قبلتك﴿آية مربىنة اب٢بجج القاطعة على التوحيد. كقولو 

 األصل ُب الطائفتْب كقبلة اللفظية، ا٤بشاكلة كجو على ابلقبلة التعبّب كجاءكا٢بيكم، 
 ألتباعهم إسرائيل بِب أشياخ شرع السبلـ عليو ا٤بسيح رفع بعد ٍب ا٤بقدس بيت

 للنصارل واكشرع السبلـ، عليو موسى هللا كلم حيث ٥بم قبلة الغريب جانب اليهود
 ُب إف3 كقالوا األحكاـ تشريع إليهم فٌوض ا٤بسيح أف كزعموا الشرؽ إٔب االستقباؿ

 السبلـ عليها مرٙب خلوة كمكاف ا٤بسيح مولد ألنو غّبه ُب ليست أسراران  الشرؽ
 كالدخل الدجل رسن الشيطاف ٥بم أرسل ٍب شرقيان، مكاانن  أىلها من انتبذت حْب

 سبلمي يبلغ أحبو كوكب الشمس إف3 فقاؿ كبارىم لبعض ظهر ا٤بسيح أف فزعموا
 بْب مقرَّر االختبلؼ كىذا. صبلهتم ُب إليها ليتوجهوا قومي فمير يـو كل ُب

 ما مصداؽ كالبغضاء كالعداكة كالشقاؽ ا٣ببلؼ من ا٤بتبوعْب بْب إف ٍب ،األتباع
٨بالفتهم  على بعثه  ﴾كما أنت بتابع قبلتهم﴿كُب قولو ...الكرٙب كتابو ُب هللا قصو

كلئن اتبعت أىواءىم من بعد ما جاءؾ من العلم إنك ﴿ أىوائهمكٙبذير من اتباع 
ألف ىذه اآلية كقعت بعد اآلية  د"بعى "عل ن"مً أيدخلت " كإ٭با ﴾إذا ٤بن الظا٤بْب

كلئن اتبعت أىواءىم بعد الذم جاءؾ من العلم ما لك من هللا من كٕب كال ﴿األكٔب 
ُب سورة كاحدة كليس بينهما بعيد فصل فكاف العلم الذم جاءه فيها ىو  ﴾نصّب

كاف العلم ُب غرض اآلية   ٤بٌاجزئي من عمـو العلم الذم جاء ُب اآلية األكٔب، ك 
كقالوا اٚبذ هللا كلدان ﴿األكٔب ىو العلم ا٤بتعلق ابلكلمة الٍب قاـ عليها دينهم كحكمهم 

ُب ذلك ىو أصرح العلم كأقدمو ككاف  فبل جـر كاف العلم الذم جاء ﴾سبحانو
، كركم عن ابن الصريح ُب التعريف م"الذ"ؿ قيقان أبف يعرب عنو ابسم ا٤بوصو ح

قاؿ3 ىذا  ﴾يهود كال النصارل حٌب تتبع ملتهمكلن ترضى عنك ال﴿عباس ُب قولو 
ثبلث مرات، كتكرر أنو ا٢بق ثبلث مرات،  اكرر األمر ابستقبا٥بكقد تُب القبلة. 

من تطرؽ التحذير و ن ذلك كلكتكرر تعميم ا١بهات ثبلث مرات، كالقصد م
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تقريران للحق ُب نفوس ا٤بسلمْب كٙبريضان على  ء أىل الكتابالتساىل ُب اتباع أىوا
كإف الذين أكتوا الكتاب ليعلموف أنو ا٢بق من ﴿تطهّب قبلتهم، كأٌكد ذلك بقولو 

الذين آتيناىم الكتاب يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم كإف فريقان منهم ﴿كبقولو  ﴾مرهب
ألف  ﴾كإنو للحق من ربك﴿كبقولو  ﴾ليكتموف ا٢بق كىم يعلموف، ا٢بق من ربك

الذم يكوف على ا٢بق ال يزيده إنكار ا٤بنكرين إال تصميمان، كالتصميم يستدعي 
إعادة الكبلـ الداؿ على ما صمم عليو ألف اإلعادة تدؿ على التحقق ُب معُب 

 مع ا٢بق كتماهنم ُب الشاكْب أم من ﴾فبل تكونن من ا٤بمَبين﴿كقولو الكبلـ، 
 علىاألمة  حث ىوفيو بل  الشك عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ هني بو ا٤براد كليس علمهم

لئبل يكوف للناس ﴿كاالستثناء ُب قولو  كاستعما٥با. للشك ا٤بزيلة ا٤بعارؼ اكتساب
ظ يقتضي تقدير لف ﴾الذين ظلموا منهم فبل ٚبشوىم كاخشو٘ب إالعليكم حجة 

كم سلطاف علي بِب إسرائيلاه اجملازم يعِب3 لئبل يكوف لمستعمبلن ُب معن حجة""
لكنهم  نقطعان كا٤بعُب3عليكم، كبذلك يكوف االستثناء م مأم ألدحض سلطاهن

 قاؿ العبلمة األلوسي3...ا ٨بالفة أمرمكاخشو  وا ٨بالفتهمغبوف عليكم فبل ٚبشيش
 إف كا٤بعُب بنفيو كإثباتو بضده الشيء أتكيد من -أم االستثناء ا٤بنقطع  - كىو
 ٩بكنة غّب فحجتهم حجة يكوف أف ٲبكن ال كالظلم الظلم فهي حجة ٥بم يكن
 3قولو حد على الربىاف بطريق إثبات فهو أصبلن 

 كالوطن األحبة بنسياف يبلـ...  نزيلهم أف غّب فيهم عيب كال

 صلى اهلل عليه وآله وسلموصية الرسول األعظم 

أخرج الشيخاف عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنو قاؿ3 يـو ا٣بميس كما يـو 
ائتو٘ب اكتب لكم كتاابن لن تضلوا »كجعو فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٣بميس؟ اشتد برسوؿ هللا 

فتنازعوا كال ينبغي عند نيب تنازع، فقالوا3 ما شأنو أىجر استفهموه؟  «بعده أبدا
كأكصاىم  «دعو٘ب فالذم أان فيو خّب ٩با تدعو٘ب إليو»اؿ3 فذىبوا يردكف عليو فق
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كأجيزكا الوفد  أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العربأكصيكم بثبلث3 »بثبلث قاؿ3 
كسكت عن الثالثة أك قا٥با فنسيتها. قاؿ الداكدم كابن  «بنحو ما كنت أجيزىم

ركْب مصدر كل التْب3 ىي الوصية ابلقرآف. كُب ا٢بديث داللة على أف ىؤالء ا٤بش
كمورد كل نزاع كبلية، كأف خفاء أشخاصهم كغموض حا٥بم أصل كل  ،فتنة كضبللة

كسبب كل فساد كفرقة...كيبدك أف ىذا الكتاب الذم ىىٌم أف يكتبو  ،تيو كحّبة
أراد أف ينص فيو على ا٤بشركْب من بِب إسرائيل لّبتفع النزاع ُب األمة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 

ىمَّ ابلكتاب حْب أكحي إليو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاالتفاؽ على ا٤بنصوص عليو ككاف  كٰبصل
بذلك أك ظهر أف ا٤بصلحة تركو، ككبلـ عمر هنع هللا يضر ُب الركاية األخرل من الدالئل 

قد غلب عليو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلى فقهو كفضائلو كدقيق نظره حيث قاؿ3 إف رسوؿ هللا 
آف . فعلم أف هللا تعأب حفظ دينو ُب القر عندكم القرآف حسبنا كتابي هللاك الوجع 

 إٔب إشارةن  عمر على اإلنكار ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تركو كُب ،الكرٙب كأمن الضبلؿ على األمة
 فإف قيل3 ما حجتكم على أف ا٤براد اب٤بشركْب3 يهود كنصارل بِب إسرائيلتصويبو. 

 -كهللا أعلم  - ا دلت عليو الركاايت األخرلفا١بواب3 م؟ على كجو ا٣بصوص
صحيح البخارم من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ3 بينما ٫بن ُب ا٤بسجد خرج  ففي

فخرجنا حٌب جئنا بيت ا٤بدراس فقاؿ3  «انطلقوا إٔب يهود»فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
كرسولو كإ٘ب أريد أف أجليكم من ىذه أسلموا تسلموا كاعلموا أف األرض هلل »

 «فمن ٯبد منكم ٗبالو شيئا فليبعو كإال فاعلموا أف األرض هلل كرسولو األرض
أخرجوا اليهود من جزيرة »كُب ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب3  كا٣بطاب ىنا لبِب إسرائيل.

كُب سنن  «أخرجوا اليهود كالنصارل من جزيرة العرب»مسند البزار3 كُب  «العرب
 «ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب لئن عشت إف شاء هللا»لَبمذم3 ا

ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب حٌب ال أدع إال »كُب صحيح مسلم3 
كُب مسند أٞبد من حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت3 كاف آخر ما عهد رسوؿ  «مسلما

كُب السنن الكربل للبيهقي من  «ؾ ٔبزيرة العرب دينافال يَب »أف قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
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خيرب دعا يهود فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ3 ٤با افتتح رسوؿ هللا 
ٍب إف رسوؿ  «نعطيكم نصف الثمر على أف تعملوىا، أقركم ما أقركم هللا عز كجل»

فأجبلىم  «ال ٯبتمع ُب جزيرة العرب ديناف»مرضو الذم توُب فيو3 قاؿ ُب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
بعد زكاؿ دكلتهم ُب الوعد األكؿ، ٍب عادكا إٔب جزيرة العرب أايـ الدكلة  عمر هنع هللا يضر

العثمانية، كُب النصوص الظاىرة بشارة بتحقق الوعد اآلخر إبخراجهم من جزيرة 
 ،على كجو قياـ دكلة ٙبكم األرضال ٲبكن ٚبصيص جزيرة العرب إال ك . العرب
ال ٲبكن أف يكوف اإلخراج ٧بصوران ُب بقعة كاحدة من داير ا٤بسلمْب إال على كما 

كحْب نفهم الركاايت على ىذا النحو نفهم ٤باذا حرص ا٢بفاة كجو ا٣ببلفة كا٢بكم. 
 العراة على تثبيت شعار اإلسبلـ كالفتة التوحيد على أكضاعهم كأشخاصهم!

من كإنفاذ كصيتو كتعزيره كنصره كتوقّبه كإجبللو كتعظيمو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٌف طاعة رسوؿ هللا 
، كقتاؿ أئمة الكفر ا٤بستهزئْب ابهلل كآايتو كرسولو من أعظم ا١بهاد أشرؼ العبادات

دين ُب سبيل هللا كمن أجٌل الطاعات هلل كمن أىم الواجبات ُب سبيل الذٌب عن 
هلل كلدان كأنو  كليس أعظم من قو٥بم3 إف سماكات كاألرضْبد شتموا رب الهللا، فلق

كفتنوا ا٤بسلمْب  عليو صلوات رب العا٤بْب! كسًخركا ابلرسوؿ األمْب ٖبيل كأنو فقّب!
من كل أفق كسفكوا دماءىم كاستحلوا ٧بارمهم كطعنوا ُب الدين  يهمتداعوا علك 

تركوىا ٥بدت كلكن صالوا عليها  كعارضوا نصوص الكتاب كالسنة فحرٌفوىا كلو
 صوؿ احملاربْب هلل كلرسولو...

 وعد اآلخرة وغزو جزيرة العرب

عند الَبمذم من كما عن كعد اآلخرة ُب حديث اإلسراء كا٤بعراج   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأخرب 
بدابة طويلة الظهر ٩بدكدة،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقد أٌب رسوؿ هللا »قاؿ3  هنع هللا يضر حديث حذيفة

ككعد اآلخرة ىكذا خطوه مد بصره، فما زايبل ظهر الرباؽ حٌب رأاي ا١بنة كالنار 
 على اشتمل" أٝبع اآلخرة ككعد" قولوك  «ٍب رجعا عودٮبا على بدئهما أٝبع،
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 كعد جاء فإذا﴿ السورة آخر أشارت إليو اآلخرة ُب كالثا٘ب الدنيا، ُب أحدٮبا3 أمرين
 موقف إٔب قبوركم من حشرانكم3 الطربم اإلماـ قاؿ ﴾لفيفا بكم جئنا اآلخرة
 أحد ينحاز كال تتعارفوف ال بعض على بعضكم التف قد ٨بتلطْب أم لفيفان  القيامة
 فاختلط ببعض بعضها ضربت إذا ا١بيوش لففت3 قولك نمً  كحٌيو قبيلتو إٔب منكم

 علىاشتمل القرآف اىػ. كقد  .بو ليف فقد بشيء خلط شيء كل ككذلك ا١بميع
صلى هللا أنز٥با هللا على حبيبو كأكـر خلقو أنبأت هبا آايت كرٲبة  عظيمةأحداث 

كعليو  ﴾كما أرسلناؾ إال مبشرا كنذيرا﴿ الظا٤بْب ليبشر ا٤بتقْب كينذر عليو كآلو كسلم
 نبأٗبشيئة هللا اليـو سيتمخض عنها  ٘برم ُب أحواؿ العآبالٍب  حداثفإف ىذه األ

ما على ٫بو  إسرائيل بِب ميلك تدمّبكىو  ٥بية كاآلاثر النبويةإلعظيم سطرتو الكتب ا
ككاف قد أسلم  -جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم عن جابر بن ٠برة عن انفع بن عتبة 

صلى هللا ُب غزكة، قاؿ3 فأتى النيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 كنا مع رسوؿ هللا  -يـو فتح مكة 
قـو من ًقبىل ا٤بغرب عليهم ثياب الصوؼ، فوافقوه عند أكمة، فإهنم  كآلو كسلمعليو 

قاعد، قاؿ3 فقالت ٕب نفسي3 ائتهم فقم بينهم كبينو ال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلقياـ كرسوؿ هللا 
يغتالونو، قاؿ3 ٍب قلت3 لعلو ٪بي  معهم، فأتيتهم فقمت بينهم كبينو، قاؿ3 

تغزكف جزيرة العرب فيفتحها »أعٌدىٌن ُب يدم، قاؿ3 فحفظت منو أربع كلمات 
هللا، ٍب فارس فيفتحها هللا، ٍب تغزكف الرـك فيفتحها هللا، ٍب تغزكف الدجاؿ فيفتحو 

. كُب ركاية  «هللا قاؿ3 فقاؿ انفع3 اي جابر، ال نرل الدجاؿ ٱبرج حٌب تفتح الرـك
سلموف على فارس، يظهر ا٤بسلموف على جزيرة العرب، كيظهر ا٤ب»عند ا٢باكم3 

، كيظهر ا٤بسلموف على األعور الدجاؿ كُب مسند  «كيظهر ا٤بسلموف على الرـك
تقاتلوف جزيرة العرب فيفتحها هللا لكم، ٍب تقاتلوف فارس فيفتحها هللا لكم، »أٞبد3 

 كىذا «ٍب تقاتلوف الرـك فيفتحها هللا لكم، ٍب تقاتلوف الدجاؿ فيفتحو هللا لكم
 فارس تفتح فبل العرب جزيرة فتح ىو الفتوحات ١بميع الباب أبف يصرح ا٢بديث

 صماـ فبقاؤىم الكفر، أئمة من كتطهّبىا العرب جزيرة غزك بعد إال الرـك كال
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، لفارس األماف  إشارة األحزاب سورة كُب .كالرـك للفرس ا٤بوت إسفْب كزكا٥بم كالرـك
الذين ظاىركىم من أىل الكتاب من صياصيهم كقذؼ ُب قلوهبم  كأنزؿ﴿ كبشارة

الرعب فريقا تقتلوف كأتسركف فريقا، كأكرثكم أرضهم كدايرىم كأموا٥بم كأرضا ٓب 
 ظهور إثر على يكوفإف شاء هللا  كالفتح ﴾تطئوىا ككاف هللا على كل شيء قديرا

 الدين يزاؿ ال»3 مسلم اإلماـ ُب صحيح ا٤بذكورين ا٣بلفاء من للمسلمْب خليفة
قاؿ   «قريش من كلهم خليفة عشر اثنا عليكم يكوف أك الساعة تقـو حٌب قائمان 

 بعض قاؿ. ك الدجاؿ فيقتل هللا ركح ينزؿ ٍب مهداين  عشر اثنا يكوفكعب األحبار3 
 قياـ قبل العدد ىذا ٛباـ من بد كال األربعة ا٣بلفاء منهم مضى قد3 احملققْب
3 التوربشٍب كقاؿ .عليهم الناس يفَبؽ كاحد زماف ُب يكونوا إهنم3 كقيل الساعة.
 منهم ا٤بقسطْب على ٰبمل أف ا٤بعُب ىذا ُب يعتقبو كما ا٢بديث ىذا ُب السبيل

 ...الوالء على يكونوا أف يلـز كال ا٢بقيقة على ا٣بليفة السم ا٤بستحقوف ىم فإهنم

 يعود الظلمخليفة فعلى إثر موت يكوف اختبلؼ بفَبة كبعد فتح جزيرة العرب 
 كعبلمة ا٤بهدم سيدان يخرجٍب أيذف هللا بزكاؿ الظلم ف السفيا٘ب رجٱبكا١بور ك 
 أيب عنركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ  ما ٫بو على األرض من ببيداء خسفه  خركجو

 ُب السفيا٘ب3 لو يقاؿ رجل ٱبرج»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ىريرة
 كيقتل النساء بطوف يبقر حٌب لقتفيى  كلب من يتبعو من كعامة دمشق عمق

 بيٍب أىل من رجل كٱبرج تلعة ذنب ٲبنع ال حٌب فيقتلها قيس ٥بم فتجمع الصبياف
 ٗبن السفيا٘ب إليو فيسّب فيهزمهم جنده من جندان  إليو فيبعث السفيا٘ب فيبلغ ا٢برة ُب

 «عنهم ا٤بخرب إال منهم ينجو فبل هبم خسف األرض من ببيداء صار إذا حٌب معو
قـو ليست ٥بم  -يعِب الكعبة  -سيعوذ هبذا البيت »3 كُب صحيح اإلماـ مسلم

منعة كال عدد كال عدة، ييبعث إليهم جيش حٌب إذا كانوا ببيداء من األرض خسف 
 أنو منهم ال كما يزعم ا٢بفاة العراةقرشي  ك يكوف على إثر موت خليفةكذل «هبم

ُب صحيحو ابن حباف ىا اختبلؼ كاقتتاؿ. أخرج أفرادإذ ال يستقيم غزك أٌمة بْب 
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يكوف اختبلؼ عند موت خليفة، »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أـ سلمة قالت3 قاؿ رسوؿ هللا 
فيخرج رجل من قريش من أىل ا٤بدينة إٔب مكة فيأتيو انس من أىل مكة فيخرجونو 
كىو كاره فيبايعونو بْب الركن كا٤بقاـ، فيبعثوف إليو جيشان من أىل الشاـ فإذا كانوا 
ابلبيداء خسف هبم، فإذا بلغ الناس ذلك أاته أبداؿ أىل الشاـ كعصابة أىل 

فيبايعونو، كينشأ رجل من قريش أخوالو من كلب فيبعث إليهم جيشان  العراؽ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفيهزموهنم كيظهركف عليهم، فيقسم بْب الناس فيأىم كيعمل فيهم بسنة نبيهم 

 موت عند كاالختبلؼ «كيلقي اإلسبلـ ٔبرانو إٔب األرض، ٲبكث سبع سنْب
 السفيا٘ب ٍب فيخرج كالظلم كا١بور كالفوضى تاؿاالقت إٔب ابألمة يعود العادؿ ا٣بليفة
 ُب جاء كماكٰبثي ا٤باؿ حثيان  فيمؤل األرض قسطان كعدالن  ا٤بهدمعليو  يظهر

 ُبك  «عددان  يعده ال ،حثيان  ا٤باؿ ٰبثو خليفة خلفائكم من»3 صحيح اإلماـ مسلم
 كعدالن  قسطان  األرض ٲبؤل األنف أقُب ا١ببهة أجلى مِب ا٤بهدم» 3داكد يبأل ركاية
 غياب عن انشئة كالظلم ا١بور كأسباب «سنْب سبع ٲبلككظلمان،  جوران  ملئت كما

كىذا رد  ٤بن زعم أنو أم ٲبلك األرض كلها كمعُب قولو "ٲبلك سبع سنْب"  ا٣بليفة،
يكوف ُب زمن مسيح الضبللة كمسيح الذم  فوضح أنو غّبالدجاؿ  يكوف ُب زمن

كال يظهر على األرض كلها  ا٤بهدم عليو السبلـأف كهللا أعلم ، كالصحيح ا٥بداية
ـز لو راية  كلعل ك٘بتمع لو ا٣ببلفة ا٤بطلقة كالوالية ا٤بطلقة كٚبضع لو ٝبيع األمم هتي

معجزة للرسوؿ  كذلك ىذا ىو سر  ٚبصيص بيعة أبداؿ الشاـ كعصائب العراؽ
 يقتتل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ثوابف عنكركل ابن ماجو  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم ا٤بكـر 

 الراايت تطلع ٍب منهم كاحد إٔب يصّب ال ٍب خليفة ابن كلهم ثبلثة كنزكم عند
 فقاؿ أحفظو ال شيئان  ذكر ٍب - قـو يقتلو ٓب قتبلن  فيقتلونكم ا٤بشرؽ قبل من السود

كركل نعيم بن  «ا٤بهدم هللا خليفة فإنو الثلج على حبوان  كلو فبايعوه رأيتموه فإذا -
 يقوؿ حٌب إايس بعد ا٤بهدم يبعث3 قاؿ عنهما هللا رضي عباس ابن عنٞباد 
 عدد رجبلن  عشر كٟبسة ثبلٜبائة عددىم الشاـ أىل من كأنصاره مهدم ال الناس
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 عند دار من مكة بطن من يستخرجوه حٌب الشاـ من إليو يسّبكف بدر أصحاب
 كبعد موت سيدان ا٤بهدم .ا٤بقاـ عند ركعتْب هبم فيصلي كرىان  فيبايعوه الصفا

ينزؿ سيدان عيسى عليو فيخرج الدجاؿ ٍب إدابر من العلم كخفقة من الدين كوف ي
ُب كقت كاحد  إمامافحىكىماف أك 3 كيف يكوف ، فإف قيلعدالن  السبلـ حىكىمان 

 فيكم مرٙب ابن نزؿ إذا أنتم كيف»3 ما كرد ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو ككيف نفهم
3 أمّبىم فيقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مرٙب ابن عيسى فينزؿ» مسلم3كُب صحيح  «منكم؟ كإمامكم

 3ناقل «األمة ىذه هللا تكرمة أمراء بعض على بعضكم إف ال،3 فيقوؿ لنا، صل تعاؿ
ح ابن مرٙب خاٛبان للخبلفة يسا٤ب حا٥بما كحاؿ موسى كا٣بضر عليهما السبلـ فيكوف

 ٥با تشريفان  احملمدية الدكرة بو هللا ٱبتم العامة للوالية خاٛبان إماـ ا٤بسلمْب ك  ،العامة
 كهللا...شريعتها على يكوفك  اتبعان ٥با مرسل نيبا٣بليفة ابن مرٙب كىو  أبف يكوف

 .كا٤بآب ا٤برجع كإليو ابلصواب أعلم تعأب

 على داؿ قاىر معجز القرآف أف بْب ٤با تعأب أنو اعلم ﴾كاب٢بق أنزلناه كاب٢بق نزؿ﴿
على أف أيتوا ٗبثل ىذا القرآف ال  كا١بن اإلنس اجتمعت لئن قل" قولو ُب الصدؽ

 ا٤بعجزات سائر طلبوا بل ا٤بعجز هبذا يكتفوا ٓب أهنم الكفار عن حكىك  أيتوف ٗبثلو"
 القرآف حاؿ تعظيم إٔب عادكذكر ما مٌن بو عليهم من إىبلؾ عدكىم كاستخبلفهم ك 

 عظيم ثناء على ٙبتوم منهما كاحدة كل عظيمتْب بصفتْب ككصفو درجتو كجبللة
 متماثل متعلق مرة كل ُب لو كذكر مرتْب النزكؿ فعل ذكر كقد فيهما للتدبر كتنبيو
 الثابت ا٢بق معُب فكاف اب٢بق أبنو إايه هللا إنزاؿ فعلق ا٤بعُب ٨بتلف لكنو اللفظ
 فكاف اب٢بق أبنو للناس بلوغو أم القرآف نزكؿ كعلق كذب، كال فيو ريب ال الذم
 الناس صبلح قواـ بو الذم ا٢بق على مشتمبلن  أم الباطل مقابل الثا٘ب ا٢بق معُب

 كالباء ا٤بقاـ من ا٤بعركؼ القرآف إٔب عائدة الغيبة كضمائر كاآلخرة، الدنيا ُب كفوزىم
 الظرفية تشبو كا٤بصاحبة كا٥بدل، ا٢بق على مشتمل ألنو للمصاحبة ا٤بوضعْب ُب

 اجملركر كتقدٙبلؤلكؿ  أتكيد ٦برد الثا٘ب لكاف اآلية ُب الباءين معُب اختبلؼ كلوال
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 أك األكلْب أساطّب أنو ادعوا الذين ا٤بنكرين على ردان  للقصر عاملو على ا٤بوضعْب ُب
 تزكؿ ال أشياء على مشتملاب١بملة فإف القرآف الكرٙب ك ذلك  ٫بو أك مبْب سحر
كشواىد  التوحيد دالئلالصانع كأصوؿ الشرائع ك إثبات  على مشتمل ألنو كذلك
 ا٤باضْب أخبار  كعلىكالوعد كالوعيد  كا١بنة كالنار كالنشر ا٢بشرعلى ك  التفريد

 ٙبريف عن ٕبفظو هللا تكفل كقد كالنبوءات الغيوب أخبار كعلى األكلْب كقصص
كما " ة...كٝبلالوجوه كل من حقان  الكتاب ىذا فكاف ا١باىلْب كتبديل الزائغْب

 "فرقناه كقرآانن " كٝبلة "أنزلناه كاب٢بق" ٝبلة بْب معَبضة ا"أرسلناؾ إال مبشرا كنذير 
اآلم  انتظاـ سياؽ يقتضيوالثانية على بلوغو ٥بم مفرقان كما  ملةكعلق النزكؿ ُب ا١ب

إثر ٙبقيق حقيقة القرآف العظيم ا١بليل الذم نزؿ متفرقان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلتحقيق حقية رسالتو 
كالوقوؼ على ليجمعو على الناس على ترتيل كتؤدة شيئان بعد شيء لتكوف اإلحاطة 

كللرد على الطاعنْب ا٤بائلْب عن حقيتو كصدقو تعنتان كعنادان  دقائقو كحقائقو أسهل
القرآف ٝبلة كاحدة كذلك كقاؿ الذين كفركا لوال نزؿ عليو ﴿كما قاؿ سبحانو 

 حكي كما سنة كعشرين ثبلث ُب مفرقان  نزؿ كقد ﴾لنثبت بو فؤادؾ كرتلناه ترتيبل
 عز قاؿ كما كلمة كل ُب بل آية كل ُب الًثقل يعلم سبحانو ألنو عباس ابن عن

  .كلذلك ٠بيٌي التشريع تكليفان  ﴾ثقيبل قوال عليك سنلقي إان﴿ كجل

ا٣بطاب للمشركْب الذين ٓب يؤمنوا ٗبا نزؿ من القرآف،  ﴾قل آمنوا بو أك ال تؤمنوا﴿
كىو كناية عن اإلعراض عنهم كاحتقارىم كقلة ا٤بباالة هبم، كُب اآلية إخبار ٗبغٌيب 

إف الذين أكتوا العلم من قبلو إذا يتلى ﴿يؤمن بو الذين أكتوا العلم من قبل نزكلو 
 معهود ا٤بقاـ من علـوم مضاؼ حذؼ على كالكبلـ ﴾عليهم ٱبركف لؤلذقاف سجدا

سبحاف ربنا إف كاف ﴿ قائلْب سجودان  الوجوه على يقعوف عليهم تيلي فإذا ا٢بذؼ،
 الوعد كٙبقيق ٧بالة، ال مفعوالن  ربنا كعد كاف الشأف إف أم ﴾كعد ربنا ٤بفعوال

 جاء ما يفعل كهللا بو، كا٤بوعود ابلوعد التصديق فحصل بو ا٤بوعود ٙبقيق يستلـز
 .ٰبققو أم كعده ُب
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التعبّب عن اسم هللا بلفظ الرب كإضافتو  ﴾قل إف ريب يقذؼ اب٢بق عبلـ الغيوب﴿
إٔب ضمّب ا٤بتكلم لئًلشارة أف ا٢بق ُب جانبو كأنو أتييد من ربو فإف الرب ينصر 

قل جاء ا٢بق كما يبدئ الباطل كما ﴿مربوبو كيؤيده، كلذلك حسن التعقيب بقولو 
سبلـ كزكاؿ كُب ىذا أتكيد ٤با سبق فإف ا٢بق قد جاء بنزكؿ القرآف كدعوة اإلً  ﴾يعيد

 .الشرؾ كدكلة ا٤بشركْب

٤با ذكر ا٢بق أف دأهبم  ﴾ا٤بهاد كبئس جهنم إٔب كٙبشركف ستغلبوف كفركا للذين قل﴿
ابلتنبيو  ُب الكفر كالنفاؽ كدأب آؿ فرعوف كمن قبلهم من ا٤بستخلفْب، أردؼ ذلك

 ُب كجيء ا١بباؿ، صم لو ستندؾ اإلسبلـ أمر كأف زكاؿ إٔب صائر أمرىم أفعلى 
 كالتذكّب ا٤بوعظة ٤بزيد إطناب مقاـ ا٤بقاـ ألف كأبلغها عبارة أبطنب التهديد ىذا

 ُب ٝبىعىهم ستمائة، كاحد يـو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ منهم قىتل الذين أسبلفهم بوصف
 فيها، كرميهم حفّبة ٕبفر كأمر أعناقهم بضرب السياؼ كأمر قينقاع بِب سوؽ
 ابلياء كقيرئ غالبكم، هللا فإف لشركائكم ك٦بالبتكم حصونكم ٗبنعة تغَبكا ال3 كا٤بعُب

كا٤بعُب قل ٥بم سييغلبوف أم شركاؤكم كٰبشركف إٔب جهنم  ﴾كٰبشركف سيغلبوف﴿
 الصا٢بات كعملوا آمنوا الذين إال خسر، لفي اإلنساف إف كالعصر،﴿ معكم.
 عن كريكم! القرآف علـو ٝبيع السورة ىذه مشلت ﴾ابلصرب كتواصوا اب٢بق كتواصوا
 إٔب ينزؿ ٓب كلو لوسعتهم، السورة ىذه الناس تدبر لو3 قاؿ أنو الشافعي اإلماـ
 الفوز. سبب مكمل جعلو هللا أف الصرب ٗبزية كحسبك. لكفتهم ىي إال الناس

فنفعها إٲباهنا إال قـو يونس ٤با آمنوا كشفنا عنهم عذاب فلوال كانت قرية آمنت ﴿
سورة يونس انفردت بذكر خصوصية  ﴾ا٣بزم ُب ا٢بياة الدنيا كمتعناىم إٔب حْب

لقـو يونس أهنم آمنوا بعد أف توعدىم رسو٥بم بنزكؿ العذاب، كقد كردت اآلية بعد 
ئح، فإف يونس بن الكبلـ على فرعوف كبِب إسرائيل، ككجو التشابو بْب القصتْب ال

قوب ككانت بعثتو بعد موسى مٌب من أنبياء بِب إسرائيل من كلد بنيامْب بن يع
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قركف، أرسلو هللا إٔب أىل نينول ككانت مدينة عظيمة من ببلد اآلشوريْب  بضعةب
كإف يونس ٤بن ﴿ككاف هبا أسرل بِب إسرائيل ككانوا زىاء مائة ألف كما حكى تعأب 

ا٤برسلْب، إذ أبق إٔب الفلك ا٤بشحوف، فساىم فكاف من ا٤بدحضْب، فالتقمو ا٢بوت 
كىو مليم، فلوال أنو كاف من ا٤بسبحْب، للبث ُب بطنو إٔب يـو يبعثوف، فنبذانه 
ابلعراء كىو سقيم، كأنبتنا عليو شجرة من يقطْب، كأرسلناه إٔب مائة ألف أك 

كقد شبهت حالة خركجو من البلد الذم كلفو  ﴾إٔب حْبيزيدكف، فآمنوا فمتعناىم 
ربو فيو ابلرسالة تباعدان من كلفة ربو إبابؽ العبد من سيده الذم كلفو 
عمبلن...كظاىر ترتيب ذكر اإلرساؿ بعد اإل٪باء من ا٢بوت أنو إعادة إلرسالو، 

ٍب صار قوؿ الرب إٔب يونس »كىذا ىو مقتضى ما كقع ُب اإلصحاح الثالث3 
كُب سفر األنبياء3 « ية3 قم اذىب إٔب نينول كاند ٥با ا٤بناداة الٍب أان مكلمك هبااثن
كالظاىر أف يونس بيعث إٔب مىلك نينول « كأتى الكبلـ الرب إليو ا٤برة الثانية»

ابلدعوة إٔب توحيد الربوبية كٚبليص بِب إسرائيل كما بيعث موسى عليو السبلـ إٔب 
قٌدرين 

ي
أك ﴿ ٗبائة ألف ىم اليهود، كأف ا٤بعطوفْب بقولوفرعوف، فيحتمل أف ا٤ب

ىم ا٤بًلك كملؤه، كبذلك يتضح التشابو بْب دعوة موسى كيونس كإٔب  ﴾يزيدكف
ُب ا٢بديث الذم ركاه اإلماـ مسلم عن ابن عباس أف رسوؿ هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذلك أشار 

فقالوا3 ىذا كادم األزرؽ، قاؿ3 « د ىذا؟أم كا»مر بوادم األزرؽ فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ٍب  «كأ٘ب أنظر إٔب موسى عليو السبلـ ىابطان من الثنية كلو جؤار إٔب هللا ابلتلبية»

كأ٘ب أنظر »قالوا3 ثنية ىرشى، قاؿ3  «أم ثنية ىذه؟»أتى على ثنية ىرشى فقاؿ3 
خطاـ إٔب يونس بن مٌب عليو السبلـ على انقة ٞبراء جعدة عليو جبة من صوؼ، 

ال تفضلوا بْب أنبياء هللا، »كُب ركاية من حديث أيب ىريرة3 « ة كىو يليبلبى انقتو خي 
فإنو ينفخ ُب الصور فيصعق من ُب السماكات كمن ُب األرض إال من شاء هللا، 
قاؿ3 ٍب ينفخ فيو أخرل فأكوف أكؿ من بعث أك ُب أكؿ من بعث فإذا موسى عليو 

سب بصعقتو يـو الطور أك بعث قبلي، كال السبلـ آخذ ابلعرش فبل أدرم أحو 
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كإ٭با خص يونس عليو  «أقوؿ3 إف أحدان أفضل من يونس بن مٌب عليو السبلـ
السبلـ ابلذكر من بْب الرسل ٤با قص هللا عليو ُب كتابو من أمره كتوليو عن قومو 
كضجرتو عن تثبطهم ُب اإلجابة كقلة االحتماؿ عنهم كاالحتفاؿ هبم حْب راموا 

أف يقوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد هنى  ﴾كال تكن كصاحب ا٢بوت﴿ل فقاؿ عز من قائل التنص
أحد أنو أفضل من يونس بن مٌب زجران عن توىم حط مرتبتو ٤با ُب ىذه اآلية، 
كريكم أنو أقاـ ُب قومو يدعوىم إٔب هللا ثبلاثن كثبلثْب سنة فلم يؤمن بو إال رجبلف! 

صلى هللا عليو  ُب قوؿ النيبتابو "الدعاء ا٤بأثور كآدابو" كذكر اإلماـ الطرطوشي ُب ك
ال تظنوا أ٘ب ٤با عيرًج يب علٌوان  معناه3 «تفضلو٘ب على يونس بن مٌبال »3 كآلو كسلم

فعلوت من ٠باء إٔب ٠باء حٌب كصلت إٔب سدرة ا٤بنتهى ٍب صرت إٔب حجاب من 
دمحم! كما منا إال لو  الذىب فتخلف جربيل عليو السبلـ فقلت3 إٔب أين؟ فقاؿ3 اي

مقاـ معلـو إف ىذا منتهى ا٣ببلئق كإ٭با أذف ٕب ُب الدنو من ا٢بجاب الحَبامك 
كٓب أزؿ كذلك من حجاب إٔب حجاب حٌب جاكز٘ب سبعْب حجاابن  ،لككإلجبل

فبل غلظ كل حجاب مسّبة ٟبس مائة عاـ ٍب احتملِب حٌب كصل يب إٔب العرش 
أ٘ب ُب ىذه ا٢باؿ أقرب إٔب هللا سبحانو من يونس بن مٌب حْب التقمو ا٢بوت تظنوا 

النهي كاب١بملة فإف  ػ.سيفبلن فسفبلن حٌب انتهى بو إٔب قرار األرضْب. اىفذىب بو 
تلك الرسل ﴿عن التفضيل بْب األنبياء ُب أصل النبوة ال ُب درجاهتا فقد قاؿ تعأب 

للتعقيب العرُب ألف يونس ٤با  ﴾فآمنوا﴿كالفاء ُب قولو  ﴾فضلنا بعضهم على بعض
أرسل إليهم كدعاىم امتنعوا ُب أكؿ األمر كتعنتوا فلم يصرب على تعنتهم كخرج من 
بْب أظهرىم كأخربىم بوعيد ىبلكهم فلما أغامت السماء كرأكا أسباب ا٥ببلؾ 
خافوا كعٌجوا حٌب قاـ ملك نينول عن كرسيو كخلع شركاءه كألقى رداءه كلبس 

اس ابإلٲباف، كٓب يكن العذاب ابشرىم كاتصل هبم كما ابشر فرعوف مسحان كأمر الن
بل كاف قد دان منهم كانعقد سببو عليهم، فكانوا كا٤بريض الذم ٱباؼ ا٤بوت 
كيرجو العافية فأما الذم يباشره العذاب فبل ينفعو إٲباف. ككاف يهود بِب إسرائيل قد 
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سَبقاؽ كا٫برفوا عن شريعتهم، كافقوا ا١ببارين كرضوا ابلذؿ كالقهر كا٣بصاصة كاال
قومو كشارؼ قلبو من االرتياح ٗبحبوبيتو عند ربو حٌب  ذىب يونس مغاضبان  ٤بٌاك 

أخذه ذلك الستحالة صدمة القدر بشأنو أراد سبحانو إرشاد ٮبتو ابلرجوع إليو مع 
 كثقلت كخيف غرقها عليها حرفهاؿ الب فينةركب سف التحقق ُب ا٤بقاـ األكؿ

 ر كالتقمو حوت عظيمف يونس ٩بن خاب ُب القرعة فرمي ُب البحفاقَبعوا فكا
ميسبًٌحان منٌزًىان ضريعان فجيعان مغموران  مهد احملبوبية ٩بحوان عن شهود رتبتهال ُب فناد

ُب الظلمات الٍب تراكمت عليو كانجى بسٌر الوحدة اإل٥بية ا٤بتجلية على صفحات 
 شجرطرحو بساحل ال ك  ابلنجاة هللا عليو تفضلكصحائف ا٤بكوانت ف الكائنات

كأنبت عليو شجرة فيها ٝبيع ما ٰبتاجو من طعاـ كشراب كلباس  باتكال ن فيو
فاصرب ٢بكم ﴿ كًظلو كأرسلو اثنيان إٔب قومو ليقيم فيهم شريعتو...كُب تفصيل النظم

، لوال أف تداركو نعمة من  ربك كال تكن كصاحب ا٢بوت إذ اندل كىو مكظـو
 ﴾كىو مكظـو﴿٧بذكفان دؿ عليو قولو  ﴾لوال﴿و أف يكوف جواب كجو بديع كى ﴾ربو

كالكظم3 ا٢ببس، فتلك ا٢بالة إذا استمرت ٓب ٰبصل نبذه ابلعراء، كيكوف الشرط 
أم لوال أف تداركو نعمة من ربو لبقي  ﴾إذ اندل كىو مكظـو﴿الحقان ١بملة  ﴾لوال﴿بػ

ألف بقيهما ُب قعر البحر ٧ببوسان ُب بطن ا٢بوت كٲبيت هللا ا٢بوت حْب ابتبلعو كي
فلوال أنو كاف من ا٤بسبحْب للبث ﴿كىو معُب قولو أجساد األنبياء  هللا تعأب حفظ

استئنافان بيانيان  ﴾لنبذ ابلعراء كىو مذمـو﴿كتكوف ٝبلة  ﴾ُب بطنو إٔب يـو يبعثوف
كالبلـ فيها الـ القسم للتحقيق ألنو  ﴾لوال﴿انشئان عن اإلٝباؿ ا٢باصل من موقع 

فنبذانه ﴿خارؽ للعادة كا٤بعُب3 لقد نبذ ابلعراء كىو معيوب فيكوف ُب معُب قولو 
 فإف السقم عيب. ﴾ابلعراء كىو سقيم
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وقلنا من  الفصل السادس:
بعده لبني إسرائيل اسكنوا 

 األرض
أغرقو ستخفاؼ كالتهييج كالقتل أف يستفز بِب إسرائيل ابلتخويف كاال ٤با أراد فرعوف

كقلنا من بعده لبِب ﴿ كاستخلف بعده بِب إسرائيلمن معو ٝبيعان أغرؽ ك  هللا تعأب
كىو ما صرح بو ُب اآلية  ،اسكنوا األرض خلفاء فيها أم ﴾إسرائيل اسكنوا األرض

ككاف مقر  ﴾عسى ربكم أف يهلك عدككم كيستخلفكم ُب األرضقاؿ ﴿األخرل 
رض ا٤بقدسة ٍب ٙبولوا قبيل البعثة بنحو ثبلٜبائة عاـ إٔب جزيرة خبلفتهم ُب األ

 الثبلثة فنقض كقريظة كالنضّب قينقاع 3قبائل ثبلث صاركا أف إٔب أمرىم آؿك العرب، 
 نساءىم كسىب قريظة كاستأصل دايرىم خبلؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فجاس طائفة بعد طائفة العهد

 ، ٍب ٙبقق كعد الكرة ٗبجيئهم إٔب جزيرة العربكقينقاع النضّب إبجبلء كأمر كذراريهم
ت كقد جاء ملنصرهت اٙبدت الٍب األمم من شٌب أخبلط من عظيم ٔبمع ٩بدكدين

كقولو عليو الصبلة كالسبلـ3   زيرة العربالنصوص النبوية أبحكاـ خاصة ٔب
كالٍب تدٌؿ على قياـ دكلة لبِب إسرائيل  «أخرجوا اليهود كالنصارل من جزيرة العرب»

ُب جزيرة العرب، كال ٲبكن ٚبصيص جزيرة العرب إال على كجو قياـ دكلة ٙبكم 
األرض، كما ال ٲبكن أف يكوف اإلخراج ٧بصوران ُب بقعة كاحدة من داير ا٤بسلمْب 

 ك٤با كاف القـو ال يؤمنوف ابليـو اآلخر كما أخرب. بلفة كا٢بكمإال على كجو ا٣ب
 جاء فإذا﴿عنهم العليم ا٢بكيم ُب مواضع عديدة من القرآف الكرٙب، قاؿ عاطفان 

 كعد كىي الساعة جاءت فإذا3 قاؿ اإلماـ الطربم ﴾لفيفا بكم جئنا اآلخرة كعد
 أم لفيفان  القيامة موقف إٔب قبوركم من حشرانكم3 يقوؿ لفيفا بكم جئنا اآلخرة

 قبيلتو إٔب منكم أحد ينحاز كال تتعارفوف ال بعض على بعضكم التف قد ٨بتلطْب
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 ككذلك ا١بميع فاختلط ببعض بعضها ضربت إذا ا١بيوش لففت3 قولك من وكحيٌ 
 بكم جئنا كا٤بعُب. كقاؿ اإلماـ الفخر الرازم3 بو فلي  فقد بشيء خلط شيء كل
 . كقاؿكالفاجر كالرب كالكافر ا٤بسلم ا٣بلق ٝبيع يعِب أخبلطان  احملشر إٔب قبوركم من

 من أم "لفيفا بكم جئنا" القيامة أم "اآلخرة كعد جاء فإذااإلماـ القرطيب3 "
 ينحاز كال يتعارفوف ال ابلكافر ا٤بؤمن اختلط قد موضع كل من ٨بتلطْب قبوركم
 جهات من ٝبيعان  بكم جئنا3 كقتادة عباس ابن كقاؿ. وكحيًٌ  قبيلتو إٔب منكم أحد
 القـو جاء3 يقاؿ شٌب قبائل من الناس من اجتمع ما كاللفيف3 ا١بوىرم قاؿ. شٌب

 كىو كاحد لو كليس ٝبع اللفيف3 األصمعي قاؿ .كأخبلطهم أم كلفيفهم بلفهم
 ٨بتلطْبا٤بنتشر  كا١براد القبور من ا٢بشر كقت ٱبرجوف أهنم3 كا٤بعُب. ا١بميع ثلمً 
 بِب كإبعبلـ اترة ٩بكن كل على القدرة إبثبات ا٢بشر أمر ثبت ك٤با. يتعارفوف ال

أئذا كنا ﴿ال يؤمنوف ابهلل كال ابليـو اآلخر القائلْب بلساف ا٢باؿ  الذين إسرائيل
حق  بذلك ا٤بخرب القرآف ىذا أف ثبت ﴾عظامان كرفااتن أئنا ٤ببعوثوف خلقان جديدا

 على لتقرأه فرقناه كقرآان كنذيرا، مبشرا إال أرسلناؾ  كما كاب٢بق أنزلناه كاب٢بق نزؿ ﴿
 من العلم أكتوا الذين إف تؤمنوا ال أك بو آمنوا قل تنزيبل، كنزلناه مكث على الناس

 ربنا كعد كاف إف ربنا سبحاف كيقولوف سجدا، لؤلذقاف ٱبركف عليهم يتلى إذا قبلو
 إليك أنزؿ الذم العلم أكتوا الذين كيرل﴿ عز كجلقولو يشاكل ىذه اآلية ك  ﴾٤بفعوال

 ندلكم ىل كفركا الذين كقاؿ ،ا٢بميد العزيز صراط إٔب كيهدم ا٢بق ىو ربك من
كيتضمن قولو تعأب  ﴾جديد خلق لفي إنكم ٩بزؽ كل مزقتم إذا ينبئكم رجل على

ُب ما كعد هللا بو عباده ابلنصر  ﴾٤بفعوال ربنا كعد كاف إف ربنا سبحاف كيقولوف﴿
عبادا فإذا جاء كعد أكالٮبا بعثنا عليكم ﴿قولو ُب ُب مطلع السورة  الدنيا كما جاء

فإذا جاء كعد ﴿ كقولو ﴾لنا أكٕب أبس شديد فجاسوا خبلؿ الداير ككاف كعدا مفعوال
مرة كليتربكا ما علوا  اآلخرة ليسوءكا كجوىكم كليدخلوا ا٤بسجد كما دخلوه أكؿ
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إان لننصر رسلنا كالذين آمنوا ُب ا٢بياة الدنيا كيـو ﴿ ك٫بو ىذا قولو عز كجل ﴾تتبّبا
 .﴾يقـو األشهاد
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  السابع: المبحث
 موضع المؤمن 
 في هذا الصراع
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عظم الخالق  الفصل األول:
 وحال الشركاء

أم ذلكم  ﴾ذلكم هللا ربكم لو ا٤بلك كالذين تدعوف من دكنو ما ٲبلكوف من قطمّب﴿
الذم أرسل الرايح ابلسحاب، كأحيا األرض بعد موهتا، كخلقكم من تراب، 

كما ييعٌمر من معٌمر  ،كما تضعكجعلكم أزكاجا، كأحاط علمو ما ٙبمل من أنثى 
كما ينقص من عمره، كمرج البحرين، كأكِب الليل ُب النهار كالنهار ُب الليل، كسخر 

كقد أعقب سبحانو بتقرير  هللا الذم ٙبق لو الربوبيةالشمس كالقمر...ذلكم ىو 
الربوبية كبطبلف الشركاء كخسراف عاقبة الشرؾ يـو القيامة ُب ظل تلك ا٤بشاىد 
ا٤بتنوعة العميقة الداللة القوية السلطاف، كاسم اإًلشارة موجو إٔب من جرت عليو 

فكاف ا٠بو حرايٌن  ﴾كهللا الذم أرسل الرايح﴿الصفات كاألخبار السابقة من قولو 
إليو بعد إجراء تلك الصفات إذ بذكرىا يتميز عند السامعْب أكمل ٛبييز  ابإًلشارة

حٌب كأنو مشاىد ألبصارىم مع ما ُب اسم اإًلشارة من البعد ا٤بستعمل كناية عن 
تعظيم ا٤بشار إليو، كمع ما يقتضيو إيراد اسم اإًلشارة عقب أكصاؼ كثّبة من التنبيو 

أجل تلك الصفات فأخرب عنو أبنو  على أنو حقيق ٗبا سّبد بعد اإًلشارة من
صاحب االسم ا٤بختص بو الذم ال ٯبهلونو، كأخرب عنو أبنو منفرد ابلربوبية بعد أف 
سجل عليهم ما ال قبل ٥بم إبنكاره من أنو الذم خلقهم خلقان من بعد خلق، كقدر 

 ا٤بشاىد كىذه ،آجا٥بم كأكجد ما ىو أعظم منهم من األحواؿ السماكية كاألرضية
 كقد بشهواتو ا٥بم مستغرؽ كىو العقل غريزة فيو تبدك ٍب الصبا ُب اإلنساف هايدرك
 إذا كلذلك األنس بطوؿ قلبو عن كقعها فسقط كألفها ك٧بسوساتو ٗبدركاتو أنس
 اب٤بعرفة لسانو انطلق للعادة خارقان  تعأب هللا أفعاؿ من فعبلن  الفجأة سبيل على رأل
 ٰبس ال قاطعة شواىد كىي كالنهار الليل الوقت طوؿ يرل كىو! هللا سبحاف فقاؿ

 االستضاءة سبيل عليو سدت الٍب شهواتو ُب كانغماسو هبا األنس لطوؿ بشهادهتا
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 الربوبية معرفة طلبهم ُب فالناس الواسعة، ٕبارىا ُب كالسباحة ا٤بعرفة أبنوار
 3قيل كلذلك! يطلبها كىو دابتو راكبان  كاف إذا ا٤بثل بو يضرب الذم كا٤بدىوش

 القمرا يعرؼ ال أكػػػػػػمو على إال...  أحد على ٚبفى فما ظهرتى  فقد

 سَبا قد ابلعرؼ من ييعرؼ فكيف...  ٧بتجبا أظهرتى  ٗبا بطنتى  لكن

لك هلل ال لغّبه، كأما ميلك ا٤بلوؾ فهو لنقصو كتعر ضو للزكاؿ  ﴾لو ا٤بلك﴿كقولو 
ي
أم ا٤ب

لك أم قصر 
ي
ٗبنزلة العدـ، كتقدٙب اجملركر إًلفادة ا٢بصر االدعائي بتخصيصو اب٤ب

لك عليو سبحانو فبل ميلك لغّبه كىو قصر ادعائي إًلبطاؿ 
ي
تعلق الـ االستحقاؽ اب٤ب

ٗبا لغّب هللا من ميلك لنقصو كعدـ خلٌوه  ادعاء ا٤بشركْب مبِب على عدـ االعتداد
لك ا٤بطلق الد

ي
اخل ُب سلطانو كل عن ا٢باجة إٔب غّبه، ٖببلؼ ميلكو تعأب فهو ا٤ب

أم مىًلكهم ا٢بق الذم لو  ﴾ملك الناس﴿تعأب  ينبئ عنو قولوذم ميلك كما 
يسبح هلل ما ُب السماكات كما ُب األرض ﴿كقاؿ سبحانو  السلطاف األعظم عليهم،

كفػيرٌع على  «؟ٍب يقوؿ أان ا٤بلك أين ملوؾ األرض»كُب حديث القيامة3  ﴾لو ا٤بلك
ىذا التقرير بنفي ملكية الشركاء كلو شيئان حقّبان كىو ا٤بمثل ابلقطمّب أم3 القشرة 

 ﴾أال لو ا٣بلق كاألمر تبارؾ هللا رب العا٤بْب﴿ عز كجل  شىٌق النواة، ك٫بوه قولوالٍب ُب
لك، 

ي
على هللا قصر إضاُب للرٌد على ا٤بشركْب  ذلك كا٤براد3 قصرأم لو اإلٯباد كا٤ب

لك، 
ي
 ا٤بعُب حيث من ىذا يشاكل  ك٩باأنو ليس ٥بم كال آل٥بتهم شيء من ا٣بلق كا٤ب

أم  ﴾قىدىرى ﴿كقيرئ ابلتخفيف  ﴾الذم خلق فسول، كالذم قدر فهدل﴿ تعأب قولو
ٕبرؼ التنبيو لتعي  ﴾أال لو ا٣بلق كاألمر﴿ا١بملة  مىلىكى فهدل إٔب توحيده، كافتتحت

لك. كُب ا٢بديث 
ي
النفوس ىذا الكبلـ ا١بامع، كالبلـ ا١بارة لضمّب ا١ببللة الـ ا٤ب

 كٓب هللا كاف»3 البخارم اإلماـ صحيح كُب «ال مىًلك إال هللا»عند اإلماـ مسلم3 
 الذكر ُب ككتب كاألرض السموات خلق ٍب ا٤باء على عرشو ككاف ،قبلو شيء يكن
 فا٤براد مدخو٥بما حاؿ ٕبسب ا٤بوضعْب ُب" كاف" لفظةقاؿ الطييب3  «شيء كل
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 ا٤براد ليس3 العسقبل٘ب قاؿ. ك العدـ بعد ا٢بدكث كابلثا٘ب كالقدـ، األزلية ابألكؿ
كقيل3 ذلك ا٤باء ىو القلم.  .هللا شاء كما العرش ٙبت ما ىو بل البحر ماء اب٤باء

 أحد فإنو ا٤بعركؼ ا٤باء غّب ا٢بياة عناصر ٝبيع على ا٤بشتمل ا٤باء ىو كقيل3
كقد بْبَّ تعأب ابلربىاف القاطع كالدليل الساطع كماؿ ميلكو كأعلن عظمتو . العناصر

بديع السماكات ﴿ُب ربوبيتو ككربايءه ُب ألوىيتو كنزَّه نفسو ٗبجمع التنزيو فقاؿ 
كخلق كل شيء كىو بكل شيء كاألرض أٗب يكوف لو كلد كٓب تكن لو صاحبة 

أم ذلكم ا٤بتصف  ﴾عليم، ذلكم هللا ربكم ال إلو إال ىو خالق كل شيء فاعبدكه
ابلقدرة التامة كالعلم الشامل كا٤بنزه عن الصاحبة كالولد ىو هللا الذم ٙبٌق لو الربوبية 
كاإل٥بية ألنو ال خالق للخلق سواه، كذلك اثبت ابلشواىد الربىانية كا٤بشاىد 

انية كلذلك ترل أنو تعأب كثّبان ما أيٌب ٗبشاىد آايت قدرتو كحكمتو كعلمو ٍب العي
كثّبان ما أيٌب آبايت هللا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأيٌب ابلشهادة لو ابلوحدانية، ككذلك ترل أف النيب 

ا٤بشهودة الٍب ٯبريها هللا على يده ٍب أيٌب ابلشهادتْب، كمن ذلك ما جاء ُب 
نفدت أزكاد أصحابو كأملقوا فجمع ما بقي منها كدعا كبرَّؾ عليها  ا٤بٌ الصحيحْب 

كاإلتياف ابسم «. أشهد أف ال إلو إال هللا كأ٘ب رسوؿ هللا»حٌب ملؤكىا ٍب قاؿ3 
لتمييزه أكمل ٛبييز ألف ا٤بشركْب امَبكا ُب الربوبية كاإل٥بية كضلوا  ﴾ذلكم﴿اإلشارة 

فيهما ضبلالن بعيدان فكانوا أحرايء ابإليقاظ بطريق اسم اإلشارة كللتنبيو على أف 
ا٤بشار إليو حقيق ٗبا سيذكر بعد اسم اإلشارة من حيث إنو اتصف بتلك 

كمالك أمرىا كمدبر شؤكهنا األكصاؼ الٍب أشّب إليو من أجلها فإف خالق العوآب 
مستحق للعبادة الحتياج الكل إليو االحتياج ا٤بطلق كغناه عنهم الغُب ا٤بطلق كما 

 على كدؿ ابألحد عليها دؿ الوحدة اإل٥بية اقتضت ك٤با ﴾هللا الصمد﴿ُب اآلية 
 الوجود كجوب3 ا٤بعنيْب من ٥با ٤با ابلصمدية معان  كالواحدة اإل٥بية معُب ٙبقيق

 فهو سبحانو كجوده يشبو ال كجودان  موجود كل على كجود لكل ا٤بفيضة كالسيادة
ا٤بصمود كحده ُب الرغائب، ا٤بستعاف بو عند ا٤بصائب، ا٤بقصود كحده اب٢باجات، 
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اجمليب كحده ألصحاب ا٢باجات، يسألو من ُب السماكات كاألرض، ٓب يىستغن 
عنو شيء كىو غِب عن كل شيء، العآبى كلو صامد إليو قاصده فقّبه إليو ُب كل 

كلو كل ﴿شيء، كإٔب الصمدانية ينتهي التوجو كىو اإلقباؿ ابلكلية. كقاؿ تعأب 
ذلكم هللا ربكم خالق كل ﴿حانو أم ًملكان كخىلقان، كدليل ا٣بىلق قولو سب ﴾شيء

كٓب يكن لو شريك ُب ا٤بلك كخلق  ﴿كقاؿ تعأب  ﴾شيء ال إلو إال ىو فأٗب تؤفكوف
كإذا أضيف إليو كلية األشياء فما دكهنا مندرجة ٙبت ميلكو من ابب  ﴾كل شيء

كالذين ﴿أكٔب...كحيث أيجرم على الشركاء موصوؿ العاقل كضمائر العقبلء 
كهللا  العقبلءفقد تعْب أف ا٤بقصود شركاؤىم  ﴾كفركف بشرككمي﴿إٔب قولو  ﴾تدعوف

، كىذه السورة أقرب ما تكوف إٔب نسق سورة الرعد فهي ٘بوؿ ُب كتاب أعلم
الكوف ا٤بفتوح للبحث عن أم أثر للشركاء الذين يدعوهنم من دكف هللا، كُب حنااي 

صدار صفة الرسالة السورة تنويو بشأف العلماء...كتصدير السورة بذكر ا٤ببلئكة كإ
ما يفتح هللا للناس من ﴿عليهم كأحواؿ التشكل الذم يتشكلوف بو؛ توطئة لقولو 

كالفتح3  ﴾رٞبة فبل ٩بسك ٥با كما ٲبسك فبل مرسل لو من بعده كىو العزيز ا٢بكيم
استعارة ٛبثيلية إًلعطاء العلم كا٢بكم إذ ىو من النفائس الٍب تشبو ا٤بدخرات 

حالة إعطاء هللا العلم كا٢بكم شبيهة ٕبالة فتح ا٣بزائن للعطاء ا٤بتنافس فيها فكانت 
فأشّب إٔب ىذا التمثيل بفعل الفتح، كىو فتح لؤلمة اجملتباة، كإمساؾ عن األمة 
ا٤بلعونة، كاإًلمساؾ ىنا ٦باز عن ا٢ببس كا٤بنع كلذلك قوبل بو الفتح! ٍب ٚبتم ا١بولة 

ئل كاآلايت كلها، كقد عاىدكا هللا مع ا٤بستخلفْب ُب األرض ا٤بكذبْب بتلك الدال
من قبل لئن جاءىم نذير ليكونن أىدل من إحدل األمم ٍب نقضوا ىذا العهد 

عن رفع الضر  عجزىم بيافأتبع ذلك بنفى سبحانو ملكية الشركاء  ٤بٌاكخالفوه...ك 
 ﴾كلو ٠بعوا ما استجابوا لكم إف تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم﴿ أك جلب النفع

  على كجو التبليغ كيتناكؿ األعياف ،ا١بددك كا٣بطاب صاّب لشموؿ ا٤بشركْب القدامى 
كاتل عليهم نبأ إبراىيم، ﴿ك٫بوه قولو تعأب  ،على كجو اإلرشاد األعوافكما يتناكؿ 
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قاؿ ىل إذ قاؿ ألبيو كقومو ما تعبدكف، قالوا نعبد أصناما فنظل ٥با عاكفْب، 
أكينفعونكم أك يضركف، قالوا بل كجدان آابءان كذلك  يسمعونكم إذ تدعوف،

 ربيفعلوف، قاؿ أفرءيتم ما كنتم تعبدكف، أنتم كآابؤكم األقدموف، فإهنم عدك ٕب إال 
كشف حاؿ الشركاء ُب الدنيا كٌمل كشف أمرىم ُب اآلخرة أبهنم   ٤بٌاك  ﴾العا٤بْب

، كزعيم الشركاء ىو الشيطاف كما أشار مطلع ملوؾ األرضيتربؤكف من 
تذييل لتحقيق ىذه األخبار أبف ا٤بخرب هبا  ﴾كال ينبئك مثل خبّب﴿السورة...كقولو 

ىو ا٣ببّب هبا كبغّبىا كال ٱبربؾ أحد مثل ما ٱبربؾ ىو، كعيرٌب بفعل اإًلنباء ألف النبأ 
خىربي فبلف األمرى صفة مشبهة مشتقة من  ﴾خبّب﴿ىو ا٣برب عن حدث خطّب مهٌم، ك

إذا علمو علمان ال شك فيو، كا٤براد جنس ا٣ببّب، فلما أرسل ىذا القوؿ مثبلن ككاف 
شأف األمثاؿ أف تكوف موجزة صيغ على أسلوب اإًلٯباز فحذؼ منو متعلق فعل 
يػينػىبًٌئ كمتعلق كصف خبّب، كٓب يذكر كجو ا٤بماثلة لعلمو من ا٤بقاـ، كجعل خبّب 

بو خبّب معْبَّ كىو ا٤بتكلم فكاف حقو التعريف فعدؿ إٔب تنكّبه نكرة مع أف ا٤براد 
مثلي أل٘ب لقصد التعميم ُب سياؽ النفي، كا٤بعُب3 كال يوجد أحد ينبئك هبذا ا٣برب 

تيو  كهللا تعأب أعلم. خىربى

فبل تك ُب مرية ٩با يعبد ىؤالء ما يعبدكف إال كما يعبد آابؤىم من قبل كإان ﴿
 كبرىاف حجة على أهنم الذىن ُب يقع قد كاف ٤با ﴾منقوص٤بوفوىم نصيبهم غّب 

 ٍب ٗبثلهم اقتدكا ضبلؿ أهنم "قبل من آابؤىم يعبد كما إال يعبدكف ما" بقولو فأابف
 كرٗبا منهجهم من يقْب كعلى قو٥بم من طمأنينة ُب أهنم ا٤بتوىم يتوىم قد كاف ٤با

 ٤بوفوىم كإان" بقولو ذلك من احَبز الدنيا ٥بم يبسط أال األليق أف أيضا يتوىم
 سبقت كلمة كلوال فيو فاختلف الكتاب موسى آتينا كلقد ،منقوص غّب نصيبهم

 ُب تك فبل" " كالكبلـ ُب اآليةمريب منو شك لفي هنمكإ بينهم لقضي ربك من
تفريع على قصص األمم الٍب استخلفها هللا ُب األرض فخلعت " ىؤالء يعبد ٩با مرية

كما قاؿ قـو ىود لنبيهم   ُب ا٢بكم كالعبادة قهار، كاٚبذت آ٥بةسلطاف هلل الواحد ال
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عن قولك كما ٫بن لك ٗبؤمنْب، إف  - ُب العبادةأم  -كما ٫بن بتاركي آ٥بتنا ﴿
 ُب كقد حيكي نظّب ذلك ﴾بسوء - ُب ا٢بكمأم  -نقوؿ إال اعَباؾ بعض آ٥بتنا 

يستكربكف، كيقولوف أئنا لتاركوا إهنم كانوا إذا قيل ٥بم ال إلو إال هللا ﴿قولو تعأب 
قالوا أجئتنا ﴿كما ُب اآلية   ا٢بكم كالعبادةُب  أرادكا آ٥بتهم ﴾آ٥بتنا لشاعر ٦بنوف

 كيشاكل ىذه اآلية الكرٲبة ﴾لتأفكنا عن آ٥بتنا فأتنا ٗبا تعدان إف كنت من الصادقْب
 كاد إف ،رسوال هللا بعث الذم أىذا ىزكا إال يتخذكنك إف رأكؾ كإذا﴿قولو تعأب 

 أضل من العذاب يركف حْب يعلموف كسوؼ عليها صربان أف لوال آ٥بتنا عن ليضلنا
 ﴾ما يعبدكف إال كما يعبد آابؤىم من قبل﴿عن عبادة اآلابء اب٤بضارع عرٌب ك  ﴾سبيبل

الشيطاف  للداللة على استمرارىم على تلك العبادة أم3 إال كما اعتاد آابؤىم عبادة
٧بذكؼ تقديره3 من  ، كا٤بضاؼ إليوُب ا٢بكم كالعبادة آ٥بة الذم سوؿ ٥بم اٚباذ

 .قبلهم، تنصيصان على أهنم سلفهم ُب ىذا الضبلؿ

أٓب تر إٔب الذم حاج إبراىيم ُب ربو أف آاته هللا ا٤بلك إذ قاؿ إبراىيم ريب الذم ﴿
ُب االستفهاـ تعجيب من ٧باجة العدك اللعْب  ﴾ٰبيي كٲبيت قاؿ أان أحيي كأميت

الذم ٘بربَّ كادَّعى الربوبية، كزعم أف الربوبية لو من دكف هللا يقتل من شاء كيستحيي 
من شاء! كُب جواب إبراىيم دليل على أف األنبياء عليهم السبلـ بعثوا للدعوة إٔب 

 ا٢بٌجة إذ جعل ٧باجتو توحيد الربوبية، كقد سلك ٭بركذ مع إبراىيم طريق ا٤بغالبة ُب
ُب الربوبية جزاء على أف آاته ربو ا٤بلك! فالعلة هتكمية ٗبعُب أنو كضع احملاجة 
موضع الشكر! كما يقاؿ3 عادا٘ب فبلف أل٘ب أحسنت إليو، كىذا ال يفعلو إال من 
انتكست فطرتو كا٫برفت طبيعتو! كىذا دأب الدجالْب. ركل اإلماـ أٞبد عن 

أال إنو ٓب يكن نيب »فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 خطبنا رسوؿ هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سفينة مؤب رسوؿ هللا
قبلي إال قد حذر الدجاؿ أمتو، ىو أعور عينو اليسرل، بعينو اليمُب ظفرة غليظة، 
مكتوب بْب عينيو كافر، ٱبرج معو كادايف أحدٮبا جنة كاآلخر انر فناره جنة كجنتو 

و ملكاف من ا٤ببلئكة يشبهاف نبيْب من األنبياء لو شئت ٠بيتهما أب٠بائهما انر، مع
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فيقوؿ كأ٠باء آابئهما، كاحد منهما عن ٲبينو كاآلخر عن مشالو كذلك فتنة، 
فيقوؿ لو أحد ا٤بلكْب3 كذبت، ما  الدجاؿ3 ألست بربكم؟ ألست أحيي كأميت؟

معو الناس فيظنوف إ٭با يسمعو أحد من الناس إال صاحبو، فيقوؿ لو3 صدقت، فيس
قصة الذم مر على قرية كىي خاكية على  يءٍب ٘ب «يصدؽ الدجاؿ كذلك فتنة

عركشها كىناؾ تشابو بينها كبْب قصة أصحاب الكهف ُب ا٤بوضوع كالعبارات بل 
ال توجد قصة اثلثة ُب القرآف ُب ا٤بوضوع نفسو، ففي ىذه القصة يلبث الذم مر 

ككاف عزير قد عاد ببِب إسرائيل من سيب . عاـ ائةم -كىو العيزير  -على قرية 
البابليْب إٔب بيت ا٤بقدس قبل ميبلد ا٤بسيح بنحو أربعمائة كٟبسْب عامان، ك٤با بعثو 
هللا ٝبع التوراة كبٌْب لبِب إسرائيل ما طرأ عليها من ٙبريف اليهود ا٤بضلْب فلم 

ا عن ربوبية هللا مبتغْب لسبيلو تناسبهم دعوتو كمكركا بو ٍب ادَّعوا أنو ابن هللا ليصدك 
 كردت الٍب العزير قصة ُب مرار ثبلث ﴾انظر﴿ لفظ كرد كقدتعأب زيغان كاعوجاجان! 

كإذ قاؿ إبراىيم رب ﴿ اآلية كبْب ﴾تر إٔب الذم حاج إبراىيم ُب ربو أٓب﴿ اآلية بْب
إبراىيم كقد لـز  ﴾أر٘ب كيف ٙبيي ا٤بوتى قاؿ أكٓب تؤمن قاؿ بلى كلكن ليطمئن قليب

 أف تظنن كال ،قوموُب ٝبيع مراحل حياتو كجعلها كسيلة حملاججة  تحققسنة ال
 ا٤بقصود بل النظر، ىذا ُب تشاركك البهائم فإف البصر مد ﴾انظر﴿ بقولو ا٤بقصود

كهللا  اليقْب إٔب الشك من للخركج ا٤بطلوبة ا٤بعرفة ٢بصوؿ كالتفكر كالتأمل التدبر
 من كرد ما يستبعد ٜبة كمن الكتاب أىل عن ا٤بتلقي ا٤بقلد ينكره قد كىذا أعلم

يبان على كاآلايت الثبلث جاءت تعق...التفصيل أنكر األصل أنكر كمىن! ا٤ببشرات
 ُب ما لو نـو كال سنة أتخذه ال القيـو ا٢بي ىو إال إلو ال هللا﴿ آية الكرسي

 أيديهم بْب ما يعلم إبذنو إال عنده يشفع الذم ذا من األرض ُب كما السماكات
 السماكات كرسيو كسع شاء ٗبا إال علمو من بشيء ٰبيطوف كال خلفهم كما

 بن معقل عن أٞبد اإلماـ ركل ﴾العظيم العلي كىو حفظهما كدهيؤ  كال كاألرض
 منها آية كل مع نزؿ كذركتو، القرآف سناـ البقرة»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف يسار
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 فوصلت العرش ٙبت من ﴾القيـو ا٢بي ىو إال إلو ال هللا﴿ كاستخرجت ملكان، ٜبانوف
 كإف سناـ، شيء لكل»كركل الَبمذم كغّبه مرفوعان3  «البقرة بسورة فوصلت أك هبا

 كُب «الكرسي آية ىي القرآف، آم سيدة ىي آية كفيها البقرة سورة القرآف سناـ
 آية أعظم كآية الكرسي «القرآف من آية ألف قراءة تعدؿ الكرسي آية قراءة»3 ركاية

 شيء كل كقياـ شيء كل على كقيامو هللا، كحدانية عن بياف كفيها هللا كتاب ُب
 لكل كحفظو شيء، كل على الكاملة كىيمنتو شيء، بكل احمليط علمو كسعة بو،

 ذكم انتقاد كلوال، شأنو جل يهبو ما إال علم كال إبذنو، إال شفاعة ال شيء،
 ال من عقوؿ ٚبرؽ أسراران  ىنا لذكران هللا كبلـ أتمل عن الناس أكثر كبيعد ا١بهالة
 كإف بثٌو ُب رخصة ال كعاء فهنالك عليها، كٕبثو تنقيبو بو ىجم كال إليها اىتدل

 هللا صلوات األنبياء يتكلم كٓب الصديقْب نظر كمطمع الطالبْب مقصد غاية ىو كاف
 أفهاـ بقصور منهم علمان  كاإلٝباؿ التمثيل سبيل على كاإلٲباء ابلرمز إال فيو عليهم
 3 يقوؿ حيث العابدين زين در كهلل االحتماؿ، عن ا٣بلق

 فيفتتنا جهل ذك ا٢بق يرل ال كي...  واىرهػػػػج ميػػػعل نػػػم مػػػألكت يػػػػإن

 كل ُب لو هللا يفتح قد كأكثر مرة مائة إٔب كىكذا كاثلثان  اثنيان  اآلية تبل إذا العآبً  كإف
 فيها يتكلم فبل ابؿ، على تقدمت مرة كل ُب لو ٚبطر ٓب جديدة علومان  تبلكة

 .معترب  لكل كفاية فيها فإف ا٣بًضر، قصة ٚبفى كال األسرار، علـو من لكوهنا

فاستقم كما أمرت كمن اتب معك كال تطغوا إنو ٗبا تعملوف بصّب، كال تركنوا إٔب ﴿
الركوف3  ﴾هللا من أكلياء ٍب ال تنصركف الذين ظلموا فتمسكم النار كما لكم من دكف

ا٤بيل ابلركن أم اب١بانب من ا١بسد كاستعمل ُب ا٤بوافقة بعبلقة القرب، قاؿ ا٢بسن 
فبعد أف هنى  ﴾كال تركنوا﴿ ﴾كال تطغوا﴿البصرم3 جعل هللا الًدين بْب الءىٍين 

وىم عن اجملاىدين عن الطغياف هناىم عن التقارب ًمن ا٤بشركْب لئبٌل يضلوىم كيزلٌ 
 ركل كما منهم فهو بقـو تشبو كمن نفسو، ٪باة عن يبحث كا٤بؤمناإلسبلـ، 
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صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنهما هللا رضي عمر ابن عن السنن ُب داكد أبو اإلماـ
كمن سنن هللا أف النصر ال يكوف  «منهم فهو بقـو تشبو من»3 هللا عليو كآلو كسلم

إال ٕبسن التوكل على هللا كإخبلص النية لو فبل يستحق النصر من تنكر ٥بذه 
 ﴾إف هللا أيمر ابلعدؿ كاإلحساف﴿السنن كركن إٔب أعداء هللا، كىو أتكيل قولو تعأب 

كأراد ابإلحساف اإلخبلص هلل كحده كا٣ببلص من ا٤بشركْب كا٣بلوص من عبلئقهم، 
 فلو كاإلحساف اإلسبلـ بْب برزخ كاإلٲباف ،كىو شرط ُب صحة اإلسبلـ كاإلٲباف معان 

...لقد ا٤بًحساف بو يشهد ما اإلحساف من كلو األجساـ عآب يطلبو ما اإلسبلـ من
كما   «شيبتِب ىود»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىبة ا٤بوقف حٌب قاؿ عرؼ رسولنا عليو الصبلة كالسبلـ ر 
األئمة ا٤بضلْب كمن تبعهم للمجاىد الذم يواجو عند الَبمذم كا٢باكم، كاالستقامة 

 كعليها ا٢بقيقية ا٢بياة مادة هبا الٍب الوحدانيةِب ٙبقيق يع من ا١باىلْب ا٤بقلدين
 يضره فلن ا٤بؤمن استقاـ كإذا كاألخركية  الدنيوية كالكماالت السعادات مدار

 ا٣بشِب ثعلبة أاب سألت3 قاؿ الشعبا٘ب أمية أيب عن داكد أبو ركل قدف غّبه خذالف
 أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها اي﴿ اآلية ىذه ُب تقوؿ كيف ثعلبة أاب اي3 فقلت

 عنها سألتي  ،خبّبان  عنها سألتى  لقد كهللا أما3 قاؿ ﴾اىتديتم إذا ضل من يضركم ال
 شحان  رأيت إذا حٌب ا٤بنكر عن كتناىوا اب٤بعركؼ ائتمركا بل»3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 كدع بنفسك فعليك برأيو رأم ذم كل كإعجاب مؤثرة كدنيا متبعان  كىول مطاعان 
 للعامل ا١بمر، على قبض مثل فيو الصرب الصرب، أايـ كرائكم من فإف العواـ عنك
 هللا رسوؿ اي3 قاؿ غّبه كزاد٘ب «عملو مثل يعملوف رجبلن  ٟبسْب أجر مثل فيهم
 كالنصارل اليهود ُب نزلت كاآلية «منكم ٟبسْب أجر»3 قاؿ منهم؟ ٟبسْب أجر
 نقصنا كجرب األخّب الزمن ُب بنا جاء الذم هلل فا٢بمد الزماف، آخر أتكيلها كإ٭با

 كٓب أكراؽ ُب منقوالن  ككجدانه ابلسند كصلنا فيما كالَبدد الشك كعدـ ابلتصديق
 .كلرسولو هلل كا٤بنة آية، ظهور كال دليبلن  ذلك على نطلب
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الشرك  الفصل الثاني:
 والشركاء

 قل أروني الذين ألحقتم به شركاء!

األرض موقف مرىوب ترجف فيو األكصاؿ  ُبلمستخلفْب ل ا٥بائل ىذا ا٤بوقف
كالتبكيت كيغشاىا الذىوؿ من ا١ببلؿ...موقف يوحي ابإلنكار كالتوبيخ 

! أرك٘ب أعضاء األمم ا٤بتحدة! يب الشركاء الذين أ٢بقتموىم أرك٘بكاالستخفاؼ...
أرك٘ب إايىم...كمن ىم؟ كما قيمتهم؟ كأين قوهتم؟ كأبم شيء استحقوا ىذه 

ا هللا سبحانو ُب خلق ذىرٌة من األرض أـ ٥بم شرؾ ُب الدعول؟ كىل شاركو 
السماكات؟ إنو التحدم ُب موقف فاصل...كماذا ٲبلك الشركاء ا٤بزعوموف من دكف 
هللا؟ كُب أم شيء يتصرفوف تصرؼ ا٤بالك ُب ىذا الكوف العريض؟ كُب ىذا ا٤بوقف 

كضرابت  العسّب الواجف ا٣باشع ٘بيء إيقاعات عنيفة عميقة كفواصل متبلحقة 
كأهنا ا٤بطارؽ، كل كلمة تدمغ اب٢بجة كتصدع ابلربىاف ُب قوة كسلطاف، ُب 
مصطرع ا٢بق كالباطل كُب ىيكل الكوف ا٥بائل كُب أعماؽ النفوس كأغوار القلوب، 

فليسوا بشركاء، كما لو سبحانو من شركاء،  ﴾كبل﴿يعقبها إنكار ُب ردع كأتنيب 
كاألمر ُب اآلية مستعمل  ﴾العزيز ا٢بكيم بل ىو هللا﴿كليس لو على اإلطبلؽ شريك 

ُب التعجيز، كىو تعجيز للمشركْب عن إبداء حجة إلشراكهم، كالتعبّب عن ا٤برئي 
بطريق ا٤بوصولية لتنبيو ا٤بخاطبْب على خطئهم ُب جعلهم إايىم شركاء هلل تعأب كُب 

 ذاتيان  كصفان  إٲباء إٔب أف الشركاء ٓب يكونوا موصوفْب ابإل٥بية ﴾أ٢بقتم﴿جعل الصلة 
 ﴾بو﴿كلكن ا٤بشركْب أ٢بقوىم ابهلل تعأب، فتلك خلعة خلعوىا عليهم، كضمّب  حقان 

 ﴾قل من يرزقكم من السماكات كاألرض قل هللا﴿عائد إٔب اسم ا١ببللة من ٝبلة 
كليس أشد كفران كأعظم جرمان من ىؤالء السفهاء الذين قابلوا النعمة ابلكفر كانزعوا 
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ٍب يـو القيامة ٱبزيهم كيقوؿ أين شركائي ﴿هللا سبحانو ا٢بكم كما حكى سبحانو 
أكردىا سبحانو على اإلضافة إٔب نفسو  ﴾شركائي﴿ككلمة  ﴾الذين كنتم تشاقوف فيهم

ى طريق االستهزاء هبم...كا٤بعُب أنو ُب مشهد يـو حكاية إلضافتهم، ليوٖبهم هبا عل
لك يسأ٥بم سؤاؿ التبكيت 

ي
القيامة يقف ا٤بشركوف موقف ا٣بزم أماـ مالك ا٤ب

الذين كنتم أين شركائي أم  ﴾أين شركائي الذين كنتم تشاقوفى فيهم﴿كالتأنيب 
، كا٤بعُب3 بكسر النوف ﴾تشاقوفً ﴿اجملاىدين؟ كقيرًئ  صموف فيهم ا٤بؤمنْبتيعادكف كٚبا

 ؟.طافتنازعوًف فيهم ا٢بكم كالسلأين شركائي الذين كنتم 

 ٤با سبحانو أنو اعلم ﴾شهيد من منا ما آذانؾ قالوا شركائي أين يناديهم كيـو﴿
 سائبلن  فكأف القيامة، يـو إليو يصل أحد كل جزاء أبف ا٤بتقدمة اآلية ُب ىددىم

؟ ذلك يكوف كمٌب3 قاؿ  اليـو ذلك معرفة إٔب للخلق سبيل ال أنو تعأب فأخرب اليـو
 من ٚبرج ٗبا العلم فكذلك هللا عند إال ليس العلم ىذا أف ككما هللا، إال يعلمو كال

 ُب جاء ما ٫بو على بعلمو، إال تضع كال أنثى من ٙبمل كما أكمامها من ٜبرات
 كقع ٗبا متصل كالكبلـ شركائهم، مع ا٤بشركْب حاؿ ذكر تعأب إنو ٍب لقماف، خاٛبة

 من القرآف استماع عن نفورىم شدة على الداللة من السورة أكؿ ُب بو االبتداء
 قل﴿ كالشركاء الشرؾ من الرباءة كإٔب التوحيد إٔب يدعوىم كاف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  أف أجل
 كيـو﴿ بوعيدىم السورة ذيلت ٍب ﴾كاحد إلو إ٥بكم أ٭با إٕب يوحى مثلكم بشر أان إ٭با

 كتقريع هبم هتكم ذلك كُب ٕب، شركاء أهنم زعمتم الذين أم ﴾شركائي أين يناديهم
 أم سابق إيذاف عن إخبار ال إيذاف إحداث كا٤براد ﴾شهيد من منا ما آذانؾ قالوا﴿

الذين يتناصركف  شركاءىم أف إذ هلل الشريك إثبات من يتربؤكف اليـو ذلك ُب أهنم
 عمر ابن عنركل البيهقي ُب شعب اإلٲباف  العذاب، بدكاـ فأيقنوا عنهم ضلواهبم 
 الواحد هلل»3 فيقوؿ« ا٤بلك؟ ٤بن»3 يقوؿ ا٤بنرب على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ رأل أنو

 فأين»يهتز3  ا٤بنرب رأيت لقد حٌب فيها يرد ٍب كاألرض ابلسماكات فّبمي «القهار
 تعأب ذكر ك٤با «شهيد من منا ما آذانؾ 3انحية من فنادكه ؟ا٤بتكربكف كأين ا١بباركف
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 تربؤكا الدنيا ُب هلل الشركاء إبثبات القوؿ على مصرين كانوا أف بعد أهنم حا٥بم من
 فإف ا٤بنهج، متغّبكا األحواؿ متبدلوا األكقات ٝبيع ُب أهنم بٌْب  اآلخرة، ُب عنهم

 ...يئسوا ٗبحنة أحسوا كإف ٘بربكا ٖبّب أحسوا

تعأب ُب سورة ا٤بلك  ٤با قرر ﴾صادقْب كانوا إف بشركائهم فليأتوا شركاء ٥بم أـ﴿
 كما تعأب هللا غّب انصر ٥بم يكوف أف بنفي كبكتهم عن نصرهتم عجز شركائهم

أمن ىذا الذم ىو جند لكم ينصركم من ﴿ ُب قولو الرٞبانية لعنواف التعرض بو يلوح
 التهكم معالشركاء  أمر على ىاىنا كقفهم ﴾دكف الرٞبن إف الكافركف إال ُب غركر

 ا٢بكم يكوف أف الدىر طوؿ مستمرة عهود كجود نفي سياؽ ُب ذلك كرد كقد، هبم
 أف بد ال الصحيح ا٢بكم كافك٤با   ﴾ٙبكموف كيف مالكم﴿ا٤بسلمْب  دكف من ٥بم

 فأتبع معان  األمرين بنفي كضحان  حكمهم بطبلف زاد نقل، أك عقل إٔب مستندان  يكوف
 ٤با فيو لكم إف تدرسوف، فيو كتاب لكم أـ﴿ ابنتفاء بدليل النقل دليل العقلانتفاء 
 يكوف أف بتحريفهم الكتاب، ٍب نفى تعأب ابلتعريض إدماج ىذا كُب ﴾ٚبّبكف
 ألنفسهم بو ٰبكموف ٗبا يعاملهم أف ألنفسهم هللا على أخذكه عهدان  زعمهم مستند

 البلـز فاالستفهاـ ﴾ٙبكموف ٤با لكم إف القيامة يـو إٔب ابلغة علينا أٲباف لكم أـ﴿
لَّة ال مؤبدة أٲباف أم إنكارم ﴾ابلغة علينا أٲباف لكم أـ﴿ بعد تقديره  مستمرة منها ٙبى

 تعريضان  ﴾زعيم بذلك أيهم سلهم﴿ قولو ُب الزعيم بلفظ التعبّب جاءك  القيامة؟ يـو إٔب
 إضراابن  أضرب ٍب! تعأب هللا لكربايء كمنافاهتم لعزهتم السخرية ُب زايدة اب٤بستخلفْب

بشركائهم إف كانوا  فليأتوا أـ ٥بم شركاء﴿شركائهم  انتفاء نفع إٔب بو انتقل اثلثان 
 ُب الشركة صفة إلبطاؿ ضمّبىم إٔب شركاء كإضافة تعجيز، أمركاألمر  ﴾صادقْب

 الٍب شبههم ٝبيع نفى ك٤با ىؤالء، عند إال اإل٥بية ُب شركاء ليسوا أم عنهم اإل٥بية
 كتشقيق األدلة تفتيق من يريد ما على لقدرتو البياف مع هبا يتشبثوا أف ٲبكن

 األمر كضوح من فأكصلهم القدرة كماؿ منو البلـز العلم ٛباـ على الداؿ الرباىْب
 يـو من عليو قدرتو ذلك يثبت ٗبا هتديدىم ذلك أتبع العناد، إال معو يبق ٓب حد إٔب
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ركل  ﴾السجود فبل يستطيعوفيـو يكشف عن ساؽ كيدعوف إٔب ﴿فقاؿ  الفصل
يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد هنع هللا يضر قاؿ3 ٠بعت النيب ُب صحيحو اإلماـ البخارم 

يكشف ربنا عن ساقو فيسجد لو كل مؤمن كمؤمنة كيبقى كل من كاف يسجد »
 عن كالكشف «ُب الدنيا رايء ك٠بعة فيذىب ليسجد فيعود ظهره طبقان كاحدان 

 ا٤بنذر كابن جرير كابن يعلى أبو ركاه ما يفسرهالوارد ُب اآلية كا٢بديث  الساؽ
 عن يكشف يـو" تعأب قولو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن عنو هللا رضي موسى أيب عن كغّبىم
كركل سعيد بن منصور كابن منده  «سجدا لو فيخركف عظيم نور عن»3 قاؿ ساؽ"

كالبيهقي ُب األ٠باء من طريق إبراىيم النخعي عن ابن عباس أنو قاؿ3 يكشف عن 
أمر عظيم ٍب قاؿ3 يقاؿ3 قامت ا٢برب على ساؽ يعِب إذا اشتدت كعظمت. كُب 

 هللا ٠بَّع ٠بَّع من»كُب الصحيحْب كاللفظ للبخارم3 اآلية إنذار للمشركْب ا٤برائْب 
 كشهره بعملو هنوَّ  أبف للسمعة عمبلن  عمل من أم «بو هللا يرائي يرائي كمن بو

 رؤكس على كفضحو العرصات أىل بْب هللا شهره كٲبتدحوه بو الناس ليسمع
 رايءه يظهر أبف بو تعأب هللا ٯبازيو الدنيا ُب الناس لّباه عمبلن  يعمل مناألشهاد، ك 

 ٢بكم فاصرب﴿ النصر موعد ٯبيء حٌب ابلصرب أمر السورة حنااي كُب. ا٣بلق على
 كما تغضب كال عجل كما تعجل ال أم ﴾ا٢بوت كصاحب تكن كال ربك

 إٔب إشارة هاكفي ﴾ف كالقلم كما يسطركف﴿ ابآلية السورة صيٌدرت كقد ،غاضب
 بو جرل الذم القلم ىو كآلتو ابلكتاب تعأب هللا أقسم إذ األمية ٗبعجزة التحدم

 ما أكؿ إف»3 لو كاللفظ كالَبمذم داكد أبو ركاه الذم ا٢بديث كُب ،كشرعو قدره
 ىو كما كاف ما القىدىر اكتب3 قاؿ أكتب؟ ما3 فقاؿ اكتب،3 فقاؿ القلم، هللا خلق
 خط، ٗبا كجف ا٤بقادير خط الذم األكؿ األعلى القلم ىو كىذا «األبد إٔب كائن
 تكتب القضائية األقبلـ كىناؾ ا٤بستمرة، اإل٥بية كاألكامر الوحي تكتب أقبلـ كىناؾ
 أعماؿ بكتابة ٘برم الٍب األقبلـ كىناؾ احملفوظ، اللوح من بو أمرت ما سخكتستن

 عنكنزىو  بو تواقحوا ٩با قالوه ما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كرسولو نبيو عن سبحانو نفى ٍب...آدـ بِب



862 
 

 ٗبا أتى من اب١بنوف يرمى ككيف ﴾ٗبجنوف ربك بنعمة أنت ما﴿ فقاؿ قو٥بم شنيع
 ال ٗبا ا٢بق عن كعرفهم ٩باثلتو، عن ككلت معارضتو، عن قاطبة العقبلء عجزت
 األلباء، ألباب لو كخضعت العقبلء، عقوؿ لو أذعنت ٕبيث عقو٥بم، إليو هتتدم

 كاإلذعاف كاالنقياد لو، التسليم إال يسعها ٓب ٕبيث بو جاء ما جنب ُب كتبلشت
 كتاابن  كسبعْب أحد ُب قرأت3 قاؿ منبو بن كىب عن نعيم أبو ركل. ٨بتارة طائعة

 من انقضائها إٔب الدنيا بدء من الناس ٝبيع يعط ٓب هللا أف ٝبيعها ُب فوجدت
 دمحمان  كأف الدنيا رماؿ ٝبيع بْب من رمل كحبة إال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم عقل جنب ُب العقل
 دنياه ُب نبيو شريعة كماؿ عن تعأب أخرب ٍب .رأاين  كأفضلهم عقبلن  الناس أرجح

 ال عظيم دائم ىو بل منقطع غّب أم ﴾٩بنوف غّب ألجرا لك كإف﴿ فقاؿ كآخرتو
 ال ما الكماؿ صفات من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فيو اجتمع ك٤با التعبّب، ينالو كال الوصف يدركو
 خلق لعلى كإنك﴿ فقاؿ منحو ٗبا عليو تعأب هللا أثُب عد، ٰبصره كال جد بو ٰبيط
 عليو قلبو عرفاف كاف ك٤با3 ا٢برإٌب  قاؿ كرسالتو، نبوتو آايت أعظم من كىذه ﴾عظيم

 أخبلقو كانت «شيء كل عرفت بريب»3 قاؿ كما كجل عز بربو كالسبلـ الصبلة
 حٌب اإلنس على رسالتو يقصر كٓب كلهم الناس إٔب هللا بعثو فكذلك خلق، أعظم
 هللا كاف من فكل العا٤بْب، ٝبيع عٌمت حٌب الثقلْب على يقصرىا كٓب ا١بن عٌمت

 ٝبيع يشمل احملمدم فا٣بلق العا٤بْب عمت الربوبية أف فكما رسولو، فمحمد ربو
3 عنها هللا رضي عائشة قوؿ أف يبعد كال3 ا٤بعارؼ عوارؼ صاحب كقاؿ. العا٤بْب

 فاحتشمت الرابنية األخبلؽ إٔبخفي  كإٲباء غامض رمز فيو «القرآف خلقو كاف»
ت تعأب هللا أبخبلؽ متخلقان  كاف3 تقوؿ أف اإل٥بية ا٢بضرة 3 بقو٥با ا٤بعُب عن فعربَّ

 كىذا ا٤بقاؿ، بلطيف للحاؿ كسَبان  ا١ببلؿ سبحات من استحياء القرآف خلقو كاف
 سيدان خلق أف علمنا ٤با 3العارفْب بعض قاؿ .اىػ. أدهبا ككماؿ عقلها كفور من

 خلقو أف علمنا...عجائبو تنقضي ال كالقرآف، القرآف كسلم كآلو عليو هللا صلى النيب
 سبحانو نفى ك٤با .ٙبصر كال تعد كال تنقضي ال ككماالتو كسلم كآلو عليو هللا صلى
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 الصدر على العجز رد ٗبيحٌسن السورة ذيَّل بو تواقحوا ٩با قالوه ما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن رسولو
 إنو كيقولوف الذكر ٠بعوا ٤با أببصارىم ليزلقونك كفركا الذين يكاد كإف﴿ فقاؿ
 عما التنحية لك يوجدكف قلوهبم كغيظ كحسدىم عداكهتم شدة من أم ﴾جملنوف
 ُب يَباءل ٤با فينطرح اإلنساف يزلق كما األرض إٔب قامتك من يرموؾ حٌب فيو أنت

 صدكرىم تيكنو ما على الداؿ كا٢بنق ا٢بقد شديد من النظر تصويب حْب عيوهنم
 للعا٤بْب ذكر أبنو عليهم الرد يفيد ما إبدماج أردؼ كقد ا٢بديث، ىذا ٠باع بعد

 اجملانْب. بكبلـ كليس

كحاجو قومو قاؿ أٙباجو٘ب ُب هللا كقد ىداف كال أخاؼ ما تشركوف بو إال أف ﴿
إال أف "ؾ ُب ىذا االستدرا ﴾كسع ريب كل شيء علمان أفبل تتذكركف يشاء ريب شيئا
حْب أنو ٱبشى ربو زايدة نكاية لقومو إذ كاف ال ٱباؼ آ٥بتهم ُب  ا"يشاء ريب شيئ

فإنو ال أيمن  كىذا مقاـ أدب مع هللا تعأب كتفويض أمره إليو ا٤بستحق للخشية
تعأب  أشد الناس خوفان من ربو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكاف كر هللا إال القـو ا٣باسركف ك٥بذا  م

 ك٤با ،كاف أصحابو األطهار كأتباعهم األبرارككذلك   كأعظمهم لو مهابة كإجبلالن 
كسع ريب كل ﴿ بقولو مأجاهب كاإلمكاانت الوسائل من لدل شركائهم ٗبا قومو خوَّفو

كما ييفصح عن تقرير ربوبية هللا   من االنقطاع إٔب هللا ما ال ٱبفىفيو ك  ﴾شيء علما
٤بعُب  ل "كسع"ميلكو كمشوؿ سلطانو، كاستعّب فعتعأب ككربايئو كبياف سعة علمو ك 

 ٤بٌاك  .البشر على كسيطرهتم علمهم منقومو  بو أكٮبو ٤با إبطاؿ كفيو اإلحاطة التامة
أكرد عليهم ا٢بجة ا٤بذكورة ُب توحيد الربوبية أكردكا عليو أدلة فاسدة كاقعة ُب 
حضيض التقليد كأخرل ابلتخويف كالتهديد من بطش آ٥بتهم! كما أشبو الليلة 

 ابلبارحة... 

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3 91ا٤بادة  جاء ُب
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يتألف ٦بلس األمن من ٟبسة عشر عضوان من األمم ا٤بتحدة كتكوف ٝبهورية الصْب 
كفرنسا كاٙباد ا١بمهورايت االشَباكية السوفياتية كا٤بملكة ا٤بتحدة لربيطانيا العظمى 

و كتنتخب ا١بمعية كايرلندا الشمالية كالوالايت ا٤بتحدة األمريكية أعضاء دائمْب في
العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم ا٤بتحدة ليكونوا أعضاء غّب دائمْب ُب 

 اجمللس...

 ما يلي3  11كجاء ُب الفقرة الثانية من ا٤بادة 

تشكل ١بنة أركاف ا٢برب من رؤساء أركاف حرب األعضاء الدائمْب ُب ٦بلس األمن 
من  (األمم ا٤بتحدة)عضو ُب أك من يقـو مقامهم، كعلى اللجنة أف تدعوا أم 

األعضاء غّب ا٤بمثلْب فيها بصفة دائمة لئلشراؼ على عملها إذا اقتضى حسن 
 قياـ اللجنة ٗبسؤكليتها أف يساىم ىذا العضو ُب عملها.

رءا الذين أشركوا شركاءىم قالوا ربنا ىؤالء شركاؤان الذين كنا ندعوا من دكنك  كإذا﴿
أم3 ُب ساحة ا٢بشر يعَبؼ الذين أشركوا من  ﴾فألقوا إليهم القوؿ إنكم لكاذبوف

ربنا ىؤالء شركاؤان الذين كنا ﴿كيقولوف ُب إقرار كخضوع  إسرائيل بشركائهم بِب
ما يشاىدكف من فظاعة اؼ إبشراكهم االعَب كقد ٞبلهم على  ﴾ندعوا من دكنك

كيكذبوهنم ُب إثبات ىذه ذا االهتاـ الثقيل العذاب! فيفزع الشركاء كير٘بفوف من ى
كألقوا إٔب ﴿كيتجهوف إٔب هللا مستسلمْب  ﴾فألقوا إليهم القوؿ إنكم لكاذبوف﴿ الشركة

ال ٯبدكف من مفَبايهتم شيئان يعتمدكف عليو ُب  ٢بفاة العراةكإذا اب ﴾هللا يومئذ السلم
كينتهي ا٤بوقف بتقرير مضاعفة  ﴾كضل عنهم ما كانوا يفَبكف﴿موقفهم العصيب 

 .ن ٞبلوا البشرية على الشرؾ العظيمالعذاب لبِب إسرائيل الذي

أفمن ىو قائم على كل نفس ٗبا كسبت كجعلوا هلل شركاء قل ٠بوىم أـ تنبؤكنو ٗبا ﴿
 األرض أـ بظاىر من القوؿ بل زين للذين كفركا مكرىم كصدكا عن ال يعلم ُب

كىذا  ىذه الصيغة ُب سؤا٥با التهكمي ﴾السبيل كمن يضلل هللا فما لو من ىاد
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 من ليس أبنو صادح ية العجيبة ُب كشف إشراكهم ابهللكأساليبو الببلغ االحتجاج
ص الرقابة كالسيطرة كأيٌة نفس ال ترتعد ٥بذا األسلوب الذم  ا٣بلق، كبلـ يشخًٌ

كيشخص العلم ٖبطرات النفس ُب صورة حسية ترتعد ٥با الفرائص؟ أفمن ىو قائم 
رقيب على كل نفس ٗبا عملت ال تفلت منو كال تركغ، كمن ليس كذلك من 
الشركاء؟ كالعرب ال ٙبذؼ شيئان من الكبلـ إال أبقت دليبلن على ا٤براد منو، 

 ٧بامل اآلية نظم تصوير ُب كللعلماء، على ا٤براد أبلغ كا٢بذؼ ُب الكبلـ مع الداللة
 أك فيو مذكور ىو ما عليو يدؿ حذفان  النظم ُب أف إٔب منها ا٤بتجو كمرجع ٨بتلفة،

 شركاء هلل جعلوا أـ﴿ قولو على التفريع أف النظم بياف ُب كالوجو ،ا٤بقاـ عليو يدؿ
ترىقو غربة اإلشكاؿ كال يعسر كىذا الوجو ال  ﴾عليهم ا٣بلق فتشابو كخلقو خلقوا

 ىو قل ابلرٞبن يكفركف كىم﴿ قولوعلى  كٯبوز أف يكوف الكبلـ تفريعان ، معو ا٤بناؿ
 الربوبية عليو ا٤بقصورة ربك أبنو كإٲبانك ابلرٞباف كفرىم أف أم ﴾ىو إال إلو ال ريب

 من تسويتهم عليهم إنكار استفهاـ استفهامهم ذلك ٦بموع على يتفرعإلو كاحد 
 سواء ليسوا كىم يشركوهنم كيف أم شركاء لو جعلوىم نٗب نفس كل على قائم ىو
كلقد ﴿ تفريعان على االستفهاـ ا٤بتقدـ ُب قولوالكبلـ كٯبوز أف يكوف  ،هللا مع

كقد  ﴾استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفركا ٍب أخذهتم فكيف كاف عقاب
 مبرسله كا٤بؤتفكات مدين كأصحاب إبراىيم كقـوهزىأ قـو نوح كعاد كٜبود استى 

كجعلوا هلل ﴿كُب كضع االسم ا١بليل  ،كيدىمنفاقهم ك  كابؿ إليهم عادك  منهم فانتقمنا
تنصيص على كحدانيتو تعأب ذااتن كا٠بان  ن"م "موضع ا٤بضمر الراجع إٔب ﴾شركاء

كتنبيو على اختصاصو ابستحقاؽ ا٢بكم مع ما فيو من البياف بعد اإلهباـ، كالعدكؿ 
عن اسم ا١ببللة إٔب ا٤بوصوؿ تفخيم فخيم بواسطة اإلهباـ ا٤بضمر ُب إيراده موصوالن 

كاة كٚبطئة مع ٙبقيق أف القياـ كائن، كما أف ُب الصلة دليبلن على انتفاء ا٤بسا
للمشركْب ُب تشريك آ٥بتهم هلل سبحانو كدليبلن على غباكهتم إذ ىم مقركف أبف هللا 
خلقهم، كإقرارىم ىو أصل إقامة الدليل عليهم، كالقائم ىو العليم ٕباؿ كل شيء 
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ا٤بفيد لبلستعبلء  ﴾على﴿ألف ٛباـ القيومية يتوقف على إحاطة العلم، كعيدم ٕبرؼ 
الرقيب، كا٤بشركوف ال ينكركف انفراد هللا هبذا القياـ، كمن أجل اجملازم لتضمنو معُب 
 السابق للتفرع اإلشراؾ قاعدة ىدـ ُب كافيان الكبلـ   كاف ٤باك ذلك لزمتهم ا٢بجة، 

 طرؼ من إبطاالن  ككاف النكت زايدات من ضمن ما مع البلحق ابلوصف كالتحقق
 أف ٯبوز ال ٗبن أشركوا إذا كليتهم معُب على النقيض طرؼ من ابطالو كذيل ا٢بق

 عن فضبلن  للشركاء أ٠باء ال أنو فيو كركعي توىم أدٗب فيو يتوىم من أشركوا بو يشرؾ
 حاؿ شركائهم عن السؤاؿ يستأىل ال أبنو فيو بولغ ٍب اإلٲبائية الكناية على ا٤بسمى
 بعدـ منو ٍب ا٤بعلـو بنفي العلم نفي من التلوٰبية الكناية مسلك فيو كسلك

 عآب ينبئوا أف يريدكف أهنم كتقرير التوبيخ على تدؿ فيها ا٤بضمنة كا٥بمزة االستئهاؿ،
 من بظاىر إال التسمية تلك كما ،٧باؿ على ٧باؿ كىذا يعلمو ال ٗبا كا٣بفيات السر
 أبنو يعَبؼ أف التأمل حق فيو أتمل ٤بن حق طائل ٙبتو يكوف أف غّب من القوؿ
 طرؼ بلوغ عن تتضاءؿ كالقدر القول خالق عن صادر التعمل عن مصوف كبلـ

مستعمل ُب معُب التحقّب   ﴾قل ٠ٌبوىم﴿كاألمر ُب قولو  .البشر إفهاـ أسراره من
إف ىي إال أ٠باء ﴿كما قاؿ سبحانو   لة ا٤بباالة ابدعائهم أهنم شركاءكناية عن ق

كىذا إفحاـ ٥بم كتسفيو ألحبلمهم أبهنم أشركوا ما ال ٱبلق  ﴾٠بيتموىا أنتم كآابؤكم
ت كلعل توجيو الوضع ا٤بذكور تبكيت إثر تبكيشيئان مع هللا الذم خلق كل شيء، 
 بصفاهتم كصفوىم أب٠بائهم شركاءكم بينوا أك أم ٠بوىم من ىم كماذا أ٠باؤىم؟

 الصفات من مأخذىا األ٠باء فأ ٔبإ يشّب ؟لشركةا بو يستحقوف ما ٥بم ىل فانظركا
 ذلك عن أضرب ٍب؟ تسموهنم فكيف هللا صفات من شيئان  منهم تركا ٓب ففإ

 تعأب هللا أتنبئوف كا٤بعُب ﴾أـ تنبئونو ٗبا ال يعلم ُب األرض﴿ ساخر توبيخي ابستفهاـ
قصدان  (ما)بػعنهم كعرٌب  البتة، بعلم يتصفوف ال الذين إبليس كجنوده بشركة

 األرض ُب العلم نفي كذكر، ا٤بسخرة كالشخوص ا٤بندحرة ُب سلك الديمى ليدرجهم
أـ بظاىر من ﴿ مبٌطن كتقريع آخر هتكمي ابستفهاـ أردؼ ٍبشركائهم،  مقر األهن
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 نفس ُب متحقق معُب غّب من القوؿ من بظاىر شركاء أتسموهنمبل  أم ﴾القوؿ
 من اآلية ُب ما ٱبفى كال. منو الباطل 3القوؿ من الظاىركركم أف  ؟األمر

 كبلـ من ليس أنو ذلق طلق بلساف ينادم ما العجيبة كاألساليب االحتجاج
 شركاء، اٚباذ حقية على السمعي كالدليل العقلي الدليل نفي اآلية كحاصل، البشر

 عليو بُب ظاىر؛ دليل كال قاطع برىاف ذلك من شيء على ليس3 التقدير كاف ك٤با
 كىذا ألىلو، ككيدىم ابإلسبلـ مكرىم أم ﴾بل زين للذين كفركا مكرىم﴿ قولو

إهنم يكيدكف  ﴿ ﴾كٲبكركف كٲبكر هللا﴿ العزيز التنزيل ُب جاء كما هبم هللا مكر ييقارنو
كإطبلؽ ا٤بكر كالكيد على استدراج هللا إايىم استعارة ٛبثيلية  ﴾كأكيد كيدا كيدا

غّب الستئصا٥بم كحٌسنتها ا٤بشاكلة ألف ا٤بشاكلة ال تعدك أف تكوف استعارة لفظ ل
معناه مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ ا٤بستعار. كالعطف على ٝبلة ا٤بكر 

 تعأب هللاكفاعل الصد3 من ا٤بكر الذم حاؽ هبم،  ﴾كصدكا عن السبيل﴿بقولو 
بفتح الصاد كما قاؿ  ﴾كصىدكا﴿كقيرئ ، ٥بم إبغوائو الشيطاف أك قلوهبم على ٖبتمو

كسبيل هللا3 اإلسبلـ، فالقراءة  ﴾كيبغوهنا عوجاكيصدكف عن سبيل هللا ﴿سبحانو 
األكٔب ابعتبار كوهنم مفعولْب، كالثانية ابعتبار كوهنم فاعلْب للصٌد، كانسب ذلك 

 .﴾كمن يضلل هللا فما لو من ىاد﴿تذييل اآلية بقولو 

كيـو يقوؿ اندكا شركائي الذين زعمتم فدعوىم فلم يستجيبوا ٥بم كجعلنا بينهم ﴿
 ابألمواؿ ىمتعزز  ذكر ٤با تعأب هللا فأ قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ كجو ﴾موبقا

كأكرد قصة  الكتاب ككضعً  ا٢بشر عند ٯبرم كما كالقيامة البعثكإنكارىم  كاألنصار
 ا٣بطاب أسلوب ُبإبليس كتكربه على آدـ كترفعو عليو كأنكر على أىل الظا٤بْب 

 كيقوؿ أىل الكتاب ينادم أنو ىاىنا أعقباٚباذه كذريتو أكلياء من دكف هللا تعأب، 
 اإلنساف ٰبمل الذم ىو الشيطاف أف سبحانو لًعلًمو زعمتم الذم شركائي أين ٥بم

، كمعُب اآلية أنو الغرض لذلك إٛبامان  قصتو قدـ الشركاء كلذا ىؤالء إثبات على
٣بلفاء األرض الذين أشركوا بو3 انديكا شركائي أم على كجو االستغاثة  يقوؿ تعأب
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، كأمره كهللا أعلم د من النداء3 طلب النصرةكا٤برا ﴾نقوؿ﴿هبم! كقيرئ بنوف العظمة 
إايىم ٗبناداة شركائهم مستعمل ُب بطبلف النصرة بقرينة فعل الزعم، كلذلك ٓب 

لطمعهم ُب نصرهتم، فإذا اندكىم تبْب  ﴾فدعوىم﴿يسعهم إال أف ينادكىم حيث قاؿ 
ابلفاء الدالة على التعقيب كأٌب بو ُب  ٥بم خذالهنم، كلذلك عطف فعل الدعاء

صيغة ا٤باضي للداللة على تعجيل كقوعو حينئذو حٌب كأنو قد انقضى، كقولو 
أم3 حاجزان، كذلك عند ٦بيء أمر هللا ُب ا٤بوعد احملدد ُب  ﴾كجعلنا بينهم موبقا﴿

ُب يتناصركف هبم كانوا الذين   و إسرائيل شركاءىمالدنيا كُب اآلخرة، إذ ينادم بن
فيجعل هللا فيما بْب مكاهنم  ٌولوف عليهم ُب ا٤بلمات ا٤بد٥بمةاألمور ا٤بهمة كيع

كقد نٌبو سبحانو أف إبليس ىو ال ىؤالء. كمكاف شركائهم مهلكة ال ٯبتازىا ىؤالء ك 
لذلك الغرض. كُب  الذم ٞبلهم على الشرؾ كلذلك قدـ قصتو ُب ىذه اآلية إٛبامان 

ال جدكل من كالبائسوف يعرفوف أف  تبكيت ٥بم م"تاندكا شركائي الذين زعم"و قول
ذا دعوىم ٓب كلكنهم يطيعوف األمر مقهورين فإ م"فدعوىم فلم يستجيبوا ٥بم "دعائه

 كحصل بذلك تشخيص خيبتهم كأيسهم من النجاة. ينصركىم كٓب ينجدكىم

 إني كفرت بما أشركتمون من قبل

ا٢بق ككعدتكم فأخلفتكم كما  كقاؿ الشيطاف ٤با قضي األمر إف هللا كعدكم كعد ﴿
كاف ٕب عليكم من سلطاف إال أف دعوتكم فاستجبتم ٕب فبل تلومو٘ب كلوموا 
أنفسكم ما أان ٗبصرخكم كما أنتم ٗبصرخي إ٘ب كفرت ٗبا أشركتموف من قبل إف 

 - على ا٢بوار السابق بْب الضعفاء كسادهتم رتبالكبلـ مي  ﴾الظا٤بْب ٥بم عذاب أليم
حيث أفضى إٔب نطق الشيطاف ا٤بوسوس  -إسرائيل مع فرعوف بعد ذكر قصة بِب 
إاثرة بغض كهللا أعلم  ٥بم، كا٤بقصود من كصف ىذا ا٤بوقف٥بم ما أكجب ضبل

الشيطاف ُب نفوس ا٤بشركْب ليأخذكا حذرىم بدفاع كسواسو ألف ىذا ا٣بطاب 
ن كيده مليء إبضماره الشٌر ٥بم فيما كعدىم ُب الدنيا ٩با شأنو أف يستفز غضبهم م
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٥بم كسخريتو هبم، فيورثهم ذلك كراىية لو كسوء ظنهم ٗبا يتوقعوف إتيانو إليهم من 
بياف  ﴾ما أان ٗبصرخكم كما أنتم ٗبصرخي﴿ًقبىلو كذلك أصل عظيم ُب ا٤بوعظة. كقولو 

١بملة النهي عن لومو ألف لومو فيو تعريض أبهنم يتطلبوف منو حيلة لنجاهتم، فنفى 
هناىم عن أف يلوموه، ككٍقعي كبلـ الشيطاف من نفوس ذلك عن نفسو بعد أف 

إف هللا ﴿ا٤بشركْب ىو موقع ا٢بسرة زايدة ُب عذاب النفس، كا٤براد من قوؿ الشيطاف 
اآلخرة ابلعذاب ا٣بالد  ُبتعأب الوعد الذم كعده هللا  أم ﴾كعدكم كعد ا٢بق

ة ا٤ببطلْب كالفوز اب١بنة للمؤمنْب، كُب الدنيا هبزٲبة الباطل كزكاؿ دكل للمشركْب
 ﴾إ٘ب كفرت ٗبا أشركتموف من قبل﴿كُب قولو . ، كهللا أعلمكنصر عباده ا٤بؤمنْب

إظهار حقيقة العبلقة تصريح بتنٌصل الشيطاف من تبعات إشراكهم إايه قصد منو 
قرف »بػ قد عربَّ عنهمك  ﴾ء ا١بنكجعلوا هلل شركا﴿كما حكى تعأب   بينو كبينهم

كُب اآلايت ٙبتشد معاف صاحب ا٣برب عن هللا صلى كسلم عليو هللا... «الشيطاف
كإٰباءات كقواعد كتوجيهات ٙبرض على قتاؿ أكلياء الشيطاف...كتشخص مواقف 

 تشخيصان فريدان كأهنا حية كاقعة!من ا٤بعركة 

 إبراىيم بو كصينا كما كإلي أكحينا كالذم نوحان  بو كصى ما الدين من لكم شرع﴿
 إليو تدعوىم ما ا٤بشركْب على كرب فيو تتفرقوا كال الدين أقيموا أف كعيسى كموسى

 إٔب كحيو عظَّم ٤بٌا سبحانو أنو اعلم ﴾ينيب من إليو كيهدم يشاء من إليو ٯبتيب هللا
 ﴾ا٢بكيم العزيز هللا قبلك من الذين كإٔب إليك يوحي كذلك﴿ بقولو خلقو أكـر
 شيء من فيو اختلفتم كما﴿ عز كجل إليو فحكمو  فيو  اختلفوا  ما كوف ببياف أتبعو

 كاألرض السماكات فاطر ،أنيب كإليو توكلت عليو ريب هللا ذلكم هللا إٔب فحكمو
 شيء كمثلو ليس فيو يذرؤكم أزكاجا األنعاـ كمن أزكاجا أنفسكم من لكم جعل
 كيقدر يشاء ٤بن الرزؽ يبسط كاألرض السماكات مقاليد لو ،البصّب السميع كىو
 ُب كأعظم التذكّب ُب أبلغ ليكوف التفصيل سبيل على فأكضح ﴾عليم شيء بكل إنو

 كتبدؿ األمم ابختبلؼ ٱبتلف ال ما ىو هللا شرعو الذم الدين أف كذلك ا٢بجة،
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 كالعبادة، ا٢بكم ُب ه تعأبتوحيد على ا٤بشتمل اإلسبلـ دين كىو األعصار
 بشأف كاالعتناء األمر أتكيد عن معربة ﴾كصينا كما﴿ ﴾كصى ما﴿ قولو ُب كالتوصية

 أكؿ نوحان  ألف كعيسى كموسى كإبراىيم نوح دين ذكر على كاالقتصار. بو ا٤بأمور
 فهو العرب بْب كانتشر ا٢بنيفية أصل ىو إبراىيم كدين الناس، إٔب هللا أرسلو رسوؿ
 إٔب إسرائيل بِب من للعرب دعوة كعيسى موسى كدين العرب، بْب األدايف أشهر
 أف كىو كإبراىيم، نوحان  بو كصى ما عمومو ُب ىو ٥بم هللا شرعو فما اإلسبلـ، دين

 دمحم إٔب أيكحي ٗبا نوح دين ذكر كتعقيب فيو، يتفرقوا كال كسلطانو هللا حكم يقيموا
 شرع3 قاؿ هللا فكأف ا٣باًب، ىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سيدان دمحمان  أف إٔب لئلشارة السبلـ عليهما

 من بو كبعث الرسل خاًب بو كبعث الرسل أكؿ بو بعث الذم اإلسبلـ دين لكم
 فيها تقدـ فقد األحزاب آية كأما الكبلـ، نظم من بديع نسج كىذا بينهما توسط

 كموسى كإبراىيم نوح كمن كمنك ميثاقهم النبيْب من أخذان كإذ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ذكر
 ،ا٤بيثاؽ عليهم أخذ من لسرد ا٤بقاـ ألف أفضليتو لبياف كذلك ﴾مرٙب ابن كعيسى

 صلى اإلسراء ليلة كذلك الدنيا كُب لوائو ٙبت األنبياء ٝبيع اآلخرة ُب ظهر ك٥بذا
 كسبلمو هللا صلوات كعيسى كموسى كإبراىيم كنوح آدـ زمن ُب ٦بيئو اتفق كلو هبم

. ا٤بيثاؽ عليهم هللا أخذ كبذلك كنصرتو بو اإلٲباف أ٩بهم كعلى عليهم كجب عليهم
 بشأف للتنويو ﴾أكحينا إليك لذمكا﴿ ا٤بوصوؿ ابسم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب بو ا٤بوحىى كإيثار
 صدر ُب قولو كبْب بينو االتصاؿ ليقع ﴾إليك أكحينا﴿ بقولو عنو عرٌب  الذم القرآف
 كا٤بقصود عنها، ا٤بغفوؿ اإلعجاز نكت من كىذا ﴾إليك يوحي كذلك﴿ السورة
 تعريض كفيو األرض، ُب كٛبكينو اإلسبلـ نظاـ توطيد -كهللا أعلم  - الدين إبقامة
 كيعِب «اإلسبلـ األمر رأس»3 الَبمذم عند ا٢بديث كُب. عوجا يبغونو ابلذين

 ﴾ما﴿بػ اإلسبلـ دعوة عن كعربَّ . اإلسبلـ كىو بو بيعث الذم الدين( األمر)بػ
 كعدًٌىم إايىا كاستغراهًبم الدعوة ٥بذه كنيكراهنم الكتاب أىل بترـب اعتباران  ا٤بوصولة

 عليو تقـو الذم الشرؾ ترؾ عليهم ككرب الوصية خانوا لقد! الغريب احملاؿ من إايىا
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 الذم الواضح التوحيد عليهم ككرب ابلشرؾ فتشبثوا كاالقتصادية، السلطوية مصا٢بهم
 شرؾو  على ماتوا آابءىم إف3 يقاؿ أف عليهم كرب كما الكرٙب الرسوؿ إليو دعاىم

 أبنفسهم يلقوا أف كاختاركا ابإلٍب العزة كأخذهتم اب٢بماقة فتشبثوا كجاىلية كضبللة
 بغيا العلم جاءىم ما بعد من إال تفرقوا كما﴿ٍب بْبَّ تعأب افَباقهم بقولو  ،ا١بحيم إٔب

 أكرثوا الذين كإف بينهم لقضي مسمى أجل إٔب ربك من سبقت كلمة كلوال بينهم
 ُب الرسل ا٤بذكورين تفرؽ قـو كما أم ﴾مريب منو شك لفي بعدىم من الكتاب
 ُب التفرؽ عن النهي من رسلهم لساف على العلم جاءىم ما بعد من إال أدايهنم
 الفرقة أبفاب١بهل  معذكرين غّب التفرؽ بضبلؿ كفساد عا٤بْب تفرقوا أهنم أم الدين

 كالرايسة للدنيا طلبان  أم ﴾بينهم بغيا﴿ بقولو تفرقهم سبب كذكر ،عليو متوعد أمر
 دين عن إعراضهم ُب هبم تعريض كفيو طلب ٗبعُب بغي مصدر البغي أف على

 مسمى أجل إٔب ربك من سبقت كلمة كلوال﴿كقولو  للمؤمنْب لعداكهتم اإلسبلـ
 سبحانو لو معلـو إٔب أجل ابلعذاب معاجلتهم بَبؾ تعأب عدتو ىي ﴾نهمبي لقضي
 ا٤ببطلْب ابستئصاؿ "لقضي بينهم" إمها٥بم من كأراده هللا قدره اأجل بقائهم كمكىو 

 كذلك تفرقهم كقت قبل من تقدمها كسبقها كالتقدير لئلرادة مستعارة ىنا فالكلمة
ر استمرا ٍب حكى سبحانو، كقدره علمو كقف على إايىا كإرادتو هبا هللا علم سبق

 كإف﴿ ا٢باضرين كأخبلفهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عهده ُب كانوا الذين أىل الكتابىذا الشك بْب 
 ُب أسبلفهم تفرؽ كما أم ﴾مريب منو شك لفي بعدىم من الكتاب أكرثوا الذين
 كالشك فيماالَبدد  عن انشئان  تفرقان  كزادكا مثلهم خلفهم تفرؽ النيب بعثة قبل الدين
 النظر تركوا ٤با شكهم ُب يعذركا ٓب لكنهم ا٤بهيمن على كتبهمالقرآف  بو جاء

 فلم ا٢بق كابف ٥بم ذلك لوقع فيو كتفكركا ذلك ُب نظركا كلو ذلك ُب كالتفكر
 ،٥بم لتجلى كنظركا تفكركا كلو كالريب الشك ذلك كاف منهم ألنو ذلك ُب يعذركا
 ما بعد من إال الكتاب أكتوا الذين تفرؽ كما﴿ سبحانو قولو كمعُب اآلية كىذه

 الثبات كيلزموا تصديقو على ٯبتمعوا أف ٯبب كاف أبنو تعريض كىذا ﴾البينة جاءهتم
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 ما بعد من﴿ فقولو العكس، على أمرىم كاف عرفوا ما جاءىم فلما بو لًًعلمهم عليو
 كظهور البياف كضوح بعد ابطلهم على كإصرارىم عنادىم على دليل ﴾العلم جاءىم

 ﴾العقاب شديد هللا فإف جاءتو ما بعد من هللا نعمة يبدؿ كمن﴿ كقولو الربىاف،
 أنو على للداللة التمكن ىذا بعد الواقع التبديل على مَبتبان  العقاب جعل كإ٭با

 كإال ٨بالفتها، لقصد إال تبديلها يكوف كال غلط، أك جهل عن ال بصّبة عن تبديل
 أكرثوا الذين كإف﴿ " ُب قولوإفػ"ب ا٣برب كأتكيد. كأتكيبلن  كتفسّبان  أتييدان  لكاف

 عن كناية االىتماـ كىذا لبلىتماـ ﴾مريب منو شك لفي بعدىم من الكتاب
 يركن ا٤بؤمنوف لئبل عداكهتم لظهور إليهم الركوف كعدـ مكرىم من للحذر التحريض

 ُب هبم كاختلطوا ا٤بسلمْب تشكيك ُب يومئذ أخذكا قد أىل الكتاب كلعل إليهم
 ىو كىذاكما ذكر صاحب التحرير كالتنوير احملمدية   الدعوة حاؿ ليتطلعوا مكة

 من لكم شرع﴿ قبلو ما مع يلتئم الذم كىو -كهللا أعلم  - اآلية تفسّب ُب الوجو
 كاستقم فادع فلذلك﴿ بعده ما كمع ﴾إليك أكحينا كالذم نوحا بو كصى ما الدين
 لكم شرع﴿ قولو على للتفريع ﴾فلذلك﴿ قولو ُب كالفاء ﴾أىواءىم تتبع كال أمرت كما
 ا٤بخلَّل ﴾فيو تتفرقوا كال الدين أقيموا أف﴿ بقولو ا٤بفسَّر ﴾نوحان  بو كصى ما الدين من

( ذلك)بػ كاإلشارة للتعليل، كالبلـ ﴾العلم جاءىم ما بعد من إال تفرقوا كما﴿ بقولو
 كتلقي فيو التفرؽ عن كالنهي الدين إبقامة األمر من تقدـ ما ٝبيع أم ا٤بذكور إٔب

 حدث اكم التفرؽمن  ذكر ما ٝبيع فؤلجل أم كالشك، ابلتجهم للدعوة ا٤بشركْب
 كاستقم ا٢بنيفية ا٤بلة على كاالتفاؽ االئتبلؼ إٔب فادع الكفر تشعب من بسببو
 كُب ﴾أيمرت كما﴿ قولو بقرينة الدعوة على الدكاـ ُب مستعمل األمر كفعل ،عليها
 تتبع كال﴿ كقولو لو، استجيب ما بعد من هللا ُب ك٧باجتهم ١بدا٥بم إبطاؿ ىذا

 ٦بازان  يطلق كاالتباع ٗبخالفتهم، أمره  ﴾أمرت كما كاستقم فادع﴿ قولو بعد ﴾أىواءىم
 ألعدؿ كأمرت﴿ كقولو العمل، ُب كا٤بماثلة احملاكاة كعلى كا٤بوافقة اجملاراة على

 ا١بملة موقع أشار كما هللا، أنزلو الذم ابلكتاب بينكم ألحكم أمرت3 أم ﴾بينكم
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 الكتاب أنزؿ الذم هللا﴿ قولو كبْب ﴾كتاب من هللا أنزؿ ٗبا آمنت كقل﴿ قولو بْب
 على النصر لو سيكوف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو على يدؿ ابلغيب إعجاز ا٢بكم ىذا كُب ﴾اب٢بق
 ك٤بضموف اإلسبلـ دين ٤بضموف مقررة ﴾كربكم ربنا هللا﴿ كٝبلة الكتاب، أىل

 أعمالنا لنا﴿ قولو عنو أنتج كٰبققها؛ الربوبية يثبت ٗبا عليهم احتج ك٤بٌا الكتاب،
 كىو هللا ُب أٙباجوننا قل﴿ تعأب قولو كيشاكل ىذه اآلية الكرٲبة ﴾أعمالكم كلكم

 كاحملاجزة ا٤بتاركةإظهار 3 ذلك كمفاد ﴾أعمالكم كلكم أعمالنا كلنا كربكم ربنا
غّب ا٤بغضوب عليهم كال ﴿كٙبقيق الغّبية ا٤بذكورة ُب خاٛبة الفاٙبة  التامة كالرباءة

 كؤكس كإدارة ابلسيوؼ اجملادلة إال يبق ٓب البينات ىذه ظهور كبعد ﴾الضالْب
 ك٤با ﴾هللا ٯبمع بيننا كإليو كا٤بصّب كبينكم بيننا حجة ال﴿ قولو معُب كىو ا٢بتوؼ

 كتركوا كاإلظهار البياف ىذا بعد الدار ىذه ُب طوعان  إليو رجعوا فالذين3 التقدير كاف
 اب٤بوصوؿ مبتدائن  قولو عليو عطف ا٤بقيم، كالنعيم الرضا ك٥بم اثبتة حجتهم ا١بداؿ
 لو استجيب ما بعد من هللا ُب ٰباجوف كالذين﴿ كاالستمرار التجدد يفهم ٗبا ليصلو

 عباس ابن قاؿ ﴾شديد عذاب ك٥بم غضب كعليهم رهبم عند داحضة حجتهم
 اإلسبلـ عن الناس برد ٮبَّت إسرائيل بِب من طائفة ُب نزلت اآلية إف3 ك٦باىد

كقاؿ قتادة3 ىم اليهود كالنصارل. كركل ابن جرير عن ابن  .ك٦بادلتهم كإضبل٥بم
 بعد من ا٥بدل عن كيصدكهنم ا٤بسلمْب ٯبادلوف كانوا الكتاب أىل ىمعباس قاؿ3 

 كىم ضبللتهم على ٥بم استجيب كاف الضبللة أىل ىم3 كقاؿ هلل استجابوا ما
 ابإلبطاؿ هللا توحيد ُب ٱباصموف . كىا ىم اليـوا١باىلية أتتيهم أبف يَببصوف
 لّبٌدكىم ابلوحدانية لو كشهدكا لو كأذعنوا لرهبم الناس استجاب ما بعد من كاإل٢باد

 على إدخا٥بم أم هللا دين ُب ٧باجتهم هللا ُب ٧باجتهم فمعُب البابوية، دين إٔب
 ا٤بسلمْب على بو يلبسوه ما ىي ك٧باجتهم اإلسبلـ دين صحة ُب الشك الناس

 كالبدعة كالشرؾ التوحيد معُب كتحريف اإلسبلـ اتباع ُب عليهم الشك إلدخاؿ
 بطريق ٥بم ٦باراة شبهاهتم على ا٢بجة اسم كإطبلؽ!!! السلفية ابلدعوة تسَبىمك 
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 ٰبجهم من عند ابطلة زاىقة أم ﴾رهبم عند داحضة﴿ قولو كالقرينة التهكم،
 ككفرىم كذهبمنفاقهم ك  على األدلة من القرآف من نزؿ ما كيبٌْب  ابلوحدانية

 دينهم بطبلف ُب ٥بم ٧باٌجة اآلية كُب ،كإشراكهم كأهنم من أىل التشبيو كالتجسيم
 .كعرٌافيهم كٌهاهنم فتاكل كإبطاؿ عقيدهتم كتزييف

 هللا دكف من تعبدكف الذين أعبد فبل ديِب من شك ُب كنتم إف الناس أيها اي قل﴿
ما كاف  ذكر ا٢بق ٤بٌا ﴾ا٤بؤمنْب من أكوف أف كأمرت يتوفاكم الذم هللا أعبد كلكن
ٍب ذكر قصة قـو يونس ٤با  موسى كفرعوف كإغراؽ ىذا األخّب بْب ا٤بفاصلةمن 

 أهنم تبعهمخبار أئمة الكفر كالنفاؽ كمن آمنوا كتركوا الشرؾ كالشركاء أردؼ ذلك إب
 دالئل كأف بو جاء ما على اثبتو فإن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو جاء فيما الشك على استمركا إف

 عبدي اليتبعو ك  فبل دينهم فساد من يقْب على ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأنو  للناظرين بينة دينو صحة
 ىذا معرفة من شك ُب كنتم إف 3، كإف شئتى قلتى هللا عبدي كلكن عبدكهنمي الذين
تقارب  فبلكالرباءة منكم  ا٤بتاركة كا٤بزايلة كا٤بباعدة كا٤بخالفة كا٤بفارقة فخبلصتو الدين

 هللا دكف من تعبدكف الذين أعبد الأ٘ب  واملكاع أطماعكم عِب اقطعواف كال إدىاف
 الكافركف، أيها اي قل" تعأب قولو معُب ُب فيكوف ٨بلصان لو الدين، هللا أعبد كلكِب

 أنتم كال عبدًب، ما عابد أان كال أعبد، ما عابدكف أنتم كال تعبدكف، ما أعبد ال
كأف أقم كجهك للدين ﴿يؤكده قولو بعده ك  "دين كٕب دينكم لكم أعبد، ما عابدكف

 عبادتو على تعأب هللا غّب عبادة ترؾ كتقدٙب ﴾حنيفا كال تكونن من ا٤بشركْب
 من اب٤بخالفة كاإليذاف التوحيد كلمة ُب كما التحلية على التخلية لتقدـ سبحانو

 هبم متعلقان  ابلذكر األفعاؿ صفات سائر بْب من التوُب كٚبصيص األمر، أكؿ
 الوصف ىذا كُب ا٤بوت من عليهم أشد شيء ال فإنوكٚبويفهم  بتذكّبىم تعريض

 أمهات من كىو كاإلعادة اإلبداء على الداللة إٔب إشارة الَبىيب من فيو ما مع
 بعد بعدمكم مقركف بو أنتم كما عدـ من أكجدكم الذم3 قيل فكأنو الدين أصوؿ

 اإلعداـ ىذا بعد إعادتكم على قادر أنو قطعان  فثبت صاغركف كأنتم اإلٯباد ىذا
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 غائلة تعرفوف كأنتم بذلك أمر٘ب قد فإنو أعبده كما لتعبدكه فاحذركه األكٔب بطريق
 أف كأمرت" بقولو أتبعوالبديع  ا٤بنواؿ ىذا على ذلك  قرر  ك٤با  ،خولف إذا ا٤بلك
 كبرسولو ابهلل آمنوا الذين اللقب ىذا عقائب اب٤بؤمنْب كأريد "ا٤بؤمنْب من أكوف
 اتصفوا الذين القـو إٔب انصرؼ ا٤بؤمنْب لفظ أطلق فإذا كالبعث كابلقرآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ا٤بؤمنْب ٝبلة من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب جعل كُب قمتعلًٌ  للمؤمنْب رقدَّ يي  ال كلذلك ابإلسبلـ
 ا.هب كتنويو ألمتو تشريف

 لقضي الفصل كلمة كلوال هللا بو أيذف ٓب ما الدين من ٥بم شرعوا شركاء ٥بم أـ﴿
 ٩با الدين من شرع ماذكر  ٤با تعأب هللا أف اعلم ﴾أليم عذاب ٥بم الظا٤بْب كإف بينهم
لكتاب اإل٥بي كا٤بيزاف اب تمكخى  فصولو كاتضحت أصولو فبانت النبيْب ٝبيع بو كصى

أئمة الكفر كقادة الضبلؿ ُب صيغة استفهاـ تقريعي ابإلنكار على  أردفواحملمدم 
ُب شرعوا  الضمّبك  قسماف3 األكؿ3 شركاء ا١بن اآلية ىذه ُب الشركاء...ك هتكمي

كالثا٘ب3 شركاء  هللا، بو يرض ٓب ما لبِب إسرائيل ا١بن شياطْب شرع أم للشياطْب
لشركائهم من  بنو إسرائيل شرع أم اإلنس كيكوف الضمّب ُب شرعوا لبِب إسرائيل

 كر٠بوا أكضاعان  كضعواك  كهنجوا أثبتواأم 3 معُب شرعواك ، هللا بو يرض ٓب مااإلنس 
كالكبلـ  .ٓب أيمر هبا هللا تعأب مواثيقك  عوائدك  عقائدك كسنوا أدايانن كشرائع ان أحكام

 كما﴿ تسلسل الكبلـ إٔب قولوٍب  ﴾اٚبذكا من دكنو أكلياءأـ ﴿ بقولو متصل ُب اآلية
كىذا  ﴾سبيل من لو فما هللا يضلل كمن هللا دكف من ينصركهنم أكلياء من ٥بم كاف

 التغليظ. ُب أككد كىو أكليائهم من ا١بن كاإلنس نصرة بنفي تصريح

كيـو ٫بشرىم ٝبيعا ٍب نقوؿ للذين أشركوا مكانكم أنتم كشركاؤكم فزيلنا بينهم ﴿
كقاؿ شركاؤىم ما كنتم إايان تعبدكف، فكفى ابهلل شهيدا بيننا كبينكم إف كنا عن 

كما اإلشراؾ  سيئة كىي الذم كسبوا السيئات ٤با ذكر تعأب جزاء ﴾عبادتكم لغافلْب
من الرـك كالفرس حا٥بم مع شركائهم ردؼ بذكر أأصاهبم من الذلة كالعذاب ا٣بالد 
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 شركائهم كبْب فيفرؽ تعأب بينهمإذ يقفوف موقفهم ُب الدنيا فيطلبوف منهم النصرة 
 حق ُب كالنكاؿ ا٣بزم هناية على يدؿ كذلكُب الدنيا  بينهم كاف ما طعكيق

ما كنا عن عبادتكم إايان دكف هللا إال  3ألئمة الشرؾ يقوؿ الشركاء ٍبا٤بستخلفْب...
 الغفلة أسباب أعظم من ألف ذلك ُب صدقوا كقد عر كال نعلم هباغافلْب ال نش

يل يطلبوف الرباءة من إٍب أف ىؤالء الشركاء ضعاؼ مهاز  كقد أثبت تعأب ا١بهل،
فكفى ابهلل شهيدا بيننا كبينكم إف كنا عن ﴿كٯبعلوف هللا كحده شهيدان  ملوكهم

كيطلبوف النجاة من جرٲبةو غفلوا عنها، كىنالك يتكشف ا٤بوقف  ﴾عبادتكم لغافلْب
عن رب كاحد حق يرجع إليو ا١بميع كما عداه ابطل، كىنالك ال ٯبد ا٤بشركوف 

كضل عنهم ﴿شيئان من دعاكيهم كمزاعمهم كآ٥بتهم فكٌلو شرد عنهم كٓب يعد لو كجود 
ككقائعو  ي ُب ساحة ا٢بشر بكل حقائقوكىكذا يتجلى ا٤بشهد ا٢ب ﴾ما كانوا يفَبكف

تلك الكلمات  اىذه ىي قصة الشفعاء كالشركاء تعرضهكمؤثراتو كاستجاابتو...
القبلئل فتبلغ من النفس ما ال يبلغو اإلخبار اجملرد كال براىْب ا١بدؿ الطويل كال 
خداع ا٤بخادعْب ُب رسائل التوحيد!!! كمن جولة ا٢بشر الذم تسقط فيو الدعاكل 

األابطيل، يتجلى فيو أف ا٤بؤب سبحانو ىو هللا ا٤بهيمن على ا٤بوقف كما فيو. ك 
كاآلايت التالية تصور حالة ا٤بشركْب ُب ا١بحيم مع شركائهم من ا١بن كاإلنس كأهنا 
كاقعة ككأ٭با تشهدىا األبصار حْب تتلى كتتمبلىا ا٤بشاعر كهتتز هبا الوجداانت 

أين ما كنتم تعبدكف، من دكف هللا ىل كبرزت ا١بحيم للغاكين، كقيل ٥بم ﴿
ينصركنكم أك ينتصركف، فكبكبوا فيها ىم كالغاككف، كجنود إبليس أٝبعوف، قالوا 

العا٤بْب، كما برب كىم فيها ٱبتصموف، اتهلل إف كنا لفي ضبلؿ مبْب، إذ نسويكم 
من  أضلنا إال اجملرموف، فما لنا من شافعْب، كال صديق ٞبيم، فلو أف لنا كرة فنكوف

وف، كُب األئمة ا٤بضلوف األشقياء ا٤بستهزئكالغاككف ُب ا٤بوضع األكؿ3  ﴾ا٤بؤمنْب
 ٥بم أيظهرت ألئمة الكفر كالضبلؿ كقيل كا٤بعُب أف النارا٤بوضع الثا٘ب3 شياطينهم، 

؟ أنفسهم عن أك عنكم يدفعوف ىلأين شركاؤكم من دكف هللا  3كتوبيخان  تبكيتان 
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 ُب الغاككف3 قتادة ! قاؿكجنود إبليس أٝبعوف الغاككففدىوركا فيها ىم كشياطينهم 
 كانوا الذين الكفر أئمة فيها فكبكب3 الكبلـ فتأكيل .الشياطْب 3ا٤بوضع ىذا

 .آدـ ذرية من الكفر أئمة شركاء كىم إبليس كجنود الشياطْب هللا دكف من يعبدكف
ٔبنها كإنسها تحدة نصرة األمم ا٤بكمي توبيخي عن تعيْب استفهاـ هت كاالستفهاـ

تنزيبلن لعدـ جدكاىا منزلةى العدـ فيما كانوا أيملونو منها توبيخان  ُب ذلك ا٤بوقف
ا٤ببلئكة شفاعة نفي  ﴾فما لنا من شافعْب﴿كا٤براد من قولو  كتوقيفان على ا٣بطأ.

 فما﴿ كما حكى تعأب -كهللا أعلم  -  ألنفسهم الٍب يثبتها أىل الكتابكالنبيْب 
 قاؿ هللا كما إبذف إال يشفع أف ٲبكنو ال الشفيعفإف  ﴾الشافعْب شفاعة تنفعهم
كال صديق ﴿ُب اآلية  الصديق كلفظة ﴾من ذا الذم يشفع عنده إال إبذنو﴿ تعأب
يوادكهنم  - كشركاء أصدقاءُب الدنيا  ٥بم كنصرة إذ كاف مساٮبة شدة تقتضي ﴾مٞبي

ما للظا٤بْب ﴿كيصحح ىذا قولو عز كجل  كا١بن اإلنس من -كٰببوهنم كحب هللا 
أم ما ٥بم من ٞبيم ينصر كٰباب كال شفيع يشفع  ﴾من ٞبيم كال شفيع يطاع

 البلزمة الصفة نفي إيراد من فهو عرفان  لتبلزمهما يطاع بوصف شفيع أتبع، ك ٯبابك 
 3أٞبر ابن كقوؿ التلميحية الكناية من بضرب ا٤بوصوؼ نفي ا٤بقصودك للموصوؼ 

 التأكيد مفاد يفيد كذلك فينجحر فيها ضب ال أم ينجحر هبا الضب ترل كال
 عنده الشفاعة على أحد ٯبَبئ ال كهللا بشفيع فليس يطع ٓب إذا الشفيع أف كا٤بعُب

 هللا أبناء ٫بن" يقولوف كانوا ٤باك  .يطاع من إال عنده يشفع فبل لو أذف إذا إال
 ﴾شفيع  كال  كٕب  من  دكنو من لكم ما﴿ أخرل آية ُب كقاؿهللا تعأب  كذهبم "كأحباؤه

 قد أفادت اآليةك  ،كينفعأم ما لكم من دكنو من كٕب ينصر كيدفع كال شفيع يشفع 
 من شيء ُب لغّبه ليس جار الكل ُب حكمو أف كل ما سواه سبحانو ملك لو كأف

لو ما ُب السماكات كما ُب ﴿ آية الكرسي كما ُب كأمره إبذنو إال حكم األشياء
 من فنكوف كرة لنا أف فلو﴿قولو معُب ك  ﴾من ذا الذم يشفع عنده إال إبذنو األرض
 ا ىو إال التمِب...أفبل رجعة إٔب الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها؟ كم أم ﴾ا٤بؤمنْب
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 ٤با ﴾يعلموف كىم اب٢بق شهد من إال الشفاعة دكنو من يدعوف الذين ٲبلك كال﴿
أهنم ال يشفعوف إال  ببياف أردفو كالنبيْبالولدية من ا٤ببلئكة  نفيإٔب  ا٤بقاـ أرشد

 استثناء ىوك  متصل ىذا على فاالستثناء فيمن شهد اب٢بق أم ابلتوحيد كىو يعلمو
 أحد ُب الشفاعة دكنو من يدعوف الذين ٲبلك كال3 قاؿ كأنو احملذكؼ ا٤بفعوؿ من
 منفصبلن  فيكوف يدعوف الذين من مستثُب كإف جعلناه ،اب٢بق شهد فيمن إال

 شهد من لكن هللا عند شفعاؤىم أهنم موازع كما الشفاعة آ٥بتهم ٲبلك كال 3كا٤بعُب
، الشفاعة ٲبلك الذم ىو بو شهد ما يعلم كىو سلوكية عملية شهادة ا٢بق بكلمة

 من إال الشفاعة هللا دكف من ا٤بعبودكفاألرابب  ٲبلك كاليكوف ا٤بعُب3  كٰبتمل أف
كىم  ارالكف ُب ال ا٤بؤمنْب ُب فاعةالش فلهمكالنبيوف  ا٤ببلئكة كىم اب٢بق شهد

قاؿ اإلماـ الرازم  ،بو شهدكا ما حقيقة يعلموف كىمابلوحدانية هلل  اب٢بق يشهدكف
 البتة تفيد ال فقط ابللساف الشهادة أف على يدؿ القيد ىذا "يعلموف كىمُب قولو "

 أف تعأب هللا بْب فقالوا اآلية هبذه البتة ينفع ال ا٤بقلد إٲباف أبف القائلوف كاحتج
 شكك لو الذم اليقْب عن عبارة كالعلم ،العلم معها حصل إذا إال تنفع ال الشهادة
 ينفع ال ا٤بقلد إٲباف أف فثبت الدليل عند إال ٰبصل ٓب كىذا يتشكك ٓب فيو صاحبو

أال ترل إٔب قوؿ صاحب  أك يكوف انصران  ذا جاهكالشفيع إما أف يكوف  . اىػ.البتة
ن عِب شفاعتهم شيئان كال إف يردف الرٞبن بضر ال تغ آ٥بةءأٚبذ من دكنو ﴿يس 

معطاة ٤بن اٚبذ عند هللا عهدان كمقبولة لديو عز كا٣ببلصة أف الشفاعة  ﴾ينقذكف
 إال  الشفاعة ٲبلكوف ال﴿ قولو تعأب كيصحح ىذا شهد ابلتوحيدمن كجل ُب كل 

 يومئذ الشفاعة ٲبلك لكن أم منقطع ىنا كاالستثناء ﴾عهدا الرٞبن  عند  اٚبذ  من 
 الكتاب أىلاجملرمْب من  كىو التوحيد كاإلسبلـ ٖببلؼ عهدان  نالرٞب عند اٚبذ من

ما  خبلؼ اعتقادىم إذ كأعما٥بم بقلوهبم كأنكركه أبلسنتهم التوحيد أظهركا فإهنم
ُب تفسّب اآلية  قاؿ صاحب لطائف اإلشارات .نقيض ما ييظهركفيقولوف كأفعا٥بم 

 أم "يعلموف كىم اب٢بق شهد من إال الشفاعة دكنو من يدعوف الذين ٲبلك كال"
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 ٝبيع أف على دليل اآلية كُب الشفاعة حق ا٢بق لو ثبتفيي  ابلتوحيد اليـو شهد
أمة مرحومة خصها ا٤بؤب  احملمديةاألمة ك  .مقبولة غدان  تكوف شفاعتهم ا٤بسلمْب

شفاعٍب »3 على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث ا٤بتقدـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عظمالشفيع ا٤بسبحانو بشفاعة 
كصاحب الكبّبة اٚبذ عند الرٞبن عهدان كىو التوحيد  «ألىل الكبائر من أمٍب

 خّب٘ب ما أتدركف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ابن ماجو أف ُب ا٢بديث عندك  .كاإلسبلـ
 أمٍب نصف يدخل أف بْب خّب٘ب فإنو»3 قاؿ أعلم، كرسولو هللا3 قلنا «الليلة؟ ريب

قلنا3 اي رسوؿ هللا ادع هللا أف ٯبعلنا من  «الشفاعة فاخَبت الشفاعة كبْب ا١بنة
 رضي أنس عنكركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو  «ىي لكل مسلم»قاؿ3  ،أىلها

 لو3 فيقولوف كذلك القيامة يـو ا٤بؤمنْب هللا ٯبمع»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف3 عنو هللا
 ترل أما آدـ اي3 فيقولوف آدـ فيأتوف ىذا مكاننا من يرٰبنا حٌب ربنا إٔب استشفعنا

 إٔب لنا اشفع شيء كل أ٠باء كعلمك مبلئكتو لك كأسجد بيده هللا خلقك الناس
 أصاهبا الٍب خطيئتو ٥بم كيذكر ىناؾ لست3 فيقوؿ ىذا مكاننا من يرٰبنا حٌب ربنا

3 فيقوؿ نوحان  فيأتوف األرض أىل إٔب هللا بعثو رسوؿ أكؿ فإنو نوحان  ائتوا كلكن
 فيأتوف الرٞبن خليل إبراىيم ائتوا كلكن أصاب الٍب خطيئتو كيذكر ىناكم لست
 عبدان  موسى ائتوا كلكن أصاهبا الٍب خطاايه ٥بم كيذكر ىناكم لست3 فيقوؿ إبراىيم

 خطيئتو ٥بم كيذكر ىناكم لست3 فيقوؿ موسى فيأتوف تكليمان  ككلمو التوراة هللا آاته
3 فيقوؿ عيسى فيأتوف كركحو ككلمتو كرسولو هللا عبد عيسى ائتوا كلكن أصاب الٍب

 فيأتو٘ب أتخر كما ذنبو من تقدـ ما لو غفر عبدان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  ائتوا كلكن ىناكم لست
 فيدعِب ساجدان  لو كقعت ريب رأيت فإذا عليو ٕب فيؤذف ريب على فأستأذف فأنطلق

 تشفع كاشفع تعطو كسل يسمع كقل دمحم ارفع3 ٕب يقاؿ ٍب يدعِب أف هللا شاء ما
 فإذا أرجع ٍب ا١بنة فأدخلهم حدان  ٕب فيحد أشفع ٍب علمنيها ٗبحامد ريب فأٞبد
 كقل دمحم ارفع3 يقاؿ ٍب يدعِب أف هللا شاء ما فيدعِب ساجدان  كقعت ريب رأيت
 ٕب فيحد أشفع ٍب ريب علمنيها ٗبحامد ريب فأٞبد تشفع كاشفع تعطو كسل يسمع
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 أف هللا شاء ما فيدعِب ساجدان  كقعت ريب رأيت فإذا أرجع ٍب ا١بنة فأدخلهم حدان 
 ٗبحامد ريب فأٞبد تشفع كاشفع تعطو كسل يسمع قل دمحم ارفع3 يقاؿ ٍب يدعِب

 ُب بقي ما رب اي3 فأقوؿ أرجع ٍب ا١بنة فأدخلهم حدان  ٕب فيحد أشفع ٍب علمنيها
 من النار من ٱبرج3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ ا٣بلود، عليو ككجب القرآف حبسو من إال النار
3 قاؿ من النار من ٱبرج ٍب شعّبة يزف ما ا٣بّب من قلبو ُب ككاف هللا إال إلو ال3 قاؿ
 إال إلو ال3 قاؿ من النار من ٱبرج ٍب برة يزف ما ا٣بّب من قلبو ُب ككاف هللا إال إلو ال
 حبسو  من إال"قاؿ اإلماـ القسطبل٘ب3  «ذرة ا٣بّب من يزف ما قلبو ُب ككاف هللا

 أبدا". فيها خالدين" فيو قولو بنحو "ا٣بلود عليو ككجب" أشرؾ ٩بن فيها "القرآف 

 أين شركائي الذين كنتم تشاقوِن فيهم؟

ىذا االستفهاـ التوبيخي من ا٤بؤب سبحانو ليهود كنصارل بِب إسرائيل ييراد منو 
 تعأب، حكمو فيهم ينازعوفتسفيو أحبلمهم ألهنم شاٌقوا هللا سبحانو كاٚبذكا شركاء 

! فا٤بؤب سبحانو يواجههم يـو ا٢بشر الكفر كإبطاف اإلٲباف إبظهار ا٤بؤمنْب كخادعوا
ُب تبكيت كتوبيخ كتشهّب كتعجيب كىم ُب رعب كفزع كُب ركع كىوؿ كُب 

أين  أين شياطْب ا١بن؟ ﴾أين شركائي الذين كنتم تشاقوف فيهم﴿تضعضع كذىوؿ 
كُب  ين فرنسا؟ أين ركسيا؟ أين الصْب؟أين أمريكا؟ أين بريطانيا؟ أ األمم ا٤بتحدة؟
الشاخص يفعل ا٥بوؿ فعلو! ىنا يتعرل ا٤بشركوف! ىنا ينعدـ كجود ىذا ا٤بشهد 

الشركاء فيشعركف أنو ٓب يكن شرؾ كٓب يكن شركاء! ٓب يكن ٥بذا كلو من كجود ال ُب 
حقيقة كال كاقع! ىنا يذىب ا٣ببث كيتبلشى الباطل الكاذب كيسقط الركاـ! ىنا 

ب عنهم االفَباء! ىنا يتهاكل غاب عنهم ما كانوا يفَبكنو فاعَبفوا اب٢بق بعد ما غا
ا٢بفاة العراة متحسرين يتمنوف لو يردكف إٔب الدنيا فيكوف ٥بم موقف غّب ذلك 
ا٤بوقف الذم انتهى هبم إٔب ىذا ا٤بصّب! ىنا يكوف الندـ كا٢بسرة! لقد فات األكاف، 
فاليـو للجزاء ال للعمل، كاليـو لتقرير ما كاف ال السَبجاع ما كاف! ىنا يسكت 



881 
 

ـ من خزم لتنطلق ألسنة الذين أكتوا العلم كقد أذف هللا ٥بم أف يكونوا ُب ىذا القو 
...قاؿ اإلماـ ُب الدنيااليـو متكلمْب ظاىرين! كللذين أكتوا العلم موقف آخر 

ال تزاؿ طائفة من أمٍب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالبخارم ُب ا١بامع الصحيح3 ابب قوؿ النيب 
 كىب، ابن حدثنا إ٠باعيل، حدثناكىم أىل العلم. يقاتلوف  «ظاىرين على ا٢بق

 سفياف أيب بن معاكية ٠بعت3 قاؿ ٞبيد، أخرب٘ب شهاب، ابن عن يونس، عن
 أان كإ٭با الدين، ُب يفقهو خّبان  بو هللا يرد من»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٠بعت3 قاؿ ٱبطب
 حٌب3 أك الساعة تقـو حٌب مستقيمان  األمة ىذه أمر يزاؿ كلن هللا، كيعطي قاسم
 من بتبلغيو أمرت ما بينكم أقسمأم  كيعطي هللا" قاسم أانكقولو " «هللا أمر أيٌب

 قدر على فهمان  منكم كاحد كل يعطي كهللا أحد دكف أحدان  بو أخص كال الوحي
 ُب يفقهو خّبان  بو هللا يرد من»ُب ركاية للطربا٘ب3 ك . سبحانو إرادتو بو تعلقت ما

 هللا أمر على قائمة أمة األمة ىذه ُب تزاؿ كلن هللا، كيعطي األقساـ ىن كإ٭با الدين،
كُب ركاية  «الناس على ظاىركف كىم هللا أمر أيٌب حٌب خالفهم من يضرىم ال

 يقاتلوف ا٤بسلمْب من عصابة تزاؿ كال الدين، ُب يفقهو خّبان  بو هللا يرد من»٤بسلم3 
 قولو اببكقد عنوف لو بقولو3  «القيامة يـو إٔب انكأىم من على ظاىرين ا٢بق على
 .«خالفهم من يضرىم ال ا٢بق على ظاىرين أمٍب من طائفة تزاؿ ال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال؟

ىل ننبئكم ابألخسرين أعماال، الذين ضل سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا كىم  قل﴿
ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعا، أكلئك الذين كفركا آبايت رهبم كلقائو فحبطت أعما٥بم 
فبل نقيم ٥بم يـو القيامة كزان، ذلك جزاؤىم جهنم ٗبا كفركا كاٚبذكا آايٌب كرسلي 

 ركاية كُب. كالنصارل اليهود ىم3 قاؿ كقاص أيب بن سعد عن الطربم ركل ﴾ىزكا
 أنتم3 قاؿ أنو ركاية كُب. الكتاب أىل كفرة ىم3 قاؿ طالب أيب بن علي سيدان عن
 سئل ٤باهنع هللا يضر  عليان  فإف كإال ا٣بوارج أمر أنشؤكا الذين السادات أراد. حركراء أىل اي
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 ﴾كفركا آبايت رهبم﴿كقولو   .، كهللا تعأب أعلمعلينا بغوا إخواننا3 قاؿ األتباع عن
 كالنفاؽ قادة الشرؾالربوبية! كا٤بقوؿ ٥بم3  أم جحدكا كحجبوا اآلايت الدالة على

توبيخان ٥بم كتنبيهان على ما غفلوا عنو من خيبة سعيهم، كقد شبَّو سعيهم غّب ا٤بثمر 
ابلسّب ُب طريق غّب موصلة! كُب ىذا اإلطناب زايدة التشويق إٔب معرفة ىؤالء 

حيث أجرل عليهم من األكصاؼ ما يزيد السامع حرصان على معرفة األخسرين 
...كأصل ا٢ببوط انتفاخ بطن الدابة حْب ا٤بوصوفْب ابٚباذىم الكتاب كالسنة ىزكان 

إذ تنتفخ؛ كأصحاهبا ٰبسبوهنا صا٢بة  بنوع ساـ من الكؤل ٍب تلقى حتفهاتتغذل 
كقدمنا إٔب ما ﴿قولو تعأب  كنظّبه تنتهي إٔب البوار، كىو كصف بليغ انجحة رإبة ٍب

كُب ىذا داللة على عظيم مكر هللا هبؤالء  ﴾عملوا من عمل فجعلناه ىباء منثورا
ات الرسائل ا٤بهازيل، إذ أبطل أعما٥بم كجعل إٲباهنم كبل إٲباف، كإف كتبوا مئ

3 آمنا ابهلل كاليـو اآلخر! كقلوهبم أبلسنتهم...يقولوف ا٤بؤمنْب كالفتاكل ليخادعوا
 تكذيب من أبلغ العمل كتكذيبتقوؿ3 إف ىي إال حياتنا الدنيا كما ٫بن ٗببعوثْب! 

ُب تعجب قو٥بم سورة بِب إسرائيل موضعْب من ُب  سبحانوكقد حكى  .اللساف
ُب سورة ك  ﴾نا ٤ببعوثوف خلقا جديدائذا كنا عظاما كرفاات أئكقالوا أ﴿كإنكار كاستبعاد 

 ﴾ككانوا يصركف على ا٢بنث العظيم﴿إصرارىم على الشرؾ تعأب ذكر  ٤بٌاالواقعة 
أىل ك  ﴾ككانوا يقولوف أئذا متنا ككنا ترااب كعظاما أئنا ٤ببعوثوف﴿بياف ما يقولونو أردفو ب

ٓب ٯبركا على موجب  ٤بٌاكإف كانوا يقركف أبلسنتهم اإلٲباف ابلبعث لكنهم  الكتاب
إقرارىم عمبلن يوافقو كقلبان يصدقو نيزلوا منزلة ا٤بنكر للبعث، فكأهنم جعلوا إقرارىم 
سببان ُب ٙبصيل نقيضو! ٍب ذكر تفظيع حا٥بم ُب جزائهم على ما كانوا عليو من 

ٍب زيد تفظيعان ابلتشبيو الَبؼ ُب الدنيا ٗبلء بطوهنم بشجر الزقـز كشراب من ٞبيم، 
كىو البعّب الذم أصابو داء ا٥بيياـ فبل يزاؿ يشرب  ﴾فشاربوف شرب ا٥بيم﴿ولو ُب ق

ٍب التفت إٔب ، رابن ال ينقطع فهو مستمرة آالموكال يركىل، أم شاربوف من ا٢بميم ش
ك٫بوه ُب  ﴾٫بن خلقناكم فلوال تصدقوف﴿خطاهبم بطريقة التحضيض على التصديق 
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 ٧بور حوؿ آيها تدكر السورة ىذهك  ﴾وفتبعثٍب إنكم يـو القيامة ﴿سورة ا٤بؤمنوف 
 ببعثة تذكّبابل، حيث أعقب ذلك ا٤بمات بعد البعث إثباتك  الوحدانية ٙبقيق
 اإلعراض من أقوامهم بو تلقاىا كماليـو اآلخر ٲباف اباإل إٔب كاإلرشاد للهدل الرسل

 ﴾ٗببعوثْبإف ىي إال حياتنا الدنيا ٭بوت ك٫بيا كما ٫بن ﴿قائلْب  كالتكذيب كالطعن
 ٩باثل حا٥بم أفك  لؤلكلْب تقليدان  البعث أنكركا أف ىؤالء ا٤بستخلفْب إٔب كانتقل

 ﴾أئذا متنا ككنا ترااب كعظاما أئنا ٤ببعوثوف قالوا﴿ كاحدة ككلمتهم الغابرة األمم ألحواؿ

حٌب إذا جاء أحدىم ا٤بوت قاؿ رب ﴿ ا٤بوت ٰبضرىم ما عند بتندمهم كركاذي ٍب 
أفحسبتم ﴿إٔب قولو  متخلصان  بعض ٕبجز بعضو آخذان كتسلسل الكبلـ  ﴾ارجعوف

 كُب سورة العنكبوت ٤با أشار سبحانو إٔب ﴾أ٭با خلقناكم عبثا كأنكم إلينا ال ترجعوف
 بدأ كيف فانظركا األرض ُب سّبكا قل﴿ابآلفاقي فقاؿ  أردفو األنفسي العلم إٔب

قاؿ صاحب  ﴾قدير شيء كل على هللا إف اآلخرة النشأة ينشئ هللا ٍب ا٣بلق
 مشاىدات الرائي إٔب يد٘ب السّب ألف األرض ُب ابلسّب أمر كإ٭با التحرير كالتنوير3

 حاضرىا األمم منازؿ على بو كٲبر ك٧بوايهتا كأهنارىا ٔببا٥با األرضْب ٨بتلف من ٝبة
 جاؿ ذلك شاىد فإذا أمثا٥با رؤية يعتد ٓب كأحواؿ أشياء من كثّبان  فّبل كابئدىا

 يشاىد كاف حينما بباؿ لو ٱبطر يكن ٓب جوالانن  العدـ بعد تكوينها ُب فكره نظر
 بعده فما الطفولة زمن من فيها نشأ ٤با ألنو قومو داير ُب ا٤بخلوقات تلك أمثاؿ
 دالئلها من استنتاج دكف عليها ببصره ٲبر أف اعتاد عقلو ُب التفكّب حدكث قبل
 االستدالؿ، فكرة نفسو ُب جالت بصره عن غائبان  كاف ٩با أمثا٥با شاىد إذا حٌب

 الغرض ٥بذا بو األمر كاف فلذلك الدالئل ٤بختلف جامعة كسيلة األرض ُب فالسّب
 لو ليس السائر ألف ا٤باضي ابلفعل ا٣بلق بدء جانب ُب كجيء ا٢بكمة جوامع من
 ٨بلوقات يشهد كلكنو ٨بلوقات بدء حدكث يشهد أف فندر طريقو ُب قرار من

 قادر كأنو تكن ٓب أف بعد أكجدىا إ٭با أكجدىا الذم أف إٔب فيفطن قبل من مبدكءة
ك٤با كانت  اىػ. .عدمها بعد إعادهتا على قادر ابألحرل فهو أمثا٥با إٯباد على
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 تشتملالزلزلة  سورةككانت  اآلخرة كأحكاـ الدنيا أحكاـ إٔب تنقسم القرآف أحكاـ
 ،األخبار كٕبديث األثقاؿ إبخراج القارعة على كزادت إٝباالن  اآلخرة أحكاـ على
 نصف تعدؿ زلزلت إذا»3 مرفوعان سنن الَبمذم كما جاء ُب   شرفها ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنبَّو 

 قرأ من» بلفظ3 كعب أيب بن إٔب أبسانيدٮبا كالواحدم مردكيو ابن كأخرج «القرآف
أىل  سورة عقب كردتكقد  «القرآف  قرأ  كمن  األجر من أعطي زلزلت" "إذا

كاعلم أف . ما بوجو لو ربح فبل خسرىا من الٍب ابآلخرةالكتاب لتنبيههم كتذكّبىم 
إنكارىم البعث بعد ا٤بوت فيو نكتة حسنة كدقيقة مستحسنة كىي أهنم يركف 
أنفسهم قد بلغوا من مراتب االخَباع قاصيتها كملكوا من ا٤بآرب انصيتها كأتيح ٥بم 

أٌملوا نيل مرتبة القدرة اإل٥بية كحْب أعجزهتم مسألة ا٤بوت  من ا٢بضارة إٔب حيث
أف  تقريرب ت سورة البقرةافتتحكقد  كا٢بياة عمدكا إٔب اإلنكار كا٤بكابرة كالتهكم!

 ابلبعث اإلٲباف مدارهك  ،ابآلخرة اإلٲباف ك٦بمعو ابلغيب، فاإلٲبا إليو يهدم ما عظمأ
 السورة هبا ٠بيت فلذلك ابلغيب اإلٲباف رىامدا الٍب البقرة قصة عنو أعربت الذم

 ككانتكىذه التسمية من قبيل تسمية الكل اب١بزء األشهر أك األغرب األعجب 
 ُب ضعيف سبب عن البقرة قصة ُب حياءاإل ألف إبراىيم قصة من أحق بذلك
 كقد سيما كال القدرة على أدؿ فهي الناس آحاد من كاف من ٗبباشرة الظاىر

 ا٤بوجبة ابلقسوة فوصفها كالضالْب ا٤بغضوب عليهم لقلوبالقسوة  بوصف تبعتأي 
 للمدد ا٤با٫بة التقول عن ا١بملة ُب الناشئة اب٣بشية ا٢بجارة ككصفت للشقوة
 .هللا عباد إٔب نفعو ا٤بتعدم

كصيغة ا٤بضارع تفيد التعجيب من  ﴾يكذبوف﴿كقيرئ  ﴾كبل بل تكذبوف ابلدين﴿
تكذيبهم كأف تكذيبهم متجدد ال يقلعوف عنو، كالدين ًٝباعيو ا٢بكم كما ُب اآلية 

ا٤بتصرؼ ُب شؤكف ذلك اليـو دكف شبهة مشارؾ. تعأب أم أنو  ﴾مالك يـو الدين﴿
صلى عن عبد هللا بن أنيس قاؿ3 ٠بعت النيب ُب صحيحو كركل اإلماـ البخارم 

شر هللا العباد فيناديهم بصوت يسمعو من بػىعيد كما »يقوؿ3  كآلو كسلم هللا عليو ٰبى



885 
 

ككٍصفيو تعأب ٗبلك يـو الدين تكملة  «يسمعو من قػىريب3 أان ا٤بلك أان الدايف
إلجراء ٦بامع صفات العظمة كالكماؿ على ا٠بو تعأب، كىو كىٍصف ينىبء عن 
لك الذم ال يشذ شيء 

ي
ًلك ا٢بق ىو صاحب ا٤ب

ى
عمـو التصرؼ ُب ا٤بخلوقات، فا٤ب

عن الدخوؿ ٙبت سيطرتو، كىو الذم ال ينتهي ملكو كال ينقضي، فأين ىذا 
صاحب )٤ببالغة الٍب يفيضها ا٢بفاة العراة على أنفسهم مثل الوصف من أكصاؼ ا

كما شابو ذلك، كُب تعريف ذلك اليـو إبضافتو إٔب الدين إدماج  (السمو ا٤بلكي
التنبيو على اختصاص هللا اب٢بكم ألف إيثار لفظ الدين لئلشعار أبنو أقاـ ا٢بكم 

، كقد تصدل مقامو كحول الدين كلو فيو، كلذلك ٓب يقل مالك يـو ا٢بساب
بدكف ألف كقراءة  ﴾ملك﴿ا٤بفسركف كاحملتجوف للقراءات لبياف ما ُب كلو من قراءة 

ابأللف من خصوصياتو ٕبسب قىٍصر النظر على مفهـو كلمة ملك  ﴾مالك﴿
كمفهـو كلمة مالك، كغفلوا عن إضافة الكلمة إٔب يـو الدين، فأما كالكلمة مضافة 

، فوىصفيو  إٔب يـو الدين فقد استواي ُب إفادة أنو ال يىشركو أحد ُب حيكًمو ذلك اليـو
لك فإف ا٤بلوؾ تتخلد ٧بامدىم 

ي
تعأب أبنو ملك يـو الدين كصف لو أبشرؼ معُب ا٤ب

 ٗبقدار تفاضلهم ُب ا٢بكم...

اي أيها الذين آمنوا ال تتولوا قومان غضب هللا عليهم قد يئسوا من اآلخرة كما يئس ﴿
ت اآلية ُب انس من فقراء ا٤بسلمْب يعملوف عند نزل ﴾الكفار من أصحاب القبور

اليهود كيواصلوهنم ليصيبوا بذلك من ٜبارىم كرٗبا أخربكا اليهود أبحواؿ ا٤بسلمْب عن 
اي ﴿غفلة كًقلة حذر فنبههم هللا إٔب أف ال يتولوىم، كاآلية توكيد ٤با ُب أكؿ السورة 

م كيصفوا ابلعدكًٌ هلل، كالعدك فإهن ﴾أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء
 اليهود يعِبقاؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسّبه3 "قد يئسوا من اآلخرة" مغضوب عليو، 

كقاؿ  .كالنصارل اليهود ىم3 ا٢بسن كقاؿ. ا٤بنافقوف ىم3 كقيل .زيد ابن قالو
 أصحاب من الكفار يئس كما خرةاآل من يئسوا قد"ا٤باكردم ُب تفسّب قولو 

 بعث من الكفار يئس كما اآلخرة ثواب من يئسوا3 أحدىا3 أكجو أربعة فيو "القبور
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 يئس كما اآلخرة ثواب من يئسوا قد3 الثا٘ب. عباس ابن قالو القبور، ُب من
. ٦باىد قالو العذاب، تيقنوا ألهنم اآلخرة ثواب من ا٤بعاينة بعد القبور أصحاب

3 الرابع. كقرب منهم مات من منها يئس كما كالرجعة البعث من يئسوا قد3 الثالث
. خّب القبور أصحاب من ينا٥بم أف يئسوا كما خّب اآلخرة ُب ٥بم يكوف أف يئسوا

كقد استقصت سورة ا٤بمتحنة إرشاد ا٤بسلمْب إٔب ما ٯبب ُب ا٤بعاملة معهم، 
كالسورة تستهدؼ إقامة ٦بتمع راب٘ب ال نفاؽ فيو، تنفصل فيو العبلقات بْب رؤكس 

عرب كبْب ا٤بسلمْب كاضعة ٥بم قيمان جديدة كموازين جديدة الشرؾ ُب جزيرة ال
كتبصرىم ٕبقيقة كجودىم كغايتو، كتفتح أعينهم على ما ييدبٌره أعداؤىم من 

كالرب كالقسط إٔب الشعوب  داراةد، كُب ا٤بقابل تقرر السورة ا٤بعداكات كمكر ككي
ٱبرجوكم من دايركم أف  ال ينهاكم هللا عن الذين ٓب يقاتلوكم ُب الدين كٓب﴿ا٤بسا٤بة 

ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو  ﴾تربكىم كتقسطوا إليهم إف هللا ٰبب ا٤بقسطْب
صلى  النيب عهد ُب راغبة أمي أتتِب3 قالت عنهما هللا رضي بكر أيب بنت أ٠باءعن 

 فأنزؿ3 عيينة ابن قاؿ «نعم»3 قاؿ آصلها؟3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فسألت هللا عليو كآلو كسلم
 بْب ا٤بداراة كالفرؽ .﴾ عن الذين ٓب يقاتلوكم ُب الدينال ينهاكم هللا﴿ فيها تعأب هللا

 عليو، إنكار غّب من الفاسق بفعل الرضا إظهار3 ا٤بداىنة أفَّ 3 ا٤بداىنة كبْب
ٍب يعود التحذير من فعلو.  عن وهني ُب كا٤ببلطفة ا١باىل تعليم ُب الرفق 3كا٤بداراة
الذين تكررت غدراهتم كنقضهم للعهود كٖباصة بعد أف شعركا ٖبطر ا٤بشركْب مواالة 

إ٭با ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم ُب الدين كأخرجوكم من دايركم كظاىركا ﴿اإلسبلـ 
كقد هنى تعأب عن  ﴾على إخراجكم أف تولوىم كمن يتو٥بم فأكلئك ىم الظا٤بوف

اي أيها الذين آمنوا ال ﴿ العذابموالهتم ُب آايت عديدة كجعل مآؿ ذلك إٔب 
 ﴾تتخذكا الكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب أتريدكف أف ٘بعلوا هلل عليكم سلطاان مبينا

ال  كا٤بعُب ،جةح ذك وألن سلطاف3 للخليفة قيل كًإ٭با ا٢بجة 3اللغة ُب كالسلطاف
 ا٤بنتصر استعانةللرئيس كال تستعينوا هبم  ا٤برؤكسمواالة  توالوا الذين أبطنوا الكفر
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 ىذا صنيعكم من إذ للعقاب سلطاانن  أنفسكم على جعلتم ذلك فعلتم إفف ابلناصر
إف ا٤بنافقْب ٱبادعوف هللا كىو ﴿، كموقع ىذه اآلية بْب قولو التحاقكم هبم ثرأ يلوح

يفيد التبصّب ٕبقيقتهم  ﴾إف ا٤بنافقْب ُب الدرؾ األسفل من النار﴿كقولو  ﴾خادعهم
 ىمف كفر أ علىتنبيو الاـ الكفر األصلية ك كالتحذير من كاليتهم كرٌدىم إٔب أحك

 ُب سورة ا٤بنافقوف بياف ككشف، ك مأك نسوى همفرٗبا غفل ا٤بسلموف عنخفٌي، 
 "آمنوا" فعل إسنادك  ﴾يفقهوف ال فهم قلوهبم على فطبعا ذلك أبهنم آمنوا ٍب كفرك ﴿

 "هللا لرسوؿ إنك نشهد" قو٥بم ُب كاذبوف أبهنم ذلك قبل عنهم اإلخبار مع إليهم
 على أنفسهم تجرأتككفركا سران ف كذابن  اإلٲباف أظهركا كا٤براد أهنم ٦بازه ُب مستعمل

، ا٣بّب إليها ٱبلص ال أف عليها كا٤بطبوع قلوهبم صارت حٌب هبا كضريت ا١برائم
 .كهللا أعلم

 إبٲباهنن أعلم هللا فامتحنوىن مهاجرات ا٤بؤمنات جاءكم إذا آمنوا الذين أيها اي﴿
 ٥بن ٰبلوف ىم كال ٥بم حل ىن ال الكفار إٔب ترجعوىن فبل مؤمنات علمتموىن فإف

 ٛبسكوا كال أجورىن آتيتموىن إذا تنكحوىن أف عليكم جناح كال أنفقوا ما كآتوىم
 كهللا بينكم ٰبكم هللا حكم ذلكم أنفقوا ما كليسألوا أنفقتم ما كاسألوا الكوافر بعصم
 ذىبت الذين فآتوا فعاقبتم الكفار إٔب أزكاجكم من شيء فاتكم كإف حكيم، عليم

 ٤با اآليتْب ىاتْب مناسبة ﴾مؤمنوف بو أنتم الذم هللا كاتقوا أنفقوا ما مثل أزكاجهم
 كعبل جل ذكر إليهم كالتودد الكفار مواالة عن النهي ذكر ٤با تعأب أنو3 قبلهما
 عهد، ا٤بؤمنْب كبْب بينهم يكوف فيمن خاصة كىي أحكامهم من ٝبلة ىاىنا

 كمزيد االحتباؾ ٧بسن من ا١بليل النظم كُب...للمسلمْب إماـ كجود كٙبقيقو
 .ٱبفى ال ما االرتباط
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 كهيعص

جاءت سورة مرٙب بعد سورة الكهف ك٥بذا الَبتيب داللتو إذ أف سورة مرٙب تتحدث 
عن مولد ابن مرٙب كنفي بنوتو الٍب زعمها بنو إسرائيل لصرؼ الناس إٔب شرؾ 
العبادة كىو ما ختمت بو سورة الكهف، كقد جاء ُب ىذا ا٣بتاـ ٗبحٌسن رٌد العجز 

ار على الذين أشركوا ابلعبادة، على الصدر، فإف سورة الكهف افتتحت ابإلنك
كتسلسلى الكبلـ ُب التحذير من شرؾ ا٢بكم كارتباطو بشرؾ العبادة إٔب أف أفضى 

من  ا كانت سرائر الربوبية كالعبوديةك٤ب ﴾كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا﴿إٔب قولو 
مرموزات الوحدانية كمن األكصاؼ العلية جاءت ُب ذكر الرٞبة الٍب رحم هللا هبا 

ككانت إليو ا٢ببورة بينما كانت السياسة  ﴾زكراي ربك عبدهذكر رٞبت ﴿ زكراينبيو 
بِب إسرائيل أف ال ٰبسنوا ا٣ببلفة ُب أمتو كيبدلوا اإلسبلـ  إٔب عمراف فخاؼ شرارى 

كٰبرفوا الدين فسأؿ ربو بعد مشاىدتو للخوارؽ الظاىرة ُب حق مرٙب كليان يرثو العلم 
 لو ٯبعل ٓبهللا دعاءه ككىبو غبلمان ا٠بو ٰبٓب كيرث من آؿ يعقوب ا٢بكم فأجاب 

أم  ابلفضيلة انفراده على يدؿ ابلتسمية السبلـ عليو انفرادهأف  كذلك ٠بيان  قبل من
. ٍب أردؼ تعأب فضلو أكصاؼ استجماع ُب لو كفؤ أحد فبل قبلو ٠بيٌ  لو يكن ٓب

النبيْب، كذيلت بذكر ابن مرٙب كأنكر على من زعم أف هللا سبحانو اٚبذ كلدان من 
 عليو يدكر كالذممن ا٤ببلئكة،  السورة ابإلنكار على من زعم أف هللا اٚبذ كلدان 

 ﴾كإف هللا ريب كربكم فاعبدكه﴿ عليو السبلـ ا٤بسيح كبلـ الكرٲبة السورة ىذه قطب
كاتصل الكبلـ آخذان بعضو ٕبجز بعض متخلبلن اب٤بستطردات كمتخلصان إٔب 

أم آ٥بة  ﴾كاٚبذكا من دكف هللا آ٥بة ليكونوا ٥بم عزا﴿ا٢بكم  تقريعهم ُب اٚباذ آ٥بة ُب
الذين يتخذكف الكافرين أكلياء ﴿ليتعززكا كٲبتنعوا هبم من ا٤بؤمنْب كما ُب قولو تعأب 

 . ﴾من دكف ا٤بؤمنْب أيبتغوف عندىم العزة
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 ﴾ىو ا٢بق كأف ما يدعوف من دكنو الباطل كأف هللا ىو العلي الكبّب هللاذلك أبف ﴿
 الرائق وصنعمن  شاىد٤با ذكر م سبحانو هللا فأ قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ كجو

 على الداللة فأ مع بذلك كالتصريحأردؼ أبنو تعأب ىو ا٢بق  البلئق هتدبّب ك 
 برازإل عداه ما ٥بيةإ بطبلف على للداللة مستتبعة تعأب بو إ٥بيتو حقية اختصاص

عىلىمه على الذات اإل٥بية أم ا٤بنفرد ُب  ا١ببللةسم كا التوحيد مرأب االعتناء كماؿ
حٌب نص كثّب من العلماء كاألئمة  اإل٥بية ا٤بتصف ٔبميع الكماالت ا٤بطلقة

الفضبلء على أنو ىو اسم هللا األعظم كأعظميتو ابعتبار مدلولو ألنو اسم أم علم 
فرؽ الكلي على الذات كبقية األ٠باء أعبلـ على الصفات كال ٱبفى ما بينهما من ال

ك٩با يدلك على مزيد شرؼ ىذا االسم الكرٙب أنك لو حفت األلف لقلت3 هلل كلو 
حذفت إحدل الميو كنطقت ٗبا بقي من حركفو لكاف إلو كلو حذفت البلمْب معان 
لقلت3 آه كىو اسم من أ٠باء هللا تعأب كلو حذفت األلف مع البلـ األكٔب لقلت3 

لت3 ىو فهو بتصرفتو ٝبيعها داؿ على الذات لو كلو حذفت األلف مع البلمْب لق
األقدس سبحانو كتعأب ٖببلؼ بقية األ٠باء ا١بليلة فإنك لو فككتها ٓب تستفد منها 
ما استفيد من لفظ ا١ببللة ك٩با يدلك أيضان على مزيد شرؼ ىذا االسم كعلو شأنو 

م نوالو كافة أنو ٓب يتسم بو أحد غّب هللا سبحانو كتعأب بل حجب هللا هلالج لج كع
أم ىل  ﴾ىل تعلم لو ٠بيا﴿ ا٤بخلوقات عن التسمية هبذا االسم كلذلك قاؿ تعأب

 قط هللا يسموه ٓب إ٥بان  الصنم ٠بوا كإف ا٤بشركْب فإف هللا ٠بيغّب هللا  أحدان  تعلم
كىذا االسم مشتمل على ٝبيع األ٠باء ا٢بسُب  تعأب، أحديتو لظهور كذلك

 كصف بو ٰبيط فأ يعلوأم  "كأف هللا ىو العلي" هناية ٥باالعليا الٍب ال كالصفات 
 الرفيع كاالقتدار ابلقهر خلقو فوؽ العليشيء  كل عن ا٤برتفعكىو تعأب  الواصفْب

 شأانن  كالكربايء ابلعلو ا٤بتفرد كربايئو لوصف العقوؿ هتتدم ال الذم "الكبّب" القدر
 جنده نصر على قادر أبنو إعبلـ بذلك كصفو كُب، كفعبلن  قوالن  كصفة ذااتن  كسلطاانن 
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 لديو ا٣بضوع كدكاـ أعدائو ٔبهاد مراقبتو على كحث ،أكليائو كعوف دينو كإعزاز
 .ليوإ كالضراعة

 قاؿ إنكارم، االستفهاـ هتكمي ﴾أـ عندىم الغيب فهم يكتبوف، أـ يريدكف كيدا﴿
عندىم  أـ﴿ُب اآلية األخرل  ا٢بكم. كنظّبه 3كالكتاب ،ٰبكموف 3يكتبوف3 القتيب

الغيب فهم يكتبوف، فاصرب ٢بكم ربك كال تكن كصاحب ا٢بوت إذ اندل كىو 
كحثو على ا٤بصابرة كإظهار  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالغرض من ذكر يونس ىنا تثبيت النيب  ﴾مكظـو

مرتبتو ُب ٙبم لو كعدـ تذمره كتعريفو أبف ذلك يرفع درجتو ُب مقاـ الرسالة فذكره 
أمر ربو فأدبو هللا ٍب اجتباه كاتب عليو كجعلو من  لعجٌ تى و السبلـ إذ ل يونس عليٗبىثى 

إًلفادة االختصاص أم صار  ﴾عندىم﴿الصا٢بْب تذكّبان مرادان بو التحذير، كتقدٙب 
يفرضوف األحداث كييعيٌنوف الرؤساء كالشركاء الكبار فهم  ،علم الغيب عندىم

على الدٮباء! كالفاء تفريع على ما كيضعوف النبوءات كير٠بوف السياسات ا٤بستقبلية 
 حسبما ينطق بو قولوستنادىم إٔب علم ا٤بغيبات تقدـ من إبطاؿ مزاعم ا٤بشركْب ُب ا

ىم اليـو  كىا ﴾أطٌلع الغيب﴿كقاؿ سبحانو  ﴾أعنده علم الغيب فهو يرل﴿تعأب 
 يلوكف األحاديث كفق أساليبهم الشيطانية ا٣ببيثة كيوحوف إٔب ا٤بؤمنْب أف خبلفان 

، كما سيقع بْب ثبلثة من بِب سعود يظهر على إثره ا٤بهدم الذم رٗبا أعٌدكه مسبقان 
إف  ﴾إهنم يكيدكف كيدا، كأكيد كيدا﴿كىكذا يكيدكف  حادثة جهيماف منا ببعيدة!

الذم ٲبلك أمر الغيب كييقٌدر كييدبٌر ىو ا٢بىكىم الذم لو ا٣بلق كاألمر كىو الذم 
ركف كال ييدبٌركف كال يضعوف كال يرفعوف، ككيدىم يكيد، كىؤالء السفهاء ال ييقدٌ 

 .صائر إٔب ما صار إليو كيد فرعوف
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ما اتخذ اهلل من ولد وما كان معه من إله إذا 
لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على 

، عالم الغيب بعض سبحان اهلل عما يصفون
 والشهادة فتعالى عما يشركون

الذم يشهد بوحدة خالقو كيشهد بوحدة كل ىذه الصور ال كجود ٥با ُب الكوف 
مدبره كيشهد كل جزء فيو على كحدة مبدعو، كتتناسق كل ذرة مع األخرل ببل 

 شناعة ا٤بنافقْب على انعية اآلية كردت كقدتصادـ كال تنازع كال اضطراب...
قررىم بتوحيده فإنو تعأب ٤با ذكر طريقتهم ُب إنكار البعث  حا٥بم ك٠باجة صفتهم
 أتيناىم بل﴿ بو يليق ال ما تعأب إليو نسبتهم من يقولوف كماليس   األمر فٍب بٌْب أ

ُب  كالشريك كالولد الصاحبة من بو تعأب ذكركه فيما أراد ﴾لكاذبوف كإهنم اب٢بق
، كاآلية تدمغهم ابلدليل الكو٘ب ا٤بشاىد الذم ينفي دعواىم، كإ٭با ا٢بكم كالعبادة

على نفي اإلشراؾ ُب ا٢بكم  ﴾اٚبذ هللا من كلدما ﴿قدـ نفي اإلشراؾ ُب العبادة 
ذين جعلوا اإلشراؾ ال أئمة الكفراستقصاء للرد على تلبيس  ﴾كما كاف معو من إلو﴿

للسيطرة على أتباعهم، فنفى سبحانو عن ذاتو العلية اإلشراؾ ُب  كسيلةُب العبادة 
ذاتو العلية  ٍب نفى عن ﴾ما اٚبذ هللا من كلد...سبحاف هللا عما يصفوف﴿العبادة 

كما كاف معو من إلو إذان لذىب كل إلو ٗبا خلق كلعبل بعضهم ﴿اإلشراؾ ُب ا٢بكم 
أال إف هلل من ُب السماكات ﴿ك٫بوه قولو تعأب  ﴾على بعض...فتعأب عما يشركوف

إف يتبعوف إال الظن كإف  كما يتبع الذين يدعوف من دكف هللا شركاءكمن ُب األرض 
ىم إال ٱبرصوف، ىو الذم جعل لكم الليل لتسكنوا فيو كالنهار مبصرا إف ُب ذلك 

 على دليل النهار الليل آية سىوؽ كُب ﴾قالوا اٚبذ هللا كلداآلايت لقـو يسمعوف، 
 تستباف األشياء فإف ذلك، مثل على شركائهم كعجزً  الضدين خالق قدرة

 ٓب من التوحيد يعرؼ ال ككذلك إدراكو، عسر لو ضدٌ  كال كجوده عمٌ  كما أبضدادىا
كما يتبع الذين يدعوف من دكف هللا شركاء إف ﴿كا٤بقصود من قولو  .الشرؾ يعرؼ
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أتييس ا٤بشركْب من نصرة آ٥بتهم، إذ ٱبامرىم بعض الشك ُب  ﴾يتبعوف إال الظن
فسهم كيسٌلوف قلوهبم صدؽ ما توٌعدىم هللا بو من ا٥بزٲبة كالعذاب، ٍب يغالطوف أن

أبنو إف ٙبقق ذلك سيجدكف من آ٥بتهم التأييد كالدفع كالنصرة كيقولوف ُب أنفسهم3 
٤بثل ىذا اٚبذانىم، فسيق ىذا الكبلـ لقطع رجائهم منهم ابالستدالؿ على أهنم 

  ﴾كما يتبع الذين يدعوف من دكف هللا شركاء﴿، كٝبلة كهللا أعلم دكف ما يظن هبم
باع ا٤بشركْب شركاءىم ة األكٔب إذ ا٤بعُب أف ا١بميع ملك هلل، كاتٌ كالنتيجة للجمل

 اتباع خاطئ ابطل...

٤با كاف الشيطاف ىو الداعي إٔب  ﴾ارجعوف رب قاؿ ا٤بوت أحدىم جاء إذا حٌب﴿
ؿ للمشركْب التكذيب ابليـو اآلخر، أمر ا٢بق ابلتعوذ من ٮبزاتو كا٤بسوٌ اإلشراؾ ابهلل 

الفوت  كحالة ا٤بوت ساعة حضوره أكقات أضركنزغاتو ٍب بٌْب سبحانو أف 
 عليو عادت ما إٔب عائدة الغيبة كضمائر...كانكشاؼ الغطاء كظهور العذاب

 كلقصد "٤ببعوثوف أإان كعظاما ترااب ككنا متنا أإذا قالوا" قولو من السابقة الضمائر
 لعلي﴿ قائبلن  تفريطو على فيندـ لو دَّ أعً  عذاب من سيشاىده ٗبا التهديد إدماج
كمن كرائهم برزخ إٔب يـو  قائلها ىو كلمة إهنا كبل تركت فيما صا٢با أعمل
كالربزخ ىو العآب الذم ينتقل إليو اإلنساف بعد ا٤بوت كيبقى إٔب يـو البعث  ﴾يبعثوف

فهو عآب كاقع بْب الدنيا كاآلخرة كيسمى عآب القرب كىو ما يصّب إليو اإلنساف من 
حيث جسمو فحيثما صار إليو ا١بسم بعد موتو فهو قربه كلو أكلتو السباع على أف 

ٝبيع األموات يصّبكف إٔب عآب الربزخ قيربكا أـ ٓب  تسميتو بعآب القرب ىي أغلبية ألف
ٍب ا٤بصّب إٔب ما كراء ذلك قاؿ تعأب ييقربكا كلبثهم فيو مؤقت كزايرة الزائر ا٤بؤقتة 

أم شغلتكم الدنيا كالتكاثر فيها كالتنافس عليها  ﴾ا٤بقابر  زرًب  حٌب ،التكاثر أ٥باكم﴿
 ، قاؿ تعأب ُب حق آؿ فرعوفمدة مؤقتةحٌب متم كزرًب القبور، كالزايرة إ٭با تكوف 

ينتقلوف إٔب ا١بحيم  أم ُب قبورىم ُب الربزخ ٍب ﴾كعشيا  غدكا  عليها يعرضوف النار﴿
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كىو عذاب  ﴾العذاب أشد فرعوف آؿ أدخلوا الساعة تقـو كيـو﴿الٍب يقيموف فيها 
  نعوذ ابهلل من النار كمن حاؿ أىل البوار. اآلخرة ا٣بالد.

 ما على رزقهم برادم فضلوا الذين فما الرزؽ ُب بعض على بعضكم فضل كهللا﴿
 قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ كجو ﴾ٯبحدكف هللا أفبنعمة سواء فيو فهم أٲباهنم ملكت

 ثٌُب  األبصار، ألكٕب العتباراب ا٤بنادية األعمار ُب ا٤بفاكتة ذكر ٤با سبحانو هللا فأ
 ُب يتعاظمهم ٩با ا٤بالك رتبة ُب ا٤بملوؾ تىساكمكبٌْب أف  األرزاؽ ُب اب٤بفاكتة
 فيو كقعوا ما على سبحانو نبههمف أركاحهم ذىاب إٔب أدلكإف  يدانونو كال حقوقهم

 ُب عليو اجَبؤكا ما بعد ا٤بلك مالك أنو مع اإلشراؾ بسبب ذلك من حقو ُب
 ال منكم ا٤بالكْب األحرار أف3 اآلية كمعُب، إليو البنات نسبة ُب أنفسهم تفضيل
 سواء كىم فيكونوا ا٤بلك ُب ليشاركوىم عبيدىم إٔب أموا٥بم بدفع أنفسهم تسخو

 ملكو ُب شريكان  لو تصفوا أف تعأب هلل ترضوف فكيف ألنفسكم ىذا ترضوا ٓب فإذا
 تصيّبىم ُب للمشركْب هللا ضربو مثل كىذا عباده؟ من كلدان  لو كتصفوا كصفاتو،

 ٘بعلوف فكيف ا٤بلك ُب سواء معكم عبيدكم يكن ٓب إذا3 فقاؿ لو، شركاء لو عبادا
 مثلو، يكوف حٌب رزقو ٩با ٩بلوكو على أحدكم يرد   ال فكما سواء؟ معي عبيدم

 ما ىذا كنظّب .سواء كملكو خلقو من كالشركاء الذين ىم هللا يكوف ال فكذلك
 أٲبانكم ملكت ما من لكم ىل أنفسكم من مثبل لكم ضرب﴿ الرـك سورة ُب ذكر
 كقفهم ٍب ﴾أنفسكم كخيفتكم ٚبافوهنم سواء فيو فأنتم رزقناكم ما ُب شركاء من

كقرئ بتاء ا٣بطاب على  ﴾أفبنعمة هللا ٯبحدكف﴿فقاؿ  هللا نعمة جحدىم على
 ا٤بختار اإللو كجود على بو ليستدؿ مأحوا٥ب من آخر ان نوعٍب ذكر تعأب ، االلتفات

 كهللا﴿ فقاؿ النعم ىذه ٗبثل عليهم تعأبو إنعام على تنبيهان  ذلك كليكوف ا٢بكيم
 من كرزقكم كحفدة بنْب أزكاجكم من لكم كجعل أزكاجا أنفسكم من لكم جعل

 ٕب أف يصدقوف قاؿ عطاء3 ﴾يكفركف ىم هللا كبنعمت يؤمنوف أفبالباطل الطيبات
 هللا غّب إٔب يضيفوىا أبف أم يكفركف ىم هللا كبنعمت ،ككلدان  كصاحبة شريكان 
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 دى كعدٌ  التوحيد دالئل ُب كثّبة أنواعان تعأب  شرح ٤با! ك تعأب هللا إٔب إضافتها كيَبكوا
 على إشراكهم ككٖبهم عليهم ابلرد أتبعها الشريفة، ا١بليلة النعم عليهم أصنافان من

كيعبدكف من دكف هللا ﴿فقاؿ  ٥بة ال حٌظ ٥با ُب اإلنعاـ عليهممع الذم أنعم عليهم آ
 إٔب تالتفٍب  ﴾كاألرض شيئا كال يستطيعوفما ال ٲبلك ٥بم رزقا من السماكات 

 فبلم أ ﴾فبل تضربوا هلل األمثاؿ﴿ فقاؿ النهي بشأف ابالىتماـ لئليذاف خطاهبم
 الناس أيها اي﴿ تعأب قولو طريقة على جاء كىذا العبادةا٢بكم ك  ُب شركاء هلل ٘بعلوا
كٰبتمل  ﴾تعلموف كأنتم أندادا هلل ٘بعلوا فبل﴿ قولو إٔب ﴾مخلقك الذم ربكم اعبدكا

عز كجل ٖبلقو   كتشبيهولو  االشتباه توجب الٍب األمثاؿفبل تضربوا  3أف يكوف ا٤بعُب
 فبل أم لو مثيل ال كاحد و سبحانوفإن جالس على عرشو بذاتو و تعأبأنم كزعمك

 حاؿ تشبيو ا٤بثل ضرب فإفبو  تشركونوأك  عليو تقيسونوكشبهان  مثبلن  لو ٘بعلوا
 إٔب نظر كمن. اىػ. ٖبلقو تشبهوه ال أم3 عنهما هللا رضي عباس ابن قاؿ ،ٕباؿ
تعأب  ا٢بق ا٤بعبود معرفة عن كضل التشبيو ظلمات ُب كقع ا٣بلق حيث من ا٢بق

 ا٤بثل ذلك يكوف أف خشية األمر ٣بطر مثل كل ُب عاـ النهي كىذا جده كهلالج لج،
 درؾ عن كتنزه كالعبارات كاإلشارات األكىاـ عن فإنو تعأب تقٌدس ٗبقداره الئق غّب

 ٙبد إ٭با"3 كجهو تعأب هللا كـر علي قاؿ كلذا خلقان  إال يدرؾ ال ا٣بلق فإف ا٣بليقة
" كجل عز هللا إال تعأب هللا يعرؼ فبل نظائرىا إٔب اآلالت كتشّب أنفسها األدكات

 فيو ا٣بطأ ألف ىذا ُب السيما ا٤بصاّب جلب من أكٔب ا٤بفاسد درء أف تقرر كقد
ٍب أعقب  ﴾إف هللا يعلم كأنتم ال تعلموف﴿ بقولو ا٢بكم تعليل ذلك على كيدؿ كفر

زجرىم بتمثيل بديع حيث شٌبو حاؿ آ٥بتهم ُب العجز عن رزقهم ٕباؿ ٩بلوؾ ال 
يقدر على تصرؼ ُب نفسو كال ٲبلك ماالن كشٌبو شأف هللا تعأب ُب رزقو إايىم ٕباؿ 

ضرب هللا مثبل عبدا ٩بلوكا ال ﴿ا شاء من إنفاؽ كغّبه الغٌِب ا٤بالك أمر نفسو ٗب
كمعرفة  ﴾يقدر على شيء كمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منو سرا كجهرا

ا٢بالْب ا٤بشٌبهتْب يدؿ عليها ا٤بقاـ، كا٤بقصود نفي ا٤بماثلة بْب ا٢بالتْب، فكيف 
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كا٤براد من قولو  ﴾يستوكف ىل﴿يزعموف ٩باثلة آ٥بتهم هلل تعأب؟ كلذلك أعقب ٔبملة 
تعميم اإلنفاؽ كناية عن استقبلؿ التصرؼ كعدـ الوقاية من مانع إايه  ﴾سران كجهران ﴿

. ٍب ضرب مثبلن آخر كمٌثل ٕبالتْب ابختبلؼ كجو الشبو كهللا أعلم عن اإلنفاؽ
كضرب هللا مثبل رجلْب أحدٮبا أبكم ال يقدر على شيء كىو كل على مواله أينما ﴿

 ﴾أيت ٖبّب ىل يستوم ىو كمن أيمر ابلعدؿ كىو على صراط مستقيم يوجهو ال
كاعترب ىنا ا٤بعُب ا٢باصل من حاؿ األبكم كىو العجز عن اإلدراؾ، كزيد ُب كصفو 
أنو زىًمنه ال يقدر على شيء كىو عالة على كافلو ال يدبٌر أمر نفسو كال نصرة 

يو فبل ٰبسم أمران كال أيت ٖبّب، مواله، كأينما يوٌجهو مواله ال يهتدم إٔب ما كٌجو إل
كا٣بّب ىو ما فيو ٙبصيل الغرض من النفع كالنصرة، كىذا مىثىل آل٥بتهم الٍب ال أيٌب 
من جهتها خّب البتة كىي ٧بتاجة إٔب من يوٌجهها لسوء فهمها كإدراكها! كا٤بثل 
اآلخر ضربو هللا لنفسو ك٤با يفيض على عباده كيشملهم من آاثر رٞبتو كسجاؿ 

ائلو كسحائب ألطافو كفنوف نعمو، فهل يستوم مع من ال يعرؼ ىداين كال فض
ىثىل يزيد الكبلـ ا١بليل هبجة 

يستطيع إرشادان بل ىو ٧بتاج إٔب من يوجهو؟ كا٤ب
كتفخيمان كيكسبو قبوالن كٯبعل لو قدران ُب النفوس كحبلكة ُب الصدكر كيدعو 

اجملاكلة ُب ميادين اجملادلة، القلوب إٔب كعيو كيبعثها على االستظهار بو أكاف 
كا٤بصاكلة ُب حلبات ا٤بقاكلة، كإ٭با ىو ُب الكبلـ كالتفصيل ُب العقد كالتنوير ُب 

 الركض كالتسهيم ُب الربد.

