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 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
 

، كعطاؤه متجٌدده لكٌل ز  خالدةه  القرآف الكرًن معجزةه   مافو كمكافو
العقل البشرٌم استطاع أف يستمٌد من القرآف الكرًن ، ككٌلما تطٌور ال ينفد

 كعلومو ما يوافق الٌتطٌور العلمٌي اٌلذم كصل إليو.
كآايت القرآف الكرًن مكتنزة بعطائها العلمٌي كالفكرٌم كالٌركحٌي، كىو  

ال ٬نكن أف تيصادـ العقل البشرٌم ُب أٌم  علمٌيةه  فيو إشاراته  كتاب ىدايةو 
 زمنو من األزماف.

 اكّٰ: آلايت كتاب هللا امتثاالن ألمره  الٌتفسًن ىو ١ناكلة تدبٌرو  كىذا
، :، متمٌسكٌن هبدم نبيٌنا ١نٌمد ]١نٌمد[ ِّىليل مل يك ىك  مك لك

قرآانن ٬نشي بٌن النٌاس ُب  :فهو الٌذم عليو نزؿ كبو أخذ كعًمل، فقد كاف 
 .:هنجو كسًنتو كسلوكو كىديو كأقوالو كأفعالو كابلعلم الٌذم بو أمر 

لؤلخذ من عطاء القرآف  عصريٌةن  ف ىذا الٌتفسًن اٛنامع ١ناكلةن فكا
لتطٌور العقل  اٌلذم مل يفرغ ُب زمن الٌنزكؿ، كإ٧ٌنا تعٌدل كٌل العصور، كمواكبةن 

البشرٌم كمعطيات العلم اٜنديث ُب فهم الٌنٌص من خبلؿ الٌتفٌكر كالٌتعٌقل 
، أفبل يتفٌكركف، أفبل كالٌتدبٌر اٌلذم أمر بو القرآف الكرًن: )أفبل يعقلوف

 كهللا كيٌل الٌتوفيق                            يتدبٌركف، أفبل ينظركف(.
 الٌشيخ الدكتور ١نٌمد عبد السٌتار السٌيد



 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌكؿاجليزءي األ                           
 قرةفاحتة/ سورة البالسورة                                     
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  يل ىل مل خل
 

 ٌتفسريلبني يدم ا
 

كعلى آلو  ،هللاكالٌصبلة كالٌسبلـ على سٌيدم رسوؿ  ،اٜنمد هلل
  كصحبو كمن كااله.
 مئ زئ رئ ّٰ ِّّٰ ُب كتابو العزيز: يقوؿ هللا 

يو كعلى كيقوؿ نبٌينا األعظم عل ،]ص[ ِّربزب  يئ ىئ نئ
 .(ُ)«خريكم من تعٌلم القرآف كعٌلمه»آلو أفضل الٌصبلة كالٌتسليم: 

 ىي ليست تفسًنان ك  ،هذه ١ناكلة تدبٌرو آلايت كتاب هللا : فكبعدي 
كىو من نزؿ على  : مل يفٌسره رسوؿ هللا ألٌف القرآف الكرًن ؛قرآف الكرًنلل
أيٌة قراءة كفهم لكتاب تبٌحرو أك  تدبٌرو أك أمٌ  كال ٬نكن أف نسٌمي أمٌ  ،قلبو
كمل أيت ٞنرحلة زمنٌية  ،ألٌف كتاب هللا جاء لكٌل زماف كمكاف ؛تفسًنان  هللا 
ذم أخذ هو الٌ ف ،ف يفٌسر القرآف الكرًن لفعلأراد أ : بٌ كلو أٌف النٌ  ،معٌينة

كترؾ العطاء القرآيٌن  ،اكتفى أبف بيٌنو كشرح ١نكمو : لكٌنو ،بو كعمل
كاكتفى عليو  ،ف كنوزه كإعجازه ُنسب زماهنا كمكاهناتكتشللبقٌية األجياؿ 

 ،األحكاـ الٌضركريٌة للٌناس ُب ذلك الٌزماف آايت الٌصبلة كالٌسبلـ أبف فٌسر

                                                           

رقػػم اٜنػػديث  ،ابب خػػًنكم مػػن تعلٌػػم القػػرآف كعٌلمػػو ،كتػػاب فضػػائل القػػرآف  :البخػػارمٌ  صػػحي ( ُ)
(َِٕٓ). 
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كي يستطيع العقل   ،كحيٌ كترؾ اآلايت مكتنزة بعطائها العلمٌي كالفكرٌم كالرٌ 
  ُب ل فكرهحسب حاجتو كمستو ُب كٌل مكافو كزماف أف ينهل منو البشرٌم 

 . زمافكٌل عصرو ك 
كالقرآف الكرًن  ،ألفرغ عطاء القرآف كٌلو ُب زمن كاحد : كلو فٌسره

 معجزة خالدة تتماشى مع العقوؿ البشريٌة ُنسب زماهنا كعصرىا. 
 ،أبف بٌٌن للٌناس األحكاـ اليت ٪نتاجوهنا : كقد اكتفى رسوؿ هللا

اٞنتعٌلقة ابلعلم كترؾ الكثًن من اآلايت  ،ُنسب ما تطيقو عقوٟنم ُب زماهنم
 . أسرارهك 

شارحة لكٌل األبعاد  غًنى ك  أتت ٠نملةن  ق ابلعلماآلايت اليت تتعلٌ ك 
وات مثل اآلايت اٞنتعٌلقة ابٟنواء كاٞناء كخلق اإلنساف كخلق الٌسم ،العلمٌية

كالقوانٌن الفيزايئٌية كالعلمٌية اليت ٬نكن أف يستنتجها أك  ،كاألرض كغًنىا
 من األكقات. يكتشفها البشر ُب كقت 

بٌن ما كاف يعلمو الٌناس  ئًمي جاءت ىذه اآلايت بكلمات معجزة تواف
كىذا ما ال يقدر  ،نٌنمئات السٌ ٬نكن أف يعلموه بعد  نزيل كماُب عصر التٌ 
 . عليو إاٌل هللا 

 .:و اٞننزؿ على عبده كرسول اٞنعجز فالقرآف الكرًن ىو كبلـ هللا
أخذ من فيوضات كتاب هللا ما فن ،ىذا اٞننطلق نبدأ مسًنتنا كمن

 على مرٌ  ألٌف عطاء القرآف الكرًن ال ينفد ؛ذم نعيش فيويناسب الٌزمن الٌ 
ككٌلما تطٌور العقل البشرٌم استطاع أف يستمٌد من القرآف الكرًن  ،األزمنة
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ُب   ر أفٌ تصو  يي ذم كصل إليو. كال ٬نكن أف الٌ  طٌورالتٌ  ذلك كعلومو ما يوافق
  كببتت صٌحتو. ذم تبٌٌن لصحي  العلم الٌ  صادمةن  يةن آ كتاب هللا تعاىل

أٌما اآلايت اٞنتعٌلقة ابألحكاـ كالعبادات كما ٪نتاجو البشر ُب عبادهتم 
ٌب عليو الٌصبلة كقاـ النٌ  ،فقد أتت كاضحةن  ،هلل كما يتعٌلق أبركاف اإلسبلـ

كال  ،فبل أحد يستدرؾ عليو : بٌ كالٌسبلـ بتفسًنىا. كعندما يفٌسرىا النٌ 
 ن بعده.  ٩نوز ألحدو أف أيٌب كيفٌسر مً 

 اٜنقيقة الكرًن كىو ُب للقرآفأبنٌو تفسًن  :كلذلك فنحن نقوؿ ٠نازان 
 ..تدبٌر للقرآف الكرًن.

ال إذ  ؛تفسًنان  تحوؿ القرآف الكرًن كليس كىي فيوضات كخواطري 
 ؛كافكبلـ هللا تعاىل بتفسًنو كاحد يكوف صاٜنان لكٌل زمافو كم  دنقيٌ ٬نكن أف 

 ألٌف معاين الٌتفسًن ٬نكن أف تتبٌدؿ من زمنو إىل زمن. 
ؽ: من اآلية [ ِّىق يفّٰٱ تعاىل: قولو ننظر ُباألمر  كلتوضي 

زمن ة من ة مستمرٌ ميٌ عل كىي آية ،كركيٌة األرض  تيشًن إىلكىذه آية كونٌية  ،]ٕ
  . كال ٬نكن أف يقوؿ مثل ىذا الكبلـ إاٌل هللا ،اعةتقـو السٌ  نزيل إىل أفالتٌ 

و كاف إذا نظر إىل ألنٌ  ؛ؿ األمرأكٌ ل البشرٌم ىذه اآلية كقد تقٌبل العق
 ،ة ُب أيٌة بقعةو منها كمل تكن ىناؾ مشكلة ُب فهم اآليةاألرض كجدىا ٣نتدٌ 

ُب الكرة األرضٌية  نظار العلميٌ كرأينا ابٞنكلكن عندما تطٌور العقل البشرٌم 
إاٌل الٌدائرة  شكل ىندسٌي ٣نتدٌ  ؾ أمٌ و ليس ىناأدركنا أنٌ  ،ةفضاء الكوف كركيٌ 

 رؼ كطرؼث كاٟنـر كٌلها ذكات حفاٞنربع كاٞنستطيل كاٞنوشور كاٞنثلٌ  ،)الكرة(
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كال ٬نكن أف ٕنتٌد. فاإلعجاز القرآيٌن جاء ابٜنقيقة العلمٌية كمل يصطدـ مع 
 نزيل. العقل البشرٌم ُب كقت التٌ 

وز أف يناُب كبلـ هللا ُب  و ال ٩نفإنٌ  جديدان  ما اكتشف العلم شيئان ككلٌ 
كما داـ القائل ىو اٝنالق فإٌف األمر ينطبق على  ،و اٝنالق كالقائلألنٌ  ؛كتابو

 اٝنلق ٕنامان. 
عن اٜنقائق الكونٌية اليت تتعٌلق ابلبشر ُب  القدًنبعلمو  كقد أخرب 

كما أخربان تعاىل عن   ،كثًنو من اآلايت اليت تتحٌدث عن اٝنلق كاإلنساف
كعن أمورو  ،يل كالٌنهارتكوير اللٌ عن ك  ،كعن الٌشمس كالقمر ،واق اللٌ ايح الرٌ 

 نزيل. شٌّت ُب نواحو علمٌية مل تكن معركفة ُب زمن التٌ 
كالقرآف  ،أف يشغل الٌناس ابلعبادة كُنقائق الٌدين : كأراد الٌنبٌ 

  أكفيزايء رايضٌيات ك كليس كتاب كإعجاز الكرًن ُب األصل ىو كتاب ىداية 
عصر كمل أيت ليصدـ الٌناس ُنقائق علمٌية ال تتقٌبلها العقوؿ ُب  ،كيمياء

 . ؿنزيل األكٌ التٌ 
أف نزيل ٩نب ُب زمن التٌ  ما ٪نتاجو العقل البشرمٌ  : بٌ ككما بٌٌن النٌ 

على  ،هللا هبذا الٌشرؼ العظيم ُب كٌل عصر يكوف اٞنفٌسركف ككٌل من شرٌفو
أك  ا لتفسًن آيةو من القرآف الكرًندرايةو اتٌمة هبذه اٜنقيقة قبل أف يتصٌدك 

فهو من نزؿ عليو  ،: يستندكا إىل ما جاء بو رسوؿ هللا كعليهم أف ،أكثر
 مه جه ينّٰ إليو: كىو من أكحي ،كىو من فهم كطٌبق كأفهم ،القرآف الكرًن

 .]الٌنجم[ٱٱٱِّميىي خي يهجيحي ىه
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قرآانن  : فكاف ،القرآف بسلوكو كأفعالو : كقد فٌسر رسوؿ هللا
و جعل القرآف نٌ إأم  ،كما كصفتو السٌيدة عائشة   األرض٬نشي على 
 ،كُب سلوكو كأخبلقو ،كُب سٌنتو كىديو ،كُب سًنتو ،ُب هنجو ةجليٌ ككلماتو 

 و. اتتو كسكناكُب حرك ،كُب أقوالو كأفعالو
ا كاف مٌ ع منحٌن ٤ند اختبلفان ُب تفسًن القرآف الكرًن ُب ىذا الزٌ ك 

كفًنٌيٌن حٌن نسمع اٞنبطلٌن كاٞنرجفٌن كالتٌ ك  ،رينعليو هنج العلماء اٞنفسٌ 
م إىل هنج ٥نتك  أففليس أمامنا إاٌل  ،كاإلرىابٌيٌن يفٌسركف القرآف كفق أىوائهم

 . : كسًنة كحياة رسوؿ هللا
: كانداه الوحي بقولو كحٌن نزلت عليو أٌكؿ آيةو ُب القرآف الكرًن

 د عليو سٌيدان جربيلكأعا ،«ما أان بقارئ»أجاب:  ،]ُالعلق: من اآلية  [ِّملّٰ
و ألنٌ  ؛(ُ)«ما أان بقارئ»يقوؿ:  :ببلاثن كرسوؿ هللا  القوؿى  عليو الٌسبلـ

. أٌما شيئان فيتلوهو ٪نفظ أك أنٌ  ،يقرأ منوكتاب يفرتض أف يكوف أماـ القارئ  
كإذا كانت األمٌية عند الٌناس نقصان  ،ٌب عليو الٌصبلة كالٌسبلـ فقد كاف أمٌيان النٌ 

 أراد ألٌف هللا  ؛ٕناـ الكماؿ كالٌشرؼ : عند رسوؿ هللا افإهنٌ  ،كاحتياجان 
. كحده مستمٌدان من هللا  : يكوف علمو أفك  ،أاٌل يعٌلمو بشر ولنبيٌ 

 كأنزلو ،اءة أعطاه القرآف كعلوموإىل رسولو ابلقر  كحٌن صدر األمر اإلٟنيٌ 
 على قلبو. 

                                                           

 ،:كيػػف كػػاف بػػدءي الػػوحي إىل رسػػوؿ هللا   : كتػػاب بػػدء الػػوحي، اببالبخػػارمٌ  صػػحي  (ُ)
  (.ّ)رقم اٜنديث 
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شر لرسولو ليست ككلمة )اقرأ( من ب من هللا  ِّملّٰفكلمة 
 أٌما هللا  ،)اقرأ( فأنت تقرأ ما تعلم كأعلم :كحٌن أقوؿ لك ،مثلوبشر ل

 خسّٰ :كأمر هللا تعاىل ،ر أمران صدً و يي فإنٌ  ِّملّٰ :حٌن يقوؿ

أصب  لقراءة اب رسولو هللا  كحٌن أمر ،]ُُٕ: من اآلية البقرة[ ِّمسحص

ٌناس كأصب  ال ،القراءة كالعلـو لكٌل الٌناس عليو الٌصبلة كالٌسبلـ معٌلمى 
 . اٞنتواليةعلومو على مدل األزمنة  عنأيخذكف 

كٟنذا فإٌف هنجنا ُب تفسًن القرآف الكرًن سيعتمد أساسان على سلوؾ 
سكت  ككيف ؟ككيف فٌسره ؟كيف فهم القرآف الكرًن  كسًنة رسوؿ هللا 
احية العلمٌية كما ٠ناالن لتطٌور العقل البشرٌم من النٌ  رتؾعن بعض آايتو لي

 ايت الكونٌية. اكتنزتو اآل
 :كرًن العباد إىل كجوب طاعة رسولو ُب القرآف ال  و هللاكقد كجٌ 

 مي زي ري ٰىّٰ تعاىل:قولو ك ،العديد من اآلايت كذلك ُب

 يق ىق يف ىف يثّٰ ،]ٕ: من اآلية اٜنشر[ ِّجئ يي ىي ني

 خك حك جكّٰ كُب آية أخرل يقوؿ: ،]َِ: من اآلية األنفاؿ[ ِّاك
أٌف طاعة  ىنا علىالعطف  فدؿٌ  ]ٗٓ: من اآلية الٌنساء[ ِّحل جل مك لك
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ :كما قاؿ   ،: كطاعة رسوؿ هللا  هللا
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 كبلـ هللا  فهميفمن أراد أف  ،]ُّ: من اآلية آؿ عمراف[ (ُ)ِّزئ رئ ّٰ
فسًن ىو التٌ  ،بتطبيقو كأخبلقو كسلوكو كسًنتو : بٌ فالنٌ  تبارؾ كتعاىل

 . اٜنقيقٌي لكتاب هللا 
إىل  (الفآنة)فسًن بدءان من سورة التٌ  ذم سنتٌبعو ُبكىذا ىو اٞننهج الٌ 

 ،إذا كٌفقنا هللا تعاىل ألعظم كأجٌل عملو كىو تفسًن كتاب هللا ،(النٌاس)سورة 
  كأخذ ما يناسب العقل البشرٌم ُب ىذا الٌزمن منو. ،كتدبٌر آايت القرآف الكرًن

ككما قلنا فإٌف العقل البشرٌم ال يستطيع أف يصل إىل عطاءات القرآف  
كلو كانت عطاءات القرآف ١ندكدة ُب زمن كاحد  ،ا ُب عصرو كاحدكٌله

 لتعطٌلت اٞنعجزة. 
على صدقو  كاف لو منهج ككانت لو معجزة تدؿٌ نٌب   أٌف كلٌ  ا يعلمك٣نٌ 
ألٌف  ؛فسًن. كىذه الفكرة أساسه ُب التٌ :د ابستثناء نبٌينا ١نمٌ  ،توُب نبوٌ 

بشرٌم منذ سٌيدان آدـ إىل نوح شد الالبشريٌة مل تكن قد كصلت إىل مرحلة الرٌ 
 .  .كصاّب كإبراىيم كموسى كعيسى..كىود كإدريس 

  وراة كانت العصا ىي معجزة سٌيدان موسى كحٌن نزلت التٌ 
 كحٌن نزؿ اإل٤نيل على سٌيدان  ،اٞننهج يكى وراةكال عبلقة ٟنا ابلتٌ 

 ،ألبرصكإبراء األكمو كاّنعجزة إحياء اٞنوتى  أيضان  أيٌده هللا  عيسى 

                                                           

ال ألفنٌي أحدكم متكئػان علػأ أريكتػه يقػوؿ »فيما ركاه الرٌتمذٌم عن أيب رافع:  : كقاؿ (ُ)
هػػ ا كتػػاب   مػػا كهػػدان فيػػه حػػوالن حٌلل ػػا  كمػػا كهػػدان فيػػه حرامػػان حٌرم ػػا   أال كإٌ  

  .«أكتيت القرآف كمثله معه
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 ان إبراىيمسٌيدكذلك ُب عهد ك  ،ُب اإل٤نيل يوعلذم أنزؿ كىي غًن اٞننهج الٌ 
اٞننهج  كىي غًن ،ذم كانت معجزتو ُب جعل النٌار غًن حارقةالٌ  عليو الٌسبلـ

معجزاهتم عن الٌصحف اليت أنزلت عليو. ككٌل األنبياء اختلفت  ذم ُبالٌ 
  رىم من أقوامهم.أم من عاص ،ىل عصورىم فق ت ألككان ،مناىجهم

عليو الٌصبلة كالٌسبلـ فقد بعث حٌن بلغ العقل  د١نمٌ  أٌما الٌنٌب اٝناًب
كال ] ّ: من اآلية اٞنائدة[ ٱٱِّىب نب مب زبّٰ :فقاؿ  ،رشده البشرمٌ 
ماـ ين من التٌ الدٌ  بلغفقد  ،كال دين بعد دينو :دو أيٌب بعد ١نمٌ  نبٌ 

 . بعده ة إىل دينو ال ٓنتاج البشريٌ  كالكماؿ ما
 من اٞنعجزات اٞنشاىدات ينتهي دكرىا : بٌ ة معجزة أيٌب هبا النٌ كأيٌ 

 ،ذم جاء بوُب اٞننهج الٌ الكربل معجزتو  فجعل هللا  ،زكؿُب كقت النٌ 
 ؛يرث هللا األرض كمن عليها إىل أفذم سيبقى إعجازه كىو القرآف الكرًن الٌ 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خضّٰ :قاؿ  ،ين اٝناًبو الدٌ ألنٌ 

فعبلقة  ،]األحزاب[ٱِّلكمك خك حك جك مق حقمف خف حف جف
ا ىي عبلقة تبليغو عن كإ٧نٌ  ،بنا ليست عبلقة نسبو كأبٌوة :د دان ١نمٌ سيٌ 

ال »: ؿ عليو الٌصبلة كالٌسبلـكقد قا ،اٝناًب بٌ هو النٌ ف ،سالة اٝنإنةهللا ُب الرٌ 
 . (ُ)«نيٌب بعدم

لقرآف كستبقى معجزة ا ،بكبلـو آخر من عند هللا بعدهكلن أيٌب نبٌّ 
ان القرآف الكرًن أما قر ككلٌ  ،كفيو اٞننهج كاإلعجاز ،ينالكرًن ابقيةن إىل يـو الدٌ 

                                                           

  (.ِّٖٔرقم )اٜنديث  يل،ما ذيكر عن بين إسرائابب كتاب األنبياء،  البخارٌم: صحي  (ُ)
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كال يستطيع أحده أف  ،٤ند فيو إعجازان يناسب زماننا كما كصلت إليو عقولنا
 مه جه ين ىن من خن حنّٰ :قاؿ  ،ل ىذا اإلعجازيتحدٌ 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 . ]اإلسراء[ٱٱٌٍِّّّ
 ،ةغة العربيٌ بو ىو من حركؼ اللٌ  هللا دذم نتعبٌ لٌ ا الكرًن كىذا القرآف

فأين ىو  ،اٟنجاء اٞنعركفة عند العرب من األلف إىل الياء حركؼكمن 
 ،ذلككاحدةن من ؟ ىو ليس علم ـأدب أ ـنثره أ أـىل ىو شعر اإلعجاز؟ 

كمل  ،ؿ عليو كاف أمٌيان نزى مي ػغ لو كاٞنرسىل إليو كالاٞنبلًٌ  اإلعجاز أفٌ  عظيمكمن 
 ،ان ا كاف أميٌ كإ٧نٌ  ،مان كمل يكن معلٌ  ،كمل يكن ساحران  ،ن شاعران كال أديبان يك

تعاىل بثبلبة أساليب ال يقدر عليها تبارؾ ك عن هللا الوحي كاستطاع أف ينقل 
 . كما سيأٌب  أحده على كجو األرض

 دان جربيل كقد نقلو سيٌ  ،كأكرب إعجازو ىو نزكؿ القرآف الكرًن
 هن من خن حنّٰٱ كىو من البشر: : ددان ١نمٌ يٌ كىو من اٞنبلئكة إىل س

اس فهو بشره استطاع أف ينقل إىل النٌ  .]َُُ: من اآلية الكهف[ٱِّٰه مه جه
 ،بومٌ كاٜنديث النٌ  ،اٜنديث القدسيٌ  نقلكما   ،القرآف الكرًن أبسلوب القرآف

كليس ىناؾ أحده على كجو  ،منها أسلوبه ٫نتلف عن أسلوب اآلخر كلكلٌو 
أك أف ينشر علمان بثبلبة أساليب  ،اسخطاابن للنٌ  األرض ٬نكن أف يعطي

 . بومٌ كاٜنديث النٌ  بٌن القرآف كاٜنديث القدسيٌ  ٢نتلفة ما
 ننّٰ :كما قاؿ   : القرآف الكرًن على قلب رسوؿ هللاكقد نزؿ 
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ِّريزي ٰى ين ىن
 

القرآف  دان جربيل سيٌ  نولقٌ بينما  ،]الٌشعراء[
 كرسخ القرآف ُب قلبو.  ،ُب أذنوالكرًن 

لب إليو أف يعيدىا بعد من كتاب كطي  صحيفةبشران مثلنا قرأ  أفٌ  كلو
ا أمٌ  فها. لو كاف ىو مللٌ حٌّت  ،وأسلوبغًٌن تسوؼ يلقراءهتا بيومٌن أك ببلبة ف

فبل يغًٌن  ،و يتلو آايت القرآف الكرًني أبصحابو كىفقد كاف يصلٌ  : بٌ النٌ 
 ٫نتلف عن الكبلـ اٞننزؿ كال ،رىا ُب أايـو ٢نتلفةكال حركة مهما كرٌ  ان منها حرف

فنزلت اآلايت ُب قلبو كعلى  ، دان جربيلعن طريق سيٌ  هللا  عند من
 جل مك لكّٰ :فقاؿ جٌل كعبل ،لو َنمعها ُب صدره كتكٌفل هللا  ،ٚنعو
 ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

  .]القيامة[ ِّحيخي جي
لن  كىذه ىي اٞنعجزة اليت ،ُب القرآف الكرًن ىذا ىو السرٌ  ،ان إذ

. كىو ليس زمنةزمن من األ اىا ُب أمٌ يستطيع أحده من البشر أف يتحدٌ 
و كلٌ اإلعجاز   . بلفحسب ان  كال إعجازان علميٌ ان كال إعجازان ٥نوايٌن إعجازان ببلغيٌ 

كاٞنعجزة  ،كما داـ اٞننهج ىو اٞنعجزة ،فيو كمكتنز ،ُب كبلـ هللا  ٠نتمع
 زماف كمكاف.  لكلٌ فسيبقى القرآف الكرًن صاٜنان  ،ىي اٞننهج

 تثلوا أكامر هللا مكاٞنطلوب أف يستفيد البشر من القرآف الكرًن لي
 ،كأخبلقان كسلوكان  كشريعةن كعبادةن  عقيدةن  ،ُب إعمار األرض توذكا إرادكينفٌ 

 كمن ىنا ٬نكن أف ندخل إىل تفسًن القرآف الكرًن.  ،كىذا ىو األساس
كبٌن ٓنقيق مآرب الكرًن ف كال ٬نكن ألحدو أف ٩نمع بٌن تفسًن القرآ
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 ،ةن أك اجتماعيٌ  ةن كانت أك سياسيٌ   ةن ة اقتصاديٌ لتحقيق أغراضو دنيويٌ أك شخصٌية 
 كما قاؿ رسوؿ هللا ،ارفليتبٌوأ مقعده من النٌ فمن سعى إىل ذلك  ،أك غًنىا

من قاؿ يف القرآف برأيه فليتبٌوأ مقعد  من ك » :عليه الصّالة والسّالم
 أم. ذ بو ابلرٌ لخى كال يي  ،أمقاؿ فيو ابلرٌ الكرًن ال يي فالقرآف  .(ُ)«ارال ٌ 

  ؟فما ىي األسس اليت نعتمد عليها ُب تفسًن القرآف الكرًن
  
 
 

❀       ❀       ❀ 

       
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُِٓٗ) رقماٜنديث   ابب الذم ييفٌسر القرآف برأيو ،كتاب تفسًن القرآف  :الرٌتمذمٌ  سنن (ُ)
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 فسري:        ة املعتمدة يف ه ا التٌ القواعد األساسيٌ 
 فاسًن:التٌ  ة اٞنعتمدة ُب كلٌ فسًن القواعد العلميٌ سنعتمد ُب ىذا التٌ 

 تفسًن القرآف ابلقرآف. الن:أكٌ 
 .كسلوكو كسًنتوكأفعالو  : بٌ تفسًن القرآف أبقواؿ النٌ  اثنيان:
 رين.كبار اٞنفسٌ   لدل هفسًن كقواعدما اعتيمد من أصوؿ التٌ  اثلثان:

 كلكن  ،ذم اعتدان عليوالٌ  نهج العلميٌ نا لن ٦نرج عن اٞنكما أنٌ 
القرآف  ألفٌ  ؛ةماف كفق اٞنعايًن العلميٌ بٌد من مراعاة ما يناسب ىذا الزٌ  ال

قة ابألحكاـ كاآلايت اٞنتعلٌ  ،ةة العلميٌ الكونيٌ  يشتمل على اآلايتالكرًن 
 . كآايت القصص القرآينٌ  ،قة ابألخبلؽكاآلايت اٞنتعلٌ  ،ةعبديٌ التٌ 

لاؿ كلكن السٌ  ،ُب حينها اٞنواضيعىذه  من ة كلٌو ث عن أ٨نيٌ كسنتحدٌ 
ء القرآف الكرًن على شكل آايت؟ ٞناذا ىو آايت ٞناذا جا ،طرحذم يي الٌ 
 نات؟يت ىذه اٞنعجزات ابآلايت البيٌ نات؟ كٞناذا ٚنٌ بيٌ 

  فالقرآف الكرًن ُب كلٌ  ،ة تعين اٞنعجزةغة العربيٌ ُب اللٌ  (كلمة )آية  إفٌ 
أف  كإذا مل يستطع العقل البشرمٌ  ،حرؼ ٪نمل معجزة كلمة منو بل ُب كلٌ 

كقد يكوف  ،كليس قصوران ُب القرآف الكرًن هقصور  بسببل إليها فيتوصٌ 
 رين كليس قصوران ُب القرآف الكرًن. كاٞنفسٌ  سًنفقصوران ُب التٌ 
فهذا  كآايتو على غًن ما أراد هللا  الكرًن بعضهم القرآف استغلٌ  ففإ

 :هللا عنو قاؿ  ذمس اٞنعجز الٌ اٞنقدٌ  ص اإلٟنيٌ فهم النٌ  عن ا٥نراؼ بشرمٌ 
 ِّينٰى ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مكّٰٱ
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صفات  من كلٌ  ،نو رحيممن ر٘ن ،من عليمو قدير ،من عزيزو ٘نيد ،]فيٌصلت[
 ،ككبلمو تعاىل ال أيتيو الباطل ،. فهو الكماؿ اٞنطلقالكماؿ كاٛنبلؿ هلل 

 ا أيٌب الباطل من زيغ العقوؿ.كإ٧نٌ 
خريب كاستند إىل آايتو ر القتل كالتٌ فإذا جاء ُب زماننا ىذا من يربٌ 

نا نرٌد فإنٌ  ،كىو من كٌفرىم ُنسب رأيو كىواه ،و يقاتل اٞنشركٌنإنٌ  :ؿقاة ك قرآنيٌ 
 فسًن. التٌ صحي  كفًن بالتٌ 

ُب الغرؼ  اإلسبلـك  العرب و أعداءذم كضعين اٞنوازم الٌ ا الدٌ أمٌ 
 على فسًن إاٌل كال ٬نكن أف نعتمد ُب التٌ  ،بدان أ فهو ال يص ٌ  ،اٞنظلمة كاألقبية

 . :د البشر سيٌ  بٌينوما 
 كسًن أحكاـ اٛنهاد من خبلؿ ،القتاؿاليت نزلت ُب ايت اآل فهمكتي 

 . :د دان ١نمٌ سيٌ  أفعاؿ كتفسًن ك٣نارسات
من خبلؿ ما هنجو صحابتو كآؿ بيتو الكراـ ُب األمور اليت طرأت  ٍبٌ 

 .:سوؿ بعد انتقاؿ الرٌ 
ة؟ اإلسبلميٌ ريعة ل للحديث عن أحكاـ الشٌ ذم يتصدٌ من الٌ  لاؿ:كالسٌ 

 ة مفتوحة.يست ترااثن كال بقافة عامٌ فهي ل
ف من خبلؿ قافات قد تتكوٌ الثٌ  بٌد من أف نبٌٌن أفٌ  وضي  الكللتٌ 
ريعة الشٌ ا أمٌ  ،ريعة كالعبادة كاألخبلؽكىي العقيدة كالشٌ  ،اتاألساسيٌ 
ت مدٌ ا ىي أصوؿه استي إ٧نٌ  ،ُب أصلها فليست بقافة كليست ترااثن  ةاإلسبلميٌ 

بٌد لنا من  ة الة ىامٌ اث. كىذه قضيٌ يسٌمى ابلرتٌ قافات كما منها تلك الثٌ 
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 فسًن. ق ابلتٌ فسًن أك ما يتعلٌ توضيحها توطئةن لعلـو التٌ 
كانوا   يـو ،غومٌ ٓنٌدل العرب إبعجازه اللٌ  القرآف الكرًن ؿتنزٌ كحٌن 

 ألفٌ  ؛ل غًن العرب أيضان كما ٓندٌ   ،معان  عركالشٌ  ثرالنٌ سدنة الكلمة كعلماء 
 و جاءكلكنٌ   -مفخران كشرفان ٟن كافكإف  - ،ةخاصٌ ينزؿ للعرب القرآف الكرًن مل 

سبأ: من [ ِّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىيّٰ :ة ٗنعاءللبشريٌ 

  ة فق .ة العربيٌ كمل يرسلو لؤلمٌ  ة ٗنعاءللبشريٌ فقد أرسل هللا تعاىل رسولو  ،]ِٖاآلية 
أنزلو هللا تبارؾ  ة عندماغة العربيٌ كذلك كاف القرآف الكرًن شرفان للٌ 

تها من قدسيٌ رفعتها ك فأخذت  ،جعلها كعاءن لكبلموف ،مبٌن ريبٌ بلساف ع
  ِّجخمخ مح  مججح حج مث هتّٰ :قاؿ  ،قدسٌية كبلـ هللا

اس أبسرار أعلم النٌ م ألهنٌ  ؛العرب سييسألوف عن ىذا الكتاب أم أفٌ  ،]الٌزخرؼ[
 ىي ني زيميّٰ: هللا قاؿ  ،كقد نزؿ القرآف بلغتهم ،ةغة العربيٌ اللٌ 

 . ]يوسف[ ِّخبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئيي
 ،ديننا دين العقل كالعلم فإفٌ  ،لعقلاب مناط كليفيٌ كإذا كاف األمر التٌ 

 فو كجهلو كتكفًن. كليس دين ٔنلٌ 
 و إىل األصل. كنرجع كبلمنا كلٌ  ،فسًنكبناءن على ىذا األساس نبدأ التٌ 

كعلى القرآف  ،ك٥نن اليـو أماـ ٘نلةو شعواء على اإلسبلـ كاٞنسلمٌن
 سياؽ اآلايت كأسباب كعلينا أف نبٌٌن  ،ين اإلسبلميٌ ق ابلدٌ ما يتعلٌ  ككلٌ 
اآلايت عن  ٩نوز برتفبل  ،ةغويٌ ف عند تفسًن اٞنفردات اللٌ كال نتوقٌ  ،زكؿالنٌ 

ثًن الك ُب ظرالنٌ بٌد من  بل ال ،سياقها كزماهنا كعن أسباب نزكٟنا كمآالهتا
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 . عمومان  كإىل أحكاـ الفقو اإلسبلميٌ  ،من األحكاـ كاٞنصاّب اٞنرسلة
تبارؾ قاؿ  ،أىل االختصاص و فليعد إىلكمن ال يعرؼ ذلك كلٌ 

  .]ّْالٌنحل: من اآلية [ ِّينجه ىن من خن حن  جن يمّٰتعاىل: ك 
أنتم  :فسألو سائل بلد غريبٌ ُب  د عبده كافيخ ١نمٌ الشٌ  كقد ركم أفٌ 

 نث مث زث يترث ىت نت مت زت رتّٰٱتقولوف ُب قرآنكم: 

قيق من اٞناء ُب رغيف لدٌ فأعطنا اٞنقدار ا .]ّٖاألنعاـ: من اآلية [ ِّىثيث
 من خن حن  جن يمّٰ يقوؿ: هللا  إفٌ  ،: نعميخخبز؟ فقاؿ ٟنم الشٌ 

 تعاىل:تبارؾ ك  از بناء على قولوفجواب سلالكم عند اٝنبٌ  ،ِّينجه ىن
 ان إىل أىل االختصاص. فهو يردٌ  ،ِّيترث ىت نت مت زت رتّٰٱ

يبحث ُب علم  كمل ،ّنعادالت فيزايء ككيمياء أيت فالقرآف الكرًن مل
 ما يناسب أمٌ  كلكن فيو من اإلعجاز العلميٌ  ،و كتاب ىدايةألنٌ  ؛ةالوراب

 ذكر ُب كتاب هللا تعاىل.  إفمعجز  اخرتاع أك اكتشاؼ علميٌ 
 :على رسوؿ هللا  لوتنزٌ كقد بدأ  ،القرآف الكرًن ىو حبل هللا اٞنتٌنك 
 كمادكر  ظ ُب الصٌ فى ٪ني  فهو ،(كمصدر ىذا الفعل ىو )قرآف ِّملّٰ :بكلمة

. كلو طوركمكتوب ُب السٌ  ،دكرفهو ١نفوظ ُب الصٌ  ،وابن ُب كتابيكوف مكت
 ،اؿبنصب اٟناء كالدٌ  ،(هللاى الصمدى  ،قل ىو هللا أحد) :قارئ ُب دمشق قرأ

 ةسرتاليأأك  ةسينيك ندإمن  من عنده أدىن معرفة بكتاب هللا تعاىل و  للصحٌ 
ُب  بدؿ الفتحة بضٌم اٟناء كالٌداؿأم  ]اإلخبلص[ ِّخممم حمّٰ: مثبلن 

كذلك مصداقان لقولو  ؛ان   ليس عربيٌ امع كاٞنصحٌ السٌ  كقد يكوف ،الكلمتٌن
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فاٜنفظ  ،]اٜنجر[ ِّننىنرنزنمن مم ام يلّٰٱتعاىل: تبارؾ ك 
ككلمة قرآف ىي  ،كديننا أساسو العلم ،حيحةحي  ىو مصدر القراءة الصٌ الصٌ 

 زن رن مم ام يل ىل ملّٰ: لنا ُب قولو كلو أتمٌ  ،مصدر القراءة
 حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من
 ،م كقلم كإنساف.. لوجدان كلمات مثل: علٌ .]العلق[ ِّجبحب هئ مئ خئ

 كال ٤ند كلمات: قتل كسيف كٔنريب كتكفًن. 
 ،القرآف الكرًن بداية رحلتنا معمن البدء من ىذا اٞننطلق ُب  بدٌ  كال

 أم منطلق العلم كالقراءة. 
يس  ل فالقرآف الكرًن ،من آداب يلتـز هبا قارئ القرآف الكرًن كال بدٌ 
بل ىو كتاب  ،رجليوان رير مادٌ على السٌ  حو اإلنساف كىو مستلقو كتاابن يتصفٌ 

 عامل معو. كالتٌ  احرتاموىداية لو أسس كأصوؿ ُب 
 جن يم ىمّٰ :كقد قاؿ  ،هارةركط ىو الطٌ ؿ األسس كالشٌ كأكٌ 
 ،اىر لتأتينا طهارة الباطنلنا من طهارة الظٌ  فبل بدٌ  ،]الواقعة[ ِّحنخن

ؿ حضور القلب مع هللا تعاىل منزًٌ  ٍبٌ  ،قراءة القرآف الكرًن فعلينا ابلوضوء عند
.  م مع هللاكيتكلٌ  ، يسمع من هللاالكرًن من يقرأ القرآف  ألفٌ  ؛القرآف

 ذكممن  ئهاكجيو من كجها أك ،نياعظيم من عظماء الدٌ  علىمن دخل ف
لطاف كاٞناؿ كيف يكوف مظهره؟ ككيف يكوف أدبو خبلؿ حديثو معو؟ السٌ 
كبيده  ،كىو من ٪نيي ك٬نيت ،وهللا تعاىل ىو مالك اٞنلك كلٌ  أفٌ  شكٌ  كال

كي أتتينا فيوضات القرآف   لنا من استعداد نفسيٌ  بدٌ  كال ،شيء مقاليد كلٌ 
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لنا من هتيئة كاستعداد الستقباؿ ىذه الفيوضات. كقد كرد ُب  فبل بدٌ  ،الكرًن
سبلـ أختو كصهره و قبل إسبلمو علم إبأنٌ  ،اب دان عمر بن اٝنطٌ سًنة سيٌ 

 نفسو كت ُبفتحٌر  ،ـ منهما ساؿ الدٌ كضرهبما حٌّت  ،فذىب إليهما لتأديبهما
( كأصغى إىل ية سورة )طواكعندما ٚنع بد ،فعاؿ٘نة كىو ُب حالة اننوازع الرٌ 
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئّٰٱ: قولو 
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مترتزت
 رنمم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىقىفيف
 مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن

فذىب كأعلن إسبلمو بٌن  ،ديب إىل ١نمٌ  نطلقواا :قاؿ ،]طو[ ِّهئجب
كمل ينفعل  ،قلبو ُب بيت أختو فلماذا انفعل آبايت هللا حٌن رؽٌ  ..:يديو 

 كقرب الكعبة؟  ،ةكىو ُب أسواؽ مكٌ 
خلجات القرآف الكرًن ٫ناطب  ُب ىذا دليبلن على أفٌ  أفٌ  شكٌ  ال
كال كتاب  ،فهو ليس كتاب أدب أك شعر ،ةيٌ اخلفس الدٌ النٌ  كخطرات

ك ث من خبللو مع ربٌ بل ىو كتاب تتحدٌ  ،ةجغرافيا أك فيزايء أك بقافة عامٌ 
كىو  ،ذم خلق القلب ُب جوفكذم قاؿ ىذا الكبلـ ىو الٌ كالٌ  ،اٝنالق
 إاٌل  ال ٬نكن أف يتمٌ ناغم ا التٌ ىذك  ،فهناؾ تناغم ،ذم أكدع العقل ُب رأسكالٌ 

 ليت تستقبل فيها القرآف الكرًن. كفق اٜنالة ا
نة كي تقرأ القرآف الكرًن كتستفيد منو من استعدادات معيٌ  كال بدٌ 

 ى فيوضاتو. كتتلقٌ 
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 ،كنيقبل على قراءتو مع القرآف الكرًن عيشكيف ن هللا منا كقد علٌ 
  نن من زنّٰٱ: فقاؿ  ،كطلب من اٞنلمن أف ٬نتثل لذلك

 امكلٌ  قوؿت. فاٞنطلوب أف ]الٌنحل[ ِّزيمي ري ٰى ين ىن
أعوذ ابهلل ): من األكقاتكقت  أم ُب ،كتاب هللا تعاىلأردت أف تقرأ من  

اٍلمىًتنيي كىهيوى ال ًٌٍكري حىٍبلي اَّللًه هو »القرآف الكرًن  ألفٌ  ؛(جيميطاف الرٌ من الشٌ 
رىاطي اٍلميٍستىًقيمي الى  ًٌِ طرفو بيد هللا  ،:كما قاؿ رسوؿ هللا  (ُ)«ًكيمي كىهيوى ال

ى فيوضات القرآف الكرًن عندما تريد أف تتلقٌ ف ،رفو اآلخر بيدؾكطتعاىل 
 ٌّّٰ :لك كللقرآف الكرًن تضع حاجزان بينك كبٌن من ىو عدكٌّ  عليك أف
نفسو  يطافالشٌ  نذركقد  ،]ٔفاطر: من اآلية [ ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 هتّٰٱ: كما أخربان هللا   ،بين آدـ كإضبلٟنم كإبعادىم عن خالقهمغواء إل
 . ]ص[  ِّ مسهس هث  مث

كعلينا أف  ،للقرآف الكرًن كٟنذا علينا بتصفية جهاز االستقباؿ القلبٌ 
 نستعيذ ابهلل كنلجأ إليو تعاىل كنستعٌن بو. 

فأنت  ،ككبلكما من خلق هللا ،يطاف ٢نلوؽكالشٌ  ،ك ٢نلوؽكّنا أنٌ 
 حٌن تستعٌن ابٝنالق على اٞنخلوؽ تصب  األقول. 
من أيٌة آية  ،ابهلل ف تستعيذلذلك يتعٌٌن عليك إذا افتتحت الٌتبلكة أ

يطاف أعوذ ابهلل من الشٌ ) تقوؿ:ف ،حيفةالصٌ كلو من منتصف  أتابتد

                                                           

 .(َِٔٗ) رقماٜنديث  ، ابب فضل القرآف،فضائل القرآفالرٌتمذٌم: كتاب  سنن (ُ)
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ؿ للبدء بلقاء رط األكٌ فالشٌ  ور.ا البسملة فتكوف ُب بداايت السٌ أمٌ  ،(جيمالرٌ 
أبف ٤نعل حاجزان بيننا كبٌن  القرآف الكرًن ىو تصفية جهاز االستقباؿ القلبٌ 

كما على نفسو عهدان   أخذذم كىو الٌ  ،و ىو العدكٌ ألنٌ  ؛يطافكسوسة الشٌ 
 لك هش مش مسهس هث مث هتّٰٱ: أخرب هللا 
كقد  ،ة هللا تعاىل فهي استغناؤه عن عبادة خلقوا عزٌ أمٌ  ،]ص[ ِّمكمل

هللا تعاىل ليس ُب حاجة إىل عبادتنا.  و يعرؼ أفٌ ألنٌ  ؛أقسم إبليس بذلك
  لكم كآخركمكٌ أ لو أفٌ   اي عبادم»: كىذا ما جاء ُب اٜنديث القدسيٌ 

ما زاد ذلك   م كمكاحدو كانوا علأ أتقأ قلب رهلو    كمكإنسكم كه ٌ 
 مل انكهنار  لناي لينصلٌ بٌن يدم هللا ٗنيعان  قمنانا أنٌ  فلو. (ُ)«يف ملكي شيئان 

 كال ينقص ُب ملكو تركينا للعبادة.  ،د ذلك ُب ملك هللا شيئان يز 
 ،تعاىل ة هللاكأقسم بعزٌ  ٌناحيةمن ىذه ال -لعنو هللا-كقد دخل إبليس 

 مثّٰٱ: كما أخرب   كقاؿ ،ستغنائو عن عبادة خلقو لوابأم 
كٟنذا ال  ،]ص[ ِّمكمل لك هش مش مسهس هث

ان دٍ كأبعى  ،جانب هللا  ُبا  إذا كنٌ نستطيع االستفادة من القرآف الكرًن إاٌل 
 ريق اٞنستقيم. الطٌ  سلك هنتدم كنيطاف عن طريقنا حٌّت الشٌ 

نبدأ  ٍبٌ  ،جيم اٞنطركد من ر٘نة هللا تعاىليطاف الرٌ ذ من الشٌ عوٌ ابلتٌ  أبدنف
. كىي (اسالنٌ )كتنتهي بسورة  (الفآنة)بسور القرآف الكرًن اليت تبدأ بسورة 

  .مئة كأربع عشرة سورة
                                                           

 .(ِٕٕٓ) رقماٜنديث  مسلم: كتاب الرٌب كالٌصلة كاآلداب، ابب ٓنرًن الظٌلم، صحي  (ُ)
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كما   (الٌتوبة)عدا سورة  (حيم٘نن الرٌ بسم هللا الرٌ ها تبدأ ابلبسملة: )ككلٌ 
ؿ سورة ُب ىي أكٌ  (الفآنة)كسورة  ،(الفآنة)جزء من سورة  كالبسملة ،سيأٌب

 ؿ آية ُب القرآف الكرًن. البسملة ىي أكٌ  كىذا يعين أفٌ  ،القرآف الكرًن
ما عدا  ،كىي ليست جزءان منها ،ور األخرل فتبدأ ابلبسملةا السٌ أمٌ 

ا تبدأ ابلرباءة من ألهنٌ  ؛(وبةالتٌ )سورة كاحدة ال تبدأ ابلبسملة كىي سورة 
 :(َُّب اآلية ) (ملالنٌ )ُب سياؽ سورة بصيغتها لة البسم ككردت .اٞنشركٌن

إىل البدء  إضافة ،]الٌنمل[ ِّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئّٰ
بعدد  ،فبقي عدد البسمبلت ُب القرآف الكرًن مئة كأربع عشرة ُب أٌكٟنا هبا

 سور القرآف الكرًن. 
القرآف الكرًن  بب ىو أفٌ ؟ السٌ ورالسٌ  ُب مفتت انت البسملة فلماذا ك

 :( قاؿ لوأبمر )كن :لى قلب رسوؿ هللا عتعاىل تبارؾ ك هللا  زلونعندما أ
ٱِّممرن ام يل ىل ملّٰ دخوؿ القرآف إىل قلب رسوؿ  فتمٌ  ] العلق[ ٱ
 فبل ٬نكن أف تكوف ىناؾ سورة ُب القرآف الكرًن إاٌل  ،أبمرو إٟنيٌ  :هللا 

ا ألهنٌ  ؛(الفآنةسورة )آية من  البسملةك . ِّمب خب حب جبّٰ ػػػػػ:كتبدأ ب
ـٌ  ىي (الفآنة)ك ،لبسملة ابإاٌل  ان عسب اعدد آايهت كال يتمٌ  ،ثاينبع اٞنالسٌ  أ

كما قاؿ رسوؿ   (ُ)« م أكتيتهالٌ  القرآف العظيمك   الٌسبع املثا » :الكتاب ك
 . ـٌ الكتاب أبإاٌل  صبلةكال  ،:هللا 

الٌرمحن    بسمبفيه أ بدى ابؿ ال يي  أمرو ذم كلٌ »: : الٌنبٌ  كيقوؿ
                                                           

 .(َِْْ) اٜنديث رقم ،ابب سورة فآنة الكتاب ،البخارٌم: كتاب الٌتفسًن صحي ( ُ)
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فمثبلن إذا أردت أف تشرب كوابن  .تيجةأم مقطوع النٌ  (ُ)«فهو أقطعالٌرحيم 
بسملة شربت من دكف  ففإ ،سم هللا أك بدكنوػ بمن اٞناء فلك أف تبدأ ب

فبل  ،كىذا عطاء دنيومٌ  ،مأ عنكو أذىب الظٌ يكوف لك عطاء كاحد كىو أنٌ 
ا إذا بدأت ابلبسملة أمٌ  ،كلذلك فهو أقطع انقص ،ك من اآلخرةأتخذ حظٌ 
ال ذم ابؿ أمرو  اآلخرة. فكلٌ عطاء نيا ك ك تناؿ من عطاء الدٌ فإنٌ كشربت 

كقد بدأ  ،كبكبلـ هللا فكيف بكتاب هللا  ،سم هللا فهو انقصػ ببفيو  بدأيي 
 ام يل ىل ملّٰٱبقولو تعاىل:  :دخل إىل قلب رسوؿ هللا زكؿ كأي ابلنٌ 
  .]العلق[ ٱٱِّرن مم

سم كمل يقل: )اب ،ِّمب خب حب جبّٰ ػػػػػػػػب (الفآنة)فبدأت 
ال يتسٌمى بو  ،ىو االسم الٌداٌؿ على الٌذات اإلٟنٌية () لفظ ألفٌ  ؛(كربٌ 

أٌما أٚناء هللا اٜنسىن فهي  ،]ٓٔمرًن: من اآلية : [ ٱٱِّمن خن حن جن يمّٰغًنه: 
كعندما  ،(قومٌ  اي) :عندما تريد أف تقـو أبمرو تقوؿف ،أٚناء صفاتو جٌل كعبل

ا أمٌ  ،معٌن( اي) :تريد أف تزرع تقوؿكعندما  ،(عامل ايتقوؿ: ) تعٌلمتريد أف ت
فنكوف  ،صفات هللا  فهذا ىو االسم اٛنامع لكلٌ  (هللا اي) :إذا قلت
 فات ُب كلمة كاحدة. الصٌ  ٗنعنا كلٌ 

إٔنٌها هللا فلماذا  ،ِّحب جبّٰػػػػ ب (الفآنة)لذلك كاف البدء ُب سورة 
أك  ،محيأك الغفور الرٌ  ،العظيم لقومٌ اب :مهاكمل ٫نت ،ِّمب خبّٰ ابٚنيو
 ؟أك القادر اٞنقتدر ،اب اٜنكيموٌ التػٌ 

                                                           

 .(ّ) رقماٜنديث  طبقات الٌشافعٌية الكربل: (ُ)
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كللبدء الكرًن للبدء ابلقرآف  ِّمب خبّٰ هللا  ٞناذا اختار
ىذا عنواف  ىو أفٌ  :اٞنسلم؟ كاٛنواب بو أمرو يقـو كلبدء كلٌ  ،بفآنة الكتاب

 مبّٰٱ: كقد قاؿ  ،:اإلسبلـ اليت أيرسل هبا ١نٌمد رسوؿ هللا  رسالة
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
( أداة حصر ة )إاٌل غة العربيٌ كُب اللٌ  .]نبياءاأل[ ٱِّيكمل ىك مك
 ا أان رمحةه إنٌ » :: بٌ كقاؿ النٌ  ،٘نةسالة على الرٌ فقصر الرٌ  ،كقصر
: :ؿ يقو  ؟!على قومك وأال تدع :يقولوف لو واكانعندما  ك  ،(ُ)«مهداة

اس كمل أيت ة للنٌ جاء ر٘ن :فهو  ،(ِ)«م ال يعلموفقومي فإنٌ  اهدً  همٌ اللٌ »
 ،ةائفيٌ كالبغضاء كالطٌ  حقد كالكراىيةمل أيت لل ،قتلهم كأإرىاهبم  كألتكفًنىم 

 كاٞنلمن ،العاصيك  ائعالطٌ يسع  ،اس.. للعاٞنٌنبل جاء ر٘نة كاسعة للنٌ 
من ليـو ة انتماءاهتم. بينما ٤ند ايسع اٛنميع على كاف   ،كاٞننافق كالفاسق

اصي كتريد أف ي: أنت كنت ترتكب اٞنعف أك يصلٌ آيقوؿ ٞنن أراد أف يقرأ القر 
ْنرؤ على فكيف لو: كنت تسرؽ كتزين  أك يقوؿ تقرأ القرآف اآلف؟

ر كتذكٌ  ،ِّمب خب حب جبّٰ :قل ؛يقوؿ: نعم كهللا  ؟!..بلةالصٌ 
يعفو عن  ،حيم رحيم اآلخرةكالرٌ  ،نيا كاآلخرةكىو ر٘نن الدٌ  ،حيم٘نن كالرٌ الرٌ 
ما  كانسى  ،ل عبدمقبً كيقوؿ: أى  ،ابٞنغفرة ئات كينادم عبده كيعدهالسيٌ 

                                                           

 .(ُٓاٜنديث رقم ) ،:اٞنقٌدمة، ابب كيف كاف أٌكؿ شأف الٌنٌب : سنن الٌدارمي( ُ)
 .(ُْْٕ) رقم، اٜنديث ِ/ُْٔ شعب اإل٬ناف للبيهقٌي: (ِ)
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 نيّٰقاؿ تعاىل:  .شيء. ر٘نيت كسعت كلٌ  فإفٌ  ؛ارتكبت من ذنوب
 جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .]الٌزمر[  ِّجحمح مج حج مث متهت خت حت

 حب جبّٰ ػػػػػػػ:سورة منو ب ذم يبدأ كتابو ُب كلٌ ٘نة الٌ فهذا دين الرٌ 
 ؛اٜنسىن على اإلطبلؽ اسم آخر من أٚناء هللا كال تبدأ أبمٌ  ،ِّمب خب

 ر٘نة هللا كمغفرتو كتوبتو عليو. كاسع اإلنساف إىل  يشدٌ ألٌف ىذا االسم 
 اءو الغذاء كاٞنمنذم أيٌب كىو اٞنكاف الٌ  ،حمة من الرٌ ٘نن مشتقٌ كالرٌ 

رات و أتتيو مقدٌ فاٛننٌن ُب بطن أمٌ  ،مقدرات اٜنياة من دكف أسباب ككلٌ 
كمن  ،ببب كليس على السٌ على اٞنسبٌ  كاعتماده ،أٌم جهدبذؿ اٜنياة دكف 

ما م كم ًمٍن »: :كلذلك قاؿ رسوؿ هللا  ؛ِّمب خبّٰت حم اشتقٌ الرٌ 
  أفإاٌل   كال أان» قاؿ: ؟هللا: كال أنت اي رسوؿ قالوا  «عمليه اجل هة دو يدخلهأح

 ة بعملو. ما دخل أحد اٛننٌ  فلوال ر٘نة هللا  ،(ُ)«ةبرمحم ه   يتغىمهد  
كأكسع. كقد يقوؿ قائل:  ٘نن أمشلفالرٌ  ،حيم٘نن كالرٌ بٌن الرٌ  ا الفرؽأمٌ 
 أفٌ  :؟ كاٛنوابمن بعضها اآلخر أمشل كأكسع ما ىوصفات هللا ُب ىل 
 .ق بصفات هللاا اٞنتعلٌ كإ٧نٌ  قصاف ليس صفات هللاايدة كالنٌ ذم ٫نضع للزٌ الٌ 

فأمسك ع د  تسعة   مئة هزءيف الٌرمحة    هعل» ::يقوؿ الٌنٌب 
رتاحم يفمن ذلك اجلزء   كأنزؿ يف األرض هزءان كاحدان   هزءان تسعني ك 

                                                           

 .(ُِِٕ) رقمابب الٌشٌن، شريك بن طارؽ بن سفياف، اٜنديث  اٞنعجم الكبًن للٌطربايٌن: (ُ)
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فر٘نتو ُب  ،(ُ)«حافرها عن كلدها خشية أف تِيبه فرساخللق حٌّت ترفع ال
 حي  جيّٰقاؿ تعاىل:  ،لكٌنو خٌص هبا عباده اٞنلمنٌن ،اآلخرة كاسعة
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي
بعباده ُب حياهتم الٌدنيا فتشمل  أٌما ر٘نتو ،]ُٔٓاألعراؼ: من اآلية : [ ٱٱِِّّّٰ
كينزؿ اٞنطر  ،نيا يعطي اٞنلمن كغًن اٞنلمنُب الدٌ  هللا  ألفٌ  ؛ٗنيع خلقو
 مي  خي حي جي يهّٰكيقوؿ:  ،عباده نعمو ٗنيع كتعمٌ  ،على اٛنميع
 كال ٫نصٌ  ،]اٞنلك[ ٱ ِِّّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ،نياُب الدٌ  ٘ننبل يرزؽ اٞنلمن كغًن اٞنلمن. فالرٌ  ،اٞنلمن فق ىذا بقولو 
 ة ال يدخلها غًن اٞنلمن. اٛننٌ  ألفٌ  ؛حيم ُب اآلخرةكالرٌ 

ليس اٞنقصود أٌف صفات  ان إذ ،نيا رحيم ُب اآلخرةر٘نن ُب الدٌ  فهو 
 . من يقٌل كيزيدىو بصفات هللا ق اٞنتعلٌ  كإ٧ٌنا ،تقٌل أك تزيد هللا 

)الٌرحيم(  كاسم هللا ،اسم هللا )الٌر٘نن( يدٌؿ على جبلئل الٌنعم :كقيل
           يدٌؿ على لطائف اٞننن.

كيف خاطب ىذا القرآف   :لاؿ ىوكالسٌ  ،ر القرآف الكرًننعود إىل تدبٌ 
 ،ة طويلةزمنيٌ  مٌدةنزيل كعصران ىذا بٌن عصر التٌ  كما ؟!البشر عرب العصور
 ،ابع اٞنيبلدمٌ ُب القرف السٌ  اآلف ليس ىو العقل البشرمٌ  كالعقل البشرمٌ 
 ماف كاإلنساف.  اٞنكاف كالزٌ فقد تغًٌن  ،مافس اٞنكاف كالزٌ كلسنا ُب نف

منها  ،آيةن  كببلبٌن سٌتة آالؼ كمئتٌن كستٌو ف من كالقرآف الكرًن يتألٌ 
                                                           

 .(ْٓٔٓ) رقمعل هللا الٌر٘نة ُب مئة جزء، اٜنديث كتاب األدب، ابب ج صحي  البخارٌم: (ُ)
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كاٞنًناث كالقتاؿ  ياـ كالزكاة كاٜنجٌ بلة كالصٌ ق ابلصٌ آية فق  تتعلٌ  ٙنس مئة
ؼ ٙنسة آال أكثر من كعددىا ،اآلايت األخرل مواضيعفما ىي  ،كاٛنهاد

  ؟آية كسبع مئة كابنتٌن كببلبٌن
هللا تعاىل عليها ىذا  نظٌمالقوانٌن اليت ك  ،ةنن الكونيٌ ا تدكر حوؿ السٌ إهنٌ 
كفيها  ،ةنن اٜنضاريٌ معظم آايت القصص اليت نستنتج منها السٌ ك  ،الكوف
 سخًن.. كغًنىا. كاألجل كالتٌ  اٞنعاشقوانٌن 

فقاـ أحد  درسوُب ة نن الكونيٌ السٌ  م عنيتكلٌ أحد العلماء كاف 
 ،بلةهارة كالوضوء كالصٌ أعطنا درسان عن الطٌ  !يخشٌ ال هاأيٌ كقاؿ لو:  اضريناٜن

كم آية ُب   ،يخ: ابهلل عليكالشٌ  فأجابوة؟ نن الكونيٌ ما ىذا الكبلـ عن السٌ 
 ىل مل خلّٰ ا آية كاحدة:ث عن الوضوء؟ إهنٌ القرآف الكرًن تتحدٌ 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

فهل يقتصر  ،]ٔة: من اآلية اٞنائد[ ِّجه ين ىن  من خن
 حديثنا عن ىذه اآلية ألف عاـ كنرتؾ اآلايت األخرل؟ 

 ة بسبب اٛنهل ابلقرآف كالكتاب. كىذه ىي مشكلة األمٌ 
كما أراد هللا كٌلها  القرآف الكرًن  ر آايت تدبٌ من  ناحظٌ علينا أف أنخذ ف
 . دكف أف نقتصر على بعضها كنرتؾ بعضان تعاىل 
  :رىا رسوؿ هللا كاألحكاـ فقد فسٌ  ا آايت العباداتأمٌ 
ر اليـو مفسٌ  فبل أيت ،:على رسوؿ أك يزيد يستدرؾ ٬نكن ألحد أف كال 

 يقوؿ: تبارؾ كتعاىل كهللا ،بلـبلة كالسٌ عليو الصٌ  بٌ كيضيف على كبلـ النٌ 
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 ،]ٕاٜنشر: من اآلية [  ِّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰىّٰ
كىي اآلايت  ،رمٌ آية للعقل البش (ََٕٓ)أكثر من  : الٌنبٌ  كقد ترؾ
 .ةكاآلايت العلميٌ  ة كالقصص القرآينٌ نن الكونيٌ قة ابلسٌ اٞنتعلٌ 

معنا ككلٌ   ،آية منو القرآف الكرًن ىو كبلـ هللا اٞنعجز ُب كلٌ  على أفٌ  ٩ني
ذم يبدأ كالٌ  ،د بتبلكتواٞنتعبٌ  ،بلـبلة كالسٌ د عليو الصٌ دان ١نمٌ اٞننزؿ على سيٌ 

 . (اسلنٌ ا)كينتهي بسورة  (الفآنة)بسورة 
القرآف الكرًن من أف يكوف ملٌمان  ل لتفسًنمن يتصدٌ  لكلٌ  كال بدٌ 
فكيف ٬نكن ٞنن ال  ،رجة األكىلة ابلدٌ غة العربيٌ مثل علـو اللٌ  بعلـو معٌينة
كيف   !؟القرآف رأف يفسٌ  ألفها إىل ايئها شيئان ة من غة العربيٌ يعرؼ عن اللٌ 

القرآف الكرًن  تفٌسرأف تعرؼ العربٌية اليت ال  األجنبٌية ةكفًنيٌ لتٌ للفئات ا٬نكن 
 أفٌ ذلك  ؟!ةغة العربيٌ فسًن كىو العلم ابللٌ ؿ للتٌ رط األكٌ الشٌ  ٬نتلكوفال  مكى

فيها من الكلمات ما ٪نمل ة غة العربيٌ كاللٌ  ،ةغة العربيٌ القرآف الكرًن نزؿ ابللٌ 
 ،اٞناءكقد تعين عٌن  ،قد تعين ما نبصر بو (عٌن): كلمةفمثبلن   ،كثًنةن   معاينى 

دة. لذلك ال ٬نكن أف كقد تعين اٛناسوس. فالكلمة الواحدة ٟنا أكجو متعدٌ 
كال ٬نكن  ،ةغة العربيٌ من امتبلؾ اللٌ  بدٌ  كال ،إنساف ل لتفسًن القرآف أمٌ يتصدٌ 

القرآف  لحن ُب ضب  كلماتو أف يفٌسر٫نطب كيمنابر اٞنساجد  ٞنن يصعد
القرآف الكرًن قد دة من الكلمة الواح تشكيلكاٝنطأ ُب ضب  ك الكرًن. 
 ِّىئ نئ مئ زئ رئ ّّٰٰٱ:  ُب قولو فمثبلن  فادحان يكوف 

و.  اٞنعىن كلٌ غًٌن لتى  من الضمٌ  ابلكسر بدالن  (وً رسولً : )ك تقرأإذا ] ّالٌتوبة: من اآلية [
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 ة أساس ُب تفسًن القرآف الكرًن. غة العربيٌ فمعرفة اللٌ 
  ِّخصمص حص مس خس حس جسّٰ :كمثاؿ آخر ُب قولو 

( إذا كاف اٞنقصود ىو ٞناذا مل يقل )قريبة :قد يقوؿ قائل ،]ٔٓاآلية  األعراؼ: من[
 ٘نة. كليست الرٌ   القريب ىو هللا أفٌ  :؟ كاٛنواب ر٘نة هللا

بل فيو  ،القرآف الكرًن ليس فيو تكرار ألفٌ  ؛آية ُب القرآف ٟنا معىن ككلٌ 
 كيقوؿ ] ّٖاٞنائدة: من اآلية [   ِّين ىنّٰ :يقوؿ  فمثبلن  ،أسرار
ارقة ارؽ على السٌ ـ السٌ فلماذا قدٌ  ،]ِ: من اآلية ٌنورال[ ِّحن جنّٰ :ٌل كعبلج
ة غة العربيٌ اين؟ طبعان لن يعرؼ اإلجابة من ال يعرؼ اللٌ انية على الزٌ ـ الزٌ كقدٌ 

ها غة كلٌ نا ٤ند كماالت اللٌ . كإنٌ هكمقاصد كال يعرؼ مرامي القرآف الكرًن
على  ارؽـ السٌ كقد قدٌ  ،انواٞنعجز ُب نظمو كبي موزكنة ُب كتاب هللا 

بينما قد  ،اإلانثمن الٌسارقات من الذكور أكثر  السُّرٌاؽ من ألفٌ  ؛ةارقالسٌ 
 :يقوؿ هللا  ،كها كإغوائها ىي الٌسبب ُب الٌزانتكوف األنثى بتهتٌ 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنّٰٱ

 قرأت يومان ىذه اآلية: :ؿ األصمعيٌ قا ،]اٞنائدة[ ِّٰرٰى ٰذ يي ميىي
 (كهللا غفور رحيم) فقلت: نب أعرايبٌ كإىل ج ِّ...ين ىنّٰ

قاؿ: ليس ىذا بكبلـ  ،ىذا؟ قلت: كبلـ هللا نٍ : كبلـ مى فقاؿ األعرايبٌ  ،سهوان 
قاؿ: نعم ىذا   ،ِّٰر ٰذ ييّٰ هت فقلت:كتنبٌ  فأعدتي  ،دٍ عً أى  ،هللا

 فمن أين علمت أينٌ  :قلت ،قلت: أتقرأ القرآف؟ قاؿ: ال ،كبلـ هللا
 كلو غفر كرحم ٞنا قطع.  ،فقطع فحكم عزٌ  !اي ىذا :أخطأت؟ قاؿ
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 ربّٰٱ :ُب القرآف الكرًن ُب قولو  غومٌ كمثاؿ آخر من اإلعجاز اللٌ 
كقولو:  ،]ُّاإلسراء: من اآلية [ ِّمت زت رت ىبيب نب مب  زب
األنعاـ: من [  ِّحط مض خض حض  جض مص خص حصّٰ

ا ٫نشى من و ُب األكىل مل يقع الفقر كإ٧نٌ أنٌ ىو كالفارؽ بٌن اآليتٌن  ،]ُُٓاآلية 
كُب  ،الن فوعد هللا برزؽ األكالد أكٌ  ،كىم يقتلوف أكالدىم خشية الفقر كقوعو
 لؤلكالد. الن ٍبٌ أكٌ  بوينزؽ لؤلهللا الرٌ  فضمنانية الفقر كاقع اآلية الثٌ 

ل لتفسًن و ال ٬نكن أف يتصدٌ  لنا أنٌ تبٌٌن  كأشباىها ىذه األمثلة كمن
 ة. غة العربيٌ للٌ اب جهالةالقرآف من كاف لديو 
مثل  ؛ر القرآف الكرًنط أخرل ٩نب أف يعرفها من يفسٌ كىناؾ شرك 
كآايت األحكاـ كآايت  ،زكؿكأسباب النٌ  ،اسخ كاٞننسوخكالنٌ  ،علـو القراءات

 ؛و ٩نب أف يكوف عاٞنان بعصرهكأحكاـ اٞنعامبلت كاألخبلؽ. كما أنٌ  ،اٛنهاد
كاٞنقصود  ،قلة العقل كالنٌ ك٥نن أماـ قضيٌ  ،رطوٌ نا اليـو ُب عصر العلم كالتٌ ألنٌ 
ا العقل فهو مناط أمٌ  ،واترصوص اٞننقولة عن هللا كرسولو ابلتٌ قل ىي النٌ ابلنٌ 
 ،ص اثنيان لئل٬ناف ابلنٌ ٍبٌ  ،الن لئل٬ناف ابهلل أكٌ أف يتوٌصل لعقل ل بدٌ  كال ،كليفالتٌ 

 ان. ة جدٌ فهذه ببلبة شركطو ىامٌ  ،ص كتطبيقو اثلثان كلفهم النٌ 
ؿ ما كأكٌ  ،معجزة القرآف ىي العلم ألفٌ  ؛كارتباط اإل٬ناف ابلعلم أساسيٌ 

 زن ٱرن مم ام يل ىل ملّٰٱ تعاىل:تبارؾ ك نزؿ من القرآف ىو قولو أي 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
ؿ ما نزؿ من ىي أكٌ  (الفآنة)كليست سورة  ،]العلق[  ِّجبحب هئ مئ خئ
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يبدأ هللا  القلم.. ،م اإلنسافعلٌ  ،مثل: اقرأ القرآف الكرًن. فانظر إىل كلماتو 
 على عبلقة اإل٬ناف ابلعلم.  كىذا يدؿٌ  ،اىل هبا خطابو للبشرتع

ك٤ند  ،را أف نعقل كنتفكٌ حٌن يدعوان إىل اإل٬ناف يطلب منٌ  كهللا 
 ىف يث  ىث نثّٰ: (آؿ عمراف)ذلك ُب مثل قولو تعاىل ُب خواتيم سورة 

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام
ركف كيذكركف فهم يتفكٌ  .]آؿ عمراف[ ِّ  خئمئ حئ جئ يي ىي ني

سبي  كطلب الوقاية من عذاب  يصلوا إىل اٝنشية كالتٌ حٌّت  ،وف ابلعلمكيستدلٌ 
قلمان ككتبت بو  فلو أمسكتي  ،فالعلم ىو األساس. ككذلك العقل ،ارالنٌ 

لو قلت ا أمٌ  ،طبيق العمليٌ و قلم ابلعلم كالعقل كالتٌ أنٌ  فإٌنكم توقنوفأمامكم 
فإذا دفعت ماالن لبعض اٞنوجودين  ،أحد قينيصدٌ  نفل ،ىذا بعباف :عن القلم
 ،ما أريد قد يقولوففإهٌنم و بعباف بلح كأجربهتم على القوؿ أبنٌ السٌ  أك ٘نلتي 

بل العقل  ،ة طريق لئل٬ناففبل اٞناؿ كال القوٌ  !يكوف صحيحان  نلذلك  لكنٌ 
 : كيقوؿ ،]ِٔٓالبقرة: من اآلية [  ِّمم خم حم جمّٰ كهللا تعاىل يقوؿ: ،كالعلم

فديننا ليس   ،]الغاشية[ ٱِّجمحم  هل مل خل حل جل مك لكّٰ
 ،و عقيدةألنٌ  ؛ين ال يكوف ابإلجبارالدٌ ف ،دين إجبار بل ىو دين اختيار

 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّّٰ قاؿ تعاىل: ،يء ابلعقلكالعقيدة تعين عقد الشٌ 
كضع هللا لنا أدكات للعلم  كقد ،]ِٗالكهف: من اآلية [   ِّمب زب  رب يئ
اإلسراء: [    ِّحم جم هل مل خل حل جل مك لك خكّٰ : فقاؿ
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 حط مض خض حض جض مص خص  حصّٰ كقاؿ: ،]ّٔمن اآلية 

 ،]الٌنحل[ ِّحفخف جف مغ جغ مع جع  مظ
 ،مع كالبصرل كالسٌ العق ،ستنب  منها اإلنساف إ٬نانوفهذه ىي األدكات اليت ي

فعبلقة اإل٬ناف ابلعلم عبلقة كبيقة كال إ٬ناف بدكف علم. كُب القرآف الكرًن ما 
 ،كىي كالكنوز ٓنتاج إىل من يستخرجها ،كونٌية ةآية علميٌ  عن ألفيزيد 

اكتشف مزيدان  ر العقل البشرمٌ ما تطوٌ ككلٌ  ،كاستخراج الكنز ٪نتاج إىل ُنث
كقولو تعاىل ُب سورة   ، ة اٞنوجودة ُب كتاب هللامن األمور العلميٌ 

فهي  ،]الٌر٘نن[ ِّممىم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ :(٘ننالرٌ )
 .رًنُب القرآف الك ٢نبوءةة معجزات علميٌ 

أف  ة ال ٬نكن للعقل البشرمٌ ة كونيٌ عن حقائق علميٌ  كقد أخرب 
رين كأغلب اٞنفسٌ  ،مافا جاءت لغًن ذلك الزٌ ألهنٌ  ؛نزيليستوعبها ُب زمن التٌ 

ة ناعيٌ البحرين يفصل بينهما حاجز من الغيم. كُب زمن األقمار الصٌ  إفٌ  :قالوا
هما ككزهنما كلكن يفصل البحرين ال ٫نتلفاف ُب ملوحتهما ككثافت أفٌ  تبٌٌن 
ا حاجز من اٞنياه اٞنختلفة ُب كثافتها كملوحتها ككزهنا عن البحرين. مبينه

كلو قاٟنا  ،ليكتشفها ر العقل البشرمٌ  تطوٌ ت حٌّت كى ًر ة تي ة علميٌ فهذه قضيٌ 
مل يكن  العقل البشرمٌ  ألفٌ  ؛لشغلهم عن اٟنداية ألىل عصره :رسوؿ هللا 

 لك خك حك جك مق ّٰٱ :ذلك ُب قولو كك ليستوعبها ُب ذلك الوقت.
 اكأهنٌ  ،مس أكربع برؤية الشٌ دى العقل قد ٫ني ف ،]َْيس: من اآلية [  ِّ جل  مك
 شفت ُب ذلك الوقت كأفٌ ة قد اكتي واميس الكونيٌ كمل تكن النٌ  ،القمر ايسبقه
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دكرة القمر أصغر كأسرع. كلو   كأفٌ  ،ان كمسار  ان مدار من الٌشمس كالقمر  لكلٌو 
ـ ثبت األايٌ ٞنا قاؿ كبلمان قد تي  : عند رسوؿ هللا كاف ىذا القرآف من

ده ّنعجزات ذم أيٌ الٌ  غ عن هللا و يبلٌ ألنٌ  ؛غا يبلٌ و كاف كابقان ٣نٌ لكنٌ  ،عكسو
اس ل النٌ كما ٓندٌ   ،ةلغويٌ  بببلغة ،ةات اتر٫نيٌ غيبكّن ،ةكُنقائق كونيٌ  ،ةعلميٌ 

و ُب ذلك العصر ب من جنس ما نبغوال العرب كٓندٌ  ،ة قادمةأبخبارو مستقبليٌ 
و مبعوث اس أنٌ ثبت للنٌ كيي  :د رسولو ذلك ليليٌ  ككلٌ كىو البياف كالببلغة. 