كقاؿ الذين كفركا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا كلنحمل خطاايكم كما ىم ٕباملْب من ﴿
قاال مع أثقا٥بم كليسألن يـو خطاايىم من شيء إهنم لكاذبوف كليحملن أثقا٥بم كأث

ا٢بمل ا٤بنفي ىو ما كاف ا٤بقصود منو دفع التبعة عن  ﴾القيامة عما كانوا يفَبكف
الغّب كتربئتو من جناايتو فبل ينافيو إثبات ٞبل آخر عليهم ىو ٞبل ا٤بؤاخذة على 
اإلضبلؿ حيث أثبت تعأب ٞبلهم أثقاؿ أنفسهم كأثقاؿ الذين أغركىم، كقولو 

جامع ٤بؤاخذهتم ٔبميع ما اختلقوا  تذييل ﴾يـو القيامة عما كانوف يفَبكف كليسألن﴿
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للمسلمْب من اإلفك كاإلضبلؿ إبيقاعهم ُب الشرؾ، كاآلية إ٭با كردت عقيب ما 
 ،عليها كثبتوا الضبللة موىوا الذين زعمائهم ُب كموردىا مضى من ذكر ا٤بنافقْب

 ﴾آمنوا اتبعوا سبيلنا كلنحمل خطاايكمكقاؿ الذين كفركا للذين ﴿كالعطف ُب قولو 
عطف بياف للداللة على كفرىم كا٤براد كشف حا٥بم  ﴾كليعلمن ا٤بنافقْب﴿على ٝبلة 

من البزار اإلماـ  ركل. كهللا تعأب أعلم عليهمففي حكاية كصفهم ابلكفر تور ؾ 
 بعده هبا فعمل سيئة سنة اإلسبلـ ُب سن كمن» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب  حديث حذيفة أف

كركل اإلماـ  «شيء أكزارىم من ينقص أف غّب من عمل من ككزر كزرىا فعليو
ٯبيء يـو القيامة انس من »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأيب موسى هنع هللا يضر عن النيب  مسلم عن

 «ا٤بسلمْب بذنوب أمثاؿ ا١بباؿ فيغفرىا هللا ٥بم كيضعها على اليهود كالنصارل
ال ٲبوت »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعرم قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا  اإلماـ أٞبد ركلك 

 الذين﴿ تعأب قاؿ «مسلم إال أدخل هللا عز كجل مكانو النار يهوداين أك نصرانيان 
 كإ٭با ﴾يفسدكف كانوا ٗبا العذاب فوؽ عذااب زدانىم هللا سبيل عن كصدكا كفركا
 فالزايدة الشيبو عليهم كأدخلوا غّبىم أضلوا أهنم جهة من عليهم العذاب زايدة دخل

 من إال زايدة ٍب فما حقيقة أعما٥بم من كإضبل٥بم ا٤بضلْب ابألئمة خاصة ا٤بذكورة
 ىاىنا العبارة ففإ جنابك عليك كسَب حجابك عنك هللا كشف فافهم ا٢بيثية ىذه

 .ىذا غّب تسع ال

 ٤با ﴾أخرل كزر كازرة تزر أال ،كَب الذم كإبراىيم ،موسى صحف ُب ٗبا ينبأ ٓب ـأ﴿
 ببعض األتباع بعض يكلفوا أف ا٢بكاـ عادة ككانت كالقهر ا٢بكم ُب السياؽ كاف

 ٨بالف بكل علمهم إحاطة لعدـ الكل على العلو ٥بم لينتظم ٔبوائرىم كأيخذكىم
 جزاء ٰبملوف م كا٤بقصود أهنمغّبى ٰبملوف أكزار ال األتباع أف سبحانو بْب ألمرىم،
 أف نفى ك٤با .كهللا أعلم اإلضبلؿ جزاءفيحملوف  ا٤بضلوفكأما ا٤بتبوعوف  الضبلؿ

 ﴾كأف ليس لئلنساف إال ما سعى﴿ فقاؿ غّبه سعي ينفعو أف نفى غّبه كزر يضره
 ىذه كأما السبلـ، عليهما كموسى إبراىيم قـو ُب ا٢بكم ىذا كاف3 عكرمة قاؿ
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 إذا ألمي ىل3 عبادة بن سعد حديث عليو يدؿ غّبه سعي منها فلئلنساف األمة
 .«نعم»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ عنها؟ تطوعت

كإذا قيل ٥بم ماذا أنزؿ ربكم قالوا أساطّب األكلْب، ليحملوا أكزارىم كاملة يـو ﴿
 تعأب ذكر ٤با ﴾القيامة كمن أكزار الذين يضلوهنم بغّب علم أال ساء ما يزركف

 بصدىم ذلك أتبع ابآلخرة مإٲباهن عدـ عن الناشئ الوحدانية كإنكارىم استكبارىم
الداعي إٔب الوحدانية  القرآف همككصفً  الباطلة ٗبعاذيرىماإلسبلـ  باعاتٌ  عن الناس

 كذكر! أبنو أساطّب األكلْب كا٤بستقبل كا٢باضر ا٤باضي ُب البشر حواؿأل كا٤بعاِب
 سبيل على كليس بينهم حدث أمر عن يسأ٥بم قائل عن صدكره يقتضي القوؿ فعل

 للمسَبشدين الناصحْب ٗبظهر كتظاىران  ابلدين مكران  ذكر ٗبا ٯبيبوف كأهنم الفرض
 ٱبلوف الفهم  "علم بغّب يضلوهنم الذين أكزار كمن" تعأب قولو بقرينة ا٤بستنصحْب
 اإلسبلـ عن كهنمصادٌ  للناس مضلوف ا٥بدل، يتطلب من كبْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبْب النيب 

 مذكور لشركائهم كخطاهبم! ا٢بكيم الكتاب ىذا على منظمة دعاية حربيديركف 
 القرآف أف معُب على فهو للمسلمْب خطاهبم كأما ،كالتهكم السخرية سبيل على

 من نوكأ فحسب الغابرين من قبلهم كما األكلْب كأضرابو جهل أيب قصص ٰبكي
 معجزان  يكن ٓب األقدمْب كأقاصيص األكلْب أخبار على ا٤بشتملة الكتب سائر جنس
 كيتناكؿ آ٥بتهم، يتناك٥بم أف عن القرآف  تعطيل  - هللا مقاتله -كف يريد! ادةللع خارقان 

 الشرؾ ٥بم كسوَّلوا أضلوىم الذين ذنوب من كشطر ذنوهبم ٞبل إٔب ذلك أداىم كقد
 كىم كاإلٲباف القرآف عن كصدكىم كالباطلة الزائغة العقائد ٥بم ككضعوا كالبهتاف
 على تنبيو كفيو ضيبٌلؿ أهنم يعلم ال من يضلوف كإ٭با! حقيقتو يعلموف ال بو جاىلوف

 ٥بم تعيّب زايدة كفيو األغبياء ا١بهلة يقلدىم كإ٭با لب ذم على يركج ال كيدىم أف
 كزر ٰبملوف أهنم اآلية أفادت كقد إضبل٥بم، ال ا١باىلْب إرشاد عليهم كاف إذ كذـ

 العقاب ذلك أف حٌب عقاهبم عظم قبيحة سنة واكضع إذا ا٤بتبوعْب أف أم اإلضبلؿ
كليت شعرم كيف سيلقى ، األتباع من كاحد كل يستحقو ما لكل مساكاين  يكوف
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ا٢بفاة العراة رهبم كىم ٰبملوف أكزارىم كأكزار من يضلوهنم؟ كىو ٛبثيل للشقاء كالعناء 
! آخرينيـو القيامة ٕباؿ الذم ٰبمل متاعو كىو موقر بو فيزاد ٞبل أمتعة أانس 

 إٔب دعا داع أٲبا»3 قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن مالك بن أنس ركل ابن ماجو عن
 دعا داع كأٲبا شيئان  أكزارىم من ينقص كال اتبعو من أكزار مثل لو فإف فاتيبع ضبللة

 كحكمة «شيئان  أجورىم من ينقص كال اتبعو من أجور مثل لو فإف فاتيبع ىدل إٔب
 الدكاـ على إليو الشيء ذلك نسبة صحت شيء إٯباد ُب سببان  كاف من أف ذلك

من  اإلماـ الطربا٘ب كركل فيو. األصل ألنو كعقابو ثوابو يضاعف إليو نسبتو كبدكاـ
 من تبعو من أكزار كمن كزره عليو كاف شران  سنٌ  كمن»3 مرفوعان أيب ىريرة حديث 

كمن دعا إٔب ضبللة  »إلماـ مسلم3 كُب صحيح ا «شيئان  أكزارىم من ينقص أف غّب
فإٍب الرـك  «شيئان كاف عليو من اإلٍب مثل آاثـ من تبعو ال ينقص ذلك من آاثمهم 

 كٰبمل كامبلن  نفسو كزر ٰبمل ا٤بضل ىذا أف كذلكالذين أضلوىم  الفرس علىك 
أكلئك، كإف كاف األتباع ال يعتقدكف  أكزار تنقص كال بسببو مضل كل كزر من كزران 

حقيقة ا٤بتبوعْب كيستصغركهنم أال ترل قوؿ الرـك ٥برقل كما جاء ُب صحيح 
 ملكك مداين إٔب كاكتب شأهنم يهمنك فبل اليهود إال ٱبتًب ليس»3 البخارم

ك٤با حكى تعأب جواب ا٤ببطلْب ا٤بضلْب ا٤بستكربين  «اليهود من فيهم من فيقتلوا
قاصدين إضبلؿ  عن التوحيد كذكرى قو٥بم عن القرآف ا٤بنزؿ أبنو أساطّب األكلْب

 شرععن إدراؾ ا٤بعقوؿ،  ٢بجب العقوؿ شبو إقامةك  أمره كإخفاء ا٢بق ٧بوالناس ك 
 يدان  كأقول عددان  منهم أكثر كانوا ٗبن كقع ما كقوع كٰبذرىم ا٤باكرين يهددسبحانو 

قد مكر الذين من قبلهم فأتى هللا بنياهنم من القواعد فخر عليهم ﴿فقاؿ جل شأنو 
السقف من فوقهم كأاتىم العذاب من حيث ال يشعركف، ٍب يـو القيامة ٱبزيهم 

اآلية تصور ىذا ا٤بكر ُب صورة بناء ك  ﴾كائي الذين كنتم تشاقوف فيهمكيقوؿ أين شر 
ذم قواعد كأركاف كسقف، كالكبلـ ٛبثيل يعِب أف حا٥بم ُب تسويتهم ا٢بيل ليمكركا 
هبا كإبطاؿ هللا إايىا كجعلها سببان ٥ببلكهم كحاؿ قـو بنوا بنياانن كعمدكه ابألساطْب 
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سقط عليهم السقف كىلكوا ٙبتو، فأتى ذلك من قبل أساطينو أبف ضعضعت ف
ككجو الشبو أف ما نصبوه كخيلوه سبب التحصن كاالستيبلء صار سبب البوار 
كالفناء، فالعقائد ا٤بزكَّرة كالسياسات ا٤بدبَّرة ٗبنزلة ا٤بنصوابت كانقبلهبا عليهم مهلكة  
كانقبلب تلك ا٢بيل على أصحاهبا، كالبنياف ما تواطؤكا عليو من الرأم ا٤بدعم 

٤بكائد العظيمة، فأتى هللا بنياهنم من جهة الدعائم كالعمد الٍب بنوا عليها كىو اب
فيدفنهم، مشهد للتدمّب الكامل الشامل يطبق عليهم من فوقهم كمن ٙبت أرجلهم 

الذم بنوه كأحكموه كاعتمدكا على االحتماء فيو إذا ىو مقربهتم الٍب  ؤىمكإذا بنا
ٙبتويهم كمهلكتهم الٍب أتخذىم من فوقهم كمن أسفل منهم كىو الذم اٚبذكه 
للحماية كٓب يفكركا أف يكوف سبب ىبلكهم، إنو مشهد للدمار كا٥ببلؾ! مشهد 

عوة اإلسبلـ كٰبسبوف للسخرية من مكر ا٤باكرين كتدبّب ا٤بدبرين الذين يقفوف لد
مكرىم ال يرد كتدبّبىم ال ٱبيب كهللا من كرائهم ٧بيط، ٍب يرتسم مشهد من 
مشاىد القيامة يقف فيو ا٤بستكربكف ا٤باكركف موقف ا٣بزم كقد انتهى عهد 
االستكبار كا٤بكر كجاؤكا إٔب صاحب ا٣بلق كاألمر يسأ٥بم سؤاؿ التبكيت كالتوبيخ 

كقيرئ بكسر النوف ُب  ﴾ئي الذين كنتم تشاقوف فيهمأين شركا﴿كالتأنيب الساخر 
يعِب تنازعوًف فيهم ا٢بكم كالسلطاف، فيوقىفوف مع شركائهم  ﴾تشاقوفً ﴿لفظ 

أخرج  ﴾كقفوىم إهنم مسؤكلوف، مالكم ال تناصركف﴿كييسألوف كما قاؿ سبحانو 
من داع دعا إٔب شيء ما »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالَبمذم عن أنس بن مالك قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 

ٍب قرأ قوؿ  «إال كاف موقوفان يـو القيامة الزمان بو ال يفارقو، كإف دعا رجل إٔب رجل
 .﴾كقفوىم إهنم مسؤكلوف، مالكم ال تناصركف﴿هللا 

يعِب اٚبذكه تراتيل  ﴾كقاؿ الرسوؿ اي رب إف قومي اٚبذكا ىذا القرآف مهجورا﴿
كتعاكيذ كرقىن كأدعية فحسب، كٓب يقيموه على كاقع حياهتم ككاقع ا٤برحلة الزمنية 
الٍب يعيشوهنا كٓب يسَبشدكه بل قالوا فيو ىجران كفحشان كسوءان كتركان كصدان، ككلمة 

لزايدة  ﴾قومي﴿تعِب3 العرب على كجو ا٣بصوص، كالتعبّب عن بِب إسرائيل بػ ﴾قومي﴿
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ر من فعلهم معو ألف شأف قـو الرجل أف يوافقوه، كحاؿ ىؤالء كحاؿ من التذم
ككذلك جعلنا لكل نيب عدكا ﴿سبقهم من الغابرين كيؤيد ىذا القصد التعقيب بقولو 

كالتنصيص على اإلجراـ أعظم من العداكة  ﴾من اجملرمْب ككفى بربك ىاداي كنصّبا
 تعأب ذكر ٍب زاء بدعوة األنبياء.ا٤بطلقة ألف ُب اإلجراـ عداكة مع استخفاؼ كاسته

 تعنتان  كاحدة ٝبلة القرآف نزكؿ كاقَباحهم ا٢بق عن شرادىم على الداؿ اعَباضهم
 فيو ما ألجل تفسّبان  أحسن بو أيٌب الذم أف كبٌْب  ابلقرآف شبهاهتم إببطاؿ كأردؼ

 رسلهم ا٤بكذبْب ابألمم ٛبثيلهم ذلك على عطف ٍب كالظهور، البياف ُب ا٤بزية من
 معاندكف أهنم اآلايت فأنتجت عليو ىم ما بسوء معٌرضان  موسى كتاب بذكر كأتبعو

 .القرآف معجزة لكفتهم إبنصاؼ ا٢بق طلبوا لو إذ للحق طالبْب غّب مكابركف
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ة أهل متارك الفصل الثالث:
 الكتاب

 عابد أان كال أعبد، ما عابدكف أنتم كال تعبدكف، ما أعبد ال الكافركف، أيها اي قل﴿
 ﴾دين كٕب دينكم لكم أعبد، ما عابدكف أنتم كال عبدًب، ما

جانب ألكلياء الشيطاف اعلم 
ي
 قاؿ ٤با تعأب أنوأيها ا٤بوٌحد ا٤بنكشف ٕبقية القرآف ا٤ب

 أف أمره، فصل لربك كا٫بر، إف شانئك ىو األبَب" الكوثر أعطيناؾ إان" ٢ببيبو
 دينو كلو دينهم ٥بم أف على منهم كانفصل يعبدكف ما يعبد ال أبنو ْبا٤بنافق ٱباطب

 فيهم انزلة بتمامها السورة ىذه ألفابلكافرين  السورة ىذه ُبهللا تعأب  ذكرىم كقد
 لفظ من أبشع كال أشنع لفظ الدنيا ُب كليس أشد فيها ا٤ببالغة تكوف كأف بد فبل

كتسمى قاؿ صاحب نظم الدرر3 ، ا٣بلق ٝبيع عند ذـ صفة ألنو كذلك الكافر
 على الشهودم ابلدليل الكوثر مقصود إثبات مقصودىااإلخبلص كا٤بقشقشة 

 كاف من يقاكل ال فلذلك ابلوحدانية ا٤بنفرد ألنو القدرة شامل العلم كامل امنٌز٥ب
 بكل ا٤براد كىذا كانوا ما أٝبع ا٤بسجد ُب عليهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قرأىا نزلت ٤با كلذلك معو
 ا٤بثبت أما نفي، إٔب كانظر إثبات إٔب انظر كجهْب، فمن الكافركف أما ،أ٠بائها من

 كأما ،الكل على البعض إطبلؽ من السورة ٝبيع أتمل إٔب إشارة أنو حيث فمن
 كالوحدانية صرٰبان  إما مقصودىا ىو ما إبنكار كفركا إ٭با أهنم جهة فمن الناُب
 اإلخبلص كأما نقصو، القدرة نقص من يلـز فإنو ملالع كىو لزكمان  كإما القدرة كٛباـ
 كأما كفر، ككل شرؾ كل من برئيان  ٨بلصان  مؤمنان  كاف ذلك اعتقد من فؤلف

 إذا قركحو تقشقشت3 قو٥بم من، ككفر نفاؽ كل من أبرأت فؤلهنا قشقشةا٤ب
 من ا٤بأكوؿ تطلب ىو الذم القش من أخذان  ا١بمع من أنو كعندم للربء، تقشرت

 أهنا ذلك من فلـز كجو أًب على افأثبتته الدين أصوؿ ٝبيع ٝبعت فإهنا كىهنا ىهنا
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 ٤با3 الزبّب بن جعفر أبو اإلماـ قاؿ. كنفتها فحذفتها الكفر أنواع ٝبيع ٝبعت
 على آخره إٔب أكلو من العزيز الكتاب ُب ذكرٮبا ا٤بَبدد الفريقْب ذكر انقضى

 قولو ُب إليو أشّب من ابلفريقْب كأعِب درجاهتم كشٌب فريق كل أحواؿ اختبلؼ
 طريق فهذا "عليهم أنعمت الذين صراط ا٤بستقيم الصراط اىدان" كتعأب سبحانو

 كاف من طريق إٔب إشارة "الضالْب كال عليهم ا٤بغضوب غّب" قولو كُب الفريقْب أحد
 ا٥ببلؾ طريق أك السبلمة طريق إال ليس إذ الفريق أكلئك حاؿ من اآلخر الطرؼ ُب
 طريق كالسالكوف" مؤمن كمنكم كافر فمنكم" "السعّب ُب كفريق ا١بنة ُب فريق"

 يليهم ٍب كالسبلـ الصبلة عليهم كاألنبياء الرسل مقامات درجاهتم فأعلى السبلمة
 منهم ا٣بصوص كأىل كعبادىم العاملْب كعلمائهم العباد صا٢بي من أتباعهم
قولو  كىو جامع ٝبعهم كإف ٨بتلفة كرتبتهم منهم تنسك من أحواؿ من كالقرب

 أيضان  طبقات فعلى ا٥بالكوف كىم الطريق ىذا عن التنكب أىل كأما "ا١بنة ُب فريق"
 الطريقْب من ذكر ما فإٔب الطرؽ تشعبت فكيفما كاحد طريق ٝبيعهم كيضم

 تفصيبلن  كلو ذكر كفصلت، الكتاب آم رفتعي  ا١بميع سبل كابختبلؼ مرجعهما
 بيانو كتداكلت بو يتعلق ٗبا كلو ذلك انتهى فلما كفق، ٤بن ارتياب معو يبقى ال

 "األبَب ىو شانئك إف" قولو إٔب "للمتقْب ىدل" القرآف أـ بعد قولو لدف من اآلم
 أف سبحانو فبْب "الكافركف أيها اي قلتعأب " فقاؿ كالتسجيل ابلتفاصيل ذلك أتبع
 منو يقع كال ذلك عن خركجو إٔب لو سبيل ال عليو كالوفاة ابلكفر عليو قضي من

 آخرىا إٔب "أعبد ما عابدكف أنتم كال تعبدكف ما أعبد ال" ٥بم قاؿ...ٍب أبدان  اإلٲباف
 ىذه موقع فتأمل...طريقو على كل كاستمر اإلشكاؿ كارتفع الفريقْب أمر فباف

كقد . اىػ. أعلم كهللا أتخّبىا كجو لك يلح الكتاب ُب قصد ٤با ا٣باٛبة كأهنا السورة
 بريئوف كىم كحده يعبده معبودان  للمسلم أف أثبتت كاإلثبات، النفيالسورة  تضمنت

 للرباءة كالتجدد ا٢بدكث على الداؿ ابلفعل معبوديهم من النفي كجاء عبادتو من
 كال هللا دكف من تعبدكف الذين أعبد فبل كقت، كل كُب كجو بكل معبوديهم من
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 عبادهتم كنفي كاليقْب، كاإلخبلص التوحيد على ا٤ببنية عبادٌب مثل عابدكف أنتم
 كجعلها ٥با احملبط اإلشراؾ مع تعأب هلل بعبادهتم االعتداد عدـ على بناء معبوده

غّبه كما حكى تعأب عنهم  معو تشريكهم ُب إال هللا عبدكا ما أهنم إذ منثوران  ىباء
 يقولوا أف مظنة تعأب هلل عبادهتم فأبطل ﴾كما يؤمن أكثرىم ابهلل إال كىم مشركوف﴿

 تعبد ما عبادة كعنا نعبد ما عبادة عنك تنفي أف لك يسوغ كيف3 ا٤براد عن لغفلة
 تعبدكف، ما أعبد ال﴿ اآليتْب هباتْب دؿَّ  ا٢بق أف كاعلم ؟تعأب هللا نعبد أيضان  ك٫بن

 عبدًب، ما عابد أان كال﴿ األخريْب كابآليتْب اليهود، على ﴾أعبد ما عابدكف أنتم كال
 الٍب اآلايت بْب التفاكت يظهر كحينئذ النصارل، على ﴾أعبد ما عابدكف أنتم كال

عربَّ عنهما ُب األحاديث ا٤بتواترة الصحاح كالنصارل اليهود ٝبعت
ي
 قران»بػ ا٤ب

 ُب ابلنفي بدأ دينهم، من كالسبلـ الصبلة عليو انتفاءه األىم كاف ك٤با «الشيطاف
لكم ﴿قولو  ُب خطاهبم إٔب رجع النفي ٙبقق كبعد إليو اب٤بنسوب السابقة ا١بمل

ديِب ىو ك  كالعصياف كالفسق كالعدكاف دينكم مشوب ابلشرؾف ﴾دينكم كٕب دين
 ﴾نا أعمالنا كلكم أعمالكمل﴿ من شوائب الشرؾ كتلبيسات التوىبالتوحيد ا٣بالص 

غّبية تتحقق الحٌب  تزيد ُب غيظ قلوهبم تاركة شاملةم...ال معرب كال جسر كال طريق
رفيق  أحسن سأؿك  طريق شرؼأ طلبفإف ا٤بؤمن ٤با ، الفاٙبة ا٤بذكورة ُب خاٛبة

 حائرين أك ائرينج قصدال كعن سائرين التيو ُب شاىدىم الذين أكلئك من استعاذ
صلى هللا عليو كآلو كقد خص هللا رسولو دمحمان  ﴾غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب﴿

إٛبامان لئلعجاز الذم أيده هللا  رباءةْب سائر رسلو لتحقيق ىذه الابألمية من ب كسلم
ضركرية إليضاح معآب كا٤بخالفة ا٤بباينة بو، فجعل األمية كصفان ذاتيان لو، كىذه 

االختبلؼ الكامل الذم يستحيل معو اللقاء على شيء ُب منتصف 
جعلنا منكم شرعة لكل ﴿ االعتقاد كجوىر كالوجهة القبلة ُب االختبلؼالطريق...
 ا٥بدل بنفسها تظن الٍب ا٣بفية صورتو ُب الشرؾ من ا٤بسلم يفر ٍب كمن ﴾كمنهاجا

 اختبلطان  فيها ابلفاسد الصاّب كٱبتلط كتتلوَّل، ا٫برافاهتا تتعقد الذم الوقت ُب
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 منتهى ُب اإلغراء كىذا الفاسد، ا١بانب تعديل ُب ابألمل ا٤بسلم أحياانن  يغرم
 كاالنسبلخ ٔبملتو اإلسبلـ إٔب ٔبملتها ا١باىلية عن ا٣بركج ىو كالسبيل...ا٣بطورة

 ةا٤بفارق ىذه كبغّب...فيو ما بكل اإلسبلـ إٔب كا٥بجرة فيها ما بكل ا١باىلية من
 تقـو ال اإلسبلـ إٔب كالدعوة...كالَبقيع اللبس كيبقى ا٤بداىنة كتبقى الغبش سيبقى

 الكاملة الرباءة على إال تقـو ال إهنا الضعيفة، الواىنة ا٤بدخولة األسس ىذه على
 الصحيح ا٢بديث ُب جاء كما الشرؾ من براءة الكافركف كسورة...التامة كا٤بزايلة
 أف كما كالشرؾ، التوحيد بْب التقاء أك تشابو ألم نفيه  كىي القرآف، ربع كتعدؿ
 ركعٍب ُب قراءهتما للمسلم كسينٌ  ا٤بطلق، للتوحيد كتقرير إثبات اإلخبلص سورة

 من أف كرد ما ٜبرة النهار أكؿ ابلتوحيد كاالتصاؼ الشرؾ من ابلرباءة ليظفر الفجر
 أشارت ما يناؿ أبف جديران  كاف كذلك كاف كمن هللا، ذمة ُب كاف الصبح صلى

 كا٢بسرة كا٣بيبة لو، كالنصر الفتح من كاإلخبلص الكافركف بْب اللتاف السوراتف إليو
كُب اآلايت التالية حكمة ابلغة كمنحة سابغة، كبصّبة ٤ببصر كعربة لناظر . لعدكه

كإذ قاؿ إبراىيم ألبيو كقومو إنِب براء ٩با تعبدكف، إال الذم فطر٘ب فإنو ﴿مفكر 
 أبذايؿ ا٢بنيففتشبث أيها  ﴾سيهدين، كجعلها كلمة ابقية ُب عقبو لعلهم يرجعوف

 الوجود ٕبر خبلصة ىم إذ ا٤بهتدين كاألكلياء ا٥بادين األنبياء من التحقيق راببأ ٮبم
 تصاحبهم كال الضبلؿأىل  ٘بالس كإايؾ إايؾ أف كالشهود الكشف راببأ كزبدة

 ففإ الباطل ٫بو كتغريك ا٢بق عن تبعدؾ معهم صحبتك ففإ األحواؿ من حاؿ ُب
 .قطعان  الباطل ٫بو مائلة طبعان  سارقة نسانيةاإل النفوس

هللا على بصّبة أان كمن اتبعِب كسبحاف هللا كما أان من  قل ىذه سبيلي أدعوا إٔب﴿
أم ىذه السبيل الٍب ىي الدعوة إٔب التوحيد سبيلي، كالكبلـ ُب اآلية  ﴾ا٤بشركْب

إف ا٢بكم إال هلل ﴿كأفضى إٔب قولو  ﴾إ٘ب تركت ملة قـو ال يؤمنوف ابهلل﴿متصل بقولو 
 ﴾إف ا٢بكم إال هلل عليو توكلت﴿ٍب انتقل إٔب كصية يعقوب  ﴾أمر أال تعبدكا إال إايه

كاب١بملة فا٢بكمة  ﴾قل ىذه سبيلي أدعوا إٔب هللا على بصّبة﴿كانتهى إٔب قولو 
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الكربل ُب إرساؿ الرسل ليست إال معرفة الصانع اجمليد كعبادة البارئ ا٤ببدئ 
اقف التنزيل، كُب ا٤بعيد، كال سبيل إٔب ذاؾ ا٤بطلب ا١بليل سول الوقوؼ على مو 

اآلية إشارة إٔب أنو ينبغي للداعي إٔب هللا تعأب أف يكوف عارفان بطريق اإليصاؿ إليو 
سبحانو على حجة كاضحة غّب عمياء، كإذا ٙبقق ا٢بكم هلل ٙبققت العبادة، كما 

 .عبيد كإف تراءت ُب صورة التوحيدعدا ذلك عبودية لل

ماهتا عن كل جاىلية أخرل كاجهتها دعوة إف جاىلية بِب إسرائيل ال ٚبتلف ُب مقو 
الرسل على مدار التاريخ، كالذين يظنوف أهنم مسلموف عن طريق التمييع ُب اجملتمع 
ا١باىلي ُب جزيرة العرب كالتدسس الناعم من خبلؿ الدعوة الوىابية إٔب اإلسبلـ! 
ىؤالء ال يدركوف طبيعة اإلسبلـ، إف أصحاب ميثاؽ الدرعية أنفسهم يكشفوف 
اليـو عن عنواهنم ككاجهتهم ككجهتهم! أفبل يعلن أصحاب الدعوة إٔب اإلسبلـ عن 
عنواهنم ا٣باص؟ كطريقهم ا٣باص؟ كسبيلهم الٍب تفَبؽ ٛبامان عن سبيل ا١باىلية؟ إف 

ليس بدعان من الرسل كرسالتو ليست بدعان من الرساالت كىذه عواقب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحمان 
كما أرسلنا من قبلك إال رجاال ﴿قبل آايت معركضة ُب األرض  الذين كذبوا من

نوحي إليهم من أىل القرل أفلم يسّبكا ُب األرض فينظركا كيف كاف عاقبة الذين 
كأىل الكتاب يعرفوف جيدان عاقبة الذين من قبلهم...يعرفوف أف هللا  ﴾من قبلهم

عرفوف ا٢بق ٍب أىلكهم بسبب استهزائهم برسلهم كإعراضهم عن توحيد رهبم! ي
يكتمونو! يعرفوف سبيل اإلسبلـ لكنهم يبغوهنا عوجا فبل يؤمنوف هبا كيطلبوف ٥با 

قل اي أىل الكتاب ٓب تصدكف عن سبيل هللا من آمن ﴿أتكيبل كإمالة إٔب الباطل 
كاآلية نزلت ُب أحبار اليهود  ﴾تبغوهنا عوجا كأنتم شهداء كما هللا بغافل عما تعملوف

كف ا٤بسلمْب عن اإلسبلـ ابإلضبلؿ كالتشكيك كا٤بخادعة كإظهار الذين كانوا يصد
الغش ُب معرض النصح، ككاف األكس كا٣بزرج ُب ا١باىلية قد شجر بينهم بسعاية 
بِب إسرائيل ما شجر حٌب تفانوا، فلما اجتمعوا على اإلسبلـ زالت تلك األحقاد 

بن قيس ككاف من بينهم كأصبحوا عدة لئلسبلـ فساء ذلك اليهود فقاـ شاس 
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كما أشبهو بشيطاف  -عظيم الكفر شديد الطعن على ا٤بسلمْب شديد ا٢بسد ٥بم 
فمر  -الدرعية...أشبىو الفرخ أابه...كالعصا من العصٌية...كىل تلد ا٢بية إال حية 

على نفر منهم ُب ٦بلس ٥بم يتحدثوف فغاظو ذلك كقاؿ3 ما لنا معهم إذا اجتمعوا 
يهود أف ٯبلس إليهم كيذكرىم يـو بعاث كينشدىم بعض من قرار، فأمر شاابن من ال

ما قيل فيو من األشعار، ففعل فتنازع القـو عند ذلك كتفاخركا كتغاضبوا كقالوا3 
فخرج إليهم كقاؿ3 أتدعوف ا١باىلية كأان بْب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالسبلح السبلح، فبلغ النيب 

و عنكم أمر ا١باىلية كألف بينكم، أظهركم بعد إذ أكرمكم هللا ابإلسبلـ كقطع ب
فعرؼ القـو أهنا نزغة من الشيطاف ككيد من عدٌكىم. ككانت تلك ا٢بركب قد 
ضربتهم كأفنت سراهتم حٌب رفعها هللا ابإلسبلـ، فحٌذرىم هللا تعأب من طاعة أىل 

اي ﴿الكتاب كعدَّد نعمتو عليهم كعلى ا٤بؤمنْب ُب أتليفهم بعد العداكة كذكَّرىم هبا 
أيها الذين آمنوا إف تطيعوا فريقا من الذين أكتوا الكتاب يردككم بعد إٲبانكم  
كافرين، ككيف تكفركف كأنتم تتلى عليكم آايت هللا كفيكم رسولو كمن يعتصم ابهلل 
فقد ىدم إٔب صراط مستقيم، اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاتو كال ٛبوتن إال 

هللا ٝبيعا كال تفرقوا كاذكركا نعمة هللا عليكم إذ كنتم كأنتم مسلموف، كاعتصموا ٕببل 
أعداء فألف بْب قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخواان ككنتم على شفا حفرة من النار 

إف طاعة أىل الكتاب كالتلقي عنهم كاقتباس منهاجهم ٰبمل ابتداء  ﴾فأنقذكم منها
بيب الكفر ُب النفس معُب ا٥بزٲبة الداخلية كالتخلي عن منهج هللا، كىذا بذاتو د

كىي ال تشعر بو كال ترل خطره القريب، كلذلك تكرر التحذير من طاعتهم كجعل 
اي أيها الذين آمنوا إف تطيعوا الذين كفركا يردككم على ﴿ذلك ردة على األعقاب 
الشيخاف عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ3  ركل ﴾أعقابكم فتنقلبوا خاسرين

أال كإنو ٯباء برجاؿ من أمٍب فيؤخذ هبم ذات »فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخطب رسوؿ هللا 
الشماؿ فأقوؿ3 اي رب أصيحايب، فيقاؿ3 إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ، فأقوؿ  

ككنت عليهم شهيدان ما دمت فيهم فلما توفيتِب كنت أنت  3كما قاؿ العبد الصاّب
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تغفر ٥بم  م عبادؾ كإفالرقيب عليهم كأنت على كل شيء شهيد، إف تعذهبم فإهن
 عجز ٤بٌاك  «فيقاؿ3 إف ىؤالء ٓب يزالوا مرتدين على أعقاهبم م،فإنك أنت العزيز ا٢بكي

كبذلوا ُب سبيل ٙبويل  يو ماكرينأف ٰباربوا اإلسبلـ ظاىرين تلٌبسوا ف أىل الكتاب
 وةلة كمن قوة كعيدة، كحْب ٯبد إخاألمة عن دينها كل ما ُب كسعهم من مكر كحي

القردة كا٣بنازير استماعان كاتباعان من بعض السيٌذج من ا٤بسلمْب فهم كال شك 
سيستخدموهنم ُب هنش أمتهم، كسيقودكهنم كيقودكف األمة كلها من كرائهم إٔب 

اي أيها الذين آمنوا إف ﴿الكفر كالضبلؿ، كمن ٍب جاء ىذا التحذير ا٢باسم ا٤بخيف 
 ال الكتاب كأىل ﴾ردككم بعد إٲبانكم كافرينتطيعوا فريقا من الذين أكتوا الكتاب ي

 كعن اإلسبلـ أدلة ُب النظر عن ا٤بسلمْب صرؼ على حرصهم شيء على ٰبرصوف
 يتوجو كىنا! كاإلضبلؿ الضبلؿ بْب فجمعوا التوحيد، أدلة فهم ُب عقو٥بم إعماؿ

اي أىل الكتاب ٓب تصدكف عن سبيل هللا من آمن  قل﴿ ابلتقريع إليهم ا٣بطاب
كالسبيل الٍب يريدكهنا ىي ما  ،يل هللا ا٤بصدكد عنها ىي اإلسبلـكسب ﴾تبغوهنا عوجا

زكا٥با  طلبوفيعِب ت ﴾تبغوهنا عوجان ﴿ىم عليو من الدين بعد نسخو كٙبريفو، كقولو 
ي سبيل سبيبلن معوٌجة كىمعوٌجة أم تبغوف فإف العوج يفضي إٔب الزكاؿ أك تركموهنا 

كال تقعدكا بكل صراط توعدكف ﴿ قولو تعأب ُب كقد حيكي نظّب ذلكالشرؾ، 
 .﴾كتصدكف عن سبيل هللا من آمن بو كتبغوهنا عوجا

 خاِلفوا اليهود والنصارى

ُب أدٗب جزئيات الدين، كحكى تعأب ُب كتابو  أكلياء الشيطافٗبخالفة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأمرى 
ا٤ببْب شدة عداكهتم لعباده ا٤بؤمنْب، كأخرب سبحانو أبف القـو بلغ حا٥بم ُب 
تشددىم ُب ابطلهم كثباهتم على كفرىم أهنم ال يرضوف من ا٤بؤمنْب أبدٗب من 

الفتهم ا٤بوافقة فيما أقاموه ٥بم من أمور ا٤بلة كالدين، كلذلك حثَّ جل شأنو على ٨ب
كشرح ما يوجب اليأس من موافقتهم كأكصى ابلتربم من سيئ حا٥بم كالتنزه عن 
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سوء ٧با٥بم كنٌفرى األمة عنهم كحذرىا منهم ٖبطاب الرأس ليكوف ذلك أدعى لقبوؿ 
كلن ترضى عنك اليهود كال النصارل حٌب تتبع ملتهم قل إف ىدل ﴿ األتباع فقاؿ

عد الذم جاءؾ من العلم ما لك من هللا من هللا ىو ا٥بدل كلئن اتبعت أىواءىم ب
صلى هللا عليو أخرج اإلماـ أٞبد عن أيب أمامة قاؿ3 خرج رسوؿ هللا  ﴾كٕب كال نصّب

اي معشر األنصار ٞبًٌركا »على مشيخة من األنصار بيض ٢باىم فقاؿ3  كآلو كسلم
يتسركلوف قاؿ3 فقلنا3 اي رسوؿ هللا إف أىل الكتاب  «كصفًٌركا كخالفوا أىل الكتاب

قاؿ3  «تسركلوا كائتزركا كخالفوا أىل الكتاب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكال أيتزركف، فقاؿ رسوؿ هللا 
صلى فقلنا3 اي رسوؿ هللا إف أىل الكتاب يتخففوف كال ينتعلوف، قاؿ3 فقاؿ النيب 

قاؿ3 فقلنا3 اي رسوؿ  «فتخففوا كانتعلوا كخالفوا أىل الكتاب»3 هللا عليو كآلو كسلم
صلى هللا هللا إف أىل الكتاب يقصوف عثانينهم كيوفركف سبا٥بم، قاؿ3 فقاؿ النيب 

كُب ركاية  «قصوا سبالكم ككفركا عثانينكم كخالفوا أىل الكتاب»3 عليو كآلو كسلم
 كال يتسربلوف ا٤بشركْب إف هللا رسوؿ اي3 قالوا3 قاؿ هللا عبد بن جابر للطربا٘ب عن

 كال ٰبتفوف ا٤بشركْب فإف هللا رسوؿ اي3 قالوا «كاتزركا أنتم تسربلوا»3 قاؿ ؟يتزركف
 .«استطعتم كلما الشيطاف  أكلياء  خالفوا  كانتعلوا، أنتم فاحتفوا»3 قاؿ ينتعلوف؟

  ﴾اي أيها النيب جاىد الكفار كا٤بنافقْب كاغلظ عليهم كمأكاىم جهنم كبئس ا٤بصّب﴿

 ،رتبة العلي ،قدران  ا٤بفخم ،حاالن  ا٤بشرؼ أم النيب أيها اي3 جبللو جل ا٢بق يقوؿ
من  أككىي الرفعة ألنو مرفوع الرتبة كرافعه رتبة من اتبعو،  بوةالنَّ  من مشتقة النبوة ألف

 إٔب خطابنا ا٤ببلغ كحينا، على ا٤بأموف عنا، ا٤بخرب أيها اي النبأ كىو ا٣برب أم
 بذلك يريدعطف ا٤بنافقْب على الكفار للتوضيح كالبياف كتعدد الصفة، ..ك .أحبابنا

 من القرآف كُب كاحدة، لطائفة كصف كىو كالنفاؽ ابلكفر يصفهم أبعياهنم قومان 
 بواك بعض على بعضها ييعطىف شٌب بنعوت قـو يينعىت أف كىو كثّب الباب ىذا

 اإلماـ صحيح ُب ىذا كنظّب كاحد، ٤بوصوؼ كصفان  الكل كيكوف العطف
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 كالفدادين كاإلبل ا٣بيل أىل ُب كا٣بيبلء كالفخر ا٤بشرؽ ٫بو الكفر رأس»3 البخارم
 القرآف بو نزؿ الذم العريب األسلوب ُب نظائره لو البيا٘ب العطف كىذا «الوبر أىل
 ىو ٗبا أيٌب أف ينكر فبل كاقعو، كيبلمس طوقو ُب يدخل ٗبا جيل كل ٱباطب كىو
 3 جاىداآلية عُبمك فطنتو.  كفارؽ حسو عدـ من إال مشهور معركؼ كبلمهم ُب

ابلبياف كالسناف، كخالفهم ُب األقواؿ كاألفعاؿ، كنكًٌل هبم ليكوف  الكفار كا٤بنافقْب
ذلك أىيب كأكقع للفزع ُب قلوهبم. كىذه اآلية إيذاف للمنافقْب أبف النفاؽ يوجب 

٩بسكان عن قتلهم سدان لذريعة دخوؿ الشك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقتا٥بم قطعان لشأفتهم، كإ٭با كاف 
ال »3 عنو هللا رضي ُب األماف على الداخلْب ُب اإلسبلـ كما قاؿ لعمر بن ا٣بطاب

فلما كثر الداخلوف ُب اإلسبلـ كشاع من « يتحدث الناس أف دمحمان يقتل أصحابو
ل، ال جـر آذهنم أمر ا٤بنافقْب كخيانتهم ما ٙبققو النبيو كا٣بامل كالعاقل كا١باى

اب٢برب كٛبحضت ا٤بصلحة ُب استئصاؿ شأفتهم ككجوب قتا٥بم بعد أف صرحوا 
وف ابلدين، ئأقواؿ كأفعاؿ تدؿ على أهنم مستهز بكلمات الكفر كصدرت منهم 

كعلم هللا أنو إف بقيت ىذه الفئة تفاقم أمرىا كعسر تداركها كاقتدل هبا كل من ُب 
ا ا١بهاد هتيئة ا٤بسلمْب ١بهادىم ُب مرحلة قلبو مرض، كمن حكمة اإلعبلـ هبذ

 استخبلفهم ال سيما أهنم نقضوا عرل اإلسبلـ كزعموا أهنم مسلموف.
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فال تطع  الفصل الرابع:
الكافرين وجاهدهم به 

 جهادا كبيرا
أم جاىدىم ابلقرآف الكرٙب الذم ال أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو، 

واعظ كتذكّب أحواؿ األمم الرباىْب كالقوارع كالزكاجر كا٤بكذلك بتبلكة ما فيو من 
كالنهيي مستعمله ُب التحذير من أدٗب طاعة، كا٤بعُب3 جاىدىم ابلشدة  .ا٤بكذبة

تبارؾ الذم ﴿كالعنف ال اب٤ببلينة كا٤ببلءمة كا٤بداراة. كالكبلـ متصل ٗبطلع السورة 
لَّصى إٔب إبطاؿ طعنهم ﴾نزؿ الفرقاف على عبده كالرد على تعلبلهتم الفاسدة  ٍب ٚبى

كقاؿ الذين كفركا لوال نزؿ عليو القرآف ٝبلة كاحدة كذلك لنثبت بو فؤادؾ كرتلناه ﴿
كانتقل إٔب تنظّب القرآف  ﴾ترتيبل، كال أيتونك ٗبثل إال جئناؾ اب٢بق كأحسن تفسّبا

ابلكتاب الذم أكتيو موسى عليو السبلـ ككيف استأصل تعأب الذين كذبوه، 
رد بذكر قـو نوح كعاد كٜبود كأصحاب الرس كقـو لوط، ٍب انتقل إٔب كاستط

كأشار إٔب ٙبرجو من إعراض قومو عن دعوتو، كتسىلسىل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاستهزائهم ابلنيب 
ىثىل ٗبىٌد الظل كقبضو كٕباؿ الليل كالنهار كإبرساؿ الرايح إٲباء إٔب 

الكبلـ بضرب ا٤ب
ا ٙبيا األرض اجملدبة إذا ما مسها ا٤بطر، حٌب انتهى إٔب قولو إحياء القلوب ا٤بيتة كم

 ﴾بل تطع الكافرين كجاىدىم بو جهادا كبّباف نذيرا، قرية كل ُب لبعثنا شئنا كلو﴿
 ىاينذر  نبيان  قرية كل ُب كلبعثنا القرل ٝبيع نذارة أعباء عنك ٣بففنا شئنا لو أم

 فقصران العا٤بْب كافة إٔب ابلرسالة ا٤برسلْب ٝبيع فضائل لك ٪بمع أف شئنا كلكن
ابلشدة كالعنف ال  ذلك فقاًبل ككلهم كحدؾ فتكوف بو كعظمناؾ عليك األمر

 كبّبان  جهادان  عنو ابلعجز كقرعهم بو جاد٥بمك  ابلقرآفاب٤ببلينة كا٤بداراة كجاىدىم 
 ككما ورهتمسى  كسركي شوكتهم ضعفكيي  همنفوس كيزلزؿ  قلوهبم فزعيي إذ موقعو عندىم 
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 كهتييج هتييجو هبذا كأريد األىواء ٝبيع على رضائي فآثر األنبياء ٝبيع على آثرتك
 كاغلظ كا٤بنافقْب الكفار جاىد النىب اي أيها﴿ تعأب قولو ُب كما كٙبريكهم ا٤بؤمنْب
 كالقياـ ٥بم اب٣ببلؼ أمر ألنو رسالتو إثبات داللة فيوقاؿ اإلماـ ا٤باتريدم3  ﴾عليهم

 لذلك القياـ كاحد كسع ُب يكوف أال يعلموف كىم كاآلايت اب٢بجج ٗبجاىدهتم
 ال ابّللَّ  لذلك قاـ إ٭با أنو فعلموا خالفهم ٤بن كاإلىبلؾ القتل ٮبتهم ككانت ألمثا٥بم
 كن أم. كقاؿ اإلماـ القشّبم3 أعلم كاّللَّ  لذلك القياـ كاحد ٲبلك ال إذ بنفسو
 فإان سواان ٗبن مباالة أك غّبان إٔب جنوح منك يكوف أف غّب من ٕبقنا قائمان 

اإلماـ النسفي3 كقاؿ . ٕباؿ عنايتنا ظل عنك نرفع كال كجو بكل نعصمك
 فقاؿ كعظم ذلك أجل من جهاده فكرب اجملاىدات تلك هللا رسوؿ على اجتمعت

. ٦باىدة لكل جامعان  كبّبان  جهادان  القرل كافة نذير كونك بسبب كجاىدىم لو
 العلماء جهاد عظم على ا٤بأثور الوجو على ابآلية كيستدؿكقاؿ العبلمة اآللوسي3 

 .منهم ابلقرآف اجملاىدكف حظان  كأكفرىم األدلة من عليهم يوردكف ٗبا الدين ألعداء
كبعد أف أمر ا٤بؤب سبحانو ٔبهادىم ابلفرقاف أردؼ ذلك ٗبشهد من مشاىد 

بينهما كىو الذم مرج البحرين ىذا عذب فرات كىذا ملح أجاج كجعل ﴿البحار 
كما أف ا٤باء   مفارقتهم كمزايلتهم ما ال ٱبفى منكُب اآلية  ﴾برزخا كحجرا ٧بجورا

 كنسبة اب٤بلح األجاج مع كوف نسبة ا٤باء العذب من ا٤بلح األجاجٱبتلط العذب ال 
، كال يكوف ىذا التقدير مصادفة عابرة كىو يطرد ىذا ىمإٔب ا١بيش الدَّ الصَّتم 

كيف جعل من ضخامة كتكوينو كحكمتو  إٔب قدرة هللا  االطراد، كإذا نظر العاقل
 فأ يقينان علم كغزارة البحر األجاج سدان ٲبنع من طغيانو على العذب القليل اليسّب 

كاقعة ُب ملكو  هللا ٔبإ مستندة ىي ٭باإ كالفساد الكوف عآب ُب ا٢بادثة التصرفات
 كطريق دينو تركيج ُب مهجتو كليبذؿ ليوإ ا٤بفوض أمره كلو ا٤بوحد كملكوتو فليتوكل

 ا٣بلق قلوب ُب فتبلقيتا صفتاف تبلطمت3 عطاء ابن قاؿ .كلمتو كإعبلء توحيده
 النكرة أىل كقلوب اإلقباؿ بضياء مضيئة ا٥بداية أبنوار منورة ا٤بعرفة أىل فقلوب
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 ٥با ليس العامة قلوب كبينهما التوفيق سنن عن معرضة ا٤بخالفة بظلمات مظلمة
 جواب. ٥با كال خطاب معها ليس منها يصدر كما عليها يرد ٗبا علم

 قبور اتخاذ ما ذكر عن بني إسرائيل في
 مساجد أنبيائهم

 قبور اٚبذكا اليهود، هللا قاتل»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ىريرة أيب عن الشيخاف ركل
 لكمؤدَّ  فمؤداه الرٞبة عن كاإلبعاد الطرد عن عبارة ىنااى القتاؿ «مساجد أنبيائهم

 ىذا ابتدعوا أهنم؟ فا١بواب3 ابلذكرىنا  اليهود خصص ٓب قيل3 فإف. كاحد اللعنة
 هللا لعن»3 مسلم اإلماـ ركاية ُب النصارل إليهم كضمٌ  أظلم، فهم بو كابتدؤكا االٚباذ
 ُب النصارل ذكر استشكل كقد «مساجد أنبيائهم قبور اٚبذكا كالنصارل، اليهود

كأجيب  ييقرب، كٓب ريفع كقد السبلـ عليو عيسى بعد نيب ٥بم يكن ٓب أنو إذ ا٢بديث
أنبياءىم أرسلوا  ألف إسرائيل بِب أم يهود كنصارل للنصارل أنبياء اليهود أنبياءأبف 

قبور أنبيائهم مساجد ٲباثل اٚباذ أنبيائهم  كاٚباذ إليهم كٓب يرسلوا إٔب الناس كافة،
 كصبلحهم كاليتهم عن الناشئ بلعتقادأرابابن كىو إ٭با كاف إلضبلؿ الناس ال ل

كحبهم إايىم فإنو من ا٤بعلـو أف بِب إسرائيل قد آذكا أنبياءىم كرموىم ابلسحر 
لهم كما كا١بنوف كٓب ٱبل حا٥بم مع أنبيائهم من التكذيب أك القتل بل يفتخركف بقت

 فقد  اليـو أما ُب شأف عيسى عليو السبلـ زعموا أهنم قتلوه ُب تبجح كاستهزاء!
 ا٤بسلمْب كلمة لتفريق كطلبان  جرائمهم من للتخلص كسيلة النصوص ىذه  من  اٚبذكا

 "للدفاع كسيلة أفضل ا٥بجـو" السائر اب٤بثل عمبلن ! عقائدىم ُب كتشكيكان  كتشغيبان 
 متعسف، إال ردىا يقتحم كال منصف، أيابىا ال بواضحة الكبلـ نعضد اآلف ك٫بن
 يبُب أف ٯبوز فهل3 قيل فإفاإلماـ ابن بطاؿ ُب شرح صحيح البخارم3  قاؿ

 قبور الٚباذىم اليهود لعنة معُب ُب ذلك يدخل كىل ا٤بسلمْب؟ قبور على ا٤بسجد
 السبلـ عليو أنو كذلك ا٤بعُب الفَباؽ ذلك ُب يدخل ال3 قيل مساجد؟ أنبيائهم
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 هللا نسخ كقد بعبادهتم كيقصدكهنا مساجد أنبيائهم قبور يتخذكف اليهود أف أخرب
معُب . اىػ. فلو شريك ال كحده بعبادتو كأمر كالتوحيد ابإلسبلـ ا٤بعبودات ٝبيع

كىذا  لى كجو عبادهتا كالسجود لؤلصناـاٚباذ القبور مساجد3 أم السجود ٥با ع
 قربم ٘بعل ال اللهم»كما ُب ا٤بوطأ3   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بعُب منطوؽ اللفظ كحقيقتو كلذا قاؿ 

صلى ائو كبدع «مساجد أنبيائهم قبور اٚبذكا قـو على هللا غضب اشتد يعبد، كثنان 
هللا تعأب أمتو من عبادة قربه كلذا عمد أىل الكتاب إٔب  حفظ هللا عليو كآلو كسلم

 ما قرركه منا٤براد منها  أف األغرار بعض النبوية كأكٮبوا ٙبريف معُب ىذه األحاديث
ال  مساجد لعبادهتا القبور ٢بديث إٔب من اٚبذكا، فإف اإلشارة ُب االزائغة ىوائهمأ

ا٤بسجد النبوم ٤با ضاؽ اب٤بصلْب د بل ىو جائز على األصل فإف إٔب بناء ا٤بسج
بعد الزايدة الٍب زادىا عمر كعثماف رضي هللا عنهما قاـ عمر بن عبد العزيز إبزالة 

كفيها القبور الثبلثة كٓب ينًب جداران ٰبجز  بيوت أمهات ا٤بؤمنْب كأدخلها ُب ا٤بسجد
دخاؿ بينها كبْب ا٤بسجد فلم ينكر عليو أحد من العلماء كٓب ير أحد منهم أف إ

القبور ُب ا٤بسجد ٨بالف للدين، كتوالت القركف كا٤بسجد النبوم يزار من طبقات 
، كىذا إٝباع قطعي يفيد أف يفة داخلو يزكركهنا كيتربكوف هباكالركضة الشر  ،األمة

ما بْب »كجود القرب ُب ا٤بسجد ال شيء فيو، يضاؼ إٔب ىذا اإلٝباع حديث3 
كىذا اللفظ ترجم لو  «بيٍب»كركم بلفظ3  «قربم كمنربم ركضة من رايض ا١بنة

اإلماـ البخارم ُب صحيحو بقولو3 "ابب فضل ما بْب القرب كا٤بنرب" لئلشارة إٔب أف 
قربه ُب بيتو إذ ال ٲبكن أف يكوف ما بْب القرب كا٤بنرب ركضة إال بكوهنما داخل 

 دفنو على الصحابة أٝبع ، كقدا٤بسجد ال خارجو كىذا مدرؾ ابلضركرة ا٢بسية
 قصة ُب تعأب قولو القبور على ا٤بساجد بناء جواز علىكالدليل . بيتو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ال الساعة كأف حق هللا كعد أف ليعلموا عليهم أعثران ككذلك﴿ الكهف أصحاب
 الذين قاؿ هبم أعلم رهبم بنياان عليهم ابنوا فقالوا أمرىم بينهم يتنازعوف إذ فيها ريب
 ا٤بؤمنوف ىم أمرىم على غلبوا كالذين ﴾مسجدا عليهم لنتخذف أمرىم على غلبوا
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 ،بنياانن  عليهم ابنوا فقالوا الكافركف كأما ا٤بؤمنوف يبنيو إ٭با ا٤بسجد ألف الصحيح على
 هللا فإف عليهم رده كعدـ قالوا ما على إايىم تعأب هللا إقرار اآلية ىذه من كالدليل

 كينبو فساده على يدؿ ما معو ذكر يرضاه ال ما قـو عن كتابو ُب حكى إذا تعأب
 كعلى بو تعأب رضاه على دؿ ذلك على ينبو ٓب فإذا بعده كإما قبلو إما بطبلنو على

صلى هللا لعن النيب  فقد ذلك بذـ شرعنا يرد ٓب لو ممسلَّ  ىذا 3قيل فإف ،صحتو
 عن ا١بوابك  ،مساجد أنبيائهم قبور اٚبذكا كالنصارل الذين اليهود عليو كآلو كسلم

صلى هللا  كالنيب ا٤بؤمنْب عن ذلك حكى تعأب هللا أف 3األكؿ الوجو 3كجوه من ىذا
 ا٤بؤمنْب فإف الفريقْب حاؿ بْب كفرؽ كالنصارل اليهود عن حكاه عليو كآلو كسلم

 كحفظ اآلية هبذه تعأب هللا أكرمهم الذين الصا٢بْب آباثر للتربؾ ذلك فعلوا
 للعبادة ذلك يفعلوف كالنصارل كاليهود ،الطويلة القركف تلك كأجسامهم أركاحهم
صلى هللا  النيب فإف كاحد ٧بل على متواردين غّب فالدليبلف ،تعأب هللا مع كاإلشراؾ

أيمركف  مساجد أنبيائهم قبور اٚباذ على كالنصارل اليهود لعن إ٭با عليو كآلو كسلم
 فيما تعأب هللا مع شركاء األنبياء الٚباذىم قبلة ٯبعلوهناك  إليها كالسجود بعبادهتا
 كلو قربان  ا٤بسجد على بُب من كل كاف لو أنو3 الثا٘ب الوجو .العبادة من يستحقو

 عنهم هللا حكى الذم ا٤بؤمنوف ىؤالء لكاف ا٢بديث ُب كما ملعوانن  كالزايرة للتربؾ
 كلو عنهم هللا حكاه الذم فعل من على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب لعنة ُب داخلْب أيضان  ملعونْب

 كخركجهم ضبل٥بم إٔب كاإلشارة همكلعنً  ذمهم عن تعأب هللا سكت٤با  كذلك كانوا
 أيتيو ال الذم الكرٙب كتابو ُب عادتو من عرؼ كما أتوا فيما ا٤بستقيم الصراط عن

 ا٤بلعوف احملـر حكاية على اإلقرار الباطل كمن ،خلفو من كال يديو بْب من الباطل
صلى  النيب فالثالث3 أ الوجو .فيو شبهة ال جائز فعلهم أف على ذلك فدؿ فاعلو

ا٣بلق  شرار أكلئك» 3مساجد القبور يتخذكف الذين ُب قاؿ هللا عليو كآلو كسلم
 كأهنا للناس أخرجت أمة خّب أمتو أف ا٤بتواترة كالسنة ابلكتاب كثبت «عند هللا
 على شهداء تعأب هللا اٚبذىم عدكؿ كأهنم اإلطبلؽ على كأفضلها األمم أشرؼ
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 األنبياء رغبت ما الفضل من ٥بم هللا كذكر السابقة األمم اليهود كالنصارل كعلى
 ضبللة، على ٯبتمعوف ال أهنم كأخرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمتو من يكونوا أف كٛبنوا فيو كا٤برسلوف

 ،حسن هللا عند فهو حسنان  رأكه ما كأف ،النار أىل من فهو سبيلهم يتبع ٓب من فكأ
 جمعتي س األمة ىذه أف أزلو ُب كقدره قضاه كما علمو سابق ُب تعأب هللا علم كقد
 علىك  ا٤برسلْب كأفضل األنبياء أشرؼ نبيها قرب على ا٤بسجد بناء على آخرىاك  أك٥با
 من الرحاؿ كعلى شد العاملْب كالعلماء كالصا٢بْب األكلياء قبور على ا٤بساجد اٚباذ
 لزايرة مصر إٔب الشاـ من الرحلة النوكم اإلماـ شد كقد زايرهتم إٔب البعيدة الببلد

 عدة ُب جاء وأن . الوجو الرابع3كقبة مسجد عليو الذم الشافعي اإلماـ قرب
 بْب ما ا٢براـ ا٤بسجد ُب مدفونوف كا٤برسلْب األنبياء من ٝباعةأف  كآاثر أحاديث

 بْب قبورىم كأف كشعيبان  كصا٢بان  كىودان  نوحان  منهم أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كأخرب كا٤بقاـ زمـز
 مسجد أشرؼ كىو ا٢براـ اب٤بسجد أنو إ٠باعيل قرب ُب كرد ككذلك كا٢بجر زمـز
 ٧برمان  ا٤بسجد ُب القرب كجود كاف فلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كمسجد ىو األرض كجو على
م أحياء ُب أهنإذ  ا٤بسجد خارج فدفنهم كأخرجهمقبورىم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب لنبش لذاتو

 إٔب يتوصل ال ما أف الوجو ا٣بامس3 .األنبياء أجساد أتكل ال األرضك  قبورىم
صلى هللا عليو كآلو  النيب أمر كقد مطلوبة القبور كزايرة ا٤بطلوب فهو بو إال ا٤بطلوب

 عنعلى ٫بو ما كرد ُب سنن الدارقطِب  ا٤بعظم قربه زايرة كُب فيها كرغب هبا كسلم
 ُب زار٘ب فكأ٭با كفاٌب بعد قربم فزار حج من»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عمر ابن

 لو صحيح حديث كىو «شفاعٍب لو كجبت قربم زار من»3 كُب ركاية «حياٌب
 أيب بن علي قوؿ كأما .السبكي التقي كمنهم ابلتأليف ا٢بفاظ أفردىا متعددة طرؽ

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ عليو بعثِب ما على أبعثك أال3 األسدم ا٥بياج أليب طالب
 أنو فالصحيح «سويتو إال مشرفان  قربان  كال طمستو إال ٛبثاالن  تدع ال أف» ؟كآلو كسلم

 افتتحها الٍب الكفار ببلد كُب ا١باىلية ُب يقدسوهنا كانوا الٍب ا٤بشركْب قبور أراد
 الصحابة كعمل فالسنة كإال معها التماثيل ذكر بدليل عنهم هللا رضي الصحابة
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 كصاحبيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قربه فإف ا٤برسلْب سيد كقرب ا٤بسلمْب لقبور ابلنسبة خبلفو على
 نفسو طالب أيب بن علي كمنهم الصحابة بفعل مرتفعة كانت عنهما هللا رضي
 مثل أمره  ييفعل ال كالعقد ا٢بل أىل من كىو اب٤بدينة كقتئذ كاف ألنو عنو هللا رضي
 رفع على كافق ٤با القبور بتسوية ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب من أمر عنده كاف كلو ٗبوافقتو إال ىذا
 كالذم القبور؟ بتسوية ا٥بياج أاب أيمر أف ىذا مع ٯبوز فكيف صاحبيو كقرب قربه
 كغبنا، شهدكا عليهم هللا رضواف الصحابة أف كالتفصيل ا١بملة ُب التعويل عليو

 هللا ُب أيخذىم ال اإلسبلـ، كأسوة األانـ قدكة ككانوا كاسَببنا، عياف عن كاستيقنوا
 جراثيم يقتحموا كٓب كاألىواء، البدع كىج الكرٲبة كجوىهم يرىق كٓب كمبلـ، عذؿ

 الشاىدة النصوص القرائح ذكاء على يفهموا ٓب كيف شعرم فليت اآلراء، اختبلؼ
 كمن! كالفضائح؟ اب٤بخازم ا٤بتضمخوف ٥با كتفطن ابلقبائح، الكتاب أىل على

 ُب الرب عبد ابنذكره  ما مرتفعة كانت كالصحابة الشهداء قبور أف على األدلة
 بصّب كأيب جندؿ أيب إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ككتب3 قاؿ بصّب أيب ترٝبة ُب ستيعاباال

 كتاب فقدـ كأىليهم بببلدىم يلحقوا أف ا٤بسلمْب من معهما كمن عليو ليقدما
صلى  هللا رسوؿ ككتاب فمات ٲبوت، بصّب كأبو جندؿ، أيب على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 قربه على كبُب عليو كصلى مكانو جندؿ أبو فدفنو يقرؤه، بيده هللا عليو كآلو كسلم
 أمر لو إذ هبدمو أيمر كٓب ذلك على اطلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف شك الاىػ. ك  .مسجدان 
 ذلك يستحيل بل يضيع أف ٲبكن ال شرع ألنو غّبه كأ ا٣برب نفس ُب لنقل بذلك

 األمة ىذه آخر إٔب يصل كال شيء منو يضيع أف من الدين حفظ أنو تعأب هللا ٣برب
كاب١بملة فإف تسوية . جوازه على ذلك دؿ هبدمو أيمر ٓب فلما أك٥با إٔب كصل ما

 أبو كركلألىل الكتاب كقد أيمران ٗبخالفتهم.  شعاران  اليـو صار القبور كتسطيحها
 النيب فأمر فدفن ٔبنازتو أيخرج مظعوف بن عثماف مات ٤با3 قاؿ ا٤بطلب عن داكد
صلى هللا عليو كآلو  هللا رسوؿ إليها فقاـ ٞبلو يستطع فلم ٕبجر أيتيو أف رجبلن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عن3 ذلك ٱبرب٘ب الذم قاؿ3 ا٤بطلب قاؿ3 كثّب قاؿ ذراعيو، عن كحسر كسلم
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 حسر حْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ذراعي بياض إٔب أنظر كأ٘ب3 قاؿ ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 مات من إليو كأدفن أخي قرب هبا أتعلم»3 كقاؿ رأسو عند فوضعها ٞبلها ٍب عنهما

 القرب على كللمحافظة ٥با كتشريع القرب على العبلمة لوضع أتسيس فهذا «أىلي من
صلى هللا  النيب كضعها كإ٭با الصخرة ُب تنحصر ال كالعبلمة الصا٢بْب قبور سيما ال

 ُب البخارم كركل الدفن، ساعة أمامو ا٤بتيسرة كانت ألهنا عليو كآلو كسلم
 عنو هللا رضي عثماف زمن ُب شباف ك٫بن رأيتِب3 »قاؿ زيد بن خارجة عن صحيحو

 ال الشاب ككوف« ٯباكزه حٌب مظعوف بن عثماف قرب يثب الذم كثبة أشدان كإف
 كتباعد ارتفاعو عظم على يدؿ شديدان  قواين  كاف إذا إال عليو يثب أف يستطيع
 أف3 أحدىا3 لوجوه كحدىا ابلصخرة كال كحده ابلَباب ٲبكن ال كذلك جانبيو
 ٲبكن ال أنو3 كالثا٘ب. مكركه منو ا٣بارج على الزائد القرب على الكثّب الَباب كضع

. سنة ثبلثْب من أزيد القرب فوؽ ٦بموعان  مرتفعان  الكثّب الَباب يبقى أف العادة ُب
 أف دكف إليو ا٤بشار االرتفاع ىذا يرتفع أف ٲبكن ال اجمللوب الَباب أف3 كالثالث
 الَباب نرل فإان الطويلة ا٤بدة ىذه يدـك أف ٲبكن ال أنو كما كطْب حجارة ٱبالطو
 كيبقى الرايح كتنسفو يذىب حٌب سنتاف أك سنة عليو ٲبر ال القرب على ٯبعل الذم
 كضعها الٍب للصخرة ابلنسبة أيضان  ٲبكن ال ىذا أف3 كالرابع. ابألرض مسول القرب

 الذم ا٢بد ىذا إٔب تصل ال فهي كبّبة كانت كإف ألهنا قربه عند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 الكرٲبة بيده ٞبلها ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ألف القوم الشاب إال عليها يثب أف يستطيع ال

 يثب الذم أشدان كإف3 لقاؿ ٥با ابلنسبة ذلك كاف لو كأيضان  القرب عند ككضعها
 كاف أنو على فدؿ الصخرة دكف ابلقرب عرب أنو مع عثماف، قرب على الٍب الصخرة

 ُب اإلذف قربه على العبلمة كضع من فهموا الذين الراشدين ا٣بلفاء زمن ُب مبنيان 
3 قاؿ بكر أيب بن هللا عبد عن ا٤بصنف ُب شيبة أيب ابن ركل فقد عليو، البناء

. مرتفعان  بناء مبنيان  كاف أنو ُب صريح فهذا «مرتفعان  مظعوف بن عثماف قرب رأيت»
 من مشخصة ىي فإذا أحد شهداء قبور على أتيت3 »قاؿ الشعيب عن لو ركاية كُب
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 ُب أحد عزكة كقت من تبقى أف عادة ٲبكن ال ابلَباب ا٤بشخصة كالقبور «األرض
 .التابعْب زمن إٔب الثالثة السنة

 إٔب يذىب من خطأ علميي ك الباب  ُب اإلشكاؿ رتفعيا١بمع بْب األحاديث  كهبذا
 فعلوا الذين كأىل الكتاب كالقباب البناء من عليها ما كىدـ القبور تسوية كجوب

 من احتلوه ٩با كغّبٮبا كمكة اب٤بدينة ْبكالصا٢ب كالشهداء الصحابة بقبور ذلك
 عليو ا٤بنصوص كضبل٥بم الباطل كرأيهم الفاسد مذىبهم ينصر من هللا فليتق الببلد

كأهنم  السماء ٙبدأ ٙبت من شر أبهنم كأخرب النار كبلب ٠باىم إذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب من
 خّب من يقولوف كأهنم الرمية من السهم مركؽ الدين من ٲبرقوف كأهنمرأس الكفر 

 كهللا كىم البدعة ك٧باربة ابلسنة كالعمل التوحيد من بو وفيتشدق ما كىو الربية قوؿ
 تلبيساهتمفليحذر ا٤بسلم من  ،بدعتهم من شر بدعة ال بل البدعة ُب غرقى

 من كا٤بركؽ اإل٢باد أمره خاٛبة كاف إال أحد هبا ٛبسك ما الٍب اإلبليسية مدعوهتك 
 .مشاىد ىو كما الدين

 قاتل»3 قاؿ أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بو تكلم ما آخر كاف3 ركل اإلماـ مالك ُب ا٤بوطأ
 «العرب أبرض ديناف يبقْب ال مساجد، أنبيائهم قبور اٚبذكا كالنصارل، اليهود هللا

 النفاؽ أىلاألئمة ا٤بضلْب  أعِب العرب جزيرة كنصارل يهود إٔب شّبت كىذه الركاية
 منبركاايتو يث دا٢ب. ك كالتلبيس كالتحريف التبديل كأصحاب كالتدليس، كالزيغ

 بياف إضبل٥بممشتمل على كىو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بكـر  النيب ىذا بو خص الذم الكلم جوامع
الذين تديٌنوا ابليهودية أتباعهم  دىعواُب الدين إذ  فإهنم إ٭با استحقوا اللعن الحتيا٥بم

 كما ٥بم كاستعبادان  إضبلالن  كالتماثيل الصور فيها ك٫بتوا عبادة القبور إٔبكالنصرانية 
 قربه على بنوا فمات الصاّب الرجل فيهم كاف إذا أكلئك إف»3 جاء ُب الصحيحْب

 فاٚباذىم «القيامة يـو هللا عند ا٣بلق شرار أكلئك الصور، تلك فيو كصوركا مسجدان 
 كمعلـو أهنم أشركوا عبادهتم ألجل ذلك يفعلوف أهنم على دليل فيو كالتماثيل الصور
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 ، فيؤكَّؿ اٚباذا٤بسلمْب عند شيء منو يوجد ال كىذا كقبورىم الصا٢بْب صور بعبادة
 بداللة اإليه كالصبلة عبادهتا إرادة على اليهود كالنصارل قبور أنبيائهم مساجد

 لقبور يسجدكف كالنصارل اليهود كانت3 عياض القاضي قاؿ. معليه اللعن ثبوت
 لعنهم فلذلك أكاثانن  اٚبذكىا فقد ٫بوىا الصبلة ُب كيتوجهوف قبلة كٯبعلوهنا أنبيائهم

 ُب صلى أك صاّب جوار ُب مسجدان  اٚبذ من أما ذلك، مثل عن ا٤بسلمْب كمنع
 لو للتعظيم ال إليو عبادتو أثر من ما أثر كصوؿ أك بركحو االستظهار كقصد مقربة

 ا٤بسجد ُب السبلـ عليو إ٠باعيل مرقد أف ترل أال عليو، حرج فبل ٫بوه كالتوجو
 كركل. لصبلتو ا٤بصلي يتحرل مكاف أفضل ا٤بسجد ذلك إف ٍب ا٢بطيم، عند ا٢براـ

 أبيب ألتربؾ إ٘ب3 يقوؿ الشافعي ٠بعت3 قاؿ ميموف بن علي عن البغدادم ا٣بطيب
 صليت حاجة ٕب عرضت فإذا - زائران  يعِب - يـو كل ُب قربه إٔب كأجيء حنيفة
. تيقضى حٌب عِب تبعد فما عنده ا٢باجة تعأب هللا كسألت قربه إٔب كجئت ركعتْب

 ا١ببلؿ ذم إٔب ا٤بوصلة القرابت كأجل األعماؿ أفضل من ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكزايرة قرب النيب 
كال ابن حجر ُب الفتح. شيخ اإلسبلـ ، كذا ذكره نزاع ببل إٝباع ٧بل مشركعيتهاك 

يزاؿ أىل التوحيد ٱبرجوف من بيواتهتم بنية الزايرة النبوية ا٤بشرفة يقصدكف ىذا النيب 
سار ُب ذلك ال يلوكف على أحد، ن أقاصي األرضْب م ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألمي ا٤بعظم شأنو 

العلماء كا١بموع كالوحداف، كا٤بشايخ كالكهوؿ كالشباف، حٌب ظهر ُب آخر الزماف 
 ،لرجاؿ كمن شاهبهم من سيئي األذىافلٌبسوا على أشباه ا ،أكلياء الشيطاف

كل   كال ٲبكن لعاقل أف يسمع ٥بم كيذر ،فصدكىم بتمويههم عن سبيل أىل اإلٲباف
اإلماـ الغزإب ُب حجة اإلسبلـ قاؿ . كىداة األانـ ىذا التضافر من أئمة اإلسبلـ

ال تشد الرحاؿ إال » ٢3بديثاب االستدالؿ إٔب العلماء بعض ذىب كقداإلحياء3 
 كما كالصلحاء العلماء كقبور ا٤بشاىد لزايرة الرحلة من ا٤بنع ُب «إٔب ثبلثة مساجد

 القبور زايرة عن هنيتكم» ٣برب3 هبا مأمور الزايرة بل كذلك األمر أف ٕب تبْب
 بعد ا٤بساجد ألف ا٤بشاىد معناىا ُب كليس ا٤بساجد ُب كرد إ٭با كا٢بديث «فزكركىا
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 آخر مسجد إٔب للرحلة معُب فبل مسجد كفيو إال بلد كال متماثلة الثبلثة ا٤بساجد
 ٍب كجل عز هللا عند درجاهتم قدر على زايرهتا بركة بل تتساكل فبل ا٤بشاىد كأما
 السبلـ عليهم األنبياء قبور إٔب الرحاؿ شد من القائل ىذا ٲبنع ىل شعرم ليت
 اإلحالة غاية ُب ذلك من فا٤بنع السبلـ عليهم كغّبىم كٰبٓب كموسى إبراىيم مثل
 ذلك يكوف أف يبعد فبل معناىا ُب كالصلحاء كالعلماء األكلياء فقبور ىذا جوز فإذا
 حاؿ أف كا٢بق اىػ. .ا٤بقاصد من ا٢بياة ُب العلماء زايرة أف كما الرحلة أغراض من
 لؤلنبياء كراىيتهم كانت ٤بٌاك  أنبيائهم، مع كحا٥بم أنبيائهم قبور مع إسرائيل بِب

 ابٌدعاء شيطانية مسالك إٔب عمدكا ٗبكاهنم كاالستظهار توقّبىم كبْب بينهم ٙبيوؿ
 عنو كصرفهم هبم للتربؾ ا٤بتصدين كتضليل كبلمهم تلفيق على كأتلبوا ألوىيتهم

 ما كذكر هبم التشبو من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حٌذر كقد! كالتلبيس كاالحتياؿ كا٣بديعة ا٤بكر بوجوه
 ا٢بقيقة كقلب كا٤بغالطة كالتبديل التلبيس من منهم صدر ًلما اللعنة من ان٥بم

 اليهود على هللا لعنة»3 الصحيحْب ُب كرد كما الصواب جهة عن كصرفها
كذلك أهنم دعوا الناس  .صنعوا ما ٰبذر «مساجد أنبيائهم قبور اٚبذكا كالنصارل،

كا٢بديث أكرده اإلماـ ! فيهم كاالٙباد اب٢بلوؿ تعأب هللا كاصفْب ة األنبياءعبادإٔب 
 كشفت عن مكافركاية اإلماـ مالك  ك البخارم ُب ابب ما ذكر عن بِب إسرائيل. 

اٚبذكا قبور أنبيائهم  يهود كالنصارلقاتل هللا ال»3 نفاقهمكفضحت  إقامتهم
كمن ا٤بعلـو أف قبور أنبياء بِب إسرائيل   «مساجد، ال يبقْب ديناف أبرض العرب

 أكلياء الشيطاف ُب جزيرة أف يينٌبو أمتو إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكانت ُب الشاـ كالعراؽ كمصر فأراد 
 التربؾ بدؿ عبادهتا كقصدكا القوؿ بدَّلوا ألهنم عليهم اللعنة كقعت كقد العرب

 البقرة آية أشارت كقدأزماهنم!  ٝبيع ُب كدأهبم ديدهنم القوؿ كتبديل منها، ابلقرب
 من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا ٥بم قيل الذم غّب قوال ظلموا الذين فبدؿ﴿

 الذين فبدؿ3 كا٤بعُب العبادة، بشرؾ التوحيد تبديلهم إٔب ﴾يفسقوف كانوا ٗبا السماء
 التوحيد تبديلهم إٔب األعراؼ آية كأشارت. ٥بم قيل الذم غّب قوالن  ابلعبادة أشركوا
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 رجزا عليهم فأرسلنا ٥بم قيل الذم غّب قوال منهم ظلموا الذين فبدؿ﴿ ا٢بكم بشرؾ
 ا٢بكم شرؾ ألف ﴾منهم﴿ بلفظ اإلتياف كنكتة ﴾يظلموف كانوا ٗبا السماء من

 كاألعراؼ البقرة آيٍب كسياؽ. األرض ُب مستخلفْب لكوهنم غّبىم دكف ٱبصهم
 هلل خاضعْب خشعان  سجدان  القرية دخوؿ عن كنكو٥بم اب٫برافهم إسرائيل بِب يواجو

 فخالفوا ابللساف، كاالستغفار اب١بناف ا٣بضوع بْب جامعْب ٢بىكىميتو مستسلمْب
 حبة3 كقالوا أكراكهم على منحرفْب دخلوا إذ ٥بم قيل الذم غّب قوالن  كقالوا رهبم أمر
 األكؿ ا١بيل ُب كقع قد ا٢بادث ذلك كاف كإذا - هللا أبمر استهزاء - شعرة ُب

 ككسطو كحديثو، قدٲبو كاحد، كلو اترٱبهم فإف ا٤بعا١بة؛ أشد موسى عا١بو الذم
 كا٤براد...يعرفونو أبمر ٱباطبهم كالقرآف كا٫براؼ، كعصياف كٛبرد ٨بالفة كلو كطرفيو،

كهللا  - كالوجع الطاعوف أم ﴾السماء من رجزا عليهم فأرسلنا﴿ اآلية ُب الرجز من
 قاؿ عنو هللا رضي زيد بن أسامة حديث من الصحيحْب ُب جاء كما -أعلم 
. ا٢بديث «إسرائيل بِب من طائفة على أرسل رجس الطاعوف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 السماء من جعل كإ٭با منهم، كثّب هبا مات الٍب ا٣ببيثة األمراض يشمل كالطاعوف
 !الكلم تبديلهم جزاء بو رمتهم ا٤ببلئكة ألف

 فيهنما جعل السبت على الذين اختلفوا إ

يصبح ٨بموران كٲبسي 3 "لراحة كالسكوف كمنو قوؿ األصمعياعلم أف السبت ىو ا
على  يـو الراحةتعظيم  إ٭با فيرض -كهللا أعلم  -كمعُب اآلية ، أم ساكنان  ا"سبت

 تعظيم من بو أمركا عما عدلوا3 ٦باىد قاؿ، كىم بنو إسرائيل الذين اختلفوا فيو
 خالفوا 3فيو اختلفوا معُب3 ا٣بفاجي قاؿك  .كاألحد السبت ٢برمة تغليبان  ا١بمعة
 ٥بم عٌْب  أنو يقتضي األخبار كظاىر نبيهم. كبْب بينهم اختبلؼ فهو نبيهم ٝبيعهم

تفرغوا هلل تعأب ُب كل سبعة أايـ يومان كاحدان كىو يـو ا١بمعة كال كقاؿ3 ا١بمعة  يـو
تعملوا فيو شيئان من أعمالكم فأبوا أف يقبلوا ذلك كبٌدلوه ابلسبت، ٍب جاءىم 
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ٍب ىذا يومهم »كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3   ى اب١بمعة فاٚبذكا األحدعيس
س لنا فيو تبع اليهود غدان كالنصارل فهداان هللا، فالنا فاختلفوا فيوالذم فرض عليهم 

كا٤بعُب أنو تعأب فرض عليهم تعظيم يـو ا١بمعة فبدلوه، كفرض علينا ففيزان « بعد غد
 على تعأب هللا رٞبو النوكماإلماـ  بو كاستدؿ بفضيلتو فمن فعل ذلك فهو تبع لنا.

 عليهم فرض التقدير فإف "لو هللا فهداان عليهم فرض"3 لقولوعليهم  ا١بمعة فرضية
 ُب ركبةالعى  يـو ذلك يسمى كافالزاىر3  ا٥بركم ُب قاؿ اإلماـ  .ديناكىي  فضلوا كعلينا
 من عندم ثبت كقدقاؿ الكشمّبم ُب فيض البارم شرح البخارم3 ك  .العرب أكلية

 شركح تبتككي  التحريف، فيو كقع مٌب أدرل كال للجمعة ا٠بان  كاف السبت أف التوراة
 الصبلة عليو موسى أف كفيها "كمارل" ٥با كيقاؿ كاببل ا٤بقدس بيت ُب التوراة

 ٤با أنو الركاايت كُب السبٍب، النيب بنبأ كيبشرىم ا١بمعة يـو يعظهم كاف كالسبلـ
 أف سبحانو هللا دعا لو يفتح أف قبل تغرب أف الشمس ككادت العمالقة مع حارب
 ا٣بميس يـو رجبلن  صلبوا أهنم اإل٪بيل كُب، ا١بمعة غدان  ككاف الشمس غركب يؤخر

 ىو التوراة ُب السبت أف على كلو ذلك فدؿ السبت، عليهم أيٌب لئبل فيو فبادركا
كعلى الذين ىادكا حرمنا ﴿كموقع الكبلـ ُب ملة إبراىيم بْب اآلية اىػ.  .ا١بمعة يـو

 ﴾إ٭با جعل السبت على الذين اختلفوا فيو﴿ اآليةبْب ك  ﴾ما قصصنا عليك من قبل
 اليـو الذم يلي ا١بمعةينادم على أنو تضمن متاركة أىل الكتاب كأف حرمة 

 كن من ملة إبراىيم فأصحاب تلك ا٢برمة ليسوا على ملة إبراىيم،تٓب كالذم بعده 
 من كقد قٌص هللا تعأب ُب سورة األنعاـ النازلة قبل ىذه السورة ما حرـٌ عليهم

كانت ك ...بسبب عصياهنم كاعتدائهم ظفر ذم ككل اإلبل ك٢بـو كالثركب الشحـو
ا٢بيتاف أتتيهم يـو راحتهم كأهنا ا٤بخاض ال يرل كجو ا٤باء لكثرهتا كال أتتيهم ُب 

كاسأ٥بم عن القرية الٍب كانت حاضرة البحر إذ ﴿سائر أايـ العمل كما حكى تعأب 
  يعدكف ُب السبت إذ أتتيهم حيتاهنم يـو سبتهم شرعا كيـو ال يسبتوف ال أتتيهم

كذلك نبلوىم ٗبا كانوا يفسقوف، كإذ قالت أمة منهم ٓب تعظوف قوما هللا مهلكهم 
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أك معذهبم عذااب شديدا قالوا معذرة إٔب ربكم كلعلهم يتقوف، فلما نسوا ما ذكركا بو 
أ٪بينا الذين ينهوف عن السوء كأخذان الذين ظلموا بعذاب بئيس ٗبا كانوا يفسقوف، 

تبديلهم  كالكبلـ عطف على ﴾لنا ٥بم كونوا قردة خاسئْبفلما عتوا عن ما هنوا عنو ق
د هنوا كقمن ٝبلة ما بدلوه،  يـو الراحة أم ا١بمعةفكاف  قوالن غّب الذم قيل ٥بم

ال تعدكا ُب كقلنا ٥بم ﴿ الغليظ كما ُب قولو كأخذ عليهم ا٤بيثاؽ عن العمل فيو
فاستحقوا اللعنة كا٤بسخ كصاركا قردة تيعاكم ٥با  ﴾كأخذان منهم ميثاقا غليظا السبت

كلقد علمتم الذين اعتدكا منكم ُب السبت ﴿أذانب على ٫بو ما ذيكر ُب قولو تعأب 
أك نلعنهم كما لعنا أصحاب ﴿ك٫بوه قولو تعأب  ﴾فقلنا ٥بم كونوا قردة خاسئْب

كقد بٌدلوا كغٌّبكا كما  ﴾السبت ككاف أمر هللا مفعوال، إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو
مثل الذين ٞبلوا ﴿تقدـ...كُب سورة ا١بمعة تعريض كإٲباء يتخللو كعيد كهتجْب 

كمعُب ٓب ٰبملوىا أم ٓب يعملوا ٗبا  ﴾التوراة ٍب ٓب ٰبملوىا كمثل ا٢بمار ٰبمل أسفارا
ُب تضاعيفها الٍب من ٝبلتها اآلايت الناطقة بتعظيم يـو ا١بمعة، كُب الكبلـ 

اي أيها الذين آمنوا إذا نودم ﴿لتوبيخ ليكوف توطئة لبلنتقاؿ إٔب قولو تعريض اب
 بن أنس عن الطربا٘ب ركل ﴾للصبلة من يـو ا١بمعة فاسعوا إٔب ذكر هللا كذركا البيع

 كا٤برآة كفو ُب جربيل جاء ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على ا١بمعة عرضت3 قاؿ مالك
 ا١بمعة ىذه3 قاؿ جربيل؟ اي ىذه ما»3 فقاؿ السوداء، كالنكتة كسطها ُب البيضاء
 تكوف خّب فيها كلكم بعدؾ من كلقومك عيدان  لك لتكوف ربك عليك يعرضها

 ٖبّب ربو أحد يدعو ال ساعة كفيها بعدؾ، من كالنصارل اليهود كيكوف األكؿ أنت
 ندعوه ك٫بن منو، أعظم ىو ما عنو دفع إال شر من يتعوذ أك أعطاه، إال قسم لو ىو
 فإذا أبيض مسك من أفيح كاداين  ا١بنة ُب اٚبذ ربك أف كذلك ا٤بزيد، يـو اآلخرة ُب

 ذىب من ٗبنابر الكرسي كحف كرسيو على فجلس عليْب من نزؿ ا١بمعة يـو كاف
 من الغرؼ أىل كجاء عليها فجلسوا كالشهداء الصديقوف كجاء اب١بواىر مكللة
 ٥بم يتجلى ٍب أذفر مسك من أبيض كثيب كىو الكثيب على ٯبلسوا حٌب غرفهم
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 فسلو٘ب، كرامٍب ٧بل كىذا نعمٍب عليكم كأٛبمت كعدم صدقتكم الذم أان3 فيقوؿ
 فيسألونو فسلو٘ب، كرامٍب كأانلكم دارم أحلكم رضام3 فيقوؿ الرضا فيسألونو

 بشر قلب على ٱبطر كٓب عْب تر ٓب ما ٥بم يفتح ٍب الرضا على عليهم فيشهد الرضا
 فيها مطردة ٞبراء ايقوتة أك خضراء زبرجدة كىي ا١بمعة من منصرفهم مقدار إٔب

 إٔب منهم أبشوؽ ا١بنة ُب ىم فليس كخدمها أزكاجها فيها ٜبارىا فيها متدلية أهنارىا
كُب  «ا٤بزيد يـو دعي كلذلك ككرامتو، كجل عز رهبم إٔب نظران  ليزدادكا ا١بمعة يـو

 زىراء ا١بمعة كٙبشر ىيأهتا على القيامة يـو األايـ ٙبشر»مسند الشاميْب للطربا٘ب3 
 ضوئها ُب ٲبشوف ٥بم تضيء خدرىا إٔب هتدل كالعركس هبا ٰبفوف أىلها منّبة

 إليهم ينظر الكافور جباؿ ُب ٱبوضوف كا٤بسك كرٰبهم بياضان  كالثلج ألواهنم
 ا٤بؤذنوف إال أحد ٱبالطهم ال ا١بنة يدخلوف حٌب تعجبان  يطرفوف ال الثقبلف

 فتهب ٝبعة كل أيتوهنا لسوقان  ا١بنة ُب إف»3 مسلماإلماـ  صحيح كُب «احملتسبوف
 أىليهم إٔب فّبجعوف كٝباالن  حسنان  فيزدادكف كثياهبم كجوىهم ُب فتحثو الشماؿ ريح
 كٝباالن  حسنان  بعدان ازددًب لقد كهللا3 أىلوىم ٥بم فيقوؿ كٝباالن  حسنان  ازدادكا كقد

 إهنم»كُب مسند اإلماـ أٞبد3  «كٝباال حسنان  بعدان ازددًب لقد كهللا كأنتم،3 فيقولوف
 كضلوا ٥با هللا ىداان الٍب ا١بمعة يـو على ٰبسدكان كما شيء على ٰبسدكان ال

 ٦باىدان  ٠بع من أخرب٘ب قاؿ معمر عنُب تفسّبه عبد الرزاؽ اإلماـ ركل ك  «عنها
 ا١بمعة أرادكا3 قاؿ "على الذين اختلفوا فيو السبت جعل إ٭با" تعأب قولو ُب يقوؿ

 التصريح عن استغُب ،أمرىم ُب كاضحان  اإلشراؾ كاف ك٤با .مكانو  السبت  فأخذكا
 كإفسبحانو " فقاؿ البعث أمر مثبتان  االختبلؼ من حذر ٍب دينهم على ليس أبنو

 ىؤالءبْب ليحكم أم  "ٱبتلفوف فيويـو القيامة فيما كانوا  بينهم ليحكمربك 
 كل فيجازل كإابئو الصيد لتحرٙب اإلذعافكُب  كردىا ا١بمعة قبوؿ ُب ا٤بختلفْب

كإنذار  بتنزيو هللا تعأب عن الشريك سورةالافتتحت  قدك  ،يستحقو ٗبا منهم فريق
 كتكذيبهم استهزائهم من كثّب حكاية سبحانو ـقدٌ ك  ا٤بشركْب كدعوهتم إٔب التوحيد
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 احملكمة اب٤بقالةإٔب اإلسبلـ  بدعوهتم مرابألكختمت  ،كجو أبشع على لرسلو
ادع إٔب ﴿ النافعة كالعرب ا٤بقنعة ا٣بطابياتك  للشبهة ةا٤بزٰب للحق ةا٤بوضح الصحيحة

 ا٤بشاغبة طباعهم على تغلبك٤با كانت  ﴾بيل ربك اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنةس
 هبؤالء البلئقة ا٤بكا٤بةفإف  اليقينية كالعلـو ا٢بقيقية ا٤بعرفة طلب ال كا٤بخاصمة

انظرىم اب٢بجة  أم ﴾كجاد٥بم ابلٍب ىي أحسن﴿ كاإللزاـ اإلفحاـ تفيد الٍب اجملادلة
كالطرؽ الٍب درج عليها األنبياء  بينةكاألقواؿ البليغة كالعرب ال القطعية ا٤بزٰبة للشبو

كجاد٥بم هبا كادفع سفههم ببياهنا تسكينان لشغبهم الوحدانية كالرسل من الدعوة إٔب 
 ابالستناف آباثره كاالقتداءالذم أمران هللا اتباعان لؤلب األعظم هم كإطفاء للهب

 ككَب موصلها مفصلها ككاصل أك٥با السورة آخر عانق ، كبذلك كإظهاره إبضماره
أنزلو  من فسبحاف الرشاد سبيل إٔب اإلرشاد من الغاية كبلغ كزاد مقطعها،  مطلعها

 .كالسداد الصواب إٔب كىاداين  للعباد رٞبة

جاءت  ﴾كلقد علمتم الذين اعتدكا منكم ُب السبت فقلنا ٥بم كونوا قردة خاسئْب﴿
 حاصلها كاف إذ مبينة نقضهم ًلما أيخذ عليهم من ا٤بيثاؽ السبت ُب ا٤بعتدين قصة
كاحتالوا عليو  بو كاستخفوا السبت ٙبرٙب كىو أكامر هللا تعأب من أمران  ضيعوا أهنم

 ما على العقوبة ألجل كاف التكويِب األمر كىذا اب٤بسخ عذهبمفأبنواع من ا٢بيل 
كالتحيل من طباع القردة  !عليو ٙبيلوا حٌب اإل٥بي ابألمر االستخفاؼ من كااجَبؤ 

 فإف كنواىيو أكامره ٘باكز على اب٢بيل يرضى ال تعأب هللا أف على دليل ذلك كُب
 إبجراء ا٢بكم تلك خرؽ على فالتحيل كحكم ٤بصاّب مشركعة تعأب هللا شرائع

 يديها بْب  ٤با  نكاال  فجعلناىا﴿تعأب  هللا على جراءة مشركعة صور على األفعاؿ
أم جعلنا األمة الٍب مسخت عربة أك عقوبة منكلة  ﴾للمتقْب كموعظة خلفها كما

 ذكر ك٤با ٤با ٕبضرهتا من الناجْب كما ٯبيء بعدىا من ا٤بستخلفْب كتذكرة للمتقْب.
 فلما" فقاؿ ا٥ببلؾ أتبعو الشديد، العذاب من بو ىددىم ماتعأب ُب سورة األعراؼ 

 من أم "عنو هنوا ما عن" االنتهاء عن كيبسان  جبلفة تكربكااستعصوا ك  أم "عتوا
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 ظاىران  ٗبراعاهتا كالنواىي األكامر من التخلص على ٙبيلهم ك السبت ُب اعتدائهم
 قردة كونوا ٥بم قلنا"األكباد  غلظ همأكسب الوعظ مع إمها٥بم كافك  ابطنان  ك٨بالفتها
 إسرائيل بِب إف3 ا٤بفسرين ٝبهور قاؿ .مطركدين صاغرينمبعدين  أم "خاسئْب
 كاعتزلت، كتكلمت كجاىرت هنت كفرقة كصادت، عصت فرقة فرؽ3 ثبلث افَبقت

 كطغياف الناىية ٦باىرة رأت ٤با الفرقة ىذه كإف تنو، كٓب تعص كٓب اعتزلت كفرقة
 أك مهلكهم هللا" العاصية يريدكف "قوما تعظوف ٓب" للناىية قالت كعتوىا العاصية
 فقالت العاصية، ابألمم حينئذ هللا فعل من عهد كما الظن غلبة على" معذهبم
 ٓب الٍب الطائفة إف 3فرقة فقالت ىذا بعد اختلف ٍب هللا، إٔب معذرة موعظتنا 3الناىية
رضي هللا  عباس ابن قالو النهي ترؾ على عقوبة العاصية مع ىلكت تنو كٓب تعص
 ٓب ألهنا الناىية مع ٪بت بل 3فرقة كقالت هبم، فعل ما أدرم ما3 أيضان  كقاؿ عنهما
 عنو أسند فيما الكليب ابن كقاؿ كغّبٮبا، كا٢بسن عكرمة قالو رضيت كال تعص

 هنت كفرقة كجاىرت عصت فرقة فرقتْب إال تفَبؽ ٓب إسرائيل بِب إف 3الطربم
 العاصْب من أمة فقالت كيعذهبم، يهلكهم هللا إف للعاصية كقالت كاعتزلت كغّبت
 أك مهلكهم هللا أف علمتم قد قومان  تعظوف ٓب 3االستهزاء جهة على للناىْب
 ؟.معذهبم

 شرح ٤با ﴾كإذ أتذف ربك ليبعثن عليهم إٔب يـو القيامة من يسومهم سوء العذاب﴿
 ىذه ُب ذكر مطركدين؛ صاغرين قردة مسخهم كأنو إسرائيل بِب أفعاؿ قبائح تعأب
 األمم عليهم سلط فقد القيامة، يـو إٔب كالصغار ابلذؿ عليهم حكم أنو اآلية

 رسالة أنكركا حْب إٔب السبلـ عليو موسى بعد من ٩بزؽ كل األرض ُب كمزقهم
 الفرس أيدم ٙبت كأخرل البابليْب حكم ٙبت مرة فكانوا السبلـ، عليو عيسى

 كيسبوف مقاتلتهم كيقتلوف دايرىم ٱبربوف غّبىم أسر ُب كأخرل الرـك قهر ٙبت ككرة
 هللا فبعثى  قبائل ثبلث إٔب أمرىم آؿ حٌب عليهم ا١بزية كيضربوف كذراريهم نساءىم

 العهد الثبلثة فنقض التسليم، كأكمل الصبلة أفضل عليو الكرٙب رسولو عليهم تعأب
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 كذراريهم نساءىم كسىب قريظة بِب كاستأصل دايرىم خبلؿ فجاس طائفة بعد طائفة
 .قينقاعبِب ك  النضّب بِب إبجبلء كأمر

يسألك أىل الكتاب أف تنزؿ عليهم كتااب من السماء فقد سألوا موسى أكرب من ﴿
ذلك فقالوا أران هللا جهرة فأخذهتم الصاعقة بظلمهم ٍب اٚبذكا العجل من بعد ما 

 على ٗبا تعأب أخرب ٤بٌا ﴾عن ذلك كآتينا موسى سلطاان مبيناجاءهتم البينات فعفوان 
 أف كذلك الفرقة، بو أرادكا ما بعض أتبعو ألضدادىم كما كرسلو هللا بْب ا٤بفرٌقْب
 من بكتاب فأتنا نبيان  كنت إف3 كذابن  قاال بن العيزار كفنحاص األشرؼ بن كعب

 كفرىم إٔب مشّبان  ذلك على ٥بم موٖبان  تعأب هللا فأنزؿ ينزؿ، حْب نعاينو السماء
 إف3 قيل كأنو كسخريتهم، تعنتهم مبينان  غوائلو من ٧بذران  لسؤا٥بم موىيان  كرسلو ابهلل

 ا٤بعاينة سبيل على الرؤية منو طلبوا بل بذلك يكتفوا ٓب التوراة عليو نزلت ٤بٌا موسى
 بل االسَبشاد ألجل ليس عليهم الكتاب لنزكؿ ىؤالء طلب أف على يدؿ كىذا
 السبعوف النقباء ىم ذلك من أكرب موسى سألوا كالذين! كالسخرية التعنت حملض
 آابئهم من كجد كإف ا٢باضرين ىؤالء إٔب السؤاؿ أسند كإ٭با موسى اختارىم الذين
 ٍب﴿ كاالستهزاء التعنت ُب ٥بم كمضاىْب بسؤا٥بم كراضْب مذىبهم على كانوا ألهنم

كا٤بعُب بياف كماؿ جهاالهتم كإصرارىم  ﴾اٚبذكا العجل من بعد ما جاءهتم البينات
بل ضموا  على كفرىم فإهنم ما اكتفوا بعد نزكؿ التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة،

كٓب يكن ٥بم شبهة ُب اٚباذه كإ٭با انتقلوا إٔب التجسيم كا٢بلوؿ  إليو عبادة العجل
كآتينا موسى ﴿! كقولو بعد استبصارىم ابلتوحيد العجل ُب اإللو حلوؿ جوزكاك 

 أظهرىا أخرل آايت تعأب ذكر ٍب .بينة كمعجزةكاضحة  حجةأم  ﴾سلطاان مبينا
كرفعنا فوقهم الطور ٗبيثاقهم كقلنا ٥بم ادخلوا الباب سجدا كقلنا ٥بم ال تعدكا ﴿٥بم 

كا٤بيثاؽ الغليظ ىو ا٤بأخوذ على لساف  ﴾ُب السبت كأخذان منهم ميثاقا غليظا
موسى كىاركف أف أيخذكا التوراة بقوة كيعملوا ٔبميع ما فيها كيوصلوىا إٔب أبنائهم 

، كدخوؿ الباب سجدان كناية عن التواضع كا٣بضوع كا٣بشوع ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكيتبعوا دمحمان 
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تعلقت قلوب بِب إسرائيل ابلدنيا كهتالكوا  ٤بٌاكاإلخبات الذم ىو ٜبرة اإلٲباف، ك 
ٌكض نفوسهم فقاؿ  ال ﴿عليها كهتافتوا فيها كفيتنوا هبا، شدَّدى عليهم يـو الراحة لّبي

كقيرئ بفتح العْب كتشديد الداؿ، كُب قراءة اثلثة إبسكاف العْب  ﴾تعدكا ُب السبت
د الداؿ، كُب مع تشديد الداؿ، كُب قراءة رابعة ابختبلس فتحة العْب مع تشدي

كعليكم اي معشر اليهود خاصة أف ال تعدكا ُب »ا٢بديث عند الَبمذم كالنسائي3 
فوقعوا ُب الضد ٩با أخذكا بو كنقضوا ا٤بيثاؽ الذم رفع عليهم الطور بسببو  «السبت

كجعلوا بدؿ اإلٲباف كفرىم آبايت هللا، كانتهكوا أعظم ا٢بـر كىو قتل األنبياء، 
 فيها ما علىغلف  ية قائلْب3 قلوبنا غلف أمالغليظ بسخر  كقابلوا أخذ ا٤بيثاؽ

 يصوف الذم كالغبلؼ فيها ما غّب إليها يصل أف ٛبنع كقوهتا لصبلبتها كىي
، فأضرب تعأب عن قو٥بم كأخرب أنو طبع عليها بسبب  بغّبه ما إليو يصل أف ا٤بغلف

 الكدكرات مطلق عن ا٤بنزىة مرٙب على كقو٥بم بعيسى كفرىم كبسبب ٗبوسىكفرىم 
 كالباء عيسى، بقتل كافتخارىم كعفتها عصمتها كماؿ مع عظيمان  هبتاانن  البشرية

فبما نقضهم ﴿لعناىم كقد جاء مصرحان بو ُب قولو  3تقديره حذكؼٗب تتعلق ﴾فبما﴿
ميثاقهم لعناىم كجعلنا قلوهبم قاسية ٰبرفوف الكلم عن مواضعو كنسوا حظان ٩با ذكركا 

على خائنة منهم إال قليبلن منهم فاعف عنهم كاصفح إف هللا ٰبب بو كال تزاؿ تطلع 
احملسنْب، كمن الذين قالوا إان نصارل أخذان ميثاقهم فنسوا حظان ٩با ذكركا بو 

 ﴾فأغرينا بينهم العداكة كالبغضاء إٔب يـو القيامة كسوؼ ينبئهم هللا ٗبا كانوا يصنعوف
 العداكة الطائفتْب بْب كأغرينا لعناىم ميثاقهم إسرائيل بِب نقض فبسبب أم

ٰبرفوف الكلم ﴿كقولو  ،بو ذكركا ما نسياهنم على ٥بم عقاابن القيامة  يـو إٔب كالبغضاء
هللا أم ٯبددكف كل كقت ٙبريفو فإهنم كلما كجدكا شيئان من كبلـ  ﴾عن مواضعو

يشهد بضبل٥بم حرفوه كأكلوه التأكيل الباطل، كُب ىذا بياف لقسوة قلوهبم ألنو ال 
ٕبذؼ األلف كتشديد  ﴾قسية﴿قسوة أشد من االفَباء على هللا كتغيّب كحيو، كقيرئ 

أم أهنم تركوا  ﴾كنسوا حظان ٩با ذكركا بو﴿الياء داللة على شدة اليبس كالصبلبة 
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 الرسالةكما أمركا بو من اتباع ية مكى توحيد ا٢بى كىو  أساس الدين كقاعدتوكأٮبلوا 
أم نصيبان، كتنكّبه ىنا للتعظيم كالتكثّب بقرينة الذـ، ٍب  ﴾حظان ﴿كمعُب ، احملمدية

 ﴾كال تزاؿ تطلع على خائنة منهم﴿بْبَّ تعأب عادهتم الٍب كاف عليها أسبلفهم فقاؿ 
أم من نكث العهود كمظاىرة ا٤بشركْب كخيانة الرسل ك٧باكلة الفتك هبم، كُب قولو 

 مداربعثه على ٨بالفتهم، كالعفو أصل معناه الَبؾ كعليو  ﴾فاعف عنهم كاصفح﴿
، كالصفح أم الرباءة اىنا ا٤بتاركةمعانيو فيفسر ُب كل مقاـ ٗبا يناسبو، كمعناه ى

 أم أعرض بوجهو ككاٌل٘ب كجو قفاه. معناه اإلعراض يقاؿ3 صفح فبلف عِب

 الضمّب ﴾حكيم عليم كهللا منهم فأمكن قبل من هللا خانوا فقد خيانتك  يريدكا كإف﴿
 ٥با فاجنح للسلم جنحوا كإف" حقهم ُب قيل الذين على عائد "يريدكا كإف" ُب

 ىو هللا حسبك فإف ٱبدعوؾ أف يريدكا كإف ،العليم السميع ىو إنو هللا على كتوكل
 الكتاب أىل ذكر عقب كالكبلـ ُب اآلايت كقع "كاب٤بؤمنْب بنصره أيدؾ الذم

 إظهار ُب خيانتك  يريدكا كإف الذين زين ٥بم الشيطاف أعما٥بم كا٤بعُب ىنا3
 إٔب دكاري  ٍب بعضهم اإلسبلـ أظهر كوهنم ُب ا٣بيانة ٲبكن أف تكوفك ...الصلح
 ،حصل ُب قريظة كأضراهبم حسبما عليهم أقدرؾ أمكقولو "فأمكن منهم"  ،دينهم

 .ال يصلح ٨بصصان  النزكؿ سبب فإف فيو نزلت الذم الزمن على تقتصر ال كاآلايت

 إسرائيل بني وأورثنا الهدى موسى آتينا ولقد
 الكتاب

الكبلـ ُب اآلية متصل ٗبطلع السورة ُب الرد على اجملادلْب ك٤با بلغ الكبلـ ُب تقرير 
ا٤بطلوب إٔب الغاية القصول كعد تعأب الرسل كأتباعهم ابلنصر على أعدائهم ُب 

إان لننصر رسلنا كالذين آمنوا ُب ا٢بياة الدنيا كيـو يقـو ﴿ا٢بياة الدنيا كُب اآلخرة 
بذكر نوع من أنواع تلك النصرة ُب الدنيا كىي ا٢بجة  ٍب أتبع ذلك ﴾األشهاد

الواضحة ا٤بزٰبة للشبو القادحة كقد ٠بى هللا ا٢بجة سلطاانن كىذا السلطاف ا٢باصل 
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اب٢بجة يبقى أبد اآلابد ٖببلؼ سلطنة ا٤ببطلْب فإهنا تزكؿ كينكشف للناس أهنا 
ينفع للمبطلْب  كقعت على خبلؼ الواجب كنقيض ا٢بق كبزكا٥با تزكؿ آاثرىا كال

شيء من ا٤بعاذير البتة ك٥بم اللعنة أم أهنا مقصورة عليهم ك٥بم سوء الدار، ك٤با كاف 
االن على التقدير3 فلقد نصران موسى مع إبراؽ فرعوف كإرعاده؛ عطف عليو قولو د

كىذه  ﴾كلقد آتينا موسى ا٥بدل كأكرثنا بِب إسرائيل الكتاب﴿ بِب إسرائيلما أكرث 
 ﴾تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم﴿٦باكبة ٤بفتتحها  كاسطة عقد السورةاآلية تعترب 

مذكرة ابمتحاهنم بفرعوف  ﴾كيريكم آايتو فأم آايت هللا تنكركف﴿انظرة أب خاٛبتها 
كاستيبلئو عليهم كفتكو هبم كاالعتداء على موسى ابلتكذيب كا٤بنافقة ك٧باكلة 

ربة بعظيم ىذا ا٤بّباث الذم قابلوه ابلكفر الفتك، كٛبثيلهم ٥بم أمرىم بفرعوف، ٨بي 
كاف ىؤالء ال يعشركف فرعوف فيما كاف فيو   ٤بٌاك ...كالعصياف كالتكذيب كاالستهزاء

من ا١بربكت كالقهر كالعز كالسلطاف كا٤بكر كٓب ينفعو شيء منو، سٌبب عنو قولو 
رم ا٤بسبب ﴾فاصرب﴿ ات على أم على أذاىم فإان نوقع األشياء ُب أًب ٧با٥با ك٪بي

أسباهبا، ٍب علل ذلك بقولو صارفان القوؿ عن مظهر العظمة إٔب اسم الذات ا١بامع 
 ﴾إف كعد هللا حق﴿١بميع الكماالت الٍب من أعظمها إنفاذ األمر كصدؽ الوعد 

أم ُب إظهار دينك كإعزاز أمرؾ فقد رأيت ما اتفق ٤بوسى عليو السبلـ مع أمكر 
اقبة. ٍب عاد الكبلـ إٔب التعجيب من أمر أىل ذلك الزماف كما كاف لو من الع

 الذين إف﴿اجملادلْب ُب آايت هللا كىي دالئلو الٍب نصبها على توحيده ككتبو ا٤بنزلة 
 ببالغيو ىم ما كرب إال صدكرىم ُب إف أاتىم سلطاف بغّب هللا آايت ُب ٯبادلوف
 التقٌدـ إرادة كىو كتعظم تكرب صدكرىم ُب أم ﴾البصّب السميع ىو إنو ابهلل فاستعذ
 الباطلة اجملادالت على ٰبملهم الذم كىذا فوقهم، أحد يكوف ال كأف كالرايسة

 كيبلغ الزماف آخر ُب عظيم ميلك لنا سيقـو3 يقولوف ككانوا الفاسدة، كا٤بخاصمات
 الفتل شدة كىو ا١بدؿ من كأصلها ا٤بخاصمة أشد 3اجملادلةك  كالبحر، الرب سلطانو

 الباطل من عليو ىم ما إٔب عنو الدين ىذا أىل كا٤بعُب أهنم يوردكف الشيبو لينقلوا
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بغّب سلطاف أم بغّب كجو صحيح كإ٭با كضعوا اآلايت كاألدلة ُب غّب ٧بلها 
بعد قياـ  ابإلبطاؿككٌركا عليها  كحرفوىا عن مواضعها كساركا هبا ُب غّب مسالكها

٤بؤمنْب كٛبويهان لتغليطهم! كا٤براد آبايت هللا3 ا٢بجة ككضوح احملجة قصدان إلفحاـ ا
كما جاء على ألسنة رسلو  دالئلو سبحانو الٍب نصبها على توحيده ُب كتبو ا٤بنزلة

 هللا آايت ُب جدا٥بم إبطاؿ على بينيت كالسورة، كهللا أعلم عليهم الصبلة كالسبلـ
 الذين إال هللا آايت ُب ٯبادؿ ما﴿ قولو أك٥با من كاف إذ كالتورؾ التكذيب جداؿ
 اإلبطاؿ مناسبات ُب جدا٥بم إبطاؿ على فنبو مرار، ٟبس ذلك كتكرر ﴾كفركا
 ﴾يصرفوف أٗب هللا آايت ُب ٯبادلوف الذين إٔب تر أٓب﴿ قولو إٔب انتهى حٌب كلها
 عليو اشتمل ما ىو هللا آايت ُب اجملادلة على ٥بم الباعث أف إٔب إٲباء كلو كذلك
 ابإل٫باء شركهم إبطاؿ طرائق من طريقة كل أعقب فلذلك الشرؾ إبطاؿ من القرآف
صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ ىريرة أيب عن أٞبد اإلماـ ركل...القرآف ُب جدا٥بم على

 كذبوا الذين ىم أهنم تعأب بٌْب  ٍب «كيفر القرآف ُب جداؿه »3 هللا عليو كآلو كسلم
 بو أرسلنا كٗبا ابلكتاب كذبوا الذين﴿ يةاإل٥ب الكتب ٝبيع على ا٤بشتمل ابلقرآف
 ا٤بوصولْب صلٍب ألف ﴾هللا آايت ُب ٯبادلوف الذين﴿ قولو من بدؿ كا١بملة ﴾رسلنا

 بياف عطف ﴾رسلنا بو أرسلنا كٗبا﴿ قولو ُب كالعطف كاحد، شيء على صادقتاف
 أتٌب ٍب. ا٤بماحلْب ك٧باؿ ا٤بعاندين جداؿ عن كيكشف كالرسل الرسالة كحدة ييبٌْب 

 كالدكاب يسحبوف كىم تصورىم كاآلايت القيامة يـو العذاب ُب كالتحقّب اإلىانة
 النار ُب ٍب االستخبلؼ، كنعمة كالتفضيل التكرٙب شارة أنفسهم عن خلعوا أف بعد

 أين﴿ كالتوبيخ كالتقريع التبكيت إليهم يوجو ٍب الكبلب سجر طريقة على يسجركف
 أين الشيطاف؟ أين ؟هللا دكف من تدعوف الذين شركاءكم أين ﴾تشركوف كنتم ما

 ا٤بتحدة؟ األمم أين الصْب؟ أين ركسيا؟ أين فرنسا؟ أين بريطانيا؟ أين أمريكا؟
 حسّب ايئس كىو خدعتو لو انكشفت الذم ا٤بخدكع إجابة العذاب ُب فيجيبوف

 ٤بٌاك  ﴾قالوا ضلوا عنا بل ٓب نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل هللا الكافرين﴿
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حثهم تعأب على النظر ُب عاقبة األمم ا٥بالكة كآاثرىم الدالة على مكنتهم، سبب 
فلما جاءهتم ﴿  ىبلكهم فقاؿ على كجو التعريضعنو شرح حا٥بم الذم أدل إٔب

كالفرح  ﴾وفئلعلم كحاؽ هبم ما كانوا بو يستهز رسلهم ابلبينات فرحوا ٗبا عندىم من ا
 أم فرحوا ٗبا عندىم من التوراة كالزبور كاإل٪بيلجدا٥بم كمكابرهتم مكُبن بو ىنا عن 

 ٗبا كيكفركف علينا أنزؿ ٗبا نؤمن قالوا هللا أنزؿ ٗبا آمنوا ٥بم قيل كإذا" تعأب ما قاؿك
 الزائغة العقائد من عندىم ٗبا فرحوا أهنم كٰبتمل ٤با معهم" ان مصدق ا٢بق كىو كراءه

ٌوىوف البينات هبا يدفعوف الٍب الداحضة كالشبو  كيقطعوف الصدؽ أىل على هبا كٲبي
 حسب على كجرم هتكم اعتقادىم على العلم كإطبلؽ! ا٢بق طريق عليهم

 كاستهزاء منو ضحك فرح العلم من الرسل عند ٗبا فرحوا3 رادي أف كٰبتمل معتقدىم،
 ىذا كيؤيد اإلسبلـ، أمة ٨بادعْب ابلبينات استهزؤكا هللا على ١برأهتم أهنم أراد بو،
 مكركه من ابإلنساف ٰبيط ما كا٢بيق ﴾وفئكحاؽ هبم ما كانوا بو يستهز ﴿ بعده قولو

 لو يدع ال بشيء احمليط ألف هبا تنفيس ال الٍب للشدة مستعار ىنا كىو فعلو،
 .استهزائهم ٘بدد يفيد مضارعان  ﴾وفئز يسته﴿بػ كاإلتياف مىفرجان،

 أول خطوات النصر

 كالبصّب، كاف تبعها كمن األعمىك كاف الرشد سبيل ترؾ من أفسبحانو  قرر ٤با
كإف كادكا ليفتنونك ﴿ األشقياء بوساكس االغَبار عن للبصراء ٧بذران  فقاؿ دليلو أتبعو

عن الذم أكحينا إليك لتفَبم علينا غّبه كإذا الٚبذكؾ خليبل، كلوال أف ثبتناؾ لقد  
ٍب ال ٘بد كدت تركن إليهم شيئا قليبل، إذان ألذقناؾ ضعف ا٢بياة كضعف ا٤بمات 

صلى هللا  الرسوؿ إٔب ا٣بطاب توجيو أسلوب على جرل كالكبلـ ﴾لك علينا نصّبا
ا٤براد هبا  أف توىم من التقليد ربقة ُب كقع كقد إليو، أرسل من كا٤براد عليو كآلو كسلم

 الجتماعنا على عصمتو من الوقوع فيما ٱبالف بو األدب فضبلن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
كاآلايت ...باطلمن الركوف إٔب أىل ال عن كقوعو ُب مثل ما ذكر ُب ىذه اآلايت
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تبْب أف ا٢برب مع أىل الكتاب ىي حرب فكرية، كىي بدكف شك أشد خطران من 
البندقية ٔبوىا كمبلبساهتا ككقائعها...حربه ال يهدأ أكارىا كال تضع أكزارىا، يهدؼ 

كقد عيدم لفظ ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصار انتقامان من النيب من كرائها إضبلؿ ا٤بسلمْب كإيرادىم الن
رفونك"لتضمينو معُب فعلو كاف الفىًب ألجلو كىو  "عن"ٕبرؼ  "يفتنونك"  "ٰبى

كاال٫براؼ ُب شيء يسّب ينتهي إٔب ا٫براؼ كبّب كلذلك جاء التحذير الرىيب! 
ليو إٔب جهة قصدىم بكثرة خداعهم  كأكؿ اال٫براؼ أف ٱبالطوا ا٤بسلم ٨بالطة ٛبي
إبطماعهم لو ُب موافقتهم، فإف إظهار ا٥بوادة ُب أمر الدين تيطمع ا٤بشركْب ُب 

 مبلزمة موقف ا٢بـز معهم ىي ا٤بقصودةالَبقي إٔب موافقتهم ك٨بالطتهم، فمصلحة 
كأىل الكتاب ٯبادلوف ُب عنف كيشردكف ُب ٝبوح كيتطاكلوف ُب قحة ، كهللا أعلم

كُب اآلية داللة على  عن ا٥بدل الواضح الناطق ا٤ببْب! كيتعنتوف ُب عناد كٯبنحوف
شدة مكرىم كتناىي خداعهم إٔب حالة ال يدرىؾ كصفها، كىم أشد الناس مكران 

رىم كيدان كأعلمهم اب٣بداع، كا٤بعُب أهنم قاربوا أف يفتنوؾ أم ٱبدعوؾ فاتنْب كأكث
عن الذم أكحينا إليك من توحيدان، كالكبلـ جار ٦برل التحذير من االغَبار 

كإذا ﴿ مهم ا٤بشتمل على ا٤بكر كالتلبيسبوساكس أرابب الضبلؿ كاال٬بداع بكبل
 ُب كمثلوكما بيناه   ألمتو ٨باطبة ىي ىهنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٨باطبةك  ﴾الٚبذكؾ خليبل

لو فعلت ما أرادكا لكاف بينك كبينهم ٨بالة كصداقة لكونك  ُب3عا٤بك  كثّب القرآف
موافق ٥بم على كفرىم كراض بشركهم، كىم أعداء هللا تعأب فمخالتهم تقتضي 

! كقد االنقطاع عن كاليتو عز كجل، كمن كاف خليل الكفار ٓب يكن خليل هللا
االمتناعية،  ﴾لوال﴿حذرت اآلية أدٗب مقاربة مع ا٤بشركْب من خبلؿ أربعة أمور كىي 

 ﴾شيئان ﴿كفعل ا٤بقاربة ا٤بقتضي أنو ما كاف يقع الركوف، كالتحقّب ا٤بستفاد من 
٧باكالت األمة ا٤بلعونة ٧باكلة فتنة ا٤بسلم عما كأكؿ  ﴾قليبلن ﴿كالتقليل ا٤بستفاد من 

أكحى هللا إليو من ىذا القرآف، فيأخذ بشرعتهم كمنهاجهم كيستمع إٔب فتاكاىم 
كيدرس كتبهم كيوافقهم ُب الكذب الذم افَبكه على هللا حٌب يكوف اتبعان ٥بم كما 
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ف ىدل كلن ترضى عنك اليهود كال النصارل حٌب تتبع ملتهم قل إ﴿قاؿ سبحانو 
هللا ىو ا٥بدل كلئن اتبعت أىواءىم بعد الذم جاءؾ من العلم ما لك من هللا من 

صلى  هللا رسوؿ أتى ا٣بطاب بن عمر أف جابر عن الدارمي ركل ﴾كٕب كال نصّب
 التوراة من نسخة ىذه هللا رسوؿ اي3 فقاؿ التوراة من بنسخة هللا عليو كآلو كسلم

 أما الثواكل، ثكلتك3 بكر أبو فقاؿ يتغّب، هللا رسوؿ ككجو يقرأ فجعل فسكت
 ابهلل أعوذ3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كجو إٔب عمر فنظر ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بوجو ما ترل
 فقاؿ نبيان، كٗبحمد دينان  كابإلسبلـ رابن  ابهلل رضينا رسولو كغضب هللا غضب من

 كتركتمو٘ب فاتبعتموه موسى لكم بدا لو بيده دمحم نفس كالذم»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 النبوية ا٢بكمة كىذه «التبعِب نبوٌب كأدرؾ حيان  كاف كلو السبيل، سواء عن لضللتم
قل ال أتبع ﴿، قاؿ جل شأنو القرآنية اإلرشادات مدلوالت ىي ا٤بصطفوية كالسنة

كال تتبع أىواء الذين ال ﴿كقاؿ سبحانو  ﴾أىواءكم قد ضللت إذا كما أان من ا٤بهتدين
كال تتبع أىواء الذين كذبوا آبايتنا كالذين ال يؤمنوف ابآلخرة ﴿كقاؿ تعأب  ﴾يعلموف

فلذلك فادع كاستقم كما أمرت كال تتبع ﴿كقاؿ عز كجل  ﴾كىم برهبم يعدلوف
كقد جاء التهديد ُب آخر سورة النور ٰبذر من تسوؿ لو نفسو أف يتصل  ﴾أىواءىم

ُب أحلك الظركؼ كأشدىا حْب حزب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاب٤بشركْب أك ٱبرج بغّب إذف رسوؿ هللا 
 كرسولو ابهلل آمنوا الذين ا٤بؤمنوف إ٭با﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبنو إسرائيل األحزاب على حرب رسولنا 

 أكلئك يستأذنونك الذين إف يستأذنوه حٌب يذىبوا ٓب جامع أمر على معو كانوا كإذا
 منهم شئت ٤بن فأذف شأهنم لبعض استأذنوؾ فإذا كرسولو ابهلل يؤمنوف الذين

 بعضكم كدعاء بينكم الرسوؿ دعاء ٘بعلوا ال ،رحيم غفور هللا إف هللا ٥بم كاستغفر
ليحذر الذين ٱبالفوف عن أمره أف ف لواذا منكم يتسللوف الذين هللا يعلم قد بعضا

 ف"ٰبيدك  "تضمن معُب ف"ٱبالفو "و كقول ﴾تصيبهم فتنة أك يصيبهم عذاب أليم
إغراء ا٤بسلمْب ُب صور ٰباكلوف أىل الكتاب ك  ،٤بخالفةف أدٗب درجات اكا٢بىيىدا

شٌب لينحرفوا عن استقامة دعوة اإلسبلـ كصبلبتها كيرضوا اب٢بلوؿ الوسط، كمن 
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العلماء من يفًب هبذا عن دينو ألنو يرل األمر ىينان! فإخواف القردة كا٣بنازير ال 
يطلبوف إليو أف يَبؾ دعوتو كلية إ٭با يطلبوف تعديبلت طفيفة! كالتسليم ُب جانب 

أك االعتماد عليهم ُب نصرة اإلسبلـ ىو ىزٲبة ركحية كا٫براؼ عن أمر كلو ضئيل 
كحده ىو كهللا  ﴾كال تتخذكا منهم كليا كال نصّبا﴿ا٢بكيم ا٣ببّب القائل ُب عبله 

أم لوال تثبيتنا لك كعصمتنا لقاربت أف  ﴾كلوال أف ثبتناؾ﴿ الذم يعتمد عليو ا٤بسلم
ٛبيل إليهم لقوة خدعهم كشدة احتيا٥بم كمكرىم، كُب ىذا لطف للمؤمن ألف أىل 
الكتاب قصدكا أف يفتنوه عن شرعتو كأف يزيلوه عن منهجو، كينبغي للمؤمن إذا تبل 

ن ىذه اآلايت أف ٯبثو عندىا كيتدبرىا كأف يستشعر ا٣بشية كازدايد التصلب ُب دي
هللا تعأب. كالركوف مستعمل ُب ا٤بوافقة بعبلقة القرب، كحاصل الكبلـ أف ا٤بؤمن لو 

إذا ﴿مكن خواطر الشيطاف كعقد على الركوف إليهم الستحق ضعف عذاب ا٢بياة 
بَباكم ا٤بصائب كاألرزاء ُب حياتو كزكاؿ ما كاف ينالو من  ﴾ألذقناؾ ضعف ا٢بياة

أم  ﴾كضعف ا٤بمات﴿مره فيتمكن منو أعداؤه! هبجة كسركر بتماـ دعوتو كانتظاـ أ
كضعف عذاب ا٤بمات أبف ٲبوت مكمودان مستذالن بْب كفار يركف أهنم قد فازكا 
عليو بعد أف أشرفوا على السقوط أمامو! كىذه احملاكالت الٍب عصم هللا منها رسولو 

ا عن صراط هللا ا٤بستقيم ىي ٧باكالت إغرائهم ألىل التوحيد اليـو لينحرفو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كيرضوا اب٢بلوؿ الوسط ليلتقي الطرفاف ُب منتصف الطريق كينقلب النصر إٔب ىزٲبة! 

معطوفة على ٝبلة ألذقناؾ كموقعها ٙبقيق عدـ  ﴾ٍب ال ٘بد لك علينا نصّبا﴿كٝبلة 
ا٣ببلص من تلك اإلذاقة، كىذا تعريف للمسلمْب لئبل يركن أحد منهم إٔب شرعة 

منهجهم كزينتهم كأموا٥بم كىو دليل بْب على أف القبيح يعظم قبحو ا٤بشركْب ك 
ٗبقدار عظم شأف مرتكبو كارتفاع منزلتو، كفيو دليل على أف أدٗب مداىنة للغواة 
مضادة هلل كخركج عن كاليتو، كسبب موجب لغضبو كنكالو، فتدبَّر ُب ىذه ا٤بعا٘ب 

 الفهم رزقناك  فيشقى يقرأ ٩بن ال قىفّب  يقرأ ٩بنهللا تعأب  جعلنا ،تدبر ذكم األلباب
بٌْب تعأب أهنم استمالوه ابلرفق حٌب كادكا أف يفتنوه، دؿ على  ٤بٌا...ك ككرمو ٗبنو عنو
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أهنم أخافوه بعد ذلك حٌب كادكا أف ٱبرجوه من قبلتو ا٤بكية الٍب ىي األرض كلها 
يلبثوف كإف كادكا ليستفزكنك من األرض ليخرجوؾ منها كإذا ال ﴿ألهنا أٌمها 

كاالستفزاز3 االستخفاؼ كا٢بمل على الَبحل كىو استفعاؿ من  ﴾خبلفك إال قليبل
تعليل لبلستفزاز  ﴾ليخرجوؾ﴿فػىٌز ٗبعُب ابرح ا٤بكاف، كىو كناية عن اإلبعاد، كقولو 

أم استفزازان لقصد اإلخراج، كا٤براد ابإلخراج3 مفارقة ا٤بكاف دكف رجوع، كهبذا 
، كقولو كهللا أعلم االعتبار جيعل علة لبلستفزاز ألف االستفزاز أعم من اإلخراج

 ﴾خىٍلفك﴿أم بعدؾ، يقاؿ3 أقاـ خبلؼ ا٢بي ٗبعُب بىعدىم، كقيرئ  ﴾ًخبلىفك﴿
كقد جاء التوجيو من هللا للمؤمن ستعمل ٦بازان ُب البعدية...اء فاكأصل ا٣بلف الور 

أقم الصبلة لدلوؾ الشمس إٔب ﴿بعد ىذه اآلايت ابلتوكل عليو كحده كااللتجاء إليو 
غسق الليل كقرآف الفجر إف قرآف الفجر كاف مشهودا، كمن الليل فتهجد بو انفلة 

إٔب الذين ظلموا فتمسكم  كال تركنوا﴿ة ىود ور ُب سجاء كىذا ىو الزاد، كما  ﴾لك
النار كما لكم من دكف هللا من أكلياء ٍب ال تنصركف، كأقم الصبلة طرُب النهار كزلفا 

 ُب حكمولذين ينازعوف هللا كُب اآلية ٙبذير من الركوف إٔب أىل الكتاب ا ﴾من الليل
ة، كيقدموف ا٤باؿ كالسبلح ١بميع األطراؼ ا٤بتنازعة كٲبشوف بْب اجملاىدين ابلوقيع

كالركوف إليهم حيىداف عن أمر هللا كىذا ما كقعت فيو كثّب من ا٢بركات ا١بهادية الٍب 
! كقد بٌْب تعأب للمؤمنْب حقيقة العبادة كأمرىم صل كما أجادت ا٢بزٌ أخطأت ا٤بًفٍ 

 مٰبصل ٥ب حٌب جاء منو كحدهابلتوكل عليو كحده كطلب العوف منو كحده كالر 
آمنوا كٓب يلبسوا إٲباهنم بظلم أكلئك ٥بم األمن كىم الذين ﴿األمن كما حكى تعأب 

ككصىفىهم  ﴾كألف بْب قلوهبم﴿كما قاؿ تعأب   ماأللفة كاحملبة بينه كٙبصل ﴾مهتدكف
أشداء على الكفار رٞباء ﴿كبقولو  ﴾أذلة على ا٤بؤمنْب أعزة على الكافرين﴿بقولو 
ؽ اإلٲباف، كقد أمر كىي من أعظم العبلمات الدالة على ٙبقق التوحيد كصد ﴾بينهم

فألف ﴿ا٤بؤب سبحانو عباده ا٤بؤمنْب ابالعتصاـ ٕببل التوحيد ٝبيعان ٍب أردؼ بقولو 
األلفة ال تكوف إال اب٢بنيفية كمتاركة ا٤بشركْب ك  ﴾بْب قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخواان
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إضبلؿ عن سبيل هللا إما ابإلغراء  !نسجوا شبكتهم ا٢بريرية على األرضالذين 
دثو مظهر النعمة كا١باه ُب النفوس، كإما ابلقوة الٍب ٲبنحها ا٤باؿ ألصحابو الذم ٰب

فيجعلهم قادرين على إذالؿ اآلخرين أك إغوائهم، كا٤باؿ كالزينة تضعف إزاءٮبا 
قلوب الكثّبين فتنتهي إٔب اال٫ببلؿ كالتهاكم ُب الضبلؿ! كُب سنن الَبمذم عن 

ما ذئباف جائعاف أرسبل »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا  ابن كعب بن مالك عن أبيو قاؿ3 قاؿ رسوؿ
ككجود النعمة ُب  «ُب غنم أبفسد ٥با من حرص ا٤برء على ا٤باؿ كالشرؼ لدينو

أيدم ا٤بفسدين ال شك يزعزع كثّبان من القلوب الٍب ال يبلغ يقينها ابهلل أف تدرؾ 
...ٙبدَّث  أف ىذه النعمة ابتبلء كاختبار! كقد ٙبدَّث موسى عن الواقع ا٤بشهود اليـو

عن أخطر ما يعانيو ا١بهاد ُب ىذه ا٢بقبة من التاريخ كأفتك األسلحة الٍب ٰباربو 
هبا أعداؤه! كطلب من ربو لوقف ىذا اإلضبلؿ أف يطمس على األمواؿ كٯبٌرد القوة 
الباغية ا٤بضلة من كسائل اإلغراء كالزينة كاألمواؿ ٕبيث ال ينتفع هبا أصحاهبا، 

 دليل اإلسبلـ الذم أضل الفراعنة هللا بوصف الربوبية ثبلث مرار ليبٌْب كاندل 
ليضلوا عن  ربناإنك آتيت فرعوف كمؤله زينة كأمواال ُب ا٢بياة الدنيا  ربنا﴿ الناس عنو
اطمس على أموا٥بم كاشدد على قلوهبم فبل يؤمنوا حٌب يركا العذاب  ربناسبيلك 

كفرَّع على إجابة دعوهتما أمرٮبا ابالستقامة، فعلم أف االستقامة ترؾ الزينة  ﴾األليم
كاألمواؿ الٍب يدٕب هبا فرعوف كملؤه، كإذ قد كاف موسى كىاركف مستقيمْب كانىيك 
ابستقامة النبوءة كاف أمرٮبا ابالستقامة مستعمبلن ُب األمر ألتباعهما بطريقة ا٤بوعظة 

االستقامة ابلنهي عن اتباع طريق الذين ال يعلموف  كالتوجيو، كأعقب حثهما على
كإف كاف ذلك مشموالن لبلستقامة تنبيهان على توخي أسباب النصر كاىتمامان 

قاؿ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما كال تتبعاف سبيل ﴿ابلتحذير من مصائد األعداء 
اف أم استقيما على توحيدم كمقاـ ربوبيٍب، كُب حديث سفي ﴾الذين ال يعلموف

قل ريب هللا ٍب »الثقفي قاؿ3 قلت3 اي رسوؿ هللا حدثِب أبمر أعتصم بو، قاؿ3 
 أال ترل أف بِب إسرائيل ٤با قبلوا ،كىذا ا٤بقاـ يناُب قبوؿ عطااي ا٤بشركْب «استقم
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 ما السامرم هبم فعلف مقلوهب ُب الشبهةالشهوة ك  ٛبكنتا٢بلي كالزينة من القبط 
 سبحانو قذؼ كماحٌب جاء موسى عليو السبلـ فحرقها كقذفها ُب اليم   فعل

 .فيو كغرقهم مالكيها أشخاص

ما أشهدهتم خلق السماكات كاألرض كال خلق أنفسهم كما كنت متخذ ا٤بضلْب ﴿
أنذر ا٢بق ُب مطلع السورة أىل الكتاب الذين قالوا اٚبذ هللا كلدان  ٤با ﴾عضدا

يتفطن ٥با أىل عرب كأسرار كما فيها من كأردؼ ذلك بقصة أصحاب الكهف 
 كانت احملمودة كالعاقبة النصرة أفكبٌْب  الرجلْب  قصة ذكرٍب بالنظر كاالعتبار 

كذىكرى إنكار ىؤالء أنصاره كجنده ك الذم ٓب ينفعو مالو كأعوانو  الكافر على للمؤمن
قصة إبليس  أكردك الكتاب  ككضعً  ا٢بشر عند ٯبرم كما كالقيامة البعثا٤بستخلفْب 

 على أدؿ ألنو - ا٣بطاب أسلوب ُب كترفعو عليو كأنكر عليهمكتكربه على آدـ 
ذريتو أكلياء من دكف هللا تعأب، اٚباذ إبليس ك  -التبكيت  ُب كأكجع الغضب تناىي

 الصوارؼ بياف بعد ا٤بذكور لبلٚباذساؽ الكبلـ مساؽ التعليل ٤با ذكر ذلك كلو 
 كالضمّب ُب قولو "ما أشهدهتم" عائد ،كالعداكة كالفسق األصل خباثة من ذلك عن

 قولو ىوك  ا٤بذكورات أقرب إٔب عوده ٯبب الضمّب فإٔب الظا٤بْب كىو األىكٔب أل
 - اليهود كالنصارلأكلياء الشيطاف  3ابلظا٤بْب كا٤براد "بدال للظا٤بْب بئس" تعأب

 كال أنفسهم خلق كال كاألرض السماكات خلق أشهدهتم  ما كا٤بعُب  -كهللا أعلم 
 اب٤بضلْب ا٤براد كىم ا٣بلق كسائر قـو ىم بل كاآلخرة الدنيا تدبّب ُب هبم اعتضدت

 ضمّبىم موضع ذلك كضع كإ٭با "عضدا ا٤بضلْب متخذ كنت كما" تعأب قولو ُب
إبليس  اٚباذىم إنكار من سبق ٤با كأتكيدان  ابإلضبلؿ عليهم كتسجيبلن  ٥بم ذمان 

عن ثوابف  لَبمذماعلى أمتو منهم على ٫بو ما ركاه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد خاؼ  أكلياءكذريتو 
أف  كٰبتمل «إ٭با أخاؼ على أمٍب األئمة ا٤بضلْب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  قاؿ3 قاؿ

 ركةالش نفي يستلـز الشهود ىذا كنفيإٔب إبليس كذريتو عائدان  الضمّب يكوف
 استدالؿ فهو كذريتو إبليس كجود قبل كاف كاألرض السماكات خلق فإف ابلفحول
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 استحاؿ العدـ عليو جاز ما ككل كجودىم على العدـ بسبق إ٥بيتهم انتفاء على
 منفثبت بذلك تفرده عز كجل ابإل٥بية كا٤بلك ك اإل٥بية  لواـز من كالقدـ القدـ عليو
 الشياطْب "ا٤بضلْبػ"ب ا٤براديكوف ك  .أحد يشركو أف ٲبكن ال العآب ىذا ملك لو كاف
 كنت كما" كٝبلة النفوس، ُب كالفساد الضبللة خواطر إبلقاء الناس أضلوا ألهنم
  كا٤بعُب "كاألرض السماكات خلق أشهدهتم ما" ١بملة تذييل "عضدا ا٤بضلْب متخذ

 اإلضبلؿ أىل أٚبذ أف اإل٥بي ابلكماؿ يليق ال كما قاؿ صاحب التحرير كالتنوير3
 فكيف الدراية ككاىب ا٥بداية مفيض هللا فإف اإلنشاء ُب تصرُب ُب فأشركهم أعواان
 إال يكوف كال أمثالو عمل على إال ا٤بعْب يعْب ال أم الضبللة مصادر أعوانو يكوف
 "كنتى  كما" قرأكما  العظمة، بنوف "أشهدانىم ما" جعفر أبو كقرأ .ألشكالو قرينان 
 النهي ُب مستعمل خرب كىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للسيد األعظم كا٣بطاب ا٣بطاب على التاء بفتح
 أمتو إرادة على ٧بموؿ فهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب من يوىم الذم النوع ىذا من كرد كما

تحذير من ال ال ٱبفى ما ُب اآلية منمستعمل ُب النهي ك كىو خرب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لعصمتو
كىذه ا٢بنيفية الٍب يطبعها القرآف ُب قلب ا٤بسلم تثّب ُب نفسو  ،اإلستعانة اب٤بشركْب

قوة ىذا الدين كعظمتو كىي تصور أمامو ىذا ا٤بشهد الكو٘ب الباىر الذم يشهد 
 نثورة. ُب كل ذرة من ذراتو ا٤ببتوحيد هللا

 أم تسألهم خرجًا؟

 أصوؿ من بو ٙبلوا ما على العظيم ابلفبلح للمؤمنْب ابلبشارة ٤با افتتح ا٤بؤب السورة
 اإلنساف خلق بوصف ذلك كأعقب السلوؾ كاستقامة النفس تزكية هبا الٍب الفضائل

 ليبتدئ كنشأتو اإلنساف ٖبلق لتفرده ابإل٥بية تعأب هللا تفرد على الداؿ كنسلو أصلو
 إثبات على ا٣بلق ذلك كداللة ا٢بياة بعد بعدمو ٍب ذاتو تكوين ُب ابالعتبار الناظر
 ٖبلق االعتبار إٔب كانتقل كلعبان  سدلن  ا٣بلق ٱبلق ٓب هللا كأف ا٤بمات بعد البعث

كأردؼ  وٗبصنوعات كاالمتناف االعتبار كإٔب تعأب هللا حكمة على كداللتو السماكات
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 التذكّب إٔب كانتقل الطوفاف كحدث نوح بعثة إٔب ٚبلصك  الفلك على ا٢بملبذكر 
 من أقوامهم بو تلقاىا كما الصاّب كالعمل التوحيد إٔب كاإلرشاد للهدل الرسل ببعثة

 بتنبيو ذلك أعقبك  ا٤بكذبْب عقاب من كاف كما كالتفرؽ كالطعن اإلعراض
 ألف عرضة فهم كاحدة ككلمتهم الغابرة األمم ألحواؿ ٩باثل حا٥بم أف على ا٤بشركْب

 يقلعوف لعلهم العذاب ٨بائل هللا أراىم كقد ا٤بكذبة ا٤باضية ابألمم حل ما هبم ٰبل
 الرسوؿ عرفوا كأبهنم عقو٥بم ُب الشيطاف ألقى ٗبا إشراكهم على فأصركا العناد عن

 لفسد نظاـ العآب بل جاءىم يشتهوف ما على جاء لوكأردؼ ببياف أف الوحي 
٤با ، كاستكباران  عتوان  عنو عظهم كتنوير عقو٥بم فأعرضواتذكّبىم كك فيو  الذم لكتاباب

 كمن مرة جهلهم جهة من كا٤برسل بو ا٤برسل ُب طعنهم كجوه أبطلك ذكر ذلك كلو 
كفيو هني  ٓب يسأ٥بم عليو أجران  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص على أنو نٌبو أخرل البطبلف ادعائهم جهة

االستفهاـ ا٤بقدر ىنا إنكارم غرضو اإلعراض عن عطاء للمؤمنْب عن ذلك فيكوف 
ى كا٣براج3 العطاء على األرضْب، كا٣برج3 عل ﴾أـ تسأ٥بم خراجان ﴿ا٤بشركْب، كقيرئ 
. كُب عدـ قبوؿ عطاء أعم كا٣براج أخص ا٣برج3 ثعلب كقاؿ ،غّبىا من ا٤باؿ

اإلماـ  ركل فقد ٤بقاصدىمككمدان كإاثرة ٢بسرهتم ايىم إغاظةن ٥بم ا٤بشركْب كردًٌ ىدا
هبدية فعرض  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 جاء مبلعب األسنة إٔب النيب  ربا٘ب عن كعب بن مالكالط

 ركلك  «فإ٘ب ال أقبل ىدية مشرؾ»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقاؿ النيب  عليو االسبلـ فأىب أف يسلم
 «؟أسلمتى »انقة، فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأبوداكد كالَبمذم عن عياض قاؿ3 أىىديتي للنيب 

يتي عن زىٍبًد ا٤بشركْب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقلت3 ال، فقاؿ النيب  يعِب3 عن رًفدىم « إ٘ب هني
كعطائهم. كماذا يطمع اجملاىد أف يناؿ من خراج ا٤بشركْب؟ قاطع أعداءؾ تنتصر 

فإف ٧بل  ركضهم كلهاكىو اإلعراض عن ع ل أسلحتهم بسبلح كاحديهم...قابً عل
 فإف كبلهبا، الشيطاف كأكلياء جيفة الدنياالقربة مقدَّس عن اجتبلب ا٢بظوظ...ك 

فطالبي العوف منهم عند ، منهم سًلمتى  جيفتهم ٥بم تركت كإف انىشوؾ، خالطتهم
االتكاؿ على الضعيف كاعلم أف  ،..كطالب الثلج من إبليس ُب سىقرً شٌدتًو.
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كمن ، على مواله كفاه كرزقو كتواله قوة، كمن توكلضعف، كاالتكاؿ على القوم 
فزلت قدمو كٙبوؿ من ٦باىد ُب سبيل  يهمخذلو هللا كككلو إلتوكل على ا٤بشركْب 

كالكّب ينفخ بطنو كيعصر أضبلعو ُب نفع غّبه!   إٔب مقاتل ُب مصاّب ا٤ببطلْبهللا
أٛبدكنن ٗباؿ فما آاتف هللا خّب ٩با آاتكم بل  قاؿ﴿كُب قصة سليماف دركس كعرب 

أنتم هبديتكم تفرحوف، ارجع إليهم فلنأتينهم ٔبنود ال قبل ٥بم هبا كلنخرجنهم منها 
 ال اللهم»3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ معاذ كركل الديلمي عن ﴾أذلة كىم صاغركف

 ٘بد "ال3 إٕبٌ  أكحيتى  فيما كجدت كإ٘ب قليب فيوده نعمة كال يدان   عندم  لفاجر  ٘بعل
كنكتة ا٤بسألة  .اآلية «كرسولو" هللا حاد من يوادكف اآلخر كاليـو ابهلل يؤمنوف قومان 

هللا  إف﴿كا٤بألوؼ أف تسرم سنة هللا ، وحيد هلل، كصاحبيو مؤيده منصور٘بريد الت
مبتليكم بنهر فمن شرب منو فليس مِب...فهزموىم إبذف هللا...تلك آايت هللا 

يشتىهى ىىشيم...ليلي ا١بهًل ميعًتم...سيؤر ا٥بول  ﴾نتلوىا عليك اب٢بق
مىرعىى ا٤ب

 اإلماـ ركل ًت غىٍدر...رأس الدكاء ا٢ًبمية.ميغرًؽ...رىكضي اللهًو كيبٌ...غىدير اللذا
 رسوؿ أف حذيفة حديث من إسرائيل بِب عن رذك ما ابب صحيحو ُب البخارم

 النار أهنا الناس يرل الذم فأما كانران  ماء خرج إذا الدجاؿ مع إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 ُب فليقع منكم أدرؾ فمن ٙبرؽ، فنار ابرد ماء أنو الناس يرل الذم كأما ،ابرد فماء
كقد يبلغ هبم ا٤بكر أف يقوموا إبمداد اجملاىدين  «ابرد عذب فإنو انر أهنا يرل الذم

رأل رجبلن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلي أف رسوؿ هللا  سيدانعن طريق الفرس! ركل ابن ماجو عن 
ك٤با ذكر ا٢بق ُب سورة ا٢بديث.  «ما ىذه؟ ألقها»بيده قوس فارسية فقاؿ3 

نقض العهد أتبعو األمر األنفاؿ ما كقع لبِب إسرائيل كما اشتملت عليو صفاهتم من 
كا٣بيل معقود ُب  ﴾كأعدكا ٥بم ما استطعتم من قوة كمن رابط ا٣بيل﴿ ابإلعداد فقاؿ

نواصيها النصر ُب الدنيا كالثواب ُب اآلخرة على ٫بو ما كرد ُب ا٢بديث ا٤بتفق 
ا٢بق نبو  كقد «ا٣بيل معقود ُب نواصيها ا٣بّب إٔب يـو القيامة3 األجر كا٤بغنم»عليو3 

فخراج ربك خّب كىو خّب ﴿كاالعتماد عليو سبحانو فقاؿ  متاركة أىل الكتاب على
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 اختيار ككأف ﴾فخرج ربك خّب﴿كقيرئ  جهماكخر  جعلهم من لك أم خّب ﴾الرازقْب
 كاختيار الكفر ُب ٛبكنهم قوة إٔب لئلشارة كالسبلـ الصبلة عليو جانبو ُب خراجان 
 فالشيء ا٤بعُب كاف حيث خراجهم قدر حط ُب للمبالغة تعأب جانبو ُب خرجان 
 الرازقْب خّب كىو كعبل جل بكثّبه الظن فما كثّبىم من خّب كجل عز منو القليل
 عمل على عوضان  عطىأ من خّب سبحانو ىو قل كالفاقة الفقر ٔبإ نسبوؾ فإأم ك 

كل اإلماـ ر ، تعأب خراجو ٣بّبية تقدير كىو يتكدر كال ينقطع ال يعطيو ما فأل
جيعل رزقي ٙبت ظل »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر عن النيب ُب صحيحو البخارم 

ٗبا  نبيو سبحانو أمر ا٤بؤب ك٤با «ر٧بي كجيعل الذلة كالصغار على من خالف أمرم
كال تطع الكافرين كا٤بنافقْب كدع أذاىم ﴿ النذارة ٜبرة ذاكران  فقاؿ يضر، عما هناه يسر

أم ال تعتمد عليهم ُب شيء، فكل ما  م"كدع أذاى" كمعُب ﴾كتوكل على هللا
 شرط كقد انىيك عن ا٤بنٌ  ىي ُب حقيقتها أذل كصدقات يقدمونو من مساعدات

 ا٤بن جعل حٌب بذلك يكتف ٓبك  أذل كال مٌنان  تبىعيي  ال أف اإلنفاؽ ُبهللا تعأب 
 ليقوممعٌرضان ابلكافرين مبكتان ٥بم  هبما اإلبطاؿ عن هنىٍب  للصدقة مبطبلن  كاألذل
 أنفقوا ما يتبعوف ال ٍب هللا سبيل ُب أموا٥بم ينفقوف الذين﴿فقاؿ  ٥بما ا٤بؤمن اجتناب

 معركؼ قوؿ ،ٰبزنوف ىم كال عليهم خوؼ كال رهبم عند أجرىم ٥بم أذل كال منا
 تبطلوا ال آمنوا الذين أيها اي ،حليم غِب كهللا أذل يتبعها صدقة من خّب كمغفرة

 اآلخر كاليـو ابهلل يؤمن كال الناس رائء مالو ينفق كالذم كاألذل اب٤بن صدقاتكم
 ٩با شيء على يقدركف ال صلدا فَبكو كابل فأصابو تراب عليو صفواف كمثل فمثلو

حٌذر ا٤بؤب من عطاء ا٤بشركْب أتبعو  ٤بٌاك  ﴾الكافرين القـو يهدم ال كهللا كسبوا
كإنك ﴿ فقاؿ بتنزيو اإلسبلـ عما ك٠بوه بو من األابطيل كالتنزيو إبثبات ضد ذلك

 .أم أف دين اإلسبلـ صراط مستقيم ال التواء فيو ﴾لتدعوىم إٔب صراط مستقيم

 من يعمل كمن﴿ فقاؿ األعماؿ صحةسبحانو اإلٲباف شرط هللا كقد جعل 
كجعلو شرط اقتحاـ العقبة فقاؿ  ﴾مؤمن فبل ٱباؼ ظلما كال ىضما كىو الصا٢بات
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، كما أدراؾ ما العقبة، فك رقبة، أك إطعاـ ُب يـو ذم مسغبة، العقبة اقتحم فبل﴿
فكَّ رقبةن، أك ﴿كقيرئ  ﴾آمنوا الذين من كاف ٍبيتيما ذا مقربة، أك مسكينا ذا مَببة، 

 ٧بض نفي فهو ﴾فبل صدؽ كال صلى﴿ تعأب قولو ٫بو كىذاقاؿ الزجاج3  ﴾أىطعىمى 
 "كاف  ٍب"قولو ك . خّبان  فعل فما السبيل على كدللناه ا١بوارح لو كىبنا3 قاؿ كأنو

 الغرض ُب رتبة أرقى هبا ا٤بعطوفة ا١بملة مضموف أف على فتدؿ الرتيب للَباخي
 فبل3 الكبلـ تقدير فيصّب عليو ا٤بعطوفة الكبلـ مضموف من الكبلـ لو ا٤بسوؽ
 أبف إشعار "كاف" فعل كُب ،مؤمنان  كونو بعد إطعاـ أك رقبة بفك العقبة اقتحم
 كأنو عنو انتفائها على التوبيخ بطريقة فيو ا٤بطلوبة العقبة اقتحاـ على سابق إٲبانو
 كٓب ا٢بسنة األعماؿ ىذه من شيئان  فعل لو كأنو إٲبانو النتفاء فيو فرط ما على ملـو

 من األعظم ا٢بظ عنو انتفى قد ألنو شيئان  عملو نفعو ما آمنوا الذين من يكن
 االعتداد ُب شرط أبنو مؤذف فهو الرتيب الَباخي من "ٍب" عليو دلت كما الصا٢بات
 ُب كاف جدعاف ابن إف هللا رسوؿ اي3 قالت أهنا اهنع هللا يضر عائشة كعن ابألعماؿ
 هلل إبلو على كٰبمل الرقاب كيعتق العا٘ب كيفك الطعاـ كيطعم الرحم يصل ا١باىلية

 «الدين يـو خطيئٍب ٕب اغفر رب يومان  يقل ٓب إنو ال»3 قاؿ شيئان  ذلك ينفعو فهل
 كآمن ا١باىلية ُب القرب ىذه عمل لو أنو آمنوا الذين صفة ٗبفهـو اآلية من كيفهم

 ُب للَباخي مفيدة ٍب ٯبعل كمن ٧بمودان  ذلك عملو لكاف اإلسبلـ جاء حْب ابهلل
 ا١باىلية ُب العقبة اقتحم أم ابإلٲباف كأتبعها العقبة اقتحم ال3 ا٤بعُب ٯبعل الزماف
 ابلصرب تواصيهم ا٤بؤمنْب أكصاؼ من ابلذكر كخص، اإلسبلـ جاء ٤با كأسلم

 .لتمييزىم عن ا٤بنافقْب اب٤برٞبة كتواصيهم

مناسبة ىذه السورة ٤با قبلها  ﴾اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء﴿
أنو ٤با ذكر فيما قبلها حالة بِب النضّب كنظرائهم من بِب إسرائيل، افتتح ىذه ابلنهي 

إٔب ضمّبه عز كجل تغليظان  ﴾عدكم﴿عن مواالهتم كالتودد إليهم كأضاؼ ُب قولو 
 كاإلنساف الظاىر، ُب ٰبسنوف كانوا ٤بٌاك ١برمهم كإعبلمان ٕبلوؿ عقاب هللا هبم، 
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 ٓب أشكالو؛ من الود استجبلبو كعلى إحسانو أجل من إليو أحسن من على ٦ببوؿ
 الٍب ٧ببتهم بدؿ إلينا ليبٌغضهم ﴾كعدككم﴿ زاد بل ﴾عدكم﴿ بقولو تعأب يكتف
ٍب أتبع ُب سورة الصف بذكرىم ...تعأب مرضاتو على ىواان نؤثر فبل عندان كانت

كذًكر مكابرهتم كمعاداهتم للرسل ليكوف بعد ما ٛبهد قبل أكقع ُب الزجر. كقد نزلت 
ىذه اآلية ُب شأف حاطب بن أيب بلتعة جملرد أنو كتب إٔب ا٤بشركْب يطلعهم على 

اي حاطب ما ٞبلك على »أمر كاف رسوؿ هللا قد أخفاه عنهم، فقاؿ لو رسوؿ هللا3 
فقاؿ3 اي رسوؿ هللا أما كهللا إ٘ب ٤بؤمن ابهلل كرسولو ما غّبت كال بدلت،  «؟ىذا

كلكِب كنت امرأ ُب القـو ليس ٕب أصل كال عشّبة، ككاف ٕب بْب أظهرىم أىل ككلد 
كمن ﴿إٔب ا٤بواالة  فصانعتهم عليو...فكانت ىذه ا٤بصانعة إلقاء إليهم اب٤بودة كسبيبلن 

 ،بْب ا٤بسلمْب كا٤بشركْب ارقة٤بفإهنا قضية ا ﴾يفعلو منكم فقد ضل سواء السبيل
ذم من أجلو أيخرًج قضية ا٢بق الذم كفركا بو كالرسوؿ الذم أخرجوه، كالتوحيد ال

إف يثقفوكم يكونوا لكم أعداء كيبسطوا إليكم أيديهم كألسنتهم ﴿ أصحاب الرسل
قد كانت لكم أسوة ﴿فهل تعي األمة ىذا الدرس؟  ﴾ابلسوء ككدكا لو تكفركف

حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إان برءاء منكم ك٩با تعبدكف من دكف 
 إاله هللا كفران بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدا حٌب تؤمنوا ابهلل كحد

 توكلنا عليك ربنا شيء من هللا من لك أملك كما لك ألستغفرف ألبيو إبراىيم قوؿ
 أنت إنك ربنا لنا كاغفر كفركا للذين فتنة ٘بعلنا ال ربنا ،ا٤بصّب كإليك أنبنا كإليك
 اآلخر كاليـو هللا يرجو كاف ٤بن حسنة أسوة فيهم لكم كاف لقد ،ا٢بكيم العزيز
إف بِب إسرائيل اليـو يريدكف قطع أسباب  ﴾ا٢بميد الغِب ىو هللا فإف يتوؿ كمن

النصر من خبلؿ أمرين؛ األكؿ3 نشر دعوهتم الوىابية بْب صفوؼ اجملاىدين 
ليتحوؿ ا١بهاد إٔب فتنة كاضطراب كفرقة فبل ترل غّب كجوه مقطبة كنفوس منقبضة 
كأشبلء فوؽ أشبلء كدماء إثر دماء كشقاء ليس يعدلو شقاء، كاألمر اآلخر3 الركوف 

أم جهة تتػٍبىعهم ليتحوؿ النصر إٔب ىزٲبة...كإخواف القردة كا٣بنازير ال يطلبوف  إٔب
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منا أف نَبؾ ا١بهاد ابلكلية، إ٭با يطلبوف تعديبلت طفيفة لنلتقي معهم ُب منتصف 
الطريق، كقد يدخل الشيطاف على اجملاىدين من ىذه الثغرة، لينتهي هبم ُب هناية 

اف ا٥بيبة كا٢بصانة كفقداف النصّب! كا٤بسألة مسألة الطريق إٔب اال٫براؼ الكامل كفقد
إسبلـ كشرؾ، فالذم يركن إليهم شيئان قليبلن سينتهي بو األمر إٔب الوقوع ُب فتنتهم 

إذ ﴿كالعذاب ا٤بضاعف ُب ا٢بياة كُب ا٤بمات...كقد قرف هللا نصره لعباده بتوحيده 
كلنا ُب رسوؿ  ﴾مردفْب تستغيثوف ربكم فاستجاب لكم أ٘ب ٩بدكم أبلف من ا٤ببلئكة

أسوة، فقد أخرج ابن حباف كابن ماجو كأٞبد كغّبىم عن عائشة اهنع هللا يضر أف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
صلى هللا ليقاتل معو ُب غزكة بدر فقاؿ لو النيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرجبلن من ا٤بشركْب ٢بق ابلنيب 

أٌما كا٤بسلموف ُب حاؿ القوة فبل  «عْب ٗبشرؾارجع فإان ال نست»3 عليو كآلو كسلم
عقده مع الرـك قبل نزكؿ كالصلح الذم ي  اإلماـس إذا كاف ذلك ٤بصلحة يراىا أب

كقد نزلت  «ستصا٢بكم الرـك صلحان آمنان »كما ىو مبْبَّ ُب ا٢بديث3   ابن مرٙب
لرسالة اآلايت ُب سورة ىود بعد سورة اإلسراء ُب أحرج الفَبات كأشقها ُب اتريخ ا

حيث استهزاء ا٤بشركْب كارتداد بعضهم بعد دخولو ُب اإلسبلـ كبلغت ا٢برب على 
الرسالة أقصى مداىا كما انؿ ا٤بشركوف من رسوؿ هللا أكثر من تلك الفَبة كىم 

فكانت ا٤بباينة كالرباءة  ﴾كدكا لو تدىن فيدىنوف﴿يريدكنو أف يداىنهم كاآلايت تتنزؿ 
كأقم الصبلة طرُب النهار كزلفا من الليل إف ﴿د الطريق التامة، كاآلايت تزكده بزا

ا٢بسنات يذىنب السيئات ذلك ذكرل للذاكرين، كاصرب فإف هللا ال يضيع أجر 
ة ال ٦بادلة بعدىا كال مصاحبة، كإف الدعاة تاركفكاف ا٢بسم الكامل ُب م ﴾احملسنْب

صلح ا٢بديبية مهرابى ا٤بهزكمْب أماـ ا٥بجـو ا٤باكر على الدين ٰباكلوف أف ٯبدكا من 
صلى هللا عليو من ا٢بقيقة الٍب تقـو عليها ىذه النصوص متناسْب أف رسوؿ هللا 

عقد صلح ا٢بديبية بعد انتصاره ُب أمكر معركة حٌزب خبل٥با بنو  كآلو كسلم
إسرائيل األحزاب عليو، ككانت لو دكلة مهابة خضع لو فيها بنو إسرائيل كأقٌركا لو 

أقول ٩بن عقد معهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، ككاف صحيفة كالوثيقة الشهّبةابلسلطة العليا ُب ال
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ن عمرك فوثب عمر قائبلن3 عبلـ نعطي الدنية الصلح حٌب اضطركا لبعث سهيل ب
و ا٥بزٲبة ُب ديننا؟ كاليـو ٱبرج اليائسوف ليحملوا نصوص الكتاب كالسنة على ما ٛبلي

ا٤بعادية الٍب تعدىم ابلوعود الكاذبة كاألكىاـ الباطلة  مكمنظومته بِب إسرائيلأماـ 
 بث الفتنة كالفرقة كحيلهم عرب ىمالكرٙب يكشف نوااي كاألما٘ب ا٣بادعة...كالقرآف

لو خرجوا فيكم ما ﴿كالكيد داخل الصف كٰبذر ا٤بؤمنْب من ىذا ا٤بعسكر اللعْب 
زادككم إال خباال كألكضعوا خبللكم يبغونكم الفتنة كفيكم ٠باعوف ٥بم كهللا عليم 

 السعي على ىنا فأطلق ا٤بلتئم ا٤بلتحم الشيء كتفكك الفساد3 كا٣بباؿ ﴾ابلظا٤بْب
 ذلكك  منظامه لتتفرؽ كلمتهم كٱبتلكالنمائم  التضريبلتفريق ك اب ا٤بسلمْب بْب

يرجعوا كفاران يضرب بعضهم رقاب ك  ليختلفوا آخرين لقـو كتقبيحو لقـو أمر بتزيْب
 ما فيهم خرجوا لو أهنم ىو الكبلـ حاصل أف كاعلمقاؿ اإلماـ الرازم3  ،بعض

 أعظم من كىو الرأم اختبلؼ يوجب الذم اإلفساد ىو كا٣بباؿ خباالن  إال زادكىم
 الرأم ُب االختبلؼ حصوؿ عند ألف ا٢بركب ُب عنها االحَباز ٯبب الٍب األمور
 على يقتصركف ال أهنم تعأب بْب ٍب الوجوه أسهل على كاالنكسار االهنزاـ ٰبصل
 بقولو ا٤براد كىو أكثر اإلفساد فيكوف ابلنميمة األكابر بْب ٲبشوف بل ذلك

 ٛبثيل ىنا كىو الركاب سّب أسرعوا "ألكضعوا" كحقيقة". اىػ. خبللكم كألكضعوا"
 كأصلوا٤بسلمْب  بْب الفرقة كاالقتتاؿ إليقاع جهدىم يبذلوف حْب ا٤بنافقْب ٢بالة
 خفيت الشيء على ا٢برص ُب السعي إطبلؽ شاع ٤با أنو إال لكذا يسعى3 قو٥بم

 اإليضاع ذكر ىنا اختّب فلذلك االستعماؿ لكثرة إطبلقو عند ا٢بالة ٛبثيل مبلحظة
 ابلركب الفاتنوف يشبو أبف ا٥بيئة لتفكيك الصبلحية من فيو ك٤با ا٤بعُب ىذا لعزة

 ا١بماعات استقرائهم لتشبيو يصلح ما "خبللكم" ذكر كُب ابلركاحل الفتنة ككسائل
 كىو للى خى  ٝبع3 كا٣ببلؿ، كالشعاب الطرؽ خبلؿ ُب الركاحل بتغلغل كاألفراد
 ابألجزاء ا٤بسلمْب ١بماعات تشبيهان  بينكم ٤بعُب ىنا كاستعّب شيئْب بْب الفرجة
. عليو ىم كانوا الذم الشرؾ كىو الفتنة منكم يبغوف! قاؿ اإلماـ ا٤باتريدم3 ا٤بتفرقة
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 الذم االستماع كىو اتـ استماعهم أف على للداللة ا٤ببالغة بصيغة ككرد "٠باعوف"
 من كفيكم معناه3 قتادة قاؿحاؿ من أخذ بشرعتهم كمنهاجهم، ك اعتقاد يقارنو
 أم ٥بم" ٠باعوف" معُب زيد كابن ك٦باىد ا٢بسن كعن. كيطيعهم قو٥بم منهم يقبل

 كٝبلةإليهم. كقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3  كينقلوهنا األخبار يستمعوف  جواسيس 
 ا٤بنافقْب أحواؿ يعلم هللا أبف ا٤بسلمْب إعبلـ منو قصد تذييل "ابلظا٤بْب عليم كهللا"

 أف كليعلموا بو القرآف ك٠بهم ما فيهم كليتو٠بوا حذر على منهم ليكونوا الظا٤بْب
 لظلم الشرؾ إف" كالشرؾ الكفر ىنا كالظلم الظلم من ضرب ىو ٥بم االستماع

 ٦باىد عن حاًب أيب كابن ا٤بنذر كابن شيبة أيب بنكا ركل ابن جرير" ك عظيم
 هللا كعبد التابوت بن رفاعة3 قاؿ ،يبطئونكم "الفتنة  يبغونكم  خبللكم كألكضعوا"

3 قاؿ البصرم ا٢بسن عن ا٤بنذر كابن إسحق ابن . كركلقيظي بن كأكس أيب بن
 عظماء من تابوتال بن زيد بن كرفاعة نبتل بن هللا كعبد أيب بن هللا عبد كاف

 من الفتنة ابتغوا لقد" تعأب هللا أنزؿ كفيهم كأىلو اإلسبلـ يكيد ٩بن ككانوا ا٤بنافقْب
 عبدو  بن عتبة نكغّبه ع ركل الدارمي. ك اآلية آخر إٔب "األمور لك كقلبوا قبل

 ُب كمالو بنفسو جاىد مؤمن3 ثبلثة القتلى»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ السلمي
 ا٤بمتحن الشهيد فذلك3 فيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ قتل حٌب قاتل العدك لقي إذا هللا سبيل

 عمبلن  خلط كمؤمن النبوة، بدرجة إال النبيوف يفضلو ال عرشو ٙبت هللا خيمة ُب
 يقتل، حٌب قاتل العدك لقي إذا هللا سبيل ُب كمالو بنفسو جاىد سيئان  كآخر صا٢بان 

 كأدخل للخطااي ٧باء السيف إف كخطاايه ذنوبو ٧بت صةصمً ٩بيى  فيو3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ
 قاتل العدك لقي فإذا كمالو بنفسو جاىد كمنافق شاء، ا١بنة أبواب أم من ا١بنة
 ُب مشَبؾ كاف الكلك٤با   «النفاؽ  ٲبحو  ال  السيف إف النار ُب فذاؾ يقتل حٌب

 ُب ا٤براـ ٢بصوؿ بينهم التمايز من بد أنو ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبْب  يقتلوا، أف إٔب ا٤بقاتلة كصف
 الٍب للحركات الكاّب الوجو عن مرات أك مرة الكتاب أىل كشف كقد ..الكبلـ.
 ا٤بتنوعة كا٤بعوانت ا٢بماية ٥با كيهيئوف كفكراين  كسياسيان  اقتصاداين  كيكفلوهنا ييعدكهنا
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 بعضها مع كيقوموف عليها، ا٢برب إبعبلف كلؤلخرل شركائهم، عرب أك مباشرة
دعوف ا٤بسلمْب من ككثّب...مشَبؾ عسكرم بتعاكف اآلخر  من كثّب ىؤالء كمن !ٱبي
! ا٢بقيقية بصفتها أكضاعهم كصف من فيتحرجوف! األرض ُب اإلسبلـ إٔب الدعاة

 دكف ٰبوؿ ىذا ككل! العربية الدكلة أك أمريكا الكفر رأس أف أذىاهنم ُب استقر إذ
 الزائف الرداء من تعريتهم ىي البدء نقطة كإف! ا٤بنافقْب ٤بواجهة ا٢بقيقي االنطبلؽ
 لزادكىم ا٤بسلمْب ُب خرجوا لو فهؤالء ككفران، شركان  حقيقتهم على كإظهارىم
 من ا٤بسلمْب كُب كالتخذيل، كالتفرقة ابلوقيعة بينهم كألسرعوا كفوضى اضطراابن 
 رجا٥با كيكؤل دعوتو يرعى الذم هللا كلكن...مشاىد أمر كىذا ٥بم يسمع

 على سىعىوا إذ كحيلهم نواايىم ككشفى  ا٤بنافقْب كفضحى  ا٤بؤمنْب كفى ا٤بخلصْب،
 كدٌكركا كا٤بكائد ا٢بيل كدبركا النصوص كحرفوا األمور كقلبوا الشرؾ كابتغوا اإلسبلـ

لقد ابتغوا الفتنة من قبل كقلبوا لك األمور حٌب جاء ا٢بق كظهر أمر هللا ﴿ اآلراء
 دين عن الناس كصد الكلمة كتفريق ا٣ببلؼ كإيقاع الشرؾ ابتغوا أم ﴾كىم كارىوف

 قبل من أك كاحدة قوس عن رموؾ ىجرتك قبل من أك مبعثك قبل من اإلسبلـ
 ُب لسعياب األرض ُب كعلٌوىم أمرىم كظهور استخبلفهم قبل من أك تبوؾ كاقعة

اإلسبلـ كإفساد عقيدهتم كتفريقهم بعد ألفتهم كسعوا على  ا٤بسلمْب مشل تشتيت
الغوائل كاآلفات  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكبغىوا للسيد األعظم  النور ىذا ليطفئوا كاجتهدكا تكلفواك 
 ىو األمور كتقليب" األمور لك كقلبوا" كجو كل من ىبلكو كُب قتلو ُب حتالواكا

 حيلة، بكل كالسعي ا٤بكيدة كطلبكأقسامها  نواحيها ُب كالنظر لبطن ظهران  تدبّبىا
 منأك صفاتو  دقائق على ليطلع كظاىره ابطنو أتمل إذا الشيء بلى قػى  نمً كىي إما 

 للتقليب التفتيش ٤بشاهبة كالتفتيش للبحث التقليب استعّب كٕبث فتش ٗبعُب بقلَّ 
 ما أخفى إذا األمر قلب ُب مبالغة بواقلٌ  يكوف أف الشيء كٯبوز ٕباؿ اإلحاطة ُب

 فإهنم كاب١بملة. اجملن ظهر لو قلب3 كقو٥بم خفيان  كاف ما كأبدل منو ظاىران  كاف
 القرآف معا٘ب كٙبريف الفتنة ُب الناس كإيقاع ا٢بق كتماف ُب حيلة بكل سعوا
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 تقليل ُب كسعوا بو جاء ما إبطاؿ كُب ا٤برسلْب سيد كيد ُب آراءىم كأجالوا كالسنة
 كالفرس الرـك شركاءىم كظاىركا أمتو كتفريق ملتو كتشويش أمره كتشتيت شأنو

 ضوء سطوع أم" ا٢بق جاء حٌب" كقولو ا٤بسلمْب، داير غزك على كحرضوىم
 نصر - أعلم كهللا - هللا أمر بظهور كا٤براد عدانف، كلد سيد كشريعة القرآف

 كجوىهم إبساءة ٍب األكؿ الوعد ُب ا٤بشركْب داير خبلؿ اب١بوس ا٤بسلمْب
ٍب كشف تعأب ...اآلخر الوعد ُب ا٢براـ ا٤بسجد كدخوؿ أمرىم كانكشاؼ

كمنهم من يقوؿ ائذف ٕب كال تفتِب ﴿ استهزاءىم كمعاذيرىم ُب التخلف عن ا١بهاد
أم كقعوا ُب أعظم الفتنة ابلشرؾ كالكفر كالنفاؽ كالتمرد، كُب  ﴾أال ُب الفتنة سقطوا

 التعبّب ابلسقوط داللة على انتشاهبم ُب أشراؾ الفتنة انتشاابن سريعان بقوة فصار
صلى  هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ عمر ابن عن مسلم اإلماـ ركليعسر خبلصهم معو! 

 إف ىا ىاىنا، الفتنة إف ىا»3 كيقوؿ ا٤بشرؽ ٫بو بيده يشّب هللا عليو كآلو كسلم
 .«الشيطاف قران يطلع حيث ثبلاثن  ىاىنا الفتنة

 ادفع بالتي هي أحسن

إنِب من ا٤بسلمْب، كال كمن أحسن قوال ٩بن دعا إٔب هللا كعمل صا٢با كقاؿ ﴿
تستوم ا٢بسنة كال السيئة ادفع ابلٍب ىي أحسن فإذا الذم بينك كبينو عداكة كأنو 

٦بيء حرؼ العطف ُب صدر اآلية يقتضي أهنا نزلت متناسقة مع ما  ﴾كٕب ٞبيم
كأهنا كإايىا كارداتف ُب غرض  ﴾إف الذين قالوا ربنا هللا ٍب استقاموا﴿قبلها كىو قولو 

ا العطف لو موقع عجيب فإف اآلية ا٤بعطوؼ عليها تضمنت إفراد هللا كاحد، كىذ
إف الذين قالوا ﴿3 قرأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصركل الَبمذم عن أنس بن مالك أف رسوؿ هللا ابلربوبية، 

قد قاؿ الناس ٍب كفر أكثرىم فمن مات عليها فهو ٩بن »قاؿ3  ﴾هللا ٍب استقاموا ربنا
اآلايت منزع عظيم لفضيلة العلماء الذين بٌينوا السنن ككضحوا  كُب «استقاـ

ال أحد  ، فإنواألحكاـ كاجتهدكا ُب التوصل إٔب مراد هللا تعأب من دينو كمن خىٍلقو
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 ُب الكافية كالبياانت الشافية ا٢بجج إبيرادإٔب توحيده تعأب  أحسن قوالن ٩بن دعا
على كفق ما جاء بو الدين من  ، كعمل صا٢بان الضبلالت كإزالة الشبهات دفع

٢بكم ا٢بكيم الكرٙب  ا٤بنقادين ا٤بسلمْب من إنِب كقاؿ، كالسناف ابلسيفا١بهاد 
 ٝباعة ُب الفناءك  االنتماء أراد ا٤بسلمْب عامة ٝبلة من إنِب تواضعان  كقاؿ ،ا٤بناف
 األعماؿ ٧باسن بياف إثر العباد بْب ا١بارية األعماؿ حملاسن بياف كىذا الكربل األمة

 أبناء يزعموف أهنم الذين العباد على للمتعالْب إرغامان  الرب كبْب العبد بْب ا١بارية
ادفع  أم ﴾ادفع ابلٍب ىي أحسن﴿كمعُب قولو  .كخاصتو توحيده كأىل كأحباؤه هللا

كجاىد ُب سبيل هللا  على اإلقرار هلل ابلوحدانيةالدالة  الشرؾ ابلكلمة ا٢بسُب الرفيعة
كاف   ٤بٌاإلعبلئها كحًرض ا٤بؤمنْب حٌب يصّب من تبعك عليها كأنو كٕب ٞبيم، ك 

غرم بْب العباد، الوحدانيةلعْب ىو الصارؼ عن الشيطاف ال
ي
فٌرؽ بْب ا١بمع، ا٤ب

ي
، ا٤ب

أم كإف  ﴾كإما ينزغنك من الشيطاف نزغ فاستعذ ابهلل﴿حىسين أف يعطف عليو 
قتضى ما أمرت بو فاستعذ ابهلل منو كامض على شأنك صرفك الشيطاف عن م

كقل لعبادم يقولوا الٍب ىي أحسن إف ﴿ اإلسراءما قاؿ تعأب ُب سورة كاعصو ك
 كبْب كعدـ التفرقة بينوتوحيد الربوبية  كا٤بقصود دعوهتم إٔب ﴾الشيطاف ينزغ بينهم

تعأب ٤بوسى كىاركف حْب أرسلهما إٔب فرعوف  وأال ترل إٔب قولاأللوىية  توحيد
كما ذاؾ إال ألف  ﴾فقوال لو قوالن لٌينا﴿عقيب قولو  ﴾ربكفأتياه فقوال إان رسوال ﴿

 ألصوؿ جامعان  أٌما كانت ك٤باالدعوة إٔب ربوبية هللا تعأب توجب تليْب القلوب. 
 كاىبها من طلبها ُب الرغبة على حااثن  نبلها كبديع عظيم على منبهان  قاؿ الدين

 ا٤بقصودة العمدة ىي أهنا إٔب للمفعوؿ ابلبناء مشّبان  ظلها ٔبميع كاالستظبلؿ
 إظهار ككرر ﴾كما يلقاىا إال الذين صربكا كما يلقاىا إال ذك حظ عظيم﴿ ابلذات

 التوحيد مسالك متاعب على يصرب من إال يلقاىا ال أنو على للتنبيو للمفعوؿ البناء
كال تستوم ﴿كقد نزلت اآلية . الصورية كاالختبلفات الفرعية للخبلفات ا٤بسقط

ا٢بسنة كال السيئة ادفع ابلٍب ىي أحسن فإذا الذم بينك كبينو عداكة كأنو كٕب 
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ُب ا١باىلية فصار بعد إسبلمو كليان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُب أيب سفياف ككاف عدكان للنيب  ﴾ٞبيم
امة بن أياثؿ بعد إسبلمو مصافيان كزالت عداكتو كما زالت عداك  ة مىلك اليمامة ٜبي

اي دمحم3 ما كاف على األرض كجوه أبغض إٌٕب من كجهك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحٌب قاؿ لرسوؿ هللا 
فقد أصبح كجهك أحب الوجوه كلها إٌٕب، كهللا ما كاف من دين أبغض إٌٕب من 

ن بلد أبغض إٌٕب من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كلو إٌٕب، كهللا ما كاف م
بلدؾ فقد أصبح اليـو بلدؾ أحب الببلد إٌٕب...كمعُب اآلية3 ال تستوم حسنة من 
دعا إٔب هللا كعمل صا٢بان كقاؿ إنِب من ا٤بسلمْب؛ كسيئة من قاؿ ال تسمعوا ٥بذا 

ذكر تعأب حاؿ الذين كفركا من بِب إسرائيل  ٤بٌاالقرآف كالغوا فيو لعلكم تغلبوف. ك 
أتبع ذلك  ﴾ذلك جزاء أعداء هللا النار﴿إليو أمرىم من العذاب العظيم كما يؤكؿ 

بذكر مقالة أتباعهم إذا دخلوا النار كرأكا عظيم ما حل هبم فتجوؿ أفكارىم فيمن  
كقاؿ الذين  ﴿كاف سبب غوايتهم كابدم ضبللتهم كيعظم غيظهم كحنقهم عليهم 

هما ٙبت أقدامنا ليكوان من كفركا ربنا أران الذىين أضبلان من ا١بن كاإلنس ٪بعل
كإ٭با قدَّـ ا١بن على اإلنس ىنا ألهنم أصل الوسواس، كما حكى تعأب  ﴾األسفلْب

قاؿ ادخلوا ُب أمم قد ﴿ك٫بوه قولو تعأب  ﴾من ا١بنة كالناس﴿ُب خاٛبة كتابو العزيز 
خلت من قبلكم من ا١بن كاإلنس ُب النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حٌب إذا 

فيها ٝبيعا قالت أخراىم ألكالىم ربنا ىؤالء أضلوان فآهتم عذااب ضعفا من  اداركوا
أم األتباع كالرعية،  ﴾أخراىم﴿كمعُب  ﴾النار قاؿ لكل ضعف كلكن ال تعلموف

، كهللا تعأب األيكٔب ُب ا٤برتبة كىم القادة كا٤بتبوعوف من كل أمة ﴾أكالىم﴿كا٤براد بػ
 .أعلم

 ﴾ابلٍب ىي أحسن إال الذين ظلموا منهمكال ٘بادلوا أىل الكتاب إال ﴿

 العلماء إال علمو حق يعلمو ال ٩با اليقْب كسر الدين ركح إٔب الكبلـ انتهى ٤با
 الشكوؾ إيراد على كفيقدر  أىل الكتاب ككاف اإل٥بية كاألخبار السماكية ابلكتب
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ا٤بكر  فنوف من م٥ب ٗبا الناس من النياـ الواحدة ابلشبهة واأضل فرٗبا الشبو كتركيج
 التزيْب، من ذلك ُب للشيطاف كٗبا األابطيل إٔب النزكع من للنفوس كٗبا كالتلبيس

 تعأب قاؿ الضبلؿ، على فيحمل احملن أبواب كيفتح اإلحن يورث ا١بداؿ ككاف
أىل الكتاب إال ابلٍب  "كال ٘بادلوا العلماء ٨باطبان  األمر بتبلكة الكتاب على عاطفان 

 الدليل إقامة كىو ا١بدؿ من مفاعلة3 اجملادلة" ك منهم ىي أحسن إال الذين ظلموا
 أىل من آمن من ٘بادلوا ال 3اآلية معُبك  ،غّبه مع صاحبو فيو اختلف رأم على

 الذين إال" كمعُب ،أحسن ىي ابلٍب إال األخبار من بو حدثوكم فيما الكتاب
 جعلواك  كقينقاع كالنضّب قريظة من كاكغدر  مكفرى على أم الذين بقوا "ظلموا

 ظلم ىذا ككل ا٤بنافقوف منهم كنشأكأخذكا يتنكركف لئلسبلـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب يكيدكف
عقائدىم  هتجْب ُب كيبالغ األخشنألغلظ ك اب ابلسيف كٯبادىلوف هؤالء كاعتداء ف
لكن 3 كا٤بعُب ان منقطع االستثناءأف يكوف كٲبكن  !م كأقوا٥بمشبهه كتوىْب كمناىجهم

 كإ٥بكم كإ٥بنا إليكم كأنزؿ إلينا أنزؿ ابلذم آمنا﴿فقولوا عليكم  يشغبوف ظلمواالذين 
 إلفادة "مسلموف لو" قولو ُب عاملو على اجملركر كتقدٙب ﴾ك٫بن لو مسلموف كاحد

 . ركل اإلماـ البيهقي ُب اآلدابابإل٥بية هللا يفردكا ٓب لذيناب تعريضان  االختصاص
كقولوا3   تكذبوىم كال الكتاب أىل تصدقوا ال» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف ىريرة أيب عن
كركل  «مسلموف لو ك٫بن كاحد كإ٥بكم كإ٥بنا إليكم كأنزؿ إلينا أنزؿ ابلذم  آمنا

 ٰبدثوف اليهود كانت3 قاؿ يسار بن عطاء عناإلماـ عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف 
صلى هللا  هللا رسوؿ فقاؿ3 قاؿ !يتعجبوف كأهنم وففيسبح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب

 كأنزؿ إلينا أنزؿ ابلذم آمنا3 كقولوا تكذبوىم كال تصدقوىم ال»3 عليو كآلو كسلم
 رأسان  عنهم ئلعراضل كىذا موجب «مسلموف لو ك٫بن كاحد كإ٥بكم كإ٥بنا إليكم

كإلقاء  ابلباطلبسبب لبسهم ا٢بق كمتاركتهم طريقان كمنهجان  كفعبلن  قوالن  كمنابذهتم 
كركاه اإلماـ البخارم ُب صحيحو ُب ابب ال  ا٤بضلة كاألىوية الضالةالشبهات 

صلى هللا عليو  النيب قوؿ اببُب  ذكر ، كماييسأؿ أىل الشرؾ عن الشهادة كغّبىا



953 
 

 شعيب أخربان3 اليماف أبو كقاؿ «شيء عن الكتاب أىل تسألوا ال»3 كآلو كسلم
 قريش من رىطان  ٰبدث معاكية ٠بع3 الرٞبن عبد بن ٞبيد أخرب٘ب3 الزىرم عن

 الذين احملدثْب ىؤالء أصدؽ من كاف إف3 فقاؿ األحبار كعب كذكر اب٤بدينة
 اآلية ُب تقدـك٤با  .الكذب عليو لنبلو ذلك مع كنا كإف الكتاب أىل عن ٰبدثوف

األنبياء السابقْب  على هللا عند من ككتاب شرع نزكؿ يتضمن ما ىذه قبل الٍب
 ٘بريد كىذا ا٤بضمر ُب ما على ﴾إليك الكتاب ككذلك أنزلنا﴿ عطف لذلك حسن

 من فيو كما بعده الذم الفعل مصدر إٔب إشارة كذلك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ للخطاب
 البديع اإلنزاؿ ذلك مثل أم الفضل ُب إليو ا٤بشار منزلة ببعد لئليذاف البعد معُب

 اآلية ىذه ٝبلتو من الذم القرآف إليك أنزلنا الكتب سائر إلنزاؿ ا٤بوافق الشأف
 آاتىم الذين أبف اإلخبار تنزيلو بداعة على تفرع كقد، اجملادلة من ذكر ٗبا الناطقة

 من أنو يصدقوف أم ﴾فالذين آتيناىم الكتاب يؤمنوف بو﴿ بو يؤمنوف الكتاب هللا
 بسمات كأعلم كاألنبياء الرسل على ا٤بنزلة الكتب أبساليب أدرل ألهنم هللا عند

 الكتاب" أىلف" يقوؿ أف دكف "الكتاب آتيناىم فالذين" قاؿ كإ٭با كمشائلهم الرسل
 استحفظوا ٗبا" تعأب قاؿ كما عليو أمناء أبهنم ٥بم تذكّبان  الكتاب آتيناىم ُب ألف
 كاإلشارة ا٤بستقبل ُب سيقع أنو على للداللة ا٤بضارع بصيغة كجيء" هللا كتاب من

 كالذينمن آمن منهم كعبد هللا بن سبلـ  إٔب ﴾من ىؤالء من يؤمن بوك ﴿ هبؤالء
 يصلح ما سبق بدكف ىؤالء يذكر حيث القرآف اصطبلح كىكذا بعد من وفيؤمن

 ُب ا١باحدكف كحصلاإلسرائيلية  مةاأل من ا١باحدين على أ٫بى ٍب ،إليو لئلشارة
كفيو إشارة إٔب نفاقهم  ﴾الكافركفما ٯبحد آبايتنا إال ك ﴿الضبلؿ  من رتبة أخس
 الكافركف ُب فالتعريف الكفر ُب تصلبهم ألجل منهم جحودان  مإٲباهن وفيكتمكأهنم 
 الراسخوف الكفر ُب ا٤بتوغلوف إال أم ا٤بعرؼ الوصف ُب الكماؿ معُب على للداللة

 معُب على الداللة لوال إذ الكافركف كبْب ٯبحد ما بْب االختبلؼ كجو ليظهر فيو
 على ا٢بجة تعأب بْب ٍب. ا١باحدكف إال ٯبحد كما3 الكبلـ معُب لصار الكماؿ
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صلى هللا و أن هللا عند من القرآف ىذا نزكؿ يقوم ٩با أف كضح ما ا٤براتبْب ا٤ببطلْب
 كىو ذلك كغّب للغيوب كالتضمن كالطوؿ اإلعجاز غاية ُب بو جاء عليو كآلو كسلم

 قبلو من اتتلو  كنت كما﴿ٓب ٱبالطهم كٓب يتلو كتبهم كٓب ٱبط حرفان من كبلمهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 األمية بصفة استدالؿكىذا  ﴾ا٤ببطلوف الراتب إذا بيمينك ٚبطو كال كتاب من

 ُب يسعوف الذين على كحجة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سيد الوجود كحبيب الرب ا٤بعبود هبا ا٤بعركؼ
 ٥بم لكاف صحفهم كٱبط عنهم كيتلق هبم يتصل ٩بن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف لو فإنو ا٢بق إبطاؿ
 ُب أدخل كذلك لبلرتياب كجو فبل ذلك من شيء ٰبصل ٓب ك٤بٌا ارتياب، كجو

 مع كذبوا ألهنم الواقع ُب ٢با٥بم فيو منظور اب٤ببطلْب ا٤بكذبْب ككصف، اإلبطاؿ
 الباطل ُب متوغلوف مبطلوف فهم ابطبلن  اآلف تكذيبهم فكاف الكذب شبهة انتفاء

 عن ذلك أضرب ٍب .ابلكافرين كصفهم ُب كالقوؿ اب٤ببطلْب كصفهم ُب فالقوؿ
كألوىيتو كحدانية الرب  على دالة كاضحات آايت كأنو القرآف على الثناء إٔب كانتقل

 لكونو ٙبريفو على أحد يقدر كال كتبهم من ييلتقط أف غّب من ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكصدؽ رسولو 
ُب  األمة ىذه صفة مبينان  قاؿ صاحب البياف النبوم كما الصدكر ُب ٧بفوظان 

 كلكنو3 التقدير كاف ك٤با «صدكرىم ُب أانجيلهم»3 كالطربا٘ب البيهقي عندا٢بديث 
قاؿ  ﴾العلم أكتوا الذين صدكر ُب بينات آايت ىو بل﴿ قاؿ أصبلن، ٥بم ريبة ال

 ا٣بواص قلوباإلماـ أبو القاسم القشّبم قدس هللا مرقده كبلَّ ٗبزف الرٞبة معهده3 
 توحيده كدالئل سرٌه كبينات حقو براىْب أكدع فيها الغيب، خزائن ابهلل العلماء من

 فالدرٌ  ،ك٧بلو موطنو من يطلب شىء ككلٌ  قلوهبم، ا٢بقائق فقانوف ،ربوبيتو كشواىد
 مطلعها، ألهنا الربكج من تطلب كالشمس مسكنو، ذلك ألف الصدؼ من يطلب

 ألف خواصو قلوب من تطلب ا٤بعرفة كذلك ،عشو ألنو النحل من يطلب كالشهد
 مأبهن يؤذف تذييل ﴾الظا٤بوف إال آبايتنا ٯبحد كما﴿ كٝبلةمعرفتو. اىػ.  قانوف ذلك

 هللا عند من أهنا على الداللة كضوح من عليو ىي ما على القرآف آايت جحدكا
 العلم مع مكابرة إنكار ا٤بعركؼ األمر إنكار3 ا١بحد، ك ٥بم إنصاؼ ال ظا٤بوف ألهنم
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 ا٢بق جحد الظا٤بْب كشأف ٯبحدكف" آبايتنا كانواك قولو " ُب كما ينكر ما بوقوع
 كاستيقنتها هبا كجحدكا" تعأب قاؿ كما للظلم نفوسهم ىول جحده على ٰبملهم
 ابلكافرين كصفهم ُب تقدـ كما الظلم ُب متوغلوف فهم "كعلوان  ظلمان  أنفسهم

 ابلكافرين ككصفهم مرات ثبلث ا١باحدين ذكر ٤باك  كهللا تعأب أعلم.، كا٤ببطلْب
 أف طلبهم كذلك جحودىم عن الناشئة مقالتهم إٔب الكبلـ انتقل كالظا٤بْب كا٤ببطلْب

للرسوؿ  تصديقان  خلقها هللا أف على تدؿ للعادة خارقة مرئية آبايت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أيٌب
 من كىذا ﴾كقالوا لوال أنزؿ عليو آايت من ربو﴿موسى  عصا خلق كما األكـر

 الصبلة عليو الرسوؿ أف ٰبسبوف كىم ا٤بشاىدة لؤلمور إال يتأثركا ال أف جبلفتهم
 يسألونو ما ليجعلوا يرغبونو ما عليو يقَبحوف فهم معهم للمعاندة ينتصب كالسبلـ

 فيهم كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ ٧بضر يكوف حٌب النوادم حديث ا٣بوارؽ من
 من هنام أأ ﴾قل إ٭با اآلايت عند هللا﴿ ا٣بنقطرات كأصحاب ا٤بشعوذين كمحضر

 شبهت إبرادتو منوطة فلكوهنا تعأب إرادتو كفق على ٯبرم الذم القدرة عمل
 الرسالة أحواؿ من ابلذكر كخص ﴾كإ٭با أان نذير مبْب﴿ مالكو عند احملفوظ ابلشيء
 قطع ك٤با .الشر توقع كىو اإلنذار يقتضي حا٥بم أبف اب٤بتعنتْب تعريضان  النذير كصف

 جئتهم ما يكفهم أٓب3 يقوؿ ا٢باؿ لساف أف البْب من كاف عندىم الرغبة نوازع هللا
 على عطف منها، بشيء اإلتياف عن كعجزكا كا٤بسموعات ا٤برئيات اآلايت من بو

أكٓب يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى ﴿كعنادىم  جهلهم على منكران  قولو ذلك
 من زماف ككل مكاف كل ُب شيء بعد شيئان  عليهم قراءتو متابعة يتجدد أم ﴾عليهم

إعبلء أمرؾ كإظهار شرفك كتعظيم  من القدٲبة الكتب ُب ٤با مصدقان  اتؿو  كل
 بكل يتحٌدكف ا٤بنيف ٧بلك رفعةك  الشريف قدرؾ شأنك كتفخيم مكانك كإجبلؿ

 فكلما كيدفعوف أقفائهم ُب الدىر مدل بذلك يصفعوفك  من الكتاب نزؿ شيء
 منقضية سواه آية كل إذ ابقية آية بو فأعظم كرائهم إٔب عجزان  ردكا التقدـ أرادكا

 يـو كل إتياهنا عليهم توأب كلو يقَبحوهنا آية كل من أعظم ىذا كاف ك٤با ،ماضية
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 ىذا إٔب تعأب أشار كالدىور، األزماف تفُب حٌب كالشهور األايـ مر على ىذا لدكاـ
 األكؿ كبلمهم من لـز فيما جهلهم على مؤكدان  بقولو النعمة من فيها ما مع العظمة

إف ُب ذلك لرٞبة كذكرل ﴿ الصدؽ على تد٥بم آيو القرآف ُب يكوف أف إنكار من
، ا٤بعجزات من غّبه على للقرآف مزااي ثبلث إٔب اآلية تأشار  كقد ﴾لقـو يؤمنوف

 اجملامع ُب كعمومو إعجازه انتشار من "عليهم يتلى" قولو إليو أشار ما3 األكٔب
 زمن ُب خاص فريق إعجازه إبدراؾ ٱبتص ال ٕبيث ا٤بختلفة كاألزماف كاآلفاؽ
 من أعلى كىو فكرم عقلي إدراؾ ا٤بتلو إدراؾ ألف رئيةا٤ب ا٤بعجزاتشأف  خاص

 هتيأت الٍب العلم عصور من يستقبل ٗبا أليق القرآف معجزة فكانت ا٢بسية ا٤بدركات
 مورد كاردة فإهنا "لرٞبة ذلك ُب إف" قولو إليو أشار ما3 الثانيةك ، اإلنسانية إليها

 التعبّب اقتضاه ٤با تتميم التعليل كُب ابلكتاب اكتفائهم عدـ من للتعجيب التعليل
 كلها بصفاتو ليستحضر الكتاب إٔب "ذلكػ"ب فاإلشارة عليهم" يتلىػ"كب ابلكتاب
 يقادر ال أم للتعظيم "رٞبة" كتنكّب ،التعظيم من اإلشارة تقتضيو ٗبا بو كللتنويو
 كنذر مواعظ على مشتمل القرآف فإف "كذكرل" قولو إليو أشار ما3 ةالثالثك ، قدرىا

 ُب ٗبا تذكّب ىو ٩با ذلك ك٫بو الثانية ا٢بياة إٔب كإعداد األعماؿ بعواقب كتعريف
 من أزيد تفيد ال الٍب الصامتة ا٤بعجزات من غّبه فضل كبذلك الدارين خّب تذكره
 لئلشارة "يؤمنوف لقـو" وقولي  كالذكرل ابلرٞبة قى لًٌ كعي ، صادقان  يديو على اآلتية كوف

 النظر شعارىم لقـو يعِب يؤمنوا أف شعارىم لقـو القرآف من نافعا٤ب تلك أف إٔب
 بو مراد فالفعل كعلوان  ظلمان  يكابركا كٓب آمنوا اإلٲباف دالئل ٥بم قامت فإذا كاإلنصاؼ

 آايت كاقَبحوا ٗبعجزتو يكتفوا ٓب ابلذين تعريض كفيو االستقباؿ من القريبة ا٢باؿ
 .كبينها بينو نسبة ال أخرل
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 وشركاءكم أمركم فأجمعوا

مقامي كتذكّبم كاتل عليهم نبأ نوح إذ قاؿ لقومو اي قـو إف كاف كرب عليكم ﴿
آبايت هللا فعلى هللا توكلت فأٝبعوا أمركم كشركاءكم ٍب ال يكن أمركم عليكم غمة ٍب 

صلى هللا  دمحمسيدان  رسالة إبثباتالسورة ابتدأ تعأب  ٤با ﴾اقضوا إٌٕب كال تنظركف
 شركاء هلل يكوف أف إبطاؿك  ابإل٥بية تعأب هللا انفراد ثباتإب كأردؼ عليو كآلو كسلم

 ٤با ا٤باضية القركف أبىل حل ٗبا التذكّب ذلك كٚبللشفاعتهم  إبطاؿك  إ٥بيتو ُب
 بطبلف على الساطعة اب٢بجج ا٤بشركْب مقارعة إٔب كانتقل الرسل ككذبوا أشركوا

 ذلك ٚبللك كتفنيد أكاذيبهم كافَبائهم بنسبة الولدية لو تعأب  نصرة شركائهم
 استقصاء، ذىكرى قصة نوح ألحوا٥بم أحوا٥با ا٤بماثلة ابألمم حل ما بذكر ٥بم التعريض
 ٢باؿ مثل قومو مع السبلـ عليو نوحان  فإف اللجاج أصحاب على ا٢بجاج لطرائق

 قصة ككذلك ألىل الكتاب عظة نوح قصة ذكر ففي أىل الكتاب مع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم
 ما ةأبٮبي إيذاف "قـو ايػ"ب قومو نوح خطاب كافتتاح...بهاعقً  السبلـ عليو موسى
للتنبيو على  هللا آبايت إايىم تذكّبه فيهم أحوالو من ابلذكر كخصَّ  إليهم سيلقيو

ه مي ...عنايتو هبم إيقاظان لعقو٥بم  الفساد ُب ا٤بتوغلْب نةنشً شً  أمثا٥بم على ا٢بقًٌ  ك٘بى
 الرشاد إٔب هبم كالتثويب عنو اإلقبلع إٔب الدعوة لديهم تقع إذ للهول ا٤بأسورين

 من نفوسهم ا٢بق منازعة ُب ٤با لقلوهبم اإليبلـ شديد نفوسهم من ا٤بذاؽ مرٌ  موقعان 
 إليها اإلذعاف على ىواىم يطاكعهم كال هبا االستخفاؼ يستطيعوف ال عليها صولة

 كتكدر نفوسهم منها كتشمئز عليهم تثقل نفسانية كمنازعة حّبة ُب فيتورطوف
 مهما ربو على يتوكل كاف أنوعليو السبلـ  بٌْب  ٍب .ىواىم مع انسياقهم صفو عليهم
 ا٤بيم كفتح ا٥بمزة بوصل كقرئ ﴾ توكلت فأٝبعوا أمركم كشركاءكمفعلى هللا﴿ فعلوا

كقرئ  كمكرىم. كيدىم كجوه ىاىنا األمر من ا٤براد3 األنبارم ابن قاؿ"فاٝبىعوا" 
 إٕب امضوا ٍبُب ا٢بكم أم  كشركاؤكم أنتم فأٝبعوا 3كالتقديربرفع ا٥بمزة "كشركاؤكم" 

 كرى كذى ...عليو اتفقتم ما إايم إعبلمكم بعد ٛبهلوف الك  بو توعدكنِب كما ٗبكركىكم
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 هللا بوعد كاثق فإ٘ب توكلت هللا فعلى األمر أكؿ ُب قاؿ السبلـ عليو نوأ همبعضي 
 من ٲبنعِب كاإليذاء ابلقتل إايم هتديدكم أف تظنوا كال ا٤بيعاد ٱبلف ال أبنو جاـز

3 فقاؿ دعوتو صحة على يدؿ ما أكرد السبلـ عليو إنو ٍب ،تعأب هللا إٔب الدعاء
 توجب الٍب األسباب من عليو تقدركف ما كل أٝبعوا ٥بم يقوؿ فكأنو أمركم فأٝبعوا
 شركائهم أنفسهم إٔب يضموا أف أمرىم بل ذلك على يقتصر ٓب ٍب مطلوبكم حصوؿ

 على يقتصر ٓب ٍب إليهم، كابلتقرب ٗبكانتهم يقول حا٥بم أف يزعموف كانوا الذين
 يبلغوا أف كأراد غمة عليكم أمركم يكن ال ٍب3 قولو كىو اثلثان  إليهما ضم بل ىذين

 رابعان 3 إليها ضم حٌب ذلك على يقتصر ٓب ٍب كاجملاىرة، ا٤بكاشفة ُب غاية كل فيو
 خامسان  ذلك إٔب ضم ٍب ،إٕبٌ  الشركر تلك كل كجهوا أف كا٤براد إٕبٌ  اقضوا ٍب3 فقاؿ
 فهذا إنظار غّب من عليو تقدركف ما أبشد ذلك عجلوا أم تنظركف كال3 قولو كىو
 قد كاف السبلـ عليو أنو على يدؿ الكبلـ ىذا مثل أف كمعلـو الكبلـ ىذا آخر
 إليو يصل ال كيدىم أبف قاطعا كاف كأنو تعأب هللا على التوكل ُب الغاية بلغ

كىذا التحدم الصريح ا٤بثّب ال يقولو إال مؤمن توكل على  .فيو ينفذ ال كمكرىم
مواله ككثق كل الوثوؽ بقوة هللا، حٌب ليغرم خصومو بنفسو كٰبرضهم ٗبثّبات 

، فتتصاغر أمامو تلك و كىم من لديهم قول األرض ٝبيعهاالقوؿ على مهاٝبت
جيب ُب ىذا القول ألنو ُب معية مواله الذم ال يدع أكلياءه ألكلياء الشيطاف، كالع

الدين أنو أقول ما يكوف حْب يكوف أتباعو أضعف ما يكونوف...كهللا سبحانو 
 من لو يهيئونو ٗباال يبإب كىو عليو السبلـ يضع لنا ٭بوذجان ُب قصة عبده نوح 

لنتأسى بو ك٫بذك حذكه، كىذا ليس هتوران أك غركران أك انتحاران بل يعِب ٙبدم  الضر
زيلة الفانية الٍب يديرىا صناديد الكفر الذين يتصيدكف كل القول ا٢بقيقية للقول ا٥ب

العيصب اجملاىدة من خبلؿ بلبلة األفكار  ة لينفذكا منها إٔب احتواءشبهة ككل حيل
كإشاعة االضطراب ُب العقوؿ كالقلوب كيدان ٥بذا الدين كأىلو بكل صنوؼ ا٤بكر 

كالكل دكف هللا مثل  -الٍب كشفها القرآف الكرٙب كي ينقلب النصر إٔب ىزٲبة 



959 
 

ُب ىود يسخر منو قومو  كضرب هللا لنا مثبلن  -بعوضةو، كىو القوم القاىر ا٤بتكربي 
قاؿ إ٘ب أشهد هللا كاشهدكا أ٘ب برمء ٩با تشركوف، من دكنو ﴿فيقوؿ مباينان مواجهان 

ٍب ال تنظركف، إ٘ب توكلت على هللا ريب كربكم ما من دابة إال ىو  فكيدك٘ب ٝبيعان 
رجل كاحد يواجو ملوؾ األرض كأعٌب  ﴾بناصيتها إف ريب على صراط مستقيمآخذ 

أىل األرض كأغُب أىل األرض كأكثر أىل األرض حضارة ُب زمانو، يواجههم ُب 
شجاعة ا٤بؤمن كاستعبلئو كثقتو كاطمئنانو كيربأ منهم كيتحداىم أف يكيدكه ببل 

كىذا شعيب يتهدده قومو  إمهاؿ كأف يفعلوا ما ُب كسعهم كىو ال يباليهم ٕباؿ!
لنخرجنك اي شعيب كالذين آمنوا معك من قريتنا أك لتعودف ُب ملتنا قاؿ أكلو كنا  ﴿

كارىْب، قد افَبينا على هللا كذاب إف عدان ُب ملتكم بعد إذ ٪باان هللا منها كما 
يكوف لنا أف نعود فيها إال أف يشاء هللا ربنا كسع ربنا كل شيء علما على هللا 

يشاكل ىذه اآلية ك  ﴾ربنا افتح بيننا كبْب قومنا اب٢بق كأنت خّب الفاٙبْب توكلنا
كقاؿ الذين كفركا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أك لتعودف ُب ﴿قولو تعأب  الكرٲبة

لتضمينو معُب الدخوؿ كالثبوت إذ الكفار كضعوا  (ُب)كقد عيدًٌم العىود بػ ﴾ملتنا
 ا٤بلة ُب الثبوت أك ،كيتضمن ذلك القتل األرض منا٤بؤمنْب بْب أمرين3 ا٣بركج 

كأف يكره أف يعود »كنظّب ىذا ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3 ! كالذكابف االندماج كمراده
 شرعتهماالندماج ُب  ﴾أك لتعودف ُب ملتنا﴿فا٤بقصود من قو٥بم  «ُب الكفر

ا٢بنيفية  يصفوف ذينال ٤بشركْب ا١بددكما ىو حاؿ ا -كهللا أعلم  -كمنهاجهم 
إهنم إف يظهركا عليكم يرٝبوكم أك ﴿ابلفكر الضاؿ! كلذلك قاؿ أصحاب الكهف 

كينتقل التاريخ فينتحل ا٤بشركوف ا١بيدد أساليب القدامى، كقد  ﴾يعيدككم ُب ملتهم
 كالوظائف ا٤بهاـيستفزكف ا٤بسلم ابتٌباع دعوهتم كفق أساليب شيطانية فيقتسموف 

إٔب ا٢بـز على مبدأ3 كل ٩بنوع ٧بركص عليو. كقد أمران كٰبوموف على ا٤بنع كينسبونو 
هللا ربنا كربكم لنا أعمالنا ﴿ كبراءة اتمة ة حا٠بةباينأف نقوؿ ٥بم ُب ما٤بؤب سبحانو 
ة الزمة ُب دين األنبياء ٝبيعان فهذا شعيب يقوؿ لقومو باينكىذه ا٤ب ﴾كلكم أعمالكم
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داللة على أف عملهم ٨بالف لعملو كأنو  ﴾كاي قـو اعملوا على مكانتكم إ٘ب عامل﴿
كقل للذين ال يؤمنوف اعملوا على ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمتاركهم، كىذا ما أمر هللا بو رسولو دمحمان 

 عليهم ا٤بغضوب غّب أبهنم عليهم أنعم الذينا٢بق  صفقد ك  ﴾مكانتكم إان عاملوف
كالنصوص القرآنية تبث الوعي  .هم كاإلعراض عنهممن التربؤكالغرض3  الضالْب كال

األرض لتحقيق حكم هللا  البلـز للمسلم ُب ا٤بعركة ا٤بقدسة الٍب ٱبوضها مع ملوؾ
اعد الٍب حٌب ال ٯباىد كفق القو  ﴾لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا﴿ ُب األرض

إف دين »لبِب شيباف3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص...كلننظر إٔب قوؿ رسوؿ هللا وكضعها العدك الذم يقاكم
ُب ىذه الكلمة مهمة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلقد حٌدد  «هللا لن ينصره إال من حاطو من ٝبيع جوانبو

من ينربم لنصرة دين هللا، كأف النصرة ٯبب أف تكوف شاملة قوية قاىرة ال هتاب قوة 
ف جهدىم ا١بزئي ُب نصرة دين هللا بٌْب للقـو أ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن قول األرض كالبشر، فالنيب 

تعأب لن ينصره ُب دعوتو كتبليغ رسالتو ألف دين هللا ُب مشولو كخلوده كقوة سلطانو 
ال يقبل أنصاؼ ا٢بلوؿ كال ا٤بداىنة كال ا٤بساكمة كال تصلح لو ك  اآل٥بة يناُب تعدد

ل كآ٥بة قـو نوح ىي آ٥بة بِب إسرائيل ال ٚبتلف سو  ا٤بفاكضات كا٤بناكرات.
 كال يغوث كال سواعان  كدان  كقالوا ال تذرف آ٥بتكم كال تذرف﴿األشكاؿ كا٤بسميات 

اآل٥بة على ٫بو ما كاف قـو  بِب إسرائيلرت اآلية إٔب اٚباذ كقد أشا ﴾كنسران  كيعوؽ
نوح يتخذكهنا...كمن إعجاز القرآف أنو يعاِب ظاىرة شرؾ ا٢بكم كشرؾ العبادة 
بلفظ كاحد، حيث أشار إٔب إشراكهم ُب ا٢بكم الذم كانوا يكتمونو كيضيعونو ُب 
غمار شرؾ العبادة كما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما أهنا أ٠باء رجاؿ 

فلما ىلكوا أكحى الشيطاف إٔب قومهم أف انصبوا إٔب ٦بالسهم صا٢بْب من قـو نوح 
الٍب كانوا ٯبلسوف أنصاابن ك٠بوىا أب٠بائهم ففعلوا فلم تعبد حٌب إذا ىلك أكلئك 

ف ٯبمعوا أمرىم ذكر ا٢بق نبأ نوح كٙبٌديو قومو أب كقدتنسخ العلم عبدت. ك 
 ا٤بشركوف من احملاؿبعد ذكر اإلشراؾ ابلعبادة كما كصفو بو  كشركاءىم ُب ا٢بكم

كقد ﴿كإضبل٥بم  قـو نوح مكر تعأب ذكر ُب سورة نوحك ! الولد سبحانو  اٚباذه  كىو
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ُب صورو شٌب  مكرىم ا٤بتمثلك  ما أشبو ىذا إبضبلؿ أىل الكتابك  ﴾أضلوا كثّبا
اإلضبلؿ  ا٤بكر ك كافة أنواع   تهدكف ُب استخراجٯب يـوىم ال كىا ﴾كمكركا مكرا كبارا﴿

أشاعوا التفرقة ا٤بنهجية كخلطوا العقائد كي ييبقوا الناس على طاعتهم كاالنقياد ٥بم، 
ا٤بسلمْب أبخبث الوسائل كطمسوا ا٢بق كجرٌبوا كل فكرة ابطلة كبثوىا ُب أذىاف 

 قامواٍب كساركا هبم ُب كل ا٘باه  كأضلوا اجملاىدينكأخفى األساليب  كأمكر الطرؽ
ليىًصلوا هبم إٔب  للة أبسلوب ا١بهاد ا٤بضادٗبصائد كراايت مض ابستفزازىم كخداعهم

 قاؿ3 قاؿ هنع هللا يضر الصديق بكر أيب سيدان عنركل اإلماـ الَبمذم  الفوضى الشاملة!
كاظب نوح عليو السبلـ كقد  «بو مكر أك مؤمنان  ضار من ملعوف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

3 ا٤بنافقوف ككاف ابنو كاف أشدىم خطران ك  اب٣بطاب ا١بزؿعلى دعوة قومو ككاجههم 
 أجابو ﴾إف ابِب من أىلي كإف كعدؾ ا٢بق﴿قاؿ  ك٤با نهم كٓب يطلعو هللا على نفاقوم

 معُب العمل غّب الصاّبك  ﴾إنو ليس من أىلك إنو عمل غّب صاّب﴿ا٤بؤب عز كجل 
فبل تسألن ما ليس لك بو  إنو عىًملى غىّبى صىاّب﴿كما أشارت القراءة األخرل   النفاؽ

أم عن الكفار ُب الظاىر ُب  ﴾ككاف ُب معزؿ﴿ك٤با انداه  يعِب ما ال تعلم نفاقو ﴾علم
حيث ٓب يقل سنأكم أك  ﴾قاؿ سآكم إٔب جبل يعصمِب من ا٤باء﴿ما يبدك للمؤمنْب 

يعصمنا فإف إفراد نفسو بنسبة الفعلْب ا٤بذكورين يشعر ابنفرداه من الكافرين كاعتزالو 
عنهم، كىذه طريقة ا٤بنافقْب الذين تؤب العليم ا٢بكيم كشف أسرارىم كالذين قاؿ 

كإ٭با يتم اإلضبلؿ عرب ا٤بكر  ﴾إنك إف تذرىم يضلوا عبادؾ﴿فيهم على لساف نوح 
ككاف نوح عليو السبلـ قد أكصى ابنو بوصية ابلغة كما ركل ا٥بيثمي كا٣بدعة! 