فاآلايت القرآنٌية كانت  كحي يوحى. إاٌل  قولو كعلموكما  ،من قبلو تعاىل
 وٌجوكي ،اس كما جاءتللنٌ ىو غها كيبلٌ  جربيل  ينزؿ هبا ،تتنٌزؿ عليو

اس عرب يكتشفها النٌ  الكونٌية اٞنعجزة كتبقى اآلايتلهداية كالعبادة. لاس النٌ 
 مق حق مف خف حف جف  مغّٰتعاىل: ك  تبارؾ قاؿ ،العصور

 .]فٌصلت[  ِّخممم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك
 يرث هللا األرض حٌّت  ،ة ابٞننهجكاٞنعجزة ١نميٌ  ،ان ابٞنعجزةكيبقى اٞننهج ١نميٌ 

 عليها.  نكم
 حب جب هئ ّٰ :(ـكالرٌ )ما جاء ُب سورة  ار٫نيٌ كمن أمثلة اإلعجاز التٌ 

 ،]الٌرـك[  ِّحجمج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب
عليو  بٌ ذم دعا النٌ فما الٌ  ،ـكث عن اٞنعارؾ بٌن الفرس كالرٌ كىذه اآلية تتحدٌ 

كقد ال ينتصر  ،اس نتيجة اٞنعركة قبل أف ٓندثأف يقوؿ للنٌ  كالٌسبلـ الٌصبلة
دم ! ككيف ٫نرب عن غيب قادـ ُب أدىن األرض؟ كيف عرفت اي سيٌ ؟ـكالرٌ 

أدىن نقطة من األرض؟ فهذا  اٞنعركة بينهما حدبت ُب فٌ أباي رسوؿ هللا 
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 .:ق ما أخرب بو كقد ٓنقٌ  ،كاض  إعجاز
  مك لكّٰ: قولو  كمن اآلايت اليت ٤ند فيها اإلعجاز العلميٌ 

 ٞناذا خصٌ  ،]ٔٓالٌنساء: من اآلية [ ِّام يل ىل مل يك ىك
 كاإلحساس فيها.  ،اٛنلداألعصاب ٓنت  اٛنلود؟ ألفٌ 
ة شرط أيضان ٞنن أراد أف اٞنعرفة العلميٌ  ىذه اآلايت نستنتج أفٌ كمن 

  ،كعليو أف يكوف عاٞنان بعلـو العصر ،ل لتفسًن القرآف الكرًنيتصدٌ 
كال  ،ال يعرؼ علـو الفضاء ،أف يكوف جاىبلن  اٞنعاصر رللمفسٌ  ٩نوزكال 

 ات العلم اٜنديث. يعرؼ تقنيٌ 
كلكن على  ،فضاء مثبلن ر أف يكوف عامل من اٞنفسٌ  نعم ال ييطلب

٫نرج على ال أف  ،فان كيعرؼ ما ٩نرم على األرضأف يكوف مثقٌ  األقلٌ 
األرض  فٌ فيصرٌح أبٌن ابيٌ كما يفعل بعض الوىٌ   الٌشاشات الفضائٌية

ا ليست  ة األرض أبهنٌ على كركيٌ  ابآلية اليت تدؿٌ  كيستدؿٌ  ،ةليست كركيٌ 
م ألهنٌ  ذلك إاٌل كما  ،كقد يلٌلف بعضهم الكتب ُب ذلك !!ةكركيٌ 

 .  جاىلوف ابلعلـو
كأف  ،هبذه العلـويتحٌصن ر القرآف الكرًن عليو أف فمن أراد أف يفسٌ 

كبعلم  ،ةغة العربيٌ كأف يكوف عاٞنان ابللٌ  ،فسًن كشركطوأسس التٌ  لديوتتوافر 
القرآف الكرًن فيو   ألفٌ  ؛أصوؿ الفقوك  ،سباب الٌنزكؿكأب ،اسخ كاٞننسوخالنٌ 

ل كمن ال يعرؼ أصوؿ الفقو ال ٬نكن أف يتصدٌ  ،حكاـكثًن من آايت األ
  .فسًنللتٌ 
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فلٌما خرج قاؿ:  ،وأاب يوسف ُب مرض الٌنعماف عادأاب حنيفة  ركم أفٌ 
 ،فهو أعلم من عليها ،"إف ٬نت ىذا الفّت :(يوسف من ىو أبوكىو يعرؼ )

من ككاف أبو يوسف  ،"فقدان أاب يوسف ٝنسر العلم خسارة كبًنةكلو أنٌنا 
عنو بلثا  كركمى  ،لـز أاب حنيفة كتفٌقو منو ،نبل تبلمذة أيب حنيفة كأعلمهمأ

على  علـو استنباط إلنزاؿ النصٌ  :الفقهٌية( اٞنذاىب)ك مذىب أيب حنيفة.
ة لفهم كعلينا أف ال ٤نعل قدسيٌ  ، نة الستخراج حكم هللاكاقعة معيٌ 
ة ضااي فكريٌ كاٞنذاىب ق ،البشر فق  ة لكبلـ ربٌ ا القدسيٌ كإ٧نٌ  ،البشر

أيب حنيفة أراد أف ٩نعل  بفقوأبو يوسف  ألىػمٌ كحٌن  .ةكليست أفكاران طائفيٌ 
ا علم أبو حنيفة بذلك أراد مٌ كلى  ،بغداد مساجد ُب أحد لنفسو درسان مستقبٌلن 

ليس ك  ،طفديننا دين اللٌ  ألفٌ  ؛طف ال العنفأف يرسل لو رسالة من ابب اللٌ 
بلة ىل خوؿ إىل الصٌ لو: إذا أردت الدٌ و شخصان يسأيلإفأرسل  ،دين العنف

 فكإ ،أخطأت :قل لو ،قاؿ لك بفرض فإ :ة؟ كقاؿ لوتدخل بفرضو أـ بسنٌ 
خص إىل أيب يوسف أخطأت. فذىب ذلك الشٌ  :قل لو ،ةبسنٌ  :قاؿ لك

ة؟ قاؿ أبو بلة ىل تدخل بفرض أـ بسنٌ خوؿ ُب الصٌ كسألو: إذا أردت الدٌ 
قاؿ  ،ةقاؿ أبو يوسف: بسنٌ  ،تخص: أخطأفقاؿ لو الشٌ  ،يوسف: بفرض

أاب حنيفة ىو من أرسل لو من  خص: أخطأت. كأدرؾ أبو يوسف أفٌ لو الشٌ 
 ،لاؿ منكىذا السٌ  علمت أفٌ  فذىب إليو كقاؿ لو: ،لاؿيسألو ىذا السٌ 

دريس قبل أف تتقن كيف تبدأ ابلتٌ   :فقاؿ لو أبو حنيفة ،كليس من أحدو غًنؾ
فسًن ٩نب أف يكوف عاٞنان أبصوؿ كالتٌ  دريسل للتٌ فمن يتصدٌ  ؟أصوؿ الفقو

 ة. رعيٌ الفقو كالقواعد الشٌ 
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بلة يدخل الصٌ  واب على سلاؿ أيب حنيفة الٌنعماف: أٌف اٞنسلمكاٛن
بلة كأنت تدخل الصٌ  ،ةكبًن فرض كرفع اليدين سنٌ ة معان فالتٌ بفرض كسنٌ 

و قدر نفسعلى اإلنساف أف يعرؼ  منا أفٌ ة تعلٌ ابالبنٌن معان. كىذه القصٌ 
فسًن عليو أف يراعي شركط ل للتٌ فمن أراد أف يتصدٌ  ،كمقدار معرفتو

 فسًن.التٌ 
  :فسري كقواعد ة التٌ كيفيٌ 
ركف آايت ذين يفسٌ ره مثل الٌ كال نفسٌ  :القرآف ابلقرآف تفسري -الن أكٌ 

مسلم أف  ا تطلب من كلٌ كهبتاانن أهنٌ  عوف زكران دٌ كيى  ،يف أك آايت القتاؿالسٌ 
نربطو ٩نب أف  شرحوإذا أردان أف ن بومٌ  اٜنديث النٌ حٌّت  يقتل غًن اٞنسلمٌن.
ر ابلقرآف فالقرآف الكرًن يفسٌ  فكيف بكتاب هللا تعاىل؟ ،بغًنه من األحاديث

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييّٰ :فمثبلن حٌن يقوؿ  ،أٌكالن 

إبليس   ر ىذه اآلية أبفٌ فكيف نفسٌ  ،]البقرة[  ِّحتخت جت هب مب خب
 ني مي زي ريّٰ :(الكهف)ة دكف العودة إىل سور  كاف من اٛننٌ 

ر من للمفسٌ  فبل بدٌ  ،]َٓالكهف: من اآلية [  ِّمئ خئ حئ جئ يي ىي
مثبلن مع اٛنهل  (الفآنة)اإلحاطة ابلقرآف كامبلن فبل ٬نكن تفسًن سورة 

 ،ر بعضها بعضان فسٌ يمن اآلايت  الكثًنىناؾ  ألفٌ  ؛بتفسًن غًنىا من الٌسور
نا لو أخذان أنٌ  :اؿ ذلككمث ،فبعض اآلايت تعطي اٞندلوؿ لآلايت األخرل

 مسّٰأك  ،]ُُٗالبقرة: من اآلية [ ِّىل مل خلّٰ: اآلية اليت تقوؿ
فبل   ،]ّٔالٌتوبة: من اآلية [  ِّحض جض  مص خص حص
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ٞنن استدٌؿ هبا  كال بدٌ  ،فسًن٬نكن أف نفصل ىذه اآلايت عن غًنىا ُب التٌ 
م ذياؽ الٌ كالسٌ  ،ذم نزلت فيورؼ الٌ على معىن مقصود أف يكوف ملٌمان ابلظٌ 

كُب آايت أخرل يقوؿ  ن نزلت فيهما.يماف اللذكاٞنكاف كالزٌ  ،جاءت فيو
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىمّٰالقرآف الكرًن: 

ٱ ،]ِّاٞنائدة: من اآلية [  ِّٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه
 ىئ نئّٰ:  كيقوؿ ،]ِٔٓالبقرة: من اآلية [  ِّمم خم حم جمّٰ: كيقوؿ 

تطع اآلية فبل ٬نكن أف أق ،]ِٗالكهف: من اآلية [  ِّمب زب  رب يئ
ين إنٌ  :كأقوؿ ،]ّٔالٌتوبة: من اآلية [ ِّخص حص مسّٰالقائلة: 

كعن  فسًن عن اٞننحى اٜنقيقيٌ فهذا ٓنريف للتٌ  ،بقتاؿ اٞنشركٌن ٗنيعان  رتي مً أي 
ر القرآف ابلقرآف. ال أفسٌ  عندما شريع اإلسبلميٌ حقيقة التٌ ك  الشريعةمقاصد 

 يشهدكا أف ال إله إاٌل  اس حٌّت أف أقاتل ال ٌ  أمرتي »: :كيقوؿ رسوؿ هللا 
ٌِوة  رسوؿ  حمٌمدان    كأفٌ  فإذا فعلوا   كيؤتوا الزٌكاة  كييقيموا ال
كحساهبم علأ   كأمواهلم إاٌل حبٌق اإلسوـ دماءهم عِموا مٌن  ذلك
علينا أف  اس؟ كأفٌ أمر أبف يقاتل النٌ  : بٌ النٌ  فهل معىن ىذا أبفٌ  ،(ُ)« 

 يف ُب كجهو حٌّت كأف نرفع السٌ  ، اٞنسلمٌنمن نقابلو من غًن نقتل كلٌ 
اإلسبلـ ال ٩نرب  إفٌ  :كيف يكوف ذلك ك٥نن نقوؿ  (؟! هللاال إلو إاٌل )يقوؿ: 

ما كقر يف القلب » :و القلب فهواإل٬ناف ١نلٌ  ألفٌ  ؟اس على اإل٬نافالنٌ 
                                                           

 جخ مح جح  مج حج مث هتّٰالبخػػػػػػػػػػػػارٌم: كتػػػػػػػػػػػػاب اإل٬نػػػػػػػػػػػػاف، ابب  صػػػػػػػػػػػػحي ( ُ)

 .(ِٓ) رقماٜنديث  ، ِّمخ
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كالعقيدة تنعقد  ؛فهو عقيدة ،:كما قاؿ رسوؿ هللا   (ُ)«لمقه العكصدٌ 
كال ٬نكن لئل٬ناف أف ينعقد ُب القلب  ،اٞنربوطةقلب كالعقدة ُب ال كتستقرٌ 

مع كاألبصار كاألفئدة من أجل كقد جعل هللا لنا السٌ  ، إذا اقتنع بو العقلإاٌل 
. كالقرآف الكرًن ذم توصلنا إليواليقييٌن الٌ العلم نلمن نتيجة ٌٍب أف نعقل 
  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زبّٰ يقوؿ:
تعاىل: تبارؾ ك كيقوؿ  ،]الٌنحل[  ِّيثىف ىث نث زثمث رث

 يم ىمّٰ:  كيقوؿ ،]األنبياء[ ِّيكمل ىك مك لك اكّٰ
 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن
 . (اقتلهم) :كمل يقل ،]ُٗٓآؿ عمراف: من اآلية [  ٍِّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ذين ٞنا استطاع ىلالء الٌ أٌكالن  ابلقرآف ر إاٌل القرآف ال يفسٌ  كلو فهمنا أفٌ 
أمثاؿ من  ،ة أف يقنعوا أحدان ّنآرهبم سياسيٌ ين ٞنصاّبوا الدٌ أرادكا أف يستغلٌ 

كهار   ما آمن يب من ابت شبعافى »يقوؿ:  :كنبٌينا  .اإلرىابٌية الٌتنظيمات
 ةار يف هرٌ دخلت امرأة ال ٌ »: : كيقوؿ ،(ِ)«به هائع إىل ه به كهو يعلم

كال ٬نكن  (ّ)«كمل تدعها أتكل من خشاش األرض  فلم تطعمها  ربطتها
شيء؟ على  ؟!! كعلى أمٌ ف يقٌر بقتل ٧نلة فكيف بقتل إنسافو ين أٟنذا الدٌ 

                                                           

 .(َُّّٓ) رقممصٌنف ابن أيب شيبة: كتاب اإل٬ناف كالٌرؤاي، اٜنديث ( ُ)

 .(ُٕٓديث رقم )اٜنأنس بن مالك األنصارٌم،  ،( اٞنعجم الكبًن للٌطربايٌن: ابب األلفِ)
، اٜنػديث  (ّ) صحي  البخارٌم: كتاب بدء اٝنلق، ابب ٙنسه من الٌدكاٌب فواسق ييقتلن ُب اٜنػـر

 .(َُّْ) رقم
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 خئ حئ جئ ييّٰيقوؿ:  كهللا  ،ين ىدايةكالدٌ  ،ين اعتقاددينو؟ كالدٌ 
 ،]ُِٓالٌنحل: من اآلية [ ِّجت هب مب خب جبحب هئ  مئ
  ..)اقتلهم(: كمل يقل ،يف(جادٟنم ابلسٌ ( :كمل يقل

ر نا نفسٌ ألنٌ  ؛تاآلاي ت معنا آية من اآلايت ال ٥نملها على كلٌ فإذا مرٌ 
 .ر بعضها بعضان فسٌ يك  ،ل بعضها بعضان كمٌ يالقرآف ابلقرآف كاآلايت 

ييفٌسر الن ك ر ابلقرآف أكٌ فالقرآف يفسٌ  سٌ ة:القرآف ابل تفسري -اثنيان 
كهللا  ،ذم ال ينطق عن اٟنولالٌ كىو  غ عن هللا سوؿ مبلٌ كالرٌ  ،ة اثنيان ابلسنٌ 

  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثّٰ تعاىل يقوؿ:
  زن رن ممّٰ كُب آية أخرل يقوؿ: ،]األنفاؿ[ ِّىلمل

 زي ري ٰى ّٰ كُب آية أخرل يقوؿ: ،]ٔٓالٌنور: من اآلية [   ِّمننن

 :فلماذا نيطيع الٌرسوؿ  ،]ٕ: من اآلية اٜنشر[  ِّجئ يي ىي  ني مي
 ،]ّٖاألنعاـ: من اآلية [ ِّيت ىت نت مت زت رتّٰ: قاؿ أٌف هللا طاٞنا 

غ عن بل ىو مبلٌ  ،انقلد رٌ ليس ٠ن :سوؿ لرٌ يعٌلمنا أٌف ا  هللااٛنواب: 
 . اٞنشرًٌع لؤلٌمةالوحيد  أيضان  كىو ،كحيو  هللا

 بٌ ة النٌ كسنٌ  ،(ة حسنة...سنٌ  سنٌ )فنقوؿ:  (سنٌ ) :ن( مً ةككلمة )سنٌ 
 خف حف جفّٰ :كقد قاؿ  ،: ق بوما يتعلٌ  ككلٌ كإقراره أقوالو كأفعالو  :تعين
 ألفٌ  ؛(سوؿ هللابر ) كمل يقل: ،]ُِاألحزاب: من اآلية [  ِّحك  جك مق حق مف

ما جاء ابلوحي فق   :رسوؿ هللا  عنكعندىا أنخذ  ،بعيضالباء تفيد التٌ 
 ،: عنوشيء  تعين كلٌ   ِّمق حق مفّٰ : لكن قولو ،ُب القرآف الكرًن
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 ،سوة ٞنن كاف يرجو هللا كاليـو اآلخراألفيها  هاكلٌ   ،كإقرارهعالو كبلمو كأف
كاجملموعات اٞنسٌلحة ة ياسيٌ نظيمات السٌ التٌ يينشئ كليس ٞنن يطلب اٜنكم ك 

 يي ىي مي خيّٰ يقوؿ: كهللا  ،ينو ينشر الدٌ اس كيٌدعي أنٌ كيقتل النٌ 
 ،]يونس[  ِّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

كلو أراد هللا ىدايتهم ٟنداىم  ،األسئلةما يطرح من  كىذه اآلية ْنيب عن كلٌ 
 يف كنقاتلهم. من غًن أف أيمران أبف ٥نمل السٌ 

ىو الٌدليل العملٌي كالٌشاىد الٌناطق كاٞنثاؿ اٜنٌي ٞنا  :كسلوؾ الٌنٌب 
 . لكتاب هللا  تفسًن خًنُب القرآف الكرًن من أكامر كأحكاـ فسٌنتو 

آايت من  أك ،دةٓنمل أكجهان متعدٌ  آايت معنا أبناء الٌتفسًن تكإذا مرٌ 
ة نٌ كُب الس ،الن نا نبحث عن تفسًنىا ُب القرآف الكرًن أكٌ فإنٌ  ،متشابو القرآف

ة أف بويٌ ًنة النٌ اثنيان. كال ٬نكن ٞنن مل يدرس السٌ  :ة كسًنة رسوؿ هللا بويٌ النٌ 
ف كىو اٞنكلٌ  :فالقرآف الكرًن نزؿ على رسوؿ هللا  ،ر القرآف الكرًنيفسٌ 

القرآف الكرًن سلوكان كحاالن  : بٌ فٌسر النٌ ك اس بتفسًنه. بتبليغو كىو أكىل النٌ 
إىل مستول القرآف الكرًن ُب عصره فكانت  حابة الكراـكرفع الصٌ  ،كمعاشان 

بينما ٥نن ُب عصران ىناؾ من يريد أف يهب  ابلقرآف الكرًن إىل  ،ةهنضة األمٌ 
 . ؼطرٌ أصحاب اإلرىاب كالتٌ ك ،ةكُب ىذا ا٥نطاط لؤلمٌ  ،مستواه

 كاألٌمة العربٌية كاإلسبلمٌية ُب زماننا اٜنايل ٕنٌر أبزمة شديدة مل تواجو
 ةكعلى سوري ،عاٌمة مرة خطًنة على اإلسبلـملافيها واجو ت ،من قبلمثلها 

ُب ببلدان ٓنت شعارات كقتل كقد حدث دمار كخراب  ،كالعرب خاٌصة



 
 

47 

م يريدكف ة أهنٌ زكران كهبتاانن ُنجٌ  أىواء اٞنتآمرينين كفق رت الدٌ كآايت فسٌ 
اـ ق أبحكو مل ترد آية كاحدة تتعلٌ ة. كُب القرآف الكرًن كلٌ اٝنبلفة اإلسبلميٌ 

 ،ث فيو عن شركط اٝنبلفةُنديثو كاحد يتحدٌ  : بٌ كمل أيت النٌ  ،اٝنبلفة
 نستنتج :كلمة كموقف منو   كلٌ ُب  أك عن شركط اٝنليفة من بعده. ك 

فقاؿ عن أمور  ،ة يضع برامج خاصٌ فنجده مل ،ةقواعد انظمة كضواب  عامٌ 
نراه قد اسة كاٜنكم يقة ابلسٌ األمور اٞنتعلٌ  اأمٌ أنتم أعلم بشلكف دنياكم.  نيا:الدٌ 
ورل كاألخبلؽ كالعدؿ كاٝنًن ة للحاكم كاحملكـو من الشٌ عامٌ قواعد  نىظىم

 دىم. كمل يضع قوالب جامدة تقيٌ  كاإلحساف كغًنىا...
 أمر إىل فعل ر القرآف الكرًن ٩نب أف نعود ُب كلٌ إذا أردان أف نفسٌ ف

٩نب أف يكوف  : بٌ نٌ بو ال بو القرآف كاىتمٌ  ذم اىتمٌ كابٞنقدار الٌ  ،: بٌ النٌ 
 اىتمامنا. 

كىناؾ  ،كُب القرآف الكرًن ىناؾ قضااي جاءت ُب آية أك آيتٌن فق 
ُب  كبًنان   زان ة العلم اليت شغلت حيٌ قضيٌ  :مثل ،قضااي أعطاىا أربعة آالؼ آية

   .]َِالعنكبوت: من اآلية [   ِّ مي زي ري ٰى ينّٰ يقوؿ: كهللا  ،القرآف الكرًن
 دخل  فمثبلن عندما ،ةبويٌ ًنة النٌ ف ابلسٌ نعود إىل تفسًن القرآ

كماذا فعل عندما  ،ةماذا فعل مع أىل مكٌ  ،ة فآنان إىل مكٌ  :رسوؿ هللا 
كماذا طلبت اآلايت من  ،يشريع اٞنكٌ ككيف كاف التٌ  ،ذىب إىل اٞندينة
ج ُب األحكاـ عند البدء بتحرًن أمرو درٌ ككيف كاف التٌ  ،اٞنسلمٌن ُب اٞندينة
كالطٌرائق نن كما ىي السٌ  ،دريجٌرمت ابلتٌ اليت حي  اٝنمر مثبلن  من األمور مثل
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 رسوؿ هللا ٕناـ عظمة و؟ كقلنا إفٌ من ربٌ  بوحي :اليت استخدمها رسوؿ هللا 
 حل جل مك لكّٰ :و مباشرةربٌ عن  أخذ العلمو ألنٌ  ؛تكمن ُب أمٌيتو

ن . ك٥نغًنه صف هبااتٌ نقص إف  ةبينما األميٌ  ،]ُُّالٌنساء: من اآلية [  ِّخل
 :يٌ و أمٌ أبنٌ عليو الٌصبلة كالٌسبلـ  ك٧نتدح رسوؿ هللا ،يتوأمٌ  يٌ األمٌ  نعيب على

 ،و ربٌ مو إاٌل مل يعلٌ   ،]ُُّالٌنساء: من اآلية [  ِّمئنئىئ زئ رئّٰ
 علماء األرض.  كلٌ ل مان فصار معلٌ  ،علومو على خلل كمل يدخل أمٌ 

 العلماءاي أيٌها األٌمٌي حسػػػػػػػبك رتبة     ُب العلم أف دانت لكى 
كما قاؿ الوليد   ،ىش أكرب البلغاء ُب عصرهدو فأربٌ  عنى القرآف كتلقٌ 

كإٌف  ،ذم يقوؿي حبلكةن لًقىولًًو الٌ  فٌ إ كهللاك ) قرآف الكرًن:بن اٞنغًنة كاصفان الا
كإنٌو  ،كإنٌو لىيىعليو كما ييعلىى ،كإنٌو لىميثمره أىعبله ميغًدؽه أسفلو ،عليو لطبلكةن 

 م ال تزيغ به هو الٌ » عن القرآف الكرًن: :كقاؿ  ،(ُ)(لىيىحًطمي ما ٓنتو
  لأكال َيىٍلىقي ع  كال يشبع م ه العلماء  كال تلتبس به األلس ة  األهواء
  ينهل منأف  :تو يٌ أمٌ مع فاستطاع  (ِ)«...كال ت قضي عجائبه  دٌ ره الكثرة 

أذف قد  ة ما كاف لو ذلك. كما داـ هللا يٌ كلوال األمٌ  ،كماؿ العلم اإلٟنيٌ 
 ا جاءت ُب قولومل ترد ُب القرآف الكرًن كإ٧نٌ  أمورشريع فهناؾ ابلتٌ  : بٌ للنٌ 

اٜنشر: من [  ِّجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ّٰ :تبارؾ كتعاىل

  نن من زن ّٰٱ :ُب قولو  ٠نمبلن كجاء األمر أبداء الفرائض  ،]ٕاآلية 

                                                           

 .(ََّٖ) رقماٞنستدرؾ على الٌصحيحٌن: كتاب الٌتفسًن، تفسًن سورة )اٞنٌدبر(، اٜنديث  (ُ)

 .(َِٔٗ) رقمث سنن الرٌتمذٌم: كتاب فضائل القرآف، ابب فضل القرآف، اٜندي (ِ)
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 عدد الركعات كنصابدقائق األحكاـ كا أمٌ   ،]ّْالبقرة: من اآلية [ ِّ ىن
 ،ة رسوؿ هللاسنٌ  بٌينتهافقد  ،كغًن ذلك ،ـوكأحكاـ الصٌ  الزكاة كمناسك اٜنجٌ 

سالة عن كما ال ٬نكن فصل الرٌ   : بٌ عن النٌ الكرًن فبل ٬نكن فصل القرآف 
 ،]ٕاٜنجرات: من اآلية [  ِّزئ رئ ّٰ ِّ ُّّٰ :كقد قاؿ  ،ل إليواٞنرسى 

تو كتفسًنه نٌ موجود فينا بس :رسوؿ هللا  ألفٌ  ؛زماف كاآلية تصل  لكلٌ 
كمقاصد  صيتوافق مع ركح النٌ  ذماليت ىي الٌشرع الٌ أبفعالو  ،للقرآف الكرًن

كقد أكصى رسوؿ  .ين(سل كالدٌ فس كالعقل كاٞناؿ كالنٌ حفظ النٌ ) من شريعالتٌ 
   حراـعليكم دماءكم كأموالكم  إفٌ ف» :قائبلن ة الوداع ُب حجٌ أٌمتو  :هللا 

إىل يـو تلقوف    بلدكم ه ايف  يف شهركم ه ا   اكحرمة يومكم ه
رات تعطي ملشٌ  وكأحاديث :سوؿ الرٌ كسٌنة  .(ُ)«أال هل بٌلغت  رٌبكم
د ل اجململ كتقيٌ فهي اليت تفصٌ  ،دةٓنمل أكجهان متعدٌ فسًن لآلايت اليت التٌ 

 . تبارؾ كتعاىل اٞنطلق من كتاب هللا
كمل أتت  ة ُب ألفاظهاعامٌ كقد نتساءؿ ٞناذا جاءت ىذه اآلايت 

شيء ُب عصر  رت كلٌ ا لو جاءت كفسٌ ىو أهنٌ  :مباشرة؟ كاٛنواب لةصٌ مف
كما داـ عطاء القرآف سيبقى  ،ة العصورعطاء القرآف ُب بقيٌ  توٌقفنزيل لالتٌ 

جيل عطاءه  من أف يكوف مكتنزان يستخرج منو كلٌ  بدٌ  كاف ال ،ان مستمرٌ 
فسًن ل للتٌ صدٌ ٞنن يت بدٌ  ككاف ال اٞنفيد لدنياه. ،اٞنناسب لعصره ،بو اٝناصٌ 

فهي  ،كما كرد فيها من أقواؿ كأفعاؿ كإقرار :ة رسوؿ   س ٌ أف يعرؼ 
                                                           

 .(ُْٓٔ) رقمصحي  البخارٌم: كتاب اٜنٌج، ابب اٝنطبة أاٌيـ ًمىن، اٜنديث  (ُ)
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  .فسًنأ من التٌ جزء ال يتجزٌ 
ٌِ من  بدٌ  الٌٍب بعد ذلك  فهم البيئة اليت أحاطت  ،حابةمعرفة أقواؿ ال

معو كعاشوا  ،كأخذكا عنو قوهذين صدٌ الٌ ىم  ،خًن القركفىم ك  ،: بٌ ابلنٌ 
مثل  ،القرآف الكرًن ذين عايشوا تنٌزؿ آايتىم الٌ  ،يومان بيـوة األحداث اٟنامٌ 

 ِّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ :قولو 
ذين شهدكا كىي آية نزلت ُب فئة من اٞنهاجرين كاألنصار الٌ  ،]َُ: من اآلية فت ال[

  .فنأخذ من فهمهم لكتاب هللا  ،كا ُب القرآف الكرًنري كً بيعة الرضواف كذي 
 ؛ان جدٌ  كىو أمر ضركرمٌ  ،املعرفة بعلـو العِر فسًنمن شركط التٌ ك 
 ،العصور األخرل٢ناطبتهم ُب عصر ٔنتلف عن  اس ُب كلٌ ٢ناطبة النٌ  ألفٌ 

٫نتلف من  العقل البشرمٌ  لكنٌ  ،فاإللو كاحد كالقرآف كاحد كالتشريع كاحد
 . كمتطٌور ددٌ جمت كالفهم البشرمٌ  ،إىل آخرعصر 

األلباب ك  األفهاـم تغذٌ   كىذه الكماالت اٞنوجودة ُب كبلـ هللا
فمثبلن  ،ّنا يزيد إ٬ناهنا ما يناسب ظركفها كزماهناـ ٟنا كتقدٌ  ،كقت ُب كلٌ 

اس كمل يكن النٌ  ،كالقمر ابٞننًن ،اجراج الوىٌ مس ابلسٌ يصف هللا تعاىل الشٌ 
اتبع لؤلرض القمر  عرؼ أفٌ صار يي بينما اآلف  ،فتٌنيعرفوف الفرؽ بٌن الصٌ 

متوٌىجة كتلة انر مس  الشٌ  كأفٌ  ،الٌشمسنوره من  دٌ يستميدكر حوٟنا ك 
 ،صعد إىل القمرينزيل مل ى ىذا الكبلـ ُب عصر التٌ ذم تلقٌ بذاهتا. كالٌ  مضيئة

  .الية كشفت ىذا اإلعجازالعصور التٌ  لكنٌ  ،كمل يكن عاٞنان ابلفلك
ث عن أسس العبلقة بيننا تتحدٌ  (األحزاب)كىناؾ آايت من سورة 
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  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضّٰ :فيقوؿ  :كبٌن رسوؿ هللا 

فعبلقتنا مع  ،]األحزاب[  ِّمك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف
كلو كاف ىناؾ  ،ةبل عبلقة رسالة كنبوٌ  ،كنبٌوة ليست عبلقة نسب : بٌ النٌ 
فانظركا إىل ىذا  ،سالةٞنا كاف ىناؾ خلود للرٌ  :بعد رسوؿ هللا  نبٌ 

يب قادـ سيحدث كىذا اٜنديث عن غ ،اإلعجاز البسي  اٞنعجز لؤللباب
 مع جع مظ حط مض خض ّٰ :كانظركا إىل قولو  ،أمامهم كسًنكنو يقينان 

 ذم توُبٌ الٌ كاف أابن البنو إبراىيم   :و ألنٌ  ؛كمل يقل من أبنائكم ِّجغ
 ،ِّحف جف  مغ ّٰ ابلقوؿ: صغًنان كمل يكن رجبلن. كمل يكتف البياف القرآينٌ 

 ؟ بٌ سوؿ كالنٌ فما الفرؽ بٌن الرٌ  ،ِّ مفحق خفّٰ :أضاؼ بل
 بٌ ا النٌ أمٌ  ،ليبٌلغهم إايىا اسإىل النٌ  سوؿ ٪نمل رسالة من هللا رٌ ال
 نبٌ  كليس كلٌ  رسوؿ نبٌ  ككلٌ  ،بليغكال يلمر ابلتٌ   بوءة من هللافتأتيو النٌ 
لو كليس ىناؾ أحد غًنه  ،:د فهو ١نمٌ كاٞنرسلٌن ٌن بيٌ ا خاًب النٌ أمٌ  ،رسوالن 
 للٌنبٌواتقة رسالة كختم عبل : فعبلقتنا معو ،فة على اإلطبلؽالصٌ  ىذه

 :مافسالة ستبقى معجزة إىل آخر الزٌ ىذه الرٌ  أم أفٌ  ،سالةيعين خلود ىذه الرٌ 
 .  ِّ  مك لك خك حك جك مقّٰ

 مه جه ين ىن من خن حن  جنّٰ :كُب قولو 
ة: فقد كصف علميٌ  إشارة ،]األحزاب[ ٱِّميىي خي حي جي يه  ىه
 وؿ هللافتٌن لرسكٗنع الصٌ  ،راج ككصف القمر ابٞننًنمس ابلسٌ الشٌ  هللا 

ا أنوار أمٌ  ،اج يلذم العٌنالوىٌ  ألفٌ  ؛اجكمل يصفو ابلوىٌ  ،عليو الٌصبلة كالٌسبلـ
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  أف يكوف من عند ربٌ كىذا الكبلـ ال ٬نكن إاٌل  ،فهي ال تلذم : بٌ النٌ 
قد يكوف  غومٌ كاإلعجاز اللٌ  ،اٞنبىناٞنعىن ك و ٗنع ُب الكلمة بٌن ألنٌ  ؛العاٞنٌن

 ٱِّمي خيّٰٱ:تعاىل عن األرضبارؾ ك تُب كلمة كاحدة كما ُب قولو 
فهذه الكلمة  ،كليس ىناؾ شكل ىندسٌي ٣ندكد إاٌل الكرة ،]ُٗاٜنجر: من اآلية [

 ن ال يعرؼ ىذه األمور. كال ٬نكن تفسًن القرآف ٞن ،تيثبت أٌف األرض كركيٌة
فكيف  ،: منزؿ على رسوؿ هللا ، كىذا القرآف من عند هللا

و من كأنٌ  ،: بٌ ذم نزؿ على النٌ و نفسو الٌ القرآف الكرًن ىذا ى نثبت أبفٌ 
 يلّٰ :تكٌفل ُنفظ كتابوتعاىل تبارؾ ك هللا  إفٌ  :؟ ك٤نيب بقولناعند هللا 
ابهلل  غًن ملمنر فإذا كاف احملاكً  ،]اٜنجر[ ِّننىن من زن رن مم ام

 :انيةكالثٌ  ،ىذا القرآف من عند هللا أفٌ لو  نثبتأف  :األكىل ،فأمامنا خطواتف
 . :فوظ أبمر هللا كما نزؿ على رسوؿ هللا و ١نأف نثبت أبنٌ 
 غومٌ كاللٌ  عن طريق اإلعجاز البياينٌ  فنوصلو إليهاا اٝنطوة األكىل أمٌ 

ها تثبت ككلٌ  ،كالبيئة اليت نزؿ فيها القرآف الكرًن كالعلميٌ  ار٫نيٌ كالتٌ  شريعيٌ كالتٌ 
 نت مت زت رت يبّٰ :بشر عندىذا ليس كال ٬نكن أف يكوف من  أفٌ 

كىناؾ مثاؿ بسي   ،]ِٖلٌنساء: من اآلية ا[ ِّمثنث زث رث  يت ىت
: كلمة إبراىيم كردت ُب فمثبلن  ،ملً اإلعجاز ُب الكى ُب القرآف الكرًن عن 

البقرة: من اآلية [  ِّخئ  حئ جئ يي ىي نيّٰبدكف ايء:  (البقرة)سورة 

كغًنىا   ،]ُِٔالبقرة: من اآلية [ ِّحل جل مك لك خك حك جك مقّٰ  ،]ُِْ
كردت مكتوبة  (إبراىيم)سورة  كُب ،ىيممن اآلايت اليت كردت فيها كلمة إبرا
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كُب  ،]ّٓإبراىيم: من اآلية [  ِّيي ىي مي خي حي جي يه  ىهّٰٱء: ابليا
ببل كردت  (البقرة) ُب سورة إاٌل  ،القرآف الكرًن ترد كلمة إبراىيم ابلياء كلٌ 
فتارة تقوؿ عن  ،ةؼ ُب األٚناء األعجميٌ العرب كانت تتصرٌ  كذلك ألفٌ  ،ايء

 (البقرة)فجاء رسم اٞنصحف موافقان ُب سورة  ،إبرىمإبراىاـ أك  :إبراىيم
 فإف ،من دكف ايء بٌن اٟناء كاٞنيم ،ؼ من الكلمةٛنميع ما ٬نكن أف يتصرٌ 

كُب ىذا  ،كإف زيدت ألف صارت إبراىاـ ،نهما صارت إبراىيمزيدت ايء بي
  .(ُ)دليل للعرب األقحاح على معرفة القرآف لدقائق لغتهم

اء من ىاءات ا كتب ابلتٌ ( كما مابلها ٣نٌ رةشج)كمثاؿ آخر ُب كلمة 
 ِّخلّٰ :كلمة  ككتبت ،ألف من دكف ِّجنّٰ :كلمة  ككتبت ،أنيثالتٌ 
.. ]مرًن[   ِّ خلملّٰ :ككذلك ،عةقطٌ اٞنركؼ جاء اٜنكنقرؤىا هبصلة متٌ 

 ،غةكسادة اللٌ  إىل قـو ىم سدنة الببلغة : بٌ كقد بعث النٌ  ،كغًنىا
 جع مظّٰ بقولو:  هللا اىمتحدٌ ف ،الكعبة جدارقات على ك٩نعلوف اٞنعلٌ 
البقرة: من اآلية [    ِّجكحك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع

اب الوحي أف يكتبوا بل أمر كتٌ  ،ا أنزؿ عليو٣نٌ   شيئان مل يغًٌن  :كىو  ،]ِّ
  .كبقيت كما نزلت ككما كتبت ،ا من عند هللاكل ليثبت أهنٌ الكلمات هبذا الشٌ 
هللا  فضلب ان ١نفوظإىل يومنا ىذا  ريفرسم اٞنصحف الشٌ  كما زاؿ

 تدوحٌ تٓنريف ل كلو كاف ىناؾ أمٌ  ،:د كما نزؿ على قلب ١نمٌ   تعاىل

                                                           

قرأ ىشاـ بن عٌمار فيما ركاه من قراءة عبػد هللا بػن عػامر الٌشػامٌي: إبراىػاـ ابأللػف ُب مواضػع  ُ))
 .سورة )البقرة( كٌلها، كىي قراءة الٌشامٌيٌن
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 هللا و  كلو كاف من عنده ٞنا عاتب ،كتابة ىذه الكلمات  تداٞنعايًن ككحٌ 
: من الٌتوبة[    ِّنب مب زبّٰ: من مثل قولو  ،وركما جاء ُب بعض السٌ 

كقولو  ،]ًُن: من اآلية الٌتحر [   ِّمم خم حم جم يل ىل مل خلّٰكقولو:  ،]ّْاآلية 
 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئّٰتبارؾ كتعاىل: 

  .]ّٕاألحزاب: من اآلية [   ِّنت
 ،ظم كاٞنعىن كالعلم كالببلغةنا أماـ إعجاز ُب النٌ على أنٌ  يدؿٌ  ذلك كلٌ ك 

ل العرب ٗنيعان.  كمنذ ذلك الوقت بقي القرآف معجزان بتبلكتو ككبلمو كٓندٌ 
 األرض أف يكتب كتاابن كيقوؿ عنو:ف على كجو إنسا و ال ٬نكن ألمٌ كما أنٌ 

فبل ٩نرؤ إنساف على قوؿ ىذا  ،]البقرة[ ِّ حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىلّٰ
ىذا اإلعجاز ال يزاؿ  ة اٞنصدر كتثبت أفٌ ىذه الكلمات إٟنيٌ  عن كتابو. ككلٌ 
كمئات  ،طوردكر أكثر من السٌ ُب الصٌ  ان ١نفوظ ،مافالزٌ  ١نفوظان على مرٌ 
 زن رن مم ام يلّٰ :لقولو  ٪نفظونو مصداقان  اظاآلالؼ من اٜنفٌ 

 .]اٜنجر[  ِّ  ىن نن من
 
 

❀       ❀       ❀ 
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 تفسري سورة )الفاحتة(
 ،تدبٌر القرآف الكرًنك  لفهمبعد أف كضعنا األسس كالقواعد األساسٌية 

نقف عند  ،د قراءة كتبلكة كتدريس كتفسًن القرآف الكرًنكاآلداب اٞنٌتبعة عن
العنكبوت: من اآلية [ ِّزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىكّٰ: قولو 

ىم كحدٌف أىل العلم أل ؟ِّزن رن ممّٰ فلماذا خٌص هللا  ،]ْٗ
٣نٌن كقد حٌذر الٌنٌب عليو الٌصبلة كالٌسبلـ  ،اٞنخٌولوف بتفسًن القرآف الكرًن

 .وبرأي يقوؿ ُب القرآف الكرًن
 ،]ُالعلق: من اآلية [ ِّملّٰ: بقولو  فبدأ اإلسبلـ ،كديننا دين العلم

 ،]١ُٗنٌمد: من اآلية [ ِّهي مي خي حي جي ٰهّٰ: بقولو  كأمر ابإل٬ناف
 كراهكال ابإل  ،ابلقهر كاإلجباريكوف ال ك  ،اإل٬ناف ابلقراءة كالعلميتوٌصل إىل ك 

 كإ٧ٌنا ابلعلم. ،كالرٌتىيب
كليست  ،(الفآنة)الٌشريف ىي سورة كأٌكؿ سورة ُب ترتيب اٞنصحف 

 .عن طريق جربيل  كترتيب اٞنصحف توقيفٌي إٟنٌي من هللا  ،ِّملّٰ
كىو كبلـ  ،:اٞننزؿ على عبده ١نٌمد  كىذا القرآف ىو كبلـ هللا 

 معجز ُب تبلكتو كرٚنو كنظمو كترتيبو.
 كالقائل جٌل شأنو ،كترتيب اآلايت ُب القرآف الكرًن ٟنا عبلقة ابلقائل

... كفىضلي كىوـً ً  علأ سائًر الكىوـً كفىضًل   علأ » ،ىو هللا 
 يق ىق يف ىف  يث ىث نثّٰ: كلذلك قاؿ هللا  ،(ُ)«خىلًقه

                                                           

 .(ِِٔٗ(، اٜنديث رقم )ِٓابب رقم ) ،آفكتاب فضائل القر  :الرٌتمذمٌ  سنن ُ))
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 رن مم ام يل ىل يكمل  ىك مك لك اك

فإذا كاف اٛنماد ٫نشع فكيف إذا نزؿ القرآف على  ،]اٜنشر[ ِّزنمن
 كاالستفادة من كتاب هللا أكثر. ،سيكوف اٝنشوع أكرب قلب بشر؟

كىي الٌسورة اليت ال تصٌ   ،ككصفها لو أسرار (الفآنة)فرتتيب سورة 
ـٌ الكتاب»ٜنديث:  الٌصبلة بدكهنا يكٌررىا اٞنصٌلي ُب  ،(ُ)«ال صوة إاٌل أب

ـٌ القرآف ،كٌل ركعة أصل القرآف  (الفآنةسورة )ف ،كاألـٌ أصل الٌشيء ،كىي أ
  .تتأٌلف من سبع آايت قصًنةكىي سورة  .كرًنال

 : ِّ جم يل ىل مل خلّٰٱ -( ُية )اآل
 ةبقيٌ  ككضعت ُب بداية ،هبا افتتحت ،البسملة جزء من )الفآنة(
 بينما ىي آية من )الفآنة(. ،الٌسور من غًن أف تكوف جزءان منها
هللا يتجٌلى ألٌف  ؛ميكالٌر٘نن أكسع من الٌرح ،كالٌر٘نة مشتٌقة من الٌرحم

كىي صفة ال  ،كالٌدنيا كاآلخرة ،راٞنلمن كالكافر٘نتو تشمل ف (الٌر٘ننابٚنو )
كال ٬نكن ألحدو أف يسٌمي نفسو )ر٘نن( بل نقوؿ  ،يٌتصف هبا إاٌل هللا 

 ،أٌما الٌرحيم: فيمكن أف يٌتصف هبا البشر ،عن اإلنساف إنٌو )عبد الٌر٘نن(
  جت هب مب خب حب جبّٰ: :يصف رسوؿ  كقد قاؿ 
فلم  ،]الٌتوبة[ ِّجحمح مج  حج مث هت مت خت حت

لكٌنو  ،(بشر أف يكوف )ر٘ناانن ألحد من ال يسفل ،٘نن رحيم(إنٌو )ر  :يقل عنو

                                                           

من قاؿ يقرأ خلف اإلماـ فيما ٩نهػر فيػو ابلقػراءة ابب  ،كتاب اٜنيض :البيهقٌي الكربل سنن ُ))
 .(ِِٕٔ، اٜنديث رقم )بفآنة الكتاب
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ال  كإٌف صفات هللا  .من الٌر٘نة لو نصيب( ان يستطيع أف يكوف )رحيم
 ،لكٌن اٞنتعٌلق ابلٌصفة يزيد كينقصك  ،الكماؿ اٞنطلق لو ،تزيد كال تنقص

 فالٌشمس ،كالعاصي كالفاسق ،ُب الٌدنيا تشمل اٞنلمن كالكافر كر٘نة هللا 
كليس  ،يب كٌل الناسكالغيث يص ،كٌل الٌناس كال ٔنٌص اٞنلمنٌنعلى  تشرؽ 

ر٘نن ُب  فاهلل  ،كاٟنواء موجود يتنٌفسو اٞنلمن كغًن اٞنلمن ،للمصٌلٌن منهم
كييدخل  ،ييدخل اٞنلمنٌن اٛنٌنة ،أٌما ُب اآلخرة فهو رحيم ،الٌدنيا لكٌل البشر
 .ىو اٞنلمن فق  فمتعٌلق الٌرحيم ابآلخرة ،الكافرين الٌنار

كقد جاءت  ،ٟنا أسرارىا كقد رأينا أٌف كل  كلمة ُب كتاب هللا 
كفٌسرىا  ،مكتملةالكرًن كاألخبلؽ ُب القرآف  ائدكاٞنعامبلت كالعق اتالعباد
  ،فبل ٓنتاج إىل زايدة كال نقصاف: فالٌصبلة ٙنسة أكقات ،:الٌنٌب 

إذا   .. كال ٫نرج أحده ُب رمضافأربعة أكقات اعلى أهنٌ أحده فيفٌسرىا  بل أيتً ف
ة ساعة بدالن من أف كاف اٛنٌو حارٌان ليجعل صـو اليـو مثبلن ببلث عشر 

 كوف من الفجر إىل الغركب...ي
 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زبّٰ: فقد قاؿ 

 يسكل ،فهذا ىو الٌتماـ كالكماؿ ُب العبادات ،]ّاٞنائدة: من اآلية [ ِّيت ىت
( آية َََٓ. كلكن ىناؾ أكثر من ):يستدرؾ على رسوؿ هللا  فأألحدو 

فمن  ،كنوز القرآف الكرًن  من ىي ،ُب القرآف الكرًن ىي آايت علمٌية كونٌية
 ،ككلمة آايت تعين معجزات ،إهٌنم أكلو العلم حصران  يستطيع أف يستخرجها؟

كّنا أٌف العقل البشرٌم يتطٌور فإنٌو  ،ذين أكتوا العلمفهي معجزات ُب صدكر الٌ 



 
 

62 

 ،ُب كٌل زماف رطوٌ ذلك التٌ تخرج من كنوز القرآف ما ييناسب يستطيع أف يس
 كال يستطيع أف يفعل ذلك من مل يكن عاٞنان ابلٌلغة العربٌية كبعلـو الكوف. 

لذلك كقع كثًن من أىل الٌضبلؿ ُب اٝنطأ حٌن أرادكا أف يفٌسركا 
الطٌريق  م كا٥نازكا عنفا٥نرفوا بضبلالهت ،القرآف الكرًن كفق أىوائهم الٌشخصٌية

 فضٌلوا كأضٌلوا. ،كعن الٌصراط اٞنستقيم ،القوًن
  :ِّحنخن ممىميمجن خم حمّٰ -( ّ-ِ)اآلية 
:ىنا  إٌف القرآف الكرًن ليس فيو  :ىذا تكرار؟! كقد قلنا ىل يىرًدي سلاؿه

 ،ُب غًن كبلـ هللا تعاىل يكوفكىذا اإلعجاز ال ٬نكن أف  ،تكرار بل أسرار
األنعاـ: من اآلية [ ِّٰر ٰذ يي ىي ّٰ :مثل قولو  تدٌؿ عليوكىناؾ أمثلة 

كُب كقت الٌنزكؿ مل تكن  ،:كىذه آية نزلت على قلب سٌيدان ١نٌمد  ،]ُُ
ليس  كالقرآف الكرًن ،الٌتصٌور ١ندكد العقللكٌن ك  ،ىناؾ مشكلة ُب فهم اآلية

كلذلك رفض اإلماـ أ٘ند بن  ، هللا صفاتمن هللا  فكبلـ ،لو حدكد
كىو ١نقٌّ  ،ألنٌو من صفات هللا  ؛٢نلوؽلكرًن اإٌف القرآف  :حنبل أف يقوؿ
 ُب موقفو ذلك. 
مل يقل: )على  ،ِّٰر ٰذ يي ىيّٰ: قوؿ هللا  كنعود إىل

كقد ٚنع العرب ىذه  ،مع أنٌنا قد نقوؿ: إنٌنا نسًن على األرض ،األرض(
ألهٌنا ال تيصادـ العقل  ؛ٚنعوىا كقبلوىا ،اآلية حٌن نزكٟنا كىم أىل ببلغة

فحملوىا على  ،قرف الٌسابع اٞنيبلدٌم ُب شبو جزيرة العربالبشرٌم ُب ال
الواحد القرف  ُبأٌما اآلف ك  ،سًنكا ُب كٌل أماكن األرض أم: ،اٞنقصود لغة



 
 

63 

كإ٧ٌنا  ،فحسبالعشرين أصبحنا نعلم أٌف األرض ليست ىي الكرة األرضٌية ك 
ى فأنت ال تسًن عل ،فهو جزء من األرض ،تشمل الغبلؼ اٛنٌوٌم احملي  هبا

كال ٔنرج من األرض إاٌل إذا خرجت ٢نرتقان الغبلؼ  ،كإ٧ٌنا ُب األرض ،األرض
ككٌل  ،كىو العامل كاٝنالق كالعليم ،كالقائل ىو هللا  .احملي  هبا اٛنٌومٌ 

كال بٌد من أف نفٌسر كٌل كلمة ابٞنعىن اٜنرٌُب الٌلغوٌم  ،حرؼو أيٌب بو لو داللة
 ييناسب العلم.كابٞنعىن العلمٌي ّنا  ،كاالصطبلحيٌ 

  يق ىق يف ىفّٰ: إعجاز القرآف ُب قولو  لىكمثاؿه آخر ع
 فلماذا مل يقل: )يقبل الٌتوبة من عباده(؟ ،]ِٓالٌشورل: من اآلية [  ِّلك اك

 وكإ٧ٌنا ى ،صيغت من أحرؼ اٟنجاء فق  كالقرآف الكرًن ليس ىو كلماتو 
 يل ىل مل خلّٰ: كقد قاؿ  ،ركح تسرم داخل ىذه الكلمات

الكلمات ألٌف  ؛كلمات  :كمل يقل ِّ يل ّٰ قاؿ:  ،]ِٓرل: من اآلية الٌشو [  ِّحم جم
الكائنات من  شأفشأهنا  ،تيستعمل أحياانن كييهجر بعضها أحياانن أخرل

حٌية منذ  ،أبدان  ابقيةالقرآف الكرًن  كلكن كلمات ،إنساف كحيواف كنبات
كليس  ،(عن عباده)ذم يقبل الٌتوبة كالٌ  ألهٌنا ركح تشٌع. ؛نزكٟنا حٌّت اآلف

ليس من عند رسوؿ الكرًن كىذا يثبت أٌف القرآف  ،ىو هللا  ،(من عباده)
 جغ مع جع مظّٰ: يقوؿ كهللا  ،كليس ىو من قوؿ البشر ،:هللا 
فمن  ،]ِّالبقرة: من اآلية [   ِّجكحك مق حق  مف خف حف جف مغ
 ِّلك اك  يق ىقّٰ:  أٌما قولو ؟ع أف يتحٌدل عطاء القرآفييستط

أم: الٌتوبة من  ،دعوة للمسيء إىل اٞنبادرة ابلٌتوبة كُب اآلية ،فؤلنٌو رٌب البشر
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فتوبوا حٌّت أقبل توبتكم. فهذه دعوة إىل  ،ذين مل يتوبوا بعدعباده كعن الٌ 
 .)عن( كاحدحرؼ  أشار إليهاالٌتوبة 

 عيسى خطاب  ُب كىناؾ مثاؿ آخر عن اإلعجاز ُب قولو 
 مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جفّٰ: (اٞنائدة)لربٌو ُب سورة 
 ذلك كلو قاؿ ،يقل: )فإٌنك أنت الغفور الٌرحيم( كمل ،]اٞنائدة[   ِّحلجل

كىذا يتناَب مع األدب ُب خطابنا  ،أبف يغفر ٟنم كير٘نهم فكأنٌو ٩نرب هللا 
 ،ذم يستغين عن عبادة خلقوأم الٌ  ِّجل مكّٰفقاؿ:  ، مع هللا

هم كأنت حكيمه ُب قرارؾ: تضع ،فقاؿ: العزيز: أم إٌنك مستغنو عن عبادهتم
  كىذا أدب اٝنطاب اإلٟنٌي. ،ُب الٌنار أك تغفر فتضعهم ُب اٛنٌنة
كال ٬نكن  ،زه معجً  مقٌدسه  كىو كبلـه  ، فهذا القرآف كبلـ هللا

للفصحاء كالبلغاء كالعلماء ُب كٌل األزماف أف يصلوا إىل عطاءات ككماالت  
 كٌلها. هللا كتاب 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حضّٰ: كمثاؿه آخر ُب قولو 

 حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ

  ِّجهمه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل

كال ٬نكن ألٌم بشر ُب الٌدنيا أف ٔنطر ُب ابلو ىذه الٌلطائف  ،]الٌشعراء[
  ِّحط مض خض حضّٰفعند قولو:  ،البسيطة الٌدقيقة اٞنعجزة اٟناٌمة جٌدان 

كثًن الألٌف  ؛من عند اٝنالق أتى بكلمة )ىو( للٌتأكيد على أٌف اٟنداية 
 الٌشريعةكعامل  ،قد يقوؿ: أان أىدم عٌلمفاٞن ،أان أىدم: يقوؿ قدمن البشر 
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 يئ ىئ نئ مئ زئّٰ... طيب كالواعظكاٝن ،قد يقوؿ ذلك
أف يلٌكد أبٌف اٟنداية األصلٌية من  فأراد هللا  ،]ُٖالٌنمل: من اآلية [  ِّرب
 جغ مع جعّٰٱكمن ٌٍب قاؿ:  ، ِّحط مض خض حضّٰٱفقاؿ:  ،عنده

بل  ،ين ابلطٌعاـ كاٞناؿ كالٌرزؽايأيتذاف اللٌ ٨نا  أيب كأٌمي :كمل يقل ،ِّمغ
 مف خف حفٌٍّٰب قاؿ:  ،ألٌف الٌرزؽ من هللا  ؛()ىو( يعين ) :قاؿ

مع أنٌنا ٥نتاج  ،ليلٌكد على أٌف الٌشاُب ليس ىو الطٌبيب كال الٌدكاء ؛ِّحق
كما قاؿ   ، فالطٌبيب ييداكم بعلمو كالٌشاُب ىو هللا ،إىل الطٌبيب كالٌدكاء

 ر: الٌشاع
 وبً  ؿُّ علمه ييدً  لوي  الطٌبيبى  إف  

ـي  تهتنمػػا احٌّت إذا                       ورحلتً  أاٌي
. 

 
 أتخًني  للمرًء ُب األاٌيـً كاف   فإ

  كخانتػػػػػػػػػو العقػاقًني  الطٌبيبي  حػارى 
.                                                                                                                                                           

كلكٌنك تلمن ُب قلبك أبٌف الٌشاُب  ،فأنت مأمور ابستشارة الطٌبيب
: أٌما ُب قولو  ،للٌتأكيد على ذلك ِّحق مفّٰٱفاستخدـ:  ،ىو هللا

)ىو ٬نيتين كىو  :كمل يقل ،فلم يستخدـ )ىو( ،ِّلك  خك حك جكّٰ
ييين(   كعندما قاؿ الٌنمركد ،ألٌف اإلماتة كاإلحياء ال ينسبهما أحده لنفسو ؛٪ني

قاؿ لو سٌيدان  ،]ِٖٓالبقرة: من اآلية [  ِّنت مت زت ّٰٱ: كما أخرب 
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثّٰ: إبراىيم 

 ،فهذه حالة شاٌذة خاٌصة كفرديٌة ابلٌنمركد ،]ِٖٓالبقرة: من اآلية [  ِّىك  مك
فبل  ،يقوؿ أحده لغًنه: أان أميتك كأان أيحييكفمن طبيعة البشر أف ال 
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داعو للٌتأكيد من كلذلك مل يكن ىناؾ  ،غًن٨ناكال  ،الوالداف يقوالف ذلك
 حم جم هل مل خل حل جلّٰ: ككذلك ُب قولو  ،بكلمة )ىو(

ذم كحده ىو الٌ  فاهلل  ،يقوؿ: أان أغفر اٝنطااي ألنٌو ال أحد ؛ِّخم
 كليس ىناؾ داعو  ،]ُّٓآؿ عمراف: من اآلية [  ِّربزبمب يئ ىئّٰ يغفر
جٌدان  ةمهمٌ  كىي دقائق ،الٌتعبًن منمنتهى الٌدقة ُب كىذا  ،لكلمة )ىو( أيضان 

 الٌتفسًن. مناحيُب كٌل 
 من حنخن جن  يم ىم مم خمّٰ: يقوؿ  (إبراىيم)كُب سورة 

: يقوؿ  كُب سورة )الٌنحل( ،]ّْإبراىيم: من اآلية [  ِّجهمه ين ىن
كالقرآف  ،]الٌنحل[  ِّمئنئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرّٰ

 ىن منّٰ: كاآلية األكىل انتهت بقولو  ،سرار كليس فيو تكرارغيٌن ابأل

اٜنديث  ألفٌ  ؛ِّمئ زئ رئ ّّٰٰكالثٌانية بقولو:  ،ِّجه ين
 ،كاآلخذ ىو اإلنساف ، فاٞنعطي ىو هللا ،كعطاء يتعٌلق أبخذو عم نًٌ ال عن

 ككثًن من الٌناس ٩نحدكف نعمة هللا ،ففي اٞنرٌة األكىل كاف اٜنديث عن اآلخذ
كُب اآلية الثٌانية كاف  ،ِّجه ين ىن منّٰ:  تعاىل فقاؿتبارؾ ك 

 زئ رئ ّّٰٰ: هللا تبارؾ كتعاىل فناسب أف يقوؿ ،اٜنديث عن اٞنعطي

 مئ خئ حئ جئ يي ىيّٰ: كُب سورة )الٌتوبة( يقوؿ  .  ِّمئ

 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
  جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج
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 خف  جفحف مغ جغ مع     مظجع   حط مض خض حض
بل يكوف عطف فالواك حرؼ عطف  كإذا كانت ،]وبةالتٌ [ ِّحقمق مف

لنصب  اآلية من عند أحدو من البشر كلو كانت ،مرفوع على منصوب
ىو  هللا  لكنٌ ك  ،األكىل مفعوؿ بو منصوب (ألٌف )كلمةى  ؛( الثٌانية)كلمةي 
فجعل  ،ِّحط مض خضّٰمع ، كال تيقارف )كلمة هللا( القائل

 .(ُ)على االبتداء)كلمةي( الثٌانية مضمومة 
فلم  ،]ّٔطو: من اآلية [ ِّ حف جف مغّٰ: كُب سورة )طو( يقوؿ 

ألٌف الٌسحر مل يفعل مفعولو ُب  ؛تعمل )إف( ّنعىن )إٌف( فلم تنصب األكىل
قراءة  كىناؾ ،كمن اٞنناسب أف ال تعمل )إف( فبل تنصب ،موسى

 .(ِ)أخرل كردت فيها )إف( عاملة فقرئت )إف  ىذين لساحراف(
 ىل ملّٰذين قالوا: القرآف الكرًن عن الٌسحرة الٌ كىناؾ آيتاف ُب 

ٱكُب آية أخرل جاءت:  ،]األعراؼ[ ِّممىم خم حم جم يل

لماذا جاء ذكر ف ،]طو[ ِّمكىك لك اك يق ىق  يف ىف يثّٰ
 كمن األنبياء أكيل ىو الٌرسوؿ كصاحب الٌرسالةك  ، ىاركف ىنا قبل موسى

 عده؟كجاء ذكره مرٌة قبل موسى كمرٌة ب ،كىاركف ليس صاحب رسالة ،العـز

                                                           

ٱ ، كمػن ٍبٌ االبتػداء بػػِّمظ حط مض خض حضّٰ: لذلك الوقف أكىل عنػد قولػو  ُ))
 .ِّجف مغ جغ معّٰ

إٌف هػ اف ّٰ، كقرأ غًنه عدا حفص كابن كثًن: ِّإٌف ه ين لساحرافّٰرٌم: قرأ أبو عمرك البص ِ))
 .بنوف ساكنة ٢نٌففة ِّإفٍ ّٰ، كقرأ حفص كابن كثًن: ِّلساحراف
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كليس من اٞنعقوؿ أف يكوف ٗنيعهم قاؿ   ،ألٌف الٌسحرة كانوا ٗناعة كبًنة
كقسمه آخر قالوا:  ،كلمة كاحدة؛ فقسم منهم قالوا: آمٌنا برٌب ىاركف كموسى

 ،كأيضان ركعي ُب قولو: )ىاركف كموسى( آمٌنا برٌب موسى كىاركف...
 ك)موسى كىاركف( تناسب فواصل اآلايت.

٤نوؿ ُب  ،(الفآنة)بداايت سورة  ُب ال نزاؿ كبعد ىذه اإلضاءات
نستطيع أف نسًن ُب ل ؛هللا كتاب خواطران حوؿ عطاءات ككماالت  

من كبلـ هللا تعاىل  كنستمدٌ  ،عصران ان دقيقان موزكانن يناسبيٌ ملفسًن سًنان عالتٌ 
تعاىل: هللا تبارؾ ك كقد قاؿ  ،ةمن ىدل كمن خًنو للبشريٌ  ما أراده هللا 

 ىن نن من رنزن مم ام يل ىل ملّٰ

احملٌبة فدعوتنا ىي دعوة اٝنًن للغًن ك  ،]اٜنجٌ [ ِّٰىريزي ين
 ُب القرآف.  ىي ُب كبلـ هللا وكمفاتيح ك٠نامع اٝنًناس. النٌ  لكلٌ كالٌتسام  

  .ُب ىذا الكتاب غومٌ كاللٌ  بنا عن اإلعجاز العلميٌ كقد ٓندٌ 
تعاِب  لجملتمع معٌٌن من األنبياء الٌسابقٌن  نبٌ  كلٌ رسالة  قد جاءت ك 
ُب  . كقد يكوف ُب العصر الواحد أكثر من داء فيأٌب أكثر من نبٌ نان معيٌ  داءن 

 ،ُب عصرو كاحدلوط  داندان إبراىيم كسيٌ كما اجتمع سيٌ   ،ة نفسهامنيٌ الفرتة الزٌ 
ن خالتو ككما اجتمع سٌيدان عيسى كاب ،نان ُب عصرهمعيٌ  منهما عاِب داءن  ككلٌ 

مع انقطاع كسائل  األدكاءد ساالت لتعدٌ دت الرٌ كقد تعدٌ  ،٪نٍن بن زكرايٌ 
 فساد أخبلقيٌ  ٞنعاٛنة  دان لوطصاالت. فجاء سيٌ اٞنواصبلت كاالتٌ 

 ق ابلعقيدة. ة تتعلٌ ٞنعاٛنة قضيٌ  دان إبراىيم بينما جاء سيٌ  جتماعيٌ ا
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ُب  دكاءاأل كاء لكلٌ د الدٌ ماف ككحٌ كقد سبق القرآف الكرًن الزٌ 
 جئ يي ىيّٰ :لقرآف نفسو فقاؿ كاء ىو اكىذا الدٌ  ،اجملتمعات

فبعد أف توافرت كسائل  ،]ِٖسبأ: من اآلية [  ِّهئ مئ  خئ حئ
دت توحٌ  ،كأصب  العامل ّنثابة قرية صغًنة ،ةكاٞنعلوماتيٌ  اٜنديثةصاؿ االتٌ 

ان كالزٌ شوة حتكار كالرٌ االك اب الرٌ ك  كالفساد األخبلقيٌ  اإلٜناد): من األدكاء
كىو  ،كاءقرآف الكرًن قد سبق بتوحيد الدٌ كاإليدز( ككاف ال كالٌشذكذ اٛننسيٌ 

 زماف كمكاف. اّب لكلٌ كىذا القرآف الصٌ  ،سالة اٝنإنةىذه الرٌ 
كعند  ،نقرؤىا على اٞنوتىك  ، هبابلة إاٌل الصٌ  ال تص ٌ  (الفآنة)كسورة 

فاء ة الشٌ كعلى نيٌ  ،أسرة جديدةقراف الفتتاح حياة كعند عقد ال ،اٝنطبة
ُب القبور كُب  ،ىذه األمور يدة اليت تقرأ لكلٌ ورة الوحكىي السٌ  ،للمرضى
 ،مكاف ُب اٞنستشفيات للمرضى.. كُب كلٌ  ،ُب األفراح كاألحزاف ،اٞنساجد

 حس جس مخّٰ يقوؿ: كهللا  ،فهي أعظم سورة ُب القرآف الكرًن

فة على سورة فأطلق ىذه الصٌ  ،]اٜنجر[  ِّخصمص حص مس خس
   تعاىل: قاؿ» :يٌ ُب اٜنديث القدس : بٌ كقاؿ النٌ  ،فق  (الفآنة)

ٌِ  قسمتي   فإذا قاؿ  نِفني كلعبدم ما سأؿوة بين كبني عبدم ال
  : محد  عبدمتعاىلقاؿ     ِّىم مم خم حمّٰ :العبدي 

كإذا   عبدم أثىن عليٌ    تعاىل: قاؿ  ِّحن جنّٰ :كإذا قاؿ
 ىه مهّٰ إذا قاؿ:ف  د  عبدممٌ  :قاؿ  ِّين ىن منّٰ قاؿ:
فإذا   م كلعبدم ما سأؿقاؿ: ه ا بين كبني عبد  ِّجي يه
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 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيّٰقاؿ: 

كقد قاؿ  (ُ)«ه ا لعبدم كلعبدم ما سأؿ :قاؿ  ِّّٰ ِّ ُّ
قسمت  :بل قاؿ ،(الفآنة)قسمت  :بلة( فلم يقلالصٌ ) :(الفآنة)عن 
كعة من ر  رىا ُب كلٌ نا نكرٌ كلذلك فإنٌ  ؛(الفآنة)بلة ىي فالصٌ  ،بلةالصٌ 
ا بب ىو أهنٌ كالسٌ  ،دةآايت أخرل من سور متعدٌ كنقرأ بعدىا  ،بلةكعات الصٌ ر 

كالوالء  ،ناء ىو اٜنمد هللفالثٌ  ،عاءناء كالوالء كالدٌ ففيها الثٌ  ،وين كلٌ تشمل الدٌ 
على  ذم ينادينا بقولو: حيٌ ف الٌ فاالستجابة للملذٌ  ، ىو تنفيذ أكامر هللا

  .هلل  يـو تعين استدامة الوالء ٙنس مرات كلٌ  ،على الفبلح حيٌ  ،بلةالصٌ 
ا أمٌ  ،ما أمران بو د العهد مع هللا لتنفيذ كلٌ نا ٤ندٌ الفآنة فإنٌ  أقر نكحٌن 

 عاء فهو عبادة. الدٌ 
ين  الدٌ  إفٌ  :كقاؿ بعض العلماء ،(الفآنة)و موجود ُب سورة ين كلٌ فالدٌ 

 ىه مهّٰ: و موجود ُب آية كاحدة من القرآف الكرًن كىي قولو كلٌ 
بٌن االستعانة  اإلنساف ما ألفٌ  ؛ينا ىي الدٌ فإهنٌ  ِّجيحي يه
 ُنسب مفهـو العبادة ُب اإلسبلـ.  ،كالعبادة

عمل خًن  كلٌ ُب  بل ىي  ،فحسب فالعبادة ليست ُب أركاف اإلسبلـ
أك على  ،ونفسو أك أسرتو أك أىلو أك على جًنانو كحيٌ ُب  على اإلنسافيعود 

 هللا  ألفٌ  ؛. كىذه ىي العبادةابٝنًنها ة كلٌ أك على اإلنسانيٌ  ،توكطنو كأمٌ 

                                                           

، اٜنػػػػديث رقػػػػػم كجػػػػوب قػػػػراءة الفآنػػػػة ُب كػػػػػٌل ركعػػػػةابب  ،كتػػػػاب الٌصػػػػػبلة :مسػػػػلم صػػػػحي  ُ))
(ّٗٓ). 
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 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّّٰٰ يقوؿ:
 ؟ ي ك٥نجٌ ي كنصـو كنزكٌ فق  لنصلٌ  هللا نا قى لى فهل خى  ،]الٌذارايت[  ِّمتنت

كطالبنا هللا  ،ع ّنتع اٜنياة كنعملأنكل كنشرب كنتمتٌ  ألنٌنا ؛ال طبعان 
أك بضعه كسٌتوف   اإلمياف بضعه كسبعوف» ::فقاؿ  ،كرسولو ابلعمل

إماطة األذل عن كأدانها   فأفضلها قوؿ: ال إله إاٌل    شعبة
من ابب  كطبعان  ،عمل خًن يعود على الغًن فالعبادة ىي كلٌ  ،(ُ)«ريقالطٌ 

 . الن أكىل أف يعود على نفسو ابٝنًن أكٌ 
كاٞنسلم عندما يتعٌدل نفعو إىل غًنه فذلك من أعظم العبادات اليت 

 إصبلح ذات البٌن كغًن ذلك(.يتقٌرب هبا )كصلة الٌرحم كالٌصدقة ك 
 قصد ابلعبادة عمارة األرض كالعلمن ،ِّىه مهّٰ :كحٌن نقوؿ

م ة اليت تلدٌ الكماالت العلميٌ  كٓنقيق كلٌ  ،كالرقيٌ  ـ اٜنضارمٌ قدٌ كالعدؿ كالتٌ 
 دىا رسوؿ هللاة. فالعبادة ليست ١نصورة ُب األركاف اليت عدٌ إىل خدمة البشريٌ 

شهادة أٍف ال إله إاٌل   كأٌف حمٌمدان س: علأ مخ إلسوـي ن ابي » :: بقولو
ـً ك   رسوؿ   ٌِ  إقا كمل  ،(ِ)«كصـو رمضاف  كالجٌ   كإيتاء الزٌكاة  وةال

كاألركاف ىي األعمدة اليت يقـو  ،فهذه أركاف اإلسبلـ ،اإلسبلـ ٙنس :يقل
كاألعمدة  ،فأركاف ىذا اٞنسجد ىي األعمدة اليت يقـو عليها ،عليها البناء

                                                           

 .(ّٓاٜنديث رقم ) ،بياف عدد شعب اإل٬نافابب  ،كتاب اإل٬ناف صحي  مسلم: ُ))
، «بػػػن اإلسػػػوـ علػػػأ مخػػػس»: :اإل٬نػػػاف كقػػػوؿ النٌػػػٌب ابب  ،كتػػػاب اإل٬نػػػافالبخػػػارٌم:   صػػػحي  ِ))

 .(ٖاٜنديث رقم )
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ين الدٌ  لكنٌ  ، ابألركافين ال يقـو إاٌل ككذلك الدٌ  ،وىي اٞنسجد كلٌ ليست 
 . فحسب ليس ىو األركاف

 هللا  ألفٌ  ؛كذلك ال ٬نكن أف ٥نصر العبادة ُب مفهومها اٝناصٌ 
كلو أراد العبادة ُب  ،]الٌذارايت[   ِّىئيئ نئ مئ زئ رئ  ّّٰٰ قاؿ:

م ٩نعل ٟن ٗنيعان طائعٌن من غًن أف اسفق  ٝنلق النٌ  مفهومها اٝناصٌ 
 سعادةم إىل األعماؿ اليت تلدٌ  لكن العبادة اٞنقصودة ىي كلٌ  ،االختيار
 ًنىا. ة كهنضتها كخالبشريٌ 

 مم خم حمّٰ :(الفآنة)ُب بداية سورة  كيقوؿ هللا 
يقوؿ ُب سورة  كهللا  ،ناءكر كالثٌ ىو الشٌ  :كاٜنمد ِّىميم

ا سورة أمٌ  ،]ٕإبراىيم: من اآلية [ ِِّّ ُّ َّّٰ :(إبراىيم)
كر كاٜنمد؟ اٜنمد فما الفرؽ بٌن الشٌ  ،كر بل ابٜنمدفلم تبدأ ابلشٌ  (فآنةال)

صيبو فاإلنساف تي  ،قمالنٌ على عم ك اٜنمد يكوف على النٌ  ألفٌ  ؛كرأكسع من الشٌ 
ا . أمٌ  كفيو تنزيو هلل ،العاٞنٌن. فاٜنمد أكسع يقوؿ: اٜنمد هلل ربٌ فمصيبة 
 قم كالببلء فنقوؿ: اٜنمد هلل. لنٌ ا عند اأمٌ  ،عمة فق فيكوف على النٌ  :كرالشٌ 

  حن جنّٰ :كقد قاؿ  ،إلنساف لبلبتبلءض اكُب ىذه اٜنياة يتعرٌ 
 أم ليمتحنكم ك٫نتربكم.  ،]ِاٞنلك: من اآلية [ ِّمهىه جه ين ىن من خن

كعلى  ،عمكر على النٌ كىو يشمل الشٌ  ،كر عند الببلء ىو اٜنمدكالشٌ 
تبلء ك١نن. ك٥نن نقوؿ: اإلنساف من اب يعرتضما  كعلى كلٌ  ،القضاء كالقدر

فنحن  ،بذلك ساكل بٌن اٝنلق هللا  ٞناذا؟ ألفٌ  ،اٜنمد هلل على اٜنمد هلل
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م كذاؾ جاىل ػفهذا عالً  ،نتفاكت ُب شهاداتنا كدراستنا كمواىبنا كإمكاانتنا
ـ يل خدمة فأردت كقدٌ  ،سلطاف ذم علىدخلت  فإفكذاؾ فقًن.  كىذا غينٌ 

. كىكذا .اعر قصيدةكالشٌ  ماالن  الغينٌ  ـأف أشكره فكيف أشكره؟ قد يقدٌ 
فقد  ا هللا إنساف صاحب الفضل عليو ُنسب إمكاانتو. أمٌ  يشكر كلٌ 

فقاؿ العلماء:   ِّخم حمّٰطريقة شكر كاحدة ىي:  عباده د ٛنميعكحٌ 
كساكل بيننا ٗنيعان  ،كيف ٥نمده  منا فقد علٌ  ،اٜنمد هلل على اٜنمد هلل

 ُب صيغة اٜنمد. 
كمبلئكة كطًن كحيواف  ها من إنس كجنٌ فتعين العوامل كلٌ  :ا العاٞنٌنأمٌ 
 كنبات. 

 نركن كأنكم إىل هللانا فإنٌ   ِّ جم يل ىل مل خلّٰكحٌن نبدأ بقولنا: 
من أف نكوف على بعض اٞنعاصي  بدٌ  نا الألنٌ  ؛حيم٘نن الرٌ بصفيت الرٌ 
 . رحيمان  فنطمئن إىل كوف هللا ر٘ناانن  ،اٞنختلفة

ؿ كأكٌ   ِّخم حمّٰمنا صيغة اٜنمد: بنا أف علٌ  كمن ر٘نة هللا 
 ر٘نة هللا كنف اإلنساف يعيش ُب   ألفٌ  ؛٘نةعليو ىو الرٌ  ما ٥نمد هللا 

 ويمن كاف يغذٌ  ،وُب بطن أمٌ  جنينان  يكوف من قبل أف يولد. فحٌن حٌّت 
 ؟حمُب ذلك اٛنوؼ من الرٌ  ىواٜنياة ك  ومن كاف يعطي؟ ك٪نميو وكيطعم

رزقو ذم نيا من الٌ إىل الدٌ  أيٌبكحٌن  كعند كالدتو من ير٘نو كيلطف بو؟
عم اليت ٓني  النٌ  اٞناء كاٟنواء؟ فكلٌ  هذم أعطا؟ من الٌ ومن بدم أمٌ  طعامو

 كقبل أف يكوف طائعان  ،فوبر٘نتو قبل أف يكلٌ  ابإلنساف ىي من عند هللا 
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 هللا ؿ صفة ٥نمدفأكٌ  .عطيها للملمن كلغًن اٞنلمنم يي عى كىي نً  ،أك عاصيان 
ما »: :كقد قاؿ  ،حيم ُب اآلخرةنيا كالرٌ ٘نن ُب الدٌ فة الرٌ عليها ىي ص

؟ هللافقاؿ بعضهم: كال أنت اي رسوؿ   «م كم ًمٍن أحدو يدخله عمليه اجل هة
 كتفسًن ىذا اٜنديث ىو أفٌ  ،(ُ)«برمحته   أف يتغىمهد  إاٌل   كال أان» قاؿ:
لو مكإذا مل نع ،ةل اٛننٌ نا إذا عملنا ىذا العمل ندخمنا أنٌ ذم علٌ ىو الٌ  هللا 

ة كأف يدخل العاصي أف يدخل اٞنلمن اٛننٌ ذم كتب كىو الٌ  ،ارندخل النٌ 
فر٘نتو ىي اليت  ،ة ُنسب أعمالناذم أراد أف يدخلنا اٛننٌ كىو الٌ  ،ارالنٌ 

 للعمل. ة بواابن و جعل اٛننٌ ألنٌ  ؛ةتدخلنا اٛننٌ 
  :ِّينجه ىن منّٰ -( ْ)اآلية 

ة ٬ناف ابآلخرة من أحد األسباب اٟنامٌ كاإل ،ينمالك يـو الدٌ  هللا ك
لعاشت البشريٌة ُب فوضى الغاابت أيكل القوٌم  كإاٌل  ،لتوازف اٜنياة ان جدٌ 

يسطو على  القومٌ  أفٌ   مع إ٬ناننا ابآلخرة ٤ند أحياانن كحٌّت  ،الٌضعيف
كىناؾ من ٪نـر  ،ٝنًن لنفسواب يستأبركاحملتكر  ،أيكل الفقًن ينٌ كالغ ،عيفالضٌ 
ٜندبت  ينيـو الدٌ لين كمالك اٞنًناث... فلو مل يكن ىناؾ يـو الدٌ  من نثىاأل

 ؛و جعل يـو اٜنسابكأبنٌ  ،ينو مالك يـو الدٌ أبنٌ  الكوارث. فاٜنمد هلل 
نيا ظلم كحرماف من كيبقى ُب الدٌ  كامبلن   قد ال يكوفنيا الدٌ  ُب ساباٜن ألفٌ 

٘نن كىو الرٌ  ،ينىو مالك يـو الدٌ  هللا  اٞنلمن أفٌ  كُب يقٌن ،اٜنقوؽ
 ذم ال يظلم عنده أحد. حيم الٌ الرٌ 

                                                           

 .(ِٕٕٔ) رقمابب اٞنيم، اٜنديث  جم األكس  للٌطربايٌن:اٞنع (ُ)



 
 

75 

 -(ُ)بدكف ألف- ِّينً الدًٌ  وـً يى  كً لً مى ّٰكىناؾ قراءات أخرل تقرأ: 
 ،ذم ٬نلك اٞنالك كما ٬نلككاٞنلك ىو الٌ  ،يءكاٞنالك ىو من ٬نلك الشٌ 

 من هللا القرآف نا ملك. كّنا أفٌ أان أملك كأنت ٕنلك كعلى رأسنا كلٌ  فمثبلن 
ذم كىو الٌ  ،ىو اٞنالك الوحيد ليـو اٜنساب أف يكوف هللا  عيٌ بيفمن الطٌ 
فالقراءاتف  .موجود ُب ىذا الكوف. ذم ٬نلك كلٌ كىو اٞنلك الٌ  ،٪ناسب

 وـً يى  كً لً مى )اـ كانوا يقرؤكف: . كعندان ُب ببلد الشٌ متواتراتف صحيحتاف
فرأل ُب  (ينً الدًٌ  وـً يى  كً لً مى ) اـ كاف يقرأ:من أىل الشٌ  عاٞنان  كيركل أفٌ  ،(ينً الدًٌ 

من   من قرأ حرفان  تعلم أفٌ  ملأ ؟ينيقوؿ لو: ٞناذا تقرأ ملك يـو الدٌ  نومو رجبلن 
 ِّخلّٰ ال أقوؿ»تبت لو عشر حسنات؟ كجاء ُب اٜنديث: كتاب هللا كي 

( )مالك :فإذا قلت ،(ِ)«كلكن ألفه حرؼه كالـه حرؼه كميمه حرؼه   حرؼه 
 .ابأللف ِّين ىن منّٰبعدىا يقرأ: صار ف حسنات.كسبت عشر 
  :ِّ حي جي يه ىه مه ّٰٱ -( ٓ)اآلية 
 ألفٌ  ؛ـ االستعانة على العبادةىذا القرآف كتب بيد إنساف لقدٌ  لو أفٌ 

ـ العبادة على االستعانة كي يقدٌ  هللا  لكنٌ  ،العبادة ٓنتاج إىل االستعانة
                                                           

 بػن عػامر الٌشػامٌي ىي قراءة انفع بن أيب نعيم كعبد هللا بن كثًن كأيب عمػرك البصػرٌم كعبػد هللا (ُ)
 .ك٘نزة بن حبيب كأيب جعفر

ابأللػػف عاصػػم بػػن أيب الٌنجػػود كعلػػٌي بػػن ٘نػػزة الكسػػائٌي كيعقػػوب  ِّمالػػك يػػـو الػػٌدينّٰكقػػرأ      
 اٜنضرمٌي كخلف بن ىشاـ. 

 ،مػػا لػػو مػػن األجػػر ء فػػيمن قػػرأ حرفػػان مػػن القػػرآفابب مػػا جػػا ،القػػرآف فضػػائل :الرٌتمػػذمٌ  سػػنن (ِ)
(َُِٗ). 
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 ، ة هللأسباب االستعانة كىي العبوديٌ  الن ـ أكٌ العبد عليو أف يقدٌ  منا أفٌ يعلٌ 
من هللا فيأتينا  الن ة أكٌ ـ أسباب العبوديٌ . فمن األدب أف نقدٌ فيناؿ اٞنعونة منو

 جي يهّٰ و:ذم قاؿ لربٌ الٌ  دان أيوب ة سيٌ كما رأينا ُب قصٌ   ،العوف
. اشفين. :كمل يقل ،]ّٖاألنبياء: من اآلية [   ِّيي ىي مي خي حي

ُب  ،حٌن كاف ُب بطن اٜنوت  (دان يونسسيٌ )وف كذلك ذك النٌ 
 : بل قاؿ ،أخرجين من بطن اٜنوت مل يقل: اي ربٌ  ،ببلثظلمات 

األنبياء: من اآلية [  ِّنيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن منّٰ

 فجاءتو اٞنعونة.  ،ـ العبادةقدٌ  ،]ٕٖ
 علىاٞنفعوؿ بو  قٌدـ ،ِّجيحي يه ىه مهّٰ كُب قولنا:

 .  وب إاٌل تكوف ال االستعانة  كأفٌ  ،كحده العبادة هلل حصريفيد كىذا  ،الفعل
  مثل ِّجي يه ىه مهّٰ :عت كتب ُب شرحضً كقد كي 

ين عبادة الدٌ  ألفٌ  ؛ينالدٌ  ا كلٌ إهنٌ  :كقالوا ،( كغًنىاالكٌن)مدارج السٌ  كتاب:
كال يفرؽ كال  ،كال يصل كال يقطع ،  هللاكال ينفع إاٌل  فبل يضرٌ  ،كاستعانة

كمن  ،خًن كلٌ ىي عمل   :كالعبادة.   هللا٩نمع كال ٫نفض كال يرفع إاٌل 
 ين. الدٌ  ىذه اآلية تشمل كلٌ  إفٌ  :ىنا قالوا

   :ِّ يي ىي مي  خيّٰٱ -( ٔ)اآلية 
   .ريق اٞنستقيمكإذا طلبنا اٟنداية طلبنا الطٌ  ،كالقرآف طريق اٟنداية

ة كأقصر طريق لبلوغ اٛننٌ  ،موصل للغايةكاٞنستقيم ىو أقصر طريق 
 راط اٞنستقيم. ارين ىو الصٌ كسعادة الدٌ 



 
 

77 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذّٰ -( ٕ)اآلية        
  :ِّّٰرئ

الٌن فهم أسوأ من الضٌ  ،واضلٌ أوا ك ذين ضلٌ كاٞنغضوب عليهم ىم الٌ 
قد أيتيو من يساعده على اٟنداية فيعود إىل  كالضاؿٌ  ،ذين اكتفوا بضبلٟنمالٌ 
بل  ،ٌنالٌن كال اٞنضلٌ  ٩نعلنا من الضٌ أاٌل   ك٥نن نسأؿ هللا ،ريق اٞنستقيمالطٌ 
 ريق اٞنستقيم. ية إىل الطٌ عليهم ابٟندا  ذين أنعم هللامن الٌ 

ة غة العربيٌ كىي كلمة ليست ُب اللٌ  (آمٌنؿ: )نقو  (الفآنة)كُب آخر 
 كتعين: ،عليهم الٌسبلـ ا ىي لغة اٞنبلئكةكإ٧نٌ  ،ةتينيٌ غات البٌل كال ُب اللٌ 

 . استجب اي ربٌ 
إذا » :الٌشريف كجاء ُب اٜنديث ،ن على دعاء اإلنساففاٞنبلئكة تلمٌ 
فوافقت إحدامها   كقالت املوئكة يف الٌسماء آمني  قاؿ أحدكم آمني

  .(ُ)«غيًفر له ما تقدهـ من ذنبه  األخرل
 ،األدايف كىي موجودة ُب كلٌ  ،آمٌن( ال تكتب ُب اٞنصاحفككلمة )

 ،ين كاحدكاحد كالدٌ  هللا  ألفٌ  ؛عاءُب آخر الدٌ  الٌنصارلإخواننا  كيقوٟنا
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئّٰ :كقد قاؿ 

الٌشورل: من [  ِّاك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

 ،وين كلٌ تشمل الدٌ  (الفآنة)كىذه سورة  ، ين من عند هللافالدٌ  ،]ُّاآلية 
أبًن أقول ٞنن كيكوف التٌ  ،هبا اٞنرضى ييرق اب دان عمر بن اٝنطٌ ككاف سيٌ 

                                                           

 .(َّٗ)اٜنديث رقم  ،فضل الٌتأمٌنابب  ،ٌنسائٌي: كتاب صفة الٌصبلةسنن ال( ُ)
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 فأين عمر؟  ،(الفآنة)كلذلك قاؿ بعضهم: ىذه ىي  ،عمل هبا
كيفهمها  (الفآنة)فأين من يقرأ  ،(الفآنة)ك٥نن نقوؿ ىذه ىي 

    ؟!بقراءهتا دان عمر قو سيٌ ق ما كاف ٪نقٌ  ٥نقٌ حٌّت  ،كيعمل هبا
 
 

                 
❀       ❀       ❀ 
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 قرة(تفسري سورة )الب
كىي  ،أٌكؿ سورة ُب القرآف الكرًن بعد )الفآنة( ىي سورة )البقرة(

ال جتعلوا »: :أبف تيقرأ ُب البيوت فقاؿ  :الٌسورة اليت أكصى رسوؿ هللا 
 م تيقرأ فيه سورة إٌف الٌشيطاف ي فر من البيت الٌ   بيوتكم مقابر

 .كىي سورة مدنٌية ،كأطوؿ سورة ،كىي فسطاط القرآف ،(ُ)«البقرة
بتثبيت  تمٌ كٌية هتكالفارؽ بٌن الٌسور اٞنكٌية كاٞندنٌية ىو أٌف الٌسور اٞن

يواجو فيها مشركي  :نزلت ُب الٌسنوات اليت كاف رسوؿ هللا  ،العقيدة
أٌما الٌسور  ،يدعوىم إىل اإل٬ناف ابهلل كاليـو اآلخر كاٛنٌنة كالٌنارككاف  ،مٌكة

كىناؾ فارؽ  ،حكاـاأل آايت هافجاءت في ،اٞندنٌية فقد كانت تبين اجملتمع
بينما   ،آخر؛ كىو أٌف الٌسور اٞنكٌية كانت تواجو ُب مٌكة أعداءن أٌمٌيٌن كجهلة

كلديهم  ،ذين لديهم علمكانت الٌسور اٞندنٌية ُب اٞندينة اٞننٌورة تواجو اليهود الٌ 
كىو أخطر اآلفات اليت تيصيب اجملتمعات  ،كما كانت تواجو الٌنفاؽ  ،الٌتوراة
 كىذا اٞنرض  ،ذم ييبطن شيئان كييظهر شيئان آخركاٞننافق ىو الٌ  اإلطبلؽ. على

كانوا يلذكف ف ،كانت ٟنم الغلبةمٌكة   مشركيألٌف  ؛مل ينشأ ُب مٌكة
 ،أٌما ُب اٞندينة فقد اختلف األمر ،:كيىضطهدكف كٌل من يٌتبع ١نٌمدان 

 ،داكة لئلسبلـكمنهم من ييبطن الع ،فكاف النٌاس يدخلوف فيو ،كساد اإلسبلـ
 كىم اٞننافقوف.

                                                           

كجوازىا  ابب استحباب صبلة الٌنافلة ُب بيتو ،صحي  مسلم: كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىا( ُ)
 (.َٖٕرقم اٜنديث ) ،ُب اٞنسجد
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كقٌصة  ،كفيها قٌصة خلق سٌيدان آدـ  ،كسورة )البقرة( مدنٌية
ابلٌصـو فيها من األحكاـ ما يتعٌلق ك  ،ُب بناء الكعبة سٌيدان إبراىيم 

أٌما سبب تسمية  اٜنٌج كٓنرًن الٌراب كطريقة الٌتعامل ابٞناؿ ُب اجملتمعات.ك 
 ،ككٌل تسمية ركد قٌصة بقرة بين إسرائيل فيها.سورة )البقرة( هبذا االسم فلو 

ألٌف القائل ىو  ؛سرٌ  ابل ككٌل حركة ُب القرآف الكرًن ٟن ،ككٌل كلمة كحرؼ
ىي صفات كاملة اتٌمة ليس فيها  كصفات الكماؿ عند هللا  .هللا 

 كال ٬نكن أف يكوف ىناؾ تكرار فيها. ،قص اٞنوجود عند البشرنقص كالنٌ 
مثل:  ،ّنخلوقات شٌّت آف الكرًن أٚناء سور تتعٌلق كقد كردت ُب القر 

كالٌسبب  ،ك)الفيل( ،ك)العنكبوت( ،ك)الٌنحل( ،ك)الٌنمل( ،سورة )األنعاـ(
ىذه القضٌية أف ٔندـ الٌتسمية  ٟنذه أٌف ىناؾ قضٌية إ٬نانٌية يريد اٞنوىل 

اإلعجاز  أك أٌف ىناؾ قضٌية علمٌية ٔندـ القضٌية اإل٬نانٌية عن طريق ،اإل٬نانٌية
 ىك مك لك اك يق ىقّٰ: قولو  (الٌنمل)كما جاء ُب سورة   ،العلميٌ 
 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

كالٌنمل  ِّزن رنّٰ :فكيف استخدـ كلمة ،]الٌنمل[ ِّٰىري
أبٌف الٌنمل يتكٌوف أكثر من بلثو من ماٌدة  ،كلكن ببت حديثان  حشرة لٌينة؟!

 ة إ٬نانٌية.فهي قضٌية علمٌية ٔندـ قضيٌ  ،زجاجٌية قابلة للٌتحطيم
كٌلها ذيكرت ُب   ،ل كالٌضفادع كالبعوض كالٌذاببككذلك اٛنراد كالقمٌ 

 ٞنعافو مرادة. ،ة أك علمٌيةكٟنا خواٌص اجتماعيٌ  ،القرآف الكرًن
فيها من خبلؿ قٌصة بقرة بين  ككذلك سورة )البقرة( اليت أراد هللا 
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ىناؾ حساابن  كأبفٌ  ،إسرائيل أف يثبت ٟنم البعث كاٛنزاء ُب اليـو اآلخر
كال معىن للٌرساالت  ،كأٌف ىناؾ جزاءن كإاٌل كانت اٜنياة غابة ،كعقاابن 

 الٌسماكيٌة كٌلها إذا مل يكن ىناؾ يـو آخر ٪ناسب فيو اإلنساف.
كحدث أف  ،معٌينة أبكصاؼلفّتن من بين إسرائيل كقد كانت البقرة 

تطابقت يذُنوا بقرة  أف فأمرىم هللا  ،قاتلو ييعرؼقيتل شخص كمل 
يضربوا القتيل ببعض كأف  ،أكصافها أخًنان مع أكصاؼ بقرة فّت بين إسرائيل

كسرتد  ٌٍب عاد إىل اٞنوت. فقاـ كٌٚنى قاتلو فأحياه هللا  ،البقرة أك َنزء منها
 ىي ني مي زي  ري ٰىّٰ :معنا القٌصة حٌن نصل إىل قولو 

  .]ٕٔالبقرة: من اآلية  [ ِّخئ حئ جئ يي
 انت اٞنعركفة ضمن األنعاـ ُب اٛنزيرة العربٌية عندكمل يكن البقر من اٜنيوا

 لكٌن الٌتسمية خدمت قضٌية إ٬نانٌية كربل ىي قضٌية البعث. ،نزكؿ الٌسورة
  :ِّ مل خل ّٰٱ -( ُ)اآلية 

 فما معىن ىذه اٜنركؼ؟ ،ِّ خل ّٰٱ: تبدأ سورة )البقرة( بقولو 
 .كهذهكليس ىناؾ كتاب على كجو األرض يبدأ ُنركؼ  

 ،كليست أحرؼ معىن.. فحركؼ اٞنعاين تيفيد اٞنعىن ،ىنىذه أحرؼ مب
إىل: ك  ،من: تيفيد االبتداءك  ،على: تيفيد االستعبلءك  ،: تيفيد الظٌرفٌيةُبمثل: 

كليس  ،ال نيسأؿ عن معناىا : فهي حركؼ مبىنِّخلّٰأٌما  ،تيفيد االنتهاء
 ىناؾ كتاب يبدأ ُنركؼ ال معىن ٟنا.

اإلنس كاٛنٌن على أك اجتمعت  : رسوؿ هللا عندكلو أٌف القرآف من 
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أف يكتبوا الكتاب ال ٫نطر ُب ابؿ أحدو أبدان أف يكتب كتاابن موٌجهان للٌناس 
 كي ال ٪ندث إشكاؿ.  ،إاٌل ّنعاين كأحرؼ ٟنا معىن

كليس ُب القرآف حرؼ كال كلمة  ،فلماذا جاءت ىذه األحرؼ اٞنقطٌعة
 فإٌف ٟنا ،ال ندرؾ معناىا اكإف كنٌ  ،األحرؼكىذه  ؟! كٟنا معىنن إاٌل كال حركة 
ر اآلايت اٞنتشاهبات ُب القرآف الكرًن ثكىي من أك ،معىن كبًنٟنا عند منزًٌ 

كليس من  ، كتدٌؿ على أنٌو من عند هللا ،اليت تدٌؿ على إعجاز القرآف
اليت تضعها اٛنيوش  رٌ ػػػػكىذه األحرؼ تشبو كلمة السٌ  .: عند رسوؿ هللا
أٌما عند من كضعها  ،النٌاس إذا ٚنعوىا اىا عاٌمةكال يعرؼ معنفيما بينها 

 فإٌف معناىا سٌر قد يلٌدم إىل حرب أك إىل قضٌية كبًنة.
 بسٌر هللا الكرًن يقوؿ لنا: اقرأ القرآف الكرًن كىنا كأٌف القرآف 

 كاقرأه بسٌر هللا  ،مفاتيحهاألهٌنا  ؛اقرأه ابلٌركح ،فيو كبسٌر هللا  ،فيك
.. »: :كلذلك قاؿ رسوؿ هللا  ،ه األحرؼ أـ مل تعلمىذ سرٌ علمتى  ،فيو
 ،(ُ)«كما كاف من متشاهبه فآم وا به  حمكمه فاعملوا به من كافما  ف

فوات  الٌسور من  كىناؾ اختبلؼ ُب تفسًن ،فنحن مل ندرؾ اٞنعىن حٌّت اآلف
كاٞنهٌم أهٌنا سٌر من األسرار كليس كٌل ما ال تيدركو ال  ،اٜنركؼ اٞنقطٌعة

ىنا  ككأٌف هللا  ،كال تيدرؾ ماىيٌتهامن الكهرابء  فأنت تستفيد ،منو ديستفا
كىذه من األسرار اليت  ،كتابو  بسٌر هللا اٞنوضوع ُبالكرًن يقوؿ لك: اقرأ القرآف 

                                                           

راء كاٛنػداؿ ُب ابب الٌنهػي عػن اٞنػ ،إٓناؼ اٝنًنة اٞنهرة بزكائػد اٞنسػانيد العشػرة: كتػاب الٌتفسػًن( ُ)
 (.ّٓٗٓرقم اٜنديث ) ،القرآف
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 كىي مفاتي  الٌركح. ،كيضعت ُب القرآف الكرًن
كلو كاف يلخذ على نسق كاحد  ،كالقرآف ال يلخذ على نسق كاحد

  ِّ  يل ىل مل خلّٰنقرأ كنكتب:  فنحن ،لة مقطٌعة أيضان لوجدان البسم
 (العلق)أٌما ُب سورة  ،ؼ من غًن ألف بٌن الباء كالٌسٌنأحر )بسم(: بثبلبة 

ف: ك٤ند كلمة )تبارؾ( مرٌة فيها ألً  ،مع كجود األلف ِّىلّٰفكتبت: 
     . ]ُاٞنلك: من اآلية  [ ِّ خل ّٰٱ :فكمرٌة من غًن ألً  ،]ُالفرقاف: من اآلية  [ ِّ ختّٰ

الكرًن القرآف  مينزؿألٌف  ؛كعلينا أف ال نقرأ القرآف كأٌم كتاب عادمٌ 
 بشران مثلنا نتلٌقى عنو.كليس  ىو هللا 

كىذه اٜنركؼ اٞنقطٌعة اليت ترد ُب أكائل كثًن من سور القرآف الكرًن 
أٌما القرآف الكرًن فهو كٌلو مبين على  ،مبنٌية على القطع كليس على الوصل

٤ند ُب آخر كٌل آية آخر كلمة ابٜنركة اليت نيظهرىا إذا كصلنا ك٥نن  ،الوصل
البقرة: [ ِّجلحل مكّٰ تعاىل:تبارؾ ك مثبلن ُب قولو  ،اآلية ّنا بعدىا

صلت كلو كي  ،الٌسكوفنتهت كلمة )يرشدكف( ابلفت  كليس ا  ،]ُٖٔمن اآلية 
 سكوف... كىكذاابل كإذا كيقف عليها ييوقف ،تيقرأ ابلفت ّنا بعدىا  الكلمة

إذ الوقف يكوف ابلٌسكوف كال يكوف  ،ُب ابقي اآلايت كهناايت الٌسور
 .الوقف ابٜنركة الكاملة

كٌلو مبين على الوصل إاٌل األحرؼ اٞنقطٌعة مبنٌية على الكرًن  فالقرآف 
طبعان  ذم أدراان أهٌنا ىكذا تقرأ؟كمن الٌ  ،ميم( ،الـ ،يعين: )ألف ،القطع
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كال نستطيع أف  ،ٚنو قرآف قبل أف يكوف كتاابن كا ،يلخذ ابلٌتلٌقيالكرًن القرآف 
ُب سورة  ِّمل خلّٰٱفمن عٌلمك اي ١نٌمد أبٌف:  نقرأ القرآف إاٌل إذا ٚنعناه.

 ،]الٌشرح[  ِّخسمس حس جس مخّٰ بينما ؟ميم( ،الـ ،تيقرأ: )ألف (البقرة)
كالكتابة ىي  ،تيقرأ )أمل( ،]الفيل[   ِّىكيك مك لك اك يق ىق يفّٰ

ك٥نن ال نستطيع  ،بكتابتو تلمرآف قبل أف ىذا يعين أٌنك ٚنعت القر  .نفسها
 فالقرآف يلخذ ابلٌتلٌقي من اٞنقرئٌن. ،قبل ٚناعو الكرًن تعٌلم القرآف

ذم قاؿ لو: الٌ  من سٌيدان جربيل  :كقد تلٌقاه سٌيدان ١نٌمد 
عاٌمة كاألٌمٌية عند رسوؿ هللا كماؿ كعند  ،كىو أيٌميٌ  ،]ُالعلق: من اآلية [    ِّملّٰ

كالٌناس األمٌيوف قد يعرفوف اسم  ،ال يتعٌلم إاٌل من هللا :نٌو أل ؛البشر نقص
أٌما مسٌمى  ،فبل يقولوف: )ألف( بل )أ( ،اٜنرؼ كال يعرفوف مسٌمى اٜنرؼ

كىناؾ فارؽ كبًن بٌن اسم  خاء...( ،حاء ،ميم ،الـ ،اٜنرؼ فهو )ألف
 نطقأبٌف ىذه اٜنركؼ تي  :ذم عٌلم رسوؿ هللا فمن الٌ  .كمسٌماهاٜنرؼ 

كىذا كٌلو ضمن  أبٚناء اٜنركؼ؟ نطقكىذه اٜنركؼ تي  ،ّنسٌمى اٜنرؼ
كىذه  ،الكتب كالقرآف ٫نتلف عن كلٌ  ،ِّخلّٰٱاألسرار اٞنتعٌلقة ّنوضوع 

الٌلغة العربٌية اليت  حركؼكمنهم من قاؿ: إهٌنا  ،هٌنا للتٌنبيوإ :اٜنركؼ قالوا عنها
من  أك آية سورة حٌّت كال  ،مثلو فبل ٬نكن أتليف ،الكرًن خذ منها القرآفأي 

ككٌل ىذه  ،فهي للٌتحٌدم كاإلعجاز ،كلذلك ضرب فيها اٞنثل ،اٜنركؼىذه 
 .ال نعلمها كلكن تبقى ىناؾ معجزة ركحٌية كأسرار ،األقواؿ صحيحة
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: (البقرة)كقد جاءت اٜنركؼ اٞنقطٌعة ُب القرآف الكرًن بدءان من سورة 
 ،ِّزئّٰ ،ِّخلّٰ ،ِّخلّٰٱ ،ِّزيّٰٱ ،ِّخلّٰ ،ِّخلّٰٱ
 ،ِّ ىل مل خل ّٰٱ ،ِّ جي ّٰٱ ،ِّخلّٰٱ ،ِّ ٰر ّٰ ، ِّخلّٰٱ ،ِّخلّٰ
اٟنجاء اليت يبلغ عددىا ُب  حركؼككٌلها موجودة ُب  ،ِّنثّٰٱ ،ِّخلّٰٱ

كعدد اٜنركؼ اليت أتٌب مقطٌعة ُب فوات   ،لغتنا العربٌية ٖنانية كعشرين حرفان 
كىذا ليس أمران  ،ةأم نصف اٜنركؼ األَنديٌ  ،لٌسور أربعة عشر حرفان ا

كىذه اٜنركؼ إذا ٗنعناىا تيعطينا  ،يارىا بشكل دقيقفكيف ًٌب اخت ،عشوائٌيان 
كقد اختًنت ىذه اٜنركؼ من األَنديٌة  ،حكيم له سٌر قاطع( )نصٌ عبارة: 

فلو أخذان اٜنركؼ الٌتسعة األكىل من األَنديٌة لوجدان أنٌو  برتتيب مذىل.
لوجدان  ،كلو أخذان اٜنركؼ العشرة الٌتالية ،حاء( ،اختار منها ابنٌن )ألف

كقد أيخذت اٜنركؼ غًن  ،نٌو أخذ حرفان كترؾ حرفان ُنسب تسلسلهاأ
 ،ض ،ش ،: )زاٞننقوطةكتيركت اٜنركؼ  ،ع( ،ط ،ص ،س ،: )راٞننقوطة

 ،أيخذ: )ؽ ،كُب اجملموعة الثٌالثة أيخذت سبعة أحرؼ كتيرًؾ حرفاف ،غ( ،ظ
أك  ،عشوائٌيان  االختيارفهل كاف  ،ك( ،كتيرؾ: )ؼ ،م( ،ق ،ف ،ـ ،ؿ ،ؾ
أٌكؿ تسعة أحرؼ أيخذ منها  ابلطبع ال.. خذت اٜنركؼ بشكل اعتباطٌي؟أي 

كالعشرة  ،كآخر تسعة أحرؼ أيخذ منها سبعة كتيرؾ ابناف ،ابناف كتيرؾ سبعة
كقد  ،كتيركت اٜنركؼ اٞننٌقطة ،اٞننقطةمنها اٜنركؼ غًن  ُب اٞننتصف أيخذت

 ية:حيفة اآلتبينت نظم ىذه اٜنركؼ ُب اٛندكؿ اٞنرفق ُب الصٌ 
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 عة يف القرآف الكرميالركؼ املقطٌ 

كهي أربعة عشر حرفان من أصل مثانية كعشرين حرفان من حركؼ 
   مفيدة املعىن  مموعة يف مجلة معجزة املبىن  ةالعربيٌ  ةاألجبديٌ 

 قاطع( حكيم له سرٌ  نصٌ )

  ذ د خ ح ج ث ت ب ا سعة األكائلالتٌ 

 غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر طةالعشرة املتوسٌ 

  م ك ق ف ـ ؿ ؾ ؽ ؼ ةسعة األخري لتٌ ا
 

ة كعلأ كليست عشوائيٌ   بة بشكل مبهر أيضان مة كمرتٌ كهي م ظٌ 
 حو اآلٌب:ال ٌ 

 سعة األكائل أخ  اث اف كترؾ سبعةالتٌ 
 امل قوط ا العشرة اليت يف الوسط فقد أخ  غري امل قوط كترؾأمٌ 

 سعة األخرية أخ  سبعة كترؾ اث افكالتٌ 
 ةديٌ أم نِف الركؼ األجب

كال تتعٌلق  ،فهي ليست قضٌية حسابٌية كال رقمٌية كال ىندسٌية
سرار )نٌص حكيم لو سٌر كسٌر من أ ،ىي قضٌية لغة عربٌيةكإ٧ٌنا  ،ابلكمبيوتر
 .ِّ خل ّٰٱ ك٥نن ندخل إىل سورة )البقرة( ّنفتاحها: ،قاطع(
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  :ِّ حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل ّٰٱ -( ِ)اآلية 
 ،يدٌؿ على قربو كعٌلوه ،للعلوٌ  كالٌوـ ،آفاسم إشارة ييشًن إىل القر  ذا:

 كٌل الٌناس.  ،ٞنخاطبة النٌاس الكاؼ:ك  ،فهو قريب منك عايل اٞنصدر
فظ ُب الٌصدكر كييكتب  ؛: كمل يقل القرآفِّ يلّٰ ألٌف القرآف ٪ني
ل برتديد يتعجٌ عندما  :ككاف الٌنٌب  ،فهو كتاب بعد أف كيتب ،ُب الٌسطور

  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكّٰربٌو: يقوؿ لو  اآلايت بعد جربيل

فكاف القرآف يدخل  ،]القيامة[    ِّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم
 حمخم جمّٰ: هللا  ٌٍب قاؿ ،ٌٍب كاف أيمر بكتابتو ُب الٌسطور ،إىل قلبو فيحفظو

كال يوجد إنساف على كجو األرض ٩نرؤ أف يكتب كأف يقوؿ: ال  ،ِّ ممىم
حاؿ يعين قد يكوف اليـو ُب  ،ياركاإلنساف أغ ،ألنٌو إنساف ؛ريب فيما كتبت

 ،مٌيتان  ٍبٌ كيكوف اليـو حيٌان  ،كهبلن   ٍبٌ كيكوف اليـو شاابٌن  ،كغدان ُب حاؿ آخر
ذم ال يتعٌرض لؤلغيار أٌما الٌ  ،فيو ال ريب كتايب  :ليق فبل ،فاإلنساف أغيار

يعين مهما كانت ىناؾ متغًٌنات فبل شٌك  ،ِّٱممىم حمخم جمّٰ:  فإنٌو يقوؿ
لنبدأ بعدىا  ِّ حمخم جمّٰكيصٌ  الوقوؼ عند:  ،ُب كلماتو كال شكٌ  ،فيو

فيكوف  ِّ ممىم حمخم جم ّٰٱأف نكمل بقولنا:  كيص ٌ  ،ِّ حن جن  يم ممىم ّٰٱبقولنا: 
 لآلية معنياف.

أـ ٛنميع  ،ىل القرآف الكرًن ىدل للمٌتقٌنك : ِّ حن جن  يم ممىمّٰ
 إفٌ  :كبناء على القاعدة اليت قلنا فيها ،لاؿللجواب على ىذا السٌ  الٌناس؟

 ،(البقرة)ننتقل إىل آية أخرل من سورة يفٌسر بعضو بعضان الكرًن قرآف ال
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 ين  ىن نن من زن رن مم ام  يلّٰ: كىي قولو 
كىذا يعين أٌف القرآف الكرًن ىدل  ،]ُٖٓالبقرة: من اآلية [  ِّزي ري ٰى

أم ُب كتاب هللا فبل ٬نكن أف نقوؿ ابلرٌ  ،كليس فق  للمٌتقٌن ،للٌناس ٗنيعان 
 ن برت اآلايت عن مواضعها.كال ٬نك ،تبارؾ كتعاىل

بكتاب هللا ظلمان كزكران كعدكاانن ال يعرفوف شيئان ذين ٪نتٌجوف كأكلئك الٌ 
ك٩نب ُب  ،القرآف ىدل للٌناس ٗنيعان كخصوصان للمٌتقٌنف من الٌتفسًن.

 البداية أف نعرؼ ما ىي اٟنداية؟ كمن ىم اٞنٌتقوف؟
 ىناؾ ىداية داللة كىداية معونة. 

مثل  ،فهي داللة الٌناس على طريق الوصوؿ اللة:هداية الدٌ أٌما 
 كي يهتدم هبا اٞنسافركف.  الطرؽاإلشارات اليت توضع على 

فإذا مل تكن ىناؾ غاية فما معىن  ،كىداية الٌداللة تدٌؿ على الغاية
ذم يقود إىل سعادة الٌدارين الغاية ىي الٌصراط اٞنستقيم الٌ  اٟنداية أك الغاية؟

 ٪نٌدد الغاية ًمن خىٍلق اإلنساف ىو مىن خىلىق اإلنساف. ذمكالٌ  ،كإىل اٛنٌنة
 العوف على الٌسًن بعد اختيار الطٌريق. فهي هداية املعونة:أٌما 

 ،فيو بٌينات للذين اختاركا الطٌريق كاختاركا ىداية الٌداللةالكرًن كالقرآف 
 فمن أخذ ىداية الٌداللة أتتيو ىداية اٞنعونة.

 اك يقّٰيو الٌصبلة كالٌسبلـ قائبلن: نبٌيو عل كقد خاطب هللا 
كُب آية  ،]ٔٓالقصص: من اآلية [    ِّام يل ىل مل  يك ىك مك لك

أم  ،]ِٓالٌشورل: من اآلية [   ِّٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىيّٰأخرل يقوؿ لو: 
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إٌنك اي ١نٌمد هتدم إىل الٌصراط اٞنستقيم لكٌنك ال تستطيع أف تيدخل اٟنداية 
ه ىداية اٞنعونة اليت أتٌب كىذ ،بل هللا كحده من يستطيع ذلك ،إىل القلوب
 مك لكّٰفهو من يهدم ىداية الٌداللة:  :أٌما رسوؿ هللا  ،من هللا 

 خم حم ٱجم يل ىل مل خل حم جم  هل مل خل حل جل
  ِّمهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 ،أم أنٌنا ال ٥نمل الٌسوط على الٌناس لنجربىم على دخوؿ الٌدين  ،]الغاشية[
كإ٧ٌنا  ، كمن عذاب الٌنارالٌناس من عذاب القرب لنخيف يوؼالسٌ كال ٥نمل 

 ِّجن  يمّٰ: فقولو  ،ابٟنداية كالٌداللة اليت أشار إليها القرآف الكرًن
 عين ىداية اٞنعونة.ي

 ،فمن ىم اٞنٌتقوف؟ كقد ذيكرت كلمة الٌتقول ُب القرآف الكرًن كثًنان 
 لك خك حكّٰ: كما قاؿ   ،كىي أف ْنعل بينك كبٌن الٌشيء حاجزان 

  ،]ِٖٕالبقرة: من اآلية [   ِّخئ حئّٰ:  وؿكيق  ،]آؿ عمراف[   ِّجلحل مك
كذلك  ،كقاية هاْنعل بينك كبين تقول الٌنار أف ىو أف  كالفرؽ بٌن اآليتٌن 
أف ْنعل بينك كبٌن صفات اٛنربكت تقول هللا فأٌما ك  ،أبف تلتـز أبكامر هللا
 ،ْنعل بينك كبينها حاجزان ابلغفورأف القٌهار..  ،اٛنبٌار ،هلل مثل: اٞننتقم

 التٌػٌواب.. أم ابٞنغفرة كالٌر٘نة كالٌتوبة.. ،ٌرحيمال
قاؿ: )الٌتقول ف ،الٌتقولعن  -كرـٌ هللا كجهو-كقد سئل اإلماـ علٌي 

كاالستعداد ليـو  ،كالٌرضا ابلقليل ،كالعمل ابلٌتنزيل ،ىي اٝنوؼ من اٛنليل
 كقد استند ُب تعريفو إىل القرآف الكرًن. ،أم: للٌدار اآلخرة ،الٌرحيل(
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  :ِّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ّٰٱ -( ّآلية )ا
كالغيب ىو ما ال تدركو  ،كأٌكؿ صفة للمٌتقٌن ىي اإل٬ناف ابلغيب

كالغيب  ،كاٜنواٌس ىي: )البصر كالٌسمع كالٌشم كالٌلمس كالٌذكؽ( ،حواٌسك
كليس كٌل ما  ،ككجود الٌشيء ٫نتلف عن إدراؾ الٌشيء ،ىو ما غاب عنك

ككاف  ،ٛنرابيم مثبلن ال تدركها اٜنواسٌ فا ،ال تدركو حواٌسك غًن موجود
اإلنساف ُب كقت نزكؿ القرآف ٬نرض كترتفع حرارتو كييعاِب دكف معرفة 

مثل جربومة اٞنبلراي أك التٌيفوئيد.. لكٌنها كانت  ،كال سبب اٞنرض ،اٛنرابيم
 فعدـ معرفتها ال ينفي كجودىا. ،موجودة

 ب له ثوثة أنواع:كالغي ،كأٌكؿ عناصر اإل٬ناف ىي اإل٬ناف ابلغيب
مثل  ،كىذا ليس غيبان  ،غاب عنك كلو مقٌدمات للوصوؿ إليوما  -ُ

 األرصاد اٛنويٌة اليت ٔنربان عن حالة اٛنٌو.
 كىذا ال ييسٌمى غيبان. ،ما غاب عنك كعيرؼ لآلخرين -ِ
 .، كمل ييعرىؼ لآلخرينذم ليس لو مقٌدماتالغيب اٞنطلق الٌ  -ّ

كجود ماذا ال ينكر لف ،ألنٌو ال يراىم ؛بلن من ينكر كجود اٛنٌن مث كىناؾ
ما  ُب مكافو  موجودو  أبمرو  تٍ مى لً كإف عى  ،الغيب لم؟ كاٛنٌن ال تعإذف اٛنرابيم

 هن منّٰ: كقد قاؿ  ،كليس معىن ذلك علمها ابلغيب ،على األرض

سبأ: من اآلية [   ِّهبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه

بدليل قولو تبارؾ  ،تعلم الغيبكاٞنبلئكة ال  ،فاٛنٌن ال يعلموف الغيب ،]ُْ
 ،]البقرة[   ِّيف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رتّٰكتعاىل: 
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أف يطلع ملكان أك نبيٌان على  إاٌل إذا أراد هللا  ،كاألنبياء ال تعلم الغيب
 جكّٰ غيب كما أطلع الٌنٌب عليو الٌصبلة كالٌسبلـ على كثًن من األمور

 اٛنٌن: اآلية[ ِّخم حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك حك

كأٌكؿ صفة للمٌتقٌن ىي  ،فاإل٬ناف ابلغيب ىو قٌمة اإل٬ناف ،]ِٕكمن اآلية  ،ِٔ
 اإل٬ناف ابلغيب. 

كاإل٬ناف ابلغيب  ،ابإل٬ناف ابلغيبكالٌصبلة تتعٌلق  :ِّجه ينّٰ
كحٌّت  ،:ك٥نن مل نشاىد رسوؿ هللا  ،يعين اإل٬ناف ابهلل كاٞنبلئكة كالٌرسل

 ؛مرسل إاٌل من خبلؿ إ٬نانو ابلغيب من شاىده ُب زمن الٌتنزيل مل يعلم أنٌو
 .كىو يتنٌزؿ عليو ألنٌو ال يرل جربيل 

 كىي أىٌم أركاف اإل٬ناف ابهلل. ،الٌصبلة استدامة الوالء هلل ُب ك 
كالٌرزؽ ىو كٌل  ،كاإلنفاؽ من صفات اٞنٌتقٌن : ِّيه ىه مهّٰ

ابلغيب يريد مٌنا أف نفهم: أبف ما يتعٌلق ابإل٬ناف  ككأٌف هللا  ،ما ينتفع بو
ألهٌنا صلة مع هللا  ؛كإقامة الٌصبلة فيها صبلح الفرد ،ىو صبلح العقيدة

  .أٌما اإلنفاؽ من الٌرزؽ ففيو صبلح اجملتمع ،فهي تنهى عن الفحشاء كاٞننكر
فاإل٬ناف ابلغيب  ِّيه ىه مه  جه ين ىن من خنّٰ

ُب ألٌف  ؛كالٌصبلة تشمل كٌل أركاف اإلسبلـ ،يشمل كٌل عناصر اإل٬ناف
كفيها  ،ابلٌرسالة كالٌنبٌوة :لسٌيدان ١نٌمد  كشهادةن  هلل  ان وحيدالٌصبلة ت

ألنٌنا نتوٌجو  ؛كفيها حجٌ  ،صـو ابمتناعنا عن الطٌعاـ كالٌشراب خبلؿ الٌصبلة
 ،ألنٌنا نقتطع جزءان من كقتنا ألداء الٌصبلة ؛كفيها زكاة ،إىل الكعبة ُب صبلتنا
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حٌن يدعوان اٞنلٌذف ألداء الٌصبلة ك  ،كالعمل ٖنرتو الٌرزؽ ،كالوقت ٖنرتو العمل
كنيقيم  ،نيا كما فيهامن الدٌ ألٌف هللا أكرب  ؛أنٌب هللا أكرب بقولو: هللا أكرب..

 فإقامة الٌصبلة فيها كٌل أركاف اإلسبلـ. ،الٌصبلة ٙنس مرٌات ُب اليـو
 ،كإقامة الٌصبلة ٟنا شركط من طهارة كسرتو للعورة كتوٌجوو إىل الكعبة

ٱ: جٌل كعبل فلم يقل: )يلٌدكف الٌصبلة( بل قاؿ ،أداء أٌم شيء كاألداء يكوف
 ،كقد جاء اإلسبلـ إلسعاد الٌناس كىو دعوة اٝنًن للغًن .ِّجه ينّٰ

فاإلنفاؽ يكوف ابٞناؿ كالعلم..  ِّيه ىه مهّٰ:  فعندما قاؿ
 ملّٰفالقرآف الكرًن يقوؿ:  ،على الغًنكبكٌل منفعة ٬نكن أف نعود هبا 

 ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل

إىل فعل اٝنًن كليس إىل الكرًن فالٌدعوة ُب القرآف  ،]اٜنجٌ [ ِّٰىريزي
 ،كال إلغائهم ،كال ضرهبم ،كال شتمهم ،كال إىانتهم ،كال قتلهم ،إيذاء الغًن

 مهّٰ: كىذا من معاين قولو  ،كال إقصائهم.. بل ىو فعل اٝنًن للغًن
 . ِّيه ىه
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حيّٰ - (ْ)اآلية       

ُِِّّّ:  
ك٥نن نلمن هبذه  ،لٌرسالة اٝنإنة تشمل كٌل الٌرساالت الٌسماكيٌةألٌف ا

الٌرسالة كبكٌل الٌرساالت الٌسماكيٌة فبل نرفض إخوتنا اٞنسيحٌيٌن كقد قاؿ 
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰٱتعاىل: 

 ،]ُّالٌشورل: من اآلية [ ِّاك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث
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ألٌف الٌدين  ؛كالٌدين برمء منها ،فكٌل دعوة فيها تفريق ابسم الٌدين ابطلة
موسى ك  إبراىيم ذم أرسلكىو الٌ  ،كاحد٩نمع كال يفٌرؽ ألٌف هللا جٌل كعبل 

 .:ذم ختم بسٌيد األنبياء ١نٌمد كىو الٌ  ،كعيسى 
 ،وجود اآلخرةب مرتب فمناط الٌتكليف ُب الٌدنيا  ُِّّ َّ ٍّّٰ

عليا. كلو مل يكن ة حياكتلك  ،فهذه حياة دنيا ،ابقيةفالٌدنيا زائلة كاآلخرة 
 ىناؾ حساب النتشر الظٌلم كالفساد.

كحٌن يكوف ىناؾ يقٌن بوجود  ،امل جزاء ظلموكُب اآلخرة يلقى الظٌ 
اآلخرة كاٜنساب كالٌثواب كالعقاب يكثر فعل اٝنًن. كقد يقوؿ قائل: إٌف 

 :! كاٛنوابكمع ذلك ىم يفعلوف اٝنًن ،اجملتمعات الغربٌية ال تلمن ابآلخرة
كنضرب مثبلن لذلك: ٥نن  ،من أجل سعادهتم فيها الٌدنياُب ًن اٝنلوف م يفعى

ك٥نن ننظر إىل ما يفعلوف من  ،نعلم أٌف أٌكؿ خًن ٩نب أف يكوف للوالدين
كلكن ما كضع الوالدين ُب اجملتمعات  ،رعاية اجتماعٌية كرعاية لؤليتاـ

أٌف ىذه العبلقة الغربٌية؟ كما عبلقة األبناء مع اآلابء كاألٌمهات؟! ٥نن نعرؼ 
االنتحار ُب  يـو عن نسمع ُب كلٌ ك٥نن  ،ليست كما يريد هللا 

فالٌسعادة تكوف  ،٣نٌا يدٌؿ على عدـ كجود سعادة حقيقٌية ،٠نتمعاهتم
 .كجزاءن  كبواابن  كعقاابن  كأبٌف ىناؾ حساابن  ،ذم يلمن ابآلخرةلئلنساف الٌ 
  :ِّ  مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ّٰٱ -( ٓ)اآلية 

كّنا  : كيلمنوف ّنا أينزؿ على سٌيدان ١نٌمد ،ييقيموف الٌصبلة ذينالٌ 
ال يرتكبوف ك  ،كيلمنوف بكٌل الٌدايانت ،آلخرةكيلمنوف اب ،أينزؿ من قبلو
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وف كال ينٌموف كال يعٌقوف يسرقوف كال يرتشوف كال يزنوف كال يكذبكال  ،اٛنرائم
كرسوؿ هللا  ،بو ذم يدينوفالٌ  كىذا ىو الٌدين ،ىم اٞنٌتقوفأكلئك  ،كالديهم

 .(ُ)«إٌنا بيعثتي ألمتٌم مكاـر األخوؽ»يقوؿ:  عليو الٌصبلة كالٌسبلـ
 ،كالكلمة من الفبلحة ،كىم الفائزكف ،: من الفبلحِّزبّٰ

 نبّٰ: كقد قاؿ  ،دىاتعهٌ رع من األرض بعد بذرىا ك الزٌ فالفبٌلح ٪نصد 
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 تلقىفاٜنٌبة عندما  ،]ُِٔاآلية البقرة: من [ ِّ مكىك لك  اك يق يفىق ىف

 كهللا  ،كمن ىنا أتٌب قضٌية الفبلح ،سبع مئة حٌبة تعطيُب األرض 
ٱييضاعف العطاء ٞنن يشاء.

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (ٔ)اآلية        

      :ِّجنحن
 غويوحي ّنا سو  كليس ُب الكلمة ما  ،الٌسرت ىوالكفر ُب الٌلغة العربٌية 

كليس ىناؾ ارتباط بٌن كلمة  ،تل كإرىاب كذب  للبشربعضهم من جرائم ق
 مل خلّٰ: كقد قاؿ  ،فالكفر عملٌية عقلٌية فق  )كفر( كبٌن القتل.
 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 َِّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه

كأٌما  ،فهذه ىي الكلمة كال تلمن ّنا أؤمن. ،فأنت تسرت ما أعتقد ،]الكافركف[
                                                           

اٜنػديث رقػم  ،بياف مكػاـر األخػبلؽ كمعاليهػاابب كتاب الٌشهادات،  سنن البيهقٌي الكربل:( ُ)
(َُِٕٓ). 
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كييسٌموف أنفسهم  ،كف الٌناس ك٬نارسوف القتل كاإلجراـ كاإلرىابذين يكٌفر الٌ 
 كال عبلقة ٟنم بو. ،ُب شيء ابإلسبلمٌيٌن فهم ليسوا من اإلسبلـ

صفات اٞنلمنٌن  ذكرت (البقرة)سورة ك٣نا ْندر اإلشارة إليو أف فوات  
كببلث عشرة آية متتالية تتعٌلق  ،فق  عن الكافرينآيتاف ك  ،ُب ببلث آايت

اآلايت اليت ٓنٌدبت عن اٞننافقٌن ييعطينا مدل خطورة  فعدد ،نافقٌنابٞن
فالٌنفاؽ  ،كعلى أتباع ىذا الٌدين ،كعلى الٌدين ،كأتبًنه على اجملتمع ،الٌنفاؽ

كىو أخطر من العداكة الظٌاىرة  ،كداء ييصيب اجملتمعات ،مرض خطًن
الٌتكفًن كىناؾ من استغٌل مصطل  الكفر ك  ،فهو عداكة مبطٌنة ،الواضحة

دين  إفٌ  :ر ألعداء اإلسبلـ من صهاينة كغًنىم قوٟنمليربٌ بشكل خطًن 
 ال لذلك ٩نب علينا أف نكوف كاعٌن حٌّت  ،كالقتل كفًناإلسبلـ ىو دين التٌ 

كاٝنطر  باب.اشئة كالشٌ يلتبس األمر كييشكل على األجياؿ القادمة من النٌ 
ذين ال الٌ  كالٌدين لعلمكإ٧ٌنا من أدعياء ا ،تغيًن مفهـو اٞنصطل  ُبليس 
 .مبهمان  يرتكوف األمرف ،تفسًن اآلايت اٞنتعٌلقة ابلكفريعرفوف 

 ،كصبلح الفرد ،صبلح العقيدة ما فيوصفات اٞنلمنٌن  ُب كإفٌ 
فاإل٬ناف ابلغيب  أم اآلخر.كاحرتاـ للرٌ  ،كفيها قبوؿ لآلخر ،كصبلح اجملتمع
إ٬ناف  كاإل٬ناف ابهلل  ألٌف العقيدة مرتبطة ابلغيب. ؛عقيدةفيو صبلح لل

كصبلح العقيدة يلٌدم إىل  ،ككذلك اإل٬ناف ابليـو اآلخر كابٞنبلئكة ،غيبٌ 
 ،ألهٌنا تنهى عن الفحشاء كاٞننكر ؛كُب الٌصبلة صبلح الفرد ،إقامة الٌصبلة

أٌما اإلنفاؽ من  ،خالقوصلة اٞنخلوؽ مع  ،وربٌ كالٌصبلة ىي صلة الفرد مع 
  .كإىل الٌتكافل بٌن أفراد اجملتمع ،ح اجملتمعالٌرزؽ فهو يلٌدم إىل صبل
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كابلٌرساالت  :يلمنوف برسالة سٌيدان ١نٌمد  كمن صفات اٞنٌتقٌن أهٌنم
 كيدلٌنا على كيفٌية العبلقة مع اٞنسيحٌيٌن. ،كىذا يعين القبوؿ ابآلخر ،الٌسابقة

 أٌما الكفر ففيو مشكلتاف: 
كالكفر ُب الٌلغة  ،ابلكفرأم اهٌتاـ اآلخرين  ،مشكلة الٌتكفًن :ىلاألك 
كال يسرت اإلنساف ما  ، الٌسرت.. سرت ماذا؟.. سرت كجود هللا العربٌية معناه
كىذا يعين أٌف اإل٬ناف سابقه للكفر.  ،فهم يسرتكف كجود هللا ،ليس موجودان 

 كلوال اإل٬ناف ٞنا كاف ىناؾ كفر. ،كجاء الٌسرت ،أم أنٌو كاف ىناؾ إ٬ناف
، كبعد  إىل األرض كىو ملمن ابهلل ـ سٌيدان آد أيىب كقد 

كاستخداـ كلمة  كبعد قتل قابيل ٟنابيل.. ظهر الكفر. مٌدة من الٌزماف،
 :كقد جاء ُب القرآف الكرًن قولو  ،)كفر( ّنعىن )الٌسرت( ال يعين القتل

 ،كالكٌفار ىم الزرٌاع ،]َِاٜنديد: من اآلية [  ِّرب يئ ىئ نئ مئّٰ
فاستخدـ القرآف كلمة كٌفار عن  ،لبذرة ُب األرضألنٌو يسرت ا ؛فالزٌارع كافر

 . ككلمة كفر ىنا تعين سرت كجود هللا الزرٌاع.
كقولنا دين يعين عقيدة  ،كليس ٠نٌرد بقافة ،ىو أٌف ىذا دين :ةالثٌاني
فهناؾ من يريد  ،من كجود طرفٌن للٌدينفبل بٌد  ،كعبادة كأخبلؽكتشريع 
فهناؾ  ،الكفر ال يستخدـ فق  للٌدينك  ،كىناؾ من يريد الكفر ،اإل٬ناف بو

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىّٰيقوؿ:  كهللا  ،من يكفر ابلٌنعم

فالكفر ىنا ىو  ،]إبراىيم[ ِّىئيئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ
 جحود الٌنعمة.
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كالعقوبة  ،كىذا يدٌؿ على أٌف الكفر قضية عىقىديٌة كليست سلوكٌية
 حم جمّٰبدليل أٌف القرآف الكرًن قاؿ:  ،تكوف على الٌسلوؾ ال على اٞنعتقد

 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّّٰكقاؿ:  ،]ِٔٓالبقرة: من اآلية [ ِّمم خم

 ،أم ال تيعاقب أحدان على العقيدة ،]ِٗالكهف: من اآلية [ ِّمب زب  رب
ترؾ لئلنساف  ألٌف هللا  ؛كال تيعاقب على االختيار ،كال تيعاقب على الٌدين

 مل خل حل جل مك لكّٰ: : حريٌة االختيار كقاؿ لرسولو

 ىميم مم خم جمحم يل ىل مل خل حم جم  هل

فالٌدين عقيدة  ،]الغاشية[ ِّمهىه جه ين خنمنىن حن جن
 كليس إكراىان كإجباران. ،كتفكًن كليس قتبلن كتقتيبلن 

 ،كليس ألهٌنم مشركوف م كانوا معتدينكقد قاتل اٞنسلموف اٞنشركٌن ألهنٌ 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئّٰ: كالٌدليل على ذلك ُب قولو 

 ِّىقيق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت
اٝنًن بدليل قولو  عناصر من أعلىىو بل  ،رب من اٝنًنكالرٌب أك ،]اٞنمتحنة[

 ىم مم خم حم جم يل ىل ملّٰتعاىل: تبارؾ ك 

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
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 كالقس  ىو العدؿ. ،كٌل ىذا  فالرٌب يشمل ،]البقرة[ ِّزثمث
ٌتوبة: ال[  ِّحط مض خض حض جض مصّٰيقوؿ:  كهللا 

تبارؾ قاؿ  ،فالقتاؿ ال يكوف إاٌل للمعتدين فق  ،كمل يقل: )فاقتلو( ،]ٔمن اآلية 
  ِّحض جض  مص خص حص مسّٰتعاىل: ك 
 جس مخ  جخ مح جح مجّٰ:  كيقوؿ ،]ّٔالٌتوبة: من اآلية [

أم ال ٪نٌق  ،]َٗالٌنساء: من اآلية [ ِّجضحض مص خص حص مس خس حس
 لكم قتاؿ أحدو ألنٌو مشرؾ أك كافر.

ُب زماف ما برأم  فإذا أتى أشخاص ،رآف الكرًنكىذه ىي نصوص الق
ككٌل من  ،كقتلوا كٌل من ىو مشرؾ ،الٌتكفًن إىل تقتيل حٌولواك  ،ما بتفكًن ما
كقد أمران ديننا أبف  ،ىذا من الٌدينليس ف ،أك أنذكا منو موقفان  ،ىو كافر

هاد كاٛنهاد أيٌب من ابب رٌد العدكاف كليس اٛن ،نقاتل اٞنعتدين كنرٌد العدكاف
كدليلنا على ذلك ابإلضافة إىل  ،من أجل نشر الٌدعوة ابإلجبار كاإلكراه

. ك٥نن نفٌسر القرآف ابلقرآف كبسًنة :آايت القرآف الكرًن سًنة رسوؿ هللا 
  كسٌنتو. :رسوؿ هللا 

اذهبوا فأنتم »إىل مٌكة فآنان قاؿ ٟنم:  :كحٌن دخل رسوؿ هللا 
 مر جيوشو أبف يقتلوا أحدان.كمل أي ،كمل يقاتلهم ،(ُ)«الطٌلقاء

 ،أك كصية الوداع ،كُب خطبة عرفات األخًنة اليت ٚنٌيت ِنطبة الوداع
كفيها قاؿ  ،كالوصية تكوف دائمان أصدؽ كآخر كبلـ يصدر عن اإلنساف

                                                           

 .ِّص  ،ْج ،انظر: سًنة ابن ىشاـ( ُ)
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يضرب بعضكم رقاب   بعدم كٌفاران  و ترهعواف»: عليو الٌصبلة كالٌسبلـ
فاٞنسلم ال  ،سلمان كليس ملمنان ذم يضرب الرٌقاب ليس مالٌ فإذف  ،(ُ)«بعض

كاٜنٌق ىو رٌد  ،كال ٪نٌق لو أف يقتل إاٌل ابٜنقٌ  ،٪نٌق لو أف يضرب الٌرقاب
كعندما قامت جيوش الفت  اإلسبلمٌي بفت  العراؽ  االعتداء كرٌد العدكاف.

 ،كالٌشاـ كمصر كاٞنغرب العريٌب مل يرفعوا الٌسيف إلجبار الٌناس على اإلسبلـ
 اس على دايانهتم.بل تركوا النٌ 
 جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ ييّٰيقوؿ:  كهللا 
مناطها  ،ألٌف الٌدين عقيدة ؛]ُٔالٌنحل: من اآلية [ ِّجت هب مب خب

 مس خسّٰ: قاؿ  ،كليس اإلجبار كاإلكراه كالٌتقتيل ،العقل كالٌتفكًن
   ِّمعجغ جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص

ًٌن بعضهم كقد غ ،ككٌل ىذه الٌدالئل منافية لنهج القتل كالٌتكفًن ،]الٌنحل[
 مصطلحات الٌدين كعلينا أف نشرح كنوٌض  ىذه اٞنصطلحات..