 نوح بوصية أخربكم أال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عمر بن هللا عبد عنكغّبه 
 ابثنتْب أكصيك إ٘ب بِب، اي3 البنو فقاؿ ابنو نوح أكصى»3 قاؿ ،بلى3 قالوا «ابنو؟

 ا٤بيزاف كفة ُب كضعت لو فإهنا هللا إال إلو ال3 بقوؿ أكصيك اثنتْب، عن كأهناؾ
 لقصمتهن حلقة كانت كلو هبن لرجحت كفة ُب كاألرض السماكات ككضعت

 كهبا ا٣بلق عبادة فإهنا كٕبمده العظيم هللا سبحاف3 كبقوؿ هللا، إٔب ٚبلص حٌب
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كجبل  «هللا عن ٰبجباف فإهنما كالكرب الشرؾ3 اثنتْب عن كأهناؾ أرزاقهم، تقطع
ا١بودٌم الذم استوت عليو سفينة نوح يقع ُب منطقة مكة ا٤بكرمة على القوؿ 

 من بوجو شرَّ قومو ٱباؼ ال أنوفيما تقدـ  السبلـ ك٤با بٌْب نوح عليوالراجح، 
فإف توليتم ﴿فقاؿ  خّبان  عنو يقطعوا أف بسبب منهم ٱباؼ ال أنوأردؼ ببياف  الوجوه

 ىذاك  ﴾فما سألتكم من أجر إف أجرم إال على هللا كأمرت أف أكوف من ا٤بسلمْب
 اإلنساف كاف كمٌب تعأب هللا دين إٔب دعوهتم على ماالن  منهم أخذ ما أنو إٔب إشارة
كماذا يطمع ا٤بسلم أف يناؿ من ، القلب ُب أتثّبان  أقول قولو كاف الطمع من فارغان 

قاؿ صاحب البشر احملاكيج كىو متصل ابلفيض اللدٌ٘ب الذم ال يغيض كال ينضب، 
 كاف فما أجر من سألتكم فما كنصيحٍب تذكّبم عن أعرضتم فإفالكشاؼ3 

 على أجر كطلب أموالكم ُب طمع من ألجلو كتتهمو٘ب عُب ينفركم ما عندم
 ما أم اآلخرة ُب بو يثيبِب الذم الثواب كىو هللا على إال أجرم إف عظتكم

 ا٤بسلمْب  من  أكوف  أف  كأمرت الدنيا أغراض من لغرض ال هللا لوجو إال نصحتكم
 ذلك أف3 يريد دنيا، بو يطلبوف كال شيئان  الدين تعليم على أيخذكف ال الذين

 كيربئ ٥بم الزمة ا٢بجة ٯبعل أف كا٤براد بو مأمور مسلم كل كالذم اإلسبلـ مقتضى
 الذم الطريق على معهم األمر سوؽ ُب منو تفريط يكن ٓب توليهم أف فذكر ساحتو

 الناس دعا من أفكفيو . اىػ. غّب ال كٛبردىم لعنادىم ذلك كإ٭با عليو يساؽ أف ٯبب
 الورثة ٝبلة من خرج األجرة عليو كأخذ شيئان  الدين علـو من علمهم أك ىداية إٔب

 ا٤بتاركة كا٤بزايلة كا٤بباعدة كا٤بخالفة كا٤بفارقة أتكيد من ا٤بعُب ىذا علىأيضان  كفيو
 بْب هللا يفصل ٓب كالرسل األنبياء اتريخ مدار كعلى...ا ما ال ٱبفىمضموهن كتقرير
 يعتمدكا فلم كحده هللا كاختاركا أعداءه أكلياؤه فاصل أف بعد إال كأعدائو أكليائو
 .سواه يستنصركا كٓب غّبه على

 ا٤بوت كحقيقتو
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قاؿ الشيخ األكرب ٧بيي الدين ابن عريب قدس هللا ركحو3 اعلم أف ا٤بوت عبارة عن 
مفارقة الركح ا١بسد الذم كانت بو حياتو ا٢بسية كىو طارئ عليها بعدما كاان 

كا٤بوت عبارة عن االنتقاؿ ابالجتماع الذم ىو علة ا٢بياة، كقاؿ أيضان3  موصوفْب
عبارة عن إزالة ا٢بياة  -أم ليس ىو  -من منزؿ الدنيا إٔب منزؿ اآلخرة كما ىو 

منو ُب نفس األمر كإ٭با هللا تعأب أخذ أببصاران فبل تيدرًؾ حياتو كقد كرد النص ُب 
ياء يرزقوف كهنينا أف نقوؿ فيهم أموات فا٤بيت الشهداء ُب سبيل هللا تعأب أهنم أح

لك  -كىو الركح  -عندان ينتقل كحياتو ابقية ال تزكؿ كإ٭با يزكؿ الوإب 
ي
عن ىذا ا٤ب

قاؿ3  -أم التصرؼ ُب ا١بسم الذم ككلو هللا تعأب بتدبّبه أايـ كاليتو عليو  -
كم عليو أبنو ليس  ٕبي جهبلن منك كا٤بيت عندان يعلم ُب نفسو أنو حي كإ٭با ٙبى

ككقوفك مع بصرؾ كمع حكمك ُب حالو قبل اتصافو اب٤بوت من حركة كنطق 
كتصرؼ كقد أصبح متصرَّفان فيو ال متصرًٌفان، ٍب قاؿ3 فا٤بوت انتقاؿ خاص على كجو 

 ا٤بوت حقيقة ُب للناس أف علما ٨بصوص. كقاؿ حجة اإلسبلـ اإلماـ الغزإب3
 كال حشر ال كأنو العدـ ىو ا٤بوت أف عضهمب فظن فيها كااخطؤ  قد كاذبة ظنوانن 
 النبات كجفاؼ ا٢بيواانت كموت اإلنساف موت كأف كالشر للخّب عاقبة كال نشر
 اب٤بوت ينعدـ أنو قـو كظن اآلخر كاليـو ابهلل يؤمن ال من ككل ا٤بلحدين رأل كىذا

 كقاؿ ا٢بشر كقت ُب يعاد أف إٔب القرب ُب داـ ما بثواب يتنعم كال بضار ٓبيتأ كال
 دكف األركاح ىي كا٤بعاقب ا٤بثاب كإ٭با اب٤بوت تنعدـ ال ابقية الركح إف 3آخركف

 عن كمائلة فاسدة ظنوف ىذه ككل أصبلن  ٙبشر كال تبعث ال األجساد كإف األجساد
 معناه ا٤بوت أف كاألخبار اآلايت بو كتنطق االعتبار طرؽ لو تشهد الذم بل ا٢بق
 كمعُب منعمة كإما معذبة إما ا١بسد مفارقة بعد ابقية الركح كأف فقط حاؿ تغّب

 فإف طاعتها عن ا١بسد ٖبركج ا١بسد عن تصرفها انقطاع للجسد مفارقتها
 ابألذف كتسمع ابليد لتبطش -الركح  - هناإ حٌب تستعملها الركح آالت األعضاء

أم  - الركح عن عبارة ىهنا كالقلب ابلقلب األشياء حقيقة كتعلم ابلعْب كتبصر
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 من بنفسها األشياء تعلم كالركح -القلب الركحا٘ب ال القلب الصنوبرم ا١بسما٘ب 
 الفرح أبنواع كيتنعم كالكمد كالغم ا٢بزف أبنواع بنفسو يتأٓب قد كلذلك آلة غّب

 فيبقى بنفسها للركح كصف ىو ما فكل ابألعضاء يتعلق ال ذلك ككل كالسركر
 أف إٔب ا١بسد ٗبوت تعطلت األعضاء بواسطة ٥با ىو كما ا١بسد مفارقتو بعد معها
 .ا١بسد إٔب الركح تعاد

 عليها قضى الٍب فيمسك منامها ُب ٛبت ٓب كالٍب موهتا حْب األنفس يتوَب هللا﴿
 يصلح ﴾يتفكركف لقـو آلايت ذلك ُب إف مسمى أجل إٔب األخرل كيرسل ا٤بوت

 فمن" قولو عن نشأ ا٤بهتدين كىدل الضالْب ضبلؿ ٢باؿ مثبلن  يكوف أف ىذا
 يكوف أف " كٯبوزبوكيل عليهم أنت كما عليها يضل فإ٭با ضل كمن فلنفسو اىتدل
 دليل ذكر بعد األحواؿ ُب ابلتصرؼ تعأب هللا تفرد على استدالؿ إٔب انتقاالن 

 تلك من ذكات كإنشاء ذكات أحواؿ ٖبلق التصرؼ دليلك الذكات  ٖبلق التصرؼ
 عن كالزجر كالعربة ا٤بوعظة من أثره فيو يظهر ٗبا دليل كل أعقبقد األحواؿ ك 

 ا٤بخلوقات أنفس أحواؿ من عجيبة ٕبالة االستدالؿ إٔب ىنا فانتقل مقتضاه ٨بالفة
 قولو االستدالؿ عن أنبأ كقدتنبيهان ٤بن ينكركف البعث  النـو كحالة ا٤بوت حالة كىي

 استئنافان  ا١بملة أنفسهم فتكوف من دليل فهذا يتفكركف" لقـو آلايت ذلك ُب إف"
 "اب٢بق كاألرض السماكات خلق" ٔبملة اتصاؿ ك٥با االستدالؿ ُب للتدرج ابتدائيان 
 عظيمتْب حقيقتْب إبراز اآلية أفادت الوجهْب كبل كعلى "أنزؿ هللا أف تر أٓب" كٝبلة

 الفعلي ا٣برب على ا١ببللة اسم كتقدٙب ،كا١بسدية النفسية ا٢بياتْب نواميس من
 إلظهار حقيقي قصر فهو غّبه ال يتوَب هللا أم ا٣برب ٗبضموف ٚبصيصو إلفادة
، كقد جاءت التوفية ُب الناس أحواؿ ُب تصرفان  ٛبلك ال آ٥بة بو أشركوا أف فساد

القرآف على ثبلثة أنواع3 توفية النـو كهبذه التوفية تتوجو الركح لعآب آخر مع بقائها 
تفارقو كلكنها توجهت إٔب عآب برزخي بْب عآب ُب ا١بسم فا٢بياة اثبتة ُب ا١بسم ٓب 

اليقظة كعآب األركاح. كتوفية ا٤بوت كهبذه التوفية تيقبض الركح من ا١بسم فبل حياة 
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فيو كما كاف من قبل فتلتحق الركح بعآب الربزخ بْب الدنيا كاآلخرة. كتوفية فيها 
عأب ُب حق ا٤بسيح قبض الركح كا١بسم معان كاآلخذ هبما إٔب عآب آخر كما قاؿ ت

إٕبَّ" أم قابضك إٕب جسمان  كرافعك متوفيك  إ٘ب عيسى اي هللا قاؿ إذعليو السبلـ "
 كركحان كرافع جسمك كركحك إٕبَّ.

 ﴾يعقلوف كال شيئان  ٲبلكوف ال كانوا أكلو قل شفعاء هللا دكف من اٚبذكا أـ﴿

 ىو كالشافع3 الشركاء، ىنا كالشفعاء ضر، دفع أك نفع حصوؿ ُب السعي3 الشفاعة
 النابغة3 قاؿ ،ا٤بعْب ٗبعُب الشافعٯبوز أف يكوف ك  ،شفعان  كالوتر زكجان  الفرد ا١باعل

 شافع ذلك مثل عدك من لو...  شنآنو مستعلن امرؤ أاتؾ

 ال كالضبلؿ ا٥بداية كأف اب٢بق رسولو على وأنزلالذم  ابلقرآف للتنويو تتميم كاآلية
 اإللو تعأب أنو كأكالىا ٝبة معاف كٙبتو دقيق اآلية كنظم، تعأب هللا من إال ٰبصبلف

 لئًلنكار ىنا ىو ﴾أـ﴿ بو تشعر الذم كاالستفهاـ ،الشفعاء من ابلعبادة أحق العآب
 شفعاء هللا دكف من اٚبذكا الذين إسرائيل ببِب كالتهكم كالتحميق كالتشنيع

 هللا آاتىم الذين ييصرىؼ كيف يصرفوف؟ فأٗب األزمات ُب كيطلبوهنم هبم يستنصركف
 يعقلوف؟ كال شيئان  ٲبلكوف ال ابلذين كيستنصركف فيستشفعوف كالعلم ا٢بكم

 يعلموف ال ٤با كٯبعلوف"أموا٥بم  من نصيبان  ٥بم ٯبعلوف أهنم ذلك من كاألعجب
 ال كانوا أكلو قل﴿ كا١بملة! لشركائهم حقان  أموا٥بم ُب ٯبعلوف مأ رزقناىم" ٩با نصيبان 

 إال للحمار كليس ٞبّب أبهنم بشركائهم التعريض لقصد ﴾يعقلوف كال شيئان  ٲبلكوف
لك، ما كل عمـو النفي سياؽ ُب "شيئا"تنكّب  كأفاد! كقوتو صربه3 شيئاف  ٲبي

 ال عقلو لعدـ فإنو هللا، دكف من إ٥بان  يعقل ال من اٚبذكا حْب هبم هتكم كالكبلـ
 الشفعاء حقيقة بيٌنت كاآلية! ا٢بماقة من شفعاء فاٚباذىم نصرتو ٙبقق ٲبكن

 ككىن ضعف فيها زريةم بصورة كشٌخصىتهم ا٤بتحدة األمم أعضاء ا٤بهازيل كالشركاء
 شيء ملك نفي عمـو ُب الشفاعة من شيء لشركائهم يكوف أف نفى ك٤با! كجهالة
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 إذا ألنو ﴾كاألرض السماكات ملك لو ٝبيعا الشفاعة هلل﴿ بقولو قوبل ا٤بوجودات من
 السماكات ملك لو﴿ للشفاعة، فموقع ٝبلة مالكان  كاف كلو ا٤بلك لو كاف

لك ذلك كاف فإذا كزايدة، قبلو الٍب ا١بملة لتقرير ا٤بفيد التذييل موقع ﴾كاألرض
ي
 ا٤ب

 إبطاؿ كىذا األمر، ذلك ضد إٔب كقوعو أراد أمر عن صرفو أحد يستطيع فبل لو
 إثبات لقصد ﴾ترجعوف إليو ٍب﴿ عليو كعىطىفى  الدنيا، ُب نصرة آل٥بتهم تكوف ألف

 عزٌ  سواه عما الصورم ا٤بلك انقطاع إٔب كإٲباء اآلخرة ُب نصرهتم كإبطاؿ البعث
 دكف من اٚبذكا أـ﴿ قولو على عطف حيث القبيحة حا٥بم بياف ُب بولغ كقد. كجل

 كإذا ابآلخرة يؤمنوف ال الذين قلوب امشأزت كحده هللا ذكر كإذا﴿ قولو ﴾شفعاء هللا
 اب٤بناقضة كذمهم حا٥بم بياف منو كالغرض ﴾يستبشركف ىم إذا دكنو من الذين ذكر

 كما ذلك من قلوهبم امشأٌزت كحده هللا ذيكر فإذا التوحيد يىدَّعوف فإهنم كالتعكيس
 كىكذا ﴾نفورا أدابرىم على كلوا كحده القرآف ُب ربك ذكرت كإذا﴿ تعأب قولو ُب

 كانطمست أبصارىم كأعتمت قلوهبم كأظلمت طبيعتهم كالتوت فطرهتم ا٫برفت
 يتقلبوف الغيوب عبلـ هبا كصفهم الٍب الصفة ىذه ٫بو على رأيناىم كقد بصائرىم،

ٌسوف! الشركاء خلف ٥بثان  الببلد ُب  يعانوف ا٢بياة، شجرة من مقطوع فرع أهنم ٰبي
 من ليجر كا بينهم يوقدكهنا فتنان  األحقاد ىذه رجع ا٤بسلمْب كيذيقوف األحقاد عذاب
 شفعائهم إٔب خلوا كإذا هللا بتوحيد قلوهبم تشمئز كا٤بغاٖب، السيطرة من مزيدان  كرائها

 بْب ابالختبلؼ مشعران  السورة من تقدـ ما أكثر كاف ك٤بٌا! يستبشركف ىم إذا
 من غمرىم ما على ابطلهم على مصمموف ا٤بشركْب كأبف كا٤بؤمنْب، ا٤بشركْب
 مواجهة ُب يقوؿ أف رسولو هللا أمر عنهم، كالتدبر اآلايت إغناء دكف ا٢بق حجج

 ٙبكم أنت كالشهادة الغيب عآب كاألرض السماكات فاطر اللهم قل﴿ ا٢باؿ ىذه
 ُب ا٢بق أبف ٥بم كإشعاران  ابلنذارة، ٥بم إعذاران  ﴾ٱبتلفوف فيو كانوا ما ُب عبادؾ بْب

 إٔب خبلفهم ُب ا٢بكم يفوض كأف متاركتهم هللا برسوؿ األجدر كأف مضاع، جانبهم
 ال إذ متجدد اختبلؼ أبنو تعريض مضارعان  فعبلن  ﴾ٱبتلفوف﴿ ا٣برب ككقوع هللا،
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 من قاـ إذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ككاف ابطلهم، عن األلداء ا٤بعاندين ارعواء ُب طماعية
 فاطر كإسرافيل كميكائيل جربائيل رب اللهم»3 الكلمات هبذه صبلتو افتتح الليل

 فيو كانوا ما ُب عبادؾ بْب ٙبكم أنت كالشهادة الغيب عآب كاألرض السماكات
 صراط إٔب تشاء من هتدم إنك إبذنك ا٢بق من فيو اختلف ٤با اىد٘ب ٱبتلفوف
 ُب ذىكرى  القبيحة، األعماؿ من أنواعان  ا٤بشركْب عن تعأب حكى ك٤بٌا. «مستقيم
 ٝبيعان  األرض ُب ما ملكوا لو أهنم3 أك٥با عقاهبم، عظم على هبا نبَّو أشياء كعيدىم

 من أنواع ٥بم ظهرت قد أنو3 كاثنيها. اآلخرة عذاب من بو الفتدكا معو كمثلو
 ﴾ٰبتسبوف يكونوا ٓب ما هللا من ٥بم كبدا﴿ حساهبم ُب تكن ٓب الدنيا ا٢بياة ُب العذاب
 سيئات ٥بم كبدا﴿ قولو كىو اكتسبوىا الٍب السيئات تلك آاثر ٥بم ظهرت3 كاثلثها

 ما عليهم كعاد مكرىم هبم نزؿ أم ﴾وفيستهزئ بو كانوا ما هبم كحاؽ كسبوا ما
 من ابإلنساف أحاط ما اللغة ُب كا٢بىيق ا١بوانب، كل من هبم كحاؽ بو استهزؤكا

 بو. فينزؿ يعملو مكر

 وإن كفرتم وحده اهلل دعي إذا بأنه ذلكم
  تؤمنوا به يشرك

 الكبير العلي هلل فالحكم

 من ضخمة قضية تعاِب - فرعوف آؿ مؤمن - ا٤بؤمن بسورة تسمى الٍب غافر سورة
 كالسورة فرعوف! معُب كىذا كالفساد كالعلو كالتكرب التجرب قضية كىي البشرية قضااي
 إسرائيل بِب بْب ،كاإلٲباف كالكفر كاإلسبلـ، كالشرؾ كالباطل، ا٢بق بْب ا٤بعركة ترسم

 موسى، كبْب كسىحرتو فرعوف بْب قبل من كانت كما اإلسبلـ أمة كبْب كسىحىرهتم
 ٝبعت الٍب فرعوف شخصية ىي كىا كا٤بسميات، كالصور األشكاؿ سول تتغّب ٓب

 كما ٛبامان  اليـو نراىا كالعلو كالفساد البطش كبْب كا٣بداع كالسحر الشرؾ بْب
 بو أنبأ الذم العذاب من فيو ىم ما إٔب ﴾ذلكم﴿بػ كاإلشارة الكرٙب، القرآف سطرىا

 إٔب فهل﴿ قو٥بم من بو عقب كما ﴾أنفسكم مقتكم من أكرب هللا ٤بقت ينادكف﴿ قولو
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 كإٲبانكم ابلوحدانية كفركم بسبب فيو أنتم الذم ذلكم أم ﴾سبيل من خركج
 كاستقرت صدقتم الشياطْب كذيكرت كأمثا٥با أمريكا ذيكرت إذا أم ابإلشراؾ
 ك٤بٌا. ُب ا٢بكم معو تشركوهنا كنتم الٍب لتلك ال العلي الكبّب هلل فا٢بكم ،نفوسكم

 ىو﴿ فقاؿ ا٤بشركْب على ا٢بجة إقامة يقرر ٗبا أردفها كحدانيتو دالئل تعأب ذكر
 خلقو، على هللا حجج ا٤بتضمنة القرآف آايت يريكم أنو كا٤بعُب ﴾آايتو يريكم الذم

 .التجدد على لداللتها ا٤بضارع ابلفعل اآلايت إراءة جانب ُب كجيء

 ساحر فقالوا كقاركف كىاماف فرعوف إٔب ،مبْب كسلطاف آبايتنا موسى أرسلنا كلقد﴿
 كاستحيوا معو آمنوا الذين أبناء اقتلوا قالوا عندان من اب٢بق جاءىم فلما ،كذاب
 ربو كليدع موسى أقتل ذرك٘ب فرعوف قاؿك ، ضبلؿ ُب إال الكافرين كيد كما نساءىم

 فرعوف مع قاركف ذًكري  ﴾الفساد األرض ُب يظهر أف أك دينكم يبدؿ أف أخاؼ إ٘ب
 يفده كٓب برسالة موسى كأعلمهم الناس أبصر نمً  كافك  األتباع أشهر لكونو كىاماف

، الثركات ألصحاب رمز كىو رب منهمااعتي ف  فرعوف كىامافتؤب ألنو شيئان  ذلك
 لعدـ القائلوف أهبم كإ٭با تعظيم خطاب فرعوف بو ٨باطب "اقتلوا" 3قو٥بم ُب الضمّبك 

 كىو ﴾كما كيد الكافرين إال ُب ضبلؿ﴿ بعده قولو ا٤بقصود ألف بعلمو الغرض تعلق
 ،كيدىم يكوف فكذلك مضاعان  كاف أمثا٥بم كيد أبف للفراعنة ا١بدد االعتبار ٧بل

 الرأم ىذا ك٠بي، زمنو ُب موسى كلد الذم فرعوف فعلو الذم القتل غّب القتل كىذا
الفتنة بْب ا٤بؤمنْب  ُب إلقاء الشبهات ُب دعوة موسى إليقاع تشاكركا ألهنم كيدان 

عليهم  فانقلب كيد اجملرمْب ،كيقتل بعضهم بعضان  على بعضهم حٌب يغّب بعضهم
 ألنو دكهنم قتلو األجدر أف فرأل ملكو كيهدـ عرشو سيثل   موسىكأحسَّ فرعوف أف 

 أم االستهزاء سبيل على ﴾ربو كليدع﴿ بقولو كأتبع ا٤بخرقة إٔب ٫با ٍب! لفتنتهم أقطع
 قالب ُب ا٣بيانة يريهم لقومو ذلك علل ٍب! مِب ٱبلصو حٌب لربو فليقل أقتلو أ٘ب

 بذكر أتبعو ٍب ﴾دينكم يبدؿ أف أخاؼ إ٘ب﴿ جدان  خطّب األمر أبف مؤكدان  النصح
 كأف﴿ ا٤بفتوحة ابلواك كقيرئ ﴾الفساد األرض ُب يظهر أف أك﴿ فقاؿ الدنيا فساد



969 
 

 الفاسدة لطريقتو ٤بخالفتو فسادان  الصبلح اللعْب ىفسمَّ  ﴾الفسادي  األرض ُب يىظهىر
 مع هللا بشرع التظاىر شأنو فإفٌ  ا٤بصلحْب، مع مفسد منافق كل شأف ىو كما

 آمنوا حْب لسحرتو قوؿ فرعوف إٔب ترل أال اب٤بؤمنْب، األذل كإ٢باؽ الكفر إضمار
 أراد تقرير حكم ا٢برابة ﴾أٝبعْب كألصلبنكم خبلؼ من كأرجلكم أيديكم ألقطعن﴿

 فسادا األرض ُب كيسعوف كرسولو هللا ٰباربوف الذين جزاء إ٭با﴿فيهم على حد قولو 
 ﴾األرض من ينفوا أك خبلؼ من كأرجلهم أيديهم تقطع أك يصلبوا أك يقتلوا أف
 !!!ا٤بؤمنْب ُب كجعلو أمثالو كُب فيو تقرر الذم ا٢بكم اللعْب بى فقلى 

 مؤمن آل فرعون

ظهرت آايت موسى عليو السبلـ اهندَّ ركن فرعوف كاضطربت معتقدات  ٤بٌا
أصحابو، فأثُب هللا على رجل مؤمن من آؿ فرعوف كتم إٲبانو كأسرٌه، ٍب أزاؿ 
الكتماف كأظهر كونو على دين موسى كشافىو فرعوف اب٢بق، فجعلو هللا تعأب ُب  

ٍب كعظ الرجل  سلطاف جائر،كتابو كأثبت ذكره ُب ا٤بصحف لكبلـ قالو أماـ 
كقٌررىم على من ىو الناصر ٥بم من  ٕبلوؿ النقم أنذرىمك كذكَّرىم ابلنعم ا٤بؤمن قومو 

ايقـو لكم ا٤بلك اليـو ظاىرين ُب األرض فمن ينصران من أبس هللا إف ﴿أبس هللا 
كعرَّضى اب٤بسرفْب ُب القتل كالكذابْب ُب ادعاء التوحيد كا٤ببطلْب الذين  ﴾جاءان

انتحلوا شرع هللا كقلبوا آايت هللا كاتبعوا ما تشابو منها إليقاع الفتنة بْب الناس 
مل الكتاب على غّب الوجو ا٤براد منو ك٢بم عن منهج التوحيد كإفساد عقائدى

حسبما يشتهونو من التأكيبلت الزائغة الٍب توافق أغراضهم الفاسدة ليفتنوا الناس 
الصحيحْب من حديث عائشة اهنع هللا يضر أف رسوؿ  عن دينهم ابلتشكيك كالتلبيس، كُب

إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأكلئك الذين ٠بى هللا »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
كقد نصح الرجل ا٤بؤمن لقومو كحٌذرىم أف ٰبل هبم مثل ما حل ابلذين  «فاحذركىم

ابلعذاب األخركم، ٍب نبَّههم إٔب  ٙبزبوا على أنبيائهم من األمم ا٤باضية، كخوفهم
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كلقد ﴿رسالة التوحيد الٍب جاء هبا يوسف ٍب بعث هبا موسى على فَبة من يوسف 
جاءكم يوسف من قبل ابلبينات فما زلتم ُب شك ٩با جاءكم بو حٌب إذا ىلك قلتم 

كظاىر ىذه  ﴾لن يبعث هللا من بعده رسوال كذلك يضل هللا من ىو مسرؼ مراتب
بعد تعبّب  -يوسف كاف رسوالن إٔب القبط فآمن على يديو ملك مصر اآلية أف 

كالتعبّب  -الرؤاي الٍب رىمىزت إٔب حرب دامت سبع سنْب، كًٌب اإلعداد ٥با سبع سنْب 
عنو اب٤بلك ُب القرآف دكف التعبّب بفرعوف ىو من دقائق إعجاز القرآف، كقد عرٌب 

ككاف كراءىم ملك أيخذ كل ﴿٤بوسى  ا٣بضر يدؿ عليو قوؿك  عنو ُب التوراة بفرعوف!
ال يشعر ك  الشخص يبصره ال ألنو الغائب عن كناية أك ٦باز كالوراء3 ﴾سفينة غصبا

 عنو متواراين  كاف إذا كقدامو الشيء أماـعلى  وراءال يطلقك ، كيغفل عن معرفتو بو
 أيخذ ملك أمامهم ككاف» كاف يقرأ3أنو  ابن عباس   الصحيحْب عنكما جاء ُب

ككانت ٩بلكة فرعوف تشمل ٝبيع الببلد كالعباد كالفرس  «غصبا صا٢بة سفينة كل
كالركماف الذين اٚبذىم فرعوف شركاء، كما تشمل اآلشوريْب كالكنعانيْب ا٤بعركفْب 

كيبدك أف العبلقة مع ا٥بيكسوس تتخذ أسلوب  -ابسم ا٥بيكسوس أك العمالقة 
حيح فبل ٧بيص من صرؼ اآلية كىذا ا٤بعُب ىو الص -الصراع السعودم اإليرا٘ب 

عن ظاىرىا إٔب كبلـ ا٤بؤرخْب كال عربة ٤با نقلو بعض أىل قصص القرآف عنهم، 
حكاية لرىيبهم ُب رسالة  ﴾حٌب إذا ىلك قلتم لن يبعث هللا من بعده رسوال﴿كقولو 

موسى مضمـو إٔب رىيبهم ُب رسالة يوسف، كىذا قوؿ جىرل منهم على عادة 
 ألىل اإًلصبلح كالفضل أف يعَبفوا بفضلهم بعد ا٤بوت تندمان ا٤بعاندين كا٤بقاكمْب

هتم من خّب كانوا يىدعوهنم إليو، كرسالة يوسف تتضمن إفراد هللا ُب على ما فا
مقاليد ا٢بكم  وكبذلك تتضح صورة التوحيد الٍب عيرفت قبل تولي ا٢بكم كالعبادة،

أثناء توليو ا٢بكم، ُب مصر، ٍب انتشرت بعد ذلك كاستقرت على نطاؽ كاسع ُب 
فلما مات ا٤بلك الصاّب ارتد الفراعنة من بعده كأخذكا يقاكموف داينة التوحيد ٩بثلة 
ُب ذرية يعقوب الٍب تكاثرت ُب مصر إلعادة الشرؾ الذم يقـو عليو حكم 
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الفراعنة...كىذا يكشف لنا سببان أصيبلن من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك 
تبلؼ العقيدة ينبغي أف يكوف ىو التفسّب األقول لذلك لبِب إسرائيل، إذ أف اخ

دة الٍب االضطهاد الفظيع، ذلك أف انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة ٰبطم القاع
  .يقـو عليها ملك الفراعنة

 كأمرت ريب من البينات جاء٘ب ٤با هللا دكف من تدعوف الذين أعبد أف هنيت إ٘ب قل﴿
 كا١ببلؿ العظمة صفات ا٤بتقدمة اآلايت ُب تعأب بٌْب  ٤بٌا ﴾العا٤بْب لرب أسلم أف

 ألنو معاند سواه ما ربوبية مدعي كأف كحده الرب سبحانو كأنو كالكماؿ كالعز
 صحتو، الطبائع ُب مركوز بوجو أحد فيها يشاركو ال الٍب أبفعالو متميز سبحانو
 عبادة عن ليصرفهم قوؿ أبلْب ا٤بشركْب على ذلك أكرد معرفتو؛ العقوؿ ُب كاضح

 ابلرباىْب ا٤بؤيدة البينات من جاءه ما ذلك ُب النهي كجو أف كبٌْب  األرابب،
 كتلك العقل، أدلة من رٌكب كما السمع أدلة من أكحى ٗبا القاطعة كاألدلة الساطعة
 كمنزه كالند كالضد كالنظّب الشريك عن منزه صمد كاحد فرد العآب إلو أف البينات

 كأفَّ  بو، إال تليق ال العبادة أبف يشهد العقل كصريح كالبنات، كالبنْب األكالد عن
 كبعد...العقل بديهة ُب مستنكر ا٤بعبودية ُب لو شركاء البشر كبعض الشيطاف جعل

 لرب أسلم أف كأمرت﴿ فقاؿ بو يتحلى ٗبا األمر أتبعو عنو يتخلى ٗبا تعأب أخرب أف
 نفوس ُب ا٤بهابة لَببية ا٤بتكلم ضمّب إٔب مضافان  الربوبية لوصف كالتعرض ﴾العا٤بْب
 أف إال يسعهم فما كسيدىم سيده جانب من ىو النهي ىذا أف ليعلموا هبم ا٤بعرَّض
 منصرؼ فبل غّبكم كرب ربكم أم العا٤بْب إٔب الرب إبضافة عززه كلذلك يطيعوه

 .كطاعتو عبادتو عن لكم

ٯبادلوف ُب آايت هللا بغّب سلطاف أاتىم كرب مقتا عند هللا كعند الذين آمنوا   الذين﴿
ا٤بعُب ميًقت جدا٥بم مىقتان شديدان،  ﴾كذلك يطبع هللا على كل قلب متكرب جبار

ضرب من التعجب  كُب الكبلـكا٤بقت كناية عن شدة العقاب على ذلك من هللا، 
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ككونو مقتان عند هللا ال ٰبصل عند الناس إال ٤بن أكٌب اإلٲباف فزيد ا٣برب كاالستعظاـ! 
أتييدان لظهوره عندىم، كُب ىذا تنويو اب٤بؤمنْب كثناء عليهم...كقد ابتدئت السورة 

ما ٯبادؿ ُب آايت هللا إال الذين كفركا ﴿إبظهار حقيقة األئمة ا٤بضلْب كبياف كفرىم 
كاتصل الكبلـ بعضو ببعض كامتد على الَبتيب  ﴾فبل يغررؾ تقلبهم ُب الببلد

إف الذين ٯبادلوف ُب آايت هللا بغّب سلطاف أاتىم إف ُب صدكرىم ﴿كالنسق إٔب قولو 
فنٌبو ُب ىذه اآلية على ما ٰبملهم على اجملادلة كىو الًكرب،  ﴾إال كرب ما ىم ببالغيو

كيكونوا ٙبت أمره كهنيو ألف النبوة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفلو أهنم آمنوا لزمهم أف يطيعوا الرسوؿ 
ٙبتها كل ميلك كرائسة كلكنهم ظنوا أهنم إف أطاعوه كاتبعوه نقصت أحوا٥بم فأعلم 

 اجملادلة ذـ كتكريرهللا تعأب أهنم ال يبلغوف االرتفاع الذم أٌملوه ألف هللا تعأب أذ٥بم، 
ايت الكونية كتصويرىم بناء ىذه اآلية تشّب إٔب جدا٥بم ُب اآلفإف  فيو اجملادؿ لتعدد

 ٖبالق استهزائهم عن كتنم   القرآف صريح ٚبالفالسماء كشكل األرض بصورة ىزيلة 
إًلفادة ٘بدد ٦بادلتهم كتكررىا كأهنم ال  ﴾ٯبادلوف﴿! كاختيار ا٤بضارع ُب األكواف

ضبل٥بم، ليىعلم ا٤بؤمن ينفكوف عنها كىذا كناية عن ذـ جدا٥بم الذم أكجب 
دخيلتهم فبل ينخدع هبم. أخرج ابن أيب حاًب بسند صحيح عنو قاؿ3 إف اليهود أتوا 

فقالوا3 إف الدجاؿ يكوف منا ُب آخر الزماف كيكوف من أمره ما يكوف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
وف ُب آايت هللا إف الذين ٯبادل﴿فعظموا أمره كقالوا3 يصنع كذا ككذا فأنزؿ هللا تعأب 

كالداعي ٥بم إٔب ا١بداؿ  ﴾بغّب سلطاف أاتىم إف ُب صدكرىم إال كرب ما ىم ببالغيو
ىو الكرب كا٢بسد كحب أال ٚبرج النبوة من بِب إسرائيل...ٍب بْبَّ مؤمن آؿ فرعوف 
ما بْب دعوة قومو كدعوتو من البوف ُب أٌف الواحدة شرؾ ككفر، كاألخرل دعوة إٔب 

زة هللا كغفرانو، ككٌضح العبلقة بْب الكفر كالشرؾ ُب كلمات جامعة اإلسناد إٔب ع
تدعونِب ﴿ألقاىا عن علم ككجهها على علم كقذؼ هبا ُب كجو ا١باىلية على علم 

كا٤بعُب ىنا  ﴾ألكفر ابهلل كأشرؾ بو ما ليس ٕب بو علم كأان أدعوكم إٔب العزيز الغفار
دينهم مع ما رأكا من حرصو على على التعجب يعِب أنو يعجب من دعوهتم إايه ل
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نصحهم كدعوهتم إٔب النجاة كما أاتىم بو من الدالئل على صحة دعوتو كبطبلف 
دعوهتم! أم تدعونِب للكفر ابهلل كإشراؾ ما ال أعلم مع هللا ُب اإل٥بية ما ليس ٕب بو 
علم أم ما ليس ٕب بصحتو دليل كحجة، كالكبلـ كناية عن كونو يعلم أهنا ليست 

. كييفٌوض مؤمن آؿ فرعوف أمره إٔب آ٥بة  بطريق الكناية بنفي البلـز عن نفي ا٤بلزـك
هللا كيكل األمر لو تعأب كيقرر من غّب شك أف ىؤالء الشركاء ليس ٥بم نصرة كال 

ال جـر أ٭با تدعونِب إليو ليس لو دعوة ُب الدنيا كال ﴿ ٪بدة ُب الدنيا كال ُب اآلخرة
إف تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم ﴿قولو تعأب  الكرٲبة يشاكل ىذه اآليةك  ﴾ُب اآلخرة

كإذا انتفت دعوة  ﴾كلو ٠بعوا ما استجابوا لكم كيـو القيامة يكفركف بشرككم
فقد ٙبقق إذف أف ا٤برجو للنجدة كاإلنعاـ ُب الدنيا كاآلخرة ىو الرٌب الذم  الشركاء

 منكا٤بتبوعْب  التابعْب بْب ٘برم الٍب ا٤بناظرات قصة تعأب ذكريدعوىم ىو إليو. ٍب 
كإذ يتحاجوف ُب النار فيقوؿ الضعفؤا للذين استكربكا إان كنا لكم ﴿ فقاؿ النار أىل

 هللا إف فيها كل إان استكربكا الذين قاؿر، تبعان فهل أنتم مغنوف عنا نصيبان من النا
كقد تكررت اآلايت كتكرر التكذيب هبا كتكرر كذلك إىبلؾ  ﴾العباد بْب حكم قد

ا٤بكذبْب، كُب اآلية تعريض إبنذارىم ابالنقراض كالزكاؿ كنزكؿ العذاب، كداللة إٔب 
أف عاقبتهم كعاقبة األمم الٍب عرفوىا...كالذين استكربكا3 ىم ا٤بستخلفوف، 

ص اإلنساف كالضعفاء3 من اتبع دينهم من األمم الٍب تنازلت عن أخص خصائ
حْب عطلت ما كىبها هللا من حرية اإلرادة كالتفكّب كاالعتقاد كجعلت نفسها تبعان 

كرد مرتْب  (الضعفؤا)كا٤ببلحظ أف لفظ للمستكربين كانساقت خلفهم كالدكاب! 
كإذ يتحاجوف ُب النار فيقوؿ ﴿ُب القرآف مرسومان على كاك، كذلك ُب سورة غافر 

فقاؿ الضعفؤا للذين ﴿كسورة إبراىيم  ﴾كنا لكم تبعان الضعفؤا للذين استكربكا إان  
كا٤براد من  ﴾استكربكا إان كنا لكم تبعان فهل أنتم مغنوف عنا من عذاب هللا من شيء

فقد كرد مرتْب ، أٌما ضعف البنية كا١بسم كهللا أعلم الضعف3 ضعف اإلرادة كالدين
كُب قولو سبحانو  ﴾كلو ذرية ضعفاء﴿كذلك ُب قولو تعأب  مرسومان على األلف
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إف هللا لعن ﴿كقد بٌْب تعأب حاؿ الفريقْب ُب سورة األحزاب  ﴾ليس على الضعفاء﴿
كأعد ٥بم سعّبا، خالدين فيها أبدا ال ٯبدكف كليا كال نصّبا، يـو تقلب  الكافرين

 -أم األتباع  - كجوىهم ُب النار يقولوف ايليتنا أطعنا هللا كأطعنا الرسوال، كقالوا
فأضلوان السبيبل، ربنا آهتم ضعفْب  - م ا٤بتبوعوفأ -ربنا إان أطعنا سادتنا ككرباءان 

 كانوا ما كلو التهديد ىذا ُب السبب كاف ك٤با ﴾من العذاب كالعنهم لعنا كبّبا
 الذين أيهااي ﴿ فقاؿ لو كالنتيجة ىو ما أتبعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أذل من يتعمدكنو

 ! األذل أبنواع آذكه إسرائيل بِب قومو من ﴾موسى آذكا كالذين تكونوا ال آمنوا
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  المبحث الثامن:
 المدخل
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 ودولة الخّداعة السنون
 إسرائيل

العراة على كقد عمل ا٢بفاة  للعآب إخراجو ًب الذم األـ ا٤بخطط يى دكلة إسرائيل
ما أ٠بوه  إلعبلف ٛبهيدان  ٢برب العا٤بيةاب٤بسجد األقصى كإيقاد ا إشغاؿ ا٤بسلمْب

 إثيوبيا أحراش إٔب سيبّباي جليد من أتباعهم استنفار من كٛبكنوا !بدكلة إسرائيل
 لتتحوؿ كفق نبوءة كضعوىا ٥بم زعمهم حسب على ا٤بوعودة األرض إٔب كسوقهم

 كالرسالة لعلوجل العقائدم التارٱبي كا٥بدؼ الغاية ىي كلتصبح أفكارىم مصدر إٔب
كاألصح أف ييطلق عليها ! كلو اترٱبهم حركة ك٧بور جيوشهم ٙبملها الٍب ا٤بقدسة

الٍب ضرب ا٢بفاة العراة فيها بركاقهم كنصبوا حبائلهم كأعملوا  (دكلة الشركاء)
مكايدىم ك٨باتلهم، كاضطرب حبل اإلسبلـ كمرج عهده كماج أىلو، كظن 

ز ا٤بسلموف أف بِب إسرائيل ىم ىؤالء األخبلط من ا٣بزر كالفبلشا كاألشكنا
، انسْب ومية ُب فلسطْبيشكلوف أكثر من سبعْب ق ٩بنكالسفاردٙب كالدك٭بة كغّبىم 

رأس الكفر من ىاىنا من حيث يطلع »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٢ببيب األعظمقوؿ  ساىْب عنأك 
 العبلقات بْب بِب إسرائيل كأتباعهممهندس  الشيطافك يعِب ا٤بشرؽ.  «قرف الشيطاف

كاالحتناؾ3  ﴾ألحتنكن ذريتو إال قليبل﴿ الكفر كالشرؾ كىو القائل سنَّ  من أكؿىو ك 
ـى ُب حىنىك الدابة لّبكبها كيسٌّبىا، فهو ٛبثيل ١بلب ذرية آدـ  كضع الراكب اللجا
إٔب مراده من اإلشراؾ ابهلل كاإلفساد كاإلغواء بتسيّب الدابة على ما يريد راكبها. 

 امضأم  ﴾قاؿ اذىب﴿غواية الزماـ كتشاء إرادة هللا أف يطلق لرسوؿ الشر كال
 سوء جرٌه ما بذكر كعقبو إليو األمر كتفويض التخلية كا٤بقصود اخَبتو الذم لشأنك
منهم فإف جهنم جزاؤكم جزاء  فمن تبعك﴿ قولو ُبمن جزائو كجزاء أتباعو  اختياره
 فاستخً  معناه قاؿ ابن عطية3 ﴾من استطعت منهم بصوتك كاستفزز ،موفورا
 ُب تقع حٌب خدعك إذا كذا ُب فبلف استفز٘ب تقوؿ إرادتك، ُب يقع حٌب كاخدع
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. منو أراده فيما كأكقعو فخدعو استخفو إذا استفزه يقاؿكقاؿ األلوسي3  أراده. أمر
 ككثرة األعوافاب٤بلك كالرايسة كالثركة كا١باه األٌز كالتهييج كاإلغراء  االستفزاز3ك  اىػ.

ُب الًفرؽ كاألحزاب ا٤بصطنعة ابلوساكس كالتسويبلت،  كيتضمن ذلك إيقاع األتباع
الفًب تهييج ية لئل الغواية اإلعبلمكساتوصيف  الكبلـ صيغ نظمو ُب صورةك 

كإاثرة الغرائز  كاالستيبلء على القلوب كا٤بشاعر كغسيل األدمغة كالعقوؿ كا٢بركب
، يستخدـ فيها إبليس جنوده كاستنفار الشهوات كبث الفوضى ُب العبلقات

الستدراج البشرية للفخاخ ا٤بنصوبة كا٤بكائد ا٤بدبرة! يعدىم ابلغلبة كٲبنيهم ابلثراء 
 تقدر ما كل عليهم أٝبع أم ﴾كأجلب عليهم ٖبيلك كرجلك﴿كيقودىم إٔب ا٢برب 

كما  كاإلنس ا١بن من كرجالة خيل لو إبليسك ، مكايدؾ كعدتك كعتادؾ من عليو
 كإ٭با رجالة كال خيل للشيطاف ليس3 آخركف كقاؿ ،كقتادة ك٦باىد عباس ابن قاؿ
 ماشيان  كبعضهم راكبان  بعضهم لكوف مبلحظة غّب من كاألتباع األعواف عن كناية ٮبا

 على لتسلطو ٛبثيبلن  كرجلو ٖبيلو جبلبوكإ بصوتو استفزازه يكوف أف بعضهم كجوز
 أماكنهم من يزعجهم صواتن  هبم فصوت قـو على كقع مغواران  فكأف يغويو من

 الكبلـ ُب يكوف أف كمراده استأصلهم حٌب كرجالة خيالة من ٔبنده عليهم كأجلب
قالو  ،تغفل فبل ا٤بفردات ُب كناية أك ٦باز اعتبار فيها يضر كال ٛبثيلية استعارة

 على كمقدرتو قوتو صرؼ ٢باؿ ٛبثيل كىو األلوسي. كقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3
 من اتبعك ٤بن أٝبع3 كا٤بعُبكرجالتو... فرسانو ٯبمع ا١بيش قائد ٕباؿ اإلضبلؿ

 بتزيْب الوسوسة كسائل فجعلت ،إلضبل٥بم كالوسوسة الفتنة كسائل آدـ ذرية
 كحاؿ الشيطاف حاؿ ٛبثيل فهذا ا١بيش أصناؼ كاختبلؼ ا٤بصاّب كتفظيع ا٤بفاسد
كشاركهم ﴿ كرجالة فرساف من عظيم ٔبيش قومان  يغزك من ٕباؿ آدـ ذرية من متبعيو

 سواء ا٤باؿ ُب قبيح تصرؼ كل عن عبارة األمواؿ ُب ا٤بشاركةك  ﴾ُب األمواؿ كاألكالد
 الراب فيو كيدخل حقو غّب ُب كضعو أك حقو غّب من أخذه بسبب ذلك كاف

 إٔب فبدعوهتم األكالد ُب ا٤بشاركة كأماكٙبرٙب البحّبة كأخواهتا، الفاسدة  كا٤بعامبلت
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كذلك ُب األتباع  ان كٰبتمل أف يكوف األكالد ٦باز  .كالقتاؿ القتلك  كالفواحش الزان
 كإذ ،اإلسبلـ صبغة غّبكصبغهم  كالنصرانية كاليهودية الباطلة األدايف ُب بَبغيبهم

 ا٤بعجز الكبلـ ٤بعا٘ب توفّبان  إايٮبا اآلية ٙبميل صح متنافيْب غّب االحتماالف كاف قد
 قاؿ اإلماـ القرطيب3 ركم عن ٦باىد .هإٯباز  مقاصد منك  خصائص القرآفمن  كىذا
 رسوؿ اي3 قلت «مغربْب فيكم إف» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ 3قالت عائشة حديث من
 نوادر ُب ا٢بكيم الَبمذم ركاه «ا١بن فيهم يشَبؾ الذين» 3قاؿ ا٤بغربوف؟ كما هللا

 الَبمذم قاؿ. غريب عرؽ فيهم دخل ألنو مغربْب ٠بوا3 ا٥بركم قاؿ ،األصوؿ
 فيهم يتزكج من فمنهم كاالختبلط األمور ُب آدـ اببن مساماة فللجن3 ا٢بكيم
أبموا٥بم  ا٤بتبوعوف فخر ٤بٌاك . اىػ. ا١بن من أبويها أحد سبأ ملكة بلقيس ككانت

كاستنصركا بشركائهم؛ أعلمهم تعأب أف ذلك ال غناء لو عنهم كال مدفع بسببو فقاؿ 
عنهم أموا٥بم كال أكالدىم من هللا شيئا أكلئك أصحاب النار ىم فيها  لن تغِب﴿

 كمنها الوعود ا٤بغرية ا٣بٌداعة كإبليس مأذكف لو ُب استخداـ كسائلو كلها ﴾خالدكف
 شفاعة من الكاذبة ا٤بواعيد عدىمأم  ﴾دىم كما يعدىم الشيطاف إال غركراكعً ﴿

من  ٥بم يتم ال ٗبا همنًٌ مى ا٤ببلئكة كالنبيْب ك كشفاعة كضماف النصر على األعداء  اآل٥بة
 كنفرىم الباطل كالعمل الباطل االعتقاد ُب كرغبهمال يبعثوف إذا ماتوا كأهنم ا٣بلود 

كاآلية تصف ُب عمومها شراكة  ،النفوس ُب مشاركة ىذهك ا٢بق  االعتقاد عن
إعبلمية اقتصادية سياسية عسكرية...تقـو بْب إبليس كأتباعو تتلخص ُب عقدية 

االستفزاز ٓب يرد ُب ك ميثاؽ يضم شعوب األمم ا٤بتحدة كٰبكم األرض من خبللو! 
اب٤بلك كإغراؤىم بِب إسرائيل  استزالؿ مضمونوك  ُب سورة بِب إسرائيلالقرآف سول 

كاستدراجهم إٔب تنظيم أك حزب أبسلوب خبيث  غّبىماالستخفاؼ بك ، كالرايسة
معارؾ جوفاء يقـو هبا ا٢بلفاء! كىذه طريقة إبليس...كتسل طي  كأكحيل ماكرة 

 ﴾إ٭با سلطانو على الذين يتولونو كالذين ىم بو مشركوف﴿إبليس أشارت إليو اآلية 
ما ييسمى  نشاءع ا٢بفاة العراة الذين قاموا إبكقد تربَّع إبليس على عرش ا٢بكم م
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بدكلة إسرائيل بعد االنقبلب على الطبقات ا٢باكمة كا٤برجعيات الدينية 
، كتبديلها بعائبلت لقيطة ميدٌجنة ليس ٥با مطامع  كاالجتماعية ُب فارس كالرـك
سلطوية، كال تنشط إال للملذات ا٢بسية الٍب كفرىا ٥با أسيادىا ا٢بفاة العراة، بينما 

بشكل متميز تغطيها كسائل اإلعبلـ كتسلط عليها الشعوب تتابع مسرحية ٧ببوكة 
الضوء، كتظل الشعوب اتئهة ُب حالة سكر مزمنة ٙبت منظومة عا٤بية جديدة تتفق 
األرض كلها على مرجعية سياسية كاقتصادية كاحدة مستنسخة ُب ٝبيع الدكؿ! 

لى كٛبٌكن ا٢بفاة العراة من خبلؿ شراكة عقدية بينهم كبْب الشيطاف من السيطرة ع
الفرس كالرـك عرب ا١باليات ا٤بتهٌودة ذات األصوؿ ا٣بزرية كغّبىا كالٍب انتظمت ُب 

 خدـكاالجتماعي غطاء ٥با لتمنظمات ك٧بافل ماسونية كاٚبذت من العمل الفكرم 
مضطهدة ُب ىذه ا١باليات  بعد أف كانتكىي ٙبسب أهنا ٚبدـ نفسها أسيادىا 

ب أعما٥با التخريبية ا٤بتمثلة ُب االستحواذ على أكركبة من ًقبىل ا٤بلوؾ كاألابطرة بسب
الثركات ك٩بارسة االحتكار كإغراؽ اجملتمعات ُب الديوف الربوية، كظهرت ا٢بركة 
الفكرية الداعية إٔب ٙبرر الشعوب من سطوة اإلقطاعيْب كإٔب إهناء حالة الطبقية 

على فكرة  كا٤بلك الفردم كحالة التسلط الكنسي، كأصبح ىناؾ نظاـ عا٤بي قائم
ا١بمهورايت أك ا٤بلكيات الرب٤بانية الٍب يسود فيها ا٤بلوؾ كال ٰبكموف! كىذه الفكرة 
طبقت عمليان إابف الثورة الفرنسية حيث أطيح ابلنظاـ ا٤بلكي كاستبدؿ ابلنظاـ 
ا١بمهورم، كًب استنساخ ىذه التجربة ُب العديد من الدكؿ كٛبت اإلطاحة 

...كىذا  ا٤بلوؾ كأصبح ا١بنس البشرم أسرة كاحدةحيث اختفى  اب٤بلكيات تباعان 
اللة ا٢بديث كلو نتيجة إلشراؾ قاـ بْب الشيطاف كبْب ا٢بفاة العراة! كال ٚبفى د

 تسعة كهبا الشيطاف قرف يطلع ىنالك من»3 أٞبد مسند ُبد ا٤بتقدـ عن أرض ٪ب
 تسعة كبو الشيطاف قرف يطلع ىنالك من إف»3 لطربا٘بكُب لفظ ل «الشر أعشار
كقد بلغ بنو إسرائيل العلو الكبّب بعد قياـ النظاـ  «العضاؿ الداء كبو الكفر أعشار

الدكٕب من خبلؿ إنشاء حكومة كاحدة ٙبكم العآب، كتقـو على مؤسسات عمبلقة 
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تغطي ٝبيع ٦باالت ا٢بياة السياسية كاالقتصادية كاألمنية كالقضائية كالصحية 
ة كيتفرع عن ىذه ا٤بؤسسات فركع ُب كل دكلة تتبع كالتعليمية كالثقافية كاإلعبلمي

ا٤بؤسسات األـٌ كٛبارس نشاطها منضبطة بقوانْب اتبعة ٤بيثاؽ األمم ا٤بتحدة! ال 
ٚبرج عنو أم دكلة من الدكؿ! فهناؾ مركز، كىناؾ فركع، كالفركع تتبع النظاـ 

ب، ا٤بفركض من ا٤بركز مع اختبلفات طفيفة حسب طبيعة الدكؿ كعقلية الشعو 
لكن ا٣بطوط العريضة تبقى اثبتة فبل ٲبكن أف تتمرد دكلة على النظاـ العا٤بي أك 
ترفض التعامل ابلعملة الورقية أك ا٤بنهج التعليمي العا٤بي...كىكذا فرض النظاـ 
العا٤بي ٭بوذجو السياسي كاالقتصادم كاألمِب كاإلعبلمي كالَببوم على ٝبيع الدكؿ 

ان أك كرىان، كصار من الصعوبة على أم فرد أف كا٬برطت فيو ٝبيع الشعوب طوع
يعيش خارج إطاره، كلضماف استمرار ىذا النظاـ كضماف خضوع الشعوب لو، 
كضع الفراعنة لشركائهم شكبلن جديدان النتقاؿ السلطة عرب دٲبقراطية ٙبوؿ دكف ثورة 

ك الشعب الذم أكٮبوه أبنو ىو من ٰبكم! كال ٲبكن أف يثور اإلنساف على نفسو أ
على من اختاره ليمثلو، كلو اثر فإنو سيصٌب جاـ غضبو على حكومتو، كحينها 
تتدخل الشياطْب لتليب لو رغباتو كٙبل الرب٤باف كتعيد انتخاابت جديدة يتم من 

 الٍب الشيوعية أنشؤكا قد كانوا ا٤بقابل كُب ،أخرل للحفاة العراةمرة خبل٥با تعبيده 
كصار العقل  ا٣باصة كا٤بًلكية كاألسرة كاألخبلؽ كا٤ببادئ كالدين اإلنساف ىىدمت

 أيخذ كل سفينة غصبان  كالشيوعية شريعة فرعونية إذ كاف -كحده ىو قانوف الناس 
ذركة الربوبية ُب ٩بلكة عظمى ٥با  تسٌنموا كبذلك -كالغصب منشؤه التكرب كالَبفع 

معا٤بها الواضحة...كا٤بؤمن ليس ُب حاجة إٔب أدلة كشواىد أكثر من الدالالت 
صلى هللا الٍب ٞبلتها آايت القرآف الكرٙب كاألحاديث ا٤بتواترة الصحاح. كقد أخرب 

عن فتح جزيرة العرب كىي مىعقل قرف الشيطاف كرأس الكفر  عليو كآلو كسلم
إبيهاـ ا٤بسلمْب أف الدكلة  الرقعةإسرائيل الذين عملوا على تغيّب ىذه  كموطن بِب

العربية ىي الٍب تدير القول الدكلية، ُب الوقت الذم سعوا إٔب قتل كتشريد من 
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للمتهٌودين الذين  5211عارضهم من أبناء ملتهم عرب مذابح ا٥بولوكوست سنة 
ككذلك ﴿كما أشارت اآلية   الدكلة كرفضوا ا٥بجرة إٔب فلسطْباعَبضوا على تلك 

 كلفظ ﴾زين لكثّب من ا٤بشركْب قتل أكالدىم شركاؤىم لّبدكىم كليلبسوا عليهم دينهم
ركاكة ضعف اإلدراؾ ك 3 الشبو ككجو ،األتباع ُب استعارة أك كناية مستعمل األكالد
 ا٤بعهود البليغ التزيْب ذلك مثلكمعُب اآلية أف شياطْب ا١بن  ابلشركاء كا٤براد العقل!

فعلوه مع فرانز  الذم، كىذا أتباعهمقتل  بِب إسرائيل  منزينوا لكثّب الشياطْب من
االنقبلب على قبل ذلك ك  ،كغّبىم فرديناند كىتلر كجوف كنيدم كإسحاؽ رابْب
لكية ا٢باكمة ُب فارس كالر 

ى
كا٢بركب، ـك كتصفيتها عرب الثورات السبلالت ا٤ب

  !كإاثرة ا٢بركب العا٤بية ا٤بتكررةكأفعا٥بم أدت إٔب هتييج الفًب 

 طلبوا ٧باكرات من أبيهم كبْب يوسف إخوة بْب دار ما سورة يوسف لنا حكت لقد
 انظر كل لدنوٌ  ةمئن كانوا٤با  ك أخيهم... اصطحاب ُب ٥بم أيذف أف منو خبل٥با

كقاؿ اي بِب ال تدخلوا من ابب كاحد كادخلوا ﴿ أكصاىم ابلتفرؽ طامح كل موحكط
 ال أنو وكصيت تضاعيف ُبذكر فعلم أف ُب عقبو استخبلؼ  ٍب ﴾متفرقة من أبواب

 تعأب كىذا نظّب قولو ﴾كما أغِب عنكم من هللا من شيء﴿ شيئان  هللا من عنهم غِبي
كييشاكل ىذه اآلية الكرٲبة  ﴾كاتقوا يوما ال ٘بزم نفس عن نفس شيئا﴿ لبِب إسرائيل

قريش اشَبكا أنفسكم ال أغِب عنكم  اي معشر»3 قولو صلوات هللا كتسليماتو عليو
 ُب موضع اإلنذار ٤بضموف ﴾كما أغِب عنكم من هللا من شيء﴿كٝبلة  «من هللا شيئا

على عليو السبلـ  ٍب نٌبو ﴾إف ا٢بكم إال هلل﴿ الكلمة الٍب عليها مدار الكتب اإل٥بية
 كما مقدكر كل على القادر نوفإ عداه عما معرضان  االعتماد على هللا تعأب كحده

عليو ﴿ فقاؿ االعتبار درجة عن ساقط معدـك بل ذاتو حد ُب ٧بض عاجز عداه
أنفذكا كصيتو ُب  كقد أفاد النظم ا١بليل أهنم ﴾توكلت كعليو فليتوكل ا٤بتوكلوف

ك٤با ﴿كذلك قولو كما أفاده نفي اإلغناء خالفوا كصيتو ُب استخبلفهم   ٍبدخو٥بم 
إال حاجة ُب  عنهم من هللا من شيء ما كاف يغِبدخلوا من حيث أمرىم أبوىم 
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ك٤با دخلوا من حيث أمرىم أبوىم  كُب الكبلـ حذؼ تقديره3 ﴾نفس يعقوب قضاىا
ما كاف يغِب عنهم من هللا من كارتكبوا اإلشراؾ خلفوا استي  ٤با مأهن إالٓب ٲبسهم سوء 

كا٢باجة ، قضاىا يعقوب نفس ُب حاجة لكن3 هتقدير  منقطع كاالستثناء ،شيء
حيث نصح ألبنائو كٓب يدخر عنهم  ة التوحيد الٍب أنفذىاكلمىي   ُب نفسوالٍب 

 أسداه ما كأف كالتدبّب ابلعلمعليو  ٍب أثُب ا٢بق ٥بم إال أبلغو إليهمشيئان يظنو انفعان 
كإنو لذك علم ٤با ﴿ النبوءة علم من كىو هللا آاته الذم العلم من ىو ٥بم النصح من

إف ا٢بكم إال هلل عليو توكلت كعليو فليتوكل ﴿كا١بملة معَبضة بْب ٝبلة  ﴾علمناه
أم أف أكثر الناس ُب جهالة  ﴾كلكن أكثر الناس ال يعلموف﴿كبْب ٝبلة  ﴾ا٤بتوكلوف

عن كضع ىاتو ا٢بقائق موضعها. كقد نفى ا٤بؤب عز كجل عنهم العلم النتفاء 
يعلموف ظاىران من ﴿ضاؼ العلم إليهم العمل كلذلك صٌّبىم هللا ٗبنزلة األنعاـ! ٍب أ

 التنزيل ُب كقع ما عامة القبيل ىذا كمن ﴾ا٢بياة الدنيا كىم عن اآلخرة ىم غافلوف
فأعرض عمن تؤب عن ذكران كٓب يرد إال ا٢بياة الدنيا، ذلك ﴿سبحانو  قولو من

كإ٭با نفى العلم عنهم  ﴾كلكن ا٤بنافقْب ال يعلموف﴿ عز كجل ولوكق ﴾مبلغهم من العلم
 ا كاستغراقهم ُب استيفاء شهواهتاتنبيهان على تقليدىم آابءىم كاغَبارىم ابلدني

كإذا قيل ٥بم تعالوا ﴿العمل كشقاقهم كاستكبارىم عن قبوؿ ا٢بق ألف العلم يقتضي 
إٔب ما أنزؿ هللا كإٔب الرسوؿ قالوا حسبنا ما كجدان عليو آابءان أكلو كاف آابؤىم ال 

كعرٌب عن انتفاء علمهم ابنتفاء علم آابئهم نظران ٤بشاهبتهم  ﴾موف شيئا كال يهتدكفيعل
 .عن قبوؿ األدلة كا٢بجج كالرباىْبُب العناد كا٤بكابرة، كبيعد طباعهم 

 كتزىق الدنيا ا٢بياة ُب هبا ليعذهبم هللا يريد إ٭با أكالدىم كال أموا٥بم تعجبك فبل﴿    
 على تفريعكالكبلـ  أمتو بو كا٤بقصود ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب ا٣بطاب ﴾كافركف كىم أنفسهم

 ا٢بياة متاع من فيو ا٤بنافقْب ىؤالء بعض يركف ما أف ا٤بسلمْب إبعبلـ حا٥بم مذمة
 شيئان  انلوا قد ا٤بنافقْب ٰبسبوا كأف ا٤بؤمنْب إعجاب ٧بل يكوف أف ينبغي ال الدنيا

، كقد كرد ٫بو ىذه اآلية الدنيا ُب عذاهبم ُب سبب ذلك أف ببياف العاجل ا٢بظ من
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 عن كا٢بّبة الفتنة نفي ُب إببلغان  عليو اشتملت الذم للمعُب أتكيدان ُب السورة 
 كتزىق الدنيا ُب هبا يعذهبم أف هللا يريد إ٭با كأكالدىم أموا٥بم تعجبك كال﴿ الناس

 ىذه أف3 أحدىا 3أبمور السابقة خالفت اآلية ىذه كلكن ﴾كافركف كىم أنفسهم
 أف ىنا التفريع عدـ كمناسبة ابلفاء عطفت كاألخرل ابلواك أك٥با ُب العطف جاء
 مناسبة بينهما كلكن عليها ا٤بعطوؼ ا١بملة معُب على مفرعان  ليس ىذه اآلية معُب
 حرؼ إعادة بدكف األمواؿ على األكالد فيها عطف اآلية ىذه أف3 اثنيها .فقط

 اآلية ُب األكالد ذكر أف ذلك ككجو النافية "ال" أعيدت السالفة اآلية كُب النفي،
 كاف فلما هبا ينتفعوا ٓب إذ أموا٥بم ذـ مقاـ ا٤بقاـ إذ كاالستطراد التكملة جملرد السالفة

 ٖببلؼ عطفو ُب النفي حرؼ فأعيد ا٤بستقل ابألمر شبيهان  كاف تكملة األكالد ذكر
3 اثلثها .ا٤بسلمْب نظر ُب ٙبقّبٮبا مقصود معان  كأكالدىم أموا٥بم فإف اآلية ىذه مقاـ
 السالفة اآلية كُب الـ، دكف أف إبظهار "يعذهبم أف هللا يريد إ٭با" قولو ىنا جاء أنو
 ا١بر حرؼ كحذؼ، بعدىا "أف" كحذؼ التعليل الـ بذكر "ليعذهبم هللا يريد إ٭با"

 كمن ،كثّب البلـ بعد "أف" كتقدير البلـ بعد أف قدرت كىنالك كثّب "أف" مع
 ُب" اآلية ىذه ُب جاء أنو3 رابعها. تفنن كىو اللفظ ُب االختبلؼ التأكيد ٧باسن
 ذكرت السالفة اآلية أف ذلك كنكتة "الدنيا ا٢بياة ُب" السالفة اآلية ُب كجاء "الدنيا
 أموا٥بم حالة ذكرت كىنا ا٢بياة ذكر إٔب حاجة تكن فلم حياهتم ُب أموا٥بم حالة
 أخرل حياة إٔب صاركا فقد "أبدا مات منهم أحد على تصل كال" لقولو ٩باهتم بعد

 صاحب التحرير كالتنوير.. قالو حديثان  كأصبحت الدنيا حياهتم كانقطعت

 ﴾ما كنت لديهم إذ أٝبعوا أمرىم كىم ٲبكركفذلك من أنباء الغيب نوحيو إليك ك ﴿
 ٞبلتو من البلغاء يعجز قصان  قصصناه الذم الرتبة العإب النبأ إٔب بذلك إلشارةا

 ٢باؿ تصويران  ا٤بضارع بصيغة كعرب، عظيم شأف ٥با الٍب من أخبار الغيب كركاتو
 مكر من هللا قصو الو ما يريد ٩ب يكشف معو يزاؿ ال أنو إٔب كإشارة الشريف اإلٰباء

 فيشمل صةُب ىذه الق ا٤بكر ملضمّب عائد إٔب كل من صدر منهاإذ إسرائيل  بِب
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 ا١بب غيابة ُب إخفاء ميعىلم التوحيد من بو ٮبوا ما على عزمواالذين إخوة يوسف 
كلبسوه التوحيد حقيقة  أخفواالذين  كأعقاهبم بو كيبغوف لو الغوائل ٲبكركف كىم

من هللا  اإلٰباء ىذا كافك٤با  كقلبوا اآلايت كحرفوا النصوص،  ابلشرؾ كبدلوه تبديبلن 
أخرب عن ٍب  أموا٥بمكقلع شبهة الطمع ُب  إٲباهنم من اإلايسٗبكاف سبب عنو 

كما يؤمن أكثرىم ﴿فقاؿ  تلٌبسهم ابلشرؾأتبعو ببياف ك تعاميهم عن األدلة ُب الدنيا 
 ُب نزلتأقواالن عديدة منها3 أهنا  كذكر اإلماـ القرطيب ﴾ابهلل إال كىم مشركوف

 ذكره بقلبو، كافر كىو إال ابللساف أم ابهلل أكثرىم يؤمن كما 3ا٤بعُبك  ا٤بنافقْب
ُب ك . كتاب أىل أهنم 3أيضان  عن ا٢بسنحكى ابن األنبارم . ك ا٢بسن عن ا٤باكردم

، كا٤بقصود تشنيع حا٥بم كىذا من اإلٲباف كاتباع اإلسبلـإبطاؿ ٤با يزعمونو من  اآلية
قبيل أتكيد الشيء ٗبا يشبو ضده على كجو التهكم فإٲباهنم ابهلل كالعدـ ألهنم ال 

 . تشريكهم معو غّبهد هللا إال ُب يؤمنوف بوجو 

على كجو السخرية أف هللا تعأب أمرىم ابلفحشاء  زعموا٤بٌا  ﴾قل أمر ريب ابلقسط﴿
 الذم ا٢بق الدين مقومات ٝباع فيو ٗبا استطراداين  استئنافان  استأنف ،إلشراؾابأم 

 بو هللا أيمر أف شأنو ما يعلموا أبفجهلهم  بنقيض ٥بم تعليمان  القسط معُب ٯبمعو
 اأركاهنها ك شركطإبيقاع الصبلة مستجمعة ل ٍب أعقبو ابألمر، كىو توحيده تعأب

 كإقامة الوجوه ﴾كأقيموا كجوىكم عند كل مسجد﴿ فقاؿ عدـ اإلشراؾ بوكأك٥با 
 تبعية استعارة الكبلـُب ك كاستقباح النفاؽ  ا١بمع بْب الشرؾ كالصبلة متناعتتضمن ا
 ٍب ابلقائم لو تشبيهان  قوٙب فهو اعوجاجو إبزالة العود بتقوٙب األركاف تعديل أبف شٌبو

 ا٤بعا٘ب لتسوية فيها حقيقة صارت الٍب األجساـ تسوية من اإلقامة تاستعّب 
عند التوجو إٔب  كا٤بعُب أقيموا كجوىكم، حقها ىو ما على الصبلة شرط كتعديل

 هللا يعلم ٗبا للمؤمنْب تظاىركاكت نافقواتشركوا معو غّبه كال تهللا ُب الصبلة أبف ال 
٘بيء »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأخرج اإلماـ أٞبد عن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا . خبلفو ممنك

األعماؿ يـو القيامة فتجيء الصبلة فتقوؿ3 اي رب أان الصبلة، فيقوؿ3 إنك على 
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يء خّب، فتجيء الصدقة فتقوؿ3 اي رب أان الصدقة، فيقوؿ3 إنك على خّب، ٍب ٯب
الصياـ فيقوؿ3 أم اي رب أان الصياـ، فيقوؿ3 إنك على خّب، ٍب ٘بيء األعماؿ 
على ذلك فيقوؿ هللا عز كجل3 إنك على خّب، ٍب ٯبيء اإلسبلـ فيقوؿ3 اي رب 
أنت السبلـ كأان اإلسبلـ، فيقوؿ هللا عز كجل3 إنك على خّب، بك اليـو آخذ، 

يبتغ غّب اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كمن ﴿كبك أعطي، فقاؿ هللا عز كجل ُب كتابو 
 .«﴾كىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين

اعلم أنو تعأب ٤با ذكر ما عليو الكفار  ﴾فبل تطع ا٤بكذبْب، كدكا لو تدىن فيدىنوف﴿
ُب أمر الرسوؿ كنسبتو إٔب ا١بنوف مع الذم أنعم هللا بو عليو من الكماؿ ُب أمر 

دد مع قومو كقوَّل قلبو بذلك مع قلة عدد الدين كا٣بلق، أتبعو ٗبا يدعوه إٔب التش
أصحابو ككثرة أعدائو، كىذا النهي من هللا هتييج كإ٥باب للتصميم على معاصاهتم 
كالتشدد ُب ٨بالفتهم، كاآلايت كإف نزلت ُب كفار قريش إال أف سبب النزكؿ ال 
 يصلح ٨بصصان فإف العربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص السبب، كىذه السورة من أكائل

نسجوا شبكتهم  نكة كمواجهة ٤بما نزؿ، كىي ٙبمل اإلسبلـ كلو ُب حنيفية كمتار 
ا٢بريرية على األرض، إضبلؿ عن طريق هللا، إما ابإلغراء كإما ابلقوة، كإذا فشلت 
القوة أماـ عصبة ا٢بق فهناؾ عركض لبللتقاء ُب منتصف الطريق كالتهادف عن 

يعتصم ابهلل فقد ىيدم إٔب اإلسبلـ، كمن  تراض، من داىن األفعى ٘برٌع ٠بيٌها، كمن
كاف كباسط كفيو إٔب ا٤باء ليبلغ فاه كما ىو ببالغو، ف بعدكه كتوكل عليو  استعا

كقاؿ موسى اي قـو إف كنتم آمنتم ابهلل فعليو توكلوا ﴿ككبلـ هللا يغِب عن كبلـ خلقو 
أم3 فعليو اعتمدكا ُب نصركم كىذا يستلـز متاركة ا٤بشركْب،  ﴾إف كنتم مسلمْب

3 اإلسبلـ فمقاـ كاإلحساف، كاإلٲباف اإلسبلـ معُب إٔب اإلرشاد ُب آية أكضح كىذه
 كىذه. ابلقلب ا٢بق شهود3 اإلحساف كمقاـ التصديق،3 اإلٲباف كمقاـ االنقياد،
 ا٤بضلْب األئمة كجهاد الدين اتباع ُب هبا االعتداد ُب متبلزمة الثبلثة األصوؿ
 األركاح كتبلـز لتبلزمها ا١بمع فلـز اآلخر بدكف كاحد يصح كال ا٤ببطلْب، كالفراعنة
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 على التوكل تقدٙب كُب. هبا إال ٥با كماؿ ال كما فيها إال ٥با كجود ال إذ لؤلجساد
 حقو الداعي أبف تلويح ﴾على هللا توكلنا ربنا ال ٘بعلنا فتنة للقـو الظا٤بْب﴿ الدعاء

 بذاؾ ا٤براد ألف األسباب قطع كالتوكل لئلجابة، أرجى فإنو عليو دعاءه يبِب أف
 األمر أف كاعتقاد كجل عز مسببها على كقصره العادية األسباب عن النظر قطع

البن عباس رضي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالسر األٝبع كالبدر األ٤بع سبحانو كما قاؿ  ٗبشيئتو مربوط
كاعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ كإذا استعنت فاستعن ابهلل »3 هللا عنهما

ٓب ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو هللا لك كلو اجتمعوا على أف يضركؾ ٓب يضركؾ إال 
كعلى هللا فليتوكل ﴿كىذا ىو توحيد ا٤برسىلْب الذين قالوا  «بشيء قد كتبو هللا عليك

مالنا أال نتوكل على هللا كقد ىداان سبلنا كلنصربف على ما آذيتموان ا٤بؤمنوف، ك 
إف ا٢بكم إال هلل عليو ﴿كٙبقيق ذلك ُب كصية يعقوب  ﴾كعلى هللا فليتوكل ا٤بتوكلوف

كهلل غيب السماكات كاألرض كإليو ﴿كقاؿ تعأب  ﴾توكلت كعليو فليتوكل ا٤بتوكلوف
كعبودية هللا كالتوكل عليو تفريع ٤با اشتمل عليو  ﴾يرجع األمر كلو فاعبده كتوكل عليو

ف هبما تثبت الربوبية الكبلـ من بياف إحاطة العلم ككماؿ ا٢بكم كىذاف الوصفا
 ما ٔبميع الرضا بو كيراد يطلق التوكلقاؿ اإلماـ ابن حجر ا٥بيتمي3  كاأللوىية.

 أف أك ا٤بخلوقْب ٝبيع من الرجا قطع أك ا٢باُب بشر إليو أشار كما ٖبلقو هللا يفعلو
 السكوف حقيقة عن نزكؿ كال إليها فاقتك شدة مع ابألسباب انزعاج فيك يظهر ال

 ابلربوبية القلب كتعلق العبودية ُب البدف طرح أك عليها كقوفك مع ا٢بق إٔب
 النفس تدبّب ترؾ أك صرب منع كإف شكر أعطي فإذا الكفاية إٔب كالطمأنينة
 كاالستحضار الشهوة دائم يكوف ٤بن ذلك يتم كإ٭با كالقوة ا٢بوؿ عن كاال٬ببلع

 ىم كإسقاط ا٢باضر كقتك إٔب عيشك رد أك فيو ىو ما كيرل يعلم تعأب هللا لكوف
 خلع أك هللا غّب هللا مع يرل ال أف أك يريد ما على تعأب هللا مع كاالسَبساؿ غد

 الربوبية من كإخراجها العبودية ُب النفس إبلقاء كذلك األسباب كقطع األرابب
 ا٢بق يكوف حٌب سبب إٔب يوصلو سبب كل يَبؾ أبف حاؿ كل ُب ابهلل كالتعلق
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 القضاء ٔبرايف كاالستسبلـ كاإلقبلؿ اإلكثار عندؾ يستول أف أك لذلك ا٤بتوٕب ىو
 أحق ىو من البلد كُب أتكل ال كأف عليو االعتماد مع ابهلل االكتفاء أك كاألحكاـ

 االكتفاء صحبو فإف الوعد إٔب السكوف أك عاقة ببل تعأب هللا مع العيش أك منك
 عن النظر قطع أك التفويض فهو ٔبكمو الرضا صحبو كإف التسليم فهو هللا بعلم

 ذكر فيو كبعضو حقيقتو ذكر فيو كبعضو التوكل ُب قيل ما ٝباع ىذا ،الوسطاء
. انتهى. مسببها شهود مع األسباب مباشرة أنو حدكده أحسن كمن3 قيل ،عبلماتو

 العبد كاف كإذا عليو، التوكل كآخرىا تعأب هللا عبودية هللا إٔب السّب درجات أكؿك 
 زاد إٔب ٧بتاج فهو ا٢بياة قيد ُب داـ ما إليو سّبه ينقطع ال ربو إٔب مسافران  يزاؿ ال

 ربو إٔب العبد كاف ككلما ٝبيعان  الثقلْب أبعماؿ أتى كلو البتة عنو يستغِب ال العبادة
 كقيامان  اجتهادان  ا٣بلق أعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كاف ك٥بذا أعظم، هللا إٔب جهاده كاف أقرب

 هللا رضي أصحابو كأتمل تعأب هللا توفاه أف إٔب عليها ك٧بافظتو العبادة بوظائف
أعدَّ  ٤بٌاك . كاجتهادىم جهادىم عظم مقامان  القرب من ترقوا كلما كانوا فإهنم عنهم

رب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ال إلو ﴿للمهمة الكربل كضع لو أسس التوحيد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا نبيو 
كعلى قدر درجة العبد ُب التوكل على مواله تكوف درجتو من  ﴾إال ىو فاٚبذه ككيبل

كالتوكل على هللا3 التعويل على من يدبر أمره كىذا ىو اإلحساف ُب  ﴾إايؾ نستعْب﴿
ا ذكر تعأب خوؼ الذين آمنوا من بِب إسرائيل أتبعو ما يوجب عانيو، ك٤بأدؽ م

على ﴿ طمأنينتهم كىو التوكل على هللا الذم من راقبو تبلشى عنده كل عظيم فقالوا
 أبف لؤلتباع فتنة موضع ٘بعلنا ال أم ﴾هللا توكلنا ربنا ال ٘بعلنا فتنة للقـو الظا٤بْب

ك٪بنا برٞبتك من القـو ﴿ ديننا لبطبلف ىبلكنا أف كيعتقدكا بنا فييفتنوا علينا تسلطهم
 ُب كاالنتظاـ ملتهم ُب العود من ابإل٪باء دعاء كىو ا٤بتبوعْب أراد ﴾الكافرين
ة منو تعأب ر كال يكوف ا٤بسلم على دين هللا حٌب ينقاد للتكاليف الصاد .نظامهم

، كقد صح هاينشأ عندكف حرج ٩با فيجهر هبا كيفاصل الناس كلهم على أساسها 
كُب ركاية  «من جامع ا٤بشرؾ كسكن معو فإنو مثلو»أنو قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن رسوؿ هللا 
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 من ا٤بؤمنْب خوؼ تعأب شرح ك٤باأم كافقو كصلى معو.  «من جامع مع ا٤بشرؾ»
 الزائغة، أبابطيلهم ا٢بق سَب القاصدين ا٤بخادعْب ا٤بستهزئْب الكائدين الكافرين

أف تبوءا كأكحينا إٔب موسى كأخيو ﴿ فقاؿ مواالهتم كقطع متاركتهم يوجب ما أتبعو
 ٗبجانبة أيًمركا حْب كذلك ﴾لقومكما ٗبصر بيواتن كاجعلوا بيوتكم قبلة كأقيموا الصبلة

 بنو فأيًمر ابلتوحيد متسمْب ككانوا مصر ُب مساجد للفراعنة كاف قد إذ ا٤بنافقْب
 أف ينبئ كىذا القبلة، ٫بو يوجهوا كأف بيوهتم ُب مساجدىم ٯبعلوا أف إسرائيل
 هبذه فأمركا البحر إجازة بعد إال تنزؿ ٓب ألهنا التوراة نزكؿ قبل شرعان  كانت الصبلة
 ٨بالطتهم، ُب إحباطها تغرة الصبلة إقامة خص ٍب ٱبالطوىم ال حٌب كاجملانبة ا٤بتاركة
 غّبية ا٤بذكورة ُب خاٛبة الفاٙبة،كٙبقق ال الربوبية كتيقرر ا٢بنيفية تيلٌخص الرباءة كىذه

 ةا٤بمازج أسباب من اأك ٫بوٮب قرابة أك بصداقة عن مواالهتمتعأب  كقد هنى
ال يتخذ ا٤بؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ﴿ للمؤمنْب كٚبويفان  ٙبذيران  فقاؿة كا٤بخالط

منهم تقاة كٰبذركم هللا  ا٤بؤمنْب كمن يفعل ذلك فليس من هللا ُب شيء إال أف تتقوا
ٍب ثٌُب التحذير ُب ٞبلة منوعة اإلٰباءات كاإلٲباءات  ﴾نفسو كإٔب هللا ا٤بصّب

كاإلشارات تنبيهان على استئصاؿ تلك ا٤بواالة حٌب ال يكوف إدىاف كٛبييع كأرجحة 
رؤكس الشرؾ ٙبت دكافع ا٤بصلحة العامة، ليتحرر ا٤بسلم من بْب بْب ا٤بسلم ك 

قل إف ٚبفوا ما ُب صدكركم أك تبدكه يعلمو هللا ﴿قيودىم كيتخلص من أكىاقهم 
كيعلم ما ُب السماكات كما ُب األرض كهللا على كل شيء قدير، يـو ٘بد كل نفس 

أمدا بعيدا ما عملت من خّب ٧بضرا كما عملت من سوء تود لو أف بينها كبينو 
عٌلق تعأب التحذير بنفسو إشعاران بتناىي ا٤بنهي عنو زاد  ٤بٌاك  ﴾كٰبذركم هللا نفسو

 ﴾قل إف كنتم ٙببوف هللا فاتبعو٘ب ٰبببكم هللا﴿التعلق أقصى غايتو فاستأنف قولو هلالج لج 
ليشّب إٔب طريق الوصوؿ إليو تعأب فكأف قائبلن يقوؿ3 أبم شيء يناؿ كماؿ احملبة 

الة هللا؟ فقيل3 بعد قطع مواالة أعدائنا تناؿ تلك الدرجة ابلتوجو إٔب متابعة كموا
قاؿ  ،بو مردكدحبيبنا إذ كل طريق سول طريقو مسدكد ككل عمل سول ما أذف 
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 ا٢بالة تلك كٙبملو نفسو من ٯبدىا لطيفة حالة هلل العبد ك٧ببةاإلماـ القشّبم3 
 سبحانو إيثاره ا٢بالة تلك منو كتقتضى الكراىية دكف الرضا على أمره موافقة على
 يفن ٓب فمن ٕباؿ حظ فيها يكوف أال احملبة كشرط أحد كل كعلى شيء كل على
 إليو إحسانو إرادتو للعبد ا٢بق ك٧ببة شظية احملبة من لو فليس ابلكلية حظوظو عن

 لو كمدحو عليو سبحانو ثنائو ٗبعُب كتكوف ٨بصوص فضل إرادة كىي بو كلطفو
 شرط كيقاؿ فعلو صفات من تكوف ىذا فعلى معو ا٤بخصوص فضلو ٗبعُب كتكوف

 3قائلهم قاؿ ٧ببوبك، ُب الستهبلكك عنك كليتك امتحاء احملبة

 ا٤بناداي ٘بيب ال حٌب كٚبرس…  ابلبكا العْب تنزؼ حٌب ا٢بب كما

 ا٢ببيب كقاؿ" مِب فإنو تبعِب فمن" ا٣بليل قاؿ كا٣بليل ا٢ببيب بْب فرؽ كىذا
 ٧ببوب ا٢ببيب متابع فإف إفضاالن  منو ا٣بليل متبع كاف فإف" هللا ٰبببكم فاتبعو٘ب"

 ألحد يسلم أف الكافة أطماع قطع كيقاؿ كحاالن  قربة بذلك ككفى سبحانو ا٢بق
 اآلية ىذه ُب كيقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم كاآلخرين األكلْب سيد كإمامهم كمقتداىم إال نفس
 قاؿ ألنو آفة عن التجرد أك طاعة ابجتبلب كليست معلولة غّب احملبة أف إٔب إشارة

 ٰبب ٍب كثّبة فنوف لو عبد يكوف أف ٯبوز أنو بْب ذنوبكم" لكم كيغفر هللا ٰبببكم"
 كالواك "ذنوبكم لكم كيغفر" قاؿ ٍب "هللا ٰبببكم" أكالن  قاؿ كيقاؿ هللا كٰببو هللا

 يغفر كبعده كٰببونو ٰببهم أكالن  الغفراف على سابقة احملبة أف ليعلم الَبتيب تقتضى
 صفاء إٔب تشّب كاحملبة احملبة يوجب العفو ألف الغفراف توجب فاحملبة كيستغفركنو ٥بم

 احملبوب ٕبضرة االعتكاؼ توجب كاحملبة صفاؤىا كىو األسناف حبب كمنو األحواؿ
كابء  حاء حرفاف كا٢بب ابلضرب يربح فبل استناخ إذا البعّب أحب كيقاؿ السر ُب

 قلبو ال ٧ببوبو عن يدخر ال فاحملب البدف إٔب الباء كمن الركح إٔب ا٢باء من كاإلشارة
 سبحانو أنبأىم توحيده كادَّعوا هللا أحباء أهنم الكتاب أىل زعم ك٤بٌا. اىػ. بدنو كال
 إٔب فوجَّههم أحبو، الذم النيب ىذا فليتبع تعأب هللا ٰبب أف إٔب انتهى من أف
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صلى صاحب الرسالة كإماـ أىل الداللة  قاؿ كما أحبو الذم ٢ببيبو االتباع كجهة
 ذلك كاف كإذا «اتباعي إال كسعو ما حيان  موسى كاف لو»3 هللا عليو كآلو كسلم

، ٤بلتو ا٤بنتحلْب ُب كاف كالسبلـ الصبلة عليو موسى ُب صلى  أنو ذلك كأصل ألـز
 فألـز ا٤بعاد، ُب النهاية يكوف أف كجب األبد ُب ا٤ببدأ كاف ٤با هللا عليو كآلو كسلم

 كالوصوؿ ا٣بّب من فيو ٗبا إشعاران  لسانو على ذلك كأجرل يتبعوه أف ا٣بليقة تعأب
 ٤بن أكظم ذلك كليكوف اإل٥بية الكتب بو بشَّرت نيب إنو حيث من سبحانو هللا إٔب
 االتباع ىذا كٕبسب 3قدس هللا سره النورا٘ب القسطبل٘ب اإلماـ قاؿ. اتباعو أىب

 بل هللا ٙبب أف الشأف فليس هبما إال األمر يتم كال معان  كاحملبوبية احملبة توجب
 كأطعتو خربان  كصدقتو كابطنان  ظاىران  حبيبو اتبعت إذا إال ٰببك كال هللا ٰببك الشأف

 من غّبه ٧ببة كعن ٕبكمو غّبه حكم عن كفنيت طوعان  كآثرتو دعوة كأجبتو أمران 
شيء  على فلست تتعن فبل كذلك تكن ٓب كإف بطاعتو غّبه طاعة كعن ا٣بلق
 أنكم ُب ال ٰببكم، هللا أف ُب الشأف أم ﴾فاتبعو٘ب ٰبببكم هللا﴿ تعأب قولو كأتمل
دعاء أيب ا٢بسن الشاذٕب قدس سره3  كمن .ا٢ببيب ابتباع إال ينالونو ال كىذا ٙببونو

اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت كال ٘بعل حسناتنا حسنات من أبغضت 
كهلل در  فاإلحساف ال ينفع مع البغض منك كاإلساءة ال تضر مع ا٢بب منك.

 القائل3 

 كأكمل حالة اإلنساف صدؽ ... كأحسن كصفو حاءه كابءي 

 أعتقده ما ىذا شيء، معها يضر ال حسنة كتعظيمو بو كالتعلق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حبو أف كاعلم
 كُب .الشريف الشرع بشواىد كمعرفة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٢ببيبو ك٧ببتو تعأب هللا بكـر للظن إحساانن 

 ىو ا٤بعترب أف إٔب إٲباء «سواٮبا ٩با إليو أحب كرسولو هللا يكوف أف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو
 ترتبط ٓب إذا الغية كحدىا فإهنا منهما كاحدة كل ال احملبتْب، من ا٤بركب اجملموع

قل ﴿ كما أشار قولو ذلك ينفعو ال رسولو ٰبب كال هللا حب يدعي فمن ،ابألخرل
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 العباد ٧ببة قطرم بْب فةمكتنى  متابعتو فأكقع ﴾إف كنتم ٙببوف هللا فاتبعو٘ب ٰبببكم هللا
 الطريق سلك مرشد كٕب من ا٤بسَبشد للمتابع بد ال أنو كاعلمللعباد.  هللا ك٧ببة هلل

 أىل ككيٌمل أمتو كرثة كىم قرف بعد قرانن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األعظم الشارع من أخذكا من على
ا٢بقيقة  ُب فليست كثرت كإف كعباراهتم احملبة، تعريف ُب العلماء اختلف كقد .ملتو

 دكف ،ٜبراهتا إٔب يرجع كأكثرىا أحواؿ، اختبلؼ ىي كإ٭با مقاؿ، اختبلؼ إٔب ترجع
 الٍب ا٤بعلومات منا٤بعرفة  أىل عند احملبة حقيقة3 احملققْب بعض قاؿ كقد، حقيقتها

 العارؼ السيد كقاؿ .عنو التعبّب ٲبكن ال كجداانن  بو قامت من يعرفها كإ٭با ٙبد ال
 يبقى كال أحببت ٤بن كلك هتب أف احملبة حقيقة3 القرشي هللا عبد أيبتعأب  ابهلل
 تزيدىا ال فا٢بدكد منها، أكضح ٕبد ٙبد ال احملبةكقاؿ آخركف3 . شيء منك لك
 كإ٭با احملبة من أظهر بوصف احملبة توصف كال كجودىا، فحدىا كجفاء خفاء إال

كأحكامها، كٜبراهتا  كشواىدىا كعبلماهتا كموجباهتا أسباهبا ُب الناس يتكلم
 اإلشارات ككثرت العبارات هبم كتنوعت السنة ىذه على دارت كرسومهم فحدكدىم

 غاية للمسمى مناسبْب حرفْب ٤بعناىا كضعوا كقد ا٢باؿ كا٤بقاـ ،اإلدراؾ ٕبسب
 هنايتو، ىي الٍب الشفهية" الباء"ك ا٢بلق، أقصى من ىي الٍب" ا٢باء3 "ا٤بناسبة
 منو ابتداءىا فإف ابحملبوب كتعلقها احملبة شأف كىذا االنتهاء كللباء االبتداء فللحاء

 مطابقة كأقواىا ا٢بركات أشد ىي الٍب الضم حركة" با٢بي " كأعطوا، إليو كانتهاءىا
 من ٣بفتها الكسر حركة احملبوب كىو" با٢بً " كأعطوا كقوهتا، مسماة حركة لشدة

 كا٤بطابقة اللطف ىذا فتأمل، كألسنتهم قلوهبم على كذكره احملبوب كخفة الضمة،
 شأانن  ٥با كأف اللغة ىذه قدر على تطلعك كا٤بعا٘ب، األلفاظ بْب العجيبة كا٤بناسبة

 احملبة أف احملمدية ا٤برتبة سرائر الستكشاؼ القاصد أيها كاعلم .اللغات لسائر ليس
 مشر علمها كإٔب العاملوف يشخص كإليها ا٤بتنافسوف فيها يتنافس الٍب ا٤بنزلة ىي

 القلوب قوت فهي العابدكف حركٌ ت نسيمها كبركح احملبوف تفاٗب كعليها السابقوف
 كالنور األموات ٝبلة من فهو حرمها من الٍب ا٢بياة كىي العيوف كقوة األركاح كغذاء
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 ٝبيع بقلبو حلت عدمو من الذم كالشفاء الظلمات ٕبار ُبفهو  فقده من الذم
 اإلٲباف ركح كىي كآالـ ٮبـو كلو فعيشو هبا يظفر ٓب من الٍب كاللذة األسقاـ

 فيو ركح ال الذم كا١بسد فهي منها خلت مٌب الٍب كاألحواؿ كا٤بقامات كاألعماؿ
 ٓب منازؿ إٔب كتوصل ابلغيو األنفس بشق إال يكونوا ٓب بلد إٔب السائرين أثقاؿ ٙبمل

 لوال يكونوا ٓب مقامات إٔب الصدؽ مقاعد من ىمكتبوؤ  بدكهنا كاصليها أبدان  يكونوا
 كطريقهم ا٢ببيب إٔب دائمان  ظهورىا ُب سراىم الٍب القـو مطااي كىي داخليها ىي

 الدنيا بشرؼ أىلها ذىب لقد اتهلل قريب من األكٔب مناز٥بم إٔب يبلغهم الذم األقـو
 ا٣بلق مقادير قدر يـو هللا قدر كقد نصيب أكفر ٧ببوهبم معية من ٥بم إذ كاآلخرة
 سابغة احملبْب على نعمة من ٥با فيا أحب من مع ا٤برء أف البالغة كحكمتو ٗبشيئتو

 الركب تقدـ كلقد انئموف الفرش ظهور على كىم ةالسعا احملبْب القـو سبق لقد
 الفبلح على حي هبم اندل إذ الشوؽ مؤذف أجابوافوف كاق سّبىم ُب كىم ٗبراحل
 ككاصلوا كالسماح ابلرضى بذ٥بم ككاف ٧ببوهبم إٔب الوصوؿ طلب ُب سهمنفو  كبذلوا

 .كالركاح كالغدك ابإلدالج ا٤بسّب إليو

فلوال نصرىم الذين اٚبذكا من دكف هللا قرابان آ٥بة بل ضلوا عنهم كذلك إفكهم كما  ﴿
هم، كا٤بعُب3 فهبل نصرىم كشفاعة آ٥بتُب اآلية إشارة إٔب إبطاؿ نصرة  ﴾كانوا يفَبكف

يقربوىم إٔب هللا لأرابابن الذين اٚبذكىم  فعت ٥بم ا٤ببلئكة كالنبيْبأك شإبليس كجنوده 
 ليقربوان إال نعبدىم ما" السخريةزعمهم ا٤بعركؼ احملكي على كجو زلفى على حد 

 عند شفعاؤان" ىؤالء بقو٥بم مستهزئْب اٚباذىم ُب هللا متجاكزين أم "زلفى هللا إٔب
إضراابن كاستدراكان بعد التوبيخ ألنو ُب  (لكن)ٗبعُب  ﴾بل ضلوا عنهم﴿كقولو  "هللا

 هللا إٔب قربوىم كالكال شفعوا ٥بم  آ٥بة اٚبذكىم الذين نصرىم ما أممعُب النفي 
 أثر كذلك هبم العذاب حلوؿ كقت نصرهتم عن غابوا لكن العذاب عنهم ليدفع
 ككذهبم افَبائهم كأثر شركهم كنتيجة آ٥بة إايىا كاٚباذىم ا٢بق عن كصرفهم إفكهم

هتكم هبم كا٤براد توجيو التوبيخ إٔب األمم ا٥بالكة على طريقة  ىذا كُب. تعأب هللا على
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توجيو النهي لبِب إسرائيل، كا٤بقصود هبذا التوبيخ ٚبطئة ا٥بالكْب الذين اٚبذكا 
كذلك مستعمل تعريضان أبىل الكتاب  ينصركا كيدفعواالشركاء لالشفعاء ليشفعوا ك 

ا٤بماثلْب ٥بم ُب عبادة آ٥بة من دكف هللا استتمامان للموعظة كالتوبيخ بطريق التنظّب 
كالضبلؿ أصلو3  ﴾بل ضلوا عنهم﴿، كلذلك أردؼ بقولو كهللا أعلم كقياس التمثيل

يوضح  القرآفك النفع اب٢بضور،  عدـ االىتداء للطريق كاستعّب استعارة هتكمية لعدـ
ضخامة الدكر الذم يقوموف بو كيكشف أالعيبهم كدسهم اللئيم ا٤باكر كييظهر 

مع  كالوظائف ا٤بهاـطبيعة نفوسهم ا٣ببيثة الٍب تتظاىر ابإلسبلـ كىي تتبادؿ 
شركائها، ما طلعت مشس كال غربت إال كىم ٱبططوف كيكيدكف كٲبكركف كيدبركف، 

ينقموف، كا٤بعركة ُب حقيقتها إ٭با ىي معركة بْب الشرؾ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكعلى القرآف كالنيب 
كالتوحيد كبْب الكفر كاإلٲباف كبْب ا١باىلية كاإلسبلـ كبْب ا٥بدل كالضبلؿ، معركة 
بْب معسكرين متميزين ال ٲبكن أف تقـو بينهما عبلقة ألف ا٣ببلؼ بينهما ليس 

ا٤بعركة بينها كبْب ا٤بشركْب  عرضيان كال جزئيان، كإف أمة اإلسبلـ لتيخدع عن حقيقة
إذا ىي أيفهمت أف أصحاب ميثاؽ الدرعية قاموا ٗبحو الشرؾ كالبدع ُب جزيرة 

 ُب هبم  كأي٢بًقوا مع من صار دأهبم كدأب آؿ فرعوف ا٢بربلعرب! كىذا ما بيناه ُب ا
 .صفات من ٥بم ما كل

 إٲباف من موسى أيس ٤با ﴾غشيهم ما اليم من فغشيهم ٔبنوده فرعوف فأتبعهم﴿
 فلحقهم القلـز ٕبر إٔب ليبلن  مصر من ابألسباط فسار اب٣بركج لو هللا أكحى فرعوف
 كالعدك أمامنا البحر ٭بضي؟ أين موسى اي3 قالوا ا١بيش أبصركا فلما ٔبنوده فرعوف
 فقاؿ! فرقة عشرة ثنٍب على فانفلق البحر عصاه موسى ضرب ذلك فعند خلفنا،
 فلما كلهم القبط كدخل إثره على البحر فاقتحم ىيبٍب، من انفلق إ٭با3 فرعوف
 قولو من كا٤بقصود كأغرقهم، فعبلىم أغرقهم أف البحر إٔب تعأب هللا أكحى ١بىجوا

 من كىو كصفو يستطاع ال أنو الغرؽ ذلك ىوؿ من بلغ أم التهويل ﴾غشيهم ما﴿
 .معناىا ُب القوؿ كيتشعب لفظها يقل الٍب الكلم جوامع
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 بن صفواف عنإبسناده  الَبمذم ركل ﴾بينات آايت تسع موسى آتينا كلقد﴿
 ال3 فقاؿ نسألو، النيب ىذا إٔب بنا اذىب3 لصاحبو أحدٮبا قاؿ يهوديَّْب أف3 عساؿ

 فسأاله V النيب فأتيا أعْب، أربعة لو كانت نيب تقوؿ ٠بعها إف فإنو نيب لو تقل
V 3 هللا رسوؿ فقاؿ ﴾بينات آايت تسع موسى آتينا كلقد﴿ كجل عز هللا قوؿ عن
 كال اب٢بق، إال هللا حـر الٍب النفس تقتلوا كال تزنوا، كال شيئا، ابهلل تشركوا ال»

 كال الراب، أتكلوا كال فيقتلو، سلطاف إٔب بربمء ٛبشوا كال تسحركا، كال تسرقوا،
 أال خاصة اليهود كعليكم - شعبة شك - الزحف من تفركا كال ٧بصنة، تقذفوا
 ٲبنعكما فما» 3قاؿ نيب، أنك نشهد3 كقاال كرجليو يديو فقببل «السبت ُب تعتدكا

 أسلمنا إف ٬باؼ كإان نيب، ذريتو ُب يزاؿ ال أف هللا دعا داكد إف3 قاال ؟«تسلما أف
 .اليهود تقتلنا أف
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 سورة آل عمران :الفصل األول
شهد اهلل أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا 

إله إال هو العزيز ال  العلم قائما بالقسط
 الحكيم

نصب األدلة ُب مطلع السورة على كحدانيتو ٗبا أكحى من كتبو  ٤بٌااعلم أنو تعأب 
الناطقة بذلك أتكيدان للحجة على أىل الكتاب انتقل عىًقيبو إٔب بسط الدالئل 
التكوينية كالدالئل على سائر كماالتو أبفعالو ا٣باصة الٍب ال يقدر عليها غّبه حٌب 

ئكة كأكلوا العلم قائما ابلقسط ال شهد هللا أنو ال إلو إال ىو كا٤ببل﴿انتهى إٔب قولو 
 السالكوف كسلك القاصدكف قصدإليها  الشهادة كىذه ﴾إلو إال ىو العزيز ا٢بكيم

 أعظم شهادة ُب كتاب هللا تعأبي كى ،العبارة كقفت كعندىا اإلشارة انتهت كإليها
 صفة العلم ألف بشهادتو شهادهتما٤بؤب  قرف حيث العلماء شرؼعلى  دليل كفيها

 القائم العدؿ ا٢بكم أبنو موصوفان  سبحانو كاف ك٤با العظمى، كنعمتو العليا هللا
 كذلك األلباب ٝبيع توحيدال لو كٱبلص الرقاب لو ٚبضع أف ٯبب أنو علم ابلقسط

كهبذه القراءة  بفتح ا٥بمزة قرأ الكسائيك  ﴾الدين عند هللا اإلسبلـ فإ﴿ اإلسبلـ ىو
اإلسبلـ ىو إفراد هللا بيانية تفسّبية لشهادة التوحيد، ذلك أف أساس  تكوف ا١بملة

للناس كٚبليصها من شوائب إشراؾ أىل  ىذه الوحدانية كإعبلف ُب ا٢بكم كالعبادة
كشهادة هللا3 حيكمو بذلك كٙبقيقيو كحدانيتىو ابلدالئل الٍب نصبها على الكتاب، 

نىزلوا بو من الوحي على الرسل كما نطقوا بو ذلك، كشهادةي ا٤ببلئكة3 ٗبا أقٌركا فيما 
على اليهود  من ٧بامد، كشهادة أكٕب العلم3 ٗبا أقاموا من ا٢بجج كنصبوا من األدلة

على ا٢باؿ من اسم  ﴾قائما ابلقسط﴿نزلت فيهم. كانتصب  تكالنصارل إذ أف اآلاي
هبا قائم إذ أف الشهادة ىذه قياـ ابلقسط، فالشاىد  ﴾شهد﴿ا١ببللة كالعامل فيو 

ابلعدؿ، كقد أقاـ هللا القسط ُب تكوين نظاـ العآب كنظاـ حياة الناس فهو سبحانو 
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قصر  ﴾ا٢بكيم﴿كُب قولو  القائم ابلعدؿ، كعدؿ الناس مقتبس من ٧باكاة عدلو.
ا٢بكم على هللا تعأب كناية عن قصر اإًل٥بية عليو تعأب قصر إفراد، كُب قولو 

 قصر العبادة على هللا تعأب كناية عن قصر اإًل٥بية عليو تعأب قصر إفراد. ﴾العزيز﴿

البشر، ككوف أحكامو  لسائر الدعوة بعمـو جاء أنوكمن مظاىر دين اإلسبلـ 
 إصبلح كبْب ابلتزكية النفوس إصبلح بْب ٝبعوصا٢بة لكل زماف، كمن مظاىره 

 على ابلغلبة ملى عى  كاإلسبلـ...كمن مظاىره الرأفة ابلناس ابلتشريع، ا٢بياة نظاـ
كرٗبا أطلق على اإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم بو جاء الذم الدين ٦بموع

 احملمدم ألف الديندين اإلسبلـ ىو ف «ىذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم»
 أخذه على النبيْبذم يثاؽ العظيم ال٤باب كىذا مؤكَّدعليو  ابلغلبة علمان  صار اإلسبلـ

 لئن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ُب العهد عليو أخذ إال بعده فمن آدـ من نبيان  يبعث ٓب فإف هللا تعأب
 اإلسبلـ غّب عنده دين ال أنو تعأب بْبَّ  ٤بٌاك ، كلينصرنو بو ليؤمنن حي كىو بعث

للسامع  معلـو أمر اختبلفهم ككأف ا٢بفاة العراة اختبلؼ سببببياف ذلك  أردؼ
كما اختلف الذين أكتوا الكتاب إال من بعد ما جاءىم العلم بغيان بينهم كمن يكفر ﴿

 حا٥بم عن اإلخبار ُب عجيب أسلوب كىذا ﴾آبايت هللا فإف هللا سريع ا٢بساب
 بْب ا٤بقابلة إظهار مع األسباب من يَباءل ما كإبطاؿ سببو بياف يتضمن إخباران 
 ما أف السامعوف ليعلمذلك  من اإلسبلـ سبلمة كبْب عليو ىم الذم الدين حاؿ
 ذلك سبب كأف كاالختبلؼ التأكيل الباطل كالتحريف فيو كقع الكتاب أىل عليو

 كا٢برص الرايسة طلب ُب كالتحاسد كاالستكبار العتو جهة من كاف االختبلؼ
 ال للبغيبعد ما جاءىم العلم  فاختلفوا حطامها من كا٣بسيس الدنيا حظوظ على

 كإنكار اإلسبلـ دين إنكار على البعثة زمن ُب ٞبلهم ما كىذا الربىاف، لقصد
...كبعد امتداد أحد عشر قرانن ُب حرب ىذا الدين يعودكف بلباس احملمدية الرسالة

اإلسبلـ عرب كيد ماكر لئيم كحقد خبيث، بعد ما علموا من ٘بارهبم الطويلة أف ال 
طاقة ٥بم أبىل ىذا الدين سول ابلتلوم كالتخفي كا٣بداع لتمزيق اإلسبلـ كتفتيتو 
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لئلخبار  ﴾أكتوا الكتاب كما اختلف الذين﴿من الداخل، كقد جاء العطف بقولو 
عن حاؿ أىل الكتاب من سوء تلٌقيهم للدين، كمن سوء تغيّبىم كٙبريفهم 
لئلسبلـ، كفيو تنبيو على أف اإلسبلـ بعيد عن مثل ما كقعوا فيو من التحريف، كقد 
جاءت اآلية على نظم عجيب يشتمل على معافو عديدة3 منها3 التنبيو على أف 

قياـ أسباب العلم اب٢بق فهو تعريض أبهنم حرٌفوا  اختبلؼ أىل الكتاب حصل مع
اإلسبلـ كبدلوه، كمنها3 اإلشارة إٔب أف االختبلؼ ا٢باصل ُب أىل الكتاب نوعاف3 
أحدٮبا3 اختبلؼ كل أمة مع األخرل ُب صحة دينها كقد افَبقوا على اثنتْب 

األمم ؼ بْب أتباعهم من كسبعْب فرقة كما جاء ُب ا٢بديث، ٍب زرعوا ىذا ا٣ببل
كالثا٘ب3 اختبلفهم ُب مفهـو اإلسبلـ كىذا حاصل بينهم  د"فٌرؽ تسأ "على مبد

دكف أف يدخلو عليهم غّبىم كىو يشمل كل جيل، كاختبلؼ اليهود ُب التوراة، 
كاختبلؼ النصارل ُب اإل٪بيل، ٍب اختبلفهم ُب القرآف إذ قاؿ بعضهم3 ىو حق، 

 ﴾إف الدين عند هللا اإلسبلـ﴿بقولو تعأب ككفر بو أكثرىم، كىذا الوجو أكَب مناسبة 
 ﴾جاءىم﴿على ىذا كصفان لبغيان أم بغيان كاقعان بينهم، ككلمة  ﴾بينهم﴿كيكوف قولو 

مؤذنة بعلم متلٌقى من هللا تعأب، يعِب أف العلم الذم جاءىم من هللا تعأب كاف من 
على خبلؼ مراد شأنو أف يصدىم عن االختبلؼ ُب ا٤براد، إال أهنم أساؤكا فكانوا 

هللا من إرساؿ ا٥بدل، كقد أشارت اآلية إٔب أف ىذا االختبلؼ كالبغي كفره ألنو 
كمن ﴿أفضى هبم إٔب نقض قواعد اإلسبلـ كإٔب نكراف دين هللا، كلذلك ذيٌلو بقولو 

 .﴾آبايت هللا فإف هللا سريع ا٢بساب يكفر

ُب نفوس  ـ"اإلسبلؿ "كمدلو  ن"الديؿ "ٌور أصحاب الدعوة الوىابية مدلو لقد ص
الناس أبنو شعائر تعبدية! كىذا كىمه ابطل كا٫بسار كانكماش بل تبديل كتغيّب ُب 
مدلوؿ اإلسبلـ، إف مدلوؿ اإلسبلـ ىو إفراد هللا ُب ا٢بكم كالعبادة كالدينونة 
الكاملة هلل ُب كل شأف كرفض الدينونة لغّب هللا ُب كل شأف، كٓب يكن العريب الذم 

رآف أكؿ مرة ٰبصر مدلوؿ اإلسبلـ كىو يؤمر بو ُب ٦برد أداء خوطب هبذا الق
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الشعائر التعبدية بل إنو يـو خوطب بو أكؿ مرة ُب مكة ٓب تكن قد فرضت بعد 
كإ٭با أطلق لفظ اإلسبلـ على الشعائر التعبدية ابعتباره صورة من ئر تعبدية، شعا

ؿ اإلسبلـ بل إهنا صور الدينونة هلل ُب شأف من الشؤكف...صورة ال تستغرؽ مدلو 
٘بيء ابلتبعية ال ابألصالة...كالفعلة الٍب من أجلها استحقت األمم الغابرة ا٥ببلؾ ٓب 
تكن ىي ٦برد تقدٙب الشعائر التعبدية لغّب هللا، فهذه صورة كاحدة من صور الشرؾ 

إ٭با كانت الفعلة النكراء الٍب الكثّبة الٍب جاءت الرسل لتخرجهم منها إٔب اإلسبلـ، 
تحقوا من أجلها ا٥ببلؾ كاللعنة ُب الدنيا كاآلخرة ىي إشراكهم مع هللا آ٥بة أخرل اس

إف توحيد هللا ُب ا٢بكم ىو الذم استحق كل ىذا ا٤بوكب الكرٙب من  ُب ا٢بكم!!!
الرسل كالرساالت كاستحق أف تبذؿ ُب سبيلو كل ا١بهود كأف ٙبتمل لتحقيقو كل 

ف حياة البشر ال تصلح كال تستقيم كال تصبح العذاابت كاآلالـ على مدار الزماف أل
حياة الئقة ابإلنساف إال هبذا التوحيد الذم ال حد لتاثّبه ُب ا٢بياة البشرية ُب كل 

 .جانب من جوانبها

ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو 
 في اآلخرة من الخاسرين

حكى ُب اآلايت ا٤بتقدمة عن أىل الكتاب إشراكهم ُب ا٢بكم  ٤بٌااعلم أنو تعأب 
كالعبادة أتبعو أبف بْبَّ ُب ىذه اآلية أف ا٢بكم ليس إال اإلسبلـ كأف العبادة ليست 

كاالنقياد  إال اإلسبلـ، إذ الدين القوٙب ا٤بستجمع لتوحيد هللا ُب ا٢بكم كالعبادة
طلقة، ككل طريق سول ىذا الطريق ىو اإلسبلـ البتنائو على الوحدانية ا٤ب لرسولو

ضبلؿ كضياع كبطبلف ُب الدنيا كحرماف كخسراف كخذالف ُب اآلخرة، كُب اآلية 
 ٤باك  أتييس ألىل الكتاب من النجاة ُب اآلخرة، كرٌد لقو٥بم3 ٫بن على ملة إبراىيم!

 اإلسبلـ أمر سبحانوكعظَّم  معهم ٤با مصدقان  كونو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم صفة من أف تعأب بْب
كيف يهدم هللا قوما كفركا بعد ﴿فقاؿ  النفاؽا٣ًبدع ك أىل  كعيد ببياف ذلك أكد



999 
 

 ﴾إٲباهنم كشهدكا أف الرسوؿ حق كجاءىم البينات كهللا ال يهدم القـو الظا٤بْب
كشهدكا أف  كمعُب قولو "كفركا بعد إٲباهنمكاالستفهاـ مستعمل ُب االستبعاد، 

كأقركا أبلسنتهم أف الرسوؿ حق  ابلنفاؽ اإلٲباف إظهار بعد " أم كفركاالرسوؿ حق
بعد ٦بيء البينات، منهم  ذلكد استعظم ا٤بؤب سبحانو كق !من غّب مواطأة قلوهبم

كإذا كاف األمر كذلك كاف ذلك الكفر أقبح ألف القـو عرفوا ما ُب كتب هللا ٍب  
 الصنف ىذا على اللعن تعأب أكجب كقد ،كىم اليهود ككفركا كعاندكا كابركا

أكلئك جزاؤىم أف عليهم لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب، خالدين فيها ال ٱبفف ﴿
عنهم العذاب كال ىم ينظركف، إال الذين اتبوا من بعد ذلك كأصلحوا فإف هللا غفور 

لفظاعتو كقبحو كشناعتو جديران ابلنفرة عنو كالبعد منو الباطن كفر ك٤با كاف   ﴾رحيم
إف ﴿تعأب على ذلك ابستبعاد إيقاعو، فكيف ابلتمادم عليو ٍب االزدايد منو نبو 

أىل ك  ﴾الذين كفركا بعد إٲباهنم ٍب ازدادكا كفرا لن تقبل توبتهم كأكلئك ىم الضالوف
 كابإل٪بيل بعيسى ككفركا اإلسبلـضلوا كثّبان كضلوا عن ضلوا من قبل كأ الكتاب
 النصارل كا٤براد كثّبة آايت ُب هبم كعىًلقى  الضالْب كصفي  فلزمهم التوحيد كبدلوا

 عيسى ا٤بسيح قتل ك٧باكلتهم كفرىم ُب ٛبردىم لغاية ابلضبلؿ ككصفواكهللا أعلم 
 تفرقت منذ متقرر كضبل٥بم الضبللة، ُب أكقعهم أبف تعأب هللا فعاقبهم السبلـ عليو

إف ﴿ عليو ا٤بوت ٍب الكفر على الفريقْب ثبات تعأب بْبَّ  ٍب ،تقدـ كما فيو أقوا٥بم
الذين كفركا كماتوا كىم كفار فلن يقبل من أحدىم ملء األرض ذىبا كلو افتدل بو 

كذيٌيل الكبلـ أبف من مات على الكفر  ﴾أكلئك ٥بم عذاب أليم كما ٥بم من انصرين
ال يقبل إنفاقو لئلنقاذ ٩با يلحقو من الشدائد ال بدفع لقاىر كال بتقوية لناصر، كُب 

اؿ كل ما خالف اإلسبلـ كأنو ال ييقبل دين عند هللا غّب اإلسبلـ كىو اآلايت إبط
 ﴾كمن يبتغ غّب اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين﴿معُب قولو 

إف ا٢بفاة العراة ابستطاعتهم أف ٱبدعوا ا٤بسلمْب ببلفتات اإلسبلـ! كلكن ما الذم 
بقوف على شيء من اإلسبلـ؟ أك ىل يقولونو أماـ ىذه النصوص القاطعة؟ ىل ي
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يبقى ٥بم شيء من اإلسبلـ؟ إف ىناؾ جهة كاحدة ىي صاحبة ا٢بق ُب ا٢بكم 
كالسلطة العليا، كُب تعبيد الناس ٥با كُب تطويعهم ألمرىا كُب كضع القيم كا٤بوازين 

 .الٍب يتحاكموف إليها كيرتضوف حكمها كُب إقامة حياهتم كلها كفق شرعتها

٤با أمر  ﴾أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دكف الرٞبن آ٥بة يعبدكفكاسأؿ من ﴿
 من ضجران  الدعوة ُب عزمو ٱبور ال كأف ككتابو دينو على ابلثبات تعأب رسولو

كأخرب أف القرآف شرؼ عظيم  ا٢بق من كنفورىم كفرىم ُب تصلب أكلياء الشيطاف
 غاية كأتملو ٗبا مضمونو استحضار ما ُب القرآفأعقب ذلك ، كألتباعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلو 

 لساف على ا٤بعجزا٤بهيمن على ٝبيع الكتب  القرآف ا٢بقيقة ُب فا٤بسؤكؿ، التأمل
 كا٤بتابعة بو ابإلٲباف العهد عليهم أخذ الذين الرسل ٝبيع لو شهدت الذم الرسوؿ

قص القرآف الذين  الرسل السابقْب دينالواقع ىنا ٦باز عن النظر ُب كالسؤاؿ ، لو
كصف اآل٥بة بصيغة ٝبع العقبلء ك  ؟همملل ُب ملة من اٚباذ اآل٥بة3 ىل جاء خربىم

كعبادهتم إاٌيىا ابعتبار االٚباذ كا٤بودة كاحملبة  ، يدؿ على أهنا آ٥بة عاقلة ﴾يعبدكف﴿
كمحبة الرئيس ألكليائو كخيٌلص جنوده، كابعتبار الطلب عند االحتياج ُب األزمات 

 ان فإنو يطلبو عند احتياجو إليو.ا٤بهمات ألف من عبد شيئكاألمور 

 وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين ءأسلمتم؟

ُب الكبلـ إبطاؿ ٤با يتظاىركف بو من اإلسبلـ ألهنم أشركوا مع هللا غّبه كأٌسسوا 
الدين على حسب ما يلٌذ ٥بم كيكسبهم ا٢بظوة عند األمم، كنقضوا أصوؿ التقول 

 األنبياء كسٌفهوا ا٤ببْب ا٢بق عن فاندفعوا كأغراضهم شهواهتم على الٌشره كأخذىم
ا٢بْب كاستهزؤكا كقتلوا الص السبل ا٢بق من كأخطؤكا الرسل ككذبوا بعضهم كقتلوا

كغٌّبكا األحكاـ اتباعان للهول فأٗب يكوف ىؤالء قد أسلموا؟ كأكرب  رب العا٤بْبب
فإف حاجوؾ فقل ﴿ميبطل لذلك ىو ٙباكمهم إٔب ميثاؽ األمم ا٤بتحدة. كُب قولو 

متاركة كإعراض عن اجملادلة أم اعَبفتي أبف ال قدرة  ﴾أسلمت كجهي هلل كمن اتبعن
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ٕب على أف أزيدكم بياانن، أم أ٘ب أتيت ٗبنتهى ا٤بقدكر من ا٢بجة فلم تقتنعوا، فإذ ٓب 
دة من األدلة النظرية، فليست ٧باجتكم إايم إال يقنعكم ذلك فبل فائدة ُب الزاي

حق 
ي
مكابرة كإنكاران للبديهيات كالضركرايت، فاألجدر أف أكف عن االزدايد فإف ا٤ب

بطل اللجوج يقوؿ3 أما أان فمنقاد إٔب ا٢بق.
ي
 عن كناية الوجو كإسبلـ إذا ابتلي اب٤ب

 كأكـر األعضاء أشرؼ الوجو ألف الكناايت أحسن كىو كاالنقياد الطاعة ٛباـ
 جوارحو، ٝبيع لو خضع فقد هلل كجهو خضع فإذا هباؤه كفيو لئلنساف ا١بوارح

جامعة ألصوؿ اإلسبلـ ألقيت إٔب الناس ليتدبٌركا  ﴾فقل أسلمت كجهي هلل﴿كالعبارة 
 اإلسبلـ مقاـ من فيَبق وا مطاكيها فيهتدم ا٤بشركوف كيزداد ا٤بسلموف يقينان بدينهم

إذ أف ٦بيئها عقب قولو  اإلحساف، مقاـ إٔب اإلٲباف مقاـ كمن اإلٲباف، مقاـ إٔب
يراد  ﴾ءأسلمتم﴿ٍب تعقيبو بقولو  ﴾فإف حاجوؾ﴿كقولو  ﴾إف الدين عند هللا اإلسبلـ﴿

حٌب تسهل اجملادلة كٚبتصر ا٤بقاكلة كيسهل عرض  الدينمنو بياف جامع معا٘ب 
من الدين، كقد بػىيٌنت  ا٤بتشككْب أنفسهم على ىذه ا٢بقيقة ليعلموا ما ىم عليو

العبارة أف ىذا الدين يَبجم عن حقيقة ا٠بو؛ فإف ا٠بو اإلسبلـ كىو مفيد معُب 
سأؿ جربيل رسوؿ هللا  ٤بٌامعركفان يرجع إٔب السبلمة من الشرؾ كإبطاؿ الشركاء. ك 

ٍب استتبع بذكر التطبيقات السلوكية  «ال تشرؾ ابهلل شيئان »عن اإلسبلـ قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
العملية من إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة كصـو رمضاف، قاؿ3 صدقت...كُب ركاية عند 

بِب اإلسبلـ على ٟبس، على أف يعبد هللا كيكفر ٗبا »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ مسلم قاؿ 
اي رسوؿ هللا حدثِب  قاؿ3 3كُب مسند أٞبد «على أف يوٌحد هللا»كُب ركاية3  «دكنو

اإلسبلـ3 أف تسلم كجهك هلل كتشهد أف ال إلو »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ما اإلسبلـ؟
فإذا فعلت ذلك فأان قاؿ3  «اال هللا كحده ال شريك لو كأف دمحمان عبده كرسولو

ىذا جربيل جاء » 3ُب آخره ٍب قاؿ «إذا فعلت ذلك فقد أسلمت»قاؿ3 مسلم؟ 
 رئكشعا ،ظاىرة إسبلـ ٗبعآب يقـو إ٭با ا١بامع الدين أف ذلك «علم الناس دينهملي

 اإلسبلـ ٗبعآب اشتغل كقد، شهودية إحساف كحقائق ابطنة، وبلالق ُب إٲباف
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 األصوليْب، يسموف طوائف اإلٲباف بشعائر كاشتغل ،الفقهاء يسموف طوائف
 تسنن فقد مأحوا٥ب صدؽفمن أنكر  الصوفية يسموف طوائف اإلحساف إٔب ىكترامى 
 كالرؤية، أك رؤية كاإلحساف تصديق، كاإلٲباف عمل، اإلسبلـف .ا٢بفاة العراة بسنن

 .الشهود 3اإلحساف كحقيقة االعتقاد، 3اإلٲباف كحقيقة االنقياد، 3اإلسبلـ فحقيقة
 عبدالمعناه االنقياد إليو سبحانو كذلك يتضمن أال يكوف كإسبلـ الوجو هلل 

إف شر »كُب ا٢بديث عند البزار3  كجهْب كىي طريقة ا٤بنافقْب كالكفار، صاحب
ذك الوجهْب ُب »كُب ا٤بعجم األكسط3  «الناس عند هللا يـو القيامة ذك الوجهْب

بلى من أسلم كجهو هلل ﴿. كقاؿ تعأب «الدنيا أيٌب يـو القيامة لو كجهاف من انر
 بلى من 3كا٤بعُب ﴾كال ىم ٰبزنوفكىو ٧بسن فلو أجره عند ربو كال خوؼ عليهم 

 كإبطاؿ بوحدانية هللا تعأب االعَباؼ الوجو إبسبلـ كأراد ،فيو نفاؽ ال إسبلمان  سلمأ
كمن ﴿كما حكى تعأب  كىو ٧بسن أم كا٢باؿ أنو متصف ابإلحساف سواه ما إ٥بية

 كاتبع كمعُب ﴾أحسن دينا ٩بن أسلم كجهو هلل كىو ٧بسن كاتبع ملة إبراىيم حنيفا
 الدين يكمل هبا أكصاؼ ثبلثة فهذه ،الكامل اإلٲبافحقق  أنو حنيفان  إبراىيم ملة

كمن يسلم كجهو إٔب ﴿سبحانو  كما قاؿ كاإلٲباف كاإلحساف اإلسبلـ3 ىي كلعلها
حالية جيء هبا  ن"كىو ٧بس"ة كٝبل ﴾هللا كىو ٧بسن فقد استمسك ابلعركة الوثقى

إلظهار أنو ال يغِب إسبلـ بدكف إحساف بل ال ٪باة إال هبما، كُب صحيح ابن 
قاؿ3  «اإلحساف أف تعمل هلل كأنك تراه فإنك إف ال تراه فإنو يراؾ»حباف3 قاؿ3 

 استحضار على تعأب تعبده أف كحاصلو« نعم»قاؿ3  ؟٧بسنفإذا فعلت ىذا فأان 
 كمشاىدتو، ا٢بق حضرة ُب كأنك تصّب حٌب كجبللو هللا عظمة من أمكنك ما

 من كالظاىر الباطن كتطهّب القلب كمراقبة النفس كهتذيب اجملاىدة يتضمن كىذا
كما ركل  هللا سول ما كاستحقار تعأب هلل القلب ك٘برد كا١بلية ا٣بفية اآلاثـ

 حارث اي أنت ما»3 مالك بن للحارث قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أفالبيهقي ُب شعب اإلٲباف 
3 قاؿ« ؟حقان  مؤمن»3 قاؿ هللا، رسوؿ اي مؤمن3 قاؿ« حار؟ اي3 قاؿ أك مالك؟ بن
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 نفسي عزفت3 قاؿ «ذلك؟ حقيقة فما حقيقة حق لكل فإف»3 قاؿ ،حقان  مؤمن
 بو، ٯباء حْب ريب عرش إٔب أنظر ككأ٘ب هنارم، كأظمأت ليلي، فأسهرت الدنيا عن

 النيب فقاؿ النار، أىل عواء أ٠بع ككأ٘ب فيها، يتزاكركف ا١بنة أىل إٔب أنظر ككأ٘ب
 حضور احملاضرة3 كقاؿ اإلماـ القشّبم قدس سره «قلبو هللا نور مؤمن»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ابستيبلء حاضران  كاف كإف السَب كراء بعد كىو الربىاف بتواتر يكوف كقد القلب
 ىذه ُب مفتقر غّب البياف بنعت حضوره كىو ا٤بكاشفة بعده ٍب ،الذكر سلطاف

 ٧بجوب كال الريب دكاعي من مستجّب كال السبيل كتطلب الدليل أتمل إٔب ا٢بالة
 أصحت فإذا هتمة بقاء غّب من ا٢بق حضور كىي ا٤بشاىدة ٍب ،الغيب نعت عن

 ا٤بشاىدة كحق ،الشرؼ برج عن مشرقة الشهود فشمس السَب غيـو عن السر ٠باء
 آبايتو مربوط احملاضرة فصاحب فقدانك مع ا٢بق كجود3 هللا رٞبو ا١بنيد قالو ما

 كصاحب ،بذاتو ملقي ا٤بشاىدة كصاحب بصفاتو مبسوط ا٤بكاشفة كصاحب
 ٛبحوه ا٤بشاىدة كصاحب علمو يدنيو ا٤بكاشفة كصاحب عقلو يهديو احملاضرة
 ﴾للذين أكتوا الكتاب كاألميْب ءأسلمتم كقل﴿االستفهاـ ُب قولو ك  . اىػ.معرفتو

ى اإلسبلـ.  علمستعمل ُب االستبطاء كالتحضيض، كفيو إبطاؿ لكوهنم حاصلْب
كمنهم أميوف ال يعلموف الكتاب إال أما٘ب ﴿ ىو ُب معُب قولو ﴾كاألميْب﴿كقولو تعأب 

يف األمر كإذا كىفىر أىل العلم منهم ا٤بظنوف هبم تطىل ب ا٢بق فك ﴾كإف ىم إال يظنوف
ابألميْب الذين ىم أبعد عن معرفة ا٢بق كأ٥بى عن تطٌلبو كأضل ُب التفرقة بْب ا٢بق 

 فريق كاف كقد﴿ قولو على معطوؼالكبلـ ك  كالباطل كأجدر ابالقتداء أبئمتهم؟
 كقد لكم يؤمنوا أف تطمعوف كيف كا٤بعُب ا٢باؿ على ا٢باؿ عطف ﴾يسمعوف منهم
 ألفمنقطع  ﴾إال أما٘ب﴿االستثناء ُب قولو ك  ؟جهلة كفريق ٧برفْب منهم فريق كاف

. ابلتخفيف كقرئ ،مدلولو ٙبت مندرجة كال الكتاب جنس من ليست األما٘ب
 األنبياء آابءىم كأف ٖبطاايىم يؤاخذىم كال كيرٞبهم عنهم يعفو هللا أف كأمانيهم
 لن النار كأف غّبىم يدخلها الأف ا١بنة  من أحبارىم ٲبنيهم ما أك ٥بم، يشفعوف
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 يسمعونو ما على يقتصركف إ٭با الكتاب فقو يعلموف الأك  ،معدكدة أايمان  إال ٛبسهم
 دكف السرد على الكتب من تقتصر إذ الضالة األمم عادة ىو كما عليهم يتلى
، التقليد على فنقلوىا شياطينهم احملرٌفْب من ٠بعوىا أكاذيب إال يعلموف ال أك، فهم

 كعلى بعلمو يعمل أف عليو العآب ألف سواء الضبلؿ ُب أهنم علىتعأب  ونبَّ قد ك 
 على ا٤بواظب يهاكاعلم أ .العلم من متمكن كىو كالظن ابلتقليد يرضى أف ال العامي
من  كال من ال يقرأ كال يكتب األمي ليس أف منو لبلسَبشاد ا٤ببلـز هللا كتاب تبلكة

بل األمي من حيرًـ الوحي كعميت  كالشهادات العليا ال يكتسب علـو الدنيا
 عليو أدخلها كمعارؼ كأفهاـ أبكىاـ طويلةأزمنة  ِبمي ك  بصّبتو عن ىدايتو كإرشاده

 بقلبو التصقتك  قبو٥با على فاراتض يقيةا٢بق ابلعلـو عنده فاختلطت التضليل أىل
 .ببيتو العنكبوت التصاؽ

دعوة ا٢بق كالذين يدعوف من دكنو ال يستجيبوف ٥بم بشيء إال كباسط كفيو  لو﴿
ل الطربا٘ب رك  ﴾إٔب ا٤باء ليبلغ فاه كما ىو ببالغو كما دعاء الكافرين إال ُب ضبلؿ

 «ال إلو إال هللا»قاؿ3  ﴾لو دعوة ا٢بق﴿رضي هللا عنهما  كالبيهقي عن ابن عباس
3 دعوة ا٢بق أنو من دعا هللا موحدان استجيب لو دعاؤه. قاؿ العبلمة ابن منظورك 

كدعوة هللا ىي كحدىا ا٢بق كىي الٍب ٙبق، فكل من ُب الكوف يعنو هلل، ككلهم 
٧بكوموف إبرادتو، خاضعوف لسنتو، مسّبكف كفق انموسو، كىي الدعوة الثابتة 

ؿ صاحبو منو الواقعة ُب ٧بلها اجملابة عند كقوعها، كما عداىا ابطل ذاىب، ال ينا
إال العناء، كمىثىلي ا٤بشركْب الذين يستنصركف آب٥بتهم كشركائهم كالعطشاف الذم 
يبسط كفيو إٔب ا٤باء فبل ىو ببالغ فاه كال ىو بنافعو، فشٌبو حاؿ ا٤بشركْب ُب 
دعائهم لشركائهم كجلب نفعهم كعدـ استجابتهم ٥بم بشيء؛ ٕباؿ الظمآف يبسط  

ُب كفيو ا٤ببسوطتْب إٔب فمو لّبكيو كما ىو ببالغ إٔب فمو كفيو يبتغي أف يرتفع ا٤باء 
بذلك الطلب فيذىب سعيو كتعبو ابطبلن، فكذلك ا٢بفاة العراة ضلت عنهم آ٥بتهم 
حْب رجوا نصرىا، كىذا ا٤بثل ييضرب ٤بن سعى فيما ال يدركو ك٤بن طلبى ما ال 
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ي االستجابة ُب يبلغو، كاالستثناء من أتكيد الشيء ٗبا يشبو ضده فيؤكؿ إٔب نف
 سائر األحواؿ بطريق التمليح كالكناية.

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 
 يضلون إال أنفسهم وما يشعرون

على  أىل الكتاب أهنم ذكر دعول ٤با تعأب هللا فأ قبلها ٗبا اآلية ىذه اتصاؿ كجو
 عقب ،اإلسبلـ أىل إضبلؿككاف مرادىم  كالسبلـ الصبلة عليو دين إبراىيم

 أعماؿ إليها لتنطلق كالشر ا٢بقد على القائمة الرغبة كتلك الود   ذلك عن ابإلعراب
كُب اآلية تعريض بغباكهتم إذ يوقعوف الضبللة أبنفسهم ُب ! كا٣بداع كا٤بكر الكيد

ك٤با بٌْب حرصهم على إضبلؿ اللحظة الٍب يودكف فيها إضبلؿ ا٤بسلمْب كخداعهم! 
اي أىل الكتاب ٓب تكفركف ﴿ٗبا يدؿ على غاية التبكيت  مستأنفان ا٤بسلمْب قاؿ 

كأىل الكتاب يشهدكف ا٢بق كاضحان ُب القرآف الكرٙب،  ﴾آبايت هللا كأنتم تشهدكف
كيعرفوف حقيقة التوحيد كمعُب اإلسبلـ كيفهموف ا٢باكمية بكل فركعها كيدركوف 

! ال لنقص ُب الدليل كلكن حقيقة ا٤بيثاؽ الذم أخذه هللا عليهم، غّب أهنم يكفركف
 األكؿ أف إال آخر ابستنئاؼ الكبلـ سبحانو أتبع ٍب! للهول كا٤بصلحة كالرايسة

تلبسوف ا٢بق اي أىل الكتاب ٓب ﴿ فقاؿ إضبل٥بم إٔب متعد كىذا ضبل٥بم على قاصر
كانت ٥بم حرفتاف إحداٮبا3 أهنم يكفركف ك  ﴾ابلباطل كتكتموف ا٢بق كأنتم تعلموف

، كاألخرل3 أهنم ٯبتهدكف ُب إلقاء الشبهات كإخفاء الدالئل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبرسالة دمحم 
ككأف ا٢بق منقسم إٔب  ليهم لبس ا٢بق ابلباطل ككتم ا٢بقكالبينات، كقد أنكر ع

قسمْب3 قسم خلطوا فيو الباطل حٌب ال يتميز، كقسم كتموه ابلكلية حٌب ال يظهر! 
 كقد بينة كاضحة تكوف قد ا٢بق شواىد أف ا٢بقي اليقْب ٗبراتب ا٤بتحققأيها  كاعلم
 ىم ككشفها بتمييزىا فا٤بضطلعوف بغّبىا التبست أك خفيت فإذاخفية  تكوف

 أحواؿ كسربكا متشاهباهتا بْب كالتفريق األشياء ٕبقائق ٛبرسوا الذين ا٢بكماء العلماء



1116 
 

 كعصموا كغاايهتا مراميها كتو٠بوا الشريعة لتصاريف زماانن  أفهامهم كتعرضت البشر
اللبس ٗبعُب التحريف ُب قد يكوف ك . األىواء مع ٲبيلوا أف عن ا٢بق بوازع أنفسهم

التأكيل كا٣بلط بْب ا٤بتشاهبات ٕبيث يعسر معو التمييز ألف بعض اآلايت الواردة 
ُب الكتب اإل٥بية متشاهبات، فكانوا ييشٌوشوف كجو الداللة على ا٤بتأملْب فيها 

ات كيتأكلوف اآلايت على خبلؼ أتكيلها كٯبتهدكف ُب إخفاء بسبب إلقاء الشبه
ا٢بقائق كالبينات كٱبلطوف دينهم ابإلسبلـ فيلبسوف اإلسبلـ ابليهودية كالنصرانية، 
كما لبسوا توحيد ا٢بكم بشرؾ العبادة! فيخفوف شرؾ ا٢بكم كيكتمونو كيضيعونو 

ستنكر قبيح، كىذا ُب غمار شرؾ العبادة على علم كعن عمد كُب قصد كىو أمر م
 الذم ندد هللا بو سبحانو من أعماؿ أىل الكتاب ىو ديدهنم على مدار اترٱبهم!

خلط ا٢بق مثلهم كمثل الذم آاته هللا آايتو ٥بداية الناس كتنظيم حركة حياهتم ف
كقف يلهو بدَّؿ اآلايت كأخفى اإلرشادات كغٌّب ا٤بأمورات كا٤بنهيات ك ابلباطل ك 

االجتماع كاالقتصاد كالسياسة كُب كل علـو كاألخبلؽ ك  الشرائعبضبلؿ ا١بميع ُب 
كعٌض عليو إال من ملك األصل  ا٘باه كىو يعلم يقينان أنو ال أحد يصل إٔب ا٢بقيقة

 .كعرؼ القصة من أك٥با كتنبو إٔب التلبيس كالتحريف

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
روا آخره على الذين آمنوا وجه النهار واكف

 لعلهم يرجعون

 ألف ا٤بلوؾ على األحبار استحواذ من ا٤بقصود ىو عما لئلفصاح ابلطائفة التقييد
 األمة ُب ا٤بتبوعوف كىم كالكتماف كالتبديل التحريف ُب األصل ىم األحبار

إٔب خديعة ا٤بسلمْب كا٤بكر هبم  م ذىبواعأب أهنأخرب تكقد  ،كهللا أعلم اإلسرائيلية
لكي يرجعوا عن هبذا ا٤بنزع إبظهار اإلٲباف ُب أكؿ األمر كإعبلف الكفر ُب آخره 

 أكؿ كا٤براد استعارة كىذهقاؿ صاحب تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف3 دينهم! 
 فإف الشيء أكؿ كوهنما ُب اشَبكا كإف كالرأس الوجو ألف النهار رأس يقل كٓب النهار
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كقاؿ  .ا١بملة حقيقة تعرؼ كمنو ا٤بواجهة تصح بو أف كىي فائدة زايدة الوجو ُب
 معناه3 فقاؿ آخر ٦باز على كآخره النهار كجو ٞبل من كمنهمالراغب األصفها٘ب3 

 الذين لقوا كإذا" بقولو عنو ا٤بعرب ىو كذلك ا٢بقيقة ُب بو كاكفركا الظاىر ُب آمنوا
كىؤالء رأس أعداء اإلسبلـ ُب ماضيو كلو كُب حاضره، ٓب يكتب اىػ.  .اآلية "آمنوا

التاريخ أهنم جاكركه فأحسنوا أك عاملوه فصدقوا أك قدركا عليو فعفوا أك حكموا 
فعدلوا، بل يؤكد الواقع على أف اإلسبلـ ما جُب منهم إال الكيد لو، كٯبرم علينا 

أف آتيهم خّب من حكم اجملانْب إف تصوران أف حاضرىم ٱبالف ماضيهم أك 
حاضرىم...إهنم شر، كالشر ال أيٌب ٖبّب...إهنم شوؾ، كال ٯبتُب من الشوؾ العنب، 

، عن سبلح النصر ا٢بقيقيكالذم يريد أف يغّب راية ا٤بعركة إ٭با يريد أف ٱبدعنا 
كاآلية تكشف عن شدة حسدىم كهناية بغضهم إذ احتالوا كاستخدعوا إلضبلؿ 

تظاىركا ا٤بسلمْب إٔب حيث قالوا لبعضهم على سبيل ا٢بيلة كاالستهزاء كالتسفيو3 
 إشارة آمنوا بظاىر القرآف كاكفركا بتأكيلو!أك  ،ابإلٲباف أكؿ أمركم كاكفركا ُب آخره

قصدكا بو  ﴾كال تؤمنوا إال ٤بن تبع دينكم﴿قالوا  ٍب .اآلية عمـو يقتضيو ما بعض إٔب
معُب  ﴾تؤمنوا﴿كشفت عن تضمْب   ﴾٤بن﴿االحَباس من ا٤بؤمنْب! كالبلـ ُب قولو 

بْب الشرعتْب  فصلم...كالكم كمنهاجكإال ٤بن تبع شرعت تطمئنوا أم ال االطمئناف
كا٤بنهاجْب ىو خط ا٤بعركة بْب األمة ا٤بسلمة كبْب أىل الكتاب كما يبذلوف من 
حيلة كمكيدة للبس ا٢بق ابلباطل كبث الريب كالشكوؾ كتبييت الشر ٥بذه األمة 

 أمر الضبلؿ عْب كبلمهم ىذا كاف ك٤با كال انقطاع حقدان كحسدان كنقمة، ببل كانة
قل إف ﴿ ابلغضب إيذاانن  عنهم معرضان  حا٥بم من يعجب أفرسولو  كتعأب سبحانو

كناية عن استبعاد حصوؿ اىتدائهم ألف هللا حرمهم التوفيق  ﴾ا٥بدل ىدل هللا
أف يؤتى أحد مثل ما ﴿ كُب قولوكأبعدىم عن مرتبة التوحيد الٍب ىي مرتبة ا٣ببلفة، 

، ظاىرهبمزتْب ككجهو  كقرئيكوف من ٝبلة كبلـ هللا قوالف3 األكؿ3 أف  ﴾أكتيتم
 الـ ككذا كالتوبيخ للتقرير االستفهاـ ٮبزة كيقدر كاحدة هبمزة قرأ من قراءة ُب ككذا
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كال تؤمنوا إال ﴿ قو٥بم تتمة كمن أىل الكتاب كبلـ ٝبلة من يكوف أف 3الثا٘بك ، ا١بر
ص أف كراىةملتكم   تبع ٤بن إال تؤمنوا الك 3 الكبلـكتقدير  ﴾٤بن تبع دينكم  أحد ٱبي

 ربكم، توحيد عنداب٢بجة  يغالبوكم أف كحذران  خيصصتم ما ٗبثل كالسيادة العلـو من
 حذؼ الكبلـ ُبكقيل3 . اإلسبلـ بدين كالتكذيب كالكفر ا٢بسد ٜبرة القوؿ كىذا

 ا٤بسلموف يهاأ أكتيتم ما مثل أحد يؤتى أف ال هللا ىدل ا٥بدل إف قل3 تقديره
 كبلمهم ُب أف يكوف ال3 ا٤بربد قاؿ ،عليها ا٣بطاب لدليل الكبلـ من "ال" حذؼف

أك ٰباجوكم ﴿قولو معُب ك . أحد يؤتى أف كراىة3 ذلك تقدير كإ٭با" ال"لػ مقتضيان 
 قوؿ كىذا ٥بم حجة ال ألنو ربكم عند كمٰباجو  أف تؤمنوا كال أم ﴾عند ربكم

 طريق على ربكم عند كمٰباجو  حٌب معناه3 كالفراء الكسائي كقاؿ. كقتادة ا٢بسن
" إف" بعد ال كيضمر بدؿ هللا كىدل للبياف اسم ا٥بدل3 كإف شئت قلت .التبعيد

 كىو أكتيتم ما مثل أحد يؤتى ال أف ىو هللا بياف إف ألمتك دمحم اي قل3 كالتقدير
 عند -أىل الكتاب  يعِب - ٰباجوكم ال كأف األدايف أفضل ىو الذم اإلسبلـ دين

 معُب أف أك، ضالوف كأهنم مهتدكف أنكم ُب ذلك اليـو يظهر ألنو اآلخرة ُب ربكم
ل كٰبتم .أكتيتم ما مثل أحد تىيؤ  أف ٘بحدكا فبل هللا ىدل ا٥بدل إف قل3 الكبلـ

للتوبيخ كالتهكم أم أف القوؿ الذم صدر منكم حسدان من أف  أف يكوف االستفهاـ
يؤتى ا٤بسلموف مثل ما أكتيتم من ا٢بكم أك ٰباجوكم ابلعلم فيقرعوا ابطلكم ٕبقهم 

أىل  عن حكى تعأب أنو كاعلمكيدحضوا حجتكم كيغلبوكم عند توحيد ربكم! 
 شبهة ذلك ليصّب آخره كيكفركا النهار كجو يؤمنوا أف أحدٮبا3 أمرين الكتاب

 مع أف كذلك ﴾قل إف ا٥بدل ىدل هللا﴿ بقولو فأجاب اإلسبلـ صحة ُب للمسلمْب
 أهنم كاثنيها .أثر كال عْب الركيكة الشبهة ٥بذه يكوف ال بيانو كقوة هللا ىداية كماؿ

 قل﴿ بقولو عنو فأجاب كا٢بكمة الكتاب من أكتوا ما مثل أحد يؤتى أف استنكركا
 ُب يستعمل ما كأكثر الزايدة اللغة ُب كالفضل ﴾يشاء من يؤتيو هللا بيد الفضل إف

 نوم أأ ﴾بيد هللا﴿ ، كقولوا٣بّب خصاؿ ُب غّبه على الزائد كالفاضل ،اإلحساف زايدة
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 كامل أم ﴾يؤتيو من يشاء كهللا كاسع عليم﴿ قولو يوضحو عليو غالب لو مالك
 كا٢باصل ،يشاء من برٞبتو ٱبتص فلهذا فضلو كٗبواقع كا٤بصاّب اب٢بكم عليم القدرة

 ما مثل عباده بعض يؤٌب أف على قادر أنو ﴾إف الفضل بيد هللا﴿ بقولو بٌْب  أنو
 ا٤بزيد جنس من الزايدة فإف جنسها من عليها كيزيد العالية ا٤بناصب من آاتكم
كهللا ذك  ٱبتص برٞبتو من يشاء﴿ قاؿف كنتيجتها ا١بملة ىذه ٜبرةبٌْب  ٍب ،عليو

 ،ا١بملة فيو يشاركو ال ٗبا الشيء بعض انفراد3 االختصاصك  ﴾الفضل العظيم
 ﴾كهللا كاسع عليم﴿ قولو ٛباـ من ألنو ا٤بستحق على الزايدة3 اإلعطاء ُب كالفضل

 يقتضي كعلمو، عباده على يوسع أف تقتضي فسعتو كعا٤بان  كاسعان  كاف إذا أنو تنبيهان 
 ٙبرم إٔب العدالة ٙبرم يتجاكز أف يقتضي كفضلو مستحقها، رٞبتو ٰبـر ال أف

 الرٞبةك ، عظيم فضل يكن ٓب كإال مستحقيو غّب على يفضل أف كىو اإلفضاؿ
 شك كال عباده خواص بو خص الذم كبلـ هللا حقائق على الوقوؼك  القرآف ىاىنا

كىي مظنة حسد أىل الكتاب  من هللا تعأب برٞبة خص فقد أعطي ذلك من أف
كفركا من أىل الكتاب كال ا٤بشركْب أف ينزؿ ما يود الذين  ﴿كما حكى تعأب 

 .﴾عليكم من خّب من ربكم كهللا ٱبتص برٞبتو من يشاء كهللا ذك الفضل العظيم

 بالكتاب ألسنتهم يلوون لفريقا منهم وإن
 الكتاب من هو ماو الكتاب من لتحسبوه

 اهلل عند من هو وما اهلل عند من هو ويقولون
 يعلمونوهم  الكذب اهلل على ويقولون

 نٌبو على اٚباذىم نسب أىل الكتاب إٔب اشَباء الثمن القليل اعلم أنو تعأب ٤با
 كا٤بكر كاللي ا٣ببث شأهنمأف  كذلكآايت هللا مادة لئلضبلؿ يلوكف هبا ألسنتهم 

 كٙبريفو ابلتأكيل الباطل كقلب بغّبه لتشبيهو ابلكبلـ لكالتجم عكالتنط ابأللسنة
تبديل ا٤بعا٘ب من جهة اشتباه ب نزلت فيهم إٔب غّبىم كيتحيلوف آايت القرآف الٍب

يلوكف ألسنتهم عن سنن الصواب ٗبا ف األلفاظ كاشَباكها كتشعب التأكيبلت فيها
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ك٧بوا  حرفوا معُب التوحيد ك أيتوف بو من عند أنفسهم ابلتحريف إذ ٘برؤكا على هللا
الشرؾ الذم هنوا عنو كتكلموا على خبلؼ ما فيو فأكقعهم ذلك ُب الزندقة كالكفر 

 على ٙبريفاهتم يرٌكجوفكىم ُب ا٢بقيقة إ٭با  !م ال تستحسنو إال عقو٥بم الركيكةالذ
 أىل افأم أىل ا٤بدارؾ الرقيقة، العاجزة لقلة البضاعة عن الوصوؿ إٔب ا٢بقيقة،

 همفي اآلف حٌب موجود ابللساف اللي كىذا ،مكشوفة عندىم فأسرارىم ا٢بقائق
 أنو على ونبَّ  نفَّر عن ٠باع كبلمهم؛ ك٤باالتسجيبلت أمثلة عديدة... ُب منو كٰبفظ

 عطف ٍب خاص نفي ىذاك  ﴾كما ىو من الكتاب﴿ فقاؿ عن الكتاب البعد غاية ُب
أخرب أهنم  ٍب ﴾من عند هللا كما ىو من عند هللا كيقولوف ىو﴿ فقاؿ العاـ النفي عليو

 ﴾ىم يعلموفك  كيقولوف على هللا الكذب﴿ قاؿيتعمدكف ذلك الكذب مع العلم ف
ذكر سبحانو ٕبىٌ ألسنتهم ابلكتاب كىو  ٤بٌاك  !بوجو معذكرين غّب كأهنم عليهم تشنيعان 

 ضرب من التحريف، استطرد بتقريعهم على إلباسهم توحيد ا٢بكم بشرؾ العبادة
يؤتيو هللا الكتاب كا٢بكم كالنبوة ٍب يقوؿ للناس كونوا عبادا ما كاف لبشر أف ﴿ فقاؿ

 ﴾ٕب من دكف هللا كلكن كونوا رابنيْب ٗبا كنتم تعلموف الكتاب كٗبا كنتم تدرسوف
كاآلية تنزيو ألنبياء هللا تعأب عليهم الصبلة كالسبلـ إثر تنزيو هللا تعأب عن نسبة ما 

كا٤بعُب3 ما   كالسدم الضحاؾ قوؿ ُب عيسى ىنا بو كا٤برادافَباه أىل الكتاب إليو، 
ة كاف لنيب أف يؤتيو هللا العلم كا٢بكم ٍب يشرؾ ُب ا٢بكم كيصرؼ الناس عن عباد

 موفتيعلٌ  ٗباتثبتوف رابن كاحدان  علماء عاملْبكونوا يقوؿ ٥بم3   هللا إٔب عبادتو كلكن
 تعليم كقدـ أنفسكم"أأتمركف الناس ابلرب كتنسوف "قولو  فحول إٔب إشارة غّبكم

 ٤بن كالثا٘ب لرؤسائهم األكؿ ا٣بطاب ألف أك عليها، شرفو لوفور دراستو على الكتاب
 ﴾تػىٍعلىموف﴿كقيرئ . الناس على تٍدريسونو ٗبا تقدير على ا٤بعُب يكوف أف دكهنم، كٯبوز

كقراءة التشديد أبلغ ُب التقريع ألف التعليم يتضمن  إبسكاف العْب كٚبفيف البلـ
3 الرابنيوف3 قاؿ اإلماـ الطربم عن ابن زيد كذكىرى العلم، كالعلم ال يتضمن التعليم! 

 الرابنيوف ينهاىم لوال"3 كقرأ ،يلوهنم3 يربوهنم األمر ىذا كالة الناس وفبر ي الذين



1111 
 

 الناس عماد ىم إذان  فالرابنيوف .العلماء3 كاألحبار الوالة،3 الرابنيوف3 قاؿ "كاألحبار
 ألف .األحبار فوؽ كىم3 ٦باىد قاؿ كلذلك كالدنيا الدين كأمور كالعلم الفقو ُب

 كالتدبّب ابلسياسة البصر كالفقو العلم إٔب ا١بامع3 كالراب٘ب ،العلماء ىم األحبار
ٙبكي ىذا كاآلايت . اىػ. كدينهم دنياىم ُب يصلحهم كما الرعية أبمور كالقياـ

ُب ٍب اٚبذكا أرابابن ، العبادة ين اٚبذكا أرابابن ُبالفريق من أىل الكتاب الذ
من ٝبلة بٌْب تعأب أف عادهتم التحريف كالتبديل أتبعو ٗبا يدؿ على أف  ٤بٌا...ك ا٢بكم

 قومو أيمر كاف كأنو اإل٥بية يدعي كاف السبلـ عليو عيسى أف زعموا ماما حرٌفوه 
جانب عبلقتهم مع أىل اإلسبلـ عملوا على ٙبريف معا٘ب التوحيد كُب  ،بعبادتو

ركل ابن أيب حاًب عن ابن جريج ُب ، ليدخل ا٤بسلموف ٙبت سلطاهنم كينقادكا ٥بم
قاؿ3 كاف انس من اليهود يتعبدكف الناس من  ﴾كونوا عبادان ٕب من دكف هللا﴿قولو 

دكف رهبم بتحريفهم كتاب هللا عن مواضعو بغّب الذم يقرؤكف ٩با أنزؿ هللا ُب كتابو. 
كحْب اٌدعوا أف الكتاب كا٢بكم كالنبوة فيهم كأف أحدان ال يناؿ من درجات الفضل 

 تشتغلوا ابستعباد كا٤بنزلة ما انلوه؛ قاؿ هللا ٥بم3 إف كاف األمر كما قلتم كجب أال
الناس كاستخدامهم كلكن كونوا خلفاء مصلحْب، كالراب٘ب3 الداعي إٔب ربوبية هللا 
ا٤بتخلق أبخبلؽ الرب علمان كحكمان، كسبب نزكؿ اآلية أف أاب رافع القرظي من 

3 أتريد أف نعبدؾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاليهود كرئيس كفد ٪براف من النصارل قاال لرسوؿ هللا 
معاذ هللا ما بذلك أمرت، كال إليو »كنتخذؾ رابن؟ فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ3 

قل إف  ﴿٤با تبل عليهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفنزلت اآلية، كأرادكا أف يلزموا ىذا القوؿ دمحمان  «دعوت
 هلل حبان  - عيسى ُب يعِب - قولكم من ىذا كاف إف أم ﴾كنتم ٙببوف هللا فاتبعو٘ب

 كفركم من مضى ما أم - ذنوبكم لكم كيغفر هللا ٰبببكم فاتبعو٘ب - لو كتعظيمان 
بتأكيلهم كىذا من نوع لٌيهم الكتاب أبلسنتهم،  ا ذلكفحرَّفو  .رحيم غفور كهللا -

3 عنو هللا رضي كُب ىذا ا٤بعُب ما ركاه اإلماـ البخارم من حديث عمر بن ا٣بطاب
ال تطرك٘ب كما أيطرم عيسى ابن مرٙب كقولوا3 عبد »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأال ٍب إف رسوؿ هللا 
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معبودان كرابٌن، أم ال تغلوا ُب كصفي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكا٤بقصود النهي عن اٚباذه  «هللا كرسولو
كغلٌو بِب إسرائيل ُب كصف ابن مرٙب بدعواىم أنو ىو هللا أك ابن هللا أك اثلث 

 3 الربدةصاحب  قوؿ أحسن كماثبلثة...

 كاحتكمً  فيو مدحان  شئتى  ٗبا كاحكيم...  نبٌيهمً  ُب النصارل اٌدعتو ما دع

 أان يقوؿ ٍب نبيان  تعأب هللا يتخذه أف لبشر كاف ما3 ٥بم قيل راب؟ أنتخذؾ3 قالوا ٤بٌاك 
كال أيمركم أف تتخذكا ﴿ قولو كىو أرابابن  كالنبيْب ا٤ببلئكة ابٚباذ كأيمرىم ربكم

على ابتداء الكبلـ، كا٤بعُب على  ﴾أيمركم﴿كقيرئ برفع راء  ﴾كالنبيْب أرابابا٤ببلئكة 
ىذه القراءة3 ما كاف لبشر أف يرسلو هللا للدعوة إٔب ربوبيتو ٍب يقوؿ للناس كونوا 
عبادان ٕب من دكف هللا كال ىو أيمريىم أف يتخذكا ا٤ببلئكة أرابابن، كا٤بعُب على قراءة 

النبيْب أرابابن، النصب3 ال ينبغي لبشر أكٌب الكتاب أف أيمركم أف تتخذكا ا٤ببلئكة ك 
ُب ٚبريج ىذه القراءة لتأكيد النفي، كا٤بعُب3 ال تشركوا ُب ا٢بكم كال  (ال)كتكوف 

إٔب الغلٌو كا٤ببالغة اإلٲباء  ﴾أرابابن ﴿أتمركا الناس أف يشركوا ابلعبادة. كا٤بقصود من قولو 
صفة من صفات  كذلك أف أىل الكتاب جعلوا للمبلئكة كالنبيْب ُب التعظيم

 !ر سادات ا١بن فولد منهم ا٤ببلئكةكزعموا أف هللا سبحانو صاى ية كاأللوىيةالربوب
كجعلوا هلل شركاء ا١بن كخلقهم كخرقوا لو بنْب كبنات بغّب ﴿كقد بْبَّ تعأب ُب اآلية 

علم سبحانو كتعأب عما يصفوف، بديع السماكات كاألرض أٗب يكوف لو كلد كٓب 
 كزكران  كذابن  تعأب لو كنسبوا ا٢بكم ُب ا١بن ءشركا هلل أثبتوا أهنم ﴾تكن لو صاحبة

سبحانو  - على كجو السخرية ابلعبادة أشركوىم ا٤ببلئكة من كبنات النبيْب من بنْب
 من أم بغّب دليل مقتبس ﴾بغّب علم﴿ كقولو -كتعأب عما يقولوف علوان كبّبان 

 جبلتهم مركوز ُب ىول عن بل عليهم فائض الوحي إٔب مستند الشريفة الشريعة
كىذه ، زليةاأل الشقاكة ٗبقتضى مطبيعته كخسة مطينته خبث ُب مركوزة كٞبية

الطقوس الٍب بلغت أقصى غاايت الكفر ٞبىلهم عليها إبليس فأطاعوه كسجدكا لو 
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كتسليم زماـ األرض ككشًف ما فيها من قول كطاقات ككنوز  بشرالمقابل تسخّب 
ٍب يقوؿ للمبلئكة أىؤالء إايكم   كيـو ٰبشرىم ٝبيعا﴿كخامات...كقاؿ سبحانو 

كانوا يعبدكف، قالوا سبحانك أنت كلينا من دكهنم بل كانوا يعبدكف ا١بن أكثرىم 
أان منكركف عبادهتم إاٌيان كٓب أنمرىم هبا كلكنهم عبدكا ا١بن  كا٤بعُب ﴾هبم مؤمنوف

ت هللا من فسٌولت ٥بم عبادتنا، كا٤بقصد من احملاكرة إبطاؿ قو٥بم ُب ا٤ببلئكة إهنم بنا
ىو أف يكوف غّب هللا  ﴾سبحانك﴿سادات ا١بن! كمورد التنزيو ُب قوؿ ا٤ببلئكة 

نظّب ما حكاه ف يعبدىم ا٤بشركوف، كىذا مستحقان أف يعبد، كتربؤه من الرضىى أب
كيـو ٰبشرىم كما يعبدكف من دكف هللا فيقوؿ ءأنتم أضللتم ﴿ قولوعنهم ُب  سبحانو

السبيل، قالوا سبحانك ما كاف ينبغي لنا أف نتخذ من عبادم ىؤالء أـ ىم ضلوا 
دكنك من أكلياء كلكن متعتهم كآابءىم حٌب نسوا الذكر ككانوا قوما بورا، فقد  
كذبوكم ٗبا تقولوف فما تستطيعوف صرفان كال نصران كمن يظلم منكم نذقو عذااب  

 ا٤برادك ، لتكلما إٔب الغيبة من االلتفات بطريق "٫بشرىم"العظمة  بنوفكقرئ  ﴾كبّبا
 كفيها العظمة بنوف "فنقوؿ"، كقرئ كهللا أعلم ا٤ببلئكةك ا٤بعبودكف العقبلءبػ"ما" 
 تعأب بتسبيحو موسومْب كوهنم عن كناية كسبحاف .عظيم أمر ا٢بشر أف إٔب إشارة

 على مضليهم ىم يكونوا أف نفي كا٤براد عباده إضبلؿ منهم يتأتى فكيف كتوحيده
 أكلياء إايؾ متجاكزين نتخذ أف لنا استقاـ كما صح ما3 قالوا كأهنم كجو أبلغ

 كليان  يتخذ أف على غّبان ٫بمل أف يتصور فأٗب لو ا٤بنافية ا٢بالة من بنا ٤با نعبدىم
نيب، كقيرئ فيو نكاية اب٤بشركْب كتشهّب كأت كجواهبم ،كليان  يتخذكان أف فضبلن  غّبؾ

كا٤بعُب  أكلياء دكنك من يتخذكان أف لنا ينبغي ما أم ذ"نػيتىخى "ء بضم النوف كفتح التا
أهنم يتربؤكف من أف يدعوا الناس لعبادهتم كىذا تسفيو للذين أشركوىم مع هللا 3 عليو
انشئ عن التربؤ من أف يكونوا ىم ا٤بضلْب  ن"كلك"ه ، كاالستدراؾ الذم أفادتعأب

أم ما أضللناىم كلكنك متعتهم كآابءىم أبنواع النعم ليعرفوا حقها كيشكركىا 
فاستغرقوا ُب الشهوات حٌب تركوا الذكر ا٢بكيم كجعلوا أسباب ا٥بداية بسوء 
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 نذرا٤ب كابن جرير كابن ٞبيد بن كعبد شيبة أيب ابنركل اختيارىم ذريعة إٔب الغواية. 
 فيقوؿ هللا دكف من يعبدكف كما ٰبشرىم كيـو" قولو ُب ٦باىد عن حاًب أيب كابن

كاإًلشارة هبؤالء إٔب بِب إسرائيل  .كا٤ببلئكة كعزير عيسى3 قاؿ" عبادم أضللتم أنتمء
كالكبلـ  ﴾كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا﴿ابلعبادة! قاؿ تعأب  ىمن الذين أشركو ا٢باضري

أم  ﴾الذين كفركا أف يتخذكا عبادم من دك٘ب أكلياءأفحسب ﴿متصل بقولو 
 أهنم أفظنوايعِب ؟ أكلياء عبادم من ا٤ببلئكة كالنبيْب اٚباذىم ينفعهم أف أفحسبوا
كال  منتفعان  عندىم ٯبدكف الفإهنم  ؟كجعلوا بعضهم كلدان  معبدكى ٗبن ينتفعوف

إنكارم  كاالستفهاـشيء.  تولوىم الذين ىؤالء كالية من ٥بم ليسيشفعوف ٥بم ك 
 ما بقرينة "يتخذكاػ"ل ا٤بعموؿ أكلياء كىو الثا٘ب ا٤بفعوؿ معموؿ على متسلط كاإلنكار

 ما ابعتبار أكلياء كوهنم كىو ابطبلن  ىنالك ٧بسوابن  أف من فحسب فعل عليو دؿ
كٯبوز أف يكوف ا٤بعُب3 أفحسبوا أ٘ب أمرهتم الشفاعة. من  الوالية حقيقة تقتضيو
ك٤با كاف معُب االستفهاـ اإلنكارم3 ليس األمر كذلك بل ؟ ٥بم أذنت أك بذلك

إان ﴿خاب جدىم كغاب سعدىم كأصلد زندىم، حىسين قولو مؤكدان ألجل إنكارىم 
اٚبذكا ا٤ببلئكة كالنبيْب أكلياء من دكف هللا  ألهنم ﴾أعتدان جهنم للكافرين نزال

كاٚبذكا ﴿عليو قولو بعده كأشركوىم ابلعبادة مع هللا على كجو االستهزاء كما دٌؿ 
 كصاغواية ٥باإل شرائعالسياسية كال ا٤بهاـقتسموا كاكبدلوا كتاهبم  ﴾آايٌب كرسلي ىزكا

 الدايانت من العجيب ا٣بليط ىذا ككضعوا كالركمانية اإلغريقية كالعقائد ا٥بندكسية
الذين آمنوا كالذين ىادكا  إف﴿كقد أشار قولو تعأب  !العقوؿ فيها ٙبار الٍب الباطلة

 أف كا٤بعُب ابلعبادة، كالنبيْب ا٤ببلئكة كإشراكهم نفاقهم إٔب ﴾كالنصارل كالصابئْب
 عبدكا كالذين عزيران  عبدكا كالذين القلوب مواطأة غّب من أبلسنتهم آمنوا الذين

 أجرىم فلهم صا٢بان  كعمل خالصان  إٲباانن  آمن من ا٤ببلئكة عبدكا كالذين ا٤بسيح
 عن ركل عبد الرزاؽ كابن جرير كابن أيب حاًب. كعملهم إبٲباهنم يستوجبونو الذم
. كركل الزبور كفكيقرؤ  القبلة إٔب كيصلوف ا٤ببلئكة يعبدكف قـو الصابئوف3 قاؿقتادة 
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 أىل من طائفة ىم3 فقاؿ الصابئْب عن السدم سئل3 قاؿ عن سفياف ابن جرير
 كفيقرؤ  الكتاب أىل من فرقة لصابئوفا3 قاؿ العالية أيب عن. كُب ركاية الكتاب

ك٤با بٌْب السبلـ.  ماعليهكسليماف  داكدكيبدك أف ىذه الفرقة نشأت ُب زمن  .الزبور
ذم أخذه على يثاؽ العظيم التعأب فيما مضى أف التوٕب عن الرسل كفر، ذكر ا٤ب

جاءكم كإذ أخذ هللا ميثاؽ النبيْب ٤با آتيتكم من كتاب كحكمة ٍب ﴿فقاؿ  النبيْب
رسوؿ مصدؽ ٤با معكم لتؤمنن بو كلتنصرنو قاؿ ءأقررًب كأخذًب على ذلكم إصرم 

 من الشريفة اآلية ىذه كُب ﴾قالوا أقرران قاؿ فاشهدكا كأان معكم من الشاىدين
 ٱبفى، ال ما ا١بناب كتشريف ابلذكر كالتنويو الشأف كرفعة كالتفخيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو التعظيم

 نبوتو فتكوف إليهم مرسبلن  يكوف زماهنم ُب ٦بيئو تقدير على أنو3 ذلك مع اكفيه
صلى قولو  معُب بذلك كيتبْب القيامة، يـو إٔب آدـ من ا٣بلق ١بميع عامة كرسالتو

كُب ركاية عند ا٢باكم  «كا١بسد الركح بْب كآدـ نبيان  كنت»3 هللا عليو كآلو كسلم
 طينتو، ُب ٤بنجدؿ آدـ كإف النبيْب ٣باًب الكتاب أكؿ ُب هللا عند إ٘ب»3 مرفوعان 

 رأت الٍب أمي كرؤاي قومو عيسى كبشارة إبراىيم أيب دعوة3 ذلك بتأكيل كسأنبئكم
 آدـ ظهر من ابستخراجو خيص كقد «الشاـ قصور لو أضاءت نور منها خرج أنو
 عينو كىو اإلنسا٘ب النوع خلق من ا٤بقصود ىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  فإف الركح نفخ قبل

 الطبع غليظ على حراـ الذم - ا٢بديث ُب جاء كما عقده ككاسطة كخبلصتو
 نبيك نور هللا خلق ما أكؿ»3 مرفوعان  جابر عن - بو كا٤براد معناه فهم القلب كثيف

 سره3أبو ا٥بدل الصيادم قدس هللا شيخ اإلسبلـ كُب ذلك يقوؿ السيد  «جابر اي

 اإلبتداء رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مكنوف لك ... يبدك ابرػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحدي فتذكر

 انتهاء كالفخار لعلياه اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ... ابتداء رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس خطّب من لو اي

 ضياء منو األحبلؾ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغش ... األفبلؾ بو دارت األمبلؾ خدمتو

 ماءػػػػػػػػػػػػػػإي ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ورلػػػػػال رزػػػكط ... لقػػػا٣ب علة وػػػأن قػػػػػػػػػػػػػػػا٢ب ىػػػػػػػػػػػكقض
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 ماءػػػػػػػػػػػػػػػػس ماءػػػػػػػػػػػػػػػػػالس كال كذككىا ... أرض األرض ىي اػػػػػػػػم لواله وػػػػػى

 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطمس أراتقها ابنفتاؽ ... عنو الوجودات شقت ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 عليهم األنبياء أنوار إٔب ينظر أف أمره ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم نبينا نور خلق ٤با تعأب هللا فكركم أ
 نوره؟ غشينا من ربنا، اي3 كقالوا بو هللا أنطقهم ما نوره من فغشيهم كالسبلـ الصبلة

 بو آمنا3 قالوا أنبياء، جعلتكم بو آمنتم إف هللا عبد بن دمحم نور ىذا3 تعأب هللا فقاؿ
 أيب بن علي سيدان عن كركم. نعم3 قالوا عليكم؟ أشهد3 تعأب هللا فقاؿ كبنبوتو
 ُب العهد عليو أخذ إال بعده فمن آدـ من نبيان  تعأب هللا يبعث ٓب3 قاؿ أنو طالب

. قومو على بذلك العهد كأيخذ كلينصرنو بو ليؤمنن حي كىو بعث لئن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم
 كهلل در القائل3

 ما مضت فَبةه من الرسل إال ... بىٌشرٍت قومىها بك األنبياءي 

 بعدىػػػػػا عػليػاءي  عػليػاءه  ى بك العصور كتسػػػػمو ... بػػػكتتباىى 

اإلماـ عبد هللا سراج الدين ا٢بسيِب قدس هللا سره  احملمدية اب٢بقيقة العارؼ قاؿ
النورا٘ب3 النور احملمدم ركح ماء ا٢بياة كيسمى ا٢بقيقة احملمدية ا١بامعة للكليات  

قيقة كبعده من العلماء كالعرفاء كاحملدثْب فهناؾ عآب ا٢بأثبتها ا١بمهور كقد  كلها
عآب األجساد فعآب ا٢بقائق النورانية أسبق ُب الوجود ٍب خلق هللا  عآب الركح كبعده

األركاح ٍب خلق األجساـ كبٌث فيها األركاح فهو عليو الصبلة كالسبلـ أكؿ حقيقة 
نورانية خلقها هللا ُب عآب ا٢بقائق كعنها تفرعت ا٢بقائق كما تناقلو علماء ا٢بديث 

اي رسوؿ هللا أبيب أنت كأمي أخرب٘ب عن  3ُب السند عن جابر هنع هللا يضر3 قلتاحملققوف 
 «من نوره نبيك نور هللا خلق ما أكؿاي جابر إف »أكؿ شيء خلقو هللا تعأب، قاؿ3 

أم ابتداء من نوره ال جزءان ألف نور هللا ال يتجزأ كىذا يسمى النور احملمدم 
ك٥با أ٠باء كقد كرد أيضان ابلسند عن بعض احملدثْب كا٢بقيقة احملمدية كالكلية ا١بامعة 
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كنت نوران بْب ريب عز »أنو قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن سيدان علي كـر هللا كجهو عن رسوؿ هللا 
أان أكؿ األنبياء » 3كركل أبو نعيم كغّبه «كجل قبل خلق آدـ أبربعة عشر ألف عاـ

.كىو ..كآخرىم بعثان  ُب عآب ا٢بقيقة النورانية أك٥بم أم «ُب ا٣بلق كآخرىم ُب البعث
أكؿ األركاح إذ األركاح خلقت بعد ا٢بقائق النورانية كالدليل على ذلك أف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

عددان من الصحابة سألوا النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب عدة مناسبات فقد سألو 
كنت نبيان كآدـ بْب الركح »نبيان؟ قاؿ3 أبو ىريرة هنع هللا يضر مٌب كنت اي رسوؿ هللا 

كنت نبيان كآدـ بْب » كسألو آخر فقاؿ3 مٌب استنبئت اي رسوؿ هللا؟ قاؿ3 «كا١بسد
كنت نبيان كآدـ »كسألو آخر فقاؿ3 مٌب كجبت لك النبوة؟ قاؿ3  «الركح كا١بسد

أكؿ ما خلق هللا ُب عآب األركاح كنبأه ُب ذلك العآب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفهو  «بْب الركح كا١بسد
قبل األنبياء كلهم صلوات هللا عليو كعليهم فهو أكؿ األركاح خلقان كىكذا نور 

حملمدية الٍب فقبل ا٤باء إ٭با ىو ا٢بقيقة النورانية ا ،ا٢بقيقة احملمدية ىو ركح حياة ا٤باء
كل شيء »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشياء كما قاؿ ركح حياة ا٤باء الذم خلق هللا منو ٝبيع األ ىي

كىذا ا٤باء غّب ا٤باء ا٤بعهود كإ٭با ىو ماء ا٢بياة كفيو ٝبع عناصر  «خيلق من ا٤باء
كجعلنا من ﴿أصاب شيئان إال دٌبت فيو ا٢بياة كىو الذم قاؿ هللا فيو  التكوين كما

كُب  ﴾ا٤باءككاف عرشو على ﴿كقاؿ سبحانو فيو أيضان  ﴾ا٤باء كل شيء حي
 بْب ما»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ىريرة أيب عن الصحيحْب

 أبيت،3 قاؿ ؟شهران  أربعوف3 قاؿ أبيت،3 قاؿ ؟يومان  أربعوف3 قاؿ «أربعوف النفختْب
 كما فينبتوف ماء السماء من هللا ينزؿ ٍب»3 قاؿ أبيت،3 قاؿ سنة؟ أربعوف3 قاؿ

 الذنب عجب كىو كاحدان  عظمان  إال يبلى، إال شيء اإلنساف من ليس البقل، ينبت
يصب على  كىو أيضان ا٤باء الذمكىو ماء ا٢بياة  «القيامة يـو ا٣بلق يركب كمنو

عصاة األمة بعد خركجهم من النار فينبتوف كما تنبت ا٢ببة ُب ٞبيل السيل كىو 
عليو السبلـ فاٚبذ سبيلو ُب أصاب ا٢بوت الذم ٞبلو موسى أيضان ا٤باء الذم 

 البحر عجبان...
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ُب االستخبلؼ كلذلك دخلت الـ القسم آخر معُب من النبيْب  كُب أخذ ا٤بواثيق
ككأهنا أٲباف البيعة الٍب تؤخذ للخلفاء كلعل أٲباف ا٣بلفاء  ﴾لتؤمنن بو كلتنصرنو﴿ُب 

 ا٢بق إرادة تعلقت ٤با أنو اجملبوؿ على ا٢بكمة الفطرية أيها كاعلمأخذت من ىنا. 
 سلخ ٍب األحدية ا٢بضرة ُب الصمدية األنوار من احملمدية ا٢بقيقة أبرز خلقو إبٯباد
 إرادتو سابق ُب سبق كما حكمتو صورة على كسفلها علوىا كلها العوآب منها

 فظهر األركاح عيوف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص منو انبجست ٍب برسالتو كبشره بنبوتو أعلمو ٍب كعلمو
 العإب ا١بنس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فهو األحلى ا٤بورد لو ككاف األجلى ابلنظر كىو األعلى اب٤بؤل
 الزماف انتهى ك٤با كالناس ا٤بوجودات ١بميع األكرب كاألب األجناس ٝبيع على

 الزماف حكم انتقل بو الركح كارتباط جسمو كجود إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حقو ُب الباطن ابالسم
 طينتو أتخرت كإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فهو كركحان  جسمان  بكليتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم فظهر الظاىر االسم إٔب
 ينقل كال منو إال أمر ينفذ فبل األمر نفوذ كموضع السر خزانة فهو قيمتو عرفت فقد
 ٝبيع اآلخرة ُب ظهر ك٥بذا األنبياء نيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فالنيب ىذا عرؼ فإذا عنو، إال خّب

 التبعية حققوا حْب كا٤بعراج اإلسراء ليلة الدنيا ُب ىذا حصلك  لوائو ٙبت األنبياء
 بيت دخلت ٍب»3 النسائي اإلماـ ركاه الذم ا٢بديث ذلك أفاد كما بو كاإلقرار
ٍب بٌْب تعأب  «أ٩بتهم حٌب جربيل فقدمِب السبلـ عليهم األنبياء ٕب فجيمع ا٤بقدس

بعد ذلك  فمن تؤب﴿حاؿ من أعرض عن اإلٲباف هبذا الرسوؿ كعن نصرة رسالتو 
ابهلل الواحد كأشركوا  عهدضوا الكالفاسقوف ىم الذين نق ﴾فأكلئك ىم الفاسقوف

نٌبو تعأب على تلك  كهنايتها ا٤براتب عمـو بداية ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مرتبتوكانت  ك٤با! الصمد
 كصفها عن ككلت العقوؿ دركها عن كقصرت ا٤براتب دكهنا طويت الٍبا٤برتبة 
 كبطلت كالعبلمات السمات ىناؾ كاضمحلت الوصوؿ طرؽ دكهنا كار٘بت األلسن

 رسولو دين جاعبلن فقاؿ سبحانو  كاإلشارات ا١بهات كارتفعت كاالعتبارات العبارات
كلو أسلم من ُب السماكات كاألرض طوعا ككرىا كإليو أفغّب دين هللا يبغوف ﴿دينو 

 كاألسباط كيعقوب كإسحاؽ كإ٠باعيل إبراىيم على نزؿبٌْب أنو عْب ما ٍب  ﴾يرجعوف
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غّب  ببياف أف من ابتغىأردؼ  ٍب رهبم من كالنبيوف كعيسى موسى أكٌب ماعْب ك 
ذلك ما تضمنو قولو ك فلن يقبل منو كىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين  اإلسبلـ دينان 

3 أربع عن كأهناكم أبربع آمركم»3 عليو ا٤بتفق ا٢بديث ُبلوفد عبد القيس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
صلى هللا  لو الشهادةاإلٲباف ىذا  لتضمن "كرسولو"3 ىاىنا يقل كٓب «ابهلل اإلٲباف

كقد  رسالتو إثبات عْب ىو هللا إال إلو ال3 العبد قوؿ ألف ابلرسالة عليو كآلو كسلم
أفغّب دين ﴿اآلية ىذه ك  «هللا رسوؿ كأ٘ب هللا إال إلو ال أف شهادة»3 فقاؿ فسرىا ٥بم

 أينا3 فقالوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب النصارل مع اختصموا من اليهود نفرُب نزلت  ﴾بغوفتهللا 
 ما3 فقالوا «دينو من برمء الفريقْب كبل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ إبراىيم؟ بدين أحق

كا٤بعُب3 ا٤بخاطبة  معُب على"تبغوف"  ابلتاءكقرئ  بدينك. أنخذ كال بقضائك نرضى
 طائعْب كاألرض السماكات ُب من تعأب لو انقاد كقد هللا دين غّب بغوفأفت

يسجد من ُب السماكات  كهلل﴿إرادتو كما قاؿ تعأب  عن وفٱبرج ال كمكرىْب
أفغّب دين هللا ﴿ ُب قولو االستفهاـك  ﴾كاألرض طوعا ككرىا كظبل٥بم ابلغدك كاآلصاؿ

للتعجيب من فعل أىل الكتاب ُب اٚباذىم آ٥بة من دكف هللا كتوغلهم ُب  ﴾يبغوف
األٞبدم  النبوم النورك  ناب احملمدمكغلوىم ُب النفاؽ كتوليهم عن ا١ب الكفر

! كالفاء تفريع عن كاالعتقادم العملي التوحيد على ا٤ببِب اإلسبلـ كتباعدىم عن
 حكاه ما نظّب كىذاذكر أحوا٥بم فإهنم ٤با نقضوا دين اإلسبلـ ابتغوا دين الشرؾ، 

من مشركي  ا٤بشركوف ا١بيدد أشد ا٫برافان ك  ﴾أفحكم ا١باىلية يبغوف﴿ قولو ُب همعن هللا
ا١باىلية األكٔب كأكثر خطران على األمة، فا٤بعركة ُب ا١باىلية األكٔب كانت سافرة بْب 

فتستَب بستار  ا٢بفاة العراةالظاىرين، أما جاىلية اإلسبلـ كأعدائو ا٤بكشوفْب 
لتفتنهم عن كىي تقيم الشرؾ ُب حياة الناس كتزرعو ُب فكرىم كأكضاعهم  سبلـاإل

ة البدء ُب دعوة اإلسبلـ اليـو ىي تعرية ا١باىلية من ردائها ...كإف نقطاإلسبلـ
الزائف كإظهارىا على حقيقتها شركان ككفران ككصف بِب إسرائيل ابلوصف الذم ٲبثل 

كي تنتبو األمة إٔب معرفة عدكىا كإٔب  م كالذم كصفهم بو ا٢بكيم ا٣ببّبكاقعه



1121 
 

تغيّب ما أبنفسها ليغّب هللا ما حقيقة ما انتهى إليو أمرىا عسى أف يوقظها قرآهنا إٔب 
 أف اإلسبلـ على ا٢بقيقي ا٣بطر كإفهبا من الذلة كالشقوة كالنكد كالضياع كالتيو...

 شعاراهتمب كيعجبوف الكتاب أىل حيل عليهم ينطلي فريق ا٤بسلمْب دعاة ُب يكوف
 !كا٢بق الصدؽ عن كا٤بكائد التمويهات ٛبييز إٔب يبلغوف كالٗبناىجهم  كيتأثركف

كاعلم أيها اللبيب الرشيد أف ا٣بركج عن جادة التوحيد على كجهْب؛ أما أحدٮبا3 
، كآخر عاند ا٢بق إال ا٣بّب، فبل ييقتدل بزلتو فرجل زؿَّ عن الطريق كىو ال يريد

كجادؿ ُب الكتاب كحاٌد هللا كرسولو، فهو ضاؿ مضل شيطاف مريد ُب ىذه األمة، 
نو كيبْب ٥بم قصتو لئبل يقع أحد ُب دعوتو حقيق على من يعرفو أف ٰبذر الناس م

علي بن أيب طالب هنع هللا يضر قاؿ3  سيدانفيهلك...أخرج البيهقي ُب شعب اإلٲباف عن 
يوشك أىف أٍيٌب على الناس زماف ال يبقى من اإلسبلـ إال »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 

عامرة كىي خراب من ا٥بيدل ا٠بو كال يبقى من القرآف إال ر٠بو مساجدىم 
  .«علماؤىم شر مىن ٙبت أىدٙب السماء من عندىم ٚبرج الفتنة كفيهم تعود

 ﴾شهيدا ابهلل ككفى يشهدكف كا٤ببلئكة بعلمو أنزلو إليك أنزؿ ٗبا يشهد هللا لكن﴿

 ،مدعيان  يكوف ال كالشاىد الوحدانية، على شاىدان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جعلو قد تعأب هللا كاف ا٤ب
 شيئان  يقوؿ من ا٤بدعي ألف ٥با مدعيان  الوحدانية مسألة ُب النيب ٯبعل ٓب تعأب فاهلل
 النبوة، ادعى كاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كالنيب الشمس، من أظهر كالوحدانية الظاىر، خبلؼ على

 سبحانو فقاؿ تعأب لو شاىدان  كونو ٦بازاة ُب لو شاىدان  نفسو تعأب هللا فجعل
كيقوؿ الذين كفركا لست مرسبل قل  ﴿ تعأب قولو ىذا كمن ﴾كهللا يعلم إنك لرسولو﴿

 رسالتو على فاستشهد ﴾كفى ابهلل شهيدا بيِب كبينكم كمن عنده علم الكتاب
شهادة قل هللا شهيد بيِب  قل أم شيء أكرب﴿ تعأب قولو ككذلك ،لو هللا بشهادة
 غاية صحتها كبٌْب  كبينها أظهرىا قد لرسولو شهادة تعأب منو كلو فهذا ﴾كبينكم
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 شاىدان  سبحانو بكونو عليهم ا٢بجة كأقاـ عباده كبْب بينو العذر قطع ٕبيث البياف
 .لرسولو

اي أيها النيب اتق هللا كال تطع الكافرين كا٤بنافقْب إف هللا كاف عليما حكيما، كاتبع ﴿
على هللا ككفى ابهلل  ما يوحى إليك من ربك إف هللا كاف ٗبا تعملوف خبّبا، كتوكل

تعأب األمر ُب آخر سورة السجدة ابإلعراض عن ا٤بستهزئْب كانتظار  كجو ٤با ﴾ككيبل
كأعلمو أف  ُب مطلع ىذه السورة أتبعو النهي عن طاعتهم ما يكوف من عاقبة أمرىم

 ألمتوىاىنا  ا٣بطاب، ك نصره ابنتظار أمره بعد هبا فأمره التقول مع يكوف إ٭با الفتح
 عليو كيدؿذلك،  من هللا حاشاه كا٤بنافقْب، الكافرين يطيع أف إذ ال ٯبوز عليو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كثّب   القرآف ُب كمثلو "تعمل ٗبا" يقل كٓب ﴾إف هللا كاف ٗبا تعملوف خبّبا﴿ تعأب قولو

 فا٤براد ﴾لئن أشركت ليحبطن عملك﴿ ككقولو ﴾فإف يشأ هللا ٱبتم على قلبك﴿كقولو 
 تعأب هللا أنزؿكقد ، ىذا عليو ٯبوز ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كالنيب من أشرؾ حاؿ ىذه كأف غّبه

 ٥بم األمهات حرمة كألزكاجو كالية أقول للمؤمنْب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كالية كأف التبِب إبطاؿ
 ا٤بؤمنْب كحرَّضى تعأب األرحاـ كالية من كأشد أقول فهي هللا جعل من كالية كتلك
 ُبشرع النبيْب ٍب  ٝبيع على بذلك العهد أخذ ألنو ٥بمو شرع ٗبا التمسك على
 اي أيها الذين آمنوا اذكركا نعمة هللا عليكم﴿ ا٣بندؽ كقعة كىي األحزاب قصة ذكر

 إذ  ،بصّبا تعملوف ٗبا هللا ككاف تركىا ٓب كجنودا رٰبا عليهم فأرسلنا جنود جاءتكم إذ
 ا٢بناجر القلوب كبلغت األبصار زاغت كإذ منكم أسفل كمن فوقكم من جاؤككم 

مع  زحفواىم قريظة كالنضّب ٝباعات من بِب إسرائيل ك  ﴾الظنوان ابهلل كتظنوف
 مقاتل آالؼ عشرة ُبأحزاهبم من قريش كغطفاف كبِب أسد كبِب عامر كبِب سليم 

 ترجم ! كقدكا٤بسلمْب اإلسبلـ كشأفةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  شأفتو الستئصاؿ ا٤بدينة علىأك أكثر 
ٍب بٌْب ا٤بؤب  ﴾ىنالك ابتلي ا٤بؤمنوف كزلزلوا زلزاال شديدا﴿ بقولو ا٤بؤمنْب حاؿا٢بق 
 يقوؿ كإذ﴿كا٬برط ُب سلكهم كمن تبعهم من بِب إسرائيل قادة النفاؽ  حاؿ

 طائفة قالت كإذ ،غركرا إال كرسولو هللا كعدان ما مرض قلوهبم ُب كالذين ا٤بنافقوف
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 بيوتنا إف يقولوف النيب منهم فريق كيستأذف فارجعوا لكم مقاـ ال يثرب أىل اي منهم
 سئلوا ٍب أقطارىا من عليهم دخلت كلو ،فرارا إال يريدكف إف بعورة ىي كما عورة
 يولوف ال قبل من هللا عاىدكا كانوا كلقد، يسّبا إال هبا تلبثوا كما آلتوىا الفتنة

 القتل أك ا٤بوت من فررًب إف الفرار ينفعكم لن قل ،مسؤال هللا عهد ككاف األدابر
 أك سوءا بكم أراد إف هللا من يعصمكم الذم ذا من قل ،قليبل إال ٛبتعوف ال كإذا
 منكم ا٤بعوقْب هللا يعلم قد ،نصّبا كال كليا هللا دكف من ٥بم ٯبدكف كال رٞبة بكم أراد

 جاء فإذا عليكم أشحة ،قليبل إال البأس أيتوف كال إلينا ىلم إلخواهنم كالقائلْب
 ذىب فإذا ا٤بوت من عليو يغشى كالذم أعينهم تدكر إليك ينظركف رأيتهم ا٣بوؼ
 أعما٥بم هللا فأحبط يؤمنوا ٓب أكلئك ا٣بّب على أشحة حداد أبلسنة سلقوكم ا٣بوؼ

 لو يودكا األحزاب أيت كإف يذىبوا ٓب األحزاب ٰبسبوف، يسّبا هللا على ذلك ككاف
 ﴾قليبل إال قاتلوا ما فيكم كانوا كلو أنبائكم عن يسئلوف األعراب ُب ابدكف أهنم

كتفخيم مكانو كتعظيم شأنو كإظهار شرفو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمقصود السورة إعبلء أمر النيب ك 
لذين خلقوا اأبىل بيتو كاعتناء  ا٤بنيف ٧بلو برفعة تنويوك  الشريف لقدره إجبلؿفيها ك 

 أىل الرجس عنكم يذىبإ٭با يريد هللا ل﴿حسبما نطق بو قولو  عنصره اللطيفمن 
اآلية الٍب توسطت عقد الكتب اإل٥بية كسارت ُب إٔب  ﴾كيطهركم تطهّبا البيت

 كُب السورة ﴾ف هللا كمبلئكتو يصلوف على النيبإ﴿ ا٢بضرات العلية كا٤بقامات السنية
كإذالؿ كطرد كلعن  كٙبقّب األمْب عليو صلوات رب العا٤بْب ء النيبإرغاـ ألنف أعدا

3 قو٥بم على ا٤بنافقْب الرد3 أغراضها أىممن ك ابلقتل كاألسر كالعذاب ا٤بهْب،  كتوعد
إٔب قولو  التبِب إبطاؿاآلايت ُب  هللا فأنزؿ ذلك عن ينهى كىو ابنو امرأة دمحم تزكج

 أيتوف الذين لمنافقْبلكٚبويف  كعيدُب السورة ك  ﴾ما كاف دمحم أاب أحد من رجالكم﴿
 فيما يقع ا٤بسلموف كيبل ذلك ُب التورط من ٙبذيرك  كا٤بؤمنْب كرسولو هللا يؤذم ٗبا

تربط ا٤بعركة الٍب حزب خبل٥با  سورةالك ...السبلـ عليو موسى آذكا الذين فيو كقع
، كتضع  مديةٗبعركة األمة احمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبنو إسرائيل األحزاب على حرب رسوؿ هللا  اليـو
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ا٣بط العريض الفاصل بْب األمة ا٤بلعونة ُب القرآف كبْب األمة ا٤بسلمة من خبلؿ 
ىذه التوجيهات األربعة3 تقول هللا كاستشعار جبللو، ك٨بالفة الكافرين كا٤بنافقْب، 

قع القلب ُب البدف كاف مو   ٤بٌاكاتباع كحي هللا ا٣ببّب اب٣بفيات، كالتوكل على هللا...ك 
ما جعل هللا لرجل ﴿موقع الرئيس، كا٢بكمة تقتضي كحدة الرئيس أتبع ذلك بقولو 

 أفكُب اآلية طعن على ا٤بنافقْب الذين تقدـ ذكرىم فبْبَّ تعأب  ﴾من قلبْب ُب جوفو
إٔب الغّب انصرفت عن هللا، كىذا حاؿ  هبا قلب ليس لو إال كجهة كاحدة إذا ماؿال

كالسورة تعرض ! من قرب هللا بصفقة خاسرو مغبوفف، كابع حظو ابلدك  يمن رض
دسائسهم ككيدىم للمسلمْب ُب أخبلقهم كآداهبم كبيوهتم كنسائهم عن طريق 

ا٥بجـو اإلعبلمي على اآلداب ا٣بلقية كالدعوة إٔب نشر الرذيلة كإطبلؽ الشهوات 
اؼ كا٣بلخلة اإلرجمن عقا٥با لسحق القاعدة ا٣بيلقية كبث ا٥بزٲبة كاليأس كإحداث 

على السورة  مدارك ...الكاذبة ابألخبار اإلرجاؼ على م٥ب هتديد! كفيها ُب الصف
كأنزؿ الذين ظاىركىم من أىل الكتاب من صياصيهم كقذؼ ُب قلوهبم ﴿قولو تعأب 

الرعب فريقا تقتلوف كأتسركف فريقا، كأكرثكم أرضهم كدايرىم كأموا٥بم كأرضا ٓب 
كالسورة تسمهم ُب مطلعها ابلكفر كالنفاؽ  ﴾كل شيء قديرا  تطئوىا ككاف هللا على

 ﴾ليعذب هللا ا٤بنافقْب كا٤بنافقات كا٤بشركْب كا٤بشركات﴿كُب آخرىا ابلشرؾ كالنفاؽ 
 ا٤بنافقْب كيعذب﴿كما ُب قولو تعأب   طف للتوضيح كالبياف كتعدد الصفةكالع

 كغضب السوء دائرة عليهم السوء ظن ابهلل الظانْب كا٤بشركات كا٤بشركْب كا٤بنافقات
 ىم الصفات ىذه أصحابك  ﴾مصّبا كساءت جهنم ٥بم كأعد كلعنهم عليهم هللا

كشرؾ ا٢بكم آاثره ماحقة مدمرة على اجملتمعات إذ يتبعو دمار ...كالنصارل اليهود
ا٤بدف كالقرل كىبلؾ ا٢برث كالنسل، كمن عبلماتو ضياع األمانة كتفكك األسر 

شهوات كفوضى العبلقات األحقاد كظلم ا٤برأة كاتباع ال كقطيعة األرحاـ كإاثرة
ابلتنبيو على استخبلؼ قادة النفاؽ كصناديد الشرؾ  السورة كختمت! ا١بنسية



1124 
 

 الصدر على العجز رد من ختامها فكافمن االغَبار هبم كالتحذير  كأئمة الكفر
 .﴾كال تطع الكافرين كا٤بنافقْب﴿ أك٥با ُب لقولو

 سورة النور

 منزلتو كرفيع ا٤بصطفى شرؼ بياف منو ا٤براد قلبها ا٤بودع ا٠بها مدلوؿ السورةمقصود 
 عنها هللا رضي عائشة ا٤بؤمنْب ألـ كالطهارة كالشرؼ النزاىة غايةك  ربو على ككرامتو

 ٧بسنة، صا٢بة عنها هللا رضي ىي كماتت راض عنها كىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب مات الٍب
 إال السورة ىذه آايت من يكن ٓب لوك  -كهللا أعلم  - ابلذات ا٤بقصود ىو كىذا
 أنزلناىا سورة﴿ لكفى هبا فضبلن  هللا حبيب حبيبة الصديق بنت الصديقة براءة

 من للفخامة مفيد كالتنكّب ﴾تذكركف لعلكم بينات آايت فيهآ كأنزلنا كفرضناىا
 القدس عآب من أنزلناىا أم الصفة حيث من ٥با مفيد اإلنزاؿ فأ كما الذات حيث

 آايت كأنزلنا ُب تضاعيفها قطعيان  إٯبااب حكاـاأل من فيها ما أكجبناك  جربيل بواسطة
 اإلٲباف ا٤ببطنْب للكفرالفاضحة ألىل الكتاب ا٤بظهرين  اآلايت بينات كىي

عما اعتادكه،  التنفّب اجملاىرين ابلزان كبذلك استأنف كصفهم أبكصاؼ توجب
الزا٘ب ال ينكح إال زانية أك ﴿ فعلوه ما بضد كالتخلق ارتكبوه، ما مثل من كالتحذير

 ا١بليلة اآليةك  ﴾كحـر ذلك على ا٤بؤمنْب مشركة كالزانية ال ينكحها إال زاف أك مشرؾ
 الغرض على نقتصر طويل ٕبثفيها  كللعلماء الكتابيات نكاح عن النهي تتضمن
 ُب الوقوع من ابلتحذير كالتعريض الكتاب أىل أفعاؿ من التنفّب كىو األ٠بى

 مقاتل عن حاًب أيب ابن أخرج فقد كفساد، شر كل رأس ألهنم ككبائرىم حبائلهم
 غالية كا٤بدينة منهم قليل إال ٔبهد كىم قدموىا ا٤بدينة ا٤بهاجركف قدـ ٤با3 قاؿ أنو

 لبعض كإماء الكتاب أىل من متعالنات زكاف السوؽ كُب ا١بهد شديدة السعر
 من ككن زانية أهنا لتعرؼ عبلمة ابهبا على منهن امرأة كل رفعت قد األنصار
 فيما ا٤بسلمْب مهاجرم من أانس فرغب خّبان  كأكثرىم ا٤بدينة أىل أخصب
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 ىؤالء بعض تزكجنا لو بعض على بعضهم فأشار ا١بهد من فيهم للذم يكتسنب
صلى هللا  هللا رسوؿ نستأمر3 بعضهم فقاؿ يكتسنب ما فضوؿ من فنصيب الزكا٘ب

 كُب أنكل ما ٪بد كال ا١بهد علينا شق قد هللا رسوؿ اي3 فقالوا فأتوه عليو كآلو كسلم
 ألنفسهن يكتسنب األنصار ككالئد ككالئدىن الكتاب أىل نساء بغااي السوؽ
 غُب عنهن كجدان فإذا يكتسنب ما فضوؿ من فنصيب منهن نتزكج أف لنا فيصلح
 فقاؿ قبائحهم من آخر نوع بذكر معٌرضان  استطرد ٍب. اآلية تعأب هللا فأنزؿ تركناىن

 تقبلوا كال جلدة ٜبانْب فاجلدكىم شهداء أبربعة أيتوا ٓب ٍب احملصنات يرموف كالذين﴿
 تؤب الٍب اإلفك قصة بسبب نزلت كقد ﴾الفاسقوف ىم كأكلئك أبدا شهادة ٥بم

كربىا يهود بِب إسرائيل لعنهم هللا، حْب عجزكا عن حرب اإلسبلـ جهرة فتواركا 
كراء ستار اإلسبلـ ليكيدكا لئلسبلـ خفية، ككاف حديث اإلفك إحدل مكائدىم 

أما أصل التدبّب القاتلة الٍب خيدع فيها بعض ا٤بسلمْب كحمنة كحساف كمسطح، 
ل خلف ابن سلوؿ، كما تتوارل فكاف عند تلك العصبة اللعينة الٍب كانت تتوار 

ىذه ا١برٲبة كيبشعها...جرٲبة تتمثل فيها ا٣بسة،  ا٤بقاـكٯبسم اليـو خلف اجملوس! 
كمن ٍب عاجل هللا ٥بم ابللعنة ُب الدنيا كاآلخرة...كىذه ا١برٲبة ليست األكٔب بل 

 يويقتض موا مرٙب ٗبثل ذلك كمااترٱبهم حافل اب٤بخازم كالًفرل على أنبيائهم، كقد ر 
أم كشبهان من أحوا٥بم بقذفهم مرٙب عليها  ﴾كمثبل من الذين خلوا من قبلكم﴿ قولو

السبلـ. كسورة النور نور يتؤلأل...نور يشع على بيت النبوة...كأيم نا عائشة رضي 
 كافك  .توبتو تقبل كال قتلو كٯبب كافر فهو هاقذف نكمى هللا عنها نور ُب كل بيت...