كىناؾ أحزاب ال إسبلمٌية كىي تسٌمي نفسها إسبلمٌية تقسم اجملتمع 
فقٌسموا اجملتمع إىل أقساـ كىذا مل  ،ك٠نتمع جاىلٌي كافر ،إىل: ٠نتمع ملمن
ٌحد دان ك ذم ىاجر إىل اٞندينة ككضع دستوران جديالٌ  :يكن ُب زمن الٌنٌب 

كٌحدىم ٜنماية الوطن كمل  ،مشركٌنفيو الٌناس من مسلمٌن كأىل كتابو ك 
أحدان إاٌل للمسلم أف ييقاتل  ٩نوزكال  ،فنحن ال نيقاتل إاٌل اٞنعتدم ،٬نزٌقهم
رٌد العدكاف عن نفسو أك عن عرضو أك عن كطنو فق . كلذلك ٩نب عندما ي

                                                           

 .(ُْٓٔ) رقمكتاب اٜنٌج، ابب اٝنطبة أاٌيـ ًمىن، اٜنديث   ( صحي  البخارٌم:ُ)
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أحدىم كيقوؿ: ىلالء  كقد أيٌب أف يكوف الٌتكفًن ُب الٌدين كاضحان.
كليست العٌلة ُب   ،ألهٌنم غًٌنكا معىن الٌتكفًن إىل الٌتقتيل كاإلجراـ ؛تكفًنيٌوف

كإ٧ٌنا العٌلة ُب مىن يستخدـ الكلمة ُب غًن ما أراده هللا  ،كلمة الكفر كالٌتكفًن
كىي قضٌية عظيمة كمطلوبة لكٌل  ،كىناؾ من يرفع شعار اٜنريٌة كرسولو.
 يبقىاٜنريٌة إذا حٌولتها إىل فوضى كاعتداء على اآلخرين  كلكن ىل ،الٌناس

أقتل فهل .. (أان حرٌ )كىناؾ من اعتدل على اآلخرين كقاؿ:  اٚنها حريٌة؟
 ،فاٞنشكلة ىنا ليست ُب كلمة حريٌة !!حريٌة : ىذهكأزين.. كأقوؿ سرؽكأ

كىذا  ،كإ٧ٌنا اٞنشكلة ُب مىن غًٌن مصطل  اٜنريٌة كحٌوٟنا إىل فوضى كاستباحة
 ، أم يسرت معىن اإل٬ناف ابهلل ،مشابو ٞنن غًٌن كلمة كافر اليت تعين ساتر

كأنخذ مواقف  ،كالٌتقتيل كال تعين أف نلبس ىذه الكلمة معىن اٛنرائم كالقتل
 ىي مي خيّٰيقوؿ:  كهللا  ،بسبب كفرىم بديننا من الٌناس تربٌر قتلهم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ّنعىن  ،ال إجراـ كال تكفًن ،ؿ كال قتلال قتا :إذف ،]يونس[ ِّمئنئ
 الٌتقتيل من قبل الٌتكفًنٌيٌن كاإلرىابٌيٌن.

عن الكفر كعن الٌتكفًن ٩نب أف نفٌرؽ بٌن  كعندما يتحٌدث هللا 
فأنت عندما تطلق على  تعاىل أك اإلنساف.تبارؾ ك أف يكوف القائل ىو هللا 

ماؿ اإلسبلـ كىو غًن إنساف أنٌو كافر فما أدراؾ؟! رٌّنا قاـ بعمل من أع
عن الكافرين  كحٌن يتحٌدث هللا  كرٌّنا يلمن قبل موتو بلحظات.. ،مسلم

كحٌن يقوؿ  ،ّنقاييسو كليس ّنقاييسك ،فإنٌو يتحٌدث بعلمو كليس بعلمك
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 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ: تبارؾ كتعاىل

يتحٌدث بعلمو كأنت ال تستطيع أف ٓني  بعلمو  فإنٌو   ِّجنحن
ابلٌدعوة كاإلنذار فإنٌو يقوؿ لو:  : يكٌلف سٌيدان ١نٌمدان كحٌن ،ابٜنوادث

 ألٌنين أعلم أهٌنم لن يلمنوا. ؛]ٖفاطر: من اآلية [  ٱِّري ٰى ين ىن ننّٰ
  ِّىفيف يث ىث نث مثّٰكمثل ىذا ٤نده ُب سورة )اٞنسد(: 

 يل ىل ملّٰعنو أنٌو:  .. كقد قاؿ هللا :كالكبلـ عن عٌم الٌنٌب 
 ٟنب أسلم بعد نزكؿ ىذه اآلايت؟؟ فماذا لو كاف أبو ،]اٞنسد [  ِّاممم

أٌف أاب ٟنبو لن يقوؿ شهادة الٌتوحيد مع أنٌو كاف  سىبقى  القدًنلكٌن علم هللا 
٪ناسبك على عملك كليس على  كهللا  حرٌان ُب أف يقوٟنا أك ال يقوٟنا.

 من خن حن جن ممّٰفأنت مسلكؿ عن عملك:  ،علمو الكاشف
كقد  .]الٌنجم[  ِّهئمب مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جههن

اسبين  يقوؿ اإلنساف: أان مكتوب علٌي أف أكوف فاسقان أك كافران.. فلماذا ٪ني
كاٝنالق  ،ألنٌو ال ٬نكن أف نقارف الٌرب ابلعبد ؛ىذا سلاؿ خاطئ هللا؟

ذم ككاف ٬نكن أف يكوف ىذا الكبلـ صحيحان لو أٌف الٌ  ،ابٞنخلوؽ
لو صفات  فاهلل  تعاىل هللا عن ذلك علٌوان كبًنان. ،سيحاسبك ىو نظًنؾ

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جيّٰالكماؿ اليت ال تدركها: 

لكن  ،ييدرؾ بعلمو مستقبل األشياء كهللا ،]األنعاـ[ ٌٍِّّّ ٰى
ًسر فيو ألجزيك  ،كقد قاؿ لو ربٌو: ىذا طريق اٝنًن ،اإلنساف ال ييدرؾ الغيب

 جهٌنم.انر ًسرت فيو تذىب إىل  فإ ،كىذا طريق الشرٌ  ،اٛنٌنة



 
 

116 

كال نعرؼ أنٌو  ،ات الكماؿ عند هللا كال ندرؾ صف ،ك٥نن ٢نلوقات
اسىب على عملك ،مسبقان  لميع اسىب على علم هللا  ،فأنت تعمل كٓني كال ٓني

 ألهٌنا من صفات الكماؿ اليت ال ييدركها اإلنساف. ؛الكاشف لؤلشياء
عن صفات معٌينة ُب الكافرين ال يقوؿ  كعندما يتحٌدث اٞنوىل 

  ِّحلخل جل مك لكّٰبل يقوؿ:  ،: )ال تينًذر اي ١نٌمد(:للٌنٌب 

كمطلوب  ،كمطلوب منك أف تينذر ،مطلوب منك أف تذٌكر أنت ،]الغاشية[
 مصًنىم.ىو ما ك ذين كفركا لالء الٌ هبلكن أان أعلم  ،منك أف تبٌشر

سًن القرآف كتف كىذا يتعٌلق ابلٌتعميم كالٌتخصيص ُب القرآف الكرًن.
ـٌ كخطًنالكرًن   أىلو.ل للٌتفسًن إاٌل ال ٩نوز أف يتصدٌ ك  ،شيء دقيق كىا

 مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ: كحٌن يقوؿ 

ذين  كليس على كٌل الٌ  ،قد ييعٌمم على فئة معٌينة ، ِّجنحن يم  ىم
فهو ٫نٌص ُب ىذه اآلية فئة  ،ذين كانوا كافرين آمنواألٌف كثًنان من الٌ  ؛كفركا

كليس ابلٌرؤية اليت  ،كليس بعلمك كال بعلمهم ،معٌينة يعلمها بعلمو الكاشف
 ،فانسبوا القوؿ إىل القائل ،فالقائل ىو هللا ،راىا أنت ُب حياتك الٌدنيات

 كانسبوا الفعل إىل الفاعل.
 جي  يه مهىه جه ين ىن من خنّٰ -( ٕ)اآلية        

 :ِّييٰذ ىي مي حيخي
 اٝنتم: يعين إغبلؽ منافذ القلب كاإلدراؾ.

 خص حصّٰيقوؿ:  كهللا  ،ككسائل اإلدراؾ ىي اٜنواسٌ 
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 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص

د( كالٌسمع كالبصر كالقلب )الفلا ،]الٌنحل[   ِّحفخف جف مغ
تسمع  ،تسمع الٌدعوة إىل هللا ، تسمع هبا كترل آايت هللا ،أدكات إدراؾ

فهذه ىي األدكات اليت ييدرؾ هبا  ،:كأحاديث رسوؿ هللا الكرًن القرآف 
 اإل٬ناف. إىلمن خبلٟنا  كييتوصل ،اإلنساف

أٌف القلب اٛنواب:  القلب يعقل؟ ىل ؟القلب كليس العقل :كٞناذا قلنا
فيصب   ،كيعقد عليو ،يتلٌقى كل ما يعقده العقل كيستقٌر كثابت ُب العقل

كبعد أف  ،ر فيما يرد إليو عن طريق اٜنواسٌ يتفكٌ فالعقل  عقيدة ُب القلب.
 تستقٌر ُب القلب لتصب  عقيدة. ،يستنتج كيلمن كيتوٌصل إىل اٜنقائق

 حك جك مق  حقّٰ: يقوؿ لذلك  ،فالعقل مقٌدمة القلب
٬نٌر على  فكٌل أمرو  ،]ْٔاٜنٌج: من اآلية [   ِّخلمل حل جل مك لك خك

الكاشف  القدًن بعلمو كعىًلمى هللا  ،ذين سرتكا اإل٬نافكىلالء الٌ  العقل أٌكالن.
 ،كبٌٌن ٟنم اٟنداية من الضبلؿ ،ٟنم الطريق أابف هللا ىلالء  ،أهٌنم لن يلمنوا

كجعل على أبصارىم  ،على قلوهبم كعلى ٚنعهم فختم هللا ،فاختاركا الٌضبلؿ
 غشاكة.

 خكّٰ: مع على البصر ُب مثل قولوـ السٌ غالبان ما يقدٌ كالقرآف الكرًن 
 ،]ّٔاإلسراء: من اآلية [   ِّجمحم هل مل خل حل جل مك لك

فالٌسمع يكوف  ،كابألبصار ٠نموعة ،ابلٌسمع مفردان  كغالبان ما أيٌب ابآلايت
ألٌف الٌسمع ىو انضغاطات اٟنواء  ؛فكال ٩نتمع مصدرا ،من مصدر كاحد
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لذلك أيٌب ابلٌسمع مفردان كابلبصر  ،أٌما البصر فصوره متعٌددة ،الواحدة
  :تقدًن الٌسمع على البصر كمردٌ  متعٌددان.
 .كالبصر ال ييغين عن الٌسمع ،أٌف الٌسمع قد يغين عن البصر -ُ
 ى الٌسمع.لكٌنو يبقى قادران عل ،ة البصرـو حاسٌ ف عند النٌ تتوقٌ  -ِ
بينما  ،أٌف اإلنساف حٌن يولد تعمل لديو حاٌسة الٌسمع أٌكالن ك  -ّ

 ٓنتاج حاٌسة البصر إىل أربعٌن يومان كي تكتمل.
 ،على قلوهبم كعلى ٚنعهم ِّ خنّٰكقد استخدـ القرآف الكرًن كلمة 

ألٌف اٝنتم  ؛دٌقة القرآف الكرًن ا ًمنكىذ ،ِّحيّٰ :أٌما على األبصار فقاؿ
 ،ُب الكوف آايت هللا خوؿ اإل٬ناف. أٌما البصر فهو يرل كلٌ ضرب ٬ننع من د

 رلكقد تي  ،رل األمور على حقيقتهافإذا كانت ىناؾ غشاكة على البصر ال تي 
 ،الٌشمس ُب شركقها كغركهبا ،ُب الكوف رل صور كجود هللا تي  ،ضبابٌيةن 
كة حٌن تكوف ىناؾ غشالكن ك  ،اٛناذبٌية ،األرض ،الٌسماء ،الٌنجـو ،القمر
يكوف ىو من اختار  ،من كانت ىذه حالوألٌف  ؛ل إىل اٝنالقتوصٌ ال يي 

  حص مس خس حس جس مخّٰ: كما قاؿ   ،الٌضبلؿ
فختم هللا ىديناىم لكٌنهم ىم استحٌبوا الٌضبلؿ   ،]ُٕفٌصلت: من اآلية [  ِّخص

 كٟنم عذاب عظيم. على قلوهبم كعلى ٚنعهم كعلى أبصارىم غشاكة
  ،كمرٌة شديد ،كمرٌة عظيم ،أليم كأيٌب كصف العذاب مرٌة أبنٌو

كالعذاب ينسب إىل صاحبو   ،كىذا يعين أنٌو يوجد أنواع للعذاب .كمرٌة مهٌن
 ِّيي ىيّٰ: كحٌن يقوؿ هللا  ،كما ينسب الفعل إىل فاعلو
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ىذا أٌف أم   ِّنث مثّٰ: كعندما يقوؿ ،فهذا عظيم ّنقياس هللا
على  ُب اآلخرة هللا  ُب اٜنياة الٌدنيا أىانو ذم كاف على رفعةو اإلنساف الٌ 

 رؤكس األشهاد.
ألنٌو ليس  ؛كأنٌب إىل آايت الٌنفاؽ اليت استغرقت ببلث عشرة آية

إٌف الٌنفاؽ ظهر ُب  :كقد قلنا ،اٞننافقٌن ىناؾ ما ييسٌبب خراب اجملتمع مثل
ذين  كمل يكن ىناؾ نفاؽ ُب مٌكة بسبب ضعف اٞنسلمٌن الٌ  ،اٞندينة اٞننٌورة
قد ساد اإلسبلـ فأصب  بعضهم ا ُب اٞندينة اٞننٌورة ك أمٌ  ،هدينكانوا مضط

ففي اٞندينة ظهرت  ىلالء ىم اٞننافقوف. ،يتظاىر ابإلسبلـ كييبطن الكفر
كاٞننافق مذبذب ال إىل  كىي قضٌية الٌنفاؽ. ،قضٌية اثلثة غًن اإل٬ناف كالكفر

 كإ٧ٌنا إىل مصلحتو. ،ىلالء كال إىل ىلالء
كعن الكافرين  ،اٞنلمنٌن ُب ببلث آايت عنالكرًن كقد ٓنٌدث القرآف 

 كما أسلفنا.  ،ث عشرة آية للحديث عن اٞننافقٌنكأفرد ببل ،ُب آيتٌن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرّٰ -( ٖ)اآلية        

 :ِّمئنئ زئ
كالٌنفاؽ  ،كىناؾ نفاؽ اعتقادٌم كنفاؽ سلوكيٌ  ،ىذه أكىل صفاهتم

أٌما  الٌناس اإل٬ناف.االعتقادٌم ىو أف ييبطن اإلنساف الكفر كييظهر أماـ 
عند هللا الٌنفاؽ الٌسلوكٌي فيتمٌثل ُب ذم الوجهٌن: )كذك الوجهٌن ال يكوف 

 جح مج حج مث هت مت خت  حت جتّٰ: كقاؿ هللا  كجيهان(.
  أربعه من كٌن فيه كاف م افقان خالِان »: :كقاؿ  ،]الٌنساء[  ِّجخمخ مح



 
 

111 

دعها: كمن كانت فيه خِلةه م هٌن كانت فيه خىِلةه من الٌ فاؽ حٌّت ي
كإذا خاصم   كإذا عاهد غدر  كإذا حٌدث ك ب  إذا اؤمتن خاف

 فهذا نفاؽ سلوكٌي. ،(ُ)«فجر
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰرّٰ: كقوؿ هللا 

 ذم يكشف أبهٌنم غًن ملمنٌن؟من الٌ  ِّمئ زئ
فهو يعرؼ من أبطن الكفر كأظهر  ،ذم يكشفهمالقدًن ىو الٌ علم هللا 

اٞننافقٌن عبد هللا بن أيٌب بن سلوؿ. كقد كُب ٠نتمع اٞندينة كاف رأس  اإل٬ناف.
٣نٌا يدٌؿ  ،أفرد القرآف الكرًن سورة كاملة عن اٞننافقٌن كىي سورة: )اٞننافقوف(

: كُب بداية سورة )اٞننافقوف( يقوؿ  على خطر الٌنفاؽ ُب اجملتمعات.
 نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اكّٰ

 كهللا يشهد ،فهم يشهدكف أنٌو رسوؿ هللا ِّريزي ٰى ين ىن
 أهٌنم كاذبوف.

فيها ذه اآلايت تلتبس عليهم الٌضمائر كحٌن يقرأ اٞنستشرقوف مثل ى
يقولوف ما ال  ،فاٞننافقوف ،كٔنتل  عليهم األمور ،يدركوف عائديٌتهابل ف

فمن  ،يلمنوف بو. كالٌصدؽ ىو أف يطابق القوؿ االعتقاد اٞنوجود ُب القلب
كىو  ،ذب ىو هللا ذم يكشف الككالٌ  ،خالف قولو اعتقاده فهو كاذب

بل  ،ليس ُب قوٟنم ،م لكاذبوفكىو يقوؿ: إهنٌ  ،القدًنذم يتحٌدث بعلمو الٌ 
 ألهٌنم يقولوف غًن ما يعتقدكف. ؛فهم كاذبوف ،ُب اعتقادىم

                                                           

 .(ّْ) رقمبخارٌم: كتاب اإل٬ناف، ابب عبلمة اٞننافق، اٜنديث صحي  ال (ُ)
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  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئّٰ -( ٗ)اآلية       

 :ِّزتمت رت
فكيف  اٝنداع ُب لساف العرب البن منظور: إظهار غًن ما تيبطن.

الٌنساء: [  ِّنب مب زب ربّٰ: ا اٞنعىن كقوؿ هللا نوٌفق بٌن ىذ

  ين ىن خنمن حن جنّٰ: كمثل ذلك قولو  ،]ُِْمن اآلية 
 ؟إىل اٝنداع كاٞنكرليس ُب حاجة  كهللا  ،]آؿ عمراف[  ِّجهمه

كاٞنعىن: أٌف اٞنكر  ،كال بٌد من امتبلؾ الٌلغة العربٌية ٞنن يتصٌدل للٌتفسًن
ىو أٌف هللا يكشف مكرىم  ُب اآلية ينالثٌااٞنكر ك  ،ىو مكرىم ُب اآلية األٌكؿ

ألهٌنم  ؛ِّمبنبىبيبّٰ: كىنا ُب قولو  كييبطل آاثر مكرىم.
كلكن ال أحد يستطيع  ،كقد ٫ندعوف اٞنلمنٌن ،ال يستطيعوف أف ٫ندعوا هللا

: تبارؾ كتعاىل يعلم السٌر كأخفى كما قاؿ ألٌف هللا ؛ أف ٫ندع هللا 
يكوف بٌن  ٌر عادةن كالسٌ  ،]طو[ ِّريزي ٰى ين ىن نن من زنّٰ

دكف أف  ما تيضمره ُب نفسك ىو ٌر؟ذم ىو أخفى من السٌ فما الٌ  ،ابنٌن
كالقرآف الكرًن يقوؿ:  ، فأنت ال تستطيع خداع هللا ،تطلع عليو أحدان 

 حجّٰكُب آية أخرل يقوؿ:  ،ِّنبىبيبرتزت مبّٰ

كالفارؽ بينهما ىو أنٌو حٌن يكوف اٜنديث  ،]ُّالبقرة: من اآلية [  ِّمججح
كحٌن يكوف اٜنديث عن الٌنفاؽ  ،ِّمج حجّٰ عن اإل٬ناف يقوؿ:

أٌما الٌنفاؽ  ،ألٌف اإل٬ناف غيٌب ك٪نتاج إىل علم ؛ِّزت رتّٰيقوؿ: 
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 .ِّزت رتّٰ :كاٝنداع فهو شيء ملموس حٌسٌي فناسبو القوؿ أبهٌنم
 يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نتّٰ -( َُ)اآلية       

 :ِّيقاك ىق يف ىف
عطي اٛنوارح ت فأمراض ،أمراض القلوب ٔنتلف عن أمراض اٛنوارح

 بينما أمراض القلوب ال تيعطي إنذاران. ،إنذاران ابألمل
كقد يكوف ِنيبلن  ،كاإلنساف قد يكوف مفسدان كيظٌن نفسو أنٌو ييصل 

كقد يكوف فاجران كيقوؿ: ليس ىناؾ  ،أكـر ميٌن من ىو : ليس ىناؾ كيقوؿ
 اٜناسدين.كيكوف أكرب  ،كقد يقوؿ: أان ال أحسد أحدان  ،ميٌن  أىدلمن ىو 
 ال إنذار ٟنا. ،قلوب من عيجب ككرب كضغينة كحقداض الفأمر 

ىو  لذلك كأٌكؿ سبب ،ىم ال يشعركفكاٞننافقوف ُب قلوهبم مرض ك 
كملكة  ،ؾ ملكة الكبلـفهنا ،عدـ االنسجاـ كعدـ الٌتوافق بٌن اٞنلكات

على  ليلشيئان كأبطن شيئان آخر فهذا د أظهر اإلنسافكإذا  ،كغًنىا ،االعتقاد
 ،ُب القلب كعدـ االنسجاـ مرض ،ـ بٌن اٞنلكات الٌنفسٌيةعدـ االنسجا

بل ألهٌنم اختاركا الٌضبلؿ  ،كزادىم هللا مرضان ليس ظلمان منو )سبحانو(
  هئّٰيقوؿ:  كهللا  ،كالكذب كاختاركا الفجور كعدـ األمانة

  ِّمكجل لك خك حك جك مق حقّٰكيقوؿ:  ،]البلد[ ِّجبحب
فإٌما أف ٫نتار خيار اٞنرض  ،ياراالخت كضع أماـ اإلنساف فاهلل   ،]اإلنساف[

 ق إليها.بلمة فيوفٌ حة كالسٌ ا أف ٫نتار الصٌ كإمٌ  ،فيزيده هللا مرضان الختياره
ُب  وٌكر كي ال يزيد معٌدلكل السٌ  أيأباٌل  مريضان  الطٌبيب نص كإذا 
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كىكذا من اختار  ،اختار كمل ٩نربه أحدذم الٌ  فهو ،لاٜنلو  فأكلى  ،دمو
  .اٞنرض فزاده هللا مرضان 

 ،كالكذب أسوأ الٌصفات ِّيق ىق يف ىف يث ىثّٰ
 ،«كلقد يكوف ذ» ىل يزين اٞنلمن؟ قاؿ:اي نٌب هللا : :سئل رسوؿ هللا 

 ؟ قاؿ:قيل: ىل يكذب ،«كلقد يكوف ذ» قيل: ىل يسرؽ اٞنلمن؟ قاؿ:
 ُّ َّّٰ قاؿ ىذه الكلمة: حيث :ٌٍب أتبعها نٌب هللا  «ال»

الكذب أخطر ف ،(ُ)«]َُٓالٌنحل: من اآلية [ ِّزئ رئ  ّٰ ِّ
 للٌنفاؽ. مبلزمةصفة كىو  ،الٌصفات
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لكّٰ -( ُُ)اآلية       

 :ِّزنمن
 فهم يظٌنوف أنفسهم مصلحٌن. ،ىذه ىي مشكلة اٞننافقٌن

كفساد ُب  ،كفساد ُب الٌنعم ،ُب القيمفساد  ،على أضرب فسادالك 
ر كالٌسرقة كالكذب كفساد القيم يعٌلم الٌناس اال٥نبلؿ كالٌنفاؽ كالفجو  البدف.

 ،كالٌرشوة. أٌما فساد الٌنعم فهو سوء الٌتصٌرؼ ابلٌنعم اليت أعطاان هللا إاٌيىا
قد ف ،بدالن من أف تصلحو كتستفيد منو فردمتوبئران  فمثبلن: إذا أعطاؾ هللا 

لو:  إنساانن قيلأٌف لو كفساد البدف مثالو  أفسدت ما كاف صاٜنان ُب الكوف.
فأكثر من األكل كتناكؿ األطعمة اليت تضٌر  ،بدنك سقمفيال أتكل كثًنان 

 بى فشرً  ،ألنٌو يلٌدم إىل تشٌمع الكبد ؛كمىن قيل لو: ال تشرب اٝنمر ،َنسمو
                                                           

 .(ٖٓٗٗ) رقم، اٜنديث ّكنز العٌماؿ: ج (1)
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ألٌف عبلقتهما مع  ؛كفساد القيم كالٌنعم أخطر اٝنمر.. فهذا فساد البدف.
 ،ُب قوـو فقد أحٌلوا أبنفسهم عذاب هللا فإذا ظهر الفساد ،اجملتمع أبكملو

إذا شاعت اٞنوبقات كالٌزان كالٌراب.. اليت ىي من فساد القيم فإهٌنا تضٌر ك 
 ،ييفسدكف ُنٌجة اإلصبلح اٞننافقوفك  ابجملتمع.. كىذه من صفات اٞننافقٌن.

 كىم ييفسدكف القيم كالٌنعم كالبدف. ،كابعتقادىم أهٌنم مصلحوف
 :ِّميني زي ري ٰى ين ىن ننّٰ - (ُِ)اآلية 

كىم ال يشعركف  ،صفات اٞننافقٌن من كىذه ،اٞننافقوف مفسدكف
ألٌف الفساد  ؛ِّمي زيّٰصفة الكرًن فاستخدـ القرآف  ،ابلفساد

 شيء حٌسٌي ظاىرٌم.
 حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىيّٰ -( ُّ)اآلية       

 :ِّمججح حج مث هت مت جتحتخت هب مب خب
كما -ألٌف األمر متعٌلق ابإل٬ناف  ؛ِّمج حجّٰجاء ىنا قولو: 

 ،بشكل صحي  سليم :أم ،الٌناس آمنوا كما يلمن :فإذا قيل ٟنم ،-ذكران
أٌما الٌسفيو ُب  ،كىم يقصدكف ىنا الفقراء ؟قالوا: أنلمن كما آمن الٌسفهاء

 الٌلغة فهو ضعيف العقل.
 خص حص مس خس حس جس مخ  جخ محّٰ -( ُٓ-ُْ)اآلية       

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص

 :ِّمفحق خف حف  جف
 موجودء كىو دا ،اليت تيصيب اجملتمعات األدكاءالٌنفاؽ ىو من أخطر 
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 ،لذلك عاِب القرآف الكرًن ىذه اٞنفسدة الكربل ،ُب كٌل ٠نتمع كُب كٌل زماف
كخطر  ،فيو اإلنساف غًن ما ييبطنظهر ذم يي كىذا اٞنرض القلٌب اٝنطًن الٌ 

العدٌك الظٌاىر  ذلك ألفٌ  ؛الٌنفاؽ على أٌم ٠نتمع ىو خطر ىٌداـ من الٌداخل
ذم ييبطن العداكة كييظهر الٌصداقة ا الٌ أمٌ  ،ظهر لعداكتوأك العدٌك اٝنارجٌي مي 

 هو ذلك اإلنساف اٞننافق.فكاحملٌبة 
 جل مك لك  خك حك جك مقّٰ - (ُٔ)اآلية        

 :ِّهلجم مل خل حل
 ُّ َّّٰ :ذين يقولوفتعين اٞننافقٌن الٌ  ِّمقّٰ: كقولو 
 ،ُب الٌتجارة ييقابلها البيع ككلمة شراء ،ِّمئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ،هلالء أخذكا الٌضبللة كتركوا اٟندلف .كىو اٟندل ،كالباء تدخل على اٞنرتكؾ
 ألهٌنم دفعوا اٟندل ٖننان للٌتجارة. ؛كىي عملٌية ْناريٌة خاسرة

 كقد نتساءؿ ىنا: أٌم ىدلن كاف عندىم فيدفعيونو مقابل الٌضبللة؟
إىل كجود هللا  الٌناسى  إٌف ىناؾ ىداية الٌداللة اليت يدٌؿ هبا األنبياءي  :كقد قلنا

 ٜنساب.كرساالتو كاآلخرة كا
أٌما اٟنداية اليت ابعها  ،كمن اختار ىداية الٌداللة جاءتو ىداية اٞنعونة

أم ىداية الفطرة اإلنسانٌية اليت  ،اٞننافقوف مقابل الٌضبللة فهي بداية اٟنداية
لق   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيّٰها اإلنساف: علي٫ني
  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 عامل الذٌر حٌن أخذ ككاف ىذا ُب  ،]األعراؼ[  ِّزتمت رت يب ىب نب
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فهذه ىداية مركونة ُب فطرة اإلنساف   ،هللا من بين آدـ إقرارىم على أنفسهم
فأبوا  يهٌودانه   يولىد علأ الفطرةإاٌل مولود ما من »: :كما قاؿ الٌنٌب 

جًٌ  رانه أك ميي ًٌِ فالفطرة  ،اه أك ذاؾفيأخذكنو ُب ىذا االْنٌ  ،(ُ)«سانه...أك يي 
 جل مكّٰ ،كاٞننافقوف ابعوا فطرهتم مقابل الٌضبللة .ىداية من هللا 
فيدىم ىداية الٌداللة كال تي  ت: فما عادِّهل مل خل حل

ألهٌنم  ؛كال يستطيع أحده أف ييدخل إىل قلوهبم ىداية اٞنعونة ىداية اٞنعونة.
 ٰذ يي ىيّٰ: : ٢ناطبان رسولو هللا كٟنذا قاؿ  ،اختاركا الٌضبللة
: أٌما قولو  ،ىذه ىداية داللةك  ،]ِٓالٌشورل: من اآلية [   ِّٰىٌّ ٰر
 ،]ٔٓالقصص: من اآلية [    ِّ اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يقّٰ

ٌنك ال تستطيع أف تيدخل ىداية اٞنعونة ُب قلب مىن اختار أفمعناىا: 
 على اٟندل. ةالٌضبلل
 مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -( ُٕ)اآلية       

 :ِّجهمه ين ىن من خن حن جن يم  ىم
 يل ىلّٰيقوؿ:  كهللا  ،من أمثاؿ القرآف الكرًنكىذا مثل 

 مينيّٰ ،]ُِاٜنشر: من اآلية [ ِّزنمن رن مم ام

تبارؾ كقاؿ  ،]العنكبوت[   ِّهئجب مئ خئ حئ ييجئ ىي

                                                           

كىػل ييعػرض  ابب إذا أسلم الٌصٌب فمػات ىػل ييصػٌلى عليػو؟ ،( صحي  البخارٌم: كتاب اٛننائزُ)
 .(ُِِٗاٜنديث رقم ) ،على الٌصٌب اإلسبلـ؟
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البقرة: [  ِّنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئّٰتعاىل: ك 

  .]ّٓالٌنور: من اآلية [ ِّحت جت هب مب خبّٰكقاؿ:  ،]ِٔمن اآلية 
 فيشٌبهها ،غًن ١نسوسة كيضرب هللا اٞنثل ليقٌرب إىل أذىاننا أموران 

كُب ىذه اآلايت جاء اٜنديث عن الٌنفاؽ كىو  ،أبمور ١نسوسة كي نفهمها
كقد ضرب هللا األمثاؿ  شيء غًن ١نسوس فضرب هللا لو مثبلن ١نسوسان.

كمل يضرب مثبلن  ،أك كحدانٌية هللا ،أك لئل٬ناف ابهلل ،احملسوسة لنور هللا 
الٌشورل: [  ِّحيخي جي يه مهىه جه ينّٰألنٌو:  ؛ لذاتو العلية

أف  ألٌنك ال تستطيع ؛]ْٕالٌنحل: من اآلية [ ِّيه ىه مه جهّٰ ،]ُُآلية من ا
 كأفعالو على قياس العقل البشرٌم. تقيس صفات هللا 

كىي  ،كاإلسبلـ ىو أٌكؿ من عٌلم الٌناس القياس ،كاألمثاؿ ىي قياس
 قضٌية علمٌية.

 ختصرتي كقد تدٌؿ على قٌصة أك حادبة ف ،ثًنةكاألمثاؿ ُب الٌلغة العربٌية ك
أٌف رجلٌن سافرا كقٌصة ىذا اٞنثل  ،(ة)كافق شنٌّ طبقكقوٟنم:   ،ُب كلمتٌن
فقاؿ للٌسمٌن: أ٘نلك أـ  ،كاٚنو )شٌن( ،كاآلخر ٥نيف ،ٚنٌن امعان أحد٨ن

بوٓنملين؟ فنظر إليو ال  ،زراعٌية ا أبرضو كاتبعا اٞنسًن فمرٌ  ،ٌسمٌن ابزدراء كمل ٩ني
رل ىذا الٌزرع تي فقاؿ شٌن: أى د كمل ٪نصد بع ،إذ بزرعو قد حاف كقت حصادهك 

فقاؿ لو الٌرجل: اي جاىل! ترل نبتان مستحصدان فتقوؿ:  ،قد أيكل أـ ال؟!
فقاؿ  ،حٌّت إذا دخبل قرية لقيتهما جنازة ،أيكل أـ ال؟! فسكت عنو شنٌ 

؟ فقاؿ لو الٌرجل: ما رأيت أك مٌيته  رل صاحب ىذا الٌنعش حيٌّ تي شٌن: أى 
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عنها أمٌيت صاحبها أـ حٌي؟ فسكت عنو ترل جنازة تسأؿ  ،أجهل منك
فمضى  ،فأىب الٌرجل أف يرتكو حٌّت يصًن بو إىل منزلو فأراد مفارقتو ،شنٌ 
فلٌما دخل عليها أبوىا سألتو عن  ،طبقة :فكاف للٌرجل بنت ييقاؿ ٟنا ،معو
فقالت: اي  ،كحٌدبها ُنديثو ،كشكا إليها جهلو ،فأخربىا ّنرافقتو إاٌيه ،ضيفو
أٌما قولو: )أٓنملين أـ أ٘نلك؟( فأراد أٓنٌدبين أـ  ،ا َناىلما ىذ ،أبت

رل ىذا الٌزرع أيكل أـ ال؟( فأراد تي كأٌما قولو: )أى  ؟أحٌدبك حٌّت نقطع طريقنا
فأراد ىل ترؾ عقبان  ،كأٌما قولو ُب اٛننازة ؟ىل ابعو أىلو فأكلوا ٖننو أـ ال

ٌٍب قاؿ: أٓنبُّ أف  ،بوفخرج الٌرجل فقعد مع شٌن فحاد ؟٪نيا هبم ذكره أـ ال
 ،قاؿ شٌن: ما ىذا من كبلمك ،ففٌسره ،أفٌسر لك ما سألتين عنو؟ قاؿ: نعم

ك٘نلها إىل  ،فزٌكجو إاٌيىا ،فخطبها إليو ،قاؿ: ابنة يل ،فأخربين عن صاحبو
 فلٌما رأكىا قالوا: )كافق شنٌّ طبقة( فذىبت مثبلن. ،أىلو

يريد هللا  ،ب القرآف الكرًنؿ مثل ُب ترتيك٥نن ُب ىذه اآلية أماـ أكٌ 
إىل أذىاننا العقلٌية كالبشريٌة قضٌية الٌنفاؽ اٝنطًنة ُب بو تعاىل أف يقٌرب 

كخاٌصة الٌنفاؽ الٌسلوكٌي  ،فساد اجملتمع من أكرب أسبابكاليت ىي  ،اجملتمع
  إذا حٌدث ك ب  آية امل افق ثوث» ::كما قاؿ رسوؿ هللا  آيتوذم الٌ 

 .(ِ)«كإذا خاصم فجر» :كُب ركاية ،(ُ)«اؤمتن خاف كإذا  كإذا كعد أخلف
ذم استوقد انران فلٌما أضاءت ما حولو اٞننافق ابلٌ  اآلية يشٌبو هللا  كُب ىذه

                                                           

 .(ّّاٜنديث رقم ) ،ابب عبلمة اٞننافق ،( صحي  البخارٌم: كتاب اإل٬نافُ)
 .(ّْ) رقمصحي  البخارٌم: كتاب اإل٬ناف، ابب عبلمة اٞننافق، اٜنديث  (ِ)
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كىذا تشبيو ال ٫نطر ُب  ،كتركهم ُب ظلمات ال يبصركف ،ذىب هللا بنورىم
أك من  ،ذم يستوقد انران يفعل ذلك إٌما للحصوؿ على الٌنورفالٌ  ،ابؿ بشر

فمثلو مثلي  ،معٌينة فهو يطلب منفعة ،أك من أجل الٌدؼء ،أجل الٌطهي
ذين  الٌ  اليهودك .. كلػٌما جاءت الٌرسالة ذم ٪ناكؿ أف ٩ند ما ينفعواٞننافق الٌ 

كإٌف اٟنداية آتية على يد نٌب  ،إٌف ىناؾ نبيٌان اقرتب زمانو :كانوا يقولوف
ابلٌرسالة الٌسماكيٌة اٝنإنة  فعندما جاءت اٟنداية كاألنوار ، مبعوث من هللا
 ؛ذىب هللا بنورىم أم بضوئهم كتركهم ُب ظلمات ال يبصركف ،كىي اإلسبلـ

فيعطي  ،ذم أيٌب إىل الٌدماغ عن طريق العٌنالٌ  ألٌف أبصارىم مل تر الٌنور
ذم ألٌف الٌ  ؛كلمة )نورىم( هللا كقد استخدـ  الٌدماغ انعكاس الٌصورة.

فهذه  ،كالٌضوء قد يكوف ملذاين  ،ور كليس الٌضوءىو النٌ األشياء رل فيو تي 
 ذم سبق علم البشر.الكلمة الٌدقيقة العلمٌية الٌصحيحة ُب القرآف الكرًن الٌ 

ألنٌو إذا مل يكن  ؟ٞناذا ُب ظلمات ِّجهمه ين ىن من خنّٰ
كحٌن يكوف ىناؾ نور كينطفئ تكوف الظٌلمة  ،ىناؾ نور تكوف الظٌلمة

ظلمة الكذب كاٜنسد كالٌرايء...  ،لماته كالٌنفاؽ ظ .كتصب  ظلماتو  ،أحلك
 ،نفعةأم أف يطلبوا م ،ذين حاكلوا أف يستوقدكا انران كىذا مثل اٞننافقٌن الٌ 

فرتكوا اٝنًن   ،مل يهتدكا هبا كمل ينتفعوا منها فلٌما أضاءت الٌدنيا بنور ىذه النار
 ن غًنفهم كمن يريد اٟنداية م ،كٌلو بسبب الٌصغائر احمليطة من رعد كبرؽ

 ،من غًن عمل ٌرزؽكال ،الٌنجاح من غًن تعب كيريد ،ابتبلء كال امتحاف
 كالعطاء من غًن إعطاء.
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 :ِّميىي خي حي جي يه  ىهّٰ -( ُٖ)اآلية 
ال يركف  كعميه  ،كال يتحٌدبوف آبايت هللا ، ال يسمعوف كبلـ هللا

 .بشيء ترجع ىذه اٜنواٌس إليهم كال ، آايت هللا
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰرٰى ييٰذّٰ -( ُٗ)اآلية       

 :ِّنبىبمب زب يئرب ىئنئّٰرئزئمئ
ذم الٌ  لغيث: مل يلتفتوا إىل اِّزئ رئ ّٰ ِّّٰفهم 
بل جعلوا  ،كال إىل اٝنًن احملي  هبم ،بو األرض بعد موهتا أحيا هللا 

 كهللا ١ني  ابلكافرين. ،أصابعهم ُب آذاهنم من شٌدة اٝنوؼ
 كمع ىذا اٝنًن ظلماته  ،كىو الغيث ،فيو خًن ذمالٌ  الٌصٌيب: اٞنطر

 كاٝنوؼ من الٌرعد كالربؽ كالظٌلمة. ،فاٝنًن من اٞنطر ،كبرؽه  كرعده 
فاٞنطر ٪نيي  ،اإلنساف بعض االبتبلءات أبناء نزكؿ اٝنًن صيبكقد ت

 فٍ فإ ،هبا على البشر كىو من أعظم الٌنعم اليت أنعم هللا  ،األرض كالٌناس
فت إىل إلنساف يرتؾ اٝنًن كٌلو كيلتابذا إ ها بعض الٌرعد كالظٌلمة..بى صاحى 

الٌنجاح من ك  ،فهو يريد اٟنداية من غًن ابتبلء ،ىذه الٌصغائر احمليطة ابٝنًن
 غًن تعب.
٩نعلوف  :تبارؾ كتعاىل مل يقل هللا: ِّٱزئ رئ ّٰ ِّّٰ
ككأهٌنم قد  ،شٌدة خوفهم كلكن من شٌدة اٝنوؼ شٌبو هللا  ،أانملهم

١ني   كهللا  ،خوفان من الٌصاعقة ،أدخلوا أصابعهم كاملة ُب آذاهنم
  ابلكافرين.
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 مث زث رث يت ىت متنت  زت رت يبّٰ -( َِ)اآلية       
 ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث
 :ِّرنزن مم  ام يل

 ،عن اٞننافقٌن ذم ضربو هللا اآلايت تتحٌدث عن اٞنثل الٌ  ما زالت
عد رٌ الكىذا اٞنطر فيو  ،كال ابتبلء ةمن غًن صعوبًصرفان فهم يريدكف اٝنًن 

 للحصوؿ على اٝنًن. ةمن ٓنٌمل اٞنشقٌ  كال بدٌ  ،لماتظٌ الك  ،ربؽالك 
كمن أراد دينان ببل تكليف فهذا ليس  ،ببل تكليف كليس ىناؾ دين

بل يعين ىذا  ،افعل كال تفعل ،فق  عبادة تليس الٌشرعٌية ليفاكالٌتك دينان.
تكاليف كليس ىناؾ دين ببل  كىذا ٩نوز كىذا ال ٩نوز. ،حبلؿ كىذا حراـ

كال بٌد من الٌصرب على ٓنٌمل  ،اإل٬ناف ابألفعاؿ كال بٌد من ترٗنة ،كظائفك 
 االبتبلءات.

كأف أتتيو  ،عبءن كاٞننافق يريد أف ٪نصل على اٝنًن من غًن أف يتحٌمل 
 أٌم تكليف مقابلفهو ال يريد أف يتحٌمل  ،اٞنكاسب من غًن مقابل

 كصٌيبٟنم ىذا اٞنثل:   ضرب هللا كلذلك  ذم ٪نصل عليو.اٞنكسب الٌ 
  .مع اٝنًن ظلمات كرعد كبرؽك نزؿ من الٌسماء خًن يى  كىو مطر أم

كاآلية الٌسابقة  ،: كىذا يعين أهٌنم يركفِّ متنت  زت رت يبّٰ
 أم ال يسمعوف كال يتكٌلموف كال يركف. ،ِّىهيهجيحيّٰٱقالت إهٌنم: 

فهذا اٞنطر كاٝنًن  ِّمتنت  زت رت يبّٰكُب ىذه اآلية يقوؿ: 
 ىتّٰ: إليوأبصارىم  كتٌتجو ،أيتيو برؽ ٞندة بوافو فيخطف البصر الكثًن
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كال  ،فهم ال يٌتبعوف إاٌل اٞننافع ِّىفيف يث ىث نث مث زث رث يت
ككاف تعٌطل  ِّىكيك مك لك اك يق ىقّٰيٌتبعوف اٜنقائق: 
 ،أم تسمع كال تٌتعظ ،لكٌن فائدهتا تذىب ،فاٜناٌسة تبقى ،حواٌسهم معنوايٌن 
  ىهّٰ: كحٌن يقوؿ هللا  ،كاألعمى األصم  فصاحبها ،ترل كال تعترب

ٟنم منفعة معٌينة  بدتكإذا  كالعرب. ٜنقائق كالعظاتأم عن ا ِّحي جييه
 كلو شاء هللا لذىب بسمعهم كأبصارىم اٜنقيقٌية كليست اٞنعنويٌة. ،ىاتتٌبعو 

كُب  ،ففي اآلية الٌسابقة كاف يقصد البصر كالٌسمع كالٌنطق اٞنعنومٌ 
معنوٌم كعمى  فهناؾ عمىن  ،ىذه اآلية يقصد الٌسمع كاألبصار اٜنسٌية

 مك لك خك حك  جك مق حقّٰ: كما ُب قولو ٌي  ػػػحسٌ 

 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل

 ،]طو[ ِّىميم مم خم جمحم يل ىل مل خل  جه هن
 حل جل مك لك خك حك جك مق  حقّٰتعاىل: هللا تبارؾ ك كقاؿ 

 (البقرة)ىي صفات اٞننافقٌن ُب سورة  كىذه .]ْٔاٜنٌج: من اآلية [   ِّخلمل
 ،ت الكافرينعن صفاٌٍب  ،عن صفات اٞنلمنٌن اٞنٌتقٌنأٌكالن ٓنٌدبت اليت 
كىذا االختبلؼ ُب مواقف الٌناس ىي طبيعة  عن صفات اٞننافقٌن.أخًنان ك 

كمل ٩نعل الٌناس كٌلهم  خلق الٌناس على اختبلؼو  ألٌف هللا  ؛ خلق هللا
 جم يل ىل مل خلّٰ: قاؿ  ،كمواقف كاحدةو  كاحدةو  ُب طبيعةو 
ىود: [ ِّىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم

 .]ُُٗكمن اآلية  ،ُُٖاآلية 
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 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ّٰٱ -( ُِ)اآلية       
 :ِّ جئ يي ىي ني

 رئّٰ: كُب مواضع أخرل يقوؿ  ،ىذا خطاب لكٌل البشر

كُب مواضع أخرل  ،ليذٌكرىم أببيهم آدـ  ،]ِٔاألعراؼ: من اآلية [    ِّزئ
 ؛كأيٌب بعدىا تكليف  ،]َُْالبقرة: من اآلية [   ِّمت خت حتّٰيقوؿ: 
فيأتيو أمر ابلٌصبلة كالٌصياـ  ،هد مع هللا ذم آمن ارتب  بعقد كعألٌف الٌ 
 خي  حي جي يه ىهّٰٱ: كقولو   ،كسائر الٌتكاليف كالزكاة
ذم مل يلمن بعد مل يكتب عليو الٌصياـ.. كالٌ  ،]ُّٖالبقرة: من اآلية [    ِّمي

كىذا العقد  ،كالٌصبلة.. فهذه الفرائض ىي نتيجة الٌدخوؿ ُب عقد مع هللا
من اختار اإل٬ناف أيلـز ابلٌتكاليف من أكامر كنواه ف ،جبارابإل كليسختيار ابال

أنت حٌر ُب اختيار  ،فأنت لست ٠نربان على اإل٬ناف ،عليو أف يلتـز هبا
لك أف تقوؿ:  كلكن ليس ،]ِٔٓالبقرة: من اآلية [ ِّمم خم حم جمّٰدينك: 

ألٌف اٜنريٌة  ؛كال أريد أف أصٌلي ،كأزين ،كأكذب ،أان ملمن كأريد أف أسرؽ
  خص حص مس خس حسّٰ: كقد قاؿ  ،ؾ للٌتكليفقبل اختيار 
 جف مغ معجغ  جع مظ حط مض خض حض جض مص
فقد أكدع هللا ُب  .كاألمانة ىي اختيار الٌتكليف ،]األحزاب[    ِّخفمف حف

فإذا اختار اإل٬ناف فإٌف من موجبات اإل٬ناف  ،اإلنساف عقبلن ٫نتار ّنوجبو
يكوف فتنة ذم يٌدعي اإل٬ناف كال يلتـز بتكاليفو من غًن عذر كالٌ  الٌتكليف.

ذم يقـو ابٞنوبقات كالٌتكفًن كالقتل كاإلرىاب كسب الٌنساء كجهاد كالٌ  ،لغًنه
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فإنٌو ييسيء  ،الفواحش الٌنكاح كسلب أمواؿ الٌناس كقطع الطٌرقات كارتكاب
ألٌف أكامر كتكاليف الٌدين كاضحة صر٪نة ال  ؛كليس لو عبلقة ابلٌدين ،للٌدين

كال أقوؿ إٌف الٌصبلة ُب  ،ذلك بغًن تيفٌسر فالٌصبلة صبلة كال ،تقبل الٌتأكيل
كآايت األحكاـ كاضحة بيٌنة للناس  ،ككذلك الٌصـو شركطو معركفة ،القلب
 ،كصفات الكافرين ،ُب آايت سابقة صفات اٞنلمنٌن كقد بٌٌن هللا  ٗنيعان.

بقتاؿ اٞنعتدين  كقد أمران هللا  ،ليس معناه أف ييقتل ،كقولنا: ىذا كافر
كإ٧ٌنا  ،كنبٌينا مل ييقاتل النٌاس على دينهم ،اؿ الكافرين كال اٞنشركٌنكليس بقت

 مم خم جمحم يل ىل مل خلّٰ: فقاؿ  ،قاتلهم على عدكاهنم
 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

اإلذف ابلقتاؿ ىنا ىو الظٌلم  كسبب ،]َْكمن اآلية  ،ٌّٗج: اآلية اٜن[ ِّخيحي
اطب هللا ك كُب أمثاٟنا كُب ىذه اآلية  الواقع على اٞنلمنٌن. فيها  اليت ٫ني

ـٌ للٌناس  اأيٌب بعدى ِّننمنّٰالٌناس ٗنيعان كيبدؤىا بقولو:  أمر عا
كالعبادة طاعة عابد  ،ِّين ىنّٰكغًن اٞنلمنٌن: منهم اٞنلمنٌن  ،ٗنيعان 
 كأف تنتهي عٌما هنى عنو. ،كالطٌاعة تعين أف تلتـز أكامر هللا  ٞنعبود.

ألنٌو  ؛الطٌاعة هلل ،ِّيي ىي ني مي زي ريٰىّٰ
فهو يبٌٌن  ،كىذا يدٌؿ على أٌف القرآف الكرًن يتعاطى مع اإل٬ناف عقلٌيان  ،ناخلق

كاٝنالق ىو سبب كٌل  سبب العبادة ك٫ناطب ملكة العقل قبل كٌل شيء.
الٌنعم اليت أعطاان إاٌيىا بعض كقد عٌدد  ،إلنسافا يتقٌلب فيهاالٌنعم اليت 
قاطعة ستبقى  كبكلمات مقتضبة ،ذم أكجدىاىو الٌ  بت أنٌو بشكل ييث
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 كىي آية تيثبت كحدانٌية هللا  خالدة إىل أف يرث هللا األرض كمن عليها.
مل أيت أحده  ِّري ٰىّٰكأنٌو اٝنالق الوحيد. كمنذ أف قاؿ تعاىل: 

كلو  ،أبنٌو اٝنالق.. عرب كٌل األجياؿ اليت مٌرت كحٌّت ىذه الٌلحظة يٌدعيك 
م ابٛننوف  ،: أان خلقت البشرليقوؿيم مل أتت دكلة أك عظك  ،قاٟنا أحد الهتُّ

 ( ىو اٝنالق حٌّت أيٌب من ييثبت غًن ذلك.كُنسب العقل يبقى )هللا 
ما فالقلم ملك يل  ،ىذا القلم يل: أماـ ٗنع من الٌناس أٌنين لو قلت :وكمثال

أعطى األدلٌة كاإلببااتت الكونٌية أبنٌو  . كهللا توملكيٌ مل أيت أحد كيينازعين 
كىنا  ،ذم ال إلو إاٌل ىو ُب كثًن من اآلايتوجد كىو الٌ ىو اٝنالق كىو اٞن

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منّٰ:  يقوؿ
  .ِّييجئ ىي

الٌتقول كما سبق تعريفها: ىي أف ْنعل بينك كبٌن صفات اٛنبلؿ 
 كمن ،هلل تعاىل ٗناؿو  كصفاتً  جبلؿو  إٌف ىناؾ صفاتً  :كقد قلنا .حاجزان 

القٌهار... كمن صفات  ،راٛنٌبا ،شديد العقاب ،اٞننتقم :صفات اٛنبلؿ
أف ْنعل بينك كبٌن  ان إذالٌرحيم.. الٌتقول  ،الٌرؤكؼ ،الودكد ،اٛنماؿ: الغفور

 .٪نجز غضبو عنك صفات غضبو حاجزان 
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئّٰ -( ِِ)اآلية        

 جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت
 :ِّخسمس  حس
أم ىٌيأ لئلنساف من قبل أف  :ِّجب هئ  مئ خئّٰ :قولو 
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كذلوالن  ،كفراشان  ،فجعل األرض مهادان  ،ركؼ عيشو كراحتو كسعادتويولىد ظ
 ليعيش عليها اإلنساف.
 ذم يراتح فيوكاٞنهد الٌ  ،اإلنساف ذم يسرتي  فيوالفراش: اٞنكاف الٌ 

الطٌفل.. كىذا يعين أنٌو ىٌيأ كٌل اٞنكٌوانت اليت ْنعل حياة اإلنساف صاٜنة 
كجعل فيها  ،ها كحوؿ الٌشمسعلى األرض.. فجعلها كركيٌة تدكر حوؿ نفس

 كجعل فيها البحار.. كالغبلؼ اٛنوٌم احملي  ابألرض.. ،نسب اٟنواء اٞنتوازنة
 كابالختصار جعل األرض كما عليها صاٜنان لعيش اإلنساف كمسٌخران لراحتو.

يشٌكل ك كهللا خلق األرض  ،: اٞناء سبب اٜنياةِّمبهبجتحتّٰ
تتبٌخر اٞنياه من مسٌطحات كي كذلك  .. تهااٞناء منها ببلبة أرابع مساح

: عندما نضع كخذ مثاالن  ،مائٌية كاسعة تلٌدم إىل ْنٌمع الغيـو كتشٌكل اٞنطر
قد  أٌف كمية اٞناء غًنة كنرتكو ٙنسة أاٌيـ ٤ندص ة سطحواٞناء ُب كأس مساح

سرعة  تبينما لو سكبت كأس اٞناء على األرض لوجد ،قليبلن  تنقص
 زي ري ٰى ين  ىنّٰ: قاؿ  .ألٌف الٌسط  أكسع ؛الٌتبٌخر أكثر

كقد جعل هللا ُب األرض كٌل مقٌومات  .]َّاألنبياء: من اآلية [ ِّييجئىي ٱمي
: هللا ككلُّ ما عبلؾ فأظٌلك فهو ٚناء.. يقوؿ  ،كخلق الٌسماء ،اٜنياة
أم  ،بنيناىا بقٌوة أم ،]الٌذارايت[ ِّمقجك حق مف خف حفّٰ

    ِّيل ىل مل  يك ىك مك لكّٰ: كما قاؿ   ،متماسكة

 خلق هللا ك  فيطمئٌن اإلنساف ٟنذا البناء القوٌم اٞنتٌن. ،]ُْة فاطر: من اآلي[
 فقالت: ،ظريٌة ٓنٌدبت عن خلق الكوفكانت ىناؾ نك  ،الكوف كخلق األرض
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فجأة بل كيًجد  ،أٌف الكوف ليس أزلٌيان القاطع ٌٍب ببت ابلعلم  ،إٌف الكوف أزيلٌ 
 ضخم. حيث حدث انفجار كوينٌ  ،ان من الٌسنٌنقبل ببلبة عشر مليار 

بل  ،فالكوف ّنا فيو من األرض كالٌسماء كالٌشمس كاٞناء كاٟنواء... ليس أزليٌان 
كال بٌد لو من موجد.. كال ٬نكن أف يكوف قد كيًجد  ،كيًجد ُب كقت ما

 يك ىكّٰعلى ىذه الفكرة ببساطة فقاؿ: الكرًن كقد مٌر القرآف  صدفة.

 ين  ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل
اٞناء ُب حديثو عن  فذكر هللا  ،]األنبياء[  ِّييجئ ىي ميني زي ري ٰى

ككٌل اجملرٌات الكونٌية كيجدت كمل تكن أزلٌية..  االنفجار الكويٌن الٌضخم..
كًجدت ُب ٜنظة معٌينة كُب كقت معٌٌن منذ مبليٌن الٌسنٌن.. كحٌن خيًلقى 

الستقبالو. كال ٬نكن أف يكوف كٌل ذلك  ىذا الكوف مهٌيأن ٗنيع اإلنساف كاف 
ىذه اجملرٌات كىذه الٌدٌقة اٞنتناىية كالٌتوازف ُب اٞنسافات..  كأنت ترل ،صدفةن 
كلو بعدت قليبلن  ،األرض أكثر الحرتقتاألرض من الٌشمس بت ري فلو قػى 

 كعندما خلق هللا  .ككٌل شيء ّنقدار ،لتجٌمدت.. ككٌل شيء ُنساب
كحٌن خلق اٟنواء جعل  ،اإلنساف جعلو متناسبان مع مكٌوانت األرض

 ٌن يتنٌفس هبما اٟنواء.. كحٌن خلق الٌضوء جعل لو عينٌنلئلنساف رئت
النعكاس الٌصورة كنقلها إىل الٌدماغ لرؤية األشياء كإدراكها. كحٌن أكجد 

 كجعل لو معدة هتضم الطٌعاـ. ،ٖنرات األرض جعل لئلنساف أسناانن ُب فمو
ساف كىذا كٌلو يدٌؿ على أنٌو تعاىل أعٌد الكوف الستقباؿ اإلنساف كجعل اإلن

كجعلو متناسبان مع ما أعٌد لو على األرض من ىواء كماء  ،ُب أحسن تقوًن
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أم  ِّين ىن نن منّٰ: كحٌن يقوؿ  كطاقة كمشس كٖنار..
فالعلم رزؽ  ،كالٌرزؽ ىو كٌل ما ينتفع منو اإلنساف ،ذم رزقكمفهو الٌ  ،أطيعوه
 ،ِّجسحسخس مخ جخ محّٰة كاٞناؿ.. ككذلك الٌصحٌ  ،ينتفع بو

اطب ال دين العقل كليس دين اإلرىاب  كاإلسبلـ ،عقلكىذا الكبلـ ٫ني
كقد سلكت آايت القرآف طريقان كاحدان  كالقتل كاإلكراه كاٛنهل كالٌتخٌلف.

   ِّممرن ام يل ىل ملّٰ: فقاؿ  ،ٞنخاطبة اإلنساف كىو العلم

فالعلم فريضة  ،]القلم[  ِّيفىق ىف يث نثىثّٰ: جٌل كعبل كقاؿ ،]العلق[
طلبي الًعلم فريضةه علأ كٌل »: :على كٌل مسلم كمسلمة كما قاؿ الٌنٌب 

اطب العقل ،(ُ)«مسلم.. ربمل  كهللا  ،كقد جاءت اآلايت ٔني الٌناس  ٩ني
كلو أراد لفعل.. لكٌنو خاطبهم ابلعقل كاإلقناع كتعداد نعمو  ،على اإل٬ناف

 ذم كٌرمو هللا .. ككٌل اٞنخلوقات طائعة ابلقهر إاٌل اإلنساف الٌ كآايتو
كىو  ،كىو عقل الٌتفكًن ال الٌتكفًن على الٌتفكًن.ككىبو القدرة  ،ابلعقل

 أٌما اٛنمادات فقد جعلهاف ،٢نتاران إبرادتو كبطاعة هللا  ،مطالب ابلٌتفٌكر
  حض جض مص خص حص مسّٰ: فقاؿ  ،ٞنشيئتومقهورة  هللا 
أٌما ك  ،]فٌصلت[ ِّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

طريق العلم  كأببت لو طريق اإل٬ناف عن ،اإلنساف فقد طلب منو اإل٬ناف
  .كاٜنواسٌ 

                                                           

سػػػنن ابػػػن ماجػػػو: افتتػػػاح الكتػػػاب ُب اإل٬نػػػاف كفضػػػائل الٌصػػػحابة كالعلػػػم، ابب فضػػػل العلمػػػاء  (1)
 .(ِِْ) رقمكاٜنٌث على طلب العلم، اٜنديث 
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ال تعبدكا  :أم .: ىو الٌنظًن كالٌشبيولٌندٌ ا :ِّجس مخ جخ محّٰ
 ... أك القمر أك الٌشيطاف أك الٌشهوات الٌشمسال اٜنجر ك ال البشر ك 
 أٌف طريق العلم سيلٌدم بكم إىل اإل٬ناف ابهلل. :: أمِّحسخسّٰ
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصّٰ -( ِّ)اآلية       
 :ِّجكحك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع

 خص حصّٰكىذا ٓندٌو إٟنٌي حيث يقوؿ للبشر:  ،ىو الٌشكٌ  الٌريب:
من الٌلوح الكرًن كقد نزؿ القرآف  ،ِّمظ  حط مض خض حض جض مص

ُب ليلة القدر من شهر ٗنلة كاحدة  الٌسماء الٌدنيابيت العزٌة ُب احملفوظ إىل 
البقرة: من [  ِّمن زن رن مم ام  يلّٰ: فقاؿ  ،رمضاف

 مضّٰ: كقولو  ،]القدر[ ِّربيئ ىئ نئ مئ زئّٰ كقاؿ: ،]ُٖٓاآلية 
كقد كانت أعظم معجزة  كىذا تكرًن لو. ،:يقصد رسوؿ هللا  ِّحط

مثل اإلسراء  مشاىدةككانت لو معجزات  ،الكرًن ىي القرآف :لرسوؿ هللا 
كانشقاؽ القمر كتكثًن الطٌعاـ القليل بٌن يديو كنبع اٞناء من بٌن  كاٞنعراج

 خلّٰ: قاؿ  ،:ليو أصابعو كحنٌن اٛنذع إليو كتسليم اٜنجر ع
اإلسراء: من [ ِّجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

.. ِّحط مض خض حضّٰ:  كىنا ُب سورة )البقرة( يقوؿ ،]ُاآلية 
 قاؿ أحد الٌشعراء:  ،ليست ذاٌلن ًعزٌّ ك  كالعبوديٌة هلل 

                     أبيٌن عبدي عزٌان حسب نفسي 
 ٪نتفي يب ببل مواعيد ربُّ   .

.                                                                                                                                                           
على من بيده مقاليد  ،أف يدخل إنساف على مالك اٞنلك كأٌم عزٌو 
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كمن بيده   ،كمن بيده اٞنوت كاٜنياة كالٌرزؽ كاٞننع كالعطاء ،وات كاألرضالٌسم
ُب  لقاءه مع هللاينهي  أفك  ،ُب أٌم كقت كأٌم ساعة كمّت شاء ،كٌل شيء

ألٌنك تركت  ؛أٌم كقت شاء.. أليس ىذا عزٌّ للعبد؟! بل ىو قٌمة العزٌ 
ألٌنك  ؛كىذه ىي قٌمة اٜنريٌة ، العبوديٌة للبشر كجعلت عبوديٌتك هلل

 ر.كال تعبد إاٌل رٌب البش ،تتحٌرر من نظائرؾ من البشر
ذين يشٌككوف ُب آايت كسور القرآف الكرًن أبف يتحٌدل الٌ  كهللا 
 ،ذم نتحٌداهكالٌتحٌدم عادة يكوف من جنس ما ٬نلك اآلخر الٌ  ،أيتوا ّنثلها

كىذا قياس  ،فمثبلن: أان ال أستطيع أف أٓنٌدل طبيبان لست ُب مثل ٔنٌصصو
أم من  ،دكإذا كاف ال بٌد من ٓندٌو فيجب أف يكوف من جنس كاح ،فاسد

ذين ك٫نٌص الٌ  ،اآلية يتحٌدل القرآف النٌاس ٗنيعان  نفس االختصاص. كُب ىذه
ككانوا يتباركف ُب الٌشعر  ،كىم يتمٌيزكف ابلببلغة ،نزؿ عليهم القرآف

القصائد. كىلالء ىم األشعار ك ك٪نفظوف آالؼ األبيات من  ،كاٞنعٌلقات
كىذه اآلية تتحٌدل  ،افيةصٌ ال الباديةذين كانوا سدنة الكلمة ُب بيئة العرب الٌ 
 ،كما تتحٌدل النٌاس حٌّت ىذه الٌلحظة  ،ذين كانوا ُب عصر الٌتنزيلالٌناس الٌ 

 ِّنن منّٰكما داـ قد قاؿ:  األرض كمن عليها. كإىل أف يرث هللا 
يتحٌداىم  ..كيتحٌدل غًنىم ،اليت نبغوا هبامور األُب العرب فهو يتحٌدل 

 ن لئلنساف أف يتحٌدل بو القرآف الكرًن.ابلببلغة كابلعلم كبكٌل ما ٬نك
 كاف قومو قد نبغوا ُب الٌسحر فتحٌداىم  كُب أاٌيـ سٌيدان موسى 

  كإف مل يكن ىو السحر بعينو. ،بفعل يشابو ما نبغوا بو
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ُب ٠ناؿ الٌطٌب  قد برعواكاف الٌناس   كُب أاٌيـ سٌيدان عيسى 
 تى.كإحياء اٞنو  إبراء األكمو كاألبرصفجاءىم ّنعجزة 

كُب كقت نزكؿ القرآف الكرًن كاف العرب انبغٌن ُب الببلغة فتحٌداىم 
كمل يستطيعوا أف يواجهوا ىذا الٌتحٌدم مع أهٌنم كانوا  ،ّنعجزة القرآف الكرًن

ألٌف القرآف الكرًن يتضٌمن  ؛أعظم الٌشعراء كأعظم البلغاء كسدنة الكلمة
 مض خض حض جض مص خص حصّٰفقاؿ ٟنم:  ،اإلعجاز الببلغٌي كالبياينٌ 

 مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط
أم لن تفعلوا ُب كقت الٌنزكؿ كال  :ِّحل جل مك لك خك حك جك

 ،الكرًن ألنٌو منزؿ القرآف ؛أهٌنم لن يستطيعوا كقد حكم هللا  ُب اٞنستقبل.
 ؛إنٌو ٢نلوؽ :عن القرآف الكرًنكال نقوؿ  ،كالقرآف كبلـ هللا ،كىو خالق البشر

عن القرآف  أ٘ند بن حنبل  اإلماـ  كقد انف ،فتنةالقوؿ ألٌف ىذا 
 إنٌو ٢نلوؽ.. كعيذًٌب من أجل ذلك. :ذين قالواكجابو الٌ  ،الكرًن

 :كألٌف الكبلـ صفة اٞنتكٌلم ال ٬نكن أف نقوؿ ؛كبلـ هللاالكرًن  كالقرآف 
كأببت اإلماـ أ٘ند  ،كقد حدبت حرب فكريٌة حوؿ ىذه الكلمة إنٌو ٢نلوؽ.

 و كليس ٢نلوقان.كبلـ هللا كصفة من صفات بن حنبل للٌناس أٌف القرآفا
ككاف العرب  ،ٓنٌدل العرب من جنس ما نبغوا بو هللا  ان إذك 

كلو  ،كلو أهٌنم كجدكا بغرة ُب القرآف الكرًن ألشاركا إليها ،يتذٌكقوف الكلمة
كقد حاكؿ مسيلمة الكٌذاب كطليحة  استطاعوا أف يللٌفوا قرآانن لفعلوا.

مقارنة مع ما كاف -ألنٌو  ؛ا فشلأ٬نٌ  رآف ففشلوااألسدٌم كسجاح أتليف ق
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 مل يكن على مستول الٌتحٌدم. -ينبغ بو العرب
ليكف  عن تبليغ  :كحٌن أراد مشركو مٌكة الٌتحٌدث مع رسوؿ هللا 

كىو جالس - قاؿ ذات يـو ،عيتبة بن ربيعة ككاف سٌيدان حليمان دعوتو جاءه 
 : -كحده سجدجالسه ُب اٞن :كرسوؿ هللا  ،ُب اندم قريش
لعٌلو يقبل  كأعرض عليو أموران فأكٌلمو  ١نٌمدأال أقـو إىل  ،اي معشر قريش

قم إليو  ،قالوا: بلى اي أاب الوليدفكيكٌف عٌنا؟  ،فنعطيو أيٌها شاء ،بعضها
 ،: فقاؿ: اي بن أخي:عيتبة حٌّت جلس إىل رسوؿ هللا إليو فقاـ  ،فكٌلمو

كإٌنك  ،العشًنة كاٞنكاف ُب الٌنسبإٌنك مٌنا حيث قد علمت من الٌسطة ُب 
 ،كسٌفهت بو أحبلمهم ،فرٌقت بو ٗناعتهم ،قد أتيت قومك أبمر عظيم

فاٚنع ميٌن أعرض  ،ككٌفرتى بو من مضى من آابئهم ،كًعبت بو آٟنتهم كدينهم
: :فقاؿ لو رسوؿ هللا  ،عليك أموران تنظر فيها لعٌلك تقبل منها بعضها

إف كنت إ٧ٌنا تريد ّنا جئت بو  ،ؿ: اي بن أخيقا ،«قل اي أاب الوليد أمسع»
كإف كنت  ،ٗنعنا لك من أموالنا حٌّت تكوف أكثران ماالن  من ىذا األمر ماالن 

كإف كنت تريد بو  ،إ٧ٌنا تريد بو شرفان سٌودانؾ علينا حٌّت ال نقطع أمران دكنك
 :: قاؿ -كرسوؿ هللا يستمع منو-من قولو فلٌما فرغ  ..ميلكان مٌلكناؾ علينا

 ،قاؿ: أفعل ،«مع مٌن تفاس»قاؿ:  ،قاؿ: نعم ،«فرغت اي أاب الوليد؟قد أ»
 جم يل ىل مل خلّٰ  يل ىل مل خل ٱ ::فقاؿ رسوؿ هللا 
 جه ين ٱ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه
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مضى ٌٍب  ،]فٌصلت[  ِّىئيئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
كألقى  ،أنصت ٟناعيتبة منو فلٌما ٚنعها  ،يقرؤىا عليوفيها  :رسوؿ هللا 

إىل  :انتهى رسوؿ هللا  ٍبٌ  ،ا يسمع منوميديو خلف ظهره معتمدان عليه
فأنت ما مسعت  مسعتى اي أاب الوليدقد »ٌٍب قاؿ:  ،منها فسجدالٌسجدة 
تبارؾ إىل قولو  :كُب ركاية: أٌف عتبة استمع حٌّت كصل رسوؿ هللا  .«كذاؾ
فقاـ   ٍَِّّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيّٰتعاىل: ك 

ييناشده هللا كالٌرحم أف يكٌف  :فوضع يده على فم رسوؿ هللا  ،ان مذعور 
فقاؿ بعضهم  ،قاـ عيتبة إىل أصحابوك  كذلك ٢نافة أف يقع الٌنذير. ،عنو

فلٌما  ،ذم ذىب بولبعض: ٥نلف ابهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغًن الوجو الٌ 
 ، ٚنعت قوالن : كرائي أينٌ ٟنم قاؿف؟ جلس إليهم قالوا: ما كراءؾ اي أاب الوليد

كال  ،كهللا ما ىو ابلٌشعر ،كما دريت ما أرٌد عليو ،ما ٚنعت مثلو ق ٌ  كهللا
خٌلوا بٌن ك  ،أطيعوين كاجعلوىا يب ،اي معشر قريش ،لكهانةابكال  ،لٌسحراب

منو ذم ٚنعت فوهللا ليكونٌن لقولو الٌ  ،فاعتزلوه ،ىذا الٌرجل كبٌن ما ىو فيو
كمل يقل لو: آمن  ،كتبل عليو القرآف ،ابٞنعجزة هجاء :الٌنٌب ف .(ُ)عظيم نبأ

 فكاف الٌتحٌدم ابلقرآف..  ،سيحرقك ابلٌنار!! كإاٌل فإٌف هللا 
ففي سورة  ،كىناؾ أمثلة كثًنة عن ببلغة كإعجاز القرآف الكرًن
كذكر القرآف  ،)يوسف( صٌورت اآلايت كاقعة معٌينة حدبت مع إخوة يوسف

 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مكّٰالكرًن قوٟنم: 
                                                           

 .، كسطة: أم كاف من خيار قومو نسبان، كأرفعهم ٠ندان ُّّ، صُسًنة ابن ىشاـ: ج (ُ)
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كلو جاء بلغاء العامل   ،]يوسف[  ِّجهمه هن من خن جنحن
 ىنّٰ: كقاؿ  ،كٌلهم ٞنا استطاعوا اختصار ىذا اٞنوقف ُب ببلث ٗنل

كترٌددكا  أم يئسوا  ،]َٖيوسف: من اآلية [ ِّىه مه جه ين
كمل يعرفوا   ،كخلصوا منو ،كحاكلوا فاستيأسوا ،كساكرىم اليأس أكثر من مرٌة

ببلث ُب مشهدان كامبلن الكرًن ر القرآف صو  فوف.. ككانوا يتناج ،كيف ٔنٌلصوا
عندما تقرأ القرآف تشعر فإٌنك  .متعٌددة كحركة ٗنل مقتضبة تعطي معاينى 

كقد قاؿ أحد اٞنستشرقٌن: )أردت أف أقرأ  ،ؾأبٌف ىذا القرآف يتحرٌ الكرًن 
 قرآانن ٬نشي على :كاف الٌنٌب   كقد ،ؾفالقرآف متحرٌ  ،القرآف فقرأين القرآف(

أم أٌف القرآف يدخل إىل كٌل ملكات الٌنفس البشريٌة من جرٌاء ىذا  ،األرض
: قولو ك٤ند مثاالن آخر ُب  ،األسلوب العظيم الببلغٌي اٞنبدع اٞنعجز

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يكّٰ
فهذه الٌنملة الٌصغًنة خاطبت كأمرت  ،]ُٖالٌنمل: من اآلية [  ِّٰىري ين ىن

ة. فإعجاز القرآف الكرًن كاض  ُب  كهنت كعٌممت كاعتذرت ُب ٗنلة كاحد
  ٰى ين ىن نن من زن رن ممّٰ: ُب قولو ك٤ند  كٌل سورة.
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 فمن يستطيع اإلتياف ّنثل ىذه اٛنمل؟! ،]الٌتكوير[ ِّختمت حت
 خكّٰ أف يتحٌدث عن حجم جهٌنم كاٌتساعها يقوؿ:  كعندما ييريد هللا

طر على ابؿ فهل ٫ن ،]ؽ[  ِّجمحم هل مل خل حل جل مك لك
   ؟!!ّنثل ىذه اآليةإنساف عندما يريد أف يعرٌب عن االٌتساع أف أيٌب 
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 ٌّ ٰىّٰقاؿ:  ساعة االحتضار قبيل اٞنوتعن  كحٌن ٓنٌدث 
 الحظوا دٌقة اآلايت. ،]الواقعة[   ِّرئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 اك يق ىق يف ىف يث ىثّٰ: كُب سورة )القيامة( حٌن قاؿ 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 ملهل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف

 مل خل حيخي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن مم  خم حم جم
 ىنين من خن حن جن يم ىم خممم يلجمحم ىل

جهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئ
مئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزث

 ِّىليلاممم ىكيكمل مك يقاكلك ىق يف ىف مثنثىثيث

أفتعجبوف من سجود اٞنشركٌن مع اٞنسلمٌن لعظمة ىذه الببلغة  .]القيامة[
 كىذا الكبلـ؟!