 ليهٌوف ا١بنة ُب يديو بْب لو فمثلت عنها يصرب يكاد ال حٌب شديدان  حبٌان  ٰببها ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ا٤بوت  علي ليهوف إنو»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكما جاء ُب مسند اإلماـ أٞبد أنو  موتو عليو
 كقد األحبة ابجتماع يطيب إ٭با العيش فإف «ا١بنة ُب عائشة كف بياض رأيت أ٘ب

3 فقاؿ إليك؟ أحب الناس أم هللا رسوؿ اي3 قلت3 قاؿ عمرك بن العاص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سألو
3 قاؿ من؟ ٍب3 قلت3 قاؿ «أبوىا»3 قاؿ الرجاؿ؟ ًمن3 قلت3 قاؿ «عائشة»
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كالسورة ٙبدثنا عن أضخم معركة خاضها سيد ا٣بلق كأكـر الرسل . «عمر»
صاحب ا٤بقاـ احملمود كا٢بوض ا٤بوركد عليو الصبلة كالسبلـ كخرج منها منتصران  
كاظمان آلالمو الكبار ٧بتفظان بوقار نفسو كعظمة قلبو كٝبيل صربه، كاآلالـ الٍب 

طر على اإلسبلـ من تلك تناكشو لعلها أعظم اآلالـ الٍب مرت بو ُب حياتو، كا٣ب
الفرية من أشد األخطار الٍب تعرض ٥با ُب اترٱبو، كتتلخص القصة ُب قولو تعأب 

 ا٤بسلمْب كآدابتملت على أحكاـ االستئذاف كالسورة اش ﴾ىذا إفك مبْب﴿
 ،البغاء كٙبرٙبمكاتبة العبيد ك  تزكيجال على كالتحريض ،ا٤بخالطة ُب كا٤بسلمات

 حالة تعأب ذكرف فيها كالقائمْب هللا ببيوت كالتنويو اإلٲباف ٥بدم ا٤بثل كضرب
 اآلخرة كُب رهبم من نور على يكونوف الدنيا ُب كأهنم قلوهبم كتنويرىه كا٤بؤمنْب اإلٲباف
 الذين أضدادىم عن ابإلخبار ذلك أعقبٍب  العظيم كالثواب ا٤بقيم ابلنعيم يفوزكف

 األنوار تلك كبْب بصائرىم أبصار بْب الشا٨بة الوعرة جبالو فحالت الباطل اتبعوا
 حٌب ماء الظمآف ٰبسبو بقيعة كسراب أعما٥بم كفركا كالذين﴿فقاؿ  حا٥بم بضد

 أك ا٢بساب، سريع كهللا حسابو فوفاه عنده هللا ككجد شيئا ٯبده ٓب جاءه إذا
 بعضها ظلمات سحاب فوقو من موج فوقو من موج يغشاه ١بي ٕبر ُب كظلمات

 ﴾نور من لو فما نورا لو هللا ٯبعل ٓب كمن يراىا يكد ٓب يده أخرج إذا بعض فوؽ
 تنفعهم ال كأهنا اآلخرة ُب أعما٥بم حاؿ يقتضي أحدٮبا3 مثلْب كألعما٥بم ٥بم فمثَّل

 الدنيا ُب أعما٥بم حاؿ يقتضي3 كالثا٘ب. السراب يضمحل كما ثواهبا يضمحل بل
 ا٢بق نور عن كخلوىا كسوادىا ظلمتها ُب فشٌبهها كالضبلؿ الفساد غاية ُب كأهنا

 صاّب اآلية ُب كالتمثيل كالسحاب، كاألمواج البحر ِب من مَباكمة بظلماتو 
 تشبو فعقائدىم هبا ا٤بشبو ا٥بيئة أبجزاء ا٤بشبهة ا٥بيئة أجزاء تشبيو ُب التفريق العتبار

 ا٢بسنة أعما٥بم ٱبالط كما اللجي، البحر تشبو اقتحموىا الٍب كأعما٥بم الظلمات،
 ا٤بوج كىو فيو كٚبللو ا٢بسن العمل ٚبليطو ُب ا٤بوج يشبو ابلعبادة اإلشراؾ من

 ذلك ٝبيع على اآلٌب الغامر ا٤بوج يشبو ا٢بكم ُب اإلشراؾ من ٱبالطها كما األكؿ،
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 الذم السحاب يشبو النفاؽ من عليو ىم كما الثا٘ب، ا٤بوج كىو كاإلفساد ابلتخلل
، أنوار بصيص من السماء ُب بقي ما يغشى  عملهم من االنتفاع كتطلبهم النجـو
 بلو يده يرل فبل ٰبتاجو ما تناكؿ أك سفينتو أمر إلصبلح يده ا٤باخر إخراج يشبو

 أردفها الظلمة هناية ُب أبهنا ضبللتهم تعأب كصف ك٤با. تناكلو يريد الذم الشيء
 أفكهللا أعلم  ذلك من كا٤بقصود ﴾نور من لو فما نورا لو هللا ٯبعل ٓب كمن﴿ بقولو
 فإف منو ٛبنع ال الطريق كظلمة اإلٲباف يفيد ال الدالئل ظهور أف اإلنساف يعرؼ
 النور رشاش يصبو ٓب منكاب١بملة  ،كتكوينو كىدايتو تعأب هللا ٗبشيئة مربوط الكل
 عظمتو كصف الكبلـ ٚبلل. ٍب الظلمات تلك من ٱبرجو نور من لو فما اإل٥بي
 إٔب ذكر الكفاركعاد  ،الناس على منن من فيها كما مصنوعاتو كبدائع تعأب
٦بافاهتم لؤلدب الواجب كذكر سللْب لواذان، ا٤بت ،ئلْب آمنا ابهلل كابلرسوؿ كأطعناالقا

كيقولوف آمنا ابهلل كابلرسوؿ كأطعنا ٍب ﴿ ُب الطاعة كالتحاكم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمع رسوؿ هللا 
يتؤب فريق منهم من بعد ذلك كما أكلئك اب٤بؤمنْب، كإذا دعوا إٔب هللا كرسولو 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوف، كإف يكن ٥بم ا٢بق أيتوا إليو مذعنْب، أُب 
قلوهبم مرض أـ اراتبوا أـ ٱبافوف أف ٰبيف هللا عليهم كرسولو بل أكلئك ىم 

إعبلـ من هللا أبف ٝبيعهم منتف عنهم اإلٲباف ال الفريق ا٤بتوٕب  كىذا ﴾الظا٤بوف
 ليحكم ذنوإب عنو النائب سبحانو منو ا٤بستخلف رسولوك  هللا إٔب دعوا إذاك كحده، 

هللا  كذكري  - حقيقة هللا حكم ذلك كاف كإف للحكم حقيقة ا٤بباشر ألنو بينهم
 ٔبإ اك فاجؤ  - عنده قدره ٔببللة كاإليذاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األعظما١بليل م الرسوؿ يخلتف تعأب

 ٥بم يكن كإف عليهم ا٢بق لكوف رسولو كحكم هللا حكم عن كاالنصراؼ عراضاإل
 ىذا كاف ك٤با ،رسو٥بم ٕبكم رضان  ال ٢بقهم طلبان  مذعنْب إليو أيتوا غّبىم على ا٢بق
 ما على التنبيو ُب ا٤بستعملة االستفهامات ذات اب١بملة عقبو استؤنف عجيبان  شأانن 

 أف ٱبافوف أـ اراتبوا أـ مرض قلوهبم أُب﴿ فيةا٣ب من أحواؿ النفاؽ عليو انطوكا
 هبذه اتصفوا ا٤بنافقْب أف كاعلم ﴾الظا٤بوف ىم أكلئك بل كرسولو عليهم هللا ٰبيف
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 بو حلت من ذلك ُب سواء الرسوؿ تصديقهم عدـ عن انشئة ككلها الثبلثة األمور
 ىم فإهنم التقسيم دع3 قيل كأنو االنتقإب لئلضراب كبل، ٙبل ٓب كمن قضية

 ذكر، ٍب حكومتك عن صدكا فلذلك األكصاؼ لتلك ا١بامعوف الظلم ُب الكاملوف
كأردؼ ٕبكاية  الباطن االنقياد دليل ىي الٍب الظاىرة الطاعة على رتب ما سبحانو

 بعض أكاذيبهم ا٤بؤكدة ابألٲباف الفاجرة الدالة على خداعهم كاستهزائهم فقاؿ
 هللا إف معركفة طاعة تقسموا ال قل ليخرجن أمرهتم لئن أٲباهنم جهد ابهلل كأقسموا﴿

 مغلظْب مبالغْب للمؤمنْب كتغريران أم أقسموا ابهلل تركٯبان لنفاقهم  ﴾تعملوف ٗبا خبّب
 مطل ببل عنها ليخرجن دايرىم عن كا١ببلء من أموا٥بم اب٣بركج أمرهتم لئن ُب أٲباهنم
 كهناية تلبيسهم غاية من اال ىذا كما ٢بكمك مطيعْب ألمرؾ ٩بتثلْب كتسويف

 أمر خداعهم على نبو ك٤با، التهكم قبيل من القسم عن النهيك  ،كتغريرىم نفاقهم
 ٞبل ما عليو فإ٭با تولوا فإف الرسوؿ كأطيعوا هللا أطيعوا قل﴿ فقاؿ كترىيبهم بَبغيبهم
 كىذا ﴾ا٤ببْب الببلغ إال الرسوؿ على كما هتتدكا تطيعوه كإف ٞبلتم ما كعليكم
 الدين نٛبك  ، ٍب بٌْب تعأب أف أنفسهم إال بتوليهم يضركف ال أهنم ليعلموا ٥بم تبكيت

األمة ىذه ككعدى سبحانو مؤمِب  ،أدبركا أك أقبلوا سواء إليهم مفتقر غّب
 كجل عز هللا ككعدي  ابألمن، خوفهم كتبديل الدين كٛبكْب األرض ُبابالستخبلؼ 

كعد هللا الذين آمنوا منكم كعملوا الصا٢بات ليستخلفنهم ُب األرض  ﴿ ٧بالة ال كاقع
كما استخلف الذين من قبلهم كليمكنن ٥بم دينهم الذم ارتضى ٥بم كليبدلنهم من 

 شريف كإهناء لطيف كعد ىذا كُب ﴾ال يشركوف يب شيئابعد خوفهم أمنا يعبدكنِب 
...قاؿ اإلماـ ٤بن قبلها أقيم كما عتيد ملك هبا سيقاـ احملمدية األمة أف إٔب

 كساستها ملوكها فيجعلهم كالعجم العرب من ا٤بشركْب أرض هللا ليورثنهمالطربم3 
 إذ إسرائيل ببِب ذلك قبلهم من فعل كما3 يقوؿ "قبلهم من الذين استخلف كما"

ٍب أشار ا٢بق إٔب عودة قادة اىػ. . كسكاهنا ملوكها كجعلهم ابلشاـ ا١ببابرة أىلك
 ﴾من كفر بعد ذلك فأكلئك ىم الفاسقوفك ﴿النفاؽ إٔب الكفر برفقة الدجاؿ فقاؿ 
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صلى هللا عليو عظم ة كإيتاء الزكاة كطاعة الرسوؿ ا٤بعرَّض هبم آمران إبقاـ الصبل ٍب
 كاف ك٤با ﴾ترٞبوف لعلكم الرسوؿ كأطيعوا الزكاة كآتوا الصبلة كأقيموا﴿ كآلو كسلم

 كفركا  الذين  ٙبسنب  ال﴿بتوىْب أمرىم  جديران  ا٢باؿ كاف ٗبكاف، القوة من الكفار
 ذافاالستئ مرأ سبحانو ذكرٍب  ﴾ا٤بصّب كلبئس النار كمأكاىم األرض ُب معجزين 

بتوقّب سيد الكائنات عليو أكمل الصلوات ابألمر كذيل السورة  األبلغ الوجو على
 النداء ُب ٨باطبتو ٯبعلوا الك  أ٠بائو أبشرؼيدعوه  أف كأمر العباد كأًب التسليمات

 االىتباؿ. كقلة البداكة غاية على كانت سّبة ا١بفاة فإف لبعض بعضهم كمخاطبة

 اهلل نور السماوات واألرض

ذىكر تعأب إنزالو آلايت القرآف كما أكدعها من األدلة البلئحة على السَّنن األقـو  ٤بٌا
كالنظم احملكم أتبع ذلك ابالمتناف أبف هللا ىو مكوًٌف أصوؿ ا٥بداية العامة كا٤بعارؼ 
الشاملة للناس كلهم إبرساؿ رسولو اب٥بدل كدين ا٢بق، كُب ىذا االمتناف من 

ك٦بده كعمـو علمو كقدرتو ما ال ٱبفى...كأحسن ما اإلعبلـ بعظمة هللا تعأب 
أف هللا موجد كل ما يعرب عنو ابلنور  ﴾هللا نور السماكات كاألرض﴿يفسَّر بو قولو 

كخاصة أسباب ا٤بعرفة القيمة كا٢بجة القائمة كا٤برشد إٔب السعادات األبدية ُب 
ا٤بصباح ُب زجاجة الزجاجة  مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ﴿العوآب العلوية كالسفلية 

كأهنا كوكب درم يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية كال غربية يكاد زيتها 
يضيء كلو ٓب ٛبسسو انر نور على نور يهدم هللا لنوره من يشاء كيضرب هللا 

 "نوره  مثل"  قاؿ الذم النور ىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيبك  ﴾األمثاؿ للناس كهللا بكل شيء عليم
 جاءكم قد" تعأب كما قاؿ  نٌّب  ىو ما هللا عن كالناقل كا٤ببْب ا٤برشد ىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وألن
 كاألسرار اإل٥بية ا٢بقائق بو انكشف كقد الظهور عن عبارة النور فإف" نور هللا من

. الظلمات حيز عن كخرجت الكائنات شرقتأ كبو الصمدية كاألستار األحدية
 -فمشكاة جسمو 3 قيدس سره الغإب الركاس اإلماـموالم كسيدم كقرة عيِب  قاؿ
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كمصباح قلبو كزجاجة عقلو ككوكب سره ا٤بتوقد من شجرة النور ا٤بمدكد  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
من نور ربو، نور على نور، الضمّب البارز ا٤بستور ُب النور الثا٘ب اآلخر ا٤بضركب بو 
األمثاؿ ُب عآب ا٤بثاؿ، من نوَّرت اي هللا بنوره ملكوت ٠باكاتك كأرضك مثل نوره  

اح ُب زجاجة أجساد أنبيائك كرسلك كمشكاة فيها مصباح ًمن نوره ا٤بصب
الزجاجة كأهنا كوكب درم سره يوقد من شجرة أصلو النور الذم ىو من فيض 

من يشاء من خلقو كيضرب هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأ٠بائك نور على نور يهدم هللا لنوره بنور دمحم 
ا٤ببْب  كتابالنور ىو الجائز أف يكوف ك األمثاؿ للناس كهللا بكل شيء عليم. اىػ. 

مىثلو ُب إانرة عقوؿ ا٤بهتدين كمشكاة فيها مصباح...كالكبلـ ٛبثيل ٥بيئة إرشاد هللا 
ا٤بؤمنْب هبيئة ا٤بصباح الذم حفت بو األنوار، كىذا التمثيل قابل لتفريق التشبيو ُب 
ٝبيع أجزاء ركِب التمثيل أبف يكوف كل جزء من أجزاء ا٥بيئة ا٤بشبهة مشاهبان ١بزء 

يئة ا٤بشبو هبا، فا٤بشكاة يشبهها ما ُب اإلرشاد اإل٥بي ُب التأكيل كالتفسّب، من ا٥ب
كا٤بصباح يشبهو ما ُب اإلرشاد النبوم ُب اإليضاح كالتبصّب، كسبلمتهما من أف 
يطرقهما الشك كاللبس يشبو الزجاجة ُب ٘بلية حاؿ ما ٙبتوم عليو، كالوحي الذم 

ف كالسنة يشبو الكوكب الدرم، كدكاـ ذلك أبلغ هللا بو حقائق الداينة من القرآ
اإلرشاد ك٘بدده يشبو اإليقاد من الشجرة ا٤بباركة الٍب تعطي ٜبرة يستخرج منها 
دالئل اإلرشاد، ك٠باحة اإلسبلـ كانتفاء ا٢برج عنو يشبو توسط الشجرة بْب طرُب 

ف القرآف األفق فهو كسط بْب الشدة احملرجة كبْب اللْب ا٤بفرط، كإرشاد العلماء ببيا
يشبو الزيت الصاُب الذم حصلت بو البصّبة كيومئ إٔب استمرار ىذا اإلرشاد، 
كاجتهادىم ُب بياف السنة على مركر األزمنة يشبو استخراج الزيت من ٜبر الشجرة 
كاعتصار الثمرة...ككصف الزيتونة اب٤بباركة ألهنا من شجر الشاـ كىي أصل منبت 

بلد العرب كغرهبا، كضرب ا٤بثل ٤بعرفة ا٤بؤمن شجرة الزيتوف ُب موضع بْب شرؽ ب
ابلزيت أراد بو ا٤بلة ا٢بنيفية، ليست يهودية كال نصرانية، ٍب أخرب سبحانو عن ىذا 
النور الذم اكتسبو العلماء بفضلو تعأب كأنو بيافه أضافو إٔب برىاهنم كعيافه أضافو 
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ا٤بنزؿ من هللا ُب إٔب استدال٥بم، فهو نور على نور...فحصل ٛبثيل حاؿ الكتاب 
بيانو كسرعة فشٌوه ُب الناس ٕباؿ انبثاؽ نور ا٤بصباح كانتشاره فيما حٌف بو من 

كحكى اإلماـ الطربم ُب تفسّبه أسباب قوة شعاعو كانتشاره ُب ا١بهة ا٤بضاءة بو...
صلى هللا عليو لسيدان النيب  ﴾مثل نوره﴿عن كعب كسعيد بن جبّب أف ا٥باء ُب قولو 

 النور إطبلؽ جاء كقد كما حكاه اإلماـ ا٤باتريدم ُب تفسّبه عن ٦باىد.  كآلو كسلم
صلى هللا عليو  لو يقع ٓبلذلك ك  ﴾نور هللا من جاءكم قد﴿ تعأب قولو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عليو

 كلو، نورنا كاف ألنو قمر كال مشس ُب ظل لو رؤم كال األرض على ظل كآلو كسلم
 يكن ٓب3 قاؿ عباس ابن عن ا١بوزم كابن ا٤ببارؾ ابن كركل أنواره، لغلبة3 رزين قاؿ
 مع يقم كٓب الشمس، ضوء ضوءه غلب إال قط الشمس مع يقم كٓب ظل، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب
كقد كصفو تعأب ابلسراج ا٤بنّب ُب قولو  السراج. ضوء ضوءه غلب إال قط سراج

 ييرم الذم كالسراج مبينان  ىاداين  كونو كا٤براد ﴾إٔب هللا إبذنو كسراجان منّبان  كداعيان ﴿
 كاف كإذا الشمس، نور من كأنفع كأًب أقول فبيانو كالرشاد، ا٥بدل كيبْب الطريق
 أف فكما الشمس، من النورانية ُب أعظم القدسية نفسو تكوف أف كجب كذلك

 النيب نفس فكذا غّبىا من تستفيد كال لغّبىا النور تفيد األجساـ عآب ُب الشمس
ٍب بعد ىذا أنوار التوحيد سطعت البشرية.  األنفس لسائر العقلية األنوار تفيد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

على األكواف، كمشوس التجريد أشرقت على األعياف، فليس ٰبجبها سحاب كال 
 يغشاىا ضباب.

 بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا قل
 وبينكم

 إٔب دعاىم ٍب كانقطعوا الدالئل أنواع عليهم أكرد ٤با V النيب أفأيها الشاىد  اعلم
كا٣بطاب ...السواء الكلمة كىي ذلك من أيسر إٔب دعوا ،كأبوا فخافوا ا٤بباىلة

 األلفاظ عن عبارة ىنا "الكلمة"ك...كغّبىم مندرج ابلتبع صالةابألألىل الكتاب 
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 الرسل عليو كاتفقت الكتب عليو اجتمعت ما كىي إليها ا٤بدعو ا٤بعا٘ب تتضمن الٍب
يقف  ﴾هللا دكف من أرابابن  بعضان  بعضنا يتخذ كال شيئا بو نشرؾ كال هللا إال نعبد أال﴿

 على ىو أرابابن  بعضان  بعضهم كاٚباذ ميع كال أيابىا إال متعنت مفسد؛أمامها ا١ب
 كأدٗب ،ذلك على ٥بم كعبادهتم الربوبية كا٤بسيح عزير ُب اعتقادىم أعبلىا مراتب3

 كالتزامهم كا٤بعاصي الكفر من بو أمركا ما كل ُب كرؤسائهم ألحبارىم طاعتهم ذلك
 كلو ذلك ترؾ إٔب ابلدعاء اآلية فجاءت ،كال معُب للربوبية إال ذلك شرعان  طاعتهم

ٍب أمر  السبلـ،الصبلة ك  عليو نبيو لساف على تعأب هللا قالو ما ا٤بمتثل يكوف كأف
 معُب على كإشهادىمبذلك  كمواجهتهماب٤بباينة ٥بم  ابإلعبلفتعأب ُب حاؿ توليهم 

 أيها أنتم سَبكف أم ﴾فقولوا اشهدكا أبان مسلموففإف تولوا ﴿ كالتهديد التوبيخ
كقد أبطل اإلسبلـ ربوبية ا٤بلوؾ كربوبية رجاؿ  .تكوف كيف توليكم عاقبة ا٤بتولوف

 عقائد بصياغتهم اإللو موضع أنفسهم كضعوا ٍب بتكوا أصوؿ التوحيدالدين الذين 
! ٍب انتقل من ا٥بدامة كا٢بركات كا٤بذاىب كالفرؽ الباطلة الدايانت كأنتجوا البشرية

اي أىل الكتاب ٓب ٙباجوف ُب إبراىيم كما أنزلت التوراة ﴿دعوهتم إٔب ٧باجتهم 
ابق إٔب ىذا الكبلـ نشأت كمناسبة االنتقاؿ من الكبلـ الس ﴾كاإل٪بيل إال من بعده

 كاف أنو ادَّعوا ألف أىل الكتاب ف"اشهدكا أبان مسلمو  فإف تولوا فقولواو "من قول
 مناقضتهم على كدؿ ذلك ابدعائهم كجل عز هللا فعاهبم همدين يدين كاف كأنو منهم
 كالنصرانية! يهوديةال كدينكم ؟كدينكم ملتكم على كاف أنو تدعوف كيف3 فقاؿ

إذ قاؿ " اإلسبلـ كدين إبراىيم إبراىيم كفاة من حْبو  بعد إال ينزال ٓب كالتوراة كاإل٪بيل
 أنو كادعائكم فيو اختصامكم كجو ماف "لو ربو أسلم قاؿ أسلمت لرب العا٤بْب

ٙباجوف ُب  ٓب﴿كقد استفيد من التقرير ُب قولو علمتم؟  قد ما على فيو كاألمر منكم
أنو ال علم ٥بم بصحف  ﴾فلم ٙباجوف فيما ليس لكم بو علم﴿كُب قولو  ﴾إبراىيم

كاالستفهاـ مقصود منو التنبيو على الغلط.  ،بدعوة إبراىيم كبدين إبراىيمإبراىيم ك 
كجيء بذًكر إبراىيم عًقب ذًكر عيسى الٙباد مضموف الرسالتْب كللتنبيو على 
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ىا أنتم ﴿تهادىم ُب إضبلؿ ا٤بسلمْب. كمعُب قولو دخائل أحواؿ أىل الكتاب كاج
أم3 خاصمتم كخالفتم، كاالحتجاج ُب كبلـ  ﴾ىؤالء حاججتم فيما لكم بو علم

العرب ىو إتياف احملتج ٗبا يظنو حجة كلو مغالطة يقاؿ3 احتج إذا أتى ٗبا يظنو 
عأب حجة، كإطبلؽ ا٢بجة على الشبهة ٦باز ألهنا تيورىد ُب صورهتا كمنو قولو ت

ىا أنتم ىؤالء حاججتم فيما لكم بو ﴿فمعُب قولو  ﴾حجتهم داحضة عند رهبم﴿
خاصمتم خصامان ابطبلن كخالفتم فيما لكم بو أنتم يفيد ا٣بصاـ بباطل أم3  ﴾علم

 الذم يعِب علم؟ بو لكم ليس فيما كٚباصموف ٘بادلوف فلمى  علم ُب التوراة كاإل٪بيل
 أنبياؤكم بو أتتكم كال هللا كتب ُب ٘بدكه كٓب كدينو إبراىيم أمر من بو لكم علم ال

يدؿ على أف هللا أنبأ ُب  ﴾كهللا يعلم كأنتم ال تعلموف﴿، كقولو فتعلموه شاىدٛبوه كال
ابإلسبلـ دين إبراىيم كىو أعلم منكم بذلك كأنتم ال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالقرآف أبنو أرسل دمحمان 

 كإ٠باعيل إبراىيم إف تقولوف أـ" البقرة سورة ُب كقولو كىذا، تعلموف ذلك
كقد نفى  "هللا أـ أعلم أأنتم قل نصارل أك ىودا كانوا كاألسباط كيعقوب كإسحاؽ

من اليهودية كالنصرانية كأثبت  عليو ا٤بتعنتوف ا٤بنافقوف عز كجل عن إبراىيم ما هللا
يعِب سا٤بان  -مسلمان  -يعِب منحرفان عن الشرؾ مائبلن منيبان إٔب هللا  -أنو كاف حنيفان 

 كال يهوداي إبراىيم كاف ام﴿ كم هللا مسلمان زمامو إٔب هللامن الشرؾ مستسلمان ٢ب
 بو جاء الذم اإلسبلـك  ﴾ا٤بشركْب من كاف كما مسلما حنيفا كاف كلكن نصرانيا

 كونواال ما قالو قران الشيطاف " إبراىيم بو جاء كاف الذم ىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خاًب األنبياء
 ابلتوحيد جاء كىابيان كال سعوداين كإ٭با ٓب يكن فإف إبراىيم "هتتدكا نصارل أك ىودان 

 الكعبة كىو ىيكبلن  كأقاـ الغافلْب نفوس إٔب مسلكان  للشرؾ يَبؾ ٓب إعبلانن  كأعلنو
 هلل العبودية ٛباـ كأعلن ٗبغزاه ارتباطان  الناس على وحجٌ  كفرض للناس كضع بيت أكؿ

 القوؿ كأخلص "شيئا ريب يشاء أف إال بو تشركوف ما أخاؼ كال" بقولو تعأب
 ٓب ما ابهلل أشركتم أنكم ٚبافوف كال أشركتم ما أخاؼ ككيف" فقاؿ تعأب هلل كالعمل

كبقولو  "لك مسلمْب كاجعلنا ربنا" بقولو ا٥بدل كتطلب "سلطاان عليكم بو ينزؿ
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 قاؿ" هللا كصفات الوحدانية على لبلحتجاج كتصدل" علينا كتب مناسكنا كأران"
 يبقي ال ذلك ككل" ا٤بغرب من هبا فأت ا٤بشرؽ من ابلشمس أيٌب هللا فإف إبراىيم
 "ا٤بشركْب من كاف كما" قولو كعطف ،إبراىيم إسبلـ ىو اإلسبلـ أف ُب شكان 

 أف متوىم يتوىم ال كحٌب إبراىيم ملة على يكونوا أف من لييأس أتباع بِب إسرائيل
 لليهودية ابلنسبة إضاُب قصر "مسلما حنيفا كلكن" قولو من ا٤بستفاد القصر

 التمسك ُب كاليبس كا١ببلفة العناد غاية ُب أبهنم تعريضكالنصرانية. كُب اآلية 
 أف تعأب . ٍب بٌْب البينات ا٢بجج كقاطع األدلة كاضح من أاتىم ما كترؾ اب٤بألوفات

 من جاء من كلك  أمتو من دينو ُب أم اتبعوه للذين إببراىيم كأحقهم أقرب الناس
 كتفويض التوكل ك٘بريد التوحيد أصل ُب كأتباعو أكالده من األنبياء من بعده

 بيتو ىلأ من ا٤بنشعب ملتو إٔب ا٤بنتسب شيعتو من ا٤ببعوث النيب كىذا ،التفريد
 لطريق ا٤ببْب السالفة الكتب ا٤بهيمن على عمـو كبكتابو بو آمنوا كالذين كزمرتو

فهؤالء أحق بو ٩بن انتسبوا إليو من اليهود كالنصارل الذين نقضوا أصوؿ  ،التوحيد
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ مسعود بن هللا عبد عن الَبمذم ركلشرعو! 

 أكٔب إف: قرأ ٍب ريب، كخليل أيب كليي كإف النبيْب من كالة نيب لكل إف»3 كآلو كسلم
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالنيب  «ا٤بؤمنْب كٕب كهللا آمنوا كالذين النيب كىذا اتبعوه للذين إببراىيم الناس

 ملة اتبع أف إليك أكحينا ٍب﴿كما قاؿ تعأب   أكٔب الناس إببراىيم من جهة االتٌباع
 السبلـ عليو إبراىيم اتباع ال ا٤بلة ابتباع كاألمر ﴾ا٤بشركْب من كاف كما حنيفا إبراىيم

 عليو إبراىيم أخذ عمن ابألخذ مستقل ىو بل لو بتابع ليس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو على يدؿ
 على كانطوت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خصائصو من كا٤بعراج اإلسراء حادثة تضمنت فقد عنو، السبلـ

 األعظم اإلماـ أنو على يدؿ ما عليو كاجملمع الصحيح ُب ا٤بنصوص منو حصل ما
االتباع ُب أصل بعيسى من جهة   الناسأكٔبكذلك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىو ، ا٤بقدـ األكـر كالنيب

قرب العهد كقيرب زمانو من زمانو كاتصاؿ دعوتو بدعوتو كما كمن جهة اإلسبلـ 
صلى هللا أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا  من حديثاإلماـ مسلم  جاء ُب صحيح
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أان أكٔب الناس بعيسى، األنبياء أبناء عبلت، كليس بيِب كبْب »3 عليو كآلو كسلم
 قاىرين ظاىرينفوؽ الذين كفركا  ُب ا٤بلةتبعوه كقد جعل هللا الذين ا« عيسى نيب

اتبعوؾ فوؽ الذين كفركا إٔب يـو كجاعل الذين ﴿إٔب يـو القيامة  كالغلبة اب٢بجة
قاـ على أساس دين اإلسبلـ إٔب  الداعوف كىم ﴾القيامة

ي
كما  للعا٤بْب بية هللاربو ا٤ب

كُب ىذا ا٤بعُب قولو  ﴾قاؿ أسلمت لرب العا٤بْب﴿ جاء على لساف خليل الرٞبن
 إٔب منسوبوف الربيوف3 األخفش قاؿ ﴾كثّب  ربيوفككأين من نيب قاتل معو ﴿تعأب 
 قاؿ، عز كجلتو بيلتقرير ربو  ٦باىدكف علماء بكتابو من حيث أهنمقلت3  .الرب

 إٔب سبواني  الرابنيوف كىم األنبياء مع صربكا الذين العباد من الواحد الريب3 ا٣بليل
 الراء بكسر ربيوف3 الزجاج كقاؿ. أعلم كهللا تعأب هلل الربوبية كمعرفة كالعبادة التألو

 ﴾قيًتل﴿ كقيرئ. الصرب األتقياء العلماء الربيوف3 كقيل. الكثّبة ا١بماعة كىم كضمها
 ٤بن قدكة هللا كضعو الذم النموذج كىذا التاء، ككسر القاؼ كضم األلف ٕبذؼ

لك ىذا ُب اليـو استخلفهم
ي
 البقرة، سورة من 11 اآلية ُب كرد كما العريض ا٤ب

كقد حكى ا٤بؤب سبحانو عن صاحب ا١بنتْب  التوبة، سورة من 555 كاآلية
فأنكر عليو صاحبو ٍب  ذم من ٝبلة معتقداتو إنكار البعثإشراكو بربوبية هللا كال

لكنا ىو هللا ريب كال أشرؾ ﴿أكد لو إثبات اعَبافو بتوحيد الربوبية ٗبؤكدات أربعة 
 "هللا ريب كنا ىولو "اإل٠بيتاف، كضمّب الشأف ُب قول كىي3 ا١بملتاف ﴾بريب أحدا

ا٤بفيد قصر صفة ربوبية هللا على نفس  "ريبهللا "و ُب قولكتعريف ا٤بسند كا٤بسند إليو 
ا٤بتكلم قصران إضافيان ابلنسبة ٤بخاطبو كىذا القصر توكيد مضاعف، ٍب ابلتوكيد 

 .﴾كال أشرؾ بريب أحدان ﴿اللفظي للجملة بقولو 
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وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه 
 سبيال

دكف قولو3 على  ﴾على الناس﴿٤ببلحظ ُب ىذا التعميم الشامل ُب فرضية ا٢بج ا
اب٢بج  فهم أنفسهم مطالبوف -أىل الكتاب ا٤بسلمْب، أف ىذا ا٢بج مكتوب على 

بعد اإلقرار هبذا الدين  - األرض خلفاء كجعلهم مكنهم هللا فيو الذملبيت إٔب ا
حسبما نطق  ملة أبيهم إبراىيمالرسوؿ النيب األمي كىذه ىي الشرؾ كاتباع  مفارقةك 
كإال فهو الكفر الصريح  ﴾فاتبعوا ملة إبراىيم حنيفا كما كاف من ا٤بشركْب﴿ ا٤بقاـ بو
 رسوؿ ٝبع ا٢بج آية نزلت ٤با3 الضحاؾ قاؿ ﴾فإف هللا غِب عن العا٤بْب كفركمن ﴿

 ا٢بج عليكم كتب كجل عز هللا إف»3 كقاؿ فخطبهم كلهم األدايف أىل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 غِب هللا فإف كفر "كمن قولو هللا فأنزؿ الباقوف، ككفر بو ا٤بسلموف بو  فآمن  «فحجوا 

 تكفركفقل اي أىل الكتاب ٓب ﴿كقد قٌرر تعأب كفرىم ٍب أكده بقولو  العا٤بْب" عن
كاالستفهاـ كعظيه أمر فيو ا٤بؤب رسولو  ﴾تعملوف اآبايت هللا كهللا شهيد على م

ابآلايت الدالة  ع كاإلنكار على أىل الكتاب كفرىمعليو الصبلة كالسبلـ ابلصد 
 اإلنكار ذلك بعد رى كذى  ضبل٥بم ُب عليهم أنكر ٤با تعأب إنو ٍب ،على كحدة األلوىية

سبيل  قل اي أىل الكتاب ٓب تصدكف عن﴿ فقاؿ ا٤بسلمْب لضعفة إضبل٥بم ُب عليهم
كفيو توبيخ  ﴾من آمن تبغوهنا عوجا كأنتم شهداء كما هللا بغافل عما تعملوف هللا

كإنكار على ٦بادلتهم إلضبل٥بم ا٤بؤمنْب، كصدىم عن حج بيت هللا إبخفائهم ا٢بق 
كإشراكهم ابهلل إذ يبغوف لدين هللا اعوجاجان كميبلن عن القصد كاالستقامة، 

، بينما ىم ُب حقيقتهم كفار، ىل التوحيدم أم أهنهنيخادعوف ا٤بؤمنْب كيوٮبو ف
يكفركف آبايت هللا كيشهدكف على أعما٥بم ابلكفر كاإلفساد كاإلضبلؿ، كيسجل 

٩با ٯبـز أبهنم على علم ٕبقيقة اإلسبلـ  ﴾كأنتم شهداء﴿هللا عليهم معرفتهم اب٢بق 
كعلى يقْب من صبلح ما يصدكف الناس عنو من دين اإلسبلـ، كىو أمر بشع 

كىي  ﴾كما هللا بغافل عما تعملوف﴿تنكر ال يستحق فاعلو إال ا٤بهانة كالتهديد مس
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حقيقة من شأهنا أف هتزىم كأف ٚبوفهم عاقبة ما ىم فيو، ٍب إف ا٤بخدكعْب اب٢بفاة 
العراة يسقط ىذا ا٣بداع عنهم كىم يركف هللا سبحانو يعلن حقيقة أىل الكتاب 

ى بعد ىذا ريبة ٤بسَبيب، كليس ىذا كيدمغهم ابلكفر الكامل الصريح فبل تبق
فحسب بل يستتبع ا٤بؤب سبحانو ابلتحذير من طاعة ىؤالء ا٤بستهزئْب كٯبعل 

اي أيها الذين آمتوا إف تطيعوا فريقا من الذين أكتوا ﴿طاعتهم ارتدادان على األعقاب 
 على ٙبريضه  فيو ا٢بج ذًكرً  عقيب اآلية كموقع ﴾الكتاب يردككم بعد إٲبانكم كافرين

 من ثبلث سنة نزلت كالسورة ا٢بج، مناسك ُب ا٤بشركْب كمتاركة البيت تطهّب
 سنة أسيد بن عتاب أمر حيث مكة فتح بعد إال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٰبج كٓب ا٥بجرة

 فأقاـ تسع سنة الصديق بكر أاب كبعث للناس ا٢بج يقيم أف مكة كاله حْب ٜباف
النبوية على صاحبها أزكى سبلـ  ا٥بجرة من عشر سنة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كحج للناسا٢بج 
 الصورة هبذه كالتحذير الكتاب، أىل فتنة منشديد ىائل  ٙبذير اآلية كُب...كٙبية

 ا٤بؤمنوف يكفر أف خسارة من ٥با كاي النذير، لصوت بشدةو  كيوقظو الضمّب يلهب
 إٔب كالدعوة حاضرة اإلٲباف كدكاعي فيهم كرسولو عليهم تتلى هللا كآايت إٲباهنم بعد

ككيف ﴿ النور ىذا عليو مسلط كاإلٲباف الكفر بْب الطريق كمفرؽ قائمة اإلٲباف
أجل! إهنا لكبّبة أف يكفر  ﴾تكفركف كأنتم تتلى عليكم آايت هللا كفيكم رسولو

ك٫بن اليـو ٨باطبوف هبذا القرآف كما خوطب بو  بعد الذم جاءه من العلم،ا٤بؤمن 
صلى كحكى بعضهم أف من العواصم من الكفر تعلقي القلب برسوؿ هللا األكلوف، 

كمن يعتصم ابهلل ﴿كطريق العصمة بٌْب كلواء العصمة مرفوع . هللا عليو كآلو كسلم
 ىحكك كاالعتصاـ ابهلل استعارة للتمسك بكتابو،  ﴾فقد ىدم إٔب صراط مستقيم

فقد استمسك ابلعركة ﴿ تعأب قولو تفسّب ُب بعضهم عن السلمي الرٞبن عبد أبو
 لرب ا٤بوصل كالسبب الدين ُب احملكم الوثيق العقد ألنو. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أنو ﴾الوثقى

 أف كما الضبلؿ ىوة ُب يقع ال اتبعو من ألف ٛبثيلية تصرٰبية استعارة ففيو العا٤بْب،
 .ترشيح كاالستمساؾ ا٤بهالك، حضيض من بو صعد متينان  حببلن  مسك من
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كل الطعاـ كاف حبل لبِب إسرائيل إال ما حـر إسرائيل على نفسو من قبل أف تنزؿ ﴿
ا٤بعُب أف ا٤بطاعم كلها ٓب تزؿ  ﴾التوراة قل فأتوا ابلتوراة فاتلوىا إف كنتم صادقْب
٤بطعـو الواحد الذم حرمو أبوىم حبلالن لبِب إسرائيل من قبل إنزاؿ التوراة غّب ا

إسرائيل على نفسو حْب نذر لئن عافاه هللا من مرضو أف ٲبتنع تطوعان عن أحب 
شيء إٔب نفسو، كالكبلـ ُب اآلية رد  عليهم كتكذيب ٥بم حيث أرادكا براءة 
ساحتهم ٗبا نطق بو القرآف من ٙبرٙب الطيبات عليهم لبغيهم كظلمهم، فادَّعوا أف ما 

ليهم كاف ٧برمان على إسرائيل حٌب انتهى إليهم، فأنزؿ هللا ذلك تكذيبا ٥بم. حيرـٌ ع
كغرضهم تكذيب شهادة هللا عليهم ابلبغي كالظلم كالصد عن سبيل هللا كأكل الراب 
كأخذ أمواؿ الناس ابلباطل كما عدد من مساكيهم الٍب كلما ارتكبوا منها كبّبة حـر 

ُب استدعاء التوراة منهم كتبلكهتا ا٢بجة عليهم نوع من الطيبات عقوبة ٥بم، ك 
الواضحة على صدؽ النيب األمي الذم ٓب يقرأ كتبهم كأخذ ٰباجهم كيستشهد 
عليهم ٗبا فيها كال ٯبدكف من إنكاره ٧بيصا! كا١بامع بْب ىذه اآلية كبْب ما قبلها 

بلن من أحوا٥بم القبيحة كان سب كما بعدىا أنو تعأب ذكر ُب اآلايت ا٤بتقدمة ٝبي
فمن افَبل على هللا الكذب من بعد ﴿ذلك ذكر افَبائهم على هللا الكذب بعدىا 

أم األمر الصدؽ ىو ما أخرب هللا بو ال  ﴾ذلك فأكلئك ىم الظا٤بوف، قل صدؽ هللا
كما كاف من ﴿ما افَبكه من الكذب! ٍب أمرىم ابتباع ملة إبراىيم كعىرَّض بقولو 

إف أكؿ بيت كضع للناس ﴿إٔب أهنم مشركوف! ٍب أردؼ بتذكّبىم ابلعهد  ﴾ا٤بشركْب
كا٤بعُب أنو أكؿ بيًت عبادةو حٌقة كضع إلعبلف  ﴾للذم ببكة مباركان كىدل للعا٤بْب

التوحيد بقرينة ا٤بقاـ كذلك يوجب اتباع ا٤بلة ا٤ببنية على أسس ملة ابنيو، كىذا 
فاتبعوا ملة إبراىيم ﴿ية موقع التعليل ا٤بفاد من تفريع األمر الذم كقعت منو اآل

كاف أكؿ بيت كضع للهيدل كإعبلف   ٤بٌاكبياف كجو التعليل أف ىذا البيت  ﴾حنيفان 
توحيد هللا ليكوف علمان مشهودان اب٢بٌس على معُب الوحدانية كنفي اإلشراؾ فقد  
ر كاف جامعان لدالئل ا٢بنيفية، فإذا ثبت لو شرؼ األكلية كدكاـ ا٢برمة على ٩ب
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العصور، كاف ذلك داللة إ٥بية على أنو ٗبحل العناية من هللا تعأب فدؿ على أف 
 ﴾إف الدين عند هللا اإلسبلـ﴿الدين الذم قارف إقامتو ىو الدين ا٤براد من قوؿ هللا 

كىم يعَبفوف أبصالة دين إبراىيم عليو السبلـ فيلزمهم االلتزاـ ٗبلتو كاتباع دينو، 
استئناؼ  ﴾فيو آايت بينات﴿ال ٱبفى ببِب إسرائيل، كٝبلة كسياؽ اآلية فيو تعريض 

مقاـ ﴿ثناء على البيت ٗبا حٌف بو من الفضائل كا٤بناقب كا٤بزااي، كأشار بقولو 
 إٔب مقامو ُب التوحيد كا٢بنيفية كبعده عن اإلشراؾ. ﴾إبراىيم

 مقر أم قل ٥بم ُب ﴾قل إ٭با أمرت أف أعبد هللا كال أشرؾ بو إليو أدعو كإليو مآب﴿
التوحيد معرضان عن قشور التقليد3 إ٭با أمرت أف أعبد هللا كال أشرؾ بو إليو أدعو 
زيفة الٍب زكَّرهتا 

ي
كإليو مآب، ٍب أعًرٍض عن الوىابية ا٤بتشبثْب أبذايؿ السلفية ا٤ب

أحبلمهم السخيفة كحرَّفتها أقبلمهم ا٣ببيثة كشوَّىتها رسائلهم ا٤بموىة بتمويهات 
ىم أكالء ُب البيت ا٢براـ ٱبرجوف عن مسالك  الشيطانية، كىا األكىاـ الباطلة

التوحيد كيتمردكف عن ربقة اإلٲباف فيعقدكف الدركس كالدكرات لتعليم الناس كتب 
الضبللة كالكذب كالبهتاف! كيٌدعوف أهنم كرثة إبراىيم كذابن على هللا ابتغاء البلبة 

فمن افَبل على هللا الكذب ﴿ كالتشكيك كاللبس للحق الواضح الصريح! قاؿ تعأب
إ٭با يفَبم الكذب الذين ال ﴿كقاؿ سبحانو  ﴾من بعد ذلك فأكلئك ىم الظا٤بوف

 .﴾يؤمنوف آبايت هللا كأكلئك ىم الكاذبوف
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 سورة النساء الفصل الثاني:
 فقاتلوا أولياء الشيطان

 كإشاعة األيتاـ مّباث كأكل األرحاـ قطيعة إٔب الداعي ىو الشيطاف كاف ٤بٌا
 ٧بذرة النساء سورة جاءت كاإلكراـ ا١ببلؿ لذم شركاء كجعلً  األانـ بْب الفواحش

 الصحاح ا٤بتواترة األحاديث ُب عربَّ عنهما٤ب أكليائو قتاؿ على ٧برضة اتٌباعو من
 ٚبص أبحكاـكختمت  افتتحت أهنا النساء بسورة تسميتها ككجو «الشيطاف قرف»بػ

 سورةب الطبلؽ سورةتسمى كما  ،أك الطؤب الكربل النساء سورةب تسمىك  ،النساء
 تيبُبالٍب  ا٤برأةُب بياف أحكاـ  السوراتف اشَبكت كقد .أك القصرل الصغرل النساء
صلى هللا عليو كأكصى  ،أبسرىا ا٢بياة بل كلو اجملتمع نواة ىي الٍبك  األسرة عليها

 «ابلنساء خّبااستوصوا »كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3  هبا خّبان  كآلو كسلم
 فساد كإف فيهن، كصيٍب فاقبلوا خّبان  هبن أكصيكم كا٤بعُب الوصية قبوؿ كاالستيصاء

 رهبا أمر عن عتت قرية من ككأين﴿ كما أشارت اآلايت  األسرة لفساد اتبع ةاألم
 ككاف أمرىا كابؿ فذاقت ،نكرا عذااب كعذبناىا شديدا حسااب فحاسبناىا كرسلو
 آمنوا الذين األلباب أكٕب اي هللا فاتقوا شديدا عذااب ٥بم هللا أعد ،خسرا أمرىا عاقبة

 آمنوا الذين ليخرج مبينات هللا آايت عليكم يتلو رسوال ،ذكرا إليكم هللا أنزؿ قد
فإنو تعأب  الَبتيب أنواع أحسن كىذا ﴾النور إٔب الظلمات من الصا٢بات كعملوا

 كاإلسكاف كاإلنفاؽ كاإلرضاع العدة منذكر ُب مطلع السورة أحكاـ النساء 
سبحانو  ذكركما  كرسلو هللا أمر عن عتوا الذين األمم ٕباؿ اب٤بوعظة ذلك كأعقب

أفسدكا الذين  ا٤بنافقْب أحواؿ بشرح أتبعها ٍب أحكاـ النساءالنساء  سورة أكؿ ُب
الٍب من ٝبلتها ا١بور على الفاسدة  العوائدُب األرض كابتدعوا العقائد الضالة ك 

 كاستقصىقتا٥بم ب مرى كاليتهم للشيطاف كأى كشف م ك أحكامه فصَّلالنساء كظلمهن ف
 ﴾كيستفتونك ُب النساء﴿ فقاؿ النساء أحكاـ بياف إٔب ذلك بعد عاد ٍبذلك  ُب
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 هللا اتقوا أف كإايكم قبلكم من الكتاب أكتوا الذين كصينا كلقد﴿اآلايت، ٍب قاؿ 
 ُب ما كهلل ،ٞبيدا غنيا هللا ككاف األرض ُب كما السماكات ُب ما هلل فإف تكفركا كإف

 كأيت الناس أيها يذىبكم يشأ إف ،ككيبل ابهلل ككفى األرض ُب كما السماكات
 كقع الكرٙب الكتاب ىذا ترتيب ُب هللا عادةك  ﴾قديرا ذلك على هللا ككاف آبخرين

 بلفةكا٣ب كالتوحيدؾ اشر اإلُب أثناء الكبلـ عن أدمج فإنو تعأب  الوجوه أحسن على
 أف حٌب ببعض بعضها اآلايت ارتباط بياف مقصوده جلك الوصية ابلنساء  كالتفريد؛

 القرآف من ا٤بقصود ىو كذلك هبا متصلة أمامها ما ٕبجزة آخذة تكوف آية كل
 من ذلك يدرؾ ا١بسد ٗبنزلة حيا٥با على آية ككل الركح ٗبنزلة ىو الذم كلبابو كسره
 رحذٌ  ٤باك . كهللا تعأب أعلم كيعلم الَباكيب ميادين ُب ذىنو كيسرم كيفهم يذكؽ

 أخربك أف الشيطاف قرينهم بٌْب ك الذين يتبعوف الشهوات  الكتاب أىل منسبحانو 
بصبلهتم حاؿ  بطريق التعريض كُب الصبلة مشعران  ُب اإلنفاؽ ببخلهم كرايئهم

ٙبريفاهتم كخفٌي نفاقهم  كأقاصيص مأحوا٥ب ببياف قطع، السكر كا١بنابة كا٢بدث
 تضلوا أف كيريدكف الضبللة يشَبكف الكتاب من نصيبا أكتوا الذين إٔب تر أٓب﴿فقاؿ 
كهللا أعلم أبعدائكم ككفى ابهلل كليا ككفى ابهلل نصّبا، من الذين ىادكا ، السبيل

ٰبرفوف الكلم عن مواضعو كيقولوف ٠بعنا كعصينا كا٠بع غّب مسمع كراعنا ليا 
كطعنا ُب الدين كلو أهنم قالوا ٠بعنا كأطعنا كا٠بع كانظران لكاف خّبا ٥بم أبلسنتهم 

من عبلمات اإلعجاز ُب  ك  ﴾كأقـو كلكن لعنهم هللا بكفرىم فبل يؤمنوف إال قليبل
كتاب هللا أف ىذه األلفاظ القرآنية الٍب نزلت لتواجو ا٤بعركة الٍب خاضها رسولنا 

كزيد بن اللصيت كآزر بن أيب آزر كرفاعة فنحاص كأشيع  كالسبلـ مع عليو الصبلة
ال تزاؿ بذاهتا ىي ىي ...بن زيد بن التابوت كسبلـ بن أيب ا٢بقيق كرافع بن حرٲبلة

، كال تزاؿ أىدافهم راخهم ا٢بفاة العراةفتوضح كتبْب كتكشف لنا معركة اليـو مع 
 فيو ٥بم بػيٌْب  ما من الكتاب أكتوه ٗبا كا٤برادىي ىي كإف اختلفت كسائلها كأدكاهتا، 

 ،كحقية اإلسبلـ كاتباع سيد األانـ عليو أفضل الصبلة كالسبلـ كاألحكاـ العلـو من
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 بو جاء ما خبلؼ على أعما٥بم جرايف ابعتبار ابلنصيب عن الكتاب كالتعبّب
 كونو ابعتبار حقيقة كلو الكتاب أكتوا كقد ييؤتػىٍوه ٓب كأهنم منو بو يعملوا ٓب فالذم

ن ا٢بق على كل كتاب قبلو ٱبرب عما فيو مكالكتاب ىو القرآف ا٤بهيمن  ،أيديهم بْب
 فعلوا ٗبا يريدكف بل أنفسهم بضبلؿ يكتفوف ال ...كىمكيصونو من العبث كالتغيّب

 إٔب ا٤بوصل ا٤بستقيم الطريق ضالْب أيضان  يكوف أىل اإلسبلـ أفالتحريف  من
 ٘بدد فإف التجددم ابالستمرار لئليذاف ا٤بوضعْب ُب ا٤بضارع بصيغة كالتعبّب ا٢بق!
 ذلك كُب كتكرره نفسو ٘بدد قوة ُب ٗبوجبو العمل كتكرر ا٤بذكور اشَبائهم حكم
 ا٤بشاىد منزلة الضبللة اشَبائهم حالةقد نػيزٌلت ك  ٱبفى، ال ما التشنيع من أيضان 
تحصل ٥بم ف سلكهم ُب نخرطوالي إضبلؿ ا٤بسلمْب كالتلبيس عليهم يريدكف، ا٤برئي

عن النيب الصادؽ  كرد ُب ا٣برب ضبلؿ كإضبلؿ على ٫بو ما أىلفهم  !الرايسة
 كٰبرفوف األانـ يضلوف كٛبويو كشقاؽ نفاؽكأصحاب  «أئمةن مضلْب» 3األبر

 الباطل التأكيل إٔب كصرٰبو ا٤بعُب سواء عن ا٤بيل ُب مستعمل ىنا كالتحريف ،الكبلـ
 كالطغياف التمرد بشدة كيصفوا كقد لو كيضع ما غّب ُب ككضًعو الفاسد كاالنتحاؿ

 نقضهم فبما﴿ قولو إٔب ترل أال ا٤بيثاؽ، كنقض الضبللة كاشَبائهم العداكة كإظهار
 يَبكوا ٓب فكأهنم ﴾مواضعو عن الكلم ٰبرفوف قاسية قلوهبم كجعلنا لعناىم ميثاقهم
، كىا ىم اليـو كىلة أبكؿ ٙبريفها إٔب ابدركا بل هبا يراد ما عن التحريف من الكلم

 ا٤بستهزئْب؛ىؤالء الشياطْب كلبياف قباحة قد ترٝبوا القرآف إٔب أربع كسبعْب لغة! 
 ا٤بدينة أىل من عآب إٔب السابعة الرسالة ُب الوىاب عبد بن دمحم كتبو ما سوؽأ

 كال هللا إال يدعى ما نقوؿ هلل الدين إخبلص كأساسو عندان األمر فرأس3 فيها يقوؿ
 من جعل فمن هللا من إال هللا خوؼ ٱباؼ كال هلل إال القرابف يذبح كال هلل إال ينذر
 أف يغفر ال هللا إف﴿ فيو هللا قاؿ الذم ابهلل الشرؾ ىذا فنقوؿ هللا لغّب شيئا ىذا

 نعوذ! الدين ُب كطعنان  أبلسنتهم ليٌان  القرآنية النصوص يلوكف كىكذا!!! ﴾بو يشرؾ
ىل كاف كال أدرم  ،كبيناتو القرآف آايت كٙبريف ككلماتو هللا على ا١براءة من ابهلل
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كما جاء ُب   كىو القائل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا من األمة ا٤بسلمة  ا٢بفاة العراة أحرص على
 العبارة أفادت كقد «بعدم تشركوا أف عليكم أخاؼ ما كهللا كإ٘ب»الصحيحْب3 

 عنو ا٤بعرب أك الربوبية كتوحيد مستقرة الكلم مواضع أف ﴾مواضعو عن الكلم ٰبرفوف﴿
 العهد من كاألربعْب الثا٘ب اإلصحاح ُب جاء كما الرب بتوحيد السابقة الكتب ُب

 هللا أكحاه الذم الكبلـ كُب «آلخر أعطيو ال ك٦بدم ا٠بي ىذا الرب أان3 »القدٙب
 الذم إ٥بك الرب أان3 »نصو ما ا٣بركج سفر من العشرين اإلصحاح ُب موسى إٔب

 كجاء «أمامي أخرل آ٥بة لك يكن ال العبودية، بيت من مصر أرض من أخرجك
 «ابطبل اب٠بو نطق من يربئ ال الرب ألف ابطبلن  إ٥بك الرب ابسم تنطق ال3 »فيو

 معا٘ب كحرفوا ا٢بق حجج ليبطلوا كاإللو الرب ابسم كنطقوا النصوص ىذه فخالفوا
 حملمد العبادة توحيد ُب عشرة الثالثة الرسالة ُب جاء كما كالقرآف، كاإل٪بيل التوراة

صلى هللا  هللا رسوؿ قاتلهم الذين ا٤بشركْب أف كاعلم3 قاؿ حيث الوىاب عبد بن
 كالصا٢بْب األصناـ معو كيدعوف هللا يدعوف أهنم إشراكهم صفة عليو كآلو كسلم

 توحيد التوحيد إال يعرفوف ال أهنم كعرفت3 قاؿ ٍب...كا٤ببلئكة كأمو عيسى مثل
 توحيد جعل أنو الوىاب عبد ابن مغالطات كمن. إْب...الربوبية توحيد الكفار
 فيو كأكذبو عليو هللا ردَّه ابطل كزعمه  قبيح كذبه  كىذا! الربوبية توحيد الكفار
 إف اتهلل﴿ القيامة يـو الكفار قوؿ كحكى ابلربوبية كفركا الكفار أف تعأب كأثبت

 برهبم كفركا كللذين﴿ تعأب كقاؿ ﴾العا٤بْب برب نسويكم إذ مبْب، ضبلؿ لفي كنا
كركل ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن قرة بن إايس هنع هللا يضر أنو ٤با   ﴾ا٤بصّب كبئس جهنم عذاب

 فإذا كاألكاثف ا٢بجارة نعبد قومان  كنا كاف يـو القادسية قاؿ ا٤بغّبة بن شعبة للعلج3
كبذلك  ...ا٢بديث.رابن  نعرؼ كال غّبه كأخذان ألقيناه حجر من أحسن حجران  رأينا

 بعثت الرسل ٝبيع فبطل اٌدعاء الوىابية كطاح، كاستباف ا٢بق لباغيو كالح، فإ
 ُب جاء كما قبلو من للرسل قيل قد ما إال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حملمد ييقاؿ كما توحيدىذا ال لتقرير
 كذك مغفرة لذك ربك إف قبلك من للرسل قيل قد ما إال لك يقاؿ ما﴿ العزيز التنزيل
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 كلم ُب التحريفك  ،حرفوه ما لبياف أتكيد الربوبية لعنواف كالتعرض ﴾أليم عقاب
كغرضهم إضبلؿ  التأكيل ُب إال يكوف الاألمْب  الرسوؿ كلم أكا٤ببْب  القرآف

رة يصوبوف طلقاهتم ا٤باكٍب ا٤بسلمْب كاال٬براط ُب سلكهم لتحصل ٥بم الرايسة 
عداكات األكس كا٣بزرج  بْب ابألمس أكقعواٛبامان كما  مةبْب األكيوقعوف العداكات 

تطاكلت فتنتها عشرين كمائة سنة حٌب افَبؽ ملؤىم كقيتلت ساداهتم ككاف آخرىا 
يـو بعاث، كىؤالء اليـو يواجهوف األمة بشٌب ا٤بعسكرات الشرقية كالغربية كيوقدكف 

كغبلهتا كيشرفوف ا كقواىا بينها ا٢بركب لبلستيبلء على أرضها كاستغبلؿ طاقاهت
الوحشية كىم يقبعوف ُب صياصيهم يوحوف إليها أف ال حيلة  قتلعلى عمليات ال

٥بم ُب األمر اترة، كأخرل أهنم يرضخوف لضغط القول الكربل، كاثلثة أهنم انسحبوا 
من ٦بلس األمن ُب مسرحية ساخرة! كُب كبلـ هللا درس لعلماء كدعاة اإلسبلـ 

للمعركة مع أعدائها  ن الدين ليقوموا بواجبهم ُب إعداد األمةالذين يذكدكف ع
مبالغة منهم ُب  ﴾٠بعنا كعصينا﴿اإلسبلـ لغرض الطعن فيو، فلساف حا٥بم ا٤بظهرين 

خذكا ما آتيناكم ﴿عتوىم ُب الكفر كجراين على عادهتم مع األنبياء، أال ترل إٔب قولو 
 ذك كىو قوؿه  ﴾ا٠بع غّب مسمع﴿م كلساف مقا٥ب ﴾بقوة كا٠بعوا قالوا ٠بعنا كعصينا

كجهْب ظاىره ا٤بدح أم ا٠بع غّب مسمع مكركىان، كابطنو السب أم ا٠بع غّب 
 ٧بتمل بكبلـ يكلمونو ابلرسوؿ األمْب كىزؤان  ابلدين سخرية فكانوا٧ببوابن، مسمع 

كىو  ﴾راعنا﴿كنظّبه قو٥بم ، كاإلكراـ التوقّب بو كيظهركف كاإلىانة الشتيمة بو ينوكف
آية السحر للداللة على أف  عقيبأللفاظ كما جاء ُب آية البقرة من ضركب ٛبويو ا

ىذه الصناعة ضرب من ضركب السحر...كالسحرة الكبار ىم األحبار الذين 
يزحزحوف الكلمة عن موضعها كيلعبوف ُب مشَبؾ الداللة ليان أبلسنتهم كطعنان ُب 

كاالنثناء، كإ٭با كاف قو٥بم طعنان ُب  الدين، كاللٌي ىو الفتل كالقلب كأصلو االنعطاؼ
كلو أهنم ﴿قولو ن قصود ما٤بك  !لة معا٘ب كلمات التوحيد كالشرؾالدين ألهنم قلبوا دال

االستجابة كالتسليم كتغيّب  ﴾قالوا ٠بعنا كأطعنا كا٠بع كانظران لكاف خّبا ٥بم كاقـو
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بدؿ أم كا٠بع منا ما يسٌرؾ  ﴾كا٠بع﴿، فلو أهنم قالوا كهللا أعلم ا٢باؿ كإصبلحو
 ٙبت يديٌسوا كٓب ﴾راعنا﴿بدؿ قو٥بم نا بنظرؾ أم زكًٌ  ﴾كانظران﴿كقالوا  ﴾عصينا﴿قو٥بم 
، كىذا من أبدع الببلغة فإف إصبلح  كفسادان  شران  همكبلم لكاف خّبا ٥بم كأقـو

 ىو اآلداب كٛباـ اآلداب ٛباـ من ا٣بطاب كحيسن ،ا٤بقاؿ دليل على إصبلح ا٢باؿ
 أيعطي كمن كلو ا٣بّب حيـر األدب حـر كمن الصواب عْب إٔب ا٤بوصل السبب
 بصاحبو يبلغ األكابر عند األدب، كقد قيل3 القلوب مفاتيح من ميكن فقد األدب

...كُب اآلية التالية ٱباطبهم تعأب بتهديد كالعقىب الدنيا ُب كا٣بّب العبل الدرجات إٔب
عنيف يليق بطبيعتهم الغليظة ا١باسية القاسية كيعدىم بزكاؿ كجاىتهم كبرميهم 

اي أيها الذين أكتوا الكتاب آمنوا ﴿اب٤بذلة بعد أف كانوا ىناؾ أعزة ذكم ماؿ كعدة 
أك نلعنهم   ٗبا نزلنا مصدقا ٤با معكم من قبل أف نطمس كجوىا فنردىا على أدابرىا

أم آمنوا ٗبا نزلنا من الكتاب  ﴾كما لعنا أصحاب السبت ككاف أمر هللا مفعوال
كآمنوا ٗبا ﴿كالتدٌين ابلدين ا٤بنزؿ من عندان، كما قاؿ تعأب  ا٤بشتمل على توحيدان

كا٤براد  ﴾أنزلت مصدقا ٤با معكم كال تكونوا أكؿ كافر بو كال تشَبكا آبايٌب ٜبنا قليبل
كهللا أعلم ا٤بسخ كتغيّب ا٣بلقة  أم ﴾س كجوىا فنردىا على أدابرىانطم﴿من قولو 

ألهنم غّبكا ا٢بق عن جهتو كحرفوا الكبلـ عن موضعو كحجبوا قلوب ا٣بلق كأعينهم 
اب٢بيل كيتقلبوف ُب الدين كتقلب القردة كًمن شأف  ا٤بؤمنْبعن رؤية ا٢بق! ٱبادعوف 

القردة ا٤بداىنة كاللعب كالبطالة! كيكٌبوف على الدنيا كإكباب ا٣بنازير كمن شأف 
ا٣بنازير اإلكباب على ا٤بزابل كالعىًذرات ال تتأذل بسوء رائحتها! كٱبلوف بسوء 

ليهم! رضوا ابلقوؿ السريرة كطمأنينتهم إٔب الشركاء، يستبشركف بذكرىم كيركنوف إ
 كثرةل خنازير كشيوخهم قردة شيبَّاهنم سخمي دكف الفعل فلما حلت اللعنة كالسخطة 

 من كصنف ا٤بعرفة من نوع فيو يبقى القرد فإف الشٌباف أمر كٚبفيف الشيوخ ذنوب
 أقواـ أمٍب من ليكونن»3 كجاء ُب صحيح البخارم، اإلنسا٘ب اب١بنس ا٤بشاهبة

 عليهم يركح ملى عى  جنب إٔب أقواـ كلينزلن كا٤بعازؼ كا٣بمر كا٢برير ا٢بر يستحلوف
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 ملى العى  كيضع هللا فيبيتهم غدا إلينا ارجع فيقولوا ٢باجة الفقّب يعِب أيتيهم ٥بم بسارحة
يزعموف أك كقولو "من أمٍب" أم فيما  «القيامة يـو إٔب كخنازير قردة آخرين  كٲبسخ 

 يركح أمكقولو "يركح عليهم بسارحة ٥بم"  -كهللا كرسولو أعلم  -يبدك للناس فيما 
 اتبعوف سّبىم ُب أهنم إٔب لطيفة إشارة كفيوقاؿ صاحب ا٤برقاة3 ، الراعي عليهم

 العلماء متابعة كاتركوف النفسانية كالشهوات ا٢بيوانية الطباع مقتضى على ٢بيواانهتم
 فعلوا ما على كجوزكا أكالن  كقعوا فيما كقعوا كلذا النورانية كاألحاديث القرآنية ابآلايت

 "العلم كيضعكقولو "سخرية كٖببلن. أم كقولو "فيقولوا ارجع إلينا غدا"  اىػ. .آخران 
 قردة آخرين  كٲبسخ " قولو عليو يدؿ كما بعضهم على ا١ببلهللا  كيسقط يوقع أم

ىذا  كاب١بملة فإف .كا٣بنازير القردة صور إٔب بعضهم صور كٰبوؿ " أمكخنازير
عوقبوا يـو القيامة على خداعهم كنفاقهم ك  عقوبة ٤با فيو من ا٤بثلة كالفضيحةيكوف 

كىذه  ﴾كأما من أكٌب كتابو كراء ظهره﴿ إبيتائهم كتاهبم كراء ظهورىم كما ُب قولو
 قولو قتضيوي كما مبشما٥ب مكتاهب يؤتوف مأهن كا٤بعُب لنفاقهم كأبْب أشنعالصورة 

 لو ٙبقّبان  بشمالو فيأخذه خلفو من كتابو يعطى أم ﴾بشمالو كتابو أكٌب من كأما﴿
 كاللعن اب٤بسخ الوعيد تعأب قرَّر ٍب. فضيحة ككشفان لنفاقو ظهره كراء من لو كيناكؿ
إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما ﴿ فقاؿ ٙبريفهم من عنهم حكاه ما إٔب مشّبان 

 متصل اآلية ُب كالكبلـ ﴾دكف ذلك ٤بن يشاء كمن يشرؾ ابهلل فقد افَبل إٜبان عظيما
 يكن كمن﴿ الشيطاف قرف بذكر داستطر  ٍب ﴾شيئا بو تشركوا كال هللا كاعبدكا﴿ بقولو

 عن مالك بن أنس حديث من البخارم اإلماـ ركل ﴾قرينا فساء قرينا لو الشيطاف
 ما لك أف لو القيامة يـو عذااب النار أىل ألىوف تعأب هللا يقوؿ»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب

 من أىوف منك أردت3 فيقوؿ نعم3 فيقوؿ بو؟ تفتدم أكنت شيء من األرض ُب
 قرف كقد «يب تشرؾ أف إال فأبيت شيئان  يب تشرؾ ال أف آدـ صلب ُب كأنت ىذا

 يبعث أف على القادر ىو قل تشركوف، أنتم ٍب﴿ فقاؿ بو ابإلشراؾ العذاب تعأب
 أبس بعضكم كيذيق شيعا يلبسكم أك أرجلكم ٙبت من أك فوقكم من عذااب عليكم
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 قرية هنلك أف أردان كإذا﴿ إسرائيل بِب سورة ُب سبحانو عنو أخرب ما كىذا ﴾بعض
 ُب تعأب عٌرض ك٤بٌا ﴾تدمّبا فدمرانىا القوؿ عليها فحق فيها ففسقوا مَبفيها أمران

 بقولو كٙبداىم ﴾٧بذكرا كاف ربك عذاب إف﴿ قولو ُب للمشركْب ابلتهديد السورة
 جاء ﴾ٙبويبل كال عنكم الضر كشف ٲبلكوف فبل دكنو من زعمتم الذين ادعوا قل﴿

 ٫بن إال قرية من كإف﴿ االستئصاؿ عذاب ٕبلوؿ منهم مسمع على التهديد بصريح
 ﴾مسطورا الكتاب ُب ذلك كاف شديدا عذااب معذبوىا أك القيامة يـو قبل مهلكوىا
 كُب. ا٣بلق كفناء العآب خراب أب تؤكؿ ا٢بق ا٤بلك ٨بالفة أف اآلية ىذه كاقتضت
صلى هللا  النيب قاؿ3 قاؿ أبيو عن بكرة أيب بن الرٞبن عبد حديث من الصحيح

 كالقتل العذاب نتيجتو كاإلشراؾ «ابهلل اإلشراؾ الكبائر أكرب»3 عليو كآلو كسلم
 الذين أشركوا ُب ا٢بكم كالعبادة اجملرمْب سبيل نستبْب كحٌب .كالدمار كا٥ببلؾ

 نواقض أف اعلم3 التاسعة الرسالة ُب الوىاب عبد بنا كبلـ سوؽأكحرفوا الكلم، 
 ال هللا إف﴿ تعأب هللا قاؿ تعأب هللا عبادة ُب الشرؾ3 األكؿ3 نواقض عشرة اإلسبلـ

 فقد ابهلل يشرؾ من إنو﴿ كقاؿ ﴾يشاء ٤بن ذلك دكف ما كيغفر بو يشرؾ أف يغفر
 كمن هللا لغّب الذبح كمنو ﴾أنصار من للظا٤بْب كما النار كمأكاه ا١بنة عليو هللا حـر

 كيسأ٥بم يدعوىم كسائط هللا كبْب بينو جعل من3 الثا٘ب للقرب، أك للجن يذبح
 صحح أك كفرىم ُب شك أك ا٤بشركْب يكفر ٓب من3 الثالث إٝباعا، كفر الشفاعة
 ابن كفَّرىم الذين ا٤بشركْب ىؤالء نعرؼ أف أردان كإذا .إْب...إٝباعا كفر مذىبهم

 فا٢بكم التارٱبية، األحداث استقراء إٔب نرجع - مؤل هللا قربه انران  – الوىاب عبد
 الدكلة ىي الناشئة الوىابية الدكلة خصـو أف لنعلم تصوره، عن فرع الشيء على

 إليها، سهامو بتوجيو كقاـ عليها فأسقطها النصوص إٔب ا٣ببيث فانطلق العثمانية،
 الغنم تقنع كقد...كالقبور العبادات ُب الشرؾ كنبذ التوحيد إٔب ابلدعوة كتظاىر

 ٩با3 نصو ما النجدية األجوبة ُب جاء! آخر رأاين  للذائب لكنٌ  النباٌب اب٤بذىب
 ذلك فإف كفرىم ُب الشك أك ا٤بشركْب تكفّب عدـ3 بو اتصف ٤بن ا١بهاد يوجب
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 ككجب كمالو دمو كحل كفر فقد بو اتصف فمن كمبطبلتو اإلسبلـ نواقض من
 هللا إال إلو ال قاؿ من3 »ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو ذلك على كالدليل ا٤بشركْب يكفر حٌب قتالو
 األمر3 أبمرين كالدـ ا٤باؿ عصمة فعلق «كدمو مالو حـر هللا دكف من يعبد ٗبا ككفر
 العبد دـ يعصم فبل هللا، دكف من يعبد ٗبا الكفر3 الثا٘ب هللا، إال إلو ال3 قوؿ األكؿ
 ٦برد ال معناىا كا٤براد هللا، إال إلو ال قولو3 األكؿ األمرين هبذين أيٌب حٌب كمالو

 من يعبد ٗبا الكفر3 الثا٘ب األمر العبادة، أنواع ٔبميع هللا توحيد ىو كمعناىا لفظها،
 ييكفر ٓب فمن هللا مع يعبدكف ك٩با منهم كالرباءة ا٤بشركْب تكفّب بذلك كا٤براد هللا دكف

 الصا٢بْب عبد ٩بن كغّبىم مكة كأىل القبور كعباد الَبكية الدكلة من ا٤بشركْب
 كإف مثلهم كافر فهو ابلبدع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو سٌنة كبٌدؿ الشرؾ إٔب هللا توحيد عن كعدؿ
 ا٤بشركْب يكفر ال الذم فإف كا٤بسلمْب، اإلسبلـ كٰبب كيبغضهم دينهم يكره كاف
 .كقتا٥بم كعداكهتم بتكفّبىم كأمر ا٤بشركْب كفر قد القرآف فإف ابلقرآف، مصدؽ غّب

 ُب كاحتالوا كشرعو هللا دين قلبوا هللا، أخزاىم إسرائيل بِب علماء طريقة كىذهاىػ. 
 ما حقيقة عن الناس يصرفوف الظاىرة، النصوص تلك ُب كالشبهات الشكوؾ إلقاء
 هناىم فإنو حْب السبلـ عليو عيسى مع فعلوه ما كىذا شيطا٘ب، أبسلوب عنو هنوا
الناس إٔب  دىعوا ٍب قتلو على كآتمركا قولو كبدلوا أمره عصوا توٕب الذين كفركا عن

بعد أف ك . كديدهنم دينهم الكذب صار حٌب كموازينهم فطرىم ميسخت !عبادتو
أرشد سبحانو إٔب التوحيد ككشف حقيقة الشرؾ كحذَّر منو كىٌدد عليو، بْبَّ حاؿ 
ا٤ببطلْب كأظهر مناكرىم كأزاؿ أقنعتهم كأكضح كذهبم كافَباءىم على هللا فيما زعموه 
أهنم أئمة التوحيد كشيوخ اإلسبلـ! كال يفعل ذلك إال من تلفت فطرتو كارتدت 

أٓب تر إٔب الذين يزكوف أنفسهم بل هللا يزكي من ﴿١بحيم أسفل سافلْب كهتيأ ٢بياة ا
 ﴾يشاء كال يظلموف فتيبل، انظر كيف يفَبكف على هللا الكذب ككفى بو إٜبا مبينا

كُب الكبلـ تعجيب من كقاحتهم كاجَبائهم على خالقهم، كتصريح إببطاؿ تزكيتهم، 
 الكذبكهتويل من افَبائهم الكذب على رهبم! ٍب حكى تعأب عنهم نوعان آخر من 
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أٓب تر إٔب الذين أكتوا نصيبا من الكتاب يؤمنوف اب١ببت ﴿ كالتناقضكالنفاؽ 
3 ا١ببتك  ﴾من الذين آمنوا سبيبلكالطاغوت كيقولوف للذين كفركا ىؤالء أىدل 

 كاآلية .الشيطاف3 كالطاغوت ،أك الساحر كىو ا٤بَبًجم بْب يدم الصنم السحر
 بن ككعب أخطب بن حيي ُب عنهما هللا رضي عباس ابن عن ركم كما نزلت

 ليحالفوا أحد كقعة بعد مكة إٔب خرجوا أهنم كذلك يهود من ٝبع ُب األشرؼ
صلى  هللا رسوؿ كبْب بينهم كاف الذم العهد كينقضوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على قريشان 

 كتاب أىل إنكم 3سفياف أبو ٥بم فقاؿ سفياف أيب على فنزلوا هللا عليو كآلو كسلم
 معكم ٬برج أف أردًب فإف منكم مكران  ىذا يكوف أف أنمن كال كتاب صاحب كدمحم

يؤمنوف اب١ببت ﴿فذلك قولو تعأب  ،ففعلوا هبما، نواكآمً  الصنمْب ٥بذين فاسجدكا
 ا٤بشركْب إٔب أخطب بن حيي جاء3 قاؿ زيد ابن كركل الطربم عن ﴾كالطاغوت

 كأنتم ٫بن3 فقاؿ كأصحابو؟ دمحم أـ خّب فنحن كتب أصحاب إنكم حيي اي3 فقالوا
كمن ﴿ قولو إٔب ﴾إٔب الذين أكتوا نصيبا من الكتابأٓب تر ﴿ قولو فذلك .منهم خّب

ابلسحر كالشيطاف  عدكف يؤمنوفىم ا٤بلعونوف ا٤بب كىا. ﴾فلن ٘بد لو نصّبا يلعن هللا
يعِب أنتم اي  -كيقولوف لشركائهم من اإلنس ىؤالء كيتقلبوف ُب األدايف الباطلة 

أكلئك الذين ﴿ قاؿ خزيهم ذلك أنتج ك٤باأىدل من الذين آمنوا سبيبل!  -ىؤالء 
 من كاف كذلك3 التقدير كاف ك٤با ﴾نصّبالعنهم هللا كمن يلعن هللا فلن ٘بد لو 

 يؤتوف ال فإذا ا٤بلك من نصيب ٥بم أـ﴿ قولو عليو عطف كالصغار، الذؿ إلزامهم
لك كا٤براد ﴾نقّبا الناس

ي
 البخل بذكر كأردفو -كهللا أعلم  - كا٢بكمة الكتاب3 اب٤ب

 الذم اب٢بسد توبيخهم إٔب، كانتقل السبب عقيب مذكوران  ا٤بسبَّب ليكوف كالكتماف
 هناية على كدؿ استحقاقو من ٗبعزؿ ىم ما على سيما ال كأقبحها الرذائل شر ىو

 ركل ﴾أـ ٰبسدكف الناس على ما آاتىم هللا من فضلو﴿ االستعبلء أبداة حسدىم
 يكن ٓب حْب دمحمان  ٰبسدكف3 قاؿ اآلية ُب مالك أيب عن حاًب أيب كابن ٞبيد بن عبد
 ٫بن3 قاؿ عباس ابن عن عطاء طريق من كالطربا٘ب ا٤بنذر ابن . كركلبو ككفركا منهم
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 ذؿ كإدامة األمة احملمدية إلعبلء السامع توقع ىذا عن تسببٍب  .الناس دكف الناس
آتينا آؿ إبراىيم الكتاب كا٢بكمة  فقد﴿ فقاؿ ٕبسدىا كموهتا األمة اإلسرائيلية

 ُب أعلمانكم الذم آتيناىم أان كتعقبو ىذا عن فتسبب أم ﴾كآتيناىم ملكا عظيما
على  إخوتو ٝبيع على حاالن  إ٠باعيل ابنو ٪بعل أان إلبراىيم أقسمنا أان كتابكم

 كنؤتيهم الكتاب كهنديهم ذريتو نعزك  أحد كل على كيده الناس ٝبيع ُب يده٪بعل ك 
 كالفصل ابإلعجاز كالفضل ا٢بفظ من لو ٤با ىو إال كتاب ال الذم أم القرآف

 مع كآتيناىم احملكم احملرر ابلعلم ا٤بتقن العمل ٜبرهتا الٍب النبوة أم ا٢بكمةنؤتيهم ك 
 الَبمذم ك٫بو ىذا ما ركاه، الساعة تقـو أف إٔب ابقيان  كاسعان  خمان ض ملكان  ذلك

ك٤با كانوا شهداء على الناس  «إ٠باعيل إبراىيم كلد من اصطفى هللا إف»3 مرفوعان 
 عليو بسبَّ تى  ،الوحي كالدين٧بتجْب عليهم بتعليمهم مبلغْب أم على بِب إسرائيل 

كىو معُب قولو تعأب  ﴾عنو صد من كمنهم بو آمن من فمنهم﴿ قولو من عنو رًٌعفػي  ما
ىم ا٤بلعونوف على الفاسقوف ك  ﴾منهم ا٤بؤمنوف كأكثرىم الفاسقوف﴿ُب أىل الكتاب 

 ُب كالصغار الذؿ بعد اآلخرة ُب ، ٍب عطف عليو قولو مبينان أمرىملساف أنبيائهم
كصف تعأب حا٥بم ُب النار كحاؿ ا٤بؤمنْب ُب ٍب  ﴾سعّبا ٔبهنم ككفى﴿ الدار ىذه

ا٤بؤمنْب برد أمانة العلم كأمانة ا٣ببلفة إٔب أىلها ليعود ا٤بنهج مر ا١بنة كأردؼ ذلك أب
صلى هللا عليو القوٙب كيقود البشرية من جديد ٙبت قيادة أكٕب األمر من أمة دمحم 

إف هللا أيمركم أف تؤدكا األماانت إٔب أىلها كإذا ﴿ال من قتلة األنبياء  كآلو كسلم
حكمتم بْب الناس أف ٙبكموا ابلعدؿ إف هللا نعما يعظكم بو إف هللا كاف ٠بيعا 
بصّبا، اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا كأطيعوا الرسوؿ كأكٕب األمر منكم فإف تنازعتم 

إف كنتم تؤمنوف ابهلل اليـو اآلخر ذلك خّب كأحسن ُب شيء فردكه إٔب هللا كالرسوؿ 
كا٤بناسبة بْب ما سبقها أف ما استطرد من ذكر أحواؿ أىل الكتاب ُب  ﴾أتكيبل

ٙبريفهم الكلم عن مواضعو كلٌيهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيو من الطعن برسوؿ 
بت كالطاغوت كحسدىم الرسوؿ كافَبائهم على هللا الكذب كإٲباهنم اب١ب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 
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ا٤بؤمنْب على ما آاتىم هللا من فضلو، كٌل أتباعو ك األمْب عليو صلوات رب العا٤بْب 
ذلك يشتمل على خيانة أمانة الدين كالعلم فناسب أف يعقب ذلك ابلتحريض 
عليهم كاألمر برد ا٢بكم إٔب أراببو كأصحابو كتبليغ العلم كالشريعة على حٌقها، كإذا  

لنيب قد سىلَّم مفتاح الكعبة لعثماف بن طلحة كابن عٌمو شيبة بن عثماف بن كاف ا
فإف األمة اليـو  «خذكىا خالدة اتلدة ال ينتزعها منكم إال ظآب»أيب طلحة كقاؿ3 

كإذا حكمتم ﴿كقولو  .مكلفة ابنتزاع ا٢بكم من بِب إسرائيل كرٌده إٔب بِب إ٠باعيل
ىو كالتصريح أبنو ليس ١بميع الناس أف يشٌرعوا ُب  ﴾بْب الناس أف ٙبكموا ابلعدؿ

كانت ا٢بوادث ال ٚبلو من حدكث ا٣ببلؼ بْب   ٤بٌاا٢بكم بل ذلك ألكٕب األمر، ك 
أفراد األمة أرشدىم هللا إٔب طريقة فصل ا٣ببلؼ ابلرٌد إٔب هللا كإٔب الرسوؿ، كمعُب 

كن ٙبقيق ذلك إال بواسطة رسولو كال ٲب هلل تعأب الرٌد إٔب هللا3 الرٌد إٔب كتابو تعظيمان 
صلى كمعُب الرٌد إٔب الرسوؿ  ،ا٤بوسوط -كما قيل   -إذ لوال الواسطة لذىب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

3 إهناء األمور إٔب أقوالو كأفعالو كاالحتذاء بسننو، إذ الرسوؿ هللا عليو كآلو كسلم
 .هللا كا٥بادم إليها كا٢باكم هبا كىو ا٤ببلغ شريعةىو ا٤بنبئ عن مراد هللا تعأب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

الية، بل كأكلوا األمر ىم أىل العلم العدكؿ بذاهتم ألف صفة العلم ال ٙبتاج إٔب ك 
 قولو ُب ابن عباس كعطاء ك٦باىد عن ركل ابن جرير ىي صفة قائمة أبرابهبا،

قاؿ اإلماـ مالك3 أكلوا األمر3 أىل الفقو كالعلم. ك  قالوا3 ىم "منكم األمر كأكٕب"
كركل السيوطي ُب ا١بامع أىل القرآف كالعلم. يعِب أىل العلم ابلقرآف كاالجتهاد، 

كُب ىذا كخز لقلوب  «العآب سلطاف هللا ُب األرض»الصغّب من حديث أيب ذر3 
أـ ٥بم نصيب من ا٤بلك فإذا ال ﴿أىل الكتاب، أفاده استفهاـ اإلنكار ُب قولو 

أٓب تر إٔب الذين ﴿ٍب أعقب تعأب بوصف أخص مظاىر نفاقهم  ﴾الناس نقّبايؤتوف 
يزعموف أهنم آمنوا ٗبا أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إٔب 

كصيغة  ﴾الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلال بعيدا
سبيل كلبياف تفيد التعجيب من زعمهم كأف نفاقهم متجدد ال يقلعوف عنو،  ا٤بضارع
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ا٤بستهزئْب الذين يزعموف أهنم آمنوا ٗبا أنزؿ إلينا كما أنزؿ إليهم ٍب يهدموف ىؤالء 
سوؽ ما  أعلى سخريتهم ابلنصوص القرآنية؛  ىذا الزعم ُب ازدكاجية كتناقض يدؿ

كالطواغيت كثّبة كرؤكسهم ٟبسة3 ة3 كتبو ابن عبد الوىاب ُب الرسالة السادس
أٓب أعهد إليكم اي ﴿األكؿ3 الشيطاف الداعي إٔب عبادة غّب هللا كالدليل قولو تعأب 

الثا٘ب3 ا٢باكم ا١بائر ا٤بغّب ألحكاـ  ﴾بِب آدـ أال تعبدكا الشيطاف إنو لكم عدك مبْب
وا ٗبا أنزؿ إليك كما أٓب تر إٔب الذين يزعموف أهنم آمن﴿هللا تعأب كالدليل قولو تعأب 

أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إٔب الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو كيريد 
إْب. فيا سبحاف هللا! إف النفاؽ أيىب إال أف ...﴾الشيطاف أف يضلهم ضبلال بعيدا

يكشف نفسو كأيىب إال أف يناقض بديهيات الفطرة...كإال ما كاف نفاقان...إف 
بديهي لئلٲباف أف يتحاكم اإلنساف إٔب ما آمن بو كإٔب من آمن ا٤بقتضى الفطرم ال

نزؿ، كابلرسوؿ كما أنزؿ إليو، ٍب دعي إٔب ىذا الذم بو فإذا زعم أنو آمن ابهلل كما أى 
ىي البديهية الفطرية فأما آمن بو ليتحاكم إٔب أمره كشرعو كانت التلبية الكاملة 

يكشف عن نفاقو ناقض أفعاليو أقوالىو فهو أيمر الناس ابلرب كينسى نفسو كتي  حْب
كينبئ عن كذب الزعم الذم زعمو من اإلٲباف...كىؤالء ا٤بنافقوف يسلكوف ىذا 

كيفضح  حا٥بمكلكن أيىب هللا إال أف يكشف  النفق ا٤بظلم حٌب ال ينكشف أمرىم
دعواىم كيفند حججهم كيبْب سخريتهم كاستهزاءىم آبايتو كيرد عليهم كيدىم 

 واضح الصريح... اب٢بق ال

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3  11جاء ُب ا٤بادة 

جمللس األمن أف يفحص أم نزاع أك أم موقف قد يؤدم إٔب احتكاؾ دكٕب أك قد 
يثّب نزاعان لكي يقرر ما إذا كاف استمرار ىذا النزاع أك ا٤بوقف من شأنو أف يعرض 

 للخطر حفظ السلم كاألمن الدكٕب.

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3 29 كجاء ُب ا٤بادة
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٧بكمة العدؿ الدكلية ىي األداة القضائية الرئيسية لؤلمم ا٤بتحدة كتقـو بعملها كفق 
نظامها األساسي ا٤بلحق هبذا ا٤بيثاؽ كىو مبِب على النظاـ األساسي للمحكمة 

 الدائمة للعدؿ الدكٕب كجزء ال يتجزأ من ا٤بيثاؽ.

إلرادة ُب التحاكم إٔب الطاغوت، ذكر نفرهتم عن التحاكم ذكر تعأب ضبل٥بم اب ٤بٌاك 
كإذا قيل ٥بم تعالوا إٔب ما أنزؿ هللا كإٔب الرسوؿ رأيت ا٤بنافقْب ﴿إٔب هللا كرسولو فقاؿ 
 ال حٌب كمسارقة كٚبابثان  مكران  منهم صد ٤بن قلب رؤية كىي ﴾يصدكف عنك صدكدا

 ُب لعداكهتم م كإ٭با صدكاعنه الصادرة كالقرائن معليه ابلتأكيل إال ممنه ذلك يعلم
ٍب ذكر سبحانو كتعأب بعض ما يصدر منهم من ، مشركْب كانوا ألهنم الدين

التناقضات كىم غّب ٧بتشمْب كال ىائبْب فقاؿ مهوالن لوعيدىم ابإلهباـ كالتعجيب 
منو ابالستفهاـ، معلمان أبهنم سيندموف حْب ال ينفعهم الندـ كال يغِب عنهم 

فكيف إذا أصابتهم مصيبة ٗبا قدمت أيديهم ٍب جاءكؾ ٰبلفوف ابهلل إف ﴿ راالعتذا
كالغرض من ىذا الكبلـ بياف أف ما ُب قلوهبم من النفرة  ﴾أردان إال إحساان كتوفيقا

عن التحاكم إٔب هللا كرسولو ال غاية لو، سواء غابوا أـ حضركا كسواء بعدكا أـ 
أكلئك الذين يعلم هللا ما ُب قلوهبم ﴿قربوا، ٍب إنو تعأب أكد ىذا ا٤بعُب بقولو 

وعدىم سبحانو كأمر ك٤با ت ﴾فأعرض عنهم كعظهم كقل ٥بم ُب أنفسهم قوال بليغا
كما أرسلنا من رسوؿ إال ليطاع إبذف ﴿ابإلعراض عنهم ككعظهم عطف عليو قولو 

 هللا لوجدكا الرسوؿ ٥بم كاستغفر هللا فاستغفركا كؾجاؤ  أنفسهم ظلموا إذ أهنم كلوهللا 
كاآلية توضح إشكالية القـو مع ا١بناب األشم كا٤بنصب األًب صلوات  ﴾رحيما توااب

ريب كسبلمو عليو كمع من سبقو من األنبياء كا٤برسلْب فما من رسوؿ إال بعثو هللا 
حاكمان يقرر سلطاف هللا كيطاع إبذف هللا، ككل رسوؿ لو مقامو ُب ا٣ببلفة عن هللا، 
كسيدان دمحم ىو خليفة هللا األعظم، ا٢باكم أبمر هللا كا٤بؤيد بنصر هللا، مىن ابيعو فقد 

 إذ ﴾إف الذين يبايعونك إ٭با يبايعوف هللا يد هللا فوؽ أيديهم﴿هللا ابيع هللا كما حكى 
 أفضل وكجعلً  كدعائو، رسالتو عمـو إٔب ترل أال ،خلفائو أعظم ا٢بقيقة ُب ىو
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 ك٠بائو، أرضو ُب ا٤بقدـ فهو لوائو، ٙبت القيامة يـو دكنو فمن آدـ كجعلً  أنبيائو،
كٓب أتت ىذه الكلمات ا١بامعات ألعلى مراتب الكماالت  ،كجزائو تكليفو دار كُب

إال لسيدان دمحم عليو كوامل الصلوات حيث أكَّد تعأب معُب خبلفتو عن هللا كرفعة 
شأهنا كعلو مقامها على طريق االستئناؼ ليقرر أف عقد ا٤بيثاؽ مع ىذا الرسوؿ 

ثىو فإ٭با يعود ضرر نك ثو على نفسو، كقد الكرٙب ىو عقد ميثاؽ مع هللا، فمن نكى
إان أرسلناؾ ﴿جاءت اآلية على طريق الفصل من غّب كصل بعاطف بعد قولو تعأب 

 ﴾شاىدا كمبشرا كنذيرا، لتؤمنوا ابهلل كرسولو كتعزركه كتوقركه كتسبحوه بكرة كأصيبل
 كمشاىدان  بوحدانيتنا شاىدان  أرسلناؾ إان قبلنا، من ا٤بشٌرؼ أيها اي3 يقوؿ تعأب كأنو

 ا٣بوؼ مواضع كتعلمهم أمران، ٨بالفة كٙبذرىم عنا، عبادان تبشر فردانيتنا، كماؿ
 ٝبيع على شعاعك تبسط كمشسان  بك، يستضيئوف كسراجان  إلينا، ا٣بلق كداعيان  منا،
كقد  .كخدمك كقدَّمك اتبعك من إال إلينا يصل كال بك، كآمن صدقك من

استخلف هللا ٝبيع الرسل ُب األرض لكٍن ٓب ينل أحد منهم مقاـ خبلفة رسولنا 
العظمى العامة الشاملة...كمن ىنا كاف اتريخ اإلسبلـ نظامان كحكمان كخبلفة تقـو 
بدين هللا ُب األرض لتحقيق الطاعة الدائمة للرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ فتكوف 

جملرد شعائر تعبدية يستهَب هبا ا٤بستهَبكف  طاعتو طاعة هلل، كٓب يرسل الرسوؿ
كيبتذ٥با ا٤ببتذلوف، فهذا كٍىمه ُب فهم الدين ال يستقيم مع حكمة هللا من إرساؿ 
الرسل، كىي إقامة منهج للحياة ُب كاقع ا٢بياة يقـو على إعبلف سلطاف هللا، 

ة كليست ىنالك صورة أخرل يقاؿ ٥با اإلسبلـ إال أف تكوف طاعة للرسوؿ ٧بقق
ُب حكم كُب نظاـ يقـو على إفراد هلل سبحانو ابإل٥بية الٍب ٘بعل ا٢بكم ابتداء حقان 

 ﴾كاستغفر ٥بم الرسوؿ﴿هلل ال يشاركو فيو سواه، كالعدكؿ عن ا٣بطاب إٔب الغيبة 
حيث عدؿ عن خطابو إٔب ما ىو من عظيم صفاتو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتفخيم لشأف رسوؿ هللا 

ليفة بكذا مكاف حكمت كتعظيم الستغفاره عليو الصبلة على طريق حكم ا٣ب
كالسبلـ حيث أسنده إٔب لفظ مبُبء عن علو مرتبتو، كٜبٌة فائدة أخرل كىي التربؤ 



1155 
 

من حا٥بم إذ ظلموا أنفسهم ابلشرؾ ابهلل كعصياف الرسوؿ كالتحاكم إٔب الشيطاف 
م لوكا رؤكسهم كصٌدكا فناسب ىذا االنتقاؿ إٔب الغيبة ٤با ُب الغيبة من اإلبعاد ألهن

صد ا٤بستكرب عن طلب االستغفار فأيبًعدكا عن ا١بناب الرفيع كا٤بقاـ العظيم مقاـ 
كأكمل فضل الصلوات عليو أكصاحب ا٤بعجزات سيد السادات كمنبع الكماالت 

 ألفكما أشارت اآلية  قربة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزايرتو  كوف اعتقاد مسلم لكل كينبغى، التحيات
كابن فقد ركل اإلماـ النوكم ُب كتابو "اإليضاح"  ٗبوتو ينقطع ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتعظيمو 

ا٢بكاية ا٤بشهورة عن العيتيب قاؿ3 كنت جالسان عند قرب النيب قدامة ُب كتابو "ا٤بغِب" 
 إذ أهنم كلو﴿فجاء أعرايب فقاؿ3 السبلـ عليك اي رسوؿ هللا ٠بعت هللا يقوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ﴾رحيما توااب هللا لوجدكا الرسوؿ ٥بم كاستغفر هللا فاستغفركا كؾجاؤ  أنفسهم ظلموا
 كقد جئتك مستغفران لذنيب مستشفغان بك إٔب ريب، ٍب أنشد يقوؿ3 

 ايخّب من دفنت ابلقاع أعظمو ... فطاب من طيبهن القاع كاألكم

 ا١بػػػػػػػػػػػود كالكـرنفسي الفداء لقرب أنت ساكنو ... فيو العفاؼ كفيو 

ا٢بق األعرايب »ُب النـو فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٍب انصرؼ األعرايب فغلبتِب عيِب فرأيت النيب 
 سيدانكذكر اإلماـ القرطيب قصة تشبهها ُب تفسّبه عن  «فبشره أف هللا قد غفر لو

 بنفسو فرمى أايـ بثبلثة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دفنا ما بعد أعرايب علينا قدـ3 قاؿ علي
 فسمعنا هللا رسوؿ اي قلت3 فقاؿ ترابو من رأسو على كحثا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قرب على

 ظلموا إذ أهنم كلو﴿ عليك هللا أنزؿ فيما ككاف عنك فوعينا هللا عن ككعيت قولك
 قد إنو 3القرب من فنودم ٕب تستغفر كجئتك نفسي ظلمت كقد اآلية، ﴾أنفسهم

صلى هللا عليو كال شك أنو  الفّبكزآابدم ُب كتابو الصبلت كالبشر3 قاؿ...لك غفر
 الركح منزلة تعأب أظهر ٍبحي كأف أعماؿ أمتو معركضة عليو. اىػ.  كآلو كسلم

 جعل كما ا٤بؤمنْب إلٲباف سببان  ٕبكمو الرضا فجعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األكـر كا٢ببيب األعظم
فبل كربك ال يؤمنوف حٌب ٰبكموؾ فيما ﴿ فقاؿ ا٤بوقنْب إليقاف سببان  بقضائو الرضا
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كُب ذلك  ﴾شجر بينهم ٍب ال ٯبدكا ُب أنفسهم حرجا ٩با قضيت كيسلموا تسليما
إذ جعل حكمو حكمو كقضاءه قضاءه كأكجب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتعأب برسولو إظهار لعنايتو 

على العباد االستسبلـ ٢بكمو كاالنقياد ألمره كٓب يقبل منهم اإلٲباف بو تعأب حٌب 
 كما ٱبالفهم، أك أىواءىم يوافق ٗبا ا٢بكم كاف سواء ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيذعنوا ألحكاـ رسولو 

 ٤با تبعان  ىواه يكوف حٌب أحدكم يؤمن ال بيده نفسي كالذم»3 ا٢بديث ُب كرد
 كعلى مؤمنان  يكوف ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ ٕبكم يرض ٓب من أف على يدؿ كىذا «بو جئت

 ُب كالتيقن ا١بـز ٰبصل أبف كذلك القلب ُب ٕبكمو الرضا حصوؿ من البد أنو
 ابطنان  االنقياد من بد فبل كالصدؽ ا٢بق ىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو ٰبكم الذم أبف القلب
ٌكم أك حىٌكم ككجد ا٢برج ُب سبحانو ٍب ٓب يكتف ، كظاىران  بنفي اإلٲباف عمن ٓب ٰبي

رأفة كعناية  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضمّبه إٔب مضافان  نفسو حٌب أقسم على ذلك مؤثران عنواف الربوبية
، منزلتو كرفع بلـكالس الصبلة عليو شأنو كتفخيم تويبعل كٚبصيصان كرعاية كإشعاران 

 ٍب شيء ُب هللا من فليسكيسلك طريقو كيعَبؼ ٗبحبتو  قبابو ٙبت ٲبش ٓب فمن
 عن تعأب نفى كقد ابلكلية، ا٤بعارضة زكاؿ اإلٲباف شرط من شأنو جل جعل

 احتاج فلذلك بكفرىم يشعركف كال مؤمنْب الناس يظنهم حاؿ ُب اإلٲباف ا٤بنافقْب
 ، فقد كاجهواأمورىم ٨بفيات ليكشف اللفظي كابلتوكيد ابلقسم للتأكيد ا٣برب

أمره،  عيسى ُب معظم عصواموسى ُب مواقع، ك  كعصوا رسلهم ابلتمرد كالعصياف
كٓب يىعًص أحد من األمة احملمدية إال بتأٌكؿ، كلذلك   صوا سيد ا٤بصطفْب األخياركع

كاف أكمل مظاىر الرسالة أتييد الرسوؿ اب٢بكم كالسلطاف، ككوف السلطاف ُب 
شخصو لكيبل يكوف ُب حاجة إٔب غّبه، كإ٭با ًب ىذا ا٤بظهر ُب رسالتو كلذلك 

ـ كٓب كقد ابتدأت بوارؽ ذلك ُب رسالة موسى عليو السبلكصف أبنو نيب ا٤ببلحم، 
 ما إٔب إشارة «كأان نيب ا٤بلحمة» كىو القائل3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتستكمل، ككملت لسيدان دمحم 

صلى هللا عليو كآلو  جاىد ما قط كأمتو نىب ٯباىد كٓب كالسيف، القتاؿ من بو بعث
 فإف قبلو مثلها يعهد ٓب الكفار كبْب أمتو بْب كتقع كقعت الٌب كا٤ببلحم كأمتو، كسلم
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 األعور يقاتلوف حٌب األعصار تعاقب على األقطار ُب الكفار يقاتلوف أمتو
لقد أرسلنا رسلنا ابلبٌينات كأنزلنا معهم الكتاب كا٤بيزاف ليقـو ﴿قاؿ تعأب ، الدجاؿ

الناس ابلقسط كأنزلنا ا٢بديد فيو أبس شديد كمنافع للناس كليعلم هللا من ينصره 
كال ٫بسبو أراد برسلو إال رسولو دمحمان عليو الصبلة كالسبلـ ككاف ىو  ﴾كرسلىو ابلغيب

 قتل إٔب إسرائيل بِب من التائبْب تعأب دعا ٍبا٤براد من ا١بمع ألنو األكمل فيهم. 
 أك كتربيهم تؤدهبم الٍب الثقيلة الفادحة الضريبة يدفعوا حٌب منهم الطاغوت عبد من

كلو أان  ﴿ الكافرين شركائهم لقتاؿ كدايرىم أرضهم من كا٣بركج هللا سبيل ُب ا٥بجرة
كتبنا عليهم أف اقتلوا أنفسكم أك اخرجوا من دايركم ما فعلوه إال قليل منهم كلو 

من فحول  يفهم كالذم ﴾أهنم فعلوا ما يوعظوف بو لكاف خّبا ٥بم كأشد تثبيتا
أمر مفركض على بِب  الكتابة ىذه أف االعتبار طرؽ لو تشهدك  األخبارك  اآلايت

 ،التأكيد ًلما كتب هللا عليهم من القتل أك ا٣بركج الكبلـ مستعمل ُبفإسرائيل 
كلو أهنم فعلوا ما ﴿كىو ما دؿ عليو قولو  ذلك األمر ثبوت -كهللا أعلم  -ا٤بقصود ك 

أم لو التزموا ىذه األكامر كالتكاليف  ﴾يوعظوف بو لكاف خّبا ٥بم كأشد تثبيتا
وا الرسوؿ عص ٤بٌا مبلها أهنالتثبيت كا٣بّب ا١بزيل. ككجو اتصاؿ اآلية ٗبا ق٢بصل ٥بم 

كما ُب   كأمرىىم بقتل بعضهمكأرادكا التحاكم إٔب الطاغوت شٌدد هللا عليهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
من جزيرة العرب لقتاؿ شركائهم  ٱبرجواك  يهاجركاأك  ﴾فاقتلوا أنفسكم﴿ قولو

قل للمخلفْب من األعراب ستدعوف إٔب قـو أكٕب أبس ﴿الكافرين كما قاؿ تعأب 
، كلو فعلوا ذلك لكاف خّبان ٥بم كأشد  ﴾شديد أم ستدعوف إٔب قتاؿ الفرس كالرـك

كاقتلوىم حيث ﴿ٓب يفعلوا ذلك أمران تعأب بقتلهم كإخراجهم فقاؿ  ٤بٌاتثبيتان، ٍب 
 .﴾موىم كأخرجوىم من حيث أخرجوكمثقفت
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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

ىذا األمر العنيف يتناسب مع طبيعة بِب إسرائيل القاسية ا٤بتبلدة ا٤بعاندة الٍب ال 
تقٌومها إال كفارة صارمة كتكليف شاؽ كأتديب عنيف...عنيف ُب طريقتو كُب 

يل بل ىو ماض إٔب كل تنفيذه، كىذا األمر الصاـر ال يقتصر على ذلك ا١ب
األجياؿ ا٤بتعاقبة من بِب إسرائيل، كإذا أراد ىؤالء الذين ٞبلوا األمانة الٍب انءت 
ٕبملها السماكات كاألرض كا١بباؿ أف يتوبوا إٔب ابرئهم فليقوموا بتنفيذ ىذا األمر 
. كقد نصت التوراة على قتل أنفسهم كما نصت على العمل ٔبميع  الصاـر

 يستجيبوا كيعملوا فسيخصهم الرب بضرابت موجعة كيبتليهم كيبتلي الوصااي، فإف ٓب
نسلهم من بعدىم، كينزؿ هبم ٝبيع الضرابت الٍب أنز٥با آبؿ فرعوف حٌب يهلكوا 
كيبقى من نسلهم عدد قليل من بعد كثرهتم الٍب كانت قد صارت مثل ٪بـو 

! ىذه بعض أقواؿ السماء، كيفرقهم الرب بْب ٝبيع الشعوب، كيباعوف عبيدان كإماء
 ضحرٌ  ٍب إسرائيل ُب أرض موآب. العهد الٍب أمر هللا هبا موسى أف يعاىد بِب

أك انفركا  اي أيها الذين آمنوا خذكا حذركم فانفركا ثبات﴿ فقاؿ قتا٥بم على تعأب
 كالسبلح السبلح، أبخذ األمر يتضمن اب٢بذر كاألمر عدككم احذركا أم ﴾ٝبيعا

 ٝبعتيو، إذا الشيء ثػىبىيتي  من كأصلها متفرقة، ٝباعات3 كالثيبات ًحذران، يسمى
 ٦بتمعْب أم ٝبيعان  كإما متفرقة، سرااي أم ثبات إما العدك لقتاؿ اهنضوا3 كا٤بعُب
 ككاف رسولو كطاعة طاعتو ذكر ٤با تعأب أنو قبلها ٤با اآلية كمناسبة، كاحدة كوكبة

 كإعبلء دينو إحياء إٔب كحرٌكهم ا٤بؤمنْب اندل هللا، دين إحياء الطاعات أىم من
 أم حذركم خذكا3 فقاؿ جهالة على عدكىم على يقتحموا ال أف كأمرىم كلمتو
 كأنو ا٤بخوَّؼ من احَبز إذا ًحذره ذأخى 3 يقاؿ للقائو، كاستعدكا العدك من احَبزكا
 ا٢بركب مباشرة سبحانو علمهمما  كبعد كيعتصم، هبا يتقي الٍب آلتو ا٢بذر جعل

كعصابة أيب بصّب عتبة بن أسيد،   -عصاابت ك  سرااي ا١بهاد إٔب اب٣بركج ىمأمر 
كىذه ا٣ببلاي اإلرىابية  -كعصابة عبد هللا بن عتيك، كعصابة دمحم بن مسلمة 
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اجملاىدة مهمتها نصب الكمائن الغتياؿ صناديد الكفر داخل جزيرة العرب، 
ستخداـ أسلوب حركب كاعتماد سياسة حرب اإلهناؾ الطويلة ا٤بدل ُب ا٤بواجهة اب

العصاابت السرية كال سيما أسلوب اإلرىاب كالردع بتشكيل سرااي صغّبة مكونة 
من ثبلثة أشخاص إٔب ثبلثة كثبلثْب، كاستهداؼ قصر ا٢بكم ابلرايض كتعقيب 
أحبار بِب إسرائيل ا٤بعاندين هلل كالَبٌصد للساسة ُب الطرؽ كالقصور كديكر 

 «أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؿ هللا اإلمارة...تنفيذان لوصية رسو 
فاقتلوا ا٤بشركْب حيث كجدٛبوىم كخذكىم كاحصركىم ﴿كطاعة ألمر هللا تعأب 

كاألخذ عبارة عن األسر، كاإلحصار ٦باز ُب االسَبقاؽ،  ﴾كاقعدكا ٥بم كل مرصد
كالقعود ٥بم كل مرصد كناية عن االغتياؿ، كُب إطبلؽ األمر ابلقتل دليل على 

ا٤برتدين ابإلحراؽ ابلنار كاب٢بجارة  هنع هللا يضر قتلهم أبم كجو كاف، كقد قتل أبو بكر
 بوصاايككتب  مـو ىذه اآلية اآلابر كتعلق بعكابلرمي من رؤكس ا١بباؿ كالتنكيس ُب

 هممن بقاءكاإل ايؾفإ اليمامة أبىل هللا أظفرؾ فإ 3آخرىا كُبإٔب خالد بن الوليد 
 القتل فيهم كىٌوؿ السيف على أسّبىم كاٞبل مدبرىم كاطلب جرٰبهم على أجهز

قومان كـر هللا كجهو أحرؽ علي  قد ك  .اىػ أمرم. ٚبالف أف ايؾكإ ابلنار كأحرقهم
 ا٤بمسوخة األمة بذرهتا الٍب كالعقائد كالعوائد الطباع لتلك امتدادان  ككانوا، منهم

 ، كُب اآلية تنبيو على إيصاؿ األذل إليهم بكل طريق.أيس ها كٛبهَّد غىرسيها فاستحكم
صلى هللا  هللا رسوؿ على تٍ قدمى »3 قاؿ خديج بن رافع عنإبسناده  ركل الطربا٘ب

 يكوف أف أحرل كال قلوابن  أقسى كفد علينا يقدـ فلم العرب، كفود عليو كآلو كسلم
ن ُب قلبو إٲباف كلو كًمن ٍبىٌ ٓب يشك مى  «حنيفة بِب من قلوهبم ُب يقىرَّ  ٓب اإلسبلـ

عقل ُب عدـ ظهور ا٣بّب من اليمامة مع ما ذكران من ذمو عليو الصبلة كالسبلـ 
أصحابو كمن تبعهم ألىل ٪بد كدعائو عليهم كشهادتو ٥بم إٔب يـو القيامة ككذا 

 .إبحساف
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كالذين كفركا يقاتلوف ُب سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلوف ُب سبيل هللا ﴿
 الشيطاف عن التعبّب القرآف ُب شاع ﴾أكلياء الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف ضعيفا

 نفس كأنو اب٤بصدر تسميتو3 أحدىا ا٤ببالغة، من ثبلثة كجوه ذلك كُب، ابلطاغوت
 على المو تقدٙب3 الثالث مبالغة، صيغة كىي فعلوت على بناؤه3 الثا٘ب الطغياف،

 أكليائو بقتاؿ األمر عليو فرٌع أنو ىذا كانسب. التسمية هبذه اختصاصو ليفيد عينو
 قوتل إذا يضعف الشيطاف كيد أف -كهللا أعلم  - كا٤براد كيده، يضعف حٌب

 كإضبل٥با البشرية إغوائو ُب الشيطاف كيد إٔب ترل أال عظيمان، كاف كإالٌ  أكلياؤه
كالطاغوت اسم جنس يقع على القليل كالكثّب،  ا١بنة؟ من كزكجو آدـ كإخراج

كاآلايت توضح العبلقة بْب الشيطاف كبْب أكليائو كحزبو كما كرد ُب اآلاثر ا٤بسندة 
كقرف الشيطاف3  «أال إف الفتنة ىاىنا من حيث يطلع قرف الشيطاف»الصحاح3 

 ملكو ك٧بل كقوتو شدتو 3كقيل، كزمانو كأىل كقتوكأشياعو كأعوانو كأتباعو حزبو 
 قرين، لو فهو شيطاان لو نقيض الرٞبن ذكر عن يعش كمن﴿ قاؿ تعأب. فوكتصر 
إان جعلنا ﴿كقاؿ عز كجل  ﴾مهتدكف أهنم كٰبسبوف السبيل عن ليصدكهنم كإهنم

كإ٭با جيعلوا أكلياء ٥بم ألهنم استنصركىم  ﴾يؤمنوفالشياطْب أكلياء للذين ال 
كأنو كاف رجاؿ من اإلنس يعوذكف برجاؿ من ﴿كاستعاذكا هبم كما أشارت اآلية 

يعِب زادكىم غشياانن كتسلطان كجراءة عليهم فصاركا ُب فرؽ  ﴾ا١بن فزادكىم رىقا
و حاؿ كخوؼ كعذاب، كعبادهتم الشيطاف ابعتبار اٚباذه كليٌان كشريكان ُب ا٢بكم كى

كما ركل اإلماـ مسلم عن جابر ا٤بؤمنْب   بْب ابلتحريش يسعوف الذينا٢بفاة العراة 
ُب جزيرة  ا٤بصلوفف الشيطاف قد أيس أف يعبده إ»يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 ٠بعت النيب 

 الصبلة ألف بذلك ٠بواك  ا٤بؤمنوف كا٤بصلوف ىم« العرب كلكن ُب التحريش بينهم
 -كهللا كرسولو أعلم  -راد كا٤ب ،اإلٲباف على الدالة األفعاؿ كأظهر األعماؿ أشرؼ

بِب يهود كنصارل و تفعلال ٯبمعوف بْب الصبلة كعبادة الشيطاف كما  ا٤بؤمنْبأف 
 كا٢بركب اب٣بصومات ا٤بسلمْب بْب التحريش ُب يسعى الشيطاف كلكن إسرائيل
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شار إليهما ُب صحيح اإلماـ مسلم3 يو نظّب  عرب كالفًب
ي
إف الفتنة ٘بيء من »ا٤ب

 كأضافهما «ىاىنا من حيث يطلع قران الشيطاف كأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض
 .لو التباعهما الشيطاف إٔب

تر إٔب الذين قيل ٥بم كفوا أيديكم كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة فلما كتب عليهم أٓب ﴿
القتاؿ إذا فريق منهم ٱبشوف الناس كخشية هللا أك أشد خشية كقالوا ربنا ٓب كتبت 
علينا القتاؿ لوال أخرتنا إٔب أجل قريب قل متاع الدنيا قليل كاآلخرة خّب ٤بن اتقى 

ر تعأب ُب اآلية ا٤بتقدمة بقتاؿ أكلياء الشيطاف هتٌيأ األمر أم ٤بٌا ﴾كال تظلموف فتيبل
لبياف حا٥بم إذ قيل ٥بم3 كفوا أيديكم عن ا٤بسلمْب كأقيموا التوحيد لرب العا٤بْب 
فتظاىركا ابلرغبة ُب قتاؿ حلفائهم ٛبويهان على ا٤بسلمْب كي يزيدكىم خباالن، فلما 

القتاؿ؟ كاالعَباض على هللا ليس إال من  حضر القتاؿ قالوا علنان3 ربنا ٓب كتبت علينا
صفة الكفار كا٤بنافقْب ليوقعوا الوىن ُب قلوب ا٤بسلمْب، كىذا ىو ا٤ببلئم لئلخبار 

 الذم ا٤بوت أبف ىمأخرب  ٍبعنهم أبهنم ٱبشوف الناس كخشية هللا أك أشد خشية...
 أينما يدركهم عنو القعود كٰببوف مظانو من أنو منهم زعمان  القتاؿ يكرىوف ألجلو
 ا٣بطوب، كمعارؾ ا٢بركب مبلحمأك ُب  ٧بصنة كقصور مشيدة حصوف ُب يكونوا

 كالقدر كالقضاءكقد حكى تعأب عنهم خصلة قبيحة دالة على كفرىم ابلقدر، 
 ا٢بكم ىو القضاء يكوف اجتمعا كإف افَبقا، إف اآلخر ٗبعُب منهما كل ييستعمل

 إلظهار ا٤بعٌْب  الوقت فهو القدر كأما أمره، ُب ا٤بضاء فلو بكذا الشيء على اإل٥بي
 ا٤بوصولْب بْب كسط اعَباض كا١بملة ﴾مقدكرا قدرا هللا أمر ككاف﴿ تعأب قاؿ ا٢بكم،
 التبِب إبطاؿ ُب هللا كقتو الذم األمر تقرير إٔب للمسارعة الواحد ٦برل ا١باريْب
 علَّمو الضاٌلْب، ىؤالء بو ٯبيب ٗبا رسولو هللا أمر أف كبعد...هللا رساالت كتبليغ
 أك تعأب هللا إٔب النسبة ٛبٌحض جهة من كالسيئة ا٢بسنة إصابة ُب التفصيل حقيقة

ما أصابك من حسنة فمن هللا كما أصابك ﴿ فقاؿ العبد إٔب ابالنتساب اختبلطها
و ا٣بطاب للرسوؿ ألنو ا٤ببلغ عن هللا، كاعلٍم أف هللا  ﴾من سيئة فمن نفسك ككيجًٌ
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قل كل من ﴿قٌدر ا٤بنافع كا٤بضار كخلق مؤثراهتا كأسباهبا فهذا ا١بزء هلل كحده لقولو 
 كأقاـ ا٤بنة فأكمل الشرائع كشىرع الرسل كبعث للناس األدلة نصب كهللا ﴾عند هللا
 ٗبقدار فذلك كالسيئةً  ا٢بسنةً  للحوادث ا٤بقارنة األسباب كأما ا٤بعذرة، كقطع ا٢بجة

 كاالرٛباء ا١بهل غلبة من3 ذلك ضد كمقداران  الرشاد، كسائل من اإلنساف ٰبصلو ما
 فإذا إايه ملَّكوي  فيو، حظان  لئلنساف هللا جعل ا١بزء كىذا تبٌصر، بدكف ا٤بهالك ُب

 لكاف كىديو كإرشاده لطفو لوال إذ كحده هلل فيها ا٤بنة فإف أحدان  ا٢بسنة جاءت
 هللا من كانت كإف فإهنا السيئة أما هللا، من ا٢بسنة أف فصح حّبة، ُب اإلنساف

 على ىواه تغليب أك تفريطو أك جهلو من أيٌب اإلنسافى  معظمها إصابة كلكن
كقد فسَّر ىذا ا٤بعُب ما كرد ُب سنن الَبمذم عن أيب موسى أف رسوؿ هللا  رشده،

ال يصيب عبدان نكبة فما فوقها أك دكهنا إال بذنب، كما يعفو هللا عنو »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كلكوف ىذه القضية دقيقة الفهم نٌبو هللا على قلة فهم ا٤بشركْب للمعا٘ب  «أكثر

 مسوؽكالكبلـ  ﴾فماؿ ىؤالء القـو ال يكادكف يفقهوف حديثا﴿ا٣بفية بقولو 
فقولو3 ال يكادكف أم  !غباكهتم كماؿ من كالتعجيب حا٥بم كتقبيح اب١بهل لتعيّبىم

يكادكف ال يفقهوف فيكوف فيو استبقاء عليهم ُب ا٤بذمة، كٯبوز أف يكوف على أصل 
كضع الَبكيب أم ال يقارًبوف فهم ا٢بديث الذم ال يعقلو إال الفطناء فيكوف أشد 
ُب ا٤بذمة، كُب صحيح مسلم أف ابن عمر تربأ منهم كال يتربأ إال من كافر، ٍب أكد 

بقولو3 كالذم ٰبلف بو عبد هللا بن عمر لو أف ألحدىم مثل أحد ذىبان فأنفقو  ىذا
ما قبل هللا منو حٌب يؤمن ابلقدر، ٍب قاؿ3 حدثِب أيب عمر بن ا٣بطاب قاؿ3 بينما 

، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٫بن عند رسوؿ هللا  ذات يـو
صلى عليو أثر السفر كال يعرفو منا أحد حٌب جلس إٔب النيب  سواد الشعر، ال يرل
اي دمحم فأسند ركبتيو إٔب ركبتيو ككضع كفيو على فخذيو، كقاؿ3  هللا عليو كآلو كسلم

...ا٢بديث. كىذه لفتة ىامة ال بد من الوقوؼ عندىا لفهم أخرب٘ب عن اإلسبلـ
نفى تعأب عللهم ُب التخلف عن طاعتو إٔب أف ختم  ٤بٌاكاقع ا٢بفاة العراة. ك 
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مريه أمري هللا كهنييو ابلشهادة برسالتو؛ أثبت أف الرسوؿ ُب تبليغو إ٭با يبلغ عن هللا فأ
كمن تؤب فما  من يطع الرسوؿ فقد أطاع هللا﴿، كقد دؿ على ذلك قولو هنيي هللا

 ككعد بطاعتو، عتوطا كقرف رسولو، طاعة طاعتو فجعل ﴾أرسلناؾ عليهم حفيظا
ركل اإلماـ البخارم ، العقاب بسوء ٨بالفتو على كأكعد الثواب، ٔبزيل ذلك على

صلى هللا  النيب إٔب مبلئكة جاءت»3 قاؿ هللا أنو عبد بن جابرُب صحيحو عن 
 انئمة العْب إف3 بعضهم كقاؿ انئم، إنو3 بعضهم فقاؿ انئم، كىو عليو كآلو كسلم

 إنو3 بعضهم فقاؿ ،مثبلن  لو فاضربوا مثبلن  ىذا لصاحبكم إف3 فقالوا يقظاف، كالقلب
 بُب رجل كمثل مثلو3 فقالوا يقظاف، كالقلب انئمة العْب إف3 بعضهم كقاؿ انئم،
 من كأكل الدار دخل الداعي أجاب فمن داعيان  كبعث مأدبة فيها كجعل داران 

 لو أكلوىا3 فقالوا ا٤بأدبة، من أيكل كٓب الدار يدخل ٓب الداعي ٯبب ٓب كمن ا٤بأدبة
 يقظاف، كالقلب انئمة العْب إف3 بعضهم كقاؿ انئم، إنو3 بعضهم فقاؿ يفقهها،

 كمن هللا أطاع فقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  أطاع فمن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم كالداعي ا١بنة فالدار3 فقالوا
 طاعة هللا تعأب وافجعل «الناس بْب فرؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كدمحم هللا، عصى فقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  عصى
قل أطيعوا هللا كالرسوؿ فإف تولوا فإف هللا ال ٰبب ﴿ُب قولو كما   رسولو طاعة

 فجعل ﴾عنو تولوا كال كرسولو هللا أطيعوا آمنوا الذين أيها اي﴿كقاؿ تعأب  ﴾الكافرين
 االعتناء من ٱبفى ال ما ذلك كَب كرسولو هللا ذكر تقدـ أنو مع كاحدة الكناية
 للنيب كالضمّب ﴾تنصركه إال﴿ قولو ك٫بوه ،كالسبلـ الصبلة عليو مكانو كتفخيم بشأنو
 لكم ما آمنوا الذين أيها اي﴿ قولو ُب ﴾هللا سبيل﴿ من االستخداـ طريقة على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 تؤب فمن﴿ كقولو...إليو الداعي لو ا٤بوضح ألنو ﴾هللا سبيل ُب انفركا لكم قيل إذا
كهتديد ٥بم أبٍف صرىفىو عن  الكتاب أبىل تعريض ﴾حفيظا عليهم أرسلناؾ فما

االشتغاؿ هبم فييعلىم أف هللا سيتؤب عقاهبم، ٍب شرع ٱبربه ٗبا ٱبفونو فقاؿ حاكيان 
لبعض أقوا٥بم مبينان نفاقهم كخداعهم كأهنم لضعف نفوسهم ال يعرضوف جهران بل 

 ظهركف الطاعة3ي
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ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت 
 طائفة منهم غير الذي تقول

إسناد الفعل إٔب طائفة منهم لبياف أهنم ا٤بتصدكف لو ابلذات كالباقوف أتباع ٥بم ُب ك 
ذلك ال ألهنم اثبتوف على الطاعة، كا٤بعُب إذا فارقوؾ بيَّتوا خبلؼ ما تقوؿ كىو 
ا٣ببلؼ كالعصياف ا٤بشتمل على بواطنهم! كلذلك جاء التهديد إبعبلمهم أف هللا لن 

 ﴾يقولوف﴿كأتى بصيغة ا٤بضارع ُب قولو  ﴾ب ما يبيتوفكهللا يكت﴿يفلتهم من عقابو 
تهم كعدـ جانبأمره ٗب ﴾فأعرض عنهم﴿إلفادة ٘بٌدد ذلك منهم، كقولو  ﴾يبيتوف﴿ك

أم ميتوكَّبلن  ﴾كتوكل على هللا ككفى ابهلل ككيبلن ﴿االكَباث هبم كالتوكل على هللا كحده 
بلفهم كال تكَبث بقوهتم، على فضل هللا تعأب ال على زاد ا٤بنافقْب كال ٰبزنك خ

كالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل كحده، فإف ثبت ُب نفس ا٤بتوكل أنو 
ال فاعل إال هللا مع ٛباـ العلم كالقدرة على كفاية العباد كأنو ليس كراء منتهى قدرتو 

ال اتكل  ،قدرة كال كراء منتهى علمو علم كال كراء منتهى عنايتو كرٞبتو عناية كرٞبة
ذكر  ٤بٌا٧بالة قلبو عليو كحده كٓب يلتفت إٔب غّبه بوجو كال إٔب نفسو كحولو كقوتو، ك 

تعأب أنو يكتب ما يبيتوف ُب كتابو أم ينزلو ُب القرآف كيطلعك عليو انسب ذلك 
أفبل يتدبركف القرآف كلو كاف من عند غّب هللا ﴿التفريع ٗبا يهزىم ىزة توقظ كجداهنم 

كالفاء تفريع على الكبلـ السابق ا٤بتعٌلق بكشف حاؿ  ﴾كثّبا  لوجدكا فيو اختبلفا
كاف ذلك كلو   ٤بٌاٍب تدبّب ا٤بخالفة فيما كعدكا ابلطاعة، ك  ﴾طاعة﴿ا٤بنافقْب بقو٥بم 

أثران من آاثر استبطاف الكفر كالشك كاف ا٤بقاـ لتفريع االستفهاـ عن قلة تفهمهم 
للتوبيخ كالتعجيب منهم، كقد القرآف الذم يكشف مثالبهم فاالستفهاـ إنكارم 

ٰبوم من ا٤بدلوالت كيف كىو  ،كببلغتو ٙبٌداىم هللا تعأب ٗبعا٘ب القرآف كألفاظو
كا٤بوحيات كاإلشارات كالتوجيهات كا٢بقائق كالبينات ُب ببلغة كل لفظ، كمعُب كل 

 جهاد إٔب ابلنٍفر سبحانو أمر ٤بٌاك عبارة، ما يعجز عن إحاطتو مداد البحور...
 إٔب االلتفات من ٧بذران  كا٤بغررين ا٤بخذلْب ذكر القرآف؛ تدبر إٔب كدعاىم ا٤بنافقْب
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كإذا جاءىم أمر من األمن أك ﴿ ا٤بسلمة األمة هبا ٛبر مرحلة أخطر ُب الشائعات
ا٣بوؼ أذاعوا بو كلو ردكه إٔب الرسوؿ كإٔب أكٕب األمر منهم لعلمو الذين يستنبطونو 

 لبياف مسوؽ كالكبلـ ﴾م كرٞبتو التبعتم الشيطاف إال قليبلمنهم كلوال فضل هللا عليك
معطوؼ على قولو  ُب كسائل اإلعبلـا٤بعهودة  ا٤بنافقْب جناايت من أخرل جناية

 ا٤بسلمْب من اإلذاعة تلك مثل يقبل ٤بن اللـو مساؽ مسوؽك  ﴾ف طاعةكيقولو ﴿
 بعض على ابلظهور ا٤بسلمْبا ٠بعوا خربان عن سرااي إذ نافقْبا٤بأف  عُبا٤بك ، األغرار
لقصد التثبيط عن اإلعداد  أفشوه كنشركه بببلء كشدة نزلت اب٤بؤمنْب أك األعداء

هللا  قطعف مفسدة! اإلذاعة فتعود إليو رنفً ف عن الغزك إذا استي ْب للتخلكقصد التجب
 أهنم لوال أم كإٔب أكٕب األمر منهم" الرسوؿ إٔب ردكه كلو" بقولو كيدىم ُب معذرهتم

 مقاـ انلوا الذينكرباء ا٤بسلمْب  كمن الرسوؿ من ا٣برب الستثبتوا السوء يقصدكف
 العناف كإرخاء األمر ظاىر على جار منهم أبهنم األمر أكٕب كصفي ك  ،احملمدية الوراثة

 كىو النػَّبىط طلب حقيقتو كاالستنباط ،بعضهم أنفسهم ٯبعلوف الذين األمر أكلو أم
 ا٣برب شبو 3مكنية استعارةإما كىو ىنا  ا٢بفر عند البئر من ٱبرج الذم ا٤باء أكؿ

 حٌب االستعارة ىذه كشاعت ٚبييل االستنباط كري كذً  ا٤باء منو يطلب ٕبفّب ا٢بادث
 منهم ضمّبكيكوف كالتبيْب  التفسّب ٗبعُب االستنباط فصار عرفية حقيقة صارت
 فيكوف أكٕب األمر من ا٤بسلمْب أم فلبينوا األمر على كجهو على يعود الثا٘ب

، أك ا٤بسلمْب من األمر أكٕب من الفاٮبوف فيفهموعليهم كا٤بعُب  صادقان  ا٤بوصوؿ
 ٗبعُب يستنبطوف كأطلق عنو احملفور اب٤باء ا٤بختلق ا٣برب شبو أبف تبعيةاستعارة 
 الثا٘ب منهم ضمّبيكوف ك  ا٤بستخرج ألنو ا٣برب ضمّب إٔب الفعل كتعدل ٱبتلقوف

 الذين ذلك لعلمأم  الذين ماثلوا الشياطْب ُب ٛبردىم كرباء ا٤بنافقْب على عائدان 
 بداللة ا٤بختلقْب علىعليهم أم  صادقان  ا٤بوصوؿ فيكوف فلخابوا ا٣برب اختلقوا

رٞبتو كلوال فضل هللا عليكم ك ﴿ا٤بؤمنْب فقاؿ خطاب إٔب ا٢بق ٍب التفت . ا٤بقاـ
 إٔب إبرشادكم كرٞبتو عليكم سبحانو فضلو لوالك  أم ﴾الشيطاف إال قليبلالتبعتم 
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 الشيطاف التبعتم األمر أكٕب كإٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ إٔب الرد ىو الذم الرشاد سبيل
 إٔب هتتدكا كٓب كتذركف أتتوف فيما ا٤بنافقْب آبراء أخذًب أك الضعيفة آبرائكم كعملتم
الراسخ  اإلٲباف أبنوار عقو٥بم ا٤بستنّبة األمر أكلو كىم قليبلن  إال الصواب صوب

 ن الكتاب كمكنوف ا٣بطابإليهم ما أشكل من ا٤بتشابو كما خفي م الذين يػيرىد
الواقفوف على األسرار الراسخوف ُب معرفة األحكاـ بواسطة االقتباس من مشكاة 

ٔبهاد  ا٤بتعلقة الوقائع شأف ُبنزلت  كاآلية الرسالة كأنوار مشس السيادة كالبسالة.
كفيها امتناف إبرشاد ا٤بسلمْب إٔب أنواع ا٤بصاّب كٙبذير من متابعة كسائل ا٤بنافقْب 

 الكتاب؛ أىل نفاؽ تعأب بٌْب  ك٤بااإلعبلـ كاتباع حبائل الشيطاف كمكائد أكليائو. 
 يكوف معركة ُب لقتا٥بم ا٥بمم فيو يستثّب خطاب ُب راسخة قاعدة يضع أف انسب
فقاتل ﴿ إخوانو ٧برضان  كقوتو هللا ببأس كاثقان  فحسب نفسو عن مسؤكالن  فيها ا٤بؤمن

ُب سبيل هللا ال تكلف إال نفسك كحرض ا٤بؤمنْب عسى هللا أف يكف أبس الذين  
كالصورة الٍب تر٠بها اآلية ُب قتاؿ ىؤالء  ﴾كفركا كهللا أشد أبسا كأشد تنكيبل

عبد هللا بن أنيس إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بشركْب أتخذ خطة الذئب ا٤بنفرد، كما بعث رسوؿ هللا 
إذا رأيتو ىبتو كفرقتى منو »ابن نبيح ليقتلو، فقاؿ3 صفو ٕب اي رسوؿ هللا، فقاؿ3 

فاستأذنت رسوؿ هللا أف أقوؿ، قاؿ3 ككنت ال أىاب الرجاؿ  «كذىكرتى الشيطاف
فأذف ٕب فأخذت سيفي كخرجت إليو حٌب إذا كنت ببطن عيرىنة لقيتو ٲبشي ككراءه 

كىبتو فقلت3 صدؽ هللا كرسولو، فقاؿ3 مىن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألحابيش فعرفتو بنعت رسوؿ هللا 
، الرجل؟ فقلت3 رجل من بِب خزاعة ٠بعت ٔبمعك حملمد فجئتك ألكوف معك

قاؿ3 أجل إ٘ب ألٝبع لو، فمشيت معو ساعة كحدثتو فاستحلى حديثي حٌب انتهى 
إٔب خبائو كتفرؽ عنو أصحابو حٌب إذا ىدأ الناس كانموا اغَبرتو فقتلتو كأخذت 
رأسو فكنت أسّب الليل كأتوارل ابلنهار حٌب قدمت ا٤بدينة فوجدت رسوؿ هللا 

قلت3 أفلح كجهك اي رسوؿ هللا،  «أفلح الوجو»قاؿ3 اب٤بسجد فلما رآ٘ب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ٚبٌصر هبذه ُب »فوضعت رأسو بْب يديو كأخربتو خربم فدفع إٌٕب عصان فقاؿ3 
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فكانت عنده فلما حضرتو الوفاة أكصى أىلو أف يدرجوىا ُب كفنو فجعلوىا  «ا١بنة
فريق  ُب كفنو بْب جلده كثيابو. كإف خداع ا٤بشركْب للفتك هبم ككسر شوكتهم كت

رر قد كإذكلمتهم من أعظم ا١بهاد كأنفعو كأشده...  أىل من ا٤بنافقْب أف ٙبى
 القتاؿ على التحريض أفذىكرى ك كأمىرى ا٢بق بقتا٥بم  أمرىم ُب لبس ال كفرة الكتاب

 الشفاعة قبيل من للناس ا٤بثبطْب سعي كأف ا٢بسنة الشفاعة من هللا سبيل ُب
أك ا٤بسلم ا٤بسلم  الرجل علىا٤بنافق  مسلًٌ يي  قدأنو بذكر أمر التحية ك  السيئة، أتبع
د عليو أبحسن منها كما ركل اإلماـ البخارم ُب فلّب ا٤بسلم  مذا سلَّ فإعلى ا٤بسلم 
 عليو سلم إذا عمرك ابن ككاف3 قاؿ عمرك بن هللا عبد مؤب سآب عن األدب ا٤بفرد

 كرٞبة  عليكم  السبلـ 3 فقاؿ  عليكم، السبلـ3 »فقلت جالس كىو فأتيتو زاد فرد
 كرٞبة عليكم السبلـ3 قاؿ هللا، كرٞبة عليكم السبلـ3 فقلت أخرل مرة أتيتو ٍب هللا، 

3 فقاؿ  كبركاتو، هللا كرٞبة عليكم السبلـ3 فقلت أخرل مرة أتيتو ٍب كبركاتو، هللا
كإذا سلم الكتايب على ا٤بسلم  «صلواتو كطيب كبركاتو هللا  كرٞبة  عليكم  السبلـ 

إذا سلم عليكم أىل الكتاب »ا٢بديث ا٤بتفق عليو3  كما جاء ُبفليقل "كعليكم"  
 أف أردؼ ذلك ببياف ،ك٤با كانوا ال يؤمنوف ابهلل كال ابليـو اآلخر «فقولوا3 كعليكم

 يـو إٔب ليجمعنكم  ىو إال إلو ال هللا﴿ فقاؿ عز كجل متبلزماف كالبعث التوحيد
ابليـو  كأعلم الوحدانية كحاؿ األلوىية بتوحيد فأعلم سبحانو ﴾فيو ريب ال القيامة
 ٗبعُب ىنا كا١بمع...ليجمعنكم كعظمتو3 تقديره بو كا٤بقسم بقسم! إعبلمان  اآلخر
 ك٤با ضائر، فغّب أىل الكتاب فيو اراتب كإف أمره حقيقةُب  ريب ال أم ا٢بشر
 على يقدركف ال قبضتو ُب فهمسبحانو قد أحاط ابلناس علمان كقدرة كسلطاانن  كاف

 ﴾حديثا هللا من أصدؽ كمن﴿أعقب بقولو كىو أصدؽ القائلْب مشيئتو  عن ا٣بركج
 ألف تعأب هللا من أصدؽ أحد الكالتقدير3  ا٣برب تقرير كمعناه االستفهاـ ظاىرهك 

 كىذه السجية سوء أك كالرجاء ا٣بوؼ علتو إ٭با البشر حديث ُب الكذب دخوؿ
 تخلف عن غزكال منتعأب  حذرأ٠باؤه...ٍب  كتقدست تعأب هللا حق ُب منفية
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فمالكم ُب ﴿ فقاؿ ٧برضان على قتا٥بما٤بكذبْب بيـو الدين  ا٤بخادعْب الكتاب أىل
ا٤بنافقْب فئتْب كهللا أركسهم ٗبا كسبوا أتريدكف أف هتدكا من أضل هللا كمن يضلل 

 كردىم نكسهمكىذه شهادة من هللا حا٠بة ُب أمرىم حيث  ﴾هللا فلن ٘بد لو سبيبل
بسبب  أىلكهمك بظلمهم  همكأضل ريبهم كغيابة غيهم ُب كفرىم كأكقعهم ُب

 فقاؿ كا٢بسد كالبغضاءكالشحناء ككشف لنا ما تكنو صدكرىم من ا٢بقد إشراكهم 
 ة صفاهتمقيقحسبحانو  بْبَّ  كىكذا ﴾كدكا لو تكفركف كما كفركا فتكونوف سواء﴿

 حسن من أحوا٥بم كانقبلب أمرىم  اختبلؿكأكضح  وهبملق أغطية عن ككشف
كالكافر ال يسَبيح لوجود ا٤بؤمنْب ُب األرض فهو ...مظهرىم إٔب قبيح كفرىم

يسعى دائبان ُب جهد ككيد لرد ا٤بسلمْب إٔب الكفر، كلذلك يتوجو األمر اإل٥بي إٔب 
فظيع الذم يتهددىم من ًقبىل التحفز كاالنتباه للخطر البشع الا٤بؤمنْب ُب ٢بظة 

كذلك ابلنهي عن اٚباذىم أكلياء فبل كالية بينهم كبْب ا٤بسلمْب حٌب  ا٤بنافقْب
خاضعْب ٙبت راية ٱبرجوا مهاجرين من جزيرة العرب كٯباىدكا ُب سبيل هللا 

 ا٤بؤب أمرىمكىكذا حسم ...جل أف تكوف كلمة هللا ىي العليامن أا٤بسلمْب 
. كا٤بهاجرة ُب سبيل هللا ىي ا٣بركج من إبخراجهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم  حبيبوكأكصاان 

أم ألجل  ﴾ُب سبيل هللا﴿كلذلك قاؿ  رة العرب كقتاؿ شركائهم الكافرينجزي
كجعل غاية النهي أف  مواالهتم عن هنى ك٤با الوصوؿ إٔب دين هللا الذم أراده.

فإف تولوا فخذكىم كاقتلوىم حيث كجدٛبوىم كال تتخذكا ﴿ قولو عنو سبب ،يهاجركا
فخذكىم كاقتلوىم حيث  يعِب إف أعرضوا عن ا٤بهاجرة ﴾منهم كليا كال نصّبا

...أخرج أبو داكد كالَبمذم عن ٠برة بن كجدٛبوىم فإ٭با دـ أحدىم دـ كلب
ٍب  «شيوخ ا٤بشركْب كاستبقوا شرخهماقتلوا »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجندب قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 

من بِب إسرائيل إٔب أحكاـ من تبعهم من  قادة النفاؽمن أحكاـ قتاؿ  انتقل
ا٤بسلمْب، كا٤بناسبة بْب الغرض ا٤بنتقل منو كا٤بنتقىل إليو3 أنو قد كاف الكبلـ ُب قتاؿ 
 ا٤بنافقْب من أىل الكتاب الذين ظهر نفاقهم، فبل جـر أف تتشوؼ النفس إٔب
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إال الذين يصلوف إٔب قـو بينكم كبينهم ﴿ أمة اإلجابةكم قتاؿ من تبعهم من ح
ميثاؽ أك جاؤككم حصرت صدكرىم أف يقاتلوكم أك يقاتلوا قومهم كلو شاء هللا 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإف اعتزلوكم فلم يقاتلوكم كألقوا إليكم السلم فما جعل 

ألف مسا٤بة بِب إسرائيل ال تعدك كوهنا  -كاالستثناء منقطع  ﴾هللا لكم عليهم سبيبل
كحرؼ االستثناء ٗبعُب االستدراؾ فالكبلـ  -من االلتفاؼ كالغارة على ا٤بسلمْب 

استطراد للتنبيو على أحكاـ ا٤بقاتًلْب من أىل القبلة، كا٤بعُب3 لكن الذين يلتحقوف 
ككم حصرت أك جاؤ  بقـو بينكم كبينهم ميثاؽ اإلسبلـ من القىعدة الويكلة التكلة،

قتالكم أك قتاؿ قومهم فبل تتعرضوا ٥بم ُب  أىل الكتابوا أمر طيعصدكرىم أف يي 
بصيغة الصفة كهباء أتنيث الوصف ُب آخره منصوبة منونة،  ﴾حىًصرةن ﴿ابلقتل، كقيرئ 

ظيم داللة على إٲباهنم، كا٤بعُب3 أهنم ٙبٌرجوا عن قتالكم ألجل أنكم إخواهنم، كما ع
ككل ٧بارب يتبع بِب إسرائيل ُب األجهزة األمنية ، القاعدين عليهم قتاؿ قومهم من

كالعسكرية من أىل القبلة داخل ُب ىذه اآلية، كقتا٥بم قتاؿ دفع، ال نقاتلهم حٌب 
يعرضوا لنا كيقاتلوان كليس لنا إذا فارقوان أف نطلبهم، كإف استجار بنا أحد منهم 

ط معتربة لدل العلماء من قبيل عليهم إال بضواب جراء األحكاـكال ٯبوز إأجرانه، 
ٍب عاد الكبلـ إٔب ذًكر ا٤بنافقْب  .إقامة ا٢بجة كبلوغ العلم كانتفاء القصد كالتأكيل

ستجدكف آخرين يريدكف أف أيمنوكم كأيمنوا قومهم كلما ردكا إٔب الفتنة أركسوا ﴿
حيث فيها فإف ٓب يعتزلوكم كيلقوا إليكم السلم كيكفوا أيديهم فخذكىم كاقتلوىم 

 الناس من ا١بماعة3 كالقـو ﴾ثقفتموىم كأكلئكم جعلنا لكم عليهم سلطاان مبينا
 إٔب راجع اآلية كمعُب لو، يتعصبوف الذين الرجل كقـو ٥با، يقوموف جامعة ٘بمعهم

 ُب الشياطْب ماثلواالذين  كهنتهم بارك إٔب ٍب إذا خلواا٤بنافقْب يريدكف أف أيمنوكم 
 قلب أقبح فيها قلبوا أم ﴾فيها أيركسوا الفتنة إٔب ردكا كلما﴿ أظهركا الكفر ٛبردىم
 كاقتلوىم فخذكىم﴿ األكٔب اآلية إٔب راجع ﴾ستجدكف﴿ قولو ُب كالوجداف، كأشنعو
 بِب من قـو على ستطَّلعوف أم كاالطبلع العثور ٗبعُب كىو ﴾كجدٛبوىم حيث



1171 
 

 خبثة دينكم كعلى معكم ٫بن3 لكم يقولوف الكفر مبطنْب مبطلْب ٨بادعْب إسرائيل
 مؤكدة فاآلية ،وفإان معكم إ٭با ٫بن مستهزئ3 لكبار كهنتهم كيقولوف كخديعة، منهم
 بلفظ عنهم كعرب ،ميْباأل أحواؿإال أف ىذه زادت ببياف  ٥با مقررة األكٔب ٤بعُب

 بينكم قـو إٔب يصلوف الذين إال﴿ السابقة اآلية ُب االستثناء لتوىم دفعان  ﴾آخرين﴿
 ا٤بفركض الشرط جعل كقد الشرؾ، إظهار ُب احملنة3 ىنا كالفتنة ﴾ميثاؽ كبينهم
 أيديهم يكفوف كال السلم إليهم يلقوف كال ا٤بسلمْب يعتزلوف ال أهنم إليهم ابلنسبة
 هنم مع ا٤بسلمْبتلوٌ  إٔب مشّبان  ﴾ثقفتموىم﴿ بلفظ اآلية ىذه ُب التعبّب كجاء عنهم،
 كعلم حذؽ بعد إال ا٤بلعونة ا٤بتلٌونة ا١ببٌلة ىذه ا٤بسلم يعرؼ أف السهل من فليس
"ثػى معا٘ب " من كلها كىذه كإدراؾ، ككعي كفقو كفطنة  انشئة الفتنة كانت ك٤با قيفى

 كيثبت الشرؾ يزكؿ حٌب ٝبيعان  يقتلوا أبف تعأب أمر شركهم، ُب التصلب عن
 أنزؿ ٗبا بينهم فاحكم﴿ اآلية من ميفادة خاصة أحكامان  ٥بم هللا جعل كقد اإلسبلـ،

 فبل ﴾جعلنا منكم شرعة كمنهاجا كلل ا٢بق من جاءؾ عما أىواءىم تتبع كال هللا
 ُب البعثة زمن عن ٱبتلف اليـو كحا٥بم عليهم، ا٤بسلمْب عصاة أحكاـ إجراء يصح

 قد اليـو ىؤالء فإف كاألحواؿ كاألكصاؼ كاألكضاع كالصور كالشعارات العناكين
 إال ٥بم فليس! ا٤بسلمْب ضعفة قلوب على ييسبلونو ستاران  كالسنة الكتاب من اٚبذكا

 ُب للجهاد دايرىم من ا٣بركج أك بعضهم قتل بْب تعأب خٌّبىم أف بعد االستئصاؿ
 كإف قتلهم ا٤بسلمْب على الواجب كإ٭با كمهادنتهم موادعتهم ٘بوز فبل هللا، سبيل
اقتلوىم كإف كجدٛبوىم » 3من ا٣بائنْبنفر  ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ كما الكعبة أبستار تعلقوا

 أيمر ا٢باذؽ الطبيب أف كما البشرية صبلح قتلهم ُب ألف «متعلقْب أبستار الكعبة
كأكلئكم جعلنا لكم ﴿اإلشارة ُب قولو ك  .البدف سائر على إبقاء الفاسد العضو بقطع

 ُبا٢بجة الواضحة ، كالسلطاف ا٤ببْب ىو لفريقْب ٝبيعان ل ﴾عليهم سلطاانن مبينان 
كالنفاؽ  الكفر ُب حا٥بم كانكشاؼ عدكاهتم لظهور التعرض ٥بم ابلقتل كالسيب

 األمة ا٤بسلمة أبف الرمز سبيل على بشارة كفيو، اإلسبلـ أبىل كإضرارىم كالغدر
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بلص معا٘ب كهبذا التفسّب تزكؿ ا٢بّبة ُب استخ...قهرىمكتكتغلبهم  عليهم ستستوٕب
رىٌغب تعأب ُب مقاتلة ا٤بنافقْب كحٌرض عليها عىظَّمى كىىٌوؿ بعد  ٤بٌاك  ىذه اآلايت.

ٌيز ما ال يكوفذلك قتل ا كجاء بصيغة ا٤ببالغة ُب النفي لتغليظ  ،٤بؤمن كجعلو ُب حى
كما كاف ٤بؤمن أف ﴿الزجر عن القتل ٤با للنفوس عند ا٢بظوظ من الدكاعي إليو فقاؿ 

فتحرير رقبة مؤمنة كدية مسلمة إٔب أىلو  كمن قتل مؤمنا خطأ يقتل مؤمنان إال خطأن 
إال أف يصدقوا فإف كاف من قـو عدك لكم كىو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة كإف كاف 
من قـو بينكم كبينهم ميثاؽ فدية مسلمة إٔب أىلو كٙبرير رقبة مؤمنة فمن ٓب ٯبد 

 ا٣بطأ تعأب ساؽ ك٤با ﴾فصياـ شهرين متتابعْب توبة من هللا ككاف هللا عليما حكيما
 العمد يذكر أف ا٤بناسبة كل انسب التنفّب، ىذا عنو منفران  للفاعل ىو ما مساؽ
كمن يقتل مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم خالدان فيها كغضب هللا ﴿ إسرائيل ببِب معرضان 

إٔب سعي اليهود كالنصارل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد أشار  ﴾عليو كلعنو كأعد لو عذاابن عظيمان 
إف الفتنة ٘بيء من »ابلوقيعة بْب ا٤بسلمْب كما جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم3 

من حيث يطلع قران الشيطاف كأنتم يضرب  -كأكمأ بيده ٫بو ا٤بشرؽ  -ىاىنا 
بعضكم رقاب بعض، كإ٭با قتل موسى الذم قتل من آؿ فرعوف خطأ فقاؿ هللا عز 

كقران الشيطاف شعبتاه من  «فنجيناؾ من الغم كفتناؾ فتوانن كجل لو3 كقتلت نفسان 
 كنشر ا٤بسلمْب بْب ا٢بركب كإيقاد الفًب إشاعة على حرصا فالكفر اللذا

 كالنخر األمة اضطراب إٔب أفضت الٍب الزائغة كالعقائد الفاسدة كاألفكار الشقاقات
 األرض ُب الساعْب كالنصارل اليهود فتنة من للمسلمْب ٙبذير ا٢بديث كُب فيها،

ابلسعاية  الناس بْب ا٤بتنقلْبا١ببابرة  الرشاد، منهج عن الصاٌديناألابلسة  ابلفساد،
ككجو ا٤بناسبة بْب صدر ا٢بديث الفراعنة ا٤بتمادين ُب ا١بور كالعناد،  ،كاإلفساد

 ٤بن كالوعيد التهديد يتضمن ا٢بديث ىذاقاؿ ابن ىبّبة3 كعجيزه ظاىر ال ٱبفى. 
 لكن القتل تستحق نفسان  قتل السبلـ عليو موسى ألف حق بغّب القتل على أقدـ
 فكيف ىذا على عوتب كقد معظمان  نبيان  ىذا كاف إذا فا٤بعُب فعوتب، إذف بغّب
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3 قاؿ جبّب بن سعيد! كركل ابن جرير بعض؟ رقاب بعضكم يضرب كأنتم بكم
 ما الفتوف على فسألتو "فتوان كفتناؾ" ٤بوسى هللا قوؿ عن عباس بن هللا عبد سألت
 فلما 3قاؿ طويبلن  حديثان  ٥با فإف جبّب ابن اي النهار استأنف3 ٕب فقاؿ ىي؟

3 عباس ابن فقاؿ 3قاؿ كعد٘ب، ما منو ألنتجز عباس ابن على غدكت أصبحت
 كملوكان، أنبياء ذريتو ُب ٯبعل أف من إبراىيم هللا كعد ما كجلساؤه فرعوف تذاكر
 أنو يظنوف كانوا كلقد فيو يشكوف كما ذلك ينتظركف إسرائيل بِب إف3 بعضهم فقاؿ

 فقاؿ إبراىيم، هللا كعد كاف ىكذا ليس3 قالوا ىلك فلما يعقوب بن يوسف
 معهم رجاالن  يبعث أف على أمرىم كأٝبعوا بينهم فأٛبركا3 قاؿ تركف؟ فكيف3 فرعوف
 الكبار أف رأكا فلما ذٕبوه إال ذكران  مولودان  ٯبدكف فبل إسرائيل بِب ُب يطوفوف الشفار

 بِب تفنوا أف يوشك3 قالوا يذٕبوف، الصغار كأف آبجا٥بم ٲبوتوف إسرائيل بِب من
 فاقتلوا يكفونكم كانوا الٍب كا٣بدمة األعماؿ من تباشركا أف إٔب فتصّبكف إسرائيل

 فتشب أحد، منهم تقتلوا فبل عامان  كدعوا أبناؤىم، فيقل ذكر مولود كل عامان 
 فتخافوف منهم تستحيوف ٗبن يكثركا لن فإهنم الكبار من ٲبوت من مكاف الصغار

 موسى أـ فحملت ذلك على أمرىم فأٝبعوا تقتلوف ٗبن يقلوا كلن إايكم مكاثرهتم
 كاف إذا حٌب آمنة عبلنية فولدتو الغلماف فيو يذبح ال الذم ا٤بقبل العاـ ُب هباركف
 جبّب ابن اي الفتوف من كذلك كا٢بزف ا٥بم قلبها ُب فوقع ٗبوسى ٞبلت ا٤بقبل العاـ

 ٚباُب ال" أف إليها كتعأب تبارؾ هللا فأكحى بو، يراد ٩با أمو بطن ُب عليو دخل ٩با
 ُب ٘بعلو أف كلدت إذا كأمرىا "ا٤برسلْب من كجاعلوه إليك رادكه إان ٙبز٘ب كال

 ابنها عنها توارل إذا حٌب بو أمرت ما فعلت كلدتو فلما اليم ُب تلقيو ٍب اتبوت
 كاف ككفنتو فواريتو عندم ذبح لو اببِب صنعت ما3 نفسها ُب فقالت إبليس، أاتىا

 بو أكَب حٌب ا٤باء بو فانطلق كدكرانو، البحر حيتاف إٔب بيدم ألقيو أف من إٕب أحب
 فقاؿ التابوت يفتحن أف فهممن أخذنو رأينو فلما فرعوف آؿ جوارم مستقى فرضة

 فيو كجدان ٗبا ا٤بلك امرأة تصدقنا ٓب فتحناه إف كإان ماالن  ىذا ُب إف3 بعضهن
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 غبلمان  فيو رأت فتحتو فلما إليها دفعنو حٌب شيئان  منو ٰبركن ٓب كهيئتو فحملنو
 موسى أـ فؤاد فأصبح الناس من أحد على منها مثلها يلق ٓب ٧ببة منها عليو فألقي
 امرأة إٔب أقبلوا أبمره الذابحوف ٠بع فلما موسى ذكر من إال شيء كل من فارغان 

3 للذابحْب فقالت جبّب ابن اي الفتوف من كذلك يذٕبوه أف يريدكف بشفارىم فرعوف
 فإف إايه فأستوىبو فرعوف فآٌب إسرائيل بِب ُب يزيد ال الواحد ىذا فإف عِب انصرفوا

 فرعوف بو أتت فلما أ٤بكم، ٓب بذٕبو أمر كإف كأٝبلتم أحسنتم قد كنتم ٕب كىبو
3 فقاؿ ،فيو ٕب حاجة فبل أان كأما لك، يكوف3 فرعوف قاؿ "كلك ٕب عْب قرة" قالت

 كما بو هللا ٥بداه بو أقرت كما عْب قرة لو يكوف أف فرعوف أقر لو بو ٰبلف كالذم
 لنب ٥با أنثى كل من حو٥با من إٔب فأرسلت ،ذلك حرمو هللا كلكن امرأتو بو ىدل

 أشفقت حٌب ثديها يقبل ٓب لَبضعو منهن امرأة أخذتو كلما فجعل ظئران  لو لتختار
 السوؽ إٔب فأخرج بو فأمرت ذلك فحزهنا فيموت اللنب من ٲبتنع أف فرعوف امرأة
 أـ كأصبحت أحد من يقبل فلم منها أيخذ ظئران  لو تصيب أف ترجو الناس ٦بمع

 أكلتو قد أك ابِب أحي ؟ذكران  لو تسمعْب ىل كاطلبيو قصيو3 ألختو فقالت موسى
 جنب عن أختو بو فبصرت كعدىا هللا كاف الذم كنسيت كحيتانو؟ البحر دكاب
 بيت أىل على أدلكم أان3 الظئورات أعياىم حْب الفرح من فقالت يشعركف ال كىم

 ىل لو؟ نصحهم ما يدريك كما3 كقالوا فأخذكىا انصحوف لو كىم لكم يكفلونو
 لو نصحهم3 فقالت جبّب ابن اي الفتوف من كذلك ذلك ُب شكوا حٌب يعرفونو؟

 أمها إٔب فانطلقت فَبكوىا منفعتو كرجاء ا٤بلك ظئورة ُب رغبتهم عليو كشفقتهم
 جنباه امتؤل حٌب ثديها إٔب نزا حجرىا ُب كضعتو فلما فجاءت ا٣برب فأخربهتا
 إليها فأرسلت ظئران  البنك كجدان قد أف يبشركهنا فرعوف امرأة إٔب البشراء فانطلق
 ىذا ابِب ترضعي حٌب عندم امكثي3 قالت هبا يصنع ما رأت فلما كبو هبا فأتيت

 فيضيع ككلدم بيٍب أدع أف أستطيع ال3 فقالت3 قاؿ قط، شيئان  حبو أحب ٓب فإ٘ب
 فعلت خّبان  آلوه ال معي فيكوف بيٍب إٔب بو فأذىب تعطينيو أف نفسك طابت فإف
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 فتعاسرت كعدىا هللا كاف ما موسى أـ كذكرت ككلدم بيٍب اتركة غّب فإ٘ب كإال
 بيتها إٔب اببنها فرجعت كعده منجز كتعأب تبارؾ هللا أف كأيقنت فرعوف امرأة على
 كىم إسرائيل بنو يزؿ فلم فيو قضى ٤با كحفظو حسنان  نبااتن  هللا فأنبتو يومها من

 ترعرع فلما فيهم كانت الٍب كالسخرة الظلم من بو ٲبتنعوف ا٤بدينة انحية ُب ٦بتمعوف
 فقالت فيو إايه تزيرىا يومان  فوعدهتا ابِب أزيريِب3 موسى ألـ فرعوف امرأة قالت

 لّبل ككرامة هبدية ابِب استقبل إال منكم أحد يبقْب ال3 كقهارمتها كظئورهتا ٣بواصها
 كالكرامة ا٥بدية تزؿ فلم منكم إنساف كل يصنع ما كل ٙبصي أمينة ابعثة كأان ذلك

 فلما فرعوف امرأة على دخل أف إٔب أمو بيت من خرج حْب من تستقبلو كالتحف
 عليو أثرىا حسن من رأت ما كأعجبها بو كفرحت كأكرمتو ٫بلتو عليها دخل

 حجره ُب جعلتو عليو بو دخلوا فلما كليكرمو فلينحلوفرعوف  إٔب بو انطلقن3 كقالت
 هللا كعد ما ترل أال3 هللا أعداء من عدك فقاؿ مدىا حٌب فرعوف ٢بية موسى فتناكؿ
 ابن اي الفتوف من كذلك ليذٕبوه الذابحْب إٔب فأرسل كيعلوؾ سيصرعك أنو إبراىيم
 فرعوف، إٔب تسعى فرعوف امرأة فجاءت بو كأريد بو ابتلي ببلء كل بعد جبّب

 أنو يزعم ترين أال3 قاؿ ٕب؟ كىبتو قد الذم الصيب ىذا ُب لك بدا ما3 فقالت
 ٔبمرتْب ائت ا٢بق فيو تعرؼ أمران  كبينك بيِب اجعل3 فقالت كيعلو٘ب، سيصرعِب
 كإف يعقل أنو علمت ا١بمرتْب كاجتنب ابللؤلؤتْب بطش فإف إليو فقرهبن كلؤلؤتْب

 كىو اللؤلؤتْب على ا١بمرتْب يؤثر ال أحدان  أف فاعلم اللؤلؤتْب يرد كٓب ا١بمرتْب تناكؿ
3 ا٤برأة فقالت يده ٙبرقا أف ٨بافة منو فنزعوٮبا ا١بمرتْب فتناكؿ إليو ذلك فقرب يعقل

 أشده بلغ فلما أمره فيو ابلغان  هللا ككاف بو ىم قد ما بعد عنو هللا فصرفو ترل؟ أال
 معو إسرائيل بِب من أحد إٔب ٱبلص فرعوف آؿ من أحد يكن ٓب الرجاؿ من ككاف
 ا٤بدينة انحية ُب يـو ذات ٲبشي ىو فبينما امتناع كل امتنعوا حٌب سخرة كال بظلم

 فاستغاثو فرعوف آؿ من كاآلخر إسرائيل بِب من أحدٮبا يقتتبلف برجلْب ىو إذ
 منزلة يعلم كىو تناكلو ألنو غضبو كاشتد موسى فغضب الفرعو٘ب على اإلسرائيلي
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 الرضاعة قبل من ذلك أ٭با إال الناس يعلم كال ٥بم كحفظو إسرائيل بِب من موسى
 غّبه عليو يطلع ٓب ما على ذلك من موسى أطلع هللا يكوف أف إال موسى أـ غّب

 حْب موسى فقاؿ كاإلسرائيلي، هللا إال أحد يراٮبا كليس فقتلو الفرعو٘ب موسى فوكز
 ظلمت إ٘ب رب"3 قاؿ ٍب "مبْب مضل عدك إنو الشيطاف عمل من ىذا" الرجل قتل

 "يَبقب خائفا ا٤بدينة ُب فأصبح" "الرحيم الغفور ىو إنو لو فغفر ٕب فاغفر نفسي
 لنا فخذ فرعوف آؿ من رجبلن  قتلوا قد إسرائيل بِب إف3 لو فقيل فرعوف فأٌب األخبار

 أف يستقيم ال ألنو عليو شهد كمن قاتلو ابغو٘ب3 فقاؿ ذلك ُب ٥بم ترخص كال ٕبقنا
 مر إذ ثبتان  ٯبدكف ال يطوفوف ىم فبينما ذلك لو فطلبوا ثبت كال بينة بغّب يقضى
 على اإلسرائيلي فاستغاثو فرعونيان  يقاتل اإلسرائيلي ذلك فرأل الغد من موسى

 رأل الذم ككره ابألمس منو كاف ما على ندـ كقد موسى فصادؼ الفرعو٘ب
 فعل ٤با لئلسرائيلي قاؿ ابلفرعو٘ب يبطش أف يريد كىو يده فمد موسى فغضب
 ىو فإذا قاؿ ما بعد موسى اإلسرائيلي فنظر "مبْب لغوم إنك" كاليـو ابألمس
 لو قاؿ ما بعد يكوف أف فخاؼ الفرعو٘ب فيو قتل الذم ابألمس كغضبو غضباف

 فخاؼ الفرعو٘ب أراد إ٭با أراده يكن كٓب أراد إايه يكوف أف "مبْب لغوم إنك"
 نفسا قتلت كما تقتلِب أف أتريد موسى اي" فقاؿ الفرعو٘ب فحاجز اإلسرائيلي

 فانطلق فتتاركا ليقتلو موسى أراد إايه يكوف أف ٨بافة ذلك قاؿ كإ٭با "ابألمس
 أف أتريد3 يقوؿ حْب ا٣برب من اإلسرائيلي من ٠بع ٗبا فأخربىم قومو إٔب الفرعو٘ب

 الطريق موسى فسلك الذابحْب فرعوف فأرسل ابألمس؟ نفسان  قتلت كما تقتلِب
 أقصى من موسى شيعة من رجل كجاء يفوهتم أف ٱبافوف ال كىم فطلبوه األعظم
 اي الفتوف من كذلك ا٣برب فأخربه موسى إٔب سبقهم حٌب قريبان  طريقان  فاختصر ا٤بدينة

 دـ يهمل ٓب هللا أبف لئلعبلـ إدماج ا٤بنن تعداد بْب الفتوف كذكري . اىػ. جبّب ابن
 نافقْب كإ٭با أمركابقتاؿ ا٤ب ٓب ييؤمىركا اإلسرائيليْبألف  موسى قتلو الذم القبطي
ككذلك  ﴾كاصربكا ابهلل استعينوا لقومو موسى قاؿ﴿ كما يفيده قولو تعأب  ابلصرب
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 ﴾كلنصربف على ما آذيتموان﴿ كما حكى تعأب قوؿ الرسل السابقْب  األمم السابقة
 ا٤بؤاخذة من موسى هللا أ٪بى فحْب ،قتاؿ ا٤بنافقْب من خصوصيات ىذه األمةإذ 

 ُب كما النفس قتل على إقدامو على لو عتاابن  كالغربة اب٣بوؼ ابتبله بدـ القبطي
 إ٘ب رب قاؿ مبْب مضل عدك إنو الشيطاف عمل من ىذا قاؿ﴿ األخرل اآلية

كبعد التهديد ا٤بخيف كالوعيد الرعيب أمر تعأب  ﴾لو فغفر ٕب فاغفر نفسي ظلمت
اي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ُب ﴿ا٤بؤمنْب ابلتثبت كالتحرز الشديد ُب طريق ا١بهاد 

كال ﴿أم ال تعجلوا فتٌتبعوا ا٣بواطر ا٣باطفة ا٣باطئة  ﴾فتثبتوا﴿كقيرئ  ﴾سبيل هللا فتبينوا
 يدؿ ما لكم أظهر ٤بن تقولوا ال أم ﴾تقولوا ٤بن ألقى إليكم السبلـ لست مؤمنا

 ﴾السَّلىم﴿كقيرئ ، ٗبوجبو كعاملوه أظهر ما منو اقبلوا بل3 لست مؤمنان، إسبلمو على
أم االستسبلـ. كالسبلـ3 اإلسبلـ أم ال تنفوا ذلك عنو ألجل الغنيمة كعرض 

ٌصبلن أتمينػىنىا إايؾ. ركل اإلماـ  أم ﴾لست مؤمىنا﴿ا٢بياة الزائل، كقيرئ  لست ٧بي
سرية إٔب ا٢بيرقات فنًذركا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم كأٞبد عن أسامة بن زيد قاؿ3 بعثنا رسوؿ هللا 

فأدرٍكنا رجبلن فلما غشيناه قاؿ3 ال إلو اال هللا، فضربناه حٌب قتلناه، فعرض بنا فهربوا 
من لك ببل إلو إال هللا »، فقاؿ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُب نفسي من ذلك شيء فذكرتو لرسوؿ هللا 

أال »قاؿ3 قلت3 اي رسوؿ هللا إ٭با قا٥با ٨بافة السبلح كالقتل، فقاؿ3 « يـو القيامة؟
شققت عن قلبو حٌب تعلم من أجل ذلك أـ ال؟ من لك ببل إلو إال هللا يـو 

كركل قاؿ3 فما زاؿ يقوؿ ذلك حٌب كددت أ٘ب ٓب أسلم إال يومئذ. « القيامة؟
صلى هللا  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنهما هللا رضي عمر ابن عنالبخارم ُب صحيحو 

كركل  «حرامان  دمان  يصب ٓب ما دينو من فسحة ُب ا٤بؤمن يزاؿ لن» 3عليو كآلو كسلم
لزكاؿ الدنيا أىوف على هللا »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابن ماجو عن الرباء بن عازب أف رسوؿ هللا 

 .«من قتل مؤمن بغّب حق
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ق لتحكم بين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالح
 الناس بما أراك اهلل

 وال تكن للخائنين خصيما

 كال ا٣بائنْب عن ٚباصم ال3 كا٤بعُب التغليب على أمتو كعلماء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب ا٣بطاب
 فنهى ا٤بنافقْب أحواؿ كصف من مضى ما إٔب راجع كالكبلـ عنهم، مدافعان  تكن
 على كالتحريض أحوا٥بم كصف كٚبٌلل عنهم، الدفع كعن هبم الظن حسن عن

 من جهادىم ٧بذران  على أخرل مرة ٧برضان  كالعمد ا٣بطأ قتل لذكر كاستطرد قتا٥بم،
إف الذين ﴿ فقاؿكاألخذ بعقائدىم  نظامهم ُب كاالندماج أظهرىم بْب اإلقامة

توفاىم ا٤ببلئكة ظا٤بي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفْب ُب األرض قالوا 
 ﴾فأكلئك مأكاىم جهنم كساءت مصّبا أٓب تكن أرض هللا كاسعة فتهاجركا فيها

كنزلت ىذه اآلية ُب ٝباعة من أىل مكة كانوا قد أسلموا كٓب يهاجركا فلما كاف أمر 
بدر خرجوا مع الكفار فقيتلوا، كالذم تقتضيو األصوؿ أف حيكم اآلية ٨بتص ٗبن 

إٔب  النظم، ٍب انتقل كارتد الفتنة لقبً  أف بعد قيتل ُب جيوش ا٤بشركْب مع ًعلمو هبم
ل ثواهبا حاصبلن ٗبجٌرد ا٣بركج من بْب أظهر ا٤بشركْب التنويو بشأف ا٥بجرة أبف جع

كا٤بتعدم  ا"تضربو  "معُب ﴾فتهاجركا﴿كلو ٓب يبلغ إٔب البلد ا٤بهاجىر إليو، كتضمْب 
ٝبىع إٔب ا٥بجرة جهاد النفس حيث يضرب ا٤بؤمن ُب األرض الواسعة لييوفر  "ُبػ"ب

رذيلة القعود كالتخلف مع األمن لعقيدتو كينجو من الفتنة ُب دينو تصاكانن من 
ذكر تعأب ا٥بجرة أردؼ بذكر صبلة السفر كصبلة ا٣بوؼ، ٍب عاد  ٤بٌاا٤بتخلفْب، ك 

إان أنزلنا ﴿ابلتنويو بشأف الكتاب فقاؿ  تبعوكأالنفاؽ، ا٣بدع ك الكبلـ إٔب أحواؿ أىل 
 ﴾إليك الكتاب اب٢بق لتحكم بْب الناس ٗبا أراؾ هللا كال تكن للخائنْب خصيما

 إٔب راجعة اآلية ىذه تكوف أف ٯبوز3 قاؿ ٕبر ابنكر الراغب األصفها٘ب عن كذ 
 يريدكف قبلك من أنزؿ كما إليك أنزؿ ٗبا آمنوا أهنم يزعموف الذين إٔب تر أٓب" قولو
 يضلهم أف الشيطاف كيريد بو يكفركا أف أمركا كقد الطاغوت إٔب يتحاكموا أف
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 عما يصدكف األنبياء على أنزؿ ٗبا اإلٲباف إظهارىم مع أهنم فبْب" بعيدا ضبلال
 إٔب راجع "خصيما للخائنْب تكن كال" كمعُب3 قاؿ .الكتاب حكم من إليو يدعوف

 الظن حسن عن فنهى "كسبوا ٗبا أركسهم كهللا فئتْب ا٤بنافقْب ُب لكم فما" قولو
تنصف يهوداين  كقد نزلت اآليةاىػ.  .عنهم الدفع عن اآلية ىذه ُب كهنى أبمثا٥بم

صلى هللا عليو اهتمو رجل من األنصار ظلمان بسرقة، ككانت األنصار عدة رسوؿ هللا 
كجنده كٞباة الرسالة كالدين ا١بديد، كُب أحرج األكقات كأشدىا خطورة   كآلو كسلم

كاف اليهود يطلقوف سهامهم ا٤بسمومة على أىل اإلسبلـ كيؤلٌبوف شركاءىم 
ف اإلشاعات كينشركف األكاذيب ف ٥بم ا٣بطط كيطلقو كيشجعوف ا٤بنافقْب كير٠بو 

كيؤلبوف عليو خصومو ليهاٝبوه من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلوف العقوؿ كيطعنوف ُب رسوؿ هللا كيض
ا٣بارج كيشككوف ُب الوحي كٰباكلوف تقسيم ا٤بسلمْب، كركاسب ا١باىلية ما يزاؿ 

صاّب بْب بعض ا٤بسلمْب آاثرىا ُب بعض النفوس إضافة إٔب كشائج القرىب كا٤ب
كا٤بنافقْب كاليهود، كمع كل ىذا تنزؿ اآلايت لتحكم بْب الناس كتقيم ا٤بيزاف الذم 
ال ٲبيل مع ا٥بول كال مع العصبية أاين كانت الظركؼ كا٤ببلبسات، ككل ما جعلو هللا 

ب حقان ُب كتابو فقد أمر اب٢بكم بو بْب الناس، كليس ا٤براد أنو ييعلمو ا٢بق ُب جان
ىذه القصة فحسب، بل ا٤براد أنو أنزؿ عليو الكتاب ليحكم ابلطرؽ كالقضااي 

عدؿ فيحكم بْب الناس على حسب الدالة على كصف األحواؿ الٍب يتحقق هبا ال
أبف تندرج جزئيات أحوا٥بم عند التقاضي ٙبت األكصاؼ الكلية ا٤ببيٌنة ُب  ذلك

صلى هللا عليو للنيب  ﴾خصيماكال تكن للخائنْب ﴿، كا٣بطاب كهللا أعلم الكتاب
 -أركاحنا لو الفداء  - فإنو ٠باعهم ُب أبلغ ذلك ليكوفكا٤براد أمتو  كآلو كسلم

 من بو خوطب كماأبو حياف3  اإلماـ قاؿ، ا٤ببطلْب عن ٱباصم أف ابلعصمة ٧بركس
كمن ٲبكن كقوع  أمتو إرادة على ٧بموؿ فهو منو كقوعو ٲبكن ال ٩با معصـو ىو

 لشأنو كالتفخيم األمر لذلك التعظيم سبيل على لو ا٣بطاب جاء كإ٭باذلك منو 
كاألمري ابستغفار هللا جرل على أسلوب توجيو  اىػ. .منو التباعد ٰبصل حٌب
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ا٣بطاب إٔب الرسوؿ، كقد أخطأ ُب الفهم كمات ُب ربقة التقليد من توىم أف النيب 
الستغفار، كىذا من أفهاـ الضعفاء كسوء كضعهم خطر ببالو ما أكجب أمره اب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ا٤براد منو هني األمة عن ا١بداؿ  ﴾كال ٘بادؿ﴿األخبار لتأييد سقيم أفهامهم، كقولو 
يرشد عليو الصبلة كالسبلـ كما  عن ا٤بنافقْب ألف مثلو ال يَبٌقب صدكره من الرسوؿ

كىكذا يورد القرآف  ﴾ىا أنتم ىؤالء جادلتم عنهم ُب ا٢بياة الدنيا﴿ النظم إليو
النصوص ُب جو حٌي يتجاكب فيو ا٤بؤمنوف، كىو ُب الوقت ذاتو ٰبيط ببِب إسرائيل 
كيصف كاقعهم كيكشف حقيقتهم كيبٌْب طبيعتهم، كيصدر األحكاـ عليهم ليتعامل 

كتقرر معهم ا٤بؤمنوف، كإال كانت النصوص جافة ٦بردة...كاآلية تكشف ا٣بائنْب 
كتبْب ا٤ببلبسات التارٱبية لبِب إسرائيل بْب قضية إشراكهم  لواالنقياد لرسو ك  هتوحيد

ُب ا٢بكم كإشراكهم ُب العبادة، كىي تربط بْب ذلك ا١بيل األكؿ ا٤بتذبذب ُب 
إلمساؾ العصا من  كسيلةيل الذم ٯبعل من قضية ا٤بسيح حقيقة ا٤بسيح، كىذا ا١ب

إف هللا ﴿يها؛ معسكر الوسط كالدخوؿ ُب ٝبيع ا٤بعسكرات الٍب انزع كشاٌؽ هللا ف
 ﴾ا٤بسيح ابن هللا﴿كمعسكر  ﴾إف هللا اثلث ثبلثة﴿كمعسكر  ﴾ىو ا٤بسيح ابن مرٙب

كقو٥بم إان قتلنا ا٤بسيح عيسى ﴿كىو ُب الوقت ذاتو يستحمقهم كيٌدعي قتل ا٤بسيح 
يدؿ على  ٗبا !على طريقة السخرية كاالستهزاء بدعواه الرسالة ﴾ابن مرٙب رسوؿ هللا

 ا٣بصاـ عن تعأب هنى ٤بٌاك  !استغفالو كاستهبالوطنو كهناية كخباثة اب توشدة قساك 
 عن ٘بادؿ كال﴿ فقاؿ منهم ا٣بيانة تعمد عمن اجملادلة عن النهي أتبعو ا٣بائنْب؛ عن

 مناكر أظهر ٍب ﴾أثيما خواان كاف من ٰبب ال هللا إف أنفسهم ٱبتانوف الذين
 ال ما يبيتوف إذ معهم كىو هللا من يستخفوف كال الناس من يستخفوف﴿ ا٣بائنْب
 عنهم اجملاًدلْب إٔب ا٣بطاب التفت ٍب ﴾٧بيطا يعملوف ٗبا هللا ككاف القوؿ من يرضى

 ا٢بياة ُب عنهم جادلتم ىؤالء أنتم ىا﴿ اإلٍب كحصوؿ كالتقريع ابلتوبيخ مؤذف كىو
 إٔب ندب ٍب ﴾ككيبل عليهم يكوف من أـ القيامة يـو عنهم هللا ٯبادؿ فمن الدنيا
 ٯبد هللا يستغفر ٍب نفسو يظلم أك سوءا يعمل كمن﴿ فقاؿ عنهم الدفاع من التوبة
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 فإ٭با إٜبا يكسب كمن﴿ نفسو يتعدل ال اآلٍب ضرر أف بٌْب  ٍب ﴾رحيما غفورا هللا
 أتبعو إٜبو؛ من اجملاًدؿ ٱبص ما ذكر ٤بٌاك  ﴾حكيما عليما هللا ككاف نفسو على يكسبو
 احتمل فقد بريئا بو يـر ٍب إٜبا أك خطيئة يكسب كمن﴿ فقاؿ عنو اجملادىؿ بتهديد

 كالشرؾ الكفر من صفتو ىو ما برمء مسلم إٔب الشرؾ نىسبى  كمىن ﴾مبينا كإٜبا هبتاان
 العفو ذيل كسحب راميو، ٧باسن ثواب الربمء ذلك كألبس ا٢باؿ، عليو هللا عكس

 عامة ُب أشكالو بْب يفضحو ٗبا اإلسرائيلي على ا٢باؿ كقلب مساكيو، على
 كا٤بنزلة النبوية الرتبة مكانة بياف ألجل ىو إ٭با الكشف ىذا كاف ٤بٌاك ...أحوالو

 الكتاب أسرار على إطبلعو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حبيبو على بنعمتو تعأب أردؼ ا٤بصطفوية
 الكتاب أىل معاجزان  ألمتو التغليب سبيل على كخاطبو ا٢بكمة حقائق على كإيقافو

 عائد ضبل٥بم ككابؿ فعلهم سوء أف مبينان  دعوهتم، فخاخ ُب الوقوع من أرادكىا عما
 طائفة ٥بمت كرٞبتو عليك هللا فضل كلوال﴿ فقاؿ أشياعهم من أمثا٥بم كعلى عليهم
 عليك هللا كأنزؿ شيء من يضركنك كما أنفسهم إال يضلوف كما يضلوؾ أف منهم

كقد تكفل  ﴾عظيما عليك هللا فضل ككاف تعلم تكن ٓب ما كعلمك كا٢بكمة الكتاب
هللا لنبيو أبف يعصمو من نيل ا٤بنافقْب أدٗب شيء من الضرر ٩با يريدكف إيصالو إليو 

أجل مقامان كعصمة كأعلى دراية كحكمة ٗبا علمو هللا من أف يناؿ منو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفهو 
كما أعلمنا هللا ٩با سبق هنع هللا يضر3 ا٤بنافقوف ٖببثهم ككذب ألسنتهم، قاؿ اإلماـ الشافعي 

ُب علمو كحتم قضائو الذم ال يرد من فضلو عليو كنعمتو3 أنو منعو من أف يهموا بو 
 يقع أف ينبغي ما على تعأب نبَّو ٍبأف يضلوه كأعلمو أهنم ال يضركنو من شيء. اىػ. 

مع إخبلص  البْب ذات إصبلحكىو ا٢بث على الصدقة كا٤بعركؼ ك  التناجي بو
إف هللا ال ﴿ ا٤بشاققْب ا٤بتبعْب للشيطاف على الشديد العقابالنية، ٍب رٌتب سبحانو 

يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك ٤بن يشاء كمن يشرؾ ابهلل فقد ضل ضبلال 
ىل تدرم ما »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكُب الصحيحْب من حديث معاذ أف رسوؿ هللا  ﴾بعيدا

حق هللا على العباد أف يعبدكه كال يشركوا »قلت3 ال، قاؿ3  «على العباد؟حق هللا 
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 عليو لعائن هللا -كقد ساؽ ىذا ا٢بديث ا٢برب ا٤بستهزئ ابن عبد الوىاب  «بو شيئا
فرأسي األمر عندان ُب رسالة أرسلها إٔب عآب من أىل ا٤بدينة جاء فيها3  -تَبل 

ى إال هللا كال ينذر إال هلل كال يذبح كأساسو3 إخبلص الدين هلل، نقوؿ3 ما يدع
القرابف إال هلل كال ٱباؼ خوؼ هللا إال من هللا، فمن جعل من ىذا شيئان لغّب هللا 

اىػ.  اآلية. ﴾إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو﴿فنقوؿ3 ىذا الشرؾ ابهلل الذم قاؿ هللا فيو 
غي الذم انطوت وف ظنوا أف ا٢بق ال يفضحهم فتمادكا ُب فنوف الستهزئء ا٤بكىؤال

عليو سرائرىم، كأرخى هللا عناف إمها٥بم ٍب ىتك السَب عن نفاقهم فكشف شبهاهتم 
 كبْبَّ مقإبهم. 

وإن يدعون إال  إن يدعون من دونه إال إناثًا
 مريدًا شيطانًا

 كا٣بساسة، كالنقص الضعف ُب ٥با ٤بضاىاهتا ابإلانث ا٢بكم ُب اآل٥بة عن التعبّب
 كاتضاع نصرىا كعدـ خّبىا كقلة لضعفها إاناثن  ٠باىا ،اجملاز على ٧بموؿ فالكبلـ
 اتضعت ما كل على األنثى تطلق العرب أف على بناء قدرىا كا٫بطاط منزلتها
ذلك  ٥بم سٌوؿ ألنو الشيطاف يدعوف جعلوا كإ٭با كاف، جنس أم من منزلتو

 عند دعاه شيئان  عبد من ألف العبادة عن ابلدعاء كُبَّ  ﴾يدعوف﴿كقولو  ،االٚباذ
 هللا دكف من يدعوف ما3 كا٤بعُب بو، االستنصار على كاعتمد أزماتو كاشتداد مصا٢بو

 كأغراىم ٞبلهم قد مردكدان  مطركدان  شيطاانن  إال دكنو من يعبدكف كما ضعافان  آ٥بة ًإال
 ٫بوه راجعة هللا كلعنة إليو عائدة ىي إ٭با ا٥بلكى ىؤالء كعبادة ابهلل، اإلشراؾ على
 ﴾لعنو هللا كقاؿ ألٚبذف من عبادؾ نصيبان مفركضا﴿ بعده قولو مع يلتئم ما كىو

كالعجيب ُب أمر ا٢بفاة العراة أهنم يعبدكنو كقد لعنو هللا كطرده عن عز حضوره 
بسبب عصيانو كتغريره كتلبيسو كدعوتو إايىم إٔب الشرؾ كالطغياف! كبعد ما أيس 

ف من عبادؾ منتقمان منهم نصيبان الشيطاف عن ركح هللا كقنط عن رٞبتو قاؿ ألٚبذ
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مفركزان كحظان كامبلن ٩با فضلت عليهم ٕبيث أغريهم كألبس عليهم كأزين ٥بم الفسوؽ 
كالعصياف كأابلغ ُب إضبل٥بم أب أف يشركوا بك كينسبوا إليك ما ال يليق بشأنك 
كجنابك فينحطوا بذلك عن كنف حفظك كجوارؾ كيستحقوا سخطك كغضبك! 

الشيطاف بعد طرده كلعنتو أف أيخذ من هللا سبحانو إذانن أبف  كقد بلغ من حقد
ٱبدع ا٤بنافقْب كيغوم ا٤بشركْب ابألمنيات الكاذبة حٌب يكونوا من نصيبو، ككل حظو 

الزائغة كاألفكار  كالعقائد 3ا٤بعنوية أعما٥بم منكاف للشيطاف ُب تصرفات أكليائو 
 كفتنة الناس كتسخّبىم األرض ُب كالفساد3 احملسوسة أعما٥بم كمن ،الفاسدة
 .ا٤بفركض النصيب من ذلك كل لضبل٥بم، األمواؿ كإعطاء

كألضلنهم كألمنينهم كآلمرهنم فليبتكن آذاف األنعاـ كآلمرهنم فليغّبف خلق هللا كمن ﴿
كاآلية توضح إصرار  ﴾يتخذ الشيطاف كليا من دكف هللا فقد خسر خسراان مبينا

ريرىم ابألما٘ب كإيقاعهم ُب الغلط! كمعُب تبتيك الشيطاف على إضبلؿ بِب آدـ كتغ
آذاف األنعاـ كتغيّب خلق هللا3 استئصاؿ التوحيد كتشويو الدين كتبديل أحكاـ هللا 
كتغيّب الفطرة كتسويل اإلعراض عن دين اإلسبلـ الذم ىو دين الفطرة، كالفطرة 

فأقم كجهك للدين حنيفا فطرت هللا الٍب فطر ﴿خىلق هللا كما جاء ُب التنزيل العزيز 
 ﴾ذلك الدين القيم كلكن أكثر الناس ال يعلموف ال تبديل ٣بلق هللاالناس عليها 

كإقامة الوجو3 تقوٲبو كتعديلو اب٘باىو قبالة نظره غّب ملتفت ٲبينان كال مشاالن كىو ٛبثيل 
إٔب صوب قبالتو  ٢بالة اإلقباؿ على الشيء كالتمحض للشغل بو ٕباؿ قصر النظر

كذلك معُب التمحيض لربوبية هللا، كأفادت اآلية أف ىذا الدين ٨بتص بوصفْب ٮبا3 
التربؤ من اإلشراؾ، كموافقتيو الفطرة، كالفطرة ىي النظاـ الذم أكجده هللا ُب كل 
٨بلوؽ، كأصوؿ الدين مبنية على الفطرة ٗبعُب أهنا انظرة إٔب ما فيو الصبلح ُب 

يم غّب مأسور للعوائد كال للمذاىب كال لؤلحزاب، كقد بعث هللا حكم العقل السل
رسولو بدين اإلسبلـ كاختار أف يكوف ظهوره بْب ظهرا٘ب أمة ٓب تسًبق ٥با سابقة 
سلطاف كال كانت كقت إسبلمها ذات سيادة يومئذ على شيء من جهات األرض 
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 أضلها الشيطاف، كلكنها أمة سٌلمها هللا من معظم رعوانت ا١بماعات البشرية الٍب
كإ٘ب خلقت »قاؿ فيما يركيو عن ربو3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكُب صحيح اإلماـ مسلم أف النيب 

عبادم حينفاء كلهم كإهنم أتتهم الشياطْب فاجتالتهم عن دينهم كحرَّمت عليهم ما 
 ع٠ب أنو جابر حديث كُب «شركوا يب ما ٓب أنزؿ بو سلطاانن أحلىٍلتي ٥بم كأمرهتم أف ي

 منزلة عنده فأعظمهم الناس فيفتنوف سراايه الشيطاف يبعث»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب
  .«فتنة أعظمهم

كإبليس صاحب القصة مع أبينا آدـ، كقد أقسم بعزة هللا كسلطانو أنو يغوم ذرية 
فبعزتك ألغوينهم  قاؿ﴿آدـ أٝبع إال من استخلصو هللا لنفسو كاصطفاه ٢بضرتو 

كإ٭با أقسم على ذلك كىو يعلم عظمة ىذا القسم ألنو كجد ُب نفسو أف  ﴾أٝبعْب
هللا أقدره على القياـ ابإلغواء كالوسوسة، كىذا القسم من عدك هللا يدؿ على عظيم 
اإلغواء كا٣بديعة الٍب حاكها لبِب آدـ، كفتنة الشيطاف فتنة عظيمة ال يكاد يسلم 

إرشاد الوحي، كا٤بعركة مع الشيطاف ىي ا٤بعركة الرئيسية مع اإلسبلـ  منها الناس لوال
 التبذير أف ا٢بق بٌْب  إسرائيل بِب سورة كُبكالشرؾ حيث أخضع البشرية ٢باكميتو! 

 ككاف الشياطْب إخواف كانوا ا٤ببذرين إف﴿ الشياطْب قرف ُب ملزكزان  صاحبو ٯبعل
 من فيو خّب ال ما كل ُب التامة ا٤بماثلة3 ابألخوة كا٤براد ﴾كفورا لربو الشيطاف
 ىي الٍب النار فعل فعلهم فإف اللعنة ُب كاالحَباؽ الرٞبة من كالبعد السوء صفات
 ما أخذكا ٯبدكا ٓب فإذا نفع كغّب لنفع إليو كصلت ما إحراؽ كىو أجزائهم أغلب
 كشأف! أخوىم ىو3 أمرىم كاتبع قـو سنة مبلـز لكل تقوؿ كالعرب! ٥بم ليس

 األرض ُب اإلفساد إٔب القول من تعأب هللا أعطاه ما ٝبيع يصرؼ أف الشيطاف
 إٔب كصرفها عليهم الفائضة نعمو ككفراف ابهلل الكفر على كٞبلهم الناس كإضبلؿ

 الكفر فإف عيتٌوه بكماؿ لئلشعار الربوبية لوصف كالتعرضي  بو، تعأب هللا أمر ما غّب
 كمن﴿ قرينهم الشيطاف كاف من حاؿ كىذا الطغياف، كهناية الكيفراف غاية ابلربوبية

 كقيضنا﴿ قولو ُب همعن هللا حكاه ما نظّب كىذا ﴾قرينا فساء قرينا لو الشيطاف يكن



1184 
 

 خلت قد أمم ُب القوؿ عليهم كحق خلفهم كما أيديهم بْب ما ٥بم فزينوا قرانء ٥بم
 أخداانن كا٤بعُب3 أٙبنا كىيئنا ٥بم  ﴾خاسرين كانوا إهنم كاإلنس ا١بن من قبلهم من

 البيض على القشر أم القيض استيبلء عليهم يستولوف ا١بن غواة من كأصحاابن 
 فعل كاتباع كالنبوات الرسل ُب السوء معتقدات من أيديهم بْب مافحسَّنوا ٥بم 

ٗببلزمة ك٤با أخرب  ،كا٤بعاد القيامة أمر من بعدىم أيٌب ا٩ب خلفهم كما اآلابء،
احتالوا بكل كجو ، بفضحهم كىتك سَبىمالشياطْب ٥بم كعرفوا أف القرآف نزؿ 

فعمدكا إٔب التظاىر ابإلٲباف كٙبريف معا٘ب فهمو  من الناس ٤بنع تدبّبان  كدبركا ٛبالؤكاك 
ا٤بسلمْب  غلبواي أف رجاءالقرآف كصرؼ اآلايت إٔب أتباعهم كإقامة دكلة ُب فلسطْب 

 القوؿ3 كاللغو ﴾تسمعوا ٥بذا القرآف كالغوا فيو لعلكم تغلبوف الكقاؿ الذين كفركا ﴿
 مراده فقدافقصدكا  ،إفادة منو مراد غّب كبلمان  تكلموافيو أم  فائدة ال الذم

 .غالبهم القرآف يعرفوف أف أبهنم تسجيل عليهم كىذامعتاده،  كتشويش

 لو أشركوا الذين كقاؿ وف،يستهزئ بو كانوا ما هبم كحاؽ عملوا ما سيئات فأصاهبم﴿
 شيء من دكنو من حرمنا كال آابؤان كال ٫بن شيء من دكنو من عبدان ما هللا شاء

 كل ُب بعثنا كلقد ا٤ببْب، الببلغ إال الرسل على فهل قبلهم من الذين فعل كذلك
 أيها بعثنا كلقدقاؿ اإلماـ الطربم3  ﴾الطاغوت كاجتنبوا هللا اعبدكا أف رسوال أمة

 ال كحده هللا اعبدكا أبف فيكم بعثنا كما رسوالن  قبلكم سلفت أمة كل ُب الناس
 كابعدكا3 يقوؿ "الطاغوت كاجتنبوا" العبادة لو كأخلصوا الطاعة لو كأفردكا لو شريك

. اىػ. كالشيطاف فتضلوا هللا سبيل عن كيصدكم يغويكم أف كاحذركا الشيطاف من
 كعبادتو الشيطاف كاتٌباع! كاالستهزاء اإلشراؾ على كٞبلهم أكلياءه أغول الذم ىو

 القيامة يـو الناس هللا ٯبمع»، كُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3 الغابرة األمم ُب مطردة عادة
 كيتبع الشمس، الشمس يعبد كاف من فيتبع فليتبعو، شيئان  يعبد كاف من3 فيقوؿ

قاؿ  «الطواغيت الطواغيت يعبد كاف من كيتبع القمر، القمر يعبد كاف من
 صاحب عمدة القارم3 الطاغوت الشيطاف.
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إنو لكم  ٓب أعهد إليكم اي بِب آدـ أال تعبدكا الشيطافكامتازكا اليـو أيها اجملرموف، أ﴿
ا٤بعربَّ عنهم ُب بنو إسرائيل ابتداء  ا٤بقصود منوكهللا أعلم  ا٣بطاب ىاىنا ﴾عدك مبْب

الغرض ألهنم ا٤بستخلفوف ُب األرض كألف  «قرف الشيطاف»اآلاثر ا٤بتواترة الصحاح بػ
ا٣بطاب عمي عن تبصر كمن ٓب تتضح لو تنزالت  - إبطاؿ ما ىم عليو من الشرؾ

 إليهم عهده على ان كتوقيف توبيخان  ٛبيزكا ٤با تعأب خاطبهمكقد  - ٧بجة الصواب
كقد ذكر ا٤بؤب عز كجل بعد ىذه اآلية أهنم اٚبذكا من دكنو آ٥بة  لو، ك٨بالفتهم

 فإذاككعدىم ابلنصر  اٚباذىا إٔب دعاىم الذم ىو الشيطافلعلهم ينصركف، ك 
 منتعأب  ذكركُب سورة ا٤بائدة اٚبذكىا.  كبدعائو أبمره إذ عبدكه فكأهنم اٚبذكىا
 جعل أنو3 كاثلثها عليهم، غضب أنو3 كاثنيها لعنهم، تعأب أنو3 أك٥با أنواعان  صفاهتم

"كعبد  قاؿ اإلماـ ا٤باتريدم ُب تفسّبه3 ،الطاغوت  كعبد  كا٣بنازير القردة منهم
حكمهم  ُب ا٤بستخلفْب شركة طالبان الشيطاف  كاف ٤با. ك الشيطاف يعِبالطاغوت" 

 ، أردؼ ذلكإلغوائو كاالنقياد طاعتو الٍب ىي نتيجة مقتضيان لعبادتو كاف ذلكك 
أم  ﴾كأف اعبدك٘ب﴿ لزكمها على حااثن  ٕبسنها معرٌفان  عز كجل بعبادتو ابألمر سبحانو
 تدبّباٌب عمـو ُب كاستقبلٕب كأكصاُب أ٠بائي كماؿ كاعتقدكا ككحدك٘ب أطيعو٘ب

ىذا ﴿٨بلوقاٌب  من شيئان  معي تشركوا كال أمرم كامتثلوا كملكوٌب ملكي ُب كتصرفاٌب
قد ك اإلسبلـ،  دينكىو  فيو عوج ال مستقيم طريق التوحيد ىذاأم  ﴾صراط مستقيم

على جهة التقريع كالتوبيخ مبينان جناايهتم بنقض ابتداء كجَّو تعأب ا٣بطاب إليهم 
مم ا٣بالية بسبب العهد كبعدـ االتعاظ ٗبا شاىدكا من العقوابت النازلة على األ

كلقد أضل منكم جببل كثّبا أفلم تكونوا ﴿ ٍب أردؼ ذلك بقولوطاعتهم للشيطاف 
بضم  ﴾جيبيبل﴿عان عظيمان كخىلقان كثّبان، كقيرئ أف الشيطاف أضل منكم ٝب أم ﴾تعقلوف

ا١بيم كالباء كٚبفيف البلـ، كبضمهما مع تشديد البلـ، كبضم ا١بيم كإسكاف الباء 
كٚبفيف البلـ. كعبادهتم لشياطْب ا١بن أشار إليها القرآف ُب آايت عديدة، كمنها 

ٰبشرىم ٝبيعا ٍب يقوؿ للمبلئكة أىؤالء إايكم كانوا يعبدكف، قالوا  كيـو﴿قولو تعأب 
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كقاؿ  ﴾أكثرىم هبم مؤمنوف بل كانوا يعبدكف ا١بنسبحانك أنت كلينا من دكهنم 
كجعلوا هلل شركاء ا١بن كخلقهم كخرقوا لو بنْب كبنات بغّب علم سبحانو ﴿تعأب 

نسبوا لو تعأب كذابن ُب ا٢بكم ك أثبتوا هلل شركاء ا١بن أهنم أم  ﴾كتعأب عما يصفوف
على كجو السخرية أشركوىم ابلعبادة  من ا٤ببلئكة كبناتمن النبيْب كزكران بنْب 
تعأب هللا كتنزٌه كتقٌدس ! الباطل كافَبائهم همصنيع قبح على بغّب دليل كاالستهزاء

كحكومة ا٤بملكة العربية السعودية . عن كصفهم الفاسد ا٤بستحيل عليو تبارؾ كتعأب
تستعْب بشياطْب ا١بن كتقـو بتعذيب اجملاىدين ُب سجوهنا بشٌب أنواع السحر 
انىيك عن ارتكاب ا١برٲبة القذرة ُب غرؼ التعذيب ابالعتداء ا١بنسي عليهم كما 

 (من النخاكلة)حصل ُب سجن الركيس ككاف القائم على التعذيب ٦بوسيان 
 .أشعل هللا قربه انران آؿ سعود بن عبد العزيز جيهات من انيف بتو 

إال  ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه
 فريقًا من المؤمنين

ينبئكم  رجل على ندلكم ىل كفركا الذين كقاؿ" قولو على عطف ىذا أف األظهر
 ا٤بسوقة األخبار من بينهما ما كأف إذا مزقتم كل ٩بزؽ إنكم لفي خلق جديد"

 إٔب عائدان  عليهم ضمّب فيكوف كاالعَباض االستطراد موقع كاقع تقدـ كما لبلعتبار
كٰبققو قولو بعده "كما  . اْب "ندلكم ىل كفركا الذين كقاؿ" قولو من كفركا الذين

كاف لو عليهم من سلطاف إال لنعلم من يؤمن ابآلخرة ٩بن ىو منها ُب شك" 
 ال كلكن عنهم ا٤بتحدث سبأ إٔب عائد عليهم ضمّب أف ا٤بفسركف عليو درج كالذم

 ىو اآلايت "هللا دكف من زعمتم الذين ادعوا قل" ذلك بعد تعأب قولو أف من مفر
 ،سبأ كأىل كسليماف داكد قصة بذكر منها ا٤بنتقل ا٤بشركْب ٧باجة إٔب عود

 من ا٤بستفادة القرآف ببلغة من كىذا موقعها من انشئة للمحملْب اآلية كصلوحية
 أتباعو عاقبة كسوء الشيطاف مكائد إٔب ا٤بؤمنْب تنبيو فا٤بقصود، اآلية مواقع ترتيب
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 سوؿ الشيطاف أف3 فا٤بعُب كسوستو شرؾ ُب يقعوا فبل لكيده كيستيقظوا ليحذركه
 ضد ٥بم نكحسَّ  اب٤بنعم اإلشراؾ ا٤بشركْب حاؿ هبم للممثل سوؿ أك للمشركْب

 نصائح إليهم ككره كسوستو إليهم فألقى لو اال٬بداع فيهم كتوسم ٛبنوه حٌب النعمة
 عن كأعرضوا فقبلوىا بدعوتو أيخذكف أهنم فيهم تو٠بو فصدؽ منهم الصا٢بْب
 صدؽ ألف حذؼ إٯباز "ظنو إبليس عليهم صدؽ" قولو ففي، فاتبعوه خبلفها

 ،إايىم دعوتو استجابة ظاانن  شيء إٔب دعاىم أنو يقتضي اتباعهم عنو ا٤بفرع الظن
ذين ٞبلهم إبليس ال أىل الكتاب أشبو ما يكوف ٕباؿطْب ا١بن كحاؿ سبأ مع شيا

عليو السبلـ ! كيبدك أف سليماف بعظيم خداعو على التكذيب ابلبعث كاليـو اآلخر
إٔب اإلسبلـ ًلما بْب ميلك سليماف كبْب ٩بلكة سبأ من  أىل سبأ ىو الذم دعا

 االتصاؿ ُب سورة سبأ كسورة النمل، كألف ُب حاؿ أىل سبأ مضادة ألحواؿ
كأكتينا ﴿كصبغة ٩بلكة سليماف   ﴾كأكتيت من كل شيء﴿سليماف، كصبغة ملكة سبأ 

كيبدك أف إعراضهم عن دعوتو كاف بعد إسبلـ ملكتهم بلقيس  ﴾من كل شيء
 اتباع عن كصدكا رهبم طاعة عن أم فأعرضوا ﴾فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العـر﴿
سليماف عليو  كاألظهر أفالنيب من اإلٲباف ابهلل كاليـو اآلخر... إليو دعاىم ما

أرسل عليهم نفران من ا١بن يهدموف السد إبذف ربو، كيفيدي ىذا ا٤بعُب قوة  السبلـ
ُب سياؽ كاحد. ٍب أرسل عليهم جيشان  ﴾كمن ا١بن من يعمل بْب يديو إبذف ربو﴿

تفرقوا أيدم سبا! كحكاية قو٥بم مزقهم ٛبزيقان ضىربىٍت بو العرب ا٤بثل ُب قو٥بم3 
كظلم النفس أيطلق  ﴾كظلموا أنفسهم﴿يقتضي دعوة لشيء، كيؤيده قولو  ﴾فأعرضوا﴿

أعرضوا  ٤بٌاُب القرآف على اإلشراؾ كما اإلشراؾ إال أعظم كفراف نعمة ا٣بالق! ك 
كبٌدلوا الدين بٌدؿ هللا ٔبنتيهم جنتْب ذكاٌب أكل ٟبط كأثل كشيء  ابلبعثككٌذبوا 

قالوه جواابن عن  ﴾ربنا ابعد بْب أسفاران﴿من سدر قليل عبلجان لزمانتهم! كقو٥بم 
موعظتو كاستهزاء بو كإفحامان لدعوتو! كقيرئ ٕبذؼ األلف مع تشديد العْب 

رل برفع ابء ربنا كإبثبات مكسورة كإسكاف الداؿ على أنو فعل أمر، كُب قراءة أخ
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األلف بعد ابء ابعد مع فتح العْب ٨بففة كفتح الداؿ على أنو ماض، كىذه 
القراءات تؤكد أهنم قالوه على كجو االستهزاء! كحا٥بم مع إبليس كحاؿ ا٢بفاة العراة 

كقيرئ بتخفيف داؿ  ﴾كلقد صدؽ عليهم إبليس ظنو فاتبعوه إال فريقان من ا٤بؤمنْب﴿
، كالعطف ُب فيو فصدؽ ظنو عليهم أكقع أم ألقى أك أكقع معُب نكضيمًٌ  صدؽ

اآلية على قصة سبأ إليراد ٛبثيل أمة أبمة فمىٌثلى هللا حاؿ القرل الظاىرة بسبأ كما  
من ا٤بؤمنْب"  فريقان  إالكقولو "، كالتكذيب ابلبعث كاف من ىبلكهم ابلكفر كالعتوٌ 

أم  سلطاف" من عليهم لو كاف كما"صوف ا٤بخل كىم بعوهيت ٓب ا٤بؤمنْب ًفرىؽ منأم 
 أف كذلك بينة كحكمة صحيح لغرض إال كاالستغواء ابلوسوسة كاستيبلء تسليط
 ،العلم بو تعلق ما كا٤براد ابلعلم التسليط كعلل فيها الشاؾ من ابآلخرة ا٤بؤمن يتميز

أف إبليس سٌوؿ للمشركْب  كا٣ببلصة .ذلك كحزبنا أكلياؤان ليعلم ا٤برادكقيل3 
كالتكذيب ابليـو اآلخر كما دؿ عليو مطلع السورة اإلشراؾ ُب ا٢بكم كالعبادة 

 على ندلكم ىل كفركا الذين كقاؿ﴿إٔب قولو  ﴾الساعة أتتينا ال كفركا الذين كقاؿ﴿
كىذا من تسويبلت القرين   ﴾جديد خلق لفي إنكم ٩بزؽ كل مزقتم إذا ينبئكم رجل

 ،ا٤بصدقْب ٤بن نكأئ يقوؿ ،قرين ٕب كاف إ٘ب منهم قائل قاؿ﴿كما ُب قولو تعأب 
 ابلبعث مكذابن كاف ٕب شيطاف يقوؿ   أم ﴾٤بدينوف ناأئ كعظاما ترااب ككنا متنا ذاأئ

 قياده بلطافة ٱبتدعِب أف يريد كقت كل ُب لقولو ٦بددان  االستبعاد غاية لو مستبعدان 
 ُب ابعي كيستقصر بذلك يوٖبِب ؟ابلبعث ا٤بصدقْب ٤بن نكأئ 3اعتقاده سوء إٔب

 ذىبتك  متنا اذ3 أئبقولو اإلنكار كيكرر كٞبيٍب لنخوٌب كإ٥باابن  ٥بمٍب استثارة النظر
 جملزيوف ناأئ األركاح مراكب ىي الٍب أجسامنا فا٭بحقت كعظامان  تراابن  ككنا أكراحنا

كُب سورة الكهف ذكر تعأب إنكارىم ؟ ك٪بازل نبعث فأب عملنا ٗبا ذلك بعد
 لقد صفا ربك على كعرضوا﴿الكتاب  ككضعً  ا٢بشر عند ٯبرم كما كالقيامة البعث

 الكتاب ككضع ،موعدا لكم ٪بعل ألن زعمتم  بل  مرة أكؿ خلقناكم كما جئتموان
 صغّبة يغادر ال الكتاب ىذا ماؿ كيلتنا اي كيقولوف فيو ٩با مشفقْب اجملرمْب فَبل
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ٍب أكرد قصة  ﴾أحدا ربك يظلم كال حاضرا عملوا ما ككجدكا أحصاىا إال كبّبة كال
 أكجع ألنو - ا٣بطاب أسلوب ُبإبليس كتكربه على آدـ كترفعو عليو كأنكر عليهم 

 للمبلئكة قلنا كإذ﴿تعأب من دكنو  ذريتو شركاءاٚباذ إبليس ك  -التبكيت  ُب
 أفتتخذكنو ربو أمر عن ففسق ا١بن من كاف إبليس إال فسجدكا آلدـ اسجدكا

كُب سورة البقرة كردت  ﴾بدال للظا٤بْب بئس عدك لكم كىم دك٘ب من أكلياء كذريتو
 ٍب فأحياكم أمواات  ككنتم  ابهلل تكفركف كيف﴿قصة إبليس ٫بو آدـ عقب قولو تعأب 

ُب سورة األعراؼ افتتحت القصة ابإلخبار عن ك  ﴾ترجعوف إليو ٍب ٰبييكم ٍب ٲبيتكم
ذيلت ك  ﴾كالوزف يومئذ ا٢بق﴿ ا٣ببلئق بْب كالفصل القيامةجزاء األعماؿ يـو 

قاؿ فيها ﴿ ابإلخبار عن حياهتم ُب األرض كموهتم كبعثهم للحساب يـو القيامة
كإان ﴿ ٤با ذكر هللا تعأب ُب سورة ا٢بجر قولوك  ﴾ٙبيوف كفيها ٛبوتوف كمنها ٚبرجوف

 ٍب ذكر أحوا٥بم ُبأردؼ ذلك بقصة إبليس كآدـ  ﴾لنحن ٫بيي ك٭بيت ك٫بن الوارثوف
كقالوا ﴿النار...كُب سورة بِب إسرائيل كردت قصة إبليس كترفعو على آدـ بْب اآلية 

ذا كنا عظاما ئكقالوا أ﴿كبْب اآلية  ﴾نا ٤ببعوثوف خلقا جديدائذا كنا عظاما كرفاات أئأ
يـو ينفخ ﴿سورة طو تقدـ القصة قولو تعأب  كُب ﴾٤ببعوثوف خلقا جديدانا ئكرفاات أ

ٍب ختمت بذكر كعيد ُب اآلخرة بعد  ﴾ُب الصور ك٫بشر اجملرمْب يومئذ زرقا
 ُب كاإلنس ا١بن من شركائهم مع كبكبتهم كُب سورة الشعراء ذكر ا٢بق كعيد...
ُب سورة صاد تقدـ ك  ﴾م كالغاككف، كجنود إبليس أٝبعوففكبكبوا فيها ى﴿ ا١بحيم

قصة إبليس كآدـ ذكر أحوا٥بم ُب النار...فهذه إحدل عشرة مرة ذكر فيها شيخهم 
اال٬بداع لو فألقى  ا٤بستخلفْب ُب اللعْب توسمقد اللعْب إبليس ُب القرآف الكرٙب. ك 

و فيهمكالتكذيب ابلبعث كاإلشراؾ إليهم كسوستو كحبَّب إليهم الكفر  ! فصدؽ تو٠ب 
كحقيق ٗبن كاف إبليس اللعْب قرينو كصفٌيو، كالشيطاف الرجيم نصّبه ككلٌيو، أف يصل 

عن أيب ىريرة ُب صحيحو أخرج اإلماـ البخارم ٤بثل ذلك، كيقع ُب أكدية ا٤بهالك! 
ٓب قاؿ هللا3 كٌذبِب ابن آدـ كٓب يكن لو ذلك، كشتمِب ك »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهنع هللا يضر عن النيب 



1191 
 

يكن لو ذلك، فأما تكذيبو إايم فقولو3 لن يعيد٘ب كما بدأ٘ب، كليس أكؿ ا٣بلق 
أبىوف علٌي من إعادتو، كأما شتمو إاٌيم فقولو3 اٚبذ هللا كلدان كأان األحد الصمد، ٓب 

ا٤بستهزئْب الذين أخرب ا٤بؤب عنهم  كىذا حاؿ «ألد كٓب أكلد، كٓب يكن ٕب كفأن أحد
 أم3 ال دين ٥بم! ﴾إهنم ال إٲباف ٥بم﴿
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 سورة المائدة الفصل الثالث:
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا 
 عن كثير قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبين

ئيل حكى ُب اآلايت ا٤بتقدمة عن بِب إسرا ٤بٌاأف ا٤بؤب سبحانو أيها الشاىد اعلم 
أمركا بو من ٩با  كافيان  كقسطان  جزيبلن م كتركهم نصيبان كٙبريفهم الكلنقضهم ميثاقهم 

ا٢بق، ففي جانب  ، أتبعو ببياف ما ٱبفونو مناإلٲباف ابلوحدانية كالنبوة احملمدية
! كه ُب كتبهم كرسائلهمكٓب يىذكر  توحيد هللا ُب ا٢بكم عبلقتهم مع ا٤بسلمْب أخفوا

ابعتباره أصل الكتاب كقاعدتو كأساس دين اإلسبلـ  ﴾كثّبان ﴿كقد عرٌب عنو بقولو 
كٚبفوف  ﴿كما حكى تعأب  يقو كصيانتوكٝبيع الكتب السماكية جاءت ٢بفظو كٙبق

كُب جانب عبلقتهم مع أتباعهم الذين تدينوا بدين اليهودية كالنصرانية أخفوا  ﴾كثّبان 
الرساالت السماكية كىدـ الدين من  كىذا يعِب إخفاء ٝبيع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان  صفة

٩با ٚبفونو ال يبينو إذا ٓب تضطر إليو  أم ﴾كيعفوا عن كثّب﴿ وكمعُب قولأساسو! 
كفركم  عن كيعفو فيكوف ا٤بعُب3 الصفح معُب ىنا يراد أف كٰبتمل ،مصلحة دينية

 إال يكوف ال التفصيل ككاف للخفااي بيانو عن تعأب أخرب ك٤با...إذا تبتم كاتبعتم
 أم ﴾مبْب ككتاب نور هللا من جاءكم قد﴿ التحقيق ٕبرؼ مفتتحان  قاؿ ابلنور،
 الشك ظلمات كشف الذم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٤بختار كالرسوؿ األنوار نور كىو النورية كاضح

 ٦بيء ألف اشتماؿ بدؿ ﴾رسولنا جاءكم قد﴿ ٝبلة من بدؿ كا١بملة كالشرؾ،
 من هللا بو يهدم﴿ قولو ُب الضمّب كحد كلذلك القرآف، ٦بيء على اشتمل الرسوؿ

 صراط إٔب كيهديهم إبذنو النور إٔب الظلمات من كٱبرجهم السبلـ سبل رضوانو اتبع
 الكائنات سيد اتبع من على إال مسدكدة تعأب هللا إٔب الطرؽ فإف كعليو ﴾مستقيم

 أكمل عليوكخّب الربايت ا٢بائز على أعلى ا٤بقامات ُب سائر األحواؿ كالشؤكانت 
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 الصفات أنوار كانفلقت الذات أسرار انشقت نورًه فًمن التسليماتأًب ك  الصلوات
3 قاؿ هللا عبد بن جابر عن بسنده الرزاؽ عبد اإلماـ ركل. الكائنات ٝبيع كامتدت

 األشياء، قبل هللا خلقو شيء أكؿ عن أخرب٘ب كأمي أنت أبيب هللا رسوؿ اي3 قلت
 ذلك فجعل نوره، من نبيك نور األشياء قبل خلق تعأب هللا إف جابر اي»3 قاؿ
 كال جنة كال قلم كال لوح الوقت ذلك ُب يكن كٓب هللا شاء حيث ابلقدرة يدكر النور
 هللا أراد فلما إنسي، كال جِب كال قمر كال مشس كال أرض كال ٠باء كال ملك كال انر
 الثا٘ب كمن القلم األكؿ ا١بزء من فخلق أجزاء أربعة النور ذلك قسم ا٣بلق ٱبلق أف

 األكؿ ا١بزء من فخلق أجزاء أربعة الرابع ا١بزء قسم ٍب العرش الثالث كمن اللوح
 أربعة الرابع ا١بزء قسم ٍب ا٤ببلئكة ابقي الثالث كمن الكرسي الثا٘ب كمن العرش ٞبلة

 ٍب كالنار ا١بنة الثالث كمن األرضْب الثا٘ب كمن السماكات األكؿ من فخلق أجزاء
 قلوهبم نور الثا٘ب كمن ا٤بؤمنْب أبصار نور األكؿ من فخلق أجزاء أربعة الرابع قسم
 رسوؿ دمحم هللا إال إلو ال3 التوحيد كىو إنسهم نور الثالث كمن ابهلل ا٤بعرفة كىي
 .ا٢بديث «هللا

 ما تقولوا أف الرسل من فَبة على لكم يبْب رسولنا جاءكم قد الكتاب أىل اي﴿
 ٤با ﴾قدير شيء كل على كهللا كنذير بشّب جاءكم فقد نذير كال بشّب من جاءان

كزعمهم أهنم  أنفسهم كغركر كفرىم عن ككشف الكتاب من ٱبفونو ما تعأب بٌْب 
 من كطموس ،الرسل من فَبة على األعظم رسولو ٦بيء كرذى  أبناء هللا كأحباؤه،

 ُب الرساالت بوحدة إنباء كالصلباف، األكاثف عبادة ككثرة األدايف، كتغّب ،السبل
فألزمهم هللا كجوب ! هبذه الوحدانية رسوؿ جاءان ما يقولوا أف كراىية األصوؿ

 قولو ُب اب٤بضارع عرب كلعلو ﴾قل إف كنتم ٙببوف هللا فاتبعو٘ب﴿اتباعو على ٫بو قولو 
 الدين اندرس فكلما كتابو ٕبفظ أصبلن  ينقطع ال كبيانو دينو أف إٔب إشارة ﴾يبْب﴿

 سائر على عيار ىو الذم ا٤بعجز ابلكتاب ا٢بق إٔب الناس يرد بعآب هللا منح
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 لوجوده كال شيء لعدـ تتوقف كال ٩بكن يعجزىا ال تعأب هللا قدرةك  ،الكتب
 .القدرة شاءتو حيث إال ابلعادة مربوطة كليست

 تبديل القول وتحريف الكلم

الذين قالوا آمنا أبفواىهم اي أيها الرسوؿ ال ٰبزنك الذين يسارعوف ُب الكفر من ﴿
كٓب تؤمن قلوهبم كمن الذين ىادكا ٠باعوف لقـو آخرين ٓب أيتوؾ ٰبرفوف الكلم من 
بعد مواضعو يقولوف إف أكتيتم ىذا فخذكه كإف ٓب تؤتوه فاحذركا كمن يرد هللا فتنتو 

خزم  فلن ٛبلك لو من هللا شيئا أكلئك الذين ٓب يرد هللا أف يطهر قلوهبم ٥بم ُب الدنيا
٤با ذكر ا٢بق أحواؿ بِب إسرائيل انتقل إٔب خطاب  ﴾ك٥بم ُب اآلخرة عذاب عظيم

اي أيها الرسوؿ الكرٙب كالسيد قائبلن  للتشريف الرسالة بعنواف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا١بناب الشريف
 كالسنن العلية كا٤بنازؿ الشريفة كالرتب ا٤بعقود كاللواء احملمود ا٤بقاـ لكالعظيم 
فبل  يساميك أف عن فضبلن  أحد يدانيك كال كاآلخرين األكلْب سيد كأنت ا٤برضية

 ككلو اإلمهاؿ عناف لو كأرخى التقريب ٧بل عن ا٢بق أقصاه منفإٌف  ٰبزنك كفرىم
 أمر ُب يسعى كإ٭با حسبانو أكدية ُب ينهمك فهو كسرٌه حالو عليو كلٌبس مكره إٔب

ره عند أدٗب ا٤بسارعة ُب الكفر تعِب إظهار آاثك ...كابلو إليو يعود ٗبا فيعمل نفسو
كمن الذين ﴿كاستخراج كجوىو احتياالن ككيدان كمكران، كقولو  مناسبة كُب كل فرصة

معطوؼ على ما تضمنتو ا١بملة السابقة من ا٢بديث عن النصارل، كتقدير  ﴾ىادكا
ُب  لوكقو ر من النصارل كمن اليهود،  الكبلـ3 ال ٰبزنك الذين يسارعوف ُب الكف

فبما نقضهم ميثاقهم لعناىم كجعلنا قلوهبم قاسية ٰبرفوف الكلم ﴿اآليتْب ا٤بتقدمتْب 
عن مواضعو كنسوا حظان ٩با ذكركا بو كال تزاؿ تطلع على خائنة منهم إال قليبلن منهم 
فاعف عنهم كاصفح إف هللا ٰبب احملسنْب، كمن الذين قالوا إان نصارل أخذان 

أم  ﴾ذكركا بو فأغرينا بينهم العداكة كالبغضاء إٔب يـو القيامة ميثاقهم فنسوا حظان ٩با
 ﴾ميثاقهم﴿كالضمّب ُب كلمٍب ، اليهود من قبلهم كرذي  نمى  ميثاؽ النصارل من أخذان
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تسجيبلن  ﴾الذين قالوا إان نصارل﴿كعرٌب عن النصارل بػعائد على بِب إسرائيل، 
أف يكوف أتباعو أنصاران هلل عليهم أبف اسم دينهم مشّب إٔب أصل من أصولو كىو 

تسجيبلن عليهم أبف اسم  ﴾الذين ىادكا﴿كرسلو، كما عرب عن اليهود ُب ىذه اآلية بػ
دينهم مشّب إٔب أصل من أصولو كىو أف يكوف أتباعو اتئبْب كراجعْب إٔب هللا كما 

 كىو أثره ذكر التحريف،تعأب  ذكر ك٤با ﴾إان ىدان إليك﴿حكى تعأب قو٥بم 
٠باعوف ﴿ شأهنم كتقبيح توبيخهم ُب زايدة لوصفهم مؤكدان  فقاؿ للكذبالتشٌوؼ 
خرب مبتدأ ٧بذكؼ تقديره3 ىم ٠باعوف للكذب، كالضمّب ا٤بقدر كا١بملة  ﴾للكذب

عائد على الفريقْب3 النصارل كاليهود بقرينة ا٢بديث عن الفريقْب، كا٤بعُب أهنم 
م أهنم ٰبفلوف بذلك كيتطلبونو يتشٌوفوف للكذب كيراتحوف لو كىم يعرفونو كذابن، أ

فيكثر ٠باعهم إايه، كُب ىذا كناية عن تفشي الكذب ُب سياساهتم كإعبلمهم 
كعقائدىم كٝباعاهتم بْب سامع ك٨بتلق، كا٤براد ابلكذب كذب أحبارىم الزاعمْب 
أهنم أئمة التوحيد، كما زعم أسبلفهم أف حكم الزٗب ُب التوراة التحميم! كقولو 

كبْب  ﴾٠باعوف للكذب﴿ٝبلة معَبضة بْب ٝبلة  ﴾آخرين ٓب أيتوؾ٠باعوف لقـو ﴿
 الذين كهنتهم ككبار رؤسائهمللداللة على  ﴾ٰبرفوف الكلم من بعد مواضعو﴿ٝبلة 
كقد تضمن السمع معُب االطمئناف أم  ،كعتوىم ٛبردىم ُب الشياطْب ماثلوا

 ﴾ٓب أيتوؾ﴿ كما أشارت العبارة  لكبار كهنتهم ا٤ببالغْب ُب العتو كا٤بكابرةيىطمئٌنوف 
بغضهم كعداكهتم كىم  شدة من فيهم أفرط ٤با عنو ك٘بافوا ك٦بلس إٔب يصلوا ٓبأم 

 ﴾ٰبرفوف الكلم من بعد مواضعو﴿ آايتو بتبديل هللا على اجملَبؤكف احملرفوف األحبار
إذ ألغوا حكم هللا  ٥بيةُب الكتب اإلكقد أفادت العبارة إبطاؿ العمل بكبلـ اثبت 

 التوراة كاإل٪بيل حٌب صار فيهما من كثرة ألفاظ فضبلن عن ٙبريفهمالثابت فيها 
التناقض ُب األخبار كنسبة أشياء إٔب هللا تعأب كإٔب أنبيائو ما ينزه العاقل نفسو عن 

أشد التحريف كىذا  أف يتصف بشيء منها فضبلن عن جبللة القدر كمنصب النبوة!
ألف  ﴾ٰبرفوف الكلم عن مواضعو﴿ يف ا٤بشار إليو ُب الكبلـ السابقحر جرأة من الت
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يقتضي تغيّب الكبلـ بكبلـ آخر كتحريفهم حكم الرجم  ﴾من بعد مواضعو﴿قولو 
ُب نعت النيب يفهم الثابت ُب التوراة إٔب ا١بلد حيث كضعوا ا١بلد مكاف الرجم، كٙبر 

فالعبارة دالة على أهنم  أبلغ ُب ٙبريف الكبلـ ﴾بعد مواضعو من﴿! فكاف قولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
يقتضي اإلخراج من  ﴾بعد﴿ألف لفظ  ا اللفظ من الكتاب كبٌدلوه بغّبهأخرجو 
كفيو من ا٤ببالغة ُب التشنيع ما ال ٱبفى، فالتحريف ىنا يكوف بتبديل  موضعو

بسوء التأكيل  فيكوف ﴾ٰبرفوف الكلم عن مواضعو﴿األلفاظ، كأما التحريف ُب قولو 
 كلذلك اإلسبلـ أمة على أخطر كىذا كٞبلو على غّب ا٤براد كإجرائو ُب غّب مورده

 معها كتوارثوا اإل٥بية الكتب ابألمس توارثوا الذين ا٤بلعونوف كىؤالء. ابللعنة أتبعوا
 كيتواثقوف كالتحريف ابلكتماف يتواصوف اليـو يزالوف ال القركف عرب كٙبريفها كتماهنا

رًجوف يزالوف كال عليو  اجملتمعات من الوحي آاثر كييزيلوف احملرفة النسخ للبشر ٱبي
ٌذركف إف أكتيتم ىذا فخذكه ﴿ ٥بم السماعْب ألتباعهم يقولوفك  عنهم ٰبيد من كٰبي

 كاف ك٤باكاإلشارة إٔب الكلم احملرؼ، كاألخذ ٗبعُب القبوؿ،  ﴾كإف ٓب تؤتوه فاحذركا
كمن يرد هللا فتنتو فلن ﴿ قولو عليو عطف فتنتهم، هللا أراد الذين فأكلئك3 التقدير

كىؤالء القـو سلكوا سبيل الفتنة ك١بٌوا فيها كىم كاقعوف فيها  ﴾ٛبلك لو من هللا شيئا
 للبشرية العقائد كصاغوافقد عاندكا هللا كرسلو كحرفوا كتب رهبم ككبلـ أنبيائهم 

سل بِب إسرائيل كم آتيناىم من آية بينة ﴿كما حكى تعأب  كبدلوا الدين تبديبلن 
كإ٭با أثبت لآلايت  ﴾نعمة هللا من بعد ما جاءتو فإف هللا شديد العقاب يبدؿكمن 

أهنا نعم ألهنا قصد هبا تنوير سبيل ا٥بداية ٥بم، كفيها دالئل على صدؽ الرسوؿ، 
مة ا٢بجة إقا -كهللا أعلم  - لسؤاؿقصود من االذين اتبعوه رسوخ إٲباف، كا٤ب كتزيد

 ذؿ سكوتفإهنم لو سئلوا لسكتوا  سؤاؿ التقرير للتقريععلى أىل الكتاب كىو 
كالتبديل على ىذا يؤٌكؿ بتبديل ا٤بقصود منها  ،ك٤با تفوىوا ببنت شفةكىواف 

كاستعما٥با ُب غّب ا٤براد منها مثل دخو٥بم القرية ُب الزمن األكؿ يزحفوف على 
كا٤براد3 ا٤بخالفة كالتبديل مصحوابن ابالستهزاء « حبة ُب شعرة»أستاىهم قائلْب3 



1196 
 

كالسخرية! ككاف موسى قد أرسل اثِب عشر رجبلن إٔب القرية فوقع عشرة منهم ُب 
شرؾ ا٢بكم كبدَّلوا ما أمركا بو من القوؿ كالفعل كعملوا جواسيس للجبارين كأشاعوا 

ا من دخوؿ اإلرجاؼ ُب بِب إسرائيل فكانوا السبب ُب شقاء أمة كاملة كحيرمو 
 بن يوشع مع التيو من خرجوا ٤باك  ،األرض ا٤بقدسة أربعْب سنة يتيهوف ُب األرض

 - القبلة لبى قً  ككاف - القرية ابب أيًمركا بدخوؿ ا٤بقدس بيت عليهم هللا كفتح نوف
 كاإلنقاذ من التيو الفتح من عليهم بو أنعم ما على هلل تعأب شكران  خضوعان  سجدان 

 فدخلوا ابلزحف السجود فبدلوا، غفرةيسألوا هللا ا٤ب أم حطة قولواكأيًمركا أف ي
 من بو أمركا ٤با ا٤بخالفة بو غرضهم مهمبلن  كبلمان  قالواك  أكراكهم على يزحفوف
 ُب حبة االستهزاء3 ذلك على عنهم كزادكا العقوبة كحط لبلستغفار ا٤بستلـز الكبلـ
 ألفان  سبعوف منهم ىلك حٌب ابلطاعوف هللا فعاقبهم كالفعل القوؿ ُب فخالفوا! شعرة

...كذلك اليـو حرٌفوا اإلسبلـ كبدلوه كٕبثوا عن أسباب الصد عن كاحدة ساعة ُب
ا٢بق كالتمسوا أكجو الشبهات البعيدة ٣بداع الناس كردىم عن دينهم كجادلوا ُب 

، يكوف ابلتأكيبلت الفاسدةُب القرآف آايت هللا كبدلوا كلمات هللا! كالتبديل 
طوىب »كما جاء ُب إ٪بيل مٌب اإلصحاح ا٣بامس3 ككذلك ُب الكتب السابقة  

كتكرر ذلك ُب األانجيل غّب مرة فبدلوىا « لصانعي السبلـ ألهنم أبناء هللا ييدعوف
كٓب يراعوا أصوؿ الداينة الٍب توجب أتكيلها، أال ترل أف ا٤بسلمْب ٤با جاءهتم أمثاؿ 

 «ا٣بلقي عياؿ هللا»بينوا دليلها؟ كما ُب ا٢بديث3 ىاتو العبارات أحسنوا أتكيلها كت
 ُب مبالغان ُب كصفهم زائدان  فقاؿ بو ا٢بكم كىو أثره ذكر التحريف،تعأب  ذكر ك٤با

 ألًفوا أهنم أم ﴾٠باعوف للكذب أكالوف للسحت﴿ شأهنم كتقبيحكتقريعهم  توبيخهم
 ٙبَبفو، كألسنتهم لو تتشٌوؼ فأ٠باعهم الكذب كصناعة العامة كخداع األابطيل قوؿ
 الٍب كا١بوارح األبعاض ىي ككذلك ا٢بكم، ُب الرشوة كأخذ الراب أكل ألفوا كما
 مدل عن يكشف (تشٌوؼ) معُب (٠بع) كتضمْب! حراـ من أصحاهبا بناىا

 كيتشٌوفوف عبلنية الكذب اختبلؽ عن ٯببنوف فهم! كجبنهم كخستهم لؤمهم
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 ،شأهنم ُب يفعل ٗباا٢باكم  تعأب هللا ٍب أعلم !كشركائهم أتباعهم من لسماعو
فإف جاؤكؾ فاحكم بينهم ﴿ ىمأمر  ُب إليو ا٣بّبة مفوضان  فقاؿ مكرىم، غوائل كحذره

 موافقوف أهنم كيزعموفيستخربكنك  العارؼ أيها جاءكؾ فإفأم  ﴾أك أعرض عنهم
 السببْب تعارض التخيّب ككجو أك اإلعراض عنهم فأنت ٨بّب بْب ا٢بكم بينهم للسنة

 من قصدىم بنقيض معاملتهم كسبب بينهم، ا٢بكم يقتضي العدؿ إقامة فسبب
فإف جاؤكؾ ، كإف شئت قلت3 عنهم اإلعراض يقتضي ٥بواىم ا٢بكم مصادفة ٧باكلة

 الذم الوجو على ابلقسط بينهم فاحكم ا٣بداعبثوب النفاؽ كرداء ا٤بداكرة ككجو 
 ﴾تعرض عنهم فلن يضرؾ شيئاكإف ﴿ كُب قولو عنهم، أعرض أك كتابو ُب هللا بينو

سلطاف على من اتركهم كأعرض عن  تطمْب للحاكم كفيو إشعار أبهنم ليس ٥بم
كغياب  الفردية الركح شيوع يعِب ال كاإلعراض أىوائهم كأحزاهبم كفرقهم كمناىجهم،

ئمة مواجهة األعلى اس الركح ا١بماعية خاصة بْب علماء األمة الذين ىم أقدر الن
 كإف﴿ بعد قولو كيؤيده أكٔب إٔب أنو إشارة اب٢بكم بينهم التخيّب ابتداء، ك ا٤بضلْب

 كالنخعي عطاء كعن ﴾ا٤بقسطْب ٰبب هللا إف ابلقسط بينهم فاحكم حكمت
 شاؤكا كإف حكموا شاؤكا فإف ا٤بسلمْب حكاـ إٔب ارتفعوا إذا أهنم3 كقتادة كالشعيب
أبهنم كتموا ما ُب التوراة كبٌْب ٥بم حقيقة ما جاء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد حكم رسوؿ هللا  .أعرضوا

فاتضح بطبلف ما كانوا ٰبكموف بو لعدـ موافقتو شرعهم كلعدـ موافقتو شرع  فيها
عن ُب صحيحو اإلسبلـ؛ فهو حيكم على اليهود أبهنم كتموا. ركل اإلماـ البخارم 

برجل منهم كامرأة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما3 أف اليهود جاؤكا إٔب النيب 
قالوا3 ٫بممهما كنضرهبما  «كيف تفعلوف ٗبن زٗب منكم؟»كقد زنيا فقاؿ ٥بم3 

فقالوا3 ال ٪بد فيها شيئان، فقاؿ ٥بم عبد هللا  «ال ٘بدكف ُب التوراة الرجم؟»فقاؿ3 
بلـ3 كذبتم فأتوا ابلتوراة فاتلوىا إف كنتم صادقْب، فوضع مدراسها الذم بن س

يدرسها منهم كفو على آية الرجم فطفق يقرأ ما دكف يده كما كراءىا كال يقرأ آية 
الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقاؿ3 ما ىذه؟ فلما رأكا ذلك قالوا3 ىي آية الرجم، 
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؟ ىل ُب تل أبيب فأمر هبما فرٝبا...كىذه النسخة الٍب  نطقت اب٢بق أين ىي اليـو
حٌد  كركما...أـ ُب الدرعية كنواحيها؟! ٍب إف ا٢بفاة العراة لو أقاموا حٌد الزٗب أك

 ك٤با ىيك عن ا٢بيشوة كالدٮباء منهم!اللواط ٤با ٪با ملك من ملوكهم من الرجم، ان
 يوعل عطف مبطل، أنك كيدعوف يكذبونك كىم ٰبكمونك فكيف3 التقدير كاف
يعِب  ﴾ككيف ٰبكمونك كعندىم التوراة فيها حكم هللا﴿ ٥بم موٖبان  منهم معجبان  قولو

 ،هللا كىذا ىو األصل العظيم يةمكى فيها األحكاـ التفصيلية الٍب تتفرع عن اإلقرار ٕبى 
! بكتابو كال بو يؤمنوف ال أهنم مع إايه ٙبكيمهم من تعجيبلل اآليةكاالستفهاـ ُب 

تمل أف يكوف االستفهاـ  ىم ال ٰبكمونك حقان، ك٧بل اإلنكار ىو  إنكارم أمكٰبي
أصل ما يدؿ عليو الفعل من كوف فاعلو جادان أم ال يكوف ٙبكيمهم صادقان بل ىو 

كىذا أكثر مبلءمة للسياؽ فإنو يبتغوف بو خداعك كخداع ا٤بؤمنْب  ٙبكيم صورم
 ﴾ٰبكمونك﴿كعليو فإف فعل  م!كٓب تؤمن قلوهب وا آمنا أبفواىهمالذين قال ا٤بنافقْب ُب

ٍب يتولوف من بعد ﴿قولو  يرشد إليوعُب الفعل دكف كقوعو كما مستعمل ُب التظاىر ٗب
أم ما آمنوا ابلتوراة كال ابلقرآف فجمعوا عدـ الرضى  ﴾ذلك كما أكلئك اب٤بؤمنْب

أقاموا لكلم، ك ٕبكم التوراة كٕبكمك، كىؤالء الفجرة نقضوا األصل كالفرع كحرفوا ا
الٍب قرركىا ٥با ككفق القيم الٍب ر٠بوىا ٍب قالوا3 ىذا من  ائدالشرع لكل أمة كفق العق

عند هللا...كما ٰبسم ىذه الفوضى كىذا االحتياؿ على الناس ابسم هللا إال أف 
يكوف ىناؾ مصدر كاحد ىو الكتاب ا٤بهيمن األمْب على كل كتاب قبلو ٱبرب عما 

و من العبث كالتغيّب فإف خالف ما فيو الذم يقولو أىل ذاؾ فيو من ا٢بق كيصون
الكتاب دؿ على ٙبريفهم كتبديلهم...كٙبريف الكلم ىو جوىر جبلتهم كىو حا٥بم 
طواؿ اترٱبهم مع أنبيائهم حٌب قدكمهم إٔب ا١بزيرة العربية، كال تزاؿ حا٥بم كذلك 

ية كالوقائع منذ بزكغ فجر الرسالة احملمدية تتلوف مع األحداث التارٱب
كا٤بعطيات...فكما أخفوا ابألمس حكم الرجم الثابت ُب التوراة نراىم اليـو أشد 
جرأة من األمس إذ حرفوا معا٘ب القرآف كأتوا على اإلسبلـ من القواعد، كما زًلنا 
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نراىم عقارب كحيات كثعالب تضمر ا٤بكر كا٣بيانة، كال تِب ٛبكر كتغدر إف أعوزهتم 
ائد كأقاموا ٥بم ا٤بص الفخاخل الظاىر اب٤بسلمْب، إذ نصبوا ٥بم القدرة على التنكي

أكلئك استحوذ عليهم الشيطاف فأنساىم ذكر هللا ﴿ كآتمركا مع كل عدك لئلسبلـ
 !كحدانية هللا عز كجلهم فأنساىم حزبو الذين استؤب علي أم ﴾حزب الشيطاف

ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم 
 الكافرون

عليها كعلى ا٢باكمْب كصف عز كجل التوراة أبف فيها حكم هللا استأنف ثناء  ٤بٌا
أم أدرجنا فيها ىدل ٤بن اسَبشد طريق  ﴾إان أنزلنا التوراة فيها ىدل كنور﴿ هبا فقاؿ

ٰبكم ﴿ ن استكشف األسرار كاقتبس األنوارا٥بداية، كنور يكشف طريق التوحيد ٤ب
ىادكا كالرابنيوف كاألحبار ٗبا استحفظوا من كتاب هبا النبيوف الذين أسلموا للذين 

كمن ٓب  وف كال تشَبكا آبايٌب ٜبنا قليبلهللا ككانوا عليو شهداء فبل ٚبشوا الناس كاخش
الطربم عن قتادة قاؿ3 ذكر لنا أف  ركل ﴾ٰبكم ٗبا أنزؿ هللا فأكلئك ىم الكافركف

٫بن ٫بكم على اليهود كعلى من »كاف يقوؿ ٤با أنزلت ىذه اآلية3   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنيب هللا 
 ﴾فاحكم بينهم ٗبا أنزؿ هللا﴿ قولو بعدهكىذا ما أٌكده  «سواىم من أىل األدايف

 اإلشارة ﴾الذين أسلموا﴿كا٤بقصود من الوصف بقولو  ﴾كأف احكم بينهم ٗبا أنزؿ هللا﴿
 السبلـ عليهم األنبياء كأف ٝبيعان  األنبياء دين كاف إذ كفضلو اإلسبلـ شرؼ إٔب

كهللا  لتكاليفو كاالنقياد وأحكام كإظهار هللا تعأب توحيد كتقرير ابإلسبلـ بعثوا
 للذين﴿ العبارة ُب كالبلـ اإلسبلـ، من بيعداء ىادكا الذين أبف تعريض وكفي ،أعلم
 ا٢بكم ُب األصل أبف لئليذاف ْبا٤بتعاطفى  بْب العبارة ككقوع لبلختصاص، ﴾ىادكا

 كما علمهم ككرثة ٥بم كنواب خلفاء كاألحبار الرابنيوف كإ٭با النبيوف، ىم ابلتوراة
 إجراء ُب ابستخبلفهم مشعر كىو ﴾هللا كتاب من استحفظوا ٗبا﴿ قولو عنو ينبئ

 كال مبدؿ غّب بو متصبلن  للحق مبلبسان  حكمان  أم للمبلبسة كالباء التوراة، أحكاـ
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 ا٢بفظ طلب ىو الذم االستحفاظ كاستعّب ا٥بول، ألجل أتكيبلن  مؤٌكؿ كال ٧برؼ
 أم ﴾شهداء عليو ككانوا﴿ عليو ىو ما على لؤلمة كالتبليغ الفهم إبجادة األمر ٤بعُب
 ا٢بفظ هللا فوكل الوجوه، من بوجو التبديل ٞباه حوؿ ٰبـو أف من ٰبمونو رقباء
 كحرٌاسان  هللا كتاب على حفىظىة كاألحبار الرابنيوف فكاف القرآف، ٕبفظ كتعٌهد إليهم

 العمل كحىق فهًمو حىق على الناس كٰبملوف التأكيل كسوء كالتحريف التبديل من لو
ٗبا ﴿ا٤بتفٌرعة عن مضموف قولو  ﴾فبل ٚبشوا الناس كاخشوف﴿ ٔبملة عٌقبو كلذلك بو،

ا٤بباالة ابلرؤساء ألف ٛباـ االستحفاظ يظهر ُب عدـ  ﴾استحفظوا من كتاب هللا
 ىم كالرابنيوفكما يظهر ُب قصر االعتداد على رضا هللا سبحانو،   ،سخطوارضوا أـ 

أم ال  ﴾كال تشَبكا آبايٌب ٜبنا قليبل﴿كقولو  الشريعة، أىل ىم كاألحبار ا٢بقيقة، أىل
ىو قليل كلو  تستبدلوا نفيسان ٖبسيس، إذ أف الثمن الذم تباع بو إضاعة اآلايت 

...ك٤با أظهركا الباطل كانتحلوا لو سبيبلن من الرأم استصغاران كاف رائسة كسيلطة
كمن ٓب ٰبكم ٗبا ﴿٢بكمة الشرع كتعززان ابألمر فحكموا بو، قاؿ ٥بم ا٤بنتقم ا١ببار 

نزلت ُب بِب إسرائيل كليس ُب أىل اإلسبلـ  كاآلية ﴾أنزؿ هللا فأكلئك ىم الكافركف
كما   ا الوحدانيةكحرَّفو  ا٢بكميةبياف كفرىم إذ أخفوا  منها شيء، كا٤بقصود منها

؛ فوصفهم هللا أبهنم كافركف ٗبا كتموا كهللا أعلم أخفوا ابألمس حكم الرجم كبٌدلوه
نقضهم ٤بيثاؽ هللا النظم كحرفوا من ا٤بيثاؽ الذم أخذه هللا عليهم، كقد كشف 

فإف غرضهم اليـو من  تهملتنبيو على قبح طريقكٙبريفهم للكلم، كالغرض من اآلية ا
 تباع العواـ كىذا عمل الشياطْب!اٌدعاء اإلسبلـ كٙبكيم الشرع؛ ٨بادعة الناس كاست

ال يظهركف الكفر عبلنية كال يتنكركف للدين ٝبلة، إ٭با يلجؤكف إٔب نفس طريق 
! كيزعموف أف ما يشرعونو للناس من أصل ياطْب...يقولوف3 ٫بن نطبق الشرعالش

...ٍب ٯبيء السذج كأمكر األساليب الشيطانيةا من أخبث الكيد كىذ !دينىذا ال
فيفرغوف جهدىم ُب تربير ىذه األكضاع  العلماء كمعارؼ العلم لبوس فاهتم ٩بن

ا٤بزكرة ا٤بغتصبة أللوىية هللا كسلطانو اب١بملة، كهبذه الغّبة الغبية يسبغوف على ىذه 
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دة ضمنية خطّبة أبهنا تقـو األكضاع ا١باىلية طابع اإلسبلـ، كيشهدكف ٥با شها
األكضاع على أصل من الدين، كيؤدم ىؤالء ا٤بتحمسوف دكرىم لتثبيت ىذه 

أف إقامة ا٢بدكد فرع من أصل توحيد هللا ُب ا٢بكم كالسيادة  مكقد فاهت كتطهّبىا
كالسلطاف فمن نقض األصل فقد أحبط الفرع. إف ا٤بعركة ا٢بقيقية الٍب خاضها 

ليقرر اإلسبلـ ٓب تكن ىي ا٤بعركة مع إقامة ا٢بدكد...فهذه معركة فرعية  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
تبع لؤلساس األكرب كفرعه عنو كعرضه لو! لقد كانت ا٤بعركة األكٔب الٍب خاضها ىي 
معركة ا٢باكمية ٤بن تكوف؟ لذلك خاضها كىو ُب مكة...خاضها كىو ينشئ 

خت ا٢باكمية ُب نفوس اإلسبلـ...كٓب يتعرض للمسائل الفرعية...فلما ترسَّ 
أصحابو ُب مكة، ٛبٌكنوا من مزاكلتها الواقعية ُب ا٤بدينة كخضع ٥بم بنو إسرائيل ُب 
ميثاؽ الصحيفة الشهّبة ٍب نقضوا ا٤بيثاؽ! أخرج اإلماـ النسائي عن ابن عباس 
رضي هللا عنهما قاؿ3 كانت ملوؾه بعد عيسى ابن مرٙب عليو الصبلة كالسبلـ بدَّلوا 

٪بد شتمان أشد كاإل٪بيل، ككاف فيهم مؤمنوف يقرؤكف التوراة، فقيل ٤بلوكهم3 ما التوراة 
كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ هللا فأكلئك ىم ﴿ىؤالء، إهنم يقرؤكف  من شتم يشتموانٌ 

كىؤالء اآلايت مع ما يعيبوانَّ بو ُب أعمالنا ُب قراءهتم، فادعهم فليقرؤكا  ﴾الكافركف
فدعاىم فجمعهم كعرض عليهم القتل أك يَبكوا قراءة كما نقرأ كليؤمنوا كما آمنا، 

التوراة كاإل٪بيل إال ما بدَّلوا منها، فقالوا3 ما تريدكف إٔب ذلك دعوان، فقالت طائفة 
منهم3 ابنوا لنا أسطوانة ٍب ارفعوان إليها ٍب اعطوان شيئان نرفع بو طعامنا كشرابنا فبل 

األرض كهنيم كنشرب كما يشرب  نرد عليكم، كقالت طائفة منهم3 دعوان نسيح ُب
الوحش فإف قدرًب علينا ُب أرضكم فاقتلوان، كقالت طائفة منهم3 ابنوا لنا دكران ُب 
الفياُب ك٫بتفر اآلابر ك٫بَبث البقوؿ فبل نرد كال ٭بر  بكم، كليس أحد من القبائل إال 

ما كتبناىا كرىبانية ابتدعوىا ﴿كلو ٞبيم فيهم، قاؿ3 ففعلوا ذلك فأنزؿ هللا تعأب 
كاآلخركف قالوا3 نتعبد كما  ﴾عليهم إال ابتغاء رضواف هللا فما رعوىا حق رعايتها

ال علم تعبد فبلف كنسيح كما ساح فبلف كنتخذ دكران كما اٚبذ فبلف على شركهم 
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 عن ا٤بعرض ترىيب ُب اآلايت ختاـ كاف ك٤باا٢بديث. ...٥بم إبٲباف الذين اقتدكا بو
ٍب إف كثّبا منهم بعد ذلك ﴿ احملاربة سياؽ أكؿ ُب لقولو مطابقان  هللا أنزؿ ٗبا ا٢بكم

 الزان ُب بدلوا كما القتل ُب بدلوا أهنم مبينان  القتل إٔب رجع ﴾ُب األرض ٤بسرفوف
ككتبنا عليهم فيها أف النفس ابلنفس كالعْب ابلعْب كاألنف ابألنف كاألذف ﴿ فقاؿ

ك٤با أظهركا  ﴾بو فهو كفارة لوابألذف كالسن ابلسن كا١بركح قصاص فمن تصدؽ 
الباطل كىيؤكا لو سبيبلن شرعيان أدخلتو غلىبتهم كشوكتهم ُب ا٢بكم، قاؿ ا٢بق تعأب 

 ٤با انقضة اآلايت ىذه كانت ك٤با ﴾كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ هللا فأكلئك ىم الظا٤بوف﴿
 التوراة تصديق من السبلـ عليو عيسى بو أتى ما بذكر أتبعها التوحيد، من ادَّعوا
كقفينا على آاثرىم بعيسى ابن مرٙب ﴿ الدين عماد ىو الذم التوحيد اطراد مؤكدان 

مصدقا ٤با بْب يديو من التوراة كآتيناه اإل٪بيل فيو ىدل كنور كمصدقا ٤با بْب يديو 
كا٤براد أف عيسى كاإل٪بيل يصدقاف األمور  ﴾من التوراة كىدل كموعظة للمتقْب

مصدقا ﴿، فبل تكرار بْب قولو كهللا أعلم التوحيد ُب التوراةالغيبية الٍب اشتملت على 
الختبلؼ  ﴾كمصدقا ٤با بْب يديو من التوراة﴿كبْب قولو  ﴾٤با بْب يديو من التوراة

صاحب ا٢باؿ؛ فتصديق عيسى التوراةى أمره إبحيائها؛ كتصديق اإل٪بيل التوراة 
ه الكتب الٍب أنز٥با هللا اشتمالو على مضموهنا من الدعوة إٔب حقيقة التوحيد، كىذ
ك٤با احتالوا ُب ا٢بكم . يصدؽ بعضها بعضان كيهيمن عليها ٝبيعان القرآف الكرٙب

كليحكم أىل ﴿ فجعلوا لو كجهان ُب الظاىر كأبطنوا الباطل قاؿ ٥بم ا٢بكم العدؿ
 كالفاسقوف ﴾اإل٪بيل ٗبا أنزؿ هللا فيو كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ هللا فأكلئك ىم الفاسقوف

كا٤براد من اآلية ، كالطغياف الضبلؿ ٕبر ُب الواقعوف اإلٲباف ربقة عن ا٣بارجوف ىم
 . كهللا أعلم زجرىم عن ٙبريف ما ُب اإل٪بيل مثل ما فعلوه ُب التوراة

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3 21جاء ُب ا٤بادة 
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يتعهد كل عضو من أعضاء األمم ا٤بتحدة أف ينزؿ على حكم ٧بكمة -5
 العدؿ الدكلية ُب أية قضية يكوف طرفان فيها. 

إذا امتنع أحد ا٤بتقاضيْب ُب قضية ما عن القياـ ٗبا يفرضو عليو حكم -9
تصدره احملكمة فللطرؼ اآلخر أف يلجأ إٔب ٦بلس األمن ك٥بذا اجمللس إذا رأل 

دـ توصياتو أك يصدر قراران ابلتدابّب الٍب ٯبب اٚباذىا لتنفيذ ضركرة لذلك أف يق
 ىذا ا٢بكم.

ا شيء، إ٭با ىي ُب الكفار كم كىذه اآلايت الثبلث ليس ُب أىل اإلسبلـ منها
في صحيح اإلماـ مسلم من حديث ثبت ابلنصوص الصرٰبة كاألخبار الصحيحة ف

 «.ُب الكفار كلها»الرباء بن عازب قاؿ3 

 نكم شرعة ومنهاجالكل جعلنا م

بينت اآلايت ا٤بتقدمة أصل اإلسبلـ كقاعدتو كأساس دعوة التوراة كاإل٪بيل آبت  ٤بٌا
كأنزلنا إليك الكتاب اب٢بق مصدقا ٤با بْب يديو ﴿منها إٔب ا٤بقصود كىو إنزاؿ القرآف 

من الكتاب كمهيمنا عليو فاحكم بينهم ٗبا أنزؿ هللا كال تتبع أىواءىم عما جاءؾ 
كا٣بطاب لرسوؿ هللا خطاب ألمتو كإ٭با  ﴾ق لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجامن ا٢ب

و ا٣بطاب إليو  ربزخ الوسط  ا٣بلق كالألنو موضع ا٣بطاب من ا٢بق إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكيجًٌ
مقصود منو شدة التحذير من   ﴾كال تتبع أىواءىم﴿. كقولو ا٢بقك  لقا٣ب الفارؽ بْب

كالنهي على ىذا النحو لو كٓب تؤمن قلوهبم، أبفواىهم  الذين قالوا آمنا كيد كخداع
لكل جعلنا ﴿منهاجهم كالدخوؿ ُب شرعتهم، كقولو  ا٤بقاربة ُب  ا٢بذر منإٰباؤه ُب

كاتباعكم  كمكمأم ألزموىم ابالنقياد ٢ب كالتعليل للنهي  ﴾منكم شرعة كمنهاجا
 التشبيو على ةشرع الدين ك٠بي الكثّب ا٤باء3 كالشرعة ،كالدخوؿ ٙبت سلطانكم

 إشارة كا٤بنهاج ،كثّبان  كأحوالو اب٤باء تشبو كالعرب كطهارهتا النفوس شفاء فيو ألف
 ا٣بطة  ىو ا٤بنهاج كإف شئت قلت3، معرفة الدين إٔب يوصل الذم الدليل إٔب
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 فهمو ُبالشخص  منها ينطلق الٍب كا٤بنطلقات كاألسس القواعد ُب ا٤بتمثلة ا٤برسومة 
كإنشاء أمة راشدة يبدأ ...ة ما ككالئو ٥با كانتمائو إليهإبكم ارتباطو أبمَّ  ينللد
ة ُب القرآف ىي كإف أخطر قضية بيننا كبْب األمة ا٤بلعونكا٤بباينة التامة، ة باعد٤باب

كتزكيره كٙبريف كتب كفتاكل منسوبة إٔب بعض علماء القرف الثامن  طعنها ُب ديننا
ابن عبد الوىاب أبهنم سادات ا٤بتأخرين كقادهتم! فاندفعت الذين كصفهم ا٥بجرم 

األمة كراءىم ببل تثبت كال ركية كتسرعت إٔب تلقي ىذه الكتب دكف سند صحيح 
القضية الٍب ك  ييعرؼ كدكف تبصر ُب صحة نسبتها من النقل أك إعماؿ للعقل!

بْب  ارقةفقضية ا٤ب !قضااي آايت القرآفىي أخطر كأكرب الكرٲبة تعا١بها اآلية 
أفتك  ين التاريخ كىأخطر ما تعانيو أمة اإلسبلـ ُب ىذه ا٢بقبة م يى...ك األمتْب

لتسلط عليو إال بعد تقرير األسلحة الٍب ٰباربو هبا أعداؤه الذين ٓب يستطيعوا ا
حٌب  فبل تقارب كال إدىاف !تثبيت الفتة اإلسبلـ على أشخاصهمك  عقائدىم

كقد  ﴾غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب﴿تتحقق الغّبية ا٤بذكورة ُب خاٛبة أـ القرآف 
ية كٛبهيدان ٥بإٛبامان لَبتيب نزكؿ الكتب اإل ﴾كأنزلنا إليك الكتاب اب٢بق﴿كقع قولو 

فجاءت اآلايت كلها منتظمة متناسقة على أبدع  ﴾فاحكم بينهم ٗبا أنزؿ هللا﴿لقولو 
كجو. كمن ٍب فإف على األمة ا٤بسلمة أف تكوف حاكمة على أىل الكتاب غّب 

كغّب متأثرة كذلك اب٫برافهم كغّب  دنسوا قبلتهامتأثرة ٗبودهتم أك شنآهنم بعد أف 
 متبعة ألىوائهم كأغراضهم الفاسدة فبل تنحرؼ قيد شعرة عن منهاجها كشرعتها

ٍب جعلناؾ على شريعة من األمر فاتبعها كال تتبع أىواء ﴿السَبضاء أحد منهم 
 زكج حفصة أف الزىرم عنركل اإلماـ عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف  ﴾الذين ال يعلموف

 تقرأ فجعلت كتف ُب يوسف قصص من بكتاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب جاءت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب
 كأان يوسف أاتكم لو بيده نفسي كالذم»3 فقاؿ كجهو يتلوف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كالنيب عليو
كىذه ىي تكاليف الوصاية كالقوامة كا٢بكم كما  «لضللتم كتركتمو٘ب فاتبعتموه فيكم

ككذلك جعلناكم أمة كسطا لتكونوا شهداء على الناس ﴿جاء ُب التنزيل العزيز 
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ىو اجتباكم كما جعل عليكم ُب الدين ﴿كقاؿ تعأب  ﴾كيكوف الرسوؿ عليكم شهيدا
من حرج ملة أبيكم إبراىيم ىو ٠باكم ا٤بسلمْب من قبل كُب ىذا ليكوف الرسوؿ 

كملة إبراىيم ىي ا٢بنيفية السا٤بة من  ﴾شهيدا عليكم كتكونوا شهداء على الناس
، كُب قولو ة أىل الكتابانبا٢بج هبذه اآلية إٲباء إٔب ٦ب الشرؾ، كُب تذييل سورة

كخزه لقلوب أىل الكتاب الذين شدد هللا  ﴾كما جعل عليكم ُب الدين من حرج﴿
 كانت السبلـ عليو موسى شريعة فإف ،لوضوحو بيانو إٔب ٰبتاج ال ٩با كىذاعليهم، 

 كذكات الشحـو عليهم كحرمت التوبة ُب نفوسهم بقتل مركاأي  كقهر، جبلؿ شريعة
 ما العقوابت ُب ٥بم كعجل الغنائم عليهم كحرمت الطيبات من كغّبىا الظفر

 مظهر فكاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا كأما .ما ٓب ٰبملو غّبىم كاألغبلؿ اآلصار من كٞبلوا عجل،
كما جاء ُب   -كقد كقف ُب حجة الوداع ٗبُب للناس يسألونو الرأفة كالرٞبة 

كقاؿ  «كال حرجافعل »فما سيئل عن شيء قدـ كال أخر إال قاؿ3  -الصحيحْب 
 ك٤با «ٓب أبعث ابليهودية كال ابلنصرانية كلكِب بعثت اب٢بنيفية السمحة إ٘ب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 على الكتاب إنزاؿ من قبلو عما مسببان  لكونو مضى فيما اب٢بكم األمر كاف

 ليكوف آخر لشيء ال لذاتو بذلك مصرحان  سبحانو بو األمر أعاد ،ا٤بذكورة األحواؿ
 على ألنو كأخرل بو، أمر هللا ألف مرة3 مرتْب بو ابألمر التأكيد غاية مؤكدان  بو األمر
 فيما أىل الكتاب من ك٧بذران  شأنو بعظيم كتنويهان  لو أتكيدان  فقاؿ ا٢بكمة كفق

 أىواءىم تتبع كال هللا أنزؿ ٗبا بينهم احكم كأف﴿ عنو للصد شبوال من يلقونو
 أف هللا يريد أ٭با فاعلم تولوا فإف إليك هللا أنزؿ ما بعض عن يفتنوؾ أف كاحذرىم
 اب٢بكم األمر إليك كأنزلنا أم ﴾لفاسقوف الناس من كثّبا كإف ذنوهبم ببعض يصيبهم
 ما بو هللا فعل اتٌباعهم تعمد نمى  فإف أىواءىم تتبع كال هللا أنزؿ ٗبا بينهم فاحكم

 لساف على لعنهم ما بعد مرٙب ابن كعيسى داكد لساف على لعنهم حيث هبم فعل
 رسولو إٔب الكتاب أنزؿ أنو تعأب هللا ذكر ٤باقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3 ! موسى
 على فدؿ ﴾فاحكم بينهم﴿ فقاؿ الفاء بواسطة بو أنزؿ ٗبا اب٢بكم األمر عليو رتب
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 أيمر الكتاب أف على يدؿ ما عليو كعطف ،تنزيلو آاثر من ىو فيو ٗبا ا٢بكم أف
 ﴾هللا أنزؿ ٗبا بينهم احكم كأف﴿ قولو ُب التفسّبية( أف) عليو دلت ٗبا فيو ٗبا اب٢بكم
 إليك كأنزلنا3 التقدير فصار كبداعتو، األسلوب تفنن مع مرتْب بذكره الغرض فتأكد

 عطف حسن ك٩با بو بينهم فاحكم هللا أنزؿ ٗبا بينهم احكم أف اب٢بق الكتاب
 كتضمْب. اىػ. تفسّبه كبْب ا٤بفسر الفعل بْب الفاصل الكبلـ طوؿ ىنا التفسّب

رفوؾ" معُب حرفو بغّب كا٤بتعدم ﴾يفتنوؾ﴿  من كىو - كاال٫براؼ للسياؽ، أدٗب" ٰبى
 الرىيب التحذير جاء كلذلك كبّب ا٫براؼ إٔب ينتهي يسّب جزء ُب - الفتنة صور

 بعض عن يفتنوؾ أف كاحذرىم﴿ األتباع لقبوؿ أدعى ذلك ليكوف الرسوؿ ٖبطاب
 كأف كاحذر فتنتهم مداىنتهم كمداراهتمك  ٨بادعتهمأم احذر  ﴾إليك هللا أنزؿ ما
 عباس ابن قاؿ !ا٢بق بصورة الباطل بتصوير عن بعض ما أنزؿ هللا إليك فوؾٰبىٍر 

 إٔب ا٢بق من صرؼ من كل فإف أىوائهم إٔب يردكؾ بو يريد3 رضي هللا عنهما
 ٛبيل الٍب كبلمهم ُب ىاىنا كالفتنة ﴾كإف كادكا ليفتنوؾ﴿ قولو كمنو فًب، فقد الباطل

 قولو كمعُب «احمليا فتنة من بك أعوذ»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كافك  الباطل ُب كتلقي ا٢بق عن
 أم ﴾فاعلم﴿ كتولوا أىواءىم تتٌبع كٓب هللا أنزؿ ٗبا بينهم حكمت فإف أم ﴾تولوا فإف﴿

 ا٣ببلص من أعظم نصر كأم ،عليهم كالعذاب الشقاء كنزكؿ انتصارؾ أمارة فتلك
 األمم على سيادة ذات نفسها أمر مالكة األمة مصّب إٔب لؤلمة اإلسرائيلية كالتبع
 خيرب أىلهنع هللا يضر  عمر كإجبلءقريظة  بِب بقصةأ٪بز هللا الوعد األكؿ  كقد كلها؟
تتبّب ميلكهم كتطهّب كعد اآلخرة إبساءة كجوىهم ك حاف ك  ،ككادم القرل كفدؾ

 ىذا ألف كلها دكف الذنوب ببعض إصابتهم تعأب كخصص، من رجسهمالقبلة 
 .اآلخرة ُب ابلكل يعذبوف كإ٭با الدنيا ُب ىو إ٭با الوعيد
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أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل 
 حكما لقوم يوقنون؟

الفاء تفريع على مضموف اآلايت ا٤بتقدمة استفهامان عن مرادىم من ذلك اإلعراض 
كاالستفهاـ إنكارم ألهنم قػىٌرركا حكم ا١باىلية ُب ميثاقهم! كيقف عن حكم هللا، 

ا٤بسلم أماـ ىذه اآلايت فيعجب كيف ساغ للحفاة العراة أف يدَّعوا اإلسبلـ بعد 
ىذا الشرؾ الصريح الواضح! ككيف ييسموف أنفسهم مسلمْب كقد خلعوا ربقة 

ار هلل اب٢بكم! إف معُب اإلسبلـ من رقاهبم؟ كما خلعوا شرع هللا كلو كرفضوا اإلقر 
ا١باىلية يتحدد هبذا النص، فا١باىلية رفض حكم هللا، كالذم ال يبتغي حكم هللا 
يبتغي حكم ا١باىلية كالذم يرفض شرع هللا يقبل شرع ا١باىلية كيعيش ُب ا١باىلية! 
إف ىذه القضية ٯبب أف تكوف كاضحة كحا٠بة ُب ضمّب ا٤بسلم كأال يَبدد ُب 

ع ا٢بفاة العراة! كما ٓب ٰبسم ا٤بسلم ىذه القضية فلن يستقيم لو تطبيقها على كاق
ميزاف كلن يتضح لو منهج كلن يفرؽ بْب ا٢بق كالباطل كلن ٱبطو خطوة كاحدة ُب 
الطريق الصحيح، كإذا جاز أف تبقى ىذه القضية غامضة أك مائعة ُب نفوس 

ىم ييدركوف ٛبامان أف الدٮباء فبل ٯبوز أف تبقى غامضة أك مائعة ُب نفوس العلماء ك 
بتاء  ﴾تبغوف﴿جاىلية ا٢بفاة العراة أشد خطران من جاىلية أيب جهل...كقيرًئ 

 حفاة العراة على طريقة االلتفات.ا٣بطاب على أنو خطاب لل

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم 

 ي القوم الظالمينفإنه منهم إن اهلل ال يهد

اعلم أيها الشاىد أنو تعأب هنى ُب اآلايت ا٤بتقدمة عن اتٌباع أىواء أىل الكتاب 
ى كساؽ الكبلـ ُب تقريره ٍب ذكر ىاىنا النهي العاـ عن مواالهتم، كدلت اآلية عل

اي أيها الذين آمنوا ال ﴿كىذا متأكد بعمـو قولو تعأب  أنو ال ٯبوز مواالة أعداء هللا



1118 
 

كالسبب فيو أف أعز األشياء كأعظمها عند ٝبيع  ﴾تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء
ا٣بلق ىو الدين الذم بو يتقرب إٔب هللا تعأب، كإذا كاف كذلك كانت العداكة 

كبذلك امتنع طلب الوالية ُب ا٤بوضع الذم  ٢باصلة بسببو أعظم أنواع العداكةا
بِب إسرائيل من أىل الكتاب  ُب ةاآليك يكوف أعظم موجبات العداكة حاصبلن فيو. 

  اليهود كالنصارل
ي
 ألف «قران الشيطاف»بػ اآلاثر ا٤بتواترة الصحاحُب  عربَّ عنهماا٤ب

سباؽ النظم  يقتضيو كما فإهنم ىم ا٤بقصودكف ابألصالةفيهم  ابألصالة  سيق الكبلـ
 .الدين ُب التبعية ٕبكم شركاؤىم معهم كيدخل كاألخبار اآلايت صرائحك  كسياقو

كا١بملة مستأنفة  اليهود كالنصارل الطائفتْب يعود على م"بعضه"و كالضمّب ُب قول
متفقوف على كلمة  مأم أهن تعليبلن للنهي قبلها كأتكيدان إلٯباب اجتناب ا٤بنهي عنو

 مضادتكم على الكل إٝباع ضركرتو كمن كاحدة ُب كل ما أيتوف كما يذركف
 كبينهم بينكم يتصور فكيف الغوائل كيبغونكم السوء يسومونكم ٕبيث كمضارتكم

كُب اآلية تغليظ من  .النصرة ُب أم ﴾بعض أكلياء بعضهم﴿ معُب إف3 كقيل ؟مواالة
كما جاء ُب السنن من   انبة ا٤بخالف ُب الدين كاعتزالواّللَّ كتشديد ُب كجوب ٦ب

كمنو قوؿ عمر رضى اّللَّ  «انراٮباال تراءل »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحديث جرير أف رسوؿ اّللَّ 
، كال تدنوىم  ، كال أتمنوىم إذ خٌوهنم اّللَّ عنو ألىب موسى3 ال تكرموىم إذ أىاهنم اّللَّ

. األكؿ3 أف يىعلم حا٥بم  ككوف ا٤برء مواليان ٥بم يتضمن ثبلثة أصناؼ، إذ أقصاىم اّللَّ
ُب الكفر، كالثا٘ب3 كيكوف راضيان بكفرىم كيتوالىم ألجلو كمن فعل ذلك فهو منهم 

أف ٯبهل حا٥بم كيتوالىم ابالنتظاـ ُب نظامهم كاالغَبار بدعوهتم كمن فعل ذلك 
م كمن فهو منهم ُب ا٤بذمة الواقعة عليهم كعليو، كالثالث3 أف يركن إليهم كيناصرى

اٌدة هللا هو منهم ُب الردةفعل ذلك ف  كالردة كرسولو ألف ا٤بواالة هبذا ا٤بعُب ٘برٌه إٔب ٧بي
 االهتم كبْب االرتداد عن اإلسبلـبْب مو  إذ ربط كما يقتضيو نظاـ الكبلـ  دينوعن 

 يهوداين   يكوف  أف  أحدكم  ليتق 3 قاؿهنع هللا يضر  حذيفة عن ٞبيد بن عبد أخرج، كهللا أعلم
كقاؿ اإلماـ . ﴾منهم فإنو منكم يتو٥بم كمن﴿ كتبل يشعر ال كىو نصرانيان  أك
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 ال 3ٰبتمل 3كجوىان  "أكلياء كالنصارل اليهود تتخذكا التعأب "قولو  ٰبتملا٤باتريدم3 
، أكلياءىم صرًب بدينهم دنتم إذا فإنكم بدينهم تدينوا ال أم الدين ُب أكلياء تتخذكا
 النصر ُب أكلياء اٚبذكىم إذا ألهنم كا٤بعونة النصر ُب أكلياء تتخذكىم ال3 كٰبتمل
 كفركا فقد كأعانوىم ا٤بسلمْب على الكفار نصركا إذا ألهنم أمثا٥بم صاركا كا٤بعونة

 أف هناىم اآلية، "دكنكم من بطانة تتخذكا ال آمنوا الذين أيها اي" تعأب كقولو كىو
 ال" كالثالث، أعلم كهللا األكؿ ذلك فعلى كخفياهتم سرىم موضع أكلئك يتخذكا
 من البد ذلك فعلوا إذا فإهنم كالدنيا ا٤بكسب ُب "أكلياء كالنصارل اليهود تتخذكا

 فهذا شهادهتم كٯبرح يفسقهم ٩با فذلك شيء ُب رأيهم عن كيصدركاإليهم  ٲبيلوا أف
 هنى. كقاؿ اإلماـ ابن عطية3 أعلم كهللا ذكران الٍب الثبلثة الوجوه ىذه ٰبتمل النهي

 كا٣بلطة النصرة ُب أكلياء كالنصارل اليهود اٚباذ عن اآلية هبذه ا٤بؤمنْب تعأب هللا
 ىذين ٨بالطة أكثر من ككل ابؽ اآلية ىذه كمكحي  كا٤بعاضدة االمتزاج إٔب ا٤بؤدية

ك٤با ". اىػ. منهم فإنو" تعأب قولو تضمنو الذم ا٤بقت ىذا من حظو فلو الصنفْب
إف هللا ال ﴿ بقولو ٤بتوليهم ترىيبان  ذلك علل هنى سبحانو عن مواالهتم كزجر عنها،

 كإ٭با كمتوليهم كالنصارل اليهود مشل الظا٤بْب القـو كعمـو ﴾يهدم القـو الظا٤بْب
 للنفس تعريض أنو ٤با ظلم توليهم أف على تنبيهان  ضمّبىم موضع ا٤بظهر كضع

 أظهر كلكنو يهديهم ال3 األصل كافموضعو ك  غّب ُب للشيء ككضع ا٣بالد للعذاب
الضبللة  ُب فيقعوف كشأهنم ٱبليهم أنو كا٤بعُب ابلوصف للحكم كتعليقان  تعميمان 

 بكدكرات ا٤بكدر من الصحيح ا٣بالص ٛبييز مواالهتم على فرَّع ٍب .ةكالرد الكفرك 
 ىنا كا٤برض ﴾فَبل الذين ُب قلوهبم مرض يسارعوف فيهم﴿ سبحانو فقاؿ النفاؽ
 حالة لبياف تفريعكالكبلـ ، لئلٲباف مفسد ألنو مرض عليو أطلقك  النفاؽ على أطلق

 ابن قاؿ حْب ابلبارحة الليلة أشبو كما كالنصارل، اليهود مواالة ُب األمة منافقي
يقولوف ﴿ قينقاع بِب يعِب موإبٌ  كالية من أبرأ ال الدكائر أخاؼ رجل إٗب3 سلوؿ

كالدائرة ا٤بخشٌية ىي خشية ذىاب مصا٢بهم كنزكؿ الشدة  ﴾٬بشى أف تصيبنا دائرة
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أيٌب ابلفتح أك أمر من فعسى هللا أف ﴿ تذييلو ُب قولوكالضائقة هبم، كىذا يؤيده 
 ا٤بسارعة علىيندموف  أم ﴾عنده فيصبحوا على ما أسٌركا ُب أنفسهم اندمْب

 على للمؤمنْب الفتح ٯبيء حْب كذلك كالنصارل، اليهود كالء ُب كاالجتهاد
 فيصبح ببلدىم عن كٯبليهم إسرائيل بِب شأفة يقطع هللا عند من أمر أك أعدائهم

 نصر ُب يشكوف كانوا أهنم كذلك أنفسهم، بو حدثوا ما على اندمْب تولوىم الذين
 األمة ٤بنافقي ا٤بؤمنْب قوؿ حكاية إٔب الكبلـ انتقل ٍب. الكافرين كىزٲبة ا٤بؤمنْب

كيقوؿ الذين آمنوا أىؤالء ﴿ كالنصارل اليهود من النفاؽ قادة موالة ُب سارعوا الذم
 العجب ك٧بل! للتعجب كاالستفهاـ ﴾الذين أقسموا ابهلل جهد أٲباهنم إهنم ٤بعكم

 ا٤بؤمنْب أف على التعجب ىذا دؿ كقد! معهم أهنم كالنصارل اليهود قىسم ىو
وف  الذين كالنصارل اليهود نفاؽ عندىم ٙبقق إذ كالنصارل اليهود كأب من يوٖبًٌ
 ظاىران  اإلسبلـ ألىل كيربزكف إبطاانن  قلوهبم سويداكات ُب الكفر  يبطنوف  كانوا

 أف أبيو عن بريدة بن هللا عبد عنركل النسائي كغّبه  !ا٤بخلصْبا٤بؤمنْب  كظاىر
 أسخطتم فقد سيدكم يك إف سيدان فإنو للمنافق تقولوا ال»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا نيب

 العلم أكتوا الذين مقوؿ ٝبلة من ﴾حبطت أعما٥بم فأصبحوا خاسرين﴿ كقولو «ربكم
، ٱبفى ال ما كالنصارل ابليهود كاالستهزاء للمخاطبْب التقريع من كفيو كاإلٲباف

أعلى هللا منارىم،  خطرىم، كل كقت قليل عددىم، كبّب عند هللا  كأىل ا٢بقيقة ُب
 كأخرب مواالة اليهود كالنصارل عن تعأب هنىكبعد أف  .كأسطع ُب ملكوتو أنوارىم

الذين آمنوا من يرتد منكم عن  اي أيها﴿ سبق ما لنتيجة مظهران قاؿ  ؛منهم فاعلها أف
 مستدعية مواالهتم أفىنا بٌْب كقد ؿ النداء توكيد كتقرير للنداء األك كىذا  ﴾ودين

 على أذلة كٰببونو ٰببهم بقـو هللا أيٌب فسوؼ﴿ سبحانو ، كقولوالدين عن لبلرتداد
 فضل ذلك الئم لومة ٱبافوف كال هللا سبيل ُب ٯباىدكف الكافرين على أعزة ا٤بؤمنْب

 بررة أتباعان  ـعدى يى  ال الدين ىذا فكعده أب ﴾عليم كاسع كهللا يشاء من يؤتيو هللا
 ٗبعُب تكوف أف اإم3 كجوه عن ٚبرج ال للعبد ا٢بق ك٧ببة "ٰببهم كٰببونو"٨بلصْب 
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 ٗبعُب إهنا يقاؿ أك عليو كالثناء كا٤بدح إليو كاإلحساف اللطف ٗبعُب أك عليو الرٞبة
 ُب ٯبدىا لطيفة حالة فهي سبحانو هلل العبد ٧ببة اكأم ٧بلو كٚبصيص لتقريبو إرادتو
 حقوقو كإيثار نفسو حظوظ كترؾ أمره موافقة إيثار على ا٢بالة تلك كٙبملو قلبو

 لو يستوُب احملبوب من كرقيب يربح ال يبلزمك غرٙب احملبة 3كيقاؿ كجو بكل سبحانو
 على أذلة﴿ فقاؿ احملبْب صفة تعأب هللا بْب ٍب األحواؿ دكاـ ُب ا٢بقوؽ دقائق منك

 كيبذلوف كراىة غّب من احملبوب ُب ا٤بهج يبذلوف ﴾الكافرين على أعزة ا٤بؤمنْب
قالو القشّبم ُب  .ا٤بيسور من شظية ادخار غّب من احملبوب عن الذبٌ  ُب األركاح

ىو معُب قولو  ﴾كال ٱبافوف لومة الئم ٯباىدكف ُب سبيل هللا﴿ اللطائف. كلعل قولو
 هللا أمر على يقاتلوف أمٍب من عصابة تزاؿ ال»كما ُب صحيح اإلماـ مسلم3   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ك٤با «ذلك على كىم الساعة أتتيهم حٌب خالفهم من يضرىم ال لعدكىم قاىرين
 مرذلك ابأل اليهود كالنصارل أعقب مواالة عن ا٤بتقدمة اآلايت ُب تعأب هنى

 يقيموف الذين آمنوا كالذين كرسولو هللا كليكم إ٭با﴿ فقاؿ مواالتو ٯبب من ٗبواالة
 آاثر من فيهم ٤با أمكقولو "كىم راكعوف"  ﴾راكعوف كىم الزكاة كيؤتوف الصبلة
 ْبا٤بؤمنا٤بنافقْب من  ٛبييز كا٤بقصود تعأب هلل كالتواضع كالسكينة كاإلخبات ا٣بشوع
سيدان حق  ُب نزلت كقد تظاىرت الركاايت على أف ىذه اآلية الكرٲبة ْبا٤بخلص

 أسألكم ال قل﴿ تعأب قولو معُب منالئحة  ككالية أىل البيتكجهو  هللا كـر علي
3 مسلم اإلماـ صحيح ُب كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو معُب كمن ﴾القرىب ُب ا٤بودة إال أجرا عليو

 أهنم السنة أبىل يظنوف حيث الركافض على رد كُب ىذا «بيٍب أىل ُب هللا أذكركم»
 ٰبموف ا٢بق فأىل كإال الكاسد ككٮبهم الفاسد العتقادىم البيت أىل يبغضوف

غّب هللا كرسولو  يتوؿ فمن3 التقدير كاف ك٤با .البيت أىلككل  الصحابة ٝبيع
 كالذين كرسولو هللا يتوؿ كمن﴿ عليو عطف الشيطاف أكلياء فأكلئك كالذين آمنوا

 من اليهود كالنصارل غّبىم بل غّبىم ال أم ﴾الغالبوف ىم هللا حزب فإف آمنوا
 قاـ منك الباطل  أىل ليل أدبر ا٢بق أنوار طلعت إذاك  ٧بشوركف النار إٔب ٍب مغلوبوف
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ٍب جاء النداء الثالث ُب ٞبلة ضخمة عنيفة  .مبطل كل دكنو ا٬بنس بصدؽ هلل
اي ﴿ ا٤بنطوين على الكفر اإلسبلـ هرينظمواالة ا٤بستهزئْب ا٤ب كهتديد رعيب ٰبذر من

أيها الذين آمنوا ال تتخذكا الذين اٚبذكا دينكم ىزكا كلعبا من الذين أكتوا الكتاب 
 ديننا اٚباذىم كمعُب قاؿ مكي بن أيب طالب القّبكا٘ب3 ﴾من قبلكم كالكفار أكلياء

 أهنم عنهم هللا أخرب يبطنوف ما خبلؼ كإظهارىم كفرىم ٍب إٲباهنم ىو 3كلعبان  ىزكان 
 ٫بن إ٭با معكم إان قالوا شياطينهم إٔب خلوا كإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا كإذا

وف بدينو؟ كقولو ئيستهز  الذين يقـو كالء بْب ا٤بسلم كبْب ككيف مستهزئوف. اىػ.
فبل يكوف النهي ابلنظر  ﴾تتخذكا ال﴿أيريد هبم الشركاء ٞببلن على الفعل  ﴾كالكفارى ﴿

إليهم حينئذ معلبلن ابالستهزاء، كا٤بعُب3 ال تتخذكا ا٤بستهزئْب الذين أكتوا الكتاب 
كالعطف حينئذ للتوضيح كالبياف كتعدد  ﴾كالكفارً ﴿كشركاءىم أكلياء، كقيرئ اب٣بفض 

ر من الذين أكتوا الصفة، كا٤بعُب3 ال تتخذكا الذين ٝبعوا بْب االستهزاء كالكف
كالوالء مسألة حا٠بة ال تقبل التمييع كال يقبل هللا فيها إال الرباءة  تاب أكلياء.الك

منهم ألهنا قضية عقيدة كنصرة، كلن تقـو للمسلمْب راية ما ٓب يعرفوا طبيعة عدكىم 
كبواعثو كحقيقة ا٤بعركة، ككل من ٰبمل راية ا١بهاد ُب األرض لن ٰبقق ُب الواقع 

لة الكاملة بينو كبْب ا٢بفاة العراة، كما ٓب يوقن أبف ىؤالء حكم هللا ما ٓب تتم ا٤بفاص
ىم الذين قالوا3 ا٤ببلئكة بنات هللا كعزير ابن هللا كا٤بسيح ابن هللا كيد هللا 

 مغلولة...كمن تػىنىكَّبى الطريق ىلك كأىلك، كأغرؽ السفينة الٍب ٙبمل الذخّبة  

 من مكاف دكاءً فبل يير٘بى نصره كال كشف علةو      إذا جاء داءه 

كالنص القرآ٘ب ٰبذر األمة من ىذا ا٤بعسكر اللعْب ا٤بتلوف كيستنهضها لقتالو، 
كيصفو ابلكفر كابلفسق كابلشرؾ كابلنفاؽ كابلردة...ُب ٞبلة استنهاض منوعة 
األساليب توقظ األمة لتأخذ بثأرىا منو بعد أف شتتها كقطع أكصا٥با، كىو يكشف 
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كمدل فسقو كا٫برافو كتلٌونو ليعرؼ ا٤بسلم حقيقة من  ٥با حقيقة ىذا العدك ا٤باكر
 ٰباربو كيطمئن ضمّبه للمعركة الٍب ٱبوضها كالٍب لن تقف إال ُب عقر داره. 

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3 15جاء ُب ا٤بادة 

جمللس األمن أف يقرر ما ٯبب اٚباذه من التدابّب الٍب ال تتطلب استخداـ القوات 
يذ قراراتو كلو أف يطلب إٔب أعضاء األمم ا٤بتحدة تطبيق ىذه التدابّب ا٤بسلحة لتنف

كٯبوز أف يكوف من بينها كقف الصبلت االقتصادية كا٤بواصبلت ا٢بديدية كالبحرية 
كا١بوية كالربيدية كالربقية كالبلسلكية كغّبىا من كسائل ا٤بواصبلت كقفان جزئيان أك  

 كليان كقطع العبلقات الدبلوماسية. 

ما يلي3 إذا رأل ٦بلس األمن أف التدابّب ا٤بنصوص عليها ُب  19اء ُب ا٤بادة كج
ال تفي ابلغرض أك ثبت أهنا ٓب تف بو جاز لو أف يتخذ بطريق القوات  15ا٤بادة 

ا١بوية كالبحرية كالربية من األعماؿ ما يلـز ٢بفظ السلم كاألمن الدكٕب أك إلعادتو 
عماؿ ا٤بظاىرات كا٢بصر كالعمليات األخرل إٔب نصابو كٯبوز أف تتناكؿ ىذه األ

 بطريق القوات ا١بوية أك البحرية أك الربية التابعة ألعضاء األمم ا٤بتحدة.

السعودم الوىايب كىكذا يكشف لنا ىذا ا٤بيثاؽ عن مدل جرٲبة كخبث الكيد 
لئلسبلـ كأىلو كىم اليـو يعيدكف ما فعلوه مع عيسى كٰبٓب كزكراي كأنبيائهم ٝبيعان 

ىم يشٌنوف علينا حرابن ماكرة  كىا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٍب ما فعلوه مع نبينا عليهم الصبلة كالسبلـ 
خبيثة لئيمة قاسية كمن يراجع ما حكاه القرآف عنهم يطٌلع على ا٤بدل الواسع 
ا٤بتطاكؿ الذم أداركا فيو ا٤بعركة مع ىذا الدين ُب عناد لئيم، كالذم يراجع التاريخ 

ا٤بدينة إٔب اللحظة ا٢باضرة يدرؾ مدل اإلصرار العنيد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصـ سيدان دمحم منذ قدك 
على الوقوؼ ٥بذا الدين كإرادة ٧بوًه من الوجود، كىم يستخدموف اليـو من ألواف 
ا٢برب كا٤بكر كالكيد أضعاؼ ما استخدموه طواؿ القركف ا٤باضية كىم يعا١بوف إزالة 

 ا٤بعركة الفاصلة، كلذلك يستخدموف ٝبيع األساليب الٍب ىذا الدين ٔبملتو ُب
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 خصَّ  ؛الدين ٝبيع استهزائهم بياف ُبسبحانو  عمَّ  ك٤با جربوىا ُب القركف ا٤باضية.
 أبهنم ذلك كلعبا ىزكا اٚبذكىا الصبلة إٔب انديتم كإذا﴿ فقاؿ كسره كخالصتو ركحو

 كلعبان  ىزكان  ٝبلة الدين يتخذكف أم العمـو بعد ٚبصيص فهو ﴾يعقلوف ال قـو
 على ٛبرهنمك  يبطنوف ما خبلؼ إبظهارىمكذلك  الصبلة إٔب النداء كيتخذكف

 عليو ٚبفى ال من ٗبخادعة كاستهانتهم كالطغياف الكيد ُب كٛبردىم النفاؽ كالعصياف
 اٚبذىا شيئا آايتنا من علم كإذا﴿ سبحانو كما قاؿابقية   عاداه ٤بن يبقى كال خافية
 قاؿ العباد خلص من األفراد إال ٗبحاجتهم ينهض ال علم أىلكانوا  ك٤با ﴾ىزكا

 بتبكيتهم خلقو ألعظم آمران  عقلهم عدـ من اآلية بو ختم ما على داالن  تعأب
 أنزؿ كما ابهلل آمنا أف إال منا تنقموف ىل الكتاب أىل اي قل﴿ كتقريعهم كتوبيخهم

 أم التهكم هنج على كارد كالكبلـ ﴾فاسقوف أكثركم كأف قبل من أنزؿ كما إلينا
 إلينا أنزؿ ٗبا آمنا كأننا عجيب وقمي نى  كذلك ككتبكم رسلكم صدقنا أننا منا تنقموف
 ك٫بن أم فاسقوف أكثركم أف٨بالفتكم حيث  منا كتنقموف يهمكم ال كذلك

 إنكاره  االستفهاـ ُب فصار التهكم قرينة فظهرت حسد قمنى  ىذا أم صا٢بوف
 ُب االستفهاـ استعماؿ من متولدة ككلها بعض عن بعضها تولد فتهكمه  فتعجبه 
 هللا رسوؿ أتوا اليهود من نفران  أف اآلية نزكؿ سببك  .كنائية معاف ُب أك ٦بازاتو
 دينكم من شران  دينان  نعلم كال بعيسى آمن ٗبن نؤمن ال3 قالوا عيسى ذكر فلما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 إبلزامهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أيًمر ٤بٌاك . منكم كاآلخرة الدنيا ُب حظان  أقل دين أىل نعلم كما

 عقيبو أيًمر ٥بم مسٌلم ىو ٗبا كفرىم ىو إ٭با للدين نقمهم مدار أف ببياف كتبكيتهم
 من عليو ىم ما حقيقة كا٤بسخ كالغضب كاللعنة ابلنقم ا٢بقيق أف ببياف يبكتهم أبف

 اتبعاهت من هبم حاؽ كما جناايهتم البياف ضمن ُب عليهم كينعى ابلدين  االستهزاء
 عليو كغضب هللا لعنو من هللا عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم ىل قل﴿ كعقوابهتا

 سواء عن كأضل مكاان شر أكلئك الطاغوت كعبد كا٣بنازير القردة منهم كجعل
 ابليهود إ٢باقها القرآف ُب تكرر ﴾عليو كغضب﴿ عليهم ا٤بغضوب صفةك  ﴾السبيل
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 كعبىد﴿ كقولو. ابلنصارل إ٢باقها القرآف ُب تكرر ﴾كأضل﴿ الضبلؿ صفة أف كما
 الطاغوت عبدكا كمن أم ﴾هللا لعنو من﴿ قولو ُب الصلة على معطوؼ ﴾الطاغوتى 

 ألنو كجهْب من فيو كا٤ببالغة مهملة طوغ ةكماد الشيطاف البالغ غاية الطغياف أم
 الطغياف شديد فمعناه أيضان  ذلك يفيد اب٤بصدر كالوصف كا٤بلكوت للمبالغة صيغة

 فعلوت قاؿ ُب الكشاؼ3 الطاغوت. الطاغْب رأس ألنو ابلشيطاف اختص كلذلك
 أطلقت العْب على البلـ بتقدٙب قلبان  فيها أف إال وتكالرٞب كا٤بلكوت الطغياف من

 اب٤بصدر التسمية كىي مبالغات كفيها مصدران  لكوهنا الشياطْب أك الشيطاف على
 الواسعة الرٞبة3 الرٞبوت فإف مبالغة بناء البناء كأف طغياف الشيطاف عْب كأف

 غّب  على  تطلق  ال  إذ لبلختصاص كىو كالقلب ا٤ببسوط ا٤بلك3 كا٤بلكوت
 الذم العجل ا١ببائي عند ابلطاغوت ا٤برادكذكر العبلمة األلوسي أف . الشيطاف 

 أمكقاؿ اإلماـ النسفي3 . الشيطاف أنو كا٢بسن عباس ابن كعن اليهود، عبده
 كجو ما3 قيل فإف اىػ. .الشيطاف بتزيْب العجل عبادهتم ألف الشيطاف أك العجل
 الشيطاف على إال يطلق ال أنو مع الثا٘ب التفسّب على ابلطاغوت العجل تسمية

 بسبب حصل ٤با الطغياف ألف اجملاز سبيل على عليو أطلق أبنو3 أجيب مر؟ كما
 ٕبسب ا٤بسبب على السبب السم إطبلقان  بذلك كصفو إليو كالتقرب عبادتو
 ٝبع ﴾عبد﴿ أف على الطاغوت كجر الباء بضم ﴾الطاغوتً  كعبيد﴿ كقيرئ .الظاىر

قاؿ صاحب أنوار  ﴾كا٣بنازير القردة﴿ على معطوؼ القراءة ىذه على كىو عىٍبد
 خنازير كبعضهم السبت أصحاب كىم قردة بعضهم مسخالتنزيل كأسرار التأكيل3 

 أصحاب ُب ا٤بسخْب كبل كقيل كالسبلـ الصبلة عليو عيسى مائدة أىل كفار كىم
 نزلت ٤با. كقاؿ اإلماـ القرطيب3 خنازير كمشاٱبهم قردة شباهنم مسخت السبت

. افتضاحان  رؤكسهم فنكسوا "كا٣بنازير القردة إخوة اي" ٥بم ا٤بسلموف قاؿ اآلية ىذه
 على التطاكؿ عن ٥بم إبكااتن  أسبلفهم ٗبساكئ تعيّبىم ىنا ذلك ذكر من كا٤بقصود

 بعد فيما فهم ظهرانيهم بْب كالنبيْب الرسل قياـ أزماف شنشنتهم تلك كانت إذا أنو
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 أف على كلو القبيل ذـٌ  من الكبلـ فيكوف شران  بكوهنم كأجدر حاالن  أسوأ ذلك
 خادعوا حْب األخبلؼ ارتكبتها قد كا٤بسخ كالغضب اللعنة موجبات من كثّبان 

 كقد آمنا قالوا جاؤككم كإذا﴿ بعده قولو يرشد إليو كما بدينهم كاستهزؤكا ا٤بسلمْب
 ٗبا شتمهم فيحق ﴾يكتموف كانوا ٗبا أعلم كهللا بو خرجوا قد كىم ابلكفر دخلوا
 ٓب اإلٲباف أف ﴾بو خرجوا قد كىم ابلكفر دخلوا كقد﴿ قولو كمعُب فيهم، نعتقده
 .كذلك كخرجوا كافرين دخلوا فهم قلوهبم قسوة لشدة عْب، طرفة قلوهبم ٱبالط

 أغطية ككشف عن ٲباهنمإ من إقناط ا٤بؤمنْب ُب سورة البقرة ُب كقد أشبع تعأب
أفتطمعوف أف يؤمنوا لكم كقد كاف فريق منهم يسمعوف  ﴿ فقاؿ كفضح نفاقهم وهبملق

كإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا  ،كبلـ هللا ٍب ٰبرفونو من بعد ما عقلوه كىم يعلموف
كإذا خبل بعضهم إٔب بعض قالوا أٙبدثوهنم ٗبا فتح هللا عليكم ليحاجوكم بو عند 

 إٔب بعضهم انضواء عند قالوا إذ اليهود من نفر ُبكاآلية نزلت  ﴾ربكم أفبل تعقلوف
 توحيد عند بو ليحاجوكم ا٤بيثاؽ من عليكم هللا أخذ ٗبا ا٤بؤمنْب أٚبربكف3 بعضهم

 من ٠بعوا ٤با أهنم على دؿ ا٤بقاـ أف بقرينة للتوبيخ كاالستفهاـ تعقلوف؟ أفبل ربكم
 ظنوا خاصتهم إال يعلمو ال ما كذكر أخبارىم كخفااي أحوا٥بم فضيحة فيو ما القرآف

 عنهم ذلك هللا فحكى ذلك، على فوٖبوىم بعضهم من للمؤمنْب خلص ذلك أف
، كالصفات أسبلفهم كأحواؿ أحوا٥بم كفضىحى  أمرىم كاضطراب ٢بّبهتم حكاية

 إٔب عهد موسى من ابتداءالقبيحة ا٤بفصلة ُب القرآف ٓب تزؿ فيهم نسبلن بعد نسل 
كُب حكايتو . فاقتلو كرائي يهودم ىذا مسلم اي3 ا٢بجر يقوؿك  أف ينزؿ عيسى
داللة على أف عندىم نوعاف من  ﴾هللا عليكمأٙبدثوهنم ٗبا فتح ﴿سبحانو عنهم 

العلم3 األكؿ ىو ا٢بقيقي الذم ال يعلمو سواىم، كاآلخر3 ىو الذم كتبوه ألتباعهم 
متبعْب أىواء  كييفٌرعوف عليها تفريعات ال تنتهيمن ا٤بناىج الزائغة فيجتهد األتباع 

تدينوا بدين اليهودية كالنصرانية بل هم، كىذا الداء ٓب يقتصر على أتباعهم الذين أئمت
كحكى تعأب ُب سورة آؿ عمراف عن أىل الكتاب قو٥بم ا٤بسلمْب!  أكاره إٔبامتد 
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فالوجو اجملهوؿ كالباطن  ﴾أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتم أك ٰباجوكم عند ربكم﴿
ا٤بطوم الذم تكتمو صدركرىم كٙبجبو عن الكتب أقبلمهم ىو مسألة التوحيد كما 

من كحي ليقيموه فكتموه كأخرجوا نسخة ٧برفة من الرسائل كالكتب إ٭با ىي أكتوه 
بتدليس لبلستحواذ على الناس كإضبل٥بم كإفسادىم  دعول كإظهار كتلبيس ٛبويو

كبذلك يضيع العلم الذم لن ٱباطركا بكشف أسراره كتنقطع الصلة بْب الناس كبْب 
العا٤بوف ابلوحي، فالسر الدفْب  الكتب اإل٥بية فبل يبقى إال ا٤بستخلفْب ىم كحدىم

كاعلم أيها  .كحقائق ما فتح هللا عليهم كما أكتوه ىو ُب حوزة أحبارىم فحسب
ا٤بوحد احملمدم أنك إذا تفطنت ٣بديعتهم كفهمت القرآف النازؿ بفضائحهم فقد 
أزلت سحرىم الذم مرَّ على األمم فقهرىا أمة بعد أمة كفتحتى الطريق لتحرير 

 البشرية.

اآلية عطفه على  ﴾كمنهم أميوف ال يعلموف الكتاب إال أما٘ب كإف ىم إال يظنوف﴿
 البْب ُب كقع اعَباض عليو عطف الذم ا" كىذاكإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن"قولو 
 ىي األما٘بقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3  احملرفْب. ألكلئك استطرادان  همأصناف لبياف

 ىي أك ٕبق كليست حقان  صاحبها ٰبسبها الٍب االعتقادات أم النفسية التقادير
 كىذا كٰبفظوهنا الدين ينسوف بل منو كليست الدين من العامة ٰبسبها الٍب الفعاؿ
 أك شرعان  كا٤بواسم كالرسـو العوائد من ما٥با تعتقد أف شرعها عن الضالة األمم دأب
 أنستهم حٌب عليو زايدة إما اإل٥بي الوحي موضع األحبار كضعها الٍب التقادير ىي

 كضعو ما أم األكاذيب ىنا األما٘ب3 كقيل الوجوه أظهر كىذا تضليبلن  كإما األصل
 كلمات إال الكتاب يعلموف ال أم القراءة األما٘ب قيل كقد الدين حرفوا الذين ٥بم

 من تقتصر إذ الضالة األمم عادة ىو كما معُب منها يفقهوف ال كيدرسوهنا ٰبفظوىا
 هللا كصفهم كإ٭باقاؿ اإلماـ الطربم ُب تفسّبه3 ك  .فهم دكف السرد على الكتب

 قد كانوا ألهنم مبطلوف كىم ٧بقوف أهنم ظن على ٚبرصهم ُب أبهنم ذكره تعأب
 هللا كتاب من تكن كٓب هللا كتاب من حسبوىا أمورا كأحبارىم رؤسائهم من ٠بعوا
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 جاء ٩با هللا عند من أنو بو يوقنوف ابلذم التصديق يَبكوف أبهنم ثناؤه جل فوصفهم
 كرباؤىم بو أخربىم ٩با مراتبوف حقيقتو كُب شاكوف فيو ىم ما كيتبعوف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم بو

 منهم كاغَباران  هللا ألمر منهم ك٨بالفة كلرسولو هلل منهم عنادان  كأحبارىم كرؤساؤىم
 .شيئان  يعلموف ال البهائم أمثاؿ ىم إ٭با قاؿ قتادة3 .إايىم هللا إبمهاؿ

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
 التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم من ربكم

كما أنزؿ إليكم من ﴿ قولو ُب أسلم بن زيد بن الرٞبن عبدركل ابن أيب حاًب عن 
صلى هللا  هللا رسوؿى  جاء3 قاؿ عباس ابن عنكركل الطربم . القرآف3 قاؿ ﴾ربكم
 بن كمالك حارثة بن رافعك  -من بِب النضّب  - مشكم بن سبلـي  كآلو كسلمعليو 

 على أنك تزعم ألست دمحم اي3 فقالوا -من بِب قينقاع  - حرٲبلة بن كرافع الصيف
 رسوؿ فقاؿ حق؟ هللا من أهنا كتشهد التوراة من عندان ٗبا كتؤمن كدينو إبراىيم ملة
 ككتمتم ا٤بيثاؽ من عليكم أخذ ٩با فيها ما كجحدًب أحدثتم كلكنكم بلى» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ُب ٗبا أنخذ فإان3 قالوا «أحداثكم من برمء كأان للناس تبينوه أف أمرًب ما منها
اي أىل  قل﴿ هللا فأنزؿ ،نتبعك كال بك نؤمن كال كا٥بدل ا٢بق على فإان أيدينا

 ربكمالكتاب لستم على شيء حٌب تقيموا التوراة كاإل٪بيل كما أنزؿ إليكم من 
 القـو على أتس فبل ككفرا طغياان ربك من إليك أنزؿ ما منهم كثّبا كليزيدف
 كاف إذا حا٥بم كيصلح يربيهم كاف أنو ُب ٥بم تذكار الرب ذكر كُباىػ.  .﴾الكافرين
كالقرآف ٯباهبهم ٕبقيقة ، أمره كخالفوا عصوه لكنهم عبيده كىمكمالكهم  سيدىم

حقيقتهم كفار  موقفهم كيصفهم بصفتهم الٍب يداركهنا ٗبظهر اإلسبلـ! بينما ىم ُب
كىذا كفر ابلكتاب كلو، فحقيقة الدين كاحدة، من عرفها عرؼ  يكفركف ابلربوبية

ما جاءت بو الرسل كالرساالت كأكجب على نفسو اإلسبلـ هلل كىي حقيقة من 
شأهنا أف هتزىم كأف ٚبوفهم عاقبة ما ىم فيو، ٍب إف ا٤بخدكعْب من ا٤بسلمْب بكوف 
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ىؤالء الناس على شيء من اإلسبلـ، يسقط ىذا ا٣بداع عنهم، كىم يركف هللا تعأب 
يعلن حقيقة أىل الكتاب كيدمغهم ابلكفر الكامل الصريح فبل تبقى بعد ىذا ريبة 

راة كاإل٪بيل كالقرآف مع اختبلفها ُب الشرائع ٤بسَبيب. فإف قيل3 كيف يقيموف التو 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسولو  باعكاتٌ   تعأبهللا كحدانيةاد من اآلية ٙبقيق كنسخ القرآف ٥با؟ قلنا3 ا٤بر 

. كُب تعليق اإلنزاؿ أبنو من كهللا تعأب أعلم نبوتو ألتباعهم من أخفوهكإظهار ما 
اللهم »، كُب ا٢بديث عند أيب داكد3 كربوبيتو تعأب هللا جبلؿ لكماؿالرٌب تذكّب 

رب السماكات كرب األرض كرب كل شيء فالق ا٢بب كالنول منزؿ التوراة 
كلو أهنم أقاموا التوراة كاإل٪بيل كما أنزؿ إليهم من ﴿كما بْب اآلية  «كاإل٪بيل كالقرآف

قل اي أىل الكتاب لستم على شيء حٌب تقيموا التوراة كاإل٪بيل كما ﴿كاآلية  ﴾رهبم
مشّبان إٔب ما كىبو  بتبليغ القرآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عظمرسوؿ ا٤بلخطاب ل ﴾ربكمأنزؿ إليكم من 

بعد أف سبله  -كاإلجبلؿ  التشريف من األحواؿ السنية كالكماؿ، كما خصو من
كصربه كآنسو كأزاؿ كحشتو ُب ا٣بطاب األكؿ عما صدر منهم من ا٤بسارعة ُب 

اي ﴿ لذم ا١ببلؿ ربوبيةلرار ابإذ رفضوا اإلق أىل الكتاب توبيخ قصد منو -الكفر 
اي أيها الرسوؿ الكرٙب كالسيد  كا٤بعُب ﴾ربكأيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من 

 كالسنن العلية كا٤بنازؿ الشريفة كالرتب ا٤بعقود كاللواء احملمود ا٤بقاـ لكالعظيم 
بلغ  يساميك أف عن فضبلن  أحد يدانيك كال كاآلخرين األكلْب سيد كأنت ا٤برضية

 ضمنية عدة بك البلئق كمالك إٔب كمبلغك أمورؾ مالك من إليك أنزؿ ما ٝبيع
 مكركه ينالك أف خائف كال أحد ذلك ُب مراقب غّب بلغو أم ككبلءتك ٕبفظك

عن عبد هللا بن عمرك ُب صحيحو كُب معُب الببلغ ما ركاه اإلماـ البخارم ، أبدان 
بلغوا عِب كلو آية، كحدثوا عن بِب إسرائيل كال حرج، كمن  3 »قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف النيب 

كا٤بعُب3 انقيلوا إٔب الناس كأفيدكىم ما  «كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
صلى ا٢بيكم ا٤بوحى إليو  -كهللا كرسولو أعلم  - كم كلو آية، كا٤براد من اآليةمكنأ

ٕبكم عمـو الوحي ا٣بفي كا١بلي ألف كل ما صدر عنو فهو آية  هللا عليو كآلو كسلم
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آايتو على بِب إسرائيل، كال تضيق  مدار فإفلى رسالتو كذلك يتضمن القرآف دالة ع
صدكركم كال تتحرجوا ٗبا ٠بعتموه عنهم ُب القرآف كالسنة من الفظائع كجبلئل 
األمور كاألعاجيب كا١برأة على هللا كرسلو، أم حدثوا عنهم ٗبا جاء بو القرآف كما 
حدثتكم بو عنهم ليتصل بذلك نقل ٝبيع ما جاء بو الشارع، كيعضد ىذا التأكيل 

نضَّر هللا امرأ ٠بع منا حديثان فحفظو حٌب يبلغو، فرب حامل فقو إٔب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو
كقد يدخر هللا للمتأخرين ما ٓب  «قو منو، كرب حامل فقو ليس بفقيومن ىو أف

يعطو لؤلكلْب مزية كتفضبلن من هللا تعأب كذلك ال يقتضي األفضلية على ا٤بتقدمْب 
تعريض  «كمن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»كُب قولو3 عْب، مهنع هللا يضر أٝب

القشّبم قدس هللا اإلماـ  قاؿ ببِب إسرائيل الذين كذبوا على رهبم كعلى رسو٥بم.
 ككبلمو ،عِب تبلغ أف أرسلتك3 اصطفاه ٤بن تعأب هللا كبلـ3 كنٌور ضرٰبو ركحو
 رسوالن  األبد كإٔب كونو حاؿ كُب رسوالن  كاف يوجد أف قبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فهو قدٙب، تعأب
. تعأب هللا كبلـ ىو الذم اإلرساؿ على البطبلف كاستحالة كقدمو، الكبلـ لبقاء
 هللا رسوؿ قربه، ُب حي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إنو 3قاؿ أنو فورؾ ابن عن طبقاتو ُب السبكي كنقل

حي ُب قربه ا٤بنيف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٫بن نعتقد أنو  .انتهى. اجملاز ال ا٢بقيقة على اآلابد أبد
حياة برزخية تليق ٔبنابو الشريف يفيض بفيض هللا كٰبسن إبحساف هللا كيعطي ابهلل 

كهللا ﴿ قولوكالذم يظهر من كٲبنع ابهلل كلو اليد على كل ذرة ٨بلوقة ُب ملك هللا. 
ر اليهود كالنصارل كأمره بتبليغ ما أنزؿ أنو تعأب أمَّنو من مك ﴾يعصمك من الناس

كيلف ٗبواجهتهم هبذه الرسالة السماكية الٍب تكشف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإليو ُب أمرىم. كالرسوؿ 
إال طغياانن ككفران كعنادان حقيقة تبلعبهم كموقفهم من األمر اإل٥بي الذم ال يزيدىم 

ك١باجان، فلما دعاىم إٔب التوحيد الذم يصدؽ ما أبيديهم من التوراة كاإل٪بيل 
آتمركا على قتلو كحزبوا شركاءىم عليو، شأهنم ُب ىذا كشأهنم مع أنبيائهم من قبل، 
كالسورة كلها تبدك ككأهنا مطارؽ كمقارع تقع على أىل الكتاب كتطرؽ قلوهبم 

 ك٤با، كاآلايت صرٰبة كحا٠بة ُب أهنم ليسوا على شيء من دين هللا، بعنف كشدة



1121 
 

 مقتضيان  ا٤بقاـ كاف ٗبكاف، النفوس على الشدة من األىواء ٱبالف ما إببلغ كاف
كجاء الشرط إبف الٍب  ﴾كإف ٓب تفعل فما بلغت رسالتو﴿ قاؿ أبف اإلببلغ لتأكيد

عدـ التبليغ غّب مظنوف شأهنا ُب كبلـ العرب عدـ اليقْب بوقوع الشرط ألف 
فما ﴿كإ٭با فيرض ىذا الشرط ليبِب عليو ا١بواب كىو قولو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسوؿ األعظم اب

صلى هللا عليو كآلو ليستفيق الذين يرجوف أف يسكت رسوؿ هللا  ﴾بلغت رسالتو
 رسوؿالقد نزلت ىذه السورة على عن القرآف النازؿ بفضائح أىل الكتاب! ك  كسلم
ُب حجة الوداع كىو راكب على راحلتو فلم تستطع أف ٙبملو فنزؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األكـر

عنها، كُب ركاية3 نزلت عليو سورة ا٤بائدة كلها ككادت من ثقلها تدؽ عضد الناقة. 
فهل يعي ىذا دعاة األمة الذين يوازنوف بْب ا٤بصاّب كا٤بفاسد ٘بنبان لبلصطداـ 

ع اجملتمع؟ ركل ابن ماجو عن أيب سعيد ا٣بدرم أف رسوؿ هللا أبىواء الناس ككاق
نعٌن رجبلن ىيبةي الناس أف يقوؿ ٕبق إذا »قاـ خطيبان فكاف فيما قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أال ال ٲبى
. كقد أعيد افتتاح الواىب مع أدب سوء فإنو ا٤بواىب ككتماف فإايؾ «علمو

ا٤بشًعر ٗبنتهى شرفو إذ   ﴾اي أيها الرسوؿ﴿ بوصف الرسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٣بطاب لرسوؿ هللا 
كاف كاسطة بْب هللا كخلقو، ك٥بذا الوصف ُب ا٣بطاب الثا٘ب موقع زائد على موقعو 

كىو ما فيو من اإلٲباء إٔب كجو بناء الكبلـ اآلٌب بعده كىو قولو  ُب ا٣بطاب األكؿ
اب١بمع، داللة على كحدة  ﴾تًورساال﴿كقيرئ  ﴾كإف ٓب تفعل فما بلغت رسالتو﴿

آمن الرسوؿ ٗبا أنزؿ إليو ﴿التوحيد كما حكى تعأب  ُب الدعوة إٔب ٥بيةالكتب اإل
 ﴾كرسلو ال نفرؽ بْب أحد من رسلو ككتبومن ربو كا٤بؤمنوف كل آمن ابهلل كمبلئكتو 

عليو السبلـ حديث جربيل  ُب كقد حيكي نظّب ذلكبصيغة ا٤بفرد،  ﴾ككتابو﴿كقيرئ 
أف تؤمن ابهلل »ُب صحيح اإلماـ مسلم3 قاؿ3 اي رسوؿ هللا ما اإلٲباف؟ قاؿ3 

ككما ثٌبت هللا قلب ؽ ا٤بفرد أمشل من استغراؽ ا١بمع. كاستغرا «كمبلئكتو ككتابو
اي أيها الرسوؿ ال ٰبزنك ﴿ اب٣بطاب األكؿ أف ال يهتم ٗبكائد أعدائو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسولو 

حيٌذر اب٣بطاب الثا٘ب من مبلينتهم ُب إببلغهم قوارع  ﴾الكفر الذين يسارعوف ُب
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القرآف أك من خشيتو إعراضهم عنو إذا أنزؿ من القرآف ُب شأهنم إذ لعلو يزيدىم 
 داللة ﴾ربكبلغ ما أنزؿ إليك من ﴿عنادان ككفران، كُب تعليق اإلنزاؿ أبنو من الرٌب 

لك أف على
ي
 هللا أخذه الذم التوحيد عهد على تنبيو كفيو لغّبه، ال لو كالسلطاف ا٤ب

ك٫بن نشهد أف  .كهللا أعلم إايىم إببلغوكا٤بقصود  ﴾ربكمبألست ﴿ منزؿ ُب منهم
قد بلغ، فجزاه هللا عنا أفضل ما جزل مرسبلن عمن أيرسل إليو، فقد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

أنقذان بو من ا٥بلكة كجعلنا ُب خّب أمة أخرجت للناس، فلم ٛبيس بنا نعمة ظهرت 
صلى هللا عليو كآلو كال بىطنت نلنا هبا حظان ُب دين كدنيا إال كسيدان كموالان دمحم 

ٔب رشدىا، القائم ابلنصيحة ُب اإلرشاد سببها، القائدي إٔب خّبىا كا٥بادم إ كسلم
 كاإلنذار فيها، صلى عليو هللا ٍب سلما...ما دامت األرض كما داـ السما. 

 ﴾إف هللا كمبلئكتو يصلوف على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليو كسلموا تسليما﴿

ى ٧ببتو اعلم أيها احملب ٥بذا النيب الكرٙب سلك هللا يب كبك مناىج سنتو كأماتنا عل
 آالؼ عشرة ككانوام أحزاهببِب إسرائيل مع  من ٝباعات أحاط ٤باٗبٌنو كرٞبتو أنو 

ابلرسوؿ األمْب كصحبو الغر ا٤بيامْب نزلت سورة األحزاب تيظهر عناية هللا تعأب 
 عليو هللا كنعمةالعظيم كنصره على أعدائو الكافرين كا٤بنافقْب بنبيو الكرٙب كحبيبو 

عظيم كتنبيو كُب السورة تنويو  األحزاب ظاىركا الذين الكتاب أىل ببلد أعطاه أبف
 أمهات ا٤بؤمنْب وأزكاجك أىل بيتو الطيبْب الطاىرين ظاىر على شرؼ كعلو قدر 

 على العجز رد من ختامها فكاف بتهديد ا٣بونة ا٤بستخلفْب ا٤بنافقْب كختمت
 من مستطردات ذلك كٚبلل "كال تطع الكافرين كا٤بنافقْب" أك٥با ُب لقولو الصدر
 ذلك ُب التورط من ٙبذير األمةك  كا٤بؤمنْب كرسولو هللا يؤذم ٗبا أيتوف ىم إذكعيد
كال ٱبفى ما ُب السورة من السبلـ  عليو موسى آذكا الذين فيو كقع فيما تقع كيبل
ُب ىذه  كاألمر األعلى ا٤بؤل كُب هللا عنده قدر  كتعظيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ابلنيب ابالئتساء األمر

 عليكم يصلي الذم ىو" قولو قدـ قد كافك  عليوكالسبلـ  ابلصبلةاآلية الكرٲبة 
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 ا٤بؤمنْب رأس فإنو حظان  ا٤بخاطبْب أعلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ككاف ٖبرب كبلن  فأفرد "كمبلئكتو
 عنهم ا٣برب كجعل سبحانو معو الكراـ ا٤ببلئكة فيها ٝبع الٍب الصبلة هبذه ىنا أفرده
 ا٤بنكوحات أجناس أحل لو شأنو جلكر بْب اآليتْب أنو كذى أًب،  ليكوف كاحدان  خربان 
 كمراعاة االستئذاف ُب األدب فظكأمر ٕب عوض غّب من نفسها الواىبة لو كزاد

قاؿ شيخ ...النبوية الشريفة ا٢بضرة تلك أحكاـ كحفظ االحَباـ كإٯباب الوقت
ال ٱبفى أف ىذه اآلية اإلسبلـ موالان أبو ا٥بدل الصيادم الرفاعي قدس سره3 

الكرٲبة قد حوت تشريفان عظيمان ٥بذه األمة احملمدية كا٤بلة األٞبدية على نبيها أفضل 
الصبلة كأًب السبلـ كذلك ألف هللا تعأب خاطبها بقولو عز شأنو3 "اي أيها الذين 

اف إليها مع أنو ىو الذم تفضل بنعمة اإلٲباف علينا كأكصل آمنوا" كنسب فعل اإلٲب
ال عنايتو ما اتبعنا كال ىذا ا٣بّب كالرب إلينا فلوال ىدايتو ما اىتدينا كلو 

اقتدينا...كخطاب ىذه األمة احملمدية بوصف اإلٲباف الذم ال يساميو عز كال 
 "كنتم خّب أمة افتخار أتكيد كأتييد ٤با تضمنتو اآلية األخرل كىي قولو تعأب

أخرجت للناس" من خّبية ىذه كتفضيلها على سائر األمم قاؿ ابن عباس رضي 
هللا عنهما3 أعطى هللا ٥بذه األمة احملمدية تشريفان بقولو تعأب "ىو الذم يصلي 
عليكم كمبلئكتو" ٍب قاؿ3 عندم أشرؼ من ىذا قاؿ تعأب لنبيو موسى عليو 

األعلى" كقاؿ ٥بذه األمة "كال هتنوا كال ٙبزنوا  الصبلة كالسبلـ "ال ٚبف إنك أنت
كأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنْب" كقاؿ تعأب "ككلم هللا موسى تكليما" كقاؿ ٥بذه 

كقاؿ إلبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ "كاٚبذ هللا إبراىيم األمة "فاذكرك٘ب أذكركم" 
ه بركح القدس" كقاؿ خليبل" كقاؿ ٥بذه األمة "ٰببهم كٰببونو" كقاؿ لعيسى "كأيدان

"كلسوؼ يعطيك ربك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٥بذه األمة "كأيدىم بركح منو" كقاؿ لسيدان كنبينا 
فَبضى" كأكـر ىذه األمة ألجلو بقولو تعأب "مهنع هللا يضر كرضوا عنو ذلك ٤بن خشي ربو" 

3 كاشوقاه إٔب أمة دمحم   ...ٍب قاؿملسو هلآو هيلع هللا ىلصكجاء3 إف ا١بنة تقوؿ ٟبس مرات كل يـو
كالصبلة أحسن ما قيل فيها إف معناىا3 العناية، لكن ُب كل ٧بل سره3  هللا قدس
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إبعبلء قدره كإظهار فخره كإعبلف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٕبسبو فالصبلة من هللا تعأب اعتناؤه بنبيو 
دة تعزيزه كتكرٲبو، شرفو كالثناء عليو كإيصاؿ كل خّب كبر إليو كمضاعفة تعظيمو كزاي

كالصبلة من ا٤ببلئكة كاآلدميْب3 تضرع إٔب هللا تعأب ُب أف يزيد عزه كإكرامو كيرفع 
قدره كمقامو كىو سبحانو كتعأب ال زالت إفضاالتو ٥بذا النيب الكرٙب كالرسوؿ الرحيم 

ة متواصلة أمد الدكاـ ال يعَبيها انقطاع كال انقساـ كمع ذلك فقد أمر تعأب ابلصبل
كلتمحيص ذنوبنا كسَب عيوبنا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٧بضان إلظهار قدر نبينا ا٤بعظم كرسولنا ا٤بكـر 

...كأتى سبحانو كتعأب اب١بملة اإل٠بية كتشريفنا ٔبعلنا ٧ببلن لصبلتو تعأب علينا
للتأكيد كزاد ىذا التأكيد كقرره كقواه ابلتعبّب أبف عرب عن الصبلة بلفظ ا٤بضارع 

فيد للتجدد إشارة إٔب أنو تعأب ُب كل آف كُب كل زماف يصلي عليو فكذلك أنتم ا٤ب
أكثركا من صبلة هللا ُب ٝبيع األكقات كعلى سائر ا٢باالت كُب ىذه اآلية مزية 
شريفة كمنقبة منيفة كىي من خصوصياتو كالٍب ٓب تسبق لغّبه من النبيْب كا٤برسلْب 

ْب كال شك أهنا أكمل كأعظم كأجل كأًب من صلوات هللا كسبلمو عليو كعليهم أٝبع
ا٣بصوصية الٍب خص هللا هبا صفيو آدـ عليو الصبلة كالسبلـ الٍب ىي سجود 
ا٤ببلئكة لو ألف قضية السجود كقعت كانقطعت كالصبلة على ىذا السيد السند 

كأيضان فالسجود ال يتصور كقوعو ال تنقطع كال تبيد بل ٓب تزؿ تتضاعف كتزيد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
منو تعأب كأما الصبلة فهي حاصلة منو جل كعبل مع حصو٥با من ا٤ببلئكة 

قاؿ صاحب ك كاآلدميْب بل كمن غّب اآلدميْب كا٢بيواانت كسائر ا١بمادات. اىػ. 
 3قسمْب على هللا ىلأ أكابر من الكشف ىلأ عند ا٤ببلئكة فأ اعلم ركح البياف3

 للبشر فأ كما لطيفة أجساـ فلهم األجساـ مرتبة ٔبإ األركاح تبةمر  من تنزلوا قسم
 ٝبيع فيهم كيدخل السبلـ عليو ـدآل سجودلاب ا٤بأموركف كىم كثيفة أجسامان 
 منهم يشذ ال ٕبيث كغّبه كجربيل كأكابرىم أصاغرىم كالسماكية رضيةاأل ا٤ببلئكة

 كانت لطيفة ا١بسمانية مبلبس عن ك٘بردكا األركاح عآب بقوا ُب كقسم ،أصبلن  فرد
 كىم "أـ كنت من العالْب" تعأب بقولو إليهم أشّب الذين ا٤بهيموف كىم كثيفة كأ
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 من بغّبىم كال نفسهمأب ال أصبلن  شعور ٥بم ليس إذ ابلسجود مأمورين غّب
 ىذين من أفضل كاإلنساف ،ا٢بق شهود ٕبر ُب الستغراقهم مطلقان  ا٤بوجودات
 ٖببلؼ كا١ببلؿ ا١بماؿ بقبضٍب ٨بلوؽ نوأل الكماؿ كرتبة ا٢باؿ شرؼ ُب القسمْب
صلى  ا٤بقصود من الصبلة على النيبف. اىػ. فقط ا١بماؿ بيد ٨بلوقوف هنمفإ ا٤ببلئكة

كإكماؿ شأنو  تفخيمك تعظيمو تعأب إايه ُب الدنيا إبعبلء ذكره 3 هللا عليو كآلو كسلم
كإظهار دينو كإبقاء العمل بشريعتو، كُب اآلخرة بتشفيعو ُب أمتو كإجزاؿ أجره شرفو 

كمثوبتو كإبداء فضلو لؤلكلْب كاآلخرين اب٤بقاـ احملمود كتقدٲبو على كافة ا٤بقربْب 
كفائدة طلبنا لو ذلك مع أنو حاصل لو ال ٧بالة بوعد هللا تعأب، أمور3 الشهود، 

كعظم قدره كرفع ذكره كتوقّبه. كمنها3 ٦بازاتو  منها3 إظهار شرفو ككماؿ منزلتو
 عليو كغّبىم ا٤ببلئكة كصبلةعلى إحسانو إلينا. كمنها3 حصوؿ الثواب لنا.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

كما قاؿ أبو   الصبلة أصل طلب ال الزايدة طلب كا٤براد تعأب هللا من لو ذلك طلب
خص هللا نبيو األكـر هبذا الشرؼ العظيم أشرؾ أمتو ُب ىذا ا٣بّب فقاؿ  ٤بٌاك العالية. 

 عند (سيدان) زايدة كاشتهر «...للهم صل على دمحم كعلى آؿ دمحمقولوا3 ا» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كىو األدب سلوؾ ابب من جعلو أنو السبلـ عبد ابن عن كركم ا٤بصلْب، من كثّب
 بكر أيب حديث كيؤيده االمتثاؿ، من أحب األدب طريق سلوؾ أف على مبِب

 كاف ما3 كقاؿ ٲبتثل فلم مكانو يثبت أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أمره حْب عنو هللا رضي
 هللا رضي علي امتناع ككذلك ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ يدم بْب يتقدـ أف قحافة أيب البن
 بذلك أمره أف بعد ا٢بديبية صلح ُب الصحيفة من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب اسم ٧بو عن عنو

 أتدابن  األمر امتثاؿ من االمتناع على ٥بما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فتقريره أبدا، ا٠بك أ٧بو ال3 كقاؿ
، كذكر العبلمة شيخ أٌمتو من تقي ككل بيتو أىل ىم3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كآلو. أبكلويتو مشعر

ا٤بتأخرين الفاضل الباجورم أهنم بنو ىاشم كبنو عبد ا٤بطلب. قاؿ السيد أبو ا٥بدل 
الصيادم3 كاألحسن أف ال يطلق القوؿ فيو بل يفسر ابعتبار ا٤بقامات 

نزلت اآلية  ٤بٌاك كقد قرر مثل ذلك العبلمة الصباف على شرح األمشو٘ب. ...كالقرائن
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ىو ﴿أبو بكر هنع هللا يضر3 ما أنزؿ هللا تعأب عليك خّبان إال أشركنا فيو فنزلت سيدان قاؿ 
 هللا من كالصبلة ﴾الذم يصلي عليكم كمبلئكتو ليخرجكم من الظلمات إٔب النور

 كثناء دعاء هللا رسوؿ على العبد من كالصبلة كرٞبة، كتشريف تكرٙب عبده على
 بن هللا عبدركل اإلماـ أٞبد عن  كما آلخرةكا الدنيا ُب العبد كبركتها شرفها يناؿ

 سبعْب كمبلئكتو عليو هللا صلى صبلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على صلى من3 »قاؿ عمرك
 من التحذير جهة على اإلعبلـ بعد كالتخيّب «ليكثر أك ذلك من عبد قلَّ فليي  صبلة

اإلماـ مسلم من حديث كركل  .التهديد معُب من قريب كىو ٙبصيلو ُب التفريط
كُب  «من صلى علٌي صبلة صلى هللا عليو هبا عشران »3 عبد هللا بن عمرك مرفوعان 

صلى هللا عليو  النيب على طلحة أبو دخل3 قاؿ مالك بن أنس عنمسند الركاي٘ب 
 منك كجهان  أشرؽ كال نفسان  أطيب رأيتك ما كأمي أنت أبيب3 فقاؿ كآلو كسلم

،  ما فأخرب٘ب آنفا جربيل عندم من خرج كقد طلحة أاب اي تلومِب»3 فقاؿ اليـو
 من دمحم اي»3 قاؿ3 قاؿ أمتك؟ عطيتأي  كما كأمي، أنت أبيب3 قاؿ «أمٍب عطيتٍ أي 

 عليو كردَّ  سيئات، عشر عنو ك٧با حسنات، عشر لو هللا كتب صبلة عليك صلى
 على هللا صلى كإذا العبد، على هللا صبلة الستجبلب كثيق سبب فهي «قاؿ ما

 الفهم، أنوار إٔب الوىم ظلمات من كٱبرجو نفسو يزكي بو الذم الطريق لو أانر عبده
 كقد ا٢بقيقة، ضياء إٔب الشك دجى كمن األنوار، ٠باء إٔب األغيار أكحاؿ كمن
 كأرجح األعماؿ أ٪بح من كىي الثواب، كجزيل ا٤بآب حسن عليها داـك مىن كيًعد

 رضا إٔب يتوصل كهبا الربكات، كأعم القرابت كأحظى األحواؿ، كأزكى األقواؿ
 ركل .الدرجات أرفع إٔب كييرتقى الدعوات ك٘باب كالرضواف، السعادة كتناؿ الرٞبن

3 كم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالبيهقي كالَبمذم عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيو أنو قاؿ للنيب 
أجعل لك من صبلٌب؟ قاؿ3 ما شئت، قاؿ3 الثلث؟ قاؿ3 ما شئت كإف زدت فهو 
أفضل، قاؿ3 النصف؟ قاؿ3 ما شئت كإف زدت فهو أفضل، قاؿ3 أجعل لك 

 كمكمعُب قولو3   «إذا يكفيك هللا ٮبك كيغفر لك ذنبك»صبلٌب كلها؟ قاؿ3 
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 ُب جاء ما بدليلالذم أدعو بو لنفسي  دعائي من أم صبلٌب؟ من لك أجعل
ركل أبو ك  «لك دعائي شطر أجعل أريد هللا رسوؿ اي3 رجل قاؿ» 3خرلاأل ركايةال

اي موسى »نعيم عن كعب قاؿ3 أكحى هللا تعأب إٔب موسى عليو السبلـ ُب التوراة3 
أتريد أف أكوف لك أقرب من كبلمك إٔب لسانك كمن كساكس قلبك إٔب قلبك 

عينك؟ قاؿ3 نعم اي رب، قاؿ3 فأكثر  كمن ركحك إٔب بدنك كمن نور بصرؾ إٔب
تعأب  هللا كبْب بيننا الواسطة ىو كالسبلـ الصبلة عليو كنبينا «ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالصبلة على دمحم 

كالدليل لنا عليو كا٤بعٌرؼ لنا بو عز كجل فإف الواسطة ىو السبب ُب الدخوؿ على 
 قاؿ كما الطلب قبل الوسيلة تقدٙب من بد كال تعأب إليو كسيلتناا٤بلك فهو 

كالوسيلة3 كل ما جعلو هللا سببان ُب الزلفى عنده  ﴾ابتغوا إليو الوسيلةك ﴿ سبحانو
كا٤بدار فيها على أف يكوف للوسيلة قدر كحرمة  -ككيصلة إٔب قضاء ا٢بوائج منو 

صلى  األكـر رسولو من أعظم كال أقرب تعأب إٔب هللا كسيلة كال -عند ا٤بتوسَّل إليو 
 كاببو األعظم هللا حجابالسر ا٤بصوف كا١بوىر ا٤بكنوف  فهو هللا عليو كآلو كسلم

م حرهبُب ككاف شعار ا٤بسلمْب  .كأيبعد طيرد اببو غّب من الدخوؿ راـ فمىن األكـر
كابن  ُب الكامل كذا ذكره ابن األثّب   «اي دمحماه»اليمامة3  يـو ضد أىل الردة ُب ٪بد

 عثمافعن  ركل ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾكالطربم ُب اترٱبو. ك ُب البداية كالنهاية كثّب 
 بصره، ذىاب إليو فشكا ضرير رجل كجاءه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ حنيف بن

صلى هللا عليو  هللا رسوؿ فقاؿ ،عليٌ  شق كقد قائد ٕب ليس هللا رسوؿ اي3 فقاؿ
 كأتوجو أسألك إ٘ب اللهم3 قل ٍب ركعتْب صل ٍب فتوضأ ا٤بيضأة ائت»3 كآلو كسلم

 عن ٕب فيجلي ربك إٔب بك أتوجو إ٘ب دمحم اي الرٞبة، نيب V دمحم بنبيك إليك
 طاؿ كال تفرقنا ما فوهللا3 عثماف قاؿ «نفسي ُب كشفعِب ُبَّ  شفعو اللهم بصرم،

كركل الدارمي عن أيب . قط ضر بو يكن ٓب ككأنو الرجل دخل حٌب ا٢بديث بنا
 عائشة إٔب فشكوا شديدان  قحطان  ا٤بدينة أىل قحط»ا١بوزاء أكس بن عبد هللا قاؿ3 

 كبْب بينو يكوف ال حٌب السماء إٔب كوان  منو فاجعلوا V النيب قرب انظركا3 فقالت
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مطران حٌب نبت العشب ك٠بنت اإلبل حٌب  فمطران ففعلوا3 قاؿ سقف، السماء
 الناس أصاب3 قاؿ مالك عن كركل البيهقي «فسمي عاـ الفتقتفتقت من الشحم 

صلى هللا  النيب قرب إٔب رجل فجاء عنو هللا رضيبن ا٣بطاب  عمر زمن ُب قحط
 ىلكوا فأاته رسوؿ هللا قد فإهنم ألمتك استسق !هللا رسوؿ اي3 فقاؿ عليو كآلو كسلم

 عليك3 لو كقل وفمسقى  مأهن كأخربه السبلـ فأقرئو عمر ائت»3 فقاؿ ا٤بناـ ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عجزت ما إال آلو ال !رب اي3 قاؿف عمر الرجل فأخرب فأتى« يسالكى  يسً لكى اب

صلى هللا عليو  النيب عن مسعود بن هللا عبد عنكركل البزار ُب ٦بمع الزكائد . عنو
 عليَّ  تعرض لكم خّب ككفاٌب لكم، كٰبدث ٙبدثوف لكم خّب حياٌب»3 كآلو كسلم
 «لكم هللا استغفرت شر من رأيت كما عليو هللا ٞبدت خّب من رأيت فما أعمالكم

صلى هللا عليو كآلو  النيب عن أسيد بن حذيفة عنكركل الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب 
 ٕب صوركا، آخرىاك  أك٥با ا٢بجرة ىذه لدل البارحة أمٍب عليَّ  عرضت»3 قاؿ كسلم
كاعلم أف هللا  «بصاحبو أحدكم من منهم ابإلنساف عرؼأل إ٘ب حٌب الطْب،ك  اب٤باء

كليس ألحد من حْب يفزعوف إليو  جعلو شفيعان ٣بلقو إليو يـو القيامة و٤با أحبتعأب 
ا٣بلق عمـو الشفاعة سواه كسر ذلك أف األنبياء ٓب يبعثوا إٔب كافة ا٣بلق كإ٭با بعث 

مقدمهم كراعيهم ككل راع مسؤكؿ عن رعيتو  فهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإٔب كافة ا٣بلق سيدان دمحم 
صلى فلما كاف  ،فأكجب هللا تعأب عليو الشفاعة ٥بم كالقياـ ٗبصا٢بهم دنيا كأخرل

كاف كاسطتهم ُب   ،كاسطة ا١بميع ُب البداية ألجل الظهور هللا عليو كآلو كسلم
لوجود  علة فليس ُب األزؿ كاألبد كسيلة كال كاسطة كال  ،النهاية ألجل النعيم ا٤بقيم

. قاؿ سيدم كقرة عيِب اإلماـ أٞبد الكبّب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكلكل موجود أحد سواه  ،كل خّب
 ،ىو الربزخ الوسط ،الرفاعي قدس هللا سره النورا٘ب3 أم سادة! عظموا شأف نبيكم

الفارؽ بْب ا٣بلق كا٢بق، عبد هللا، حبيب هللا، رسوؿ هللا، أكمل خلق هللا، أفضل 
، الداؿ على هللا، الداعي إٔب هللا، ا٤بخرب عن هللا، اآلخذ من هللا، ابب رسل هللا

ة الصمدانية، من اتصل بو الكل إٔب ا٢بظّبة الرٞبانية، كسيلة الكل إٔب ا٢بظّب 
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 يؤمن ال»قاؿ صلوات هللا كتسليماتو عليو3 كمن انفصل عنو انفصل،  ،اتصل
 ا٤بعُب هبذا الوسيلة مقاـ كاف ك٤بااىػ.  «بو جئت ٤با تبعان  ىواه يكوف حٌب أحدكم
أعلمى ك  بعض على بعضهم النبيْب تفضيلذكرى تعأب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص العظيم األكـر بنبينا خاصان 

 فضلنا كلقد﴿ دعوهنم من دكنو سبحانو فقاؿكسيلة الذين ي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأبف دمحمان  ا٤بشركْب
 فبل دكنو من زعمتم الذين ادعوا قل ،زبورا داكد كآتينا بعض على النبيْب بعض

كلئك الذين تدعوف يبتغوف إٔب رهبم ، أٙبويبل كال عنكم الضر كشف ٲبلكوف
 فكل ﴾الوسيلة أيهم أقرب كيرجوف رٞبتو كٱبافوف عذابو إف عذاب ربك كاف ٧بذكرا

 هللا إٔب كسيلتهم السبلـ عليهم كالنبيْب ا٤ببلئكة من تعأب هللا دكف من بدعي  من
 ىو بل ﴾سبحاف الذم أسرل بعبده﴿ السورة صدر أحكمو ما على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا تعأب
 ُب تعأب هللا كبْب بينهم كالواسطة ا٤بوجودات سائر كسيلة كالسبلـ الصبلة عليو

 األنبياء بوساطتو ا٣بلق كأحظى عليهم أفيض ما سائر ككذا الوجود سبحانو إفاضتو
 ككاف ا٤بطلق كالنيب ا٢بق النور كىو آاثره كعكوسات أنواره أشعة فإهنم السبلـ عليهم

 األرحاـ حجاب كراء من منو األنبياء تلقى كقد كالطْب ا٤باء بْب كآدـ نبيان 
 مشس بزغت فلما الليل ُب الكواكب ظهور ٧بتجبان  كاف إذ كظهركا كاألصبلب

 الكواكب غيبوبة ٫بو على أحكامهم كنسخت غابوا الظهور أفق من ا٤بطلقة النبوة
 عن منخلعة ا٢بجاب ٙبت من الشمس طلوع عند كأضوائها أنوارىا كا٭بحاؽ
كىل ا٢بشر برمتو كالساعة بشدهتا كأبىوا٥با إال إثبات ٤بقاـ الواسطة . ا١بلباب

كتعتكف على فمن األكٔب أف تتعلق أيها ا٤بوحد ٔبنابو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالوسيلة لرسوؿ هللا 
 استأنف سورة اإلخبلص ا٣بالصة ُب توحيده بكلمةأال ترل أف هللا تعأب  ،اببو

إٔب  الوصوؿف لييعلم أ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكا٤بخاطب النيب  ﴾قل ىو هللا أحد﴿ "قل" فقاؿ عز كجل
صلى هللا  ا٤بؤتى جوامع الكلم الكامل الرسوؿ ٗبتابعة الإ صلٙب ال مرتبة التوحيد

أال  ،ٰبصل ا٤بيل من ا١بهتْب فيسرع الوصوؿ إٔب ا٤بقصودكبذلك  عليو كآلو كسلم
أعِب على نفسك »قاؿ لؤلعرايب الذم ٛبُب عليو أف يكوف رفيقو ُب ا١بنة3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتراه 
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" دليل على أنو أحب أف يشفع لو إٔب هللا تعأب 3 "أعٌِب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقولو  «بكثرة السجود
كلكنو أراد أف يكوف ا١بذب من ا١بهتْب ليسرع كصولو إٔب كأف يكوف رفيقو ُب ا١بنة 

، ك٥بذا كاف ذلك فأمره أف يعينو على نفسو ابلسجود ليتحقق ا٤بقصود أكمل ٙبقق
وا جباىهم على دأب الكمَّل من األكلياء رضواف هللا عليهم أف يتعلقوا ٔبنابو كٰبط

 ا٤بسَبشدبلـز أيها كٓب يزؿ ذلك دأهبم كدأب كل من أراد هللا تكميلو، ف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاببو 
كداـك الصبلة عليو ككن ُب حاؿ ذكرؾ لو   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهبذا ا١بناب العظيم كالنيب الكرٙب 

كا٥بيبة كا٢بياء فإنو يراؾ كأنك بْب يديو ُب حياتو متأدابن ابإلجبلؿ كالتعظيم 
ره، كمن ذى  كيسمعك كلما ذكرتو ألنو متصف بصفات هللا سبحانو كهللا جليسي 

نصيب كافر من ىذه الصفة ألف العارؼ كصفو كصف معركفو كىو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفللنيب 
اي  ؾاللهم إان نسألك كنتوجو إليك ٕببيبك ا٤بصطفى عند .أعرؼ الناس ابهلل تعأب

ان اي دمحم إان نتوسل بك إٔب ربك فاشفع لنا عند ا٤بؤب العظيم اي نعم دسي يبنا ايحب
عو فينا ٔباىو عندؾ كاجعلنا من خّب ا٤بصلْب كا٤بسىٌلمْب اللهم شفٌ الرحيم الرسوؿ 

 ،عليو كمن خّب ا٤بقربْب منو كالواردين عليو كمن أخيار احملبْب فيو كاحملبوبْب لديو
إف هللا كمبلئكتو يصلوف على النيب اي أيها الذين آمنوا ﴿رج كًسر بنا ُب معارج مدا

كمعُب صبلة هللا3 رٞبتو ا٤بقركنة ابلتعظيم، كمعُب  ﴾صلوا عليو كسلموا تسليما
ٙبية عظمى ابلغة الدرجة القصول ٕبسب ما عنده  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسبلمو3 ٙبيتو البلئقة بو 

تعأب فتكوف أعظمى التحيات ألنو عليو الصبلة كالسبلـ أعظم ا٤بخلوقات كا٤براد 
ابلتحية ُب حقو كما أفاده السنوسي ُب شرح ا١بزائرية أف ييسمعو كبلمىو القدٙب 

أنو  عطاءابن  ركل السلمي ُب حقائق التفسّب عنالداؿ على رفعة مقامو العظيم. 
 عن حكى3 الصبلة من هللا كصلة كمن ا٤ببلئكة رفعة كمن األمة متابعة ك٧ببة. ك قاؿ

 الواحد عبدقاؿ . مقدار قلبك ُب ٥با ٘بعل كال ابلوقار عليو صلٌ 3 قاؿ نوأ الواسطي
 حقو من بو تقضي نكأ تظن ان مقدار  قلبك ُب عليو تكلصبل ٘بعل ال 3السيارم

 أمتو تقضيو أف من جلٌ أ حقو إذ نفسك حق تقضي فإنك عليو تكبصبل شيئان 



1131 
 

 "ف هللا كمبلئكتو يصلوف على النيبإ"بقولو  تعأب صبلة هللا ُب ىو إذ ٝبعأ
كعلى آلو عليو كسلم صلى هللا  .بو نفسك على رٞبة استجبلبعليو  فصبلتك

 ٕبق اللهم ،الظبلـ كمصابيح ا٥بدل ٪بـو ،األعبلـ الزىر كصحبو ،ا٣بواص من األانـ
 سٌرؾ كعرٌفنا ،أعتابو من عليك كأدخلنا ،اببو من إليك صلنا عندؾ كقدره حرمتو

 علي سيدان عن كالَبىيب الَبغيب ُب األصبها٘ب القاسم أبو ركل. جنابو بواسطة
 ييصلى حٌب حجاب السماء كبْب كبينو إال دعاء من ما»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف

 الدعاء، كدخل ا٢بجاب ذلك رؽا٬ب ذلك فعل فإذا دمحم، آؿ كعلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب على
 النيب عن ىريرة أيب عنكركل أبو داكد ُب السنن  «الدعاء رجع ذلك يفعل ٓب كإف
3 فليقل البيت أىل علينا صلى إذا األكَب  اب٤بكياؿ  يكتاؿ أف سره من»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 آؿ على صليت كما بيتو كأىل كذريتو ا٤بؤمنْب أمهات كأزكاجو دمحم على صل اللهم

 هللا رسوؿ على الصبلة ثواب ُب السخاكم اإلماـ كذىكرى  «٦بيد ٞبيد إنك إبراىيم
 جبللو جل هللا صبلة من عليو صلى ٤بنفوائد شريفة كٙبقيقات لطيفة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 كاآلخرة الدنيا أمر ككفاية األكَب اب٤بكياؿ كالكيل ا٣بطااي كتكفّب كرسولو كمبلئكتو
 كالنجاة الرقاب عتق على كفضلها ا٣بطااي ك٧بو وعلي صبلة كلها صبلتو جعل ٤بن
 من كاألماف كرٞبتو هللا كرضى الشفاعة ككجوب هبا الرسوؿ كشهادة األىواؿ من هبا

 من كاألماف ا٢بوض ككركد ا٤بيزاف كرجحاف العرش ظل ٙبت كالدخوؿ سخطو
 قبل ا١بنة من ا٤بقرب ا٤بقعد كرؤية الصراط على كا١بواز النار من كالعتق العطش
 مقاـ كقيامها غزكة عشرين من أكثر على كرجحاهنا ا١بنة ُب األزكاج ككثرة ا٤بوت

 مائة ا٢بوائج من هبا كتنقضي بربكتها ا٤باؿ كينمو كطهارة زكاة كإهنا للمعسر الصدقة
 العيش كضيق الفقر كتنفي ا٤باؿ كتزيد هللا إٔب األعماؿ كأحب عبادة كإهنا أكثر بل

 هبا كلده ككلد ككلده ىو كينتفع بو الناس أكٔب فاعلها كإف ا٣بّب مظاف هبا كيلتمس
 نور كإهنا رسولو كإٔب كجل عز هللا إٔب كتيقرب بثواهبا صحيفتو ُب أىديت كمن

 كرؤية الناس ٧ببة كتوجب كالصدأ النفاؽ من القلب كتطهر األعداء على كتنصر
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 كأكثرىا كأفضلها األعماؿ أبرؾ من كىي صاحبها اغتياب من كٛبنع ا٤بناـ ُب النيب
 اقتناء على ا٢بريص للفطن ا٤برغب الثواب من ذلك كغّب كالدنيا الدين ُب نفعان 

 ىذه على ا٤بشتمل العمل ُب اآلماؿ نضائر من الثمرة كاجتناء األعماؿ ذخائر
 من غّبه ُب توجد ال الٍب العميمة ا١بمة كالفوائد الكرٲبة كا٤بناقب العظيمة الفضائل
 فبل3 كاب١بملة .كثّبان  تسليمان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاألقواؿ األفعاؿ من سواه تعرؼ كال األعماؿ

 ابلصبلة عليو نفوسهم كسكنت ٕببيبهم أعينهم قرت الذين احملبْب عيش إال عيش
 كمن كرسولو هللا ٧ببة إال يسدىا ال طاقة القلب ففي ٗبحبتو كتنعموا بقربو كاستأنسوا

 ىذه إٔب العبد يصل كلن، كحسرات كآالـ كغمـو ٮبـو كلها فحياتو بذلك يظفر ٓب
 طريقتو ككيسل سنتو كيتبع بو يقتدم حٌب العلية ا٤بنزلةك  السنية كا٤برتبةا٢بقيقية احملبة 

صلى هللا عليو كآلو  الرسوؿ ٧ببة رزؽ ذلك ُب صدؽ فإذا كسّبتو هبديو كيهتدم
 ،ربو من عليو ا٤بنزؿ الوحي بفهم عليو فتحك  قلبو، على ركحانيتو كاستولت كسلم
ا احملب ، فعليك أيههبا أريد كماذا فيو أنزلت ماذا قلبو شاىد السورة قرأ إذا ٕبيث

بكثرة الذكر كالصبلة كالسبلـ على إماـ ا٤برسلْب حٌب تلحق بركب العارفْب كتندرج 
كاعلم أف القلب كالقصر كا٤بعرفة فيو  ُب سلك ا٣باصة أىل ا٤بخدع مهنع هللا يضر أٝبعْب، 

كالسلطاف، كالعقل أمّب على األركاف، كاألركاف لو تبع كأعواف، كاللساف كالَبٝباف، 
، كبدكف ذلك ال تسطيع أف تعي كبلـ الصا٢بْب أىل ئن الرٞبنكالسر من خزا

بقولو كما ركاه الديلمي كالسلمي كالَبمذم ُب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلشارات الذين أخرب عنهم 
إف من العلم كهيئة ا٤بكنوف ال يعلمو إال العلماء ابهلل تعأب فإذا »نوادر األصوؿ3 

إف هللا كمبلئكتو يصلوف ﴿كا١بملة  «الغرة ابهلل عز كجلنطقوا بو ال ينكره إال أىل 
تفيد الدكاـ نظران إٔب صدرىا من حيث إهنا ٝبلة ا٠بية كتفيد التجدد  ﴾على النيب

نظران إٔب عجزىا من حيث إهنا ٝبلة فعلية فيكوف مفادىا استمرار الصبلة ك٘بددىا 
يو إشارة إٔب عظيم قدرىم كقتان فوقتان، كا١بمع بْب هللا كا٤ببلئكة ُب ضمّب كاحد ف

ٗبا يصل إليو منهم من حيث إف العظيم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكمزيد شرفهم كذلك مستلـز لتعظيمو 
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ال يصدر منو إال عظيم، ٍب فيو التنبيو على كثرهتم كأف الصبلة من ىذا ا١بمع الكثّب 
ككر كالدىور  عواـعلى ٩بر األ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالذم ال ٰبيط ٗبنتهاه غّب خالقو كاصلة إليو 

مع ٘بددىا كل كقت كحْب، كىذا أبلغ تعظيم كأهناه كأكملو كأمشلو األايـ كالشهور 
على خبلؼ الغالب ُب حكايتو تعأب عن أنبيائو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأزكاه، كعرٌب ابلنيب دكف ا٠بو 

نبياء صلى عليو خالق سيد ا٢بكماء كسند األإشعاران ٗبا اختص بو عليهم السبلـ 
من مزيد الفخامة كالكرامة كعلو القدر، كأكد ذلك اإلشعار أبؿ الٍب للغلبة  األشياء

 ُب عنده نبيو ٗبنزلة عباده أخربفا٤بعركؼ ا٢بقيق هبذا الوصف،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإشارة إٔب أنو 
 أمر ٍب عليو تصلي ا٤ببلئكة كأف ا٤بقربْب ا٤ببلئكة عند عليو يثِب أبنو األعلى ا٤بؤل
 العلوم العا٤بْب أىل من عليو الثناء فيجتمع عليو كالتسليم ابلصبلة السفلي العآب

صلى هللا ركل الطربا٘ب عن ابن عباس رضي هللا عنهما أف النيب ك . ٝبيعان  كالسفلي
« تدركف ٓب أمَّنت؟»ارتقى على ا٤بنرب فأمَّن ثبلث مرات ٍب قاؿ3  عليو كآلو كسلم

جاء٘ب جربيل عليو السبلـ فأخرب٘ب أنو من ذكرتى »قالوا3 هللا كرسولو أعلم، قاؿ3 
 ا٢بديث. «عنده فلم يصل عليك دخل النار فأبعده هللا كأسحقو، فقلت3 آمْب

ألف سائر العبادات  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكليس شيء من العبادات أفضل من الصبلة على النيب 
، كأٌما الصبلة على نبيو كحبيبو فقد صلى عليو أكالن ىو أمر هللا تعأب هبا عباده

ٍب  ﴾كسلموا تسليما﴿بنفسو، كأمر ا٤ببلئكة بذلك، ٍب أمر العباد بذلك، ٍب قاؿ 
كيشّب كمن آذل هللا سبحانو، فقرف ا٠بو ابسم رسولو،   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجعل من آذل دمحمان 

 إٔب عظم قدره قوؿ حساف3

 كيشهدي  يلوح مشهود هللا نػػػػػػػػػػػػػػػم...  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخات للنبوة عليو أغر

 أشهدي  ا٤بؤذفي  ا٣بمس ُب قاؿ إذا...  ا٠بو إٔب النيب اسمى  اإللو كضم

 ود كىذا ٧بمدي ػػػػػػػػػػػػػػػق لو من ا٠بو لييجٌلو ... فذك العرش ٧بمػػػػػػػػػػػكشػػػػػػػػػ
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 شأنو كعلو رتبتو كإثبات حالتو كٚبصيص شرفو إظهار من اآلية ُب ما ٱبفى كال
 أرشد ٤با، ك كنواىيو أكامره عمـو ُب لو كاالنقياد كتوقّبه تعظيمو كإٯباب برىانو ك٠بو

 بعضهم على ٱبفى قد ٩باكحذرىم  كتكرٲبو حرمة نبيو مراتب تناىي إٔب ا٤بؤمنْب هللا
 ذلك أردؼ ﴾هللا رسوؿ تؤذكا أف لكم كاف كما﴿ بقولو جانبو ُب األذل خفي من

 عليو الرسوؿ يؤذم فيما السعي دأهبم من ككاف ا٤بؤمنْب بسمات اتسموا قـو بوعيد
 ليعلم كاآلخرة الدنيا ُب ملعونوف أكلئك أبف ا٤بؤمنْب هللا فأعلم كالسبلـ الصبلة
 ال الوعيد ىذا مثل ألف منافقوف كأهنم شيء ُب اإلٲباف من ليسوا أكلئك أف ا٤بؤمنوف

إف الذين يؤذكف هللا كرسولو لعنهم هللا ُب الدنيا كاآلخرة ﴿فقاؿ  للكافرين إال يعهد
كا٤براد اليهود كالنصارل كهللا تعأب أعلم كغّبىم تبع ٥بم فإهنم  ﴾كأعد ٥بم عذااب مهينا

 أبف عرفوا أهنم على للداللة ا٤بوصوؿ ابسم كجيء كا٤بفاسد كالقبائح الشركر أصل
صلى  النيب أذل أف على الصلة كلداللة هبم ا٤بختصة أحوا٥بم من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إيذاء

 كٙبقّب الرٞبة عن اإلبعاد3 كاللعن، كعذاهبم لعنهم علة ىو هللا عليو كآلو كسلم
 ُب كىم كعنايتو هللا لطف من ك٧بركموف ا٤بسلمْب عند ٧بقركف الدنيا ُب فهم ا٤بلعوف
 كرسولو هللا أذل بْب كالقرف، النار ُب الدخوؿ كُب ا٢بشر ُب ابإلىانة ٧بقركف اآلخرة

 يؤذكف كفعل هلل أذل فكأنو تعأب هللا يغضب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ أذل أف إٔب لئلشارة
 إٔب وكتعديتي  ،هللا غضب اجتبلب ُب ا٤برسل اجملاز معُب على هللا اسم إٔب معدل
صلى  وقول ىذا كمعُب كا٢بقيقي اجملازم معنييو ُب يؤذكف فاستعمل حقيقة الرسوؿ

 كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ كأذل «هللا آذل فقد آذا٘ب من» 3هللا عليو كآلو كسلم
 أعمالو طعنهم ُب عائشة أـ ا٤بؤمنْب كطعنهم ُب مثل أىلو كأبذل لو ابلكيد ٰبصل
إذا »كُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3  «كا٣بنازير القردة إخوة اي اخسؤكا»3 ٥بم قاؿكقد 

ال تبدؤكا اليهود »كعند اإلماـ مسلم3  «سلم عليكم أىل الكتاب فقولوا3 كعليكم
كُب ركاية  «كال النصارل ابلسبلـ، فإذا لقيتم أحدىم ُب طريق فاضطركه إٔب أضيقو

 قتلهمنفيهم ك نفاقهم كأمر ب سبحانوبٌْب ٍب  «فإذا لقيتم ا٤بشركْب»عند أٞبد بلفظ3 
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كبٌْب أهنم أينما ثقفوا أىًخذكا ملعونْب كأتبع ببياف استحقاقهم اللعن الكبّب كالعذاب 
 مرتكبهم كعظيم أدهبم سوء ُب هبم يتشبهوا أف ا٤بؤمنْب عن ُب النار ٍب هنىا٤بهْب 

 موسى آذكا كالذين تكونوا ال آمنوا الذين أيهااي ﴿ مناداين ٥بم إشفاقان كإرشادان  فقاؿ
 ال كجرأة كقاحة ُبقو٥بم لو  موسى كإيذاؤىم ﴾كجيها هللا عند ككاف قالوا ٩با هللا فربأه

 كربك أنت اذىب3 اإلسبلـ من بشيء تىعلق كال اإلٲباف رائحة شمَّ  ٩بن تصدر
 طعاـ على نصرب لن3 ! كقالواجهرة هللا نرل حٌب لك نؤمن لن3 ! كقالوافقاتبل
كنسبوه كقالوا مرة3 أتتخذان ىزكا، فنسبوه إٔب السخرية! كاهتموه بقتل ىاركف! ! كاحد

 ذلكٝبيع  من هللا فربأة بنفسها لتقذفوكاستأجركا مومسة  بدنو! ُب عيب إٔب

 ذلاأل ٛبيطك  التهمعنو  دفعتهللا  عند منزلةأكضح أنو رفيع القدر ذك كجاىة ك ك 
فقاؿ تعأب  ظاىرىم ابطنهم  خالفانفقوا ك  الذم لقيو من قومو ا٤بستهزئْب الذين 

 قوال كقولوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي﴿ابلقوؿ السداد معٌرضان هبم آمران ا٤بؤمنْب 
خانوا ك  ضيعوا العهد هنما٢بق إٔب أ، ٍب أ٤بح ابطنو ظاىره يوافق الذم ىوك  ﴾سديدا

 كا١بباؿ كاألرض السماكات على األمانة عرضنا إان﴿ ُب األرض أمانة االستخبلؼ
كالظلـو ىو  ﴾إنو كاف ظلوما جهوال اإلنساف كٞبلها منها كأشفقن ٰبملنها أف فأبْب
 !االستهزاءكا١بهوؿ الذم من دأبو  !الشرؾ شأنو من الذم

ىو الذم بعث ُب األميْب رسوال منهم يتلوا عليهم آايتو كيزكيهم كيعلمهم الكتاب ﴿
كفر  بذكر الصفسورة  ختمت ٤با ﴾مبْبكا٢بكمة كإف كانوا من قبل لفي ضبلؿ 

 عليهم الضمّب إطبلؽ أفهمو ٗبا قلوهبم هللا فأزاغ زاغوا أف بعد إسرائيل بِب بعض
، كبّبان  علوان  ذلك عن هللا تعأب شركاء لو إف سبحانو هللا  على  قو٥بم كقد عرؼ عنهم 

 من ادعوه عما لتنزىو تعأب األشهر األعظم ىو فناسب ذلك ذكر التسبيح الذم
 ُب مرات ثبلث ا٤باضي بلفظ التسبيح ذكر قد سبحانو ككاف التنزه  غاية الشرؾ
 ذلك أف السورة ىذه أكؿ أخربا٤بؤكد ٍب  اإلثبات هناية كذلك سور ثبلث افتتاح
 يسبح﴿ فقاؿ ملكو الستمرار اب٤بضارع ابلتعبّب كاالستمرار التجديد كجو على التنزيو
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سبحانو  دؿ ٍب ﴾ا٢بكيم العزيز القدكس ا٤بلك األرض ُب كما السماكات ُب ما  هلل 
ىو ﴿ بقولو األمة اإل٠باعيلية تزكية على كقدسو كملكو كحكمتو عزتو ُب قدرتو على

هم كيعلمهم الكتاب الذم بعث ُب األميْب رسوال منهم يتلوا عليهم آايتو كيزكي
ُب مطلع السورة  اآلية استئناؼ بيا٘ب انشئ عن إجراء الصفات ا٤بذكورةك  ﴾كا٢بكمة

إذ يتساءؿ السامع عن كجو  م"ا٤بلك القدكس العزيز ا٢بكي"ة على اسم ا١ببلل
ٚبصيص تلك الصفات ابلذكر من بْب صفات هللا تعأب فكأف ا٢باؿ مقتضيان أف 
يبْبَّ شيء عظيم من تعلق تلك الصفات أبحواؿ خلقو تعأب إذ بعث فيهم رسوالن 

ٔب أمر عباده كيدير تعلقت أبف يتو  ك"ا٤بل"ة صفهر نفوسهم كيزكيهم كيعلمهم، فيط
اقتضت أف  ز"العزي"ة تعلقت أبف يزكي نفوسهم، كصف س"القدك "ة شؤكهنم، كصف

ؿ فينالوا عزة يلحق األميْب من عباده ٗبراتب أىل العلم كٱبرجهم من ذلة الضبل
نزعو من أىل يك اقتضت أف ٯبعل ا٢بكم فيهم  م"ا٢بكي"ة العلم كشرفو، كصف

الكتاب، كابتداء ا١بملة بضمّب اسم ا١ببللة لتكوف ٝبلة ا٠بية فتفيد تقوية ىذا 
صلى هللا عليو ا٢بكم كأتكيده، كُب ىذه األكصاؼ ٙبدٌو ٗبعجزة األمية ُب رسوؿ هللا 

أم ىو مع كونو أٌميان قد أتى أمتو ٔبميع الفوائد الٍب أتى هبا الرسل غّب  كآلو كسلم
م كٓب ينقص عنهم شيئان، فتمحضت األمية معجزة حصل من صاحبها األميْب أ٩به

صلى كاألمي من أخص أ٠بائو أفضل ٩با حصل من رسل أىل الكتاب كأنبيائهم، 
 منهم ئابلتنفّب كالترب  أىل الكتاب الذين خيتمتفإنو ٓب ٱبالط  هللا عليو كآلو كسلم

صلى هللا ُب الصحيحْب عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب ك  ،سورة أـ الكتاب
أننا على ًجبٌلتنا أراد « إان أمة أمية ال نكتب كال ٫بسب»أنو قاؿ3  عليو كآلو كسلم

 إٛبامان لئلعجاز الذم أيده هللا بو، ة كصف خص هللا بو من رسلو دمحمان كاألميٌ األكٔب. 
 ٤بٌاألنو  ُب غّبه كصف نقصافكبذلك كانت األمية كصف كماؿ فيو مع أهنا 

ككاف على  ٣بطأ ُب كل نواحي معرفة الكماالتحصل لو من العلم ما ال ٰبتمل ا
يقْب من علمو كبينة من أمره ما ىو أعظم ٩با حصل للمتعلمْب؛ صارت أٌميتو آية 



1137 
 

 بيده كتبو ما هيقرؤ  تعأب فهو، على كوف ما حصل لو إ٭با ىو من فيوضات إ٥بية
 ما يقرأ أف عن بذلك فيغنيو األقدسية دسوقي  ألواح ُب العلمية موأقبل خطتو كما

 ، كىذه منة موجَّهة ٥بمكهللا أعلم ، كا٤براد ابألميْب3 بنو إ٠باعيلا٣بلق تكتب
زائدة على نعمة فإف كوف رسوؿ القـو منهم نعمةه  ليشكركا نعمة هللا على لطفو هبم

 كلد من اصطفى هللا إف»3 الَبمذماإلماـ  كُب ا٢بديث عند اإًلرشاد كا٥بدم،
 كنانة بِب من كاصطفى كنانة، بِب إ٠باعيل كلد من كاصطفى إ٠باعيل، إبراىيم
كىذا استجابة  «ىاشم بِب من كاصطفا٘ب ىاشم، بِب قريش من كاصطفى قريشان،

ربنا كابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آايتك ﴿ عليو السبلـ لدعوة إبراىيم
كيشاكل ىذه اآلية  ﴾كا٢بكمة كيزكيهم إنك أنت العزيز ا٢بكيمكيعلمهم الكتاب 

 يتلو أنفسهم من رسوال فيهم بعث إذ ا٤بؤمنْب على هللا من لقد﴿قولو تعأب  الكرٲبة
 ضبلؿ لفي قبل من كانوا كإف كا٢بكمة الكتاب كيعلمهم كيزكيهم آايتو عليهم
مىل قولو  ﴾مبْب  ،ا٢باكم ركاه «نفاؽ كبغضهم إٲباف العرب حب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكعليهم ٰبي

كذلك  «مودٌب تنلو كٓب شفاعٍب ُب يدخل ٓب العرب غش من»3 َبمذمكُب ركاية لل
أقواؿ  كضبطوا إلينا كنقلوىا الشريعة ٙبملوا السبلـ كألهنم عليو إ٠باعيل أكالد ألهنم

 كألهنم معجزاتو إلينا كنقلوا كأفعالو سيد الكائنات عليو أفضل الصلوات كالتسليمات
 منة هلل كليسالعآب.  أقطار ُب اإلسبلـ كانتشر الببلد فتحت كهبم اإلسبلـ مادة
 كإ٭با مستقيم، طريق كإٔب ا٢بق إٔب يهدم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  إرسالو من أعظم ا٤بؤمنْب على

 هبا ٛبت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو النعمة ألف النعم أعظم إبرسالو األمة ىذه على النعمة كانت
بِب  كتذكّب لعباده، رضيو الذم هللا دين بسببها ككمل كاآلخرة الدنيا مصاّب

هبذه النعمة استنزاؿ لطائر نفوسهم، كفيو استحثاث ٥بم فإف كوف الرسوؿ  إ٠باعيل
منهم ىو أعوف على تلقي اإًلرشاد منو إذ ٰبملهم على ما يصلح شأهنم ليكونوا 

كهللا اي معشر العرب » غّبىم، كُب ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد3 ٞبلة ىذا الدين إٔب
نوَّه  ٤بٌاك  «لىغىّبيكم من الناس أحرل أف ال يقـو بو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلئن ٓب تقوموا ٗبا جاء بو نبيكم 
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ا٤بؤب ابلذين أنعم عليهم من النبيْب من ذرية إبراىيم كإسرائيل أردؼ ابلتنويو ابألمة 
أم من بِب إ٠باعيل، كإسناد ا٥بداية كاالجتباء  ﴾ك٩بن ىدينا كاجتبينا﴿ا٤بسلمة فقاؿ 

فيو حث  على تعلم كتاب  ﴾يتلوا عليهم آايتو﴿إٔب هللا تعأب فيو تشريف ٥بم. كقولو 
صلى هللا يبه فيو. ركل اإلماـ مسلم عن زيد بن أرقم قاؿ3 قاـ رسوؿ هللا هللا كترغ

يومان فينا خطيبان ٗباء يدعى ٟبٌان بْب مكة كا٤بدينة فحمد هللا كأثُب  عليو كآلو كسلم
أما بعد أال أيها الناس فإ٭با أان بشر يوشك أف أيتيِب »عليو ككعظ كذٌكر ٍب قاؿ3 

هللا فيو ا٥بدل كالنور فخذكا  ما كتابي ثقلْب أك٥بي  فأجيب كإ٘ب اترؾ فيكم رسوؿ ريب
 كأىلي »فحثَّ على كتاب هللا كرغَّب فيو ٍب قاؿ3 « بكتاب هللا تعأب كاستمسكوا بو

 «بيٍب أذكركم هللا ُب أىل بيٍب، أذكركم هللا ُب أىل بيٍب، أذكركم هللا ُب أىل بيٍب
صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاال أرقم بن زيد عن اثبت أيب بن حبيب عن الَبمذمكركل 

 ٮباأحدي  بعدم، تضلوا لن بو ٛبسكتم إف ما فيكم اترؾ إ٘ب»3 هللا عليو كآلو كسلم
 بيٍب، أىلي  كعَبٌب األرض، إٔب السماء من ٩بدكد حبل هللا كتابي 3 اآلخر من أعظم
العبلمة علي قاؿ  «فيهما ٚبلفو٘ب كيف فانظركا ا٢بوض عليٌ  يردا حٌب يتفرقا كلن

 بصاحب أعرؼ يكونوف غالبان  البيت أىل أف ىو األظهر3 ا٤بفاتيح رقاةُب مالقارم 
 على الواقفوف سّبتو، على ا٤بطلعوف منهم العلم أىل هبم فا٤براد كأحوالو البيت

 هللا لكتاب مقاببلن  يكونوا أف يصلح ك٥بذا كحكمتو، ٕبكمو العارفوف طريقتو،
 ا٤بناقب ُب أٞبد أخرجو ما كيؤيده ﴾كا٢بكمة الكتاب كيعلمهم﴿ قاؿ كما سبحانو

 أيب بن علي بو قضى قضاء عنده ذكر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف زيد بن هللا عبد بن ٞبيد عن
فهم  اىػ. «البيت أىل ا٢بكمة فينا جعل الذم هلل ا٢بمد»3 كقاؿ فأعجبو طالب

كانظر اي أخي ما قالو السيد كاتباعان كامتثاالن ألمره  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأشد الناس اقتداء ابلنيب 
أمران بقص األعناؽ لقصصناىا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأٞبد الرفاعي هنع هللا يضر3 لو بلغنا أف رسوؿ هللا 

كقاؿ لولد بنتو القطب ا٤بقرب أيب إسحاؽ السيد إبراىيم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاتباعان كامتثاالن ألمره 
فإف من صحت  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعزب الرفاعي3 ما أخذ جدؾ طريقان هلل إال اتباع رسوؿ هللا األ
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اتبع آدابو كأخبلقو كشريعتو كسنتو كمن سقط من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصحبتو مع سر رسوؿ هللا 
 كاالىتداء ٧ببتهم3 هبم التمسك كمعُبىذه الوجوه فقد سلك سبيل ا٥بالكْب. اىػ. 

. كأكرادىم مقالتهم على كاالعتماد بركايتهم كالعمل حرمتهم ك٧بافظة كسّبهتم هبديهم
 مراقدىم هللا قدَّس الساعة، قياـ إٔب ظاىرين عصر كل ُب منهم طائفة تزاؿ كال

 مسالك بنا كسلككرزقنا من مددىم كأعاد علينا من بركتهم  أبنوارىم كنفعنا
  .طريقتهم

 كمظهران ... كأطوؿ سػػػػػػػػػادات الربااي مناسباأجل  بِب العلياء أصبلن 

َـّ للػػػػدين ا٤بؤٌمػػػػػػل غػػػػػػػّبىم ... يركح عناف ا٤بستحيبلت جاذاب  إذا أ

 أىب هللا إال أف نسػػػػػػػػػػػػػّب إبثرىم ... رضينا هباتيك ا٣ببلؿ مشػػػػػػػػاراب

 أىلو احَباـ كجوب يقتضي العظيم التأكيد كىذا الوصية كىذه3 القرطيب قاؿ
 التخلف ُب ألحد عذر ال الٍب ا٤بؤكدة الفركض كجوب ك٧ببتهم كتوقّبىم كإبرارىم

 الٍب أصولو فإهنم منو جزء كأبهنم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ابلنيب خصوصيتهم من علم ما مع ىذا عنها
 در كهللاىػ.  «مِب بضعة فاطمة»3 قاؿ كما عنو نشؤكا الٍب كفركعو عنها نشأ

 3القائل

 كً ػػػػػػػػػػيرضي ما كل يوػػػػػػػػػػػػػػػػيرض كل...  اؿ حكم كللجزء ا٤بصطفى بضعة

كُب ركاية للحاكم ُب  «ا١بنة أىل نساء سيدة فاطمة»كُب صحيح البخارم3 
 ىذه نساء كسيدة العا٤بْب نساء سيدة تكو٘ب أف ترضْب أال فاطمة اي»ا٤بستدرؾ3 

 ا٢بسن مناقب ابب ُب البخارماإلماـ  كركل «ا٤بؤمنْب؟ نساء كسيدة األمة
 «بيتو أىل ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  ارقبوا3 »قاؿ أنو هنع هللا يضر بكر أيب عن عنهما هللا رضي كا٢بسْب

 ُب كالدخوؿ كمراعاة حقوقهمودادىم كتعظيمهم ب يكوف فيهم كذلك احفظوهأم 
 ٗبنو زمرهتم ُب كحشران ٧ببتهم على كأماتناعلى توقّبىم  هللا أحياان كالئهم عقد
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 ا٢بسن أتت أهنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بنت فاطمة عنركل ابن أيب عاصم . آمْب
 ىذاف هللا رسوؿ اي3 فقالت فيو توُب الذم شكواه ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ابنيها كا٢بسْب

 جرأٌب فلو ا٢بسْب كأما كسؤددم ىيبٍب  فلو  ا٢بسن أما»3 فقاؿ شيئان  فورثهما ابناؾ
 أيب بن عن أمّب ا٤بؤمنْب سيدان علي ركل ا٢بكيم الَبمذم إبسنادهك  «كجودم
 ىذين  كأحب  أحبِب من»3 فقاؿ كحسْب حسن بيد أخذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف طالب
من حديث ابن عباس  ركاية لو كُب «القيامة يـو درجٍب ُب معي كاف كأمهما كأابٮبا

 كأحبوا هللا ٕبب كأحبو٘ب نعمو من يغذككم ٤با هللا أحبوا»3 رضي هللا عنهما مرفوعان 
لنبيك ٗبحبة  ا٢بقَّ  احملمدية القبلة ٫بو ا٤بتوجو السالك أيهااعرؼ ف «٢بيب بيٍب أىل

 ،ككنوز كمالو ،كمظاىر ٝبالو ،فهم معادف حالو ،كذريتو السادة األبرار ،آلو األطهار
صلى هللا  نبيو اصطفى ٤با تعأب هللا أف كاعلم ،كأ٭بوذج نور كجوده ،كمطالع سعوده
 كحباه، الباىر فضلو من بو وعمٌ  ٗبا كخصو سواه، من ٝبيع على عليو كآلو كسلم

 كصحبة، نصرة عليو انطول من كرفع نسبة، أك نسبان  إليو انتمى من بربكتو أعلى
اآلايت  كأنزؿ كذريتو، ا٤بعظم بيتو أىل ٝبلة ٧ببة كفرض بريتو، كافة قرابه مودة كألـز

 عليو أسألكم ال قل﴿ رب الربية فقاؿ ،القرآنية بتعظيم العَبة النبوية كالقرابة احملمدية
 رسوؿ اي3 قالوا نزلت ٤با أهناعن ابن عباس  كركل الطربا٘ب ﴾القرىب ُب ا٤بودة إال أجرا
 «كابناٮبا كفاطمة علي»3 قاؿ ؟الذين كجبت علينا مودهتم ىؤالء قرابتك منك  هللا،

 عنو هللا رضي علي  عن  ركم  ما  أيضان   عليو  كيدؿ قاؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسّبه3 
 أربعة رابع تكوف أف ترضى أما»3 فقاؿ ٕب الناس حسد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب شكوت3 قاؿ
 كذريتنا كمشائلنا أٲباننا عن كأزكاجنا كا٢بسْب كا٢بسن كأنت أان ا١بنة يدخل من أكؿ

 ُب كآذا٘ب بيٍب أىل ظلم من على ا١بنة حرمت» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كعن «أزكاجنا خلف
 أجازيو فأان عليها ٯبازه كٓب ا٤بطلب عبد كلد من أحد إٔب صنيعة اصطنع كمن عَبٌب
ا٤بفسر الكبّب العبلمة ا٢بديث  نقل ٫بو ىذاك  اىػ. «القيامة يـو لقيِب إذا غدان  عليها

 من فكل إليو أمرىم يؤكؿ الذين ىم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم آؿ3 أقوؿ كأان 3ٍب قاؿ الرازم الشهّب
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 كا٢بسن كعليان  فاطمة أف شك كال اآلؿ ىم كانوا كأكمل أشد إليو أمرىم كاف
 كا٤بعلـو كىذا التعلقات أشد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كبْب بينهم التعلق كاف كا٢بسْب

 رسوؿ عن ا٤بتواتر ابلنقل كثبت...ٍب قاؿ3 اآلؿ ىم يكونوا أف فوجب ا٤بتواتر ابلنقل
 األمة كل على كجب ذلك ثبت كإذا كا٢بسْب كا٢بسن عليان  ٰبب كاف أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 "أمره عن ٱبالفوف الذين فليحذر" تعأب كلقولو "هتتدكف لعلكم كاتبعوه" لقولو مثلو
 لكم كاف لقد" سبحانو كلقولو "هللا ٰبببكم فاتبعو٘ب هللا ٙببوف كنتم إف قل" كلقولو

 أنو قاؿ ا٤بذكرين بعض ك٠بعت3 نفعنا هللا بو " ٍب قاؿحسنة أسوة هللا رسوؿ ُب
صلى هللا  كقاؿ «٪با فيها ركب من نوح سفينة كمثل بيٍب أىل مثل»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ٕبر ُب اآلف ك٫بن «اىتديتم اقتديتم أبيهم كالنجـو أصحايب»3 عليو كآلو كسلم
 أمرين إٔب ٰبتاج البحر كراكب كالشهوات الشبهات أمواج كتضربنا التكليف
 الطالعة الظاىرة الكواكب3 كالثا٘ب ،كالثقب العيوب عن ا٣بالية السفينة3 أحدٮبا

 رجاء كاف الظاىرة الكواكب تلك على نظره ككقع السفينة تلك ركب فإذا النّبة
 ككضعوا دمحم آؿ حب سفينة السنة أىل أصحابنا ركب فكذلك غالبان  السبلمة
 ُب كالسعادة ابلسبلمة يفوزكا أف تعأب هللا من فرجوا الصحابة ٪بـو على أبصارىم

كمن يقَبؼ ﴿كركل ابن أيب حاًب عن ابن عباس ُب قولو تعأب  كاآلخرة. اىػ. الدنيا
 علي بن ا٢بسن كركل الطربا٘ب ُب األكسط عن. ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ3 ا٤بودة آلؿ دمحم  ﴾حسنة

 كىو كجل عز هللا لقي من فإنو البيت أىل مودتنا الزموا» 3قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف
 «حقنا ٗبعرفة إال عملو عبدان  ينفع ال بيده نفسي كالذم بشفاعتنا، ا١بنة دخل يودان

 عنهم تعأب هللا رضي كىم للفيض سبب ألهنا يودىم من إٔب نفعها يعود كمودهتم
صلى هللا  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ األسود بن ا٤بقداد عن ، ففي أحاديث الشفاأبوابو

 راط،الص على جواز دمحم آؿ كحب النار، من براءة  دمحم  آؿ  معرفة » 3عليو كآلو كسلم
كمعرفتهم ىي معرفة مكانتهم من رسوؿ هللا  «العذاب من أماف دمحم آلؿ كالوالية

 عنركل الطربا٘ب فقد  ذلك عرؼ كجوب حقهم كحرمتهم بسببوكإذا عرفهم ب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 سبيب إال القيامة يـو منقطع كنسب سبب كل»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف عباس ابن
صلى هللا عليو كآلو  هللا رسوؿ بنت فاطمة عنُب الفضائل  ا٢باكم كركل «كنسيب
 فإ٘ب فاطمة كلد غّب عصبة إٔب ينتموف أب بِب كل»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب قاؿ قالت3 كسلم

 العالية كأكصافهم ا١بليلةكىذا يدؿ على مكانتهم  «معي كعصبتهم كأبوىا أبوىم أان
كسبللة السيد الرسوؿ ا٤بكـر كىم مشوس  كيف ال كىم بضعة ا٥بادم ا٤بعظم

األكواف كأقمارىا كرايض الفضائل كأزىارىا كأغصاف الكماؿ كٜبارىا كٕبور ا٤بكاـر 
كأهنارىا، هبم استنارت البصائر من ظلمة ا٢بجاب كفتحت لطاليب ا٥بداية األبواب 

كاألكاتد كاألقطاب كاألفراد كاألغواث كاأل٪باب، قـو شهد الوجود كمنهم األكلياء 
بفخرىم كأذعنت ىامة الكائنات ألمرىم كاعَبفت العوآب كلها بفضلهم كأيد هللا 

، كمعلـو أف شرفهم بنص الكتاب كقد أكضح ذلك ُب أحاديثو سيد األحباب
م كغّب ذلك من أحكاـ الشريعة ُب قسمة الغنائم ك٫بوىا كُب عدـ حل الصدقات ٥ب

ا٣بصوصيات الٍب يطوؿ شرحها تثبت ما ٥بم من الشرؼ كالفخار ا٤بخصوص الٍب 
طفحت بو النقوؿ كالنصوص كيف ال كىم آؿ البضعة النقية فاطمة الزىراء النبوية 

كما ُب صحيح البخارم3   الٍب قاؿ فيها كالدىا ركح الوجود كسيد كل موجود
 مِب بضعة  فاطمة  إ٭با»كُب ركاية ٤بسلم3  «أغضبِب أغضبها فمن مِب بضعة  فاطمة »

 قبضها ما يقبضِب مِب مضغة فاطمة»كُب ركاية للبيهقي3  «آذاىا ما يؤذيِب
 «كصهرم كسبيب نسيب  غّب  تنقطع القيامة يـو األنساب كإف بسطها ما كيبسطِب

ألهنم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفتعظيم أىل البيت الذين ىم آؿ فاطمة اهنع هللا يضر كعنهم تعظيم لرسوؿ هللا 
فعلى العاقل أف يتخذ حب اآلؿ ذخّبة ذريتو كبضعة منو عليو الصبلة كالسبلـ 

القدـك على ا٤بلك ا٤بتعاؿ كأف ٯبعل القلب سليمان من بغضهم منوران ٕببهم قيامان 
 عنركل الَبمذم  جدىم سيد األانـ عليو أفضل الصبلة كالسبلـ. بواجب حق

صلى هللا  النيب على اآلية ىذه نزلت ٤با3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ربيب سلمة أيب بن عمر
 ﴾كيطهركم تطهّبا البيت أىل الرجس عنكم يذىبإ٭با يريد هللا ل﴿ عليو كآلو كسلم
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 ظهره خلف كعلي   بكساء فجللهم كحسينان  كحسنان  فاطمة فدعا سلمة أـ بيت ُب
 كطهرىم الرجس عنهم فأذىب بيٍب أىلي  ىؤالء اللهم»3 قاؿ ٍب بكساء فجللو
 3القائل در هللك  «تطهّبا

 لوؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا٤بػػػػػػػػتاج كػػػػػزرم بػػػػػػػػػػكحديث الكساء اتج من ا٤بختار ... ي

 كُبجللهم بكساء، كىم ا٤بعركفوف أبصحاب العبا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك٠بوا أىل الكساء لكونو 
 3القائل يقوؿ حقهم

 ٕب ٟبسة أطفي هبم ... حٌر ٥بيب ا٢باطمة

 ا٤بصطػػفى كا٤برتضى ... كابػػػناٮبػػا كالفػػاطمة

 الئح ٧ببتهم إٯباب أف ابلقرآف العَبة كاقَباف التوصية ىذه ُب السر لعل3 الطييب قاؿ
 جعل تعأب فإنو ﴾القرىب ُب ا٤بودة إال أجرا عليو أسألكم ال قل﴿ تعأب قولو معُب من

صلى هللا  فكأنو ا٢بصر سبيل على ٗبحبتهم منوطان  ابلقرآف كإحسانو إنعامو شكر
 عن كٰبذرىم بو النعمة تلك دى كقيٌ  الشكر بقياـ األمة يوصي عليو كآلو كسلم

 فبل يفَبقا لن فيهما ا٣ببلفة ٕبسن الصنيعة تلك كشكر ابلوصية أقاـ فمن الكفراف
 هللا رسوؿ عند صنيعو فشكرا ا٢بوض يرد حٌب كمشاىدىا القيامة مواطن ُب يفارقانو

 الوصية أضاع كمن األكَب، اب١بزاء ٯبازيو تعأب كهللا يكافئو بنفسو ىو فحينئذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 فانظركا»3 قولو موقع حسن التأكيل ىذا كعلى العكس على فحكمو النعمة ككفر

 ُب الركية كاستعملوا أتملوا أم كالتفكر التأمل ٗبعُب كالنظر «فيهما ٚبلفو٘ب كيف
كركل الطربا٘ب ُب . سوء خلف أك صدؽ خلف تكونوف ىل إايكم استخبلُب
 ُب اخلفو٘ب»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بو تكلم ما آخر كاف3 قاؿ عمر ابن عناألكسط 

3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكركل اإلماـ أٞبد عن ا٤بطلب بن ربيعة هنع هللا يضر قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا  «بيٍب أىل
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كهلل در اإلماـ  «كهللا ال يدخل قلب امرئ مسلم إٲباف حٌب ٰببكم هلل كلقرابٍب»
 الشافعي القائل3

 القػػػػػػػػػػػػرآف أنزلوي اي أىل بيت رسػػوؿ هللا حبكمي ... فرض من هللا ُب 

 كفاكمي من عظيم القدر أنكمي ... من ٓب يصٌل عليكم ال صبلة لوي 

 سبحانو هلل3 عليو رضواف رب الناس الركاس اإلماـموالم كسيدم كقرة عيِب  قاؿ
 ،آاثر األكوافً  ُب منها يىظىهىر كأف بد ال ا٤بختار، ا٢ببيب نبيو آؿ ُب أسرار كتعأب
 نبيو آؿ ُب تعأب هللا سرٌ  منف" األبصار أكٕب اي فاعتربكا" للعربة شيئان  منها سنذكر

 كمن، لو مغفور كا٤بقبوؿ مقبوؿ، كا٤بختار ٨بتاركف فهم أزلو عآب ُب اختارىم أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كدنياه  دينو أمر ُب الربكة فيو تظهر مودهتم إٔب كتقرب أحبهم من أف فيهم هللا سرٌ 
 حْب، بعد كلو كدنياه دينو أمر ُب كا٣بزم ا٣بذؿ فيو يظهر كأساءىم أذاىم كمن
 ،عاداىم من كيقهر كاالىم من فينصر بذاتو أمورىم يتؤب هللا أف فيهم هللا سرٌ  كمن
 مع أىلها عند ا٤بعركفة ا٤برعية القاعدة على أحبهم من أف فيهم هللا سرٌ  كمن

 نفحة لو ٙبصل كأف بدٌ  ال ا٤بزالق، إٔب الدافع كالغلوٌ  الصحابة رفض من السبلمة
 إف معهم كيكوف هافي كال حييفض كال أمره كيعظم قدره فيعلو قلبىو تيصلح ٠باكية

 ا٤بلك صلوات عليو الرٞبن حبيب األكواف ركح أبيهم مع كىم تعأب هللا شاء
كما أحسن ما أجاب بو موالان الشيخ حسن البّبقي قدس سره حْب اىػ.  .فالداي

 رجلْب كليْب أحدٮبا من اآلؿ كاآلخر من غّبىم؟ فقاؿ3سئل عن 

 آؿ النيب ٥بم ُب نفس نسبتهم ... سػػػػػػػػػػػػػػػر عظيم لو ُب اجملد غاايتي 

 كاألكلياء كإف جلػػػػػػت مراتبهم ... ُب رتبة العبد كالسادات ساداتي 

كقد أجاب كأجاد ككٌضح كأفاد كشفى غليل الفؤاد كبٌْب حقوؽ األكلياء كاألكاتد 
كالسادات كاألسياد كأعطى البضعة النبوية حقها من التعظيم كأتى ٗبا يرضي الرسوؿ 
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الكرٙب كالنيب الرحيم عليو من هللا أفضل الصبلة كالتسليم، كمن جوابو تعلم أف 
ىم من خواص العباد أىل الفيض كالرشاد منصب الوالية ٰبصل آلؿ البيت كلغّب 

ا٤بتبعْب ألشرؼ نيب كأكـر ىاد غّب أف بْب الوٕب الشريف كالوٕب غّب الشريف بوانن 
كإف كاف كاصبلن بكم الفضل كا١بود إٔب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعظيمان كفرقان جسيمان فإف مدد الرسوؿ 

الذين ىم بضعة من الذات  ساحة الوجود ليغَبؼ من أهنارىا كل موجود لكن لآلؿ
النبوية أرفع مزية كأعلى خصوصية ك٥بذا خصهم هللا ٗبقاـ الغوثية فبل يكوف الغوث 

إال منهم كما أطبق عليو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٤بتصرؼ أبمر هللا ُب ملك هللا نيابة عن رسوؿ هللا 
 الصبلة ضلأف نبيها على ٝباىّب السادات الصوفية كخواص ىذه األمة احملمدية

ركل ا٥بيثمي ُب  كمعرفة حقهم كمافينبغي على ا٤بسلم لزـك مودهتم ، التحية كأكمل
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ أف علي بن ا٢بسن عن٦بمع الزكائد كالطربا٘ب ُب األكسط 

 يودان كىو كجل عز هللا لقي من فإنو البيت أىل مودتنا  الزموا »3 قاؿ كآلو كسلم
 «حقنا ٗبعرفة إال عملو عبدان  ينفع ال بيده نفسي كالذم بشفاعتنا، ا١بنة دخل

 هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي طالب أيب بن عليسيدان  عنكركل الديلمي 
 بيتو، أىل كحب نبيكم، حب على3 ثبلث خصاؿ على أكالدكم أدبوا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 أنبيائو مع ظلو إال ظل ال يـو هللا ظل ُب القرآف ٞبلة فإف القرآف قراءة كعلى
 «أثبتكم على الصراط أشدكم حبان ألىل بيٍب كأصحايب»كُب ركاية لو3  «كأصفيائو

أربعة أان ٥بم شفيع يـو القيامة3 ا٤بكـر لذريٍب كالقاضي ٥بم حوائجهم »كُب ركاية3 
كىذه اآلحاديث  «كالساعي ٥بم أمورىم عندما اضطركا كاحملب ٥بم بقلبو كلسانو

ع اآلايت القرآنية شاىدة أبٝبعها بفضل آؿ الرسوؿ أىل الشرؼ كاجملد النبوية م
كالقبوؿ، بضعة خّب األنبياء العظاـ كسبللة سيد الرسل الكراـ الذين ىم بركة األانـ 
كأئمة اإلسبلـ الداعوف بشريعة جدىم إٔب دار السبلـ جعلنا هللا من خدىمة أعتاهبم 

اه سيد ا٤برسلْب كحبيب رب العا٤بْب عليو آمْب ٔب آمْبكمن ٝبلة ٧ببيهم كأحباهبم 
ـ كعليهم أفضل صبلة ا٤بصلْب كأًب سبلـ ا٤بسىٌلمْب صبلة كسبلمان دائمْب إٔب يو 
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كاجب على كل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالدين، كقد تبٌْب ٩با مر نقلو من اآلايت كاآلاثر أف حب آلو 
كيكفيك ما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابلصبلة عليهم تبعان لو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم كجوابن مؤكدان كلذلك أمر النيب 

 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأخرجو الدارقطِب عن أيب مسعود األنصارم هنع هللا يضر أنو قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
كقد أخذ  «منو تقبل ٓب بيٍب أىل على كال عليَّ  فيها  يصلًٌ   ٓب  صبلة  صلى  من»

اإلماـ الرئيس ذك العلم النفيس موالان دمحم بن إدريس الشافعي القرشي هنع هللا يضر هبذا 
فصبلتو ابطلة كمن ٓب يصل على  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٢بديث فمذىبو أف من ٓب يصل على النيب 

اآلؿ فهي انقصة فانظر بعْب اإلنصاؼ كأتمل ما خص هللا بو اآلؿ األشراؼ من 
ة العلية كا٣بصوصية السنية كتفكر ُب أف القـو الذين ال تتم صبلتك إال ا٤بزي

ابلصبلة عليهم فيها ىم ُب أم درجة عالية كُب أم مرتبة سامية خصهم هللا تعأب 
إال بقرف ا٠بهم اب٠بو كمقارنة الصبلة عليهم ابلصبلة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهبا حيث ٓب يرض النيب 

 كٙبذر من إيذائهم م كتعظيمهم ككجوب احَبامهم كتكرٲبهمعليو لتعلم فرضية حبه
اشتد غضب هللا على من آذا٘ب ُب »عن أيب سعيد مرفوعان3  ركل الديلميفقد 
 أف عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد عنكركل الطربا٘ب كا٢باكم كصححو  «عَبٌب
 يثبت أف3 ثبلاثن  لكم هللا سألت إ٘ب ا٤بطلب عبد بِب اي»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 جوداء ٯبعلكم أف هللا كسألت جاىلكم، يعلم كأف ضالكم، يهدم كأف قائمكم،
 كىو هللا لقي ٍب كصاـ فصلى كا٤بقاـ الركن بْب صفن رجبلن  أف فلو رٞباء ٪بداء

 ال»ا٢بسن هنع هللا يضر مرفوعان3  كُب ركاية للطربا٘ب عن «النار دخل دمحم بيت ألىل مبغض
 «انر من بسياطعن ا٢بوض  القيامة يـو يدذ إال ،أحد ٰبسدان ال أحد، يبغضنا

 نوح سفينة كمثل بيٍب أىل مثل إ٭با»3 مرفوعان  ا٣بدرم سعيد أيب عنُب ركاية لو ك 
 بِب ُب حطة ابب مثل بيٍب أىل مثل كإ٭با غرؽ عنها ٚبلف كمن ٪با ركبها من

قاؿ اإلماـ الركاس قدس سره3 فآؿ دمحم صلوات هللا  «لو غفر دخلو من إسرائيل
كتسليماتو عليو كعليهم ىم أئمة األركاح يقتدم هبم ُب طريق هللا ا٤بوفقوف كيقف 
أببواهبم الصا٢بوف كينهج بشريف مناىجهم ا٤بهتدكف كينحرؼ عنهم ا٤بخذكلوف 
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حابة الكراـ كيباعدىم الزالقوف كقاعدة ٧ببتهم سبلـ هللا عليهم ٩بتزجة إبجبلؿ الص
حجة كقاؿ  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالثناء عليهم كالكف عما شج بينهم إجبلالن ١بناب رسوؿ هللا 

الصيادم أعاد اإلماـ أبو ا٥بدل هللا على أكليائو ُب عصره كنتيجة ا٤بفاخر ُب دىره 
فضل من غّبىم من أ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص3 كاعلم أف أصحابو هللا على ا٤بسلمْب من عميم بركاتو

ٝبيع من جاء بعدىم لؤلحاديث الكثّبة الصحيحة كالنصوص القطعية الصرٰبة 
أصحايب  »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالواردة ُب علو شأهنم كرفعة قدرىم كتفضيلهم على غّبىم كقولو 

أصحايب على العا٤بْب إف هللا اختار »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقولو  «أبيهم اقتديتم اىتديتم النجـوك
 ُب هللا هللا»أنو قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكركل الَبمذم عن رسوؿ هللا  «سول النبيْب كا٤برسلْب

 أبغضهم كمن أحبهم فبحيب أحبهم فمن بعدم غرضان  تتخذكىم ال أصحايب
 هللا آذل كمن هللا آذل فقد آذا٘ب كمن آذا٘ب فقد آذاىم كمن أبغضهم فببغضي
كاألحاديث ُب ذلك كثّبة كال ٱبفى أف الصحابة يتفاكتوف ُب  «أيخذه أف فيوشك

األربعة ا٤بعرب عنهم اب٣بلفاء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبل أفضل أصحابو  فليسوا فيها سواءالفضيلة 
الراشدين كىم أبو بكر كعمر كعثماف كعلي رضواف هللا تعأب عليهم أٝبعْب كيليهم 
ُب الفضل بقية العشرة ا٤ببشرين اب١بنة كىم طلحة كالزبّب كسعد كسعيد كأبو عبيدة 
عامر بن ا١براح كعبد الرٞبن بن عوؼ ٍب أىل بدر ٍب أىل أحد ٍب أىل بيعة 

كرؤساء األكلياء كأئمة األصفياء ال يساككف من فاز بصحبة سيد ...الرضواف
ا٤برسلْب كاقتصر على فرائض الدين كذلك ٤با لو من ا٣بصوصية الٍب ال تضاىى 

بعد اإلٲباف كالتصديق ٗبا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالفضيلة الٍب ال تباىى كىو اجتماعو برسوؿ هللا 
سيدم كموالم السيد أٞبد الرفاعي هنع هللا يضر3 أم  كقاؿجاء بو اجتماعان متعارفان. 

أكالدم، عظموا شأف أىل البيت ككرموىم كٔبلوىم كإذا ٠بعتم أحدان يقوؿ ُب شأهنم 
أشياء قبيحة أنكركىا أك فاجعلوا أصابعكم ُب آذانكم كذبوا عن أعراض الصحابة 

نو عنهم كال قاطبة كعليكم ٗبحبتهم كمدحهم فإف ىؤالء القـو قد عفا ا٢بق سبحا
يؤاخذىم ٗبا جرل بينهم كإهنم يتواىبوف كيدخلوف ا١بنة كاعلموا أف أفضل الناس 
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ضي هللا تعأب عنهم ر أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبعد رسوؿ هللا 
 عنو هللا رضي ا٣بدرم سعيد أيب  كركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو عنأٝبعْب. 

 ما ذىبان  أحد مثل أنفق أحدكم أف فلو أصحايب  تسبوا  ال » 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبالن قاؿ3 قاؿ
صلى  النيب عنسلمة بن األكوع  عن كركل أبو يعلى «نصيفو كال أحدىم مد بلغ

كُب  «ألمٍب أماف كأىل بيٍب السماء، ألىل أماف النجـو»3 قاؿ هللا عليو كآلو كسلم
من  ألمٍب أماف كأىل بيٍب ،األرض من الغرؽ ألىل أماف النجـو»ركاية للحاكم3 

قاؿ العبلمة  «إبليس حزب فصاركا اختلفوا العرب من قبيلة خالفتها فإذااالختبلؼ 
العدكم ُب كتابو مشارؽ األنوار ُب فوز أىل االعتبار عند ذكر ىذا ا٢بديث 

كلعل ا٤براد من الغرؽ3 ما يلحقهم من العذاب لوال كجودىم كما الشرؼ مانصو3 
فإذا ذىب أىل بيٍب جاء أىل األرض ما كانوا »يدؿ عليو ما ُب بعض الركاايت3 

كٰبتمل أف ا٤بعُب3 أف من أحبهم كعمل ٗبقتضى سنة جدىم ٪با من  «يوعدكف
كركل  كالبهتاف.ُب ٕبر كفر النعمة ظلمة األغيار كالطغياف كمن ٚبلف عنهما غرؽ 

علي كـر هللا كجهو قاؿ3 ٠بعت رسوؿ هللا سيدان ابن أيب عاصم ُب ا٤بسند عن 
 بديع اإلماـ اؿق «أمٍب من أحبِب كمن بيٍب أىل ا٢بوض عليَّ  يرد من أكؿ» يقوؿ3
 حول الأمة جمع في ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إرادتو في الحكمة3 ُب اللمعات النورسي سعيد الزماف

 سيكثر البيت آل أن إلهي بإذن عًلم قد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الكريم الرسول أن3 ىي البيت آل
 وجود ىذه والحالة فيلزم الضعف إلى سيؤول الإسلام بينما الزمن بمرور همنسل

 لرقي ان ومحور ان مركز لتكون والكثرة القوة منتهى في متساندة مترابطة جماعة
 أمتو جمع في فرغب إلهي بإذن بهذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ـعل وقد المعنوي الإسلامي العالم
 على ومتقدمين سابقين يكونوا لم وإن البيت آل أفراد إن ؛نعم، بيتو آل حول

 والولاء والالتزام التسليم في ان كثير يسبقونهم أنهم اإل والاعتقاد الإيمان في غيرىم
 ولو تيترك لا الطبعية فالموالاة كنسبلن  ان وطبع فطرة الإسلام يوالون لأنهم للإسلام
 لحقيقة بالموالاة فكيف باطل على حتى أو شهرة وعدم ضعف في كانت
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 فنالوا سبيلها في رخيصة بأرواحهم ضٌحوا الذين أجداده سلسلة بها ارتبطت
 الحق وعلى الشرف وذروة القوة منتهى في ىي الحقيقة فتلك بها الشرف
 ؟يتركها أن الفطرية الموالاة ىذه أصالة بمدى بداىة يشعر من أفيستطيع المبين
 البسيطة الأمارة يرون فطري التزام وىو للإسلام الشديد الالتزام بهذا البيت فأىل

 بعد اإل يلتزم لا ىمغير بينما فطرة الإسلام يوالون لأنهم ان قوي ان برىان الإسلام بجانب
كذىكرى اإلماـ السيد أبو ا٥بدل الصيادم قدس سره أف  اىػ. .القوي بالبرىان اقتناعو

السادات الصوفية كراث الشريعة كالطريقة احملمدية قد اتفقت كلمتهم قدٲبان كحديثان 
على أف رئيس األقطاب ا٤بقلب ابلغوث ال يكوف إال من اآلؿ ببل ريب كال إشكاؿ 

صلى هللا عليو  كال كبلـ ُب أف الغوث ىو الذم يتلقى خلعة الوالية من رسوؿ هللا
كيوصلها إٔب من اختاره هللا من عباده كاجتباه إٔب طرؽ رشاده كقد علم  كآلو كسلم

ا٤بسلموف ُب ا٤بشرؽ كا٤بغرب أف رؤساء األكلياء كأئمة األصفياء من بعده عليو 
الصبلة كالسبلـ من ذريتو كأكالده الطاىرين يتناسلوف بطنان بعد بطن كجيبلن بعد 

كقادهتم إٔب ا٢بضرة القدسية ريب  جيل إٔب زمننا ىذا كىم أكلياء األكلياء ببل
ن ُب أكلياء الصدر األكؿ بعد الطبقة ا٤بشرفة بصحبة احملفوظة من الدنس كالعيب كمى 

النيب الكرٙب كا٢بسن كا٢بسْب كالباقر كالكاظم كالصادؽ كا١بواد كا٥بادم كالتقي 
أٓب   أٝبعْبكالنقي كالعسكرم كالرفاعي كا١بيبل٘ب كالبدكم كالدسوقي كالشاذٕب مهنع هللا يضر

كالدىم كأحفادىم كذريتهم شيوخ الرجاؿ كأعياهنم يكونوا كلهم من أىل البيت؟ كأ
إٔب اآلف تسلسبلن كتدليان كقد اتفق القـو كالعلماء كالعامة أيضان على االعتقاد هبم 
رضي هللا تعأب عنهم كاٚبذكىم ضراعان إٔب هللا تعأب ككسائل عند الدعاء ُب ا٤بلمات 

ك٥بم األيدم على كمل الواصلْب كهبم كصلوا كآبداهبم أتدبوا كبَببيتهم كا٤بهمات 
ك٩با يدؿ على فضلهم كشرفهم نفعنا هللا ٕببهم تربوا كعليهم ا٫بسبوا كإليهم انتسبوا...