 جم هل مل  خل حل جل مك لك خكّٰ -( ِْ)اآلية       
 :ِّحنخن جن خممم حم

ككٌلما ٓنٌدث القرآف  ىي األصناـ اليت كانوا يعبدكهنا. اٜنجارة ىنا
 فبعد اإلنذار بشارة. ،عن اٛنٌنة يتبعها ابٜنديثعن الٌنار الكرًن 
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 خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -( ِٓ)اآلية       
 ىه  مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم
 ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه
 :ِّمئنئ زئ رئ ِّّٰ
ذين يعملوف كالقرآف يبٌشر اٞنلمنٌن الٌ  ،خرب ساٌر أيتيك :البشارة
ألٌف اإل٬ناف ىو الٌرصيد الٌسلوكٌي  ؛كمل يكتًف ابإل٬ناف كحده ،الٌصاٜنات
انفصل اٞنسلموف كعندما  لٌسلوؾ.ك٥نن نعرٌب عن اإل٬ناف اب ،لئلنساف

يصٌلي كيصـو ك٪نٌج كيصٌلي  فتجد من ،بسلوكهم عن إ٬ناهنم أضاعوا دينهم
فذلك ال ٌٍب يكذب كيغتاب ك٬نشي ابلٌنميمة كيرتشي كيقتل على الٌنٌب.. 
ما كقر يف » ىواإل٬ناف ك  ،ألٌف اإل٬ناف ىو الٌرصيد القلٌب للٌسلوؾ ؛٬نكن طبعان 
 بدكف ترٗناف. فبل إ٬ناف ،:كما قاؿ رسوؿ هللا   (ُ)«لمقه العالقلب كصدٌ 

بقولو:  :رسولو  كقد امتدح هللا  ،كاإل٬ناف الٌصحي  يعكس األخبلؽ
كىذه  ،فاجتمعت فيو صفات الكماؿ ،]القلم[  ِّىنين نن من زنّٰ

                     كىي األخبلؽ.  ،أعظم صفة لبشر
يٌة ٗنيعان من إسبلـ عن الٌدين كالٌشرائع الٌسماك  ككأ٧ٌنا عرٌب 
 ،(ِ)«إٌنا بيعثتي ألمتٌم مكاـر األخوؽ»: :كقد قاؿ  ،كمسيحٌية.. أبخبلقو

                                                           

 .(َُّّٓ) رقممصٌنف ابن أيب شيبة: كتاب اإل٬ناف كالٌرؤاي، اٜنديث ( ُ)

اٜنػديث رقػم  ،بياف مكػاـر األخػبلؽ كمعاليهػاابب كتاب الٌشهادات،  سنن البيهقٌي الكربل:( ِ)
(َُِٕٓ). 
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 ك٩نب أف تتطابق الٌسلوكٌيات مع اٞنعتقدات. ،فديننا دين أخبلؽو كسلوؾو 
ىذه  ين فبل فائدة منابألخبلؽ بدكف دً  يحلٌ لتٌ ل الٌناس دعوكمن ي
فاإل٬ناف ىو رصيد  .ال يكفي بدكف عمل صاّب كما أٌف اإل٬ناف  ،األخبلؽ

اسىب عليو اإلنسافالقلب للٌسلوؾ الٌ  كما قاؿ عليو الٌصبلة كالٌسبلـ:   ،ذم ٪ني
فأفضلها قوؿ: ال إله إاٌل   أك بضعه كسٌتوف شعبة  اإلمياف بضعه كسبعوف»
 :كقد فهم صحابة رسوؿ هللا  ،(ُ)«ريقإماطة األذل عن الطٌ كأدانها    

كأدركوا ذلك  ،يل الٌرعيل األٌكؿ اإلسبلـ على حقيقتوكآؿ بيتو األطهار كج
 ،كقد كاف جبٌاران ُب اٛناىلٌية يعبد األصناـ حٌّت يقوؿ سٌيدان عمر  ،جٌيدان 

كهللا لو عثرت شاة على طريق الفرات "كحٌن أسلم كتوىٌل اٝنبلفة قاؿ: 
ٌبد ٟنا فيقوؿ يل: اي عمر! لػمى لػم تع ،ٝنفت أف يسألين عنها هللا يـو القيامة

يوصي جنده قبل فت  ببلد الٌشاـ:  كىذا أبو بكر الٌصديق  ،"الطٌريق
ال ٔنونوا كال تغٌلوا كال  ،"أيٌها الٌناس قفوا أكصيكم بعشر فاحفظوىا عيٌن 

تغدركا كال ٕنثٌلوا كال تقتلوا طفبلن صغًنان كال شيخان كبًنان كال امرأة كال تعقركا 
ة مثمرة كال تذُنوا شاة كال بقرة كال بعًنان إاٌل ٦نبلن كال ٓنرٌقوه كال تقطعوا شجر 

كسوؼ ٕنٌركف أبقواـ فٌرغوا أنفسهم ُب الٌصوامع فدعوىم كما فٌرغوا  ،ٞنأكلة
 ،كىذا الكبلـ يدٌؿ على فهم لئلسبلـ أبنٌو رسالة خًن كعطاء ،أنفسهم لو"

 ٜنيواف كالٌنبات كاٛنماد.. كليس للقتلئلنساف كرفق ابكرسالة أخبلؽ كقيم ل
ىكذا فهموا اإلسبلـ فاستطاعوا أف يفتحوا البلداف  كالٌتخريب كالٌتكفًن..

                                                           

 .(ْٓ، اٜنديث رقم )اإل٬ناف بياف عدد شعبابب  ،كتاب اإل٬ناف صحي  مسلم: ُ))
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      كيعمركا البنياف كيرتقوا ابإلنساف.  
مفردىا  ،ىي كلمة ٗنع ما ىي الٌصاٜنات؟ ِّجم يلّٰ   
 ،كمن الواجب علينا أف ٥نارب كنكاف  الفساد الفاسدة. كعكسهاصاٜنة 

ٌلفة كمن بلداف العامل األٌكؿ كالثٌاين كعلى األمم كٌلها من دكؿ متقٌدمة كمتخ
كقد سبقهم اإلسبلـ إىل ذلك  ،كالثٌالث.. أف ترفع شعار )١ناربة الفساد(

 فرب  اإل٬ناف ابلعمل الٌصاّب كىو ضٌد الفساد.
ىو اختبلؿ اٞنوازين كانفبلت الٌشهوات مثل: )شهوة  ما ىو الفساد؟

 ،اليت تلٌدم إىل الٌزان ...(كشهوة اٛننس  ،ذم يلٌدم إىل الٌسرقةالٌتمٌلك الٌ 
حٌن  ها كما يٌدعوفقى لً طٍ كليس ليي  ،ٌشهواتكقد جاء اإلسبلـ ليضب  ال
أرقى  كاإلسبلـ كسنتحٌدث عن ىذا ُب حينو. ،يتحٌدبوف عن تعٌدد الٌزكجات

 ككٌلما ارتقى الٌتشريع البشرٌم اقرتب من تشريع اإلسبلـ. ،الٌتشريعات
 كالفساد أنواع:

كُب البدف. كالواجب ١ناربة الفساد  ،كُب الٌنعم ،قيمفهناؾ فساد ُب ال
ألٌف اختبلؿ اٞنوازين كالقيم يلٌدم  ؛كعلى رأسها فساد القيم ،أبنواعو الٌثبلبة

  حن جن مم خم حم جم هلّٰ: قاؿ  ،إىل شيوع الفساد

: من اآلية [  ِّمن خن هللا تعاىل األرض كالٌسماء كاٟنواء  سٌخركقد  ،]ُْالٌرـك
أفسده اإلنساف ف ،ٜنان آلابر.. ككٌل شيء أعطاان إاٌيه صاكاألهنار كا بحاركال

اإلسبلمٌية لضب  حركة  الٌشريعةكلذلك جاءت  .العناف ٌشهواتحٌن أطلق لل
كال يكوف ظاٞنان حاسدان حاقدان  ،على غًنه يبغيكي ال   ،اإلنساف ُب اٜنياة
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بلة كىو سارقان زانيان مرتشيان ٧نٌامان كٌذاابن.. فكيف يكوف اإلنساف مقيم الصٌ 
كهللا  ،فمثلي ىذا ال ٬نكن أف ٥نسبو على اإلسبلـقاتل..؟!!  ٌذابكمفرتو  

 هئ مئ خئ حئ جئّٰيقوؿ ُب سورة )يونس(:  تبارؾ كتعاىل
قاؿ  ،كالفتنة ىي أف نقوؿ عكس ما نفعل ،]ٖٓيونس: من اآلية [   ِّجبحب
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنّٰتعاىل: 
 .]الٌصف[  ِّهئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

عقيدة اإل٬ناف  ،س حٌن ال يتطابق سلوكنا مع عقيدتنانكوف فتنة للٌنا
كحٌن  ،كىو عقيدة ،كاإلسبلـ دين كليس ٠نٌرد بقافة ابهلل كاليـو اآلخر.

ألٌف من خالف سلوكو  ؛يتطابق الٌسلوؾ مع العقيدة ال نكوف فتنة للٌناس
عقيدتو يقٌدـ للٌناس صورة منافية عن اإلسبلـ )كاإلرىابٌيٌن اٞنتسرٌتين كراء 

كييبطنوف  ،ذين ٫نلطوف األمور كأيتوف بشعارات إسبلمٌيةتار اإلسبلـ( الٌ س
٣نٌا يلدم إىل حدكث تشويو  ،كرسولواٛنرائم كاإلرىاب كالكذب على هللا 

كما قاؿ   ،ذم ٩نب أف أنخذه من مصادره الٌصحيحةعظمة ىذا الٌدين الٌ ل
  ِّينجه ىن من خن حن  جن يمّٰهللا تبارؾ كتعاىل ُب كتابو العزيز: 

  .]ّْحل: من اآلية النٌ [
 ،كىذا كصف اٛنٌنات :ِّ حنخن جن يم ىم  مم خم حمّٰ

حٌن  كهللا  .كتعين ٠نموعة أشجار كحدائق ،كىي كلمة مفردىا جٌنة
 ،]ّٓالٌرعد: من اآلية [   ِّحم جم يل ىل ملّٰٱيتحٌدث عن اٛنٌنة يقوؿ: 

  فيقٌرهبا لنا بتشبيهها َنٌنات الٌدنيا من أشجار كأهنار كٖنار.
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 ،أف نصف شيئان ليس لو كجود ُب حياتنا اآلف ك٥نن ال نستطيع
 ككذلك لو ،تصٌوره)تلفاز( قبل اخرتاعو ال يستطيع أحد أف ي :فعندما أقوؿ

كاإلنساف عدك ٞنا  ،)كهرابء( قبل اكتشافها ال أحد يستطيع معرفتها :قلنا
 قاؿ   تعاىل: أعددتي »اٛنٌنة بقولو:  :كقد كصف رسوؿ هللا  .٩نهل

ٌِالني كال خطر علأ قلب   كال أذف مسعت   ما ال عنيه رأتلعبادم ال
ألٌف  ؛لنا اٛنٌنة يسبقها كلمة: )مثل( كعندما يصف هللا  ،(ُ)«بشر

كلكن ليس ىو   ،فمثبلن اٛنٌنة فيها ٙنر ،اٜنديث عن غيب يقرٌبو إىل أذىاننا
  اٝنمر اٞنعركؼ ُب الٌدنيا..ك

ُب القرآف دكف عن غيب ما أنخذه كما نزؿ  كحٌن ٪نٌدبنا اٞنوىل 
  ألنٌنا ال نعرفو.   ؛اجتهاد فيو
ُب سورة  جاء مثل ىذا اٞنقطع من اآلية  ِّ حنخن جن يم ىمّٰ
الٌتوبة: [  ِّىه مه جه ينّٰدكف حرؼ اٛنٌر )من(: كلكن )الٌتوبة( 

 :قلناقد ك  ،على( ،عن ،إىل ،كُب الٌلغة العربٌية حركؼ اٛنٌر: )من ،]ََُمن اآلية 
 أسرار.ىي يها تكرار كإ٧ٌنا إٌف آايت القرآف الكرًن ليس ف

كقولو تعاىل:  ،فإذا جاءت )من( ُب ابقي اآلايت فلها معىن إضاُبٌ 
 : أم تنبع من ٓنتها. ِّ حنخن جن يم ىمّٰ

 ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن منّٰ

                                                           

، اٜنػديث رقػم مػا جػاء ُب صػفة اٛننٌػة كأهٌنػا ٢نلوقػةابب  ،كتػاب بػدء اٝنلػق صحي  البخارٌم: ُ))
(َِّٕ). 
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: كقد ِّمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
نكوف ُب اٛنٌنة مع ذريٌتنا  ككيف ،ِِّّّٰ ُّّٰأيٌب الٌسلاؿ حوؿ 

 كأحفادان؟
من  رٌّنا يسخر بعضهمعن اٜنور العٌن الكرًن قرآف كحٌن يتحٌدث ال

 ىه مه جه ين ىن من خنّٰ :يسخر منهم كهللا  ،غًن فهم
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي
  .]ّٗكاآلية  ّٖىود: من اآلية [  ٍَِّّّ

 ا ليس لوكحور عٌن.. فهذ ،يتحٌدث القرآف عن أزكاج مطٌهرة كحٌن
تركيبة اإلنساف  ألفٌ  ؛عبلقة مع ما يفٌكر بو اإلنساف ىنا على اإلطبلؽ

كي يستطيع   ؛عندما يكوف ُب العامل اآلخر ٔنتلف عن تركيبتو ُب اٜنياة الٌدنيا
لكن  ،فإذا خطر على ابلو شيء فإنٌو أيتيو مباشرة ،أف يكوف من أىل اٛنٌنة

كال نسأؿ عن سبب كركدىا ُب  ،اٛنسمٌي كالٌنفسٌي يكوف ٢نتلفان  استعداده
آف إف مل نفهم معناىا فذلك ال يعين عدـ فالكلمة ُب القر  ،القرآف الكرًن
 ىث نثّٰ: فمثبلن: قولو  ،كإ٧ٌنا أنخذىا كما كردت ،إفادتنا منها
يبٌية من القضااي الغ وكى ،كثًنان   ال نتوٌقف عنده ،]طو[   ِّىفيف يث

 ،االستواء معلـوكما قاؿ اإلماـ مالك: )  ،اليت أنخذىا من غًن اجتهاد
فاإلنساف ىناؾ  ،اءت ُب صيغة اٛنمعأٌما األزكاج فقد ج (.كالكيف ٠نهوؿ

 ...لٌنعمفاٛنٌنة متعٌددة ا ،كمن مل يتزٌكج يرزؽ بزكجة ،يرزؽ بزكجة أخرل
 ،ما ييفيدف عن الٌتساؤالت ُنسب ا٩نيب :كالقرآف الكرًن كرسوؿ هللا 



 
 

142 

مل إذ  ،٪نرجوه لعدـ معرفتو هبالكي  ؛عن األىٌلة :رسوؿ هللا  والأحٌن سف
 حتّٰ: الكرًن فكانت إجابة القرآف ،م فضاءػال عالً م فيزايء ك ػعالً  :يكن 

   فهذا ما يفيدىم منها.  ،]ُٖٗالبقرة: من اآلية [   ِّمث هت مت خت
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئّٰ -( ِٔ)اآلية       
 يق ىق يثىفيف ىث نث مث زث رث يت نتىت
 رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك
 :ِّميني زي ري ٰى ين  ننىن من زن
ل كىو أكرب كلػم يذكر الفي ،مثل البعوضة ضرب هللا  ٞناذا

ألٌف عقلهم البشرٌم ُب ذلك  ؛البعوضةكىم استصغركا  ؟!اٜنيواانت كأعظمها
يتلٌقوف القرآف  كانوا فقد  الٌصحابة أٌما  ،يدرؾ أ٨نٌية ضرب اٞنثل هباالوقت مل 

ا أمٌ  ،هللا  و من عندألنٌ  ؛كيلمنوف بو ،:كما يتلوه عليهم رسوؿ هللا 
 .وف عن غًن فهمأىل الكفر فقد كانوا ٩نادلوف كيتساءل

 فعندما ،أكثركدٌقت اٞنخرتعات ككٌلما تقٌدـ العلم صغرت األشياء 
كحٌن تطٌور العلم صغرت  ،كانت ضخمةعلى سبيل اٞنثاؿ  الٌساعة  تعاخرتي 

 ألهٌنم استطاعوا أف يضعوا أعقد األجهزة ُب مساحة صغًنة. ؛كصغرت
ض ٗنيعان ما يعجز عنو أىل األر الٌدقيقة كالبعوضة فيها من األجهزة 

تقـو برة اليت ٓنقن كْنعل الٌدـ ينزؼ ٍب كاإل ،الٌدكرة الٌدمويٌة حيث من
فهي  ،كذلك اٛنهاز اٟنضميٌ ك  ،ككيفٌية اٛنهاز الٌتناسلٌي عندىا ،بتحليل الٌدـ

 كلذلك ضيرب اٞنثل هبا. ،ٌؽ اٞنخلوقاتمن أد
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كإىل اآلف يكتشف العلم اكتشافات ىاٌمة تتعٌلق ابلبعوضة فقاؿ 
أم ما  ِّ نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئّٰ تعاىل:
 كليس أعلى منها.  ،منهاكأدٌؽ ىو أقٌل 
ألٌف  ؛ِّ ىفيف يث ىث نث مث زث رث يتّٰ

 لو حكمة ُب كٌل شيء. اٞنلمن يعرؼ أٌف هللا 
 ام ىليل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقّٰ
كالفاسق  ِّمي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم
مرة أم الثٌ  ،نقوؿ: فسقت الٌرطبة ،عن منهج هللا كيرتكو ذم ينفصلىو الٌ 

 ذم يرتؾ منهج هللا ىو فاسق. ككذلك الٌ  ،بسهولة قشرهتاحٌن تنفصل عن 
 حب ىيييجئحئخئمئهئجبّٰ -( ِٕ)اآلية       

 :ِّجحمح خبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج
ينقض  كمن ،من صفات الفاسق: أنٌو ينقض عهد هللا من بعد ميثاقو

 .كال ييبايل عهد هللا ينقض عهود البشر
 موجودةكفطرة اإل٬ناف  ،بلـكعهد هللا: ىو فطرة اإل٬ناف كااللتزاـ ابإلس

 يي ىي مي خي حيّٰ: قاؿ  ،ُب اإلنساف منذ العهد األٌكؿ ُب عامل الٌذرٌ 
 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
كفطرة اإلنساف  ،ابلفطرة ذه خٍ العهد أى  كىذا ،]ُِٕاألعراؼ: من اآلية [  ِّنئ
 جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مجّٰ ،إ٬نانٌية
: من اآلية [  ِّخض حض كيقطع ما أمر  ،دنقض ىذا العهكالفاسق ي ،]َّالٌرـك
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تتعٌلق ابلٌتكافل  ،كىي قضٌية ىاٌمة جٌدان  ،صلة الٌرحم من هللا بو أف يوصل
اليت كردت ُب كتاب ككٌل األكامر كالٌتكاليف  االجتماعٌي كبناء اجملتمعات.

ىي توجيو من خالق البشر ٞنصلحة البشر ُب حياهتم الٌدنيا  هللا 
قاؿ  ،كالرٌب هبما العبلقة مع الوالدينحسن ىي  كأٌكؿ صلة األرحاـ .كمعادىم
اإلسراء: من اآلية [  ِّىن نن من زن رن مم ام يلّٰ: تعاىل

ا تكوف ىعند ،فصلة األرحاـ تشٌكل اٜناضن للٌتكافل االجتماعيٌ  ،]ِّ
كتكوف ىناؾ عبلقات صلة رحم بٌن اآلابء  ،األسرة متينة كمتماسكة

... إذا اشتكى سد الواحدكتكوف األسرة الواحدة كاٛن ،كاألٌمهات كاألخوة
ابلٌسهر كاٜنٌمى... كقد أكصى اإلسبلـ  سائر اٛنسدلو  ىمنو عضو تداع

ما زاؿ هربيل يوصين ابجلار حٌّت ظ  ت أنٌه »: :فقاؿ  ،ابٛنار
ما آمن يب من ابت شبعاف كهار  هائع إىل ه به » :: كقاؿ ،(ُ)«سيورٌثه

ذم لبناء اجملتمع الٌ  بلـىذه األسس اليت جاء هبا اإلس .(ِ)«به كهو يعلم
اليت تعود  ٌناءةكىي حضارة القيم الب ،اإلنسانٌيةاٜنضارة ك  الٌتقٌدـيلٌدم إىل 

كليست حضارة العلم اٞندٌمر اليت نشهدىا ُب اٜنضارة  ،ابٝنًن على اإلنساف
ال نستثين  ٠نتمعاتنا كنشيد حضارتناك٥نن حٌن نبين  األكربٌية كاألمريكٌية.

القيم من  دكسلكٌننا ال نى  ،ألٌف ديننا ىو دين العلم ؛لغًنانكال نرتكو  ،العلم
 أجل العلم.

                                                           

 (.ٗٔٔٓاٜنديث رقم ) ،ة ابٛنارءابب الوصا ،كتاب األدب  صحي  البخارٌم: ُ))
 .(ُٕٓ) رقمٜنديث اٞنعجم الكبًن للٌطربايٌن: ابب األلف، أنس بن مالك األنصارٌم، ا (ِ)
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 ،كيتماسك اٜنيٌ  ،كالعائلة تتماسك األسرة األرحاـ توصلكحٌن 
يلٌدم ذلك إىل ٕناسك اجملتمع كٕناسك ك كاٞندينة..  ،القريةابلتٌايل كتتماسك 
إىل عمل  ىكدع ،إىل كٌل ما يصل  اإلنساف ىتعاىل دعتبارؾ ك كهللا  الوطن.

كما فيها هللا األرض  سٌخركقد  .لكن الفاسق مفسد ُب األرض ،الٌصاٜنات
كطلب من اإلنساف أف يكوف  ،اإلنساف كجعلها صاٜنة ٜنياة ،لئلنساف
  يضًنه عندىا أفال ،ُب األرض مفسدفمن ٫نرج عن منهج هللا فهو  ،صاٜنان 

ُب ىذا ك  ،بحاريكذب كينٌم كيزين كيسرؽ كيرتشي كيقطع الٌشجر كيلٌوث ال
 كىلالء ىم اٝناسركف. ،فساد القيم كفساد الٌنعم

 خس حس جس مخ جخّٰ -( ِٖ)اآلية       
 :ِّحطمظ مض خض حض جض مص خص  مسحص

ىذا استفهاـ استنكارٌم: كيف تكفركف ابهلل؟! تذٌكركا كجود هللا.. من 
قٌدـ اٞنوت على ك  ذم خلق اٞنوت كاٜنياة.فهو الٌ  ،خبلؿ إحيائكم كإماتتكم

لٌسبيل ٞنواجهة كقضٌية اٞنوت ىي ا اٞنوت ىو دليل على اٜنياة. ألفٌ  ؛اٜنياة
كقضٌية اٞنوت ىي  ،ال تواجىو إاٌل ابلعلم كابلٌدليلاإلٜناد عوات ألٌف د ؛اإلٜناد

 ،ذين يقولوف: إٌف العقل يكفي إلدارة اٜنياةالٌسبيل ٞنواجهة اٞنلحدين الٌ 
ذم ٓنٌكم ُب اٝنلق الٌ  : إفٌ نرٌد عليهمكيقولوف: ال ٓنٌدبوان عن الغيبٌيات.. 

كذكر لنا ما غاب  ،كقد أراان اٞنوت ُنقيقتو ،ذم ٓنٌكم فيو مواتن إ٩نادان ىو الٌ 
   ِّحص مس خس حس  جس مخ جخ محّٰعٌنا من خلقنا: 

 عندما آدـ  ضركمل ٥ن ،هد خلق نفسوفبل أحد ش ،]ُٓالكهف: من اآلية [
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ان اٞنوت كأرا ،لنا ما غاب عٌنا ُب القرآف الكرًن فذكر هللا  ،خيًلق
 ،فنحن بصدد قضٌية عقلٌية فكريٌة علمٌية أماـ اٞنلحدين ابٞنشاىدة كاٜنٌس.

كاٝنلق ابلٌنسبة لنا  كعلينا اٜنديث بشكلو علمٌي كاقعٌي عقلٌي يقبلو العقل.
 أٌما اٞنوت فباٜنٌس كاٞنشاىدة. ،ببت ابلٌدليل

شاىد علينا أف نلجأ إىل ما ىو مي  ،ما كعندما نناقش ميلحدان ُب قضٌية
ىو يرفض األمور  ،ألنٌو ال يقبل إاٌل ابلٌتجربة كالربىاف ؛ك١نسوس كملموس

فإنٌو أيخذ األمر  ،خلق آدـ من تراب فإذا أخربتو مثبلن أبٌف هللا  ،الغيبٌية
 ،فاٝنلق نناقشو ابلٌدليل ،كيقوؿ لك: أببت يل ذلك ،ابلٌسخرية كاالستهزاء

إىل  تكإذا نظر  ،اٞنوت نقيض اٜنياةك  أٌما اٞنوت فهو كاقع ابٜنٌس كاٞنشاىدة.
منو  رجكعندما ٬نوت اإلنساف فأٌكؿ شيء ٫ن ،مراحل اٝنلق رأيتاٞنوت 

ُب قربه تبدأ  دفنوكبعد  ،حٌن خيلق جسده ركحو اليت ىي آخر ما دخل ُب
٤ند أهٌنا تتحٌوؿ إىل ٘نأ  ،كإذا راقبنا جثٌة اٞنٌيت ماذا حٌل هبا ،مراحل فنائو

ُب آخر مرحلة تصب  ك  ،ٌٍب يتبٌخر اٞناء ،ب  صلصاالن كبعد فرتة تص ،مسنوف
فهو يعود إىل تدرٌج خلقو بشكلو عكسٌي.. كىكذا تسلسل مراحل  ،تراابن 

 مقّٰ: قاؿ  ،تسلسل مراحل اٝنلق عكسكىي  ،فناء اإلنساف

 .]ِٗاألعراؼ: من اآلية [  ِّحكخك جك
 حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جعّٰ -( ِٗ)اآلية       

 مل خل حل مكجل لك خك  حك  جك مق
 :ِّجمهل
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خلق هللا لكٌل ما ُب األرض كيقوؿ: ٥نن  اٞنبلحدة قد ينفي بعض
 ،كنضع البذكر ُب الرٌتاب ،كأنٌب ابلبذكر لتصب  ٖناران كأشجاران  ،٦نرتع اآلالت

ك٥نن من اخرتع  ،٥نن نبين ،٥نن نصنع ،٥نن نزرع ،كنستخدـ ٟنا الٌسماد
 جغ مع  جعّٰ: الكهرابء كالٌسيارة كالطٌائرة.. ككيف يقوؿ هللا اآللة ك 
ال شٌك أٌف فكيف ذلك؟  ،]ِٗ: من اآلية بقرةال[  ِّٱمف خف حف جف مغ

 . كهللالقصور عقوٟنممرادات القرآف الكرًن  لكٌنهم مل يفهموا ،اآلية صحيحة
فمن  ،بدءان من حٌبة القم  ،خالق كٌل شيء: قم إبعادة الٌتسلسلجٌل كعبل 

نت استخدمت .. كأخيًلقت كما خيًلق آدـ  أين أتت اٜنٌبة األكىل؟
فكٌل األمور ُب اٜنياة من بدايتها تعود ٝنلق  ،األسباب اليت كضعها هللا 

كحٌّت من يريد صناعة طائرة مثبلن ال  ،ٌٍب كضعت األسباب كالعوامل ،هللا ٟنا
ياء.. بٌد لو من األسباب العلمٌية كالقوانٌن اليت خلقها هللا تعاىل لوجود األش

كاإلنساف اكتشفها لتخرج  ،أصبلن  ي موجودةى كمثبلن: من اخرتع الكهرابء؟
 خلق ما ُب األرض ٗنيعان. فاهلل  ،العيافإىل 

 : ييقاؿ ِّ حك  جك مق حقّٰ
 مائبلن. استول اإلنساف بعد أف كاف  -
 أك استول اٞنلك على عرشو. -

 ،كالفعل يينسب إىل فاعلو ،ه عن الٌشبيو كالٌنظًنتنزٌ  ،ليس كمثلو شيء
يليق  ليس كعلم هللا.. كاستواء هللا  كعلمنا ،فبصران ليس كبصر هللا

قد يكوف فيها ك  ،كأفعالو ككبلمو اآلايت اليت تتعٌلق بصفات هللا ك  َنبللو.
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 جي  يه مهىه جه ينّٰ ،إىل هللا ٥نيلها  ،مناافهأإشكاؿ على 

 .]ُُالٌشورل: من اآلية [  ِّحيخي
 أٌما الٌسماء: فهي كٌل ما عبلؾ فأظٌلك.

العقل البشرٌم ال كُب كقت الٌتنزيل كاف  ِّمكجل لك خكّٰ
 ييدرؾ معىن سبع ٚناكات.

كىناؾ حكمة ُب  ،ٌشمسكجرايف ال ،ك٥نن اآلف عرفنا كركيٌة األرض
ذم قد يكشفها كقد كنرتكها للٌزماف الٌ  ،مل نكتشفها بعد ،اكاتذكر سبع ٚن
 ال يكشفها.

 ،كٌل شيء إىل علمو  فرٌد هللا  ِّهلجم مل خل حلّٰ
ككالفرؽ بٌن استوائك  ،ينوكالفرؽ بٌن علمك كعلمو كالفرؽ بينك كب

 كاستوائو.
  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -( َّ)اآلية       

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 :ٌٍِّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي
خىٍلق قٌصة  ،كىي قٌصة اٝنلق األٌكؿ ،قٌصة ُب القرآف الكرًن ىذه أٌكؿ

  .رآف الكرًنكالقصص تشٌكل ببلبة أرابع الق ،أيب البشر سٌيدان آدـ
 الٌلغة العربٌية تعين: تتٌبع األبر. كالقٌصة ُب

على عكس القٌصة البشريٌة اليت قد  ،فاٞنقصود من القٌصة ليس الٌتسلية
 أك لنقل معلومة أك بقافة. ،تكوف للرٌتفيو كالٌتسلية



 
 

149 

ألٌف ىناؾ ارتباط  ؛أٌما القٌصة القرآنٌية فبل يكوف قصدىا إاٌل تتٌبع األبر
 العربٌية. بٌن مدلوالت كبلـ هللا كفقو الٌلغة

 هئ مئ خئّٰ: قاؿ  ،كىناؾ ارتباط بٌن العركبة كاإلسبلـ
 يل ىل مل خلّٰ: يقوؿ  .]يوسف[  ِّخبمب حب  جب
كال أتٌب إاٌل  ،أٌف القصص تنطبق على اٜنقٌ  أم ،]ِٔ من اآلية آؿ عمراف:[   ِّجم

 ،كرسالتها رسالة حقٌ  ،ككٌل كلمة فيها ىي حٌق كتلٌدم إىل حقٌ  ،من اٜنقٌ 
كحٌن  ،بل ىناؾ قٌصة صحيحة مركيٌة ،ية عن حدثفبل ىي خياؿ كال ركا

أٌما رٌب البشر فبل  ،بطريقتويركم البشر اٜندث فإٌف كٌل كاحد منهم يركيها 
 حف جف مغ جغ مع جعّٰ: كيقوؿ  ،يركم إاٌل القصص اٜنقٌ 

 ألٌف العربة ألصحاب العقوؿ.  ؛]ُُُيوسف: من اآلية [  ِّخف
ابلهامتكٌرر يكثًنان ما ٌٍب إٌف القٌصة القرآنٌية   .. مثبلن ُب كٌل ُب األاٌيـ ا ٬ني

 ،كقـو صاّب ،كقـو شعيب ،كقاركف ١نتكر اٞناؿ ،فرعوف أمثاؿ زمن يوجد
 ككذ ،ذين آمنوا كىربوا إب٬ناهنم إىل الكهفكالفتية الٌ  ،ذين يطٌففوف اٞنيزافكالٌ 

ىناؾ إاٌل أٌف  العربة منها. ىو كاٞنهم ،تكٌرر أبشكاؿ متعٌددةكٌلها ت  ،القرنٌن
 -عليها الٌسبلـ-قٌصة السٌيدة مرًن مثل ر.. ُب القرآف الكرًن ال تتكرٌ  ان قصص
فقد أيلغيت  ،كاجمات الزٌ أسباب كمقدٌ كمن غًن  ،دت من غًن زكجو لى كى  اليت

: تعاىل كلذلك قاؿ ،فهي حادبة ال تتكٌرر ،األسباب مع السٌيدة مرًن
 .فحٌددىا ابالسم ،]ُِالٌتحرًن: من اآلية [   ِّ مض خض حضّٰ

فإذا  ،موزٌع ُب القرآف الكرًن كامبلن ك  منٌجمقصص القرآيٌن ٗنيعو كال
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كىي أكثر القصص  ،دىا ُب سورة كاحدةْنفلن  أردت قٌصة موسى 
 آفاتألنٌو بعث إىل أسوأ شعب على األرض ٪نمل كٌل  ؛ُب القرآف ذكران 
ككٌل ما جرل  ،ك٥نن نعاين منهم حٌّت اليـو ،كىم شعب بين إسرائيل ،األمم

 ىو من صنع الٌصهاينة.  كحركب على سورية كاٞنناطق اجملاكرةمن فنت
 ،كُب القرآف سورة ابٚنو ،قٌصة إبراىيم ُب القرآف الكرًن كىناؾ 

 لكٌن قٌصتو كردت ُب عدد من الٌسور.
كذيكر اسم  ،فلم ترد إاٌل ُب سورة )يوسف( أٌما قٌصة يوسف 

 .( مرٌة كاحدة فق غافرُب سورة ) يوسف 
( اإلسراء)األعراؼ( ك))البقرة( ك فقد كردت ُب آدـ  أٌما قٌصة

دـ ٫نذم يورده هللا تعاىل ُب كٌل موضع الٌ  ألٌف الٌتوجيو ؛(ك)الكهف( ك)طو
 ككظيفة إ٬نانٌية. ،سببان إ٬نانٌيان 

كٌل آايت القرآف الكرًن   أتتٌبعي  قٌصة سٌيدان موسى  فإذا أردتي 
 أٗنعها كأرتٌبها..ك  ،اٞنتعٌلقة ّنوسى 
منها كما كالغاية  ،مل يفعل ذلك لكي ال تكوف القٌصة بشريٌة  كهللا

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّّٰ: :قاؿ لنبٌيو الكرًن ١نٌمد 
كالقٌصة ُب  كتلٌدم كظيفة إ٬نانٌية. ،لتكوف عربة  ؛]َُِىود: من اآلية [  ِّىئ

كأحياانن  ،كأحياانن على اٜندث ،القرآف الكرًن أحياانن ترٌكز على الٌشخصٌية
 ،علينا هاننسب القٌصة ٞنن يقصٌ ف .حكيم ٘نيدفهي من لدف  ،الٌزمنعلى 
 .]ّيوسف: من اآلية [  ِّمت خت حت جت هبّٰيقوؿ:  كهللا 
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مبلئكتو أبنٌو جاعله ُب  نبدأ إبخبار هللا  كُب قٌصة آدـ 
من  كقد يتساءؿ البعض قائبلن: كىل يستأذف هللا  ،األرض خليفة

بل  ،يس استشارةلىنا  قوؿ هللا  اٛنواب أفٌ ك  اٞنبلئكة كفيهم إبليس؟
إببلغهم كال بٌد من  ،ألٌف اٞنبلئكة ستتعامل فيما بعد مع البشر ؛إعبلـ
ليس فيو نقاش كال  سـوكاألمر ١ن .منهم كي ٬نارسوا مهامهم اٞنطلوبة  ابألمر
 بل ىو قرار إٟنٌي. ،حوار

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنّٰ

ذم أدرل اٞنبلئكة فما الٌ  بل تسأؿ. ،: كاٞنبلئكة ىنا ال ٓنتجٌ ِّخيمي حي
 كيسفكوف الٌدماء؟ ،أبٌف بين آدـ سيفسدكف ُب األرض

كالبشريٌة اليـو تيعاين من ىاتٌن اٞنشكلتٌن؛ اإلفساد ُب األرض كسفك 
 فكٌل اٞنشكبلت أتٌب منهما. ،الٌدماء

 ىو أٌف هللا  :اٛنواب لكن كيف علمت اٞنبلئكة ذلك مسبقان؟
: كما قاؿ   ،االختيار ستكوف لديو حريٌة أبٌف ىذا اإلنساف مأكحى إليه

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حسّٰ
فهذه  ،]األحزاب[   ِّخفمف حف جف مغ معجغ جع مظ حط

أف تكوف ملمنان أك   ،إٌما أف تكوف طائعان أك أف تكوف عاصيان  أمانة اختيار.
 كلو أراد ،]ِٗالكهف: من اآلية  [ ِّمب زب  رب يئ ىئ نئّٰكافران.. 
 ؛يعصوف هللا ما أمرىم كيفعلوف ما يلمركفكاٞنبلئكة ال   بين آدـهللا ٛنعل 

ٔنتار  ،فإٌما أف ٔنتار اإل٬ناف أك الكفر ،ألٌف اٞنعصية أتٌب من حريٌة االختيار
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سيجعل اإلنساف  االستقامة أك االعوجاج... كقد علمت اٞنبلئكة أٌف هللا 
 خليفة: 
خلقو كأعطاه  ،أم خليفة هللا على األرض األٌكؿ لكلمة خليفة: عىناٞن

 كىٌيأ لو أسباب الوجود. ،أمٌدهك 
 ،جيل بعدجيبلن  ،أم ٫نلف بعضهم بعضان  الثٌاين لكلمة خليفة: عىناٞن

 فاٚنو خليفة.
 كليست ىي خبلفة الٌتنظيمات اإلرىابٌية اليت  ،كىذا ىو الٌتفسًن

كقد علم اٞنبلئكة من كلمة )خليفة(  ال عبلقة ٟنا ال ابٝنبلفة كال ابإلسبلـ.
من أف ييفسد ُب األرض  فخافوا ،ساف حريٌة االختيارأبنٌو ستكوف لئلن
 ُنمده. وفسٌبحي ملرهبٌ  وفطائع مأٌما اٞنبلئكة فه كيسفك الٌدماء.

ُب القرآف الكرًن ُب صيغ  كقد كرد ،كالٌتسبي  ال يكوف إاٌل هلل 
 كفيها إعجاز: ،متنٌوعة
 .]ّٔيس: من اآلية  [ِّحب جب هئ  مئ خئّٰ -
 .]الٌرـك [ِّمهىه جه  ين ىن من خنّٰ -
 .]ُاإلسراء: من اآلية  [ِّجم يل ىل مل خلّٰ -
معجز  أيٌب بعدىا أمره الكرًن  عندما ترد ُب القرآف )سبحاف(كلمة فػ   

فليس   ، فيها تنزيو هلل ككلمة )سبحاف( ،ال يستطيع أف يقـو بو بشر
اٜنمد  ،اٞنبلئكة أف تعيش بٌن اٜنمد كالٌتسبي  كالٌتنزيورسالة ك  كمثلو شيء.
: :كقد قاؿ رسوؿ هللا  ،هللا عن صفات اٞنخلوقاتكتنزيو  ،على الٌنعم
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... كسبحاف   كالمد هلل متآلف أك متؤل ما بني الٌسماكات »
 .(ُ)«كاألرض..

 جي يه ىهّٰفاٞنبلئكة قالت:  ،كعلينا أف نفهم األفكار

كىو  ،جاءت من كلمة )القدس( ،كالٌتقديس ىو الٌتطهًن :ِّخيمي حي
 ٰذ يي ىيّٰمبلئكتو بقولو:   كقد أجاب هللا ذم يطٌهركف بو.الكوب الٌ 

 ،قومٌ الكمل يقل ٟنم: )أان  ،فاحتٌج على اٞنبلئكة ابلعلم ،ٌِّّ ٰى ٰر
بل  ،ليس ىذا من عملكم( ..يسفكوف ..يفسدكف ،أان الٌرٌب اٝنالق ،قادرال

أراد أف ييثبت للمبلئكة سبب جعل  ،ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ ييّٰ: قاؿ 
 يعلم ما ال يعلموف. كأراد أف يربىن للمبلئكة أبنٌو ،ىذا الكائن )خليفة(

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّّٰ -( ُّ)اآلية       

 :ِّىبيب نب مب زب رب يئ ىئ
كالٌلغة أتٌب  عٌلمو مفاتي  األسباب.. ،عٌلم آدـ اٞنسٌميات كأٚناءىا

 حج مث هت متّٰ: مباشرة عن هللا  كقد ٚنع آدـ  ،ماعابلسٌ 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 . ]البقرة [ِّحضخض
 ،كعٌلمو األٚناء كٌلها.. أم منحو العلم ،ابكأعطاه ربٌو مفاتي  األسب

 ،أٌدت إىل األمر اإلٟنٌي أبف تسجد اٞنبلئكة ألمر هللا كىو أعظم منحةو إٟنٌية

                                                           

 .(ِِّ، اٜنديث رقم )فضل الوضوءابب  ،كتاب الٌطهارة صحي  مسلم: ُ))
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 الٌطًناف.من بعده فقد حاكؿ أبناؤه  ،يستطع الٌطًناف فإذا كاف آدـ مل
غًن ذلك ٣نا ك  ،كالٌداببة ،الطٌائرةبو يصنع  ذمالٌ  كأعطاه ربٌو العقل

ذم ارتفع الٌ  ألمر اإلٟنٌي بتكرًن آدـ كبنيوفأٌدل ىذا إىل ا ،صنعوطوٌع لو 
 ابلعقل كالعلم.

  .ِّىب نب مب زب رب يئ ىئّٰ
 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رتّٰ -( ِّ)اآلية       

 :ِّىفيف
كٌل شيء ف ،ٌٍب قالوا: ال علم لنا ،: سبحانكاٞنبلئكة اأٌكؿ كلمة قالته

 .ِّىفيف يث ىث نثّٰلعلم: اب لو متعٌلقذكركه 
 مل يك ىك لكمك اك يق ىقّٰ -( ّّ)اآلية       

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 :ِّنيىي مي زي
كأف يبٌٌن ٟنم  ،خليفة جعل آدـ  ملى أف يبٌٌن للمبلئكة  أراد هللا 
أم  ،ِّ لكمك اك يق ىقّٰفقاؿ:  ،ذم شرٌفو هللا بومزااي العقل الٌ 

قاؿ قائل: مل تكن ىذه األشياء ٢نلوقة أك  كإفأبٚناء األشياء كمسٌمياهتا.. 
 نقوؿ لو: إٌف أصل األشياء كاف موجودان. ،جودةمو 

 نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىكّٰ

قاؿ بعض اٞنفٌسرين: إٌف  ِّني مي زي ري  ٰى ين ىن
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 ِّّٰ: كهللا  ،أم ىو حوار ضمينٌ  ،اىى دً لى بل دار ُب خى  ،اٞنبلئكة مل تقل

 ِّريزي ٰى ين ىنّٰ ،]غافر [ِّنئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 ،برزه هللا تعاىل كأجاب عليوىذا اٝناطر فأ ٟناخطر  كاٞنبلئكة ،]ٕطو: من اآلية  [
 كخاطبهم من خبللو.

 اٞنهٌم الغاية كالفكرة.لكن ك٥نن ال ٤نـز هبذا الٌتفسًن أك ذاؾ.. ك 
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييّٰ -( ّْ)اآلية       

 :ِّحتخت جت هب مب خب
 حس جس مخّٰ: يقوؿ هللا  ،ىناؾ آية أخرل تتعٌلق ابلٌسجود

 جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس
 .]األعراؼ [ِّمعجغ
 ،كاٛنواب: نعم يتساءؿ العقل البشرٌم: ىل خيلقنا مع آدـ؟كقد 

إىل أف تقـو الٌساعة على من بقي من  من آدـ  ،اٝنطاب لكٌل بين آدـ
.. ابلورابة  أجزاء من جزئٌيات آدـ ٥نمل بين آدـ معاشر ألنٌنا؛ ذريٌتو

تبارؾ كحٌن أخذ  ، ألنٌو ىو هللا ؛خاطب اٛنزئٌيات كهللا تبارؾ كتعاىل
ككٌل تناسل  ،وفي مكنونة آدـ.. كانت الٌشهادة من ذريٌتوالعهد على  اىلكتع

 مخّٰتعاىل: تبارؾ ك فعندما قاؿ ..  بٌن البشر أيٌب َنزئٌيات من آدـ
 D.N.Aكنيشًن ىنا إىل  ،آدـ  من صلبأم: خلقناكم  ِّجس
  كاٞنوٌراثت.
كالٌسجود  ،كيف يسجدكف آلدـ: ِّمئ خئ حئ جئ ييّٰ
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فالٌسجود ألمرو ىو سجود  : مىن اآلمر هبذا؟نقوؿ ؟ال يكوف إاٌل هلل 
ذم كقد ال يكوف ابلٌشكل الٌ  ،كالٌسجود ىنا ىو سجود ٓنٌية كتعظيم ،لآلمر

 نعرفو ٥نن عن الٌسجود.
فهم سجدكا ألمر اآلمر  ،كمل يقل: )سجدكا لو( ،ِّهئّٰقاؿ: 
لنا ابلٌصبلة ْناه  كىذا مثل أمر هللا  كمل يسجدكا آلدـ. ،كىو هللا 
كإ٧ٌنا نسجد هلل  ،كال نركع ٟنانسجد نصٌلي للكعبة كال فنحن ال  ،الكعبة
 كجوىنا أبف نويٌل  انذم أمر ىو الٌ  كما قيمة الكعبة لوال أٌف هللا  ،تعاىل

يقوؿ:  كهللا  ،كالٌسجود معناه اٝنضوع ألمر اآلمر ؟يشطرىا حٌن نصلٌ 
فهل عيٌمم األمر اإلٟنٌي على اٞنبلئكة ٗنيعان  ،ِّخئ حئ جئ ييّٰ
األمر كاف جملموعة من  أـ ىي ٠نموعة من اٞنبلئكة؟ ،ٌسجود آلدـابل

كنستنتج ذلك من  ،كىذه اٞنبلئكة ٟنا عبلقة ابلعمل مع آدـ  ،اٞنبلئكة
  نت مت زت رت يبّٰ: مثل قولو  ،خبلؿ آايت أخرل

 خبّٰٱ: جٌل كعبل كقولو ،]االنفطار [ِّمثنث زث رث يت ىت
  آدـ على األرض.فهناؾ مبلئكة ٟنا مهٌمات مع بين ،]الٌنازعات [ ِّمبهب

فيما آدـ كذريٌتو  من لو صلة اببناٞنبلئكة من كىنا ُب ىذه اآلية ٗنع 
مثل: ٘نلة  ،كىناؾ مبلئكة ٔنتلف مهٌماهتم ُب ساحة اٞنؤل األعلى.بعد 
  جخّٰيقوؿ:  كهللا  ،كىم )العالوف( ،فبل عبلقة ٟنم هبذا األمر ،العرش
  حط   مض  خض  حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ
 ،ذين أمركا ابلٌسجود طاعةن هلل تعاىلاٞنبلئكة الٌ  قد سجدك  .]ص [ِّمظجع
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 ،اإلسبلـ ىي رسالة العلم كاإل٬نافكجعل رسالة  ،كقد كرـٌ هللا آدـى ابلعلم
اجملادلة: من  [ ِّهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهّٰ:  فقاؿ

فاٛناىل ابلعلم الٌدييٌن كالعلم الٌدنيوٌم ال ٪نٌق لو أف يتصٌدل لتفسًن  ،]ُُاآلية 
 لقرآف الكرًن.كشرح ا

ذم أعطاه اٞنبلئكة ابلٌسجود آلدـ تكر٬نان للعلم الٌ  كقد أمر هللا 
أٌما اٞنبلئكة فهي ٢نلوقات نورانٌية ال  كٜنريٌة االختيار اليت خٌصو هبا. ،إاٌيه

أٌما اإلنس كاٛنٌن  كليس ٟنا اختيار. ،كتفعل ما تلمر ،تعصي هللا فيما أمرىا
 نئّٰ: قاؿ  ،أك كافرين ،عٌن أك عصاةفهم ٢نتاركف بٌن أف يكونوا طائ

فكٌل دعوة لئلسبلـ  ،]ِٗالكهف: من اآلية  [ ِّمب زب   رب يئ ىئ
ككٌل اٜنركات اإلرىابٌية كالٌتكفًنيٌة اليت  ،ابإلجبار كاإلكراه ىي دعوة ابطلة

كال ابلفقو  ،تزعم أبهٌنا تنتسب لئلسبلـ ال عبلقة ٟنا ابلٌنص القرآينٌ 
 .:اإلسبلـ  نبٌ كال ّنا جاء بو  ،اإلسبلميٌ 
 خس حسّٰ:  ترؾ لئلنساف حريٌة االختيار حٌن قاؿ فاهلل 
 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس
كىذه األمانة ىي أمانة االختيار بٌن  ،]ِٕاألحزاب: من اآلية  [ِّمع  جع

كعندما صدر األمر اإلٟنٌي أبمر اٞنبلئكة  كالطٌاعة كاٞنعصية. ،الكفر كاإل٬ناف
فاٞنبلئكة ال يعصوف رهٌبم  ،س مع اٞنبلئكةابلٌسجود.. يظهر لنا كجود إبلي

ألٌف إبليس  ؛كاستثناء إبليس من جنس اٞنبلئكة استثناء منقطع ،فيما أمرىم
 ككبلـ هللا ىو كبلـ اٝنالق العامل ،اٝنرب ىكذا أكرد هللا  ،ليس من جنسهم
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 ،]ِْالٌشورل: من اآلية  [ ِّمه جه ينّٰ ،الكاشف لؤلحداث ،من األزؿ
 ي  بكماالت جبلؿ هللا كصفاتو.ك٠ناؿ عقلنا ال ٪ن
ستتوىٌل شلكف اٝنلق على إبليس موجودان مع اٞنبلئكة اليت  كإذا كاف

كىو  ،فإٌف إبليس أيضان ستكوف لو مهٌمة ،األرض من حفظة ككتبة كغًنىم
كاشف كليس مانعان  ،قدًن أزيلٌ كًعلمي هللا تعاىل  ،اختار ىذا الٌدكر ابختياره

دان مع فريق اٞنبلئكة اليت ستباشر عملها مع ككاف إبليس موجو  لبلختيار.
 ِّمئ  خئ حئ جئ ييّٰ: ٞناذا قاؿ كالٌسلاؿ  .اإلنساف

أٌف خطاب اجملموعة يكوف اٛنواب:  كىو أدىن مرتبة منهم؟ ،كإبليس معهم
فلو أردان مثبلن الٌتحٌدث إىل ٠نموعةو من الوزراء  ،األعلى ابسم أصحاب اٞنرتبة
كحٌن يصدر  ،بيعٌي أف نقوؿ: أيٌها الوزراءفاألمر الطٌ  ،ككاف معهم معاكنوىم

فاٞنبلئكة أعلى  ألٌف األمر مشل اٛنميع. ؛األمر لؤلعلى فإٌف األدىن يينٌفذ معهم
كمل يكن  ،ككاف طائعان ُب ذلك الوقت ،من اٛننٌ  إبليس ،مقامان من إبليس

 ألٌف لو حريٌة االختيار. ؛حٌن أيمر ابلٌسجود ِّمب خبّٰكلكٌنو  ،عاصيان 
 نا أنٌو كاف من اٛنٌن من اآلية اليت ُب سورة )الكهف(: علم لقدك 
كمع  ،]َٓالكهف: من اآلية  [  ِّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيّٰ

 كجود ىذا النٌص ال ٠ناؿ لبلجتهاد.
 خت حت جتّٰ:  كعصى آدـ ،-لعنو هللا- عصى إبليس

 مح جح مج حج مثٌٍّٰب اتب عليو:  ،]ُُِطو: من اآلية [   ِّمتهت

 مي خي  حيّٰنٌو رجيم: عنو إ  فقاؿ هللا أٌما إبليس ،]طو[  ِّجخمخ
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ماذا اختلفت بف  ،]اٜنجر [ ُِِّّّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
أٌف معصية اٛنواب:  ؟عن معصية سٌيدان آدـ  -لعنو هللا-معصية إبليس 
فقد رٌد إبليس  ،فكانت ضعفان  أٌما معصية آدـ  ،استكباران إبليس كانت 

كاالستكبار  ،ربككاف سبب معصيتو ىو الكً  ،كىو هللا  ،األمر على اآلمر
 مك لك اك يق  ىق يف ىفّٰ: كقد قاؿ  ،مفتاح الكفر
  ينٰى  ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك
 حي جيّٰ: بينما يقوؿ هللا  ،]األعراؼ [  ِّميني  زي ري

بسبب  مع من أذنبى يتسام   فاهلل  ،]ِٖالٌنساء: من اآلية  [ِّخيمي
 لكٌن كقيت كدكامي ،: إٔنىن ذلكفأجبتى  ،مثاؿ: إف قلتي لك: صلٌ  ،وضعف

: ال يوجد شيء اٚنو  ،هذا اٚنو ضعفف ،...ال تسم كظركُب  أٌما لو قلتى
كىذا ىو  .كىو استكبار على هللا  ،فهذا رٌد األمر على اآلمر ،صبلة

كما  ،على هللافإبليس قد رٌد األمر  ،الفرؽ بٌن معصية إبليس كمعصية آدـ
 جه ين  ىن من خن حن جن يم ىمُّٰب كتابو العزيز:  أخربان هللا 

 .ِّحتخت جت هب مب خبّٰلذلك:  ،]ُِألعراؼ: من اآلية ا [ ِّمهىه
من : )فرؽه كبًن بٌن  يقوؿ اإلماـ الغزايلٌ  ،ىناؾ فرؽه كبًن ان فإذ

فمن ضعفت  ،كبٌن مىن قويت إرادتو ُب الباطل( ،ضعفت إرادتو ُب اٜنقٌ 
أٌما من أصٌر كاستكرب فبل  ،إرادتو ُب اٜنٌق كارتكب ذنبان ٬نكن الٌتسام  معو

من ىنا صار االشتقاؽ من إبليس: أبلس: أم يئس من ك  تسام  معو..
 . ر٘نة هللا
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 جخ مح جح مج حج مث هت متّٰ -( ّٓ)اآلية       

 :ِّحضخض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ
 ،ألٌف جٌنة اٝنلد ال ييغادرىا من دخلها ؛ليست جٌنة اٝنلد ىذه اٛنٌنة

آدـى كزكجو حٌواء ُب جٌنة  كقد أسكن هللا  كب فيها اٞنعاصي.رتى كال تي 
إهٌنا )جٌنة  :كمل يقل ،ِّجحّٰكذكرت اآلية بلفظ:  ،ْنربة اٞننهج ،جربةالتٌ 

 .كال )جٌنة الفردكس( ،ك)جٌنة اٝنلد( ،عدف(
 ،اٛنٌنة ُب الٌلغة العربٌية ىي حديقةف ،ككلمة )جٌن(: تعين الٌسرت كاٝنفاء

 أك غابة ١ناطة ابألشجار الكثيفة اليت تسرت ما بداخلها.
 يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلّٰ: يقوؿ 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ ،]ُٓسبأ: من اآلية [  ِّجن
 مص خص حص مس  خسّٰكُب سورة )الكهف(:  ،]القلم [ ِّيمجن
كمل  ،]الكهف[ ِّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

بل  ،ة اٝنلدة اليت سكنها آدـ ىي جنٌ اٛننٌ  تشر اآلايت ُب القرآف على أفٌ 
 ،نهجآدـ كحٌواء كيدٌرهبما على اٞن حٌّت يزٌكد هللا  ،ىي جٌنة من اٛنناف

كقد خلقهما أصبلن لسكىن األرض فقاؿ تبارؾ  كعلى اٜنياة ُب األرض.
أٌما جٌنة الٌتجربة فهي  ،]َّالبقرة: من اآلية [  ِّىم مم خم حم جمّٰكتعاىل: 

كاألمر  ،كقد جعل فيها اٜنبلؿ كاٜنراـ ،ُب األرض تدريب على اٜنياة
 جخ مح جح مج حج مث هت متّٰٟنما:  فقاؿ  ،كالٌنهي

 ،)كيبل: حبلؿ( ،كن: أمر(: )اسِّخص حص مس خس حس جس مخ
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ىو  ،ذم سينزؿ بو إىل األرضإذف ىذا اٞننهج الٌ  ،)كال تقراب: هني كحراـ(
 حبلؿ كحراـ.. ،كفيو: افعل كال تفعل ،اٞننهج اإلٟنيٌ 

كمل يقل: زكجتك؟ كٞناذا مل ييدخل على  ِّمج حجّٰ: ٞناذا قاؿ 
 ،فهي زكجيو ،كجٌنأٌف اإلسبلـ سٌول بٌن الزٌ اٛنواب:  الكلمة اتء الٌتأنيث؟

م كٌل من يٌدعي أٌف اإلسبلـ ظلم اٞنرأة كمل يعطها حقوقها كليعل ،كىو زكجها
 ،أٌف كٌل شرائع الٌسماء اليت كاف آخرىا اإلسبلـ ساكت بٌن الٌرجل كاٞنرأة

 نث مث زثّٰ: كقد قاؿ  ،فهما متساكايف ُب الٌتكليف كاٞنسلكلٌية

 .]ٕٗالٌنحل: من اآلية [ ِّمك لك يقاك يفىق ىف يث ىث
 ختّٰ: كمنو قولو  ،ٌلغة العربٌية: زكجك تعين مثيلككُب ال
كىذه ىي  ،كىذه ىي اٞنساكاة ،]الٌزخرؼ[   ِّحجمج مث هت مت

ذين ينادكف َنهاد الٌنكاح كغًنه من أٌما الٌ  حقوؽ اٞنرأة ُب اإلسبلـ.
فنحتكم كإاٌيىم إىل  ،دين كال خلق كال شريعةاٞنصطلحات اليت ال عبلقة ٟنا ب

 كال نسًن إاٌل كراء القرآف. ،نلتـز إاٌل ابلقرآف فنحن ال ،القرآف الكرًن
 جخ محّٰاٜنبلؿ كاسعان جٌدان:  كُب جٌنة الٌتجربة جعل هللا 

 ،ِّخص حص مس خسّٰكجعل اٜنراـ ١ندكدان:  ،ِّحس جس مخ
ٓنٌرموف على أنفسكم متع  اٞنسلموفأيٌها م كإنٌ ): من يقوؿكىذا ردٌّ على 
فلقد أابح لنا  ،كاسع جٌدان ُب شرعنا فنقوؿ ٟنم: اٜنبلؿ  ،(اٜنياة كمباىجها

 لينا شيئان كحرـٌ ع ،غًن ذلك كثًنك  ،رائكالعص ،كالٌلنب ،اٞنشركابت كٌلها: اٞناء
كأابح لنا كٌل األطعمة:  ،)كىو ما تغًٌن من العصائر( فق  كىو اٝنمر ان كاحد
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اٞنيتة كحرـٌ علينا  ،كغًن ذلك كالٌسمك كالٌنبات كالٌدجاجمن ٜنـو األنعاـ 
أك شيء  ،بشيء كاحد ٢نصوصكاٜنراـ  ،فاٜنبلؿ كٌل شيء .ٜنم اٝننزيرك 

 مس خسّٰكقد كاف الٌنهي ُب جٌنة الٌتجربة عن شيء كاحد فق :  صغًن.

 فنها٨نا عن شجرة كاحدة فق .  ِّخص حص
الظٌلم عادةن يقع من : ِّحضخض جض مص خص حص مس خسّٰ
كحرمها من نعيمو آجل  ،إاٌل إذا قٌدـ لنفسو شهوة عاجلة ،غًنهاإلنساف ل
ذم يقٌدـ لنفسو شهوة فالٌ  .فإنٌو عند ذلك يكوف ظاٞنان لنفسو ،ميقيمكدائم ك 
 ،أك يغتاب أك يكذب يقامرأك يسرؽ يشرب اٝنمر أك يزين أك كأف   ،عاجلة

 اه اٜنقيقة ظلم نفسو ألنٌو حرملكٌنو ُب ،اٞنلقٌتة اٞنتعةشيئان من فإنٌو حٌقق 
كعلى  كابالن عليوذلك سيكوف ك  ،الٌنعيم الٌسرمدٌم األبدٌم الٌدائم ُب اٛنٌنة

 .ِّحض جض مصّٰفهذا ىو الظٌامل لنفسو  ،ذريٌتو كأىلو ككطنو ك٠نتمعو
ىو خالق  ألٌف هللا  ؛فقد ظلم نفسو فمن ٫نالف أكامر هللا 
ككما أٌف الٌصانع ٩نعل مع اٞننتىج كتٌيبان يبٌٌن فيو  ،اإلنساف كيعرؼ ما يصل  لو

تعاىل كضع لئلنساف اٞننهج  فإٌف هللا ،طريقة االستخداـ الٌصحي  ٞننتجو
 ذم يصلحو كيسعده.الٌ 

 حف مغجف جغ مع جع مظ حط مضّٰ -( ّٔ)اآلية       

 :ِّخلمل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف  خف
 ،كزكجو فرتة ْنربة ُب جٌنة الٌتجربة آلدـ هللا تبارؾ كتعاىل أاتح 

فكانت  ،زكجو فأكبل من الٌشجرة احملٌرمةضعفت ك  كقد ضعف آدـ 
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سبب اٟنبوط كىذا ىو  .ِّخفّٰ: ما هللا نتيجة اٞنعصية أف قاؿ ٟن
 ،كُب جٌنة الٌتجربة يرب  األمور أبسباهبا اٞنرئٌية للٌناس ،كىو اٞنعصية ،اٞنباشر

ككاف يعلم أٌف الٌشيطاف سيفعل كذا  ،كاشفقدًن  فهو  أٌما علم هللا 
أـ  ،فهل عصى آدـ ربٌو إبرادة هللا .بضعفو سيعصي كأٌف آدـ  ،ككذا

أراد أف ٩نعلو  ألٌف هللا  ؛إبرادة هللاعصى كاٛنواب:  هللا؟خارجان عن إرادة 
تبارؾ كقد قاؿ  ،كال ٪ناسبو على إرادة هللا ،ك٪ناسبو على اختياره ،٢نتاران 
 جك مق حقّٰ: جٌل كعبل كقاؿ ،]البلد[  ِّجبحب هئّٰ :تعاىلك 
 .]اإلنساف[ ِّمكجل لك خك حك

فقاؿ ٟنما فيما يركيو  ،: الزلٌة: تعين العثرة كالكبوةِّحط مضّٰ
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مسّٰارؾ كتعاىل: تب
قاؿ ٟنما إبليس: إذا أكلتم من ىذه  ،]َِاألعراؼ: من اآلية [ ِّمغجف جغ مع

 كإىل اٝنلود. ،الٌشجرة فستصلوف إىل ملك ال يبلى
أف ٫نلد فيها كال يتحٌوؿ  اإلنساف ُب اٜنياة دائمان  أمنيةكىذه ىي 

 ريد اٝنلود.كي ،فهو يريد ملكان ال يفىن من اٞناؿ كغًنه ،عنها
كلو ُنثتم ُب كٌل أىل األرض فستجدكهنم يريدكف اٞنلك كاٝنلود ُب 

 ،كيعمل للخلود ،ُب الٌدنيا سيخلدككٌل إنساف يعمل ككأنٌو  ىذه اٜنياة.
فدخل عليو من قوانٌن:  ،كىذه ىي الٌنقطة اليت دخل منها إبليس على آدـ

قاؿ تبارؾ كتعاىل:  ،دـآ كعلى ىذا فيطر ابن ..كخلودو ال يفىن ،ملكو ال يبلى
 .]القيامة[ ِّخممم حم يلجم ىل مل خلّٰ
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كُب سورة )طو(  ،فأخرجهما ٣نٌا كاان فيو ،ـى كزكجوآد ىكذا أزٌؿ إبليسي 
 ٰى ين ىن نن من زن يلامممرنّٰ: يقوؿ 

كيل من   ؛كقاؿ لو: اي آدـ ،فدلٌو على الٌشجرة احملٌرمة ،]طو[  ِّميني زي ري
كىذه ىي  ،كه ال يبلىكيصب  لديك مل ،خالدان فبل ٕنوت ىذه الٌشجرة تبقى 

 ُب اٜنياة.الٌشديدة اإلنساف  رغبة
 ،فعصى ربٌوابٝنلود ُب جٌنتو أماـ ىذا اإلغراء  كقد ضعف آدـ 
 خي  حي جيّٰٱ: قاؿ  ،كضعف ُب الٌذاكرة ،كىذا ضعف ُب اإلرادة

قد  ككاف هللا  ،فنسي ،]طو[   ٍَِّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 .]ّٓية البقرة: من اآل[   ِّحضخض جض مص خص حص مس خسّٰ قاؿ لو:

أٌما اٞنعصية اليت كاف  ،عبلجان للمعصية كىو الٌتوبة كقد جعل هللا 
كىذا ىو الفارؽ بٌن معصية آدـ  .جٌل كعبلسببها االستكبار فهي كفر ابهلل 

 .]ّْالبقرة: من اآلية [   ِّحتخت جت هب مب خبّٰٱذم: كمعصية إبليس الٌ 
 ،كزكجو كحٌن لعنو هللا كطرده من ر٘نتو أراد أف يغوم آدـ 

 بتزيٌن اٞنعصية ٟنما عن طريق الوسوسة. ك٫نرجهما من طاعة هللا 
 ؛كالٌسكن العيش غدكر  : أخرجهما من اٟنناءِّمغجف جغ مع جعّٰ
كالٌسكن ىو  ،]ّٓالبقرة: من اآلية [    ِّمج حج مثّٰقاؿ آلدـ:  ألٌف هللا 

 يث ىث نثّٰ: كُب سورة أخرل يقوؿ  ،اٟندكء كاالطمئناف كالرٌاحة
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
كىكذا يتحٌدث  ،]الٌرـك[     ِّننىن من زن رن مم ام  ىليل
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 ،كيرفع قيمة اٞنرأة على كجو األرض ،القرآف الكرًن عن الٌزكاج ُب أرقى صورة
فلٌما كاف  ،ككٌل ىذا كاف موجودان ُب جٌنة الٌتجربة كيقٌدس اٜنياة الٌزكجٌية.

 خرجا ٣نٌا كاان فيو. أي  ،اإلغواء كاٞنعصية
: ِّخل حل جل مك لك مفحقمقجكحكخك حفخفّٰٱ

فكاف  ،كإبليس(زكجو كاألمر موٌجو إىل )آدـ ك  ،صدر األمر اإلٟنٌي ابٟنبوط
 كامنةككٌل ذريٌتو   ،ألٌف كٌل بين آدـ ٪نملوف جزئٌيات آدـ ؛اٟنبوط )ٗنيعان(
كاألكالد يتزٌكجوف  ،فآدـ يتزٌكج من حٌواء كينجب األكالد ،كموجودة فيو

كاشرتكت ُب  ة فيوكينجبوف.. كىكذا ٤ند أٌف كٌل ذريٌة آدـ كانت موجود
 ،كاألجٌنة ،كمل يكن العلم ُب زمن الٌتنزيل قد اكتشف قضٌية اٞنوٌراثت .اٟنبوط

كمراحل تطٌور اٛننٌن.. كابكتشاؼ ىذه القضااي تٌتض  لنا آية عهد الفطرة 
ككاف ُب  ،كاف ملمنان إ٬ناف مشاىدة  ألٌف آدـ  ؛اليت يولد عليها اإلنساف

 مباشرة قبل أف يكوف نبٌيان. ر من هللا كتلٌقى األكام ،جٌنة الٌتجربة
  .كقولنا الكفر سرت لئل٬ناف يعين أٌف اإل٬ناف موجود قبل الكفر

 ،]ُِّطو: من اآلية [   ِّمس خس حسّٰ: كُب سورة )طو( يقوؿ 
 فصيغة اٞنثىن ىنا تعين فريقٌن: 
 الفريق األٌكؿ: آدـ كحٌواء.
 كالفريق الثٌاين: إبليس.

  .فهبطوا ٗنيعان 
  كاإلنس مرتبطوف آبدـ. ،مرتبطوف إببليسكاٛنٌن 
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 جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هلّٰ -( ّٕ)اآلية       

 :ِّمهٰه
وبة بعد كشرع لو كلبنيو ُب اٞننهج التٌ  ،وبةآلدـ أبواب التٌ  هللا فت  

 ،فما داـ اإلنساف ٢نتاران كلديو شهوات كىو تشريع إصبلح. ،نبالذٌ 
سرؽ أك أيخذ الٌرشوة أك أك يغتاب أك يسيكذب  ،فسيخطئ كيٌتبع شهواتو

فإهٌنم  ،الٌتوبةابب  عبادهكما مل يفت  هللا تعاىل ل ،أيكل اٞنًناث أك رٌّنا يقتل
كّنعصية  ،كيشقى اٞنلمن ّنعصية الكافر كالفاسق ،سيشقوف كيشقى اجملتمع
 من خرج عن اٞننهج.