الذين آمنوا كاتبعتهم ذريتهم إبٲباف أ٢بقنا ك ﴿ُب ا٢بياة كبعد ا٤بمات قولو عز من قائل 
كإذا كاف كل ابن يرتقي ُب ا١بنة إٔب  ﴾ملهم من شيءهبم ذريتهم كما ألتناىم من ع
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منازؿ آابئو فما ابلك أببناء فاطمة البتوؿ الذين ىم ذرية الرسوؿ فهل يلوح ألفكار 
من لو أدٗب إ٤باـ بفضل ىؤالء السادات الكراـ أف يساكيهم أحد من األانـ ُب دار 

ذلك إال من ساءت  السبلـ بعد األنبياء العظاـ كاألصحاب الكراـ؟ حاشا أف يظن
سريرتو كانطمست بصّبتو، كما أحسن ما قالو الشيخ األكرب سيدم ٧بي الدين بن 

إف من  ﴾ال ٚبونوا هللا كالرسوؿ﴿عريب قدس سره ُب فتوحاتو عند ذكر قولو تعأب 
 ال ل"قبقولو تعأب عدـ مودة قرابتو كآلو الذين سئلنا مودهتم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخيانة رسوؿ هللا 

كمن اآلايت القرآنية الدالة على فضل القرىب". اىػ.  ُب ا٤بودة إال أجرا عليو أسألكم
 أمهاهتم كأزكاجو أنفسهم من اب٤بؤمنْب أكٔب النيب﴿عَبتو كشرؼ ذريتو قولو عز شأنو 

فإنك إذا فقهت ما ُب ىذه اآلية  ﴾هللا كتاب ُب ببعض أكٔب بعضهم األرحاـ اكأكلو 
ذرية النيب ا٤بختار كعرفت ما ٥بم علينا من التوقّب كاالحَباـ من أسرار عرفت فضل 

النيب ك  كاإلكراـ ال سيما أف الوحي منزؿ ببيوهتم كحقائق اآلايت عنهم تنقل كالتعظيم
كتاب هللا »3 مسلم اإلماـ  كما جاء ُب صحيححٌث على األخذ بكتاب هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 «كأخذ بو كاف على ا٥بدل كمن أخطأه ضل فيو ا٥بدل كالنور من استمسك بو
صدكر العلماء معرفتو كأتكيلو، كأكرمهم بعلم قصصو كنزكلو، هلالج لج كقد أكدع ا٤بؤب 

كخىصَّ األصفياء بربكة سيد األنبياء فهمى ما أكدعو من لطائف أسراره كأنواره 
، فوقفوا ٗبا الستبصار دقيق إشاراتو كخفٌي مرموزاتو، ٗبا لٌوح ألسرارىم من مكنوانت

خصوا بو من أنوار الغيب على ما استَب عن أغيارىم، ٍب نطقوا على مراتبهم 
كأقدارىم، كا٢بق سبحانو يلهمهم ٗبا بو يكرمهم، فهم بو عنو انطقوف كعن لطائفو 
٨بربكف كإليو يشّبكف، كعن سنة رسولو يفصحوف، دليليهم ُب السيرىل إف اته 

ركل اإلماـ ا٢باكم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ3  كقرآفي. ىدمه من السينة الغىرٌاغّبىمي...
إ٘ب قد تركت فيكم شيئْب لن تضلوا بعدٮبا كتاب هللا كسنٍب »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 

كالسنة ىي ا٢بكمة الٍب أكحاىا هللا إٔب رسولو   «كلن يتفرقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض
كىي ميزاف العلم  ﴾كأنزؿ هللا عليك الكتاب كا٢بكمة﴿كما جاء ُب التنزيل العزيز 
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كلذلك ٯبب  ﴾هللا الذم أنزؿ الكتاب اب٢بق كا٤بيزاف﴿كالفهم ا٤بشار إليو ُب اآلية 
على العارؼ العآب أف يرجع ُب ٝبيع أقوالو كأفعالو كعلومو إٔب ا٤بيزاف احملمدم فما 

د، ككل علم سول الكتاب كافقو فهو ا٢بق ا٤بقصود كما خالفو فهو الباطل ا٤بردك 
قولو ُب معُب كالسنة كما يستند إليهما فهو ابطل، كمن ٙبلى بغّبٮبا فهو عاطل. ك 

كأكثر التعبّب غّبية ا٤بذكورة ُب خاٛبة الفاٙبة، ٙبقيق ال ﴾ىو الذم بعث ُب األميْب﴿
ابألميْب توركان على أىل الكتاب ألهنم كانوا يقصدكف بو الغض من أمة اإلسبلـ 
كمن نبيها جهبلن منهم فيقولوف3 ىو رسوؿ األميْب كليس رسوالن إلينا، كقد قاؿ ابن 

أشهد أنك رسوؿ األميْب. ككاف  «؟أتشهد أ٘ب رسوؿ هللا»صياد للنيب ٤با قاؿ لو3 
ذلك ﴿سلمْب أبهنم أميوف على حد زعمهم كما حكى تعأب اليهود ينتقصوف ا٤ب

استخفافان هبم، فتحدل هللا اليهود أبنو  ﴾أبهنم قالوا ليس علينا ُب األميْب سبيل
بعث رسوالن إٔب األميْب كأبف الرسوؿ أمي ٓب يتصل أبىل الكتاب كٓب يتلق عنهم كٓب 

نظم ال أرشدشاء كما ٱبط كتبهم بيمينو، كأعلمهم أف ذلك فضل هللا يؤتيو من ي
فكاف اشتماؿ  ﴾ذلك فضل هللا يؤتيو من يشاء كهللا ذك الفضل العظيم﴿ الكرٙب

القرآف على العلـو الٍب ال يعلمها إال الراسخوف ُب العلم من أىل الكتاب ٙبداين 
عظيمان كتعجيزان ٥بم بقطع حجتهم على ا٤بسلمْب، فكاف علماء األمة بذلك أحقاء 

الذم كصفت بو أحبار اليهود، كبذلك انقطعت صفة األٌمية أبف يوصفوا ابلعلم 
عن ا٤بسلمْب ُب نظر أىل الكتاب، كانقطعت ألسنة ا٤بعرضْب هبم أبهنم أمة ضالة 
جاىلة ال تعرؼ كتاهبا، كزاؿ اختصاص اليهود بعلم الكتاب، كىذا أجدع ألنفهم 

عارؼ كالسلطاف، إذ حالوا أف ترشد األمة فضبلن عن أف تفوؽ من كانوا أمكن ُب ا٤ب
مثل الذين ٞبلوا التوراة ٍب ٓب ٰبملوىا كمثل ا٢بمار ﴿كىذا ٛبهيد كمقدمة لقولو تعأب 

كإيثار لفظ الًسفر لتحملو معُب الكشف من العلم أم ٰبمل كتبان   ﴾ٰبمل أسفارا
كباران على ما يشعر بو التنكّب، يتعب ٕبملها كٯبهل نفائسها الدقيقة كأغوارىا 

ىا األنيقة، كالغرض من التمثيل توجيو الذـ إٔب من حيرًـ االنتفاع العميقة كقبلئد
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تعلم  و، كفيو ما ال ٱبفى من الَبغيب ُبأببلغ انفع مع ٙبٌمل التعب ُب استصحاب
العلـو كترؾ االتكاؿ على الركاية دكف الدراية، كىذا التمثيل مقصود منو تشنيع أىل 

 ا٤بثل، ىذا من البعد غاية ُب هللا كأكلياء التوحيد أىل أهنم قو٥بم كاف ٤بٌاك  الكتاب.
 أيها اي قل﴿ منداين ٥بم متهكمان هبم فقاؿ قطعان  ا٤بثل صحة على يدؿ ما استأنف

 كنتم إف ا٤بوت فتمنوا الناس دكف من هلل أكلياء أنكم زعمتم إف ىادكا الذين
 أف مع ا٤بوت عن كينفركف ابلدنيا، ٛبتعهم آلةي  ألهنا عندىم ٧ببوبة كا٢بياة ﴾صادقْب

 ىي الٍب ا٢بياة عن كاستنزلوا احملبوب ُب دعواىم بتصديق فامتحنوا احملبوب، لقاء فيو
صلى هللا  هللا رسوؿ قاؿ 3قاؿ عباس ابن عن! ركل البيهقي كمعشوقهم مرموقهم

 نفسي فوالذم أمتنا، اللهم فقولوا صادقْب مقالتكم ُب كنتم إف» 3عليو كآلو كسلم
 ما ككرىوا يفعلوا أف فأبوا «مكانو فمات بريقو غص إال منكم رجل يقو٥با ال يده ُب

 قدمت ٗبا أبدا يتمنونو كال﴿ قولو بعده كيؤيده ،ا٤بوت هبم ينزؿ أف جزعان  ٥بم قاؿ
 إٔب أرزكا إال قط قوتلوا ما أهنم ىذا ُب ؽامصد كأعظم ﴾ابلظا٤بْب عليم كهللا أيديهم

 أبهنم عا٤بوف فإهنم !حياة علىالناس  أحرص أهنم على ذلك فدؿ حصوهنم،
 تفركف الذم ا٤بوت إف قل﴿ فقاؿ ٥بم تبكيتان  ببلدهتم على نبَّو ، كقدالنار إٔب يصّبكف

 ﴾تعملوف كنتم ٗبا فينبئكم كالشهادة الغيب عآب إٔب تردكف ٍب مبلقيكم فإنو منو

 فإف ا٤بوت من يفر الكافر كاف كإذا .رأسو على ٙبـو كمنيتو فوقو، من حتفو كا١بباف
فتو ا٤بؤمن  عن عمرك بن هللا عبد عن ٞبيد بن عبد مسند ُب جاء كما ا٤بوت ٙبي
 ال إذ ا٤بؤمن سجن الدنيا ألف ىذا قاؿ كإ٭با «ا٤بوت ا٤بؤمن ٙبفة»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب
 فا٤بوت شيطانو، كمدافعو شهواتو كرايضة نفسو مقاساة من عناء ُب فيها يزاؿ

 .حقو ُب ٙبفة كاإلطبلؽ العذاب ىذا من لو إطبلؽ

 كأرسل ،تضليل ُب كيدىم ٯبعل أٓب، الفيل أبصحاب ربك فعل كيف تر أٓب﴿
 ٤با ﴾مأكوؿ كعصف فجعلهم ،سجيل من ٕبجارة ترميهم ،أاببيل طّبا عليهم
 بقصة ذلك عقب كالسبلـ الصبلة عليو لو كيد نوع الكفرة من كاللمز ا٥بمز تضمن
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 عز هللا عناية فإف تدمّبىم الدنيا ُب كيدىم عقىب أف إٔب لئلشارة الفيل أصحاب
 مآ٥بم إٔب مشّبة فالسورة ابلبيت، سبحانو عنايتو من كأًب أقول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص برسولو كجل

 كإرىاصان  لنبوتو أتسيسان  القصة ىذه كانت كقد ،األخرل ُب مآ٥بم بياف إثر الدنيا ُب
 نصران  قريشان عليهم تعأب هللا فنصر كتاب أىل نصارل كانوا الفيل أصحاب فإف٥با 
فيو كذلك بعد معركة حدثت ُب اليمن بْب النصارل كبْب اليهود  للبشر صنع ال

 من ذلك ككل الربكج سورة أشارت ما على األخدكد بنار ا٤بؤمنْب الذين أحرقوا
جد  النجاشي ًقبىلككاف أبرىة كاليان على اليمن من  !إسرائيل بِب كعقائد شرائع مآثر
 الرؤية تعليقك كالقصة مشهورة ُب كتب السّب... ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب حياة ُب كاف الذم

 عجيبة ىيئات على بوقوعها كاإليذاف ا٢بادثة لتهويل بنفسو ال تعأب فعلو بكيفية
عليو أكمل الصلوات  رسولو كشرؼ كحكمتو علمو ككماؿ هللا قدرة عظم على دالة

 قاؿك  .حباف ابن اتريخ ُب كما جاء ملسو هلآو هيلع هللا ىلصه مولد عاـ ىذا كافإذ   كالتسليمات
 اإلٝباع كعليو العلماء من أحد ذلك ُب يشك ال3 البخارم شيخ ا٤بنذر بن إبراىيم

 يـو كالسبلـ الصبلة عليو كلد3 عباس ابن قوؿ ظاىر كىو .كىم خالفو ما ككل
 األبوصّبم3كما أحسن قوؿ  .الفيل

 مولده كاف منو ُب طالع الكفػ ... ر كابؿه عليهػػػػػػػػػمي ككابءي 

 بيومو كازدىاءي  اف للديػ ... ف سركره ػػػػػػػػػػػليلة ا٤بولد الذم ك

 كرضوانو رٞبتو سجاؿ عليو هللا أفاض - القسطبل٘ب الدين شهاب ا٢بافظ ذكرك 
 القدر ليلة من أفضل السبلـ عليو مولده ليلة أف - جنانو ٕببوحة ُب معو كأسكننا

 كما لو معطاة القدر كليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظهوره ليلة ا٤بولد ليلة أف3 أحدىا3 ثبلثة كجوه من
 نزاع كال أعطيو ما بسبب شرؼ ٩با أشرؼ أجلو من ا٤بشرؼ ذات بظهور شرؼ

 شرفت القدر ليلة أف3 الثا٘ب. القدر ليلة من أفضل ا٤بولد ليلة فكانت ذلك ُب
 أفضل ا٤بولد ليلة بو شرفت كمن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بظهوره شرفت ا٤بولد كليلة فيها ا٤ببلئكة بنزكؿ
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3 الثالث. أفضل ا٤بولد ليلة فتكوف ا٤برتضى األصح على القدر ليلة هبم شرفت ٩بن
 كقع الشريف ا٤بولد كليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم أمة على التفضيل فيها كقع القدر ليلة أف

 للعا٤بْب رٞبة كجل عز هللا بعثو الذم فهو ا٤بوجودات سائر على فيها التفضل
. أفضل فكانت نفعان  أعم ا٤بولد ليلة فكانت ا٣ببلئق ٝبيع على النعمة بو فعمت

 أنو إال النار ُب3 قاؿ حالك؟ ما لو فقيل النـو ُب موتو بعد ٥بب أبو رؤم كقد
 أصبعو برأس كأشار ماء ىاتْب أصبعي بْب من كأمص اثنْب ليلة كل عِب خفف

 ابن قاؿ. لو كإبرضاعها ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب بوالدة بشرتِب ما عند لثويبة إبعتاقي ذلك كأف
 ليلة بفرحو النار ُب جوزم بذمو القرآف نزؿ الذم الكافر ىذا كاف فإذا3 ا١بزرم

 كيبذؿ ٗبولده يسر السبلـ عليو أمتو من ا٤بوحد ا٤بسلم حاؿ فما بو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب مولد
 يدخلو أف الكرٙب هللا من جزاؤه يكوف إ٭با لعمرم ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٧ببتو ُب قدرتو إليو تصل ما

 عليو مولده بشهر ٰبتفلوف اإلسبلـ أىل زاؿ كال النعيم، جنات العميم بفضلو
 كيظهركف الصدقات أبنواع لياليو ُب كيتصدقوف الوالئم كيعملوف كالسبلـ الصبلة
 بركاتو من عليهم كيظهر الكرٙب مولده بقراءة كيعتنوف ا٤بربات ُب كيزيدكف السركر

 عاجلة كبشرل العاـ ذلك ُب أماف أنو خواصو من جرب ك٩با عميم، فضل كل
 علة أشد ليكوف أعيادان  ا٤ببارؾ مولده شهر ليإب اٚبذ امرأ هللا فرحم كا٤براـ البغية بنيل
 .داء كأعٓب مرض قلبو ُب من على

 من قل تذكركف، أفبل قل هلل سيقولوف تعلموف، كنتم إف فيها كمن األرض ٤بن قل﴿
 من قل تتقوف، أفبل قل هلل سيقولوف العظيم، العرش كرب السبع السماكات رب
 قل هلل سيقولوف تعلموف، كنتم إف عليو ٯبار كال ٯبّب كىو شيء كل ملكوت بيده
 فيها السؤاؿ ُب ركعي كقد لبلحق كٛبهيد للسابق تقرير اآلايت ىذه ﴾تسحركف فأٗب

 إلدراؾ العوآب أقرب ألهنا فيها كمن األرض مالك عن ابلسؤاؿ فابتدئ الَبقي قضية
 ىو ما إٔب ارتقي ٍب كالعرش، السماكات بربوبية االستدالؿ إٔب ارتقي ٍب ا٤بخاطبْب،

 الواسع، ا٤بلك كىو ا٤بلكوت كأكثر كلها األشياء ُب ا٤بطلق تصرفو كىو كأمشل أعم
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 االستفهاـك  .عقو٥بم خدع من ابلتعجب ٍب االتقاء بعدـ ٍب التذكر بعدـ أكالن  فعّبكا
كهللا  - كا٤بقصود تعأب، هلل التوحيد إثبات ُب عليهم استدالؿو  استئناؼ كىو تقريرم
 ﴾تعلموف كنتم إف﴿ كقولو ،ابلوحدانية تعأب انفراده كىو جواهبم الـز إثبات -أعلم 
 ىذا كُب السؤاؿ، عن فأجيبو٘ب3 تقديره عليو، االستفهاـ لداللة جوابو حذؼ شرط

 كوف فإف هلل فيها من كأف هلل األرض أف ٥بم فيظهر يتأملوا أف لعقو٥بم توجيو الشرط
 ا٤بقارًنة أسباهبا إٔب ا٤بسببات نسبة اعتادكا الناس ألف ٱبفى قد هلل ذلك ٝبيع

 بقولو أردؼك  ﴾تعلموف كنتم إف﴿ بقولو التأمل إٔب فنيبهوا مباشريها إٔب كالتصرفات
 ككقع! أفعا٥بم كأنكرتو ألسنتهم أقرتو جواابن  التأمل عًقب ٯبيبوف أم ﴾هلل سيقولوف﴿

 تعأب؟ بو كتشركوف هلل أتقولوف أم إلقرارىم جواابن  ﴾تذكركف أفبل قل﴿ االستفهاـ
 من قل﴿ آخر ابستفهاـ أتبعو ٍب بذلك، تذكرىم لعدـ إنكار إنكارم كاالستفهاـ

كا٤بقصود  ﴾تتقوف أفبل قل هلل سيقولوف العظيم، العرش كرب السبع السماكات رب
 ربوبيتو بكماؿ ومن كقوع السؤاؿ دمغهم اب٢بجة لكوف ا٤بستفهم عنو لوحظ بوصف

، كأعظمها ا٤بخلوقات سقف ىو الذل كالعرش كالسفلي العلوم للعآب الشاملة
األمم ا٤بتحدة كأخفوا كذلك لقصد التعريض هبم ألهنم أثبتوا مع هللا أرابابن ُب ميثاؽ 

، ٍب عدلوا عما فيو نفي الربوبية عن شركائهم كاقتصركا على أف توحيد مسألة ا٢بكم
الربوبية ىو أف هللا سبحانو متفرد اب٣بلق كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة...كذلك ال يبطل 
أكىاـ شركهم من أصلها، ففي حكاية جواهبم هبذا اللفظ تورؾ عليهم، كلذلك ذيل 

 منواؿ على ختم ٍب حكاية جواهبم ابإلنكار عليهم انتفاءى اتقائهمي هللا تعأب،
 ُب مبالغة ﴾تسحركف فأٗب قل﴿ خطئهم تعداد ُب زايدة السابقة االستفهامات

 يقع ٤با تشبيو كىو مستعار ىنا كالسحر توحيده؟ عن ٚبدعوف كيف أم التوبيخ
 كقد. ا٤بسحور من يقع ٗبا مواضعها غّب كاألقواؿ األفعاؿ ككضع التخليط من منهم

 كجيء ﴾لكاذبوف كإهنم اب٢بق أتيناىم بل﴿ األكيد كذهبم بتقرير اآلايت ذيلت
 تطبعوا قد ٥بم سجية الكذب أف أم كالثبات الدكاـ على الدالة اإل٠بية اب١بملة



1156 
 

 توحيد أما3 ا٤بفيدة الرسالة ُب الوىاب عبد بنا ا٤بفسد العليم كتبو ما كنورد عليها،
 اإلسبلـ ُب يدخلهم كٓب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ زمن على الكفار بو أقر الذم فهو الربوبية
 !...تعأب بفعلو توحيده كىو كأموا٥بم دماءىم كاستحل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كقاتلهم
 الذم" السيد" يسمى الذم ىو كالطاغوت3 كالعشرين ا٢بادية الرسالة ُبكقاؿ 
 أبمرين يتبْب كىذا تعأب هللا غّب الكرابت تفريج منو كييطلب لو كيينذر يينخى

 كال ٰبيي كال يرزؽ كال ٱبلق ال أبنو الشهادة كىو الربوبية توحيد3 األكؿ3 عظيمْب
 قاتلهم الذين كفران  الكفار أعظم كلكن حق كىذا ىو؛ إال األمور يدبر كال ٲبيت
 عدك نسف ا٤بغالطة كهبذه !...اإلسبلـ ُب يدخلهم كٓب بو يشهدكف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

األمر اإل٥بي  لقد كرد ،القواعد من اإلسبلـ أصل على كأتى أساسو من التوحيد هللا
 ما أتبع إ٭با قل﴿ بْب اآلية ﴾ترٞبوف لعلكم كأنصتوا لو فاستمعوا القرآف قرئ كإذا﴿

 ْب اآليةكب ﴾يؤمنوف لقـو كرٞبة كىدل ربكم من بصائر ىذا ريب من إٕب يوحى
من القوؿ ابلغدك كاآلصاؿ كال  تضرعا كخيفة كدكف ا١بهرُب نفسك  ربككاذكر ﴿

 ضبلؿ كالتنبيو على خطرىا كعظم الربوبية شأف برفعة لئليذاف ﴾من الغافلْب تكن
كذهبم  من ىو ُب توحيد الربوبية زعموه ما كأف الرسالة شأف كُب اشأهن ُب ا٤بشركْب

 تضرعا نفسك ُب ربك كاذكر" قولو. قاؿ سهل التسَبم ُب خداعهم كمكرىمك 
 منك قريبان  بقلبك كتراه مشاىدؾ تعأب هللا أبف العلم ٙبقيق الذكر حقيقة"3 كخيفة

 الذكر ادعى من ليس3 قاؿ ٍب كلها أحوالك ُب نفسك على تؤثره ٍب منو كتستحي
 «تعأب هللا ذكر إال فيها ما ملعوف الدنيا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو معُب ما 3لو فقيل ،ذاكر فهو

 كيعلم تعأب هللا فيذكر حراـ يستقبلو أف كىو ا٢براـ عن الزىد ىاىنا "هللا ذكرفقاؿ "
 ُب كاحد سنفى  منو ذىب أحد من ما 3قاؿٍب  ا٢براـ ذلك فيجتنب عليو مطلع أنو
كجل. كقاؿ أىل التصوؼ3 للذكر بداية  عز هللا عن غافل كىو إال هللا ذكر غّب

كىي توجو صادؽ، كلو توسط كىو نور طارؽ، كلو هناية كىي حاؿ خارؽ، كلو 
أصل كىو الصفا، كلو فرع كىو الوفا، كلو شرط كىو ا٢بضور، كلو بساط كىو 
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تح ا٤ببْب. كقاؿ أبو سعيد ا٣براز3 إذا أراد هللا العمل الصاّب، كلو خاصية كىي الف
تعأب أف يوإب عبدان فتح لو ابب الذكر فإذا استلذ ابلذكر فتح عليو ابب القرب ٍب 
رفعو إٔب ٦بالس األنس ٍب أجلسو على كرسي التوحيد ٍب رفع عنو ا٢بجاب كأدخلو 

عظمة بقي ببل دار الفردانية ككشف لو عن ا١ببلؿ كالعظمة فإذا نظر ا١ببلؿ كال
كقاؿ غّبه3 الذكر ترايؽ  "ىو" فيصّب فانيان بريئان عن دعوات نفسو ٧بفوظان ابهلل.

ا٤بذنبْب كأنيس ا٤بنقطعْب ككنز ا٤بتوكلْب كغذاء ا٤بوقنْب كحيلة الراضْب كمبدء 
 العارفْب كبساط ا٤بقربْب كشراب احملبْب.

أف آاته هللا ا٤بلك إذ قاؿ إبراىيم ريب الذم  ربوأٓب تر إٔب الذم حاج إبراىيم ُب ﴿
ٰبيي كٲبيت قاؿ أان أحيي كأميت قاؿ إبراىيم فإف هللا أيٌب ابلشمس من ا٤بشرؽ 

عجَّب  ا٢بجاب كثيف الصواب من بعيدان  احملاج ىذا كاف ٤با ﴾فأت هبا من ا٤بغرب
 إبراىيم لساف علىسبحانو  أكضحك  من خصامو كمعارضة ربوبيتو ُب ربو!سبحانو 

 الفطر ٝبيع ُب ذلك كركز ،كتفرده ُب كحدانيتو توحيده ُب ربوبيتوعليو السبلـ 
ريب الذم ٰبيي ﴿ قائبلن  ك٤با عرَّفو إبراىيم بربو، نظر أبدٗب جبللو ٕبور إٔب كقادىا
 من أشباىك كال أنت عليو تقدر ال ٗبا أشباىك كُب فيك تصرؼا٤بأم  ﴾كٲبيت
 كال ا٢بكماء حيل فيهما ينفع ال اللذين للعآب ا٤بشاىدين العظيمْب الوصفْب ىذين
 أحدٮبا فقتل برجلْب فدعا ٤بغالطةبضرب من اكعارضو  اللعْبأنكر ، األطباء طب
انتقل من االستدالؿ  كتشغيبو غلطو السبلـ عليو إبراىيم رأل اآلخر، فلما عن كعفا

ا ُب العوآب العيلوية كىذتو تعأب األرض إٔب االستدالؿ على ربوبي على ربوبية هللا ُب
ا٤بشرؽ  ربقاؿ ﴿كىي حجة موسى لفرعوف  برىاف كدليل انىض مبكت للمخالف

كقد أثُب ا٤بؤب عز كجل على عباده ا٢بنفاء  ﴾كا٤بغرب كما بينهما إف كنتم تعقلوف
مشفقوف، كالذين ىم  رهبمإف الذين ىم من خشية ﴿كعظَّم شأهنم فقاؿ عز كجل 

 مقاـ إٔب تشّب الثالثة كاآلية ﴾ال يشركوف برهبمؤمنوف، كالذين ىم ي رهبمآبايت 
 كىو اإلحساف مقاـ إٔب تشّب كاألكٔب اإلٲباف، مقاـ إٔب تشّب كالثانية اإلسبلـ،
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كٌوف، شهود إٔب الكوف نظر من أك ا٤بشاىدة، إٔب ا٤براقبة من االنتقاؿ
ي
 رؤية من أك ا٤ب

كالتعرض لعنواف  شواىد ا٢بقيقة. إٔب الشريعةرسـو  من ، أكا٤بعُب شهود إٔب ا٢بس
الربوبية ُب ا٤بواقع الثبلثة لئلشعار بعليتها كأٮبيتها، كذلك العنواف يصلح ألف يكوف 

أرسل موسى إٔب فرعوف أمره ابلدعوة إٔب  ٤بٌاحجة على الفراعنة ا١بيدد، فإف هللا 
ن ا٥بداية إٔب كجعل ا٣بشية مؤخرة ع ﴾فتخشى ربككأىديك إٔب ﴿توحيد الربوبية 

 ا٤بعرفة إٔب ا١بهل من تنهض ألهناالربوبية كمفرعة عليها كأكمأ إٔب كوهنا آية كربل 
كقد أشار تعأب إٔب كصف ا٤بؤمنْب كصفان فاقوا بو فقاؿ . اليقظة إٔب الغفلة كمن

أم إذا  ﴾ٓب ٱبركا عليها صما كعمياان رهبمكالذين إذا ذكركا آبايت ﴿معرًٌضان اب٤بنافقْب 
ذكركا ككعظوا آبايت رهبم الدالة على توحيده كاستقبللو ُب ربوبيتو ٓب يفعلوا فعل 
ا٤بنافقْب ا٤بستعلْب عليها ا٤بعرضْب عنها الساترين ٥با سَبان كتغطيةن ٤با عرفوا من 
حقيتها ك٤با رأكا من نورىا كفعلوا فعل من ال يسمع كال يبصر، بل قابلوىا ابلتفكّب 

ماؿ النظر كالسقوط كالبكاء عند ٠باعها، سقوط سامع منتفع بسمعو كالتأمل كاستع
ذكر سبحانو ُب سورة  ٤بٌابصّب منتفع ببصره كبصّبتو كما تقدـ ُب أكؿ أكصافهم...ك 

لك 
ي
آؿ عمراف ميلكو العظيم كختم بشموؿ قدرتو كنٌبو على التفكر ُب ىذا ا٤ب

كركف هللا قيامان كقعودان كعلى ا٤بوجب للتوحيد؛ نػىٌوه تعأب أبكٕب األلباب الذين يذ 
جنوهبم فأكصلهم التفكر ُب خلق السماكات كاألرض إٔب إجابة دعوة الرسوؿ 

 ﴾فآمنا بربكمإننا ٠بعنا مناداين ينادم لئلٲباف أف آمنوا  ربنا﴿كاالعَباؼ بربوبية هللا 
ٟبس مرار، كىذا اإلٲباف يتػٍبىعو عمل يصدقو كلذلك فرٌع  ﴾ربنا﴿كقد تكرر قو٥بم 

أ٘ب ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أك أنثى  رهبمفاستجاب ٥بم ﴿ليو قولو ع
بعضكم من بعض فالذين ىاجركا كأخرجوا من دايرىم كأكذكا ُب سبيلي كقاتلوا 
كقتلوا ألكفرف عنهم سيئاهتم كألدخلنهم جنات ٘برم من ٙبتها األهنار ثوااب من عند 

كقيرئ ابلتشديد ، مؤمليو يرد كال راجيو ٱبيب أال سبحانو منو ةكىي سن ﴾هللا
كقتلوا ﴿كُب قراءة اثلثة بتقدٙب قتلوا ا٤ببِب للمفعوؿ على قاتلوا ا٤ببِب للفاعل  ﴾كقػيٌتلوا﴿
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 الٍب اآلية ُب ا٤بوصوفْب الكتاب أىل منكىذه حالة تصدؽ على التائبْب  ﴾كقاتلوا
 إليهم أنزؿ كما إليكم أنزؿ كما ابهلل يؤمن ٤بن الكتاب أىل من كإف﴿ بقولو تليها

كمن رغب  ﴾رهبم عند أجرىم ٥بم أكلئك قليبل ٜبنا هللا آبايت يشَبكف ال هلل خاشعْب
عن القتاؿ أيلًبس ثوب الذؿ، كديٌيث ابلصَّغار، كأديل ا٢بق منو، كميًنع النَّصىف، 

 األمر السورة ىذه ُب كثر ك٤با، كسيمى ا٣بسف، كضيرب على قلبو ابإلسهاب
 الكركب، عظائم كاستهانة ا٢بركب كاقتحاـ األذل مرارات ك٘برع الشدائد ٗبقاساة
أيها الذين آمنوا اصربكا كصابركا كرابطوا  اي﴿ تعأب قولو ٧بالة ال ذلك نتيجة كانت

 دكاـ على كصابركا اإلسبلـ، مقاـ ٙبقيق على اصربكاأم  ﴾كاتقوا هللا لعلكم تفلحوف
 ، كتوقوا عقاب هللا لعلكم تفلحوفاإلحساف مقاـ ُب العكوؼ على كرابطوا اإلٲباف،
 ا٢بي للواحد اب٤براقبة األلباب أكٕب تذكّب إٔب داعية، كىذه اآلية الدين فهم بتحقيق

ابتداء  عانقبذلك ك  ،السماء ُب كال األرض ُب شيء عليو ٱبفى ال الذم القيـو
 .مقطعها مطلعها ككَب ٛبامها، السورة

 عليناإن الذين يلحدون في آياتنا ال يخفون 

 فيو ٗبا ذلك أردؼ الكونية آايتو من مشهدان  الكتاب ألىل سبحانو ا٤بؤب عرض ٤با
3 كاإل٢باد ،صنيعهمعلى سوء نياهتم كخبث  الداؿ إ٢بادىم عن كاشفان  هتديدىم

 أ٢بد يقاؿ الغلبة، كإظهار للتلبيس كاالستقامة الصحة جهة عن كاال٫براؼ التلوية
 كاإل٢باد، فيو ليس ما كأدخل كجادؿ فيو كمارىل عنو كحاد ماؿ إذا الدين ُب ك٢بد

 مشوَّىة ٥با ٨بالفة بصورة كاألرض السماء ىيئة تصويرىم يشمل الكونية اآلايت ُب
 ألسنتهم تناشر كُب كرسائلهم كتبهم ُب يظهر الشرعية اآلايت ُب كاإل٢باد ٩بسوخة،

 صورة ُب الباطل كتزكير الناس على للتلبيس كالتشكيك كا٣بداع كا٤بغالطة ا٤بماراة ُب
كقيرئ ! لكفرىم تشنيعان  بذلك ككفى ا٢بق حجج ليبطلوا ابلسفسطة كتركٯبو ا٢بق

ُب الكتب اإل٥بية السابقة.  كتبديلو اللفظ تغيّبيشمل  ٢بادكذلك اإل ﴾يىلحىدكف﴿
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كما كاف ٥بؤالء ا٤بلحدين أف يفتضح أمرىم لوال كبلـ هللا الذم كشف ما خفي من 
القرآف الذم ٯبهلو أىلو اليـو ألهنم ال يعرفونو إال تراتيل كترانيم دسائسهم...إنو 

كاف الكبلـ   ٤بٌاك تهم عنو قركف من الكيد اللئيم...كتعاكيذ كهتاكٙب، بعد ما صرف
ا٤بتقدـ هتديدان ىائبلن، أتبعو ما ىو أشد منو مؤكدان إلنكارىم مضامْب ما دخل عليو 

أراد أهنم جديركف ابلعقوبة  ﴾ا جاءىمإف الذين كفركا ابلذكر ٤ب﴿التأكيد فقاؿ 
كا٣بزم كالعذاب إذ كفركا ابآلايت كسَبكا مرائي العقوؿ الدالة على ا٢بق مكذبْب 
ابلذكر الذم ال ذكر ُب ا٢بقيقة غّبه، كىو الذم يىغلب كال ييغلب ككذلك حجج 
القرآف، كخرب إٌف ٧بذكؼ دؿ عليو سياؽ الكبلـ، كاألحسن أف يكوف تقديره ٗبا 

عليو ٝبلة ا٢باؿ من جبللة الذكر كنفاستو، كُب ىذا ا٢بذؼ توفّبه للمعا٘ب  تدؿ
كإٯبازه ُب اللفظ ك٦باؿه تذىب فيو نفس السامع كل مذىب، كقد أجرم على 
القرآف عدة أكصاؼ ما منها كاحد إال كىو كماؿ عظيم، كُب إجراء ىذه األكصاؼ 

إذ فرطوا فيو ففرطوا ُب أسباب إٲباء إٔب ٞباقة الذين كفركا ابلذكر كسفاىة آرائهم 
فوزىم ُب الدارين كلذلك جيء ٔبملة ا٢باؿ من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إايه 

أم3 كتاب نفيس كأصلو من العزة كىي ا٤بنعة، كما أنو  ﴾كإنو لكتاب عزيز﴿فقاؿ 
. كالكبلـ ُب قولو الوحدانية ا٤بطلقةة كىي العلم ابهلل كإفراده ُب مشتمل على ا٢بكم

تيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو تنزيل من حكيم ٞبيد، ما يقاؿ لك إال ال أي﴿
جواب لسؤاؿ  ﴾لذك مغفرة كذك عقاب أليم ربكما قد قيل للرسل من قبلك إف 

إف الذين كفركا ﴿كقولو  ﴾إف الذين يلحدكف ُب آايتنا ال ٱبفوف علينا﴿يثّبه قولو 
يقوؿ سائل3 فما ابؿ ىؤالء كما ٚبلل ذلك من األكصاؼ ف ﴾ابلذكر ٤با جاءىم

طعنوا فيو؟ فأجيب أبف ىذه سنة األنبياء مع أ٩بهم ال يعدموف معاندين جاحدين 
يكفركف ٗبا جاؤكا بو! كاألنبياء عليهم السبلـ أتوا إٔب الناس ُب عصور ٨بتلفة 
كرسالتهم كاحدة كعقيدهتم كاحدة كدينهم كاحد، دين اإلسبلـ الذم قوبل عرب 

احد كجداؿ كاحد كاستهزاءات كاحدة كمكر كاحد! كأم شعور التاريخ بتكذيب ك 



1161 
 

ابالعتزاز كالكرامة يصيغو القرآف كيزرعو ُب نفس ا٤بسلم الذم يتخطى عثرات 
العيصبة ا٤بختارة من بِب  الطريق كىو يشعر أف أسبلفو ُب ىذه الطريق ىم تلك

 البشر؟
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 سورة األنعام الفصل الرابع:
 األنعاـ سورة علي نزلت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عمر ابن عن الطربا٘ب ركل
كحكمة  «كالتحميد ابلتسبيح زجل ٥بم ملك ألف سبعوف يشيعها كاحدة ٝبلة

إنزا٥با دفعة كاحدة أهنا استجمعت كل قواعد التوحيد كأصوؿ الدين كأبطلت عقائد 
ا٤ببطلْب كمذاىب ا٤بلحدين، كىي أٝبع سور القرآف ألحواؿ العرب ُب جاىلية 
، كأشٌدىا مقارعةى جداؿو ٥بم كاحتجاج على سفاىة أحوا٥بم،  األمس كجاىلية اليـو

أنو ق ا٢بمد ليس إال هلل ألنو مبدع العوآب فعلم كابتدأت السورة إبشعار الناس أبف ح
ا٢بمد هلل الذم خلق السماكات كاألرض كجعل الظلمات ﴿ ا٤بتفرد ابإل٥بية كالربوبية

ا٢بمد ﴿كٝبلة ، كاآلية نزلت ُب أىل الكتاب ﴾كالنور ٍب الذين كفركا برهبم يعدلوف
تقتضي ٚبصيصو تعأب اب٢بمد، أم قصر جنس ا٢بمد عليو تعأب ألنو أعظم  ﴾هلل

مستحق ألف ٰبمد، فالتخصيص ادعائي ابدعاء أف دكاعي ٞبد غّب هللا تعأب ُب 
كا٢بمد لغة3 الثناء ابلكبلـ على ا١بميل جانب دكاعي ٞبد هللا ٗبنزلة العدـ، 

عله ينبئ عن تعظيم ا٤بنعم من االختيارم على جهة التبجيل كالتعظيم. كاصطبلحان3 ف
حيث كونو منعمان على ا٢بامد أك غّبه سواء كاف ذلك قوالن ابللساف أك اعتقادان 

عند ابن ماجو  كا٢بمد يشمل التنزيو، كُب ا٢بديثاب١بىناف أك عمبلن ابألركاف. 
ٍب ٯبيء اإلنكار العنيف ٤بن يتخذ كليان من  «أفضل الدعاء3 ا٢بمد هلل»3 كا٢باكم
، كيقرر أنو مناقض ٢بقيقة اإلسبلـ كأنو الشرؾ األكرب الصريح الذم ٰببط دكف هللا

قل أغّب هللا أٚبذ كليا فاطر السماكات كاألرض كىو يطعم كال يطعم قل ﴿العمل كلو 
كا٤بقصود اإلنكار على  ﴾إ٘ب أمرت أف أكوف أكؿ من أسلم كال تكونن من ا٤بشركْب

 يتصف من أكؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو ﴾أكؿ من أسلم﴿ُب الذين عبدكا غّبه كاٚبذكىم أكلياء، كمع
 الركح بْب كآدـ نبيان  كنت»3 كغّبه شيبة أيب ابن ركاه ٗبا اإلشارة كإليو ابإلسبلـ
صلى هللا  نبينا ركح كاحملبة كاالنقياد ا٣بضوع ميداف ُب ركضت ركح فأكؿ «كا١بسد



1163 
 

 الصبلة عليهم األنبياء إخوانو ككل كاسطة ببل ٤بواله نفسو أسلم كقد عليو كآلو كسلم
 عآب ُب كا٤برسلْب األنبياء إٔب ا٤برسل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فهو بواسطتو نفوسهم أسلموا إ٭با كالسبلـ
بٌْب  اإلسبلـ دين إٔب دعاىم من أكؿ كىو األركاح

ي
إف الدين عند هللا ﴿ قولو ُب ا٤ب

 سيد أان»كما جاء ُب سنن الَبمذم3 كىو أكؿ من تنشق عنو األرض   ﴾اإلسبلـ
 آدـ يومئذ نيب من كما فخر، كال ا٢بمد لواء كبيدم فخر، كال القيامة يـو آدـ كلد
كُب ركاية3  «فخر كال األرض عنو تنشق من أكؿ كأان لوائي، ٙبت إال سواه فمن

 ٲبْب عن أقـو ٍب ا١بنة حلل من ا٢بلة فأكسى األرض عنو تنشق من أكؿ أان»
كأكليتو ُب اإلعادة تدؿ على  «غّبم ا٤بقاـ ذلك يقـو ا٣ببلئق من أحد ليس العرش

 ابىرة ركعة ُب التوحيد تقرر السورة من عشرة التاسعة اآلية أتٌب ٍبأكليتو ُب البداية. 
هي   كما...قل...قل...قل...قل ا٤بتكرر اإل٥بي األمر ُب النفس كتبهر ا٢بس تٍشدى

 من كالرباءة كا٤بواجهة ا٤بباينة موقف اآلية، تقرره الذم ا٤بوقف ىذا إٔب اليـو أحوجنا
 أمر ما نقوؿ كأف األكٔب ا١باىلية من أمكر ٔباىلية العراة ا٢بفاة يزاكلو الذم الشرؾ

 عالية احملرقة كالشهب كلمات ا١باىلية كجو ُب يقذؼ كىو يقولو أف رسولو بو هللا
قل أم شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيِب كبينكم كأكحي ﴿ مزلزلة فاصلة مدكية

إٕب ىذا القرآف ألنذركم بو كمن بلغ أئنكم لتشهدكف أف مع هللا آ٥بة أخرل؟ قل ال 
كاالستفهاـ يقتضي التقرير  ﴾أشهد قل إ٭با ىو إلو كاحد كإنِب برمء ٩با تشركوف

حذير من اٚباذ اآل٥بة، ! كالكتب السابقة حافلة ابلتكاالستنكار كالتوقيف كالتوبيخ
كاللعنة إذا ٓب تسمعوا »فقد كرد ُب سفر التثنية من اإلصحاح ا٢بادم عشر ما يلي3 

ا اليـو لتذىبوا كراء آ٥بة لوصااي الرب إ٥بكم كزغتم عن الطريق الٍب أان أكصيكم هب
...أما أىل الكتاب من أمة اإلسبلـ أم من بلغتو الدعوة ﴾كمن بلغ﴿كقولو  «أخرل
كقد دؿ على  جاء بو ما كصحة قولو صدؽك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسوؿ األعظم  رفوفيعفإهنم 

الذين آتيناىم الكتاب يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم الذين ﴿ ىذا ا٤بعُب قولو بعده
يواجههم مواجهة تبدأ ابستفهاـ تقريرم  لنظماك  ﴾خسركا أنفسهم فهم ال يؤمنوف
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لظلمهم بتحريف الكتاب كافَباء الكذب على هللا كادًٌعاء أهنم على دينو كأهنم على 
كمن أظلم ٩بن افَبل على هللا كذابن أك كذب آبايتو إنو ال يفلح ﴿ملة إبراىيم 

كيواجههم ٕبقيقة ما يكتبونو ُب سلسلة رسائل التوحيد، كىذا من  ﴾الظا٤بوف
الكذب ا٤بفَبل على هللا! ذلك أهنم يصدركف أحكامان كينشئوف أكضاعان يغتصبوف 

إنو ﴿الشرؾ ابلظلم  كما من حقيقة أصدؽ كال أدؽ من التعبّب عن ،فيها سلطاف هللا
كقد كرد ُب صورة التفظيع لو كالتقبيح كىو التعبّب الغالب ُب  ﴾ال يفلح الظا٤بوف

يبشعو كينفر منو فالشرؾ ظلم للحق كظلم السياؽ القرآ٘ب، كذلك حْب يريد أف 
للنفس كظلم للناس، كىو اعتداء على حق هللا عز كجل ُب أف يوحَّد كيعبد ببل 
شريك، كاعتداء على النفس إبيرادىا موارد ا٣بسارة كالبوار، كاعتداء على الناس 
 بتعبيدىم لغّب رهبم ا٢بق كإفساد حياهتم ابألحكاـ كاألكضاع الٍب تقـو على أساس

ىذا االعتداء، كمن ٍب فالشرؾ ظلم عظيم! كهللا سبحانو يبٌْب موقف أىل الكتاب 
كيـو ٫بشرىم ٝبيعان ٍب نقوؿ للذين ﴿يـو ا٢بشر كا٢بساب ُب مشهد حيٌو شاخص 

أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعموف؟ ٍب ٓب تكن فتنتهم إال أف قالوا كهللا ربنا ما  
يشاكل ك  ﴾أنفسهم كضل عنهم ما كانوا يفَبكف كنا مشركْب، انظر كيف كذبوا على

يـو يبعثهم هللا ٝبيعا فيحلفوف لو كما ٰبلفوف لكم ﴿قولو تعأب  ىذه اآلية الكرٲبة
كاف القرآف يفضح نفاقهم ك٤با   ﴾كٰبسبوف أهنم على شيء أال إهنم ىم الكاذبوف

كحرصهم على  أتبعو ببياف اىتمامهم بو شركتو تعأبإنكارىم  ٍبكيكشف إشراكهم 
كمنهم من يستمع إليك كجعلنا على قلوهبم أكنة أف يفقهوه كُب آذاهنم كقرا ﴿ ٠باعو

كإف يركا كل آية ال يؤمنوا هبا حٌب إذا جاؤكؾ ٯبادلونك يقوؿ الذين كفركا إف ىذا 
كقد شيٌبهت قلوهبم ُب عدـ خلوص ا٢بق إليها أبشياء ٧بجوبة  ﴾إال أساطّب األكلْب

ا األكنة ٚبييبلن كأسند جعل تلك ا٢بالة ُب قلوهبم إٔب هللا تعأب عن شيء كأثبتت ٥ب
عقاابن ٥بم على تصٌلبهم ُب شركهم كإعراضهم عن دعوة رسلو كاتباع أىوائهم الٍب 

ٌّب ٥بم ا٤بنع من اتباع ا٢بق، كما كقع ُب اآلية األخرل  كمنهم من يستمع إليك ﴿ٚبي
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علم ماذا قاؿ آنفا أكلئك الذين طبع حٌب إذا خرجوا من عندؾ قالوا للذين أكتوا ال
 القرآف اتباعك  استماع عن ينهوفٍب أخرب تعأب أهنم  ﴾كاتبعوا أىواءىمهللا على قلوهبم 

 دأكَّ ٍب شف الغطاء كي   كقدكقوفهم على النار ٍب صٌور حا٥بم عند  عنو يبعدكفك 
 إال ىي إف كقالوا﴿أخرب عن إنكارىم البعث كالنشور بقولو ك  الكفر على طبعهم
 إال ىي ما كقالوا﴿سورة ا١باثية ُب  أخرب عنهمكما  ﴾ٗببعوثْب ٫بن كما الدنيا حياتنا
 للحشر إنكارىم عنهم حكى ٤باك  ﴾الدىر إال يهلكنا كما ك٫بيا ٭بوت الدنيا حياتنا

 أليس قاؿ رهبم  على  كقفوا  إذ ترل كلو﴿ فقاؿ القيامة ُب حا٥بم كيفية بْب ،كالبعث
 الكتاب أىلك  ﴾تكفركف كنتم ٗبا العذاب فذكقوا قاؿ كربنا بلى قالوا اب٢بق ىذا

 كمن كسلطاف حاكمية من فيو ما كيعرفوف هللا عند من حىقٌ  الكتاب ىذا أف يعلموف
 كيعلموف كأىلو، الكتاب ٥بذا حساب كل ٰبسبوف ككرباؤىم لؤلمة، دافعة طاقة
 حق من فيو ما يعرفوف إهنم! اإلسبلـ أىل كتسع تسعهم ال األرض أف جيدان 

 إليها كصارت إليها صاركا الٍب ا١باىلية أف كيعرفوف ابطل من فيو ىم ما كيعرفوف
 هتدأ ال معركة أهنا كيعرفوف عليها، يبقي أك اإلسبلـ يهادهنا أف ٲبكن ال أنظمتهم

لوا كييقٌتلوا ييطاردكا حٌب  كلو يكوف حٌب الدين كيستعلي العرب، جزيرة عن كٯبي
 دقيقة دراسة اإلسبلـ كيدرسوف ا٢بقيقة ىذه جيدان  يعلموف الكتاب أىل إف...هلل

 كيعملوف فيها كمساربو النفوس إٔب مداخلو كعن قوتو أسرار عن كينقبوف عميقة
 صحيحة عقيدهتم أف أتباعهم كيوٮبوف الدين ىذا ُب ا٤بوجهة القوة إفساد على

 ىي...كاحدة ٕبقيقة ينطق قرانن  عشر أربعة خبلؿ من التارٱبي الواقع إف! مصونة
 بصورة كتتجلى ا٤برحلة ىذه ُب تتضح كالٍب الكرٙب القرآف يقررىا الٍب ا٢بقيقة ىذه

 بطبيعة معرفتهم ٗبدل تنطق الكتاب أىل كتبها الٍب كالفتاكل الرسائل إف! خاصة
 يلجؤكف! توجيهو إفساد كطرؽ مقاكمتو ككسائل قوتو كمصادر كاترٱبو الدين ىذا
 ا٤بوجَّهة كا١بهاد التوحيد ٞباسة كيثّبكف اإل٥بي النور ييطفئوا لكي الطرؽ أخبث إٔب

 تعأب أمر كقد...الدسم ُب السم يضعوف ٍب كاطمئناهنم ا٤بسلمْب ثقة ينالوا حٌب
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قل إ٘ب ﴿ فقاؿ الدين ُب ا٤بباينة كىي أىوائهم اتباع معها ٲبكن ال متاركة ٗبتاركتهم
أتبع أىواءكم قد ضللت إذا كما أان  هنيت أف أعبد الذين تدعوف من دكف هللا قل ال

ك٤با نفى أف يكوف متًبعا أىواءىم أخربىم ٗبا ىو متمكن فيو من النور  ﴾من ا٤بهتدين
ما عندم ما تستعجلوف  ككذبتم بو ريبقل إ٘ب على بينة من ﴿كما ىم فيو من العمى 

ا٤بؤب  ة الٍب أمروحدانيكىذه ال ﴾كىو خّب الفاصلْبا٢بق يقص  هللإال  ا٢بكمإف  بو
سبحانو ا٤بؤمن أف يتعلمها ليقذؼ ُب كجو ا١باىلية ا٣بداعة كلمات كالشهب 

 كحدة تقٌرر كاآلية، بصّبة على مأ ا ا٤بسلم عن علم كيوجهها على علماحملرقة يقو٥ب
استئناؼه  ﴾ما عندم ما تستعجلوف بو﴿كقولو  ،كاإل٥بية كا٢بىكىمية الربوبية بْب العبلقة

كانوا يستعجلوف العذاب   ييبْب حا٥بم ُب اإلصرار على التكذيب كالشقاؽ كالعناد إذ
كقد أتكد ذلك  ﴾يستعجل هبا الذين ال يؤمنوف هبا﴿ الساعة كما حكى تعأبك 

كذبوا ابلقرآف كىو   ٤بٌاك  ﴾كعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو﴿ابلتعقيب بقولو 
إف ا٢بكم إال هلل يقص ﴿لعذاب تعجيزان، أردؼ بقولو بينة عظيمة، كسألوا تعجيل ا

 ُب معبأة القرآف أسرار كأكثر بو، ىو ما على ا٣برب ابقتطاع اعتباران  كالقص ﴾ا٢بق
 العجائب من فيو لك ليكشف استنباطها على حريصان  فكن كاألخبار القصص طي
أم القضاء ا٢بق  ﴾يقض ا٢بق﴿كقيرئ  !عنو ا٣بارجة ا٤بزخرفة العلـو معو تستحقر ما

كالعدؿ، كىو خّب من يفصل القضاء، فجمع النظم الكرٙب بْب القضاء كا٢بكم كبْب 
ُب على ٫بو ما كرد تصٌدقو بلفظ معجز من لدف حكيم ٞبيد،  أخبارمن  ما قٌصوي 

 ُب ا٤بطلق لو تعأب ا٢بكم ثبتك٤با  ﴾إف ربك يقضي بينهم ٕبكمو﴿ آية النمل
 كاف ما عمـو ُب االقتدار بكماؿ ا٤بقارف كالقضاء كحدتو حسب كبسطتو سلطنتو

 من يستعجلونو كانوا ما بشأفأردؼ ، كربوبيتو ألوىيتو ٗبقتضى بدان كا زالن أ يكوف كما
 بيِب األمر لقضي بو تستعجلوف ما عندم أف لو قل﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسولو  فقاؿ الساعة أمر

كهللا أعلم ﴿الشرؾ مظهرين اإلسبلـ حقق ذلك بقولو  مبطنْب كانوا ٤باك  ﴾كبينكم
 ظا٤بوف أبهنم إلشعارىم ا٣بطاب ضمّب مقاـ ُب إظهار ابلظا٤بْب كالتعبّب ﴾ابلظا٤بْب
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 فقاؿ الغيبية األمور ٔبميع علمو تعأب كىو عاـ إٔب خاص من انتقل، ٍب شركهم ُب
 الرب ُب ما كيعلم ىو إال يعلمها ال الغيب مفاتح كعنده﴿ سبق ما معُب على عاطفان 
 كال رطب كال األرض ظلمات ُب حبة كال يعلمها إال كرقة من تسقط كما كالبحر
 ينكركنو الذم كالبعث ا٤بوت الغيب مفاتح من كاف ك٤با ﴾مبْب كتاب ُب إال ايبس
 لكماؿ تقريره بعد ا٢بكم لكماؿ تقرير فيو ككاف منو كاإليقاظ النـو أدلتو من ككاف

 يبعثكم ٍب ابلنهار جرحتم ما كيعلم ابلليل يتوفاكم الذم كىو﴿ قولو ذلك أتبع العلم،
أخرب تعأب  ٍب ﴾تعملوف كنتم ٗبا ينبئكم ٍب مرجعكم إليو ٍب مسمى أجل ليقضى فيو

 كال منو ا٣ببلص على أحد يقدر ٓب الذم اب٤بوت كغّبىم للملوؾ قهره عن سطوة
 جاء إذا حٌب حفظة عليكم كيرسل عباده فوؽ القاىر ىوك ﴿ فقاؿفيو  ا٤بنازعة
 الٍب مبلئكتو إٔب سبحانو أشار ك٤با ﴾يفرطوف ال كىم رسلنا توفتو ا٤بوت أحدكم
 إٔب اجملهوؿ بصيغة نبو - القهر بصفة غنيان  عنهم كاف كإف - ا٢بصر تفوت

 القاىرة سلطنتو كعزة الباىرةعظمتو  قوةك  كقدرتو جربكتو كشامل حىكىميتو استحضار

موالهم الحق أال له الحكم وهو ثم ردوا إلى اهلل 
 أسرع الحاسبين

ٍب ردكا إٔب هللا موالىم ا٢بق أال لو ا٢بكم كىو أسرع ا٢باسبْب، قل من ينجيكم من ﴿
ظلمات الرب كالبحر تدعونو تضرعان كخفية لئن أ٪باان من ىذه لنكونن من 

أم أنتم الذين  ﴾كمن كل كرب ٍب أنتم تشركوف الشاكرين، قل هللا ينجيكم منها
تقركف اب٢بكم هلل ُب الكرب؛ تشركوف بو قبل الكرب كبعده، كجيء اب٤بسند فعبلن 

هم كأف ذلك التجدد كالدكاـ عليو أعجب! كا٤بعُب أف اكشر إمضارعان إلفادة ٘بٌدد 
تدعونو ﴿هللا أ٪باكم فوعدًب أف تكونوا من ا٤بسلمْب فإذا أنتم تشركوف! كىذا ا٤بشهد 

ن أ٪بيتنا من ىذه لنكونن من الشاكرين، قل هللا ينجيكم منها كمن  تضرعان كخفية لئ
ييشٌخص طبيعة النفاؽ كشخصية ا٤بنافق الذم ينقلب  ﴾كل كرب ٍب أنتم تشركوف
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كمنهم من ﴿على عقبيو كيصٌور حقيقة الذين أخلفوا هللا ما كعدكه كما حكى تعأب 
ْب، فلما آاتىم من فضلو عاىد هللا لئن آاتان من فضلو لنصدقن كلنكونن من الصا٢ب

ٖبلوا بو كتولوا كىم معرضوف، فأعقبهم نفاقا ُب قلوهبم إٔب يـو يلقونو ٗبا أخلفوا هللا 
كقد اشتملت اآلايت على ثبلث خصاؿ من خصاؿ  ﴾ما كعدكه كٗبا كانوا يكذبوف

آية ا٤بنافق ثبلث3 إذا حدث كذب، »ا٤بنافقْب كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3 
كإف صاـ كصلى كزعم » كُب ركاية البن حباف3 «أخلف، كإذا اؤٛبن خافكإذا كعد 
كاستشكل ذلك أبف ا٣بصاؿ قد توجد ُب كثّب من ا٤بسلمْب، كأجيب  «أنو مسلم

 فيها فدخو٥بم كأما غّبىم أبف األخبار الواردة ُب ىذا الباب إ٭با ىي ُب بِب إسرائيل
الذين كانوا ُب زمنو عليو ا٤بنافقْب ُب  على كجو ا٣بصوصبل العمـو كجو  على ليس

 بن سعيدرابح ك  أيب بن كعطاء عمر كابن عباس ابن عن ىذا كركم الصبلة كالسبلـ
، ككذلك اآلاثر ا٤بركايت بذكر الكفر كالشرؾ ككجوهبما اب٤بعاصي فإف كغّبىم جبّب

معناىا عندان ليست تيثًبت على أىل اإلسبلـ كفران كال شركان يزيبلف اإلٲباف عن 
صاحبو كيلحقانو بردة، إ٭با كجوىها3 أهنا من األخبلؽ كالسنن الٍب عليها الكفار 

شيء من أخبلقهم كال شرائعهم، ليتحاماىا ا٤بسلموف كيتجنبوىا فبل يتشبهوا ب
كبذلك جاءت السنة مفسرة فقد ركل أبو داكد عن أنس بن مالك قاؿ3 قاؿ 

ثبلث من أصل اإلٲباف3 الكف عمن قاؿ3 ال إلو إال هللا كال »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 الشدة أف ا٤بشركوف ظن ك٤با ا٢بديث.« نكفره بذنب كال ٬برجو من اإلسبلـ بعمل

 فقاؿ قدرتو ابلغ من كخوفهم سطوتو من ا١ببلؿ حذرىم يعود؛ ال زكاالن  عنهم التز 
قل ىو القادر على أف يبعث عليكم عذاابن من فوقكم أك من ٙبت أرجلكم أك ﴿

يلبسكم شيعان كيذيق بعضكم أبس بعض انظر كيف نصرؼ اآلايت لعلهم 
أنو قاؿ ُب ىذه  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصركل الَبمذم عن سعد بن أيب كقاص عن النيب  ﴾يفقهوف
 .«أما إهنا كائنة كٓب أيت أتكيلها بعد»اآلية3 
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يعِب كذبوا هبذا القرآف  ﴾ككذب بو قومك كىو ا٢بق قل لست عليكم بوكيل﴿
قل إ٘ب على بينة من ريب ﴿لربوبية، رجوعان ابلكبلـ إٔب قولو هللا ابالداعي إٔب توحيد 

ابتدائية، أم كذبتم ابلقرآف  ﴾ًمن﴿أم كذبتم ابلقرآف على كجو جعل  ﴾ككذبتم بو
ض بقولو  كعنده ﴿كاستعجلتم العذاب تصديقان لرسالٍب كذلك ليس بيدم، ٍب اعَبي

ككذب بو قومك ﴿ٍب ما بعده من التعريض ابلوعيد، ٍب بُب عليو قولو  ﴾مفاتح الغيب
يب ككذبتم بو كىو ا٢بق، ٍب فكأنو قيل3 قل إ٘ب على بينة من توحيد ر  ﴾كىو ا٢بق

لكل نبأ ﴿كٝبلة  ﴾قل لست عليكم بوكيل﴿أخربىم أبنو ال ٯبربىم على التصديق 
يثّب سؤا٥بم أف يقولوا3 فمٌب  ﴾كىو ا٢بق﴿مستأنفة استئنافان بيانيان، ألف قولو  ﴾مستقر

ٍب أمر ا٤بؤب عز  ﴾لكل نبأ مستقر كسوؼ تعلموف﴿ينزؿ العذاب، فأجيبوا بقولو 
باينة كمفارقة الذين اٚبذكا الدين لعبان ك٥بوان كخدعتهم ا٢بياة الدنيا، كُب كجل ٗب

اآلايت ٙبذير من ٨بالطة من يٌدعوف أهنم أئمة ُب الدين ألف ُب دعوهتم شهادة ضد 
كمن قاـ ا٢بق كفيها تلبيس على الناس كمهانة لدين هللا كللقائمْب على دين هللا، 

كمن أحبهم أخرج هللا اإلسبلـ من  سبلـ،بنشر دعوهتم فقد أعاف على ىدـ اإل
اإلسبلـ كليس قلبو، كمن ٪با من فتنتهم ٪با من فتنة الدجاؿ...يدعوف الناس إٔب 

عبادة هللا كىم يعبدكف كيدعوف ا٤بسلمْب إٔب  عندىم إال ا٤بعاكسة لئلسبلـ كأىلو!
األعقاب  غّب هللا استهزاء ابهلل سبحانو كتعأب كلذلك كانت ٨بالطتهم ارتدادان على

كىي صورة  ﴾قل أندعوا من دكف هللا ما ال ينفعنا كال يضران كنرد على أعقابنا﴿
كالذم استهوتو الشياطْب ُب األرض حّباف لو أصحاب يدعونو ﴿شاخصة مثّبة 
أم لو أصحاب من الشياطْب يدعونو إٔب ذلك الضبلؿ كييسٌمونو  ﴾إٔب ا٥بدل ائتنا

فييلقونو ُب مضلة كمهلكة كيصبح حائران ُب  أبنو ىو ا٥بدل بزعمهم كإ٭با يوٮبونو
ىثىل يشٌخص أصحاب الدعوة الوىابية كىم يدعوف 

تلك العقائد كا٤بهامو! كىذا ا٤ب
الناس ُب هتكم ساخر إٔب ا٥بدل! سفهاء أحبلـ صعافقة لئاـ طغاـ، يرفعوف بيد 
لواء اإلصبلح كالتصحيح، كابألخرل فأسان يهدموف بو الدين الصحيح! كىاىي 
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هتم العٌمية كجامعاهتم اإلسبلمية الٍب تستقبل ا٤بسلمْب من أ٫باء العآب كحا٥با3 رااي
ىلٌم إٔب ا٥بدل ائتنا! فليكن حالك أيها ا٤بسلم3 فبل ٦بالسة األكابش ٘بميل يب،  
كذلك الباز ال أيكم مع الرىخىًم...من ٠ًبع ابلدجاؿ فلينأ عنو...مىن جاكرى الشرَّ ال 

نجاة مع ا٢بٌياًت ُب سىفًط؟ ركل اإلماـ أبو داكد عن عمراف أيمن عواقبىوي...كيف ال
من ٠بع ابلدجاؿ فليٍنأى عنو، فوهللا إف »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبن حصْب قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 

الرجل ليأتيو كىو ٰبسب أنو مؤمن فيٌتبعيو ٩با يىبعث بو من الشبهات أك ٤با يىبعث 
كلذلك ذيلت اآلية ابلتقرير ا٢باسم ُب اال٘باه الثابت ا٤بستقيم  «بو من الشبهات

كا٤بعُب ما أنت عليو اي دمحم  ﴾قل إف ىدل هللا ىو ا٥بدل كأمران لنسلم لرب العا٤بْب﴿
من ا٥بدل الذم يضعو هللا ُب قلب من يشاء ىو ا٥بدل ا٢بقيقي ال ما يدَّعيو ىؤالء 

 النتُب!

عباده  ذلك هدى اهلل يهدي به من يشاء من
 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون

كذلك ك كهللا أعلم ك٧باجتو قومو إبراىيم  قصة ُب ا٤بذكورىو  ا٥بدل ىذا من ا٤براد
 معرفة هللا بوحدانيتو ىوك كآابئهم كذرايهتم كإخواهنم  األنبياء من تقدـ ذكرهمن في
كىو  ﴾كانوا يعملوفكلو أشركوا ٢ببط عنهم ما  ﴿ألنو قاؿ بعده  عن الشرؾ تنزيهوك 

قل ال أشهد قل إ٭با ىو إلو  كم لتشهدكف أف مع هللا آ٥بة أخرلأئن﴿راجع إٔب قولو 
 أبنو ا٥بدل عن كأخرب ﴾أال لو ا٢بكم﴿كإٔب قولو  ﴾كاحد كإنِب برمء ٩با تشركوف

 عليو ٗبا تعريض كفيو كالضبلؿ، ا٣بطأ من عصمتو كبياف أمره لتشريف هللا ىدل
حيي بن أخطب كرفاعة بن  أمثاؿ كربائهم عن كيتلقونو ىدل يزعمونو ٩با ا٤بشركوف

 كنٌبو أف األنبياءٍب نٌوه ا٤بؤب بش، الصم البكمكأخبلفهم  التابوت كرافع بن حرٲبلة
أكلئك الذين آتيناىم الكتاب كا٢بكم كالنبوة فإف يكفر هبا ﴿ السفهاء كفر على

 ا٤بستخلفْب إٔب هبؤالء كاإلشارة ﴾لنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرينفقد كك ىؤالء
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 لتكرار مستأنفان  قاؿ ٍب ،معهم ا٤بكاشفة كإظهار ٦باىدهتم الذين دعينا إٔب ا٤بخالفْب
 الصبلة عليو أمره كُب ﴾اقتده فبهداىم هللا ىدل الذين أكلئك﴿ أمداح النبيْب

 مقامو علو إٔب اإلشارة من ٱبفى ال ما هبم االقتداء دكف هبداىم ابالقتداء كالسبلـ
 عليهم كزاد فيهم افَبؽ ما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حبيبو ُب تعأب ٝبع كقد الذكؽ، أرابب عند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 أفعالو ُب بو اقتدل من فكل كإمامهم، سيدىم ىو فكاف الدرجات كرفع ابحملبة
 تبكيت إٔب إٲباء ابالقتداء التعبّب كُب ،اقتدائو بقدر السيادة من انؿ كأخبلقو كأقوالو

 االقتداء ٯبب من كتركوا آابئهم من للقدكة يصلح ال ٗبن اقتدكا حيث أىل الكتاب
 ٝبلةمن ك  ﴾قل ال أسألكم عليو أجرا﴿ فقاؿ أسبابو ٗبعظم ا٥بدل تعأب فسر ٍب. بو

 تنبيهان  ذلك ليكوف الشريعة كإببلغ الدين إيصاؿ ُب األجر طلب ترؾ ىدل األنبياء
 وا ا٤بستهزئْبصانعل نفعان  ألنفسهم كفيريد واكان لو مألهن همصدق على لبلستدالؿ

 كاجو إال رسوؿ من ماك  كانتظموا ُب سلك مؤسساهتم كا٬برطوا ُب دكلتهم ىمو ككافق
 كما ا٤بطامع حسم إال ٲبحصها ال كالنصيحة النصيحة شأهنم ألف القوؿ هبذا قومو
 لسائر عامة تعأب أف ىذه الدعوة، ٍب بٌْب تنجع كٓب تنفع ٓب منها شيء يتوىم داـ

 كل إٔب مبعوث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو على كفيو داللة ﴾إف ىو إال ذكرل للعا٤بْب﴿ فقاؿ الناس
حكى تعأب ُب اآلايت ا٤بتقدمة عن إبراىيم  ٤بٌاك  .قـو دكف قـو إٔب ال الدنيا أىل

عليو السبلـ أنو أظهر حجة هللا تعأب ُب التوحيد كنصىرىىا كحكى سبحانو تعداد 
أنواع نعمو عليو جزاء على قيامو ابلذب عن دالئل التوحيد كذىكىر احَباز األنبياء 

بكشف عن الشرؾ كإنكارىم لو كجهادىم إببطالو كإصرارىم على التوحيد، أعقب 
على كجو كبسيد األانـ عليو الصبلة كالسبلـ حقيقة ا٢بفاة العراة ككفرىم ابلقرآف 

كما قدركا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنزؿ هللا ﴿سرل إٔب الكفر ٔبميع الكتب اإل٥بية 
ُب صورة  ٢بكميةأبرزكا إنزاؿ الكتب اب كحاصل ذلك أهنم ﴾على بشر من شيء

قل من ﴿رىا، كقد نىقضى ا٤بؤب كبلمهم كأبطلو بقولو ا٤بمتنعات حٌب ابلغوا ُب إنكا
أنزؿ الكتاب الذم جاء بو موسى نوران كىدل للناس ٘بعلونو قراطيس تبدكهنا 
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ٯبعلونو ﴿كاالستفهاـ على جهة التقرير على موضع ا٢بجة، كقيرئ  ﴾كٚبفوف كثّبا
 إخفاء فنعى عليهم سوء ٞبلهم لكتاهبم كسعيهم ُب ﴾قراطيس يبدكهنا كٱبفوف كثّبا

لكتاب كقاعدتو كأساس دين أصل ا اابعتبارى و "كثّبا"! كقد عرٌب عنو بقولالوحدانية
كُب جانب عبلقتهم مع أتباعهم الذين تدينوا بدين اليهودية كالنصرانية  ،اإلسبلـ
كىذا يعِب إخفاء ٝبيع  العامة عن صفاتو ككتموا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ابلنيب البشارةأخفوا 

كعلمتم ما ٓب تعلموا أنتم كال ﴿كقولو الرساالت السماكية كىدـ الدين من أساسو! 
مقصود بو ذمهم كذـ آابئهم حيث ٓب ينتفعوا ٗبا أنزؿ هللا إلعراضهم عنو، ٍب  ﴾آابؤكم

هللا  أم قل ﴾قل هللا﴿أمر تعأب اب٤ببادرة إٔب ا١بواب اقتضاابن كإسراعان إٔب إقامة ا٢بجة 
أنزلو فإهنم ال يقدركف أف يناكركؾ ألف الكتاب ا٤بوصوؼ ابلنور كا٥بدل بلغت 
داللتو من الوضوح إٔب حيث ٯبب أف يعَبؼ أبف منزلو ىو هللا سواء أقر ا٣بصم هبا 

 أـ ٓب يقر.

ٍب بٌْب ا٤بؤب سبحانو شأف ىذا الكتاب العظيم احملكم ا٤ببارؾ ا٤بصدؽ ٤با بْب يديو 
كشأف الرسوؿ ا٤بعظم  لة كا٤بهيمن عليها ُب أحكامها اجململة كا٤بفصلةمن الكتب ا٤بنز 

  ة كمن حو٥با من القرل بعذاب شديد، كىو ينذر أىل مكؿ عليوالذم نػيزًٌ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
بكفرىم  ٥بم مبكتان  الكتاب أىل من فيهم اآلايت ىذه نزلت ٗبن  ضان معرٌ فقاؿ 

مبارؾ مصدؽ الذم بْب يديو كلتنذر أـ القرل كمن كىذا كتاب أنزلناه ﴿ ابآلخرة
كموقع ىذه  ﴾فكالذين يؤمنوف ابآلخرة يؤمنوف بو كىم على صبلهتم ٰبافظو  حو٥با

 نفي من زعموه ما إبطاؿ ىتقضَّ  ٤بافإنو اآلية عقب ذكر كتاب موسى بٌْب ا٤بناسبة، 
 يقدر الهللا  من منزؿ الكتاب ىذا أف أثبت ،شيء من بشر على كاإلنزاؿ اإلرساؿ

كقد أنزلو تعأب لينذر أـ القرل أم لينذر  توراهتم لتصديقو إنكاره على أىل الكتاب
ٍب ا٤بنكرين لآلخرة  النجديةا٢بجازية ك من الداير  ا٤بستخلفْب ُب مكة كمن حو٥با

 على كذبوا قد أهنم كبْبَّ  الضالة الشرائع من اختلقوه ما إببطاؿ ذلك بعد عقبأ
 خلقو إٔب هللا مراد كصوؿ طريق عطلوا ألهنم اهب أمرىمو تعأب أن زعموا فيما هللا
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 كٓب إٕب أكحي قاؿ أك كذاب هللا على افَبل ٩بن أظلم كمن﴿ مقالة أبعجب كاكجاؤ 
 غمرات ُب الظا٤بوف إذ ترل كلو هللا أنزؿ ما مثل سأنزؿ قاؿ كمن شيء إليو يوح

 كنتم ٗبا ا٥بوف عذاب ٘بزكف اليـو أنفسكم أخرجوا أيديهم ابسطو كا٤ببلئكة ا٤بوت
 مسيلمة ُب نزلت كإف كاآلية ﴾تستكربكف آايتو عن ككنتم ا٢بق غّب هللا على تقولوف

 ال النزكؿ سبب ألف إسرائيل بِب علماء على صادؽ مضموهنا أف إال الكذاب
 ُب الناس أكثر3 قاؿ بكرةابن حباف ُب صحيحو عن أيب  ركلك ، ٨بصصان  يصلح
صلى هللا  هللا رسوؿ قاـ ٍب ،شيئان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فيو يقوؿ أف قبل الكذاب مسيلمة شأف

 ىذا شأف ُب بعد أما»3 قاؿ ٍب أىلو ىو ٗبا هللا على فأثُبالناس  ُب عليو كآلو كسلم
 قبل ٱبرجوف كذاابن  ثبلثْب من كذاب فإنو شأنو ُب أكثرًب قد الذم الرجل

 ٱبرج حٌب الساعة تقـو ال كهللا كإنو»3 حديث ٠برةكُب ركاية للحاكم من  «الدجاؿ
 3ُب حديث أيب ىريرة أليب داكد كُب لفظ «الدجاؿ األعور آخرىم كذاابن  ثبلثوف

 كعلى هللا على يكذب كلهم دجاالن  كذاابن  ثبلثوف ٱبرج حٌب الساعة تقـو ال»
 الدجاؿ الساعة يدم بْب إف»للطربا٘ب ُب حديث ابن عمر3  لفظ ُبك  «رسولو
 أيتوكم أف»3 قاؿ آيتهم؟ ما3 قلنا «أكثر أك ثبلثوف كذابوف الدجاؿ يدم كبْب
 «كعادكىم فاجتنبوىم رأيتموىم فإذا كدينكم سنتكم هبا يغٌّبكف عليها تكونوا ٓب بسنة
 كلقد﴿ُب هتكم ساخر مهْب يليق ابستهزائهم   ا٤بشركْبا٣بطاب إٔبتعأب كجَّو ٍب 

ما نرل ك  ظهوركم كراء خولناكم ما كتركتم مرة أكؿ خلقناكم كما فرادل جئتموان
فيكم ﴿كتقدٙب اجملركر ُب قولو  ﴾معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء

لبلىتماـ الذم كجهو  ء"فينا شركاو "دكف قول ﴾فيكم﴿كالتعبّب بقولو  ﴾شركاء
استعبدكىم كاف قد لزمهم  ٤بٌاالتعجيب من ىذا ا٤بزعـو إًذ استعبدكىم كعبدكىم! ك 

أال يعبدكىم، فكانوا كا٤بشركْب القدامى الذين صنعوا األصناـ كعبدكىا! كقد علموا 
أف هللا الذم خلقهم ىو كحده ا٤بستحق للعبادة ألجل ا٣بالقية. كمن البلفت للنظر 

كردت ُب موضعْب على كاك  ﴾شركؤا﴿أف رسم ا٥بمزة ا٤بضمومة ُب ا٤بصحف لكلمة 
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الٍب ٓب ترسم فيها  ﴾شركاء﴿ضع األخرل ا٤بضمومة، كىذا يعِب أف كلمة ٖببلؼ ا٤بوا
اد هبا  ا٥بمزة ا٤بضمومة على كاك ييراد هبا شراكة مصلحية، أما الٍب ر٠بت على كاك فّبي

كما نرل معكم شفعاءكم الذين ﴿األنعاـ  يشراكة دينية عقدية كىي ُب موضع
شرعوا ٥بم من الدين ما ٓب أيذف بو  شركؤاأـ ٥بم ﴿كالشورل  ﴾شركؤازعمتم أهنم فيكم 

كمن البلفت  ﴾هللا كلوال كلمة الفصل لقضي بينهم كإف الظا٤بْب ٥بم عذاب أليم
كاالقتصار على ، فيو إنذار ألـ القرل كمن حو٥با ُب ا٤بوضعْب كرد نظمللنظر أف ال

إنذار أىل مكة كمن حو٥با ألهنم ا٤بقصود ابلرد عليهم إلنكارىم ىذا الكتاب 
 ا٤بقررة الثابتة كشرائعو احملررة سنن هللا عن ضبل٥بم على كاالستفهاـ للتقريعا٤ببارؾ! 

 كموقع ميثاؽ األمم ا٤بتحدة.ك ٓب أيذف هبا هللا كمواثيق أحكامان  كتشريعهم لشركائهم
 قولو بْب ﴾حو٥با كمن القرل أـ لتنذر عربيا قرآان إليك أكحينا ككذلك﴿ الشورل آية
 ا٤بناسبة. كاضح ﴾أكلياء دكنو من اٚبذكا أـ﴿ كقولو ﴾أكلياء دكنو من اٚبذكا كالذين﴿

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسو كمن عمي فعليها كما أان عليكم ﴿
 القالب، انظر البصر أف كما القلب انظر كالبصّبة بصّبة، ٝبع البصائر ﴾ٕبفيظ

 البصّبة3 نقوؿ أك الظلمانية، احملسوسات يرل كالبصر النورانية ا٤بعا٘ب ترل فالبصّبة
 البصّبة كعْب اإلسبلـ، نور ىو البصّبة كشعاع...الكثيف يرل كالبصر اللطيف ترل
 كىذا تنويو بشأف القرآف...اإلحساف نور ىو البصّبة كحق اإلٲباف، نور ىو
 ىي ىنا اآلايتك  ﴾ككذلك نصرؼ اآلايت كليقولوا درست كلنبينو لقـو يعلموف﴿

 ٨بتلفة الغاية ُب متحدة فهي أنواعها اختبلؼ اآلايت كتصريف الوحدانية، دالئل
 ٨بتلفة أيضان  كىي كخاصها، عامها األفهاـ تناكؿ من االقَباب ُب متفاكتة األساليب

 ا٤بقدماتكمن  كالتذكّب التنبيو كمن كالَبىيب الَبغيب جهٍب من دالئلها تركيب ُب
 ،العقوؿ مدارؾ اختبلؼ على ابألفهاـ اإلحاطة تستوعب ٕبيث كغّبىا العقلية

، توحيدان على الدالة البليغة النافعة البديعة الوجوه ٝبيع ُب ٌب ابآلايتأنا٤بعُب ك 
 ﴾كليقولوا درست﴿قولو ! ك هاصرفوا ضعفاء العواـ عنكغاية أمرىم كهناية قدحهم أف ي
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تو ابلدراسة أم نصرؼ اآلايت مثل ىذا التصريف الساطع فيحسبونك اقتبس
 ترتب فشبو ،التماـ ىذا لك كًب االنتظاـ ىذا لك انتظم ٌبح كتبهمكتػىلىقيتىو من  

 للعلة ا٤بوضوع ا٢برؼ ا٤بعُب ٥بذا كاستعّب الغائية العلة بَبتب التصريف على قو٥بم
 الـ البلـ ىذه مثل النحويْب بعض ٠بى كلذلك التبعية االستعارة كجو على

 حاصل عن إفصاح كلكنو البلـ معا٘ب من معُب الصّبكرة أف مرادىم كليس الصّبكرة
 أف بعد أستاره، مهتوكة أسراره، مكشوفة ببهتاف جاؤكا أهنم قو٥بم كحاصل ،ا٤بعُب
كقيرئ بفتح السْب كسكوف ! الرفيع كاألسلوب البديع السبك ىذا على إليهم كصل
أساطّب ﴿تقادمت كا٭بحت كعفت، كىذا ُب معُب قو٥بم  أم ﴾دىرىسىتٍ ﴿التاء 
 من غّبؾ دارٍستى  أم ﴾دارٍستى ﴿ ا٤بفاعلة صيغة على أخرل قراءة كُب ﴾األكلْب

بشر لساف الذم  كلقد نعلم أهنم يقولوف إ٭با يعلمو﴿ تعأب حكى كمااألعاجم  
 ا٤بيل -كهللا أعلم  - ابإل٢بادكا٤براد  ﴾لساف عريب مبْبي كىذا يلحدكف إليو أعجم

تعلم من جرب الركمي أك سلماف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وكىو أن معْب قصد إٔب ا٤ببهم بكبلمهم
كما أشبو الليلة  -ابللساف األعجمي  على األعاجمالفارسي كأف كتبهم نزلت 

 كيف إذ3 كشف أبكضح الٌلبس اآلية كشفت قدك  - ابلبارحة كالغادية ابلرائحة
 كل ُب يزؿ ٓب اإلنكار أف اعلم ٍب معجز؟ عريب فصيح القرآف كىذا أعجمي يعٌلمو
 كتب من أيًخذ علمه  ىذا3 حسدان  يقولوف األمة علماء على إسرائيل بِب من عصر

ٍب  !كاآلخرة الدنيا ُب ا٣بسارة إٔب كاإلنكار ا٢بسد يؤدم كيف فانظر! ا٤بتقدمْب
كأصدر األمر  ،صرين يعلموف، كقـو عمي ال يعلموفبْب قـو مب فصلأىكقع تعأب ال

كا٤بعُب3 اتبع  ﴾اتبع ما أكحي إليك من ربك ال إلو إال ىو﴿العيلوم للرسوؿ األعظم 
 ا٤بشركْب وحيد ربك كاستيقن بوحدانيتو كجانبعمـو ما أكحي إليك من دالئل ت

كما   ضي االبتعاد عن العمل ُب حكومتهمة تقتنباىذه اجملك  ﴾كأعرض عن ا٤بشركْب﴿
 شاغبلن  الرزؽ أبمر االىتماـ كاف ك٤با ﴾فتوؿ عنهم فما أنت ٗبلـو﴿قاؿ تعأب 

 ابلغان  غّبه تعأب بو يتسم ٓب الذم األعظم االسم سياؽ إٔب الكبلـ التفت لئلنساف،
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أف ال  للمؤمن فينبغي ﴾إف هللا ىو الرزاؽ ذك القوة ا٤بتْب﴿ ا٤براد أقصى اإلرشاد من
، كأف كدار ككظيفة ررايؿ كدكال أسّب يكوف كاليوجو رغبتو إال على الذم فطره 

تعأب  بْبَّ ذه رسالة األنبياء ٝبيعان كما كى...يعتزؿ ا٤بنافقْب كما يدعوف من دكف هللا
كجاء على لساف  ﴾كما تسأ٥بم عليو من أجر﴿كقاؿ تعأب  ﴾فما سألتكم من أجر﴿

أخرج اإلماـ أٞبد  ﴾كما أسألكم عليو من أجر﴿نوح كىود كصاّب كلوط كشعيب 
ال أسألكم على ما أتيتكم بو من البينات »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس3 أف رسوؿ هللا 

ا قل م﴿ ك٫بوه قولو تعأب «كا٥بدل أجران إال أف توٌدكا هللا كأف تقرٌبوا إليو بطاعتو
كاالستثناء أتكيد لنفي  ﴾ر إال من شاء أف يتخذ إٔب ربو سبيبلأسألكم عليو من أج

 ل من شاء أف يتخذ إٔب ربو سبيبلن أف يكوف يسأ٥بم أجران، كتقدير الكبلـ3 إال عم
كذلك ىو اتباع دين اإلسبلـ كتوحيد ا٤بلك السبلـ كبذؿ ا٤باؿ ُب اإلنفاؽ كما فعل 
٨بّبيق ككاف حربان عا٤بان غنيان كثّب األمواؿ من النخل، حٌب إذا كاف يـو أحد قاؿ3 
كهللا اي معشر يهود إنكم لتعلموف أف نصر دمحم عليكم ٢بق، قالوا3 إف اليـو يـو 

صلى هللا  أخذ سبلحو فخرج حٌب أتى رسوؿ هللا السبت، قاؿ3 ال سبت لكم، ٍب
كأصحابو أبحد، كعهد إٔب من كراءه من قومو إف قيتلت ىذا اليـو  عليو كآلو كسلم

فلما اقتتل الناس قاتل  فأموإب إٔب دمحم يصنع فيها ما أراه هللا، ككانت سبعة حوائط،
 حٌب قتل.

ا كثّبا كما يذكر إال أكلوا يؤٌب ا٢بكمة من يشاء كمن يؤت ا٢بكمة فقد أكٌب خّب ﴿
الذم يتبادر من موقع ىذه اآلية أهنا جامع ٤بوقع تذييلو ٤با قبلها كمقدمة  ﴾األلباب

 النظم٤با بعدىا من ا٢بث على اإلنفاؽ ُب سبيل نصرة دين هللا عز كجل ٗبا تضمن 
ُب ىذا ا٤بعُب حيث نٌبو أف أىل العقوؿ ىم ا٤بتذكركف الذين يقيموف اب٢بكمة 

اؽ كيضعونو ُب ٧بلو، كما يتعظ ٗبضموف ىذه اآلية الكرٲبة الشاملة لفوائد ال اإلنف
ٙبصى إال الواصلوف إٔب ا٢بقائق الرفيعة ا٤بتوجهوف أب هللا ابلعزائم الصحيحة كإ٭با 
ىو فضلو تعأب يؤتيو من يشاء كمن ٚبلص من األىواء ترٌقى عما ُب ٧بسوسو من 
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ا٥بداية الرابنية. كحكيم األنبياء كنيب ا٢بكماء ا٤بهاكم الشهوانية كتنٌشأت لو سبل 
، ال ما ذىب إليو أىل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحضرة خاًب الرسالة ك٧بدد جهات العدالة كالبسالة 

الكتاب كمن مشى على آاثرىم كاعتكف ُب ركاؽ أفكارىم فإف ا١بهل أكٔب بكثّب 
عن النظر ُب كتبهم كما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصى ٩با ذىبوا إليو كأسلم ٗبراتب ٩با عٌولوا عليو، كقد هن

صلى هللا عليو جاء ُب حديث جابر أف عمر رضي هللا تعأب عنو استأذف رسوؿ هللا 
ُب جوامع من التوراة ليقرأىا كيزداد هبا علمان إٔب علمو، فغضب كقاؿ3  كآلو كسلم

 -أركاحنا لو الفداء  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككجو االستدالؿ أنو  «أمتهوٌكوف فيها اي ابن ا٣بطاب»
ٓب يبح استعماؿ الكتاب الذم جاء بو موسى نوران كىدل ُب كقت كانت فيو أنوار 
النبوة ساطعة كسحائب الشيبو كالشكوؾ ابلرجوع إليو منقشعة، فكيف يباح 

و االشتغاؿ ٗبا كضعو ا٤بتخبطوف من علماء بِب إسرائيل إفكان كزكران ُب كقت كثرت في
الظنوف كعظمت فيو األكىاـ كعاد اإلسبلـ فيو غريبان؟ كُب كتاب هللا تعأب غُب عما 
سواه كما ال ٱبفى على من مٌيز القشر من اللباب كا٣بطأ من الصواب كما يذكر 
إال أكلوا األلباب كىؤالء ىم الذين أكتوا ا٢بكمة، كإلظهار االعتناء ٗبدحهم هبذه 

كمن ابب اإلشارة ُب اآلايت أهنا اشتملت على  ر.الصفة أقيم الظاىر مقاـ ا٤بضم
ثبلثة إنفاقات متفاضلة، األكؿ3 اإلنفاؽ ُب سبيل هللا تعأب، كالثا٘ب3 اإلنفاؽ لطلب 
رضا هللا تعأب، كالثالث3 إنفاؽ النفس بعد تزكيها كالنفس مكتسبة هبذا االعتبار 

ـ اللدنية الرتفاع البْب كصاحب ىذا اإلنفاؽ ال يزاؿ ينفق من ا٢ًبكم اإل٥بية كالعلو 
 كشهود العْب.

 ٕب اشكر أف عامْب ُب كفصالو كىن على كىنا أمو ٞبلتو بوالديو اإلنساف كصيناك ﴿
 فبل علم بو لك ليس ما يب تشرؾ أف على جاىداؾ كإف ،ا٤بصّب إٕب كلوالديك
 مرجعكم إٕب ٍب إٕب أانب من سبيل كاتبع معركفا الدنيا ُب كصاحبهما تطعهما
 من كلده بولقماف  أكصى ما كتعأب سبحانو ذكر ٤با ﴾تعملوف كنتم ٗبا فأنبئكم

 الفظاعة من الشرؾ عليو ما كذكر أحد إٯباده ُب يشركو ٓب الذم األكؿ ا٤بنعم شكر
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 ٢بق تفخيمان  الولد كجود ُب ابلتسبب بعده منعم ألكؿ ما أتبعو كالبشاعة، كالشناعة
 نقص مٌب كاحد شيء الوفاء أبف كإعبلمان  ابلشرؾ عقوقهما قرف لكونو الوالدين

 النيب أف عنو هللا رضي الدرداء أيب عن الفردكس ُب كما سائره تداعى منو شيء
 ما الوالدين بر خبل ما عليو افَبض ما بكماؿ هللا لقي العبد أف لو»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 أبلغ ٤با لقماف أف كركم «كالذكر كالصبلة التوحيد لنظاـ الوالدين بر كإف ا١بنة دخل
ك٤با  . يب فأكصاؾ ٕب يرضىك كٓب بك يوصِب فلم لك رضيِب هللا إف3 لو قاؿ ىذا ابنو

 ما األمة ىذه أصناؼ ُبكرأل  قاضيان ُب األمة اإلسرائيليةعليو السبلـ كاف لقماف 
التقيد من أف  الشيطاف وليٱب قد ٤باإٔب  الكبلـ لفت ا٤باضية القركف أحواؿ من كاف

حق  مبينان  الشرؾ كتقبيح الشكر ٙبسْب ُب أجود الوصااي مضمنان  شرؾ الوالد بطاعة
 تقدٲبان  فيو ألبيو ٨بالفة االبن موجبان  ابلشرؾ ابنو أمر من قباحة كمعرفان الوالدين 

 ال ما إشراؾ على جاىداؾ كإف3 كا٤بعُب ،الضررين ألخف كارتكاابن  ا٢بقْب ألعظم
العبارة  تضمنتو ما ٱبفى كال ،فبل تطعهما علم بصحتو لك ليس ما أم هللا مع تعلم
 كنبذ كالنظر كالبحث كالسؤاؿ هللا كتاب تعلم على ا٢بث من علم" بو لك ليس "ما

 على ككاردة فمبنية ﴾إحساان بوالديو اإلنساف كصيناك ﴿ كأما آية األحقاؼ...التقليد
 شاىد "كشهدقولو اإلخبار عن كتاب موسى كعيسى ا٤بعربَّ عنو ب من تقدمها ما

 الفتنة من بد ال أنو سبحانو ذكر ٤باكُب سورة العنكبوت مثلو"  على إسرائيل بِب من
 سياؽ ُب جعلها حيث الوالد حرمة تعظيم إٔب أشار صرب من رشَّ كبى  كفر من ركحذَّ 

 ما يب لتشرؾ جاىداؾ كإفحسنا  بوالديو اإلنساف كصيناك ﴿ الواجد ا٤باجد تعظيم
 من كا٤بقصود ﴾تعملوف كنتم ٗبا فأنبئكم مرجعكم إٕب تطعهما فبل علم بو لك ليس

 إٔب أدعى ليكوف النصيحة على كالتنبيو النصفة إظهار -كهللا أعلم  - الكبلـ سياؽ
قاؿ صاحب كتاب "التضمْب ُب الكتاب ا٤ببْب" أفاض هللا علينا من ، القبوؿ

 الطلب ٗبعُب "السؤاؿ" معُب ىنا "الوصاة" تضمنت سجاؿ معارفو كحقائقو3
 ُب يكونوا أف األبناء هللا يسأؿ اإلحساف كاثنيهما اإلنساف أك٥بما ٤بفعولْب كا٤بتعدم
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 كاإلٲباف اإلسبلـ درجة فوؽ "بوالديو حسنا" ىذه ا٢بسن كدرجة اإلحساف، مستول
 ا١ببلة إٔب بوالديو اإلحساف سؤالو مستول3 السامق ا٤بستول ىذا عن نزؿ فإذا

 فقد ا٤بفسرين من كثّب عند جاء كما "كاألمر اإللزاـ" معُب الوصاة لتتضمن الطينية
 اإلحساف معُب ٯبعل "كصينا"بػ "بوالديو" ا١بملة شبو تعليق كُب ،األرض إٔب أخلد

 إٔب تنتهي جافة حركفان  لتصبح لئلحساف اللغوية ا٤بادة نور كينطفئ ضيق منظور ُب
 ابإلحساف اإلنساف كصاة نعم زىر كال عطر كال ٜبر كال ظل ال ايبس، حطب
 ٰبتاج السمح كالوجو كاللْب فالوالء، بوالديو إحساانن  كطالبناه سألناه3 تربوية كسيلة

 ا٢بانية كالبسمة ا٣بفيض كالصوت الطيبة كالكلمة كالسكنية الوداعة، كبّب قلب إٔب
 على النفس بو تفيض حب عن بل ضعف عن ال التذلل، طويلة ٩بارسة إٔب ٕباجة

 طريقو التعليم أيخذ أبف إال يكوف ال التوازف ىذا، ا١بناح خفيض ىو فإذا ا١بوارح
 الَببية دائرة عن ٚبرج درجة إٔب تصل حٌب كأشواكها كدركهبا النفس مسارب إٔب

 كاجملركر ا١بار كربط، اإلحساف درجة إٔب، اإلٲباف إٔب، أعلى ىو ما إٔب كالتعليم
 هبما فا٤بوصى "ىكصَّ "بػ ربطها من كأهبر ا٤براد ٤بزيٌة أكشف ابإلحساف "بوالديو"

 كدليل الظبلؿ، من ا٣باكية ابلوصاة ال كاإللطاؼ، كاإلجبلؿ ابإلحساف منوطاف
 ابلباء جاء عبوديتو كماؿ فمن "كقد أحسن يب" السبلـ عليو يوسف قوؿ آخر

 ،أعطافو ُب يتقلب يرتديو، ٲبسو، اإلحساف، من مواله بو غمره عما لتفصح
 تقدٙب قـو كمنع...نفسو ُب ا٤بذخور كاإلحساف ا١بميل رصيد عن عربَّ  فا٢برؼ
 كأخّبان ، ك٦بركران  جاران  أك ظرفان  كاف إذا ٯبوز أنو كالصحيح عليو ا٤بصدر معموؿ

 كصلة ،الشفيف اإلنسا٘ب ا٤بستول ُب ىو ٤بن العبارة عن تيغِب إشارة الوصاة3 أقوؿ
 كاآلابء، األبناء بْب للتعامل الَببوم األداء غاايت أكرب من ابإلحساف الوصاة

 ٱبرج فاإللزاـ، كالطلب كاالستعطاء السؤاؿ كىو التصريح عن يغِب ابلوصاة كالتلميح
 اإلنساف ذات من اإلحساف يصدر أف يريد كاّللَّ  القسرية، إٔب كالطوعية األرٰبية عن

 تكرٙب ىذا كُب ،الوصاة كراء من ا٤بنشودة الَببوية األىداؼ ليحقق ٦برب غّب راغبان 
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 تعبدكا أال ربك كقضى﴿ ىذا ٫بو على إسرائيل بِب سورة كُب . اىػ.تكرٙب أم لؤلبناء
 أبيو عن بكرة أيب بن الرٞبن عبد عن الصحيحْب كُب ﴾إحساان كابلوالدين إايه إال

 هللا، رسوؿ اي بلى3 قالوا «الكبائر أبكرب أخربكم أال»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ
 هللا أكحى3 قاؿ كعب عن نعيم أبو كركل «الوالدين كعقوؽ ابهلل، اإلشراؾ»3 قاؿ

 تلظى فيها كما جهنم إف موسى اي3 »التوراة ُب السبلـ عليو موسى إٔب تعأب
 ٕب اشكر أف﴿ اآلية ُب هللا شىرَّؾ كقد «لوالديو عاؽ ككل ا٤بشرؾ على كتلهب

 ا٢بمل درجة بذكر األـ خصص ٍب هبما الوصية رتبة ُب كاألب األـ ﴾كلوالديك
 اآلاثر ُب جاء كما كاحدة كلؤلب مراتب ثبلث لؤلـ فتحصل الرضاع كدرجة

 أم اجملاىدة، ٛبكن على أدؿ لقماف آية ُب ﴾على﴿ ٕبرؼ كالتعبّب...ا٤بشهورة
 ُب كابلغا أ٢بَّا إف3 كا٤بعُب كاإل٢باح السعي شدة3 كاجملاىدة لئلشراؾ، قوية ٦باىدة
 إذا إليهما اإلصغاء عن للنهي أتكيد كىذا تطعهما فبل يب اإلشراؾ إٔب دعوتك

 يقتضي النظم ألف العلة ببلـ فيها فجيء العنكبوت آية كأما اإلشراؾ، إٔب دعىوىا
 تعرضن كإما﴿ اإلسراء أشارت آية كما هللا سبيل ُب ا١بهاد ابتغاء عنهما اإلعراض

ُب النوع اآلدمي  فاحفظ ﴾ميسورا قوال ٥بم فقل ترجوىا ربك من رٞبة ابتغاء عنهم
ا٢بق األعظم ألبويك، كالـز طاعة كالديك، كال تقل ٥بما أؼ كال تنهرٮبا، كقل ٥بما 
قوالن كرٲبان، كقل رب ارٞبهما كما ربيا٘ب صغّبان، كأعظم شأف أبيك، فسَبل من بركة 

ا٢بضرة قلبو بشأنك العجائب، قم إبجبلؿ منزلتو حيان كميتان، فإنو من ا٤بقبولْب ُب 
 لدل ا١بناب احملمدم.

 ا٤بوصوؿ من ا٤براد ﴾علم بغّب عدكا هللا فيسبوا هللا دكف من يدعوف الذين تسبوا كال﴿
ألف  يدعوهنم الذين أم مقدر حينئذ كالعائد -كهللا أعلم  - إسرائيل بِب شركاء

 هللا أخزاكم ىل كا٣بنازير القردة إخواف اي»ُب غزكة بِب قريظة3  قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
 الكتاب أىل مواجهة عن العدكؿ عن ىو إ٭با اآلية ُب كالنهي «؟نقمتو بكم كأنزؿ
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 ٧باجة إٔبك٧باجتهم  الكتاب أىل سب من ٚبرجوا ال3 قيل كأنو أتباعهم إٔب
 .كجل عز هللا سب إٔب كٯبر شيء ُب ا٢بجاج من ليس ذلك فإف كسبهم شركائهم

أيمانهم لئن جاءتهم آية وأقسموا باهلل جهد 
ليؤمنن بها قل إنما اآليات عند اهلل وما 

 يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون

إٔب  أشار ىنا ٤با بٌْب تعأب ُب اآلية ا٤بتقدمة أنو يصرًٌؼ اآلايت الدالة على توحيده
شيء من تعلبلهتم للتمادم على الكفر بعد ظهور ا٢بجج الدامغة ٥بم، كما تعللوا 

آية خارقة للعادة، كىؤالء ا٤بشركوف يتعنتوف ُب طلب األدلة كالرباىْب مع بسؤا٥بم 
الذم تزعمونو؟  دليلكم على ىذا التوحيد ما كضوحها ُب كتاب هللا فيقولوف3

آفة ُب القلب كانطماس ُب الضمّب كعمىن ُب  أبف الذم ينقصكمفيجيء الرد 
إليكم ا٤ببلئكة وا كلو نزلت البصّبة كا٫براؼ ُب الفطرة كتعطل ُب ا٤بدارؾ فبل تؤمن

كما   فقاؿكأف اآلايت ال تنجع فيهم م هبٍب أخربىم تعأب بعلمو ككلمكم ا٤بوتى...
على أف الكبلـ قد ًٌب قبلها ٗبعُب3  ﴾إهنا إذا جاءت ال يؤمنوف﴿ ُب القراءة األخرل

كما يشعركم ما يكوف منهم؟ كاالستفهاـ ُب اآلية ٧بموؿ على معُب التنبيو 
ٰبمل على أصل مقتضى أمثالو من أفعاؿ  ﴾يشعركم﴿كالتشكيك ُب الظن، كفعل 

الًعلم، كإذا كاف كذلك كاف نفي إٲباف ا٤بشركْب إبتياف آية كإثباتيو سواء ُب الفرض 
تضاه االستفهاـ، فكاف ا٤بتكلم اب٣بيار بْب أف يقوؿ3 إهنا إذا جاءت ال الذم اق

يؤمنوف، كأف يقوؿ3 إهنا إذا جاءت يؤمنوف، كإ٭با أكثر جانب النفي لئلٲباء إٔب أنو 
 تقرير كا٤بقصود من اآليةالطرؼ الراجح الذم ينبغي اعتماده ُب ىذا الظن، 

 آايت أدمج هللا أف ترل أال ،كهللا أعلم قواعده كنقض الشرؾ كإبطاؿ الوحدانية
 إٔب هبا يؤمنوا ٓب كما3 بقولو التعبّب عن عدؿ ٍب ﴾لئن جاءهتم آية﴿ فقاؿ هبا القرآف

 ابلباء اجملركر كالضمّب ﴾أكؿ مرة بو يؤمنوا ٓب كما كأبصارىم أفئدهتم كنقلب﴿ قولو
و ىك  ﴾أال لو ا٢بكم﴿ قبلو بقولو الكبلـ مرتبطك  ،اإلدماج ىذا إلفادة القرآف إٔب عائد
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كما ﴿بتاء ا٣بطاب  رأ الشامي كٞبزةكق ﴾أفغّب هللا أبتغي حىكما﴿بقولو بعده  أليق
كهبذه القراءة يكوف ا٣بطاب للمشركْب، كيكوف  ﴾يشعركم أهنا إذا جاءت ال تؤمنوف

 تعأب قولو ا٤بعُب حيث من ىذا يشاكل  ك٩بااالستفهاـ لئلنكار كالتوبيخ كالتغليظ، 

 ال أهنم أخرب ك٤با ﴾ن حٌب نؤتى مثلما أكٌب رسل هللاكإذا جاءهتم آية قالوا لن نؤم﴿
 نزلنا أننا كلو﴿ فقاؿ قبلو ما إلٝباؿ مفصل كجو على عمم مقَبحة آية عند يؤمنوف
 أف إال ليؤمنوا كانوا ما قببل شيء كل عليهم كحشران ا٤بوتى ككلمهم ا٤ببلئكة إليهم
3 كجوابو الشرط تضمنو ما إٔب راجع االستدراؾك  ﴾ٯبهلوف أكثرىم كلكن هللا يشاء

 على جهبلن  ذلك كيزيدىم يؤمنوف ال أم ٥بم اآلايت إظهار مع إٲباهنم انتفاء من
 إٔب عائد ٯبهلوف ضمّبك  مستهزئوف، ألهنم ا٢بلم ضد اب١بهل ا٤براد فيكوف جهلهم

 .فيو مطبوعوفكاستهزاء  جهل أىل أم قبلو الٍب الضمائر كبقية ٧بالة ال ا٤بشركْب

ككذلك جعلنا لكل نيب عدكا شياطْب اإلنس كا١بن يوحي بعضهم إٔب بعض ﴿
 من قبلك ٗبن فعلنا كذلك أعدائك كبْب بينك خٌلينا كما أم ﴾زخرؼ القوؿ غركرا

 ما بو كأريد كالوسوسة ا٣بفي الكبلـ3 كالوحي كا١بن، اإلنس من كأعدائهم األنبياء
كقد يتصور  الكبلـ، صورة ُب ييزٌكر حديث من النفس ُب الوسوسة إلقاء يشمل

 قاؿ3 قاؿ عبدة بن عامر  عنشياطْب ا١بن ُب صورة اإلنس كما ركل اإلماـ مسلم 
 من اب٢بديث فيحدثهم القـو فيأٌب الرجل  صورة  ُب  ليتمثل  الشيطاف إف3 »هللا عبد 

 ا٠بو ما أدرم كال كجهو أعرؼ رجبلن  ٠بعت3 منهم الرجل فيقوؿ فيتفرقوف الكذب
كيؤكلو  رئيسهم بو يعتِب فلهذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ حديث من أنو كظاىره «ثٰبدٌ 

 ا٤بعنوية، الداخلية للوسوسة تقوية حسية بصورة كيتصورهكٰبرؼ معناه أتكيبلن ابطبلن 
كما ركل اإلماـ كيؤكلونو أتكيبلن فاسدان  القرآف  يقرؤكف كذلككما ٰبدثوف اب٢بديث  ك 

 مسجونة  شياطْب  البحر ُب إف3 »قاؿ العاص بن عمرك بن هللا عبد  عنمسلم 
كُب ركاية أليب نعيم من  «قرآانن  الناس على فتقرأ ٚبرج أف يوشك سليماف أكثقها

 الناس يعلموف البحر  شياطْب  ٱبرج حٌب الدنيا تنقضى ال»حديث أيب ىريرة3 
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فيضل  ثقة صاّب رجل صورة ُب ٯبيء اإلنس شيطافك كشيطاف ا١بن «القرآف
 كشياطْب ا١بن شياطْب أف ! كمعُب اآلية الكرٲبةعن دينهمكيغويهم كيفتنهم  الناس
ضعفاء  غركفيي ك  ُب نفاقهم فيخادعوف أىل اإلسبلـ كفيتعاضدك  يتعاكنوف اإلنس
عربَّ ا٤ببنو إسرائيل  -كهللا أعلم  -راد بشياطْب اإلنس كا٤ب !أقوا٥بم رؼابزخ األانـ
 خطران  أشد ألهنم همكقدَّم «قرف الشيطاف»ُب اآلاثر ا٤بتواترة الصحاح بػ عنهم

 منهم ابلتعوذ كىم أخطر الناس على كىو ا١بن شياطْب كسواس من شر ككسواسهم
ٍب بْبَّ تعأب أف انتفاء  كأقدر، أدخل الضر كسائل ُب كألهنم أقرب منهم ألهنم أجدر

 ا٢ببيب مع تلطفه  كىذا ﴾كلو شاء ربك ما فعلوه﴿ ا٤بشيئة راجع إٔب حكمة ا٣بلقة
 عليو عفرَّ لذلك عداكهتم ك  من الكدر من يلقاه ٤با كإزالة لقلبو تطمْبك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم 

 بغركرىم االىتماـ عن إعراض ترؾ كىو ﴾يفَبكف كما فذرىم﴿ همكافَبائ بَبكهم األمر
 عطف قولو، ٍب ةٞبيد عواقب كلك شديدة عقوابت ذلك ُب ٥بم فإف منو كالنكد

 ﴾مقَبفوف ىم ما كليقَبفوا كلّبضوه ابآلخرة يؤمنوف ال الذين أفئدة إليو كلتصغى﴿
 كا١بن اإلنس شياطْب من يضادكنو عدكان  نيب لكل جعلنا ككذلك3 الكبلـ كتقدير
 القوؿ ذلك إليو أم إٔب كلتميل لييغرىكا بذلك القوؿ زخرؼ بعض إٔب بعضهم يوحي

 غاية ُب ا٤بفاعيل ىذه كترتيب ،ىم مقَبفوف ما كليقَبفوا كلّبضوه أفئدهتم ا٤بزخرؼ
 الرضا فيكوف ا٤بيل فيكوف ا٣بداع يكوف إذ قبلو عما مسبب كاحد فكل الفصاحة

 صغو ُب ا٤بدار ىو ٗبا إشعاران  ابآلخرة إٲباهنم عدـ ابلذكر خصك  االقَباؼ، فيكوف
 كآالمها اب٤بكاره النشأة ىذه ُب ٧بفوفة اآلخرة لذات فإف إليهم يلقى ما إٔب أفئدهتم

 تلك كراء أف يدركف ال فيها ما كأبحواؿ هبا يؤمنوف ال فالذين ابلشهوات مزينة
من  الدنيا ُب ٥بم بدا ما إٔب ينظركف كإ٭با آالمان  الشهوات كدكف لذات ا٤بكاره
 كأما األابطيل ك٩بوىات األقاكيل مزخرفات هاتٝبل من الٍب الشهوات حبك  اللذات
 تلك إٔب ا٤بيل منهم يتصور ٓب ا٢باؿ حقيقة على كاقفْب كانوا فحيث ا٤بؤمنوف

 ك٤با ذىكر تعأب العداكة كهتددىم؛ عاقبتها، ككخامة ببطبلهنا لعلمهم ا٤بزخرفات
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كالكبلـ كارد  ﴾أفغّب هللا أبتغي حىكما﴿ بقولوكالتوبيخ  اإلنكار جهة على استفهمهم
على إرادة القوؿ، كا٥بمزة لئلنكار، كالفاء للعطف على مقدر يقتضيو الكبلـ أم 
قل ٥بم أأميل إٔب زخارفكم فأبتغي حكمان غّب هللا؟ كُب اآلية تقرير ١بهة ا٢بىكىمية ُب  
كل شأف من شؤكف ا٢بياة كإفرادىا هبذا ا٢بق الذم ٯبعل ٙبكيم غّب هللا شيئان 

ٝبلة حالية مؤكدة  ﴾كىو الذم أنزؿ إليكم الكتاب مفصبلن ﴿! كقولو مستنكران غريبان 
 إلنكار ابتغاء غّبه تعأب حكمان، كنسبة اإلنزاؿ إليهم خاصة ألهنم ا٤بعنيوف هبذا

 الكتاب أىل من ألهنم ابلكتاب أعرؼ كىم ،آايت الكتاب مدارا٣بطاب كعليهم 
 سبحانو، هللا إخبار كىو كاحد ا٢بالْب ُب فاألمر كجحدكا، كتموا أك أقركا سواء
كالذين ﴿ هللا من بتنزيلو متلبس ا٢بق أف كما ٧بتواه، كا٢بق الصدؽ، ىو كخربه

 كالكبلـ ﴾آتيناىم الكتاب يعلموف أنو منزؿ من ربك اب٢بق فبل تكونن من ا٤بمَبين
 يزاؿ كال ا٢بىكىمية، أمر بو نيط الذم الكتاب حقية لتحقيق تعأب جهتو من مسوؽ

 أف يعلموف يزالوف كال اب٢بق، هللا من منزؿ الكتاب ىذا أف يعلموف الكتاب أىل
 الذم ا٢بق ىذا كمن بو، يتلبس الذم ا٢بق ىذا من تنبثق إ٭با الدين ىذا قوة

 كأشد...هتدأ ال حرابن  الكتاب ىذا كٰباربوف الدين ىذا ٰباربوف يزالوف كال ٰبتويو،
 أخرل مواثيق إٔب الكتاب ىذا ميثاؽ عن ا٢بكمية ٙبويل ىو كأعظمها، ا٢برب ىذه
كا٣بطاب  !كجود هللا لدين يصبح كال قائمة هللا لكتاب تقـو ال حٌب صنعهم من
 أمتو منو ا٤براد أف إال صورة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب كاف كإف ﴾فبل تكونن من ا٤بمَبين﴿ ىنا

 من منزؿ أنو يعلموف الكتاب أىل من الدراسة أىل أف تشكوا فبل ٗبنزلة فكأنو
ٍب أخرب تعأب أف ىذا الكتاب . بو ككفرىم أكثرىم جحودكال يريبكم  اب٢بق ربكم

كٛبت كلمت ربك ﴿اتـ الداللة انىض ا٢بجة صادؽ ا٣برب عادؿ فيما حكم بو 
 ت"كلما"كقيرئ بلفظ ا١بمع  ﴾صدقا كعدالن ال مبدؿ لكلماتو كىو السميع العليم

 كحاكم شاىد كىو القرآف زيبدهتا ك٦بمع ٜبرهتاإشارة إٔب الكتب السماكية إذ أف 
 يوجب ٗبا الستقبللو اب٢بكمية تعأب اختصاصو ٙبقق ٤بٌاك ...ٝبيعان  عليها كمهيمن
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 عدلو ككماؿ كبلمو صدؽ كٛباـ كالباطل ا٢بق بْب الفاصل الكتاب إنزاؿ من ذلك
 التامة ابإلحاطة سبحانو كاستبداده منها شيئان  يبدؿ من كجود كامتناع أحكامو ُب

ينازعوف هللا  الذين الكتاب أىل أف ببياف ذلك أردؼ كا٤بعلومات ا٤بسموعات ٔبميع
 كاإلضبلؿ ابلضبلؿ متصفوف التوحيد ادعاء ُب كذابوف خراصوف يةا٢بكم ُب تعأب
 األرض ُب من أكثر تطع كإف﴿ تعأب هللا على كالكذب الفاسدة الظنوف كاتباع

 ٤با ادَّعوا أهنم أىلك  ﴾ٱبرصوف إال ىم كإف الظن إال يتبعوف إف هللا سبيل عن يضلوؾ
 ٰبكم الذم أف تعأب قٌررالضبللة الشرؾ ك  التوحيد كا٥بداية كأف من خالفهم أىل

 ىذا كضع ُب ا٢بق صاحب كحده هللا ىو ضاؿ، كىذا مهتد ىذا أبف العباد على
 ربك إف﴿ أىوائهم كفق األحكاـ ىذه يصدركف الذين الكتاب أىل كليس ا٤بيزاف،

 ُب ابإلضافة إليو ا٤بسند كتعريف ﴾اب٤بهتدين أعلم كىو سبيلو عن يضل من أعلم ىو
 الصبلة عليو الرسوؿ ىدم أف كإظهار إليو ا٤بضاؼ لتشريف "ربك إف" قولو

 ألهنم ا٥بدل ُب ٥بم حظ ال مضلوف أبهنم عنهم أخرب الذين كأف ا٥بدل ىو كالسبلـ
ما أحدثوا ُب أصوؿ العقائد، كنقضوا من  كأحدثوا عوا الوحدانيةكادَّ  كفركا ابلربوبية

 الدين ىذا جاء يـو كهيئتو الزماف استدار لقد...دعائم اإلسبلـ األركاف كا٤بعاقد
 نفس منها يستهدؼ مرة أكؿ كاجهها كما البشرية يواجو القرآف ىذا كعاد للبشرية،

 ميبلدان  ٰبقق آخر كاقعان  كيينشئ ا٢بنيفية، ُب إدخا٥با من األكٔب ا٤برة ُب استهدفو ما
األنعاـ ُب مسألة ا٢بىكىمية ٘بيء مسألة  ستطرادكبعد ىذا اال...لئلنسانية جديدان 

فكلوا ٩با ذكر اسم هللا عليو إف كنتم آبايتو ﴿ وحدانيةالىذه  ذابئح مىبنية علىالك 
مؤمنْب، كمالكم أال أتكلوا ٩با ذكر اسم هللا عليو كقد فصل لكم ما حـر عليكم إال 

 ﴾ما اضطررًب إليو كإف كثّبا ليضلوف أبىوائهم بغّب علم إف ربك ىو أعلم اب٤بعتدين
 افَباء منهم أم يضلوف الناس منقادين للهول، فيشٌرًعوف شرائع ليست من عند هللا

، كا٤براد ابلعلم3 ا١بـز ا٤بطابق أنفسهم ُب ضالوف أهنم على ئ "يىضلوف"على هللا، كقير 
أك دعا  لدين ٗبا ال يعلموإشارة إٔب أف كل من تىكلم ُب ا للواقع عن دليل، كُب ىذا
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 ضلْب فهو معتد ظآب لنفسو كللناسالناس إٔب شيء ال يعلم حقيقتو مقلدان األئمة ا٤ب
 اإلضبلؿ ابألىوية تقييدكما يفيده  ككذلك كل من أفٌب كليس ىو بكفء لئلفتاء

٤با كاف أىل الكتاب مٌدعْب ا٥بداية ك  .جهالة مع شهوة إضبلؿ فإنو علم بغّب أبنو
 ﴾إف ربك ىو أعلم اب٤بعتدين﴿ كالعدالة منكرين االعتداء كالغواية أردؼ ذلك بقولو

فيو توٌعد من هللا كهتديد كتقريع لؤلئمة ا٤بضلْب، كاإلخبار بعلم هللا هبم كناية عن ك 
ٍب خالفوه  أخذه إايىم ابلعقوبة كأنو ال يفلتهم ألهنم درسوا القرآف كقيرئ عليهم

كمعتدين على كل من دعوه إٔب  الضبلؿ فكانوا معتدين على أنفسهمكتقٌلدكا 
ي ما أكل ترؾ ُب ا٤بؤمنْب على تعأب عتب ٤بٌاك  موافقتهم.  بَبؾ أمر عليو هللا ٠بي

كذركا ظاىر اإلٍب كابطنو إف الذين يكسبوف اإلٍب سيجزكف ﴿ فقاؿ كابطنو اإلٍب ظاىر
كهللا  كاإلٍب3 معصية هللا بفعل ما ال يرضى، كا٤براد بو ىنا3 الشرؾ ﴾ٗبا كانوا يقَبفوف

كظاىر اإلٍب3 ما يراه  ﴾كترل كثّبا منهم يسارعوف ُب اإلٍب﴿، ك٫بوه قولو تعأب أعلم
 و كثّب من الناسالناس، كابطنيو3 ما ال يطٌلع عليو الناس كيقع ُب السٌر كال يعرف

كييشٌكل مصدر خطر كبّب على نظاـ البشر، كلذلك أعقب بتوٌعد ا٤بكتسبْب 
كإظهار لفظ  ﴾إف الذين يكسبوف اإلٍب سيجزكف ٗبا كانوا يقَبفوف﴿كهتديد ا٤بقَبفْب 

اإلٍب ُب مقاـ إضماره إذ ٓب يقل3 إف الذين يكسبونو لزايدة التنديد ابلشرؾ كليستقر 
ا١بملة مستقلة فتسّب مسّب األمثاؿ  ُب ذىن السامع أكمل استقرار كلتكوف

 شركْبكالرباءة الكاملة من ا٤ب ا٤بتاركةا٤بباينة ُب األفعاؿ ك كا٢بكم...ٍب نبَّو تعأب إٔب 
كال أتكلوا ٩با ٓب يذكر ﴿أمر األنعاـ كالذابئح ٗبسألة ا٢بىكىمية كالتشريع سبحانو كربطى 

كال  ُب حكموهللا  ينازعوفككيف أيكل ا٤بسلم ذابئح من  ﴾اسم هللا عليو كإنو لفسق
يدينوف دين ا٢بق؟ كلذلك جاءت التوصية ابلتصلب ُب ٦بانبة األكل من ذابئحهم 
لكونو ميوقعان ُب الشرؾ كميوجبان لؤلكجاع كاألسقاـ كانتكاس الفطرة كانعكاس الطبع 

 حكمو عن ا٣بركج ىو كالفسق ﴾كإنو لفسق﴿كخباثة النفس كشكاسة األخبلؽ 
ال  كلذلك هتدأ، ال حرابن  هللا ٰباربوف إسرائيل بِب حاؿ كىذا كمكابرة، عنادان  تعأب
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...كالذين تعايشوا ُب سلطاف الطاغوت كال تؤكل ذابئحهم قطعان  تنكح نساؤىم
لسافر، ٰباكلوف ٛبييع ىذه كغاصت أقدامهم ُب كثنية شرؾ أىل الكتاب كإ٢بادىم ا

ركل الشيخاف عن عبد هللا  .تنزيلو هلوا كظيفة القرآف كجديٌةألهنم ج ة ا٢با٠بةرباءال
إف هللا ال يقبض العلم »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبن عمرك بن العاص قاؿ3 ٠بعت رسوؿ هللا 

انتزاعان ينتزعو من العباد كلكن يقبض العلم بقبض العلماء حٌب إذا ٓب يبق عا٤بان اٚبذ 
 أعبلـ من ا٢بديث كىذا «كأضلواالناس رؤكسان جهاالن فسئلوا فأفتوا بغّب علم فضلوا 

 تظهر ٓب رؤكسان  الناس كاٚبذ التحقيق، كأرابب الطريق أدالء ذىب فقد ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبوتو
كإف الشياطْب ليوحوف إٔب ﴿. كمعُب قولو تعأب الوالية كمراتب ا٤بعرفة أنوار عليهم

يعِب عدك هللا إبليس أكحى إٔب أكليائو من أىل الضبللة من  ﴾أكليائهم ليجادلوكم
 ...٢بكم كالطاعة كاالتباع ُب الدينبِب إسرائيل ليجادلوا ا٤بسلمْب ُب شأف ا

 وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

ا٤بستهزئْب كلو  أكلياء الشيطافسم كصراحة ككضوح أف من أطاع اآلية تقرر ُب ح
فقد أشرؾ، كٯبرم ال تعتمد على االعَباؼ بتوحيد هللا ُب ا٢بكم ُب جزئية صغّبة 

، بو ابلعلم يلـز إ٭با ا٣بطاب ألفكما تقرر ُب موضعو لوغ العلم  ىذا الوصف بعد ب
كقد نزؿ عليكم ُب الكتاب أف إذا ٠بعتم ﴿ألف هللا يقوؿ  ماؤىمفبل ييستنصح عل

ٱبوضوا ُب حديث غّبه إنكم  آايت هللا يكفر هبا كيستهزأ هبا فبل تقعدكا معهم حٌب
، هبا كاالستهزاء ابآلايت الكفر ُب ا٣بوض عن يكفوا أف غايتو النهيك  ﴾إذا مثلهم

كُب آية  ابلسماع ذلك عن عرب كلذلك فيها ٖبوضهم العلم ىو متاركتهم مدارك 
 ُب ٱبوضوا حٌب عنهم فأعرض آايتنا ُب ٱبوضوف الذين رأيت كإذا﴿األنعاـ ابلرؤية 

أم  ﴾الظا٤بْب القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما غّبه حديث
مع ا٤بستهزئْب بعد العلم  تقعد فبل ٍب تذكرت كعىًلمت حا٥بم الشيطاف أنساؾ إف

الذين أحبط هللا أعما٥بم كأخرج نور اإلسبلـ من قلوهبم فإف جليس الس وء كالقْب 
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مثل »األصحر إف ٓب ٰبرقك بناره يؤذؾ بدخانو كما جاء ُب ا٢بديث عند أيب داكد3 
 «جليس السوء كمثل صاحب الكّب إف ٓب يصبك من سواده أصابك من دخانو

فلـز  «خبيثة رٰبان  ٘بد أف كإما ثيابك ٰبرؽ أف إما الكّب كانفخ» كُب الصحيحْب3
على كل ذم طبع كرٙب كقلب سليم أف ينحرؼ عن صحبة الظا٤بْب كٯبتنب مودة 
الفاسقْب على أف الطبع البشرم سرٌاؽ قريب ا٤بأخذ كا٤باء يتلوف بلوف إانئو كيتشبو 

كما جاء ُب السنن من حديث أنس أف عن مقاربتهم   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد هنى بكل رفقائو، 
 قربوىمىم كال تيعِب ال تشاكرك  «ال تستضيؤكا بنار ا٤بشركْب»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

. ركل اإلماـ أبو داكد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ3 كال تقعدكا معهم
٩با قتلنا، كال أنكل ٩با قتل هللا؟ فأنزؿ هللا فقالوا3 أنكل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجاءت اليهود إٔب النيب 

كال أتكلوا ٩با ٓب يذكر اسم هللا عليو كإنو لفسق كإف الشياطْب ليوحوف إٔب أكليائهم ﴿
 3. كىذا االستفهاـ الصادر من اليهود﴾ليجادلوكم كإف أطعتموىم إنكم ٤بشركوف

صلى هللا يراد منو السخرية من رسوؿ هللا " أنكل ٩با قتلنا، كال أنكل ٩با قتل هللا؟"
عوذ ابهلل من أىل كاالستهزاء آبايت هللا، كىذا من الكفر ٗبكاف ن عليو كآلو كسلم

كىذا على  ﴾أتتخذان ىزكا﴿قو٥بم ٤بنقذىم كرسو٥بم األكؿ  من ىذا القبيلا٣بذالف، ك 
يستهزئوف بو!  ﴾إنك ألنت ا٢بليم الرشيد﴿٫بو قوؿ أصحاب األيكة لرسو٥بم 

ٛبويهات أكلياء الشيطاف من  ا٤بسلمْب ٙبذير -كهللا أعلم  - اآلية من ا٤بقصودك 
 ؛الذبح لغّب هللا أمر ُبكٯبادلوهنم  ا٤بسلمْب على فإهنم يذٕبوف للشيطاف كيتحيلوف

! ركل اإلماـ ٛبامان كاٚباذ قبور أنبيائهم مساجد كجدا٥بم ُب اٚباذ القبور مساجد
 رسوؿ إليك هأسرٌ  بشيء أخربان طالب أيب بن لعلي قلنا3 قاؿالطفيل  أيب عنمسلم 

 ذبح من هللا لعن»3 يقوؿ ٠بعتو كلكِب الناس كتمو شيئان  إٕبٌ  أسرَّ  ما3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 غٌّب  من هللا كلعن كالديو، لعن من هللا كلعن ٧بداثن، آكل من هللا كلعن هللا، لغّب
 اسم كاف كالسياؽ اب٤بقصد اعتددان إفقاؿ صاحب التحرير كالتنوير3 ف «ا٤بنار

 ذلك على قاصران  حكمها فكاف عليو هللا اسم يذكر ٓب معْب شيء بو مرادان  ا٤بوصوؿ



1189 
 

 شرط غّب أك شرطان  كوهنا كال الذكاة ُب التسمية كجوب مسألة هبا تتعلق كال ا٤بعْب
 اب٤بوصوؿ كاعتددان للنزكؿ سبب ٗبنزلة ا٤بقصد ىذا جعلنا كإف نسياهنا حكم بلو

 سبب على الوارد العاـ من اآلية كانت عليو هللا اسم يذكر ٓب ما كل على صادقان 
 ُب ا٤بختلفْب الفقهاء ٝبهور ماؿ االعتبار ىذا كإٔب السبب بصورة ٱبص فبل خاص
 عنو هللا رضي عازب بن الرباءيؤيده حديث ىذا اىػ. ك  .الذبيحة على التسمية حكم

كييشاكل ىذا  «يسم ٓب أك ٠بى هللا اسم على يذبح ا٤بسلم»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف
صلى  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ الصلت عنما ركاه أبو داكد كالبيهقي  ا٢بديث الشريف

 ٓب ذكر إف إنو يذكر، ٓب أك هللا اسم ذكر حبلؿ، ا٤بسلم ذبيحة»3 هللا عليو كآلو كسلم
 ٕبسب عامان  كاف كإف اآلية فأكؿ 3هنع هللا يضر الشافعياإلماـ  قاؿ «هللا اسم إال يذكر

 ذلك من ا٤براد أف علمنا الثبلثة القيود ىذه فيو حصلت ٤با آخرىا أف إال الصيغة
 ٓب ٩با أتكلوا كال" قاؿ تعأب أنو ىو ا٤بعُب ىذا يؤكد ك٩با ا٣بصوص ىذا ىو العمـو
 ىذا كاف إذا ٗبا ٨بصوصان  النهي ىذا صار فقد "لفسق كإنو عليو هللا اسم يذكر
 الفسق ىذا فرأينا ؟فسقان  يصّب مٌب أنو تعأب هللا كتاب ُب طلبنا ٍب فسقان  األمر
 يطعمو طاعم على ٧برمان  إٕب أكحي ما ُب أجد ال قل" قولو كىو أخرل آية ُب مفسران 

 هللا لغّب أىل فسقان  أك رجس فإنو خنزير ٢بم أك مسفوحان  دمان  أك ميتة يكوف أف إال
 كاف كذلك كاف كإذا هللا لغّب بو أىل ٗبا مفسران  اآلية ىذه ُب الفسق فصار "بو

 .هللا لغّب بو أىل ٗبا ٨بصوصان  "لفسق كإنو عليو هللا اسم يذكر ٓب ٩با أتكلوا كال" قولو
 شيئان  حـر أك تعأب هللا حـر ٩با شيئان  أىلَّ  من كل أف على دليل كفيو3 الزجاج قاؿك 

 تعأب هللا سول حاكمان  أثبت ألنو مشركان  ٠بي كإ٭با مشرؾ فهو تعأب هللا أحل ٩با
كقد تضمنت اآلايت هتديدان حا٠بان كٙبذيران عنيفان من طاعة اىػ.  .الشرؾ ىو كىذا

كإف الشياطْب ليوحوف إٔب ﴿ أىوائهم كمتابعتهم كا٤بيل إليهم أىل الكتاب كاتباع
كال يكوف بعد ىذا التهديد  ﴾إنكم ٤بشركوفأكليائهم ليجادلوكم كإف أطعتموىم 

كعيد ك٫بوه  شديدالردع الك  كال بعد ىذا الوعيد هتديد كال بعد ىذا التحذير ٙبذير
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اي أيها الذين آمنوا إف تطيعوا فريقا من الذين أكتوا الكتاب يردككم ﴿ قولو جل شأنو
فإف طاعة  كىذا ىو حجر الزاكية ُب ٨بطط إفساد ا٤بسلمْب ﴾بعد إٲبانكم كافرين

كإزاحة كتغطية ا٢بق زعزعة العقيدة ؤدم إٔب كا٤بيل إٔب منهاجهم ي أىل الكتاب
بل يكوف ٜبة ميزاف للخّب كالشر كيصبح ا٥بول ىو مرجع فالدين من األذىاف 

يساؽ إٔب الفساد كىو يفقد ٛبييز ما ٚبفيو ُب طٌيها من زيغ كضبلؿ ك اإلنساف ف
ىا ىي لبنة ُب صاغو الٍب كا٤بناىج كا٢بركات راضو بغطاء من الشعارات ا٤بزخرفة! 

إف اإلٲباف صرحهم يقـو عليها عبقرم ٱبتاره إبليس! كال ٲبكن أف تلتقي مع ا٢بق...
منهج، كالكفر منهج آخر، كإف اإلسبلـ منهج، كالشرؾ منهج آخر، كال يلتقياف، 

ية ا٤بذكورة كٙبقيق الغّب  كإف ٙبقيق اإلسبلـ كٙبقيق اإلٲباف يبدأ ٗبتاركة أىل الكتاب
 النافية ببل كالتصريح ﴾غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب﴿ أـ الكتابُب آخر سورة 

 ُب العرب طريقة على "غّب" لفظ من ا٤بستفاد النفي لتأكيد العطف حرؼ بعد
 ترضى كلن﴿، كمن الوارد على ىذا الرعي قولو تعأب النفي حيز ُب ما على ا٤بعطوؼ

أخرج اإلماـ أٞبد عن جابر بن عبد هللا  ﴾ملتهم تتبع حٌب النصارل كال اليهود عنك
ال تسألوا أىل الكتاب عن شيء فإهنم لن يهدككم كقد »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا 

ضلوا، فإنكم إما أف تصدقوا بباطل أك تكذبوا ٕبق فإنو لو كاف موسى حيان بْب 
كُب ركاية عن عبد هللا بن اثبت قاؿ3 جاء عمر  «أظهركم ما حل لو إال أف يتبعِب

فقاؿ3 اي رسوؿ هللا إ٘ب مررت أبخ ٕب من بِب قريظة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبن ا٣بطاب إٔب النيب 
صلى فكتب ٕب جوامع من التوراة أال أعرضها عليك؟ قاؿ3 فتغّب كجو رسوؿ هللا 

صلى هللا رل ما بوجو رسوؿ هللا ، قاؿ عبد هللا3 فقلت لو3 أال تهللا عليو كآلو كسلم
صلى هللا عليو ؟ فقاؿ عمر3 رضينا ابهلل رابن كابإلسبلـ دينان كٗبحمد عليو كآلو كسلم

كالذم نفسي بيده لو أصبح »ٍب قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوالن، قاؿ فسيٌرم عن النيب  كآلو كسلم
األمم كأان حظكم من فيكم موسى ٍب اتبعتموه كتركتمو٘ب لضللتم إنكم حظي من 

 العراقيل إحداث على الكتاب أىل حرص على داللة القصة ىذه كُب« النبيْب



1191 
 

 األنبياء حكيم حضرة إٔب الوصوؿ عن كصدىم النصر أسباب عن ا٤بسلمْب لصرؼ
اإلماـ أبو داكد عن ابن أيب  كركل !كالكيد كا٤بكر ا٣بديعة بوجوه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٢بكماء كنيب

كعنده رجل من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص٭بلة األنصارم عن أبيو3 أنو بينما ىو جالس عند رسوؿ هللا 
صلى هللا عليو اليهود مر ٔبنازة فقاؿ3 اي دمحم ىل تتكلم ىذه ا١بنازة؟ فقاؿ النيب 

صلى هللا عليو هللا  فقاؿ اليهودم3 إهنا تتكلم، فقاؿ رسوؿ« هللا أعلم» 3كآلو كسلم
ما حدثكم أىل الكتاب فبل تصدقوىم كال تكذبوىم، كقولوا آمنا ابهلل »3 كآلو كسلم

لقد كاف درسان بليغان  «كرسلو، فإف كاف ابطبلن ٓب تصدقوه، كإف كاف حقا ٓب تكذبوه
للصحابة كمن بعدىم، فحواه3 عيد إٔب الركضة إف الغيث يىهًمي ُب ركابيها 

يريد أف يريب جيبلن خالص القلب كالعقل كالشعور  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقد كاف كيكسوىا ٝباال، ل
! فت ا١بيل إٔب ا٤ببطلْب ا٫بط كسقطكالتصٌور، ك٤با اختلطت الينابيع كًشيبت كالت

لقد كاف شيوع موجة اإل٢باد ُب موطن الدعوة النجدية ردة فعل طبيعية بعد ٙبريف 
اإلسبلـ كتظاىر أعدائو بو بصورة مشٌوىة ٩بسوخة فما لبث الناس أف خرجوا من 
اإلسبلـ أفواجان كدخلوا ُب دين عدكىم الذم يدعو إٔب إلغاء العقل بدعول اتباع 

م طاعة كٕب األمر، كيدعو إٔب االستسبلـ النقل، كيدعو إٔب ا٣بضوع كالعبودية ابس
كاآلية تشخص حالة كاقعية ١باىلية اليـو كتستهدؼ إنشاء بعد غياب اإلسبلـ! 

٦بتمع كقيم كموازين كأكضاع مغايرة ٛباـ ا٤بغايرة ٤با ىو كائن ُب جزيرة العرب من 
 قالطري أىل قاؿ كلذلك كالعاداتكالتقاليد لنفوس كالعقوؿ ركاسب ا١باىلية ُب ا

 قبوؿ كاستجداد العادات خلع تعأب هللا إٔب القصد مبلؾ3 التحقيق أىل كسادات
...كقد ٰبس من يعيش ُب ا١باىلية السماكاتاألرض ك  قيـو من ا٤بنزالت األمور

ا٣بداعة أف اآلية غريبة على البيئة ثقيلة على النفوس مستنكرة ُب القلوب، ٙبمل 
االنقبلب الكامل على اجملتمع، كمن ٍب ٯبد ُب تكاليف ابىظة بقدر ما تعنيو من 

صدره حرجان من مواجهة الناس هبذا ا٢بق الثقيل إذ أنو سيقابل إبنكار كدىشة 
كغرابة كنفرة ٥بذا التغيّب الكامل الشامل، ألف الناس توٮبوا أف ما خالف النقل عن 
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بلـ ا٤بفسرين إخراج للقرآف عن مراد هللا، كصارت كتب التفسّب عالة على ك
األقدمْب الذين ال ىمَّ ألكثرىم إال ٝبع األقواؿ، كهبذه النظرة أصبح التفسّب 

كتاب أنزؿ إليك فبل ﴿ق بو معناه! قاؿ تعأب تسجيبلن ييقيد بو فهم القرآف كييضيٌ 
 شكفبل يكن ُب صدرؾ  أم ﴾يكن ُب صدرؾ حرج منو لتنذر بو كذكرل للمؤمنْب

عليو أكمل الصلوات  للرسوؿ طابفا٣ب رضي هللا عنهما عباس ابن قاؿ كما
 فيما الشكوؾ من كمعصـو ٧بفوظ فإنوكهللا أعلم  أمتو علماء كا٤براد كالتسليمات

 يعَبيو الشاؾ فإف اللزـك عبلقتو ٦باز الشك ُب كاستعمالو الضيق ، كا٢برج أصلوأنزؿ
ركل اإلماـ البيهقي ُب . كانفساحو انشراحو يعَبيو ا٤بتيقن أف كما الصدر ضيق

يرث ىذا العلم من  »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالسنن الكربل عن إبراىيم العذرم قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
كقد  «كل خلف عدكلو ينفوف عنو أتكيل ا١باىلْب كانتحاؿ ا٤ببطلْب كٙبريف الغالْب

أف اإلسبلـ بدأ ُب آحادو من الناس كقلة ٍب انتشر كظهر، كسيعود كما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأخرب 
بدأ فيلحقو النقص كاالختبلؿ حٌب ال يبقى إال ُب آحاد كقلة كما بدأ. ركل اإلماـ 

بدأ اإلسبلـ غريبان كسيعود كما بدأ »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسلم عن أيب ىريرة قاؿ3 قاؿ رسوؿ هللا 
كركل البيهقي كأٞبد عن عبد هللا بن عمرك أف رسوؿ هللا  «ءغريبان فطوىب للغراب

الفراركف بدينهم »قيل3 كمن الغرابء؟ قاؿ3  «أحب شيء إٔب هللا الغرابء»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كركل اإلماـ  «يبعثهم هللا عز كجل يـو القيامة مع عيسى ابن مرٙب عليو السبلـ

اعبد »ببعض جسدم فقاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذ رسوؿ هللا أٞبد عن عبد هللا بن عمر قاؿ3 أخ
كركل ا٢باكم كابن أيب  «هللا كأنك تراه ككن ُب الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل
أظلتكم فًب  »يقوؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشيبة كالبزار عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ3 ٠بعت رسوؿ هللا 

الناس منها صاحب شاىقة أيكل من رىسىل غنمو أك رجل كقطع الليل ا٤بظلم أ٪بى 
كىذا ا٢بديث عظيمة  «من كراء الدركب آخذ بعناف فرسو أيكل من ُبء سيفو

أف أ٪بى الناس رجل أعرض عن شرار بِب إسرائيل فلم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدالالتو حيث أخرب 
نهم ٕبكم هللا، كما ينتظم ُب نظامهم كٓب يكثر سوادىم، أك رجل قاتلهم كحكم بي



1193 
 

قاؿ3 فإ٘ب  «إف ىؤالء نزلوا على حكمك»لسعد بن معاذ ُب بِب قريظة3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ 
ًلك»أحكم أف تقتل ا٤بقاتًلة كأف تسىب الذرية، قاؿ3 

ى
 «لقد حكمت فيهم ٕبكم ا٤ب

كقد قرف  «لقد حكمت فيهم ٕبكم هللا عز كجل»ركاه البخارم، كُب ركاية ٤بسلم3 
سأؿ جربيل عليو السبلـ  ٤بٌاتعأب قضية الشرؾ بقضية التشريع بغّب إذف من هللا، ك 

ال تشرؾ »عن اإلسبلـ كما ُب ركاية مسلم من حديث أيب ىريرة قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسولنا 
فدعول اإلسبلـ ابللساف أك ابلوراثة كما يريدىا ا٢بفاة العراة ال تفيد  «ابهلل شيئا
كال ٙبقق إٲباانن، كدين هللا ليس راية أك شعاران يرفعو العابثوف! إف اإلسبلـ إسبلمان 

مواجهة دائمة للبشرية إٔب يـو القيامة كليس حاداثن اترٱبيان كقع مرة ٍب مضى التاريخ 
كخلفو كراءه، بل يواجهها كلما ا٫برفت فّبدىا إٔب مثل ما كانت فيو أكؿ مرة، 

ها ا٤برذكلة يتقدـ اإلسبلـ ليؤدم دكره ُب انتشا٥با ككلما رجعت البشرية إٔب جاىليت
كاآلايت تربط مسألة التحليل كالتحرٙب ٗبسألة آخذان بيدىا إٔب صراط هللا ا٤بستقيم. 

اإلسبلـ كالشرؾ، كتبىٌصر األمة ابلكيد كالعنت كالتكذيب كا١بحود كاإلضبلؿ الذم 
كحذر  شركْبا٤بعن أنعاـ ا٢بديث تلقاه من بِب إسرائيل...كقد فٌصل ا٤بؤب سبحانو 

كًمثلو   ﴾كأنعاـ ال يذكركف اسم هللا عليها افَباء عليو﴿من أكل ذابئحهم ميعٌلبلن بقولو 
كال تنكحوا ا٤بشركات حٌب يؤمن كألمة مؤمنة خّب من مشركة كلو ﴿حيكم النكاح 

أعجبتكم كال تنكحوا ا٤بشركْب حٌب يؤمنوا كلعبد مؤمن خّب من مشرؾ كلو 
يدعوف إٔب النار كهللا يدعو إٔب ا١بنة كا٤بغفرة إبذنو كيبْب آايتو  أعجبكم أكلئك

 عمر ابن أف انفع ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو عن ﴾للناس لعلهم يتذكركف
 على ا٤بشركات حـر هللا إف»3 قاؿ كاليهودية النصرانية نكاح عن سئل إذا كاف

 عبد كىو عيسى، رهبا3 ا٤برأة تقوؿ أف من أكرب شيئان  اإلشراؾ من أعلم كال ا٤بؤمنْب،
رفع ا٢برج عن أكل ذابئحهم كنكاح نسائهم بعد  ذىكرى سبحانوٍب « هللا عباد من

اليـو أحل لكم الطيبات كطعاـ ﴿ٙبرير البيت ا٢براـ كإكماؿ الدين القتل كاإلخراج ك 
الذين أكتوا الكتاب حل لكم كطعامكم حل ٥بم كاحملصنات من ا٤بؤمنات 
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الذين أكتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموىن أجورىن ٧بصنْب غّب كاحملصنات من 
مسافحْب كال متخذم أخداف كمن يكفر ابإلٲباف فقد حبط عملو كىو ُب اآلخرة 

...اليو ة "اكمن ا٤ببلحظ تكرار كلم ﴾من ا٣باسرين ...اليـو ! ُب سياؽ كاحد ـ"ليـو
أنو  ﴾أكتوا الكتاب﴿ كاإلحصاف ٦باز ُب العفة، فيحـر نكاح البغااي، كظاىر قولو

 نساء تنكح ال أف ُب ٨بالفان  أعلم كٓب3 هنع هللا يضر الشافعي اإلماـ قاؿ .٨بتص ببِب إسرائيل
 حكماف الكتاب أىل حكم أف على اإلٝباع دؿ فلما ذابئحهم تؤكل كال اجملوس

 تؤكل كال نساؤه تنكح ال من كمنهم ذبيحتو كتؤكل نساؤه تنكح من منهم كأف
 كما كتابو من موضع غّب ُب إسرائيل بِب على نعمتو كجل عز هللا كذكر ذبيحتو
 من اإلسبلـ قبل إسرائيل بِب دين داف من كاف دىرىم أىل من غّبىم دكف آاتىم

 أىل عليهم يقع ال ألنو ينكح أف إسرائيل بِب من معُب غّب ُب إسرائيل بِب غّب
 يكونوا فلم إسرائيل بِب نسب غّب كمن الكتاب أىل غّب كانوا آابءىم أبف الكتاب

 نساء ينكح أف أعلم تعأب كهللا ٯبز فلم مطلق كتاب أىل ال ٗبعُب إال كتاب أىل
 أخربان. ٕباؿ كالنصارل اليهود دين داف إسرائيل بِب غّب كالعجم العرب من أحد

 مؤب سعيد بن هللا عبد أك ا١بارم سعد عن دينار بن هللا عبد عن دمحم بن إبراىيم
 بِب غّب من يعِب - العرب نصارل ما3 قاؿ ا٣بطاب بن عمر أف ا٣بطاب بن عمر

 أك يسلموا حٌب بتاركهم أان كما ذابئحهم لنا ٙبل كما كتاب أبىل - إسرائيل
 دين يدين إسرائيل بِب من كاف فمن3 هنع هللا يضر الشافعي اإلماـ قاؿ. أعناقهم أضرب
 أحد منهم فسييب نساؤه نيكح كمن ذبيحتو كأيكلت نساؤه نيكح كالنصارل اليهود
 ذبيحتو تيؤكل كٓب نساؤه تينكح ٓب غّبىم من إسرائيل بِب دين داف كمن اب٤بًلك كيطئ

 منهم تينكح ٓب اليمْب ٗبلك أمة منهم توطأ كٓب نساؤىم تينكح ٓب كإذا أمتو، توطأ كٓب
 الكتاب، أبىل العرب نصارل ليس3 قاؿ عطاء عن السنن ُب البيهقي كركل .امرأة
 فيهم دخل من فأما كاإل٪بيل، التوراة جاءهتم كالذين إسرائيل بنو الكتاب أىل إ٭با
 .منهم فليسوا الناس من
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اي أيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود أحلت لكم هبيمة األنعاـ إال ما يتلى عليكم غّب ﴿
ُب اآلية تعريض ٗبن نكثوا العهد  ﴾٧بلي الصيد كأنتم حـر إف هللا ٰبكم ما يريد

كا٤بيثاؽ، كاالفتتاح بنداء ا٤بؤمنْب للتنبيو على أٮبية ما يرد بعد ذلك النداء لتَبقبو 
أ٠باعهم بشوؽ، ككصفهم ابلذين آمنوا جار ٦برل اللقب ٥بم مع ما يؤذف بو أصلو 

وبيتو كألوىيتو من أىليتهم لتلقي ىذا األمر ابالمتثاؿ بعقد اإلٲباف ابهلل كاالعَباؼ برب
كمقتضيات ىذا االعَباؼ من العبودية ا٤بطلقة كااللتزاـ الشامل كاالستسبلـ 
الكامل...كقد استهلت سورة ا٤بائدة هبذه اآلية الٍب حسمت ٙبرٙب أكل ذابئح 
الذين أشركوا من أىل الكتاب ُب بياف ا٤بستثنيات من حكم ا٢بل العاـ، كربطت 

طليقة مشيئة هللا، حاكمةن إرادتو سبحانو متفردان  ىذا العقد ابلعقد األكرب، كبينت
اب٢بكم كفق ما يريد، ليس ىنالك من يريد معو كليس ىنالك من ٰبكم بعده كال 

إف هللا ٰبكم ما ﴿راد ٤با ٰبكم بو، كىذا ىو حكمو ُب حل ما يشاء كحرمة ما يشاء 
على العا٤بْب إيقاعات عنيفة كمقارع متوالية على من فضلهم هللا كُب اآلية  ﴾يريد

فعاندكه فلعنهم كما لعن أسبلفهم، كعلى قدر الصعود يكوف السقوط...كقولو 
أم ٩با أىل لغّب هللا بو كٓب يذكر اسم هللا عليو، لعلةو  ﴾إال ما يتلى عليكم﴿سبحانو 

تناُب سبلمة الفطرة كطهارة الركح ككحدة ا٤بتجو...فتحرٙب ىدم كذابئح أىل 
هللا! كىذا ألصق ابلعقيدة من ا٤بيتة كالدـ ك٢بم  كىميةفوا ٕبى الكتاب لعلة كوهنم ٓب يعَب 

ا٣بنزير...كمن ىنا تتجلى عبلقة التحليل كالتحرٙب اب٢بديث عن كحدانية هللا فالصلة 
التحرٙب قوية كمباشرة بْب االعَباؼ برب كاحد كبْب التلقي عن أمر هللا ُب التحليل ك 

 شعائر من ىو الذم ا٢بـر إحبلؿ رمةح سبحانو بْب ٤با، ك كُب سائر أمور التشريع
 ٤با اسم كىي شعرة ٝبع كىو الشعائر سائر إحبلؿ ببياف شأنو جل عقب ،ا٢بج
 كالطواؼ ا١بمار كمرامي ا٢بج مواقف من للنسك كعبلمة شعاران  جعل أم أشعر

 كالسعي كالطواؼ اإلحراـ من هبا يعرؼ ا٢باج عبلمات ىي الٍب كاألفعاؿ كا٤بسعى
 كا٤براد إحبل٥با ُب ا٣بطب كهتويل لتشريفها تعأب هللا إٔب كإضافتها ،كالنحر كا٢بلق
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اي أيها الذين آمنوا ال ٙبلوا ﴿هبا  ا٤بتنسكْب كبْب بينها ٰباؿ كأف ٕبرمتها التهاكف منو
كال ا٥بدم كال القبلئد كال آمْب البيت ا٢براـ يبتغوف  كال الشهر ا٢براـ شعائر هللا

 صدككم أف قـو شنآف ٯبرمنكم كال فاصطادكا حللتم كإذا فضبل من رهبم كرضواان
 اإلٍب على تعاكنوا كال كالتقول الرب على كتعاكنواا تعتدك  أف ا٢براـ ا٤بسجد عن

كشعائر هللا3 معآب دينو كذلك عاـ ُب  ﴾العقاب شديد هللا إف هللا كاتقوا كالعدكاف
3 ست الشعائر3 أسلم بن زيد قاؿٝبيع تكاليفو، كقيل3 معآب ا٢بج كمناسكو، 

3 ٟبس كا٢برمات. كالركن كعرفة، ا٢براـ، كا٤بشعر كا١بمار، كالبدف، كا٤بركة، الصفا
حرًـ ا٢براـ، كالشهر ا٢براـ، كالبلد ا٢براـ، كا٤بسجد ا٢براـ، الكعبة

ي
ل حٌب كا٤ب  .ٰبًى

، كفرضو كهنيو كأمره تعأب هللا حدكد ٗبعآب الشعائر فسر أنو عطاء عن كركم
كال ﴿كقولو  ،هبا كاعتناء ٥با تشريفان األشهر ا٢بـر كا٥بدم كالقبلئد  ابلذكر كخصت

 قاصدين أقوامان  ٙبلوا كال أم ﴾آمْب البيت ا٢براـ يبتغوف فضبل من رهبم كرضواان
 مضاؼ حذؼ على يكوف أف كجوز كاف كجو أبم عنو تصدكىم أبف ا٢براـ البيت

 ضمّبىم إٔب اإلضافة مع الربوبية لعنواف كالتعرض، ْبآمٌ  قـو أذل أك قـو قتاؿ أم
كما   ٧بكمة كاآلية خاصة ا٤بسلموف هبم كا٤براد مبتغاىم ٕبصوؿ كاإلشعار لتشريفهم

 التعرص عن النهي3 كالذم ينبغي أف ٙبمل عليو اآلية ذكر العبلمة األلوسي،
أىل الكتاب الصادين عن سبيل هللا كا٤بسجد  ا٢بذر من طاعةللقاصدين البيت ك 

 شنآف ٯبرمنكم كال﴿قولو معُب ك كاألىواء الظلمانية. ا٢براـ بشٌب الوسائل الشيطانية 
ال ٰبملنكم بغض أىل الكتاب  أم ﴾تعتدكا أف ا٢براـ ا٤بسجد عن صدككم أف قـو

 هللا على افَبكا قد الكتاب أىل كاف ك٤با، كهللا أعلم أف يعتدم بعضكم على بعض
 تعأب أشار بذلك، أمرىم هللا أف كزعموا هبواىم هللا حـر ما للناس كأحلوا الكذب

حرمت عليكم ا٤بيتة كالدـ ك٢بم ا٣بنزير كما أىل لغّب هللا بو ﴿ بقولو ذلك إٔب
كا٤بنخنقة كا٤بوقوذة كا٤بَبدية كالنطيحة كما أكل السبع إال ما ذكيتم كما ذبح على 

 قاؿ للفسوؽ موجبة األشياء ىذه كانت ك٤با ﴾ألزالـكأف تستقسموا اب النصب
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 عن ا٣بركج ىو كالفسق ﴾ذلكم فسق﴿ الكتاب أىل أفعاؿ إٔب مشّبان  سبحانو
 .كمكابرة عنادان  كسلطانو كأمره تعأب حيكمو

ركل  ﴾دينا اإلسبلـ لكم كرضيت نعمٍب عليكم كأٛبمت دينكم لكم أكملت اليـو﴿
 تقرءكف إنكم3 لعمر اليهود قالت شهاب بن طارؽ عنالشيخاف كاللفظ للبخارم 

 أنزلت، كأين أنزلت، حيث ألعلم إ٘ب 3عمر فقاؿ ،عيدان  الٚبذانىا فينا نزلت لو آية
 كأشك3 سفياف قاؿ - بعرفة كهللا كإان عرفة يـو3 أنزلت حْب V هللا رسوؿ كأين

 رفعت الرابنية النعمة ىذهك  .﴾دينكم لكم أكملت اليـو﴿ ال أـ ا١بمعة يـو كاف -
 الكهانة سلطاف من كحررهتا الرفيع التوحيد أفق إٔب ا١باىلية كىدة عن ا٤بسلمة األمة

 كتضمْب "أسبغت" معُب "أٛبمت" تضمْب كلعل كالسيادة، الرائسة سدة إٔب
 ككما٥با النعمة ٛباـ من اإل٥بية ا٥ببة فهذه كآنس، أسوغ "كىبت" معُب "رضيت"

صلى  النيب لو فقاؿ عمر بكى اآلية ىذه نزلت ك٤با...احملبة كعنواف الرضا رمز كىي
 إذ فأما ديننا، من زايدة ُب كنا أان أبكا٘ب3 قاؿ «يبكيك؟ ما»3 هللا عليو كآلو كسلم

 الدين إكماؿ من كا٤براد «صدقت»3 فقاؿ نقص إال شيء يكمل ٓب فإنو كمل،
 مشرؾ حجهم ُب ٱبالطهم ٓب إذ عنو ا٤بشركْب كإجبلء ا٢براـ ابلبيت إفرادىم

 عن بكرة أيب عن الشيخاف ركل .كهللا أعلم عنو ا٤بشركْب كنفى البيت ٥بم فأخلص
 كاألرض السماكات هللا خلق يـو كهيئتو استدار قد الزماف إف»3 قاؿ V النيب

 كاحملـر ا٢بجة كذك القعدة ذك متواليات ثبلث حـر أربعة منها شهران  عشر اثنا السنة
 أبف الناس إببلغ على V حرص لقد «كشعباف ٝبادل بْب الذم مضر كرجب
 فإذا الكو٘ب، الواقع مع الناس كاقع كانسجم الصحيح، كضعو إٔب عاد قد الزماف
 كالشك نصاهبا، إٔب األمور أعاد قد اإلسبلـ فإف فوضى، أحدث قد النسيء كاف

 تشريعاتو ُب يتبُب الذم الدين كىو هللا توحيد على القائم الدين ىو القيم الدين أف
 ىو كنواميسو الكوف خلق الذم ألف الكو٘ب القانوف مع كينسجم البشر، مصاّب
عن فتح جزيرة العرب كىذا يعِب إخراج  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقد أخرب كتشريعاتو.  الدين أنزؿ الذم
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 على مَبتب األمر أف كاعلم كتطهّب البيت كنفي ا٤بشركْب عنو، ا٤بشركْب منها
 على يدؾ فشيدَّ  كحكمتو، عزتو قهرية لتظهر تعأب هللا أخفاىا غيبية كشركط أسباب

 الصلوات أكمل عليو رسولو عنو أخرب كما كالسماكات األرض رب بو كعد ما
 لنور كإٟبادان  بصّبتك ُب قدحان  ذلك فيكوف الشك تضمر أف كإايؾ كالتسليمات،

هللا  صلى هللا رسوؿ عن جاء ٗبا التسليم عليو يعوؿ أف ينبغي الذمفإف  سريرتك،
 جبّبركل الدارمي عن  .حكيم كالسبلـ الصبلة عليو كراءه فليس عليو كآلو كسلم

 أيها» 3قاؿ الوداع حجة ُب عرفة يـو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ خطبة شهد أنو3 مطعم بن
 من هللا فرحم  ىذا ٗبكا٘ب ىذا يومي بعد ألقاكم ال لعلي أدرم ال كهللا إ٘ب الناس
 ىو من إٔب فقو حامل كلرب لو فقو كال فقو حامل فرب فوعاىا اليـو مقالٍب ٠بع
 الشهر ىذا ُب اليـو ىذا كحرمة عليكم حراـ كدماءكم أموالكم أف كاعلموا منو أفقو
 كمناصحة هلل، العمل إخبلص3 ثبلث على تغل ال القلوب أف كاعلموا البلد ىذا ُب

 اإلماـ ركلك  «كرائهم من ٙبيط دعوهتم فإف ا٤بسلمْب ٝباعة لزـك كعلى األمر، أكٕب
 ٱبطب V النيب ٠بعت أهنا ٙبٌدث جدٌب ٠بعتي 3 قاؿ حصْب بن ٰبٓب عن مسلم

 فا٠بعوا هللا بكتاب يقودكم عبد عليكم استعمل كلو»3 يقوؿ كىو الوداع حجة ُب
 هللا رسوؿ رأيت3 قاؿ هللا عبد بن جابر كركل اإلماـ الَبمذم عن «كأطيعوا لو

 أيها اي»3 يقوؿ فسمعتو ٱبطب القصواء انقتو على كىو عرفة يـو حجتو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 «بيٍب أىلى  كعَبٌب هللا، كتابى 3 تضلوا لن بو أخذًب إف ما فيكم تركت إ٘ب الناس

 كهلل در القائل3

 يهتدم هبم نػػػػػػم فضل فيا ... طهركا قد الرجس دنس كمن

 َبشدػػػػمس كل ىدل عليهم ... وػػلقػخ يػػػػػػػػػػػػف هللا ججػػح مػػى

 ا٢بسد أنف من الرغم على ... ا٤برسلْب ننػػػػػػػػػػػس حييتأ هبم
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 كالتوٕب النصرة ا٤بقاـ ذلك ُب أم ﴾عقبا كخّب ثوااب خّب ىو ا٢بق هلل الوالية ىنالك﴿
 أم "الوالية" الواك بكسر كقيرئ سواه، يستطيعها كال غّبه ٲبلكها ال كحده هلل

 كٓب﴿ لقولو تقريران  للوالية صفة أنو على ابلرفع "ا٢بقي " كقيرئ ا٢بق، هلل كا٤بلك السلطاف
 الرجلْب قصة من تعأب ذكر ك٤بٌا ﴾منتصرا كاف كما هللا دكف من ينصركنو فئة لو تكن

 أ١بئ الذم الكافر على للمؤمن كانت احملمودة كالعاقبة النصرة أف علمنا ذكر ما
 علم إذ كفره شـؤ من دىاه ٩با جزعان  ﴾أحدا بريب أشرؾ ٓب ايليتِب كيقوؿ﴿ قولو إٔب
  شيئان. عنو كالية األرابب تغن ٓب وأن

فمن يرد هللا أف يهديو يشرح صدره لئلسبلـ كمن يرد أف يضلو ٯبعل صدره ضيقا ﴿
 ﴾حرجا كأ٭با يصعد ُب السماء كذلك ٯبعل هللا الرجس على الذين ال يؤمنوف

كال أتكلوا ٩با ٓب يذكر اسم هللا عليو كإنو لفسق كإف ﴿الكبلـ تفريع على قولو تعأب 
كما بْب  ﴾الشياطْب ليوحوف إٔب أكليائهم ليجادلوكم كإف أطعتموىم إنكم ٤بشركوف

اآليتْب اعَباض لتحقيق ما سبق كترشيح ما ٢بق، كٛبثيله استدعاه تناسب ا٤بعا٘ب 
ئ أبنوار الوحي اإل٥بي يتصرؼ بو كيف سلك، ٲبشي بتشبيو ا٤بؤمن اب٢بي ا٤بستضي

رر ا٤بستعبد كيكشف  بو ُب الناس يهدم الضاؿ كيلتقط الشارد كييطمئن ا٣بائف كٰبي
معآب الطريق كيعلن ُب األرض ميبلد اإلنساف ا١بديد، كتشبيو الكافر اب٤بختلط ُب 

التزيْب  الظلمات ا٤بستقر فيها كقد استحوذت عليو الشياطْب كزيٌنت لو ىذا
العجيب الذم لو أراد أحد تقريبو ٓب ٯبد ضبلالن مزيَّنان أكضح منو كأعجب! كًمٍثل 
ىذا ا١بعل الذم جعلناه للمشركْب ا١بيدد جعلنا ُب كل قرية مضت ُب األمم الغابرة 

 ﴾ككذلك جعلنا ُب كل قرية أكابر ٦برميها ليمكركا فيها﴿أكابر يصدكف عن ا٣بّب 
كاآلية نزلت ُب ا٤بستهزئْب يعِب أف التمثيل ٥بم، كخص األكابر ألهنم أقول على 
استتباع العواـ كا٤بكر هبم كأقدر على الفساد كالتحٌيل لرائستهم كسعة أموا٥بم! كا٤براد 

 كاعلمـ، الناس ُب صرفهم عن متابعة اإلسبلاب٤بكر ىنا ٙبٌيل زعماء ا٤بشركْب على 
 على تدؿ ٥بم ٗبقالة أتبعو ذلك قرر ٤بٌاك  بو، ٗبمكور يسفل اب٤بكر شعر من كل أف
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 ﴾كإذا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حٌب نؤتى مثلما أكٌب رسل هللا﴿ فقاؿ تكربىم
أعلم  هللا﴿كقو٥بم ىذا على سبيل التهكم كاالستهزاء! فردَّ هللا عز كجل عليهم بقولو 

حيث ٯبعل رسالتو سيصيب الذين أجرموا صغار عند هللا كعذاب شديد ٗبا كنوا 
كفيها تنبيو ال٫بطاط نفوس سادة ا٤بشركْب  ﴾رساالتو﴿ كقيرئ بصيغة ا١بمع ﴾ٲبكركف

عن نواؿ ىذه ا٤برتبة كانعداـ استعدادىم ٥با، كقدـ الصغار على العذاب ألهنم ٛبردكا 
تعأب  أعلم ك٤با كالكرامة فقوبلوا اب٥بواف كالذؿ.ان للعز عن اتباع الرسوؿ كتكربكا طلب

 بيده كالقلوب أمره األمر أف علم قدرتو، كانفذ إبرادتو ىو إ٭با اجملرمْب مكرأف 
كإ٭با تنقض  ﴾هللا أف يهديو يشرح صدره لئلسبلـفمن يرد ﴿ قولو ذلك عن فتسبب

إلسبلـ ىو كا ا١باىلية.عرل اإلسبلـ عركة عركة إذا نشأ ُب اإلسبلـ من ٓب يعرؼ 
للعزيز ا٢بكيم  كاالنكسار الذؿمع  الدين ا٤بشتمل على توحيد هللا ُب ا٢بيكم كالعبادة

 ُب شديدة رغبة النفس ُب كحصل القلب ماؿ االعتقاد ىذا القلب ُب حصل كإذا
نبو  عن قبوؿ  القلب ُب حصل إذا فأما لئلسبلـ، الصدر انشراح ىو كىذا، ٙبصيلو
فبل يكاد يكوف  وعن شديدة نفرة االعتقاد ىذا حصوؿ على يَبتب ىذا فعندا٢بق 

كمن يرد أف يضلو ٯبعل صدره ﴿قولو  منكهللا أعلم   ا٤براد ىو كىذاللخّب فيو منفذ 
ا٢برج3 غيضة الشجر ا٤بلتفة ال يقدر أحد أف ينفذ فيها، قاؿ عمر ك  ﴾ضيقا حرجا

بن ا٣بطاب هنع هللا يضر لرجل من بِب مدِب3 ما ا٢برجة؟ فقاؿ3 الشجرة تكوف بْب 
األشجار الٍب ال تصل إليها راعية كال كحشية كال شيء، فقاؿ عمر3 كذلك قلب 

ألخّب هبذا البياف ا٤بوحي ا٤بنافق ال يصل إليو شيء من ا٣بّب...ٍب ٯبيء التعقيب ا
كىذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا اآلايت لقـو ﴿ابلتبلـز بْب ا٢بكم كالتشريع 

 ا٤بالكية عن ا٤بنبئة كالتعرض لوصف الربوبية ،احملض التوحيد يوجب كذلك ﴾يذكركف
 ٠باه كإ٭با، ما ال ٱبفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمع اإلضافة إٔب ضمّبه  البلئق الكماؿ إٔب كالتبليغ
 سبحانو حض ك٤با .ا٢بق ابلتوحيد العلم إٔب يؤدم بو العلم ألف مستقيمان  صراطان 

كيـو ٰبشرىم ﴿ فقاؿ الغافلْب للبشر كإغوائو الشيطاف استيبلء على نٌبو التذكر؛ على
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 -كهللا أعلم  -كا٤براد ٗبعشر ا١بن  ﴾ٝبيعا اي معشر ا١بن قد استكثرًب من اإلنس
يقوؿ ٥بم ا٢بق تبارؾ كتعأب "قد استكثرًب من  اإلنس على ا٤بسلطوف الشياطْبمردة 

 كاإلرىاب كالتخييل ابلوسوسة٘باكزًب ا٢بٌد ُب استهوائهم كاستغوائهم اإلنس" أم 
 فالكبلـ كسخرٛبوىم ألكليائكم ا٤بستخلفْب فطٌوعتم منهم كثّبان  ذلك ك٫بو كا٤بس
كقاؿ أكلياؤىم من اإلنس ربنا ﴿ كالتقريع التوبيخ بطريق كىذا مضاؼ حذؼ على

ا٤بوالوف للجن كا٤بنقطعوف إٔب التعلق  س3ىم من اإلنؤ كأكليا ﴾استمتع بعضنا ببعض
 رسوؿ أف أبيو عن سآب حديث من مسلم اإلماـ صحيح ُب إليهم ا٤بشار أبحوا٥بم

 ىا ىاىنا، الفتنة إف ىا ىاىنا، الفتنة إف ىا»3 ا٤بشرؽ مستقبل كىو قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 دكلتهم إٔب إٲباء ثبلاثن  اإلعادة كُب «الشيطاف قرف يطلع حيث من ىاىنا، الفتنة إف

 كالنصارل اليهود إٔب إشارة مرتْب أعادىا أخرل ركاية كُب كالثالثة، كالثانية األكٔب
 إف ىاىنا، الفتنة إف ىا»3 البخارم اإلماـ صحيح ُب كماصاحيب ميثاؽ الدرعية  

 مشّبان إٔب كاحدة مرة قا٥با لو ركاية كُب «الشيطاف قرف يطلع حيث من ىاىنا الفتنة
 ىم ىؤالءك  «الشيطاف قرف يطلع حيث من ىاىنا، الفتنة إف أال»3 إسرائيل بِب

 قاؿ" ببعض بعضنا استمتع"ربنا ا١بن  عن االعتذار جهة على فا٤بوٖبو  ا١بن أكلياء
 بعضان  بعضهم طاعة ىو. كقيل3 دينك عن بعضان  بعضنا خدع يعِب 3الضحاؾ
أنو انؿ كله من الفريقْب انتفاعان بصاحبو ُب  كا٢باصل ،بعضان  بعضهم كموافقة

اإلعانة على الفساد كاإلضبلؿ كالوقوؼ ُب كجو دعوة األنبياء كالصد عن اإلسبلـ، 
ككذلك جعلنا لكل نيب عدكان شياطْب ﴿كا٤بعُب راجع إٔب ما تقدـ ُب قولو تعأب 

هم ألهنم ٓب  ﴾١بن يوحي بعضهم إٔب بعض زخرؼ القوؿ غركرااإلنس كا ٍب كٖبَّ
اي معشر ا١بن كاإلنس أٓب أيتكم ﴿ من قولو يسمعوا مىن يدعوىم إٔب آايت القرآف

ذلك أف ٓب يكن ربك مهلك القرل ﴿إٔب قولو  ﴾رسل منكم يقصوف عليكم آايٌب
 من القرآف قص كقد ا٤بعذرة، كقطع التوبيخ ُب تدرجو فإن ﴾بظلم كأىلها غافلوف

ٛبضي اآلايت   ٍب...ا٤بستخلفْب على ا٢بجة بو قامت ما كالرشاد الصدؽ دالئل
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، مؤكدة ما ٱبفونو من نىسىبىهم، مبينة عاقبتهم، استخبلؼ بِب إسرائيلكاشفة عن 
كربك الغِب ذك الرٞبة إف يشأ ﴿آمرة ا٤بؤمنْب اب٤بواجهة كا٤بباينة كالرباءة التامة منهم 

كيستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قـو آخرين، إف ما يذىبكم 
توعدكف آلت كما أنتم ٗبعجزين، قل اي قـو اعملوا على مكانتكم إ٘ب عامل فسوؼ 

 ﴾كما أنشأكم من ذرية قـو آخرين﴿كأراد بقولو  ﴾تعلموف من تكوف لو عاقبة الدار
أهنم من ذرية عنزة كٛبيم. كا٤بؤب أهنم أدعياء ينتسبوف إٔب قـو ليسوا منهم إذ يٌدعوف 

سبحانو ٱباطبهم بصيغة شديدة عنيفة تناسب الشر كاألذل كالفتنة الٍب يدبركهنا 
كىم عن الصور كاألشكاؿ لّبدٌ للمسلمْب، كمن حرب يشنوهنا عليهم بكافة 

كمتاركتهم متاركة تبْب حقيقة التنافر بْب طبيعة  تهم..ٍب ٯبيء األمر ٗبواجه.دينهم
قل اي قـو اعملوا على مكانتكم ﴿كطبيعة ا٤بداىنْب كتلخص دين اإلسبلـ  اإلٲباف

كىذه  ﴾إ٘ب عامل فسوؼ تعلموف من تكوف لو عاقبة الدار إنو ال يفلح الظا٤بوف
ا٤بفارقة ىي دين األنبياء كا٤برسلْب، فهذا إبرىيم كالذين آمنوا معو يتربؤكف من قومهم 

لعداكة كالبغضاء كٓب يكَبثوا هبم الكفار كمن شركاء قومهم كيصرحوف ٥بم اب
إان برءاء منكم ك٩با تعبدكف من دكف هللا كفران بكم كبدا بيننا كبينكم ﴿كبشركائهم 

أخرج كىذا ىو التوحيد ُب نقائو... ﴾العداكة كالبغضاء أبدا حٌب تؤمنوا ابهلل كحده
اإلماـ أٞبد عن جرير بن عبد هللا البجلي قاؿ3 قلت3 اي رسوؿ هللا اشَبط علٌي، 

تعبد هللا كال تشرؾ بو شيئان كتصلى الصبلة ا٤بكتوبة كتؤدم الزكاة ا٤بفركضة »فقاؿ3 
ٍب أعقب تعأب مبينان آلية بِب إسرائيل ُب تسيّب  «كتنصح للمسلم كتربأ من الكافر

كجعلوا هلل ٩با ذرأ من ﴿٤بؤسسات التابعة لؤلمم ا٤بتحدة ا٢بكومات كا٤بنظمات كا
ا٢برث كاألنعاـ نصيبا فقالوا ىذا هلل بزعمهم كىذا لشركائنا فما كاف لشركائهم فبل 

كا٢برث ُب  ﴾يصل إٔب هللا كما كاف هلل فهو يصل إٔب شركائهم ساء ما ٰبكموف
علوا منو لشركائهم ا٢بظ اللغة3 ما ٱبرج من األرض ابلتثوير من الزركع كا٤بعادف، فج

األكفر كابلتإب ال يصل إٔب الفقراء كا٤بساكْب منو شيء حٌب لو كاف الفقّب يتبعهم 
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كقالوا ىذه أنعاـ ﴿كنظّبه  ﴾فما كاف لشركائهم فبل يصل إٔب هللا﴿كما حكى تعأب 
جزءان من ا٢برث الباطل كجعلوا بزعمهم  ﴾كحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء

قراء كا٤بنكوبْب يتم توزيعو عرب ا٤بنظمات كالوكاالت التابعة لؤلمم ا٤بتحدة كاألنعاـ للف
فيقـو  ﴾كما كاف هلل فهو يصل إٔب شركائهم﴿تثبيتان ٢بكمهم كما حكى سبحانو 

 جاء التعقيب ا٤بناسبكلذلك  ا٣ببيثة أغراضهمؤىم بتوجيو ا٤بساعدات كفق شركا
كأىل  - أرذؿ أموا٥بم، كلشركائهم أكرمها حيث جعلوا هلل ﴾ساء ما ٰبكموف﴿

ُب مسألة ك  -القذرة ا٣ببيثة فساد الفقراء كا٤بنكوبْب ابألمواؿ الكتاب ٰبرصوف على إ
ال ٚبضع أحكامها ٢بكم هللا كال تدين  هايطلقوف آل٥بتهم صنوفان من األنعاـ

لسلطانو، كالبحّبة كالسائبة كالوصيلة كا٢باـ كٯبعلوهنا لشركائهم! كنقطة االنطبلؽ 
ُب طريق اإلسبلـ ىي ٤بن اإل٥بية على الناس؟ ك٤بن ا٢بكم ُب حياة الناس؟ هلل كحده  

كاـ كشرائع كما قرر ُب شريعتو؟ أـ لغّب هللا فيما يقرره ا٤بشركوف ألنفسهم من أح
ا٢بفاة ك ...لطقوسٓب يشرع ىذه اتعأب كلوائح كقوانْب؟ كمن ٍب يقرر القرآف أف هللا 

ند أنفسهم ٍب يقولوف3 مرة يشرعوف من ع ،كفار يفَبكف على هللا الكذبالعراة  
كمرة يقولوف3 إننا نشرع لشركائنا كال ندخل شريعة هللا ُب أكضاعنا،  !شريعة هللا

كلكن الذين كفركا يفَبكف على هللا ﴿ىذا كلو كذب على هللا ك٫بن ال نعصي هللا! ك 
لكذب بزعمهم أف ما يشرعونو كإ٭با يفَبكف على هللا ا ﴾الكذب كأكثرىم ال يعقلوف

 !هللا أًذف ٥بم بو

 من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ما يلي3  19جاء ُب ا٤بادة 

٤بسائل للمجلس االقتصادم كاالجتماعي أف يقـو بدراسات كيضع تقارير عن ا
الدكلية ُب أمور االقتصاد كاالجتماع كالثقافة كالتعليم كالصحة كما يتصل هبا كما أف 
لو أف يوجو إٔب مثل تلك الدراسات كإٔب كضع مثل تلك التقارير كلو أف يقدـ 
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توصياتو ُب أية مسألة من تلك ا٤بسائل إٔب ا١بمعية العامة كإٔب أعضاء األمم 
 صصة ذات الشأف. ا٤بتحدة كإٔب الوكاالت ا٤بتخ

 ما يلي3  11كجاء ُب ا٤بادة 

للمجلس االقتصادم كاالجتماعي أف ٲبد ٦بلس األمن ٗبا يلـز من ا٤بعلومات كعليو 
 أف يعاكنو مٌب طلب إليو ذلك. 

كقد تفرع عن األمم ا٤بتحدة منظمات دكلية كثّبة اقتسمت مهمة إخضاع الشعوب 
كالصحة كالزراعة كالتنمية البشرية  الضعيفة كالسيطرة عليها ُب ٦باالت التعليم

 كاالقتصادية لتَبكها عالة تدكر ُب فلكها...

أحكامهم الفاسدة ُب األمواؿ أعقب بذكر أفعا٥بم الباطلة ُب  عز كجلذكر  ٤بٌاك 
ككذلك زين لكثّب من ا٤بشركْب قتل أكالدىم شركاؤىم لّبدكىم ﴿األكالد فقاؿ 

أم كما زىين شركاء  ﴾فعلوه فذرىم كما يفَبكفكليلبسوا عليهم دينهم كلو شاء هللا ما 
 ذلك ٥بم تزيينهم كمعُب، كذلك زينوا ٥بم قتل أكالدىم ٘بزئة ا٤باؿ ا١بن لبِب إسرائيل

 يفيد كذلككما تقدـ  األتباع ُب مستعمل األكالد كلفظ، عليو كحثهم ٥بم ٙبسينو
 نصبقرأ ا١بمهور بك ! رشدىم كاستطارة عقو٥بم كاستغبلؽ األتباع جهالة على التنبيو

 "أكالدىم" كجر "زين" فاعل أنو على "شركاؤىم" كرفع ػ"زين"ل ا٤بفعولية على "قتل"
 "زين" فعل ببناء كقرأ الشامي. مفعولو إٔب ا٤بصدر إضافة من إليو "قتل" إبضافة
 "قتل" مفعوؿ أنو على "أكالدىم" كنصب الفاعل انئب أنو على "قتل" كرفع للنائب

كالفصل بْب . فاعلو إٔب ا٤بصدر إضافة من إليو "قتل" إضافة على "شركائهم" كجر
 ابلتهويل ذلك ُب بعضهم كجاءا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو لئلاثرة كاإلىتماـ كالتعجب! 

 جرم كىذا اب٤بفعوؿ إليو كا٤بضاؼ ا٤بضاؼ بْب يفصل كيف كالعويل كالضجيج
 ملتوٮبه النحو علم عليو دكف ما خالفت إذا ا٤بتواترة القراءات توىْب ُب عادهتم على
 كُب متواترة صحيحة ركاايت ىي كإ٭با القراء من كأقيسة اختيارات القراءات أف
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 إال هبا قصد ما النحو كمدكانت الفصاحة تناكد ال ا٤بقصود على داللة اإلعراب
 حاصرة كليست العربية اللغة ُب الناشئوف عليها ليجرم الغالبة العربية قواعد ضبط

 ال النحو كقواعد العكس دكف النحاة على حجة كالقراء العرب فصحاء الستعماؿ
 تناُب ال كالندرة الفصيح الكبلـ ُب اندران  كرد ما على ا٤بولدين قياس إال ٛبنع

 أف ميزيٌنان زىٌين لكثّب من ا٤بشركْب أف يقتل شركاؤىم أكالدىىم كمعُب اآلية .الفصاحة

 استعارة أك ٦بازان  الشديد الضر ُب كيستعملكىو ا٤بوت  الردل ُب ليوقعوىم
 هللا مراد كأنو رشدان  الضبلؿ فيوٮبوىمكاالشتباه  ا٣بلط كىو اللبس ُب ليوقعوىمك 

كتتشكل ا٢بقيقة ألف ا١بن تشارؾ ُب ا٢بركب إسناد القتل إٔب الشركاء على ك  ،منهم
طريقة اجملاز ألف شركاء ا١بن سبب القتل أك على  كتباشر القتل ٨بتلفةأبشكاؿ 

عوا القتل ىم بنو إسرائيل القائموف أك ألف الذين شرٌ  بعضهمحيث زيٌنوا لئلنس قتل 
بداينة الشرؾ! أٌما توجيو قراءة ا١بمهور فالتزيْب لبِب إسرائيل من شركائهم ا١بن إذ 

عليهم  ليخلطواك ابإلغواء ليهلكوىم نوىا ٥بم كضعوا ٥بم ىذه األكضاع الفاسدة كزي
ٲبكن إجراء الكبلـ ك  .ملتبس دين ُب ليوقعوىمأك  عليو يكونوا أف بٯب الذم دينهم

نظّبه الوأد ك  3على ظاىره كٞبل األكالد على ا٢بقيقة فيكوف معُب قتل األكالد
ىركابن من ا٤بسؤكلية أك أك  كاإلمبلؽ الفقر خشيةكاألتباع يفعلوف ذلك ...إلجهاضا

فساد البشر.  مؤداه ككل ذلك الزان ا٢بمل من إذا كافعند بعضهم دفعان للعار 
 الشياطْب تزيْب فالتزيْب الشركاء الشياطْب إلرادة إما الشركاء إٔب التزيْب كإسناد

٥بم  كضعو بشرع ٥بم نشأ التزيْب ألف كإما عقلية، حقيقة اإلسناد فيكوف ابلوسوسة
 اجملاز طريقة علىفهو على قراءة الشامي  الشركاء إٔب القتل إسنادأما ك . بنو إسرائيل

بنو  ىم القتل ٥بم شرعوا الذين ألف كإما القتل، سبب الشركاء ألف إما العقلي
 تفاصيل تعأب ذكر ك٤با .الشرؾ شرائع من ألنو السبب سبب فالشركاء إسرائيل
 كل خبلؿ سبع ُب ا٣بيبة من أٜبرتو ٗبا كصرح ٝبعها معانيها، إٔب كأشار سفههم
قد خسر الذين قتلوا أكالدىم ﴿ فقاؿ ا٣بسراف حصوؿ ُب اتـ سبب منها كاحدة
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 جبلتهم ُب مركوز ىول عن بل الوحي إٔب مستند دليل بغّبأم  ﴾سفهان بغّب علم
القدامى ألتباعهم  جعلوا، ك طبيعتهم ُب مركب كىزء طينتهم خبث ُب مرتكز ككفر

 .الشيطاف من ٙبرٲبان  كحاـ ككصيلة كسائبة ٕبّبةكا١بدد شرائع ٨بتلفة من 

سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما أشركنا 
 وال آباؤنا وال حرمنا من شيء

شرعوه ما  مرأ ُب م٥ب ٥باسوَّ  الٍبحذَّرىم تعأب من سلوؾ طريق الشيطاف ٤بٌا 
 أعقب ،ليضلوىم بغّب علم الثمانية األزكاج من البحّبة كأخواهتا لشركائهم من ٙبرٙب

ٍب  ،عقاابن ٥بم ظفر ذم ككل اإلبل ك٢بـو كالثركب الشحـوـ عليهم من ذكر ما حرَّ ب
شاء هللا  سيقوؿ الذين أشركوا لو﴿ فقاؿ  من أحواؿ مكابرهتم كاستهزائهمحاالن ذىكر 

 الشرؾ من نرتكبو ما أف كحاصل كبلمهم ﴾كال آابؤان كال حرمنا من شيء أشركناما 
 فعلوه ما أف أرادكا ،ا٢بق إال يشاء ال كىو تعأب هللا مشيئة بو تعلقت كالتحرٙب

كىو مبٌِب على التباس ا٤بشيئة كىذا استهزاء منهم،  !تعأب هللا عند مرضيمشركع ك 
كقاؿ الذين ﴿ ُب اآلية األخرل كما حكى سبحانوة التكليفية  التكوينية اب٤بشيئ

دكنو أشركوا لو شاء هللا ما عبدان من دكنو من شيء ٫بن كال آابؤان كال حرمنا من 
 كاإلانث اترة الذكور ٲبهمكٙبر  ُب ا٢بكم األكٔب ٙبكي إشراكهم كاآلية ﴾من شيء

 إشراكهم ابلعبادةٙبكي  لثانية، كاآلية اأخرل الرحم عليو اشتملت كما أخرل
اإلشراؾ كالتحرٙب كىذا ...أنبيائو لساف على هللا شرع ما اتباع دكف كٙبرٲبهم أبىوائهم

ٓب ييعهد ُب اتريخ البشرية سول ُب بِب إسرائيل كمن قبلهم  كذب الفاحشكال٥بزء اك 
 ﴾كذلك كذب الذين من قبلهم حٌب ذاقوا أبسنا﴿من ا٤بستخلفْب ا٥بالكْب الغابرين 

 ،العلم عن بعيدة شبهة قالوه ما كاف ك٤باالبأس الذم ينتظره ا٤بفَبكف ا١بيدد... وكى
 ﴾علم فتخرجوه لناقل ىل عندكم من ﴿بتصحيح منهج الفكر كالنظر  مأمرى

كا٤بقصود من االستفهاـ التجهيل كالتهٌكم، كقرينة التهكم ابدية ألنو ال يظن 
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اب٤بؤمنْب أف يطلبوا العلم من ا٤بشركْب، كيف كىم يصارحوهنم ابلتجهيل كالتحقّب 
لقد أبدعتم ُب ىذا العلم الذم أخرجتموه ُب  -كهللا أعلم  - كالَبذيل، كا٤بعُب ا٤براد

ف هللا أمركم ابلشرؾ كٙبرٙب ما حٌرمتموه بدافع مشيئتو على أفعالكم إذ استفادتكم أ
كىذا ا١بواب يشبو ا٤بنع ُب اصطبلح  .ا فعلتموىا فزيدكان من ىذا العلملو شاء ٤ب

كاف ىذا االستفهاـ صوراين ككاف ا٤بتكلم جازمان ابنتفاء ما استػىٍفهم   ٤بٌاأىل ا١بدؿ، ك 
كا١بملة مستأنفة ألهنا ابتداء كبلـ  ﴾تتبعوف إال الظن إف﴿عنو؛ أعقبو اب١بواب بقولو 

إف تتبعوف ﴿إبضراب عن الكبلـ الذم قبلو فبعد أف هتٌكم هبم جٌد ُب جواهبم فقاؿ 
ال علم عندكم، كقصارل ما عندكم ىو الظن  أم ﴾إال الظن كإف أنتم إال ٚبرصوف

أف تعأب  بٌْب  ٤بٌا. ك كهللا أعلم كا٤براد ابلظن3 الظن الكاذب كىو إطبلؽ لو شائع
على جهة  عز كجل اإلشراؾ ٗبشيئتو تعليقهمأنكر بغّب حجة كال دليل ك  مإشراكه

السخرية؛ أعقب بذكر حجتو البالغة تكملة ١بواهبم كزايدة ُب إبطاؿ قو٥بم فقاؿ 
كقاؿ ﴿ آليةكقد أفاد العطف ُب ا ﴾قل فللو ا٢بجة البالغة فلو شاء ٥بداكم أٝبعْب﴿

كحاؽ هبم ما  ﴿على قولو  ﴾شاء هللا ما عبدان من دكنو من شيءالذين أشركوا لو 
أقاـ ا٢بجة عليهم حىسين كقوع ٙبذير  ٤بٌاأتكيد استهزائهم! ك  ﴾وفئكانوا بو يستهز 
ا٤بستهزئْب  ٍب أمر تعأب ٗبتاركة ﴾فهل على الرسل إال الببلغ ا٤ببْب﴿التقرير بقولو 

وبية كاإل٥بية كزاكلوا التشريع من الذين شاركوا ا٤بؤب سبحانو ُب أخص خصائص الرب
...ليأكلوا أمواؿ الناس ابلباطل نسية كالتأشّبات كاحملاكمدكنو كقرركا أنظمة الرؽ كا١ب

كيبتلعوا أمثاؿ ا١بباؿ من ا٢براـ؛ فيسأ٥بم سبحانو ُب إنكار، عبلـ ٙبيلوف ىذه 
لناس من عند الشرائع كاللوائح الٍب تقرركهنا؟ فحىكىمى هللاي على ىؤالء ا٤بشٌرعْب ل

أببشع خصلة أال كىي الكذب، كقد  -كىم ينسبوف ذلك إٔب هللا  -أنفسهم 
الكذب على هللا ساكل هللا ُب اآلايت بْب الشرؾ الواضح ابٚباذ آ٥بة مع هللا كبْب 

قل ىلم ﴿دكف اعتبار ٤با يدعونو أبف ما يشرعونو ىو شريعة هللا  التحليل كالتحرٙب ُب
هللا حـر ىذا فإف شهدكا فبل تشهد معهم كال تتبع  شهداءكم الذين يشهدكف أف
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 كاألمر ﴾أىواء الذين كذبوا آبايتنا كالذين ال يؤمنوف ابآلخرة كىم برهبم يعدلوف
 شؤكف من ٙبرٲبو إليو نسبوا ما حـر هللا أف يشهدكف شهداء يلقوف ال إذ للتعجيز

 ألف تعجيزىم لزايدة ا٤بخاطبْب ضمّب إٔب الشهداء كأضيف ،ذكرىا ا٤بتقدـ دينهم
 ،حق إحقاؽ إٔب دعي إذا فيحضرىم يعلمهم شهداء لو يكوف أف احملق شأف

 ال" من ا٤بعُب ىذا كإرادة التكذيب كىو الزمو ُب موافقتهم عن النهي استعملك 
 كإرادة البلـز ذكر من ا٤برسل اجملاز أك التبعية االستعارة سبيل على إما "تشهد
 فى طً كعي ، ا٤بشاكلة ابب من ىو أك الكناية أك التسليم لواـز من الشهادة ألف ا٤بلزـك
 ا٤بضمر موضع ا٤بظهر كضعك  ىواىم اتباع عن النهيي  تصديقهم عن النهي على

إٔب  مائلة بطبعهاكأف النفوس  غّب ال ا٥بول متبع اآلايت مكذب أف إٔب لئلٲباء
 "كذبوا الذين" على عطف "ابآلخرة يؤمنوف ال كالذين" كقولو، أىواء أىل الكتاب

 كعطف ىذاك  متحدكف الصلتْب أصحاب ألف الصلة على الصلة عطف كا٤بقصود
 3الفراء أنشده القائل قوؿ ُب الصفات

 ا٤بزدحم ُب الكتيبة كليث ـ…  ا٥بما كابن القـر ا٤بلك إٔب

 كلكن عنو مغن العطف حرؼ ألف ا٤بوصوؿ اسم يعاد ال أف الظاىر مقتضى كاف
 نكت بعض ىو كما هبم التشهّب لزايدة الظاىر مقتصى خبلؼ على الكبلـ أجرم

قل أرءيتم ما ﴿ قولو تعأب يشاكل ىذه اآلية الكرٲبةك . اإلضمار مقاـ ُب اإلظهار
أنزؿ هللا لكم من رزؽ فجعلتم منو حراما كحبلال قل آهلل أذف لكم أـ على هللا 

الكذب ىذا كال تقولوا ٤با تصف ألسنتكم ﴿سورة النحل ىذا ُب ٫بو ك  ﴾تفَبكف
حبلؿ كىذا حراـ لتفَبكا على هللا الكذب إف الذين يفَبكف على هللا الكذب ال 

كإذا ثبت أف من افَبل على هللا الكذب ُب ٙبرٙب حبلؿ أك ٙبليل حراـ  ﴾يفلحوف
استحق ىذا الوعيد الشديد فمن افَبل على هللا الكذب ُب مسائل التوحيد كاف 

لوف الذين أبطلوا أصل اإلسبلـ ٍب أخذكا كعيده أشد كأشق كحاؿ بِب إسرائيل  ٰبي
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رموف  ! كُب جانب عبلقتهم مع غّب لمسلمْبل الفتاكل كالتأكيبلتكيصدركف كٰبي
ا٤بسلمْب حللوا ا٢براـ كحرموا ا٢ببلؿ، فقالوا3 ىذه أنعاـ كحرث حجر كأنعاـ ٧بٌرمة 
الظهور كأنعاـ ال يذكر عليها اسم هللا، فجعلوىا أجناسان هبواىم كنسبوا ذلك 

إٔب التجنيس إٔب هللا على جهة االفَباء اتًٌباعان الفَباء الشيطاف، كالعطف ابلواك يشّب 
أف ما قالوه ىو من تلقْب شركائهم الشياطْب! كقالوا ُب أجنة البحائر كالسوائب3 ما 
كلد منها حيان فهو خالص للذكور ال أتكل منو اإلانث، كما كلد منها ميتان اشَبؾ 
فيو الذكور كاإلانث! كالتحرٙب كالتحليل تشريع، كالتشريع من خصائص الربوبية 

سٌواه بو ككازنو التسوية، ييقاؿ3 عىدىؿ كذا بكذا أم كالعدؿ3  ﴾كىم برهبم يعدلوف﴿
ا٢بمد هلل الذم خلق السماكات ﴿ُب مطلع السورة  كقد حيكي نظّب ذلكعدالن، 

كاآلية نزلت ُب أىل  ﴾كاألرض كجعل الظلمات كالنور ٍب الذين كفركا برهبم يعدلوف
كاألرض  كا٢بجة انىضة عليهم ألهنم يعَبفوف أبف هللا خلق السماكاتالكتاب، 

كجعل الظلمات كالنور، ٍب يكفركف بربوبيتو كييسٌوكف بو غّبه! كالقرآف يواجههم هبذه 
ا١باىلية ا٤بعتدية على سلطاف هللا! فالربوبية ىي القضية الكربل كالتطبيق الواقعي 

يكوف  لشهادة أٍف ال إلو إال هللا...كإف االعَباؼ ابلشعائر التعبدية يستتبعو حتمان أف
م ٰبكم ُب أمر الناس كلو، كأف يكوف ىو الذ ٤بالك ا٤بطلق كا٤بلك األعظماهللا ىو 

بْب ما يقرركنو من ا٤بسائل الفرعية كما يزاكلونو من  ابلتشنيعاجههم تو  ايتكاآل
ربوبية، كىو تناقض صارخ يدمغهم ابلشرؾ األكرب الصريح كما يدمغ من يتبع 
أىواءىم غيان مع العلم اب٢بق، فاإلسبلـ حقيقة كاقعة ال ٦برد عنواف...كبعد ىذا 

يهم، كأك٥با الشرؾ ا٤بشهد يلقي هللا إليهم اب٤بقررات اإل٥بية الٍب تتضمن ما حرمو عل
ابهلل كىو األصل الذم تتفرع عنو ٝبيع الكبائر كاحملرمات، كىذه الوصااي العشر  

. أخرج الَبمذم عن عبد هللا بن مسعود قاؿ3 كيتبت ُب التوراة كقررىا القرآف الكرٙب
قل ﴿ايت فليقرأ ىذه اآل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمن سره أف ينظر إٔب الصحيفة الٍب عليها خاًب دمحم 

قد ك . ﴾لعلكم تتقوف﴿إٔب قولو  ﴾تعالوا أتل ما حـر ربكم عليكم أال تشركوا بو شيئا
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ما  ﴿ ُب قولوم كالعبادة كما نفي اإلشراؾ ُب ا٢بك ﴾أال تشركوا بو شيئا﴿قولو تضٌمن 
إف ا٢بكم إال هلل أمر أال تعبدكا إال ﴿إٔب قولو  ﴾كاف لنا أف نشرؾ ابهلل من شيء

 ٱبفى كال «من مات يشرؾ ابهلل شيئا دخل النار»كُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو3  ﴾إايه
 برهبمكىم ﴿عًقب قولو  ﴾ربكمقل تعالوا أتل ما حـر ﴿ الربوبية لعنواف التعرض ُب ما

  .﴾يعدلوف

كأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه كال تتبعوا السبل فتفرؽ ﴿كخاٛبة الوصااي العشر 
أخرج الدارمي عن عبد هللا بن  ﴾بو لعلكم تتقوفبكم عن سبيلو ذلكم كصاكم 
ٍب خط « ىذا سبيل هللا»يومان خطان ٍب قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسعود قاؿ3 خط لنا رسوؿ هللا 

ىذه سبله، على كل سبيل منها شيطاف »خطوطان عن ٲبينو كعن مشالو، ٍب قاؿ3 
ال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم كأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه ك ﴿ٍب تبل  «يدعو إليو
صلى كُب ركاية ألٞبد عن النواس بن ٠بعاف األنصارم عن رسوؿ هللا  ﴾عن سبيلو

ضرب هللا مثبلن صراطان مستقيمان كعلى جنبٍب الصراط »قاؿ3  هللا عليو كآلو كسلم
سوراف فيهما أبواب مفتحة كعلى األبواب ستور مرخاة كعلى ابب الصراط داعو 

س ادخلوا الصراط ٝبيعان كال تػىتىعٌوجوا، كداعو يدعو من فوؽ الصراط يقوؿ3 أيها النا
فإذا أراد يفتح شيئان من تلك األبواب قاؿ3 كٰبك ال تفتحو فإنك إف تفتحو تىًلٍجو، 
كالصراط3 اإلسبلـ، كالسوراف3 حدكد هللا تعأب، كاألبواب ا٤بفتحة3 ٧باـر هللا تعأب، 

هللا عز كجل، كالداعي فوؽ الصراط3 كذلك الداعي على رأس الصراط3 كتاب 
كاف الكبلـ ُب الوصااي العشر حىسين العطف   ٤بٌاك  «كاعظ هللا ُب قلب كل مسلم

أم  ﴾ٍب آتينا موسى الكتاب ٛبامان على الذم أحسن كتفصيبلن لكل شيء﴿بقولو 
الكتاب ا٤ببْب لطريق التوحيد كعلمناه ٛبامان كامبلن على الوجو الذم أحسن بيانو 

حو، ككانت توراة موسى عشرة ألواح مكتوبة نقشان ُب ا٢بجر من غّب فعل كتوضي
إنساف بل ٗبحض قدرة هللا تعأب، ليتوصل القـو من خبل٥با إٔب كل ًعلم الكتاب، 
ٌيت ابأللواح إٲباء إٔب الكتاب! كالتوراة تعدؿ عشرة أجزاء من القرآف كما  ك٥بذا ٠بي
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ٔبعل األنفاؿ كالتوبة سورة  «اة السبعأعطيت مكاف التور »أشار ا٢بديث ا٤بتقدـ3 
كاحدة لعدـ البسملة. ٍب أعقب بذكر القرآف ا٤بصدؽ ٤با بْب يديو من الكتب 

كىذا كتاب أنزلناه مبارؾ فاتبعوه كاتقوا لعلكم ﴿كالشاىد ٗبا فيها كا٢باكم عليها 
لوا ما كما قدركا هللا حق قدره إذ قا﴿كالكبلـ تقرير كبياف ٤با تقدـ من قولو  ﴾ترٞبوف

أنزؿ هللا على بشر من شيء قل من أنزؿ الكتاب الذم جاء بو موسى نورا كىدل 
للناس ٘بعلونو قراطيس تبدكهنا كٚبفوف كثّبا كعلمتم ما ٓب تعلموا أنتم كال آابؤكم قل 
هللا ٍب ذرىم ُب خوضهم يلعبوف، كىذا كتاب أنزلناه مبارؾ مصدؽ الذم بْب يديو 

كالذين يؤمنوف ابآلخرة يؤمنوف بو كىم على صبلهتم  كلتنذر أـ القرل كمن حو٥با
أخرج اإلماـ الدارمي عن كعب قاؿ3 عليكم ابلقرآف فإنو فهم العقل كنور  ﴾ٰبافظوف

اي دمحم إ٘ب ا٢بكمة كينابيع العلم كأحدث الكتب ابلرٞبن عهدان. كقاؿ ُب التوراة3 
. كقد قطع هللا كقلوابن غلفان  منزؿ عليك توراة حديثة تفتح هبا أعينان عميان كآذاانن صمان 

أف يقولوا إ٭با أنزؿ ﴿معاذير اليهود كالنصارل كأزاؿ ا٢بجة عنهم كأزاح تعلقهم 
كراىة أف أم أنزلناه   ﴾الكتاب على طائفتْب من قبلنا كإف كنا عن دراستهم لغافلْب

يقولوا إ٭با أنزؿ الكتاب على اليهود كالنصارل الذين من قبلنا، كا٤براد هبذا إثبات 
الدالئل عليهم كي ال يقولوا أف التوراة كاإل٪بيل ٓب تنزال عليهم كأهنم غافلوف عن 
الدراسة كالنظر فيهما، أك يقولوا متحسرين لو أان أنزؿ علينا القرآف لكنا أرشد 

فإف ٦بيء  ﴾فقد جاءكم بينة من ربكم كىدل كرٞبة﴿ا٤بسلمْب  كأسرع اىتداء من
القرآف ا٤بشتمل على التوراة كاإل٪بيل موجب للهداية كالرٞبة، كُب التعرض لوصف 

قامت عليهم  ٤بٌا، ك ما حرفوه بيافافة إٔب ضمّبىم مزيد أتكيد لالربوبية مع اإلض
ب آبايت هللا كصدؼ فمن أظلم ٩بن كذ﴿ا٢بجة حسين كقوع ٙبذير التقرير بقولو 

أم بعد  ﴾عنها سنجزم الذين يصدفوف عن آايتنا سوء العذاب ٗبا كانوا يصدفوف
٦بيء البينة كا٥بدل كالنور ال يكوف أحد أشد ظلمان من ا٤بكذب ابآلايت الواضحة 

ضل عنها الناس بعد ما الحت لو صحتها كصدقها
ي
 كقد .الٍب ال شبهة فيها، كا٤ب
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قل إنِب ﴿ كا٤بقطع ا٤ببدأ ليتشاكل بيدئت كما كحده هلل الربوبية بتقرير السورة خيتمت
 ﴾ىدا٘ب ريب إٔب صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراىيم حنيفا كما كاف من ا٤بشركْب

3 قاؿ سائبلن  كأف كاف ك٤با ،على صراط التوحيد مستواين عليو ككاف إبراىيم مستقيمان 
قل إف صبلٌب ﴿ بقولو أجاب إليها؟ كالدعاء مدحها تكرر الٍب ا٤بلة ىذه كما

 كياف بتربئة إنباء ذلك كُب ﴾اٌب هلل رب العا٤بْب، ال شريك لوكنسكي ك٧بيام ك٩ب
 الصلوات أكمل عليو دمحم أمر من أنو كإفهاـ الشرؾ أمر من السبلـ عليو إبراىيم

كىو ما دؿ عليو  الفاتح االبتداء ُب منو دمحمان  أف كما ا٣باًب الكماؿ ُب كالتسليمات
 خاصة ىي الٍب الكماؿ رتبة أكلية فهذه ﴾كبذلك أمرت كأان أكؿ ا٤بسلمْب﴿ قولو

 كاللحاؽ الرباءة يفهم الشيء نفي ألف فيها، منو فهو سواه كمن األنبياء إبماـ
 زمن حٌب أعمالو كٝبيع كنسكو ا٤بسلم صبلة تكوف ىكذا ٍب...مقابلو ُب اب٤بتأصل

 تعأب ٕبيكمو كاقعة ىي كما كجل عز كمالكو لسيده خالصة ا٤بوت على إشرافو
حاؿ من اسم  ﴾ال شريك لو﴿كٝبلة . كىذا حاؿ عبدو مفقود لنفسو موجودو لربو

ا١ببللة مصرحة ٗبا أفاده ٝبع التوكيد مع الـ ا٤بلك من إفادة القصر. ٍب أتٌب 
جمليد كىو الكلمات الذم ال يعرب عن هبائها كجبل٥با كعظمتها كركعتها إال القرآف ا

يقرر ا٢بكم ا٤بطلق متناسقان مع اإليقاعات األكٔب ُب مطلع السورة ُب دالئل شاىدة 
ًلك ا٤بًلك التاـ ا٤بالكأبف هللا كحده 

ى
لك ا٤بنفرد كا٤ب

ي
كىو ا٤بهيمن القواـ ا٤بتصرؼ  اب٤ب

ككيف أبتغي حكمان  ﴾كل شيء  ربكىو رابن قل أغّب هللا أبغي ﴿رب العا٤بْب 
 ىي كالربوبيةكسلطاانن كرابٌن، كربوبية هللا شاملة لكل شيء ُب ىذا الكوف الفسيح؟ 

لك، ا٢بيكم تتضمن الٍب لؤل٠باء ا٤بقتضية للمرتبة اسم كىي العارفْب مقاـ
ي
 أال كا٤ب

 كما الربوبية كصف بسماع أرداهنا كعطرت آذاهنا شنفت ما أكؿ األركاح أف ترل
 اسم أبكؿ سبحانو ينادكنو فهم ﴾ألست بربكم قالوا بلى﴿ تعأب قولو بذلك يشعر
 سبيلنا اتبعوا" للمسلمْب قالوا ك٤با .فاستقركا العهد عليهم بو كأخذ فأقركا بو قٌررىم

 ال عليها ٧بموؿ ا٣بطااي من نفس كل كسبتو ما فأب عليهم رد" خطاايكم كلنحمل



1213 
 

ال ينافيو كىذا  ﴾كازرة كزر أخرل كال تكسب نفس إال عليها كال تزر﴿ غّبىا على
ٞبلهم للمستخلفْب ا٤بضلْب إثبات ٞبل ا٤بؤاخذة على اإلضبلؿ حيث أثبت تعأب 

من  لكلو  دقتو مع القطعي الربىاف ىذا قاـك٤با  أثقاؿ أنفسهم كأثقاؿ الذين أغركىم
 فيدخل ذلك ببياف أنو يقضي بْب ا٤بختلفْب يـو الدينأردؼ ، ا٤بتبوعْب كالتابعْب

ٍب إٔب ربكم مرجعكم ﴿كعصاه  بو أشرؾ من النار كيدخل كأطاعو كحَّده من ا١بنة
ُب األرض بنعمة  ا٤بستخلفْب السورة بتذكّبذٌيل ٍب  ﴾فينبئكم ٗبا كنتم فيو ٚبتلفوف

كىو الذم جعلكم خبلئف األرض كرفع بعضكم فوؽ بعض ﴿ فقاؿ االستخبلؼ
كاآلية  ﴾سريع العقاب كإنو لغفور رحيم ربكدرجات ليبلوكم ُب ما آاتكم إف 

 معطوفة على ما قبلها من أخبار ضبل٥بم ُب شأف الربوبية.

( ىداه) تضمْب لعلجاءت ا٥بداية متعدية إٔب مفعولْب ك  ﴾ا٤بستقيم الصراط اىدان﴿
 كأنوه أحوا٥با أشرؼ على ىنا ا٥بداية مفهـو يصور( مسالكو كنظمو كوسلٌ ) معُب

 بن الرٞبن عبد قاؿ ،عليهم ا٤بنعىم صراط ُب القوٕب ال العملي التسليك إهنا صفاهتا،
 البصرم كا٢بسن العالية أبو. كحكى كأصحابو بيتو أىل كخيار هللا رسوؿ ىو3 زيد

 بل تعريفان  أك التماسان  أك رجاء ا٥بداية فليستتفسّب الصراط ا٤بستقيم،  ُب ذلك
 - ترقى إليها إال ا٣باصةكمباحث ال كللعارفْب ُب ىذا الباب مبلحظ  - تسليكان 

 تسليك؟ اّللَّ  من لنا يكن ٓب إف عليهم أنعمت الذين صراط معرفة من فائدة كأم
 مسلك ُب السوم الصراط على كالتسيّب التسليك حكم على ا٥بداية فأنزلت

 يطلب( إٔب) أك البلـ ٕبرؼ فا٤بتعدم ا٤بعُب، كجو عن أكشف كىذا ا٤بهتدين،
 من فيطلبكإٔب مفعولْب  بنفسو ا٤بتعدم أما يشرد أك يزيغ،إليها كلكنو قد  الوصوؿ

 ُب السعادة ضماف كىوكخبلصتها كلٌبها  ا٥بداية ٜبرة كىو عليها التسليك اّللَّ 
 الدارين

 ما أتعس ا٤برء لوال هللا سلَّكو ... صراطو مستقيمان غّب ذم عوجً 
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 ﴾الصراط اىدان﴿تعأب كمن الذم ٱبفى عليو موضع ا٤بزية كصورة الفرقاف بْب قولو 
و كتكاد تفقد نشوتك كينقطع حبلي كبْب قولنا3 اىدان إٔب الصراط؟ يفقد الرجاء نورىه 

ل الصراط منصوابن حْب تنشد التعرؼ على الصراط سعيان ُب الوصوؿ إليو حْب ٘بع
على نزع ا٣بافض "لو ذاؽ نشوهتا ٓب يدر ما صنعا" ٫بن اآلف مع التضمْب حياؿ 

كال نرٙب ككل ما نرجوه أف يتم التسليك عليو منحة منو سبحانو  الصراط ال نربح
لنبقى على اتصاؿ ٗبصدره ا٤بشٌع كنوره كفيض عطائو. حرارة ىذا الرجاء ىي بلوغ 
ا٥بداية كٜبرة العبادة فا٥بداية ُب اآلية تتجلى ُب صورة آنق كأهبر حْب تكشف عن 

التضمْب ُب الكتاب "تاب قاؿ صاحب ككسبها نببلن كييظهر فيها مزية. يي  ُبن مع
 ُب كتاب هللا على أشفقى  كما كقفتي تو3 ابركأعاد علينا من مو ك و نفعنا هللا بعل "ا٤ببْب

 ﴾الصراط اىدان﴿ُب التماس ىذا الطلب  من رجاءو  لى كال أفض كال أٝبعى 
تبعث األمل ٛبنح الطمأنينة تسكب برد اليقْب على  ،مناجاة...لتوثيق حبل الوصاؿ

كمٌب غاض معْب فضلو؟! حٌب ينقطع حبل كداده. إنو  ،قلب موجوع كخاطر قلق
ا٤بدد...كإنو كهللا الزاد ال يزيغ عنو إال ىالك...ايرب اي ىادم ا٢بّباف خذ بيدم، 

زيغ كقد سلكو يسلكِب صراطك، ال تدعِب لنفسي، فأضل كأشقى. نعم...ال 
فمن اتبع ىدام ﴿ق...ككيف...كقد جهزه ابلدليل...؟! كىل يضل كمعو الزاد يالطر 

 ﴾فبل يضل كال يشقى

 من فيض جودؾ أف فٌهمتنا العمبل ... كيما نوثق حبل الود ما اتصبل

 يبعث األمبلود ػػػػػػػػػػػػػػن ١بػػػػلقو ... فيطمئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد اليقْب كفػػػى لتائػػػو قػبػ

 أالػػػػػػػػػػنيل الذم يرجوه ما سرمان ... بو يي ػػػػػػػمعينو ك اض ُب ٢بظةو ػػػػػػػػػػػػما غ

هللا ا٤بتفضل على عباده كىل تصدر النعم إال عن  ﴾صراط الذين أنعمت عليهم﴿
صاحب فضل؟ كال فضل أعظم من ا٥بداية إٔب الصراط ا٤بستقيم، كال نعمة أ٠بى 

ن ا٢بنيف، فمن مشلتهم ٓب تبق نعمة بعدىا إال أصابتهم ككانت من نعمة ىذا الدي
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ٍكنا الطريق ا٤بوصلة إليك مع االستقامة عليها، فهذه مىعبلة ٥بم شاىدة بفضلهم. سلًٌ 
ا٤بهتدين الواصلْب. ك"على" ُب جوارىا ابإلنعاـ ا٥بداية ىي ضماف السعادة كصراط 

بدك منها ٧باسنو كٙبصر عن كجو كمؤانستها لو، ييتعٌدل هبا كال ييستغُب عنها لت
نعمتو مبل٧بو، ٛبؤل الطرؼ كتيغِب عن الوصف. الفعل "أنعم" يتعدل ب"على" كما 

صلى هللا قوؿ النيب كُب  ﴾فأكلئك مع الذين أنعم هللا عليهم﴿جاء ُب قولو سبحانو 
أىلي إٕبَّ من قد أنعم هللا عليو كأنعمت عليو3 أسامة بن  أحب»3 عليو كآلو كسلم

 .الَبمذماإلماـ ركاه  «زيد
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 سورة التوبة الفصل الخامس:
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان 

 لهم لعلهم ينتهون

 ضماف من قٌدموه ما كنكثوا الغدر إٔب جنحوا إذاقاؿ اإلماـ القشّبم ُب تفسّبه3 
 تدكر عليو الفتنة رحى من فاقصدكا ابللـو فيكم ألسنتهم كبسطوا ابلعهد الوفاء

"كطعنوا ُب . كقولو كقادهتم الكفار سادة كىم يتشٌعب أصلو من الشر كغصن
 إظهار3 كالثا٘ب ،لو الذـ إظهار3 أحدٮبا3 كما قاؿ ا٤باكردم  كجهْب ٰبتملدينكم" 
 3األلوسي العبلمة كقاؿ كقاؿ اإلماـ الرازم3 عابوا دينكم كقدحوا فيو. .فيو الفساد
أم ٯبب  كاألمر ُب اآلية للوجوب .عبلنية أحكامو كقبحوا أعابوه أبف فيو قدحوا

أئمة ﴿قتاؿ رؤكس الكفر ذابٌن عن حرمة الدين كقمعا لشٌرىم، ككضع ىذا االسم 
موضع الضمّب حْب ٓب يقل3 فقاتلوىم، لزايدة التشنيع عليهم ببلوغهم ىذه  ﴾الكفر
 كيصدركف األئمة يقلدكف أبدان  األتباع أف ٤با األئمة ٗبقاتلة األمر كٚبصيص. ا٤بنزلة
فإذا قوتلوا ضعف كيدىم كانكشف أمرىم كبطل سحرىم، قاؿ  كتدبّبىم آرائهم عن

 الكفر ُب إماـ ٥بم يبق ٓب قتلوىم إذا ألهنم ابلقتاؿ األئمة خصاإلماـ ا٤باتريدم3 
كمعُب طعنوا . آليةا "فتنة تكوف ال حٌب كقاتلوىم" كقولو كىو رأسان  الكفر فيذىب

 عهد فبل كعابوه، فثلبوه فيو كالقدح الطعن لقصد ٨بادعْبدخلوا فيو  ُب دينكم أم
أم ال دين ٥بم كال إسبلـ  ﴾ال إٲباف ٥بم﴿كقرأ الشامي بكسر ا٥بمزة  ٥بم، أماف كال

 ال أمكقاؿ اإلماـ الطربم3 كال ييعطىوف األماف بعد النكث كالردة كال سبيل إليو. 
أخرج ا٢باكم كابن أيب شيبة كالطربم كابن . كجدٛبوىم حيث اقتلوىم كلكن تؤمنوىم

ما قوتل أىل »فقاؿ3  ﴾فقاتلوا أئمة الكفر﴿أيب حاًب كغّبىم عن حذيفة هنع هللا يضر أنو قرأ 
. الزمنية ا٤برحلة ىذه ُب قتا٥بم إٔب يشّب كلعلو «بعدكٓب أيت أتكيلها ىذه اآلية 
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براءة من هللا كرسولو إٔب الذين عاىدًب من ﴿كالكبلـ ُب اآلية متصل ٗبطلع السورة 
عن  اعهدان عاٌمان على أاٌل يصدك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصككاف ا٤بشركوف قد أكثقهم رسوؿ هللا  ﴾ا٤بشركْب

 ا٤بسجد ا٢براـ فنيبذ العهد هبذه اآلية، كاآلايت كإف نزلت ُب ا٤بشركْب القيدامى إال
صص، كيبدك أف األشهر األربعة  أهنا تشمل ا٤بشركْب ا١بيدد ألف سبب النزكؿ ال ٱبي

كقد أعلم سبحانو أنو برمء من  ،تح ا٤بسجد األقصى كا٤بسجد ا٢براـىي ا٤بدة بْب ف
كبشر الذين كفركا بعذاب ﴿إٔب قولو  ﴾أف هللا برمء من ا٤بشركْب﴿ا٤بشركْب بقولو 

كالذين أمر إبٛباـ  أعواهنمأتباعهم ك كبلـ إٔب ل الإلبطاهنم الغدر، ٍب انتق ﴾أليم
إال الذين عاىدًب من ا٤بشركْب ٍب ﴿عهدىم إٔب مدهتم ما استقاموا على العهد بقولو 

ىم كهللا أعلم كاالستثناء ىنا منقطع أم لكن الذين عاىدًب...كىؤالء  ﴾ٓب ينقصوكم
ا٢براـ فما استقاموا لكم إال الذين عاىدًب عند ا٤بسجد ﴿الذين أرادىم هللا بقولو 

أم لكن الذين عاىدًب عند ا٤بسجد ا٢براـ، كىم ا٤بعنيوف ابآلية  ﴾فاستقيموا ٥بم
كإف أحد من ا٤بشركْب استجارؾ فأجره حٌب يسمع كبلـ هللا ٍب أبلغو مأمنو ذلك ﴿

كحا٥بم مضاد ٢باؿ بِب إسرائيل الذين تعٌْب قتا٥بم حيث  ﴾أبهنم قـو ال يعلموف
قتلي بعضهم بعضان على  ﴾فإف اتبوا﴿توبوا كا٤براد من توبتهم ُب اآليتْب كيجدكا حٌب ي

 صفة أف تعأب بٌْب  كقدكهللا أعلم،  ﴾فتوبوا إٔب ابرئكم فاقتلوا أنفسكم﴿حٌد قولو 
 اإلسبلـ عن كصدكدىم لئلٲباف كرىهم نقطة من تبدأ فيهم، أصيلة االعتداء
 كأمنوا عليهم ظهركا ىم إذا صلة كال معهم لعهد مراعاهتم كعدـ اب٤بؤمنْب كتربصهم

 يرقبوا ال عليكم يظهركا كإف كيف﴿ األفاعيل هبم يفعلوف كعندئذ كقوهتم، أبسهم
 آبايت اشَبكا فاسقوف، كأكثرىم قلوهبم كأتىب أبفواىهم يرضونكم ذمة كال إالن  فيكم

 ٜبنان  هللا آبايت كاالشَباء ﴾يعملوف كانوا ما ساء إهنم سبيلو عن فصدكا قليبل ٜبنا هللا
 ابجملاىدين خاصة ليست خيانتهم أف تعأب ذكر ٍب الكتاب، أىل بو كيًصفى  قليبلن 

 ىم كأكلئك ذمة كال إاٌلن  مؤمن ُب يرقبوف ال﴿ اإلٲباف بصفة اتصف من لكل عامة بل
إف يثقفوكم يكونوا ﴿ فقاؿ هبم نكَّلوا اب٤بؤمنْب ظفركا إف أهنم تعأب كأخرب ﴾ا٤بعتدكف



1218 
 

كقد كقع  ﴾لكم أعداء كيبسطوا إليكم أيديهم كألسنتهم ابلسوء ككدكا لو تكفركف
ماضيان كٓب يقع مضارعان مثل األفعاؿ الثبلثة قبلو ألف ٧ببتهم أف يكفر  ﴾كدكا﴿فعل 

ا٤بؤمنوف ٧ببة غّب مقيدة ابلشرط! كال تعرض ٥بم فرصة يتمكنوف فيها من ا٤بؤمنْب 
حٌب يوقعوا هبم ما ٲبلكوف من أذل كتنكيل ابأليدم كاأللسنة ككل كسيلة ككل 

ى إخواننا ٘باكزا كل حٌد ُب سبيل، كسجوهنم ال تزاؿ شاىدة...كحْب ظهركا عل
التنكيل هبم، كأفعا٥بم ُب العراؽ كالشاـ كاليمن كأرض الكنانة بينة قائمة! كىم ال 
يضمركف ىذا ا٢بقد ألشخاص بذكاهتم...إهنم يضمركف ا٢بقد لكل مؤمن، كيتبعوف 
ىذا ا٤بنكر مع كل مسلم! إهنم يوٌجهوف حقدىم كانتقامهم لئلٲباف ذاتو كما ىو 

قل اي أىل الكتاب ىل تنقموف منا إال أف آمنا ﴿نهم على مدار القركف ا٤بعهود م
دل بنفسو فعٌداه العليم ا٣ببّب يتع ﴾تنقموف﴿فاإلٲباف ىو سبب النقمة، كلفظ  ﴾ابهلل
ليجمع مع ا٤بشاعر النفسية ا٤بصائب ا٢بسية، فإف  ف"تصيبو  "لتضمينو معُب ن"مبػ"

حرب ٓب تضع أكزارىا ...تاريخعلى مدار ال ما يينزلوف اب٤بؤمنْب من ا٤بصائب ٓب ينقطع
 أىل معاداة التوبة سورة كمقصود! برايء كتدمّب ا٤بساجد كا٤بنازؿتتمثل ُب قتل األ

 ُب هللا إٔب الداعي اتباع من األنفاؿ سورة إليو دعت عما واأعرضالذين  الكتاب
 اعتبار بكل عنهم اإلعرضكذا ك  ،عليو أقبل من كمواالة يرضيو ما تباعكا توحيده

 الفاضحة ككذا ،مقصودىا من ذكر فيما أيضان  كاضح براءة كتسميتها ابلكبلـ حٌب
 كا٤بشددة كا٤بشردة كا٤بهلكة كا٤بخزية كا٢بفارة منو، للرباءة أىبلن  كاف افتضح من ألف

 أم الكفار بعذاب نزلت ألهنا "العذاب سورة" ٠باىا أنو3 حذيفة كعن كا٤بنكلة
 ألهنا "رةا٤بنقًٌ " ٠باىا أنو عمّب بن عبيد كعن، يثقفوف حْب كاألخذ القتل عذاب
 نقض على كالتمإب اب٤بسلمْب الغدر نوااي من يعِب ،ا٤بشركْب قلوب ُب عما نقرت

 ٗبعُب" حوثالبى " تسميتها3 األنصارم أيوب كأيب األسود بن ا٤بقداد كعن العهد،
 قلوب ُب عما حفرت كأهنا "ا٢بافرة" دعاىا أنو البصرم ا٢بسن كعن، الباحثة

 ألهنا "ا٤بثّبة" تسمى أهنا3 قتادة كعن، للمسلمْب فأظهرتو النفاؽ من ا٤بنافقْب
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 بعثرت ألهنا "ا٤ببعثرة" ٠باىا أنو عباس ابن كعن ،كأظهرهتا ا٤بنافقْب عورات أاثرت
 أصناؼ ٝبعت ألهنا ا٤بقشقشة ككذا، مكاهنا من أخرجتها أم ا٤بنافقْب أسرار عن

 ألهنا أىلك إذا دمدـى  نمً " ا٤بدمدمة" تسمى أهنا سفياف كعن، كأحوا٥بم ا٤بنافقْب
 تعأب هللا توبة فيها كردت أهناتسميتها ابلتوبة  ككجوا٤بنافقْب،  ىبلؾ سبب كانت

ا٢بث  كالسورة تتشابو مع الٍب قبلها ُب ،تبوؾ غزكة عن ٚبلفوا الذين الثبلثة عن
 ال ٪بس ا٤بشركْب كأف ا٤بتقوف إال لواليتو يصلح الكأنو  ا٢براـ ا٤بسجد على تطهّب

 ،ا١بزية يعطوا حٌب كبينهم ا٤بسلمْب بْب ا٢برب حالة كإعبلف لقرابنو فيهم صبلحية
 ُب حصل إذا تغنيهم ال ككثرهتم ،النصر دعائم لزموا إذاال تضرىم  ا٤بسلمْب قلة كأف

 على ا٤بسلمْب كٙبريض موضع غّب ُب ا١بهاد على ا٢بثكُب السورة  لبس، ثباهتم
 الذين كانصر هانصر  هللا كأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا كنصر النفّب إٔب ابإلجابة ا٤ببادرة

 مع الصدقات أخذ على كحرص كٖبل جنب من ا٤بنافقْب صفاتكفيها  ينصركنو،
 كأمرىم الكاذبة كأٲباهنم ابلقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسوؿ أذاىم كرً كذً  ٗبستحقيها ليسوا أهنم

 كاألمر ا٤بؤمنْب بضعفاء كسخريتهم عهودىم ُب ككذهبم ا٤بعركؼ عن كهنيهم اب٤بنكر
 كمن الباطلة العقائد من مىباهنكر  ىمأحبار  أدخلو ما كمذمة عليهم ا١بزية بضرب

 ٥بم كاالستغفار جهادىم ُب هبم االستعانة عن ا٤بؤمنْب كهني األمواؿ على التكالب
 الضرار مسجد اٚباذىم كذكر ،ا٤باضية ابألمم ا٤بثل كضرب ،مواتىم على الصبلةك 

 صفات كقوبلت ألعرابهم ابكصف إٔب كانتقلالنبوم  مسجد كفضل نية، سوء عن
 ا٣بّب من ٥بم أعد ما كذكرى  من آمن منهم صفات أبضدادىا كالنفاؽ الكفر أىل

ٙبرير ا٤بدينة من  على كالتحريضكاألنصار  ا٤بهاجرين فضل ذلك خبلؿ ُب كذكرى 
 ابلفقو كاألمر كمصارفها الزكاة كشرعً  الصاّب كالعمل كالتوبة الصدقةرجس ا٤بنافقْب ك 

 ابألنفاؿ اتصا٥با3 الزبّب بن جعفر أبو اإلماـ قاؿ، الدين دعوة كنشر الدين ُب
 يفصل ال أف أكجب كااللتئاـ ا٤بشاهبة شدة أف حٌب بتوجيهو يتكلف أف من أكضح
 األمر تضمنت قد األنفاؿ أف كذلك الرحيم الرٞبن هللا بسمب بينهما
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 ا٤بنافقْب حكم إٔب الكبلـ عاد ٍب التحاـ أعظم السوراتف فالتحمت...ابلقتاؿ
 كأيضان  مضى ٩با ظهر فقد أك٥با مع األنفاؿ آخر تطابق كأما. اىػ .أستارىم كىتك

من أىل  خيانتو خيفت من إٔب بنبذه اترة العهد أمر قبلها الٍب آخر ُب ذكر فلما
 كذلك إٔب أىل القبلة بو ابلتمسك كاترة ﴾فانبذ إليهم على سواء﴿ قولو ُب الكتاب

 ال كمن للمواالة يصلح من فبٌْب تعأب ﴾إال على قـو بينكم كبينهم ميثاؽ﴿ قولو ُب
 انسأ ٔبإ ابلنبذ ابألمرالتوبة  سورة ئتكابتد علمو بشموؿ ابإلخبار كختمت يصلح

 السورة ذيلت كقد ،اليهود كالنصارلكىم  ذلك منهم خيف أك نقضوا أبعياهنم
 رشدىم على حرصو من كثّبة ٗبحامد عليو كالثناء ٞبيدة أبكصاؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وصفوب

 أم ﴾عليكم حريص عنتم ما عليو عزيز أنفسكم من رسوؿ جاءكم لقد﴿كإسبلمهم 
أف كبعد  هتتدكا، أف عليكم حريص كا٤بعاصي ابلشرؾ إٜبكم أم عنتكم عليو عزيز

 على السبلـالصبلة ك  عليو رسولو حرص كذكر كتعأب سبحانو هللا همخاطب
 اآلية كىذه ﴾رحيم رؤكؼ اب٤بؤمنْب﴿فقاؿ  ٥بم كرٞبتو برأفتو ا٤بؤمنْب خص ،ىدايتهم

 الشهادة من أًب كىي ابلوحي شهد أنو ذلك ُب كالسبب كحده خزٲبة بشهادة ثبتت
 اي بتصديقك أشهد3 قاؿ كإ٭با الفرس بيع قصة ُب حاضران  يكن ٓب فإنو اب٤بعاينة
 تعأب هللا رضي الصادؽ جعفر قاؿ .رجلْب بشهادة شهادتو فجعل هللا، رسوؿ

 ينالوف ال أهنم يعلموا لكي ذلك فعرفهم طاعتو عن خلقو عجز تعأب هللا علم3 عنو
 فقاؿ الصورة ُب جنسهم من ٨بلوقان  كبينهم بينو سبحانو فأقاـ خدمتو من الصفو

 طاعتو كجعل صادقان  سفّبان  ا٣بلق إٔب كأخرجو ﴾أنفسكم من رسوؿ جاءكم لقد﴿
 كآكاه خاصة لنفسو أفرده ٍب كالرٞبة الرأفة نعتو من كألبسو موافقتو كموافقتو طاعتو

 جل بقولو متابعتو عن إعراضهم عن قلبو كسلى أنفاسو ٝبيع ُب عليو بشهوده إليو
 ﴾العظيم العرش رب كىو توكلت عليو ىو إال إلو ال هللا حسيب فقل تولوا فإف﴿ شأنو

 هتاايآ أثناء ٚبلل ما إٔب ﴾إال تنصركه فقد نصره هللا﴿ تعأب قولو سورةال تضمنت ٤باك 
 ُب كا٤ببلطفة كاالختصاص كالقرب السبق ٗبزااي بتخصيصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ شهد ٩با
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 دينو كظهور عليهم كنصره كأتييده أعداءه قهره من األنفاؿ انطوت ما كىو ا٣بطاب
 كلو ذلك كافك  عليو سبحانو هللا نعم من ىذا غّب إٔب كلمتو كإعبلء دعوتو كعلو
 العظيم العدك من ا٢بسد ساكن لتحرؾ كمثّبان  الشاؾ كتوقف ا٤براتب لتعجيب مظنة

 آايت تلك الر﴿، افتتح السورة الٍب تليها بقولو السبلـك  عليو الصبلة منحو ما
 كبشر الناس أنذر أف منهم رجل إٔب أكحينا أف عجبا للناس أكاف ،ا٢بكيم الكتاب

كقد  ﴾مبْب لساحر ىذا إف الكافركف قاؿ رهبم عند صدؽ قدـ ٥بم أف آمنوا الذين
 شر نوأ لب ذم لكل تقرر قد السحر فإف كصفو عن البعد غاية ُب ىو ٗبا جاؤكا
 قو٥بم بطبلف على الدليل يقيم سبحانو شرعٍب  ا٢بكمة من شيء فيو ليس ٧بض

 كاألرض السماكات خلق الذم هللا ربكم إف﴿ما جاء بو رسولو من التوحيد  بْبكي
 ذلكم إذنو بعد من إال شفيع من ما األمر يدبر العرش على استول ٍب أايـ ستة ُب
 قدرتو ٛباـ من ثبت ٗبا ابلربوبية فردنهللا ا٤ب ذلكم أم ﴾تذكركف أفبل فاعبدكه ربكم هللا

 ابلعبادة. ا٢بقيق كالتدبّب ىوكاالستواء على العرش  كاالخَباع الصنع إببداع

أال تقاتلوف قوما نكثوا أٲباهنم كٮبوا إبخراج الرسوؿ كىم بدؤككم أكؿ مرة أٚبشوهنم ﴿
كىم اليهود الذين نقضوا العهد كخرجوا مع  ﴾فاهلل أحق أف ٚبشوه إف كنتم مؤمنْب

األحزاب كٮبوا إبخراج الرسوؿ من ا٤بدينة، كأٌما قريش فقد استقر رأيهم ُب دار 
الندكة على القتل ال اإلخراج، كذلك بعد أف اعَبضهم إبليس ُب ىيئة شيخ جليل 

ة ُب للتحضيض على القتاؿ على طريقة ا٤ببالغ ﴾أال﴿من أىل ٪بد عليو بتلة...كلفظ 
التحذير من التهاكف بقتا٥بم مع بياف استحقاقهم إايه، كىذا يفيد إاثرة غيظ األمة 
ا٤بسلمة على بِب إسرائيل، كىذا أصل عظيم ُب تربية األٌمة كألجلو كاف قادة األمم 
يذكركف ٥بم سوابق عداكات أعدائهم ليكوف ذلك ابعثان على أخذ الثأر...كُب اآلية 

ى قتا٥بم ما ال يَبؾ عذران ٤بؤمن. كاالستفهاـ ُب قولو من ا٤ببالغة ُب ا٢بض عل
لزايدة التحريض على قتا٥بم، كفيو إنكار على سبب الَبٌدد ُب قتا٥بم.  ﴾أٚبشوهنم﴿

كقد اقتضت سورة التوبة بياانن مطوالن مفصبلن متعدد األساليب كاإلٰباءات ٤بعا١بة 
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مة الكفر، كاقتضت أف ىذه الشبهات ُب قلوب بعض ا٤بسلمْب الذين ٓب يعرفوا أئ
تفتتح السورة هبذا اإلعبلف العاـ برباءة هللا كرسولو من ا٤بشركْب...ٍب كرَّر ا٤بؤب 
سبحانو األمر بقتا٥بم كبىشَّر ٗبعية هللا كنصره للمجاىدين كىزٲبة الباطل كتشريد 

كيشف صدكر قـو مؤمنْب، كيذىب غيظ ﴿ا٤ببطلْب، كليس ىذا فحسب بل 
منْب ُب كل بقعة من بقاع ا٤بسلمْب ٓب تضمد. ك٤با أمر تعأب فجراح ا٤بؤ  ﴾قلوهبم

أـ حسبتم أف تَبكوا ك٤با يعلم هللا الذين جاىدكا ﴿بقتاؿ أئمة الكفر بُب عليو قولو 
كا٤بقصود من اآلية  ﴾منكم كٓب يتخذكا من دكف هللا كال رسولو كال ا٤بؤمنْب كليجة

ا٤بنافقوف الذين اتصلوا أبئمة الكفر  صنفاف3 األكؿ3 القاعدكف من ا٤بؤمنْب، كالثا٘ب3
، كالوليجة3 الرجل يدخل ُب كهللا أعلم كتوددكا إليهم كأطلعوىم على األسرار ا٣بفية

القـو كليس منهم! ٍب بْبَّ تعأب أف الوليجة الٍب يتخذىا بعضهم ال تصلح للعاطفة 
ذم ىو ٗبا اتصفت بو من ٧باسن األعماؿ مآب توضع تلك احملاسن على األساس ال

اإلٲباف ا٤ببْب بدالئلو، فقاؿ سائقان لو مساؽ جواب قائل يقوؿ3 إف فيهم من أفعاؿ 
ما  ﴿ا٣بّب ما يدعو إٔب الكف عنهم من عمارة ا٤بسجد ا٢براـ كخدمتو كأفعاؿ ا٣بّب 

كاف للمشركْب أف يعمركا مساجد هللا شاىدين على أنفسهم ابلكفر أكلئك 
فأنكر تعأب أف يكوف ٥بم ا٢بق ُب عمارة  ﴾حبطت أعما٥بم كُب النار ىم خالدكف

بيوت هللا فهو حق خالص للمسلمْب، كما كانت رعاية كفار قريش للبيت ُب 
ا١باىلية لتغّب من ىذه القاعدة فبيوت هللا خالصة هلل ككيف يعمرىا من ال يعمر 
التوحيد قلبو كىو يدعو مع هللا شركاء، كيشهد على نفسو ابلكفر شهادة الواقع 

ا٤بسجد  -كهللا أعلم  - اب٤بساجد كا٤برادال ٲبلك إنكاره كال يسعو إال إقراره! الذم 
 إليو ا٤بتوجهة كإمامها ا٤بساجد قبلة ألنو ٝبع كإ٭باالشعائر  من يتبعو كما ا٢براـ

ما كاف للمشركْب أف ﴿ ابلتوحيد قرأ نم قراءة عليو كأمرىا كيدؿ فأمره ٧باريبها
 عمارهتمف كظلمان  تغلبان  عمركه قد كانوا كإف ذلك ٥بم ليس أم ﴾مركا مسجد هللايع

 فعمرىا للعبادة كضعت إ٭با ألهنا فيها العبادة3 ا٤بساجد كعمرأفعا٥بم،  لتناُب ٚبريب



1223 
 

 ،هللا مساجد ُب هللا يعبدكا أف للمشركْب ٰبق ما 3كا٤بعُب ا٤بتعبدين من فيها ٰبل ٗبن
 ٢برماهنم موجب الشرؾ أف إٔب إٲباء مشركْب كوهنم بوصف هبم النفي ىذا كإانطة

 من بو تعمر ٗبا هللا مساجد يعمركا ألف أبىل ليسواأم  هللا مساجد دخوؿ من
 الذين ا٤بنافقْب ُب كلها اآلايت ىذهالعبادات، قاؿ اإلماـ ا٤باتريدم ُب تفسّبه3 

 ا٤بوافقة اإلسبلـ كأخلصوا اإلٲباف حققوا الذين ا٤بؤمنْب كأركا ابللساف اإلٲباف أظهركا
 تبتلوف فبل ابللساف اإلٲباف من أظهرًب ما على "تَبكوا أف حسبتم أـ" فقاؿ ٥بم

 تطهّبان 3 أحدٮبا ٤3بعنيْب بو كأمر أعلم كهللا الكفرة مع القتاؿ تعأب هللا جعل ابلقتاؿ
" هلل كلو الدين كيكوف فتنة تكوف ال حٌب كقاتلوىم" تعأب كقولو الكفر من لؤلرض
 من كصدؽ مراءاة ابللساف اإلٲباف أظهر من نفاؽ ليبْب للمنافقْب امتحاانن 3 كالثا٘ب
 أعبلـ أرفع ىو القتاؿ ألف ا٤برائي ا٤بنافق من ا٤بخلص احملق ليعرؼ حقيقة أظهره
 ٥بم لتسلم الدنيان  ُب طمعان  ٥بم ا٤بوافقة يظهركف كانوا إ٭با ألهنم ا٤بنافق نفاؽ هبا يظهر
 على ا٥ببلؾ خافوا فإذا ا٥ببلؾ خوؼ ابلقتاؿ األمر كُب هبا ينتفعوف كانوا الٍب ا٤بنافع

 "إلينا ىلم إلخواهنم كالقائلْب منكم ا٤بعوقْب هللا يعلم قد" كقولوعنو   امتنعوا أنفسهم
 ليسلم ابللساف اإلٲباف يظهركف كانوا إ٭با أهنم ذكران ٤با أنفسهم على كإشفاقان  خوفان 

 ىذا اآلية، "حرؼ على هللا يعبد من الناس كمن" كقولوا٤بنافع   من طمعوا ما ٥بم
 ُب هلل نفسو يسلم فإنو لئلسبلـ ا٤بخلص لئلٲباف احملق ا٤بؤمن كأما ا٤بنافق كصف
 ككجو حرؼ على هلل عبادتو تكن ٓب ٤با نفسو تلف فيو كاف كإف أحوالو ٝبيع

 خوؼ ٲبنعو ال هلل تكوف عبادتو ٝبيعان  كاألحواؿ كلها الوجوه على كلكن كا٤بنافق
 نفى ك٤با. اىػ. ا٤بنافق كذلك كال كترضى لذلك ٚبضع نفسو بل القتاؿ عن ا٥ببلؾ

 هللا مساجد يعمر إ٭با﴿ فقاؿ ٥با يصلح من بٌْب  العمارة، أىلية تعأب عن ا٤بشركْب
 أكلئك فعسى هللا إال ٱبش كٓب الزكاة كآتى الصبلة كأقاـ اآلخر كاليـو  ابهلل  آمن  من 

 كُب ىذا تعريض أبىل الكتاب فإهنم ال يؤمنوف ابهلل كال ﴾ا٤بهتدين من يكونوا أف
كمن كاف كذلك كاف بٌينان بيعده من إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة كا٣بشية  ابليـو اآلخر
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 بْب يفرؽ ٓب من على أنكر غّبه، من لعمارة بيتو الصاّب سبحانو بْب ك٤بامن هللا. 
 كاليـو ابهلل آمن كمن ا٢براـ ا٤بسجد كعمارة ا٢باج سقاية أجعلتم﴿ فقاؿ الصنفْب

 ﴾الظا٤بْب القـو يهدم ال كهللا هللا عند يستوكف ال هللا سبيل ُب كجاىد اآلخر
 من منعهما٤بشركْب ك  قتاؿ  على  التحريض  -كهللا أعلم  - من اآلايت كا٤بقصود

 ا٤بسلمْب كترغيب ٪بس ألهنم غّبه أك بطواؼ شعائره إقامةدخوؿ ا٤بسجد ا٢براـ ك 
 بعد ا٢براـ ا٤بسجد يقربوا فبل ٪بس ا٤بشركوف إ٭با﴿ لقولو توطئة كىو ا١بهاد ثواب ُب

كىذه اآلايت نزلت ٤بواجهة حالة كاقعة ُب ا١بزيرة العربية ُب زمن  ﴾ىذا عامهم
، كاألمر ُب أىل الكتابقرر أحكاـ التعامل مع البعثة، كىي ُب الوقت ذاتو ت

تنفيذىا إ٭با يتعلق بفهم كاقع اليـو الذم يشابو األمس...فلم يكن بد أف ٯباىد 
ا٤بسلموف ا٢بفاة العراة كأف تنبذ عهودىم كافة كأف يقف ا٤بسلموف إزاءىم صفان 
كاحدان...ٓب يكن بد من ذلك لكشف النوااي كا٣ببااي كإلزالة األستار الٍب يقف 

ار الٍب ٰبتج هبا من يتعاملوف معهم كمن يوادكهنم آلصرة خلفها أئمة الكفر، كاألعذ
بْب الفئة ا٤بسلمة كبْب الفئة  ا٤بباينةمن قرىب أك مصلحة...كٓب يكن بد  من إعبلف 

الوسط كتدكر من  اللعينة الٍب ٘بيد ا٤بداكرة كتنفذ من األسوار كٛبسك العصا من
بْب كتتصل ٖبصومها مرتكنة إٔب ميوعة العبلقات ككجود ثغرات  خلف أمة اإلسبلـ

ت الطريق على ا٤بداكرين قطع باينةة كٙبققت ا٤بفارقفإذا كضحت ا٤ب ا٤بعسكرات
إ٘ب ﴿ككشفت مداخلهم كمسارهبم...أال ترل إٔب قوؿ يوسف عليو السبلـ  ا٤بلتوين

ك أيها ا٤بسلم األريب ككذل ﴾تركت ملة قـو ال يؤمنوف ابهلل كىم ابآلخرة ىم كافركف
الباحث عن التوحيد اتًعظ ٗبواعظ الكتاب اإل٥بي كتذكّباتو كًحكمو كأسراره كرموزه 
3 إ٘ب بعد ما انكشف الغطاء عن بصرم  كإشاراتو كقل بعد ما ٙبققتى كتيقنتى
كارتفعت ا٢بجب عن بصّبٌب قد تركت بتوفيق هللا ملة قـو ذكم حجب ال يؤمنوف 

 آلخرة كالنشأة ا٤بعدة ١بزائهم جاحدكف.ابهلل كبتوحيده كىم اب
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 عفا اهلل عنك لم أذنت لهم

ٙبريض ا٤بؤمنْب على قتاؿ أئمة الكفر كأنكر تثاقلهم كميلهم  ُب ابلغ تعأب أنو اعلم
إال تنصركه ﴿خّب العباد نصرة ا١بهاد ك  عن تباطئهم كعاتبهم على إٔب شهوات الدنيا

 أبف فيو تسببوا ألهنم إليهم اإلخراج كأسند ﴾إذ أخرجو الذين كفركافقد نصره هللا 
كإف كادكا ﴿ كما جاء ُب سورة بِب إسرائيل  ٣بركجو دبركادكركا اآلراء ُب أمره ك 

خبلفان لقريش فإهنم كانوا مصممْب على  ﴾اليستفزكنك من األرض ليخرجوؾ منه
ككاف  نزلت ُب غزكة تبوؾ كاآلايت ُب سورة التوبة ،منعو من ا٣بركج كما ىو معلـو

 ىلك ةالنبو  يدعي خرج قد الذم الرجل ىذا إف3 ىرقل إٔب أىل الكتاب قد كتبوا
كشرىحى  ا٤بنافقْب حواؿأب رسولو هللا فأعلمى  أموا٥بم. أىلكت سنوف أصحابو كأصابت

 كلكن التبعوؾ قاصدا كسفرا قريبا عرضا كاف ول﴿فقاؿ  قبائحهم كأظهرى  فضائحهم
 أنفسهم يهلكوف معكم ٣برجنا استطعنا لو ابهلل كسيحلفوف الشقة عليهم بعدت

 اللْب ُب االسَبساؿ على ا٣بطاب لذيذب إليو قبلٍب أ ﴾فلكاذبو  إهنم يعلم كهللا
 ألعذار إبذنو إال ٚبلفوا ما أبهنم مؤذانن  فقاؿ ا٣ببلؼ، كترؾ العفو كأخذ كاالئتبلؼ

 كاللطف بشأنو االعتناء شدة مقدمان  ا٢بلف ىذا ُب كذبوا كما فيها كاذبْب ادعوىا
كىذا من عتاب األحباب لؤلحباب، كمبناه عند  ﴾٥بم أذنت ٓب عنك هللا عفا﴿ بو

ُب ٙبصيل رضاان ما أتعب نفسك الكرٲبة فارفق  أكٕب األلباب3 أنو قد بذلتى 
 كجل عز هللا فبنفسك فقد رضينا منك دكف ذلك، كقد نقل البغوم ُب تفسّبه3 أ

 كاف إذا ٱباطبو ٤بن الرجل يقوؿ كما لو، ابلدعاء الكبلـ ابفتتاح ٧بلو كرفع كقر نبيو
اىػ.  .زرتِب أال !عنك هللا كرضي حاجٍب؟ ُب صنعت ما !عنك هللا عفا3 عنده كرٲبان 

فيما كاف من  كأكرمكأم أعزؾ هللا  كاإلعزاز،فالعفو ىنا معناه اإلكراـ كالتعظيم 
رضواف هللا  قاؿ العبلمة األلوسي النقشبندم عليوإحسانك ُب أف أذنت ٥بم! 

 كتوفّب لو كتوقّب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب لقدر تعظيم بو صدر ٗبا ا٣بطاب تصدير كُبتعأب3 
 لتعظيم ذكر ما بنحو ا٣بطاب يصدر ما ككثّبان  كالسبلـ الصبلة عليو ٢برمتو
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 سبحانو هللا كرضي أمرم؟ ُب صنعت ما عنك تعأب هللا عفا3 فيقاؿ ا٤بخاطب
 ا١بهم بن علي قوؿ ذلك كمن التعظيم، كالغرض كبلمي؟ عن جوابك ما عنك!

 3بنفيو أمر كقد ا٤بتوكل ٱباطب

 بلالعي  ابن اي بفضلك ودػػ٘ب...  حرمة أال !عنك هللا عفا

 ىدل دان ػػػػػػػيكرش اػػعف ؤبن ػكم...  ورهػط داػػػػع دان ػػػػػعب رػػػػت أٓب

 الردل عنك كيصرؼ يقيك...  يزؿ ٓب نػػػػػم أقالك أقلِب

 عليو يوسف من عجبت لقد»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قولو من ركم ما السلك ىذا ُب ينظم ك٩با
 كالسماف العجاؼ البقرات عن سئل حْب لو يغفر تعأب كهللا كصربه! ككرمو السبلـ

كا٤براد بقولو3 "كهللا . اىػ. «ٱبرجو٘ب أف أشَبط حٌب أخربهتم ما مكانو كنت كلو
تعأب يغفر لو" ا٤بدح كالثناء كليس ا٤براد ا٤بغفرة الٍب ىي من ركادؼ ذنب صدر كما 

أك عتاب على أمر كليس العفو ا٤بذكور عن ذنب صدر ىو معلـو ألكٕب األلباب، 
جتهاد ك٦بانبة كقد نزىو مواله عز كجل عن ا٣بطأ ُب ا٢بكم كاال ،ىو خبلؼ األىكٔب

بياف ٤با صيٌدر بو من تعظيمو  ﴾ٓب أذنت ٥بم﴿كعليو فإف قولو  صواب.األىكٔب كال
حٌب يتبْب لك الذين صدقوا ﴿ككقع ا١بواب بقولو  ﴾عفا هللا عنك﴿كإكرامو بقولو 
تعلقت "حٌب" اب٤بقٌدر من السؤاؿ، كتقديره3 ٓب أذنتى ٥بم؟ أذنتى ك  ﴾كتعلم الكاذبْب

٥بم حٌب يتبْب لك الذين صدقوا كىم الذين ٓب يستأذنوا أصبلن بل أعدكا للخركج 
عدتو كامتثلوا األمر اب٣بركج للجهاد، كتعلم الكاذبْب الذين تعللوا ابألعذار الكاذبة 

فعرفتهم كأذنت ٥بم إعراضان عنهم  كعزموا على القعود أذنت ٥بم أك ٓب أتذف ٥بم
كحفظان على صف ا٤بسلمْب أف ٰبصل فيو صدع. فالسؤاؿ ىنا لتعريف ا٤بسؤكؿ 
كتبيينو كىذا كما إذا أردت أف تثِب على امرئ عظيم قد أحسن ُب أمر غاية 
اإلحساف فتقوؿ مثبلن3 أيدؾ هللا! ٓب فعلت كذا؟ ٍب تبدأ تذكر كجوه ا٢بكمة كا٢بسن 

قوؿ3 فعلت كذا حٌب ٰبصل من ا٣بّب كدفع السوء كذا ككذا. كهبذا فيما فعل، فت
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يتبْب أف االستفهاـ ىنا جاء على معُب اإلقرار كيؤيده اإلقرار ا٤بذكور ُب اآلايت 
بعدىا، كليس على معُب اإلنكار، ككيف ينكىر على أمر كقع الثناء ألجلو كجاء 

األكٔب كاألًب األكمل؟! كالقوؿ النص على بياف مكرمتو كالثناء عليو ٗبا أتى من فعل 
معصـو ُب اجتهاده كمصيب قطعان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالصدؽ عند الراسخْب ُب العلم3 أف النيب 

نوع من أنواع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأنو ال ٯبوز عليو ا٣بطأ أصبلن ال بدءان كال انتهاء كأف اجتهاده 
أتى فيو احتماؿ كقوع ا٣بطأ بوجو من الوحي، كما كاف من أنواع الوحي فبل يت

فيما ٓب ينزؿ عليو فيو شيء ىو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالوجوه ٤با ُب ذلك من مناقضة الوحي، كفعلو 
كقد ذكر بعض العلماء خبلؼ ذلك كأجازكا ا٣بطأ ُب ٩با فوض إليو ا٢بكم فيو، 

ن ذلك، كا٢بق أف ىذا ا٣ببلؼ من ، كحاشاه مكلكن ال يقر عليو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاجتهاده 
ترب هبا األمة فتتفاكت بسببها درجات أكٕب العلم  األمور االعتقادية اإلٲبانية الٍب ٚبي

فع هبا أقواـ كيوضع آخركف.  ركل أبو داكد عن ابن كالفهم تقدمان أك أتخران فّبي
إف الرأم إ٭با  اي أيها الناس3»شهاب أف عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر قاؿ كىو على ا٤بنرب3 

 «مصيبان ألف هللا كاف يريو كإ٭با ىو منا الظن كالتكلف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكاف من رسوؿ هللا 
ٲبحو هللا ما يشاء ﴿ اآلية ىذه ُب3 العلم أىل بعض قاؿكقاؿ اإلماـ الشافعي هنع هللا يضر3 

 يقوؿ أف لرسولو جعل هللا أف على داللة - أعلم كهللا - ﴾كيثبت كعنده أـ الكتاب
 ابن قوؿ أحلى كمااىػ.  .أعلم كهللا ،كتاابن  فيو ينزؿ ٓب فيما بتوفيقو نفسو تلقاء من

 مبلطفة هباا٤بتكلم  قصديى  الكبلـ ُب عامةدً قاؿ3  ﴾عنك هللا عفا﴿قولو  ُب ا٤بنٌّب 
 خرب أك ،اإلصغاء الستدعاء الدعاء بتقدٙب التلطف ُب العرب عادة كىو ا٤بخاطب

 فهوعليك ألنو تعأب غفر لك ما تقدـ من ذنبك كما أتخر،  عهدة ال 3معناه
 مع ٥بم كمسا٧بتو ٙبملو ألف العفو بو علقمت ذنب اإلذف أف ال كٛبييز، ٚبصيص

 مبلمة ال بلفظ عليو بعتٍ  فهو ظوظ،للح كإسقاطنا نفسو على للمشقة ٞببلن  أذاىم
 هللا ٧ببة ُب بك أجحف ما كزدتالغاية  كاالحتماؿ االمتثاؿ ُب بلغتى  قد أم فيو،

 عرؽ الز٨بشرم هبا نزع الٍب التخطئة من ىذا كأين كالفاجر، ابلرب كالرفق كطاعتو



1228 
 

 بدأ3 فقاؿ فأفسد يصلح أف بعضهم كأراد ا٤بصطفى، على دباأل إلساءة العجمة
كالعفو ىنا تنبيو على أنو أيًمر أف  قلبو. نياط انقطع عكس كلو ،الذنب قبل ابلعفو

فأنت غّب مؤاخذ بل إف أبيت إال ا٢بلم كاالحتماؿ  فكأنو قيل لو3يرفق بنفسو 
مثاب كمن يرىخص لو ُب لذة كراحة فيعمل ابلعزٲبة فيقاؿ لو3 ما كاف ىذا ببلـز 
لك فإذا احتملتو فبل عهدة عليك إٯباابن ٢بقو كرفعان لقدره اللتزامو ما ال يلزمو، 
كذلك أهنم ادَّعوا الطاعة كزاٞبوا ا٤بطيعْب ُب رتبتهم فاستأذنوا ليكوف قعودىم إبذف 

 دعواىم، كلو ٓب أيذف ٥بم ىتكوا حجاب ا٥بيبة كخلعوا ربقة الطاعة كقامت ال يناُب
فلما أذف ٥بم ٛبت مكيدهتم كإليو اإلشارة ا٢بجة عليهم فإهنم ليسوا ُب ًكرد كال صدىر 

كليس ُب ىذا ٨بالفةي  ﴾حٌب يتبْب لك الذين صدقوا كتعلم الكاذبْب﴿بقولو تعأب 
كره يعِب   -أنو إبذنو ٥بم طبَّق ٫بو الكراىة مصلحةو مرضية فإف هللا تعأب بٌْب 

فإنو ال مصلحة ُب خركجهم بل فيو مفسدة شوىاء كعاقبة شنعاء ألهنم  -انبعاثهم 
لو خرجوا كانوا ٨بذلْب ابعثْب للفتنة ٲبشوف ابلنمائم كيثّبكف غبار الضغائن مشتتْب 

صلحة العظمى للشمل كالظرابف فإهنم ذابب يقعوف على الدَّبىر كالقذىر فكانت ا٤ب
ُب قعودىم كإف كاف فيو سىَب ألمرىم كاحتماؿ ٤بكرىم كغاية الغائلة التباس أمرىم 

قد عرفهم كانكشف لو عورهتم كلكن ٓب يفضحهم حلمان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقياـ حجتهم كىو 
3 جزاه هللا ُب تعليقو على ابن ا٤بنّب قاؿ شهاب الدين ا٣بفاجي ككرمان كاتساع صدر.

خّبان عما أىداه للعقوؿ السليمة من أنفىس التحف كدافعى بو عن حرمة النبوة العإب 
الرتبة ٤بن عرؼ، كأنت إذا أتملت ما بعده من النظم تراه مصرحان ٗبا أفاده، أٓب 

لو خرجوا فيكم ما زادككم إال خباال كألكضعوا خبللكم يبغونكم ﴿تسمع قولو تعأب 
فأم رأم أرشد من اإلذف ُب ٚبلفهم! كأم حلم أعظم  ﴾عوف ٥بمالفتنة كفيكم ٠با

من السَب عليهم! فكيف يكوف ُب أكؿ الكبلـ عتاب كآخره بياف أبف ما كقع عْب 
الصواب؟! لو كاف ىذا ُب رسالة كاتب مزقها سلطانو، فما ظنك ٗبالك ا٤بلك 

 .تعأب شانو. اىػ
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األعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر أال يعلموا 
ود ما أنزل اهلل على رسوله واهلل عليم حد

 حكيم

يعِب أف كفرىم أمكن ُب النفوس من كفر أتباعهم، كنفاقهم أمكن من نفوسهم  
كذلك، أم أمكن ُب جانب الكفر كالنفاؽ منو كالبعًد عن اإلقبلع عنو كظهور 
بوادر الشر منهم لتوارثهم أخبلؽ أسبلفهم، ٍب إف قساكة قلوهبم كجبلفة طبعهم تزيد 

كقالت اليهود عزير ابن هللا ﴿نفوسهم السيئة كحشة كنفوران، كالكبلـ متصل بقولو 
تفننى ا٢بديث عن كشف دخائلهم كفضح أمرىم ك  ﴾كقالت النصارل ا٤بسيح ابن هللا

كبياف استهزائهم ككذهبم ُب عهودىم كذكر ٨بتلف أحوا٥بم، كىذا االستطراد ُب 
سورة التوبة يراد منو تنبيو ا٤بسلمْب ألحواؿ ا٢بفاة العراة ألهنم لبعدىم عن 

شار االحتكاؾ هبم كا٤بخالطة معهم قد ٚبفى عليهم أحوا٥بم كيظنوف هبم خّبان. كقد أ
إذا رأيت »إليهم ُب حديث جربيل كما جاء ُب صحيح ابن حباف3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 

ما العالة ا٢بفاة العراة؟ قاؿ3  «العالة ا٢بفاة العراة يتطاكلوف ُب البناء ككانوا ملوكان 
كقد  أعراب فهم البادية نزؿ كمن ،كا٤براد هبم األعراب أىل البادية «العريب»قاؿ3 
 - فنقوؿ ىذا ثبت إذاك  ﴾جاء بكم من البدكك ﴿ تعأب إٔب ىذا ا٤بعُب قولو أشار

متمسكْب ٕببل هللا ا٤بتْب كفضلو ا٤ببْب كىو ا٤بعتصم ُب كل مطلب كليس كراء هللا 
 بِب إسرائيل من نوفمعيٌ  ٝبعه  ابتداءُب القرآف  من األعراب ا٤براد -للمرء مذىب 

 كٝبع القشّبم كحكى ،إليهم اللفظ ىذا فانصرؼ ا٤بدف نشؤكا ابلبادية ٍب استوطنوا
كأجدر أال يعلموا حدكد ما ﴿ قولوُب ك  .كأعاريب أعراب األعرايب كٝبع العرب العريب

 العدؿ أدلة مراتب يعلموا ال أبف كأجدر3 كالتقدير حذؼه  ﴾أنزؿ هللا على رسولو
 ،عند ربو كمكانتودرجتو  رفعةك  رسولو شأف كعلو كحجج هللا ُب الربوبية كا٤بعاد

 األعظم الرسوؿ ٨بالفة على إايىم سبحانو كعيدهُب اآلية  الوصف ا٤بقصود منك 
يىظهر التفاكت بْب طبقة كُب ىذا الوصف  .كهللا أعلم ا٤بقاـ بقرينة كالنيب األفخم
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بقة ا٤بماثلة ٥با من بِب أىل العلم كا٤بعرفة كا٢بكمة ا٤بفسرة من األمة ا٤بسلمة على الط
 من إٔب انقسموا أفراده أف بٌْب  الصنف ٥بذا أنواع ا٣ببثسبحانو  أثبت ك٤با ،إسرائيل

 األصل ألنو اب٣ببيث كبدأ ،اإلٲباف إٔب نزع كقسم ٕبا٥بم، األليق ىو ما على ثبت
 عليهم الدكائر بكم كيَببص مغرما ينفق ما يتخذ من األعراب كمن﴿ فقاؿ فيهم
 ا٤بنافقوف ىؤالء3 قاؿ زيد ابن ركل اإلماـ الطربم عن ﴾عليم ٠بيع كهللا السوء دائرة
 نفقتهم كيركف يقاتىلوا أك ٰبارىبوا أك كاغزى يي  أف اتقاء رايء ينفقوف إ٭با الذين األعراب من

 ُب القراء كاختلفت" السوء دائرة عليهم الدكائر بكم كيَببص" يقوؿ تراه أال مغرمان 
 ٗبعُب السْب بفتح "وءالسَّ  دائرة عليهم" كالكوفة ا٤بدينة أىل عامة فقرأ ذلك قراءة

الصدؽ   كامرؤ السوء رجل ىو3 كقو٥بم إليو مضافة الدائرة كانت كإف للدائرة النعت
 ذلك كقرأ كمسائية كمساءة سوءان  أسوءه سؤتو3 قو٥بم من مصدر فتح إذا كأنو
 جعلو كأنو السْب بضم "وءالس   دائرة عليهم" البصريْب كبعض ا٢بجاز أىل بعض
 األعراب ُب حصل أنوسبحانو  بٌْب  ٤باك  .كالعذاب الببلء دائرة عليو يقاؿ كما ا٠بان 
 كمن﴿ فقاؿ مؤمنْب قومان  فيهم أف أيضان  بٌْب  ،مغرمان  هللا سبيل ُب إنفاقو يتخذ من

 كصلوات هللا عند قرابت ينفق ما كيتخذ اآلخر كاليـو ابهلل يؤمن من األعراب
 كصفكقد  ﴾رحيم غفور هللا إف رٞبتو ُب هللا سيدخلهم ٥بم قربة إهنا أال الرسوؿ
 كونو3 كالثا٘ب اآلخر، كاليـو ابهلل مؤمنان  كونو3 األكؿ3 بوصفْب الفريق ىذاتعأب 

 ٯبعلو أم الرسوؿ صلوات عند قربة اإلنفاؽ يتخذ ٕبيث ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمعظمان لرسوؿ هللا 
 الشيء ُب للتسبب تشبيهان  الرسوؿ صلوات من الدنو مكاف ُب كائنان  تقرابن 

 كصلوات" يكوف أف كٯبوز لو الرسوؿ لدعاء سببان  اإلنفاؽ ٯبعل أم منو ابالقَباب
 عن أخرب الرسوؿ دعوات ينفق ما يتخذ أم هللا عند قرابت على عطفان  "الرسوؿ
، كٝبلة الرسوؿ دعوات إٔب ابإلنفاؽ يتوسل ألنو الرسوؿ دعوات ابٚباذه اإلنفاؽ

 ٕبرؼ ا١بملة كافتتحت رجوه ما بقبوؿ ٥بم البشارة مساؽ مسوقة" ٥بم قربة إهنا أال"
افتتحت ا١بملة أيضان ك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  شأف السامع ليعظم هبا لبلىتماـ االستفتاح
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 كٝبلة، التعظيم يفيد قد وألن قربة كتنكّب مضموهنا، لتحقيق التأكيد ٕبرؼ
 صلواتأم أف  ٥بم" قربة إهنا" ١بملة البياف موقع كاقعة "رٞبتو ُب هللا سيدخلهم"

  قربة ٥بم كسبب كصو٥بم إليو سبحانو. الرسوؿ

ك٩بن حولكم من األعراب منافقوف كمن أىل ا٤بدينة مردكا على النفاؽ ال تعلمهم ﴿
تعأب الكبلـ  استوَب ٤با ﴾٫بن نعلمهم سنعذهبم مرتْب ٍب يردكف إٔب عذاب عظيم

 نفاؽ من بو التصريح يتقدـ ٓب ٗبا مصرحان  قاؿ ،اب٣بفااي عآب ا٤بنافقْب كبْب أنوعن 
ككاف منهم رفاعة بن زيد بن التابوت من استوطنوا ا٤بدينة كتظاىركا ابإلسبلـ الذين 

صلى بِب قينقاع ككاف كهفان للمنافقْب! ركل اإلماـ مسلم عن جابر أف رسوؿ هللا 
قدـ من سفر فلما كاف قرب ا٤بدينة ىاجت ريح شديدة تكاد  هللا عليو كآلو كسلم

 «بيعثت ىذه الريح ٤بوت منافق»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف تدفن الراكب فزعم أف رسوؿ هللا 
فلما قدـ ا٤بدينة فإذا منافق عظيم من ا٤بنافقْب قد مات. قاؿ ابن ىشاـ3 فلما قدـ 

٤بدينة كجد رفاعة بن زيد بن التابوت مات ذلك اليـو الذم ىبت ا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 يومئذ الريح كانت3 قاؿ هللا عبد بن جابر عنكركل الواقدم ُب ا٤بغازم فيو الريح. 

3 جابر قاؿ ،النهار آخر سكنت ٍب الشمس زالت أف إٔب قط كانت ما أشد
 بن رفاعة بن زيد3 فقالوا مات؟ من3 بيٍب أدخل أف قبل قدمت حْب فسألت
 هللا عدك دفن حٌب الريح شدة من ذلك مثل كجدكا أهنم ا٤بدينة أىل كذكر ،التابوت

 الذين اليهود  من  انفقوا  ٩بن كثّبين إسحاؽ ابن ذكر كقد. اىػ. الريح فسكنت
 هللا صلى للنىب كالكيد للمسلمْب األذل كأكنوا عقيدهتم كأخفوا اإلسبلـ أظهركا

 على صلى الذم الوقت ُب على أحد منهم ٓب يصلًٌ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالنيب . كسلم كآلو عليو
 قميصو  كألبسو ركبتيو إٔب كأسنده ريقو من عليو كنفث التاسع العاـ ُب سلوؿ ابن

 هللا رضي عمر ابن عن الشيخاف كركل النهي، آية نزكؿ قبل جلده يلي الذم
 هللا رسوؿ إٔب هللا عبد بن هللا عبد ابنو جاء أيب بن هللا عبد توُب ٤با3 قاؿ عنهما
 فقاـ عليو يصلي أف سألو ٍب فأعطاه، أابه فيو يكفن قميصو يعطيو أف فسألو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 رسوؿ اي3 فقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بثوب فأخذ عمر فقاـ عليو ليصلي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 خّب٘ب إ٭با»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ عليو؟ تصلي أف ربك هناؾ كقد عليو تصلي هللا
 على كسأزيده مرة، سبعْب ٥بم تستغفر إف ٥بم تستغفر ال أك ٥بم استغفر3 فقاؿ هللا

 تصل كال3 هللا فأنزؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عليو فصلى3 قاؿ منافق، إنو3 قاؿ «السبعْب
 النيب ييصلًٌ  ٓب ٤باذا3 يقوؿ أف كلقائل. قربه على تقم كال أبدا مات منهم أحد على
 أف3 كجوابو كقتها؟ ا٤بنافقْب عن الصبلة عن منهيان  يكن ٓب أنو مع رفاعة على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ا٤بنافقْب شر عظيم إٔب يشّب اإلسرائيلي رفاعة على الصبلة عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص امتناعو
 كخالفوا عاندكا ٍب فيها ما كعرفوا اإل٥بية الكتب عليهم نزلت الذين اإلسرائيليْب

 ا٤بسيح ىو تعأب أنو زعمهم ىي الٍب العظيمة على ا٤بكابرة جسرهتم حٌب ككابركا 
 شران  أكرب أهنم كا٢بق...أغنياء كىم فقّب كجل عز كأنو ثبلثة اثلث سبحانو كأنو

 كلذلك القرآف قبل السماكية الكتب عليهم تنزؿ ٓب الذين ا٤بنافقْب من ضران  كأعظم
 اليـو مات قد»3 مات حْباإلسرائيلي  حرٲبلة بن رافعُب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ

أم مرنوا على النفاؽ، ييقاؿ3 مىرد على  ﴾مردكا﴿كمعُب  «ا٤بنافقْب عظماء من عظيم
األمر أم مىرًف كثبت عليو كدىًرب بو حٌب مهر فيو، كمنو الشيطاف ا٤بارد، أم ُب 
الشيطنة كُب كصفو اب٤بارد إشارة إٔب أف ما يصيب شركاءه من العذاب ُب الدنيا ال 

السجااي يعظو عن شركو كنفاقو ٤با جبل عليو طبعو الشيطا٘ب من ا٤بداكمة على تلك 
 خاصةك  العرب جزيرة بذلك أراد ا٤بدينة حوؿ أم ﴾ك٩بن حولكم﴿ كمعُبا٣ببيثة، 

3 ك٩بن حولكم من األعراب ك٩بن هتقدير  كُب اآلية تقدٙب كأتخّب ،كهللا أعلم ان ٪بد
من  عبد الرزاؽاإلماـ ُب مصنف جاء استوطنوا ا٤بدينة منافقوف مردكا على النفاؽ، ك 

أم  «يكوف رعاة الغنم ا٢بفاة العراة ُب بيوت ا٤بدركأف »3 حديث ابن مسعود
ٓب يرًد ُب القرآف  ﴾منافقوف﴿كا٤ببلحظ أف لفظ  يتحولوف من البوادم إٔب ا٤بدف.

ال ﴿الكرٙب بدكف أؿ التعريف سول ُب ىذا ا٤بوضع كلذلك جاء التعقيب العجيب 
 أب٠بائهم، حذيفة أخرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نوفإ أمتو كا٤براد للنيب كا٣بطاب ﴾تعلمهم ٫بن نعلمهم
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 مواقع عن كالتحامي التقية مراعاة ُب كالتنو ؽ النفاؽ ُب ا٤بهارة من بلغوا أهنم كا٤بعُب
 قلوهبم سويداكات ُب الكفر يبطنوف حيث حا٥بم ا٤بؤمن على ٱبفى مبلغ إٔب التهم

 اآلية كُب! إٲباهنم ُب معو يشك ال ا٤بؤمنْب من ا٤بخلصْب كظاىر ظاىران  لو كيربزكف
 جزاءىم استأنف ٍب !ا٤بعجز الكتاب ىذا ُب عنهم كالتفتيش القرآف تدبر على بعثه 
 سنعذبقاؿ اإلماـ الطربم3  ﴾عظيم عذاب إٔب يردكف ٍب مرتْب سنعذهبم﴿ بقولو
 التأكيل أىل اختلف ٍب القرب ُب كاألخرل الدنيا ُب إحداٮبا3 مرتْب ا٤بنافقْب ىؤالء

 بكشف هللا فضحهم فضيحتهم ىي3 بعضهم فقاؿ ىي؛ ما الدنيا ُب الٍب ُب
كركل عن ابن اسحاؽ . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لساف على للناس سرائرىم كتبيْب أمورىم

 اإلسبلـ أمر من فيو ىم ما عنهم بلغِب فيما مرتْب كعدىم الذم العذابأنو قاؿ3 
 ٍب إليو، صاركا إذ القرب ُب عذاهبم ٍب حسبة، غّب على ذلك عليهم يدخل كما

 ا٤برتْب كُب. قلت3 فيو كٱبلدكف اآلخرة عذاب إليو يردكف الذم العظيم العذاب
كصلتهم بشركائهم تتضح من حديث كعب بن مالك ا٤بركم ُب  .الوعدين إٔب إشارة

 ٩بن الشاـ أىل نبط من نبطي إذا ا٤بدينة سوؽ ُب أمشي أان فبيناالصحيحْب3 قاؿ3 
 الناس فطفق3 قاؿ مالك، بن كعب على يدؿ من3 يقوؿ اب٤بدينة يبيعو ابلطعاـ قدـ

 فإذا فقرأتو كاتبان  ككنت غساف ملك من كتاابن  إٕبَّ  فدفع جاء٘ب حٌب إٕبَّ  لو يشّبكف
 كال ىواف بدار هللا ٯبعلك كٓب جفاؾ، قد صاحبك أف بلغنا قد فإنو بعد، أما3 فيو

عمن ٔب أرجأ أمر الثبلثة الذين خلفوا تعاكيبدك أف هللا . نواسك بنا فا٢بق مضيعة،
 ا٤باردىذا  تعأب ذكر ك٤باحلف لو كاعتذر إليو ليفضح أئمة الكفر كقادة النفاؽ. 

 إليهم الرٞبة بعْب كالنظر عليهم ا٤بتاب ٪بز الذين كىم الصاُب للٌْب اب ثٌُب  ا١باُب؛
 األنصارم لبابة أيب ُب اآلية ىذه نزلت 3قتادة قاؿ ﴾كآخركف اعَبفوا بذنوهبم﴿ فقاؿ

 كرسولو هللا حكم على النزكؿ ُب كلمهم أنو كذلك قريظة بِب مع شأنو ُب خاصة
 كندـ اتب افتضح فلما نزلوا إف يذٕبهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف يريد حلقو إٔب ٥بم ىو فأشار
 يعفو حٌب يشرب كال يطعم ال أف كأقسم ا٤بسجد سوارم من سارية ُب نفسو كربط
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 هللا رسوؿ كأمر اآلية ىذه كنزلت عنو هللا عفا حٌب كذلك فمكث ٲبوت أك عنو هللا
 ٍب ذلك على كندموا ا٤بنافقْب مالوا إٔبالذين  على الكبلـ إجراء األظهر. ك ٕبلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 أمر القرابف قبوؿ الرضواف شأف من كاف ٤بٌاك  ا٤بؤمنْب، خلص من كغّبىم صاركا
 ىم٣باطر  يبان يكتط ٥بمكتزكية  تطهّبان  عليهم كالصبلة منهم الصدقة أبخذ رسولو تعأب
 لتقررىم كسبب لنفوسهم كطمأنينة ككقار لقلوهبم سكينة عليهم صبلتو أف كأخرب

 قوية صافية مشرقة كالسبلـ الصبلة عليو ركحو ألف التوحيد، جادة على كتثبتهم
 كصفت كاستنارت فأشرقت أركاحهم على آاثرىا فاضت ٥بم دعا فإذا ابىرة

 تكصبل إف عليهم كصل هبا كتزكيهم تطهرىم صدقة أموا٥بم من خذ﴿كتؤلألت 
 كُب كخّبىا، بركتها على داللة ﴾صلواتك﴿ اب١بمع كقرئ ﴾عليم ٠بيع كهللا ٥بم سكن

 ٍب «عليهم صل اللهم»3 قاؿ بصدقة قـو أاته إذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف عليو ا٤بتفق ا٢بديث
أٌما ا٤بستخلفوف  ﴾فسّبل هللا عملكم كرسولو كا٤بؤمنوف﴿ بقولو العمل ُب تعأب رغبهم

قد نبأان هللا من أخباركم كسّبل هللا عملكم ﴿فقد خوَّفهم ُب اآلية السابقة بقولو 
كٓب يذكر ا٤بؤمنْب ألهنم ليسوا منهم ُب شيء من الدين كإ٭با ىم مىسحة  ﴾كرسولو

صلى هللا عليو مكانة رسولو  كقد بٌْب تعأب! عضد األمة احملمديةرائيلية ٬برت إس
 أحد اسم قرف كال سواه، أحد ابسم أذف فما بذكره ذكره سبحانو قرف إذ كآلو كسلم

 من فاكأذ﴿ٍب قولو  ﴾براءة من هللا كرسولو﴿ابتداء من مطلع السورة  إايه، إال ا٠بو مع
ٍب قولو  ﴾كرسولو ا٤بشركْب من برمء هللا أف األكرب ا٢بج يـو الناس إٔب كرسولو هللا
ٍب قولو  ﴾كرسولو هللا حـر ما ٰبرموف كال﴿ٍب قولو  ﴾أحب إليكم من هللا كرسولو﴿
 فضلو من هللا سيؤتينا هللا حسبنا كقالوا كرسولو هللا ىمآات ما رضوا أهنم كلو﴿

 هللا ٰبادد من أنو يعلموا ٓبأ﴿ٍب قولو  ﴾يرضوه أف أحق كرسولو كهللا﴿ٍب قولو  ﴾كرسولو
 هللا ىمأغنا أف إال نقموا كما﴿ٍب قولو  ﴾كيطيعوف هللا كرسولو﴿ٍب قولو  ﴾كرسولو
ٍب قولو  ﴾كرسولو هللا كذبوا﴿ٍب قولو  ﴾كرسولو ابهلل كفركا﴿ٍب قولو  ﴾فضلو من كرسولو

 هللا فسّبل﴿ٍب قولو  ﴾كرسولو عملكم هللا كسّبل﴿ٍب قولو  ﴾كرسولو هلل نصحوا إذا﴿
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 الكرٙب ا٠بو تعأب فقرف ﴾كرسولو هللا حارب ٤بن كإرصادا﴿إٔب قولو  ﴾كرسولو عملكم
 تعظيمان  ككعيده ككعده كأحكامو كفرائضو كمعصيتو طاعتو ذكر عند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اب٠بو
كفيو ما ال ٱبفى من التعريض اب٤بنافقْب الذين  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص غّبه على لو كتشريفان  لقدره

كآخركف مرجوف ﴿ ٍب ذكر ا٢بق تعأب صنفان آخر...عليو كبغوا ككذبوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحسدكه 
كما ذكر بعضهم  كاآلية ﴾كهللا عليم حكيم ألمر هللا إما يعذهبم كإما يتوب عليهم

كيدؿ على ذلك قولو  الضرار مسجد بنائهم مع للتوبة ا٤بعرضْب ا٤بنافقْب ُب نزلت
 األظهرك  ﴾الذين اٚبذكا مسجدا ضرارا﴿بعده كفق قراءة انفع كأيب جعفر كالشامي 

إما يعذهبم إف بقوا على ما ىم  الذين اند٦بوا ُب داينة ا٤بنافقْب على الكبلـ إجراء
، كال هم كفارقوا ا٤بشركْبعلى ذلك، أك يتوب عليهم إف خلصت نيت كماتواعليو 

ٙبضيض عميق على  نظم ا١بليل...كُب المانع من ٞبل اآلية على كبل الفريقْب
ما كاف ألىل ﴿من رجس ا٤بشركْب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنفرة للجهاد لتحرير مدينة رسوؿ هللا 

ا٤بدينة كمن حو٥بم من األعراب أف يتخلفوا عن رسوؿ هللا كال يرغبوا أبنفسهم عن 
هم ظمأ كال نصب كال ٨بمصة ُب سبيل هللا كال يطؤكف نفسو ذلك أبهنم ال يصيب

موطئا يغيظ الكفار كال ينالوف من عدك نيبل إال كتب ٥بم بو عمل صاّب إف هللا ال 
سيد الكونْب كعركس ا٢بضرتْب كنقطة الدائرة  مهاجر كا٤بدينة ﴾يضيع أجر احملسنْب

، ا٢ببيبة، الببلط، البارة،3 أ٠بائها كمن ،ا٤بتضمنة أسرار الدارين  الدار، ا٣بّبة، ا٢بـر
 ا٢بصينة، الدرع، الفتح، دار السبلمة، دار اإلٲباف، دار األخيار، دار األبرار، دار

 الفاضحة، الغراء، العذراء، العاصمة، طيبة، طابة، الشافية، البلداف، سيدة
 احملبة، اجملبورة، ا٤بباركة، ا٤بؤمنة، اإلٲباف، قلب القرية، اإلسبلـ، قبة القاصمة،

 مضجع ا٤بسلمة، ا٤برزكقة، ا٤برحومة، ا٤بختارة، احملفوظة، احملفوفة، احملركسة، احملبوبة،
 البلداف، أكالة النافية، ا٤بوفية، ا٤بكينة، ا٤بقر، ا٤بقدسة، ا٤بطيبة، ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 القرل أتكل بقرية أمرت»3 الصحيحْب ُب جاء اكىذا مطابق ٤ب ،القرل أكالة

 أف كمعناه «ا٢بديد خبث الكّب ينفي كما الناس تنفي ا٤بدينة كىي يثرب يقولوف
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 إٔب ينزع كذلك عدمان، تكوف تكاد حٌب فضلها عظيم جنب ُب تضمحل الفضائل
 الٍب ىي ا٤بدينة ألف مالك اإلماـ إليو ذىب ما كىو مكة على ا٤بدينة تفضيل
 كُب أىلها، صحائف ُب ا١بميع فصار اإلسبلـ ُب القرل من كغّبىا مكة أدخلت

ك٤با سئل ابن ...الببلد كشاسع األراضي أقاصي من إليها الدين أيرز األمر آخر
فالكعبة عن ا٤بفاضلة بْب ا٢بجرة كالكعبة قاؿ3 إف أردت ٦برد ا٢بجرة عقيل ا٢بنبلي 

فيها فبل كهللا ال العرش كٞبلتو كال جنة عدف كال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأفضل كإف أردت كىو 
 قربه زايرة هللا رزقِباألفبلؾ الدائرة ألف اب٢بجرة جسدان لو كزًف ابلكونْب لرجح. 

 كا٤بمات أصحابو كآاثر آاثره ٗبشاىدة كالتربؾ الشريف مسجده ُب كالصبلة ا٤بنيف
 ٝبيع كُب ذلك ُب بكر  إٔب بك أتوجو إ٘ب هللا رسوؿ اي سيدم اي ىنالك ٧ببتو على

 داخل ا١بهادية ا٢بركة لطريق ٙبديد السورة كُب .سلفي كُب ُبَّ  شٌفعو اللهم أمورم
اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم ﴿ ا٤بعتدين الكفار على كالزحف العرب جزيرة

 .كفدؾ كخيرب كالنضّب قريظة 3عباس ابن قاؿ ﴾من الكفار كليجدكا فيكم غلظة
ه على البطل ا٥بماـ عامر بن األكوع كما جاء ُب ءكثنا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقوؿ رسوؿ هللا  لكلنتأم

 عريبه إنو ١باىده ٦باىده قىلَّ  -كٝبع بْب إصبعيو  -إف لو ألجرين »الصحيحْب3 
ما تصاؼ القـو فتناكؿ عامر بسيفو ساؽ  كذلك ُب يـو خيرب عند «مشى هبا مثلو

فمات منو...كمعُب  بتوجع ذابب سيفو فأصاب عْب ركمرحب اليهودم ليضربو فر 
مثلو، كُب ركاية  ه العملية كأطاقهاقاـ هبذ ُب جزيرة العربا٢بديث3 قىلَّ ٦باىد 

كُب  «قٌل عربيان نشأ هبا مثلو»كُب ركاية أخرل3  «قٌل عريب نشأ هبا مثلو»للبخارم3 
ككقع ُب  (قلٌ )فاعل  (مثلو)منصوب على التمييز، ك (عربيان )ىذا معُب ا٤بدح ألف 

كحاصل معناه3 ليس لو مشاهبان ُب صفة الكماؿ ُب  «قٌل عريب ميشاهبان مثلو»ركاية3 
القتاؿ، كانتصابو بفعل ٧بذكؼ، كالتقدير3 ليس عريب رأيتو مشاهبان، كإ٭با فسرانه 

من معُب النفي فتأملو، كىذه الركاايت من معجزات من أكٌب  (قىلَّ )بذلك ٤با ُب 
، كفيها ٙبريض على قتاؿ بِب إسرائيل داخل جزيرة العرب، كقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجوامع الكلم 
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أجرين للمجاىد؛ األكؿ3 لقتالو أىل الكتاب ُب عقر دارىم، كاآلخر3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجعل 
كركل ة نفوس ا٤بسلمْب ٤با فيو من ذكر الشجاعة ُب قتا٥بم...للجزاء الذم بو تقوي

اإلماـ أبو داكد ُب سننو عن عبد ا٣ببّب بن اثبت بن قيس بن مشاس عن أبيو عن 
يقاؿ ٥با أـ خبلد كىي منتقبة تسأؿ عن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجده قاؿ3 جاءت امرأة إٔب النيب 

3 جئت تسألْب عن ابنك ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيب ابنها كىو مقتوؿ فقاؿ ٥با بعض أصحاب الن
صلى هللا عليو فقالت3 إف أرزأ ابِب فلن أرزأ حيائي فقاؿ رسوؿ هللا  ؟كأنت منتقبة

ألنو قتلو »قالت3 كٓب ذاؾ اي رسوؿ هللا؟ قاؿ3  «ابنك لو أجر شهيدين»3 كآلو كسلم
ية من استشهد كأخرج الطربا٘ب ُب ا٤بعجم عن ابن شهاب3 ُب تسم «أىل الكتاب

من األنصار ٍب من بِب حارثة ٧بمود بن مسلمة كذكركا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيـو خيرب مع رسوؿ هللا 
كذكر الواقدم  «أخوؾ لو أجر شهيدين»قاؿ حملمد بن مسلمة3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا 

صلى هللا  النيب بعثو حْب السبلـ عليو علي مع كنا3 قاؿ رافع أيبُب ا٤بغازم عن 
 عليان  فضرب ا٢بصن ابب على رجبلن  السبلـ عليو علي فلقي ابلراية عليو كآلو كسلم

 يزؿ فلم نفسو عن بو فَبس ا٢بصن عند كاف ابابن  علي فتناكؿ علي ابلَبس كاتقاه
 حصن ا٢بصن بفتح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب يبشر رجبلن  كبعث ا٢بصن عليو هللا فتح حٌب يده ُب

 كىو ير٘بز الصؤكؿ كالفحل كىو برز مرحب إف3 كيقاؿ ،ا٢بصن كدخو٥بم مرحب
 أضرب...  ٦برب بطل السبلح شاكي...  مرحب أ٘ب خيرب علمت قد 3يقوؿ

 ا٤بوتور كهللا أان هللا رسوؿ اي3 مسلمة بن دمحم فقاؿ للرباز يدعو. أضرب كحينان  أحياانن 
 رسوؿ لو فأذف أخي قاتل كىو مرحب قتاؿ ُب ٕب فائذف ابألمس أخي قتل الثائر

 مرحب، اي3 فصاح دمحم فخرج سيفو كأعطاه بدعوات لو كدعا مبارزتو ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 أ٘ب خيرب علمت قد 3ير٘بز كىو مرحب إليو فربز، نعم3 فقاؿ الرباز؟ ُب لك ىل

  3يقوؿ كىو مسلمة بن دمحم كخرج، مرحب

 قاض كسم شئت إذا حلو...  ماض أ٘ب خيرب علمت قد
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  3كيقوؿ ير٘بز يومئذ جعل إنو3 كيقاؿ

 النبيت أيب بعد ٕب صرب ال...  ٛبوٌب تقتلي إال نفس اي

3 قاؿ ،صاحبو إٔب منهما كاحد كل كبرز3 قاؿ ،النبيت أبيب يكُب ٧بمود أخوه ككاف
 فكلما منكرة كأفناف النخل من الفحل أصل كمثل أصلها عشرات بينهما فحاؿ
 قائمان  أصلها كبقي ٥با ساؽ كل قطعا حٌب ابلعشر استَب صاحبو أحدٮبا ضرب
 فّبفع دمحمان  مرحب كبدر صاحبو إٔب منهما كاحد كل كأفضى القائم الرجل كأنو

 فيضرب مشمرة درع مرحب كعلى سيفو فلحج ابلدرقة دمحم فاتقاه ليضربو السيف
 ساقي عن الدرع كمشرت ابلدرقة دمحم اتقى ٤با3 كيقاؿ فقطعهما مرحب ساقي دمحم

 مرحب، ككقع رجليو فقطع ابلسيف دمحم فطأطأ ابلسيف يديو رفع حْب مرحب
 كجاكزه! ٧بمود أخي ذاقو كما ا٤بوت ذؽ3 دمحم قاؿ! دمحم اي أجهز3 مرحب فقاؿ
صلى هللا عليو كآلو  هللا رسوؿ إٔب فاختصما سلبو كأخذ عنقو فضرب علي بو كمر

 تركتو ٍب رجليو قطعت ما كهللا هللا، رسوؿ اي 3مسلمة بن دمحم فقاؿ سلبو، ُب كسلم
 منعِب كما ٲبوت ثبلاثن  مكث أخي ذاؽ كما ا٤بوت كشدة السبلح مر ليذكؽ إال
 فقاؿ عليو أجهز أف رجليو قطعت أف بعد قادران  كنت قد شيء عليو اإلجهاز من

 هللا رسوؿ فأعطى، رجليو قطع أف بعد عنقو ضربت صدؽ 3السبلـ عليو علي
 مسلمة بن دمحم آؿ عند فكاف كبيضتو كمغفره كدرعو سيفو مسلمة بن دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىذا 3فيو فإذا تيماء يهود من يهودم قرأه حٌب ىو ما يدرل ال كتاب فيو سيفو
 إٔب ككاف أيدان  رجبلن  ككاف أسّب كبرز3 قالوا ،يعطب يذقو من...  مرحب سيف
 دمحم قتلو ٍب ضرابت فاختلفا مسلمة بن دمحم لو فربز يبارز؟ من يصيح فجعل القصر

 ا٤بسلمْب هبا ٰبوش حربة معو ككانت أشدائهم من ككاف ايسر برز ٍب مسلمة نب
 ،كبينو بيِب خليت أال عليك أقسمت3 الزبّب فقاؿ السبلـ عليو علي لو فربز حوشان 
 رسوؿ اي3 صفية فقالت الزبّب لو فربز الناس هبا يسوؽ ٕبربتو ايسر كأقبل علي ففعل
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 الزبّب فقتلو فاقتتبل3 قاؿ ،يقتلو ابنك بل3 فقاؿ! هللا رسوؿ اي يقتل ابِب! كاحزٗب هللا
 حوارم نيب لكل 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب كقاؿ! كخاؿ عم فداؾ3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لو فقاؿ

 كابلسيوؼ ابلرماح التبلحم من العظيم ا٤بوطن ىذا ُبك  - عمٍب كابن الزبّب كحوارم
 قد أبشركا،3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ كايسر مرحب قتل فلما -حواريو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٱبتار 
 .كتيسرت خيرب ترحبت

 سورة بني النضير

 هللا رضي عباس البن قلت3 قاؿ سعيد عنركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو 
 ُب نزلت أهنا على كقد أٝبع العلماء «النضّب سورة قل»3 قاؿ ا٢بشر، سورة3 عنهما
 كقد عليهم، االنتصار بعد مأموا٥ب حكم منها ا٤بقصد أف كيبدك ،النضّب بِب شأف

 ُب ما ككوف هللا تنزيو على داؿ األرض ُب كما السماكات ُب ما أف على اشتملت
 من يسر ما على هللا نعمة ذكر كعلى، ا٤بدبر الغالب كأنو ملكو كاألرض السماكات

 آايت من آية كتلك كالعدة كا٢بصوف ا٤بنعة من عليو كانوا ما مع أئمة الكفر إجبلء
 إتبلؼ من ا٤بسلموف أجراه ما كذكر، أعدائو على كغلبتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أتييد
كأكمأ إٔب ، ا٤بسلمْب من مستحقيو كتعيْب أموا٥بم ُب ذلك كأحكاـ النضّب بِب أمواؿ

 ال ٕبيث اإلسبلـ نظمها الٍب ابلوجوه ا٤بسلمْب بْب األمواؿ انتقاؿ شرائع حكمة
 حظوظهم امنه الفقراء ليناؿ دكراهنا ا٤بقصد بل كاحدة جهة ُب متنقلة تبقى

 ويشرع ما ابتباع مرٍب أ! األغنياء طائفة بْبجاىلية  كوف دكلةت فبل أغنياء فيصبحوا
 ﴾كما آاتكم الرسوؿ فخذكه كما هناكم عنو فانتهوا﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ورسول لساف علىتعأب 
 مرأ نوأ كذلك ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألقرب كحبيبو ا٤بنتخب  نبيو تفضيل على بينة داللةكفيو 

 كتوعد على تركو بشيء يقيده كٓب االقتداء فأطلق اإلطبلؽ على بو ابالقتداء
 ٯبيئوف كالذين كاألنصار ا٤بهاجرين شأف تعظيمأردؼ بذكر ك ، ابلعقاب الشديد

 لكربائهم كمواعيدىم ا٤بنافقْب من أىل الكتاب دخائل ككشف، ا٤بؤمنْب من بعدىم
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 حاؿ كتنظّب الكلمة كتفرؽ اب١بنب عليهم كأ٫بى، كعدىم كذبوا ككيف ينصركىم أف
 عاقبة فكاف القيامة يـو ذلك من كتنصلو ٥بم الشيطاف بتغرير ىم ألتباعهمتغرير 

 من كفركا الذين إلخواهنم يقولوف انفقوا الذين إٔب تر أٓب﴿ النار ُب ا٣بلود ا١بميع
 قوتلتم كإف أبدا أحدا فيكم نطيع كال معكم لنخرجن أخرجتم لئن الكتاب أىل

 أف -كهللا أعلم  - اآلية تفسّب ُب الوجوك  ﴾لكاذبوف إهنم يشهد كهللا لننصرنكم
 الشياطْب ماثلواالذين  كهنتهم ككبار إلخواهنم يقولوف الكتاب أىل من انفقوا الذين

 قريظة بِب من انس أسلم3 السدم قاؿ...معكم لنخرجن أخرجتم لئن3 كفرىم ُب
ركل ابن ك  .تعأب هللا قص ما النضّب بِب إٔب فبعثوا منافقوف فيهم ككاف كالنضّب

 يشك كٓب اتبوت بن رفاعة3 " قاؿانفقوا الذين إٔب تر أٓب" قولو ُب ا٢بارثجرير عن 
 ذاقوا قريبا قبلهم من الذين كمثل﴿ كقولو. قيظي بن كأكس نبتل بن هللا كعبد فيو

 ضىرب قريظة بنو كىم قبلهم من الذين كمثل ا٢باضرين ىؤالء مىثىل أم ﴾أمرىم كابؿ
 مثبلن  فكانوا النضّب كبِب قينقاع بِب كأجلى ذراريهم كسىب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أعناقهم

 ككعدىم الثبات على كحرضهم أغواىم الذم الشيطاف مع مثلهم ذكر ٍب! ٥بم
 فلما اكفر لئلنساف قاؿ إذ الشيطاف كمثل﴿ حاؿ أسوأ ُب كتركهم خذ٥بم ٍب ابلنصر

 كجو على ذلك قاؿ ﴾العا٤بْب رب هللا أخاؼ إ٘ب منك برمء إ٘ب قاؿ كفر
! يوٌرط اإلنساف ُب ا٤بعصية ٍب يفر منو طويتو كخبث نفاقو عن كشفى ك  االستهزاء

 زينو ما كل ُب طاكعوه الذم إبليس شيخهمكصفة النفاؽ كاالستهزاء كرَّثهم إايىا 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب بو يبلغ رفاعة بن عبيدركل ابن أيب الدنيا ُب مكائد الشيطاف عن ...٥بم

 قلوب ُب كألقى فخنقها جارية الشيطاف فأخذ إسرائيل بِب ُب راىب كاف»3 يقوؿ
 قبلها حٌب بو زالوا فما يقبلها أف فأىب الراىب هبا الراىب فأٌب عند دكاءىا أف أىلها

3 لو فقاؿ أاته ٍب فأحبلها هبا الفعل إيقاع لو فسوؿ الشيطاف فأاته عنده فكانت
 كدفنها فأتى فقتلها ماتت، فقل أتوؾ فإف فاقتلها أىلها أيتيك تفتضح، اآلف

 أىلها فأاته كدفنها قتلها ٍب أحبلها أنو قلوهبم ُب كألقى ٥بم فوسوس أىلها الشيطاف
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 كخنقتها ضربتها الذم أان3 فقاؿ الشيطاف فأاته فأخذكه ماتت3 فقاؿ عنها يسألونو
 اسجد تنجو فأطعِب ىذا ُب أكقعتك الذم كأان أىلها قلوب ُب ألقيت الذم كأان
 إذ الشيطاف  كمثل كجل3  عز هللا قاؿ الذم فهو سجدتْب لو فسجد سجدتْب ٕب

 ك٤با «العا٤بْب رب هللا أخاؼ إ٘ب منك برمء إ٘ب قاؿ كفر فلما اكفر لئلنساف قاؿ
 نزؿ ٤با ٗبطابقتو اترة كإعجازه القرآف ىذا حكمة من السورة ىذه ُب مر قد كاف

 إبتيانو أخرب فيما صدقو من يشاىد ٗبا كاترة إشكاؿ، كل عنو ٘بلو مطابقة بسببو
 تقدمها ما مع ٝبلة كل بنظم كمرة األقواؿ، من بو دلحيت ٗبا كأخرل األفعاؿ، من

 ا٤بقاؿ، ٰبصرىا ال أمور من ذلك غّب إٔب ،األحواؿ ُب مثلو لبشر يكن ٓب ما على
 ُب أصحاب النار كأصحاب ا١بنة افَباؽ سبب أف مبينان  قولو ذلك على ترتب
 ٠باع عند لينها أك قسوهتا ُب للقلوب ٛبثيبلن  األكٔب ُب القرآف ىذا ُب افَباقهم العقىب
بان  القرآف  فهمو عن قلوهبم كنبوٌ  ،الضبلؿ ُب ا١بفاة غبلظ األكبادتصلب  من معجًٌ
 ىذا أنزلنا لو﴿ ا٢باؿ القتضاء العظمة أسلوب إٔب القوؿ الفتان لو  أ٠باعهم كمجٌ 

 للناس نضرهبا األمثاؿ كتلك هللا خشية من متصدعا خاشعا لرأيتو جبل على القرآف
 تخلىيف األمثاؿ تلك ُب تفكره يرجى من حاؿ حا٥بم لتكوف أم ﴾يتفكركف لعلهم

 الركحانية اب٤ببلبس تحلىكي النفسية ا٢بظوظ من كينجو البهيمية الشهوات عن
 القدسية للمقامات أىبلن  كيكوف ا٤بلكية الصفات إٔب كا٤بنازالت ابجملاىدات فيصّب

 اتبع الصفة عظم أف كمعلـو ابلعظم القرآف كصف ٤با أنو كاعلم .العلية ا١بناف ُب
 ذاتو من كجوده الذم أم ﴾ىو﴿ فقاؿ هللا عظمة بشرح ذلك أتبع ا٤بوصوؼ، لعظم

 ا٤بوجود ألنو غّبه "ىو"ب الوصف يستحق فبل الوجوه من بوجو أصبلن  لو عدـ فبل
 عرب ك٤با، حسن كل عن بعظمتو غائب ضمّب كل ُب حاضر فهو كأبدان  أزالن  دائمان 

 كلها األ٠باء يمسم ىو الذم أبشهرىا لنا كتنزالن  بنا لطفان  عنو أخرب أ٠بائو أبخص
 ،ا٣بياؿ إدراؾ عن كا٤برتفع ا١ببلؿ بسرادقات احملتجب ا٤بعبود ٕبق أم ﴾هللا﴿ فقاؿ

 ٙبيط كال ٙبط ٓب ٗبا بطن الذم ،األفكار بو ٙبيط أك األبصار تدركو أف عن الغائب
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 بوجو تضاىى ال الٍب أبفعالو فظهركاإلكراـ  كالعظمة الكربايء نعوت من العقوؿ بو
 نسمة كال األمم من أمة ُب أصبلن  شرؾ يلحقو فلم التميز غاية فتميز الظهور غاية
 كال يليق كال لو ٦بانس ال فإنو ﴾الذم ال إلو إال ىو﴿ كصفو كاف فلذلك النسم، من
 يكوف ال فلذلك هللا اسم أكؿ كاإللو شيء يدانيو أك يكافئو أف يتصور كال حيص

 توحيد مضموهنا الٍب الكلمة ىذه ُب التوحيد يشهد كلن بتوحيده إال مسلمان  أحدان 
 التعبد كاإللو3 ا٢برإب قاؿ علمان، األ٠باء ٝبيع إحصاء بعد إال إحساانن  اإللو اسم
 هللتذ فكاف تذلل حاجتو قواـ عنده أف كتوىم بشيء حاجتو توىم فمن التذلل كىو

 متقدـىو  ٤با مقدمان  فقاؿ لذلك استحقاقو آبية عليو دؿ بتفرده، أخرب ك٤با. أت٥بان  لو
 كاطلعوا كما شاىدكه عن العباد غاب ماأم كل  ﴾عآب الغيب كالشهادة﴿ الوجود ُب

 قاؿ البطوف، غاية فبطن كالكرب ا١ببلؿ كنعوت العظمة صفات ُب تعأب ك٤با، عليو
 اثنيان  عنو احملدث بعينو ىو أكالن  عنو احملدث أبف إعبلمان  الضمّب على الكبلـ ابنيان 

 استيبلء كماؿ الرٞبانية تكان ك٤با ،ا٤بستوم على عركش األكواف أم ﴾ىو الرٞبن﴿
 كالرجاء ا٣بوؼ بْبإليقاع العبد ُب كل أحوالو  أردفها بوصف الرٞبة ا٣بلق على
 كالوعيد ابلوعد يزكي نفسوفعملو  ُب لتقصّبه عذابو كٰبذر لعملو ربو رٞبة يرجو

 ا٥بداية كيطلب الصفات لتجليات ليتهيأ التوحيد بنور القلب مقاـ ُب ابطنو كيصفي
 كىي ﴾الرحيم﴿ كالقنوط اليأس ُب يكوف كال الذات ٘بلي ليشاىد الركح مقاـ ُب

هللا من  اسمتضمنو  ُب ٗبا مصرحان  قاؿشيء، ٍب  ٰبدىا كٓب كسعت كل شيء رٞبة
 فبل ﴾الذم ال إلو إال ىو ا٤بلك ىو هللا﴿القهرية ا١ببللية كاألحدية اإلحاطية فقاؿ 

 تداعي ٤بكافك ، كاف أراد مهما فإنو شيء إٔب ٰبتاج ال ألنو ىو إال ا٢بقيقة ُب ملك
 ٛباـ عن لـز ٗبا مصرحان  ﴾القدكس﴿ ا٤بلك صفات عقب قاؿ الذـ ٤بوجبات ا٤بلك
 يسبق أك خياؿ يتصوره أك حسن يدركو كصم كل عن النزاىة ُب بليغ أنو من ملكو
 فبل رجس يلحقو كال التغّب يقبل ال طهر القدس فإف ضمّب بو ٱبتلج كأ كىم إليو
 ملكو كعلو ملكو لتماـ سبحانو كاف ك٤با القدس، بثبات ا٢بمد كصف على يزاؿ
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 ابلظواىر لعلمو فعل كال صفة كال ذات ُب نقص يلحقو أف يتصور ال قدسو ككماؿ
 أك أصبلن  غّبه يدركو ال ٗبا مواضعها أحكم ُب األمور يصنع سواء حد على كالبواطن

 األلفة بْب ما حد السبلـ ككاف ذلك من يؤمن ما إٔب فاحتيج إدراكو حق يدركو ال
 كمناؿ الرٞبن عباد من ا١باىل مناؿ أدٗب كىو كالسطوة الرٞبة بْب ما كحد كالفرقة

 أك عليو جهلو ُب يزيد لئبل مدارة للجاىل ا٤بسلم سبلـ ككاف ا٤بقتدر من ا٤بعتدم
 ال ألنو مكنة الرتقاب ٰبتاج كال اب٣بلق يعبأ ال هللا ككاف مكنة الستقباؿ ارتقاابن 
 على كإفاضتها لو السبلمة كجود من معُب بكل السبلـ يتحقق فلم شيء يعجزه

 اختصاص ٢برمة كحفيظة السطوة استحقاؽ معا١بة من إعفاء منو إال ٛبامان  غّبه
فقاؿ  ا٤بعاملة سوء من طيعكا٤ب ا٤بعاجلة من للعاصي مؤمنان  ذلك أتبع الرٞبة

 إحاطة لتحصل نابلباط يتعلق ٗبا أردفو كلذلك ظاىران  بينهما ما حد ألنو ﴾السبلـ﴿
 إبفادتو كاألماف األمن إليو لعزى يي  الذم ىوك  ﴾ا٤بؤمن﴿ فقاؿ كابطنان  ظاىران  السبلمة
 من مستفاد كىو إال أماف كال الوجود ُب أمن فبل ا٤بخاكؼ أسباب كمنع أسبابو
 يقبلو ما أدٗب كىو للحب لو كسيلة ال فيمن كالكره احملبة بْب ما حد األمنك ، جهتو

 الوسيلة ظاىر كاف ٩بن ا٢بق يقبل ٓب كلذلك ا٢بب منو يستحق ٩بن ا٢بق ذك
 على حملبتو إيثاران  بل لو حبان  اإلٲباف ٗبجرد ا٤بؤمن إٲباف يثبت فلم اب٢بب إال للحب

 الغيبة من الغيب ُب األمنة كأدانه لنفسو ٰبب فيما ا٤بؤمن ألخيو كمساكاة حب كل
 غيبو ُب جاره حفظ ا٤بستحق ا١بار من كالظلم الغشم بوائق من األماف غاية إٔب
 ُب السلم لكونو ابإلسبلـ كاإلخبلؿ نفاؽ الغيب ُب األمنة لكونو ابإلٲباف حبلؿفاإل

 كذلككاإلٲباف  اإلسبلـ ينثلم ا٣بلق أك ا٢بق جانب ُب إخبلؿ فبأدٗب إحراـ ا٤بواجهة
 جدان  خفيان  ذلك على االطبلع كاف ك٤با، تعأب هللا من ا٢بقيقة ُب ىو إ٭با كلو

 لكلية كإبصار كإحاطة خربة شهادة ا٥بيمنة فإف ﴾ا٤بهيمن﴿ قاؿ علم مزيد إٔب يفتقر
 إال إطبلؽ مسوغ ا٣بلق ُب لو يقع يكاد ال معناه كإلحاطة كابطنو األمر ظاىر

 انعجم كلذلك الباطن من يشهدكف كال الظواىر إال يشهدكف ال ا٣بلق ألف مسا٧بة
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 ال إذ فواضح توحيده بموج معناه فمفهـو العرب فصحاء من كثّب على معناه
 كالرعاية كا٢بفظ ا٤بأمونة األمانة مع ا٤بشركح الوجو على شهيد أنو ٗبعُب مهيمن

 ىو إال كأجل كعمل رزؽ من لو ما بكل شيء كل على قائمان  فيكوفكاالستيبلء 
 الٍب الكتب ٝبيع على مهيمنان  كتعأب سبحانو صفتو ىو الذم القرآف كاف كلذلك

 بو كاف فمن التكذيب يستحق ٤با مكذابن  منها التصديق يستحق ٤با مصدقان  قبلو
 البلـز هبا صرح القدرة لتماـ ملزكمان  ا٣بربة ٛباـ كاف ك٤با، أعلم بذلك كاف أمهر
 كال مدافعة كجو مدافعة كجو ا٤بغلوب معها ٯبد ال غلبة كالعزة ﴾العزيز﴿ فقاؿ

 إليو شيء كل افتقار مع إدراكو طالبو على صعب الذم فالعزيز إعجاز كال انفبلت
3 الغزإب قاؿ ،حكمو إنفاذ ُب لو معجز ال الذم انتقامو ُب الشديد ٢بظة، كل ُب

 كاف ك٤با. إليو الوصوؿ كيصعب إليو ا٢باجة كتشتد مثلو كجود يقل الذم كىو
 عليو غلب ما يباشر فبل ابطنان  ينقاد ال قد يده من فيؤخذ الشيء على ا٤بغلوب
 الذم العظيم كىو ﴾ا١ببار﴿ بقولو أردفو أحد، لكل ظاىران  العز يكوف ال كقد للغالب
 ا٣بلق من يريد من أمور كيصلح الذات أ٠باء من ىذا على فهو منالو ا٤بقاـك يفوت

 ٱبرج الك  إرادتو، بغّب عْب طرفة يعصوه أف من أحقر فهم يريد ما على كيقهرىم
 كىو نٌوؿ ما إال منو يناؿ كال حصرتو، عز ٞبى عن األيدم كتقصر قبضتو من شيء
 استنقاذه،عن  كعجزىم شاء ام منهم الذابب ٤بناؿ ا٣بلق أكصاؼ عن شيء أبعد
 بطوانن  ا٤بلكوت كلو ،دكنو كما اإلنساف من الظاىرة ابأليدم ظهوران  ا٤بلك فلو

 ملك كل كراء من اختصاصان  ا١بربكت كلو ،دكنو كما ا٤بلك من الباطنة ابأليدم
الكرب ا٢بق  3الكربايءك  ﴾ا٤بتكرب﴿ فقاؿ ابلكربايءأردفها ا١بربكتية  ك٤با أثبت، كملكوت

 كعز جبللو إٔب ابإلضافة حقّبكف لكلفاالذم ىو كماؿ الصفات ككماؿ الوجود 
 االسم هبذا فاختص تكرب، ٥بم شرع كال كرب منهم يصح فلم ككمالو كعظمتو جربكتو

 غّبه كإب١باء شيء إٔب حاجتو لعدـ الكرب من لو ما إبظهار الظواىر على الستيبلئو
 ا٤برىبة ا٤بزعجة األمور من ذلك كغّب كإذال٥بم اب١ببابرة كاإليقاع إليو ياجتاالح إٔب
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 ىذه ذكر ككجو، البواطن على الستيبلئو اب١ببار اختص كما بشيء مباالة غّب من
 يؤذف ال الصفات من آنفان  ذكره ما ٝبيع أف ا٤بهيمن صفة عقب الثبلث الصفات

 أبمر تؤذف ا٤بهيمن صفة كأف أمورىم كإصبلح هبم رهبم لعناية العباد ابطمئناف إال
 كاتبعت شيء يعجزه ال غالب هللا أف الناس ليعلم العزيز بصفة فعقبت مشَبؾ
 على الدالة ا٤بتكرب صفة ٍب إلرادتو ا٤بخلوقات مسخر أنو على الدالة ا١ببار بصفة

 جانب ُب الصفات ىذه فكانت كربايئو دكف شيء كل يصغر الكربايء ذك أنو
 من ذكر ٗبا تقرر ك٤با ،اإلطماع جانب ُب قبلها الصفات كانت كما التخويف

 تعاليو ذلك أنتج، كالعنف ابللطف كالبواطن الظواىر على استيبلؤه عظمتو مظاىر
 أم ﴾سبحاف هللا عما يشركوف﴿ سبحانو فقاؿ ابلشرؾ سيما ال نقص شوب عن
 منو العقوؿ تدرؾ ال تنزىان  الكماؿ صفات ٔبميع اختص الذم األعلى ا٤بلك تنزه

 ا٤بخلوقات ىذه من نقص من شيء يدانيو فبل ا٣بلق أكصاؼ عن عبل أنو من أكثر
 يكوف أف عن كتقدس، كحقّب كجليل كصغّب كبّب من السماء ُب أك األرض ُب ٩با
 يزؿ ٓب الذين أىل الكتاب كىم ا٤بقاـ من معلـو إٔب عائد يشركوف ضمّبك  شركاء لو

 إٔب ابلتد٘ب التفهيم من حل ٗبا الوحدانية دليل ًب ك٤با ،اب٤بواعظ يقرعهم القرآف
 غاية ُب ىو آخر دليبلن  انوحسب ابتدأ ا٣باٛبة، ىذه فأنتج التكرب إٔب ابلتعلي ٍب ا٤بلك
 الثبلث ا٤براتب ُب الَبتيب من األكؿ بو افتتح ٗبا مفتتحان  فقاؿ كالوضوح التنزؿ
 ابلغيب اإلٲباف عن براح ال أبنو إعبلمان  مراتبو على الظهور ٍب الغيب ٍب الغيب غيب
 الضمّب ىذا عليو يطلق أف يستحق شيء ال الذم أم ﴾ىو﴿ ىلك عنو برح كمن
 فبل يكوف ال ألف أىل فهو ٩بكن كىو إال غّبه شيء كال ذاتو من كجوده ألف غّبه

 أظهر ىو الذم احملض الغيب هبذا ابتدأ ك٤با، بطوف لو لكيوف ظهور لو يكوف
 الذم أم ﴾هللا﴿ فقاؿ بوجو شركة فيو يقع ٓب الذم األ٠باء أبشهر عنو أخرب األشياء

 سبحانو بدأ ك٤با، بوجو لو شريك فبل اب٢بق ا٤بعهود فهو لو كفء فبل ٠بي لو ليس
 ُب فهو كالقدرة للعلم متضمن بتنزيل ثُب كالظهور، الغيب بْب ا١بامع الدليل هبذا
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 فا٣بالق كالربم للفرم سابق كىوا٤بقدر ٤با يوجده  أم ﴾ا٣بالق﴿ فقاؿ الظهور غاية
 كالَبتيب، الفرؽ القدر انشئة كمن ،ٗبقدار عنده شيء كل الذم ىو ا٢بقيقة ُب

 يسرعوف ما بتقدير ٰبيطوف ال كا٣بلق كاإلماتة، اإلحياء كالَبتيب الفرؽ انشئة كمن
 ما ٝبع على القادر كافف ككصلو رمو على كالفرم الفرؽ بعد يقدركف كال قدره ُب

 اللبس ىذا ٙبت كتبليح ا٣بالقْب، أحسن ىو يعيده خلق أكؿ بدء كما الذم فرؽ
 بداءكاإل كاإلحاطة كالقدرة كالقوة ا٢بوؿ ذم ا٢بق ا٣بالق على ا٣بالق اسم إطبلؽ ُب

 ا٢بق ا٣بالق كاف ك٤با، هللا إال بدأ ٤با معيد ال أنو كما هللا إال خالق ال أنو كاإلعادة
 ﴾البارئ﴿ قولو كأتكيدان  كتصرٰبان  ذلك على تنبيهان  أردفو كالربم التقدير أتقن من ىو
، حاؿ أًب على الصورة لقبوؿ كيصلحو كيقطعو التقدير بو كقع ٗبا يدقق الذم أم
 إٛباـ التصوير فإف ﴾ا٤بصور﴿ قاؿ يتقنو ال قد للتصوير األمور يهيئ من كاف ك٤با

 إليو انتهى ما حد كىو أعضائو كإحكاـ ٚبطيطو كإكماؿ الظاىر ا٣بلق تفصيل
 إٔب أكالن  ٰبتاج فإنو ابلبناء الثبلثة األ٠باء بْب جدان  الفرؽ كيتضح الظهور، ُب ا٣بلق
 األرض كمساحة كا٢بديد كا٣بشب كاللنب ا٢بجر من منو بد ال ما يقدر مقدر
 إٔب ٰبتاج ٍب ا٣بلق كىو فّب٠بو ا٤بهندس يتواله كىذا كعرضها كطو٥با األبنية كعدد
 األبواب من فيها تكوف الٍب ٤بواضعها لتصلح كيهيئها ا٢بجارة ينحت حجار

 فيضعها البناء الكل أيخذ ٍب الربئ كىو ذلك غّب كزكاايىا كأطرافها ا١بدر كأكساط
 اب٢بق الصورة تقـو كال كقدرىا أكالن  ٤بهندسا ر٠بها الٍب صورهتا تقـو أف إٔب مواضعها

 ٯبعل ٍب أكالن  ا٢بجارة يضع البناء أف كما الطاقة ٕبسب ٧بكمة كانت إذا إال
 ٥با يكن كٓب الصورة تثبت ٓب ذلك قلب كلو اب٢بكمة بل ابالتفاؽ ال فوقها ا٣بشب
 كلذلك أعظم تصويره كاف أحكم كاف من فكل الضعف كجوه أقل على إال االسم

 ُب موجود يرو كالتص3 اللوامع ُب الرازم قاؿ سبحانو، هللا إال ا٢بقيقة ُب مصور ال
 النملة أعضاء من عضو كل ُب بل كالنملة الذرة ُب حٌب صغر كإف العآب أجزاء كل
 كألواهنا كمقاديرىا كشكلها كىيئاهتا كعددىا العْب طبقات ُب يطوؿ الكبلـ بل
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 كىكذا اجململ ابالسم إال مصورىا يعرؼ ٓب صورهتا يعرؼ ٓب فمن فيها ا٢بكمة ككجو
 علم ك٤با .كحيواف نبات من جزء لكل بل كنبات حيواف لكل صورة كل ُب القوؿ

 ﴾لو األ٠باء ا٢بسُب﴿ بقولو أردفو ،ا٢بكمة ابلغ ا٤بصور يكوف أف بد ال أنو ىذا من
 جانب ُب إال هبا االتصاؼ ٰبسن الك  حقيقي كماؿ صفات ثبوتأم الدالة على 

 منشأ هبا ا٣بالق اتصاؼ ككاف األرض ُب فساد منشأ هبا ا٤بخلوؽ اتصاؼ فكاف هللا
عقب  الثبلث الصفات ذكر ككجو، القسط كا١بزاء العدالة مصدر ألهنا صبلح

 ليثّب البديعة كيفيتو على ابإلٯباد البشر ُب تصرفو إٔب اإلشارة الصفات ا٤بتقدمة3
 أكجدت الكائنات أف السورة أكؿ سبحانو أخرب ك٤با. ذلك على شكرىم داعية

 اآلذاف أ٠بعو أف إٔب تقدـ ٗبا ذلك على كدؿ كحكمتو لعزتو خضوعان  تسبيحو
 من النقص من لو ٤با ٰبتاج من بذلك اتصافو دكاـ على دؿ ا٢بسُب ابأل٠باء الواعية
 كل من األعظم التنزيو يكرر أم ﴾يسبح لو﴿ فقاؿ اب٤بضارع فعرب التذكّب إٔب ا٣بلق
 قصر أفهمو ٗبا التخصيص كجو على كاالستمرار التجدد سبيل على نقص شائبة

بو السورة إال  كىو ما افتتحت ﴾كاألرض السماكاتما ُب ﴿ ابلبلـ كتعديتو ا٤بتعدم
 تعأب هللا على عظمة االستدالؿ تضمنت ألهنا كاحد اسم ُب ذلك ٝبعتىنا أهنا 

 احتوت ما ٦بموع ىو ذلك دليل فكاف كاألرض السماكات ٖبلق كانفراده كصفاتو
 كاحد اسم ُب كلو ذلك فجمع ا٤بوجودات أصناؼ من كاألرض السماكات عليو
 سيقت فقد فاٙبتها كأما ،كاألرض السماكات ُب3 قولو صلتها الٍب ا٤بوصولة ما ىو

 النضّب بِب خذالف كىي أرضية حادثة ُب ا٤بسلمْب على تعأب هللا ٗبنة للتذكّب
 ا٤بوصولة ما كىي هبم خاص موصوؿ ابسم األرض أىل ٱبص أف فيها فناسب
 ذلك تسبيح علم كمفصبلن  ٦بمبلن  الوجود أتمل منك  األرض. ُب صلتها الٍب الثانية
 كحده أنو كا٢باؿ مأ ﴾كىو﴿ كا١بماؿ ا١ببلؿ كأكصاؼ الكماؿ بنعوت كلو

 الوصوؿ كيعز مثل لو يوجد كال شيء يغلبو كال شيء كل يغلب الذم أم ﴾العزيز﴿
 كل ثبتيال ك  أمره يتم ال الصفة هبذه يكوف من كاف ك٤با، إليو ا٢باجة شتدكت إليو
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 ا٢بكم إتقاف كىي ا٢بكمة من ﴾ا٢بكيم﴿ قاؿ متقن ا٢بكم كاف إف إال يريده ما
 عليو إايلة احملكـو إليو يَبامى عما ا٤بنع3 كا٢بكم نقضو، ٲبكن ال دح إٔب كإهناؤه
 سعة ٕبسب الإ ا٢بكمة كتستوم ا٢بكم يتم كال ول نظران  منو ٲبتنع ما على كٞبلو
 ا٢بكمة من ٥بم يكن ٓب هللا يهبهم ما بقدر إال العلم من للخلق يكن ٓب ك٤با ،العلم

 إ٭با كاف هللا عند العلم إ٭با كاف ك٤با ،كما آتى لقماف ا٢بكمة  يورثهم ما مقدار إال
 كاعلم ،ىو إال حكيم ال الذم ا٢بكيم فهو هللا حكم ا٢بكم كإ٭با هللا حكمة ا٢بكمة

 ٗبا يتعلق السورة عليو اشتملت ٩با يناسبها ما إٔب ا٢بسُب الصفات إرجاع كجو أف
 كعلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب على ا٤بتألبْب كأحبلفهم ا٤بنافقْب أىل الكتاب أحواؿ يناسب

 ﴾ال إلو إال ىو﴿ صفة تنضوم القسم ىذا كإٔب كاألذل، كالكيد اب٢برب ا٤بسلمْب
 اإلشراؾ فإف الصفات بقية ُب كالنظر للتدبر التهيؤ ُب األصل ىي الصفة كىذه
 اإلسبلـ إبظهار تسَبكا الذين ىممن أىل الكتاب  كا٤بشركوف الضبلالت، أصل

 كشاقوا هللا كرسولو كأنكركا ا٥بدل مسالك إٔب الوصوؿ عن كصدكىم كأغركا أتباعهم
  كا١بزاء! البعث إنكار آاثره من الذم الغيب

 كأخرب "ىو"ب ابتدأ ٤با أنو كذاؾ عطف غّب من الشريفة األ٠باء عا تبإ سر علم كقد
 أتبعو ا٢بسُب األ٠باء معا٘ب ١بميع ا١بامع ا٤بصوف ا٤بفرد األعظم العلم ابالسم عنو

 معناه ٝبيع يؤدم منها شيء ال أبنو إعبلمان  عطف غّب من العلى األكصاؼ تلك
 ٯبمع ال أنو إٔب إشارة األ٠باء بعدىا ٝبع كلذلك اللغة أىل عند ا٤بتعارؼ اب٤بفهـو
 ُب هبا استأثر الٍب أكليائو عن كا٤بأخذكة كتبو ُب ا٤بنزلة األكصاؼ ٝبيع إال معناه
 كاآلخر كاألكؿ لآلخر الظاىرم ا٤بعُب ُب مضادان  ىهنا ذكر ٩با شيء كليس غيبو
 كل فؤلف ىكذا ترتيبها كأما العطف ترؾ بسبب ا٤بعُب ُب نقص ألجلو يظن حٌب
 أالح ٤با كموضع لبلزمو كمبْب قبلو الذم من خفي ٤با شارح مضى كما منها اسم
 ككَب ،ٛبامها ابتداؤىا كعانق ،كختامها افتتاحها على انعطف كقد ،مضمونو من أنو

 أنزلو من فسبحاف ،الرشاد سبيل إٔب اإلرشاد من الغاية كبلغ كزاد ،مقطعها مطلعها
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 معقل عن الَبمذم اإلماـ ركل .كالسداد الصواب إٔب كىاداين  للعباد، رٞبة برٞبتو
 ابهلل أعوذ3 مرات ثبلث يصبح حْب قاؿ من»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن يسار بن

 هللا ككَّل ا٢بشر سورة آخر من آايت ثبلث كقرأ الرجيم الشيطاف من العليم السميع
 مات اليـو ذلك ُب مات كإف ٲبسي، حٌب عليو يصلوف ملك ألف سبعْب بو

 .«ا٤بنزلة بتلك كاف ٲبسي حْب قا٥با كمن شهيدا،

 المنافقونسورة 

ُب ا٤بمتحنة عن اٚباذ عدكه  ىذكر سبحانو الذين انفقوا ُب سورة بِب النضّب كهن٤با 
، كحٌذر مشّبان إٔب بِب إسرائيل كليان، كذـ ُب الصف على ا٤بخالفة بْب القوؿ كالفعل

لوا التوراة ٍب ٓب ٰبملوىا، أتبع ٗبا ىو ٞبيًٌ من أصحاب اللهو كالتجارة الذين  ُب ا١بمعة
أكقع ُب الغرض كأبلغ ُب ا٤بقصود، كىو ذكر طائفة من بِب إسرائيل تلبست ُب 
الظاىر ابإلٲباف كأظهرت االنقياد كاإلذعاف، كتعرضت فأعرضت كتنصلت فيما 
كصلت، بل عاقتها األقدار فعميت البصائر كاألبصار! كقد ابلغ تعأب ُب ذمهم 

إذا جاءؾ ا٤بنافقوف قالوا ﴿ذـ ليكوف زاجران عن كل ما ظاىره نفاؽ فقاؿ أبقبح ال
أم اي أيها الرسوؿ ا٤ببشر بو ُب التوراة كاإل٪بيل إذا جاءؾ  ﴾نشهد إنك لرسوؿ هللا

العريقوف ُب كصف النفاؽ كافقوا ا٢بق بظاىر أحوا٥بم، كخالفوا بقلوهبم كأفعا٥بم! ك٤با  
يقْب كمواطأة القلوب لؤللسنة، صٌدؽ سبحانو كانت الشهادة اإلخبار عن علم ال

 ﴾كهللا يشهد إف ا٤بنافقْب لكاذبوف﴿ا٤بشهود بو ككذهبم ُب اإلقساـ ابلشهادة فقاؿ 
أم ُب إخبارىم عن أنفسهم أهنم يشهدكف ألف قلوهبم ال تطابق ألسنتهم فهم ال 

مٌب يعتقدكف ذلك، كًمن شرط قوؿ ا٢بق أف يتصل ظاىره ابطنو كسره بعبلنيتو، ك 
ٚبالف ذلك فهو كذب، كجيء بفعل يشهد ُب اإلخبار عن تكذيب هللا تعأب 
إايىم للمشاكلة حٌب يكوف إبطاؿ خربىم مساكاين إلخبارىم، ٍب أخرب تعأب أهنم 
اٚبذكا أٲباهنم كقاية تقيهم ا٤بكاره الدنيوية كاستَبكا هبا ليصونوا دماءىم كأموا٥بم، 
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 كانت ك٤بالعباده ليصلوا بو إٔب ٧بل رضوانو، فصدكا عن اإلسبلـ الذم شرعو هللا 
 كفركا ٍب آمنوا أبهنم ذلك﴿ بقولو عللو أبعظمها، فكيف القلب تعمي ا٤بعاصي

 تعأب هللا من إعبلـ ىذاقاؿ اإلماـ القرطيب3  ﴾يفقهوف ال فهم قلوهبم على فطبع
كقاؿ صاحب التحرير  .ابلقلب كفركا ٍب ابللساف أقركا أم كافر ا٤بنافق أبف

 اإلٲباف إظهار مع الكفر إبطاف فإف الرتيب للَباخي كٍب السببية الباء كمعُبكالتنوير3 
كقاؿ العبلمة  .أٲباهنم إظهار من فيهم أرسخ كفرىم كأف الصريح الكفر من أعظم

 ءااستهز  شياطينهم عند ابلكفر نطقوا ٍبا٤بؤمنْب  عند ابإلٲباف نطقوااأللوسي3 
ر من االغَبار هبياكلهم بوصف ظواىرىم كحذسبحانو أردؼ  ٍب. ابإلسبلـ
 ال شجر، ال شجر ،كحقائق ألباب كراءىا ليس كقوالبكبٌْب أهنم أشباح  كألسنتهم

 كترفيو ظواىرىم بصبلح اشتغلوا، سجاايىم ُب فضل كال فيهم خّب ال ٜبر، الك  حياة
كإذا رأيتهم ﴿ ابلكذب وقاحة كخلعوا لباس ا٢بياءكطنوا أنفسهم على الك  ،أنفسهم
 أشكاؿك  ضخمة ياكلأم أهنم ذككا ى ﴾أجسامهم كإف يقولوا تسمع لقو٥بم تعجبك
 كبلمهم كفصاحة إابنتهم ٢بسنفيصغوف إليهم الناس يستميلوف ذربة  كألسنة كسيمة

 اإلماـ قاؿ .ا٤بسلمْب على حا٥بم ٛبويو كتاب كالسنةلابٌدعائهم العمل اب تغريرىم مع
 قو٥بم فيكوف زائدة كليست ابلبلـ لتعدَّ  كٲبيٍلً  غً صٍ يي  معُب يسمع نضمٌ أبو حياف3 

كانظر بيت مدراسهم ككٕب حربىم كلمات دركس ك كىا ىي اليـو  .ا٤بسموع ىو
كبلمهم  كحبلكة ألسنتهم ذالقة صاّب آؿ الشيخ مبثوثة منشورة ٙبكيدينهم 

 أف عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر سيدان عن أٞبد اإلماـ ركل !منطقهم خبلبةك 
 «اللساف عليم منافق كل أمٍب على أخاؼ ما أخوؼ إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

ف  التلبيس الإ بذلك قصدكا ما افاإلٲبكييظهركف التوحيد ك  كالعصياف الكفر وفٱبي
ا١بهاد كخدعوا األمة بشعارات  فلسطْبُب  لشركائهم دكلةن  أقاموا !كالعدكاف كا٣بداع

الكثّب من  تستميلفيصل آؿ سعود  اللعْب كالتحرير كٓب تزؿ كلمات ا٥بالك
ُب ليلهم آؿ الشيخ كرىباهنم ٓب يزؿ أحبارىم ا٤بسلمْب! كُب جانب العقيدة كالدين 
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 البشّبالرسوؿ كالتقليل من شأف  العلي القديرهللا  شرع ىدـتهدين ُب كهنارىم ٦ب
 كفساد نفاقهم ُب بهواشي كقد  !كالتكفّبكالتبديع النذير كنشر عقائد التضليل 

كتماف ا٢بق  ُبأهنم  أك ﴾كأهنم خشب مسندة﴿ جوفها فسد الٍب اب٣بشب بواطنهم
 التدبر عن كالتعامي عن النظر كاالعتبار كاإلعراض كاالستبصار مالتفهٌ  ترؾك 

ا٤بتآكلة ا٤بعتمدة على غّبىا إذ  خشابكاالعتماد على الشركاء ٗبنزلة األ كاالفتكار
 إٔب يستندكفُب جانب عبلئقهم مع ا٤بسلمْب ك  !يستعينوف بشركائهم لينصركىم

أقصى  إٔب كالفزع كا١بنب النفوس كىلع الطبيعة رخوى  ُب انتهوا !دمائهم ٢بقن اإلٲباف
كىلع  خوؼ ُب ىم أم ﴾ٰبسبوف كل صيحة عليهم﴿ الغاايت كأعظم النهاايت

 ذلك يكوف أف خشوا صيحة ٠بعوا إذا !العداكة من للمسلمْب يضمركنو ما لسوء
 ينكشف أف من ا٣بوؼ كإنو النفاؽ إنو !هبم لئليقاع عليهم ا٤بسلمْب من غارة

صائب يَببصوف هبم ا٤ب للمسلمْب ألداءه  عداءه هنم أأأخرب سبحانو  ٍب !كيفتضح
 أيت ٓب "العدك"لفظ  أف كالعجيب ﴾فاحذرىم لعدكىم ا﴿ فقاؿ كا٤بعاطب ا٥بلكاتك 

 ساخرة فاضحة بصورة تشخصهم الٍب اآلية ىذه ُب سول كالبلـ ابأللف معرفان 
 ا٤باكر الكنود ا٢باقد ا١بباف ا٣باكم ا٤بمسوخ الصنف ىذا من ا٢بذر أخذ توجب
 العداكة صفة قصر أتكيد يفيد "العدك" ُب كالتعريف! الصف ُب ا٤بختبئ الكامن
 العدـ، منزلة عداكهتم جانب ُب غّبىم عداكة بتنزيل ٦بازم ادعائي قصر كىو عليهم

دارم العدك األعادم أعدل فإفٌ 
ي
 ا٤بعُب ىذا كعلى! الدكم الداء ضلوعو كٙبت ا٤ب

 لئبل ا٣ببلبة بظواىرىم االغَبار من ا٢بذر3 كا٤براد منهم، اب٢بذر األمر عليو رتب
. كهللا أعلم ا٤بكائد خشية نصائحهم يتقبلوا كال بسرىم إليهم ا٤بسلموف ٱبلص

...فإصبلحهم ىدـه كتثقيفهم فاحذرىم  فأعما٥بم دلت على أهنم ٍٞبري
...فلو قيس إبليس هبم كىو شيخهم...لكاف  عقيدهتم زيغه عمى... كمنطقهم ىجري

 .  يكوف أف ٢بظة كل ُب ٱبشوف مقنعْب أبدان  تصورىم كاآلية٥بم شرَّاف كىو لو شر 
 سبونوٰب كىاتف صوت كل من يتوجسوف انكشف، قد كسَبىم افتضح قد أمرىم



1252 
 

 اجملرـي  ا٤بستبد العدك ىم ﴾فاحذرىم العدك ىم عليهم صيحة كل ٰبسبوف﴿ يطلبهم
 كمن...األنذاؿٍ  ييدارىل كال اللئاـ ييكـر كال...كأنذاؿ لئاـ...تتعلقمي  سبئية كٝبوعهم
 هللا من الدعاء كىذا ﴾هللا قاتلهم﴿ كاحملاؿٍ  غدا فيما كطامع...خباؿٍ  ُب فذا يداريهم

 هللا كقوؿ بذلك، عليهم يدعوا أف للمؤمنْب تعليم كىو عليهم، اللعنة نزكؿ يفيد
 ٍب توجهوا، كأٗب صرفوا حيثما مقاتلهم فاهلل عليو، معقب كال لو راد ال انفذ قضاء
متذللْب مستشفعْب  ا٣بلق أشرؼ إٔب اجمليء إٔب غّبىم أرشدىم إذا أنو تعأب أخرب

جاؤكا ٦بيء ا٤بستنكف ا٤بستكرب ككقفوا موقف كال مستهزئْب مرائْب  غّب مستغفرين
 هماهنماكك  اننيةابأل كاحتجاهبم الوٮبية القوة كاستيبلء الشيطنة غلبةلا٤بستهزئ ا٤برائي 

عن  إابءىم عليهم سبحانو نعى ك٤با !كاألخبلؽ البهيميةُب ظلمة الشهوات ا٢بيوانية 
 سوء من سبحانو علم ٤با ٥بم االستغفار فائدة عدـ إٔب أشاراإلتياف خاضعْب 

كاالستهزاء  الكفر ُب كرسوخهم جبلتهم كغلظة طباعهم كثافةك  استعدادىم
 كسوء مكرىم عن! ٍب أعرب ا٢بق ان كمكابرةحيكم هللا تعأب ٛبرد عن كخركجهم
 الكيد كىو كفرىم من آخر لوف كصف إٔب إعراضهم كصف من انتقاالن  طواايىم

 حٌبعليهم  تنفقوا ال3 قائلْبالرسوؿ األمْب!  أتباع على ا٤بنافذ إغبلؽك  للدين
أم عدـ فهم األمور ا٣بفية  بنفي الفقاىة عنهم عليهم الرد ُب عرب كقد ينفضوا!

األسباب يعرفوف إال ألهنم ال  ﴾يفقهوف ال ا٤بنافقْب كلكن﴿ سبحانو بقولو يوعل كدؿٌ 
لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة  يقولوف﴿ بقولو كغركرىم كجهلهم ٞباقتهم بٌْب  ٍبالظاىرية! 

 ﴾ليخرجن األعز منها األذؿ كهلل العزة كلرسولو كللمؤمنْب كلكن ا٤بنافقْب ال يعلموف
، ال يناُب ذلك خصوص سبب النزكؿك صادؽ على بِب إسرائيل  اآليةمضموف ك 

ك١بملة األكصاؼ ا٤بذكورة ُب اآلية أضداد يرد بياف القرآف فيها ٕبسب تقابلها 
كمن لطيف أمداح  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُب اآلية من الداللة على عظيم رتبتو ك و، كٯبرم معها إفهام

كمن غاب عنو الفهم نيفي عنو العلم ككيصف القرآف لو كشرؼ ا٤بؤمنْب ما فيها، 
 ىريرة أيب عنركل الشيخاف ٠بعو ابلصمم كعينو ابلعمى كنيسب إٔب البهيمية. 
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 ا٢بية أترز كما ا٤بدينة إٔب ليأرز اإلٲباف إف»3 قاؿ V هللا رسوؿ أف عنو هللا رضي
ىو قلت3 . كقت دكف كقت عن خرب ىو إ٭با ىذاقاؿ ابن ا٤بلقن3  «جحرىا إٔب

صلى هللا عليو شأنو ا٤بعظم  النيب زايرةقصد ا٤بسلموف يى خرب عن األزمنة اإلسبلمية 
إٔب  الكتابأىل  فلما رجع الكراـ أصحابو كآاثر كآاثره ٗبشاىده كالتربؾ كآلو كسلم

 منو خرجت الذم ىو3 ا٢بية ركجح. ٱبفى ال ما على األحواؿ تغّبت ا٤بدينة
 كاجتمع انضمت إذا أرزان  أترز جحرىا إٔب ا٢بية أرزت3 قاؿإليو، ي أترز فلذلك
 إليهاٍب ٤با دخلها أىل الكتاب  ا٤بدينة من خرج إ٭با كاإلٲباف ،فيو بعض إٔب بعضها
 ليشمل كحواليها كجوانبها ا٤بدينة ا٤براد القارم ُب ا٤برقاة3 قاؿ العبلمة علييرجع. 

الَبمذم عن  اىػ. كيؤيده ما ركاه .أعلم كهللا أظهر كىذا ا٢بجاز ركاية فيوافق مكة
إف الدين ليأرز إٔب ا٢بجاز كما أترز »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعمرك بن عوؼ أف رسوؿ هللا 

3  «ا٢بية إٔب جحرىا، كليعقلن الدين من ا٢بجاز معقل األركية من رأس ا١ببل كاألىٍرزي
أف تدخل ا٢بية جحرىا على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعد، 

٩با  كاأليركيٌة3 األنثى من الوعوؿ، كخصها ابلذًكر ألهنا أقدر من الذىكىر على التمكن
 ُبأف الدين  كا٤بعُب ،جدين مكة كا٤بدينةتوعر من ا١ببل، كا٤براد من ا٢بجاز3 ا٤بس

ٱبرج  اإلسبلـ أىل ببلد على أىل الكتاب كاستيبلء الفًب ظهور عند الزماف آخر
يو كاألركية ُب شناخيب فيكوف عزيزان قواين فمنو  بدأ كماٍب يعود إليو  موطنو  من

إف »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصما ركاه اإلماـ مسلم عن ابن عمر عن النيب  ، على ٫بوا١بباؿ
اإلسبلـ بدأ غريبان كسيعود غريبان كما بدأ، كىو أيرز بْب ا٤بسجدين كما أترز ا٢بية 

 النيب بعثة قبل كانت األرض أف اعلمقاؿ صاحب فيض القدير3  «ُب جحرىا
 كأىل ا٤ببلئكة عند موجودة األرض عن غائبة اإلٲباف كأنوار مطبقة مظلمة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ٗبكة اإلٲباف مشس بظهوره طلعت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو هللا أرسل فلما ابلغيب اإلٲباف
 ٕبكم لكن فشيئان  شيئان  يظهر الدين يزؿ فلم بو ابإلٲباف نوره من لبً قى  نمى  بو فاستنار
 يظهر مرة كذلك يزؿ فلم بعض على بعضو مَباكم سحاب ُب طلع ألنو الضعف
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 ظهر حٌب ٗبكة ا٤بستضعفوف كبقي أصحابو من ىاجر من ىاجر حٌب ٱبفى كمرة
 النور كاتصل مكة فتح حٌب شيء بعد شيئان  األقطار كافتتح اب٤بدينة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا٤بصطفى

 خلفائو عند نوره بوجود األرض غمر حٌب ظاىران  الفتح كبقي توُب حٌب كانفتح
 ا٣بلق عن بقبضو النور ىو الذم اإلٲباف ضعف فلما بعده من بو كالقائمْب
أخرج اإلماـ ا٢باكم عن . اىػ. هللا كعيد أيٌب حٌب الليل سلطاف ظهر ٤بخالفتهم

ليعودف األمر كما بدأ ليعودف كل إٲباف »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجابر بن عبد هللا أف رسوؿ هللا 
فيكوف معُب ن الدجاؿ على زمل بعضهم األحاديث كٞبى  «ا٤بدينة كما بدأ منهاإٔب 

إذ تكوف حصنان للمؤمنْب من رعب الدجاؿ على التعكيس  إٔب ا٤بدينة رجوع اإلٲباف
ٞبل  ألىكٔبكاُب ىذا الزماف  خبلفان ألىل الكتابكال يدخل مكة  ألنو ال يدخلها

أكٌب جوامع الكلم كاختيصر لو الكبلـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لكونوالزمنْب بل على كً  األحاديث
 قهره من ٙبقق ٤با أحد على ٚبفى ال هللا عزة على الدالئل كانت ك٤با...اختصاران 
 ما سبحانو كأبنو ا٥ببلؾ أبنواع أعدائهم إبىبلؾ كأتباعهم الرسل نصر كمن للملوؾ،

 ابلعلم اآليةسبحانو  ختم فيو، صدقهم إال شيئان  الرسل قالت كال ًب إال شيئان  قاؿ
 الفقو نفي من أبلغ العلم كنفي ﴾يعلموف ال ا٤بنافقْب كلكن﴿ فقاؿ الفقو من األعم
 عن كتعأب سبحانو حكاه الذم ىذا كاف ك٤با. لو أدعى ىو ٤با أبلغ ىو ما فأكتر

 بو يتفوَّه أف عن فضبلن  لو قائلو تصو ر ًمن العجب غاية يعجب ٕبيث ا٤بنافقْب
 ُب العلة كأف البصّبة، طمس لو ا٤بوجبة العلة أف على نبَّو يعتقده، أبف فكيف
 سورةال استهلت كقد...كزينتها الدنيا على القلب ٔبميع اإلقباؿ البصّبة طمس
 ذيلت ٍب استهزائهم كبياف كذهبم كإظهار دخائلهم ككشف أحوا٥بم بفضح

 ال آمنوا الذين أيها اي﴿ كاألكالد األمواؿ ملهاة من كالتحذير قتا٥بم على ابلتحريض
 ﴾ا٣باسركف ىم فأكلئك ذلك يفعل كمن هللا ذكر عن أكالدكم كال أموالكم تلهكم
 اإلسبلـ سناـ ذركة ألنو ا١بهاد قدسية على للتنبيو هللا بذكر ىمجهاد عن كالتعبّب

 سناـ ذركة»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف جبل بن معاذ عن أٞبد مسند ُب جاء كما



1255 
 

 قاؿ3 العبدم ا٤بثُب كركل ا٢باكم كالبيهقي عن أيب «هللا سبيل ُب ا١بهاد اإلسبلـ
 فاشَبط اإلسبلـ على ألابيعو V هللا رسوؿ أتيت3 يقوؿ ا٣بىصاصية ابن ٠بعت

 كتصـو ا٣بمس، كتصلي كرسولو، عبده دمحما كأف هللا إال إلو ال أف تشهد»3 علي
 رسوؿ اي3 قلت3 قاؿ «هللا سبيل ُب ك٘باىد البيت، كٙبج الزكاة، كتؤدم رمضاف،

 أىلي رسل ىن ذكد عشر إال ٕب فما الزكاة أما أطيقهما، فبل اثنتاف أما هللا
 إذا فأخاؼ هللا من بغضب ابء فقد كٔب من أنو فيزعموف ا١بهاد كأما كٞبولتهن،

 ٍب حركها ٍب يده هللا رسوؿ فقبض3 قاؿ نفسي، كجشعت كرىت قتاؿ حضر٘ب
 أابيعك هللا رسوؿ اي3 قلت ٍب3 قاؿ «ا١بنة؟ تدخل فبم جهاد كال صدقة ال»3 قاؿ

كىو  افظ من كساكس ا١بنة كالناسهللا تعأب ىو ا٢ب كذكري  .كلهن عليهن فبايعِب
ا٤بوجب للثواب  الزمو ٤بن للفتح ا٤بقرب كاآلخرة الدنيا ُب هللا عذاب من ا٤بنجي

أعظم اجملاىدين أجران3 أكثرىم هلل »3 األطهرجاء ُب ا٣برب كما ا٤بقيم كاألجر العظيم  
صلى هللا  هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عباس ابن عنكركل الطربا٘ب  «تبارؾ كتعأب ذكران 

كركل أبو نعيم ُب  «كفتراؤ  إنكم ا٤بنافقوف يقوؿ ذكران  هللا اذكركا»3 عليو كآلو كسلم
 يقاتل كالذم الغافلْب ُب هللا ذاكر»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف3 عمر ابن عنا٢بلية 

 .«الفارين عن

 بهم لنغرينك

 ال ٍب هبم لنغرينك ا٤بدينة ُب كا٤برجفوف مرض قلوهبم ُب كالذين ا٤بنافقوف ينتو ٓب لئن﴿
 قائمة صفات ىي اآلية ُب الواردة الثبلثة األكصاؼ ىذه ﴾قليبل إال فيها ٯباكركنك

هبم نبيو  يغرم أبف هللا تواعدىم قدك  ا٤بختلطة أحوا٥بم على للتنبيو إسرائيل ببِب
لنعلمنك هبم 3 قاؿ بعضهمك  .هبم كلنحرشنك لنولعنكقاؿ قتادة3  "لنغرينك هبم"

 اآلية ُب هبم  أغراه  قد3 يزيد بن دمحملهم. كقاؿ لنحملنك على قتكلنسلطنك عليهم ك 
 كقتلوا أخذكا ثقفوا أينما" كجل عز قولو كىو هبا الكبلـ اتصاؿ مع ىذه تلي الٍب
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 مقيمْب كانوا إذا حكمهم ىذا أم كأخذىم األمر بقتلهم معُب فيو فهذا "تقتيبل
صلى هللا عليو  النيب عن ا٢بديث كُبقاؿ اإلماـ القرطيب3 . كاإلرجاؼ النفاؽ على

قاؿ  ،سواء كاآلية األمر معُب فيو فهذا «كا٢بـر ا٢بل ُب يقتلن ٟبس»3 كآلو كسلم
 حديث من مسلم اإلماـ ركلك . انتهى. اآلية ُب قيل ما أحسن من كىذا3 النحاس

 فمن ثور إٔب عّب بْب ما حـر ا٤بدينة»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف عنو هللا رضي علي
 هللا يقبل ال أٝبعْب كالناس كا٤ببلئكة هللا لعنة فعليو ٧بداثن  آكل أك حداثن  فيها أحدث

 كمن أدانىم، هبا يسعى كاحدة ا٤بسلمْب كذمة عدالن، كال صرفان  القيامة يـو منو
 أٝبعْب كالناس كا٤ببلئكة هللا لعنة فعليو مواليو غّب إٔب ىانتمى  أك أبيو غّب إٔب عىادٌ 
 رسوؿ من ٢بقتهم الٍب اللعنة فكانت «عدالن  كال صرفان  القيامة يـو منو هللا يقبل ال
ألمر رسولو ا٤بعظم  كإنفاذان  تعأب هللا لوعد إ٪بازان  كأيخرًجواقػيٌتلوا  أف ٢بدثهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

كما ينتظركف ...ٍب عادكا ُب ا٤برة الثانية إليها ٩بكنْب مستخلفْب كانوا أف بعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 أبداة إخراجهم إٔب سبحانو أشار كقدإال مثل أايـ آابئهم الذين أجلوا من دايرىم 

 إذ غّبه من أذاىم ُب رتبة أعظم ا١ببلء ألف ﴾قليبل إال فيها ٯباكركنك ال ٍب﴿ الَباخي
 لطيفة فيو كاالستثناءقاؿ اإلماـ الفخر3 ! ا٥بواف أعظم من األكطاف من اإلخراج

 على كينفيهم ا٤بدينة من أعداءه ٱبرج أنو السبلـ عليو النيب كعد تعأب هللا أف كىي
 ا٤بدينة ألخلى النيب كاسطة غّب من هللا إبرادة النفي كاف كلو لشوكتو إظهاران  يده

 ال النيب يد على يكوف أف هللا أراد ٤با كلكن فيكوف كن بقولو آف ألطف ُب عنهم
 يتهيئوا أف كىو "قليبل إال فيها ٯباكركنك ال ٍب" فقاؿ لطف كإف بزماف إال ذلك يقع

 بنفيهم أمر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألنو ينفوف أهنم الكبلـ معُب كاف ٤بٌاك . اىػ. للخركج كيتأىبوا
 أينما ملعونْب﴿ فقاؿ الشتم على نصبو أك نفيهم ُب حا٥بم بْب كقتلهم، كإبعادىم

 يكونوف فيو ٯباكركنك الذم القليل ذلك ُب أنو كا٤بعُب ﴾تقتيبل كقتلوا أخذكا ثقفوا
 إال ٯباكركنك ال أم كالتشريد، القتل عن ينفكوف ال خرجوا كإذا مطركدين ملعونْب

 كيؤخذكف، يطلبوف يكونوف أينما بل ملجأ ٯبدكف كال ملعونْب كينتفوف ملعونْب،
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رج كالكّب ا٤بدينة إف أال»3 مسلم اإلماـ عند ا٢بديث كُب  تقـو ال ا٣ببيث، ٚبي
ا٣ببيث  كاف ٤بٌاك  «ا٢بديد خبث الكّب ينفي كما شرارىا ا٤بدينة تنفي حٌب الساعة
 ككاجدىم كجدكا أم ﴾ثقفوا أينما﴿ فقاؿ ذلك غّب على أهنم بْبَّ  ؾ،ييَب  قد ا٤بنفي
 ٥بم الواجد ذلك أخذىم أم ﴾أخذكا﴿ كقولو كأصنع، كأكيس كأفطن منهم أحذؽ

 فقاؿ ٥بم كإرىاابن  فيهم بغضان  اب٤بصدر أكده ٍب فيو، كبولغ قتلهم أيكثر أم ﴾كقتلوا﴿
 موضع ُب ابإلقامة مؤكدان  فقاؿ أعدائو ُب عادتو تلك أف تعأب بْبَّ  ٍب ﴾تقتيبل﴿

 االشتباؾ من ٥بم ما مع مثلو يعهدكا ٓب لكوهنم ذلك استبعاد من ٥بم ًلما ا٤بصدر
 ﴾تبديبل هللا لسنة ٘بد كلن قبل من خلوا الذم ُب هللا سنة﴿ فقاؿ ا٤بسلمة ابلقبائل

 عليهما كدمحم كعيسى األنبياء ينافقوف كانوا الذين ُب األعظم ا٤بلك هللا سنَّ  أم
 أايمهم مضت كقد هبم، ظفر حيثما كالقتل كاألخذ ا١ببلء عليهم ٯبرم أف السبلـ

األمر ابلصبلة  عقب  اآلايت  ىذه كموقع! كأعمارىم كقائعهم كانقضت كأخبارىم
 ُب مناسبة يقتضي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكا٢ببيب ا١بليل ا٤بكـر  ا٤بؤيد ا٤بعظمكالسبلـ على النيب 

 كابن الديلميركل مزيد فضلو كفخامة شأنو كجبللة مقداره...ك  إٔب داعية النظم
 لو ككانت عنو هللا رضي األشعرم غنم بن الرٞبن عبد عن عساكر كابن منده

 ا٤بدينة أىل من انس كمعو ا٤بسجد ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عند جلوسان  كنا3 قاؿ صحبة
3 قاؿ ٍب ملك عليَّ  سلَّمى »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ سحاب فإذا النفاؽ أىل من كىم

 ليس أنو أبشرؾ كإ٘ب ٕب، أذف أكاف  ىذا  كاف  حٌب  لقائك  ُب  ريب أستاذف أزؿ ٓب
 .«منك هللا على أكـر أحد

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اهلل 

 مع المتقين

 صطفى األعظمكالٍب سار عليها ا٤ب هباتعأب ىذه خطة ا٢بركة ا١بهادية الٍب أمر هللا 
 كفار مكة ٍب قاتل أىل الكتابفجاىدى  يقاتل من يليو كٯباكره مرحلة فمرحلة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 .  - ىنا الكفار من كا٤بقصودٍب كاف انسياح ا١بيوش اإلسبلمية ُب ببلد فارس كالرـك
قاتلوا ﴿كىو متصل بقولو  النظم من كذلك ظاىر الذين أكتوا الكتاب -أعلم كهللا 

 الذين ال يؤمنوف ابهلل كال ابليـو اآلخر كال ٰبرموف ما حـر هللا كرسولو كال يدينوف
 كا٤بنافقْب الكفار جاىد النيب أيها اي﴿كبقولو  ﴾دين ا٢بق من الذين أكتوا الكتاب

فضح مقا٥بم إٔب انتقل ك  ﴾فقاتلوا أئمة الكفر﴿قولو كما قبلو من  ﴾عليهم كاغلظ
كما تولد على ذلك  ﴾كقالت اليهود عزير ابن هللا كقالت النصارل ا٤بسيح ابن هللا﴿

 إٔب بعضهم نظر سورة أنزلت ما كإذا﴿حٌب انتهى إٔب قولو  من ذكر ٨بتلف أحوا٥بم
 كىو ﴾يفقهوف ال قـو أبهنم قلوهبم هللا صرؼ انصرفوا ٍب أحد من يراكم ىل بعض

قاؿ  ﴾فمنهم من يقوؿ أيكم زادتو ىذه إٲباان سورة أنزلت ما كإذا﴿ ٝبلة على عطف
 بياف بعض" إٔب بعضهم نظر سورة أنزلت ما كإذا"ُب شرح قولو  اإلماـ أبو السعود

 كىم ٤بقاالهتم بياف األكؿ أف كما الوحي تبليغ ٧بفل ُب كىم نزك٥با عند ألحوا٥بم
 أهنم ظانْب التلبيس ٖبمار تقنعواقاؿ اإلماـ القشّبم ُب تفسّبه3 . ك عنو غائبوف
 أطلع النكرة برقم ك٠بهم ككمافضحهم  أف إال أىب كا٢بق بتكلفهم سر ُب يبقوف
 اىػ. .أكصافهم من عليو ىم ما على فعرفوىم أحوا٥بم على ا٤بوحدين أسرار

٥بم ا٤بسلموف كيقفوا يفطن  أف يركعهم كإ٭با سبلح ا٤بسلمْب ركعهمي ال فكا٤بنافقو 
من الكفر ابهلل كإشراؾ اآل٥بة  كفستسر  يى  الٍب سرائرىم على كايظهر على حقيقتهم ك 

 كاالستهزاء الطعن نظرأم  بعض" إٔب بعضهم نظر"كقولو . بو ُب حكمو كعبادتو
 فلوعليو  كإقبا٥بم إليو رجوعهم كقت كذلك اإلٲباف عن انصرفواٍب  ابلوحي كاالزدراء

 فيو كيرتبكوف الكفر على يصمموف إذ فهم ذلك مظنة الوقت ذلك لكاف اىتدكا
كما ُب  كاالىتداء الصحيح النظر مظنة كانت الٍب ا٢باؿ تلك عن انصرفوا كأهنم
بنورىم كتركهم مثلهم كمثل الذم استوقد انرا فلما أضاءت ما حولو ذىب هللا "قولو 

 كىي كخشونة شدةكمعُب قولو "كليجدكا فيكم غلظة" أم  ف"ُب ظلمات ال يبصرك 
 ذلك من كا٤بقصد ا٤ببلينةا٤بصانعة ك كعدـ كا٤بباينة  الضارة للمعاملة ىنا مستعارة
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إف اب٤بسلمْب... االستهزاء ابلدين كاإلضرار عاقبة ٱبشوا حٌب مقلوهب ُب الرعب إلقاء
قتاؿ من يلي ا٤بسلمْب من الكفار يهوؿ ا٤بهزكمْب ركحيان كيتعاظمهم ألف تكاليفو 

صلى هللا عليو كآلو شاقة عسّبة، كإف الزماف قد استدار كهيئتو يـو بعث هللا دمحمان 
صلى هللا عليو كآلو قاتل فليخرج الناس من جاىليتهم إٔب سلطاف هللا كحده،  كسلم
كا٤بناىج كاألحزاب قبل أف األدايف  إخوة القردة كا٣بنازير الذين يقتسموف كسلم

كاألمة اليـو تواجو ىجومان منظمان لئيمان ماكران خبيثان يقوؿ ٥با3  .كالرـك يقاتل فارس
كىو ٰبرس األنظمة الدكلية كيدير عمليات القتل  !ارس اإلٲباف كاإلسبلـأان ح

لقد كضع هللا تعأب قاعدة ُب علم  قالت ريب هللا! كاإلابدة لشعوب أبسرىا جملرد أهنا
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبوف كعلى ﴿القلوب كُب علم ا٢بركب 
فإما تثقفنهم ُب ا٢برب فشرد هبم من ﴿كقاؿ سبحانو  ﴾هللا فتوكلوا إف كنتم مؤمنْب

كراءىم من  أم فافعل هبم من النقمة ما يكوف تشريدان لشركائهم كمىن ﴾خلفهم
م اعتباران هبم الكفرة بقتلهم شٌر قتلة كالنكاية فيهم حٌب ال ٯبسر عليك أحد بعدى

  كاتعاظان ٕبا٥بم.

يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فال 
 يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

كتبل على ا٤بشركْب  ابألذاف هنع هللا يضر علي كاندل بكر هنع هللا يضر أبو فيو حج الذم العاـ كىو
 العاـ من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حجٍب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ىجرة من مضْب سنْب لتسع كذلكبراءة 
ك٤با خافوا انقطاع ا٤بّبة كما كانوا ٯبلبونو  ،بعدىا كال قبلها ٰبج ٓب الوداع حجة ا٤بقبل

من األرزاؽ كا٤بكاسب أعقبو بقولو "كإف خفتم عيلة فسوؼ يغنيكم هللا من فضلو 
 بل ا٤بوعودإف شاء إف هللا عليم حكيم" كقيده اب٤بشيئة لئبل يتعلق القلب بتحقق 

 اآلفات ٝبيع كدفع ا٤بهمات ٝبيع نيل َب ليوإ كيتضرع بو كعد من بكـر يتعلق
 حوؿ ٰبوموا أف من يشّب إٔب منع أىل الكتابا١بليل نظم سياؽ الك ...كالبليات
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 كأما غّبىم فبالتبعألهنم أئمة الشرؾ كالكفر  ابتداء كيوجب قتا٥بم ا٢براـ ا٤بسجد
 فكاف الدين ُب يسَبشدكهنم  أبىل الكتاب يلوذكفكانوا  كفار قريشكمعلوـه أف  

 ٍب ضللوا األمة كفرقوىا فرقان  كسحرىم زخرفهم أنواع كيلٌقنوهنمييضللوهنم  أىل الكتاب
 ا٢بق  ردؼأ  كا٤بشاركة ا٤بناسبة ك٥بذهكاحتلوا قبلتها  كحكومات دكيبلت ٍب كطوائف

قاتلوا الذين ال يؤمنوف ابهلل كال ﴿قتا٥بم فقاؿ عز كجل  إٯباببتخصيصهم ابلذًكر ك 
كال يدينوف دين ا٢بق من الذين أكتوا  ابليـو اآلخر كال ٰبرموف ما حـر هللا كرسولو

 اليهود ُب اآلية نزلت كقد ﴾الكتاب حٌب يعطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف
كخص ا٤بؤب سبحانو قتا٥بم لكوهنم عا٤بْب اب٤بيثاؽ الذم أخذه ا٤بؤب  كالنصارل،

ليهم ا٢بجة عليهم، فلما أشركوا ابهلل تعأب كٓب يرعوا حرمة بيتو ا٢براـ أتكدت ع
أخرجوا » 3قاؿ أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بو تكلم كبلـ آخرككاف  !كعظمت منهم ا١برٲبة

على ٫بو  - كهللا كرسولو أعلم -أراد اليهود كالنصارل  «ا٤بشركْب من جزيرة العرب
 كذلك «أخرجوا اليهود كالنصارل من جزيرة العرب»مسند البزار3 ما جاء ُب 

. األكٔب بطريق حولو ٰبوموا أف من كمنعهم ا٢براـ ا٤بسجد من إخراجهم يقتضي
كمن الناس من يقوؿ ﴿كقولو تعأب   ﴾الذين ال يؤمنوف ابهلل كال ابليـو اآلخر﴿كقولو 

 كٝبلة "ٱبادعوف" ﴾آمنا ابهلل كابليـو اآلخر كماىم ٗبؤمنْب، ٱبادعوف هللا كالذين آمنوا
 قو٥بم ألف ﴾اآلخر كابليـو ابهلل آمنا يقوؿ من الناس كمن﴿ ٝبلة من اشتماؿ بدؿ
 أحد يقصد ال3 سره قدس ا٤باتريدم اإلماـ قاؿ! ا٤بخادعة على يشتمل ذلك

 كجل عز هللا فأضاؼ هللا كأكلياء ا٤بؤمنْب ٨بادعة يقصدكف كانوا لكنهم هللا ٨بادعة
 هللا تنصركا إف" كقولو كىو هللا عند منزلتهم كارتفاع قدرىم لعظم نفسو إٔب ذلك

 ينصركم، هللا أكلياء تنصركا إف3 قاؿ كأنو كلكن ينصر أف ٰبتاج ال كهللا "ينصركم
 ذلك إضافة كلكن يبايع ال كهللا "هللا يبايعوف إ٭با يبايعونك الذين إف" كقولو كىو
 أضاؼ األكؿ فكذلك تعأب هللا عند منزلتو كعلو نبيو قدر لعظم نفسو إٔب

 فعل ىو كا٤بخادعة، لديو كقدرىم هللا عند منزلتهم لعلو نفسو إٔب أكلياءه ٨بادعتهم
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 .اىػ .أعلم كهللا ا٤بفاعلة ذكر ا٤بعُب لذلك ا٤بؤمنْب ٕبضور ىؤالء ٣بداع اثنْب
 ال إذ مذمومة شنيعة حالة شأهنم ُب ستساؽ عنهم ا٤بتحدث أبف مؤذف كالكبلـ

 ٗبوصوفها يصرح أف ا٤بتكلم يستحي ٕبيث الشناعة من حا٥بم ألف إال ذكرىم ييسَب
 نيًعيى  آايت شأهنم ُب فوردت كبّب، أمر كمذمتو النفاؽ شأف ٙبقّب من ذلك كُب

 ذلك كأردؼ كجهالتهم أحبلمهم كسفو عواقبهم كسوء كمكرىم خبثهم فيها عليهم
 نفوسهم فإف بذلك أحرايء كىم الصور أشنع ُب حا٥بم كٛبثيل كاستهزاء بشتم كلو

 السلوؾ كسوء كالبلىو الرأم كأفن كا١بنب كالكذب ا٤بخادعة من كثّبة مذاـ ٘بمع
كُب ا٢بديث  .الفضيلة كاضمحبلؿ األصحاب كعداكة كا٣بيانة كالغدر الثقة كزكاؿ

اإلٲباف أف تؤمن »قاؿ3  اي رسوؿ هللا فحدثِب ما اإلٲباف؟عند اإلماـ أٞبد3 قاؿ3 
ككانوا قد ألصقوا ابليـو اآلخر ٚبٌيبلت فاسدة كتوٮبات   «ابهلل كاليـو اآلخر...

ال يؤمنوف  كىم ﴾لن ٛبسنا النار إال أايمان معدكدة﴿كاسدة تناُب حقيقة ا١بزاء كقو٥بم 
ابهلل كال ابليـو اآلخر كال ٰبٌرموف شيئان ٩با حـر هللا كرسولو ألهنم ال دين كال شريعة 

أكتوا ﴿٥بم، فليس عندىم حبلؿ كحراـ كال يدينوف دين اإلسبلـ، كفائدة ذكر 
تشنيع حا٥بم كتبيْب حقيقتهم كفضح أمرىم ككشف كاقعهم كالتنديد  ﴾الكتاب

كٓب يدينوا دين ا٢بق الذم جاءت بو الكتب اإل٥بية كإ٭با عليهم أبهنم أكتوا الكتاب 
التبعوا دانوا ٗبا حرٌفوا منها كما أنكركا منها كما ألصقوا هبا، كلو دانوا دين ا٢بق 

حٌب يعطوا ا١بزية عن يد كىم ﴿...كا٤براد من قولو اإلسبلـ ا٤بنزؿ من ا٢بكيم العبلـ
منهم على الصغار كالذؿ أبف  تعٌقبهم خارج جزيرة العرب كأخذ ا١بزية ﴾صاغركف

ييتلتلوا تلتلة كييضربوا كيزخ ُب قفاىم كيؤخذ بتلبيبهم، أٌما داخل جزيرة العرب فليس 
من يهود خيرب جزية  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، كٓب أيخذ كهللا أعلم ٥بم سول القتل كالسيب كالتشريد

كصى ُب كجعو الذم كإ٭با صا٢بهم على أف يكونوا عماالن ُب األرض ابلشطر، ٍب أ
توُب فيو إبخراجهم من جزيرة العرب...كُب اآلية أمر صريح بقتاؿ أئمة الكفر 

 ٗبا ككصفهم بقتا٥بم تعأب مرأ ك٤باالعرب، لشرؾ كقادة النفاؽ ُب جزيرة كصناديد ا
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 ا٤بوجبة لقتا٥بم ا٤ببيحة أقوا٥بم بعض عليو عطف ذلك، على الباعث السبب ىو
اليهود عزير ابن هللا كقالت النصارل ا٤بسيح ابن هللا ذلك كقالت ﴿ فقاؿ لنكا٥بم

إشراؾ ك  ﴾قو٥بم أبفواىهم يضاىئوف قوؿ الذين كفركا من قبل قاتلهم هللا أٗب يؤفكوف
 فإف اليهود كالنصارل األساس الذم قاـ عليو شرؾ ا٢بكم عزير كا٤بسيح ابلعبادة ىو

كلذلك  فيهم كاالٙباد اب٢بلوؿ تعأب هللا كاصفْب ة األنبياءعباددعوا الناس إٔب 
 قبور اٚبذكا كالنصارل، اليهود على هللا لعنة» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاستحقوا اللعنة أال ترل إٔب قولو 

كىذه ، التقليدات كأغبلؿ التقييدات بسبلسل ٙبتجب كالفافهم  «مساجد أنبيائهم
بِب إسرائيل، كالسورة  ، إذ تفضح منافقيآايهتا مداركعليها  سورةال ٧بور ىياآلية 

تكشف عن نواايىم كتربزىم على حقيقتهم كٚبلع عنهم رداء ا٤بداكرة كٛبزؽ ثوب 
النفاؽ. كقد أكرد تعأب مقالتهم الشنعاء عقب األمر بتطهّب ا٤بسجد ا٢براـ كىي 

إلزاـ اآلية يل عن دين هللا الصحيح، كُب تبْب األسباب التارٱبية ُب ا٫براؼ بِب إسرائ
 ،ح كبلمهمالقوؿ، كسٌد ابب تنٌصلهم منو إذ ىو إقرارىم أبفواىهم كصري ٥بم هبذا
 مع كذبوا كال أنكركا فما إليهم كصل البياف أف3 فيهم القوؿ ىذا أف على كالدليل
ُب الوقت  مقتا٥ب كسياؽ اآلايت كلو ٙبضيض كأتليب على !التكذيب على هتالكهم

الذم يعتلج ُب نفوس ا٤بسلمْب التحرج كالَبدد كالتخوؼ ُب اٚباذ ىذه ا٣بطوة 
ا٢با٠بة بسبب عوامل اإلضبلؿ كا٣بداع! فالنص ُب كتاب هللا يزيل الشبهات 

 ،ابإلسبلـ تظاىركا الذينا٤بستهزئْب  كا٤بعوقات الٍب ٙبيك ُب نفوس ا٤بسلمْب ٘باه
كعباد  بلن اٚبذكا ماؿ هللا ديكىالن كدين هللا دىخى ، اإلظبلـ متكاثفة كعنادان  كفران  كقلوهبم
ساليب ٨بتلفة كأ أبشكاؿ أموا٥بمٍب أخذكا  وىالن، كتداعوا عليهم من كل أفقهللا خى 

لشركائهم! كالقرآف يعيد إٔب األذىاف ٙبريف عقيدة أىل  بوف مودةكقدموىا عر 
، ليلبسوا ا٢بق ابلباطل الوثنيةكاحملافل الركمانية كاليواننية ا٢بلولية الكتاب ُب اجملامع 

كيصرفوا الناس إٔب شرؾ العبادة منازعة هلل ُب سلطانو كاستعبادان لعباده ٛبامان كما ىو 
كا٤بفاعلة  ﴾يضاىئوف قوؿ الذين كفركا من قبل قاتلهم هللا أٗب يؤفكوف﴿حا٥بم اليـو 
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ل ُب التعجب من عمل للمبالغة ُب الدعاء كىو مرٌكب يستعم ﴾قاتلهم هللا﴿ُب قولو 
أم كيف يصرفوف عن ا٢بق إٔب الباطل بعد كضوح  ﴾أٗب يؤفكوف﴿شنيع! كقولو 

ألف الدليل كسطوح الربىاف؟ كاإلفك ٗبعُب الكذب كقد جاء من ىذه ا٤بادة 
 كالنصارل اليهود كصف تعأب أنو كاعلم، الكاذب يصرؼ السامع عن الصدؽ

أحبارىم كرىباهنم أراباب من دكف هللا كا٤بسيح اٚبذكا ﴿ بقولو الشرؾ من آخر بضرب
ركل  ﴾ابن مرٙب كما أمركا إال ليعبدكا إ٥بان كاحدان ال إلو إال ىو سبحانو عما يشركوف

 من صليب عنقي كُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أتيت3 قاؿ حاًب بن عدم عناإلماـ الَبمذم 
اٚبذكا ﴿ براءة سورة ُب يقرأ ك٠بعتو الوثن، ىذا عنك اطرح عدم اي3 فقاؿ ذىب
 كلكنهم يعبدكهنم، يكونوا ٓب إهنم أما»3 قاؿ ﴾رىم كرىباهنم أراباب من دكف هللاأحبا
كُب ركاية عند  «حرموه شيئا عليهم حرموا كإذا استحلوه شيئا ٥بم أحلوا إذا كانوا

 ما ٰبرموف أليس»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقاؿ نعبدىم، لسنا إان3 الطربا٘ب أف عدم بن حاًب قاؿ
 فتلك»3 قاؿ بلى،3 قلت «فتستحلونو؟ هللا حـر ما كٰبلوف فتحرمونو، هللا أحل

 كالزٗبكا٣بمر  كالسحت الراب ٥بم أحلوا أهنم ٛبييز ذم على ٱبفى كال. «عبادهتم
كركل البيهقي عن حذيفة كحرموا عليهم كل ما يقرهبم إٔب هللا كرسولو! ...كالفواحش
 كحرموا فاستحلوه عليهم هللا حـر ما أحلوا كلكنهم عبدكىم ما إهنم أما هنع هللا يضر قاؿ3

. كركل الطربم عن ابن عباس أرابابن  بذلك فصاركا فحرموه ٥بم هللا أحل ما عليهم
 لو إهنم أما 3قاؿالبخَبم  أيب عنكركل ابن عبد الرب . طاعتهم ٥بم زينواقاؿ3 
 هللا حبلؿ فجعلوا أمركىم كلكنهم أطاعوىم ما هللا دكف من يعبدكىم أف أمركىم
كُب ركاية عن حذيفة أنو  .الربوبية تلك فكانت فأطاعوىم حبللو كحرامو حرامو
. كمن خبلؿ ىذه ا٤بعاصي ُب أطاعوىم كلكنهم يعبدكهنم يكونوا ٓب إهنم أما قاؿ3

أهنم أقركا ٥بم ٕبق التشريع كاإلفتاء كالتحليل كالتحرٙب كمنحوىم  الركاايت يتبْب
خاصية من خصائص الربوبية كاأللوىية كخالفوا ما أمركا بو من التوحيد، كقد ٠ٌبى 

 كبنوسبحانو كل من ييتخذ أك يطاع أك ييدعى أك ييتبع من دكف هللا رابن كإ٥بان، 
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فركع أقركا ابل إسرائيل بِب فإفو أيب جهل كأضراب من كشركان  كفران  أعظم إسرائيل
 ككبلـ رسولو رب العا٤بْب كاستهزؤكا بكبلـا٤بؤمنْب كأبطلوا األصوؿ فخادعوا 

 كدلت! متمالئوف على مناكأة اإلسبلـ...مرادىم إطفاء نور هللا أبفواىهم! األمْب
 ٤با خبلفان  ٥بم تبع فهم سعود آؿ اكأمٌ  ،األصل ُب ا٢بكم ىم الشيخ آؿ أفٌ  على اآلية

ذكر تعأب افتياهتم على الشرع؛ كجَّو ا٣بطاب إٔب  ٤بٌاك . الناس من كثّب يتوٮبو
اي أيها الذين آمنوا إف كثّبا من األحبار كالرىباف ﴿ا٤بؤمنْب ليكونوا أشداء عليهم 

ليأكلوف أمواؿ الناس ابلباطل كيصدكف عن سبيل هللا كالذين يكنزكف الذىب 
كأكلهم أمواؿ الناس يتمثل  ﴾هللا فبشرىم بعذاب أليمكالفضة كال ينفقوهنا ُب سبيل 

عبد العزيز آؿ الشيخ ال تزاؿ شاىدة، كقد  األعورُب صور شٌب...كقصور ا٤بفٍب 
كيبدك أف ىذا  شهد اتريخ آؿ الشيخ أمواالن ضخمة تنتهي إٔب أيدم شركائهم!

هتهم كثّبان التقرير ٢بقيقة ما ىم عليو مفاجئ! كلذلك احتاج االنطبلؽ الكامل ٤بواج
من البياف ُب سورة التوبة نظران للمبلبسات الٍب ٙبيط هبم...إف تعرية أىل الكتاب 
من شبهة أهنم على شيء من دين هللا ألـز كأشد ضركرة من بياف حاؿ شركائهم، 
ذلك أف نفوس ا٤بسلمْب ال تنطلق االنطبلؽ الكامل ٤بواجهة ا١باىلية إال حْب 

لية! ككجو ا١باىلية مكشوؼ صريح فيما ٱبتص ابلشركاء يتجلى ٥با ٛبامان كجو ا١باى
الذين  حديد آؿ الشيخكليس ا٢باؿ كذلك فيما ٱبتص اب٢بفاة العراة كعلى كجو الت

أعطوا الشرعية آلؿ سعود كصالوا على نصوص الكتاب كالسنة صياؿ احملاربْب هلل 
سبيل هللا.  كلرسولو! على كجوىهم سفعة من الشيطاف، كقتا٥بم من أعظم ا١بهاد ُب

كإذا كاف االنطبلؽ جملاىدة أىل الكتاب ُب الفَبة األكٔب قد اقتضى كل ىذه ا٢بملة 
نظران لتلك ا٤ببلبسات الٍب كانت قائمة ُب تكوين اجملتمع ا٤بسلم ُب تلك الفَبة، فإف 
االنطبلؽ جملاىدة أىل الكتاب اليـو ُب حاجة إٔب ٞبلة أشد كأعمق تستهدؼ أكؿ 

...ركل الطربم عن على حقيقتهمهم من الفتة اإلسبلـ كتظهرىم ما تستهدؼ تعريت
الربيع بن أنس قاؿ3 قلت أليب العالية3 كيف كانت الربوبية ُب بِب إسرائيل؟ قاؿ3 
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قالوا3 ما أمركان بو ائتمران كما هنوان عنو انتهينا لقو٥بم، كىم ٯبدكف ُب كتاب هللا ما 
كنبذكا كتاب هللا كراء ظهورىم. فحصل أمركا بو كما هنوا عنو، فاستنصحوا الرجاؿ 

من ٦بموع أقواؿ اليهود كالنصارل أهنم جعلوا لبعض أحبارىم كرىباهنم مرتبة الربوبية 
ُب اعتقادىم فكانت الشناعة الزمة ٥بم، كلو كاف من بينهم من ٓب يقل ٗبقا٥بم كما 

تنكره...كقد زعم عدم بن حاًب فإف األمة تؤاخذ ٗبا يصدر من أفرادىا إذا أقرتو كٓب 
ؿ األحبار كالرىباف كلمات هللا كأخرجوىا عن مفهومها الذم ٥با إٔب ا٤بفهـو أتكٌ 

كُب جانب عبلقتهم مع ا٤بسلمْب تظاىركا ابلدعوة إٔب  الوحدانية!كبدلوا  الذم يركنو
توحيد العبادة، كًمن ىنا كاف للبابوات ىذا السلطاف ا٤ببسوط على أتباعهم...كٝبلة 

اٚبذكا أحبارىم ﴿ُب موضع ا٢باؿ من ضمّب  ﴾أمركا إال ليعبدكا إ٥با كاحدا كما﴿
كىي ٧بٌط زايدة التشنيع عليهم كإنكار صنيعهم أبهنم ال عذر ٥بم فيما  ﴾كرىباهنم

 - ابلتحذير من شرؾ الربوبية كاأللوىية - التوراة كاإل٪بيل كالقرآف زعموا ألف كصااي
كٚبصيص ا٤بسيح ابلذكر دكف عزير ألف بِب ، حةالئ افيه الوحدانية كأعبلـ، طافحة

 لنقض توحيد الربوبية كاأللوىية!  كسيلةسرائيل جعلوا من أكذكبة صلبو إ

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم 
بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن اهلل مخرج ما 

 تحذرون

 كجو على ا٤بنافقوف أظهره ذرا٢ب ىذاو األمر ابالستهزاء أمر هتديد ككعيد،
 أف كأمره بذلك رسولو هللا فأخرب شيء كل يذكر هللا رسوؿ رأكا حْب االستهزاء

 استهزؤكا قل﴿ بعده قولو مع يلتئم كىو ظهوره، حذركا الذم سرىم يظهر أنو يعلمهم
قلوب أئمة  ُب عما حفرت ا٢بافرة تيسمى براءة كسورة ﴾ٙبذركف ما ٨برج هللا إف

 من يظهركنو كانوا عما فضبلن  أسرارىم كأفشت أستارىم عليهم كىتكت النفاؽ
 أسرارىم من ٱبفونو كانوا ما إذاعة -كهللا أعلم  - ابلتنبئة كا٤براد! الكفر أقاكيل

 ٥بم معلـو قلوهبم ُب فما كإال هبا ٚبربىم فكأهنا مذاعة الناس أفواه من فيسمعوهنا
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كعبد األتباع   3األكؿ 3ككاف ا٤بنافقوف صنفْب !عليو ا٤بؤمنْب إطبلع عندىم كاحملذكر
 أبمرىم كائتمركا الكتاب أىل بوسوسة نفوسهم طابت كىؤالء بن سلوؿ هللا بن أيبٌ 
ا٤بعلنوف ابألراجيف  أىل الكتابمن  ا٤بتبوعوفكالصنف اآلخر3  .أكلياء كاٚبذكىم

كصفهم  ٤بٌا. ك يرة العرب كانكشاؼ معظم أحوا٥بمفعيذبوا ابلقتل كاإلخراج من جز 
كلئن سألتهم ليقولن إ٭با كنا ﴿ ابلنفاؽ كاالستهزاء حققو ابجَبائهم ككقاحتهم فقاؿ

قل ﴿كا٣بوض كاللعب يشمل االستهزاء! كقد أتكد ذلك بقولو  ﴾٬بوض كنلعب
أف ٯبيبهم جواب ا٤بوقن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفأمر هللا رسولو  ﴾وفئأابهلل كآايتو كرسولو كنتم تستهز 

م بعد أف أعلمو ٗبا سيعتذركف بو، كاالستفهاـ إنكارم توبيخي! أم قل ٥بم ٕبا٥ب
الٍب ال  ﴾كآايتو﴿بصفات الكماؿ  احمليط ﴾أابهلل﴿ تقريران على استهزائهم متوعدان ٥بم

الذم عظمتو من  ﴾كرسولو﴿ٲبكن تبديلها كال ٚبفى على ذم بصر كال بصّبة 
ك٤با حقق استهزاءىم أنتج قولو  ﴾وفئكنتم تستهز ﴿عظمتو كىو ٦بتهد ُب إصبلحكم 

 كماذا..أم الذم ادعيتموه أبلسنتكم نفاقان. ﴾ال تعتذركا قد كفرًب بعد إٲبانكم﴿
 ليستهزئوا شركاءىم ٰبركوف اليـو نراىم ٍب ؟ىؤالء الذين استهزؤكا أبنبيائهم من ييتوقع
 أنواع من آخر ان نوعتعأب  شرحٍب  !الساخرة الرسومات عرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم بنبينا

ا٤بنافقوف كا٤بنافقات بعضهم من بعض أيمركف اب٤بنكر ﴿ فقاؿ كقبائحهم فضائحهم
 ﴾كينهوف عن ا٤بعركؼ كيقبضوف أيديهم نسوا هللا فنسيهم إف ا٤بنافقْب ىم الفاسقوف

 ا٤بنكرة األعماؿ تلك ُب كذكورىم إانثهم أف بياف -كهللا أعلم  - كا٤بقصود
 كىو الفسق بكماؿ اختصوا ؛كلها النقائض هبذه تطبعوا ك٤با ا٣ببيثة كاألفعاؿ
 الدائم العذاب ا٣بداع ىذا على ٥بم أف تعأب بٌْب  حكمو تعأب، ٍبعن  ا٣بركج
 فيها خالدين جهنم انر كالكفار كا٤بنافقات ا٤بنافقْب هللا كعد﴿فقاؿ  البلـز كالطرد

ٍب أخرب سبحانو أف حاؿ ا٤بستخلفْب  ﴾مقيم عذاب ك٥بم هللا كلعنهم حسبهم ىي
كالذين من ﴿ ا٤باضية كالقركف ا٣بالية األمم من قبلهم كاف من ٢باؿ متشاهبان ا١بيدد 

قبلكم كانوا أشد منكم قوة كأكثر أمواالن كأكالدان فاستمتعوا ٖببلقهم فاستمتعتم 
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أم  ﴾ٖببلقكم كما استمتع الذين من قبلكم ٖببلقهم كخضتم كالذم خاضوا
ُب النفاؽ كاالستهزاء آبايت هللا كرسولو كا٣بوض الذم خاضوه فحصلت  كخضتم

ل بدعوة األنبياء كاالستهزاء ا٤بشاهبة بْب الفريقْب ُب النفاؽ كا٤بكر كا٣بديعة كالتمث
 عن فأخرب مرىمأ عاقبة إٔب التشوؼ حصل ؛اب٣بسارة ٥بم النظم ىذا آذف ك٤با ،هبم

ٍب  ﴾ا٣باسركف ىم كأكلئك كاآلخرة الدنيا ُب أعما٥بم حبطت أكلئك﴿ بقولو ذلك
ُب النفاؽ كاالستهزاء  خاضت ستخلفةعربية م عن إىبلؾ ست أمم تعأب أخرب

 إبراىيم كقـو كٜبود كعاد نوح قـو قبلهم من الذين نبأ أيهتم ٓبأ﴿آبايت هللا كرسولو 
 كلكن ليظلمهم هللا كاف فما ابلبينات رسلهم أتتهم كا٤بؤتفكات مدين كأصحاب

كتكشف  بِب إسرائيلت تبوح أبسرار اللعنة النازلة بكاآلاي ﴾يظلموف أنفسهم كانوا
دسائسهم كأحابيلهم كتفضح طرقهم ا٤بلتوية كحيلهم ا٤باكرة لتبٌْب ألمة اإلسبلـ 
طريقتهم ُب العمل كالكيد كاالدعاء على ضوء ما كقع منهم ُب اترٱبهم القدٙب 
كا١بديد، كما تزاؿ األمة ا٤بسلمة تعا٘ب من دسائسهم كمكرىم ما عاانه أسبلفها من 

 أف األمة ا٤بسلمة ال تنتفع بتلك التوجيهات ىذا ا٤بكر كمن تلك الدسائس غّب
اؿ بنو إسرائيل بلؤمهم القرآنية كهبذا ا٥بدل اإل٥بي الذم انتفع بو أسبلفها، كال يز 

لوف ىذه األمة عن دينها كيصرفوهنا عن قرآهنا كي ال أتخذ منو كمكرىم يض
وارد قوهتا أسلحتها ا٤باضية كعدهتا الواقية...كىم آمنوف ما انصرفت ىذه األمة عن م

ا٢بقيقية، كينابيع معرفتها الصافية...كسيظل بنو إسرائيل ُب مأمن من ىذه األمة ما 
.ك٤با تمد منو كجودىا كقوهتا كغلبتها..دامت مصركفة عن فهم كتاب رهبا الذم تس

 عطف اعتبارىم كعدـ إصرارىم منىبلؾ الكفار كا٤بنافقْب  سبب ٗباسبحانو  ختم
ٔبهاد  األمر ذلك أتبعٍب م...حا٥ب مثل ُب طعمان  التوبة ُب يان ترغب ا٤بؤمنْب حاؿ ببياف

اي أيها النيب جاىد الكفار كا٤بنافقْب ﴿ فقاؿ بعنادىم يليق ٗبا الكفار كا٤بنافقْب
أمر ابإلغبلظ عليهم ُب القتاؿ  وىك  ﴾كاغلظ عليهم كمأكاىم جهنم كبئس ا٤بصّب

كا٤بخاشنة ُب القوؿ، كقد كردت اآلية ُب كل من سورٌب التوبة كالتحرٙب، كيبدك أف 



1268 
 

ركل التوبة تشّب إٔب جهادىم ابلقرآف.  آية التحرٙب تشّب إٔب ا١بهاد ابلسيف كآية
ا٤بؤمن ٯباىد بسيفو إف »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ أٞبد عن كعب بن مالك أف النيب 

 .«كلسانو

كال تصل على أحد منهم مات أبدا كال تقم على قربه إهنم كفركا ابهلل كرسولو ﴿
 ٤بٌانزلت اآلية على إثر الصبلة على ابن سلوؿ كذلك أنو  ﴾كماتوا كىم فاسقوف

ده ليستغفر لو كيكفنو ُب شعاره الذم يلي جل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمرض بعث إٔب رسوؿ هللا 
إال  وكاآلية كإف نزلت في أىلكك حب يهود!كيصلي عليو فلما دخل عليو قاؿ لو3 
 ال النزكؿ سبب خصوص أف مراران  عرفت كقدأف مضموهنا صادؽ على بِب إسرائيل 

استغفر ٥بم أك ال تستغفر ﴿عطف على ٝبلة  ﴾كال تصل﴿كٝبلة  ،ا٢بكم عمـو يناُب
 ألف القرآف ينزؿ مراعىن فيو مواقع اآلايتعطفي كبلـو يراد إ٢باقو بكبلـ آخر  ﴾٥بم
 سركرىم الفسق ُب عراقتهم على كدؿ بفسقهم ا٤بغفرة عدـ سبحانو علل كقد

 كقالوا كالتحيات الصلوات شرائف عليو هللا لرسوؿ ٨بالفْب الغزك عن ابلقعود
 من خصاؿ ثبلث فجمعوا! ا٢بر ُب تنفركا ال3 ا١بهاد عن ٥بم تثبيطان  للمؤمنْب
 ىشاـ ابن ركل، عنو الغّب كهني ا١بهاد ككراىة ابلقعود الفرح3 كىي الكفر خصاؿ

 هللا رسوؿ بلغ 3قاؿ جده عن أبيو عن حارثة بن هللا عبد بن براىيمإ بن سحاؽإ عن
 جاسـو عند بيتو ككاف اليهودم سويلم بيت ُب ٯبتمعوف ا٤بنافقْب من انسان  أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

صلى هللا عليو  النيب يهمإل فبعث تبوؾ غزكة ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن الناس يثبطوف
 بيت عليهم ٰبرؽ أف كأمره أصحابو من نفر ُب هللا عبيد بن طلحة كآلو كسلم

كقالت ﴿كالكبلـ ُب ىذه السورة تعانقت معانيو كارتبطت مبانيو بقولو ...سويلم
كما تولد على ذلك من ذكر  ﴾ا٤بسيح ابن هللااليهود عزير ابن هللا كقالت النصارل 

٨بتلف أحوا٥بم من اآلايت الٍب اتصل بعضها ببعض، كقرائن اآلايت دالة على أف 
ا٤بقصود منعو من أف يصلي على أحد منهم إذ كصفهم هللا تعأب ابلفسق بعد أف 

تنتهم ال ٍب بٌْب تعأب أف أموا٥بم إ٭با ىي لف م ابلكفر تنبيهان على شدة نفاقهم.كصفه
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من كفرىم ابهلل  نظمع ذلك عاطفان على ما أفهمو اللرٞبتهم كحملنتهم ال ٤بنحتهم، كأتب
كإذا أنزلت سورة أف آمنوا ابهلل كجاىدكا مع رسولو ﴿كٚبلفهم عن ا١بهاد فقاؿ 

كأكلوا الطوؿ ىم  ﴾استأذنك أكلو الطوؿ منهم كقالوا ذران نكن مع القاعدين
ذران نكن مع ﴿يستطيل بو ا٤بتبوع على من يتبعو، كقو٥بم  الرؤساء، كمعُب الطَّوؿ3 ما

ُب حقيقتو كفر أظهركه ُب صورة السخرية كاالستهزاء! ركل اإلماـ  ﴾القاعدين
أم العمل أفضل؟  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر هنع هللا يضر قاؿ3 سألت النيب ُب صحيحو البخارم 

 .«إٲباف ابهلل كجهاد ُب سبيلو»قاؿ3 
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 سورةالفصل السادس: 
 التحريم

 التخلق إٔب كالندب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مع األدب ُب ا٤ببالغة على ا٢بث السورة مقصود
 ككرٙب عشرتو حسن ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو اقتداء للنساء ا٤بعاشرة كحسن النبوم اب٣بيلق

 مشتملة كتلك ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ٖبطاب االفتتاح ُب قبلها الٍب مع متوخية كىي ،صحبتو
 ك٤با ٱبفى، ال ما ا٤ببلبسة من كبينهما اإلماء ٙبرٙب على كىذه النساء طبلؽ على

صلى هللا  ا٤بصطفى نساء خصومة ىذه ُب ذكر األمة نساء خصاـ ُب تلك كانت
 خاصة بسورة فأفردف النسوة سائر مع يذكرف أف ٤بنصبهن إعظامان  عليو كآلو كسلم

 كتشريف إقباؿ بنداء كافتتحت ،آسية كمرٙب ا١بنة ُب زكجيو بذكر ختمت كلذا
 فيو يقع ٩با كعصمتو صحبتو ككرٙب عشرتو كحسن خلقو عظيم على ابلصفة كتنبيو

، ليس من  أذنت ٓب عنك هللا عفا﴿ فقاؿ العزيز الوىاب لو تلطف كلذلك ٗبعصـو
من أكضح ا٤بواضع الٍب بٌْب هللا فيها كرامة نبيو كعظمة قدره فأثُب عليو  ىذاك  ﴾٥بم

أبحسنية ما صدر عنو من اإلذف ٥بم كأحسنيتو ُب سائر الشؤكف إذ ال أحسن ٩با 
 نسائو، بعض بيت ُب مارية ٔباريتو أٓبٌ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ككاف...يصدر عن مقامو األسُب

 بعض إٔب فأفشتو ذلك كاستكتمها منها ابمتناعو خاطرىا فطيَّب ذلك من فغارت
 ىو هللا فإف عليو تظاىرا كإف قلوبكما صغت فقد هللا إٔب تتواب إف﴿ هللا فأنزؿ نسائو
 الكرٲبة اآلية ىذه كُب ﴾ظهّب ذلك بعد كا٤ببلئكة ا٤بؤمنْب كصاّب كجربيل مواله
 تكرٙب من اإلنساف يتصوره ما كأ٠بى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األكـر للرسوؿ كالتأييد النصر ألواف أقول

أركاحنا  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فإنو كىكذا عنو، دفاعو كمن عليو تعأب غّبتو كمن لنبيو تعأب هللا
 األنبياء كآحاد ليس بل الناس كآحاد كالنجابة الكرامة ُب ليس -لو الفداء 

 النساء من كأحد لسًب النيب نساء اي﴿ إليو لنسبتهن أيضان  نساؤه ككذلك كالرسل
 تكشف ا٤بهولة ا٥بائلة ا٢بملة كىذه إليهن، سرت قد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فضيلتو إذ ﴾اتقيًب إف
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 األمر احتاج حٌب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األفخم كالنيب األعظم الرسوؿ قلب ُب كأثره ا٢بادث عمق
 كتوجيو! ظهّب ذلك بعد كا٤ببلئكة ا٤بؤمنْب كصاّب كجربيل هللا مواالة إعبلف إٔب

 كإف تظاىرا عليو﴿ كالتسليمات الصلوات أكمل عليو النيب نساء بعض إٔب ا٣بطاب
 ُب مستعمل ﴾ظهّب ذلك بعد كا٤ببلئكة ا٤بؤمنْب كصاّب كجربيل مواله ىو هللا فإف

 كا٤بوقف ،جارة اي كا٠بعي أعِب إاٌيؾ3 السائر ا٤بثل طريقة على اب٤بستخلفْب التعريض
 على البخارم اإلماـ صحيح ُب كردت الٍب الركاية ُب جاء ك٩با اآلية ىذه من يتبْب
 غساف؟ أجاءت3 يسألو كىو عنهما هللا رضي عمر صاحب األنصارم لساف
، ا٤بوالية الدكلة ىي كغساف! كأطوؿ منو أعظم بل ال3 فيقوؿ  ذاؾ إذ كىجومها للرـك

 أف يركف كانوا فقد! ا٤بؤمنْب نفوس ُب كأطوؿ أعظم كاف األمر كلكن! خطّب أمر
 اضطرابو كأف شأف كل من أكرب الكرٙب البيت كىذا الكبّب القلب ىذا استقرار

 الكشف لفيضاف ا٤بَبصد احملمدماعلم أيها ك  .الرـك عمبلء ىجـو من أخطر كقلقو
 التهويل ُب إببلغه  ا٤ببلئكة كمظاىرة ا٤بؤمنْب كصاّب كجربيل هللا مواالةأف  كاليقْب

 الكبلـ مساؽ أف كا٢بق امرأتْب، لتظاىر يكفي ا٤بذكورين ىؤالء من فالواحد كإال
 اي﴿ عيذرىم أزاح ما بعد كفركا الذين ٔبهاد األمر ُب ك٢باقو سياقو عليو دؿ ما على
 ﴾ا٤بصّب كبئس جهنم كمأكاىم عليهم كاغلظ كا٤بنافقْب الكفار جاىد النيب أيها

 كفايتو يعلم كعي لو من ككل...ٔبملتو أيخذه ٓب من القرآف يفهم ال كلذلك
 مع مؤب يعملو ما أبلغ يعمل تعأب فهو ا١باه العظيم القدر العإب ٢ببيبو سبحانو

 كشرح خاطره ٢بفظ كمراعاة لشرفو إظهار لو معاكنتو كُب ألمره، متوؿ ىو من
االلتفات  سبيل على عليو الصبلة كالسبلـ زكجاتو ١بميع ا٣بطابٍب جاء ...لصدره

 قانتات مؤمنات مسلمات منكن خّبا أزكاجا يبدلو أف طلقكن إف ربو عسى﴿
 تكن ٓب يقع ٓب ٗبا علقت ٤با ا٣بّبية ىذهك  ﴾كأبكارا ثيبات سائحات عابدات اتئبات

 أمهات من خّب نساء األرض كجو على ليس نوأ ا٤بذىب ففإ نفسها ُب كاقعة
 ُب سبحانو توعَّد كا٢بضور. ٍب العز كساحة الوحي مهبط ُب ألهنن كخوطنب ا٤بؤمنْب
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 الذين أيها اي﴿ معو األدب مقتضى عن كخرج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيو ىدم عن حاد من اآلايت
 شداد غبلظ مبلئكة عليها كا٢بجارة الناس كقودىا انرا كأىليكم أنفسكم قوا آمنوا

 ءدكا إٔب ا٤بؤمنْب تعأب أرشد ٍب ﴾يؤمركف ما كيفعلوف أمرىم ما هللا يعصوف ال
 كبشرىم النصوح التوبة إٔب كدعاىم البعد أداة من هبم أليق ىو ٗبا كانداىم التقصّب

 أيديهم بْب يسعى نورىم معو آمنوا كالذين النيب هللا ٱبزم ال يـو﴿ ٥بم مستحمدان 
 تعظيم على حريصان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنبيك ٧ببان  ككن ربك أمر إٔب اللبيب أيها فسارًع ﴾كأبٲباهنم

 تناؿ أف فعساؾ أبدعيتهم كمتربكان  أمتو من الصا٢بْب قلوب مراعاة إٔب كمتشوقان  وسنت
 حديث كُب .البضاعة قليل كنت إف ابلشفاعة فتنجو شفاعتهم أك شفاعتو من

 حساهبم جعلتي  شئت إف3 إليو هللا فأكحى أمتو أمر ُب تضرع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو3 الشفاعة
 ك٤با. فيهم أخزيك ال إذان 3 تعأب فقاؿ «مِب هبم أرحم أنت رب اي» 3فقاؿ إليك،

 النظم إذ ا٤بصطفوية النبوة مشكاة من اقتبسوه الذم ابلنور فسَّره ا٣بزم، عنهم نفى
 نظاـ عقد ككاسطة اإل٥بية ا٢بضرة ٩بلكة عركس األفخم كالرسوؿ األكـر النيب لتعظيم
 .كالعلوية السفلية العوآب

ما كاف لنيب أف يكوف لو أسرل حٌب يثخن ُب األرض تريدكف عرض الدنيا كهللا ﴿
 عذاب أخذًب فيما ٤بسكم سبق هللا من كتاب لواليريد اآلخرة كهللا عزيز حكيم، 

 فيو ليس قاؿ القاضي عياض ُب كتاب الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى3 ﴾عظيم
ـي   فكأنو األنبياء سائر بْب من لضٌ كفي  بو صخي  ما بياف فيو بل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للنيب ذنبو  إلزا
 لنيب ٙبل كٓب الغنائم ٕب أحلت» 3ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ كما ،غّبؾ لنيب ىذا كاف ما 3قاؿ
 عُبا٤ب 3قيل اآلية، ﴾الدنيا عرض تريدكف﴿ تعأب قولو معُب فما 3قيل فإف «قبلي

 منها كاالستكثار كحده الدنيا لغرض غرضو ك٘برد منهم ذلك أراد ٤بن ا٣بطاب
 نزلت أهنا الضحاؾ عن ركم قد بل أصحابو، ًعليةي  كال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب هبذا ا٤براد كليس
 حٌب القتاؿ عن الغنائم كٝبع ابلسلب الناس كاشتغل بدر يـو ا٤بشركوف اهنـز حْب

 ﴾هللا سبقلوال كتاب من ﴿ تعأب قاؿ ٍب العدك عليهم يعطف أف عمر خشي
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 أحدان  أعذب ال أف مِب سبق أنو لوال معناىا3 فقيل اآلية معُب ُب ا٤بفسركف فاختلف
 لوال ا٤بعُب 3كقيل معصية، األسرل أمر يكوف أف ينفي فهذا لعذبتكم، النهي بعد إال

 الغنائم، على لعوقبتم الصفح بو فاستوجبتم السابق الكتاب كىو ابلقرآف إٲبانكم
 ٩بن ككنتم ابلقرآف مؤمنْب كنتم ما لوال 3يقاؿ أبف كبياانن  تفسّبان  القوؿ ىذا اددكيز 

 اللوح ُب سبق أنو لوال3 كقيل تعدل، من عوقب كما لعوقبتم الغنائم ٥بم أحلت
 ما فعل من ألف كا٤بعصية الذنب ينفي كلو فهذا لعوقبتم، لكم حبلؿ أهنا احملفوظ

 كاف بل3 كقيل ﴾حبلال طيبا فكلوا ٩با غنمتم﴿ تعأب هللا قاؿ يعص، ٓب لو حلأي 
 3قاؿ عنو هللا رضي عليأمّب ا٤بؤمنْب سيدان  عن ركم كقد ذلك ُب خّب قد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 األسارل ُب أصحابك خٌّب  3فقاؿ بدر يـو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب إٔب السبلـ عليو جربيل جاء
 3فقالوا مثلهم، ا٤بقبل العاـ ُب منهم يقتل أف على الفداء اك شاؤ  كإف القتل اك شاؤ  إف

 فيو ٥بم ذفأي  ما إال يفعلوا ٓب كأهنم قلنا ما صحة على دليل كىذا منا، كيقتل الفداء
 كالقتل اإلثخاف من غّبه األصلح كاف ٩با الوجهْب أضعف إٔب ماؿ بعضهم لكن
 غّب ككلهم غّبىم اختيار كتصويب اختيارىم ضعف ٥بم ٌْب كبػي  ذلك على بوافعوت

 نزؿ لو»3 القضية ىذه ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقولو الطربم، أشار ىذا ٫بو كإٔب مذنبْب كال عصاة
 من كرأم رأيو تصويب من ىذا إٔب إشارة« عمر إال منو ٪با ما عذاب السماء من

 لو القضية ىذه كأف عدكه كإابدة كلمتو كإظهار الدين إعزاز ُب ٗبأخذه أخذ
 ٓب هللا كلكن بقتلهم أشار من أكؿ ألنو عمر كعْبَّ  عمر منو ٪با عذاابن  استوجبت

 يثبت ال هبذا كا٣برب 3الداكدم كقاؿ سبق، فيما ٥بم ٢بلو عذاابن  ذلك ُب عليهم رقدٌ يي 
 كال نص من دليلى  كال فيو نص ال ٗبا حكم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أف ظنيي  أف جاز ٤با ثبت كلو
 3العبلء بن بكر القاضي كقاؿ ذلك، عن تعأب هللا نزىو كقد إليو فيو األمر علجي 

 الغنائم إحبلؿ من لو كتبو ما كافق أتكيلو أف اآلية ىذه ُب وينب تعأب هللا أخرب
 ابن فيها قتل الٍب جحش بن هللا عبد سرية ُب كافادى  ىذا قبل كاف كقد كالفداء

 أبزيد بدر قبل كذلك عليهم هللا عتب فما كصاحبو كيساف بن ا٢بكمك  ا٢بضرمي
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 أتكيل على كاف األسرل شأف ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فعل أف على يدؿ كلو فهذا عاـ، من
 لعظم أراد تعأب هللا لكن عليهم تعأب هللا ينكره فلم مثلو قبل تقدـ ما كعلى كبصّبة

 ُب كتبو ما بتعريفهم منتو كأتكيد نعمتو إظهار علمأ كهللا أسراىا ككثرة بدر أمر
 معُب ىذا كتذنيب، كإنكار عتاب كجو على ال ٥بم ذلك حل من احملفوظ اللوح

ُب مواضع كثّبة من القرآف على  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكبلمو. اىػ. كقد خاطب ا٤بؤب سبحانو نبٌيو 
معُب إرادة التخفيف عنو كالتلطف بو كإعزازه كاإلشفاؽ على شخصو كالرفق 

فيها  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقد رضي هللا من نبيو  اآلايت ﴾عبس كتؤب﴿ تعأب قولوبنفسو، كمنها 
ابالقتصار على صا٢بي من اتبعو كاالىتماـ هبم كأال يشق على نفسو الكرٲبة على 
هللا إبثقاؿ كاىلو ٕبمل عبء دعوة من استغُب، كفيها تعريض كإشعار أبف من 

كتذكّبىم من الكفرة ال يرجى منهم التزكي كالتذكر أصبلن فبل لتزكيتهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتصدل 
هد نفسو الكرٲبة ُب دعوهتم، فتدبر ىذا فإف فيو إعزازان عزيزان كتلطفان  يباؿ هبم كال ٯبي

قاؿ القاضي  لطيفان من هللا جٌل ُب عبله ٕببيبو الذم اصطفاه من خلقو كاجتباه.
 ٛباـ. أبو قالو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب مع كاف الذم الكافر أراد بػ"عبس كتؤب" كقيلعياض3 

 سورة الحديد
 ﴾سبح هلل ما ُب السماكات كاألرض كىو العزيز ا٢بكيم﴿ىذه السورة أكؿ ا٤بسبحات 

صلى ركل ىشاـ بن عمار إبسناده عن أيب سبلـ ا٢ببشي قاؿ3 حدثت أف النيب 
كذكر  «بست كال فخرفيضلت على من قبلي »كاف يقوؿ3   هللا عليو كآلو كسلم

كأعطيت جوامع الكلم، ككاف أىل الكتاب ٯبعلوهنا جزءا ابلليل إٔب »منها3 قاؿ3 
سبح هلل ما ُب السماكات كاألرض كىو ﴿الصباح، فجمعها ٕب ريب ُب آية كاحدة 

. كىذا ا٤بطلع بذاتو كإبيقاعاتو كاؼ كحده ليوقع ُب القلوب الرىبة «﴾العزيز ا٢بكيم
، فيأخذىا أخذان كىو ٯبوؿ هبا ُب الوجود كلو فبل ٘بد إال هللا، كا٣بشية كاالرتعاش

طلع 
ى
كال ترل إال هللا، كال تعلم ٥با مهرابن من قدرتو كال ٨ببأ من علمو إال إليو، ىذا ا٤ب
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ا٤بوحي حشد فيو من خصائص اإل٥بية الفاعلة ا٤بؤثرة ا٤ببدعة لكل شيء، احمليطة 
ة بكل شيء، كما تعرضو من إبداع اليد بكل شيء، ا٤بهيمنة على كل شيء، العليم

القادرة كىي ٘بوؿ ُب ٧بيط السماكات كاألرض كتتلطف إٔب خبااي الصدكر كطوااي 
لو ملك السماكات ﴿القلوب كتشرؼ من علو على الوجود كما فيو كمن فيو 

تذييل جامع ٤بعُب  ﴾كإٔب هللا ترجع األمور﴿كقولو  ﴾كاألرض كإٔب هللا ترجع األمور
لك، 

ي
يعلم ما يلج ُب األرض كما ٱبرج منها كما ﴿كأتكيده لنظّبه ُب اآلية السابقة ا٤ب

كُب  ﴾ينزؿ من السماء كما يعرج فيها كىو معكم أين ما كنتم كهللا ٗبا تعملوف بصّب
ٙبذير للمستخلفْب أبف هللا ك اآلية تعريض ٗبن استخلفهم هللا ملوكان ُب األرض، 

من  ﴾بصّب﴿كيدكنو، كلذلك اختّب كصف مطلع على كل عمل يعملونو ككل كيد ي
بْب بقية أ٠باء ا١ببلؿ كصفات الكماؿ لداللة مادتو على العلم البٌْب كداللة صيغتو 

ذكر تعأب أنواعان من الدالئل على التوحيد أتبعها بتوجيو ا٣بطاب  ٤بٌاعلى قوتو. ك 
 أم ﴾ْب فيوآمنوا ابهلل كرسولو كأنفقوا ٩با جعلكم مستخلف﴿ ابتداء إٔب ا٤بستخلفْب

 الدنيا عن كاإلعراض كرسولو ابهلل ابإلٲباف فأمرىم فيو، التصرؼ ُب خلفاء جعلكم
 أبمرين اإلٲباف ترؾ على كٖبهم ٍب ابستخبلفهم مصٌرحان  اإلسبلـ سبيل ُب كإنفاقها
 على ا٤بشتمل القرآف عليهم يتلو أنو كا٤براد برهبم ليؤمنوا يدعوىم الرسوؿ أف3 أحدٮبا
كما لكم ال تؤمنوف ابهلل ﴿ عليهم ا٤بيثاؽ أخذ تعأب أنو3 كاآلخر الواضحة، الدالئل

كالكبلـ معهم  ﴾كالرسوؿ يدعوكم لتؤمنوا بربكم كقد أخذ ميثاقكم إف كنتم مؤمنْب
على سبيل التوبيخ كالتقريع، كا٤بعُب أنو ٓب يبق لكم عذر ُب ترؾ اإلٲباف كالرسوؿ 
يدعوكم إليو كينبهكم عليو كيتلو عليكم الكتاب الناطق ابلرباىْب كا٢بجج كينصب 
لكم األدلة كيزيح عنكم العلل، كقد أشار إٔب ىذا ا٤بعُب حديث أيب ىريرة ُب 

 «إٲباف ابهلل كرسولو»أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنيب الصحيحْب قاؿ3 سئل ال
 ما ٫بو علىعباده  كبْب هللا بْب العظمى للواسطة ابلتسليم إال يتم ال ابهلل كاإلٲباف

أتدركف »قاؿ لوفد عبد القيس3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  البخارم اإلماـ صحيح ُب كرد
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شهادة أف ال إلو إال هللا كأف »قالوا3 هللا كرسولو أعلم، قاؿ3  «ابهلل كحدهما اإلٲباف 
صلى هللا عليو كآلو  هللا رسوؿ أف أ٠باء حديث من الصحيحْب كُب «دمحمان رسوؿ هللا