كأف تكوف فيو  ،اٜنبلؿ ُنبوحةكاٞنطلوب من اٞنلمن أف يعيش ُب 
 ،ألنٌو صدؽ كإ٬ناف كأخبلؽ ؛تشٌع ُب الكوفكإشراؽ ركح نفحة من ٗناؿ 

قاؿ  ،كال يسرؽ... كىذا ىو اٞنلمن اٜنقيقٌي كاٞنسلم اٜنقيقيٌ  ،فبل يغتاب
هاهر من كاملي   املسلم من سلم املسلموف من لسانه كيد »: :رسوؿ هللا 

املسلم من سلم الٌ اس من لسانه »كُب ركاية:  ،(ُ)«هجر ما نأ   ع ه
 .(ِ)«كاملؤمن من أًم ه الٌ اس علأ دمائهم كأمواهلم  كيد 

 ،مينشرح الٌصدر ،فاٞنلمن ٩نب أف يكوف نفحة ٗناؿ تشٌع ُب الكوف
كمع نفسو  ،كينسجم مع الكوف ابلٌتسبي  ،يرضى بقضاء هللا ،مطمئن القلب

                                                           

اٜنػػديث  ،ابب اٞنسػػلم مػػن سػػلم اٞنسػػلموف مػػن لسػػانو كيػػده ،كتػػاب اإل٬نػػاف  صػػحي  البخػػارٌم: ُ))
 (.َُرقم )

 .(ْٓٗٗ، اٜنديث رقم )صفة اٞنلمن ،كتاب اإل٬ناف كشرائعو الٌنسائٌي الٌصغرل: سنن ِ))
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 ،كاٞنلمن اٜنقيقٌي ليس قاتبلن كال ٠نرمان  كالٌسبلـ مع الٌناس. ،ابلٌسبلـ مع ربٌو
كال  ،كال حاقدان  ،كال ميبغضان  ،ليس طائفٌيان  ،كال ٪نقد عليهم ،ال يكٌفر النٌاسك 

 حسودان.
كالعودة إىل الٌرشد  ابب الٌتوبة للكٌف عن اٝنطأ كقد شرع هللا 

: كلذلك قاؿ  ،كليست ىناؾ دعوة إصبلح كتشريع الٌتوبة ،كالٌصواب
ىي: اليت تلٌقاىا الكلمات ك . ِّ حنخن جن مم خم حم جم هلّٰٱ
      ِّحنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملّٰ

كأنزلو إىل  ،كاالعرتاؼ ابلٌذنب فعٌلمو تعاىل تشريع الٌتوبة ،]ِّاألعراؼ: من اآلية [
طئ ،ذم ييبٌٌن اٜنبلؿ كاٜنراـاألرض كمعو اٞننهج الٌ   ،كمعو تشريع الٌتوبة ٞنن ٫ني

 ،ِّمه جه هن منّٰ: كٟنذا قاؿ  ،دعوة للكٌف عن اٝنطأ فالٌتوبة
كيقبل الٌتوبة  ،يتوب عن كثًن من الٌذنوب اهلل ف ،الغةكالتٌػٌواب: صيغة مب

من كيقبل الٌتوبة اٞنتكٌررة  ،بل يقبل توبتهم كٌلهم ،من عدد كبًن من الٌناس
قالت: جاء  ك٣نٌا ركتو السٌيدة عائشة  تكرار اٝنطأ. عمالعبد الواحد 

 ،ؼه إيٌن رجل ًمقرا ،فقاؿ: اي رسوؿ هللا :بيب بن اٜنارث إىل رسوؿ هللا ح
 قاؿ: ،إيٌن أتوب ٍبٌ أعود ،قاؿ: اي رسوؿ هللا ،«اي حبيب فتيب إىل  »قاؿ: 

عفو   » قاؿ: ،ذنويب تكثرٍ  فٍ إذ ،قاؿ: اي رسوؿ هللا ،«فكٌلما أذنبت فتب»
فبل أحد يضع نفسو جبٌلدان أك  ،(ُ)«بيب بن الارثحأكرب من ذنوبك اي 

                                                           

، كًمقػػراؼ: صػػيغة مبالغػػة مػػن (ُُّٕٓاٜنػػديث رقػػم )، َُج  ٠نمػػع الٌزكائػػد كمنبػػع الفوائػػد: 1))
 .قارؼ: ييقاؿ: قارؼ اٝنطيئة: أم خالطها
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ركل عبد هللا  ،كسعت كٌل شيء هللا ر٘نة ف ،قاضيان على الٌناس كيكٌفرىم
 )عٌم الٌنٌب( إىل كحشٌي قاتل ٘نزة :قاؿ: بعث رسوؿ هللا  بن عٌباس ا

كأنت  ،كيف تدعوين إىل دينك  ،فأرسل إليو: اي ١نٌمد ،يدعوه إىل اإلسبلـ
ييضاعف لو العذاب يـو  ،أاثمان  ىزىن يلق كأتزعم أٌف من قتل أك أشرؾ 

فهل ْند يل من رخصة؟  ،قد صنعت ذلك كأان ،القيامة ك٫نلد فيو مهاانن 
 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّّٰ: فأنزؿ هللا 

فقاؿ كحشٌي:  ،]الفرقاف[      ِّمتنت رتزت زبمبنبىبيب
فلعٌلي  ،صاٜنان عمبلن ىذا شرط شديد: إاٌل من اتب كآمن كعمل  ،اي ١نٌمد

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيّٰ:  فأنزؿ هللا ،ال أقدر على ىذا
أرل بعد  ،فقاؿ كحشٌي: اي ١نٌمد ،]ْٖية الٌنساء: من اآل[     ِّخبمب حب جب  هئ

 نيّٰ: ؟ فأنزؿ هللا ىذافهل غًن  ،فبل أدرم ييغفر يل أـ ال ،مشيئةو 
 حت جت هب خبمب حب هئجب خئمئ حئ جئ يي ىي
فجاء  ،قاؿ كحشٌي: ىذا ،ِّجحمح مج حج مث متهت خت
هي »فقاؿ الٌناس: اي رسوؿ هللا! إذا أصبنا ما أصاب كحشٌي؟ قاؿ:  ،فأسلم

كقد عٌلم هللا  دين الٌر٘نة كاٞنغفرة. ،سبلـ دين الٌتوبةفاإل .(ُ)«للمسلمني عاٌمة
اٞنرء كعلى  .تشريع الٌتوبة حٌّت يكٌف اإلنساف عن تكرار اٝنطأ آدـ 
أف يعقد العـز على أف ال يعود إىل  فعليو ،أف ينتبو ٞنوضوع الٌتوبة العاقل

بٌد من ذم أذنبو يتعٌلق ُنقوؽ الٌناس فبل كإذا كاف الٌذنب الٌ  ،مقارفة اإلٍب
                                                           

 .(َُُْٖاٜنديث رقم )ابب العٌن، أحاديث عبد هللا بن العٌباس،  اٞنعجم الكبًن للٌطربايٌن: 1))
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ال تكفي توبتو دكف أم أٌف الٌسارؽ  ،إعادة اٜنقوؽ إىل أصحاهبا قبل الٌتوبة
دىع كهللا  ،إىل أصحاهبا ُب حوزتواليت اٞنسركقات  أف يردٌ   .ال ٫ني

كعقد العـز على  ،مع االستغفار كالٌتوبة ،ال بٌد من إعادة اٜنقوؽإذان 
 يف ىف ّٰٱ: كيقوؿ  .نصوحان  الٌتوبة تكوفكعندىا  ،عدـ العودة إىل اإلٍب

 ،كمل يقل: )يقبل الٌتوبة من عباده( ،]ِٓالٌشورل: من اآلية [  ِّ لك اك  يق ىق
ككأنٌو يدعوىم للكٌف عن  ،ذين مل أيتوا ليتوبوافاهلل يقبل الٌتوبة عن عباده الٌ 

فهو تعاىل يقبل  ،كيشٌجعهم على الٌتوبة كعدـ العودة إىل ذنوهبم ،اٝنطأ
كما جاء ُب اٜنديث   ،يتب فإنٌو يدعوه إىل الٌتوبة كمن مل ،الٌتوبة منك كعنك

الوؿ بنٌيه »يقوؿ:  :عن الٌنعماف بن بشًن قاؿ: ٚنعت رسوؿ هللا 
فمن اتٌقأ   كبي هما ميشبههاته ال يعلمها كثريه من الٌ اس  كالراـ بنٌيه 

كمن كقع يف الشُّبيهات: كراعو يرعأ حوؿ   املشبههات استربأ لدي ه كًعرضه
أال إٌف مًحأ   يف   أال كإٌف لكٌل مىًلكو مًحأن   كشك أف ييواًقعىهأ  أاًلم

ال تقربوا  ،: ال تقربوا ىذه الٌشجرةفعندما يقوؿ هللا  ،(ُ)«أرضه حمارًميه..
ان.. اٝنمر.. فهو ٬ننعك من االقرتاب حٌّت ال يكوف ىذا الٌشيء قريبان الزٌ 

 خف حف جفّٰ: اٝنمرُب ٓنرًن  كتقع ُب اًٜنمى.. كقد قاؿ  ،منك
 خل جكحكخكلكمكجلحل مق حق مف

كحرـٌ اٛنلوس  ،بل حرـٌ االقرتاب منو ،مل ٪نٌرمو فق  فهو ،]اٞنائدة[   ِّملهل
 كىذا أشٌد ٓنر٬نان. ،ُب مكاف تيدار فيو اٝنمر

                                                           

 (.ِٓاٜنديث رقم ) ،أ لدينوابب فضل من استرب  ،كتاب اإل٬ناف  صحي  البخارٌم: ُ))
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 يق ىق ىفيف يث ىثّٰٱككذلك حٌن يقوؿ تبارؾ كتعاىل: 
مقٌدمات الٌزىن حٌّت من  بوارت أم ال تق ،]اإلسراء[   ِّمكىك  لك اك
ككذلك  .كالٌنظر.. كغًنه  ، االقرتاب منوفحرـٌ كٌل ما يدعو إىل ،يوال تقعوا ف

 ،]ُٗاألعراؼ: من اآلية [    ِّحبخبمبهبّٰٱ: قاؿ آلدـ كحٌواء ُب جٌنة الٌتجربة
 كال تنظرا إىل ٖنرىا. ،كال ْنلسا ٓنتها ،كال تقرتاب منها ،أم ال تنظرا إليها

نا حٌن ألنٌ  ؛كىي دعوة إصبلح ،فالٌتوبة تشريع للكٌف عن اٝنطأ
لٌشارد نفت  ابب األمل ل ،نكٌرس الٌتوبة ُب ٠نتمعنا أك نتحٌدث عن الٌتوبة

عن ُب اٝنطا  ،اجملتمع فبقاؤه كاستمراره ُب اإلجراـ خطر على ،أجملـر كي ال ٬ني
 وبة صبلح للمجتمع كٌلو.التٌ ك 

 يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خلّٰ -( ّٖ)اآلية       

 :ِّمهىه جه ين ىن من خن حن  جن
 إىلكاٟنداية  ،الٌسومٌ  كىو الٌداللة على الطٌريق ،دلابٟن عدىم هللا ك 

 يمّٰطمأهنم بقولو:  ِّملّٰفحٌن قاؿ ٟنم:  .كاٞنرسلٌنطريق األنبياء 

أم أٌف ىبوطكم إىل األرض  ،ِّمه ىنينجه من خن حن جن
بل من تبع ىدل هللا كىو ُب األرض فبل خوؼ عليو كال  ،ليس هناية أمركم

كاٜنزف  ،ٝنوؼ يكوف ٣نٌا سيقعىو أٌف ا كالفرؽ بٌن اٝنوؼ كاٜنزف:. حزف
 على ما كقع فعبلن.

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يهّٰ -( ّٗ)اآلية      

 :ٌٍِّّّ ٰى
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ذين كىم اٞنهتدكف الٌ  :كسيكوف ىناؾ فريقاف ُب اآلخرة: فريقه ُب اٛنٌنة
كفريقه ُب  كما أيتوف بو من كتب ٚناكيٌة. ،كاٞنرسلٌن األنبياء ميٌتبعوف ىد

عقاب بناءن فهناؾ بواب ك  . ٌذبوا آبايت هللاذين كفركا ككالٌنار: كىم الٌ 
 كنواهو.على ما جاء من أكامرى 

كي ٬ننع النٌاس من   ،كُب قانوف البشر ال بٌد من رادع من العقوابت
كاٞنتأٌخر عن دكامو ييقتطع جزء من  ،ييسجن ختلسفاٞن ،ارتكاب احملظورات

  كىكذا. ...كاٞنتغٌيب ييفصىل ،راتبو
كما دامت ىناؾ  ،على اٞنخالفات لعقوابتكضع اقد  كذلك هللا 

 خي حي  جي يهّٰ: فقاؿ  ،فهناؾ: )افعل كال تفعل( ،عقوبة

ككٌل آية من  ،اآلية ىي اٞنعجزة .ٌٍِّّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي
 نثّٰ: كآايت تدٌؿ على هللا  ،كىناؾ آايت علمٌية آايت القرآف معجزة.

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
هللا  كما أخرب  ،جيباألمر الع تيطلق على فاآلية ،]آؿ عمراف[ ِّىكيك
 مي  خي حي جيّٰكفرعوف:  عٌما جرل بٌن موسى  تبارؾ كتعاىل
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
كتيطلق على آايت . ]األعراؼ[  ِّنبىب مب زب رب يئ ىئ مئنئ

 .القرآف الكرًن
أبهٌنم  ،كال يسًن على منهجو ،من يكٌذب آبايتو كقد أنذر هللا 

 أصحاب الٌنار ىم فيها خالدكف.
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّّٰ -( َْية )اآل      

 :ِّمبنب زب رب يئ  ىئ
ٌنة أنٌو أنزؿ آدـ كحٌواء إىل األرض بعد ىبوطهما من ج أخربان هللا 

كأزٌٟنما  ،لٌتجربة العملٌية من خبلؿ الٌشجرة اليت هنا٨نا عنهاكزٌكد٨نا اب ،الٌتجربة
 ٟنما أٌف إبليس عدٌك ٟنما كبٌٌن هللا  ،الٌشيطاف فأخرجهما ٣نٌا كاان فيو

ت ىدايةن كداللة على سًنسل ٟنم الٌرساال كطمأهنما أبنٌو  ،كألكالد٨نا
فمن تبع طريق اٟندل فبل  .اليت ٫نلدكف فيها الطٌريق اٞنستقيم اٞنلٌدم إىل اٛنٌنة
 خوؼ عليهم كال ىم ٪نزنوف.

 )مشاىد آدـ كزكجو كىبوطهما إىل األرض(بعد ىذه اٞنشاىد ك  فجأةك 
األنبياء متجاكزة ٗنيع طاب شعب بين إسرائيل مباشرة إىل خاآلايت انتقلت 

فقد أراد  ،كىذا من إعجاز القرآف كعظمتو بين إسرائيل. كاألمم اليت سبقت
ابإلضافة  ،أبلغ درس :من موكب الٌرساالت أف يعطي أٌمة ١نٌمد  هللا 

 إىل العداكة اليت سيجدكهنا من بين إسرائيل مثل عداكة إبليس لبين آدـ.
من القرآف الكرًن ٞنا  مواضع كثًنة ُب ميل تتوزٌع قصصهبين إسرائ بنوك 

 ،كسفك الٌدماء ،كالفساد ،كسنجد ُب قصصهم البغي ،فيها من العرب البليغة
كاألمراض  ،كٓنريف الكلم عن مواضعو ،كاٜنسد ،كأكل الٌراب ،كحٌب اٞناؿ
يو ألٌمة ١نٌمد عل لٌدركس كالعربأف يعطي ا فأراد هللا  ..كاٛنحود ،اٞنختلفة

أٌمة بين  ،كمن ىذه األٌمة الٌصبلة كالٌسبلـ من خبلؿ مثاؿ ىذا الٌشعب.
كقد بنوا دكلتهم العنصريٌة متسرٌتين ابسم  ،العداكة كالفساد إسرائيل ستكوف
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ىذه الٌدكلة  ،كىو منهم برمء ،فسٌموىا: )إسرائيل( ،)يعقوب( نٌب هللا 
كتستويل على  ،إلسبلمٌيةعلى األٌمة ا أحقادىا كٚنومهااليت تبٌث الظٌاٞنة 

 .أكىل القبلتٌن كاثلث اٜنرمٌن الٌشريفٌن ،اٞنسجد األقصى
نرل أصابعهم  يومنا ىذاكمنذ خيرب كحٌّت  ،كُب اتر٫ننا اإلسبلميٌ 

 ،كنرل أيديهم ُب كٌل األحداث اليت نواجهها ،كٌل ببلء ييصيب أٌمتنا  خلف
 فهم الٌداء على كجو ىذه األرض.
 ،أف يعطينا مثاالن عن موضوع الٌرساالت كلذلك حٌن أراد هللا 

: هللا تبارؾ كتعاىلفمن ىو إسرائيل؟ كٞناذا قاؿ  ،بين إسرائيلب ضرب اٞنثل
كمعىن اٚنو ُب العربيٌة عبد  ،ىو يعقوب  إسرائيل: ؟ُِّّ َّّٰ

 ك)ئيل(: تعين الٌرٌب كاإللو. ،)إسرا(: تعين العبد اٞنصطفى ،هللا اٞنصطفى
 .إبراىيم  كيعقوب ىو ابن إسحاؽ بن

 بولدين: كقد ريزؽ إبراىيم 
 .:: ككاف من نسلو نٌب العرب ١نٌمد إٚناعيل  -
 ،كاألسباط كمن نسلو يوسف ،: كابنو يعقوب كإسحاؽ  -

 . كعيسى كزكراٌي ك٪نٍن كىاركف كداكد كسليماف كمن نسلهم موسى 
اطب هللا النٌاس ف؟ ُِّّ َّّٰ: فلماذا يقوؿ هللا  حٌن ٫ني

كحٌن يفرض تكليفان على اٞنلمنٌن يقوؿ:  ، ِّنن منّٰوؿ: ٗنيعان يق
ٱجي يه ىهّٰ يذٌكران بتوبة  ،ِّجب هئّٰ: كحٌن يقوؿ  ؟ِّٱ

  ،كجعل ابب الٌتوبة مفتوحان لنا ،كبنعمة هللا عليو ُب الٌتوبة ،سٌيدان آدـ 
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فاجملـر إذا أغلقت أمامو أبواب الٌتوبة  ،كي تستقٌر اجملتمعات كتصل  اٜنياة
إىل جاٌدة  لتعود العبادفشرع هللا الٌتوبة  ،كيزداد إجرامان  ،اموفإنٌو ٬نعن ُب إجر 
يذٌكر بين إسرائيل بوصٌية  ،ُِّّ َّّٰكحٌن يقوؿ:  اٜنٌق كالٌصبلح.
ذم فارؽ الٌدنيا كىو يوصي أبناءه بلزـك الٌدين القوًن: الٌ  أبيهم يعقوب 

 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حجّٰ

 حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط جضحضخض

اإلنساف ُب كصٌيتو حٌن  كأصدؽ ما يكوف ،]البقرة [ِّمفحقمق خف
 ،فهو يقٌدـ خبلصة ْناربو ،على فراش اٞنوت يكوف قريبان من هناية حياتو

فبل يتلٌفظ إاٌل  ،ألنٌو مقبله على ربٌو كعلى الٌدار اآلخرة ؛كيكوف صادقان ٢نلصان 
 أبصدؽ كأبلغ كأدٌؽ العبارات.

 حب جب هئّٰ: ككانت كصٌية يعقوب ألبنائو ىي الٌتمٌسك ابإلسبلـ

 .]ُِّالبقرة: من اآلية  [ِّهتمث مت خت حت جت هب مب خب
ُب خطابو لبين إسرائيل أف يذٌكرىم هبذا الٌنٌب اٛنليل  هللا  يريدفإذان 

د أٌنذكه شعاران لدكلتهم العنصريٌة اإلرىابٌية كق ،ذم ىو كالد يوسف الٌ 
خذكف ذين يتٌ كستاران إلجرامهم كفسادىم كما يفعل اإلرىابٌيوف الٌ  ،اجملرمة

ألٌف  ؛كىلالء ال إسبلمٌيوف ،كاإلسبلـ برمء منهم ،اإلسبلـ شعاران ٟنم
 ٰر ٰذ ييّٰ: اإلسبلـ دين االعتداؿ كالوسطٌية كما قاؿ 

كما أٌف اليهود اليـو   ،كاٞنتطرٌفوف أعداء اإلسبلـ ،]ُّْالبقرة: من اآلية [ ِّٰى
 .أعداء يعقوب بتطرٌفهم كعنصريٌتهم كعدكانٌيتهم 
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اطب هللا  يذٌكرىم كما  ،بين إسرائيل فيذٌكرىم أببيهم يعقوب ك٫ني
 ،٪نبٌ كأتٌب اٞنخاطبات اإلٟنٌية ٟنذا الٌشعب ّنا يهول ك  عليهم. بنعم هللا 

ابلٌنعم قبل هللا تبارؾ كتعاىل فيذٌكرىم  ،٪نٌب الٌنعم ،بنو إسرائيل شعب ماٌدمٌ ف
  .ِّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّّٰفيقوؿ ٟنم:  ،اٞننعم

 يقوؿ لنا: ف ،فإنٌو يذٌكران ابٞننعم قبل الٌنعمأٌما حٌن ٫ناطبنا ٥نن 
  كىناؾ فارؽ .]األحزاب [ ِّحمخم جم هل مل خل حل جلّٰ

كبٌن أف تذكر اٞننعم ألٌنك متعٌلق  ،كبًن بٌن أف تذكر الٌنعمة ألٌنك متعٌلق هبا
ذم ركاه الٌ القدسٌي كقد جاء ُب اٜنديث  ،كذكر غًنه داء ،كذكر هللا دكاء ،بو

  بن آدـيقوؿ يـو القيامة: اي  إٌف   »اؿ: ق :مسلم أٌف رسوؿ هللا 
 كيف أعودؾ كأنت رٌب العاملني؟ قاؿ:   قاؿ: اي ربٌ   مرضت فلم تعد 

أما علمت أٌف عبدم فوانن مرض فلم تعد ؟ أما علمت أٌنك لو عدته 
ألٌف من فقد نعمة الٌصٌحة  ؛كىذه تسلية للمريض ،(ُ)«لوهدتن ع د ...

 كنذكر هللا  ،ك٥نن نتعٌلق ابٞننعم كىو هللا تعاىل ،نعممع اٞنرٌؽ قلبو فيعيش ي
 فما ىي الٌنعمة؟ قبل ذكر الٌنعمة.
 خمّٰبنعم كثًنة:  ٢نبوءةكتكوف  ،الٌنعمة ُب صيغة اٞنفردقد أتٌب 

أ٬ٌنا  مثل اٞناء: فهو نعمة ،]ّْإبراىيم: من اآلية  [ ِّحن جن يم ىم مم
 ،كإخراج الٌثمر ،باهتاكإن ،إحياء األرض نم ،و ترتب  كٌل الٌنعمبك  ،نعمة

                                                           

اٜنػػػػػديث رقػػػػػم  ،ابب فضػػػػػل ًعيػػػػػادة اٞنػػػػػريض ،كتػػػػػاب الػػػػػرٌب كالٌصػػػػػلة كاآلداب  صػػػػػحي  مسػػػػػلم: ُ))
(ِٓٔٗ.) 
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ىي نعمه  فما ىي الٌنعم اليت أنعمها هللا على بين إسرائيل؟ كسقاية الظٌامئٌن..
كىم احتاجوا  ،كأ٨ٌنها كأعظمها كثرة األنبياء اٞنرسلٌن إليهم ،كثًنة كمتعٌددة

كال ألهٌنم شعب  ،إىل ىذا العدد الكبًن من األنبياء ليس ألهٌنم أعظم شعب
كثرة األنبياء  تكليس ،ككثرة ذنوهبم ،كن الستعصاء أمراضهمكل ،هللا اٞنختار

كىذا الكٌم  ،تستدعي كثرة الٌدكاء األدكاءكثرة إٌف   .كاٞنرسلٌن فيهم مزية ٟنم
فجاؤكا لو  ،ذم استعصى مرضواٟنائل من األنبياء ييشبو حالة اٞنريض الٌ 

 ّنجموعة من األطٌباء.
ليهم ُب هللا تعاىل ع ذم أخذهالعهد الٌ  :ِّرب يئ ىئ نئّٰ

كما   ،كتاهبمذم ذكر عندىم ُب  الٌ  :الٌتوراة ىو أف يٌتبعوا سٌيدان ١نٌمدان 
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ :أخرب 
 حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
عبد هللا بن  عمر سٌيدان كقد سأؿ  ،]البقرة [ِّٰذٰر يي ىي مي
كما   :: أتعرؼ ١نٌمدان -كقد أسلم ،كىو من علماء أىل الكتاب-سبلـ 
 كأكثر. فهذا العهد موجود ُب الٌتوراة. ،لدؾ؟ قاؿ ابن سبلـ: نعمتعرؼ ك 

ذم أخذه هللا على سٌيدان الٌ  ،كقد يكوف العهد ىو عهد الفطرة األٌكؿ
 حيّٰٱ :ككٌل مولود يولد على الفطرة ،ُب صلبوذريٌتو  يـو أف كانت  آدـ
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
  ىئ نئّٰ:  كقولو .]ُِٕاألعراؼ: من اآلية  [ِّنئ مئ زئ ّٰرئ

فيقوؿ لنا تبارؾ كتعاىل ُب كتابو:  ،األمر بيدان دائمان يعين أٌف  ِّرب يئ
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 حجّٰ ،]البقرة [ ِّجغمغ مع جع مظ حط  مضّٰ
 كُب اٜنديث القدسٌي: قاؿ رسوؿ هللا ،]١ٕنٌمد: من اآلية  [ ِّمججحمح

فله عشر أمثاهلا   : من هاء ابلس ةيقوؿ   »: عليه الصّالة والسّالم
كمن تقٌرب مٌن   ٌيئة فجزاؤ  سٌيئة مثلها أك أغفركمن هاء ابلس  كأزيد

كمن أات    كمن تقٌرب مٌن ذراعان تقٌربت م ه ابعان   شربان تقٌربت م ه ذراعان 
األرض خطيئة ال يشرؾ يب شيئان  رابً قي كمن لقين بً   ميشي أتيته هركلة
 ىئ نئّٰلبين إسرائيل:  كُب ىذه اآلية يقوؿ  .(ُ)«لقيته مبثلها مغفرة

كاتٌبعوه كاتٌبعوا  :أم آمنوا ّنحٌمد  ،كيكوف بوابكم اٛنٌنة ،ِّرب يئ
ما  :حٌيان زمن بعثة ١نٌمد  كلو كاف نبٌيكم موسى ،ذم أينزؿ معوالٌنور الٌ 

كقد كاف اليهود ُب اٞندينة كُب شبو جزيرة العرب ُب زمن  .كسعو إاٌل أف يٌتبعو
ككانوا  ،ـ كاٞنسلمٌنككانوا أشٌد الٌناس عداءن لئلسبل ،تنزيل القرآف الكرًن

سبب الفنت كاٞنلامرات كاألذل ككٌل ما ٜنق ابٞنسلمٌن عرب عصور الٌتاريخ.. 
.. كنقضوا العهود مع رسوؿ هللا ذين ألٌبوا األحزاب ُب غزكة اٝنندؽكىم الٌ 

كُب خيرب..  ..كما فعل بنو قينقاع كالٌنضًن كقريظة  ،عليو الٌصبلة كالٌسبلـ
اُنثوا عن الفنت كالٌتحريض كالزٌيف  منا ىذا..حٌّت كصلنا إىل يو  ،كغًنىا

كىا ىي دكلتهم  ،كاإلجراـ ُب أحداث الٌتاريخ كٌلها ْندكا كراءىا بين إسرائيل
 اليـو تنظر إىل العرب كاٞنسلمٌن على أهٌنم العدٌك األٌكؿ ٟنا.

                                                           

 ،ابب فضل الذٌكر كالٌدعاء كالٌتقػرب ،كتاب الذٌكر كالٌدعاء كالٌتوبة كاالستغفار  صحي  مسلم: ُ))
 .(ِٕٖٔرقم ) اٜنديث



 
 

178 

أم ال ترىبوا  ،قٌدـ اٞنفعوؿ بو على الفعل للحصر :ِّمب زبّٰ
 .كىو هللا  تقٌدـكإظهاران أل٨نٌية اٞن ؛غًنم

كاإلنساف ُب  ،كاٝنوؼ ال يكوف إاٌل من هللا  ،كالٌرىبة ىي اٝنوؼ
ذين آمنوا كعملوا إاٌل الٌ  ،ك٪نزف على ما كقع ،حياتو ٫ناؼ ٣نٌا يتوٌقع

كال ٩نتمع ُب قلب العبد  الٌصاٜنات فبل خوؼه عليهم كال ىم ٪نزنوف.
فإذا أنت خفت  خلق هللا. كإٌما أف ٫ناؼ من ،فإٌما أف ٫ناؼ هللا ،٢نافتاف
 كإذا خفت من البشر خفت من كٌل شيء. ،خافك كٌل شيء من هللا 
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىبّٰ -( ُْ)اآلية       

 :ِّاكلك يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث
كاٞنقصود ىنا ىو أف يلمنوا  ،: يقصد من الٌتوراةِّنت مت زتّٰ

 الٌسابقة.ذم جاء مصٌدقان لكٌل الٌرساالت الٌسماكيٌة ابلقرآف الكرًن الٌ 
 ىل مل خلّٰ: قاؿ  ، عيسىكقد بٌشر هبذه الٌرسالة سٌيدان 

 مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 .]الصفٌ  [ِّٰرٰىٌٍَُّّّّ ٰذ يي ميىي خي حي يهجي ىه

كخرجوا على كٌل  ،ككٌذبوا كٌل األنبياء ،فهم كفركا بكٌل األنبياء
: قاؿ هللا تبارؾ كتعاىل ،كموكب الٌرساالت ىو موكب كاحد األنبياء.

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئّٰٱ

 ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث
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أف يكوف  كالٌدين ال ٬نكن ،]ُّالٌشورل: من اآلية  [ِّيكملىليل
 كاإللو كاحد. ،كالرٌب كاحد ،ألٌف الٌدين كاحد ؛سببان للٌتفرقة
 مك لك اكّٰ: فقاؿ  ،أراد الٌر٘نة للٌناس ٗنيعان  كهللا 
ة البشر بغٌض ٓنٌرض على بقيٌ ة دعوة كأيٌ  .]األنبياء [ِّيكمل ىك

ألٌف الٌدين دعوة إىل الٌتكاتف كاحملٌبة  ،الٌنظر عن انتماءاهتم.. ال أصل ٟنا
 كاٝنًن للجميع.

 يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىتّٰ

ألٌف بين  ؛ِّيث ىثّٰ: استخدـ اٝنطاب القرآيٌن ىنا كلمة: ِّاك
فقٌرب  ،كال يفهم إاٌل ابٝنطاب اٞناٌدٌم كالبيع كالٌشراء ،إسرائيل شعب ماٌدمٌ 

ٖنن قليل ٞنخالفة  كٌلهاكالٌدنيا   ،ذم يفهمونوفكرة إىل أذىاهنم من اٛنانب الٌ ال
فاليـو  ،ال يستمٌر على حاؿ كاحدة ،ألٌف اإلنساف ابن أغيار ؛ أكامر هللا

كمهما كاف  ،كالٌدنيا زائلة ،اليـو حٌي كغدان مٌيتك  ،صحي  كغدان مريض
كعمر اإلنساف   ،ئم ُب اآلخرةالٌثمن فهو قليل إىل جانب الٌنعيم اٝنالد كالٌدا

كقد  ذه الٌتجارة اٝناسرةهب غامرفمن ي ،كٌلو قليل ابلٌنسبة إىل اٝنلود ُب اآلخرة
 ِّخئمئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينّٰ: قاؿ 

كال  ،كتزرع لتحصد ،زدادىي الٌتجارة اليت تبين فيها لت . كالٌتجارة الرٌاُنة]الصفٌ [
ككاف سٌيدان علٌي كرـٌ  ،أنت كمالك للفناءكُب الٌدنيا أنت تبين  ،تبين لتفىن

فبل تصب  خادمان  ،كبئس السٌيد اٞناؿ( ،هللا كجهو يقوؿ: )نعم اٝنادـ اٞناؿ
 ذم ٩نب أف ٫ندمك.كىو الٌ  ،للماؿ
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ألٌف الٌتقول ال تكوف  ؛: كىنا أيضان قٌدـ اٞنفعوؿ بوِّاك يقّٰ
قول كعرٌب سٌيدان علٌي عن التٌ  . كالٌتقول ىي جوامع كٌل خًن.إاٌل هلل 

 ،كالٌرضا ابلقليل ،كالعمل ابلٌتنزيل ،اٝنوؼ من اٛنليلبقولو: )الٌتقول ىي: 
 كاالستعداد ليـو الٌرحيل(.

كاٌتق صفات  ،أم اٌتق صفات اٛنبلؿ من هللا ،كعندما نقوؿ: اٌتق هللا
  ككي تكوف من الٌسعداء الفائزين. ،غضب هللا كي ال تدخل النٌار

 :ِّممرن ام يل ىكيكملىل مكّٰ -( ِْ)اآلية 
ذم أجـر ُب حٌق ىذا الٌشعب الٌ  ،لبين إسرائيل نتابع خطاب هللا 

فهو يسٌل  الٌضوء على  ،كىذا من إعجاز القرآف الكرًن ،األنبياء كالٌشعوب
... كعلى كٌل ما يتعٌلق كإجرامهمكحركاهتم عقائدىم كأفكارىم كانتماءاهتم 

حٌّت كاألزمنة  ورالعصكٌل   عربألهٌنم سيكونوف أصل ببلء البشريٌة كٌلها  ؛هبم
. فهم سبب كٌل ببلء كقع على اٞنسلمٌن كالعرب كعلى العامل كٌلو. يومنا ىذا

 ام يل ىل مل يك ىك مكّٰبقولو:  ك٫ناطبهم هللا 

كيكتموف  ،ك٫نلطونو ابلباطل فهم يسرتكف اٜنقٌ  ،كظيفتهمىذه  ،ِّمم
 كىم يعلموف.  اٜنقٌ 

لطوف اٜنٌق ، اٞنراد ٫نأم أف تغٌطي شيئان بشيءو  ،اٝنل ىو  :بسالل  
 . ابلباطل

  .ذم ال يعرتيو تغيًنحي  الٌ ابت الصٌ يء الثٌ ىو الشٌ  :اٜنقٌ 
 ا اٜنقٌ أمٌ  ،يغفهو من البطبلف كالزٌ  ،دةلو كجوه كأبواب متعدٌ  :الباطل
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 ككجو كاحد.  ،فلو ابب كاحد
إىل كلكن ٩نب أف ننتبو  ،بين إسرائيل لشعب وموجٌ  كاٝنطاب اإلٟنيٌ 

فالكبلـ موٌجو  ،(ٞنعىناكعمومٌية  ،لٌسبباصوصٌية خ: )كىي قاعدةأٌف ىناؾ 
 فيوكإلباس اٜنٌق ابلباطل  .كلكٌل من آمن ابلٌرساالت الٌسماكيٌة. ،إلينا ٗنيعان 

 .هتوكتغيًن لوج ،تورية كتغطية للحقٌ 
 موف أبٌف ىذا الٌدين ىو اٜنٌق.كتعل ،: تعلموف اٜنقٌ  ِّمم امّٰ

طٌن ليست أرضهم؟ كأٌف كشعب بين إسرائيل اليـو أال يعلموف أٌف فلس
كأهٌنم جاؤكا من كٌل بقاع  كىل القبلتٌن؟أي ىو اٞنسجد األقصى ىو للمسلمٌن ك 

 لكٌنهم يلبسوف اٜنٌق ابلباطل. األرض كأجرموا كأرىبوا كاحتٌلوا أرض غًنىم؟
 ٰى ين ىن نن من زنّٰ -( ّْ)اآلية       

 :ِّريزي
ا تنزيل ذين عاصرك هة إىل شعب بين إسرائيل الٌ كىذه ببلبة أكامر موجٌ 
 اس ٗنيعان. هة للنٌ كىي رسالة موجٌ  ،القرآف الكرًن ُب جزيرة العرب

ك٤ند ذلك ُب مثل  ،بلة كالزكاةة جاءت ابلصٌ ماكيٌ ايانت السٌ الدٌ  ككلٌ 
كُب دعاء  ،]ُِّطو: من اآلية [  ِّمتهت خت حت جت هبّٰ: قولو 
   ِّجضحضخضمض حصخصمصّٰذم كرد ُب القرآف: الٌ  إبراىيم

: الكرًن كما كرد ُب القرآف عيسى سٌيدان قوؿ  كُب ،]َْإبراىيم: من اآلية [
 . ]ُّمرًن: من اآلية [  ِّامممرنزنمننن يلّٰ

كأركاف اإلسبلـ  ،اف من أركاف اإلسبلـبلة كالزكاة ركناف أساسيٌ كالصٌ 
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شهادة أٍف علأ مخس:  ن اإلسوـي بي » ا كرد ُب اٜنديث الصحي :ٙنسة كم
ـً ك   ال إله إاٌل   كأٌف حمٌمدان رسوؿ   ٌِ  إقا   كالجٌ   كإيتاء الزٌكاة  وةال

األركاف اليت بين عليها اإلسبلـ ىي ىذه اٝنمسة  أم أفٌ  ،(ُ)«كصـو رمضاف
. فاألركاف ىي األعمدة كليست ىي ىو ىذه األركاف فق  كليس اإلسبلـ

لكن األعمدة ليست  ،البناء من غًن أركاف كال يتمٌ  ،البناء ىو البناء ،البناء
 كذلك اإلسبلـ أكسع كأمشل من األركاف.   ،أكرب كأمشلفالبناء  ،ىي البناء

فاهلل تبارؾ كتعاىل  ،ـو كالزكاة كاٜنجٌ بلة كالصٌ كالعبادة أمشل من الصٌ 
فبل ٬نكن أف  ،]الٌذارايت[    ِّىئيئ نئ مئ زئ رئ ّّٰٰ يقوؿ:

ر فنحن أنكل كنفكٌ  ،ـو كاٜنجٌ بلة كالزكاة كالصٌ قنا فق  للصٌ لً نكوف قد خي 
كالعبادة  على األرض. كنبغض كنسًن كنتناسل ك٥نبٌ  جم كنعمل كنتزكٌ كنتعلٌ 

عمل يعود على اإلنساف كالغًن ابٝنًن. كىي نفع الفرد كاجملتمع  ىي كلٌ 
ان خًنٌ  كالعابد ىو من يعطي عطاءن  ،ةفالعبادة عطاء للبشريٌ  ،هاة كلٌ كالبشريٌ 
 . كال تنظركا إىلاعة صحيحة كما أمر هللا إذا كانت العبادة كالطٌ  ،جملتمعو

 واذ بل انظركا إىل األصل. كال تنظركا إىل اال٥نراؼ كالشٌ  ،ٓنريف البشر
بلة كالزكاة كالصٌ  ،الٌشرائع الٌسماكيٌة كأركاف اإلسبلـ ىي أركاف كلٌ 

كالزكاة صلة مع خلق هللا. فأرين  ،بلة صلة مع هللاالصٌ  متبلزماف دائمان: ألفٌ 
بلة يكوف كأبر الصٌ كأرين أبر صبلتك ُب ٠نتمعك.  ،أبر صبلتك ُب صلتك

                                                           

، «بػػين اإلسػػبلـ علػػى ٙنػػس»: :اإل٬نػػاف كقػػوؿ النٌػػٌب ب اب ،كتػػاب اإل٬نػػافالبخػػارٌم:   صػػحي  ُ))
 .(ٖاٜنديث رقم )
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أربع  صلٌ  :دقة برىاف على اإل٬ناف. كىناؾ من إذا قلت لوالصٌ  ألفٌ  ؛ابلزكاة
: كإف قلت لو ،دقةكىي أسهل عليو من الزكاة كالصٌ  ،ي أربعٌنركعات يصلٌ 

 ابنً  ،  من مالك للمحتاجٌنأع ،اسأحسن إىل النٌ  ،تصٌدؽ على الفقراء
فهذا ىو الربىاف على صدؽ   ،ْنده ال يفعل من ذلك شيئان  ،مثبلن  مربٌة

 . اإل٬ناف من عدمو
كالزكاة ىي الستيعاب حركة  ،بلة ىي دعاء كصلة مع هللاكالصٌ 

كذلك حٌن تعمل كأنت تنوم  ،كىي عمل من أجل الغًن ،اإلنساف ُب اٜنياة
كدعوة  ،أف ْنين ماالن تقتطع منو جزءان للزكاة. فالزكاة حركة ُب اجملتمع

و اقتطاع جزء من الوقت للعمل من ألنٌ  ؛جتماعيٌ كافل االلئلصبلح كالتٌ 
 د. عبٌ عاء كالتٌ بلة فهي اقتطاع جزء من الوقت للدٌ أجل الغًن. ككذلك الصٌ 

 ة لتستمرٌ اف ُب اٜنياة اإلنسانيٌ بلة كالزكاة ركناف أساسيٌ تيجة: الصٌ كابلنٌ 
 البشر. بصبلت قو٬نة مع ربٌ ك  ،صحيحة مع البشر اٜنياة بصبلت

ة كوع مرٌ الٌر  تساءؿ ىنا ٞناذا خصٌ كقد ن :ِّري ٰى ينّٰ
كوع ىنا ّنعىن الٌر  أفٌ اٛنواب: كوع؟ بلة تشتمل على الٌر الصٌ  أخرل مع أفٌ 
ة حيٌ عظيم كالتٌ جود أحياانن ّنعىن التٌ كما أيٌب السٌ   ،هلل تعاىل اٝنضوع العاـٌ 

 .  كاالمتثاؿ ألمر هللا
ُب  جود فهو كضع اٛنبهة على األرضللسٌ  ا اٞنعىن االصطبلحيٌ أمٌ 
 بلة. للركوع فهو اال٥نناء ُب الصٌ  ا اٞنعىن االصطبلحيٌ كأمٌ  ،بلةالصٌ 

 . لطاعتوكاٞنمتثلوف  ائعوف ألكامر هللا اكعوف ىم اٞنلتزموف الطٌ كالرٌ 
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و بل ىو موجٌ  ،هان إىل بين إسرائيل كحدىمكىذا ليس خطاابن موجٌ 
 بب ال تنفي عمـو اٞنعىن.ة السٌ فخصوصيٌ  ،اس ٗنيعان للنٌ 

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيّٰ -( ْْ)اآلية       

 :ِّخبمب حب جب هئ
ذين كانوا يستفتحوف بب ُب ىذه اآلية لبين إسرائيل الٌ ة السٌ خصوصيٌ 

و كسيقتلوهنم ب لمنوفان سيأٌب كسينبيٌ  إفٌ  :كيقولوف ٟنم ،على مشركي العرب
. كمل يكونوا يعلموف أفٌ  بل سيأٌب من  ،لن يكوف منهم بٌ النٌ  قتل عادو كإـر

 . اس ابلربٌ ذين كانوا أيمركف النٌ جاءىم كفركا بو كىم الٌ  افلمٌ  ،العرب
من  ،عاة إىل اٝنًنالدٌ  كلكلٌ  ،هماس كلٌ ة اٞنعىن فهي للنٌ ا عموميٌ أمٌ 

 ،اس إليو... فعليهم أف يلتزموا ّنا يدعوف النٌ علماء كخطباء كمشايخ كاعظٌن
 اعر:ككما قاؿ الشٌ 
                    ق كأتٌب مثلو لي عن خي  ال تنوى 

 عظيم عليك إذا فعلتى  عاره   .
.                                                                                                                                                           

خذكف اس أيالنٌ  فإفٌ  ...ات كالفيزايء كالكيمياء كالفلكايضيٌ م الرٌ ػا عالً أمٌ 
ذم إذا انفصل ين الٌ م الدٌ ػ عالً إاٌل  ،هتم كال يسألوف عن سلوكهمعنهم مادٌ 

 اعر:سلوكو عن قولو سقطت دعوتو. ككما قاؿ الشٌ 
 اي أيٌها الٌرجل اٞنعٌلم غًنه 
                     تصفي الدكاء لذم الٌسقاـ كذم الض ىن

. 
 

 ىبٌل لنفسك كاف ذا الٌتعليم 
 يمكيما يصٌ  بو كأنت سق

.                                                                                                                                                           
 

: هللا قوؿتلو ة كية قرآني  فمن يصعد اٞننرب كينهى عن الغيبة كأيٌب أبدلٌ 
 ٍبٌ  ،]ُِجرات: من اآلية اٜن[    ِّٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهّٰ
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كفبلف قاؿ كذا.. فيكوف سلوكو قد  ،فعل كذا فبلف :بعد دقائق ٫نرج كيقوؿ
لوؾ عن فإذا انفصل السٌ  ،ين كلمة تقاؿ كسلوؾ يفعلخالف قولو. كالدٌ 
 مف خف حف جفّٰ :فقد قاؿ  ،ين ابألسوةعوة. كالدٌ الكلمة سقطت الدٌ 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
ة فلن تكوف ىناؾ  ذا مل تكن ىناؾ أسوة سلوكيٌ فإ ،]األحزاب[   ِّجمحم
ان زماف ما مل يكن أخبلقيٌ  مصل  ُب أمٌ  كلن يكوف ىناؾ أمٌ  .ةكلمة دعويٌ 

ال  ،اس بكبلـ كيفعل غًن ما يقوؿث النٌ ة. فمن ٪ندٌ كمصدر أسوة سلوكيٌ 
 ،ث عن اٞنًناث كأيكل مًناث غًنهذم يتحدٌ مثل الٌ  ،٬نكن أف يكوف داعية

 كالربٌ  ...ك٬نشي هباميمة كينهى عن النٌ  ،ا اٝنمر كىو يشربوتشربو ال كيقوؿ: 
 ىل اٝنًن.إم رؽ اليت تلدٌ الطٌ  االْناىات كبكلٌ  بكلٌ  ،وىو جوامع اٝنًن كلٌ 

كاٞنقصود ىو : ِّخب حب هئجب مئ خئ حئ جئّٰ
ة كٟندايتهم. كاٟنداية ال  ر٘نة للبشريٌ ة اليت مل أتت إاٌل ماكيٌ الكتب السٌ  كلٌ 

 ،لوؾ العمليٌ من اقرتاف دعوة اٝنًن ابلسٌ  كال بدٌ  ،ةوكيٌ ل ابألسوة السٌ تكوف إاٌل 
 ار للحطب. بل ال بدٌ خذكا أبقوايل كال أتخذكا أبفعايل كاتركوا النٌ  :فبل تقل

 عوة ٕنامان.  ضاعت الدٌ كإاٌل  ،عملمن أف تقرتف ابل لدعوة اٝنًن كاإلصبلح
 حج مث هت مت حتخت جت هبّٰ -( ْٓ)اآلية       

 :ِّمججح
حٌن الكرًن كالقرآف   ِّمن زنّٰقة قاؿ: ابُب اآلية قبل السٌ 

كىذا أمر  ،ث عن أداءكال يتحدٌ  ث عن )إقامة(بلة يتحدٌ ث عن الصٌ يتحدٌ 
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ـٌ  كلكن  ،فنقوؿ لو: صلٌ  ،ي بقلباس يقوؿ: أان أصلٌ بعض النٌ  ألفٌ  ؛ان جدٌ  ىا
فاإلقامة ٟنا شركطها كأركاهنا كفرائضها اٞنعركفة من  ،بلةىذه ليست إقامة الصٌ 

 بلة. استقباؿ للقبلة كركوع كسجود.. كىذا معىن إقامة الصٌ طهارة كسرت ك 
 ككأفٌ ا ىنا فاٞنقصود االستعانة. أمٌ  ،أمر  ِّمن زنّٰ :كقولو 

كاإلنساف على ىذه  ،ستكوف ُب ىذه اٜنياة ابتبلءات :يقوؿ لنا هللا 
.. كال كغمٌ  األرض ليس ١نٌصنان من االبتبلءات من مرض كموت كفقر كىمٌ 

 ،نان من اٞنرض أك اٞنوت فليمنع نفسو منهامن كاف ١نصٌ ف ،أحد ينجو منها
ض كيتعرٌ  ،ؿبدٌ يعرتيو التٌ  ،اإلنساف أغيار ألفٌ  ؛كال ٬نكن ألحد أف ٬ننع نفسو

 جي  يه ىه مه جه ينّٰ :كقد قاؿ  ،ألمورو كثًنة
بلة كاالستعانة ابلصٌ  ،]البقرة[  ِّٰرٰى ٰذ ىييي مي خي حي

: ستكوف ىناؾ اآلية يقوؿ لنا ُب ىذه  هللا ككأفٌ  ،بلةغًن إقامة الصٌ 
 وفتستعين ،ايف كظيفة كاحدةسبلحٌن يلدٌ  مكأان أعطيك ،ابتبلءات ُب اٜنياة

أف  كال يص ٌ  ،٨نا معان ك أف أتخذ مكعليك ،هبما على مواجهة ىذه االبتبلءات
 بلة. رب كالصٌ ك٨نا: الصٌ  ،وا اآلخركترتك كاحدان  كاأتخذ

 يو كلٌ فستعرت  فما داـ ىو إنساانن  ،كليس ىناؾ إنساف ١نصن
بلحٌن على االبتبلءات من مرض ككآبة كىـر كغًنىا.. فاستعن هبذين السٌ 

كـر هللا   دان عليٌ كقد قاؿ سيٌ  ،يتوبلة أل٨نٌ رب على الصٌ ـ الصٌ مواجهتهما. كقدٌ 
رب فيو ٠ناىدة الصٌ  ألفٌ  ؛أس من اٛنسد(رب من اإل٬ناف كالرٌ الصٌ ) كجهو:
كصرب على  ،على احملذكر بلة. كىناؾ صربأكثر من الصٌ  مكابدةفس ك للنٌ 
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ا نصرب على منٌ  ىناؾ أكامر طلبها هللا ك كصرب على اٞنقدكر.  ،اٞنأمور
 .هوات.. كىناؾ أمور ٦نشى الوقوع فيها ك٥نذر منهاـو كترؾ الشٌ أدائها كالصٌ 

لها. كلذلك كعلينا أف نصرب على ٓنمٌ  ،رىا هللا علينا كقضاىاكىناؾ أمور قدٌ 
 ،]َُالٌزمر: من اآلية [ ِّهثمس مث هت مت هب مبّٰ: هللا قاؿ 
و عبلمة اإل٬ناف ألنٌ  ؛رب فهو بغًن حساب الصٌ حسنة بعشر أمثاٟنا إاٌل  ككلٌ 

 :فكيف تقولوف االستعانة تكوف ابهلل  إفٌ  :. كقد يقوؿ قائل ىنااٜنقيقيٌ 
قاؿ:   اس عن ابن عبٌ  كُب اٜنديث الٌصحي بلة؟ رب كالصٌ نستعٌن ابلصٌ 
مك كلمات:  أعلٌ إ ٌ   غوـ اي»اؿ: قف يومان  :رسوؿ هللا  كنت خلف

كإذا   إذا سألت فاسأؿ    احفظ   جتد  جتيىاهك  احفظ   حيفظك
كاعلم أٌف األٌمة لو اهتمعت علأ أف ي فعوؾ   استع ت فاستعن ابهلل

كلو اهتمعوا علأ أف   مل ي فعوؾ إاٌل بشيء قد كتبه   لك بشيء
رفعت األقوـ   قد كتبه   عليكمل يضٌركؾ إاٌل بشيء   يضٌركؾ بشيء
ٌِحف  نسجد لغًن هللا مران أاٌل نا أي كلكنٌ  ،صحي حديث ىذا ك  (ُ)«كهٌفت ال

و كما أمران فنحن نتوجٌ  ،أبف نستقبل القبلة ُب صبلتنا :لناكقاؿ هللا  ،أيضان 
طريقة  ألفٌ  ؛بلةرب كالصٌ هللا تعاىل أيمران ابالستعانة ابلصٌ  كىكذا ىنا فإفٌ  ،هللا
بلة رب كالصٌ كاالستعانة ابلصٌ  ،تعانة ابهلل تكوف ابستخداـ ما أمران هللا بواالس

 ىي استعانة ابهلل. 
                                                           

، مػػا جػػاء ُب صػػفة أكاين اٜنػػوضابب  ،كتػػاب صػػفة القيامػػة كالرٌقػػائق كالػػورعجػػامع الرٌتمػػذٌم:   1))
 .(ِّْٓاٜنديث رقم )
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موعد عظيم تريد مقابلتو ٓنتاج إىل  كأمٌ  ، بلة اتصاؿ مع هللاكالصٌ 
ا كينهي اٞنقابلة مّت يشاء. أمٌ  ،ثذم يتحدٌ د كىو الٌ منو ككقت ١ندٌ  مسبق

بل  ،كىو ال ينهي اٞنقابلة أبدان  ،كأين ٓنبٌ  ،هللا تعاىل فأنت تقابلو مّت تشاء
 . تريدأنت تنهيها حٌن 
 رب  يئ ىئ نئ مئّٰ كعطاء البشر ينفد: ،هللا ال ينفدكعطاء 
كىذا ما  ،بلة ىي استعانة ابهللفاالستعانة ابلصٌ  ،]ٔٗالٌنحل: من اآلية [  ِّمب زب

 قالو أحد العابدين:
 حسب نفسي عزٌان أبيٌن عبدي 
                     ىو ُب قدسو األعٌز كلكنٍ 

. 
 

  ٪نتفي يب ببل مواعيد ربُّ 
 أان ألقاه مّت كأين أحبُّ 

.                                                                                                                                                           
 تعانة هبا كابلزكاة.بلة كاالسفهذه عظمة الصٌ 

الغاية من  ألفٌ  ؛ما لكبًناتفكإهنٌ  :كمل يقل ِّمج حج مث هت متّٰ
 زب رب يئ ىئّٰ :كىذا مثل قولو  ،لغرض كاحدكا ،كليهما كاحدة

 ؛وا إليهماانفضٌ  :كمل يقل ،]ُُاٛنمعة: من اآلية [  ِّرت يب ىب نب مب
 وبكىذا أسل ،جارة شيئان آخرهو شيئان كالتٌ كإف كاف اللٌ  ،الغاية كاحدة ألفٌ 

 ؟ القرآف العظيم. فمن ىم اٝناشعوف
كجهو  بلة يصفرٌ عندما يدخل إىل الصٌ   كاف اإلماـ زين العابدين

كىو من أقف؟  بٌن يدمبب كاف يقوؿ: أتدركف فإذا سئل عن السٌ  ،كيرْنف
كننظر إىل ىنا  كْنوؿ بنا اٝنواطري كنلتفت ك٥نن اآلف نصلٌ  اىد.اٝناشع الزٌ 
 من نقف.  بٌن يدماٝنشوع ىو أف نعرؼ ك  ،كىذا ليس خشوعان  ،كىناؾ
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 :ِّمسحصخص مخجسحسخس جخ محّٰ -( ْٔ)اآلية 
 م إليو راجعوف.م كأهنٌ رهبٌ  ام مبلقو وف أهنٌ ذين يظنٌ اٝناشعوف ىم الٌ 

 ،ىنا ّنعىن اليقٌن نٌ كالظٌ  ،نوف()متيقٌ  :كمل يقل ِّجخّٰ :كقد قاؿ
 و أفٌ كل ،ة عظيمةكىذه إشارة قرآنيٌ  ؟ماداـ يقينان  نٌ فلماذا أتى بكلمة الظٌ 

ماداـ  ِّجخّٰلو أبدان أف يقوؿ ىذا القرآف من البشر ٞنا خطر  ذم كتبالٌ 
يسارعوف إىل  نٌ هم ّنجرد الظٌ لكنٌ  ،نوفم متيقٌ اٞنقصود ىو اليقٌن. فاٞنعىن أهنٌ 

ىناؾ  :تسًن ُب طريق سفر كقالوا لك أٌنك لو كنت :اعة. كمثاؿ ذلكالطٌ 
 :لك قالواريقٌن ك حد الطٌ لك إىل أ أشاركاك  ،طريقاف كلك أف ٔنتار ما تشاء

فأنت ّنجرد  ،اع طريقريق ٬نكن أف يكوف فيو قطٌ ىذا الطٌ  أفٌ  كلكن نظنٌ 
 نٌ د الظٌ فاٝناشعوف ّنجرٌ  ، ريق اآلخر. كىكذا أمر هللاستختار الطٌ  نٌ الظٌ 
د فإذا كنت ٔنشع ُب صبلتك ّنجرٌ  ،اٝنشوع م ٫نشعوف أًبٌ رهبٌ  ام مبلقو أبهنٌ 
 نان؟ فكيف إذا كنت متيقٌ  نٌ الظٌ 

يقوؿ  ،نياجوع إىل هللا ىو ديدف ىذه الدٌ الرٌ  :ِّحص مس خسّٰ
 ،]طو[ ِّيترث ىت نت مت زت رت يب ىبّٰ تعاىل:

كقد  ،فكٌل من عليها فاف ،كليس ىناؾ على كجو األرض إنساف لن ٬نوت
 خمّٰكىو أعظم بشر عاش على كجو األرض:  :لرسولو  قاؿ هللا 
ـ أف قدٌ تٌ ال . كمل تستطع قول األرض رغم كلٌ ]الٌزمر[ ٱِّحنخن جن مم

يقولوف: اٜنمد  كاٞنلمنوف الٌصاٜنوف. ور ُب أجلأك تلخٌ  ،ٕننع إنساانن من اٞنوت
 هلل على اٞنوت. 
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ين فإنٌ  ،ظر عن عقيدتنا كديننابغض النٌ  بنا بشكل موضوعيٌ كلو ٓندٌ 
 :اسهما أفضل: أف نقوؿ للنٌ ـ: أيٌ قدٌ التٌ ك ة بلـ كدعاة اٜنريٌ دعاة السٌ  سأؿ كلٌ أ

كم ستموتوف إنٌ  :أـ أف نقوؿ ٟنم ،ةكم مطلق اٜنريٌ شئتم كل افعلوا ما
 كستبعثوف كستحاسبوف؟ 

ت ٪نمل يٌ اٞنك  ،كرؤيتهم ٞنن ٬نوت ،اس اليـو برغم يقينهم ابٞنوتكالنٌ 
كيسفكوف دماء بعضهم  ،كمع ذلك ىم يقتلوف بعضهم بعضان  ،إىل قربه تان ميٌ 

 بعضان كأيكلوف أمواؿ بعضهم. 
فاٜنمد هلل على اٞنوت كعلى  ،ا غابةنيكلو مل يكن موت ألصبحت الدٌ 

 اإل٬ناف كعلى دين اإلسبلـ.
 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مصّٰ - (ْٕ)اآلية       

   :ِّمغجف
 ،عة على سورو كثًنةو ُب القرآف الكرًنجاءت قصص بين إسرائيل موزٌ 

بين  ىو شيخ أنبياءك  دان موسى سيٌ  ألفٌ  ؛قصصوأكثر من كىي 
ا يعانيو العرب كاٞنسلموف اليـو من أكثر ٣نٌ عاىن من بين إسرائيل  ،إسرائيل
اليت تٌدعي االنتساب  دكلتهم خبلؿ من ىمكآتمر  مكإرىاهب همجرائم

ذم أخذه هللا ابقة عن العهد كاٞنيثاؽ الٌ بت اآلايت السٌ كقد ٓندٌ إلسرائيل. 
عم اليت أنعم هللا هبا ث مباشرة عن النٌ تعاىل عليهم. أٌما ىذه اآلية فهي تتحدٌ 

فيقرٌع اليهود  ِّجض مصّٰ :بنداء ك٫ناطبهم هللا  ،إسرائيلعلى بين 
حديد من  ابلتٌ ك  ،ؿ القرآف الكرًن ُب شبو جزيرة العربزمن تنزٌ  اعاصرك  ذينالٌ 
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حيث كانوا يعاندكف ك٩نحدكف كيتآمركف على  ،رةُب اٞندينة اٞننوٌ  كاف منهم
 . ببفظ ال ِنصوص السٌ العربة بعمـو اللٌ . ك :رسوؿ هللا 

فإسرائيل  ،وف بوذم يتكنٌ شعب بين إسرائيل أببيهم الٌ  رتذكٌ كىذه اآلية 
كيبنوف دكلتهم  ،وف شعبهم ابٚنو زكران كهبتاانن كىم يسمٌ  ،ىو يعقوب 

ة ٓنت ستار ة كاإلسبلميٌ ة العربيٌ عت ُب قلب األمٌ رً ة اليت زي ة اإلرىابيٌ العنصريٌ 
ٛنرائمهم. كما  خذكنو شعاران السم كيتٌ اكف كراء ىذا كيتسرتٌ  ،بٌ اسم ىذا النٌ 

يقوؿ:  كهللا  ،ة لتغطية جرائمهموف اليـو شعارات إسبلميٌ كفًنيٌ خذ التٌ يتٌ 
 . ]البقرة[  ِّممرن ام يل ىل  مل يك ىك مكّٰ

كال أيمر ابلبغض كاٜنقد  ،قتلكال ابل كفًنتٌ ال أيمر ابلدين هللا ك 
 حفخف جف مغ جغّٰقول: كالتٌ  الربٌ على عاكف بل أيمر ابلتٌ  ،كالكراىية

  يم ىمّٰ :كديننا يقوؿ ،]ِائدة: من اآلية اٞن[  ِّحك جك مق  حق مف
  ِّجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

كال انتماء  ،غًن مسلمة ـأ كانت  فس مسلمةد النٌ كمل ٪ندٌ  ،]ِّاٞنائدة: من اآلية [
 بل أطلق كلمة نفس.  معتقدىا كأدينها  كأتها فس كال جنسيٌ ىذه النٌ 
كقد   ،لباطلاب اليـو فهو ٓنريف كإلباسه للحقٌ اليهود و ا ما يفعلأمٌ 

بٌن اٜنديث ك  ،ُب القرآف الكرًن أطوؿ القصص كانت قصص بين إسرائيل
ماء كاف من أطوؿ إىل السٌ  بٌ عند معراج النٌ  :د ك١نمٌ   موسى

مشاكل فنت ك ة من ة كالبشريٌ ض لو األمٌ أكثر ما ستتعرٌ  ألفٌ  .األحاديث
ما الكاشف يعلم  بعلمو كهللا  ،رائم ستكوف من شعب بين إسرائيلكج
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 ذكر ماأك ي ،نةة معيٌ عن قضيٌ  هللا  ربكعندما ٫ن .سيكوفسيحصل كما 
 زماف.  العظة كالعربة لكلٌ  فإف ُب ذلك حدث ُب كقت مضى

ره كمن يقرٌع كلدان كيذكٌ   يناديهم ابسم أبيهم يعقوب   هللاك
ة اإلنساف ألكالده كىو على كصيٌ  أفٌ  كال شكٌ  ،اّب كّنا أكصاه بوأببيو الصٌ 
بتو ُب كىي ٓنمل خبلصة ْنر  ،تكوف أصفى كأنقى ما يقوؿسوت اٞن فراش
ة رىم بوصيٌ يذكٌ  ِّجض مصّٰتعاىل حٌن يقوؿ ٟنم: تبارؾ ك كهللا  ،اٜنياة

البقرة: من [  ِّمئ خئ حئ جئ ييّٰ :أبيهم يعقوب كىو إسرائيل

اليت  ة أبيهمبوصيٌ رىم خاطب القرآف الكرًن بين إسرائيل ذكٌ  عندماك . ]ُِّاآلية 
آمر كال التٌ  ،اإلرىابال كال الكراىية كال العدكاف كال اٛنرائم ك ال ٓنمل البغض 

نيا كاٞنتاع. كىذا تذكًن لبين إسرائيل بنعم هللا الدٌ  كال حبٌ  ،اٞناؿ كحبٌ 
هم جحدكا نعم هللا لكنٌ  ،لهم بكثرة إرساؿ األنبياء إليهمكقد فضٌ  ،عليهم

 مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰعليهم فلعنهم هللا: 
  .]اٞنائدة[  ِّمهىه ينجه ىن من حنخن جن يم ىم

كال ٬نكن ْنزمء القرآف كال فصل  ،ر بعضو بعضان يفسٌ الكرًن كالقرآف 
 محيص كاٞنساءلةفضيل ّنعىن التٌ سورةو أك برتىا عن غًنىا. كقد أتٌب كلمة التٌ 

ىذه فجحدكا  ،هم هللا هباعم الكثًنة اليت خصٌ أكثر من غًنىم بسبب النٌ  ٟنم
 كقتلوا األنبياء.  عمالنٌ 

أك فرد  ،عوبشعبو من الشٌ  عمة مع اٛنحود عند أمٌ النٌ  تستمرٌ  نكل
 كر كبعدـ اٛنحود. عمة مرىونة ابلشٌ فالنٌ  من األفراد
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 ،بين إسرائيل بتذكًنىم آبابئهم من األنبياء تبارؾ كتعاىل ك٫ناطب هللا
ذم األنبياء الٌ  أيبؽ بن إبراىيم اكىو ابن إسح ،ىو إسرائيل  فيعقوب

 ،دنا ١نمٌ نبيٌ  كاف كمن نسل إٚناعيل  ،ؽاأ٤نب إٚناعيل من قبل إسح
 .   كاألسباط من أكالد يعقوب  ،ؽاكيعقوب ىو ابن إسح

 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حفّٰ - (ْٖ)اآلية       

    :ِّممجن خم حم جم هل مل خل حل جل
اآلخر اليـو  ألفٌ  ؛ةاس كافٌ و للنٌ موجٌ  وىذا خطاب لبين إسرائيل لكنٌ 

و لكنٌ  .بنو إسرائيل كغًنىم ،لبشرا كلٌ   بعث فيوسيبو  ذم يعد هللا الٌ 
 أم اجعلوا :ِّخف حفّٰ كيقوؿ ٟنم: ،ىنا بين إسرائيل ُب اٝنطاب صٌ ٫ن

يـو اٜنساب  ،كىو يـو القيامة ،بينكم كبٌن عذاب ذلك اليـو حاجزان 
يفلت من لكن لن نيا الدٌ  اٜنساب ُبكقد يفلت اإلنساف من  ،اٛنزاءك 

اس كطغوا ُب اآلخرة لبغى النٌ كلو مل يكن ىناؾ حسابه  ،اآلخرةاٜنساب ُب 
 حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خكّٰ ،ا بغوا كطغواأكثر ٣نٌ 

تزر فيو  يومان ال ،]ُِٖالبقرة: من اآلية [  ِّمنهن خن حن جن مم خم
 .كازرة كزر أخرل

أم اٞنصاحبة كالعدد  ،فعمن الشٌ  :فاعةالشٌ : ِّحل جل مك لكّٰ
فاعة ىي كالشٌ  ،]الفجر[ ِّييٰذ ىيّٰتعاىل: تبارؾ ك يقوؿ  ،شفع كجيٌ الزٌ 

أف ينضٌم غًنؾ إليك كجاىةن ككسيلة.. كيـو القيامة ال ينفع اإلنساف عملي 
 جت هب مب خبّٰ ،]الٌنجم[  ِّهنجه من خن حن جن ممّٰ :غًنه
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 . ]ّّلقماف: من اآلية [   ِّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت
 من كال يشفع إاٌل  ، إبذف هللاألحدو إاٌل  يـو القيامة ال يشفع أحده 

  ،]ِٓٓبقرة: من اآلية ال[  ِّخس حس جس مخ جخ مح جحّٰ :ارتضاه هللا 
كلن ينفع كعلينا أف نعمل لذلك اليـو  ،كال يستطيع أحد أف ٪نمل كزر أحدو 

 . عملوأحدان إاٌل 
ًعدؿ ك  ،فاعة كالفدية اٞنوازيةالعدؿ ىو الشٌ  :ِّجم هل مل خلّٰ

نقوؿ: ًعدؿ  ،يء نفسو كاٞنقدار نفسوالعوض من الشٌ  :معناهبكسر العٌن 
كىو  ،كاٞنساكاة فهو اإلنصاؼ كاٜنقٌ عٌن بفت  الا العىدؿ أمٌ  ،حنطة ُننطة

 . ذم ال يتغًٌن ابت الٌ يء الثٌ الشٌ 
فس كالنٌ  ،ِّخك حك جك مق حق مف خف حفّٰ: كيقوؿ 
أم  ،كحخت فيو الرٌ فً ني  فنفسان إ يصب اٛننٌن ك  ،اٛنسدك كح ىي اجتماع الرٌ 

 تعاىل:تبارؾ ك يقوؿ  ،من أسرار هللا كح سرٌ كالرٌ  ،ةكح مع اٞنادٌ اجتماع الرٌ عند 
 معّٰٱدان آدـ: كقاؿ ُب خلق سيٌ   ،]ٖٓاإلسراء: من اآلية [ ِّمق حق مف خف حفّٰٱ
ة كاٞنادٌ  ،  هللاكح تسبٌ فالرٌ  ،]ِٗاٜنجر: من اآلية [  ِّخف حف جف مغ جغ
ة كالتقاء اٞنادٌ  ،]ْْاإلسراء: من اآلية [  ِّين ىن نن من زن رنّٰ  هللا: تسبٌ 

 فيكوف ،هوات كاٝنياراتا تدخل الشٌ عندىك  ،فسنتج عنو النٌ تكح مع الرٌ 
 زئمئ رئ ّّٰٰ: قاؿ  ،آبخر ان مسًنٌ ك بشيء ان ٢نًنٌ  اإلنساف

 . ]الٌشمس[ ِّيئرب ىئ نئ
ة سبب كخصوصيٌ  ،ُب ٢ناطبتو شعب بين إسرائيل كيتابع اٞنوىل 
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وجودين ُب اٞندينة اٞنة اٞنعىن. كاٜنديث ىنا عن اليهود زكؿ ال تنفي عموميٌ النٌ 
القبائل  من حرض كىم ،كانوا يتآمركف على اٞنسلمٌنذين  الٌ ك  ،نزيلكقت التٌ 
كجود ميثاؽو بينهم من غم رٌ على الُب غزكة اٝنندؽ  لقتاؿ اٞنسلمٌن ةالعربيٌ 

حٌن ىاجر إىل  : ذم كضعو ٟنمستور الٌ ّنوجب الدٌ  : كبٌن رسوؿ هللا
ة كاحدة كىم جعل من اٞنسلمٌن كاٞنشركٌن كأىل الكتاب أمٌ ذم الٌ ك  ،اٞندينة

 يده على من سواىم. ّنجموعهم 
كليس ىناؾ  ،ةكامل اٜنقوؽ كاٜنريٌ   وعرتؼ ابآلخر كيعطيفاإلسبلـ ي

 نئ مئ زئّٰ :اإلسبلـكاس كعدؿ بينهم  ساكل بٌن النٌ  ٚناكمٌ  تشريع
 ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 اٜنبشيٌ  ببلالن  رفعذم ين الٌ الدٌ  . ىذا]اٜنجرات[ ِّىثيث نث  مث زث يترث

 اليت كانت تيسحل على تلك القدـ ،ظهر الكعبةليعتلي بقدمو األسود 
اعتلى ظهر الكعبة كاندل:  ،ة من قبل أسياده األغنياء من قريشصحراء مكٌ 
يعلن كصاايه  :ة الوداع كقف رسوؿ هللا كُب حجٌ  ."هللا أكرب "هللا أكرب..
ة فأيٌ  ،(ُ)«آدـ كآدـ من تراب ...نتم ب و أ»ة ٗنعاء: بشريٌ للك  تومٌ األخًنة أل

اء شريعتنا الغرٌ متها قدٌ حقوؽو لآلخرين  عدؿ كإنصاؼ كأمٌ  مساكاة كأمٌ 
هان إىل اليهود طاب موجٌ اٝن. كُب ىذه اآلايت ٤ند !!ة(ريعة اإلسبلميٌ )الشٌ 
 ذين كانوا يلذكف اٞنسلمٌن كيعتدكف عليهم ُب زمن تنزؿ القرآف الكرًن. الٌ 

كىم  ،بل ّنكرىم كآتمرىم ،بدينهم عبلقة لوال  مع اليهودكعداؤان 
                                                           

 .(ُُٔٓ)اٜنديث رقم  ،ُب الٌتفاخر ابألحسابابب  ،سنن أيب داكد: كتاب األدب (ُ)
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كقد شرع اإلسبلـ اٛنهاد لرٌد ة. ربيٌ يهود اٞندينة كيهود شبو اٛنزيرة الع
  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلّٰ: فقاؿ  ،العدكاف
اٞنشركٌن لكوهنم معتدين كليس  :قاتل رسوؿ هللا ك  ،]اٜنجٌ [  ِّجنحن

  ِّىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىقّٰلكوهنم مشركٌن: 
 فاٛنهاد إذان  ،االعتداء كالعدكاف رٌدكا عن أنفسكمأم  ،]ُْٗالبقرة: من اآلية [
ة ظاميٌ ٛنيوش النٌ ا إاٌل تقـو بو كال  ،اعتداء طاف كالبلداف من أمٌ ماية األك ٜن

كغاايت ٫نفيها ٞنآرب ة ُب الببلد. فبل يتحدبٌن أحده عن اٛنهاد اليت ٟنا شرعيٌ 
كاض   :أينزؿ على قلب رسوؿ هللا ذم الٌ فاإلسبلـ  ،ليناؿ من اإلسبلـ

  ال شبهة فيو.بٌٌن 
كليس  ،إسرائيل كآتمرىمشعب بين  ةيٌ ق بعدكانكىذه اآلايت تتعلٌ 

 . أك ٞنوسى النتمائهم ليعقوب 
 مم خم حم خلملىليلجمّٰ - (ْٗ)اآلية       

   :ِّىميمجنحنخنمنىنينجهمهىه
حدث ٪نتاج إىل زماف  ماف اٞناضي. ككلٌ على الزٌ  )إذ( ظرؼ يدؿٌ ك

 أم اذكركا كقت ٤نيناكم.  ،)إذ( ىنا تعين ُب كقت كذاك ،مكاف يقع فيوإىل ك 
ككانت غاية ُب  ،ة مواضعالكرًن ُب عدٌ  رت )إذ( ُب القرآفكقد تكرٌ 
 مئ خئ حئ جئ يي ىيّٰ: انظر إىل قولو  ،الببلغة كاألداء
 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
رة كيف جاءت فيو )إذ( مكرٌ  ،]َْالٌتوبة: من اآلية [  ِّجخ مح جح حجمج
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 صر كاف ُب ببلبة أكقات ُب ببلبة أزمنة. فالنٌ ببلث مرات 
اءت )إذ( لتشًن إىل زمن ٤ناة ج (البقرة)كُب ىذه اآلايت من سورة 

ة ككلمة )أ٤نيناكم( مرٌ  ،ةكأتٌب كلمة )٤نيناكم( مرٌ  ،بين إسرائيل من فرعوف
فهناؾ فارؽ  ،ىي أسراره بع ابلطٌ  ؟ان أسرار  أف فيو فهل ىذا تكرار أـ ،أخرل

 يل ىل مل خلّٰى من عذاب كاقع: ٤نٌ  :نقوؿ ،ىبٌن أ٤نى ك٤نٌ 
: ُب قولوا كاقعان على بين إسرائيل. أمٌ فالعذاب كاف  ،]ْٗالبقرة: من اآلية [ ِّجم

 ،]َٓالبقرة: من اآلية [  ِّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيّٰ
عان لو غرقوا أك كقعوا ُب يد ذم كاف متوقٌ ففيو معىن منع كقوع العذاب الٌ 

اىم من و ٤نٌ ة ألنٌ مرٌ  ،تٌنعلى بين إسرائيل مرٌ  ٬ننتٌ  فرعوف كجنده. فاهلل 
عان ٟنم. كٟنذا قاؿ م من عذابو كاف متوقٌ ة أ٤ناىكمرٌ  ،عذابو كاف كاقعان عليهم

بين  ريذكٌ  كهللا ،]ْٕالبقرة: من اآلية [ ِّمغجف جغ مع جعّٰ :ٟنم 
ق قلبو فرؽ بٌن من يتعلٌ ك  ،ران ابٞننعمفيذكٌ  اٞنسلموف ا ٥ننأمٌ  ،عمابلنٌ  إسرائيل
 : بٌ ة النٌ من أمٌ يطلب من اٞنلمنٌن ك  ،مة كمن يغرؽ ُب سبحات اٞننعمعابلنٌ 

   .]األحزاب[ ِّحمخم جم هل مل خل حل جلّٰ: رهذك اأف يد٬نو 
مع اٞننعم كلساف حالو  يعيشعمة عن اٞننعم بل ال تشغلو النٌ فاٞنلمن 

 : )اٞنتصٌوفوف(يقوؿ كما يقوؿ أىل العرفاف 
 ة العٌنول ديننا اي قرٌ إببات غًنؾ شرؾ ُب عقيدتنا       ١نو السٌ 

نجية من آؿ التٌ ف ،ر هللا تعاىل بين إسرائيل أبف يذكركا نعمو عليهمكيذكٌ 
من عذاب كاف كاقعان  همفرعوف كما كاف يسومهم من العذاب ىي ٔنليص
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كقوع من  نعه البحر مى الغرؽ ُب ككذلك إ٤ناؤىم من  ،كىذه نعمة ،عليهم
 العذاب عليهم كىذه نعمة كذلك. 