 أكن ٓب شيء من ما بعد، أما»3 قاؿ ٍب عليو كأثُب هللا فحمد الناس خطب كسلم
 ُب تفتنوف أنكم إٕب أكحي قد كإنو كالنار ا١بنة حٌب ىذا مقامي ُب رأيتو قد إال رأيتو

 هبذا علمك ما3 فيقاؿ أحدكم فيؤتى الدجاؿ ا٤بسيح فتنة مثل أك قريبان  القبور
 كا٥بدل ابلبينات جاءان هللا رسوؿ ىو دمحم ىو3 فيقوؿ ا٤بوقن أك ا٤بؤمن فأما الرجل؟
 صا٢بان، فنم بو لتؤمن إنك نعلم كنا قد ٖب3 لو فيقاؿ مرار، ثبلث كأطعنا، فأجبنا

 كُب «فقلت شيئان 3 يقولوف الناس ٠بعت أدرم ال3 فيقوؿ ا٤براتب أك ا٤بنافق كأما
3 قاؿ - موتو فذكر - الكافر كإف»3 داكد أيب اإلماـ عند عازب بن الرباء حديث

 ىاه3 فيقوؿ ربك؟ من لو3 فيقوالف فيجلسانو ملكاف كأيتيو جسده ُب ركحو كتعاد
 ما3 فيقوالف أدرم، ال ىاه ىاه3 فيقوؿ دينك؟ ما3 لو فيقوالف أدرم، ال ىاه ىاه
3 السماء من مناد فينادم أدرم، ال ىاه ىاه3 فيقوؿ فيكم؟ بعث الذم الرجل ىذا
 فيأتيو3 قاؿ النار، إٔب ابابن  لو كافتحوا النار من كألبسوه النار من فأفرشوه كذب أف
 ُب زاد - أضبلعو فيو ٚبتلف حٌب قربه عليو كيضيق3 قاؿ ك٠بومها، حرىا من

 هبا ضرب لو حديد من مرزبة معو أبكم أعمى لو يقيض ٍب3 قاؿ - جرير حديث
 الثقلْب إال كا٤بغرب ا٤بشرؽ بْب ما يسمعها ضربة هبا فيضربو3 قاؿ تراابن، لصار جبل

حوؿ الذين استيخلفوا  ا٢بديد سورةمدار ك  «الركح فيو تعاد ٍب3 قاؿ تراابن، فيصّب
تشّب إٔب شيء من أحوا٥بم كمواقفهم السابقة ك  األمانة كخالفوا الداينةفخانوا 

كا٢باضرة، كتصٌورىم ُب مشهد القيامة كىم ُب حّبة كضبلؿ كُب مهانة كإٮباؿ كىم 
نظركان نقتبس يـو يقوؿ ا٤بنافقوف كا٤بنافقات للذين آمنوا ا﴿يتعلقوف أبذايؿ ا٤بؤمنْب 

فحيثما تتوجو أنظار ا٤بؤمنْب يشع ذلك النور اللطيف الشفيف، كلكن  ﴾من نوركم
أٗب للمنافقْب أف يقتبسوا من ىذا النور كقد عاشوا حياهتم كلها ُب الظبلـ؟ إف 

كيبدك أنو صوت للتهكم  ﴾ارجعوا كراءكم فالتمسوا نورا﴿صواتن ٦بهبلن يناديهم 
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الظبلـ، إذ ال نور كراءىم كإ٭با كالتذكّب ٗبا كاف منهم ُب الدنيا من نفاؽ كدس ُب 
أرادت مبلئكة العذاب إطماعهم ٍب ٚبييبهم بضرب السور بينهم كبْب ا٤بؤمنْب، ألف 
ا٣بيبة بعد الطمع أشد حسرة، كىذا االستهزاء جزاء على استهزائهم اب٤بؤمنْب 
كاستسخارىم هبم...كقد ذكر ٥بم ا٤بؤمنوف ٟبسة أصوؿ متفرعة على النفاؽ، األكؿ3 

م أنفسهم كىذا ينشأ عنو الكذب كا٣بداع كاالستهزاء كالطعن ُب ا٤بسلمْب، فتنته
الثا٘ب3 الَببص كىو انتظار شيء، كحذؼ ىنا مفعولو كمتعلقو ليشمل عدة أمور 
ينتظرىا ا٤بنافقوف ُب شأف ا٤بؤمنْب كىي كثّبة مرجعها إٔب أذل ا٤بسلمْب كاإلضرار 

وىا من األحداث، الثالث3 االرتياب هبم فيَببصوف ىزٲبة ا٤بسلمْب ُب الغزكات ك٫ب
ُب الدين كىو الشك فتارة يعتمدكف على ا٤بسلمْب كاترة على الكافرين إلمساؾ 
العصا من الوسط، الرابع3 الغركر ابألما٘ب كا٤براد هبا ما كانوا ٲبنوف بو أنفسهم من 
 أف انتصار ا٤بؤمنْب عرض زائل كأف ا٢بوادث ٘برم على رغبتهم كىواىم، ا٣بامس3

غٌرىم ابهلل الغركر، كا٤براد بو الشيطاف أم خدعهم إبلقائو خواطر النفاؽ ُب نفوسهم 
بتلوينو ُب لوف ا٢بق كإرضاء دين الكفر الذم يزعموف أنو يرضي هللا، كأف العاقبة ٥بم 

 بعتابو  تعأب أعقب ٍب! الناس كأهنم شعب هللا ا٤بختار كأف ا١بنة ٥بم من دكف
 ُب الوقوع من ابلتحذير كأردؼ إليو ندبوا فيما كاسلكالت الفتور على للمؤمنْب

 حٌب ا٥بدل من جاءىم ما إٮباؿ من ا٤بنافقوف فيها كقع الٍب القلوب قساكة مهواة
أٓب أيف للذين آمنوا أف ٚبشع ﴿ منهم كثّبان  الفسوؽ إٔب ذلك كجرٌ  قلوهبم قست

قلوهبم لذكر هللا كما نزؿ من ا٢بق كال يكونوا كالذين أكتوا الكتاب من قبل فطاؿ 
على سبيل  ﴾كال تكونوا﴿كقيرئ  ﴾عليهم األمد فقست قلوهبم ككثّب منهم فاسقوف

شار إليهم ا٤ب مثل الذين أكتوا الكتاب االلتفات هنيان عن أف يكونوا ُب قساكة القلوب
 الشمس مطلع استقبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب أفعمر  ابن عنالذم ركاه الطربا٘ب ا٢بديث ُب 

 كغلظ كالفدادكف كالزالزؿ الفًب كىاىنا الشيطاف قرف يطلع ىاىنا من» 3فقاؿ
 كليس الواحد للموصوؼ الصفات عطف ابب منكالعطف ُب ا٢بديث  «القلوب
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 ُب الفراء أنشده الذم الشاعر قوؿ ُب العطف مثل كذلك األصناؼ عطف من
 3القرآف معا٘ب

 ا٤بزدحم ُب الكتيبة كليث…  ا٥بماـ كابن القـر ا٤بلك إٔب

كموقع ىذه  .ا٤بنافقْب صفة من كالرايء «الفدادين ُب كالرايء»3 مسلم صحيح كُب
اآلية بعد ما تقدمها من اآلايت موقع مقصد ا٣بطبة بعد مقدماهتا إذ كانت 
ا٤بقدمات ا٤باضية قد ىيأت النفوس إٔب قبوؿ ا٥بداية كاإلصغاء إليها، أما القلوب 

 للقسوة األعظم ا٤بوجب كاف ك٤با القاسية كالنفوس ا٤بتعاصية فلن أتسوىا آسية.
 مهددان  قاؿ ينكره، من عمل القسوة على يدؿ ٗبا العامل عمل ككاف البعث إنكار

 على القدر إٔب مشّبان  اإلحياء أمر من السورة بو ابتدأ ٤با مقرران أىل الكتاب  بو
 ذلك إدامة ُب ترغيبان  كالتبلكة الذكر بصقل عنها القسمة إلزالة ٩بثبلن  القلوب إحياء

 ككما ﴾تعقلوف لعلكم اآلايت لكم بينا قد موهتا بعد األرض ٰبيي  هللا  أف  اعلموا ﴿
 كما الوحي بركح إحياء القلوب على قادر فإنو فيحييها كذلك ابألجساـ فعلي

 صارت كما قسوهتا بعد خاشعة ابلذكر إبحيائها لتصّب ا٤باء بركح األرض أحيا
 .كموهتا خشوعها بعد رابية اب٤باء األرض

كا٤بيزاف ليقـو الناس ابلقسط كأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات كأنزلنا معهم الكتاب ﴿
ا٢بديد فيو أبس شديد كمنافع للناس كليعلم هللا من ينصره كرسلىو ابلغيب إف هللا 

البينات ٝبع بينة كىي األدلة كالرباىْب العقلية الٍب تثبت قضااي اإلٲباف  ﴾قوم عزيز
نية يعِب كصدؽ الرسل ٗبا جاؤكا بو كىناؾ البينات ا٤بشهودة كىي ا٤بعجزات الكو 
سل على خوارؽ العادات البشرية الٍب يعجز اإلنس كا١بن عن فعلها كتشهد للر 

أف قواـ الدين ابلكتاب كا٢بديد فادت اآلية أكقد صدقهم كحقيقة ما جاؤكا بو، 
فمن عىدىؿ عن الكتاب قػيٌوـ ابلسيف، كٲبكن قسمة اآلية إٔب شقْب؛ شٌق يتحدث 

لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات كأنزلنا ﴿تب عن ا٢بكمة من إرساؿ الرسل كإنزاؿ الك
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أما الشق الثا٘ب فيتحدث عن عنصر  ﴾معهم الكتاب كا٤بيزاف ليقـو الناس ابلقسط
كأنزلنا ا٢بديد فيو ﴿ا٢بديد كخصائصو لتأييد الدين كدفع ا٤بعتدين كقتاؿ ا٤بستكربين 

 ﴾عزيز أبس شديد كمنافع للناس كليعلم هللا من ينصره كرسلو ابلغيب إف هللا قوم
أم ينصره نصران يدفعو إليو إٲبانو ابلغيب الذم  ه"ينصر بػ"يتعلق  ب"ابلغي"و قولك 

أخرب عنو...كال ٫بسبو أراد برسلو إال رسولو دمحمان عليو الصبلة كالسبلـ ككاف ىو 
ا٤براد من ا١بمع ألنو األكمل فيهم...كقد جاء ذًكر ا٢بديد تنويهان بو إذ ىو أثر من 

خلق مادتو ليحصل بو أتييد الدين كقتاؿ ا٤بشركْب، كما ٰبصل  آاثر حكمة هللا ُب
ذكر تعأب أنو أرسل الرسل  ٤بٌابو منافع للغالبْب من فتوحات كغنائم كأسرل. ك 

ابلبينات كا٤بعجزات كأنو أنزؿ ا٤بيزاف كا٢بديد كأمر ا٣بلق أبف يقوموا بنصرة رسلو أتبع 
لرسالة كخصهما ابلذكر ألهنما من ذلك ببياف شرؼ نوح كإبراىيم عليهما السبلـ اب

أكؿ الرسل، كذكر تعأب نعمو على ذريتهما ابلنبوة كالكتاب كذلك ُب ذرية إبراىيم 
ٍب قفينا على ﴿عليو السبلـ، ٍب أتبع تعأب بذكر ابن مرٙب معٌرضان أبىل الكتاب 

تبعوه آاثرىم برسلنا كقفينا بعيسى ابن مرٙب كآتيناه اإل٪بيل كجعلنا ُب قلوب الذين ا
رأفة كرٞبة كرىبانية ابتدعوىا ما كتبناىا عليهم إال ابتغاء رضواف هللا فما رعوىا حق 

أم أف الرأفة كالرٞبة من هللا تعأب، كالرىبانية ابتدعوىا ألنفسهم ما  ﴾رعايتها
شرعناىا ٥بم كليست ٩با يشملو األمر برضواف هللا تعأب كىم ظنوا أهنم يرضوف هللا 

كحدانية هللا فلم  كتبنا عليهم ابتغاءُب اآلية منقطع، كا٤بعُب3 لكن  هبا، كاالستثناء 
، كالنصب ُب كىميةف فهم ا٢بى يرعوىا، ك٢بقوا اب١بباؿ كالفياُب كلزموا العزلة كالزىد دك 

كالتقدير3  ﴾رأفة كرٞبة﴿على طريقة االشتغاؿ، كليس عطفان على  ﴾رىبانية﴿قولو 
ٓب تكن ٩با شرع هللا ٥بم فبل يستقيم كوهنا مفعوالن كابتدعوا رىبانية، ألف ىذه الرىبانية 

ُب ﴿مقيد بقولو  ﴾جعلنا﴿كألف الرىبانية عمل ال يتعلق ابلقلوب، كفعل  ﴾جعلنا﴿لػ
 أنس عن البيهقي اإلماـ ركل فتكوف مفعوالتو مقيدة بذلك. ﴾قلوب الذين اتبعوه
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 سبيل ُب ا١بهاد األمة ىذه كرىبانية رىبانية، أمة لكل إف»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب عن
 .«هللا

اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا كآمنوا برسولو يؤتكم كفلْب من رٞبتو كٯبعل لكم نورا ﴿
اإلٲباف عبارة عن التصديق القليب للرسوؿ  ﴾ٛبشوف بو كيغفر لكم كهللا غفور رحيم

 إٔب للحق دعاة الرسل أف سبحانو قرر ٤بابكل ما عيلم ٦بيؤه بو ابلضركرة، ك  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ونبَّ  اتباعهم، ُب كلها السعادة أف كقرر كا٢بديد، ابلكتاب كرىان  أك طوعان  سيدىم
حيث أطلق لفظ  كمكانتو قدره كجبللة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص شأف رسولو عظم على سبحانو
فقاؿ ٨باطبان ٤بن آمنوا غّبه  ٔبإ الوىم يذىب ال الرسالة فرد علم أبنو إيذاانن  "رسولو"

 ابهلل إٲبانكم إٔب مضمومان  إٲباانن  بو كآمنوا دمحم ُب هللا اتقواأبفواىهم كٓب تؤمن قلوهبم3 
 اإلٲباف إٔب مضمومان  هكتعظيمو كتوقّب  برسولو اإلٲباف مع إال بو اإلٲباف يصح ال فإنو
 كالزموا إجابتو إٔب فبادركا غّبه أك حسد من ميل عنو ٲبيلكم أف إايكمك  تقدمو ٗبن

 اتباعو على ثواابن  يؤتكم ،بدعة٨بادعة أك  إٔب ٛبيلوا الك كال تبطنوا خبلفو  ىديو ٝبيعان 
 مشكاتو من مقتبسان  نوران  ذلك مع لكم كٯبعل رٞبتو من ضخمْب نصيبْب

 النور3 عباس ابن قاؿ ،منكم فرط ما لكم كيغفر ا٣بتمية اب٢بضرة ا٤بخصوصة
 كأشربت ا٤بسلمْب بغض على يتهمو أى اتبعوا قد الكتاب أىل كاف ك٤با .القرآف
اإل٥بي  الفضل ساحةعن  حرماهنم على داالن  قاؿ هبم ٨بتصة النبوة أف قلوهبم

لئبل يعلم أىل الكتاب ﴿الشريفة  ا٤براتب لعمـو ا١بامعة ا٣ببلفة مرتبة عن كا٫بطاطهم
يشاء كهللا ذك  أال يقدركف على شيء من فضل هللا كأف الفضل بيد هللا يؤتيو من

 وحدين، كضمّب يقدركف عائد إٔب ا٤بانفية (ال)كالبلـ للعاقبة، ك ﴾الفضل العظيم
على طريق االلتفات من ا٣بطاب إٔب الغيبة كأصلو أف ال تقدركا، كإذا  احملمديْب

من فضل هللا ال يقدركف على شيء  احملمديْبا٤بؤمنْب نتفى علم أىل الكتاب أبف ا
كيكوف ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن أىل الكتاب  ثبت ضد ذلك ُب علمهم

 النبوة نزعفأعلمهم هللا تعأب أنو قد  أف هللا قد فضلهم على ٝبيع ا٣بلقألهنم يركف 
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 ،كزانن  ٥بم يقيموف ال كانوان  الذي السبلـ عليو إ٠باعيل عمهم بِب ُب هاعككض منهم
3 ال تكَبثوا بعدـ علم أىل الكتاب كجهلهم ا٤بركب ُب استمرارىم على كأنو يقوؿك 

ىذا الفضل كحرمنا منو أىل االغَبار أبف ٥بم منزلة عند هللا تعأب! كقد أعطيناكم 
كإاثرة ٢بسرهتم  مإغاظة ٥بكُب ىذا فبقي أىل الكتاب ُب جهلهم كغركرىم!  الكتاب

كفلْب من األجر3 أف ٥بم  احملمديْب ا٤بوحدينكمعُب إيتاء ا٤بؤمنْب  ككمد ٤بقاصدىم.
ُب مثل أجرىم من آمن من أىل الكتاب، كيؤيد ىذا ما ركاه اإلماـ البخارم 

مثلكم كمثل أىل »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صحيحو 
نصف النهار الكتابْب كمثل رجل استأجر أجراء فقاؿ3 من يعمل ٕب من غدكة إٔب 

على قّباط؟ فعملت اليهود، ٍب قاؿ3 من يعمل ٕب من نصف النهار إٔب صبلة 
العصر على قّباط؟ فعملت النصارل، ٍب قاؿ3 من يعمل ٕب من العصر إٔب أف 
تغيب الشمس على قّباطْب؟ فأنتم ىم، فغضبت اليهود كالنصارل فقالوا3 مالنا 

قكم؟ قالوا3 ال، قاؿ3 فذلك أكثر عمبلن كأقل عطاء؟ قاؿ3 ىل نقصتكم من ح
لقب ُب القرآف ليهود كنصارل بِب  ﴾أىل الكتاب﴿كاسم  «فضلي أكتيو من أشاء

إسرائيل الذين ٓب يتديٌنوا ابإًلسبلـ، كمن صار مؤمنان من اليهود كالنصارل ال يوصف 
أبنو من أىل الكتاب ُب اصطبلح القرآف الكرٙب، إذ أهنم صاركا مؤمنْب فانسلخ 
عنهم كصف أىل الكتاب كبقي الوصف بذلك خاصان ٗبن ٓب يؤمن منهم، كقد 

كنظّب ىذا قولو  ﴾هم ا٤بؤمنوفمن﴿ف مقيدان لتعريف من آمن منهم كقولو ٯبيء الوص
فإف قيل3 ما فائدة ذًكر انتفاء  ﴾كال يراتب الذين أكتوا الكتاب كا٤بؤمنوف﴿تعأب 

فا١بواب3 أف  ﴾ليستيقن الذين أكتوا الكتاب كيزداد الذين آمنوا إٲباان﴿الريبة بعد قولو 
جة كثّب الشبهة رٗبا ٙبصل فيو الريبة فإذا اجتهد ا٤بطلوب إذا كاف غامضان دقيق ا٢ب

، كنكتة التعبّب عن ا٤بؤمنْب من أىل الكتاب كهللا أعلم فيو زالت تلك الريبة
ابالستيقاف ألهنم ٯبدكف ىذا العدد مصدقان ٤با ُب كتبهم، كيزداد الذين آمنوا إٲباانن 

 ما غّب لطائف ا١بليل الكبلـ ىذا ُب كبقي ،يكونوا بذلك أكثر انقيادان للدينف
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 أثبت ك٤با !ببلغتو ركنق كأنضر !فصاحتو ماء أعذب ما التنزيل در تعأب فاهلل انذكر 
 كال﴿ للفتنة مبينان  ضده بنفي أكده أثبت، ما أىل الكتاب كا٤بؤمنْب من لكل تعأب

 ماذا كالكافركف مرض قلوهبم ُب الذين كليقوؿ كا٤بؤمنوف الكتاب أكتوا الذين يراتب
 ربك جنود يعلم كما يشاء من كيهدم يشاء من هللا يضل كذلك مثبل هبذا هللا أراد
 االستعداد على كمنبهان  ذلك من رادعان  قاؿ ٍب ﴾للبشر ذكرل إال ىي كما ىو إال

 هبا يظن أف كنفى الذكرل ُب أمرىا حصر ك٤با، كالتنبيو ردعلل ﴾بلك﴿ بكلمة كا٢بذر
 الشكاسة من ا٤بخاطبْب ألغلب ما إٔب إشارة للكبلـ أتكيدان  لو جعلت فيما نقص

 ٥بم كتنبيهان  كالكثافة اللـو من ٥بم ٤با كتلطيفان  الغفلة من فيو ىم امإٔب  إيقاظان  كالعوج
 على فأقسم أتكيدان  األمر زاد ،مقلوهب أمراض عبلجك  أنفسهم تقوٙب ُب السعي على
 يظهر ال القرآف ضياء أف كما الليل ظبلـ معو يظهر كال للناس ذكرل ىو ٗبا ذلك
 أم ﴾كالقمر﴿ فقاؿ نفسو حظوظ كألقى فكرتو عْب أعمل من ا١بهل ظبلـ معو

 فانقلب مضى أم ﴾كالليل إذ أدبر﴿ بظبلمو ضل ٤بن ا٥بادية الليل آية ىو الذم
 الريب كانصرفت ابنكشافو ا١بهل فزاؿ ظبلمو فانكشف جاء حيث من راجعان 

3 العرب تقوؿ3 قطرب قاؿ "أقبل" ٗبعُب ﴾دىبىركالليل إذا ﴿ ، كقرئوابنصراف كالشكوؾ
 ﴾كالصبح إذا أسفر﴿ أنسب بقولو تعأب القراءة األيكٔب. ك خلفي جاء أم فبلف دبر٘ب
 أخرب ما على أقسم ك٤با، ٕبصولو ا٥بداية كحصلت ٕبلولو العلم فحل ضياؤه أقبلأم 

 استأنف لببلايىا العظيم إلنكارىم كدهكأ كعدة ا٤ببلئكة ذكرل النار من بو
 التأكيد ُب كزاد اإلنكار من تقدـ ٤با للتخويف أتكيدان  منها كالتخويف تعظيمها

 الدكاىي من أم ﴾إهنا إلحدل الكرب﴿ فقاؿاالستهزاء  ُب زايدهتم مقتضى على
 قم3 يعُب السورة ؿأبك  متصل ىو3 كقيل ﴾نذيرا للبشر﴿إنذاران للبشر  الكربل كالعظائم

 .تفسّبالبدائع  من كىو نذيران للبشر

 على االستدالؿ كيفية موسى هللا ييرًم أف اآلية من ا٤براد ﴾موسى اي ألقها قاؿ﴿
 آايت معجزات كمن ،كهللا أعلم تعأب هللا ربوبية على الدالة العظيمة اب٤بعجزة فرعوف
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 القرآف ٗبعجزة األكلْب للرسل كانت الٍب ا٢بسية اآلايت معجزة إدماج القرآف
 من أعطي إال نيب األنبياء من ما»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقولو  ىذا إٔب كيرشد كا٤بعنوية اللفظية
 فأرجو ،إٕبٌ  هللا أكحاه كحيان  أكتيتي  الذم كاف كإ٭با البشر، عليو آمن مثلو ما اآلايت

 من جزء السبلـ عليو موسى عصا أف كاعلم «القيامة يـو اتبعا أكثرىم أكوف أف
 لتلقى كإنك﴿ كيلقيها يتلقاىا من إٔب ٙبتاج القرآف كمعجزة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم سيدان معجزة
 ٥با سيكوف هبا كنلقي الكلمات ىذه نتلقى كحينما ﴾عليم حكيم لدف من القرآف

 قاؿ ألقى، من أكؿ نكوف أف كإما تلقي أف إما موسى اي قالوا﴿ موسى عصا فعل
ا١بيدد  السحرةك  ﴾تسعى أهنا سحرىم من إليو ٱبيل كعصيهم حبا٥بم فإذا ألقوا بل

 الناس فعجب فخطبا ٪بد من رجبلف قًدـ أنو صح كقد ابلكبلـ، عملهم غطوا
 ٤با ابلسحر كبلمهما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فشبو «لسحرا البياف من إف»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب فقاؿ لبياهنما

 أىل ككبلـ. ا٢بق صورة ُب الباطل كتصوير موضعو عن ا٢بق كإزالة التلبيس من فيو
 ا١بيدد كالفراعنة. شيطا٘ب سحر3 قلت شئت كإف سحر كفيو حق فيو الكتاب

 ذلك! موسى معجزة فرعوف جحد كما اٯبحدكهن كلكنهم معجزة القرآف يستيقنوف
 تتوافد كمغاٖب تسندىم، أكضاع من كراءىا ٤با شرائعهم على اإلبقاء يريدكف أهنم

 ٰبسوف الٍب كالباطلة ا٤بزكرة العقائد تلك على تقـو سلطتهم كرائستهمف عليهم،
 ضمائرىم، ُب كترتج أقدامهم، ٙبت تتزلزؿ كٰبسوهنا عليها، القرآف رسالة خطر

 ا١باحدكف ٯبحده ال ا٢بق ككذلك ا٤بريب، الواىي الباطل تدمغ ا٤ببْب ا٢بق كمطارؽ
 ٰبسوف ألهنم نفوسهم استيقنتو كقد ٯبحدكنو! يعرفونو ألهنم بل يعرفونو ال ألهنم
 .مبْب كاضح كىو مكابرين، كجهو ُب فيقفوف كجودىم على فيو ا٣بطر

 أكٌب ٗبا يكفركا أكٓب موسى أكٌب ما مثل أكٌب لوال قالوا عندان من ا٢بق جاءىم فلما﴿
 عنهمتعأب  حكى ٤با ﴾كافركف بكل إان كقالوا تظاىرا سحراف قالوا قبل من موسى

عند كصوؿ  أنو بٌْب  آايتك، فنتبع رسوالن  إلينا أرسلت ىبل قالوا ا٤بصيبة عند أهنم
 بشبهة يتعلقوفعند ا٤بصيبة  فهؤالء !موسى أكٌب ما مثل أكٌب لوال قالوا ا٢بق إليهم
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 كقد ،كالعناد الزيغ سول ٥بم مقصود ال أنو فظهر أبخرل يتعلقوف كعند إقامة ا٢بجة
 أف كذلك األعظم،ا١بليل الرسوؿ  آايت ُب منهم كقع ما موسى آايت ُب منهم كقع

األعظم  للرسوؿ السحر كنسبتهم السبلـ، عليو ٤بوسى تكذيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حملمد تكذبيهم
 األنبياء من أحد إٔب نسب فمن ،كاحد كاد من ىم األنبياء إذ ٤بوسى، السحر نسبة

 ُب كلها الضمائر كتتناسق ،األنبياء ٝبيع إٔب ذلك انسبان  كاف يليق، ال ما
 كالسبلـ، الصبلة عليهما كدمحم موسى أم ﴾تظاىرا ساحراف قالوا﴿ كقيرئىذا...
 كقطع ا٤بعجز ابلكتاب ا٤بصدؽ الرسوؿ كجاءىم اآلايت هبرهتم ٤بٌا أنو كا٤بعُب

 كالعناد التعنت على ا٤ببنية ابالقَباحات جاؤكا احتجاجهم طريق كسدٌ  معاذيرىم
 ا٤بعجزة ككٍصفهم! البينة كا٤بعجزة الواضحة ا٢بجة ليدفعوا السحر على ا٤بعجزة كٞبلوا
 فاحتاجوا معارضتها عليهم تعذر كأنو عندىم ٧بلها عظم على يدؿ سحران  بكوهنا

 صدؽ على الدالة ا٢بجة ذىكىر شيبههم عن سبحانو أجاب ك٤بٌا. الكبلـ ىذا إٔب
 كنتم إف أتبعو منهما أىدل ىو هللا عند من بكتاب فأتوا قل﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمسيدان 
 من بو أيٌب الشرط ىذا كًمثل ٗبثلو، اإلتياف عن عجزىم على تنبيو كىذا ﴾صادقْب

 االستحالة بٌْب  أمر الكتابْب من أىدل ىو ٗبا اإلتياف ألف حجتو بوضوح يدؿ
 التقليد، فساد على الدالئل أعظم من كاآلية كاإللزاـ، للتبكيت الكبلـ دائرة فيوسع

كقولو  ،ا٤بسَبشدين كإرشاد ا٤بعاندين إللزاـ كالرباىْب ا٢بجج إيراد من بدٌ  ال كأنو
 كعدىم إذا ألنو التعجيز ُب مبالغة كىو أتبعو بو أتتوا إف أم "فأتوا" جواب "أتبعو"

 بكتاب اإلتياف ٧باكلة على دكاعيهم يوفر ٩با كذلك يتبعهم فهو بو أيتوف ما يتبع أبف
 عليهم ككجبت ا٢بق عليهم حق فقد يفعلوا ٓب فإف استطاعوه لو كتابو من أىدل

 ىذه ُب ٙبداىم قدك  القرآف إعجاز ُب كأثبت عجزىم على أدؿ ذلك فكاف ا٤بغلوبية
 كغرابة معانيو كدقة مبانيو كحسن نظمو بببلغة ا٥بدل من اشتمل عليو ٗبا اآلية

 العلم من عليو يشتمل ٩با أف على دليل الكتب كىذا لسائر مباينان  ككونو أسلوبو
 بقولو اإلعجاز من ا١بهة ىذه إٔب القرآف أشار كقد إعجازه طرؽ من ىو كا٢بقائق
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 اتبع ٩بن أضل كمن أىواءىم يتبعوف أ٭با فاعلم لك يستجيبوا ٓب فإف﴿تعأب بعده 
 ما على التعليق من كىذا ﴾الظا٤بْب القـو يهدم ال هللا إف هللا من ىدل بغّب ىواه
 أف رسولو هللا أمر الوقوع ٩بتنع كلكونو الوقوع ٩بتنع حينئذ فا٤بعلق كقوعو عدـ ٙبقق
 بذلك أيتوف ال أهنم "فاعلم" إقحاـ كمن "يستجيبوا ٓب فإف" قولو من فهم كقد يقولو
 عجيب تذييل الكبلـ آخر ُب كجاء، الغيب عن ابإلخبار اإلعجاز من كىذا البتة
 ال كونو ككجو !هللا ٥بدل ا٤بناُب ىواه اتبع أحد من ضبلالن  أشد أحد ال أنو كىو
 على متفاكتة أحواؿ ُب يقع كأنو الطريق خطأ األصل ُب الضبلؿ أف منو أضل

 ُب كمراجعتو النظر إعماؿ إلغاء مع ا٥بول كاتباع الضبلؿ شدة تفاكت حسب
 ا٤بفارؽ االتباع ىذا يكوف جـر فبل الضر أحواؿ من كثّب إٔب بصاحبو يلقي النجاة
 فيو إذ ٛبامو ىو ٗبا ذيل ٍب ضبلالن  الضالْب أشد فصاحبو الضبلؿ أشد ا٥بدل ١بنس
 كلذلك قوميتهم كقواـ شأهنم الظلم كاف الذين الفريق فإنو ا٤ببهم الفريق ىذا تعيْب
 لتلك ا١بامعوف الظلم ُب البالغوف ا٤ببلغ العظيم "لظا٤بْببػ"ا كا٤براد ،ابلقـو عنهم عرب

كأعظم من ذلك  الناس واكظلم ظلموا أنفسهم إذ أهنم الكماؿ على األكصاؼ
 ُب ٱبلق ال اإلسبلـ كإخفاء الكفر فهؤالء إشراكهم ابهلل كاستهزاؤىم إبظهار

 فهم فيو يتخبطوف الضبلؿ ُب ابقوف فهم أفعا٥بم على منو عقاابن  االىتداء نفوسهم
 أف "هللا من ىدل  بغّب  ىواه  اتبع ٩بن أضل كمن! كقد أفاد قولو "الضالْب أضل
 اعتبار ٧بل نوفإ، فافهم ىدل عن ا٤برء ىول كاف إذا ٧بمودان  يكوف قد ا٥بول

 .إبصباح يستفيد ال ٗبصباح يستضئ ٓب كمنكإمعاف 

3 ركل الطربم عن ابن عباس قاؿ ﴾معاد إٔب لرادؾ القرآف عليكإف الذم فرض ﴿
 ٗبا السورة ارتباط ككجو ،لك مفتوحةأم  .منها أخرجك كما مكة إٔب لرادؾ

 أعقبها بذكر ٛبكينها ٥بؤالء ا٢باضرينذكر البلدة الٍب حرمها  ٤با تعأب أنو تقدمها
تعريض ببِب إسرائيل بتنظّبىم بفرعوف كفيها  كُب السورة ﴾أكٓب ٭بكن ٥بم حرما آمنا﴿

 كأىلو موسى سار كيف القصص سورة ففصلت النمل سورة ُب أٝبل ما تفصيل
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 موسى دعوةى  رتكى ذى  أف إٔب ابلوحي فيو نودم الذم ا٤بكاف ككصفى  النار آنس كأين
 ٍب الدعوة إببلغو كقت إٔب موسى نشأة ألحواؿ أكعب السورة ىذه فكانت فرعوف
، ا٤بكذبْب كمعاملتو الرسل بعثة ُب هللا سنة ا٤بستخلفوف ليعلم ذلك بعد ما أٝبلت

 حل ٗبا أنذرىم ٍب معاذيرىم كأبطل التوراة ىدم مع كىديو القرآف إبعجاز كٙبداىم
 عليهم نعم كلها كفيها تعأبكحدانيتو  على أدلة ٥بم كساؽ هللا رسل ا٤بكذبة ابألمم

 بقوهتم ا٤بسلمْب على اعتزازىم ُب عليهم كأ٫بى ا١بزاء يـو هبم سيحل ٗبا كذكرىم
 كأعقبو كأبقى خّب هللا عند للمسلمْب ادخر ما كأف الدنيا متاع ذلك أبف كنعمتهم
 إٔب ذلك من كٚبلص قاركف ٕباؿ تولوىمالذين  صحاب القناطّبأل ا٤بثل بضرب
 ذلك كٚبلل للمتقْب العاقبة كأف اآلخرة بنعيم ٰبظوف ال أكلئك أمثاؿ أبف التذكّب

 ُب استضعفوا الذين على ٭بن أف كنريد﴿ بقولو األميْب مستخلف هللا أف إٔب إٲباء
صلى هللا عليو  النيب بتسلية الكبلـ كختم ﴾ك٪بعلهم أئمة ك٪بعلهم الوارثْب األرض

 غالبان  ظاىران  مكة إٔب يردهك  ا٤بضلْب نواصي من ٲبكنو أبنو ككعده كتثبيتو كآلو كسلم
 احتماؿمثار غرابة كتنازع ك٧بط قيل كقاؿ ك  ىذا كاف٤با  ك  للثأر، طالبان  ظافران  عليهم
 يَبكوا أف الناس حسبٓب، أا﴿افتتح السورة الٍب بعدىا بقولو  ،قتاؿحراب ك  مشاؽ

 .﴾يفتنوف ال كىم آمنا يقولوا أف
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 سورة الحج :الفصل السابع
 يوعدكف ما كإتياف السماء كطيٌ  األكرب الفزع من ابلَبىيب سورة األنبياء ختمت ٤با

 ابألمر سورة ا٢بج افتتحت ،الدين يـو ذلك أعظم ككاف يستحقوف ٗبا كالدينونة
 أرضعت عما مرضعة كل فيو تذىلالذم  اليـو ذلك ىوؿ من ا٤بنجية ابلتقول
 عذاب كلكن بسكارل ىم كما سكارل الناس كترل ٞبلها ٞبل ذات كل كتضع

 عن تنزيهو ذلك مقدمة كُب النقائص عن تنزيهو ىو تقول هللا تعأب كأكؿ شديد هللا
أكلياء الشيطاف ك٤با كاف التكذيب بذلك اليـو من عوائد ، كحدانيتو ابعتقاد الشركاء

كيتصٌدكف للمجادلة  ين ٯبادلوف كيلوكف ُب آايت هللاالذكقادة الشرؾ  الكفر أئمةك 
 تكذيبهم ُب حا٥بم ككاف ٗبا ٥بم من أغاليط كسفسطة كما لديهم من شيبو كٛبويو

كمن الناس من ٯبادؿ ُب هللا بغّب علم ﴿ ا٤بستهزئ، أردؼ بقولو حاؿ ليـو البعث
 ا٣برب عن هللا صلى كسلم عليو هللا صاحب قد عربَّ عنهمك  ﴾كيتبع كل شيطاف مريد

 حيث ا٢بق لطريق كأقطعهم إضبلالن  الشياطْب أشد كأىل الكتاب «قرف الشيطاف»بػ
 عُبكم! كدمائهم بلحومهم ساطوه ككأهنم تلقينان  الناس كلقنوه تدكينان  الضبلؿ دٌكنوا
إذ  الباطل من عليو ىم ما إٔب عنو الدين ىذا أىل أهنم يوردكف الشيبو لينقلوا اآلية

ككٌركا  كضعوا األدلة ُب غّب ٧بلها كحرفوىا عن مواضعها كساركا هبا ُب غّب مسالكها
لييدخلوا ا٤بؤمنْب ُب دينهم بعد قياـ ا٢بجة ككضوح احملجة قصدان  ابإلبطاؿعليها 

كاالقتصار على ذكرىم إٲباء إٔب أهنم لوال إضبل٥بم الناس ، كيصّبكا ٙبت سلطاهنم
كصدىم إايىم عن متابعة الدين التٌبع عامة الناس اإلسبلـ لظهور حجتو كقبو٥با ُب 

كإنكارىم اليـو  كيفٌظع جدا٥بم ُب هللاالفطرة، كا٤بؤب عز كجل يكشف مكرىم 
جاء ُب حديث أيب ىريرة عند ا٢باكم  بصفات ثبلث كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، كقد كصفهم اآلخر

ٍب أيٌب من بعد ذلك زماف ٯبادؿ ا٤بنافقي الكافري ا٤بشرؾي ابهلل ا٤بؤمنى »كصححو3 
معاندكف، كىم  ك٦بادلتهم دالة على ٛبكن الكفر منهم كأهنم «ٗبثل ما يقوؿ
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ير قاؿ3 قاؿ ٕب عمر بن ا٣بطاب3 ىل  ثرا٤بذكوركف ُب األ ا٤بتقدـ عن زايد بن حيدى
ك٤با ذكر ا٢بق تعرؼ ما يهدـ اإلسبلـ؟ قلت3 ال، قاؿ3 جداؿ ا٤بنافق ابلكتاب...

انتقل إٔب الكبلـ عن جدا٥بم بغّب  ريبهم ُب البعث كالنشور كبٌْب الداللة على أمره،
 النظر بطريق معائهاد ثباتإ ٔبإ بو التوصل ٲبكن معليه فاض عقلي دليل

 ٔبإ افتقار ببل قلوهبم من نبع قد لد٘ب صريح ككشف ىيدل الك  كاالستدالؿ
 نقلي كدليل كال كتاب منّب ا٤بطالب منها يستنتج الٍب العادية الوسائل مقدمات

 نشأ ما عمـو نشأ ماإنو  بل الفياض ا٤ببدأ من كا٢بقائق ا٤بعارؼ لفيضاف خلده ينور
 كا٣بيالية الوٮبية القول متابعة من ا٢باصل التقليد ٧بض من الإ اجملادالت من ممنه

 ا٤بعِب  ك  ﴾ال ىدل كال كتاب مبْب بغّب علم ك كمن الناس من ٯبادؿ ُب هللا﴿ الغالبة
 ا٤بعاندين فريق -كهللا أعلم  - ا٤براد فيكوف ابآلية السابقة ا٤بعِب   ىو اآلية هبذه

 عن كالتكرب الشياطْب كسواس اتباعهم هللا ُب ا١بداؿ إٔب كدافعهم ا٤بكابرين
 ىؤالء أحواؿ أف معُب إٔب فيؤكؿ تعأب سبيلو عن اإلضبلؿك  اب٢بجة االعَباؼ

كىو معُب  كالغواية كالكرب كالتبخَب الشرؾ أىل فريق ىو كاحد فريق كأصحاهبا ٨بتلفة
 الكاين كونو  حاؿ هللا ُب ٯبادؿ أم ﴾اث٘ب عطفو ليضل عن سبيل هللا﴿ قولو بعده

ُب ا٣برب عن النيب  كىم ا٤بعنيوف كخيبلء كربان  كشحو طاكاين  جنبيو موليان  عنقو
 بفتحكقرئ "ليىضل"  «الوبر أىل الفدادين ُب كالكربايء كا٣بيبلء»3 الصادؽ األبر

 ٛبكنو ١بعل مهتداين  يكن ٓب أنو مع ا٤بضارع بصيغة كالتعبّب نفسو ُب ليضل أم الياء
 ليزيد أك الضبلؿ على ليستمر يراد أف ٯبوز ابلقوة ىدل لكونو كا٥بدل ا٥بدل من

ٍب انتقلت اآلايت إٔب   .ضبلؿكاإل األكؿ ضبللو ١بعل ذلك إف3 كقيل ضبللو
فهم  ﴾كمن الناس من يعبد هللا على حرؼ﴿النفعيْب  ؤالءصورة أخرل ٥بكشف 

متأرجحوف قابلوف لبلنقبلب ُب أم ٢بظة! يتذبذبوف بْب معسكر اإلسبلـ 
كمعسكر الكفر كيَببصوف اب٤بسلمْب الدكائر! ٍب أردؼ بلهجة التحدم الساخرة 
٥بم لشكهم بوعد النصر للمسلمْب ُب الوقت الذم يعٌجزىم سبحانو عن الوصوؿ 
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اف يظن أف لن ينصره هللا من ك﴿ رسولو األمْبٔب السماء لقطع أسباب النصر عن إ
ُب الدنيا كاآلخرة فليمدد بسبب إٔب السماء ٍب ليقطع فلينظر ىل يذىنب كيده ما 

عائد على ا٤بنافق الذم يعبد هللا على  د"فليمد"و كالضمّب ا٤بستَب ُب قول ﴾يغيظ
صلى هللا  نبيو هللا ينصر لن أف يظن كاف من3 ابن زيد قاؿحرؼ، كاألمر للتعجيز، 

 من أصلو من ذلك فليقطع كمنو عنو ليقطعو األمر ىذا كيكابد كآلو كسلمعليو 
 النيب عن ليقطع ٍب السماء إٔب بسبب فليمدد السماء ُب أصلو فإف أيتيو حيث
 من لو كعد ما ليحبس كقاؿ اإلماـ ا٤باتريدم3 .هللا من أيتيو الذم الوحي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 منكٲبكن أف يكوف ا٤بعُب3  .غاظو الذم غيظو ليذىب كعد ما غاظو إف النصر
 سقف إٔب ٕببل فليمدد الدنيا ُب كأمتو رسولوك  دينو ينصر هللا لن أف ٰبسب كاف

 هللا قضى ما بعض من اغتاظ إذا ٱبتنق ٍب فوقو من السبب بو يعلق ٩با غّبه أك
 يغيظ؟ ما كذلك احتناقو كيده يذىنب ىل فلينظر عنو ذلك انكشاؼ فاستعجل

 استعجالو فكذلك فيذىبو عنده من ابلفرج هللا أيٌب حٌب غيظو ذلك يذىب ٓب فإف
كاآلية  .حينو قبل كال يقدًٌـ ميقاتو عن ذلك من لو هللا قضى ما يؤخر لن النصر

نيسجت على إٯباز جليل، شيبهت حالة استبطاف ا٤بنافقْب الكفر كإظهارًىم 
ْب الكفار ٕبالة ا٤بغتاظ ٩با صنع اإلسبلـ على حنىق كحالةي ترٌددىم بْب ا٤بسلمْب كب

فقيل ٥بم3 عليكم أف تفعلوا ما يفعلو أمثالكم ٩بن مؤلىم الغيظ كضاقت عليهم سيبل 
كذلك هتكم هبم ُب أهنم ال ٯبدكف غُب ُب شيء من  -فموتوا بغيظكم  -االنفراج 

ا٤بؤب ككذلك أنزؿ ،  الدنيا مع ا٣بسراف ُب اآلخرةأفعا٥بم كإنذار ابستمرار فتنتهم ُب
 آايت بينات كاضحات جليات كىو سبحانو كتعأب يهدم من يريد.

إف الذين آمنوا كالذين ىادكا كالصابئْب كالنصارل كاجملوس كالذين أشركوا إف هللا ﴿
اشتملت اآلايت السابقة  ٤بٌا ﴾إف هللا على كل شيء شهيد يفصل بينهم يـو القيامة

غة دين لكل أمة كاف ذلك مثاران ألف على بياف جداؿ ا٤بتبوعْب ُب دين هللا كصيا
أف  يتساءؿ عن الدين ا٢بق ألف كل أمة تدَّعي أهنا على ا٢بق، فبينت ىذه اآلية
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يكوف يـو القيامة إذ ٓب تفدىم ا٢بجج ُب الدنيا، كىذا  عياف كاألعوافالفصل بْب األ
الكبلـ ٗبا فيو من إٝباؿ ىو جار ٦برل التفويض كمثلو يكوف كناية عن تصويب 

٤بتكلم طريقتو كٚبطئتو طريقة خصمو ألف مثل ذلك التفويض هلل ال يكوف إال من ا
لنا أعمالنا كلكم أعمالكم ال حجة بيننا " نو على ا٢بق، كنظّبه قولو تعأبالواثق أب

كذلك من قبيل الكناية التعريضية...كاآلية  "يننا كإليو ا٤بصّبكبينكم هللا ٯبمع ب
آية ا٤بؤب عز كجل ُب  كشفكقد  مسوقة لبياف التفويض إٔب هللا ُب ا٢بكم بينهم! 

 من  إف الذين آمنوا كالذين ىادكا كالنصارل كالصابئْب﴿ البقرة ا٢بج ىذه كُب آية
 ىم كال عليهم خوؼ كال رهبم عند أجرىم فلهم صا٢با كعمل اآلخر كاليـو  ابهلل  آمن 

 آمن  من  كالنصارل كالصابئوف ىادكا كالذين آمنوا الذين إف﴿ ا٤بائدةآية ك  ﴾فٰبزنو 
تىقٌلب بِب  عن ﴾فٰبزنو  ىم كال عليهم خوؼ فبل صا٢با كعمل اآلخر كاليـو  ابهلل 

 ا٤بختلفة كاقتسامهم النحل الوظائف تباد٥بمطريقة  كبٌْب  كا٤بللشرائع إسرائيل ُب ال
 رفواعي  قد كىم بِب إسرائيل خصوص الصبلت  ىذه أبصحاب فا٤براد ا٤بتخالفة
كجاء من القرآف كأما غّبىم فمندرج ابلتبع  كثّبة مواضع ُب الصبلت  ىذه ٗبضموف

 فاسجدكا معكم ٬برج أف أردًب إف ١بمع من اليهود3 قاؿ سفياف أف أاب ُب السّبة
 قريش على قدموا أهنم ٤با عباس ابن عنكريكم  ففعلوا. هبما نواكآمً  الصنمْب ٥بذين
 دين أـ خّب أدينكم فاسألوىم كؿاألي  تبابلكي  العلم كأىل يهود أحبار ىؤالء3 قالت
كابتدأت  .اتبعو ك٩بن منو أىدل كأنتم دينو من خّب دينكم بل3 فقالوا فسألوىم دمحم؟

كدعاىم  -و كىو من يتظاىر ب -ُب اإلسبلـ  اآلايت بوصف أخطر من يطعن
ا٤بؤب عز كجل ُب آية البقرة كا٤بائدة إٔب اإلٲباف ابهلل كاليـو اآلخر كحثهم على 

رىم اب٤بيثاؽ الذم أخذه عليهم كابلرسل ذكَّ ُب سبيل هللا، كُب سياؽ اآلايت  ا١بهاد
ين هر ا٤بظا٤بنافقْب الذين أرسلوا إليهم، كالتصدير بذكر الذين آمنوا للتنبيو على خطر 

ـى كقاف، اإلٲب ، كأخَّرىم ُب آية  على النصارل لتقدمهم عليهم ُب الزمافالصابئْب دَّ
ما بعد الذين آمنوا ُب آية  كرفعي  .ية كالنصرانيةاليهودا٤بلتْب البقرة ٤براعاة ا٤ببلءمة بْب 
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إف  كالتقدير3 "إفٌ ز "أخر عما ُب حيٌ ا٤بائدة على االبتداء، كا٣برب ٧بذكؼ كالنية بو الت
 فائدةك  ،كذلك  ، كالذين ىادكا كالصابئوف كالنصارلذاالذين آمنوا حكميهم ك

"الذين بػ ا٤بعنيوف كىم ا٤بنافقْب حق ُب العفو مظنة أف الرفع إٔب النصب عن العدكؿ
 ا٤بنافقْب عناد ألف كالنصارل الصابئْبالذين ىادكا ك  حق ُب منها أبعدآمنوا" 

 " ىماجملوسقولو "ك ك  الكبلـ. صدر ُب ييذكركا أف حقهم ُب فوجب أكرب كاستهزاءىم
 النّباف  عبادة  أصلإف  3كقيلأك األنوار أك الشمس كالقمر كالكواكب عبدة النّباف 

 قرابف النار قبلت إ٭با 3لو كقاؿ إبليس أاته قرابنو منو هللا يتقبل ٓب ٤با فإنو قابيل
كقد قرر بنو  !النار بيوت فبُب أخرل انران  أعبد كأان 3فقاؿ يعبدىا ألنو أخيك

ٍب أنشؤكا  كالرافدين سىذه العبادة ألتباعهم ُب ببلد فار  إسرائيل مع شياطينهم
الشيعة على ىذا الدين فعبدكا عليان كما عبد اليهود عزيران كالنصارل ا٤بسيح 

كقيل3  أعما٥بم ُب الشيطاف أشركوا أم  "كالذين أشركوا" قولوك كالصابئوف ا٤ببلئكة. 
من ٝبيع الفرؽ  كاألكاثف كيدخل فيهم ا٤ببلحدة كمن ال يدينوف بدين األصناـ عبدة

ُب صحيح اإلماـ مسلم3  ما جاءنظّب  كىذاأىل الكتاب  ابتدعها كالنحل الٍب
فأبواه يهودانو كينصرانو »كُب الصحيحْب3  «فأبواه ييهودانو كيينصرانو كييشرًٌكانو»

دين  فرقوا الذين كالعطف ابلواك إٲباء إٔب ا٤بتبوعْب أئمة الكفر ا٤بضلْب «كٲبجسانو
 ينصرانو أك يهودانو فأبواه»3 لبخارمُب صحيح ا كقد جاء !٨بتلفة أدايانن  فجعلوههللا 
إشارة إٔب  «يشركانو  أك  ينصرانو أك يهودانو فأبواه»3 الَبمذم سنن كُب «ٲبجسانو أك

كاآلية مسوقة لبياف التفويض إٔب هللا ُب  ،اتبعت بِب إسرائيلالٍب األمم ع من األتبا 
ٍب انتقل الكبلـ عقب ذلك إٔب ذكر صدىم عن اإلسبلـ كا٤بسجد  ا٢بكم بينهم!

بْبَّ تعأب ٍب ا٢براـ كٙبريض ا٤بؤمنْب على تطهّبه كىو مسبَّب على التأذين اب٢بج 
٥بؤالء ا٤بستخلفْب كما  مكن الذم ىو أنو ؤكدان أنو جعل لكل أمة منسكان فقاؿ م

 ُب خبأ ما كإظهار العباد امتحاف ألجل الشريعة نصبى مكن ألشياعهم ابألمس ك 
كلكل أمة جعلنا منسكا ليذكركا ﴿ ككفراف كشكر كعصياف طاعة من منهم كل جبلة
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ـ فإ٥بكم إلو كاحد فلو أسلموا كبشر على ما رزقهم من هبيمة األنعا اسم هللا
ا٤بعركؼ اليـو اب٤بسلخ الذم تراؽ فيو  ىو موضع القرابف ىناكالنسك  ﴾ا٤بخبتْب
 ىو الفائدة ك٧بل متعددان  ال كاحدان  أم لئلفراد "منسكا" قولو ُب التنكّبك ، الدماء
 كأدؿ "هللا اسم ليذكركا" قولو ذلك على دؿ كقد ا١ببللة ضمّب إٔب ا١بعل إسناد
 منسك ٥بم ا٤بسلمْب أف كا٤برادفلو أسلموا"  كاحد إلو فإ٥بكم" بقولو التفريع عليو

ا٤بشركْب الذين اتبعوا الشيطاف كزعموا أهنم أىل السنة  كُب ىذا رد  على كاحد
 الشرؾ ابجتناب األمرملة إبراىيم كىو مرتب على  اتٌباع يفيد كالكبلـ! كالقرآف

كاجتناب الكذب بقو٥بم3 ىذا حبلؿ كىذا حراـ كبزعمهم أهنم على جادة التوحيد 
فاجتنبوا الرجس من األكاثف كاجتنبوا قوؿ الزكر، حنفاء هلل ﴿ الزكر قوؿىو معُب ك 

ا٢برمات.  أعظم عنو الشركاء كنفي هللا توحيدُب  القوؿ صدؽ ففإ ﴾غّب مشركْب بو
 من أكربتعأب  أنو كا٤براد من ذكر اسم هللا أف يقوؿ3 ابسم هللا كهللا أكرب، كا٤بعُب

 من كأعظم الوىم ُب يقع مامن كل  جليل كأعلى كل من كأنزه أجلكبّب ك  كل
 لفظة أبلغ3 كيقاؿ شيء إليو يقاس أف من أكرب ىو بلما يصل إليو الفهم  كل

شيء  كل من أكرب أبنو صفوك  أم أكرب" هللا" كاإلجبلؿ التعظيم معُب ُب للعرب
فكيف ييشرىؾ ُب حيكمو كيبارل ُب أمره؟! كىذا نظّب ما أمر هللا بو ُب سورة األنعاـ 

كال أتكلوا ﴿إٔب قولو  ﴾ عليو إف كنتم آبايتو مؤمنْبفكلوا ٩با ذكر اسم هللا﴿من قولو 
كالكبلـ مرتب على اإلقرار ٕبكميتو عز كجل  ﴾٩با ٓب يذكر اسم هللا عليو كإنو لفسق

كإنو من السخرية ٗبكاف أف يتظاىر بذكر اسم هللا من  ﴾كماغي حأفغّب هللا أبت﴿
توجيو للمسلمْب اب٤بباينة بينهم ينازعو سبحانو تعأب ُب حكمو! كُب سورة ا٢بج 

حٌب ال يكوف اإلسبلـ ٦برد عنواف أك ٦برد راية كشعار أك ٦برد كلمة  ا٤بستهزئْبكبْب 
تقاؿ ابللساف، فلكل أمة شرعة كلكل أمة منهاج كلكل أمة قبلة كلكل أمة منسك، 

ُب أماكن إىراؽ الدماء ألهنم ٓب يدينوا دين ا٢بق  ٗبفارقتهمكقد تضمن األمر 
ه من تقول القلوب كما أخرب ئر إف تعظيم حرمات هللا كشعا .ابالعَباؼ ٕباكمية هللا
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كالشعائر ما  ﴾ذلك كمن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقول القلوب﴿ عبلـ الغيوب
جعل عبلمة على أداء عمل من أعماؿ ا٢بج كالعمرة كىي ا٤بواضع ا٤بعظمة مثل 
ا٤بواقيت الٍب يقع عندىا اإلحراـ، كمنها البلد ا٢براـ كا٤بسجد ا٢براـ كالكعبة كا٤بقاـ 

يت بذلك ألهنم كالصف ا كا٤بركة كعرفة كا٤بشعر ا٢براـ ٗبزدلفة كمُب كا١بمار كالبيدف ك٠بي
ٯبعلوف فيها ًشعاران، كالًشعار العبلمة أبف يطعنوا ُب جلد جانبها األٲبن طعنان حٌب 
يسيل منو الدـ فتكوف عبلمة على أهنا نيذرت للهدم، كتعظيم الشعائر إ٭با يكوف 

 أم ﴾فإ٥بكم إلو كاحد فلو أسلموا﴿ أرشد تعأب إليو بقولو ابالنقياد هلل كتوحيده كما
أعدائو، كأصل إذ كاف قد جعل لكل أمة منسكان فقد نبهكم إٔب توحيده كمتاركة 

 ىو اإلسبلـ ككاف ابإلسبلـ أمر ك٤با، النظم3 فللو أسلموا ألف إ٥بكم إلو كاحد
 الطمأنينة منشأ ككاف مشاخة كال كرب غّب منابلظاىر كالباطن  االنقياد سهولة

 سالرأ ا٤بكشوؼ ا٤بخيط من ا٤بتجرد اجا٢ب ٢باؿ شيء أنسب ٮبا اللذين كالتواضع
 على ينا٢بائز  على سبحانو أقبل ،عوراه لسَب آصاره كٚبفيف أكزاره لوضع الطالب

 ا٤بتواضع كا٤بخبت ﴾كبشر ا٤بخبتْب﴿ فقاؿ كا١ببلؿ ا١بماؿ كخبلؿ الكماؿ رتب
 كمن .للحصر أم أسلموا لو ال لغّبه ﴾فلو أسلموا﴿كتقدٙب اجملركر ُب  ،ا٣باشع
 عن يقلعوا أبف ا٤بشركْب كخطاب الشرؾ نفي على االستدالؿ 3سورة ا٢بج أغراض
 اتباعان  ذلك ُب اجملادلة كعن ابأللوىية كالربوبية تعأب هللا ابنفراد االعَباؼ ُب ا٤بكابرة

 كُب الدنيا ُب مينصرى كال شيئان  عنهم غِبي ال فالشيطا كأف ف،الشيطا لوساكس
 عن يعرضوف كأهنم علم إٔب يستندكف ال أبهنم الوحدانية ُب مجدا٥ب كتفظيع، اآلخرة
 بْب األمم اختبلؼ كأف، كأهنم ال يؤمنوف ابلبعث كاليـو اآلخر، الناس ليضلوا ا٢بجة

 الفصل يـو ىو القيامة يـو كأف كثّبة ملل إٔب الناس افَبؽ بو أمر ا٢بق كالباطل
 خصماف كا٤ببطلْب ا٤بهتدين كأفالباطل،  أىل كجزاء ا٢بق أىل جزاء ٤بشاىدة بينهم

 عن بتكربىم هبم تعريضُب السورة ك ، جزاؤه فريق لكل فكاف هللا أمر ُب اختصموا
 كىم بيتو كأمناء دينو ٞباة أهنم كٰبسبوف إليو ينتموف الذم السبلـ عليو إبراىيم سنة
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 ا٤بنافع من ا٢بج مشركعية ُب عليهم هللا من ٗبا ٥بم كتذكّب، الدين أصل ُب ٱبالفونو
 دعوة تلقوا الذين الغابرة ابألمم اإلسبلـ دعوة تلقي ُب كتنظّبىم، نعمتو فكفركا
 فبل مثلو هبؤالء ٰبل أف يوشك كأنو، العذاب هبم فحل كالكفر ابإلعراض الرسل
 ذلك كُب قبلهم من لؤلمم أملى كما ٥بم هللا من إمبلء فإنو العذاب أتخّب يغرىم
الذين ﴿ دايرىم من كأخرجوىم فتنوىم الذين على النصر بعاقبة للمؤمنْب بشارة

أخرجوا من دايرىم بغّب حق إال أف يقولوا ربنا هللا كلوال دفع هللا الناس بعضهم 
 كإضافة ﴾ببعض ٥بدمت صوامع كبيع كصلوات كمساجد يذكر فيها اسم هللا كثّبا

 عبادهتم أماكن عن يدفعوا أف للناس إذف ألنو عقلي ٦بازم إسناد هللا إٔب الدفاع
 أكلياء مقاكمة على التألب إٔب األدايف أبىل يهيب كىذا الدفع سبب هللا إذف فكاف

 ُب يفسد الشيطاف أبف كا٤بؤمنْب كالسبلـ الصبلة عليو رسولو هللا سلىك  .الشيطاف
 الشيطاف يلقي ما كيبطل دينو ٰبكم هللا كلكن الرسل دعوة آاثر الضبللة أىل قلوب

 كا٤بتلقْب ابلقرآف التنويو كفيها، القرآف آايت كينكركف يعرضوف الكافرين ترل فلذلك
  .ابلتبياف ا٤برسل كبغض القرآف بكراىيتهم الكفار ككصف كصرب ٖبشية لو

 فال ينازعنك في األمر

من أحدث ُب أمران »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعن عائشة اهنع هللا يضر قالت3 قاؿ رسوؿ هللا ركل الشيخاف 
 عمبلن  عمل من النار ُب ا٣بديعة»كُب ركاية للبخارم3  «ىذا ما ليس فيو فهو ردٌ 

 ٕبفظو يعتُب أف ينبغي ٩با ا٢بديث ىذا النوكم قاؿ «رد فهو أمران عليو ليس
 ىذا الطرقي كقاؿ .كذلك بو االستدالؿ كإشاعة ا٤بنكرات إبطاؿ ُب كاستعمالو

 أف منو كيستفاد كقاؿ ابن حجر3 .الشرع أدلة نصف يسمى أف يصلح ا٢بديث
من األمر  كا٤براد . اىػ.أمران عليو ليس 3لقولو األمر ابطن ُب ما يغّب ال ا٢باكم حكم

كغّبه صالة ألنو ىو ا٤بقصود ابأل الدين كا٢بكم كا٣ببلفةأمر ُب اآلية كا٢بديث3 
أم  فيو أحدث فمن . كا٢بدىث فيو3 ما ييضاده كينقضوكهللا تعأب أعلممندرج ابلتبع 
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 يتبع ٓب مردكد فهو الشيطاف بتسويلاإلسبلـ  دين ُب كاخَبع أظهر أك كابتدع جدد
 كإشارة التعظيم إفادة صلة أك بدالن  اإلشارة اسم إيراد كُب، هللا لعنو مريدان  شيطاانن  إال
 أمران ىو الدين ىذا أف على تنبيهان  ابألمر عنو كعرب ٛبييز أكمل الدين ٛبييز إٔب

، قاؿ صاحب كأفعالنا أقوالنا من شيء عنو ٱبلو ال ٕبيث بو كنشتغل لو هنتم الذم
 االعتصاـ ُب كأصل الوثقى ابلعركة التمسك ُب عماد ا٢بديث كىذا مرقاة ا٤بفاتيح3

 3ا٤بعُب ىذا ُب أنشد كقد كا٥بول، كالبدع للمحداثت كرد األعلى هللا ٕببل

 أدٮبا أسود قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش فظيع أبمر...  اػمػكأظل مػػػػػػػالبهي لػػػاللي دجا اػػػم إذا

 انتمى البدع إٔب من الربااي كأعمى...  اعتزل السنن إٔب من الربااي فأعلى

 لماػػػمس كاف من القرآف يَبؾ كىل...  عيوػػػػػػػػػػػػػس ضل قد القرآف ترؾ كمن

صلى هللا كىذا ا٢بديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسبلـ كىو من جوامع كلمو 
 ىريرة أيب حديث من البخارم اإلماـ صحيح ُب جاء ما ىذا ك٫بو. عليو كآلو كسلم

كا٤براد من األمر3  «إٔب غّب أىلو فانتظر الساعة األمرإذا أسند »3 عنو هللا رضي
. كركل اإلماـ مسلم من حديث عقبة مرفوعان3 ، كهللا كرسولو أعلما٣ببلفة كا٢بكم

قاىرين لعدكىم ال يضرىم من  أمر هللاال تزاؿ عصابة من أمٍب يقاتلوف على »
ال »3 البخارم ئلماـل أخرل ركاية كُب «خالفهم حٌب أتتيهم الساعة كىم على ذلك

يزاؿ من أمٍب أمة قائمة أبمر هللا ما يضرىم من كذهبم كال من خالفهم حٌب أيٌب أمر 
امر3 ٠بعت معاذان يقوؿ3 كىم ابلشاـ.« هللا كىم على ذلك  كقد فقاؿ مالك بن ٱبي

لكل أمة ﴿ فقاؿ ا٤بشركْب ٨بادعة من ا٢بذر كجوب إٔب ا٢بج سورة ُب تعأب نٌبو
خاص مراد بو  ىنا األمر كاسم ﴾ينازعنك ُب األمربل جعلنا منسكا ىم انسكوه ف

يزعموف أهنم  ف أصحاب ميثاؽ الدرعيةفإ التوحيد بو مراد ٦بملا٣ببلفة كا٢بكم أك 
 كشفان  اآلية تفكان ا٢بق على أهنم ادعاء إٔب ذريعة ذلك فجعلوا إبراىيم ملة على

 فبل عليو طارئ ابطل عداه ما كأف التوحيد رمز كىو حق منسك ا٢بج أبف لشبهتهم
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 بصورة فتكوف أدايهنم إٔب دينك عن يستخفنك الك  ىذا بعد ا٢بج أمر ُب كينازعن
على العائدة  الضمائر لتناسق ا٤بناسب ىو احململ كىذا ،غّبه إٔب شيء عن ا٤بنزكع

ة كعلى كلو فإف أسباب تاب ألف ىذه السورة نزلت اب٤بدينمن أىل الك ا٤بشركْب
صص  كانوا السلف أف على التذييل ىذا موقع يناكد كال ٱبفى ال كما النزكؿ ال ٚبي

 سابقة كانت كلو عليو للداللة اآلايت نزلت ما كل على النزكؿ سبب يطلقوف
كلكل أمة جعلنا منسكا ليذكركا ﴿كاآلية كردت بعد قولو  ،السبب من عدكه ما على

 مع كقعت األكٔب ألف ابلواك ُب ىذه كجاء ﴾اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعاـ
 كأما أخواهتا، على فعطفت النسائك أمر ُب الواردة اآلم من كيناسبها يدانيها ما

ما  كقد فيصل بْب اآليتْب ،فان عطى مً  ٘بد فلم معناىا عن أابعد مع فواقعة األخرل
البشارات كاإلذف ابلقتاؿ كا٢بديث عن سنة التدافع ٍب اقتضى ا٢باؿ استطراده من 

إف هللا يدافع عن الذين آمنوا إف هللا ال  ،كبشر احملسنْب﴿ الصبلحالتمكْب ألىل 
 ،لقدير نصرىم على هللا كإف واور، أذف للذين يقاتلوف أبهنم ظلمٰبب كل خواف كف

 الناس هللا دفع كلوال هللا ربنا يقولوا أف إال حق بغّب دايرىم من أخرجوا الذين
 كثّبا هللا اسم فيها يذكر كمساجد كصلوات كبيع صوامع ٥بدمت ببعض بعضهم

 أقاموا األرض ُب مكناىم إف الذين ،عزيز لقوم هللا إف ينصره من هللا كلينصرف
كالكبلـ  ﴾األمور عاقبة كهلل ا٤بنكر عن كهنوا اب٤بعركؼ كأمركا الزكاة كآتوا الصبلة

على ما  كلكل أمة جعلنا منسكان ليذكركا اسم هللا﴿راجع إٔب الغرض الذم ُب قولو 
فبل ينازعنك ﴿عليو قولو  ليبِب ﴾ـ فإ٥بكم إلو كاحد فلو أسلموارزقهم من هبيمة األنعا

 كفرٌع عليو األمر ابإل٥بيةانفراده تعأب  بٌْب  في اآلية األكٔبف ﴾كادع إٔب ربك ُب األمر
 غّب من لوجهو خالصان  كنواىيو ألكامره كاالمتثاؿلو سبحانو  الكلي النقيادبعبادتو كا

كادع إٔب ﴿كلذلك قاؿ ابلربوبية  إفراده تعأبٔب إ دعوة كُب اآلية الثانية، إشراؾ شائبة
إلزامهم ابتٌباعك  -كهللا أعلم  -إٔب توحيد الربوبية، كا٤بقصود من اآلية  أم ﴾ربك

 من إليهم الشيطاف يلقيو ٗباكالثبات على التوحيد ثبااتن ال يطمعوف أف ٱبدعوؾ 
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وا لك فلهم شرعتهم كلك شرعة أخرل ك٥بم ليزيلوؾ عنو فإف ٓب يستجيب الشبو
جعلنا منكم شرعة  لكل﴿تعأب  حسبما ينطق بو قولو منهاجهم كلك منهاج آخر

لكل أمة جعلنا منسكا ىم ﴿كىو ا٤بعُب ا٤بعرب عنو ابلنسك ُب اآلية الثانية  ﴾كمنهاجا
 ُب عباس ابن قوؿ كىو كا٤بنهاج الشريعة ىو ا٤بنسكقاؿ اإلماـ الرازم3  ﴾انسكوه

جعلنا منكم شرعة  لكل"تعأب  لقولو األقرب كىو القفاؿ كاختيار عطاء ركاية
نسىكقيل ك . . اىػا"كمنهاج

ى
 ُب كشاع العبادة النسك كأصل الن سيك، مكاف اسم3 ا٤ب

أمة جعلنا منسكا ليذكركا اسم  كلكل﴿ بقولو إليو ا٤بشار القرابف3 كمنها ا٢بج أعماؿ
 كالكبلـ القرابف، موضع ىو ىنا فالنسك ﴾هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعاـ

 لكم القلوب، تقول من فإهنا هللا شعائر يعظم كمن ذلك﴿ تعأب قولو على عطف
 مع الكبلـ تتمة من كىو ﴾العتيق البيت إٔب ٧بلها ٍب مسمى أجل إٔب منافع فيها

 ابلدين ا٤بتبلعبْب ا٤بشركْب على الرد -كهللا أعلم  - ىذا من كا٤بقصود ا٤بؤمنْب،
 تاركتهمم الكبلـ تضمن كقد! أىوائهم حسب على آ٥بة اٚبذكا إذ التعريض بطريق

 ذابئحهم لٙب ال العراة ا٢بفاةف، أنشؤكىا الٍب ا٤بساْب أم الدماء إىراؽ أماكن ُب
 الشرؾ أمور كخلطوا الشيطاف بعبادة الرٞبن عبادة كشابوا ا٢بق دين يدينوا ٓب ألهنم

كإف الطريق لتمكْب  .الناس على ىواكموٌ ُب ا٢بكم كالعبادة  آ٥بة كاكاٚبذ أبدايهنم
لكل أمة ﴿اإلسبلـ كٙبقيق نظامو ا٤بتفرد ال ٲبكن أف يلتقي مع طريق أىل الكتاب 

 منكم جعلنا لكل" كقولو ذلكقاؿ اإلماـ ا٤باتريدم3  ﴾ىم انسكوه جعلنا منسكان 
. كقولو لكل أمة منسكان ىم انسكوه كمنهجان ىم سالكوه". اىػ. أم كمنهاجا شرعة

 ال أم الدين ىو ا٤بنسك إف3 يقوؿ من أتكيل على ﴾فبل ينازعنك ُب األمر﴿
 ﴾األمر﴿ ، أك أفإليو الناس كادع هللا دين ىو عليو أنت الذم أف نفسك ُب ٱبا١بنك

يزعموف أهنم على ملة ، كأصحاب ميثاؽ الدرعية ىنا ٦بمل مراد بو ا٢بكم ابلقرينة
كشفان لشبهتهم إذ   ﴾لكل أمة جعلنا منسكان ىم انسكوه﴿إبراىيم فكاف قولو تعأب 

فجاء التحذير لؤلمة  مْبأف ا٢بج رمز توحيد هللا، كبيت هللا مركز حكم ا٤بسل
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الشعائر  ٤بنازعة ا٢بكم، كاآلية تربط بْب ع لؤلمة ا٤بشركة فرصةن ا٤بسلمة أال تدى 
ىي الطريقة ُب التعامل مع ىؤالء ا٤بشركْب  باينةككانت ا٤ب...يةالتعبدية كبْب ا٢بكم

تعأب  حسبما ينطق بو قولو ي للمسلمْب ُب موسم ا٢بجخبلؿ أكرب اجتماع عا٤ب
عليهم كا٤بغضوب نعىم إذ ال لقاء بْب ا٤بكىذه ىي ملة إبراىيم  ﴾لكم دينكم كٕب دين﴿

 ملة اتبع أف إليك أكحينا ٍب﴿ ، قاؿ تعأببْب ا٤بنعىم عليهم كالضالْبال معرب ك  عليهم
 على الكرٲبة اآلية ُب ا٤بلة ٞبل كاألىكٔب ﴾ا٤بشركْب من كاف كما حنيفا إبراىيم

3 قاؿ عمرك بن هللا عبد عن الكربل السنن ُب البيهقي ركل كما ا٢بج مناسك
 كالعصر الظهر هبا فصلى مُب إٔب السبلـ عليو إببراىيم السبلـ عليو جربائيل أفاض»

 كقف ٍب الصبلتْب هبا فصلى عرفات إٔب مُب من غدا ٍب كالصبح كالعشاء كا٤بغرب
 الصبح يعِب هبا صلى ٍب فبات هبا فنزؿ ا٤بزدلفة إٔب بو أتى ٍب الشمس غابت حٌب

 من أحد يصلي ما كأبطأ بو كقف ٍب ا٤بسلمْب من أحد يصلي ما كأعجل
صلى هللا  دمحم إٔب كجل عز هللا أكحى ٍب كحلق كذبح فرمى مُب إٔب دفع ٍب ا٤بسلمْب

 إرغاـ ذلك كُب« ا٤بشركْب من كاف كما حنيفان  إبراىيم ملة اتبع أف3 عليو كآلو كسلم
. أخطؤكىا كقد إبراىيم أبيهم ملة على أهنم  زعمهم ُب ٥بم كتكذيب إسرائيل لبِب

صلى هللا عليو كآلو  أنو على يدؿ السبلـ عليو إبراىيم اتباع ال ا٤بلة ابتباع كاألمر
 عنو، السبلـ عليو إبراىيم أخذ عمن ابألخذ مستقل ىو بل لو بتابع ليس كسلم
 ُب ا٤بنصوص منو حصل ما على كانطوت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خصائصو من تضمنت السنة فقد

 ك٤با .ا٤بقدـ األكـر كالنيب األعظم اإلماـ أنو على يدؿ ما عليو كاجملمع الصحيح
 ألهنم عنهم اإلعراض إٔب كهتييجان  إ٥باابن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو ا٢بقيقة ُب ا٤بنازعة عن النهي كاف
 لتأكيد إليهم ٙبويلو من تقدـ ٗبا التعبّب ككاف تضليل ُب كيدىم ألف لذلك أىل

كادع إٔب ﴿قولو  عليو عطف ابلنهي، ا٤بواجهة عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إجبللو على داللتو مع األمر
 كإف األمر على أقدـ بل العواقب من عاقبة تتأمل كال ٧بالة ال مغلوبوف فإهنم ﴾ربك
 ُب السداد هنج على األمور نظم كأما ذلك إال عليك ليس فإنو ا٥ببلؾ فيو أف ظن
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 ٝبيع ُب الشأف كأحكم األكامر بتلك أمرؾ الذم فإٔب ا٤بعاندين كقهر الدين إظهار
 الربوبيةإٔب توحيد  لدعوةكا الغّبية ٙبقيقيتضمن  صراط ا٤بستقيمالزكاجر، فإف ال

إشارة إٔب  ﴾إنك لعلى ىدل مستقيم﴿قولو بعده  ىو معُبك  ا٤بالكية عن ا٤بنبئة
 إٔب عبادة دعوتكمفارقتك إايىم ك فإنك على ٧بجة ا٢بق ُب  ،مضموف ما تقدـ

 عبادهتم ُب رهبم أمر ٤بخالفتهم السبيل قصد على بلؿالض   كىمربك 
أكلياء  ٦بادلة ُب الكبلـ الكرٲبة السورة ىذه قطب عليو يدكر كالذمالشيطاف...

 شكيمتهم بشدة عليهم كالنعيكإثبات ما ينكركنو من أمر البعث كالنشور  الشيطاف
بغّب علم كيتبع  كمن الناس من ٯبادؿ ُب هللا ﴿ سبحانو بقولو افتتحها كيف ترل أال

 كر أمر ُب شرع ككلما بو ا٤بهتم للمعُب أصبلن  كجعلو ككرر ذلك ﴾كل شيطاف مريد
في قولو ف كالسبلـ الصبلة عليو الشريف لصدره كمسبلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حبيبو لقلب تثبيتان  إليو
تفويض أمرىم إٔب هللا تعأب كىو كناية عن  ﴾كإف جادلوؾ فقل هللا أعلم ٗبا تعملوف﴿

ابلوعيد كاإلنذار بكبلـ موٌجو صاّب ٤با  قطع اجملادلة معهم كإدماج بتعريضو 
واع اجملادلة ابلباطل لييدحضوا يتظاىركف بو من تطلب ا٢بجة ك٤با يعملونو من أن

دعا إٔب اإلعراض عن ا١بداؿ  ٤بٌاك ، ك٤با ُب نفوسهم من إبطاف العناد زيلوا ا٢بقكيي 
معهم أعقب معٌجبان من شأهنم ُب مكابرهتم كإصرارىم على عبادة اآل٥بة كاٚباذ 

كا٤بعُب3  ﴾كيعبدكف من دكف هللا ما ٓب ينزؿ بو سلطاان كما ليس ٥بم بو علم﴿الشركاء 
جادلوؾ ُب الدين بعد ما رأكا الدالئل البينات كا٢بجج الواضحات مستمرين على 

ما ال يستحق العبادة كٓب يينزؿ بو هللا أمران إ٥بيان كاردان على أٍلسنة رسلو كُب كتبو عبادة 
كشرائعو، كإسناد نفي العلم إليهم منظور فيو إٔب الغرض التعريضي كىو ا٤بكابرة 

من ا٤ببالغة ُب اإلقناط ما ال ٱبفى!  ﴾كما للظا٤بْب من نصّب﴿كالعناد، كُب قولو تعأب 
كالذين ﴿اء النصر، كما للمشركْب من نصّب كما حكى سبحانو أم أهنم عبدكىم رج

هم ُب أكرب باينتكُب سورة ا٢بج دعوة إٔب م ﴾تدعوف من دكنو ال يستطيعوف نصركم
بْب ا٤بشركْب كا٤بسلمْب قبل فتح  باينةي ُب موسم ا٢بج كما كانت ا٤باجتماع عا٤ب
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ا٤بشركْب ُب مناسك ة فارقلم الذم ال ٲبلك القدرة على مكا٤بسمكة أايـ ا٢بج، 
فبل تقارب كال ٛبييع كال إدىاف بدءان من مناسك  ،ا٢بج ٲبتنع كجوب ا٢بج عليو

ا٢بج كأماكن العبادة كإىراؽ دماء ا٥بدم...كما ٲبكن أف يلتقي اإلسبلـ كا١باىلية 
ُب منتصف الطريق كال ُب أم طريق، كذلك حاؿ اإلسبلـ مع ا١باىلية ُب كل زماف 

س كجاىلية اليـو كجاىلية الغد كلها سواء ال تقاـ عليها قنطرة كمكاف، جاىلية األم
للعبور كإ٭با ىو الرباء الكامل الذم يستحيل فيو التوفيق، كمتابعة ا٤بسلم لبِب 

جاءه من  من بعد ماإسرائيل ُب أدٗب جزئية ال تعتمد على االعَباؼ بسلطاف هللا 
٤بؤب سبحانو من أكل ذابئح من اإلسبلـ إٔب الشرؾ، كقد حذر ا وخركجيعِب العلم 

 إال ما يتلى عليكمكأحلت لكم األنعاـ ﴿ا٤بشركْب كقرف ذلك ابلشرؾ كقوؿ الزكر 
إال ما ﴿كجيء اب٤بضارع ُب قولو  ﴾فاجتنبوا الرجس من األكاثف كاجتنبوا قوؿ الزكر

عرٌب عن الشرؾ ابلرجس من ليشمل ما أيٌب تصديقو من بعد، ك  ﴾يتلى عليكم
لباس إألف كأمر ابجتناب قوؿ الزكر ألف الشرؾ اعتداء على سلطاف هللا،  األكاثف
متاركة ا١باىلية ا٣بداعة ُب  ظجاء التغليكلذلك  افَباء على هللا كزكرلشرؾ اب التوحيد

حنفاء هلل غّب ، فاجتنبوا الرجس من األكاثف كاجتنبوا قوؿ الزكر﴿كاتباع ا٤بلة ا٢بنيفية 
أم تكونوا إف اجتنبتم ذلك حنفاء هلل كتكونوا على ملة إبراىيم حقان،  ﴾مشركْب بو

إف ﴿كىذا كقولو  ﴾غّب مشركْب بو﴿الوالء كالرباء بقولو  ﴾حنفاء﴿كلذلك زاد معُب 
كالشرؾ ابهلل دنس يلوث  ﴾إبراىيم كاف أمة قانتان هلل حنيفان كٓب يك من ا٤بشركْب

األمراض النفسية كيضرب األمم القلوب كيصيبها ابلقسوة كاالنتكاس كٯبلب 
كمن يشرؾ ابهلل فكأ٭با خر من السماء فتخطفو ﴿ ابألكجاع كاألدكاء ا٤بستعصية

بفتح ا٣باء كتشديد  و"فتخىطَّفئ "كقير  ﴾الطّب أك هتوم بو الريح ُب مكاف سحيق
الطاء، كىذا حاؿ من تزؿ قدماه عن أفق التوحيد فيهوم إٔب درؾ الشرؾ فإذا ىو 

دا كأف ٓب يكن من قبل أبدا، يهوم من أفق اإلٲباف السامق إٔب ضائع ذاىب بد
 -قاعدة التوحيد  -حيث الفناء كاالنطواء، كيفقد القاعدة الثابتة الٍب يطمئن إليها 
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كيفقد ا٤بستقر اآلمن الذم يثوب إليو كيفقد السعادة كاألمن كاالطمئناف بعد ما 
ٖبالقو فتتخطفو األىواء ٚبطف ا١بوارح  فقد العركة الوثقى كالقاعدة الثابتة الٍب تربطو

كتتقاذفو األكىاـ تقاذؼ الرايح...كقد أشارت اآلية إٔب أف ا٤بشركْب قسماف3 قسم 
ًشركيوي ذبذبة كشٌك، فهذا مشٌبو ٗبن اختطفتو الطّب فبل يستوٕب طائر على مزعة منو 

اف عليو، إال انتهبها منو آخر، فكذلك ا٤بذبذب مٌب الح لو خياؿ اتبعو كترؾ ما ك
كىو إٲباء إٔب أتباع بِب إسرائيل، كقسم مصٌمم على الكفر مستقر فيو فهو مشٌبو 
ٗبن ألقتو الريح ُب ا٤بطاكح البعيدة، كىو إٲباء إٔب بِب إسرائيل حيث أف شركهم ال 

 بتذكّب السورة ختمتٍب  يرجى منو خبلص كتوبتهم أمر بعيد عسّب ا٢بصوؿ.
 على فأقبل الناس كمن ا٤ببلئكة من خلقان  اصطفى هللا كأف عليهم هللا بنعم الناس

كجاىدكا ُب هللا ﴿هاد أدعياء اإلسبلـ كإقامة دين اإلسبلـ ج إٔب ابإلرشاد ا٤بؤمنْب
حق جهاده ىو اجتباكم كما جعل عليكم ُب الدين من حرج ملة أبيكم إبراىيم ىو 

ونوا شهداء ٠باكم ا٤بسلمْب من قبل كُب ىذا ليكوف الرسوؿ شهيدا عليكم كتك
على الناس فأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة كاعتصموا ابهلل ىو موالكم فنعم ا٤بؤب كنعم 

 كما جاء ُب ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب من حديث أيب أمامة هنع هللا يضر أف النيب ﴾النصّب
 السمحة، اب٢بنيفية بعثت كلكِب النصرانية كال ابليهودية أبعث ٓب إ٘ب»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ك٤بقاـ فيها كما الدنيا من خّب هللا سبيل ُب ركحة أك لغداة بيده نفسي كالذم
صلى هللا عليو كقد كقف رسوؿ هللا « سنة ستْب صبلتو من خّب الصف ُب أحدكم

فما  -كما جاء ُب الصحيحْب  -ُب حجة الوداع ٗبُب للناس يسألونو  كآلو كسلم
لتعلم يهود »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكقاؿ  «افعل كال حرج»سيئل عن شيء قدـ كال أخر إال قاؿ3 

كُب ركاية أخرل3 ركاه اإلماـ أٞبد،  «أف ُب ديننا فسحة، إ٘ب أرسلت ٕبنيفية ٠بحة
ُب صحيحو كركل اإلماـ البخارم  «إف خّب دينكم أيسريه، إف خّب دينكم أيسريه»

 «إف الدين يسر كلن يشاد الدين أحد إال غلبو»قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصن النيب عن أيب ىريرة ع
ة، ال فهذه ا٢بنيفية السمح «أحب الدين إٔب هللا ا٢بنيفية السمحة»كُب ركاية3 
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 كابسّبىم كأخذ كاسار  شٌددكا على ا٤بسلمْب الذين ا٢بفاة العراةتشدد كال حرج، ك 
فجاءت خواتيم سورة  ى أىل الكتابهللا عل اٞبله ي الٍبى تلك الشدةٗبنهجهم، ك 

ربنا كال ٙبمل علينا إصرا كما ﴿البقرة من كنز ٙبت العرش منحة لؤلمة احملمدية 
ٗبا  يهمكم قتلوا من ا٤بسلمْب بفتاكاىم كشددكا علك  ﴾ٞبلتو على الذين من قبلنا

بعض  التكفّب حٌب ماج ا٤بسلموف بعضهم ُبعلى  هبا ىمكضعوه من مناىج ٞبلو 
كما جاء ُب صحيح اإلماـ مسلم3   !مهملْب سدل، متهافتْب على مهاكم الردل

إف الفتنة ٘بيء من ىاىنا من حيث يطلع قران الشيطاف كأنتم يضرب بعضكم »
 فرقهم إذ ا٤بسلموف ينكرىا ال ما ا٤بشاىدة النبوة أدلة من ا٢بديث كُب «رقاب بعض

 مناىجهم على فصاركا بعض رقاب بعضهم يضرب كأحزاابن  شيعان  الشيطاف أكلياء
 .كيذركف أيتوف فيما يبنوف

 آككا كالذين هللا سبيل ُب كأنفسهم أبموا٥بم كجاىدكا كىاجركا آمنوا الذين إف﴿
 من كاليتهم من لكم ما يهاجركا كٓب آمنوا كالذين بعض أكلياء بعضهم أكلئك كنصركا
 بينكم قـو على إال النصر فعليكم الدين ُب استنصرككم كإف يهاجركا حٌب شيء

 تفعلوه إال بعض أكلياء بعضهم كفركا ، كالذينبصّب تعملوف ٗبا كهللا ميثاؽ كبينهم
 هللا سبيل ُب كجاىدكا كىاجركا آمنوا كالذين كبّب، كفساد األرض ُب فتنة تكن

 من آمنوا كالذين كرٙب، كرزؽ مغفرة ٥بم حقا ا٤بؤمنوف ىم أكلئك كنصركا آككا كالذين
 ُب ببعض أكٔب بعضهم األرحاـ كأكلو منكم فأكلئك معكم كجاىدكا كىاجركا بعد

 هللا عبد بن جرير عن كالَبمذم داكد أبو أخرج ﴾عليم شيء بكل هللا إف هللا كتاب
 القتل فيهم فأسرع ابلسجود انس فاعتصم خثعم إٔب سرية بعث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف

 اي3 قالوا «ا٤بشركْب أظهر بْب يقيم مسلم كل من برمء أان»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ
 يتشبو كال ا٤بشرؾ بسمة ا٤بسلم يتسم ال أم «انراٮبا تراءل ال»3 قاؿ ٓب؟ هللا رسوؿ

 أكقد إذا ا٤بشرؾ انره يرل الذم اب٤بوضع ينزؿ الك  أبخبلقو يتخلق كال ىديو ُب بو
 مناداي ٠بعنا إننا ربنا﴿أال ترل أف احملبْب ٤با قالوا  دارىم ُب ا٤بسلمْب مع ينزؿ كلكن



1313 
 

 ذيلوا ﴾سيئاتنا عنا ككفر ذنوبنا لنا فاغفر ربنا فآمنا بربكم آمنوا أف لئلٲباف ينادم
 بشرائط هلل القائمْب التوحيد بسؤا٥بم أف يتوفاىم مع أىل هللا إٔب ابلتوجو كلمتهم
هنى تعأب  ك٤با. مرهتمز  من معدكدين ١بوارىم مغتنمْب أم ﴾األبرار مع كتوفنا﴿التفريد 

على  عطفان  بقولو تعقيبو حسن ﴾شرؾ ُب حكمو أحداتكال ﴿عن اإلشراؾ ُب حكمو 
كاصرب نفسك مع الذين يدعوف رهبم ابلغداة كالعشي يريدكف ﴿أمره بتبلكة الكتاب 

عن ذكران ا كال تطع من أغفلنا قلبو تريد زينة ا٢بياة الدنيكجهو كال تعد عيناؾ عنهم 
 عن أبيو عن ٰبدث حكيم بن هبز عن النسائي أخرج ﴾كاتبع ىواه ككاف أمره فرطا

 يديو ألصابع عددىن من أكثر حلفت حٌب أتيتك ما هللا نيب اي3 قلت3 قاؿ جده
 كإ٘ب كرسولو هللا علمِب ما إال شيئان  أعقل ال امرأ كنت كإ٘ب دينك آٌب كال آتيك أال

 كما3 قلت3 قاؿ «ابإلسبلـ»3 قاؿ إلينا؟ ربك بعثك ٗبا كجل عز هللا بوجو أسألك
 كتقيم كٚبليت، كجل عز هللا إٔب كجهي أسلمت تقوؿ أف»3 قاؿ اإلسبلـ؟ آايت

، مسلم على مسلم كل الزكاة، كتؤٌب الصبلة  عز هللا يقبل ال نصّباف، أخواف ٧بـر
3 قولو كمعُب «ا٤بسلمْب إٔب ا٤بشركْب يفارؽ أك عمبلن  أسلم ما بعد مشرؾ من كجل

 كٚبليت3 كمعُب ٢بكمو، منقادة ذاٌب جعلت3 أم كجل عز هللا إٔب كجهي أسلمت
 «إسبلمو بعد أشرؾ توبة أحد من هللا يقبل ال»3 ركاية كُب. ا٤بشركْب تركت3 أم
 إٔب ا٤بشركْب كتفارؽ عمبلن، أسلم ما بعد أشرؾ مشرؾ من هللا يقبل ال»3 ركاية كُب

 ىل3 سائلي كإنو داعيَّ  ريب إف أال النار، عن ٕبجزكم أمسك ٕب ما ا٤بسلمْب،
 إنكم ٍب الغائب، منكم الشاىد فليبلغ بلغتهم، قد إٗب رب3 قائل كإ٘ب عباده؟ بلغتي 

 «ككفو لفخذه أحدكم عن ييبْب ما أكؿ إف ٍب ابلًفداـ، أفواىكم ميفدَّمة مدعٌوكف
 اإلماـ كأخرج «يىٍكًفك ٙبيًٍسن كأينما دينكم ىذا»3 قاؿ ديننا؟ ىذا هللا نيب اي3 قلت
صلى هللا  النيب فبسط3 قاؿ أابيعك؟ ما هللا رسوؿ اي3 قلت3 قاؿ لقيط عن أٞبد

 أم - ا٤بشرؾ كزايؿ الزكاة كإيتاء الصبلة إقاـ على»3 كقاؿ يده عليو كآلو كسلم
 ذركة أب ا٢بقيقي ا٤بعراج ىي كالصبلة «غّبه إ٥بان  ابهلل تشرؾ ال كأف - مفارقتو
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 ،ا٤بغضوب عليهم كمفارقة الضالْب ٗبتاركة اال يتحقق ال إليها كالعركج التوحيد
 كالطريق البشرية ابلنفوس ا٤بتعلقة كا٣ببائث الرذائل عن كالتطهّب التخلية ىي كالزكاة
 كأخرج. الذاتية الوحدة صفاء عن ا٤ببعدة الدنيوية العبلئق بطرح إال يتحقق ال إليها

 ىذه نزلت ٤با3 قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن ا٣بدرم سعيد أيب عن أٞبد اإلماـ
صلى هللا  هللا رسوؿ قرأىا3 قاؿ ﴾الناس كرأيت كالفتح هللا نصر جاء إذا﴿ السورة

 ال»3 كقاؿ «زحيٌ  كأصحايب كأان زحيٌ  الناس»3 كقاؿ ختمها حٌب عليو كآلو كسلم
 معو ىاجركا الذين كأصحابو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو3 كا٤بعُب «كنية جهاد كلكن الفتح بعد ىجرة

صلى هللا عليو  معو يهاجر ٓب كمن انحية، ُب فهم ا٥بجرة بثواب فازكا مكة فتح قبل
أخرب  ٍب .ا٥بجرة ُب ٥بم ثواب فبل أخرل انحية ُب مكة فتحت أف إٔب كآلو كسلم

 بوصف الشيطاف داعي ٯبمعهما٤بؤب جل كعبل أف الكافرين بعضهم أكلياء بعض 
إال تفعلوا قطع أم  ﴾إال تفعلوه﴿ فقاؿ كحٌذر أشد التحذير من مواالهتم الكفراف

يقع الشرؾ ُب األرض عامة بغلبة ا١باىلية على  عبلئق بينكم كبْب الكفارال
اإلسبلـ، كيقع الفساد ُب األرض بطغياف ا١باىلية على اإلسبلـ، كطغياف ألوىية 

قاؿ العبلمة الطاىر بن ، مرة أخرل العباد على ألوىية هللا، ككقوع الناس عبيدان للعباد
 اجتماع صبلح ضد ىنا ابلفساد ا٤برادعاشور أفاض هللا على ركحو فواضل الرٞبة3 

 شوكتهم تظهر ٓب الكفر أىل على كاحدة يدان  يظهركا ٓب إذا ا٤بسلمْب فإف الكلمة
 للمشركْب مواصلتهم مقدار ُب اختبلفهم جراء من االختبلؼ بينهم ٰبدث قد كألنو

 فساد كىذا ٝباعتهم تفرؽ إٔب يفضي كذلك النفاؽ أك ابلكفر بعضان  بعضهم كيرمي
 التفافان  أىلها ابلتفاؼ كما٥با يظهر كإ٭با اإلسبلمية ا١بامعة إٯباد ا٤بقصود كألف كبّب

 كُب ا٤برأل ُب جامعتهم شأف ضعف ذلك يقع ٓب فإذا يضادىا ما ك٘بنب كاحدان 
 على ثناءك٤با حذَّر سبحانو من موالة الكافرين عاد إٔب ال .كبّب فساد كذلك القوة

 الكرٙب الوعد مع اإلٲباف من ا٤بعلى ابلقدح الفائزكف أبهنم كاألنصار ا٤بهاجرين
 أف بعدك ، فيو منة كال لو تبعة ال الذم كرٙبال رزؽالك  قدرىا يقادر الالٍب  غفرةاب٤ب
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 نفوس ُب مثّبان  ذلك ككاف ابتداء، جركاايه كٓب آمنوا للذين ا٤بسلمْب كالية هللا منع
 عنهم؟ الثلمة ىذه برأب أمرىم تدارؾ من ٛبكن ألكلئك ىل3 يتساءلوا أف السامعْب

 فأكلئك معكم كجاىدكا كىاجركا بعد من آمنوا كالذين﴿بقولو  التدارؾ ابب هللا ففتح
 كالية عن السامعْب يشغل قد ذلك كاف، ك٤با  كا٤بواالة النصر ُب مثلكم أم ﴾منكم
 ُب ببعض أكٔب بعضهم األرحاـ كأكلو﴿ جاء قولو ا٤بسلمْب، من أرحامهم ذكم

 فموقعها الوالية من لغّبىا مرجحة كأهنا قائمة األرحاـ كالية أبف ذكري ﴾هللا كتاب
 ٝبيع إٔب تعود أهنا ا٤بتعاطفة ا١بمل بعد كالغاايت الصفات كشأف الشركط، كموقع

 ا١بمل. تلك

معُب  ﴾وفئبوا آبايت هللا ككانوا هبا يستهز السوآل أف كذ أساؤكاٍب كاف عاقبة الذين ﴿
ا٣بلة الٍب ىي أسوأ من إشراكهم، أما ُب الدنيا  أم أشركوا، كالسوآل3 أساؤكا

فالعذاب كالبوار، كأما ُب اآلخرة فالنار، كُب الصحيحْب عن ابن مسعود هنع هللا يضر قاؿ3 
من أحسن ُب اإلسبلـ »قاؿ رجل اي رسوؿ هللا أنؤاخذ ٗبا عملنا ُب ا١باىلية؟ قاؿ3 

كال  «أخذ ابألكؿ كاآلخرُب اإلسبلـ  كمن أساءٓب يؤاخذ ٗبا عمل ُب ا١باىلية، 
تكوف اإلساءة ىنا إال الكفر كالشرؾ كالردة كنقض ا٤بيثاؽ، لئلٝباع على أف ا٤بسلم 

كا٤بهاجر من »ُب مسند أٞبد3  كقد كرد نظّب ىذايؤاخذ ٗبا عمل ُب ا١باىلية. ال 
 ٝبعوا أم ﴾وفئبوا آبايت هللا ككانوا هبا يستهز أف كذ﴿كقولو  «فاجتنبو السوءىجر 

 هبا ما مع بعضان  أك كبلن  تعأب بتوحيده الناطقة هللا آبايت كاالستهزاء التكذيب بْب
 تبعان  اإل٥بية الكتب كبسائر أصالةن  ابلقرآف كذبوا أبف هبا لئلٲباف ا٤بوجبة النعوت من
 .حتمان  يصدقو ما لتكذيب موجب ا٤بصدؽ تكذيب أف ٤با

 لو كان فيهما آلهة إال اهلل لفسدتا

من األرض ىم ينشركف، لو كاف فيهما آ٥بة إال هللا لفسدات فسبحاف أـ اٚبذكا آ٥بة ﴿
هللا رب العرش عما يصفوف، ال يسأؿ عما يفعل كىم يسألوف، أـ اٚبذكا من دكنو 
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آ٥بة قل ىاتوا برىانكم ىذا ذكر من معي كذكر من قبلي بل أكثرىم ال يعلموف 
ثبات كجود الصانع اآلايت مسوقة إلثبات الوحدانية، ال إل ﴾ا٢بق فهم معرضوف

كال إلثبات انفراده اب٣بلق إذ ال نزاع فيو عند ا٤بخاطبْب، كلكنها منتظمة على اجمليد 
ما يناسب دعوهتم الباطلة لكشف ًحيىلهم كإعبلف ابطلهم، كعليو فإف االستدالؿ 

مسوؽ إلبطاؿ تعٌددو خاص كىو تعدد  ﴾لو كاف فيهما آ٥بة إال هللا لفسدات﴿ابآلية 
٢بكم، كفيرع على ىذا االستدالؿ إنشاء تنزيو هللا عن ا٤بقالة الٍب أبطلها اآل٥بة ُب ا

للتنبيو على أف االشتغاؿ  ﴾فسبحاف هللا رب العرش عما يصفوف﴿الدليل بقولو تعأب 
ابلتسبيح إ٭با ينفع بعد إقامة الداللة على كونو تعأب منزىان عما يصفونو بو من 

ال يسأؿ عما ﴿ب ابلربىاف القطعي ا٤بشاىد كجود الشريك. كقد أتٌكد ىذا ابلتعقي
كالضمّب عائد إٔب اآل٥بة، فكوهنم يسألوف كناية عن تبعيتهم ٤بن  ﴾يفعل كىم يسألوف

أقامهم، كليس ا٤بقصود ىنا السؤاؿ ُب اآلخرة ألف ا٤بخاطبْب ال يؤمنوف ابليـو 
ا ىم كمن الناس من يقوؿ آمنا ابهلل كابليـو اآلخر كم﴿اآلخر كما حكى سبحانو 

كاستدالؿ إمكاف التمانع على طريقة ا٤بقلًٌدين ال يوجب هنوض الدليل!  ﴾ٗبؤمنْب
أـ اٚبذكا آ٥بة من ﴿كُب اآلايت داللة على أف طريقة التقليد مهجورة. كقولو 

عطف إضراب انتقإب من الكبلـ عن إظهار مزية ا٤ببلئكة إٔب إبطاؿ  ﴾األرض
كلو من ُب السماكات ﴿ُب قولو تعأب اإلشراؾ انتقاالن من الغرض السابق الذم 

إٔب غرض إبطاؿ  ﴾كاألرض كمن عنده ال يستكربكف عن عبادتو كال يستحسركف
تؤذف أبف الكبلـ بعدىا مسوؽ مساؽ االستفهاـ كىو استفهاـ  ﴾أـى﴿تعدد اآل٥بة، ك

إنكارم أنكر عليو اٚباذىم آ٥بة ُب ا٢بكم! ككصف اآل٥بة أبهنا من األرض هتكم 
كأتكيد بعجز آ٥بتهم عن الوصوؿ إٔب السماء! كذكر األرض ىنا مقابلة اب٤بشركْب 

ىم ﴿. كأراد بقولو كهللا أعلم كا٤بقصود أىل السماء ﴾كمن عنده﴿لقولو تعأب 
إنشار األموات أم بعثهم كىذا مسوؽ للتهكم كإدماج إلثبات البعث  ﴾ينشركف

أبرز تكذيبهم ابلبعث  بطريقة سىوؽ ا٤بعلـو مساؽ غىّبه ا٤بسمى بتجاىل العارؼ إذ
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ُب صورة تكذيبهم استطاعة هللا ذلك كعجزه عنو أم أف األىكٔب ابلقدرة على البعث 
شركاؤىم فكأف كقوع البعث أمر ال ينبغي النزاع فيو فإف انزع فيو ا٤بنازعوف فإ٭با 
ينازعوف ُب نسبتو إٔب هللا كيركموف بذلك نسبتو إٔب شركائهم فأنكرت عليهم ىذه 

ى ىذه الطريقة ا٤بفعمة ابلنكت، كا٤بشركوف ٓب يٌدعوا آل٥بتهم أهنا تبعث النسبة عل
ا٤بوتى كال ىم معَبفوف بوقوع البعث كلكن نيزلوا منزلة من يىٌدعي ذلك مبالغة ُب 

 عطف إضراب انتقإب من الكبلـ عن ﴾أـ اٚبذكا من دكنو آ٥بة﴿اإللزاـ. كقولو 
استعظامان لفظاعتو  ُب العبادةإشراؾ آ٥بة  إٔب إبطاؿ ُب ا٢بكمإبطاؿ إشراؾ آ٥بة 

كلييبُبى عليو استدالؿه آخر كما بيِب على نظّبه السابق، كقد أتٌكد ىذا ابلتعقيب 
عزير ك  ا٤ببلئكة يعُب ﴾ا سبحانو بل عباد مكرموفكقالوا اٚبذ الرٞبن كلد﴿بقولو 

 أف على دليبلن  ىاتوا أم ﴾برىانكمىاتوا ﴿أف يقوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفلقن هللا رسولو ا٤بسيح، ك 
 كل أف على كدليل ا٤بقلدين ٤بذىب شيء أىدـ كىذا القرآف، شواىد من شركاء هلل

 الرسل، يبعث حٌب يؤاخذ ال سبحانو الكرٙب كاف ك٤با ابطل، عليو برىاف ال قوؿ
 كا٤براد ﴾ىذا ذكر من معي﴿ الكتب من الرسل بو هللا بعث ما إٔب مشّبان  قولو أتبعو
 منو ا٤بستنبطة العلـو ُب كالعرفاء العلماء ٕبث كقدكهللا أعلم  القرآف ٛبييز اإلشارة من
 فهمو كقدر علمو حسب على منهم كل تكلم كإ٭با أصو٥با استقصاء إٔب ينتهوا فلم

 مسعود بنعبد هللا  قاؿ كلذلك، يتناىى ال كأسراره القرآف معا٘ب كٕبر أعطيو، الذم
 كركل «كاآلخرين كلْباأل علم ففيو غرائبو كالتمسوا القرآف ركاثوًٌ »3 عنو هللا رضي

 األكلْب علم فيو فإف القرآف رفليثوًٌ  العلم أراد من3 »قاؿ مسعود بنا عن الطربا٘ب
 رفليثوًٌ  كاآلخرين األكلْب علم أراد من» 3أنس حديث من الدٲبلي ركلك  «كاآلخرين

 لو كصىفا ،فكره كلماتو آحاد ُب طاؿ من الإ يعرفو كال ،قاؿ كما كىو «القرآف
 خارج نوكأ ،قادر مليك ،قاىر جبار كبلـي  نوأب منو كلمة كل تشهد حٌب ،فهمو
 كالكتب كاإل٪بيل التوراة بذكر أردؼ ابلقرآف التنويو كبعد...البشر استطاعة حد عن

 القرآف ىو السالفة اإل٥بية الكتب من ا٤بقصود أف كاعلم ﴾كذكر من قبلي﴿ السابقة
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 كالفضائل كاآلداب األحكاـ من فيها ٤با كجامع كأعظمها كزبدهتا ٜبرهتا ٦بمع فهو
 سلسلة ترتيب من اإل٥بي ا٤بقصود ككذلك كالدالئل، كالرباىْب للحجج متضمن
 لوجوده كا٤بقدمة قبلو األنبياء فوجود ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم كجود ىو السبلـ عليهم األنبياء

 .كأزكاىم كأعظمهم كأشرفهم إمامهم كىو كالزبدة كالنتيجة ا٣ببلصة فهو الشريف
أهنم ال يتطلبوف علمو كما دلت عليو  ﴾بل أكثرىم ال يعلموف ا٢بق﴿كا٤براد بقولو 

أم معرضوف عن النظر ُب األدلة  ﴾فهم معرضوف﴿قرينة التفريع عليو بقولو تعأب 
الٍب تدعوىم أنت إٔب معرفتها كالنظر فيها كإ٭با أسند ىذا ا٢بكم إٔب أكثرىم إٲباء 

كما ﴿موقع اآلايت بْب قولو ك  .كهللا أعلم إٔب قلة من هتيأت نفوسهم لقبوؿ ا٢بق
كما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال ﴿كقولو  ﴾أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم

كما أرسلناؾ إال رٞبة ﴿ٍب تذييل السورة بقولو  ﴾حي إليو أنو ال إلو إال أان فاعبدكفنو 
يفيد التشريف كالتبجيل كالتعظيم ٤بقاـ ا٤بعٌلم األكؿ كالقائد األعظم سيدان  ﴾للعا٤بْب

 دمحم أان»3 مسلم اإلماـ ركاه الذم ا٢بديث ُب نفسو ٠بَّى كما الرٞبة نيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم 
 ركل كما للعآب مهداة رٞبة فهو «الرٞبة كنيب التوبة كنيب كا٢باشر كا٤بقفي كأٞبد

 كٝبيع رٞبة، كونو فكاف الرٞبة، بزينة تعأب هللا ونزيَّ ف «مهداة رٞبة بيعثت»3 الطربا٘ب
 الدارين ُب الناجي فهو رٞبتو من شيء أصابو فمن ا٣بلق، على رٞبة كصفاتو مشائلو

 بتأخّب للكافر رٞبة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىو ك  ،٧ببوب كل إٔب فيهما كالواصل مكركه، كل من
 كل ككاف ﴾كما كاف هللا ليعذهبم كأنت فيهم﴿ قولو تعأب حسبما نطق بو العذاب

 تعأب هللا أخر كقد كالغرؽ كا٤بسخ اب٣بسف ا٤بكذبْب هللا أىلك قومو كذبو إذا نيب
 فاآليةحمللو  كإكرامان  لقدره إجبلالن  القيامة إٔب أك ا٤بوت إٔب نبينا كذب من عذاب

 ا٤بشركْب عن حكايةعلى أهنا  قبلها ٗبا متصلة كىي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هقدر  تشريف على تدؿ
 فقاؿ معها كنبيها أمة يعذب كال نستغفر ك٫بن يعذبنا ال هللا إف 3قالوا أهنم كذلك

 قالوا كإذ﴿ أنفسهم على كاستفتاحهم كغرهتم جهالتهم يذكره ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنبيو كجل عز هللا
صلى هللا  الرسوؿٍب أردؼ ببياف أف  اآلية ﴾عندؾ من ا٢بق ىو ىذا كاف إف اللهم
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 سنتو أميتت فإذا ابؽ فهو ابقية سنتو دامت ما األعظم األماف ىو عليو كآلو كسلم
 كىم معذهبم هللا كاف كما فيهم كأنت ليعذهبم هللا كاف كما﴿ كالفًب الببلء فلينتظركا

 كىم معذهبم هللا كاف كما أم اإلسبلـ 3ا٤بوضع ىذا ُب االستغفارك  ﴾يستغفركف
 قاؿ ٍبالطربم،  جرير كابن ٞبيد بن عبدكركاه عنو  عكرمة٦باىد ك  قالو ،يسلموف

كما كانوا  ا٢براـ ا٤بسجد عن يصدكف كىم هللا يعذهبم أال ٥بم كما﴿ عليهم ردان  تعأب
مشركي  على صادؽ مضموهنا أف إال مشركي قريش ُب كاآلايت كإف نزلت ﴾أكلياءه

قاؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسّب قولو  .ليس ٗبخصَّص النزكؿ سبب ألف إسرائيل بِب
 دمحم فأما ﴾العا٤بْب على عمراف كآؿ إبراىيم كآؿ كنوحا آدـ اصطفى هللا إف﴿تعأب 

كما أرسلناؾ ﴿ تعأب هللا قاؿ ،كرٞبة حبيب ألنو االصطفاء مرتبتو جازت فقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 صار فلذلك رٞبة بنفسو خلق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كدمحم للرٞبة خلقوا فالرسل ﴾إال رٞبة للعا٤بْب

 ٓب األنبياء كسائر ،الصور نفخة إٔب العذاب ا٣بلق أمن هللا بعثو ٤با للخلق، أماانن 
 رٞبة بنفسو أنو ٱبرب «مهداة رٞبة أان»3 السبلـ عليو قاؿ كلذلك احملل ىذا ٰبلوا

 .للخلق هللا من ىدية أم "مهداة" كقولو ،هللا من للخلق

 ﴾أـ ٥بم آ٥بة ٛبنعهم من دكننا ال يستطيعوف نصر أنفسهم كال ىم منا يصحبوف﴿

ال ﴿االستفهاـ ُب اآلية إنكار كتقريع، أم ما ٥بم آ٥بة مانعة ٥بم من دكننا، كٝبلة 
عائد إٔب آ٥بة بِب  ﴾يستطيعوف﴿مستأنفة معَبضة، كضمّب  ﴾يستطيعوف نصر أنفسهم

  كهنم كىم ال يستطيعوف نصر أنفسهمإسرائيل من اإلنس كا١بن، كا٤بعُب3 كيف ينصر 
دكنو ال يستطيعوف نصركم كال أنفسهم كالذين تدعوف من ﴿كما حكى تعأب 

تقتضي النصر كالتأييد، كا٤بعُب3  ﴾كال ىم منا يصحبوف﴿قولو ُب  الصحبةك  ﴾ينصركف
على  ؟هنمكٲبنعو  مغّبى ينصركف كيفف كالتأييد ابلنصر هللا من ْبٗبصحوب ليسوا

اركف ك معُب  ﴾ييصحبوف﴿تضمْب  نعوف، كالعرب تيضمن الفعل معُب الفعل ٯبي ٲبي
كتودعو معناه كتعٌديو تعديتو حْب يتعدل ٕبرؼو ليس من عادتو التعدم بو، 
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كالغرض منو إعطاء ٦بموع ا٤بعنيْب3 أحدٮبا3 مدلوالن عليو ابلتعريض كالتلميح، 
كاآلخر3 ابلتصريح مىٍنبهةى على غرضو كذلك أقول من إعطاء معُب كاحد كأبلغ ُب 

عجاز، كٯبرم على التضمْب هبذه الداللة كثّب من أفعاؿ القرآف الكرٙب، فتىفٌطٍن اإل
 النظمألسرار ىذه ا٢بركؼ ُب كتاب هللا لتيسٌلم لعظمة الصنعة فيو. ٍب أضرب 

إضراابن انتقل بو إٔب كشف سبب غركرىم الذم من جهلهم بو حسبوا أنفسهم 
لى االستهزاء ابلوعيد كىو قولو آمنْب من أخذ هللا إايىم ابلعذاب فجرأىم ذلك ع

أم فما ىم مستمركف فيو  ﴾بل متعنا ىؤالء كآابءىم حٌب طاؿ عليهم العمر﴿تعأب 
إٔب  ء"ىؤالػ"بة من النعمة إ٭با ىو ٛبتيع كإمهاؿ حٌب طالت أعمارىم، كاإلشار 

بل متعت ىؤالء كآابءىم ﴿ا٢باضرين ُب األذىاف ا٤بستخلفْب ُب األرض، كنظّبه 
قل من ﴿كقد كيجو ا٣بطاب إليهم ابتداء بقولو تعأب  ﴾ا٢بق كرسوؿ مبْبحٌب جاءىم 

 بكم إنزالو الرٞبن يريد ٩با ٰبفظكم من3 كا٤بعُب ﴾يكلؤكم ابلليل كالنهار من الرٞبن
 ذلك، يفعل أحد ال3 أم إنكارم، استفهاـ كىو كاآلخرة؟ الدنيا عقوابت من

 عذاب من ٲبنعكم من3 عباس ابن قاؿك  كحرسو، حفظو أم هللا كؤله3 يقاؿ
كإ٭با خص ىنا ذكر  "ٲبنعكم"معُب  ﴾يكلؤكم﴿ الفعل ْبتضم لعلو علىك  .الرٞبن

ٍب أيعرض الكبلءة ابلليل كالنهار ليتأمل القـو ذكر رهبم كيشكركا إنعامو عليهم، 
طريق ا٣بطاب إٔب طريق الغيبة ألف ما كجو إليهم من إنكار أف ٲبنعهم عنهم من 

أفبل يركف أان أنٌب ﴿أحد من أبس الرٞبن جعلهم أحرايء ابإلعراض عنهم، كقولو 
 ٗبا ا٤بستخلىفْب أرض من ننقص أم ﴾األرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبوف

 ننقصها األرض أنٌب أان يركا أكٓب﴿ الرعد آية ُب جاء كما منها ا٤بسلمْب على نفتح
 الشاـ أطراؼ على يستولوف حْب كذلك ﴾٢بكمو بقمع ال ٰبكم كهللا أطرافها من

 ابلذلة الكفر كعلى كاإلقباؿ ابلعزة لئلسبلـ حكم كقد كجربان، قهران  كأيخذكهنا
 الشيء على يكيرٌ  3 ىو الذمكا٤بعقب كاآلاثر، ا٤بخايل من يشاىد حسبما كاإلدابر
 على ا٢بكم كبناء الغيبة إٔب التكلم من االلتفات كُب كاإلبطاؿ، ابلرد كيقفيو فيبطلو



1311 
 

 ابإلشارة ا٣برب مضموف كٙبقيق ا٤بهابة كتربية الفخامة على الداللة من ا١بليل االسم
 .ٱبفى ال ما العلة إٔب

ا٣بطاب ١بميع ا٣بلق كا٤بقصود  ﴾ال ٘بعل مع هللا إ٥بان آخر فتقعد مذمومان ٨بذكال﴿
، كجيء كهللا أعلم اب٣بصوص منو بنو إسرائيل كما ىو غالب اصطبلح القرآف

بصيغة النهي تنبيهان على أف التوحيد مبدأ األمر كمنتهاه كأنو رأس كل حكمة 
 كـر ذا كاستسمنوا ضـر غّب ُب نفخوا الذين ا، كالذـ ىنا الًحق اب٤بستخلىفْبكمبلكه

مورد اآلية ُب النهي عن كيبدك أف  .كيتبٌْب  يتضح حق كال يتعٌْب  حق ٥بم ليس إذ
فموردىا ُب النهي عن اٚباذ آ٥بة ُب ا٢بكم  خرلاآلية األكأما  اٚباذ آ٥بة ُب العبادة،

رضي هللا  عباس ابن قاؿ ﴾آخر فتلقى ُب جهنم ملوما مدحوراكال ٘بعل مع هللا إ٥با ﴿
 ٜباف3 عنو ركاية كُب، إسرائيل بِب سورة من آية عشرة ٟبس ُب كلها التوراة3 عنهما
ال ٘بعل مع هللا إ٥با ﴿ تعأب قولو من أم موسى. ألواح ُب كانت منها آية عشرة

آخر فتلقى ُب جهنم كال ٘بعل مع هللا إ٥با ﴿ ولوإٔب ق ﴾آخر فتقعد مذموما ٨بذكال
 اجملتمع نظاـ إلكماؿكقد ذكر تعأب بْب اآليتْب ٟبسة عشر تشريعان  ﴾ملوما مدحورا

 ا٤بنهيات تلك ُب كا٤بنغمسْب العبادة بتوحيد ا٤بتظاىرين إسرائيل بِب طريقة كلبياف
 األرض خرؽ عن يعجز الذم كأف لئل٥بية ا٤بستحق ىو فضلهم الذم أف ليعلموا

 القوؿ ُب يتهكم كال ا٣بيبلء ٲبشي كال األرض ُب يتكرب أف ينبغي ال كمطاكلة ا١بباؿ
لك كأف ربو من منيحة االستخبلؼ أف كليعلم يتأٔب كال

ي
 إ٭با كأنو عنده عارية ا٤ب

 .ابلكفر لسلبها تعرضكي الشكر إبدامة النعمة يستبقي
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 الرحمن :الفصل الثامن
أ٠باء كصفات الكماؿ كنعوت ا١ببلؿ تنزىت عن مشاهبة األمثاؿ كتعاظمت عن 
مطلق ا٤بشاركة معها ُب عمـو اآلاثر كاألفعاؿ سيما عما يصفو بو ا٤ببطلوف السفلة 

ككماؿ قدرتو األنذاؿ، كاسم الرٞبن يعِب إعبلف ىيمنة هللا الكاملة على كل شيء 
كإعبلف ربوبيتو تعأب كسلطانو على عركش عمـو األكواف، كما قاؿ جلَّ شأنو 

كقاؿ تعأب ذاكران ظهور عزتو ككربايئو كأف أحدان من  ﴾الرٞبن على العرش استول﴿
رب السماكات كاألرض كما بينهما الرٞبن ال ﴿ا٣بلق ال ٲبكنو أف ٱباطبو ُب شيء 

لرب ا٤بالك ا٤بتصرؼ ابلتدبّب، كجيء صفة ل ﴾الرٞبن﴿كقولو  ﴾ٲبلكوف منو خطااب
هبذين الوصفْب لبياف أف رٞبانيتو تعأب مبلزمة لربوبيتو، كالفرؽ بينهما أف الرٞبن 
اسم ٤برتبة انفردت بو الذات اإل٥بية كاختصت ٔبميع األكصاؼ العلية فهو أكثر 

٤ببلئكة يـو يقـو الركح كا﴿مشوال من الرب، كقد قٌرر ىذا ا٤بعُب تعأب كأكده بقولو 
كُب ىذا ا٤بوقف يتقدـ الرسوؿ  ﴾صفا ال يتكلموف إال من أذف لو الرٞبن كقاؿ صوااب

، كٚبشع أعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاألعظم كالنيب األقدـ كالشفيع ا٤بقدـ سيدان كموالان دمحم 
ا٤بخلوقات خلقان كقدران كأكثرىا قدرة كقوة إجبلالن للرٞبن كخوفان منو كخضوعان لو. 

نرل مظاىر ىذا االسم ا٤بستوٕب  ﴾الرٞبن﴿ سورة الرٞبن الٍب افتتحها تعأب اب٠بو كُب
على ٝبيع العوآب كاألكواف ا٤بشهودة اب١بناف كا٤ببصىرىة ابلعياف كما ُب ذلك من آالئو 

 فمقصودىا ﴾تكذابفربكما فبأم آالء ﴿الٍب كلما ذكر منها صنفان أردفها بقولو 
لك بعظيم االتصاؼ إثبات

ي
 كمشوؿ العلم بكماؿ عليو ا٤بدلوؿ االقتدار كٛباـ ا٤ب

كركل  الرٞبن، ا٠بها دؿ ذلك كعلى الكماؿ أكصاؼ ٔبميع كاإلحاطة القدرة
 هللا رسوؿ ٠بعت3 قاؿ عنو هللا رضي عليسيدان  عنالبيهقي ُب شعب اإلٲباف 

 ُب البياف كاضح كا٠بها «الرٞبن القرآف كعركس عركس، شيء لكل»3 يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 النعم ٔبميع كالعركس ككلل، كجواىر كحلل حلى من فيو ٤با ا٢باكية ألهنا ذلك
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ككجو مناسبة السورة ٗبا قبلها أنو تعأب ٤با  كالكماؿ، نوعها من كالبهجة كا١بماؿ
بصورة التنكّب للتعظيم كأشار إٔب أف ملكو  ﴾عند مليك مقتدر﴿أبرز قولو سبحانو 

كقدرتو ال تدرم األفهاـ كنههما فهو تعأب مليك ال يقادىر قدر ملكو كسلطانو 
غالبه على عمـو ا٤بقدكرات كا٤برادات ٕبيث ال ٱبرج عن حيطة قدرتو شيء؛ فكأف 

 كىو ا٤بلك ﴾الرٞبن﴿ سائبلن يسأؿ من ا٤بتصف هباتْب الصفتْب ا١بليلتْب؟ فقيل
ك٥بذا االسم الشريف سر ُب االنتصار على الظا٤بْب، كقد ختمت السورة  األعظم، 

أم تعأب ا٠بو الذم من  ﴾تبارؾ اسم ربك ذم ا١ببلؿ كاإلكراـ﴿كما ابتدئت بو 
ٝبلتو ما صدرت بو السورة من اسم الرٞبن ا٤بنبئ عن الربوبية كختمت بذلك 

إكراـ اـ البالغ الذم يقتضي مقامو لئلعبلـ ٗبا لو تعأب من السطوة التامة كاإلكر 
 كالغلبة للقدرة ا٤بتضمنةالرٞبن  ك٤با ذكر سبحانو صفة. األكلياء كإىانة األعداء

فإف شهود  كالرجاء ا٣بوؼ بْب العبد ليبقى ﴾الرٞبن الرحيم﴿فقاؿ  ذكر الرٞبةب أتبعها
زًع كاألمر بْب الشهودين قولو عز  كُب ىذا ا٤بعُب ،الرجاء ميطًمع كشهود ا٣بوؼ ٦بي

صلى هللا عليو  ا٣برب عن النيب الصادؽ األبرُب ك  ﴾كإف ربك ٥بو العزيز الرحيم﴿ كجل
ال أاألكـر  العزيزاألعظم  أم يرٞبهم ا٢بىكىم «الرٞبن يرٞبهم الراٞبوف» 3كآلو كسلم

على مبتدائن ذلك بذكر سعة ساحة مغفرتو كرٞبتو ترل أنو تعأب ذكر عزتو كحىكىميتو 
فإنك أنت  كإف تغفر ٥بم﴿ ما حكاه سبحانو على لساف عيسى عليو السبلـ ٫بو

 ٛبيتهم تعذهبم إفقاؿ3  السدم عن حاًب أيب كابن جرير ابن خرجأ ﴾العزيز ا٢بكيم
 النصرانية من فتخرجهم ٥بم تغفر فكإ عبادؾ فإهنم العذاب عليهم فيحق بنصرانيتهم

 ُب السبلـ عليو عيسى قوؿ ىذا ،ا٢بكيم العزيز أنت فإنك اإلسبلـ إٔب كهتديهم
كأان أدعوكم إٔب العزيز ﴿ك٫بوه ما حكاه تعأب عن مؤمن آؿ فرعوف ُب قولو  .الدنيا
 إشارة "الغفار" كقولو كغلبتو، قدرتو عزتو ككماؿ إٔب إشارة "العزيز" قولوك  ﴾الغفار

ُب ذكر الرٞبن تعريض اب٤بشركْب إذ أنكركا ىذا ك سعة رٞبتو كعفوه كمغفرتو.  إٔب
كقاؿ  ﴾كىم بذكر الرٞبن ىم كافركف﴿االسم ككفركا بو كما حكى تعأب عنهم بقولو 
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عليهم الذم أكحينا  اكذلك أرسلناؾ ُب أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو ﴿ سبحانو
 كالرب صاحب ﴾قل ىو ريب﴿ٍب بْبَّ ذلك بقولو  ﴾ىم يكفركف ابلرٞبنإليك ك 

كاإل٥بية ىي نتيجة  ﴾ال إلو إال ىو﴿، كثُبَّ بقولو السيادة ا٤بطلقة ا٢بقيقية ا٢بقية
كىذا من معإب درجات  ﴾عليو توكلت كإليو أنيب﴿حتمية للربوبية، كثٌلثى بقولو 

كنظّبه قولو  ﴾كإف ربكم الرٞبن﴿ قولو ُب إسرائيل لبِب ىاركف ذلك بْبَّ  كقد التوحيد.
كالرٞبن عطف بياف من ربنا، كفيو  ﴾رب احكم اب٢بق كربنا الرٞبن قاؿ﴿ سبحانو

ا٤بستعاف على ما ﴿تورؾه على ا٤بشركْب ألهنم أنكركا اسم الرٞبن، كلذلك أردفو بقولو 
أل نستعينو على احتماؿ ما تصفونو تعأب كما تصدر بو أقوالكم من  ﴾تصفوف

كإذا بشر أحدىم ٗبا ضرب ﴿ُب قولو تعأب  األابطيل. كالتعرض لعنواف الرٞبانية
لتشديد النكّب كأتكيده. كقاؿ عز كجل  ﴾للرٞبن مثبل ظل كجهو مسودا كىو كظيم

أم آمنا ابلرٞبن ا٤بستوم على عركش عمـو  ﴾قل ىو الرٞبن آمنا بو كعليو توكلنا﴿
جعل الكفر  ٤بٌااألكواف بكماؿ االستيبلء كاالستحقاؽ كٓب نكفر بو كما كفرًب، ك 

 اآلية األكٔب جعل اإلٲباف سبب اإلجارة ُب ىذه ليتم التقابل كيقع سبب اإلساءة ُب
القتضاء التعريض هبم  ﴾كعليو توكلنا﴿التعريض موقعو، كحىسين التقدٙب ُب قولو تعأب 

ُب أمر التوكل أم كعليو توكلنا فاٚبذانه ككيبلن كاعتقدانه حسيبان ككفيبلن ٨بلصْب 
إبليس أموالكم كجعلتم ه، كأنتم غرَّتكم مستوثقْب ٕببل جوده ككرمو ال على غّب 

ٗبناسبة الكبلـ  ﴾قل ىو الرٞبن﴿ككبلءكم كمعتمدكم. كجاء ىذا األمر  كجنوده
السابق فإنو بعد أف سول بْب فرض غلبة أحد الفريقْب ُب الدنيا، أعقبو أبف 
ا٤بسلمْب آمنوا ابلرٞبن فهم مظنة أف تتعلق هبم ىذه الصفة فينصرىم هللا ُب الدنيا 
كاآلخرة، فيعلم ا٤بشركوف علم اليقْب أم الفريقْب ُب ضبلؿ حْب يركف نصر 

أمن ىذا الذم ىو جند لكم ﴿ النظم ا٤بعجزا٤بسلمْب كانتفاء نصر آ٥بتهم كما أشار 
أخرب سبحانو عن نزكؿ ا٤ببلئكة لنصرة أىل ا٢بق  ٤بٌاك  ﴾ينصركم من دكف الرٞبن

كقطع شأفة أىل الباطل؛ أثبت تعأب لنفسو ٛباـ ا٤بلك كأردفو بوصف نفسو ٗبا يدؿ 
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على كماؿ االستعبلء كالسلطاف القاىر كاالستيبلء الثابت صورة كمعُب فقاؿ عز 
ا٢بق للرٞبن كيـو تشقق السماء ابلغماـ كنزؿ ا٤ببلئكة تنزيبل، ا٤بلك يومئذ ﴿كجل 

كما ال   كالغفراف الرٞبةذكر كىذا ا٤بقاـ ال يناسبو  ﴾ككاف يومان على الكافرين عسّبا
 اب٣بيل بوىي هللا رسوؿ اي3 رجل قاؿ 3البزار مسند كُبٱبفى على ذكم العرفاف. 

 القتاؿ حاف اآلف كذبوا»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ قتاؿ، ال أف كزعموا السبلح كألقي
3 اليمن إٔب ظهره موٕب كىو كقاؿ «ظاىرة ا٢بق على قائمة أمة أمٍب من تزاؿ ال
 بلقً  من ربكم سنفى  كأجد»3 أٞبد مسند كُب «ىاىنا من الرٞبن سنفى  أجد إ٘ب»

كقد نوَّه هللا بشأف النبيْب أم الشاـ.  «ا٤بغرب بلقً  من 3ا٤بغّبة أبو كقاؿ - اليمن
إذا تتلى عليهم آايت الرٞبن خركا سجدا ﴿كا٤بهتدين كأخرب عن إخباهتم لو سبحانو 

كىذا من ٛبكنهم ُب مقر التوحيد ككماؿ يقينهم كعرفاهنم ابلكتب ا٤بنزلة الٍب  ﴾كبكيا
ى تيبٌْب كماؿ عزة هللا كحكمتو كغاية عظمتو كربوبيتو كهناية الوصف األرفع األعل

بسم هللا ﴿. كنظّب ىذا ا٤بعُب مبدأ كتاب سليماف الذم ليس لغّبه مثلوكالشأف األًب 
كلعٌل ىذا الذم حدا بسهيل بن عمرك ُب عقد الصلح على منع   ﴾الرحيم الرٞبن

كتابة بسمميحرلا نمحرلا هللا ، كِبَّ حٌب كتب اب٠بك اللهم! ككاف مشركوا مكة 
 كثّبة أ٠باء على مشتمبلن  القرآف كاف ٤بٌاك  يدينوف ألىل الكتاب ابلوالء الركحي.

 «رٞبن اي هللا، اي»3 دعائو ُب يقوؿ كالسبلـ الصبلة عليو ككاف ا٢بسُب هللا أ٠باء من
 إ٥بْب عبادة عن ينهاان إنو3 كقالوا الرٞبن ذكر قريش كفار من األتباع عليو أنكر
 كقد الرٞبن ذكر لتيقل إنك3 الكتاب أىل من ا٤بتبوعوف كقاؿ آخر، إ٥بان  يدعو كىو
قل ادعوا هللا أك ادعوا ﴿ الفريقْب على ردان  هللا فأنزؿ! التوراة ُب ذكره تعأب هللا أكثر

 يقع متبلزماف ألهنما ةكالرٞباني األلوىية بْب الفرؽ أنو التخيّب من كا٤بقصود ﴾الرٞبن
 فتحصاحب  كذكر .التوراة خاٛبة اآلية كىذه ،كهللا أعلم اآلخر موقع منهما كل

 الرٞبن عن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ سألوا اليهود إف3 قاؿأنو  النخعي إبراىيم عن القدير
قاؿ اإلماـ الطربم ُب  .اآلية فنزلت الرٞبن يسمونو ابليمامة كاىن ٥بم ككاف
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صلى هللا عليو  النيب ٠بعوا ذكر فيما ا٤بشركْب ألف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو ذلك قيل كإ٭باتفسّبه3 
 على هللا فأنزؿ إ٥بْب يدعو أنو فظنوا الرٞبن ربنا كاي هللا ربنا اي3 ربو يدعو كآلو كسلم

 الَبمذم كركل ا٢بكيم .عليهم ولنبي احتجاجان  اآلية ىذه كالسبلـ الصبلة عليو ونبي
كُب  «الرٞبن كأان هللا أان3 هللا قاؿ»3 من حديث عبد الرٞبن بن عوؼ مرفوعان 

 أهنا -كهللا كرسولو أعلم  - كا٤براد «الرٞبن من شجنة الرحم إف»صحيح البخارم3 
كا٤بعاضدة كا٤بدافعة  ا٢بماية كالعوفالذب ك  موضع القرابة أف أم الرٞبن من مشتقة
 هللا رسوؿ أف عمر بن هللا عبد عنكركل ابن حباف ُب صحيحو . كالنصرة كا٤بنعة
 - هللا أان3 يقوؿ ٍب بيده كأرضيو ٠باكاتو هللا أيخذ»3 ا٤بنرب على كىو قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

كُب ا٢بديث عند الَبمذم كابن  «ا٤بلك أان الرٞبن أان - كيبسطها أصابعو كيقبض
كُب  «الرٞبن اعبدكا»ماجو كأٞبد كابن حباف كالبزار عن النيب الصادؽ ا٤بختار3 

بعث رجبلن على سرية ككاف يقرأ ألصحابو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالصحيحْب عن عائشة3 أف النيب 
صلى هللا عليو ُب صبلهتم فيختم بقل ىو هللا أحد، فلما رجعوا ذكركا ذلك للنيب 

 ألهنا صفة الرٞبنفسألوه فقاؿ3 « سلوه ألم شيء يصنع ذلك؟»فقاؿ3  كآلو كسلم
كفرىم  ك٤با بٌْب تعأب« ه أف هللا ٰببوأخربك »3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكأان أحب أف أقرأ هبا، فقاؿ النيب 

 أعقب بعد ذلك بقولو ﴾كافركف ىم الرٞبن بذكر كىم﴿ ٗبا ٯبب أف ييذكر بو الرٞبن
 إنزالو الرٞبن يريد ٩با كمٰبفظ منأم  ﴾قل من يكلؤكم ابلليل كالنهار من الرٞبن﴿

؟ كجيء بعد ىذا االستفهاـ التقريعي إبضراب كاآلخرة الدنيا عقوابت من بكم
كتنبيهان  ﴾بل ىم عن ذكر رهبم معرضوف﴿انتقإب أتييسان من اعَبافهم بربوبية رهبم 

ألقىى إبراىيم إٔب أبيو حٌجة  ٤بٌاعلى كحدة العبلقة بْب صفة الرٞبن كصفة الرب! ك 
إف ﴿كمالكو فساد عبادتو للشيطاف أعقب منبهان على عصياف الشيطاف أمر ربو 

كُب آية الزخرؼ إشارة إٔب العبلقة بْب الشيطاف  ﴾الشيطاف كاف للرٞبن عصيا
يشاكل ىذه ك  ﴾كمن يعش عن ذكر الرٞبن نقيض لو شيطاان فهو لو قرين﴿كأكليائو 

فوربك لنحشرهنم كالشياطْب ٍب لنحضرهنم حوؿ جهنم ﴿قولو تعأب  اآلية الكرٲبة
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كذكر صفة الرٞبن ىنا  ﴾أشد على الرٞبن عتياجثيا، ٍب لننزعن من كل شيعة أيهم 
ست  ﴾الرٞبن﴿لتفظيع عتٌوىم ك٘بربىم على ربوبية هللا! كقد كرد ُب سورة مرٙب لفظ 

كما ﴿فأنبأ أبف من مقاصد صفة الرٞبن ٙبقيق ربوبية هللا الٍب بينها بقولو  عشرة مرة
ذا الوصف كما كالرد على ا٤بشركْب الذين تقعركا إبنكار ى ﴾نتنزؿ إال أبمر ربك

كإذا قيل ٥بم اسجدكا للرٞبن قالوا كما الرٞبن أنسجد ٤با ﴿حكى هللا تعأب عنهم 
على أف قو٥بم ذلك  ﴾أنسجد ٤با أيمران﴿كقيرئ بياء الغيبة  ﴾أتمران كزادىم نفورا

 ابلوحدانية تعأب لو االعَباؼ سجود بو أمركا الذم كالسجوديقولونو بينهم، 
 فليس الصبلة سجود كأما اإلسبلـ، شعار كىو ابلسلطة كا٢بكم كاإلقرار لو سبحانو

 همعن هللا حكاه ما نظّب كىذا، ييسلموا أف قبل بو تكليفهم ُب فائدة ال إذ ىنا مرادان 
كإذا قرئ عليهم ﴿كقاؿ تعأب  ﴾كقد كانوا ييدعوف إٔب السجود كىم سا٤بوف﴿ قولو ُب

 ﴾يركعوف ال اركعوا ٥بم قيل كإذا﴿ككذلك ٰبمل قولو تعأب  ﴾القرآف ال يسجدكف
فأثبت  ﴾سأؿ بو خبّبااالرٞبن ف﴿كأتٌكدى نفورىم من توحيد الربوبية ابلكبلـ ا٤بتقدـ 

 و"سأؿ ب"فاو تعبلء على كل شيء، كقد تضمن قولسبحانو لذاتو العلية كماؿ االس
 اضحة بْب ا٤بضمَّن كا٤بضمَّن فيومعُب فاكتًف بو خبّبان لدل سؤالك، كالعبلقة ك 

 ف لديو حاجة يسأؿ من يكفيو إايىافالسائل إ٭با يكفيو ا٣ببّب ألنو حْب يىسأؿ فإ
كىل يسأؿ إال خبّبا؟ فتفٌطٍن ألسرار ىذه ا٢بركؼ ُب كتاب هللا لتجِب ٜبرهتا. كفػيرٌع 

للداللة على أف ُب علمو كحيكمو من  ﴾ؿ بو خبّبان فاسأ﴿على كصفو ابلرٞبن قولو 
و العبارة فيعدؿ عن سؤاؿ ا٢بقّب إٔب االكتفاء اب٣ببّب العظمة كالشموؿ ما ال تفي في

 عراض عن ا٤بستهزئْبسبحانو، كُب اآلية داللة على ما بينو القرآف من الرباءة كاإل
كقد برزكا يعلموف الناس التوحيد!!!  -أساء هللا كجوىهم  -من علماء بِب إسرائيل 

 إال إلو كال مفاصلة، أكرب فاهلل ٜبر، لديهم شجرهتا ُب كال أثر، عندىم لؤلحدية كما
 .ا٤بخاتلة أىل مواصلة عن مفاصلة هللا
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 بذكر كىم آ٥بتكم يذكر الذم أىذا ىزكا إال يتخذكنك إف كفركا الذين رآؾ كإذا﴿
قساكة قلوهبم  أردؼ ذلك ببيافخوَّفهم سبحانو اب٤بوت ٤با  ﴾كافركف ىم الرٞبن

 اآلية كظاىر اٚبذكه ىزكان كلدينو ٦بددان ككل من كاف لو كاراثن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصابلنيب  زاءىمهاستك 
صلى هللا  هللا رسوؿ أخذ ينكركف أهنم من ا٤بعُب ىذا يعمهم األعياف كاألعواف أف

 إف رأكؾ كإذا﴿على ٫بو ما جاء ُب سورة الفرقاف  آ٥بتهم أمر ُب عليو كآلو كسلم
 أف لوال آ٥بتنا عن ليضلنا كاد إف ،رسوال هللا بعث الذم أىذا ىزكا إال يتخذكنك

 غايةتعأب  بٌْب ك  ﴾سبيبل أضل من العذاب يركف حْب يعلموف كسوؼ عليها صربان
أعقب ذلك ، ٍب بكفرىم ٗبا ٯبب أف ييذكر بو الرٞبن قضيتهم كتعكيس جهالتهم

كالظاىر أنو يراد  ﴾خلق اإلنساف من عجل﴿ بذكر استعجا٥بم العذاب ُب قولو
 ﴾سأكريكم آايٌب فبل تستعجلوف﴿ بقولو توعدىم كلذلك خاصة ىنا الكفرةابإلنساف 

 استعجا٥بم فسر ٍب ،السرمدم كا٥ببلؾ األبدم من العذاب يسوءكم ما سآٌب أم
ك٤با  ﴾كيقولوف مٌب ىذا الوعد إف كنتم صادقْب﴿على سبيل االستهزاء  قو٥بمكاية ٕب

؛ كاالستعجاؿ الكفر من الصفة بتلك كانواك  ذلك على كجو ا٥بزء كاالستهباؿقالوا 
 عن كال النار كجوىهم عن يكفوف ال حْب كفركا الذين يعلم لو﴿ أجاب بقولو

 غّب ا٦بيئه كقت أف أكضح العقوبة شدة سبحانو بٌْب  ٤باك  ﴾ينصركف ىم كال ظهورىم
 آنس ٍب ﴾ينظركف ىم كال ردىا يستطيعوف فبل فتبهتهم بغتة أتتيهم بل﴿ ٥بم معلـو
 كحلوؿ هبم قومهم استهزاء من األنبياء سائر على جرل ٗبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسولو تعأب

 سخركا ابلذين فحاؽ قبلك من برسل استهزئ كلقد﴿ اب٤بستهزئْب فقاؿ العذاب
 العباس اإلماـ أبو الفريقْب كعمدة الطريقْب شيخ قاؿ ﴾يستهزئوف بو كانوا ما منهم
 كخرج نفسو عوائد خرؽ من كلالزاكية3   نفسو هللا قدس ا٢بسِب عجيبة بن أٞبد
 الٍب هللا سنة ،ىزكان  كاٚبذكه الناس رفضو العوائد عن اب٣بركج أمر أك الناس عوائد عن
 ا٣بصوصية أثر عليو ظهر فإف عودم، إال بذلك أحد أيت ٓب قبل، من خلت قد
 شأف ىو كما الكرامة إبظهار استعجلوه يده، على خلق ىداية أك لد٘ب علم من



1319 
 

 على مؤسسان  كاف إذا األمر فإف آايٌب" سأكريكم" 3فيقوؿ عجل، من خلق اإلنساف
 .كأسراره أنواره تظهر أف بد ال ا٢بق

كقل ا٢بمد هلل الذم ٓب يتخذ كلدا كٓب يكن لو شريك ُب ا٤بلك كٓب يكن لو كٕب من ﴿
عليو صلى هللا أخرج اإلماـ أٞبد عن معاذ ا١بهِب عن رسوؿ هللا  ﴾الذؿ ككربه تكبّبا

ا٢بمد هلل الذم ٓب ﴿ -يعِب طلب العزة من هللا  -أنو كاف يقوؿ إذا تػىعىزَّ  كآلو كسلم
كُب  ﴾يتخذ كلدا كٓب يكن لو شريك ُب ا٤بلك كٓب يكن لو كٕب من الذؿ ككربه تكبّبا

 كىذه اآلية رادة على بِب اآلية كلها. ﴾ا٢بمد هلل الذم ٓب يتخذ كلدا﴿ركاية3 آية العز 
كرادة عليهم ُب ، ذرية هلل سبحانو كتعأب علهم ا٤ببلئكة كعزيران كا٤بسيحجإسرائيل ُب 

كرادة عليهم ُب قو٥بم3 لوال أكلياء جعلهم إبليس كجنوده شركاء هلل تعأب ُب ا٤بلك، 
هللا لذؿ كقيد لفظ اآلية نفي الوالية هلل عز كجل بطريق الذؿ كعلى جهة االنتصار 

ن كأب من صا٢بي عباده الذين جاد عليهم إذ كاليتو موجودة بتفضلو كرٞبتو ٤ب
كقد نزه ا٤بؤب  ابلتقريب كجعلهم أنصاران لدينو رٞبة منو ٥بم ال احتياجان منو إليهم.

سبحانو ذاتو العلية عن الشريك ُب العبادة كالشريك ُب ا٢بكم كأثبت لنفسو الغُب 
بلؼ ا٤بلوؾ الذين ا٤بطلق فبل يوإب أحدان ًمن ذؿو ليتعزز بو كال يبتغ نصر أحد، ٖب

يعجزكف عن تدبّب رعيتهم كدفع أعدائهم إال أبعواف يعينوهنم لذ٥بم كعجزىم 
أف ينزه سبحانو عن  قولو " ككربه تكبّبا"ا٤بقصود األكؿ من ك م كفقرىم، كحاجته

 كعن كالتحوالت ا١بهات قيداإلشراؾ كعن  عن و تعأبتنزيه التكبّبالشرؾ فإف 
 ا٢بواس ينالو فأ من كربأ أم كربأ هللا3 معُبك  كهللا أعلم، ا٢بصر حكاـأ سائر

 من كربأ بل غّبه جبللو كنو يدرؾ فأ من كربأ بل كالقياس ابلعقل جبللو كيدرؾ
 يدرؾ كأ كربأ لو يقاؿ فأ من كربأ كقيل هللا الإ هللا يعرؼ ال نوفإ غّبه يعرفو فأ

 كل ُب تعأب ىو بل األحواؿ من حاؿ ريب يقيد فأ كربأأك  غّبه كربايئو كنو
 طلقأ اإذ التفضيل اسمقدرتو كاعلم أف  أنوار من نور سواه ما كلألف   كربأ األحواؿ

 فهو ُب األكرب ىو هللا ٗبعُب فهو ا٤بعُب ُب ابلبلـ ا٤بعرؼ ٗبنزلة فهو تعأب هللا على
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 فيو يشاركو أف يتصور ال الذم ا٤بطلق كالكماؿ ا٤ببالغة زايدة على داؿ تعأب حقو
الذين جعلوا هلل شريكان ُب ا٢بكم  بِب إسرائيل كقد تناكلت اآلية ذـ. سواه ٩با أحد

شاقوا هللا ُب ميثاؽ األمم ا٤بتحدة الذم قرَّركا فيو أف هللا ٓب يعد ىو األكرب ك كالعبادة 
السخرية فسلبوه تعأب الربوبية كاإل٥بية كتنقَّصوه ٍب ادَّعوا توحيده على كجو 

 عن، كتعأب النقص شوائب من شيء عظمتو ساحة يلحق أفسبحانو كاالستهزاء! 
، كقد ختمت سورة اإلسراء بتحميدة التوحيد ا٤بطلق الٍب افتتحت كبّبان  علوان  ذلك

 ركل كقد احملاسن على يكوف الشكر إذ الشكر من أعم كا٢بمدهبا سورة الكهف، 
 التحدث»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ بشّب بن النعماف عن مسنده ُب الشهاب

كلذلك كاف أكؿ ما  الذـ، نقيضو كا٢بمد الكفراف، نقيضو كالشكر «شكر ابلنعم
ليقنو لقماف من ا٢بكمة ىو ا٢بكمة ُب نفسو أبف أمره هللا بشكره، إذ ا٢بكمة تدعو 
إٔب معرفة حقائق األشياء على ما ىي عليو لقصد العمل ٗبقتضى العلم، كا٢بكيم 
يبث ُب الناس تلك ا٢بقائق مع ٞبلهم على العمل ٗبا علموه، كذلك العمل من 

الكماالت علمان كغايتها عمبلن، كمن ببلغة القرآف كبديع الشكر، فالشكر ىو مبدأ 
جامعان ٤ببدأ ا٢بكمة الٍب أكتيها لقماف، كإ٭با  ﴾أف اشكر هلل﴿إٯبازه أف كاف قولو 

قوبل اإلعراض عن الشكر بوصف هللا أبنو ٞبيد ألف ا٢بمد رأس الشكر كما جاء 
ا٢بمد رأس الشكر، ما »قاؿ3  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُب حديث عبد هللا بن عمرك أف رسوؿ هللا 

 بعدىا الٍب السورة أكؿ ىو بعينو كىذا ركاه البيهقي. «شكر هللا عبد ال ٰبمده
 السورة صيٌدرت كقد ﴾عوجا لو ٯبعل كٓب الكتاب عبده على أنزؿ الذم هلل ا٢بمد﴿

 على مشتمل كا٢بمد ألمتو، كإرشادان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو تعليمان  نفسو على اب٢بمد هللا إبعبلـ
 ا٤بستحق الكماؿ أكصاؼ ١بميع كمستجمع ا١بليلة كالنعوت ا١بميلة األكصاؼ

 الكماؿ مراتب ١بميع ا٤بستجمع أم ﴾عبده على أنزؿ﴿ كقولو احملامد، لعمـو
سيد العرب كالعجم نبينا  يعِب ابألصالة سبحانو عنو كالنيابة ا٣ببلفة لرتبة ا٤بستحق

الذم النيب األعظم كالرسوؿ األجل األكـر ٕبر هللا ا٤بطمطم ككنزه ا٤بقدس ا٤بطلسم 
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ال إماـ لو إذ ىو إماـ كل إماـ كال أحد أمامو إال هللا تعأب كالشفيع الذم ال شفيع 
ل الكتاب عليو ا٤بنزؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لو ح ٤برتبتو ا٤بفصًٌ  معارج أب لعركجو كا٤ببْبًٌ  نولشأ كا٤بوضًٌ

 كالتوحيد ا٤بعرفة ٗبقاـ ا٤بتحققْب احملمديْب احملققْب على ٱبفى كال اإل٥بية، العناايت
 كالقسط العدالة على ا٤بنزؿ الكتاب ىذا استقامة اجمليد القرآف من ا٤بسَبشدين

 مع السالفة الكتب ُب ما عمـو على ا٤بشتمل كىو ﴾عوجا لو ٯبعل كٓب﴿ اإل٥بي
 ا٤بسقط ابلتوحيد ا٤بتعلقة كاإلشارات الرموز من الكتب تلك عنها خلت قد زايدات

 األعدؿ الوجو على الوحدانية لطريق كا٤ببٌْب  الكتاب أىل كتبديبلت لتحريفات
كٓب ٯبعل لو زكاالن فإف  تبيينو ُب كا٫برافان  عوجان  لو ٯبعل ٓب ٕبيث األقـو األًب األبلغ

 كلدان، هللا اٚبذ قالوا الذين لينذرابقيان  معتدالن  قيمان  جعلو بلالعوج يفضي إٔب الزكاؿ 
. هبم هللا أبس ككقوع إسرائيل بِب دكلة بزكاؿ اإلسراء بو ختمت الذم اإلنذار كىو
 عنو السليمة الطباع كتنفر منو العقوؿ هترب الذم الكفر آابئهم عن نقلوا كقد

 ابآلية ﴾كلدا هللا اٚبذ قالوا الذين كينذر﴿ قولو بعد كعبل جل ا٤بؤب عٌقب كلذلك
 ﴾كذاب إال يقولوف إف أفواىهم من ٚبرج كلمة كربت آلابئهم كال علم من بو ٥بم ما﴿

 مقالتهم عظمت كقد العلم يقتضيو ال ىذا قو٥بم أف لبياف عنهم العلم لنفي كالتعرض
 كربايئو ٔبناب يليق يكاد ال ما إٔب تعأب نسبتو من فيها ٤با كاالفَباء الكفر ُب ىذه
 .كجل عز

 كىو كراءه ٗبا كيكفركف علينا أنزؿ ٗبا نؤمن قالوا هللا أنزؿ ٗبا آمنوا ٥بم قيل كإذا﴿
 قولو على عطف الكبلـ ﴾قبل من هللا أنبياء تقتلوف فلم قل معهم ٤با مصدقا ا٢بق

 كعنادىم ضبلالهتم حكاايت عطف من كىذا ﴾هللا عند من كتاب جاءىم ك٤با﴿
 كاشَبائهم القرآف دعوة عن اإلعراض عن معاذيرىم ُب أحوا٥بم كبياف كنفاقهم
 أف أنفسهم بو اشَبكا بئسما﴿ حسدان أف يكوف الوحي ُب غّبىم ابلكفر أنفسهم
3 كالبغي ﴾عباده من يشاء من على فضلو من هللا ينزؿ أف بغيان  هللا أنزؿ ٗبا يكفركا

فبل ينبغي ألحد أف يكوف على صلة ابلوحي سواىم حٌب  !ا٢بسد ظلم كىو الظلم
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ال يكوف هبذه الصلة فوقهم فإذا اصطفى هللا تعأب غّبىم جهدكا ُب قطع تلك 
بشرؼ الوحي كالسيادة على البشر بسلطاف هللا كا٢بكم اب٠بو الصلة حسدان كضنان 

 ده ػػػػػػػػػػػسلؤلذالء ٩بن طمهم حقل    حيث يقوؿ3الركاس  السيدكهلل در  ،على غّبىم
 ٫بن مع هللا مهما شئتموا قولوا... 

 ٦بهوؿ أنكم عندان اي قوـي ػػػػػػػأانن فهاج بكم ... كشػػػػػػػلقد عرفتم لنا ش

 ولواػػبل صػػن ا٤بػانكم بيػػػ... أال ببهت صيلنا ببأس رسوؿ هللا عن أدبو 

 بكف العوف ٧بموؿ ... ٥با جنابه  وؿ هللا طالعةه ػػػػػػػػػػػػػضاءت لنا برس

 يوؼ هللا مسلوؿػػػػػػػػػيف يستضاء بو ... مهند من سػػوؿ لسػإف الرس

ـه جػػبل القػػػػرآفي حكمتىػػػػو ... ٓب تنػػػفًع ا٣ًببَّ ُب ذاؾ األقاكيل  لنا نظا

 طريقنا سػػيػػػػػػػػػػػػػػػنة قامت ًدعامتها ... عن النػػػػيب الػػػذم كافػػػاه جػػػربيػػل

 الكفر ألف كقرآف كإ٪بيل توراة من الكتب ٝبيع ﴾هللا أنزؿ ٗبا آمنوا﴿ بقولو كا٤براد
 كتكفركف الكتاب ببعض أفتؤمنوف﴿ تعأب قاؿ ،كهللا أعلم بكلها كفر ببعضها
 ٰبتج ما آبخر فاحتجوا انقطعوا أهنم على يدؿ ﴾علينا أنزؿ ٗبا نؤمن﴿ كقو٥بم ﴾ببعض

 حقان  ابلتوراة آمنوا لو إذ مشجوج، مثلوج كىو إال يبصر فبل عليو يتقلب احملجوج بو
 ابلتوراة العمل إٔب دعوىم حْب قومهم من ىم الذين األنبياء أسبلفهم قتل ٤با

 حرَّفوا ألهنم ا٤بقالة ىذه على كذموا أىواءىم، يوافق ال ما كل عن يعرضوف كلكنهم
 ا٤براد بغّب القرآف أتكيل ُب ديدهنم ىو كما الصحيحة ٧باملها عن كصرفوىا كتبهم

 ٥بم قيل كإذا﴿ قولو لتقدـ السياؽ بقرينة القرآف خصوص كراءه ٗبا كا٤بقصود منو،
 معانيو ابطن على ٞبلو كٲبكن ﴾مصدقا ا٢بق كىو﴿ بقولو كلتعقيبو ﴾هللا أنزؿ ٗبا آمنوا
 كُب ،كهللا أعلم معناه يظهر ال عما كناية أك ٦بازان  الوراء كجيعل ألفاظو كراء ىي الٍب

 القرآف أنزؿ»3 قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف مسعود ابن حديث من حباف ابن صحيح
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 ليس القرآف إف»كُب ركاية للطربا٘ب3  «كبطن ظهر منها آية لكل أحرؼ، سبعة على
أم لكل غامض من ا٤بعا٘ب كاألحكاـ  «لعطَّ مي  حد كلكل حد، لو إال حرؼ منو

ا٤براد بو، كظهره3 ما ظهر أتكيلو، كبطنو3 كيوقف على مطلعان يتوصل بو إٔب معرفتو 
 الظاىر علم بْب ٯبمع حٌب العلم ُب كامبلن  الرجل يكوف كال ما خفي تفسّبه.

 كذلك الباطن، يعارض ال الظاىر أف كما الظاىر يعارض ال كالباطن كالباطن،
 كقصرىم القرآف بظاىر األخذ من الكتاب أىل بو اندل عما البعد كل بعيد النهج
 العمل كيبطلوف الشريعة يقركف ال كىم غّبه دكف تفسّباهتم من ادعوه ما على معانيو

ضعوف ال كما هبا ضعوف بل القرآ٘ب للنص دعواىم ٱبي . لدعواىم القرآ٘ب النص ٱبي
صيل الظاىر مع فقس ابلظاىر، ابألخذ إبليس عصى كإ٭با  عظمى فائدة على ٙبى

ٌفف . كالتسليمات الصلوات أكمل عليو نبيها مقصود ذلك فإف األمة ىذه عن كٚبي
 بصورة كأخذكا كمعانيها مقاصدىا بفهم الشريعة يتلقوا ٓب ٤بٌا إسرائيل بِب أف كاعلم

 عند كقوفها ُب أشبهوىا أهنم قردة كوهنم معا٘ب من فإف قردة ميسخوا األلفاظ
 ىذا ُب تشاركهم القردة كىذه اإلنسا٘ب ابلشكل إال عنها يتميزكا فلم احملسوسات

 قل﴿ فقاؿ نقض أببْب عليهم أنزؿ ٗبا ابإلٲباف اٌدعائهم سَب تعأب كشف ٍب .الشبو
 قتل من أسبلفهم فعلو ٗبا للحاضرين إلزاـ كىذا ﴾قبل من هللا أنبياء تقتلوف فلم

 كل ُب ٥بم ا٤ببلزمة ابلصفة إسرائيل بِب يصف أنو القرآف إعجاز كمن أنبيائهم،
 عهد ُب ٱباطبهم القرآف جعل ٩با ىذا، يومنا إٔب كبعده اإلسبلـ قبل من أجيا٥بم
 كعلى موسى عهد على كانوا الذين أنفسهم ىم كانوا لو كما احملمدية الرسالة
 ىي ٠باهتم تتبدؿ كال تتغّب ال كاحدة جبلة ابعتبارىم أنبيائهم من خلفائو عهود
 ٍب كمن! الزماف مدار على موقفهم كا٣بلق ا٢بق من كموقفهم ىو، ىو كدكرىم ىي،
 إٔب بعيسى، كمكركا موسى آذكا الذين أكلئك خطاب من النظم ُب االلتفات يكثر

 إٔب األكلياء، قلوب عيوف كنور األنبياء سيد على األحزاب حزبوا الذين خطاب
، نراه الذم ا١بيل خطاب  تواجو كأ٭با حية القرآف كلمات تبقى ٍب كمن اليـو
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 ىي ا٣بالدة الكلمات ىذه كتظل منها، إسرائيل بِب كموقف ا٤بسلمة األمة موقف
 ٗبا أسبلفها كاجهوا الذين أعدائها ٘باه لؤلمة الدائم كالتحذير ا٢باضر التنبيو

 ...ا٢بقيقة متحدة ا٤بظاىر منوعة كحرب ككيد دس من بو اليـو يواجهوهنا

 كلها األسماء آدم وعلم

 كما كاف ما أ٠باء3 كقيل، كل شيء أ٠باءأ٠باء ذريتو أٝبعْب، كقيل3  عىٌلمو أم
 ك٤با ا٤بسخلفْب، أ٠باء أهنا ا٣ببلفة منصب يقتضيو الذمك  ،القيامة يـو إٔب يكوف
ٕبرؼ  آدـ مزية إظهار ُبإٔب رتبتو  أشار ا٤براد ُب ابلغان  ا٤ببلئكة على العرض كاف

عن  إال كا٤بيم اب٥باء تكِبال تكاد  العربك  ﴾ٍب عرضهم على ا٤ببلئكة﴿ فقاؿالَباخي 
 اب٥باء أك كاأللف اب٥باء عنها تكِب فإهنا غّب العاقل أ٠باء عن كانت إذا كأما العاقل
 سبيل على ذريتو استخبلؼ ُب ا٢بكمة كجو عن ا٤ببلئكة تعأب أخرب ٤بٌاك  ،كالنوف

 أبف كذلك ٥بم، معلومان  يكن ٓب ما آدـ فضل من ٥بم فبٌْب  ييفٌصل أف أراد اإلٝباؿ،
 ُب عنو كقصورىم فضلو لييظهرعلى مٌر الدىور كالسنْب  ا٤بستخلىفْب أ٠باء علمو
 اإلٝبإب ا١بواب فتأكد ،فضيلتو ُب ٥بم أهبر بذلك ا٤ببلئكة إنباؤه ليكوفك  العلم

 على العرض حالة ذريتو حضور ﴾ىؤالء أب٠باء أنبئو٘بفقاؿ ﴿ قولو كظاىر ابلتفضيل،
 خطر بعظم إعبلـ فيو إخبار3 كاإلنباء ا٤بستخلفْب، بتعيْب أمىرىىم حيث ا٤ببلئكة

 كاألمر ا٣بطّب ا٣برب على يطلق إ٭با النبأ أف على مبِب كىذا ا٤بستخلفْب ىؤالء
3 أحدىا3 كجوىان  ﴾إف كنتم صادقْب﴿ قولو ُب ذكركاقاؿ اإلماـ الرازم3  العظيم،

. اإلعبلـ ذلك ُب صادقْب تكونوف أنكم علمتم إف ىؤالء أ٠باء أعلمو٘ب معناه
 ٤با التوكيد منو الغرض فيكوف كصدقان  حقان  إال تقولوا كال أخربك٘ب معناه3 كاثنيها
 ٓب أخربكا إف أبهنم العلم أنفسهم ُب ٛبكن مٌب ألنو كالعجز القصور من عليو نبههم
 كنتم إف3 كاثلثها. عليهم متعذر ذلك أف علموا سبيل إليو ٥بم كال صادقْب يكونوا

 بو كتقوموف تصلحوف كأنتم إال ا٣بلق بو يتعبد ٩با شيء ال أنو قولكم ُب صادقْب
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 أخلق ٓب أ٘ب قولكم ُب صادقْب كنتم إف3 كرابعها. مسعود كابن عباس ابن قوؿ كىو
 ال ما كالفاء ٍب استعماؿ كُباىػ.  .ىؤالء أب٠باء فأخربك٘ب منو أعلم كنتم إال خلقان 
 جعلو ما سبحانو فإنو ابلعلم فضلو الذم السبلـ عليو آدـ بشأف االعتناء من ٱبفى

 منو يراد ا٤ببلئكة إٔب الكبلـ توجيو كلعل ا١بليلة، ا٤بنقبة هباتو إال ا٤ببلئكة مسجود
 ُب ٥بم أهبر ابأل٠باء ا٤ببلئكة إنباؤه ليكوف آدـ بو هللا خص الذم العلم مزية إظهار

 أكؿ ُب األنبياء سيد إٔب ا٣بطاب توٌجو كقد األنبياء، ذريتو يشمل كآدـ فضيلتو،
 كإظهار لو منو تشريف ابلكاؼ ك٨باطبتو إليو رب كإضافة ﴾ربك قاؿ كإذ﴿ القصة

 رأيت»3 عليو كسبلمو الرٞبن صبلة البشر سيد قوؿ إٔب ترل أال بو، الختصاصو
 رب، اي أعلم أنت3 فقلت األعلى؟ ا٤بؤل ٱبتصم فيم3 قاؿ صورة، أحسن ُب ريب
 السماكات ُب ما فعلمت ثدييٌ  بْب بردىا فوجدت كتفيَّ  بْب كفو فوضع3 قاؿ

 آدـ، قبل كالسماكات األرض ُب ا٤بقدـ اإلماـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فهو عجب كال «كاألرض
 األمبلؾ، جباه لو ا٤بعٌفركنوره األسبق، كصراطو احملقق،  األعظم، هللا كخليفة
 أكتيها كرامة كل أف أتملت إذا كأنت، األفبلؾ خلقت الوالؾ م بلوالؾ ا٤بشرؼ

 تصديقو، كسر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبيو معجزة آاثر من ىي عمل، أك علم ُب األمة ىذه من كاحد
 أمتو علماء أكتيو ما كاستحضرت كتوفيقو، هبديو االىتداء كٜبرات طريقو، كبركات

 العبارات، بو ٙبيط ال كا٤بعارؼ، العلـو من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص منحو ما أبف قضيت األشارؼ،
 لديو، كشرفان  فضبلن  كزاده عليو، كسلم هللا صلى اإلشارات، كنهو حقيقة تدرؾ كال

قاؿ تعأب  بعواطفو، علينا كتعطف كمعارفو، علومو سحائب من علينا كأفاض
صلى هللا  النيب ىهنا إلنسافكا ﴾الرٞبن، علم القرآف، خلق اإلنساف، علمو البياف﴿

 آدـ ىهنا اإلنساف 3كقيل. شيء كل بياف فيو الذم القرآف علمو عليو كآلو كسلم
 فيما القطاف ابن أحكاـ كُب ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نوره من عليو السبلـ. كعلى كل فإف آدـ خلق

صلى هللا عليو  النيب أف جده عن أبيو عن ا٢بسْب بن علي مرزكؽ عن ابن ذكره
 «عاـ ألف عشر أبربعة آدـ خلق قبل ريب يدم بْب نوران  كنت»3 قاؿ كآلو كسلم
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 فيغلب جبينو ُب يلمع فكاف ظهره ُب النور ذلك جعل آدـ هللا خلق ٤با3 »ا٣برب كُب
 كأمرىم مبلئكتو أكتاؼ على كٞبلو ٩بلكتو سرير على هللا رفعو ٍب نوره سائر على

 يقوؿ حيث الفارض ابن در كهلل «ملكوتو عجائب لّبل السماكات ُب بو فطافوا
 3 احملمدية ا٢بقيقة لساف على

 أببوٌب شاىد معُب فيو فلي...  صورة آدـ ابن كنت كإف كإ٘ب

 سيد مظهره فكاف األعلى الكمإب احملتد على انفلق الوجود انفلق ما أكؿ فإف
 العلم برز منصتو كمن شيء، ككل كاألكواف ا٣بلق هللا خلق منو ٍب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الوجود

 الوجود هللا خلق األعلى الكمإب احملتد ىذا كألجل اإل٥بية العطااي متكقيس كاألقدار
 هللا إٔب ييتوصل فما سبحانو إليو ا٤بوصلة النسبة كعْب عليو الدالة النسبة عْب ألنو
 .الكمإب احملتد ىذا خبلؿ من إال سبحانو هللا ييعرؼ كال الكمإب احملتد هبذا إال

 هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي ا٣بطاب بن عمر سيدان عن ا٢باكم اإلماـ كركل
 فقاؿ ٕب، غفرت ٤با دمحم ٕبق أسألك رب اي3 قاؿ ا٣بطيئة آدـ اقَبؼ ٤با»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 بيدؾ خلقتِب ٤بٌا ألنك رب اي3 قاؿ أخلقو؟ كٓب دمحمان  عرفت ككيف آدـ اي3 هللا

 هللا إال إلو ال مكتوابن  العرش قوائم على فرأيت رأسي رفعتي  ركحك من ُبٌ  كنفخت
3 هللا فقاؿ إليك، ا٣بلق أحبَّ  إال ا٠بك إٔب تضف ٓب أنك فعلمت هللا رسوؿ دمحم

 ما دمحم كلوال لك غفرت فقد ٕبقو ادعِب إٕبٌ  ا٣بلق ألحب إنو آدـ اي صدقت
 ٤با»3 قاؿ طالب أيب بن ا٢بسْب بن علي بن دمحم عن كركل ابن ا٤بنذر «خلقتك
 أدلك ىل !آدـ اي3 فقاؿ جربيل فجاءه ندمو كاشتد كربو عظم ا٣بطيئة آدـ أصاب

 ُب قم3 قاؿ، جربيل اي بلى3 قاؿ ؟منو عليك هللا يتوب الذم توبتك ابب على
 ،ا٤بدح من هللا إٔب أحب شيء فليس كامدح فمجده ربك فيو تناجي الذم مقامك

 كلو ا٤بلك لو لو شريك ال كحده هللا إال إلو ال فقل3 قاؿ ؟جربيل اي ماذا فأقوؿ3 قاؿ
 ٍب قدير شيء كل على كىو كلو ا٣بّب بيده ٲبوت ال حي كىو كٲبيت ٰبيي ا٢بمد
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 ظلمت إ٘ب رب أنت إال إلو ال كٕبمدؾ اللهم سبحانك3 فتقوؿ ٖبطيئتك تبوءي 
 ٔباه أسألك إ٘ب مالله أنت إال الذنوب يغفر ال إنو ٕب فاغفر السوء كعملت نفسي

 !آدـ اي3 هللا فقاؿ ،آدـ ففعل3 قاؿ، خطيئٍب ٕب تغفر أف عليك ككرامتو عبدؾ دمحم
 أ٠بع سواين  بشران  فقمت الركح ُبَّ  نفخت ٤با إنك !رب اي3 فقاؿ ؟ىذا علمك من

 إلو ال الرحيم الرٞبن هللا بسم 3مكتوابن  عرشك ساؽ على رأيت كأنظر كأعقل كأبصر
 ملك اسم ا٠بك أثرعلى  أر ٓب فلما، هللا رسوؿ دمحم لو شريك ال كحده هللا إال

 كقد، صدقت3 قاؿ، عليك خلقك أكـر أنو علمت ا٠بو غّب مرسل نيب كال مقرب
3 قاؿ األحبار كعب عن عساكر ابن كركل «خطيئتك لك كغفرت عليك تبت

 أم3 فقاؿ شيث ابنو على أقبل ٍب كا٤برسلْب األنبياء بعدد عصيان  آدـ على هللا أنزؿ»
 هللا ذكرت كلماالوثقى ك  كالعركة التقول بعمارة فخذىا بعدم من خليفٍب أنت بيِب

 الركح بْب كأان العرش ساؽ على مكتوابن  ا٠بو رأيت فإ٘ب دمحم اسم جنبو إٔب فاذكر
 دمحم اسم رأيت إال موضعان  السماكات ُب أر فلم السماكات طفت إ٘ب ٍبكالطْب 
 دمحم اسم إال غرفة كال قصران  ا١بنة ُب أر فلم ا١بنة أسكنِب ريب كإف عليو مكتوابن 
 قصب كرؽ كعلى العْب ا٢بور ٫بور على مكتوابن  دمحم اسم رأيت كلقد عليو مكتوابن 
 ا٢بجب أطراؼ كعلى ا٤بنتهى سدرة كرؽ كعلى طوىب شجرة كرؽ كعلى ا١بنة آجاـ
كُب ركاية البن « ساعاهتا كل ُب تذكره ا٤ببلئكة فإف ذكره رفأكثً  ا٤ببلئكة أعْب كبْب

 هللا خلق ٤با»3 قاؿ ؟نبيان  كنت مٌب هللا رسوؿ اي3 قلت3 قاؿ ميسرة عنا١بوزم 
 ساؽ على كتب العرش كخلق ٠بوات سبع فسواىن السماء إٔب كاستول األرض
 كحواء آدـ أسكنها الٍب ا١بنة هللا كخلق األنبياء، خاًب هللا رسوؿ ٧بٌمد3 العرش
 فلما كا١بسد الركح بْب كآدـ كا٣بياـ، كالقباب كاألكراؽ األبواب على ا٠بي فكتب
 غرٮبا فلما كلدؾ سيد أنو فأخرب ا٠بي فرأل العرش إٔب نظر تعأب هللا أحياه

ا٤بمد  أنو علمنا ا٤بنزلة ىذه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أعطي ك٤با «إليو اب٠بي كاستشفعا اتاب الشيطاف
 3األبوصّبم كما أحسن قوؿ ،مبعوث نيب لكل
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 مً هبً  ورهػػػػػن نػػػػػػػػػػم اتصلت إ٭باػػػػػف...  هبا الكراـ الرسلي  أتى آمو  ككل

 لمً الظي  ُب للناس أنوارىا رفظهً يي ...  هاكواكبي  مػػػػػى فضلو  مشسي  فإنو

 من منهم كاحد بكل اتصلت فإ٭با الرسل من كاحد كل هبا أتى معجزة كل أف يعِب
 األنوار من سواه كالسبلـ الصبلة عليهم الرسل على ظهر ما فجميع ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم نور
 ظهر ما كأكؿ ،شيء منو ينقص أف غّب من الواسع كمدده الفائض نوره من ىو فإ٭با
 جوامع مقاـ من كلها ابأل٠باءهللا تعأب  أمده حيث السبلـ عليو آدـ ُب ذلك
 الشريف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا جسم صورة كجود زماف إٔب كصل أف إٔب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حملمد الٍب الكلم

 منشور ٙبت كانطول نور كل نوره ُب اندرج كاف برز فلما منزلتو، حكم ظهارإل
 كالنبوات نبوتو، صلب ُب كلها الرساالت كدخلت األنبياء من لغّبه آية كل آايتو
صلى  أعطي كقد إال فضيلة أك كرامة منهم أحد يعط فلم رسالتو، لواء ٙبت كلها

 3تفسّبه ُب فخرال اإلماـ فقاؿ آلدـ ا٤ببلئكة سجود كأما ،مثلها هللا عليو كآلو كسلم
 كهلل .آدـ جبهة ُب السبلـ عليو دمحم نور أف ألجل آلدـ ابلسجود أمركا ا٤ببلئكة فإ

 3القائل در

 توسل حْب األمبلؾ لو فصلى...  آدـ كجو ُب هللا جل ٘بليتى 

 رافع أيب حديث من الفردكس مسند ُب الديلمي فركل كلها ٠باءاأل آدـ تعليم كأما
 كلها األ٠باء كعلمت كالطْب ا٤باء من أمٍب ٕب مثلت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ
 3قاؿ حيث األبوصّبم در كهلل «كلها األ٠باء آدـ علم كما

 األ٠باء آلدـ كمنها ػب ... الغيػ عآب من العلـو ذات لك

 كالتعظيم األدب مقاـ ُب كقوؼ ﴾سبحانك قالوا﴿ ابلتسبيح ا٤ببلئكة كبلـ كافتتاح
 عن االعتذار إٔب إٲباء بسبحانك كبلمهم تصدير كُب ا٤بطلقة، العظمة لذم

 كبلمهم افتتاح فكاف ﴾الدماء كيسفك فيها يفسد من فيها أ٘بعل﴿ بقو٥بم مراجعتهم
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 علم ال﴿ ا٤ببلئكة كقوؿ...العظيم األدب جانب مبلزمة على يدؿ ٗبا تعجيبلن  ابلتنزيو
 كأف ابلعجز، االعَباؼ منو مراد خرب ﴾ا٢بكيم العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا

 قبوؿ علم فللمبلئكة أيمرىم، كما تعأب هللا أ٥بمهم ما على مقصورة ٧بدكدة علومهم
 كبينهما ا٢باكم،3 معناه كا٢بكيم العآب،3 معناه كالعليم...استنباطها علم ال ا٤بعا٘ب

 كلياقتو للنيابة آدـ استحقاؽ سبحانو علم ٤بٌاك  كجل، عز هللا حق ُب ا٤ببالغة مزية
 من ا٤بستخلىفْب أب٠باء لينبئهم الكراـ ا٤ببلئكة من مشهد ُب فضلو أظهر لئلمامة

 كا٤بقصود العلم، مرتبة على للمبلئكة إرشادان  ﴾أب٠بائهم أنبئهم آدـ اي﴿ فقاؿ ذريتو
 إذ الناحية ىاتو من العلم ُب عليهم فضلو يظهر أف -كهللا أعلم  - آدـ خطاب من
 ذلك عقب لقولو إليهم مسوقان  يكوف أف ٗبنزلة ا٣بطاب فكاف يعلموه ٓب ما عًلم

كاألرض كأعلم ما تبدكف كما كنتم  السماكات غيب أعلم إ٘ب لكم أقل أٓب قاؿ﴿
 منو أعلم ٫بن كنا إال خلقان  ربنا ٱبلق لن3 "قو٥بم كتموا الذم كافك  ﴾تكتموف

 ٛبثيلفهو  ﴾اسجدكا آلدـ﴿قولو أٌما ك كالربيع كقتادة.  ا٢بسن عن ركم" كما كأكـر
لسيدان  تعظيمان عليو السبلـ  آلدـ ا٤ببلئكة سجود كاف كقد تعظيم، على تدؿ ٢بالة
 سيدان بركاب عليو السبلـ جربيل ، كأخذ رئيس ا٤ببلئكةصلبو ُب كاف إذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم 
 بْب ا٤بتعلم جلسة كجىلىسى ! السجود من أعظم كىذا كا٤بعراج اإلسراء ليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 النيب فخذم على كفيوا٢بديث ككضع   من يسمع ٤با كاستعداد أبدب ا٤بعلم يدم
 كُب «هللا رسوؿ اي عليك السبلـ»3 كقاؿ. تعظيم ىيئة كىي السجود كهيئة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 بْب فجلس3 »أخرل ركاية كُب «ادفي »3 قاؿ «؟منك أدنو هللا رسوؿ اي»3 ركاية
 كماؿ من كذلك «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ركبٍب على كفيو كاضعان  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ يدم

 السائل فكاف الصحابة من مشهد ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب مقاـ أماـ منو كاألدب التوقّب
 3.كهلل در القائل..ٯبيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا كرسوؿ جربيل

 لقائل مقاؿ جربيل كخدمة...  ربنا ًمدحة بعد من كىل
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 رسوؿ عند قاعد أان بينما كهللا3 قاؿ3 ةحنيف أيب مسند ُب عمر ابن عن ركاية كُب
 عليو الريح طيب اللمة حسن ٝبيل شاب أقبل إذ أصحابو من أانس ُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

صلى هللا  النيب فرد عليكم، السبلـ! هللا رسوؿ اي عليك السبلـ3 فقاؿ بيض، ثياب
 دنوة فدان «ادنو»3 قاؿ !هللا رسوؿ اي أأدنو3 قاؿ ٍب عليو، كرددان ،عليو كآلو كسلم

صلى هللا عليو  هللا لرسوؿ توقّبان  أشد رجبلن  قط كاليـو رأينا ما3 فقلنا دنوتْب، أك
 تصيب كادت حٌب فدان «ادنو»3 قاؿ !هللا رسوؿ اي أأدنو3 قاؿ ٍب ،كآلو كسلم

 ركاية كُب .«نعم»3 قاؿ !هللا رسوؿ اي أسألك3 قاؿ ٍب ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ركبة بركبتو
صلى هللا عليو  هللا لرسوؿ توقّبان  أشد رجبلن  رأينا ما3 القـو قاؿ3 أٞبد اإلماـ عند

 على كأعظمهم تعأب هللا خلق أفضل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف كلذلك...ىذا من كآلو كسلم
كاألحاديث ُب مزيد فضيلتو كعلو  ٦بده، كراية ٞبده لواء ٙبت كلهم اإلطبلؽ،

 قدره كأعلى ذكره هللا رفع كقدشأنو كدرجتو كثّبة جدا، ال ٙبصى كال ٙبصر عدا، 
 ٦بدان  أشرفهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كىو كيف األنبياء، من أحد رقٌيو يرؽ كٓب ٠باء تطاكلو فلم

كأعظمهم  ٮبة كأعبلىم نفسان  كأطيبهم عنصران  كأزكاىم مولدان  كأرفعهم شأانن كأفضلهم
 فأمَّهم عليهم جربيل كقدَّمو ا٤بقدس بيت ُب لو أحضركا كقد ،بياانن كأحبلىم تبياانن 

من الصخرة  - بو كعرج كمقاماهتم السماكات ُب أماكنهم على كأكقفو ٧بلتهم ُب
الٍب ىي ُب بيت ا٤بقدس كا٤بوازية ٛبامان لباب السماء الدنيا الذم يسمى ابب 

 مقرب كملك مرسل نيب كل علم إليها ينتهي الٍب ا٤بنتهى سدرة إٔب -ا٢بفظة 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب رفع ٍب جربيل، فتأخر العوآب إٔب تنزؿ كمنها اإل٥بية األكامر عندىا كٙبط

 كانجاهمن األحكاـ اإل٥بية  ٯبرم ٍب جرل ٗبا األقبلـ صريف فيو ٠بع مستول إٔب
 الدالة ا٤بلكوتية اآلايت من كأراه أكحى ما إليو كأكحى ألقى ما عليو فألقى اب٣بطاب

 أنو على ذلك ليدؿ الرابنية، قدرتو كعجائب ا١بربكتية عظمتو ككماؿ كحدانيتو على
 سنن ُب كرد كما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص القائل فهو عجب كال األقدـ، ا٤بقدـ كاإلماـ األعظم الرئيس

 فأان احملبوبية ُب فريدان  مقامان  أعطيتي  أم «فخر كال هللا حبيب كأان أال»3 الَبمذم
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 اٚبذتك قد3 كتعأب تبارؾ ربو لو فقاؿ»كُب مسند البزار3  هللا، إٔب حبيب أحب
 قد هللا فإف»3 ٤بسلم ركاية كُب «الرٞبن حبيب دمحم3 التوراة ُب مكتوب كىو خليبلن 
 من كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم أعطيو ماف «خليبلن  إبراىيم اٚبذ كما خليبلن  اٚبذ٘ب
 يكوف ا٣بليل أف بينهما كالفرؽ احملبة، ٗبقاـ كزاد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا أعطيو فقد ا٣بلة مقاـ
عند  الشفاعة حديث ُب ركم كقد برضاه، هللا فعل يكوف كا٢ببيب هللا، برضا فعلو

 فاشفع خليبلن  هللا اٚبذؾ3 لو قيل ٤بٌا كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم أفاإلماـ مسلم 
صلى هللا  فنبينا «كراء كراء من خليبلن  كنت إ٭با ذلك بصاحب لست»قاؿ3  لنا

 على كالسبلـ الصبلة عليو إلبراىيم اشتهرت الٍب ا٣بلة درجة انؿ عليو كآلو كسلم
 ٗبفهـو األعلى منو كالسبلـ الصبلة عليو دمحم سيدان نصيب أبف إبراىيم نطق كجو
 أنو على دليل كفيو ،يشفع فلم «كراء كراء من خليبلن  كنت إ٭با»3 نفسو عن قولو
 ا٤بكانة كقرب كالعياف الكشف مع بل كراء كراء من ال خليبلن  كاف من يشفع إ٭با
 لو حصلف ،كالربىاف ابلدليل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم مقاـ كذلك ا٤بكاف، ال القدس حظّبة من
 األصل ُب ما الفرع كُب السبلـ، عليو إبراىيم ألبيو ٰبصل ٓب ما ا٣بلة مقاـ من

 ا٣بلة آاثر من ىو الذم تعأب هللا أبخبلؽ التخلق أف ذلك إٔب كيرشدؾ كزايدة،
 صح فقد السبلـ عليو إبراىيم ُب منو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا ُب كأًب أظهر االختصاص أىل عند
 مرتبتو كحكى ﴾عظيم خلق لعلى كإنك﴿ بقولو لو تعأب هللا كشهد القرآف خلقو أف

 أف على أسرارىم قيدست العارفْب كٝبهور ﴾للعا٤بْب رٞبة إال أرسلناؾ كما﴿ بقولو
 متفاكتة ا٢بظوظ أف إال منهم لكل رٞبة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كىو ا٣بلق ٝبيع العا٤بْب من ا٤براد

 أصابك ىل»3 ١بربيل قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكركم أنو  لوجودىم، سبب أنو ُب ا١بميع كيشَبؾ
 أخشى كنت شيء، الرٞبة ىذه من أصابِب نعم»3 قاؿ «شيء؟ الرٞبة ىذه من

 ا٢بقيقة على األرض أىل أماف كالسبلـ الصبلة عليو كىو «بك فأمنت األمر عاقبة
 أخرج تعأب أنو كاعلم ﴾فيهم كأنت ليعذهبم هللا كاف كما﴿ قولو يرشد إليو كما

 حادثة ذلكترمز إٔب  كما فيها ٥بم نصيب فبل الرٞبة ىذه من كأكلياءه الشيطاف



1332 
 

 أمره ا٤بعراج ليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بو عرج ٤بٌاك  .الشيطاف حظ كإخراج الشريف صدره شق
فأجابو  هلل،الطيبات  الصلواتا٤بباركات  التحيات3 فقاؿ ربو على يسلم أف جربيل

 عليو النيب ؾرَّ فش كبركاتو، هللا كرٞبة النيب أيها عليك السبلـ3 حضرة ا٢بق هلالج لج
 عليو جربيل فقاؿ ،الصا٢بْب هللا عباد كعلى علينا السبلـ3 بقولو أمتو السبلـ
 ا٤ببلئكة ٠بعت ٤با ٍب كرسولو، عبده دمحمان  أف كأشهد هللا إلو ال أف أشهد3 السبلـ
 إبراىيم على صليت كما دمحم آؿ كعلى دمحم على صل اللهم3 كقالوا فرحوا بذلك
 ابركت كما دمحم آؿ كعلى دمحم على ابرؾ اللهم ٦بيد، ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى
 رسالتو انتقاؿ إٔب بذلك فأشاركا. ٦بيد ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على

 ا٤بنزلة كرفيع كالفضل الرٞبة سعة من بو اختصهم ما على تنبيهان  كآلو دمحم إٔب كنيابتو
 ٞبيد إنو البيت أىل عليكم كبركاتو هللا رٞبت﴿ قولو ُب مشلهم كقد ا٤برتبة، كعلو
 ﴾البيت أىل الرجس عنكم ليذىب﴿ اآلية ُب أزكاجو ٝبع كيف ترل أال ﴾٦بيد

صلى هللا عليو  النيب إٔب اإلضافة ابعتبار ا٤بطهرات األزكاج بيوت ألف البيت ككٌحد
3 قولو ُب التشبيو موقع ما3 قلت فإفقاؿ اإلماـ القسطبل٘ب3  .كاحد بيت كآلو كسلم

 ىنا كالواقع بو؟ ا٤بشبو دكف ا٤بشبو أف ا٤بقرر أف مع إبراىيم" على صليت "كما
 كقد سيما كال إبراىيم آؿ كمن إبراىيم من أفضل كحده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمان  ألف عكسو
 من أفضل لو ا٤بطلوبة الصبلة تكوف أف أفضل كونو كقضية دمحم، آؿ إليو أضيف

نذكر  كثّبة أبجوبة عنو العلماء أجابكقد  ،لغّبه ٙبصل أك حصلت صبلة كل
 يكوف قد بل مطردان  ليس ذلك كأف ا٤بشبو من أرفع يكوف بو ا٤بشبو أف 3منها

 نور يقع كأين ﴾مثل نوره كمشكاة﴿ تعأب قولو ُب كما ابلدكف بل اب٤بثل التشبيو
 ظاىران  شيئان  يكوف أف بو ا٤بشبو من ا٤براد كاف ٤با كلكن تعأب؟ نوره من ا٤بشكاة
 كآؿ إبراىيم تعظيم كاف ٤با3 ىنا ككذا اب٤بشكاة النور تشبيو حسن للسامع كاضحان 
 حملمد يطلب أف حسن الطوائف ٝبيع عند كاضحان  مشهوران  عليهم ابلصبلة إبراىيم

 ختم ذلك كيؤيد إبراىيم، كآؿ إلبراىيم حصل ما مثل عليهم ابلصبلة دمحم كآؿ
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 آؿ كعلى إبراىيم على الصبلة أظهرت كما أم العا٤بْب" "ُب بقولو ا٤بذكور الطلب
 دمحم آؿ ذكر دكف إبراىيم ذكر ُب إال العا٤بْب" "ُب يقع ٓب ك٥بذا العا٤بْب ُب إبراىيم

 كىذااألنصارم،  مسعود أيب حديث كىو فيو كردت الذم ا٢بديث ُب كقع ما على
 من لكن ابلكامل الناقص إ٢باؽ ابب من ا٤بذكور التشبيو كليس3 الطييب قوؿ معُب
 نسب ما األجوبة أحسن3 اإلماـ النوكم كقاؿ .اشتهر ٗبا يشتهر ٓب ما إ٢باؽ ابب
. كىذا على حد قولو ابجملموع للمجموع أك الصبلة ألصل التشبيو أف3 الشافعي إٔب

كال شك أف ما  ﴾إان أكحينا إليك كما أكحينا إٔب نوح كالنبيْب من بعده﴿ تعأب
3 ا٢بليمي كقاؿأفضل ٩با أكحي إٔب نوح كغّبه من النبيْب.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأكحي إٔب النيب 

 أىل عليكم كبركاتو هللا رٞبت﴿ إبراىيم بيت ُب قالت ا٤ببلئكة أف التشبيو ىذا سبب
3 قاؿ فكأنو إبراىيم بيت أىل من دمحم كآؿ دمحمان  أف علم كقد ﴾٦بيد ٞبيد إنو البيت
 عند أجبتها كما دمحم كآؿ دمحم ُب ذلك قالوا الذين ا٤ببلئكة دعاء أجب اللهم قولوا

 قولو كىو اآلية بو ختم ٗبا ختم كلذلك حينئذ ا٤بوجودين إبراىيم آؿ ُب قالوىا ما
 أف منو كأحسن أنو قاؿ3 القيم بنا ذكر ابن حجر ُب الفتح عنك  .٦بيد ٞبيد إنك
 تعأب قولو تفسّب ُب عباس بنا عن ذلك ثبت كقد إبراىيم آؿ من ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىو يقاؿ

 آؿ من دمحم قاؿ "العا٤بْب على عمراف كآؿ إبراىيم كآؿ كنوحا آدـ اصطفى هللا إف"
 عليو صلينا ما بقدر خصوصان  دمحم آؿ كعلى دمحم على نصلي أف أمران فكأنو إبراىيم

 كذلك لو كلو الباقي كيبقى هبم يليق ما آللو فيحصل عمومان  إبراىيم كآؿ إبراىيم مع
 ا٤بطلوب كأف التشبيو فائدة حينئذ كيظهر قطعان  إبراىيم آؿ من لغّبه ٩با أزيد القدر

 هللا عبد الشيخ كقاؿ السيد .األلفاظ من بغّبه ا٤بطلوب من أفضل اللفظ هبذا لو
 سيدان ا٣بليل ٚبصيص فأ إنساف اي اعلم3 عنو هللا رضي ا٢بسيِب الدين سراج

 هللا صلوات األنبياء من غّبه دكف بذكره كالسبلـ الصبلة كعليو نبينا على براىيمإ
 ىذه على السبلـ إرسالو على لو ا٤بكافأة سببو اإلبراىيمية الصبلة ُب عليهم تعأب
 ركاه الذم ا٢بديث ُب جاء كما ا٤بعراج ليلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األانـ سيد مع احملمدية األمة
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 إبراىيم لقيت»3 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ3 قاؿ عنو هللا رضي مسعود ابن عن الَبمذم
 كأخربىم السبلـ مِب أمتك أقرل دمحم اي3 يب فقاؿ أسرم ليلة كالسبلـ الصبلة عليو
 كال هلل كا٢بمد هللا سبحاف3 غراسها كأف قيعاف كأهنا ا٤باء عذبة الَببة طيبة ا١بنة أف
 على ا٣بليل فمكافأة «العظيم العلي ابهلل اال قوة كال حوؿ كال أكرب هللا كهللا إال إلو

 .كالتشبيو ابلذكر خصَّ  الوصية كحسن التحية ىذه على كالسبلـ الصبلة كعليو نبينا



1335 
 

 خاتمة

 َعود على بدء

ىو الذم خلقكم من نفس كاحدة كجعل منها زكجها ليسكن إليها فلما تغشاىا ﴿
لئن آتيتنا صا٢با لنكونن  رهبماٞبلت ٞببل خفيفا فمرت بو فلما أثقلت دعوا هللا 

من الشاكرين، فلما آاتٮبا صا٢با جعبل لو شركاء فيما آاتٮبا فتعأب هللا عما 
ىذه قصة ا٫براؼ البشرية عن الفطرة، ألجياؿ متبلحقة، جيل بعد  ﴾يشركوف

جيل...يكشف لنا ا٤بؤب سبحانو عن مدارج اال٫براؼ للمشركْب، كىذا الشرؾ 
شكاؿ كا٤بسميات، تتكشف فيو طبيعة النفس البشرية الذم ال ٚبتلف فيو سول األ

الٍب تلجأ إٔب رهبا ُب الضراء كتشرؾ ُب السراء، كالكبلـ ٛبثيله ٢باؿ األسرتْب 
ا٤بستخلفتْب ٕباؿ زكجْب متبلزمْب بعقدة نكاح، كاستعّب ما يستعمل ُب ا٤بشبو بو 

كهللا  ذه ا٢بججلبِب إسرائيل ألهنم ا٤بقصود من ى ضمّبالك من األلفاظ للمشبو...
صلى هللا عليو كآلو  للنيب تسلية٤با سبق من ا٢بديث عنهم  كالتكملة  كالقصة، أعلم
 إسرائيل بِب من قاساه ما فإف السبلـ عليو وسىٗب اقتداء الصرب على لو كٞببلن  كسلم
 ا٤بعُب على العطف يقتضي ٗبا كذيلت هممن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقاسيو كاف ٗبا الشبو شديد كاف
كالسورة تبعث على التأمل كالنظر ُب دالئل كحدانية هللا ، أكالن  الكبلـ لو سيق الذم

كالتعرض لوصف الربوبية لئليذاف بكماؿ قبح ما ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكىدم رسولو كىدم كتابو 
 أف أمرٮبا مالككا٤بعُب3 دعوا هللا  ارتكبوه من اإلشراؾ الذم ىو غاية ُب الكفراف،

3 القسمي التوكيد سبيل على الشكر ٗبقابلتو ككعدا انفعان  أم صا٢بان  ميلكان  يؤتيهما
 فيما شركاء هلل جعبلأعطاٮبا ما سأاله فلما  ،أم ا٤بوحدينلنكونن من الشاكرين 

لك آاتٮبا
ي
على ا٤بصدر كقيرئ بكسر الشْب كسكوف الراء كحذؼ ا٥بمزة  ،من ا٤ب

 مراد كا٣برب ،إبليس ألنو ىو ا٤بوسوس كا٤بهندس أرادأم ذا شرؾ  ﴾جعبل لو ًشرٍكان ﴿
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 ُب ألحد شريكان  العاقل ٯبعل ال إذ أحبلمهما سفو من التعجيب اإلخبار مع منو
 ءشركا" اإلضمار دكف اب٤بوصولية فيو ا٤بشركؾ عرؼ فلذلك حق بدكف كصنعو ملكو

الواحد ا٤بعطي  افر إذ ك جاعليو كظلم ا١بعل ذلك فساد من الصلة بو تؤذف ٤با "فيو
 عن بسبَّ  ،أنفسهم إال ابإلشراؾ ا٤بشركوف يضر ٓب ك٤با !ا٤بؤكد الوعد اكأخلف األحد
موقع بديع ألف التنزيو عما أحدثوه من كموقع فاء التفريع  ﴾فتعأب هللا﴿ قولو ذلك

الشرؾ يَبتب على ما قبلو من انفراده ابلربوبية، فهو متعاؿ عن إشراكهم ال يليق بو 
 عليو أجرم ما غّب على ﴾يشركوف﴿لفظ ا١بمع  إجراءك ذلك كليس لو شريك ٕبق، 

كقد تقدـ الكبلـ ُب  التئامو يوجب بل النظم اختبلؿ يوجب ال ﴾جعبل لو﴿األكؿ 
 «الشيطاف قرف» 3نظّب ىذه ا٤بسألة ُب ا٢بديثْب ا٤بتفق عليهما3 أحدٮبا بلفظ

 .اللغز قبيل من الوجو ىذا على اآلية أف نصاؼكاإل «الشيطاف قران» 3خر بلفظاآلك 
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 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

اجتمعوا لو كإف يسلبهم الذابب إف الذين تدعوف من دكف هللا لن ٱبلقوا ذابابن كلو 
 شيئان ال يستنقذكه منو ضعف الطالب كا٤بطلوب

 ما قدركا هللا حق قدره إف هللا لقوم عزيز

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالرق ا٣بط حصر فوؽ موافيان ...  مفتتح بعد ختمان  هلل دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا٢بم

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالع اجػػػػػػػػػالت رب نبيك على...  أبدان  دائمان  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس رب كصل

 ـرػػػػػػػػػػػػػكمنص وؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػموص ْبػػػيلػػبػػػكالق ... كالثقلْب الكونْب يدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس دمحم

 عجم كمن ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع من كالفريقْب ... ا٤بؤلين ُب النوعْب رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصبػا راسػػػنب

 النعم من همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس لو كمنو إال ... أحد فبل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالناى اآلمر نبينا

 عمػػػػػػػػن كال منو ال وؿػػػػػػػػػػػػق ُب رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب ... كال ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١بن فوظػػػ٧ب وػػػاليػػٕب بدا

 رىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى طوؿ حيارل فيو كا٣بلق ... نوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٧باس ُب شريك عن منزه

 مػمنقس غّب فيو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٢بس فجوىر ... وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثلػػػٲب دػػػن نػػػع عززػػػت ردػػػػف

 يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٓب منو جػػػػػػػػػػػػػػػػواران  كنلت إال ... بو كاستجرت ضيمان  الدىر سامِب ما

 ابلنعم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك ندم كرحت إال ... يده من الدارين غُب تػػػػػػػػػػالتمس كال

 تلمػػػػػػػػػػػمس خّب من الندل استلمت إال ... دكلتو أذايؿ ُب بثتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتش كال

 ٞبي ا٥بمـو كل من كػػػػػػػػػػػػػػػػػش ال فذاؾ ... نصرتو هللا وؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرس تكن كمن
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 منتقم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابس ٙبلى الكرٙب إذا ... نظران  أكليتِب إف يمػػػػػػػػػػػػػػػػالض أرل كلن
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 221 ............. كمن يبتغ غّب اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين
 5111 .................................. كقل للذين أكتوا الكتاب كاألميْب ءأسلمتم؟

 5111 .. م كما يشعركفكدت طائفة من أىل الكتاب لو يضلونكم كما يضلوف إال أنفسه
كقالت طائفة من أىل الكتاب آمنوا ابلذم أنزؿ على الذين آمنوا كجو النهار كاكفركا آخره 

 5111 ............................................................ لعلهم يرجعوف
كإف منهم لفريقا يلوكف ألسنتهم ابلكتاب لتحسبوه من الكتاب كما ىو من الكتاب 

لى هللا الكذب كىم يعلموفكيقولوف ىو من عند هللا كما ىو من عند هللا كيقولوف ع
 ........................................................................ 5112 

 5191 ............................................................... سورة النور
 5192 ................................................. هللا نور السماكات كاألرض

 5115 .......................... اي أىل الكتاب تعالوا إٔب كلمة سواء بيننا كبينكم قل
 5111 ............................ كهلل على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيبل

 5111 .................................................... النساء سورة الثا٘ب3 الفصل
 5111 ..................................................... فقاتلوا أكلياء الشيطاف

 5111 ............................................ فتوبوا إٔب ابرئكم فاقتلوا أنفسكم
 5111 ............ كيقولوف طاعة فإذا برزكا من عندؾ بيت طائفة منهم غّب الذم تقوؿ
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كال تكن للخائنْب خصيما إان أنزلنا إليك الكتاب اب٢بق لتحكم بْب الناس ٗبا أراؾ هللا
 ........................................................................ 5111 

 5115 ...................... إف يدعوف من دكنو إال إاناثن كإف يدعوف إال شيطاانن مريدان 
 5111 .....................كلقد صدؽ عليهم إبليس ظنو فاتبعوه إال فريقان من ا٤بؤمنْب

 5125 ................................................... ا٤بائدة سورة الثالث3 الفصل
اي أىل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبْب لكم كثّبا ٩با كنتم ٚبفوف من الكتاب كيعفوا عن  

 5125 ..................................... كثّب قد جاءكم من هللا نور ككتاب مبْب
 5121 ................................................ تبديل القوؿ كٙبريف الكلم

 5122 ................................ كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ هللا فأكلئك ىم الكافركف
 5511 ........................................... لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا

 5511 ................ أفحكم ا١باىلية يبغوف كمن أحسن من هللا حكما لقـو يوقنوف؟
النصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود ك 

 5511 .................................... فإنو منهم إف هللا ال يهدم القـو الظا٤بْب
تقيموا التوراة كاإل٪بيل كما أنزؿ إليكم من ربكمقل اي أىل الكتاب لستم على شيء حٌب 

 ........................................................................ 5551 
 5512 ............................... إف الذين يلحدكف ُب آايتنا ال ٱبفوف علينا

 5519 .................................................... األنعاـ سورة الرابع3 الفصل
 5511 ................... ٍب ردكا إٔب هللا موالىم ا٢بق أال لو ا٢بكم كىو أسرع ا٢باسبْب

ذلك ىدل هللا يهدم بو من يشاء من عباده كلو أشركوا ٢ببط عنهم ما كانوا يعملوف
 ........................................................................ 5511 
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كأقسموا ابهلل جهد أٲباهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إ٭با اآلايت عند هللا كما يشعركم 
 5515 .................................................. أهنا إذا جاءت ال يؤمنوف

 5511 ............................................... كإف أطعتموىم إنكم ٤بشركوف
 5911 ........ شيء سيقوؿ الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركنا كال آابؤان كال حرمنا من

 5951 ................................................... التوبة سورة ا٣بامس3 الفصل
كإف نكثوا أٲباهنم من بعد عهدىم كطعنوا ُب دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أٲباف ٥بم 

 5951 ............................................................. لعلهم ينتهوف
 5991 ................................................. عفا هللا عنك ٓب أذنت ٥بم

عراب أشد كفران كنفاقان كأجدر أال يعلموا حدكد ما أنزؿ هللا على رسولو كهللا عليم حكيماأل
 ........................................................................ 5992 

 5912 .......................................................... سورة بِب النضّب
 5912 ............................................................ سورة ا٤بنافقوف

 5911 .......................................................... لنغرينك هبم
 مع اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كليجدكا فيكم غلظة كاعلموا أف هللا

 5911 ................................................................... ا٤بتقْب
 5912 ... اي أيها الذين آمنوا إ٭با ا٤بشركوف ٪بس فبل يقربوا ا٤بسجد ا٢براـ بعد عامهم ىذا

ٰبذر ا٤بنافقوف أف تنزؿ عليهم سورة تنبئهم ٗبا ُب قلوهبم قل استهزؤكا إف هللا ٨برج ما 
 5911 .................................................................. ٙبذركف

 5911 ................................................. التحرٙب سورة السادس3 الفصل
 5911 .......................................................... سورة ا٢بديد

 5911 .................................................... ا٢بج سورة السابع3 الفصل
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 5921 ..................................................... فبل ينازعنك ُب األمر
 5111 ........................................... لو كاف فيهما آ٥بة إال هللا لفسدات

 5159 ........................................................ الرٞبن الثامن3 الفصل
 5191 .................................................... كعلم آدـ األ٠باء كلها

 5111 ........................................................................ خاٛبة

 5111 ............................................................ عىود على بدء
 5111 ........................................ اي أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لو

 5112 ..................................................................... الًفهرس3

 

 