كالقرآف فمن ىو فرعوف؟  ،أىل فرعوف ىم ِّجم يلّٰ :كقولو 
ة أيٌ  كال توجد ، ان موسىدعلينا قصص فرعوف مع سيٌ  الكرًن يقصٌ 
من  عرتيوياريخ بشر التٌ  فدكٌ  ذمالٌ  ألفٌ  ؛مقطوع ُب صدقهاة كبيقة اتر٫نيٌ 

ذين يشهدكف حادبة ما ُب فالٌ  ،ر ما يعرتم البشرأبٌ العواطف كاالنفعاؿ كالتٌ 
ا ما يركيو القرآف الكرًن . أمٌ مكاف ما يرككهنا أبشكاؿ كطرائق ٢نتلفة متباينة

 كىي مطابقة كليست ىناؾ كلمة ُب القرآف الكرًن إاٌل  ،فهو القصص اٜنقٌ 
قبل  :د نا ١نمٌ للحقيقة ٕنامان. كىذا القرآف الكرًن نزؿ على قلب نبيٌ 

نسخة ٢نطوطة من  ران عن صفحتٌنكيشف ملخٌ كقد   ،عاـ من اآلف ََُْ
 حليل الكيميائيٌ كبعد التٌ  ،ُب جامعة برمنغهاـ ُب بريطانيا للقرآف الكرًن

 د أفٌ ا يلكٌ ٣نٌ  ئلااألك  بلثإىل زمن اٝنلفاء الثٌ  افعودت ام أهنٌ تبٌٌن فحتٌن للصٌ 
 ىذا القرآف من عند هللا تعاىل. 

اـ كىو لقب أطلق على حكٌ  ،آلوث القرآف الكرًن عن فرعوف ك كيتحدٌ 
بل ىو منصب  ،فهو ليس اسم شخص ،اريخنة من التٌ مصر ُب فرتة معيٌ 

ؿ كرمسيس ٓنوٕنس األكٌ  أٚناء بعض الفراعنة مثل: تكقد عرف ،كلقب
القرآف يطلق على حاكم مصر  فإفٌ  (يوسف)ا ُب سورة أمٌ اين... كغًنىم. الثٌ 

 خي حي جي يهّٰ: )فرعوف( كما ُب قولو  :تسمية اٞنلك كمل يقل
اـ ور تطلق على حكٌ ة السٌ بقيٌ  مع أفٌ  ،]ْٓيوسف: من اآلية [ ِّىي مي
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 اكتشف حجر  قبل ببلبة أك أربعة عقود حٌنمصر لقب فرعوف. كقد تبٌٌن 
ة اليت كاف فيها منيٌ الفرتة الزٌ  ة أفٌ يٌ فالكتابة اٟنًنكغلي قيرئتشيد ُب مصر ك الرٌ 

اريخ اليت كاف فيها حكم مصر ىي الفرتة الوحيدة ُب التٌ  يوسف 
 ،ككانوا يقرٌبوف بين إسرائيل بسبب يوسف  ،عاة )اٟنكسوس(للملوؾ الرٌ 

مصر منهم اضطهدكا بين  ركاكحٌن عاد الفراعنة كطردكا اٟنكسوس كحرٌ 
حالف مع اٟنكسوس. كىذا إعجاز كانوا عليو من التٌ  إسرائيل بسبب ما

 العاٞنٌن. تنزيل من ربٌ  ،و كحي يوحىكداللة على أنٌ  ،للقرآف الكرًن اتر٫نيٌ 
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ
: أكغل ُب تعذيبو ساـ اإلنسافى العذابى  :ِّحن جن يم
فرعوف كحاشيتو مع بين  فعلو ماكأنزؿ بو سوء العذاب. كىذا  ،كإذاللو

عم الكثًنة اليت أنعمها على شعب بين إسرائيل ابلنٌ  ٬ننتٌ  كهللا إسرائيل. 
 لم.  اٛنحود كالعدكاف كالظٌ كمل يكن منهم إاٌل  ،عليهم كمنها كثرة األنبياء

اإلنساف إذا كاف  ألفٌ  ؛كقد كثر أنبياء بين إسرائيل بسبب كثرة داءاهتم
فهو ا إذا كانت أمراضو كثًنة أمٌ  ،طبيب كاحدل ٪نتاجيعاين من مرض كاحد 

حتاجوا ككذلك بنو إسرائيل كثرت أمراضهم فا ،اءمن األطبٌ  موعةجمل ُناجة
اىم من هللا تعاىل على بين إسرائيل أبف ٤نٌ  ك٬ننتٌ إىل العديد من األنبياء. 

وف أبناءىم بوف بين إسرائيل كيذُنٌ كقد كاف فرعوف كآلو يعذٌ  ،فرعوف
 ألسباب مل تذكر ُب القرآف الكرًن.  ؛يوف نساءىمكيستح

كىي عبارة عن قصص ات ى ابإلسرائيليٌ فسًن ما يسمٌ كىناؾ ُب علم التٌ 
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معامل تفسًن  هتشوٌ سًن لافُب بعض التٌ  تت كديسٌ كخرافات كمواضيع أدخل
ال و كمن اٞنعلـو أنٌ  ،كتفسًن القرآف الكرًن ىو عمل بشرمٌ القرآف الكرًن. 
كال  ،ستنتج منو العرب كالعظاتتي ا كإ٧نٌ  ،ر القرآف الكرًنف يفسٌ أحد يستطيع أ

نزؿ كبو  ريف الشٌ فعلى قلبو  ،: عن رسوؿ هللا  ما ص ٌ تفسًنان إاٌل  ىسمٌ ي
 انفعل كبو فعل. 
أم  ، ما جاء ُب القرآف الكرًن( ال أنخذ إاٌل فسًن اٛنامعالتٌ ك٥نن ُب )

ق فيما يتعلٌ  :هللا ة رسوؿ عن سنٌ  كما ص ٌ  ،تفسًن القرآف ابلقرآف
 فسًن اٞنعتمدة. هات كتب التٌ كأمٌ  ،فسًنابلتٌ 

هناية ملكو ستكوف  فرعوف رأل رؤاي أبفٌ  إفٌ  :كىناؾ ركاايت تقوؿ
كور من بين بذب  اٞنواليد الذٌ  فأمربين إسرائيل  يولد منعلى يد غبلـ 

ىل ـ من الوريد إب  ىو إسالة الدٌ فالذٌ  ،ص منهم بذُنهميتخلٌ ككاف  ،إسرائيل
ابلغرؽ أك ابٝننق أك  ،ا القتل فيمكن أف يكوف بوسيلة أخرلأمٌ  ،الوريد
 ال يكوف إاٌل  عمل إرىايبٌ ك  طريقة كانت فهو جر٬نة قتل أبمٌ  مي... ككلٌ ابلرٌ 

ال يلذم إنساانن كال  من يتبع منهج هللا  ألفٌ  ؛من اٝنارجٌن عن منهج هللا
 نا إذا ذُننا كلٌ إنٌ  :قالوا لفرعوفكقد  ؟!يقدـ على قتلوحيواانن كال نبااتن فكيف 

حيث كاف أىل مصر ُب ذلك الوقت ) اٞنواليد فلن يعود ىناؾ من ٫ندمنا
ر فرعوف أف يذب  فقرٌ  ،جملتمع(فوف بين إسرائيل ابألعماؿ اٞنهينة ُب ايكلٌ 

ُب العاـ )أخو موسى(  ىاركف  فولد ،مواليد عاـو كيرتؾ مواليد عاـ
د ُب لً فقد كي  دان موسى ا سيٌ أمٌ  ،ب الذٌ  ذم ال يذُنوف بو فنجا منالٌ 
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 هللا  ك٬ننتٌ  ،لتنجيو من القتل و ُب اليمٌ وف فيو فألقتو أمٌ ذم يذُنٌ العاـ الٌ 
كالقرآف ىنا  ،عليهم اىم من عذاب كاف كاقعان و ٤نٌ على بين إسرائيل أبنٌ 

 ك٬ننتٌ  ،:د دان ١نمٌ نزيل كعاصركا سيٌ ذين كانوا ُب زمن التٌ ٫ناطب اليهود الٌ 
اىم هللا كلوال أف ٤نٌ  ،ى أجدادىم من عذاب آؿ فرعوفأف ٤نٌ  عليهم هللا 

رة كمن كاف فيها من يهود بين تهم كسبللتهم إىل اٞندينة اٞننوٌ ٞنا كصلت ذريٌ 
  .ضًن كقينقاع.. كغًنىمالنٌ 

 ذين عاصركا موسى فالقرآف الكرًن ٫ناطب أحفاد اليهود الٌ 
رىم ابلعذاب كيذكٌ  ،نزيلدينة ُب كقت التٌ ذين كانوا ُب اٞنك٫ناطب اليهود الٌ 

كإذا أطلق  :ِّيم ىمّٰٱذم كاف كاقعان على أجدادىم: الٌ 
. كٟنذا إذا أطلق فيشمل الذكر كاألنثى( )الولدا أمٌ  ،كر فق )االبن( فهو للذٌ 

  .ِّيمّٰ :قاؿ ىنا
ساء فكانوا يستبقوف النٌ  ،قوف نساءكمبٍ تػى أم يسٍ  :ِّحن جنّٰ

 ك٬ننتٌ  ،عمرىم هللا تعاىل هبذه النٌ كيذكٌ ىا. ... كغًن أحياءن للخدمة كاٞنتعة
ذين كانوا ُب جزيرة العرب كقت ك٫ناطب هبذا الكبلـ اليهود الٌ  ،عليهم
كلوال ىذه اٞننن على أجدادىم  ،ضًن كيهود خيرب.. كغًنىمنزيل من بين النٌ التٌ 

 ٞنا عاشوا ىم ككصلوا إىل ما كصلوا إليو. 
 الببلء يكوف ابٝنًن :ِّىهيه مه جه ين ىن منّٰ
 ،]ّٓاألنبياء: من اآلية [  ِّمم خم جمحمّٰ :تعاىلتبارؾ ك قاؿ  ،ركالشٌ 

كقد يكوف ظاىر األمر خًنان  ،كاالبتبلء قد يكوف ُب اٝنًن ،كالفتنة اختبار
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كقاؿ  ،]األعراؼ[ ِّرنزن مم ام ىليل ملّٰ :قاؿ  ،كىو استدراج
 ،]ُِٖاألعراؼ: من اآلية [ ِّىكيك مك لك اك يقّٰٱجٌل كعبل:
االبتبلء يكوف ابلعطاء كابٞننع  د أفٌ  تلكٌ كثًن من اآلايت اليتالكىناؾ 
 خم حم جم يل ىل مل خلّٰ: (اٞنلك)كقولو تعاىل ُب سورة   ،كالعذاب
 جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم

دار عدـ ىي نيا ليست دار قرار بل فالدٌ  ،أم ليختربكم  ،]اٞنلك[ ِّحيخي
ءه ُب ا ال يناؿ جزارّنٌ و يعتقد أنٌ  كاٞنلمندار امتحاف كابتبلء. ىي ك  ،استقرار

هللا كعده   أفٌ إاٌل  ق قلبو ابآلخرة كبيـو اٜنساب.بل يعلٌ  ،نياىذه اٜنياة الدٌ 
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زثّٰ :نيا بقولوبة ُب الدٌ يٌ ابٜنياة الطٌ 

 ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

 .]الٌنحل[   ِّممرن
 ٰذ يي  ىي مي خي حي جيّٰ - (َٓ)اآلية       

    :ٌٍِّّّ ٰى ٰر
 اٜندث.  أم كقت كقوع ،يعين ظرؼ زماف ِّجيّٰ :كقولو 

 :تبارؾ كتعاىل كلو قاؿ ،من الغرؽ كىو عذاب مل يقع :ِّىيّٰ
ابقة كاف العذاب كاقعان كُب اآلية السٌ م غرقوا. لكاف اٞنعىن أهنٌ  ِّملّٰ

 كىو عذاب مل يقع.  ،ِّىيّٰ :كىنا قاؿ  ِّملّٰ :عليهم فقاؿ
على  كقد يطلق أحياانن  ،يطلق على البحار اٞناٜنةغالبان ما كالبحر 



 
 

213 

 ،بب نفسوكأغرؽ آؿ فرعوف ابلسٌ  ،ى هللا تعاىل بين إسرائيلاألهنار. كقد أ٤ن
 بب الواحد. فقد أىلك كأ٤نى ابلسٌ  ،  هللاال يقدر عليو إاٌل  كىذا ما
ذكر قصص ٜناؽ فرعوف تل فيها ك فصٌ تي ا فرؽ البحر فستأٌب آايت أمٌ 

ة إضاءات ُب القصٌ ا ىي كإ٧نٌ  ،كليس ُب القرآف الكرًن تكرار ،ببين إسرائيل
تعين إنقاذىم من  :ِّىيّٰ : كقولو٢نتلفة.  حدة كلكن من زكاايالوا

 ،كثر من غرقهمأبل تفصٌ  ة ىنا ملالقصٌ ك عذاب كاد أف يقع هبم كىو الغرؽ. 
 (يونس)كما ُب سورة   ،رة غرقهم أكثسور أخرل ُب قصٌ  عتُب حٌن توسٌ 

  ..كغًنىا
ة هها على القصٌ اإلضاءة اليت يوجٌ ع ُنسب يتنوٌ  فالقصص القرآينٌ 

 ذاكى ،إضاءة ُب كلٌ  ة اليت يريدىا هللا ركس اإل٬نانيٌ كُنسب الدٌ  ،الواحدة
بقومو كٜناؽ فرعوف  موسى  فرارث ىنا عن كىو يتحدٌ . ليس تكراران 
فأصب  البحر من أمامهم كفرعوف كجنوده من كرائهم. كُب  ،كجنوده هبم

أم رأل   ،]ُٔالٌشعراء: من اآلية [ ِّىل مل خلّٰ :سورة أخرل يقوؿ 
الٌشعراء: من [  ِّممىم خم حم جم يلّٰ ،العٌن أمعضهم بعضان رى ب

الٌشعراء: من [  ِّجنّٰطمأنينة:  قاؿ موسى بكلٌ  ،أم ٜنقوا بنا كأدركوان ،]ُٔاآلية 

م ألهنٌ  ؛)نعم( :ة ٩نب أف يكوف اٛنوابنيويٌ كُنسب اٞنقاييس الدٌ  ،]ِٔاآلية 
: بقة ابهلل قاؿ بكلٌ   دان موسىسيٌ  لكنٌ  ،العٌن أمرأكا فرعوف كجنوده رى 

ة فأدخل نفسو ُب معيٌ  .]ِٔالٌشعراء: من اآلية [  ِّينجه ىن من خن جنحنّٰ
يـو  مع أيب بكر  :دان رسوؿ هللا ة سيٌ ران بقصٌ كىذا يذكٌ  ، هللا
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لو نظر أحدىم إىل  ،قاؿ: اي رسوؿ هللا ،اٟنجرة حٌن أحي  هبما ُب غار بور
   ك ابث نيما ظ ٌ »: :فقاؿ لو رسوؿ هللا  ،موضع قدمو لرآان

  هئ مئّٰتعاىل قولو: تبارؾ ك كأنزؿ هللا  ،لها القرآفكسجٌ  ،(ُ)«اثلثهما؟

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب
هللا  ألفٌ  ؛فما داـ هللا معنا فلن يركان ،]َْالٌتوبة: من اآلية [   ِّجخ مح جح

 طيف اٝنبًن. كىو اللٌ  كصاحبو بٌ سيعمي أبصارىم عن رؤية النٌ 
 ،ا سيقعال ٫ناؼ ٣نٌ  ،٪نزف وؼ عليو كالة هللا فبل خفمن كاف ُب معيٌ 

 أف يذكركهٞنلمنٌن اتبارؾ كتعاىل  وصي هللاكال ٪نزف على ما كقع. لذلك ي
دكاء  ذكر هللا  ألفٌ  ؛]ُِٓالبقرة: من اآلية [   ِّحط مضّٰ :دائمان 

احفظ   »:  اسالبن عبٌ  : بٌ كقد قاؿ النٌ  ،كذكر غًنه داء
 .  مان مع هللا٩نب أف نكوف دائ ان فإذ ،(ِ)«حيفظك

  :فحدبت اٞنعجزة ،ق ابهللقلبو معلٌ  دان موسى ككذلك كاف سيٌ 
ات البحر فصار ىناؾ ما يشبو ٕناسكت ذرٌ  :ِّمي خي حي جيّٰ

 ،ٟنم طريقان ُب قلب البحر كفت  هللا  ،اٛنبلٌن الكبًنين على اٛنانبٌن
 هللا لكنٌ  ،ريق داخلو موحبلن بر اٞناء فيكوف الطٌ أ يبقى كالبحر حٌن ينشقٌ 

جاءت ري  فجعلت األرض يبسان ليسًنكا  ،]ٕٕطو: من اآلية [  ِّخنّٰ جعلو لو
 ،و أبف يضرب بعصاه البحر فضرب فانفلق البحر. كذلك حٌن أمره ربٌ اعليه

                                                           

 .(ّْٖٔ)اٜنديث رقم  ،سورة )براءة(ابب  ،بخارٌم: كتاب الٌتفسًنصحي  ال (ُ)

 .(ُِٔٓ)اٜنديث رقم  ،سنن الرٌتمذٌم: أبواب صفة القيامة كالرٌقائق كالورع (ِ)
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بل  ،مل يقل للبحر: )انفلق( كهللا  ،ببكليس الفعل للعصا بل ىي السٌ 
 ،بٞنسبٌ بب ابكىذا يعين رب  السٌ  ،أمر موسى أبف يضرب بعصاه البحر
 كتعليم للبشر أبف أيخذكا ابألسباب. 

 هل مل خلّٰا: قاؿ ٟنا رهبٌ عندما دة مرًن البتوؿ كذلك السيٌ 
كقد  ،سهبلن خلة النٌ  ىزٌ كليس  ،]مرًن[  ِّجنحن مم خم حم جم

أخي فخذ  ،و أمرىا أف أتخذ ابألسبابلكنٌ  ،عشرة رجاؿعليو ال يقدر 
كن مع هللا   ،بسبٌ لكن عش مع اٞن ،نيا دنيا األسبابالدٌ  ألفٌ  ؛ابألسباب

ب ىو هللا تعاىل. فاٞنطلوب كاٞنسبٌ  ،خلةنٌ ال بب ىو ىزٌ فالسٌ كارب  قلبك بو. 
 مل تطع هللاإٌنك ف ،ببفإف مل أتخذ ابلسٌ  ،ببأف أتخذ ابلسٌ  ها اٞنلمنأيٌ منك 

 اعر:قاؿ الشٌ  بل خالفت أكامره. ،تبارؾ كتعاىل
 بو ؿُّ إٌف الطٌبيب لو علمه ييدً 

                    لتو رحأيٌػاـ  تهتإذا ما انحٌّت 
. 

 
 أتخًن ُب األاٌيـ للمرءكاف   فٍ إ

 حػار الطٌبيب كخانتػػػػػػػػػو العقػاقًن 
.                                                                                                                                                           

كعلينا  ،]الٌشعراء[  ِّحقمق مف خف حفّٰ : اُب ىو هللاكالشٌ 
 أخربكقد  ،كىذه ىي القواعد اليت جعلها هللا للحياة ،أف أنخذ ابألسباب

 ،كىذه أسباب ،ـة أايٌ ُب ستٌ موات كاألرض كما بينهما السٌ و خلق نٌ أ :تعاىل
 جف مغ جغ مع جع مظّٰ :ِّمفّٰكىو قادر على أف ٫نلق بكلمة 

كاٞنطلوب  ،و خلق األسباب لنأخذ هبالكنٌ  ،]يس[   ِّحقمق مف خف حف
 ب. أف نكوف مع اٞنسبٌ 

ريق كمن معو ابلطٌ  كحٌن أراد فرعوف كجنده أف يلحقوا ّنوسى 
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ة اثنية كي يغرؽ أف يضرب بعصاه البحر مرٌ  دان موسى ٌم سيٌ نفسو ىى 
    ِّمبنب زب رب ىئيئ نئ مئّٰ:  وفقاؿ لو ربٌ  ،فرعوف كجنده

أراد أف ينجيهم كيهلك  هللا  ألفٌ  ؛ما ىوأم اترؾ البحر ك ،]الٌدخاف[
أ٤ناىم كأغرؽ آؿ فرعوف  ،بب نفسو: )بضربة العصا الواحدة(ىم ابلسٌ عدكٌ 
  :بب الواحدابلسٌ 

  .فأ٤نى موسى كمن معو بضربة عصا -
  .ربة نفسهاكأىلك فرعوف كجنده ابلضٌ  -

ىي اليت  ِّمفّٰ هللا بل كلمة ،كليست العصا ىي اليت ضربت
 ضربت. 
عوف فر كعطاء أىلك  ،ى موسى كمن معوطاء عطاءاف: عطاء أ٤نفالع
 فهااتف نعمتاف. ،كجنده
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّّٰ - (ُٓ)اآلية       

  :ِّزبمب رب يئ
مو حٌن كاف ُب جانب أمل يكلٌ موسى أربعٌن ليلة؟  ٞناذا كاعد هللا 

ة عده مرٌ كااٛنواب: أنٌو  مو فيو؟ذم كلٌ الٌ ف ور؟ فلماذا كاعده اثنية ُب اٞنكاالطٌ 
ور كىناؾ سور تصف مناجاة الطٌ  ،ؿ مل يعطو اٞننهجقاء األكٌ و ُب اللٌ ألنٌ  ؛اثنية

 رب يئ ىئ زئمئنئّٰ: (طو)األكىل إبسهاب أكثر... مثل سورة 
كنسعد  ،كلن نشقى ،بفضل هللا)ك٥نن نسعد ابلقرآف  ،]طو[   ِّزبمب

 نت مت زت رت يب  ىب نبّٰ ،بتفسًنه كال نشقى إبذف هللا(
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك
 حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب
  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
 ...ككلٌ ]طو[ ِّحقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

كإمداد  بل فيها تكليف ٞنوسى  ،وراة()التٌ  ق ابٞننهجىذه اٞنناجاة ال تتعلٌ 
ظر إىل العصا اليت سيكوف ٟنا دكر كبًن فيما لنٌ كلفت ا ،بوءةلو كإخبار ابلنٌ 

كمل يعطو اٞننهج  ،مثل ضرب اٜنجر كضرب البحر. كىذا تكليف ،بعد
فو أبف يذىب إىل فرعوف كيطلب منو أف يرسل ككلٌ  ،ةبوٌ بل أخربه ابلنٌ  ،كقتها

 وراة اليت امنتٌ كىو التٌ  ،فقد كاعده ليعطيو اٞننهج ،ا ىنامعو بين إسرائيل. أمٌ 
٥نن علينا  هللا  امنتٌ  كما ،اىم من فرعوفعليهم هبا بعد أف ٤نٌ هللا 

 ،)يومان( :كمل يقل ،ِّرئّٰابلقرآف الكرًن. ككاف الوعد أربعٌن اٞنسلمٌن 
 نئ مئ زئّٰ: كليس هناران  ،)ليلة( :ة أتٌب بقولو كاليف اإل٬نانيٌ التٌ  معظمك 
 إاٌل  ،]ّالٌدخاف: من اآلية [   ِّيم ىم مم خم حمّٰ ،]القدر[  ِّيئرب ىئ
ع توزٌ ك  ،هانة كلٌ ة على مدار السٌ كاليف اإل٬نانيٌ ع التٌ كي تتوزٌ   ،ـ عرفاتيو 

 ،يلكيغيب ُب اللٌ  ظهريكالقمر  ،وقيت القمرمٌ العبادات يكوف ُنسب التٌ 
د على أساس دٌ كلو حي  ،اترة أخرل يفكُب الصٌ  اترة تاءُب الشٌ أيٌب رمضاف ك 
كٌل ٌب ُب  رمضاف أي ( لكنٌ )ُب آب مثبلن  ،مس ٛناء ُب كقت كاحد دائمان الشٌ 
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كترؾ مع قومو  ،ي اٞننهجو كتلقٌ ٞنبلقاة ربٌ   . كقد ذىب موسىالفصوؿ
يعبدكف صنمان فطلبوا منو أف ٩نعل ٟنم إٟنان  فرأكا أانسان  ، أخاه ىاركف

 كاألصناـ. رل ابلعٌن(  )يي  اين مادٌ 
 ،كبنو إسرائيل رأكا كثًنان من اٞنعجزات كجحدكا هبا كاستيقنتها أنفسهم

األعراؼ: من اآلية [  ِّهت مت خت حتّٰيهم ذ بنو إسرائيل من حلٌ فأنٌ 

ذين  القـو الٌ  حليٌ  نٌ كقد أخرجت نساء بين إسرائيل معه ،ليعبدكه ،]ُْٖ
ىو اٞناؿ اٜنراـ ك  ،كىذا ماؿ حراـ ،نٌ همن حقٌ  اأهنٌ  ان منهنٌ ظنٌ  ،كانوا ٫ندموهنم
 أبف ال نكافئ من عصى هللا فينا إاٌل  اٞنسلموفك٥نن  ،شيء كابؿ ُب أمٌ 
  .فليسمع ىذا أصحاب اٛنرائم كاٜنقد كالقتل ،نطيع هللا فيو
"اي  :شتمو فكتب إليو قائبلن قد  رجبلن  بلغو أفٌ  رداء أاب الدٌ  ركم أفٌ 

 ال نكافئ من فإانٌ  ،ل  موضعان كاجعل للصٌ  ،ال تسرؼ ُب شتمنا ،أخي
فبل  ،صوماتفاٞنلمن يطيع هللا ُب اٝن نطيع هللا فيو". أبف عصى هللا فينا إاٌل 
مات ىذه األمور ١نرٌ  كال يسرؽ... فكلٌ يفجر كال يسب كال يقتل كال يغدر 

كلذلك ذكر هللا لنا  ،كاٜنراـ ال أيٌب منو اٝنًن مطلقان ة ُب ديننا. حرمة قطعيٌ 
  بان  طيٌ ب ال يقبل إاٌل   طيٌ  إفٌ »: :كيقوؿ رسوؿ هللا  ،ة للعربةىذه القصٌ 

 زي ريّٰ:  فقاؿ  مبا أمر به املرسلني   تعاىل أمر املؤم ني كإفٌ 
 ،(ُ)«]اٞنلمنوف[ ِّجبحب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

                                                           

اٜنديث رقم  ،ابب قبوؿ الٌصدقة من الكسب الطٌيب ،صحي  مسلم: كتاب الزكاة (ُ)
(َُُٓ.) 
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و كابؿ ككما أنٌ  ،فاٜنراـ كابؿ على اإلنساف ،بان  طيٌ أمران أف ال أنكل إاٌل  دفق
 . يتو من بعده كذلكعليو سيكوف كابالن على ذرٌ 

 ،تبارؾ كتعاىل م أرادكا ْنسيد هللاألهنٌ  ؛كقد ظلم بنو إسرائيل أنفسهم
 .ال تدركو األبصار كال ييرلهللا تعاىل  ألفٌ  ؛غيبإ٬ناف ب ابهلل  كاإل٬ناف

 ّنا وف ال يلمنوف إاٌل يٌ مادٌ  ألهنم ،كما يشتهوفأراد بنو إسرائيل أف ٩نعلوا إٟنان  ف
طلبوا من ىاركف أف ٩نعل لذلك  ،اٞنلموسة ةيٌ يركنو أمامهم من األمور اٜنسٌ 

 ،العبادة طاعة م ال يفهموف معىن العبادة كأفٌ كى ،ليعبدكه اىدان شى مي ٟنم إٟنان 
عصية )أف طلبوا ة اٞنقمٌ كىذا صنم ال أيمر كال ينهى فكيف يطيعونو؟ كىذه 

 .(مادايٌن  أف ٩نعل ٟنم إٟنان 
    :ِّنتىتيت نبىبيبرتزتمتّٰ - (ِٓ)اآلية 
يريد  هللا  ألفٌ  ؛كعفا هللا عنهم ،عظيمةة أخرل ارتكبوا ذنوابن كمرٌ 

 فتابوا كعصوا ٍبٌ  ،وبةكفت  ٟنم ابب التٌ  ، ُب البشرأف يستبقي عنصر اٝنًن
وبة دعوة ُب التٌ  ألفٌ  ؛وبةٓنتاج إىل التٌ  نوب اٞنوبقةذٌ ال اتبوا كعصوا. ككلٌ 

م إىل رة إىل اإلصبلح كترؾ اٞنعاصي اليت تلدٌ كدعوة متكرٌ  ،عن اٝنطأ للكفٌ 
لقتل الغًن كا رقة كأخذ حقٌ كالسٌ   ،٠نتمع من اجملتمعات ركر ُب أمٌ الشٌ 
كهللا  ،جملتمعاوبة مفتاح إلصبلح كالتٌ  ،اسركر اليت تلذم النٌ الشٌ  ان... ككلٌ كالزٌ 

 ،]ُُْىود: من اآلية [   ِّمت خت حت جتّٰيقوؿ:  تبارؾ كتعاىل
ر بل يفعل اٜنسنات ليكفٌ  ،وبةفبل يكتفي اٞنلمن ابلتٌ  ،ان كىذا أمر عظيم جدٌ 
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 .. (ُ)«ايئة الس ة متحهكأتبع السٌ »: :كما قاؿ ئاتو.  عن سيٌ 
بقيت على ذنبك أنت فإف  ،رجعت عن اٝنطأ فكيسعد اجملتمع بك إ

فقد هنى  الغًن ك. ككما هناؾ هللا عن سرقة ماؿب٠نتمعك  كشقيشقيت 
كقد قاؿ  ،دائمان ىو إلسعاد البشر فاٞننهج اإلٟنيٌ  ،اآلخرين عن أخذ مالك

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيّٰتعاىل: 
: فقاؿ  ،وبةفت  هللا لبين إسرائيل ابب التٌ  كقد ،]ّٓالٌزمر: من اآلية [  ِّخب
  .(كم ْنحدكفلعلٌ ) :كمل يقل ِّىت نتّٰ

 َّّٰ: كما قاؿ   ،بل كزايدة فيها عملنٌ اكر استبقاء الشٌ بف

 دان عيسى كقد قاؿ سيٌ  ،]ٕإبراىيم: من اآلية [ ِِّّ ُّ
 مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جفّٰ : ولربٌ 

عذاب  عنٌ  غينٌ  هللا  ألفٌ  ؛ِّجل مكّٰ :كقاؿ  ،]اٞنائدة[ ِّجلحل
 وبة لكي يشكركا ال ليجحدكا.و فت  ابب التٌ كلكنٌ  ،خلقو

  :ِّيثىفيف رثزثمثنثىثّٰ - (ّٓ)اآلية 
كالفرقاف  ،وراةذم ىو التٌ شعب بين إسرائيل ّنعجزة الكتاب الٌ هللا ر يذكٌ 

يت معركة بدر ٚنٌ  من ىنا ،كالباطل فريق بٌن اٜنقٌ وراة للتٌ ىو ما كرد ُب التٌ 
 كالباطل.  بٌن اٜنقٌ  قتا فرٌ ألهنٌ  ؛ابلفرقاف

عم إ٬ناانن كعبادة كتصديقان ٞنا ىذه النٌ  بين إسرائيل على كلٌ  فهل كاف ردٌ 
هم كلكنٌ  ،ما جاء بو ىو اٜنقٌ  كىم كانوا يعلموف أفٌ ؟ :د نا ١نمٌ جاء بو نبيٌ 

                                                           

 (.ُٕٖٗاٜنديث رقم ) معاشرة النٌاس،ب اب الرٌب كالٌصلة،: كتاب سنن الرٌتمذمٌ  (ُ)



 
 

211 

ُب  : دو و ١نمٌ ٟنم كصف نبيٌ  هللا كقد ذكر  ،حادكا عن ذلك اٜنقٌ 
 هم جحدكا بو. لكنٌ  ،وراةالتٌ 

ة سل إلصبلح اجملتمع كىداية البشريٌ الكتب على الرٌ  ينزؿ  كهللا
عادة كالسٌ نيا فاٞنناىج ينزٟنا هللا إلصبلح الدٌ  ،نيا قبل اآلخرةكسعادهتا ُب الدٌ 

ين ال كالدٌ  ،نيا كاآلخرةكفيها سعادة اإلنساف ُب الدٌ  ،اآلخرةجاة ُب كالنٌ 
  اس أٗنعٌن.عادة للنٌ  العطاء كاٝنًن كالسٌ يطلب إاٌل 
  مل يك ىك مك لك اك يق ىقّٰ - (ْٓ)اآلية       

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل
 :ِّحئخئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين

قسمان  ذم شغل ُب القرآف الكرًن الٌ  كىذه لقطات من القصص القرآينٌ 
لتثبيت  جٌل كعبل هللا زيد على ببلبة أرابعو. ىذه القصص يوردىاي كبًنان 

 رب ىئيئ نئ مئ ُِّّّٰرئزئ َّ ٍّّٰ ،: بٌ قلب النٌ 
ة ار٫نيٌ التٌ  عربكالستخراج ال ،]ىود[ ِّزترت يب ىب نب مب زب

 ،ُنركة اإلنساف ُب اٜنياة ق ما يتعلٌ ك  ،ةاالقتصاديٌ القوانٌن ة ك كاالجتماعيٌ 
أيب  دان آدـة سيٌ علينا القرآف قصٌ  كبعد أف قصٌ . ىي القصص اٜنقٌ  تلكك 

الٌسماكيٌة على ساالت موكب الرٌ نزكؿ ك  ،(البقرة)البشر كزكجو ُب سورة 
أكثر  مألهنٌ  ؛مع بين إسرائيل  دان موسىإىل قصص سيٌ انتقل  ،األرض
أمراضهم  كألفٌ  ،كإفسادان ُب األرض كسفكان للٌدماءعم لنٌ ل جحودان عوب الشٌ 

 ماف. رة عرب الزٌ دائمة متكرٌ 
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ز على شيخ أنبياء بين إسرائيل و يركٌ كمن إعجاز القرآف الكرًن أنٌ 
ـ ُب قادـ األايٌ ربل ة كقضيٌ  و ستكوف ىناؾألنٌ  ؛تو( كعلى أمٌ )موسى 

رمة كىذا ما نراه اليـو من انتهاكات ٜن ،مع بين إسرائيل :د ة ١نمٌ ألمٌ 
 . (فلسطٌن)قلب األٌمة العربٌية ل مٞنسجد األقصى كاحتبلٟنا

هم لنا عن ٣نارسات بين إسرائيل مع نبيٌ  مها هللا كىذه مشاىد يقدٌ 
  .ِّىقّٰكتبدأ بقولو تعاىل:  موسى 
 ،حدث ٪نتاج إىل مكاف كزماف ٪ندث فيو ككلٌ  ،ظرؼ زماف :ِّىقّٰ
يعين: كاذكركا ُب كقت كذا حدث كذا... كاٝنطاب لبين  ِّىقّٰ :كقولو 

 ذين عاصركا تنزيل القرآف الكرًن ُب جزيرة العرب. إسرائيل الٌ 
خطاب اآلابء زمن ها من خبلؿ كلٌ الٌتالية  األجياؿ  ك٫ناطب هللا 

ككبلـ هللا  ،ببكليس ِنصوص السٌ  فالعربة بعمـو اٞنعىن ،نزيل للقرآفالتٌ 
 ،و كفكرهئكاإلنساف على ٢نتلف انتماماف كاٞنكاف كاألجناس يستوعب الزٌ 

ك٥نن من خبلؿ ىذا الٌتفسًن ٦ناطب العقل البشرٌم مباشرة ابٜنٌجة كالربىاف 
عذاب اىم من على بين إسرائيل ك٤نٌ  . فبعد أف أنعم هللا كابلٌتفسًن العلميٌ 
 . مان ٠نسٌ  طلبوا إٟنان مادايٌن  ،الغرؽفرعوف كأ٤ناىم من 

اين فهم يريدكف إٟنان مادٌ  ، اليهودمٌ ًنفكتٌ ال نشأ منكاإلٜناد ُب العامل 
 دان موسىكحٌن غاب عنهم سيٌ  ،كيلمسونو أبيديهم ،يركنو أبعينهم ،١نسوسان 
فقاؿ ٟنم  ،عبدكا العجل و كترؾ فيهم أخاه ىاركف وراة من ربٌ التٌ  يلتلقٌ 

ألٌف اإلنساف حٌن ال يعبد هللا  ؛ِّمل يك ىكّٰ:  سٌيدان موسى
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بل  ،ليس ُناجة لعبادة البشر أٌف هللا ذلك  ،بل يظلم نفسو ،ال يظلم هللا
ألٌنك حٌن تعبد هللا فإٌنك ال  ؛يطلب العبادة من البشر كي يعطي البشر

كي ال   ،ابلعبوديٌة هلل كحدهكوف تة ككرامة اإلنساف ة اٜنريٌ قمٌ ف ،تعبد غًنه
كقٌمة  ،"مّت استعبدًب الٌناس كقد كلدهتم أٌمهاهتم أحراران؟!" ،ه إنسافيستعبد

افع كاٞنعطي كاٞنانع كالنٌ  ارٌ الضٌ  إ٬نانو أبفٌ اٜنريٌة ككرامة اإلنساف أف يكوف 
 كليس أحد ىو هللا كأٌف مالك اٞنلك ، ىو هللا كاحمليي كاٞنميت 
عاء ليقبل منهم لدٌ و ابعلى ربٌ   دان موسىسيٌ  كقد أّبٌ . يساكيو من البشر

و ذم جادؿ ربٌ مثل معصية إبليس الٌ  ،كبًنة معصيتهم كانت   وبة مع أفٌ التٌ 
فلم  دان آدـ معصية سيٌ  اأمٌ  ،]ُِاألعراؼ: من اآلية [ ِّحن جن يمّٰ: قائبلن 
 ،بل عصى هللا بضعفو ٌٍب اتب ،اآلمرألنٌو مل يرٌد األمر على  ؛استكباران تكن 

م عصوا ابستكبارىم حٌن إسرائيل فإهنٌ  أٌما بنو. الٌتوبة لبين آدـ شرع هللا ف
 ىكّٰ : فقاؿ ٟنم موسى ،ذم صاغوه من اٜنليٌ العجل الٌ  اعبدك 
 ،ِّمن زن رن مم ام يل ىل  مل يك

 قهم: يعين دقٌ كبرا السٌ  ،للخلق على غًن مثاؿ سبق كالبارئ: يعين اٝنالق
  حف جف مغ جغ معّٰ :ةسوية بدقٌ كذلك مثل التٌ  ،اهك٥نتو كسوٌ  صنعو
 . ]اٜنجر[ ِّمقجك حق مف خف

ىل خالقكم. إأم  ،ِّرن مم امّٰ :كقد قاؿ موسى لقومو
كذلك أبف  ،كي تيقبل الٌتوبة منهم  ارة كىي أف يقتلوا أنفسهمكشرع ٟنم الكفٌ 

كىذه   ،مل يطلب منهم االنتحارك  ،ذم عبد العجليقتل من مل يعبد العجل الٌ 
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 عليهم فتاب هللا ،كال ييدخلهم الٌنار فإذا فعلوا ذلك اتب عليهم ،ارهتمكفٌ 
جاء  ،ة بر٘نة هللا كليس بعملوفاإلنساف يدخل اٛننٌ  .بر٘نتو كليس أبفعاٟنم

قالوا: كال أنت اي رسوؿ هللا؟  ،«ة بعملهال يدخل أحدكم اجل ٌ » ُب اٜنديث:
: كقد قاؿ  ،(ُ)«ة كفضلبرمحم ه د    ف يتغمٌ أ إاٌل  كال أان»قاؿ: 

 ِّهئمب مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن ممّٰٱ

للعمل  ة بواابن كلو مل يضع هللا لنا اٛننٌ  ،فاإلنساف ٪ناسب على عملو  ،]جمالنٌ [
فبمجٌرد أف جعل هللا اٛنٌنة بواابن للعمل  ،نستطيع إجباره الفإنٌنا اّب الصٌ 

صحي   ، بر٘نتو تعاىلة ال يكوف إاٌل خوؿ إىل اٛننٌ الدٌ  هذا يعين أفٌ الٌصاّب ف
و جعل بواب أنٌ تعاىل من ر٘نتو كن ل ،أٌف دخوؿ اٛنٌنة يكوف بناء على العمل

كاإلنساف حٌن يرتكب  ،وبة من اٞنعاصيكمن ر٘نتو شرع لنا التٌ  ،ةالعمل اٛننٌ 
 .معصية ال بٌد من أف يكوف ىناؾ تشريع للٌتوبة كي يتوب إىل هللا 

ٟنم الٌتوبة كحٌدد ٟنم شرع على بين إسرائيل ف ىكذا أنعم هللا ك 
 .إنٌو ىو الٌتواب الٌرحيم ،فتاب عليهم ،وبةل منهم التٌ بً ارة كقى الكفٌ 

كإ٧ٌنا ىي مقاطع كمشاىد  ،مينٌ سلسل الزٌ فيها التٌ  كىذه القصص مل يراعى 
بين إسرائيل  لؤلمم كالبشر من خبلٟنا الٌضوء على ٣نارساتً  يلقي هللا 
 عليهم. عن اإل٬ناف كعن الٌنعم اليت أنعمها هللا  كخركجهم
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئّٰ – (ٓٓ)اآلية       

 :ِّحجمج مث هت مت خت
                                                           

 (.ّْٕٕاٜنديث رقم ) ،مسند أيب ىريرة : مسند أ٘ند بن حنبل (ُ)
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كبعد أف اتب هللا عليهم قالوا  ، بعد كٌل تلك اٞننن كالٌنعم من هللا
كىذه ىي الٌنظرة اٞناٌدية  ،ِّخت حت جت هب مب خب حبّٰلسٌيدان موسى: 
 لبين إسرائيل. 

 ييٰذ ىي مي خي  حي جيّٰأنٌو غيب:  كمن عظمة هللا 

كال  ،ٌيةكال يكوف اإل٬ناف ابٞنشاىدة اٜنسٌ  ،]األنعاـ[ ٌٍِّّّ ٰى ٰر
فنحن ال نلمن ابٞنوجود احملسوس.  ،يسٌمى إ٬ناانن ما كاف ابألشياء اٜنسٌية

 ،فهذه حقيقة ،ذم ُب يدمأان أؤمن بوجود ىذا القلم الٌ  :فمثبلن ال أقوؿ
فقد أكمن بذلك كإف   ،إٌف ىناؾ قلمان خارج ىذا اٞنكاف :كلكن لو قيل يل

 ُب طريقي إىل ىنا ي إذا ٞنست كشاىدت كتاابت كأانكاف غائبان عن حواسٌ 
فهذه األمثلة لتقريب  ،كهلل اٞنثل األعلى ،نة تدٌؿ عليوكٞنست نتائج معيٌ 

الفكرة إىل األذىاف. فاإل٬ناف ال يكوف بشيء موجود أمامي فهذا شيء 
 ي. أٌما اإل٬ناف فإنٌو يكوف ّنا غاب عن حواسٌ  ،موجود ابلعلم

آلايت كا ،]الٌذارايت[  ِّييجئ ىي ميني زيّٰيقوؿ لنا:   هللاك 
 جغ معّٰكمنها ىذه الٌركح اليت ال ندركها كال نراىا:  ،الٌدالٌة عليو كثًنة

كىناؾ كثًن من اٞنوجودات ال   ،]ٖٓاإلسراء: من اآلية [ ِّمق حق مف خف حف مغجف
ففي اٛنٌو من حولنا  ،كىذا ال يعين أهٌنا ليست موجودة ،نراىا كال ندركها

 .ىا ك٬نكن رؤيتها ابجملاىر.جرابيم كثًنة ال نراىا لكٌنها موجودة كنلمس آاثر 
 رؤية هللا  فطلبوا ،كىم يريدكف اإللو شيئان ٠نٌسدان أمامهم يركنو ابلعٌن

 مث هت متّٰ :فقاؿ  ،جهرة بشكلو كاض  ك١نسوس
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أيضان طلب رؤية هللا  كقد يقوؿ قائل: إٌف سٌيدان موسى  ،ِّحج
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت متّٰتعاىل: 
فما الفارؽ بٌن طلبو  ،]ُّْة األعراؼ: من اآلي[ ِّحض جض مص خص

 حج مث هتّٰقاؿ:  ىو أٌف موسى  :كطلب بين إسرائيل؟ كاٛنواب
كمل ٩نعل الٌرؤية شرطان  ،ىو يلمن بو ، فطلب الٌرؤية من هللا ،ِّ مججح

جسد  ألفٌ  ؛ُب الٌدنيا كال ٕنكن رؤية هللا  .تبارؾ كتعاىل على اإل٬ناف ابهلل
. كاستعدادات اٛنسد ُب كمهاو ٟنا إدراكات ١ندكدة ٓناإلنساف كحواسٌ 

ُب كصف أىل  كقد قاؿ  ،الٌدنيا ٔنتلف عن مقاييس رؤيتو ُب اآلخرة
 . ]القيامة[ ِّ ين ىن من خن  حن جن يم ىمّٰاٛنٌنة: 

فالٌنظارات  ،دةتريو ما ال تراه العٌن اجملرٌ  كقد اخرتع اإلنساف آالتو 
قادر كهللا تعاىل  ،يستخدمها إذا ضعف بصره فًنل من خبلٟنا بشكل جٌيد

لكٌنو  ،رم كجهو الكرًن لسٌيدان موسىككاف يستطيع أف يي  ،على كٌل شيء
 مس خس  حس جس مخ جخّٰفقاؿ لو:  أف يلٌدب موسى  أراد 
 . ]ُّْاألعراؼ: من اآلية [  ِّحض جض مص خص حص

 مظ  حط مضّٰكلكن انظر إىل أبرم:  ،: فبل تطلب رؤييتِّ مخ جخ ّٰٱ
 ،اٛنبل فلم يستقرٌ  ،]ُّْاألعراؼ: من اآلية [ ِّحف جف مغ جغ مع جع

 كّنجٌرد ْنلٌيات هللا على اٛنبل جعلو دٌكان كخٌر موسى صعقان. 
  ِّخت حت جت هب مب خب حب جب ّٰأٌما بنو إسرائيل فقد قالوا: 

 حج مث هتّٰعندما قاؿ:  مل ينكر اإل٬ناف ابهلل  كسٌيدان موسى 
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كبسبب ١نبٌتو هلل  ،إذ ىو يلمن بوجود هللا  ،]ُّْاألعراؼ: من اآلية [ ِّ مججح
فأراد  ،أبف جعلو كليمان لو كقد أكرمو هللا  ،أف يكـر نفسوتعاىل أراد 

لت كطلب ذلك ُب أتٌدب كبًن ككاف دقيقان ُب طلبو: )أم إف تفضٌ  ،الٌرؤية
فهو يعلم أٌف الٌرؤية ال تكوف إاٌل  ،( كمل يقل مثبلن: اجعلين أنظرأنت اي ربٌ 
ُب   لكٌن األمر قد حسم فبل أحد يرل هللا ، ِّ َّّٰكبكلمة  من هللا 

 .  ىذه الٌدنيا كال حٌّت األنبياء
 :ِّحسخسمس جس مخ  جخ جحمحّٰ – (ٔٓ)اآلية 

من بعد  ٌٍب بعثهم هللا  ،أخذت الٌصاعقة شعب بين إسرائيل فماتوا
يو من شٌدة ْنلٌيات بل أغمي عل ،فلم ٬نت أٌما سٌيدان موسى  موهتم.

 مك لك خك حك جك مق  حق مفّٰ ،ٌٍب أفاؽ ،هللا على اٛنبل
 كقد اتب من طلب ذلك مرٌة أخرل.  ،]ُّْمن اآلية  األعراؼ:[   ِّجلحل

٬نيت أمامهم  ككاف هللا  ،ٌية تتكٌرر ُب زماهنمككانت اٞنعجزات اٜنسٌ 
ك٤ند ذلك ُب أمثلة  ،ملموسو  م كي يثبت ٟنم البعث ّنثاؿو أانسان ك٪نييه

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  ننّٰذم عديدة مثل قٌصة الٌ 

 ،]ِٗٓاآلية  البقرة: من [ِّجت هب مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ
 ،كاف ٪نيي اٞنوتى إبذف هللا  ككذلك سٌيدان عيسى  ،زيرو عي كاألرج  أنٌ 
 اإلٟنٌية.   َِّّّٰأم أبمر 

شعب بين إسرائيل من بعد موهتم بطلب كإٜناح  كىكذا بعث هللا 
 ذم كاف ٫نشى انقطاع نسلهم إذا ماتوا ٗنيعان. الٌ  من سٌيدان موسى 
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 مضحط خض حض جض مص خص حصّٰ – (ٕٓ)اآلية       
 مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ
  :ِّجكحك
كقد فٌضلهم  ،بين إسرائيل بنعمو كمننو كأفضالو عليهم يذٌكر هللا 

بل بكثرة ما ابتلوا كبقدر ما اتب  ،ليس ألهٌنم شعب هللا اٞنختار كما يزعموف
. كقد كانوا مع سٌيدان موسى  عليهم كبكثرة ما أنزؿ عليهم من األنبياء

عليهم  فظٌلل هللا  ،راء حيث ال ماء كال نباتُب الٌصحعليو الٌسبلـ 
 ،الغماـ ليقيهم من حرارة الٌشمس القاسية حيث مل يكن لديهم ما يظٌللهم

كما أنزؿ عليهم اٞنٌن كالٌسلول طعامان أيتيهم   ،فجاء الغماـ ر٘نة من هللا 
 من غًن جهد منهم. 

 : نوع من اٜنلول يشبو الٌنق  اٜنمراء تتجٌمع عند الفجرِّخضّٰ
كأيٌب الٌناس ُب  ،على أكراؽ الٌشجر كىو موجود على األغلب ُب العراؽ

الٌصباح الباكر كيفرشوف اٞنبلءات البيضاء ٓنت الٌشجر كيهٌزكف الٌشجر فينزؿ 
 كطعمها حلو مثل العسل كىضمها سهل.  ،عليها اٞننٌ 

كانت تتجٌمع   ،يقاؿ إهٌنا طائر الٌسماف ،نوع من الطٌيورفأٌما الٌسلول: 
 مهم بكثرة فيأخذكهنا كيذُنوهنا كأيكلوف ٜنمها. أما

كليس أبمر:   َِّّّٰكىذا الغذاء من الطٌيبات كاف أيتيهم بكلمة 
( كىي ابذر... ،احرث ،٬نٌن علينا غالبان بكلمة افعل: )ازرعكهللا تعاىل  ،افعل

 :إاٌيىا بكلمة أٌما اٞنٌن كالٌسلول فقد رزقهم هللا  ،من عطاء هللا أيضان 
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 ،ليس مطلوابن منهم أف يفعلوا أٌم شيء للحصوؿ عليهاأم  ،َِّّّٰ
 فيصيبوىا دكف جهد.

: ِّ جك مق حق مف خف حف مغجف  جغ مع جع مظ ّٰ
أنت تظلم غًنؾ إف أنت  ،بل يظلم نفسو ،من ٩نحد الٌنعمة ال يظلم هللا إفٌ 

ألٌف  ؛إذا جحدت نعمو لكٌنك ال تظلم هللا  ،جحدت نعمة قٌدمها لك
 ،م ٓنتاج هللا ُب الٌدنيا كُب اآلخرةذبل أنت الٌ  ،ال ٪نتاجك هللا 

اليـو  ،اليـو ىو ُب صٌحة كغدان مريض ،كاإلنساف يعيش ُب عامل أغيار متبٌدؿ
حٌي اليـو  ،اليـو ىو شاٌب كغدان ُب شيخوخة ،ىو ُب غىن كغدان ىو فقًن

كليس ىناؾ  ،كالٌنعمة ال تدـك إلنساف فإٌما أف يرتكها أك ترتكو ،كغدان مٌيت
 . ىناؾ إنساف الزمتو الٌنعمة أبدان ليس ك  ،حٌل اثلث

 ،ىل تستطيع أف تبقى شاابٌن أك حٌيان أك صحيحان دائمان؟ ال تستطيع
كلكٌنك تظلم  ،إذف أنت أغيار ال تستطيع أف تظلم هللا مهما جحدت

 نفسك إف عصيت. 
 مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ – (ٖٓ)اآلية       

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
   :ِّجيحي يه  مهىه

بين إسرائيل رزؽ الٌسماء من اٞنٌن كالٌسلول كمل حٌن رفض شعب 
 يل ىلّٰقاؿ ٟنم رهٌبم:  ،يعجبهم ما أنعم هللا عليهم بل تكرٌبكا عليها

 : أم هبناء كراحة.  ِّيم ىم مم خم حم جم
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 أم خاضعٌن هلل طائعٌن شاكرين لو تعاىل.  :ِّخن حن جنّٰ
أف ٪نٌ  عنكم خطاايكم بغفراهنا  أم ادعوا هللا  :ِّىن منّٰٱ
 لكم. 

اإلحساف ىو زايدة  :ِّ جي يه  ىهمه جه ينّٰ
فالٌزايدة على  ،اكأف ٔنرج زكاة مالك كتزيد عليه  ،الفعل من جنس الٌشيء

  كاإلحساف ّنعناه العاـٌ  ،كالٌصدقة تدخل ُب ابب اإلحساف ،صدقة عدُّ تالزكاة 
فإف مل تكن تراه  ،بلـ ىو: أف تعبد هللا كأٌنك تراهبلة كالسٌ كما قاؿ عليو الصٌ 

ألٌنك  ؛أٌما أنت فكأٌنك تراه ،ألنٌو يراؾ فعبلن  ؛كأنٌو يراؾ  :يقل فإنٌو يراؾ. كمل
 ؛مثل أف تكوف ُب حضرة كالدؾ ُب البيت فتحرـت كجوده أمامك ،ال تراه

أك أف يكوف أمامك شخص عظيم لو أ٨نٌية كقدر عندؾ فكيف  ،ألٌنك تراه
  .تتصٌرؼ أمامو؟! كهلل اٞنثل األعلى

عبادة ليست ىي فرائض الٌصبلة كال ،كاإلحساف ىو أف تعبد هللا
 بل ىي كٌل حركة اإلنساف ُب ىذه اٜنياة. ،فحسبكالٌصـو كالزكاة كاٜنٌج 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيّٰ - (ٗٓ)اآلية        
  :ِّىئيئ مئنئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
فمن فعل  ،ةحطٌ  :كيقولوا دان أبف يدخلوا الباب سجٌ   هللا أمرىم

يزيد اإلنساف  كهللا  ،هكمن أحسن زاده هللا من خًن  ،ذلك غفر هللا لو
 .أساء كأفسد فإ وكيعاقب ،دائمان من اٝنًن إف ىو أعطى كأحسن

أم  ،ٞنصلحة اإلنساف على كجو األرض ىي كعبادة هللا 
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كٌل عود بأم أبف ي ،ىي تشمل كٌل حركة اإلنساف ُب اٜنياةك  ،لئلصبلح
ككطنو كمدينتو و كحيٌ كجًنانو كأسرتو كأقرابئو  نفسو على خًٌن عمل انفع ك 

 . كىذه ىي رسالة األدايف ،اإلنسانٌية ٗنعاءكعلى 
من خبلؿ إسرائيل  ُب ىذه اآلايت عن شعب بين ك٪نٌدبنا هللا 

كضب  كٌل ما يتعٌلق  ،وء على تصرٌفاهتم كحركاهتم كسكناهتمتوجيو الضٌ 
 ذم ٪نتلٌ كالٌ  ،ذم سيكوف ىو الٌشعب اإلرىايٌب اجملـرة ىذا الٌشعب الٌ بعدكانيٌ 
 ،ف٩نحدك كىم عليهم  ٬ننٌ  كاف هللاسو. ك ـ كيدنٌ األقصى ُب قادـ األايٌ اٞنسجد 
 ؛)قم ( حنطة :قالوا ،أم: حيٌ  عنٌا خطاايان ،ةحطٌ  :من أف يقولوا كبدالن 
دان دخلوا من أف يدخلوا الباب سجٌ  كبدالن  ،عاـ ابلطٌ ركف إاٌل م ال يفكٌ ألهنٌ 

 ،وا على ظهورىمخلم دهنٌ إ :كقيل ،ب منهملً ذم طي بعصياف كبشكل غًن الٌ 
 .ككٌل ىذه األحداث جرت معهم كىم ُب صحراء الٌتيو ،كىذا مل يثبت

 زت رت يب ىب  نب مب زبّٰ - (َٔ)اآلية       
 ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت متنت
   :ِّممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك
 اذكركا حٌن. :أم ،إذ: ظرؼ زماف  :ِّزبّٰ

 ىل  مل خلّٰك٫ناطبهم هللا تعاىل دائمان عن قضٌية اإلفساد: 
 جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه  مهىه
ككٌل ما نراه منهم  ،كاإلفساد صفة شعب بين إسرائيل ،]اٞنائدة[ ٌٍِّّّ
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ندىم كمل يعد ع أصيبوا ابلقح  او كانك  ٟنم. اليـو ىو مصداؽ لوصف هللا 
كحٌن تنفد  ،قياكاالستسقاء ىو طلب السٌ . ماء للٌشرب كال للٌزرع كغًنه

  .عن طريق االستسقاء اإلنساف إىل هللا  األسباب يلجأ
كقد جعل هللا  ،عم اليت أكرمنا هللا تعاىل هبامن أجٌل النٌ  ماءرزؽ السٌ ك 

 كتتشكل رأم ُنار كأهنار كي تتبخٌ  ،ٞنياهاب مغمورة ةببلبة أرابع الكرة األرضيٌ 
 زكؿ بعد تقطًنىا ُبكتعاكد النٌ  ،كتلتقي ابٟنواء الباردمس الغيـو ُنرارة الشٌ 
فتنا الكثًن من ة ضئيلة من مياه البحر لكلٌ . كلو أردان تقطًن كميٌ طبقات اٛنوٌ 

 ان. خمة جدٌ اٞنصانع الكبًنة كالضٌ 
 ،ذم ينزؿ على الكرة األرضٌيةاٟنائل من اٞنطر الٌ  فبلحظوا ىذا الكمٌ 

 :برسوؿ هللا  ل إىل هللا ماء نتوسٌ ر علينا غيث السٌ حٌن يتأخٌ ك٥نن 
 . قياكنطلب السٌ  كآبؿ بيتو األطهار

كىدمت اآلاثر  ،ة احتفاالت اٞنولد كاالستسقاءابيٌ الوىٌ حاربت لقد ك 
 ،كمسحت األضرحة كالقبور ،ن اتر٫نهاعة ة كأزالتها لتقطع األمٌ اإلسبلميٌ 

 ،ين اٜنقٌ كجعلت دينان موازاين للدٌ  ،كحاربت معظم تعاليم اإلسبلـ الٌصحيحة
فأنت ال تستطيع الوقوؼ عند  ،مان ١نرٌ جعلتو  : ل برسوؿ هللاوسٌ  التٌ حٌّت 

ركا كبرٌ  ،كفًن كالقتلذين اخرتعوا التٌ كىم الٌ  ،كال الٌتوٌسل بو :قرب الٌرسوؿ 
رسوؿ  عمٌ  اسدان عمر استسقى ابلعبٌ كسيٌ . كقطع الٌرؤكس ،القتلى  كفًنً لتٌ اب

 :ل برسوؿ هللا وسٌ حٌن حدث ُب عهده جفاؼ كقح . فالتٌ  :هللا 
كقد طلب بنو إسرائيل  ،هبذا الٌدينأ من إ٬ناننا كآؿ بيتو ىو جزء ال يتجزٌ 
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فأجابو تعاىل كأمره أف  ،كىو كليمو وفلجأ إىل ربٌ   قيا من موسىالسٌ 
كال أيٌب من  ماءالستسقاء من السٌ اباء اٞنكعادة أيٌب  ،يضرب بعصاه اٜنجر

زايدة ُب اإلعجاز كْناكابن مع  ٌصخركىلالء جاءىم اٞناء من ال ،األرض
كلكٌن  ،كلو نزؿ عليهم اٞناء من الٌسماء لقالوا: إ٧ٌنا ىي غيمة ماطرة ،يتهممادٌ 

خر كىل يضرب الصٌ  ،ِّٱمتنت زت رتّٰ : هللا تعاىل قاؿ ٞنوسى
كعادةن إذا ضربت اٜنجر  ،ذم يضرب العصا؟؟! أـ اٜنجر ىو الٌ ابلعصا

  ابلعصا تنكسر العصا كال ينكسر اٜنجر:
 أاي ىازائن من صنوؼ القدرٍ 

                     ة ابلعصا لتوىنهاكاي ضارابن صخر 
. 

 
 بنفسك ىزأت ال ابلقدرٍ 
  خرضربت العصا أـ ضربت الصٌ 

.                                                                                                                                                           
فانفجرت منو ابنتا  ،َِّّّٰ :أخرج ٟنم اٞناء بكلمة  كلكٌن هللا

دان يوسف سيٌ كىم  ،عشرة عينان بعدد أسباط بين إسرائيل االبين عشر
من  كسٌيدان موسى  ،قبائل بين إسرائيل عت عنهمذين تفرٌ الٌ  ،كإخوتو

ككاف سٌيدان موسى قد أيًمر قبل ذلك أف  ،نسل يعقوب كىو )إسرائيل(
 كالعصا. موسى كليس الفعل للعصا بل الفعل لربٌ  ،يضرب اٞناء ابلعصا

 ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن  من زن ّٰٱ - (ُٔ)اآلية       
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي
 جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت هبجت
 مظجع  حط مض خض حض جض مص خص  مسحص خس حس
 لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع
  :ِّ خل حل جل مك
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زة ت مرتكٌ األذل كاإلفساد ُب األرض كالعصياف كاالعتداء ىي صفا إفٌ 
 .رب الٌتاريخ مع كٌل نعم هللا عليهملة ُب نفوس بين إسرائيل عمتأصٌ 
يقصدكف ك  ،ىنا ُب ىذه اآلية يرفضوف الٌصرب على طعاـ كاحدك 
كليسا طعامان  ،ك٨نا طعاماف: )ٜنم كحلول( ،لولكالسٌ  اٞننٌ عاـ الواحد ابلطٌ 
كطلبوا أف ٫نرج  ،يـو ر كلٌ و يتكرٌ ألنٌ  ؛طعامان كاحدان  اعتربك٨ناهم كلكنٌ  ،كاحدان 
 . ]ُٔالبقرة: من اآلية [ ِّهب مب  خب حب جب هئ ّٰٱ :هللا ٟنم

 ،نبات ال ساؽ لو بل ىو كلٌ  ،ليس اٞنقصود بو البقوؿ فق  كالبقل:
 كاٛنرجًن.  اٞنلفوؼك  مثل اٝنسٌ 

 ىو صنف من اٝنيار. كالقثٌاء:
: . كالفـو  ىو القم  أك الٌثـو

 كالعدس كالبصل معركفاف.
رين عند آؿ كانوا قد اعتادكا عليها حٌن كانوا مسخٌ كىذه األطعمة  

 فرعوف.
كالباء تدخل على  :ِّ جحمح مج حج  مث هت مت خت حتّٰ
ما  كليس اٞنقصود أفٌ ذم ىو خًن كأتخذكف األدىن؟ فهل ترتكوف الٌ  ،اٞنرتكؾ

حم اء كفـو كعدس كبصل )كىو طعاـ الفقًن( أدىن من اللٌ طلبوه من بقل كقثٌ 
بل  ،ُب العطاء كفقًن ؽ بٌن غينٌ فاهلل ال يفرٌ  ،(كاٜنلول )كىو طعاـ الغينٌ 

هم من يلوا ما ٫نرج من األرض على ما كاف ينزؿ علم فضٌ اٞنقصود ىنا ىو أهنٌ 
أبمر  اكجاءماء ما من السٌ ألهنٌ  ؛لول خًنكالسٌ  فاٞننٌ  ،َِّّّٰماء بكلمة السٌ 
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رجو األرض يوف كىم مادٌ  ،خًن ماكلذلك فه ،دكف أسبابهللا  يريدكف ما ٔني
كطلبوا أف يزرعوا  ،كقد خافوا أف ينقطع عنهم ىذا اٝنًن ،يركنو كيلمسونو ٣نٌا

   كقد قاؿ ٟنم: ،يةأبنفسهم ك٪نصدكا كأيكلوا كىذا إمعاف ُب اٞنادٌ 
أربع الكرًن ُب القرآف  (مصر)كقد كردت كلمة : ِّمخ جخّٰ

قاؿ  ،يلاٞنقصود هبا ببلد مصر أم كادم النٌ ك  ،رؼات ٣ننوعة من الصٌ مرٌ 
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰٱ: تعاىل

 هت مت خت حت  جتّٰ: (يوسف)كُب سورة  ،]ُٓالٌزخرؼ: من اآلية [  ِّمت

  ىت نتّٰ: قاؿ جٌل كعبلك  ،]ُِيوسف: من اآلية [ ِّمج حج مث

)مصر( ٣ننوعة من إذا جاءت ف ،]ٗٗيوسف: من اآلية [ ِّمثنث زث رث يت
نة فهي منوٌ كإذا جاءت  ،الٌتنوين فهي ببلد مصر اٞنعركفة كىي كادم الٌنيل

اىبطوا أم  ،عيٌنال على التٌ  ،ببلد فيها أانس كحاكم كزرع.. كغًنىا أمٌ 
 من األمصار.  ان مصر 

ىذه  كلٌ   :ِّمظجع  حط مض خض حض جض مص خصّٰ
 ،كليعنوا من هللا تعاىل ،لة كاٞنسكنةت إىل أف ضربت عليهم الذٌ األسباب أدٌ 

ىو ذم ألهٌنم استبدلوا الٌ  ؛ان كاٝنتمت سكٌ ا سكٌ توحي أبهنٌ  ِّخصّٰككلمة 
كألهٌنم  ؛كعبدكا العجل م جحدكا نعم هللا عليهمألهنٌ ك  ؛ذم ىو خًنأدىن ابلٌ 

ككٌل ىذه األسباب أٌدت إىل ضرب  .رفضوا أف يلمنوا حٌّت يركا هللا جهرة..
  الٌذلة كاٞنسكنة عليهم.

كما نرل   ،ائمة لآلخرين: ىي االنكسار كاٜناجة الدٌ ِّجضّٰك
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 ًنىا ىنا كىناؾ. أمريكا كغ يلهثوف كراءاليـو  الٌصهاينة
فكرة بت عن بين إسرائيل أيخذ ابقة اليت ٓندٌ ل ُب اآلايت السٌ كاٞنتأمٌ 

ت هبم إىل كعن العوامل اليت أدٌ  ،زمنة اٞنتطاكلةعرب األ عن شعب بين إسرائيل
كعدـ الٌرضا  ،كقتلهم األنبياء ،مثل اٞناديٌة كاٛنحود لنعم هللا ،تائجىذه النٌ 

 . ..لموسإىل احملسوس كاٞن كالٌنظر دائمان  ،بقضاء هللا
  خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (ِٔ)اآلية       
 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
   :ِّميىي خي حي جي يه
 آمن ابهلل كأتبعكٌل من ك  ،اليت جاءت قبل اإلسبلـساالت الرٌ  أم كلٌ 

 ألٌف اإل٬ناف ىو ؛دائمان مرتب  ابلعمل الٌصاّبكاإل٬ناف اّب. ابلعمل الصٌ  إ٬نانو
من أف  بدٌ  بل ال ،قاؿد كلمة تي كليس ٠نرٌ  ،قو العمللب كصدٌ ما كقر ُب الق

 اّب. يتبعها العمل الصٌ 
ُب  ،ككٌلما جاءت كلمة اإل٬ناف ُب القرآف الكرًن أتبعت ابلعمل الٌصاّب

 خض حض جض مص خص حص  مس خس حسّٰتعاىل: تبارؾ ك مثل قولو 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰكقولو:  ،]الكهف[  ِّ حط مض

كاٞنلمن دائمان  ،]العصر[  ِّينجه ىن من خن حن جن
 مصدر للخًن.

  ِّحن جن  يمّٰ :لقوؿ فريق من بين إسرائيل :ِّجم يلّٰ
 بنا كرجعنا إليك. أم تي  ،]ُٔٓاألعراؼ: من اآلية [
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 . دان موسىذين اتبوا كمشوا مع سيٌ فهم الٌ 
 تسميتهم بذلك: سببك : ِّٱحمّٰ
 كما قاؿ تعاىل: ،ذين اتٌبعوا سٌيدان اٞنسي  عيسى الٌ أهٌنم  -

  لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جعّٰ
  .]آؿ عمراف[ ِّ  جمحم هل مل خل حل جل مك
    أك ألهٌنم من الٌناصرة.  -
شبو ة يقولوف ٞنن أسلم ُب ابئوف: كانوا ُب اٛناىليٌ الصٌ  :ِّٱخمّٰ

أم خرج عن معتقد  ،أى بى عوة إىل اإلسبلـ: صى بداية الدٌ اٛنزيرة العربٌية ُب 
 أف يعبدكا األكاثف.  ذين رفضواكىم الٌ  ،كرفض أف يعبد األصناـ ،اآلابء

يشملهم قولو  ابقةساالت السٌ بعوا الرٌ كاتٌ  ذين آمنوا ابهلل الٌ  فكلٌ 
 .ِّميىي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ّٰٱ تعاىل:
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذّٰ - (ّٔ)اآلية      
  :ِّىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

اٞننهج اختار موسى  دان موسى وراة كأعطى هللا سيٌ حٌن نزلت التٌ 
فزعزع هللا العهد نكثوا لكٌنهم  ،كأخذ عليهم العهدرجبلن ن قومو سبعٌن مً 

فخافوا  ،عليهم أك يلمنوا ودىم أبف يطبقكىدٌ كرفع فوقهم جبل الٌطور اٛنبل 
 كحٌّت  ،ور خوفان من أف يقع عليهمكعادكا كسجدكا كعيوهنم على جبل الطٌ 

جزءان من كجوىهم كينظركف  ز٪نوفاليهود حٌن يسجدكف ي اآلف ٤ند أفٌ 
ذه اٜنركة مأخوذة من سجودىم كىم ٫نشوف أف يقع عليهم جبل كى ،جانبان 
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 ة. القصٌ  ىو ىذهأصل ذلك  أفٌ كىم ال يعرفوف  ،الٌطور
دكف هتٌرب كترٌدد بٌن  ،ةقبل على طاعة هللا بقوٌ يي  على اإلنساف أفك 

 ككاف رسوؿ هللا عليو الٌصبلة كالٌسبلـ ،فعل بنو إسرائيلإقباؿ كإدابر كما 
ٌِوة  اي بوؿ»يقوؿ:  ألٌف اٞنلمن يراتح ُب طاعة هللا  ؛(ُ)«أرح ا هبا  أقم ال

م يلدٌ  كاألنس ابلعبادة كليفالتٌ  حبٌ  ألفٌ  ؛كييقبل عليها بكلٌيتوتبارؾ كتعاىل 
قول ىي التٌ ك  ،كيلٌدم إىل كٌل خًن ،كيزرع اٝنًن ُب اجملتمعات ،قولإىل التٌ 

ىٌن زرع اٝنًن كتتم ،بلةفمثبلن أنت كملمن أتنس ابلصٌ  ،خًن جوامع كلٌ 
أٌما بنو  ،ذين عشقوا الٌتكليفكاٜنٌب ُب كٌل مكاف.. كىذا شأف اٞنلمنٌن الٌ 

وا تولٌ  اليت جاءهتم من هللا العطاءات  مع كلٌ ك  ،إسرائيل فقد جحدكا
 .كاستكربكا
 نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب ربّٰ - (ْٔ)اآلية       

   :ِّزثمث  رث يت ىت
كما قاؿ   ،لعدؿأم ما زاد على ا ،ايدةىو الزٌ  :الفضل ِّمت زتّٰ

 ىل مل يكّٰ: -كىذه بشرل من هللا -هداء األبرار تعاىل عن الشٌ 

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل

 ِّهتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ

فالعدؿ أف  ،كالفضل فوؽ العدؿ ،فرحٌن بفضلو كليس بعدلو ،]آؿ عمراف[
 .ا فعلت٣نٌ  ذ أكثرا الفضل فهو أف أتخأمٌ  ،أتخذ بقدر ما فعلت

                                                           

 .(ْٖٓٗاٜنديث رقم ) ،ابب ُب صبلة العتمة ،كتاب األدب: سنن أيب داكد( ُ)
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 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثّٰ - (ٓٔ)اآلية       
   :ِّيكمل ىك مك لك

ذين كانوا ُب جزيرة هبذا القوؿ اليهود الٌ هللا تبارؾ كتعاىل ٫ناطب 
 نزيل. كقت التٌ ُب اٞندينة اٞننٌورة العرب 

ك٨نا اٛنمعة  ،ـ األسبوعكر ُب القرآف الكرًن يوماف فق  من أايٌ كقد ذي 
 جم يل ىل مل خلّٰ: (اٛنمعة)ة كذيكر اسم اٛنمعة ُب سور  بت.كالسٌ 

لٌسبت كا ،]ٗاٛنمعة: من اآلية  [ِّ ىنين من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
 ،بنٌناإل ،تبدأ ابألحد بعةسبوع سـ األكأايٌ  .ذيكر ىنا كُب سورة )األعراؼ(

ع ىو يـو يبكسي  ،ديس ىو يـو اٛنمعةكسي  ،اٝنميس ،األربعاء ،بلاثءالثٌ 
 . بل اختلفت عن سابقاهتا ،عدٌ ق ابلبت أٚناء ال تتعلٌ فاٛنمعة كالسٌ  ،بتالسٌ 

 فسٌمي ابٛنمعة ،يـو اٛنمعةكٗنعهم  ،سٌتة أاٌيـككاف ٕناـ اٝنلق ُب 
كجعلو عند  ،باتكىو يعين السٌ  ،بتيـو السٌ اٝنلق ُب أمر  كاستقرٌ كببت 

كأراد هللا تعاىل أف يبتليهم ليخترب  ،اليهود يـو عيد كراحة ال ٩نوز العمل فيو
فجعل  ،كيعتمدكف على الٌصيد ،ا يعيشوف قرب البحرككانو  ،إ٬ناهنم كطاعتهم

كال ٩نوز ٟنم أف يعملوا يـو  ،بتكثر يـو السٌ تمك كاٜنيتاف السٌ هللا تعاىل 
بت يـو السٌ يد( )يرموف شباؾ الصٌ يضعوف أقفاصان كانوا ٪نتالوف فف ،بتالسٌ 
ّنثل ع دى كهللا تبارؾ كتعاىل ال ٫ني كأيخذكهنا يـو األحد.  ،مكع فيها السٌ يتجمٌ 
 هئّٰ: ( ُب قولو األعراؼ)كقد كردت ىذه القٌصة ُب سورة  ،ىذا
  حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب
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 جض مص خص مسحص  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
تعاىل تبارؾ ك كىم اعتدكا على أكامر هللا   ،]األعراؼ [ِّخضمض حض
 . ِّ يك ىك مكّٰ: جٌل كعبل فقاؿ ٟنم

بكلمة ك  ،ةاإلٟنيٌ  ٱَِّّّٰبل ىي كلمة  رادتوإب قردان  ال ٬نسخكاإلنساف 
إىل  بت منهم كعصى هللا خالف كعمل يـو السٌ  من ؿ كلٌ ٓنوٌ  ِّ مكّٰ

بل  ،كمل يشمل ىذا األمر اٛنميع كانقرضوا..أم ميسخوا  ،قردة كخنازير
 يعرفها كلٌ مشهورة عندىم ة كىذه القصٌ . فق  ذين عصوا كاعتدكاالٌ أصاب 

 نثّٰتعاىل: تبارؾ ك كٟنذا قاؿ ٟنم  ،يركيها اآلابء منهم لؤلبناء ،بين إسرائيل
فصارت أخبلقهم مثل  ،لقان كخيليقان خوا خى سً رين: مي كقاؿ بعض اٞنفسٌ  ،ِّ ىث

 يت ىت نتّٰ: قولو  كجاء ُب آية أخرل ،أخبلؽ القردة كاٝننازير

فهذه  ،لكثرة ما جحدكا كعصوا  ؛]َٔاٞنائدة: من اآلية [ ِّمث زث رث
 ما فعلوه من قبل. العقوبة كانت حصيلة لكلٌ 

 نن من زن رن مم ام يل ىلّٰ - (ٔٔ)اآلية       
   :ِّىنين

كىذه العقوبة كانت أشٌد  ،الٌشديدة ىو العقوبة :كاؿالنٌ  ِّيلّٰ
كبعد كٌل  ،ألهٌنا جاءت بعد كٌل ما شاىدانه من معاصيهم ؛العقوابت

ما فعلوه من  حصيلة كلٌ  كانت ىذه العقوبة  ،اٞنراحل اليت مٌر هبا بنو إسرائيل
أم كي ترجع عن  ،ؿ: ىو الٌرجوع. كالٌنكو قٌناٞنتٌ  كموعظة لكلٌ  ،عصياف

 تلك اٛنر٬نة كال تعود إليها مرٌة أخرل. 
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أم ال بٌد  ،كىذا مبدأ قانوينٌ  ،كال ْنرًن إاٌل بنصٌ  ،كال عقوبة إاٌل بتجرًن
كالقرآف  ،من كجود نٌص ينٌص على أٌف من فعل جر٬نة كذا فعقوبتو كذا

أم حٌن  ،العقوبةكليس من أجل  ،الكرًن كضع العقوابت ليمنع كقوع اٛنر٬نة
 كليس من أجل القطع.  ،ارؽ فمن أجل الٌردع كاٞننعكضع حٌد القطع ليد السٌ 

 ،ذين ٪ناكلوف تشويو اإلسبلـ كأحكامو يستغٌلوف ىذه اٞنبادئكالٌ 
ٞننع  كىي ُب حقيقتها رادعة ،كيشٌككوف ُب قضٌية العقوابت ُب اإلسبلـ

 .  كقوع اٛنرائم
ٓنويلهم أم:   كقوعها أم حٌن يركهنا ُب كقت :ِّرن مم  امّٰ

 . خلقان كخليقان إىل قردة كخنازير فهم رأكا تلك العقوبة
  أم ٞنا بعدىا. :ِّمن زنّٰ

ذين اعتدكا كمكركا كاف ىناؾ  اليهود الٌ   :كحٌّت ُب زمن الٌنٌب 
 كاٞنسلمٌن. : كآتمركا مع اٞنشركٌن على رسوؿ هللا

فهي موعظة لكٌل اٞنٌتقٌن عرب كٌل زماف  :ِّىن ننّٰ
 كأىل كٌل األدايف.  ،كمكاف

  كليست العربة ِنصوص الٌسبب بل بعمـو اٞنعىن.
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ّٰٱ - (ٕٔ)اآلية      
 مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ خئمئ
  :ِّهتمث

كىي قٌصة  ،ٚنٌيت سورة )البقرة( هبذا االسم لوركد قٌصة البقرة فيها
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لتثبيت قضٌية ىاٌمة من  ،حدبت ُب بين إسرائيل زمن سٌيدان موسى 
 قضااي اإل٬ناف كىي البعث. 

 ،شركط اإل٬ناف بعد اإل٬ناف ابهلل كاإل٬ناف ابلبعث ىو أىٌم شرط من
ككٌل  ،أف تلمن ابليـو اآلخر كابلبعث بعد اٞنوت ،كأىٌم عنصر من عناصره

فهو غيب مستور مثلو مثل كٌل  ،اٞنوت لكٌنهم ال يركف البعث كفالٌناس ير 
ئكتو ككتبو كرسلو كابليـو اآلخر كالقضاء من إ٬ناف ابهلل كمبل ،عناصر اإل٬ناف

كا كالوحي لكٌنهم مل يػيرى  ،ه. كالٌرسل قد يراىم أىل زماهنمكالقدر خًنه كشرٌ 
كلكننا مل نرىا كىي  ،ك٥نن نرل الكتب الٌسماكيٌة بٌن أيدينا ،يتنٌزؿ عليهم

 فاإل٬ناف ابلٌنبٌوات كابلكتب الٌسماكيٌة غيب أيضان.   ،تتنٌزؿ
و القلب. كىناؾ ب عن اإلنساف ك١نلٌ ة ابٞنغي  ة اعتقاديٌ كاإل٬ناف قضيٌ 

 ىن  ننّٰذم: قصص أخرل ُب القرآف تلٌكد قضٌية البعث للٌناس مثل قٌصة الٌ 

 خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

كقد بعث ُب ) ككاف سٌيدان عيسى   ،]ِٗٓالبقرة: من اآلية  [ ِّجت هب مب
 ،القضٌية تتعٌلق ابلبعث بعد اٞنوت( ٪نيي اٞنوتى إبذف هللا. كىذه ئيلبين إسرا

 .كيف ٪نيي اٞنوتى ليلمنوا ابلبعث  كقد أراىم هللا 
ففي القٌصة  ،كىناؾ فارؽ كبًن بٌن القصص البشرٌم كالقصص القرآينٌ 

أٌما القٌصة القرآنٌية فتعطينا لقطات معٌينة  ،البشريٌة نورد األحداث كما جرت
 ،فالقصص القرآيٌن ىو أحسن القصص هبدؼ الرٌتبية اإل٬نانٌية. ٞنقصد معٌٌن 

كليخدـ قضٌية  ،كلو ىدؼ كظيفٌي إ٬ناينٌ  ،بل للرٌتبية ،كىو ليس للٌتسلية
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إ٬نانٌية ىاٌمة. كلو كاف كاتب القٌصة بشران فبل ٬نكن أف يبدأ من منتصفها كما 
قصة فيها عناصر من أحداث كشخصٌيات  ةأي  كذا ك  ،جاء ُب ىذه القٌصة
لذلك  ،د هللا أف نتعٌلق ابألحداث كال ابلٌشخصٌياتكزماف كمكاف. كال يري

 ،]ُِّاألعراؼ: من اآلية  [ ِّجن  يمّٰفيقوؿ مثبلن:  ،هم الٌشخصٌياتبٍ ىو يػي 
كىذا لقب ملوكهم كال ندرم من ىو فرعوف؟ ىل ىو ٓنوٕنس أـ رمسيس أـ 

كألٌف هللا تعاىل  ؛ألٌف فرعوف ليس ىو اٞنقصود لشخصو ؛غًن٨نا ؟؟ ال ندرم
قرآنٌية الكىذه القٌصة  ،أف نتعٌلق ابلقٌصة كال ابلٌشخصٌيات بل ابلعربال يريد 

ألٌف  ؛كتتعٌلق ّنمارسات شعب بين إسرائيل ،ٔندـ قضٌية إ٬نانٌية تتعٌلق ابلبعث
ستعاين الكثًن من ىذا  القادمة بعد نزكؿ القرآف الكرًن البشريٌة ُب كٌل أزمنتها

 ،ٌية كاإلسبلمٌيةى األٌمة العربكىا ٥نن اليـو نرل كيف آتمركا عل ،الٌشعب
كاعتدكا كفعلوا الكثًن من  ،كاحتٌلوا اٞنسجد األقصى ،كمزٌقوىا دكيبلت

 اإليذاء للمسلمٌن.  
 حئ جئ يي ىي نيّٰلقومو:  كىنا قاؿ سٌيدان موسى 

  .ِّمث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب هئ خئمئ
: يقصد هب  جع مظ حط مضّٰيقوؿ:  ألٌف هللا  ؛الٌرجاؿ مكالقـو

  ِّمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
ىزكان؟ استعاذ ابهلل أف خذان كحٌن قاؿ قـو موسى لو: أتتٌ  ،]ُُاٜنجرات: من اآلية [

ذم أمره أبف يبٌلغهم ىذا كىو الٌ  ،ألنٌو نٌب مكٌلف من قبل هللا ؛يهزأ هبم
 كال ٬نكن أف يكوف ىازائن هبم.  ،األمر
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كإذا جاء من  ،كحٌن أيٌب األمر من األعلى إىل األدىن فهو أمر
أٌما إذا جاء من األدىن إىل األعلى فهو دعاء  ،متساكيٌن فهو التماس
فحاكؿ بنو  ،أبمرو على لساف نبٌيهم موسى  كرجاء.. كقد أمرىم هللا 

 حبخب  جب ّٰ:  األمر فقالوا ٞنوسىيتهرٌبوا من تنفيذ ىذا إسرائيل أف 
 كهللا ،فهو نٌب ال ٬نكن أف يهزأ هبم ،ِّ هت مت خت حت جت هب مب

 ،كىم يعلموف أنٌو نبٌ  ،ذم أمره أبف يبٌلغهم إاٌيه فهو أمره إٟنيٌ تعاىل ىو الٌ 
 ،كرأكا منو اٞنعجزات الكثًنة ،كقد عاشوا معو عمران كمٌركا معو ّنراحل كثًنة

كعندما أنزؿ عليهم  ،عندما ضرب بعصاه البحر.. كعندما اخرتقوا معو البحر
ت البٌينات اٞنعجزات الواضحات... اٞنٌن كالٌسلول.. كعندما رأكا كٌل اآلاي

ككٌل  ،كىذه صورة شعب بين إسرائيل ك٣ناطبلهتم ُب مفاكضاهتم مع العرب
 . قتها ىذه اآلايتمواصفاهتم ٤ندىا قد كبٌ 

أرادكا أف يتمٌلصوا من ىذا األمر فأخذكا  ،كىكذا ُب قضٌية البقرة
كذُنوىا  ؤكا أبيٌة بقرةكلو جا ،٬ناطلوف كيسألوف عن مواصفات البقرة

 فزادت الٌشركط ابزدايد أسئلتهم. ،لكٌنهم شٌددكا فشٌدد هللا عليهم ،ألجزأهتم
 حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ّٰ - (ٖٔ)اآلية      

 :ِّحفخف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض
  غًن مسٌنة.   :ِّخض حضّٰ
 كالبكر ىي الٌصغًنة.    :ِّ حط مضّٰ
 كس  بٌن ذلك.  :ِّمع جع مظّٰ
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لكٌنهم عادكا  ،كيذُنوىا كينتهي األمر ككاف من اٞنمكن أف ٩ندكىا
 فقالوا:
 جم هل  مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مفّٰ - (ٗٔ)اآلية       

  :ِّحنخن جن مم خم حم
لكٌنهم يشٌددكف على  ، ٟنا ُب ابدئ األمربلوف معٌٌن  مل يلزمهم هللا 

 فأعطاىم مقاييس معٌينة لبقرة معٌينة.  ،أنفسهم
 ،النتهى األمر كلو كجدكىا كذُنوىا ،صفرة شديدة :ِّمم خمّٰ

 لكٌنهم عادكا فقالوا:
 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ّٰٱ - (َٕ)اآلية      

   :ِّٱمه جه ين ىن
ذين شٌددكا ُب يعطينا حملات عن طباع بين إسرائيل الٌ  كهللا 
 فأعطاىم هللا مواصفات مل تكن لتنطبق إاٌل على بقرةو كاحدة. ،اٞنماطلة
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىهّٰ - (ُٕ)اآلية      

  :ِّمبنب زب رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
ُب ال تستخدـ ُب اٜنرث كال  ،٣نرٌنة كغًن ،ضةغًن مركٌ : ِّىي ميّٰ

ليس  ،ة اٞنظهرحسن ،أك نقص عيب كليس فيها أمٌ  ،راعةكال ُب الزٌ  ةياقالسٌ 
 ،مواصفات ال ٬نكن أف ٩ندكىا بسهولة فأعطاىم هللا  ،فيها عضو انقص

 زب رب يئّٰ ،بقرةو كاحدة ُب اٞننطقة كٌلها كقد ال ْنتمع إاٌل ُب
  .ِّمب
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كقد جاءىم ابٜنٌق من اٞنٌرة األكىل كىم يعلموف أنٌو نٌب أيتيهم ابٜنٌق 
 ،كصار من الٌصعب إ٩نادىا ،. ككٌلما سألوا ازدادت الٌشركطمن عند هللا 

 ،من الرٌتٌدد ةو : يعين ُب حالِّمب زب رب يئّٰكأخًنان كجدكىا 
يوٌقعوف على  ،يفاكضوف كيريدكف كال يريدكف ،يلكىذا طبع شعب بين إسرائ

كىذا  ،كاٞنراكغة طبع ٟنم ،كىذا حاٟنم حٌّت يومنا ىذا ،اتٌفاقٌية أك ال يوٌقعوف
 الوصف يدٌؿ على دٌقة الٌتعبًن القرآيٌن ُب كصف طباع بين إسرائيل. 

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب  ىبّٰ - (ِٕ)اآلية       
   :ِّمثنث

 ،كلو ابن أخ ، ليس لو أكالد يربونوكاف ُب بين إسرائيل رجل غينٌ 
ك٘نل جثٌتو إىل  ،فجاء ُب الٌليل كقتلو من أجل اٞناؿ من غًن أف يراه أحد

مة قتلو ليلصق هت ،ككضعها أماـ بيت من بيوت القرية الثٌانية ،قرية أخرل
ائد فيدفعوا ديٌتو ُنسب العرؼ السٌ  ،أك أبىل القرية ٗنيعان  ،أبصحاب البيت
فنفى  ،أك أيٌب أربعوف رجبلن منهم فيحلفوف أبهٌنم مل يقتلوه ،ُب ذلك الوقت

 ِّ متنت زتّٰكصار كٌل طرؼ ينفي الٌتهمة عن نفسو:  ،األمر ةأىل القري
كي يسأؿ ربٌو عن موسى  ككرب اٝنبلؼ بٌن القريتٌن فلجلكا إىل سٌيدان 

 أبف يذُنوا بقرة.  :فقاؿ ٟنم ،القاتل
بين إسرائيل كاف  صاٜنان من كىي أٌف رجبلن  ،كىناؾ قٌصة إ٬نانٌية أخرل

كأراد أف يرتؾ  ،كزكجتو ضعيفة ،كليس لو إاٌل كلد صغًن ،٬نلك بقرة صغًنة
يزاؿ  مافقالت لو زكجو: كيف يرعاىا كيعتين هبا كىو  ،ىذه البقرة لولده
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كحٌن يكرب  ،صغًنان؟ فقاؿ ٟنا: سأتوٌكل على هللا كأستودعها عنده كأتركها
ل على هللا كيسرتٌدىا. كىكذا أطلق البقرة ُب اٞنراعي أبف يتوكٌ  :ابين قويل لو

فلٌما كرب الولد بعد عشرين سنة قالت لو أٌمو: حاف الوقت   ،متوٌكبلن على هللا
كأين  ،قاؿ: ككيف أسرتجعها ،كي تسرتجع البقرة اليت تركها لك أبوؾ

كأنت توٌكل على هللا  ،قالت: أبوؾ توٌكل على هللا كاستودعها عنده ؟!أجدىا
 ،كاسرتجعها. فقاؿ: اي إلو إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب رٌد إيٌل ما استودعو أيب

 ،ككانت ال فارض كال بكر عواف بٌن ذلك صفراء فاقع لوهنا ،فهداه هللا إليها
كذلك بربكة  ،تنطبق عليها اٞنواصفات اليت ذكرىا هللا تعاىل لبين إسرائيل

فاشرتاىا القـو  ،تفعوف بوفصبلح اآلابء يسرم إىل األبناء كين ،صبلح كالده
كليس ىناؾ بقرة أخرل  ،حاجتهم إليها شديدة ألفٌ  ؛منو بقدر كزهنا ذىبان 
 هبذه اٞنواصفات.

  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىثّٰ - (ّٕ)اآلية       
   :ِّملىل يك ىك
 . تيل ببعض أعضاء البقرة اليت ذُنتبضرب اٞنٌيت الق أمر هللا 

 ال يريد أف يسٌلينا. كيريد هللا أف يربٌينا من خبلؿ القٌصة ك 
إٌف ابن أخيو ىو من  :كحٌن ضربوا اٞنٌيت ابلبقرة اٞنٌيتة قاـ القتيل كقاؿ

 يك ىك  مك لك اك يق ىقّٰ ،كعاد كمات اثنية ،قتلو
 فالقرآف الكرًن ٫ناطب العقل.  ،خارقة لعٌلكم تعقلوف ان : يريكم أمور ِّمل

طلب مٌنا كهللا تعاىل مل ي ،كىذا تفسًن علميٌ  ،كديننا دين العقل كالعلم
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 بل أيخذ بعقولنا ابلٌدليل كالربىاف. ،إ٬ناانن إجبارايٌن 
 ريزي ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ّٰٱ - (ْٕ)اآلية       
  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي
 :ِّ مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت

 ككقف سٌيدان موسى  ،لقد رأكا كيف أحيا هللا اٞنٌيت أمامهم
 امّٰكقد قاؿ:  ،كمع ذلك قست قلوهبم ،تان ت ٪نيي ميٌ أمامهم كقاؿ: ميٌ 

كاإل٬ناف كالرٌأفة عور القلب موضع الشٌ  ألفٌ  ؛قست نفوسكم :كمل يقل ِّ مم
يف  إفٌ ك أال » جاء ُب اٜنديث: ،كىو منبع الٌسلوؾ كمصٌب اإل٬ناف ،٘نةكالرٌ 

كإذا فسدت فسد اجلسد   هاجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلٌ 
ست قلوب بين إسرائيل بعد كٌل ما رأكه من ق .(ُ)«أال كهي القلب  هكلٌ 

 ،إ٤ناؤىم من فرعوف كآلو ،ؽ البحررٍ فػى  ،مثل: اٞنٌن كالٌسلول ،آايت هللا 
 ،إحياء اٞنٌيت أمامهم ُب قضٌية البقرة.. لكن قلوهبم عادت جلفان قاسية

كنرل  ،فهي كاٜنجارة ،معادية للحٌق كالقيم كاألخبلؽ كاألنبياء عرب كٌل زماف
فالقلب  ،كفرؽ بٌن القلب كاٜنجارة ،كنعرؼ أهٌنا صلبة كقاسيةاٜنجارة 
 ىي ني مي ّٰٱكمع ذلك:  ،أٌما اٜنجارة فهي ماٌدة صلبة كقاسية ،نةعضلة ليٌ 
 مج حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي
كذلك يذٌكرىم ُنادبة انفجار اٞناء من اٜنجر حٌن ضرب سٌيدان   ،ِّ جحمح

 بنتا عشرة عينان.بعصاه اٜنجر فانفجرت منو ا موسى 
                                                           

 (.ِٓاٜنديث رقم ) كتاب اإل٬ناف، ابب فضل من استربأ لدينو،: صحي  البخارمٌ  (ُ)
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إٌف القرآف الكرًن مل يسٌل  الٌضوء كيرصد قلوب كتفكًن كحركات 
: كيقوؿ ٟنم هللا  ،كسكنات شعب من الٌشعوب إاٌل شعب بين إسرائيل

ذين قست قلوهبم ماتوا فمن ٫ناطب هبذا اٝنطاب؟ كالٌ  ،ِّٱمم ام يل ّٰٱ
نٌورة زمن تنزيل ذين كانوا ُب اٞندينة اٞنكاليهود الٌ  ، من أاٌيـ سٌيدان موسى

ذين ٪نتٌلوف فلسطٌن كاليهود الٌ  ،ذين قست قلوهبمالقرآف الكرًن ليسوا ىم الٌ 
ابلعرب  جرائمهم كعدكاهنم كآتمرىم كمكرىماآلف كتعاين البشريٌة من 

لكٌن هللا تعاىل حٌن ٫ناطب فإنٌو  ، كاٞنسلمٌن مل يكونوا ُب زمن موسى
ذين كانوا كإف كاف موٌجهان إىل الٌ  ،كىو يعلم أٌف ىذا اٝنطاب ،٫ناطب بعلمو
كيتوٌجو بو  ،فإنٌو ٫ناطب بو اٞنعاصرين لتنزيل القرآف الكرًن ،ُب زمن موسى

فخطاب هللا تعاىل خطاب  ،إىل بين إسرائيل عمومان إىل أف تقـو الٌساعة
  ٱِّىب نب مب زبّٰ: كحٌن يقوؿ هللا  ،كىذا ىو اٝنطاب القرآينٌ  ،عاـٌ 

مع أٌف )كاف( فعل  ،ال يعين أنٌو مل يعد غفوران رحيمان اآلف ،]ٔٗالٌنساء: من اآلية [
ذم خلق كىو الٌ  ،هللا تعاىل ال ٫نضع للٌزماف كال للمكاف ألفٌ  ؛ماض انقص
ال تنطبق عليو  ،كاف كال يزاؿ كسيبقى غفوران رحيمان   كهللا  ،الٌزماف كاٞنكاف

ـ البشرٌم على  كال تنطبق مقاييس كمعايًن الكبل ،معايًن الٌزمن اليت نعرفها
كفضل  ،فعندما يكوف هللا تعاىل ىو القائل فإٌف األمر ٫نتلف ،كبلـ هللا تعاىل

 ،فأنت لست كمثل هللا ،كبلـ هللا على كبلـ الٌناس كفضل هللا على الٌناس
 جي  يه مهىه جه ين ّٰٱ: لكٌن هللا  ،فأنت حٌي كهللا تعاىل حيٌ 

 .]ُُالٌشورل: من اآلية [  ِّ خي حي
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فقلوهبم  ،عن بين إسرائيل ث هللا ت يتحدٌ كىنا ُب ىذه اآلاي
 ،ر منها األهناراٜنجارة منها اليت يتفجٌ  ألفٌ  ؛قسوة من اٜنجارة صارت أشدٌ 

 ،و ليس تكراران كلكنٌ  ،كىذا قد يبدك تكراران  ،ق فيخرج منها اٞناءمنها ما يشقٌ ك 
هر النٌ  يعين أفٌ  :ِّٱخئمئ حئ  جئّٰ :قولو  كالفارؽ بٌن الوصفٌن ىو أفٌ 

ك أنت : فيعين أنٌ ِّٱجتحت هب مب خبّٰ :جٌل كعبل ا قولوأمٌ  ،ليكأيٌب إ
 . عبًن القرآينٌ ة التٌ دقٌ  كىذا من ،اين نبعؿ هنر كالثٌ ذم أتٌب إىل اٞناء. فاألكٌ الٌ 

حٌن:  : كما حدث مع موسى ِّٱجح مج حج مث هت مت  ختّٰ
كىكذا  ،]ُّْاألعراؼ: من اآلية [   ِّحف جف مغ جغ مع جع مظ  حطّٰ

 ىف  يث ىث نثّٰ :ٟنذا يقوؿ هللا ك  ،ىبطت اٜنجارة من خشية هللا
ف فاٛنبل مكوٌ  ،]ُِاٜنشر: من اآلية [  ِّيك  ىك مك لك اك يق ىق يف

   .ها هتب  من خشية هللا من حجارة قاسية لكنٌ 
و يرل أعماؿ البشر لكنٌ  هللا : ِّخسمس حس جس مخ جخّٰ

ك٥نن حٌن نرل  ،شيء عنده ّنقدار ككلٌ  ،سبحانو كتعاىل ٬نهل كال يهمل
موازيننا  ألفٌ  ؛العقوبةلو اس نستعجل ارؽ من النٌ كالسٌ  املكالظٌ اجملـر ك  القاتل

من فبل ٫نضع ٞنقاييس الزٌ  ا هللا أمٌ  ،من قد طاؿالزٌ  من كنرل أفٌ ٔنضع للزٌ 
اإلسراء: من [   ِّمتنت زت رت ّٰٱ: القائل  كىو تعاىل ،منذم خلق الزٌ فهو الٌ 

 تبارؾ هللاكقد قاؿ  ،منو ٫نضع لعوامل الزٌ ألنٌ  ؛فاإلنساف عجوؿ ،]ُُاآلية 
  ،]الزٌلزلة[ِّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ّٰٱتعاىل: ك 

 اس كال يهمل شيئان.ا يعمل النٌ فهو ليس بغافل عمٌ 
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 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص ّٰٱ - (ٕٓ)اآلية       
   :ِّجكحك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

ذين كانوا ُب بلـ كللمسلمٌن الٌ بلة كالسٌ عليو الصٌ  بٌ ىذا اٝنطاب للنٌ 
 ؿ ىذه اآلايت. رة كقت تنزٌ اٞندينة اٞننوٌ 
كطمع اٞنلمنٌن  ،هافس ُب شيء ليس من حقٌ مع: ىو رغبة النٌ كالطٌ 

 اك يقّٰيقوؿ:  هللا  ألفٌ  ؛مهإب٬ناف ىلالء اليهود اجملرمٌن ليس من حقٌ 
فأنت لست   ،]ٔٓالقصص: من اآلية [   ِّام يل ىل مل  يك ىك مك لك
 جل مك لك ّٰٱق : ف ابلبياف فأنت مكلٌ  ،اٟندايةاس على ُنمل النٌ فان مكلٌ 

ة اٜنركات اإلجراميٌ  ككلٌ  ،]الغاشية[  ِّجمحم  هل مل خل حل
اس على اإل٬ناف قسران ىي حركات ابطلة ال ة اليت تقـو على إكراه النٌ كاإلرىابيٌ 

كليس  ،ال ٬نكن أف يكوف اإلسبلـ ابإلكراهأبدان ك  ،ينعبلقة ٟنا بصحي  الدٌ 
أف أحد  س من حقٌ لذلك لي ،ينو ال إكراه ُب الدٌ ألنٌ  ؛أحد ذلك من حقٌ 

كيقوؿ  ،اإلسبلـك  غ رسالة اإل٬نافا عليك أف تبلٌ كإ٧نٌ  ،على اإل٬ناف غًنهكره ي
    ِّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّّٰ ::تعاىل ٢ناطبان رسوؿ هللا 

 جع  مظ حط مض خض ّٰٱعن بين إسرائيل:  قوؿيك  .]ٗٗيونس: من اآلية [
فانظر إىل عظمة  ،ِّجك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
م  أمران على كىو أف ال نعمٌ  (:االحتماؿصيانة ) مبدأ حسبك  ،اإلسبلـ
قوؿ: ياٞننرب ك اٝنطيب صعد يكأف   ،عميمالتٌ  بسببان ءكأكثر أخطا ،اٛنميع

 اس.  م اٜنكم على ٗنيع النٌ عمٌ يك  ،هم كاذبوفاس كلٌ كالنٌ  ،اسلقد فسق النٌ 
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 حط مض خضّٰ  شعب بين إسرائيل فيقوؿ:ينصف حٌّت  كهللا 
س أم لي ،ِّجك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ
ستخدـ العقل يأف  ،عقل كبلـ هللا تعاىليأف  من اٞنسلمكاٞنطلوب  ،همكلٌ 

كاإلسبلـ  ،)اقرأ( :كديننا دين العلم بدأ بكلمة ،ق بكبلـ هللا تعاىلفيما يتعلٌ 
اس م النٌ ك٥نن من علٌ  ،]١ُٗنٌمد: من اآلية [    ِّهي مي خي حي جي ٰه ّٰٱ دين العلم:

ديننا  نقبل بوصم وز أفكال ٩ن ،ك٥نن من خرج العلم من عندان ،العلم
  كالٌتعٌلم.ر فكٌ ر كالتٌ دبٌ نا على التٌ آية منو ٪نثٌ  كديننا ُب كلٌ  ،ابٛنهل
قرؤكه كحاكموه  ، من عند هللا و حقٌ فوه كانوا يعلموف أنٌ ذين حرٌ كالٌ 

 فوه كىم يعلموف.حرٌ  و صحي  ٍبٌ أنٌ  اوجدك ف ابلعقل كاٞننطق
 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ّٰٱ - (ٕٔ)اآلية       

 خي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم
   :ِّ  ميهي

 بٌ رة ُب زمن النٌ ُب اٞندينة اٞننوٌ للمسلمٌن كالكلمة اليد العليا  غدت
كإذا  ،آمنا :فذين آمنوا يقولو إذا لقوا الٌ  اليهود فكاف ،بلـبلة كالسٌ عليو الصٌ 

وكم وراة كي ال ٪ناجٌ ال ٔنربكىم ّنا جاء ُب التٌ  :قالواخبل بعضهم إىل بعض 
 ديننا. كأبدان لة دائمان كاٜنجٌ  ،كمعند ربٌ  بو

بن عبد هللا بلـ كما قاؿ بلة كالسٌ عليو الصٌ  بٌ وراة أكصاؼ النٌ كُب التٌ 
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د عليو  ألجد أكصاؼ ١نمٌ إينٌ ": (ُ))كاف من أحبار اليهود كأسلم( :سبلـ
ق لٌ وراة ما يتعالتٌ  منفوف . كىم ٪نرٌ " أعرفو كأينٌ وراة حٌّت بلـ ُب التٌ بلة كالسٌ الصٌ 
ككاف فريق من اليهود يوصي بعضهم بعضان أبف  ،: صفة رسوؿ هللاذكر ب

  : بٌ لنٌ ا أكصاؼ ّنا جاء ُب كتاهبم من ذكرمن اٞنسلمٌن بوا أحدان ال ٪ندٌ 
 عليهم بقولو: هللا  كي ال ٥ناججهم هبا. كيردٌ 

 :ِّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ - (ٕٕ)اآلية 
فإذا ْناكز  ،ما كاف بٌن ابنٌن :رٌ كالسٌ  ،كأخفى رٌ يعلم السٌ  هللا 
  هللا.ما ىو ُب نفسك كال يعلمو إاٌل  رٌ كأخفى من السٌ  ،ذاع كانتشراالبنٌن 
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ّٰٱ - (ٖٕ)اآلية      

  :ِّجيحي
عميم فيقوؿ كعدـ التٌ  (صيانة االحتماؿ) مبدأُب ىذه اآلية ىنا أيضان 

  .همأم ليس كلٌ  ،ِّٱجنّٰ تعاىل:تبارؾ ك 
و مل  أيخذ من ١نيطو ك٠نتمعو أم كما كلدتو أمٌ  ،ومنسوب ألمٌ  يٌ األمٌ 

 علم.  أمٌ 
                                                           

مقدمو اٞندينة فقاؿ: إين  :لك: أٌف عبد هللا بن سبلـ جاء إىل رسوؿ هللا عن أنس بن ما (ُ)
سائلك عن ببلث ال يعلمها إاٌل نٌب، ما أٌكؿ أشراط الٌساعة، كأٌكؿ ما أيكل أىل اٛنٌنة، 

، قاؿ عبد هللا بن سبلـ: ذاؾ «أخرب  هبٌن هربيل آنفان »كالولد ينزع إىل أبيو كإىل أٌمو، قاؿ: 
أٌما أٌكؿ أشراط الٌساعة ف ار حتشرهم من املشرؽ إىل »ن اٞنبلئكة، قاؿ: عدٌك اليهود م

املغرب  كأٌما أٌكؿ طعاـ أيكله أهل اجلٌ ة فزايدة كبد حوت  كأٌما الولد فإذا سبق ماء 
 .قاؿ: أشهد أف ال إلو إاٌل هللا كأٌنك رسوؿ هللا  «الٌرهل نزع كإف سبق ماء املرأة نزعته
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عليو  بٌ ية عند النٌ ا األمٌ أمٌ  ،ٌن صفة نقصية عند البشر العاديٌ كاألمٌ 
 ة الكماؿ. بلـ فهي قمٌ بلة كالسٌ الصٌ 

 ،قص كالكماؿالفرؽ ما بٌن النٌ ك بٌ ية النٌ ية البشر كأمٌ كالفرؽ بٌن أمٌ 
هللا تعاىل ىو  ألفٌ  ؛:ىو رسوؿ هللا  اـٌ كالتٌ  ،ميتعلٌ  ذم ملاقص ىو الٌ كالنٌ 
و سينزؿ عليو ألنٌ  ؛من البشرأحد مو أف يعلٌ و لنبيٌ  يشأ هللاكمل  ،موذم علٌ الٌ 

بعلم  هللا  اختصٌ كلذلك  ،ل بو البشرذم سيتحدٌ ىذا القرآف الكرًن الٌ 
مو يعلٌ  اهللف .]ُُّالٌنساء: من اآلية [  ِّخل حل جل مك  لكّٰ: قاؿ  ،نبٌيو

ليس من بيئتو كال من  : مولٍ كعً مٌن. اٞنعلٌ  البشر كلكلٌ  مان لكلٌ ليكوف معلٌ 
 مب زب ربّٰ :مو القرآفبشران علٌ  إفٌ  :قاؿكي ال يي   ،١نيطو
 كما قالوا ُب بدء دعوتو.   ،]الفرقاف[   ِّ نت مت زت رت  يب ىب نب

 ِّجه ين ىن من خن ّٰ: يوف من بين إسرائيلاألمٌ ىم كىلالء 
 ،قوال ٬نلك ٓنقٌ و اإلنساف أف ٪ندث لكنٌ  ذم ٪نبٌ يء الٌ األمنية ىي الشٌ ك 
 اعر:ما قاؿ الشٌ ك

 يبػػػفأخربه ّنا فعل اٞنش         باب يعود يومان   أال ليت الشٌ 
 أفؤلمنية ك٬نكن ل ،فهي أمنيةق لن تتحقٌ باب مستحيلة كعودة الشٌ 

 . كأاٌل تتحٌقق قتتحقٌ 
يوف ال كمنهم أمٌ  ،ةوراكمن اليهود علماء كأحبار يعلموف ما كرد ُب التٌ 

 ،اهنهم ال يعلمو وراة لكنٌ وف أف يعلموا التٌ يتمنٌ  ،ألمايناب يعلموف الكتاب إاٌل 
وف كيتمنٌ  ،من أحبارىمدينهم  كأيخذكف علـو ،فق  نٌ يسًنكف على الظٌ  إ٧ٌنا
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وراة. كىناؾ فريق من ذين كانوا يكتبوف التٌ كاألحبار ىم الٌ  ،أف يعرفوا الكتاب
قد كرد ذكره  : ان د١نمٌ  بٌ النٌ  وف أفٌ كىم يظنٌ  ،الكتاب معرفةوف ٌن يتمنٌ يٌ األمٌ 
تصل إىل درجة  ها الد لكنٌ فيو نسبة راجحة قريبة من اٞنلكٌ  نٌ كالظٌ  ،وراةُب التٌ 
 العلم.
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيّٰ - (ٕٗ)اآلية       
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  :ِّيبرت
 إاٌل الكتابة وف ىل تكك  ،ِّٰذّٰ: كلمةىنا   هللا  قاؿٞناذا 
يكتبوف أبيديهم  علماء بين إسرائيل كأحبارىم اٞنقصود أفٌ  !!ابأليدم؟

كىذا القوؿ  ،وراةفوف أحدان بذلك ٜنرصهم على ٓنريف التٌ كال يكلٌ  ،اتابلذٌ 
  . أف يكوف كصفان ٞنا ٩نرم ٕنامان كال ٬نكن إاٌل  ىو من عند هللا 

حلوؿ  الويل: :ِّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئّٰ
م ألهنٌ  ؛فلهم كيبلف كعذاابف ،ىي كلمة للٌدعاء ابٟنبلؾ كالعذابك  ،الٌشرٌ 

  .اس االفرتاءموا النٌ كعلٌ  ،افرتكا الكذب على هللا
ة خطًنة كعذاب مضاعف كعقوبة شديدة للذين كىناؾ مسلكليٌ 
فوف معاين ىذه العلـو كفق أىوائهم.  اس ك٪نرٌ ة إىل النٌ ينيٌ ٪نملوف العلـو الدٌ 

لوهنا ّنا اآلايت كيلكٌ  ف منك ك٩نتزؤ سبلـ إرىاابن كقتبلن اإل من ٩نعلوفكما يفعل 
ك٫نرجوف اآلايت عن سياقها ُب مثل  ،كأغراضهم الٌشخصٌية يوافق أىواءىم
  .]ّٔالٌتوبة: من اآلية [ ِّ خص حص مسّٰ :قولو تعاىل
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 ،من ال يشرتلم اشرتكا آبايت هللا ٖننان قليبلن كالثٌ ألهنٌ  ؛فهلالء كيل ٟنم
لو دفعت اٞنليارات من ك  ،ل هبمعبًن لينكٌ هللا استخدـ ىذا التٌ  من يباع لكنٌ الثٌ 

ا فويل ٟنم ٣نٌ  ،ٓنريف كبلـ هللا تعاىل فهي ٖنن قليلمقابل ماؿ األرض 
 و كسب سيكوف كابالن عليهم.ذم يعتقدكف أنٌ فالكسب الٌ  ،يكسبوف
 ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زتّٰ - (َٖ)اآلية       
 ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث
 :ِّممرن

 جن  يم ىم مم خمّٰفالكثًن ال ٪نصى:  ،معدكد قليل كلٌ 

 حئ جئّٰ كقاؿ تعاىل عن القليل اٞنعدكد: ،]ّْإبراىيم: من اآلية [ ِّحن
كىلالء من بين  ،فهذا ٖنن قليل ،]َِيوسف: من اآلية [ ِّهئ مئ  خئ

  ىي حساهبم يـو القيامة. مان قليلة من عذاب قليلإسرائيل يقصدكف أايٌ 
هللا تعاىل ال  ألفٌ  ؛ِّٱلك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثّٰ

 .ِّمم ام يل ىل مل  يك ىكّٰ .٫نلف العهد كاٞنيعاد
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمنّٰ - (ُٖ)اآلية       
   :ِّخئمئ حئ جئ  ىييي ني

 بل تعين عكس ما تقولوف.  ،كلمة بلى ال تعين نعم
 فمن يفرتم على هللا ،جانب من كلٌ  ابلٌشيء ىي ما ٪ني  :كاإلحاطة

ذم يقوؿ ُب كالٌ  ،و من عند هللاإنٌ  :كيقوؿ ،كيكتب الكبلـ بيده ،الكذب
  .كبًنةالقرآف.. ىلالء معصيتهم   منالقرآف ما ليس 
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لذلك قاؿ رسوؿ  ،غًنةصٌ ال اٞنعاصيار بسبب كال يكوف اٝنلود ُب النٌ 
أ فليتبوٌ  أك مبا ال يعلم من قاؿ يف القرآف برأيه»: عليو الٌصبلة كالٌسبلـ هللا

 ة. القمٌ ىذه معصية ُب  ألفٌ  ؛(ُ)«ارمقعد  من ال ٌ 
غائر ار ال يكوف بسبب الصٌ كاٝنلود ُب النٌ  ،: يعين أنتم ٢نطئوفِّٱزنمنّٰٱ

 ،فوف كبلـ هللام ٪نرٌ ألهنٌ  ؛من الكبائربل يكوف بسبب معصية  ،من الٌذنوب
 كإاٌل  ،اسمن أف تكوف ىناؾ عقوبة على اٛنرائم اليت يرتكبها النٌ  كال بدٌ 
ف كلمة كيستخدـ القرآ: ِّىي ني ميّٰ :ت أمور اٜنياةتتفلٌ 

ذين أكصلوا كىلالء ىم الٌ  ،ذم ٫نتار أصحابواإلنساف ىو الٌ  ألفٌ  ؛أصحاب
على كمل ٩نربىم هللا  ،ارذين اختاركا النٌ م ىم الٌ أم أهنٌ  ،أنفسهم إىل ىذا اٞنصًن

 .ىذا االختيار
 جتحت هب مب  خب حب جب هئّٰ - (ِٖ)اآلية       
   :ِّمث هت مت خت
صورة مشرقة  بعده عذاب ُب القرآف الكرًن جاءتما جاء ذكر الكلٌ 
ذين اختاركا أم ىم الٌ  ،ةكىلالء أصحاب اٛننٌ  ،ائعٌنة للملمنٌن الطٌ إ٩نابيٌ 

 بلسانوال ينالو اإلنساف ابإل٬ناف  هاة كنعيمكاٝنلود ُب اٛننٌ  ة.ألنفسهم اٛننٌ 
قو اإل٬ناف ما كقر ُب القلب كصدٌ  ألفٌ  ؛اّبمن العمل الصٌ  بل ال بدٌ  ،فق 
 . : كما أخرب رسوؿ هللا  ،العمل

                                                           

اٜنديث رقم  كتاب فضائل القرآف، ابب من قاؿ ُب القرآف بغًن علم،: ربلسنن الٌنسائٌي الك (ُ)
(َٖٖٓ.) 
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ساف. د كبلـو ابللٌ كليس ٠نرٌ  ،ٛنوارحابكعمل  ،كاإل٬ناف يقٌن ُب القلب
 اّب. ابإل٬ناف كالعمل الصٌ إاٌل  كنعيمهاة ناؿ اٝنلود ُب اٛننٌ كال يي 
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجّٰ - (ّٖ)اآلية       

 حط مض  خض حض جض مص خص حص  مس
 حق مف خف جفحف مغ جغ جعمع مظ
  : ِّمقجك
ذم خلق البشر ىو الٌ  كهللا  ،ةعظمة األكامر اإلٟنيٌ إىل انظر ىنا 

 فبل ْنعل نفسك مكاف ربٌ  ،البشر فظ كسبلمةذم يضع القوانٌن ٜنالٌ 
سٌيدان من لدف  يٌةللبشر األكامر كالقوانٌن  يشرٌعذم كهللا كحده ىو الٌ  ،البشر
 يرث هللا األرض كما عليها.  إىل أف آدـ 

ذم اج الٌ ك الزٌ عقد ك  ،شيء فيو تكليف كاٞنيثاؽ عقد مربوط فهو كلٌ 
 ،]ُِالٌنساء: من اآلية [  ٍِّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذّٰقاؿ عنو القرآف الكرًن: 

ٞنا  ،اه أبعظم لفظ على اإلطبلؽابٞنيثاؽ الغليظ فسمٌ  ٌنكاحال ي عقدكقد ٚنٌ 
 فانظركا عظمة اإلسبلـ كحقوؽ اٞنرأة فيو.  ،من تكاليف فيو

 كقد أخذ ميثاؽ بين إسرائيل بثمانية أشياء: 
ككٌل رسالة ٚناكيٌة من عند  ،ِّخس حس جس مخّٰ أٌكؿ ب ود امليثاؽ:

كذلك  ،سواه يعبدكا معو اٌل كأ ،كال يشركوا بو شيئان  أف يعبدكههللا أتمر الٌناس 
 فموسى  ،ذم أرسل إليهمكالٌنٌب الٌ  ،عن طريق الٌرسالة اليت أنزلت إليهم
 ان إٟن أاٌل ييشركوا مع هللاكيطلب اٞنيثاؽ منهم  ،كالٌتوراة داخبلف ُب ىذا اٞنيثاؽ



 
 

249 

... فقد كالٌشرؾ ال يعين ابلٌضركرة عبادة األصناـ كالٌشمس كالقمر ،آخر
 مغّٰٱ: هللا يقوؿ  ،ماالن أك شهوةن أك سلطةأك  لن يكوف اإللو اآلخر ىو 

ٱٱِّمف خف حف جف من فأٌناذ اٟنول إٟنان يعين أف ْنعل   ،]ّْالفرقاف: من اآلية [ٱ
 ه. ىي طاعة أكامر تعاىل كعبادة هللا  ،هللا تعاىل من دكفنفسك معبودان 

أكصى هللا ف: ِّٱحص  مسّٰفهو:  :من امليثاؽ أٌما الب د الثٌا 
  مسّٰ:  لكٌنو قاؿ ،تعاىل ابلوالدين كمل يقل: ال تعٌقوا الوالدين

 ما أيًمر بو بنوكىذا  ،اإلنساف بب اٞنباشر لوجود٨نا السٌ فالوالداف  ،ِّحص
 مم ام يلّٰ: قولو  ُبأٌما األمر اٞنوٌجو للمسلمٌن فقد كاف  ،إسرائيل
الوالدين  فرضا هللا ُب رضا ،]ِّاإلسراء: من اآلية [ ِّىن نن من زن رن

 . : ٞنصدكؽكما قاؿ الٌصادؽ ا  ،كسخ  هللا ُب سخ  الوالدين
كقد تكٌرر األمر ابإلحساف إىل  ،أف يلتـز هبا ٞنرءكىذه أكامر على ا

اف سٌيدان علٌي  كك  ،الٌسابقة كُب القرآف الكرًنالوالدين ُب الكتب الٌسماكيٌة 
يقوؿ: "لو كانت ىناؾ كلمة أصغر من أٌؼ لذكرىا هللا ُب  كرـٌ هللا كجهو

الٌنهي عن اإلساءة للوالدين". فليعمل الباٌر ما شاء أف يعمل فلن يدخل 
ألٌف رضا الوالدين  ؛كليعمل العاٌؽ ما شاء أف يعمل فلن يدخل اٛنٌنة ،الٌنار
خًن لربٌو كال للٌناس  وفيو فلن يكوف و لوالديفيكمن ال خًن  ،هللا  ييرضي

م أك كاعظ فانظر لعبلقتو كإذا ٚنعت كبلمان أك كعظان من متكلٌ  ،كال للوطن
لوالديو فاضرب بكبلمو ان فإف كاف عاقٌ  ..سرتو ُب بيتوبوالديو كعبلقتو مع أ

 .عرض اٜنائ 
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ككٌل ما جاء ُب القرآف الكرًن من  ،الواجب مرتبة أعلى منكاإلحساف 
 ،فالواجب أف ترعى كالديك ،كلمة اإلحساف  ابلوالدين جاءت معو صيةالٌتو 
 مى غً رى »: :. كقد قاؿ رسوؿ هللا ا اإلحساف فهو ما زاد على الواجبأمٌ 

من أدرؾ أبويه ع د »قيل من؟ قاؿ:  ،«أنف مى غً أنف ٌٍب رى  مى غً أنف ٌٍب رى 
كما قاؿ فالفرض أف ترب٨نا   ،(ُ)«الكرب أحدمها أك كليهما فلم يدخل اجلٌ ة

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ّٰٱتعاىل: 
كما كرد   ،كاإلحساف فوؽ الفريضة ،]ِّاإلسراء: من اآلية [ ِّ جت هب مب خب حب

 نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زبُّٰب قولو تعاىل: 
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث
صبلة الٌتهٌجد كاالستغفار ُب األسحار ف ،]الٌذارايت[  ِّمن زن رن
ألنٌو حٌن  ؛( ىذه كٌلها ليست فرائضكىي غًن الزكاة اٞنفركضة)دقة كالصٌ 

 ِّيلام ىل مل  يك ىكّٰيقوؿ:  اٞنفركضة الواجبة يتحٌدث عن الزكاة

فانظر إىل دٌقة اآلية اليت تذكر الٌزايدة على الفرائض كال يقصد هبا  ،]اٞنعارج[
 .الفرائض.. فاإلحساف إىل الوالدين يعين فوؽ ما فرض هللا 

كأىٌم ما ُب  ،الٌتوراة ُب ىو ما نزؿ على سٌيدان موسى  يثاؽكاٞن
 كلكىي مشرتكة بٌن   ،ىذا اٞنيثاؽ ىي األمور الٌثمانية اليت كردت ىنا

كتتعٌدد  ،ألهٌنا من لدف إلو كاحد ؛فالعقيدة كاحدة ،الٌرساالت الٌسماكيٌة

                                                           

 كتاب الرٌب كالٌصلة كاآلداب، ابب رغم أنف من أدرؾ أبويو أك أحد٨نا،: صحي  مسلم (ُ)
 (.ُِٓٓاٜنديث رقم )
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فكٌل زمن أيٌب رسوؿ كأتٌب  ،الٌشرائع كاألحكاـ على حسب تبٌدؿ األزماف
 فالعقيدة كاحدة كالٌشرائع ٢نتلفة ُنسب الٌزمن كالظٌرؼ.  ،عو رسالةم

كالعبادة  ،ماكيٌة عبادة هللا كحده دكف سواهعقيدة كٌل الٌرساالت السٌ ك 
تعين طاعة اآلمر ُب ما أمر كاالنتهاء عٌما هنى عنو. كليست العبادة ىي 

 لكنٌ  ،بلـفهذه أركاف اإلس ،بلة كالٌصـو كالزكاة كاٜنٌج فحسبفرائض الصٌ 
 اٞنعصيةمع مقبولة كال صبلة  ،هبا ىي كٌل طاعة أمر هللا أكسع ك العبادة 
الكذب كالغيبة... كمن مل ينتو عن اٞنناىي فبل عبادة لو. بل من مل كالٌسرقة ك 
 ..عن الفحشاء كاٞننكر فبل صبلة لو تنهو صبلتو

ؿ حو تمع سليم ال بٌد ٟنا من أف تدكر جملكأٌم حركة إصبلح أك بناء 
كىي:  ،كٌل الٌناسخًنه  يعٌم ٠نتمع حضارٌم كمتقٌدـ ىذه الٌدكائر األربع لبناء 

 اإلحساف للوالدين كذم القرىب كاليتامى كاٞنساكٌن. 
فمن ال خًن فيو  ،والدينكقد قرف هللا عبادتو مع اإلحساف إىل ال

ُب  كىذا أمره مبتوت فيو ،منو ألحد ال لوطنو كال للٌناسييرْنى ال خًن لوالديو 
 عبادتو ابإلحساف إىل الوالدين.  كٟنذا قرف هللا  ،الٌسماكيٌة ٌشرائعكٌل ال

ُب حديث جاء  ،على األبكقد قٌدـ اإلسبلـ األـٌ بثبلث درجات 
قاؿ:  ،: من أحٌق الٌناس ُنسن صحابيتحٌن سألو رجل :رسوؿ هللا 

قاؿ:  ،«كٌٍب أمٌ »قاؿ: ٌٍب من؟ قاؿ:  ،«ٌٍب أٌمك»قاؿ: ٌٍب من؟ قاؿ:  ،«أٌمك»
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كىي أعلى  ،كىذه ىي حقوؽ اٞنرأة ُب اإلسبلـ ،(ُ)«ٌٍب أبوؾ»ٌٍب من؟ قاؿ: 
فهي األـٌ كالٌزكجة  ،مت على الٌرجلدًٌ كقد قي  ،مرتبة يصل إليها اإلنساف

: كىي نصف اجملتمع كتريٌب اجملتمع كٌلو.. قاؿ  ،كاألخت كالبنت
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئّٰ
 يف ىف يث ىث نث مثّٰ: كيقوؿ  ،]لقماف[  ِّرثزث يت  ىت نت
  ،]ُٓلقماف: من اآلية [  ِّمم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق

كرضا هللا  ،إاٌل من خبلؿ رضا الوالدين كال ٬نكن أف تصل إىل رضا هللا 
كقد جاء األمر برٌب الوالدين  ،ُب رضا الوالدين كسخ  هللا ُب سخ  الوالدين
ع كالوطن فهذا يتطٌلب منك ُب كٌل األدايف كالٌشرائع. كإذا كنت تبين اجملتم
اإلحساف ىو أف تقـو أبكثر من ك ُب أٌكؿ خطوة حسن العبلقة مع الوالدين. 

هو فأٌما اإلحساف إليهما  ،كقد فرض هللا علينا بٌر الوالدين ،اٞنفركض عليك
 كىو أف تتحٌرل رضا٨نا كتتجٌنب سخطهما ُب كٌل أمر.  ،فوؽ اٞنفركض علينا

: أم ِّمص خصّٰف لذم القرىب: اإلحسا اثلث ب ود امليثاؽ:
لفقراء كاحملتاجٌن كإذا تكفل كٌل إنساف اب ،إحساانن لذم القرىبأحسنوا 

كٓندث  ،كافل االجتماعيٌ تتكامل الٌدكائر كيتحٌقق التٌ  ،كاٞنرضى من أقرابئو
كينتفي  ،كال يكوف ىناؾ تفاكت طبقٌي كبًن ،العدالة كاٞنساكاة ُب اجملتمع

 الفقر من اجملتمع. 

                                                           

اٜنديث رقم  كتاب األدب، ابب من أحٌق النٌاس ُنسن الٌصحبة،: صحي  البخارمٌ  (ُ)
(ِٓٔٔ.) 
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 تقوؿ:معٌلقة ابلعرش الٌرحم »ك ،لٌرحم جزء من عبادة هللا فصلة ا
 كما جاء ُب اٜنديث  ،(ُ)«قطعه   من قطعنك   كصله  من كصلن 

 .الٌشريف
أم فقد اٞنعٌن  ،: اليتيم من فقد أابهِّجضّٰ رابع ب ود امليثاؽ:

اف كاإلحس ،كأكىل النٌاس ابإلحساف بعد الوالدين ىو اليتيم ،كالكفيل كالٌناصر
كحٌن ٪نسن اجملتمع إىل  ،بل ابٞنعاملة أيضان  ،إىل اليتيم ال يكوف ابٞناؿ فق 
كقد قاؿ رسوؿ  ،كيتحٌقق الٌتكافل االجتماعيٌ  ،اليتيم فإنٌو ال يشعر ابلفقد

كأشار  ،«أان ككافل اليتيم يف اجلٌ ة هك ا»: ذم نشأ يتيمان كىو الٌ  :هللا 
 مب خب حبّٰ: كيقوؿ . (ِ)كفرٌج بينهما شيئان  ،ابلٌسبابة كالوسطى

 يي ىي مي خي حيّٰتعاىل: تبارؾ ك كقاؿ  ،]الٌضحى[ ِّهبجت
. فقرف أم يزجر اليتيم كال ٪نسن إليو  ،]اٞناعوف[ ٌٍِّّّ ٰى  ٰر ٰذ

أخبلؽ قيم ك الٌدين  ألفٌ  ؛لٌدين كبٌن اإلساءة لليتيمابكذيب تٌ البٌن الكفر ك 
ُب كٌل كىذا اٞنيثاؽ كرد  ،كليس حقدان كال قتبلن كال طائفٌية ،كعطاءكحٌب 

 الٌشرائع كاألدايف. 
: اٞنسكٌن ىو من ٬نلك شيئان ِّحضّٰ خامس ب ود امليثاؽ:

 ىل مل يك  ىكّٰ: (الكهف)يسًنان ال يكفيو. كقد كرد ُب سورة 

                                                           

اٜنديث رقم  كتاب الرٌب كالٌصلة كاآلداب، ابب صلة الٌرحم كٓنرًن قطيعتها،: صحي  مسلم (ُ)
(ِٓٓٓ.) 

 (.ْٖٗٗاٜنديث رقم ) كتاب الٌطبلؽ، ابب الٌلعاف،: صحي  البخارمٌ  (ِ)
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فهلالء فقراء ك٬نلكوف سفينة لكن   ،]ٕٗالكهف: من اآلية [ ِّمم ام يل
 كاردىم ال يكفيهم.. فعلينا أف ٥نسن إىل من ٬نلك كال يكفيو ما ٬نلك. 

ك٬ننع  ،اجملتمع كالكراىية مناٜنقد  يرفعاإلحساف إىل كٌل ىلالء ك 
فمن يفعل ذلك فهو يبين حركة إصبلح حقيقٌية ُب  ،الٌتفاكت الطٌبقيٌ 

 اجملتمع.  
ألٌف   ؛: كمل يقل إحساانن ِّحط مض  خضّٰ سادس ب ود امليثاؽ:

أم ليكن كبلمك كٌلو  ،كفيها لفتة قرآنٌية ،كلمة )حسن( مصدر اٜنسن كٌلو
كال تكن بذيئان كال فاحشان كال تلذم النٌاس  ،ان أم مصدران للحسن كٌلوحسن

 مل يك ىك مك لك اكّٰ: كيقوؿ  ،بلسانك كال تنطق إاٌل ابٝنًن
 يقّٰ: كيقوؿ  ،]ّْفٌصلت: من اآلية [ ِّزنمن رن  مم يلام ىل

كجاء ُب اٜنديث  ،]اٞنلمنوف[  ِّاممم يل ىل مل ىكيك مك لك اك
 .(ُ)«ال الفاحش كال الب مءليس املؤمن ابلطٌعاف كال الٌلعاف ك »الٌشريف: 

كمنهم  ،كيلذم غًنه بلسانو ال ييبايل أف يكوف بذمء الكبلـكمن الٌناس من 
ذم يستخدـ  كاإلعبلـ اٞنغرض الٌ   ،من يدعو إىل الٌسوء كالبغض كالطٌائفٌية

فهو ال يقوؿ للٌناس  ،كيبٌث الفرقة كاألحقاد كالطٌائفٌية ،كٌل قبي  كخبيث
 بحان. بل يقوؿ للٌناس ق ،حسنان 

 كما كافق قوؿ هللا تعاىل.  ،كاٜنسن ىو ما حٌسنو الٌشرع
  .ِّ جع مظّٰ سابع ب ود امليثاؽ:

                                                           

 (.ُٕٕٗاٜنديث رقم ) كتاب الرٌب كالٌصلة، ابب الٌلعنة،: سنن الرٌتمذمٌ  (ُ)
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  .ِّجغ معّٰ اثمن ب ود امليثاؽ:
ألٌف من مل  ؛لٌصبلة كالزكاة كالعباداتاألمر ابكقد جاءت األفعاؿ قبل 

فأٌم  ، بعدان تنهو صبلتو عن الفحشاء كاٞننكر فلن تزيده صبلتو من هللا إاٌل 
كأٌم زكاة تقٌدمها بٌن يدم هللا تعاىل إذا مل تكن ابرٌان بوالديك ك١نسنان  صبلة

لذكم القرىب كاليتامى كاٞنساكٌن؟! كمن ال ٪نٌقق ىذا فستكوف صبلتو ٠نٌرد 
 رئ ّٰ ِّّٰكما يقوؿ تبارؾ كتعاىل:   ،حركات جوفاء ال قيمة ٟنا كال كزف

تلٌدم  فجاءت أٌكالن األفعاؿ اليت ،]الفرقاف[ ِّزب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
بل ىو أف تقيم الٌصبلة  ،كإقامة الٌصبلة ليست ٠نٌرد أداء ،إىل إقامة الٌصبلة

 خسّٰ: يقوؿ  ،أبىدافها كغاايهتا ،بكٌل شركطها كأركاهنا كخشوعها
  ِّمع جع مظ مضحط  خض حض جض مص خص مسحص

كليس كمن  ،كذكر هللا أكرب من الفحشاء كاٞننكر ،]ْٓالعنكبوت: من اآلية [
 زان ٛنر٬نتو. استخدـ: "هللا أكرب" رم

لكٌنها ُب   ،كقد ٔنتلف حركات الٌصبلة ،ككٌل الشرائع فيها صبلة كزكاة
أيضان لكٌنها  ،ر الزكاةيداتلف مقٔنكقد  ،صلة بٌن العبد كالٌربٌ  ٌشرائعكٌل ال

 كىي ىنا غًن اإلحساف ،. كالزكاة ىي صنو الٌصبلةٌشرائعموجودة ُب كٌل ال
ألٌف  ؛مٌنة كال إحساانن  تكليس ،اءفهي فرض كحٌق للفقر  ،)صدقة الٌتطوٌع(

تربىن هبا على حسن صلتك  ،كالٌصدقة برىاف ،اإلحساف فوؽ اٞنفركض
إذا قٌدمت الٌصدقة إليهم ك  ،لزكاة لؤلقرابء فهي صلة كزكاةفإف أديت ا ،ابهلل

 فأنت تصل الٌرحم كتتصٌدؽ.  ،فهي صلة كصدقة
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يء : توٌلوا عن الشٌ ِّمق حق مف خف حف جف  مغّٰ
تعاىل ال تبارؾ ك )حسب صيانة االحتماؿ( كهللا  قليبلن منهم إاٌل  ،أم أعرضوا

 فاٞنوىل  ،ِّمق حق مف خف حفّٰيعٌمم بل يقوؿ: 
 معرضةم قلوهبفهم  يتوٌلوف عن اٞنيثاؽ ك  ،كيكشف دخائلها ،يرصد بواطنهم

 عنو. 
 هم.أبلسنتيعرضوف بقلوهبم عٌما أقٌركا بو  ،كىذه صفة اليهود دائمان 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ - (ْٖ)اآلية       
   :ِّىنين من خن حن جن يم ىم

كمن قتل نفسان  ،كمن سفك دـ نفسو  كاف  فمن سفك دـ إنساف
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىمّٰ :اس ٗنيعان و قتل النٌ فكأنٌ 

  ِّٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

 .]ِّاٞنائدة: من اآلية [
 ،: أم غًنكم كُب ىذا إببات لؤلخٌوة اإلنسانٌيةِّىم  مم خمّٰ

يقوؿ:  ككاف سٌيدان علٌي  ،ذه أخٌوة ُب اإلنسانٌيةكإ٧ٌنا اٞنلمنوف إخوة. كى
 "الٌناس صنفاف: إٌما أخ لك ُب الٌدين أك نظًن لك ُب اٝنلق..".  

 ،رج بعضكم بعضان : أم ال ٫ني ِّجن يم ىم  مم خمّٰ
كقد أقٌركا ىذا اٞنيثاؽ حٌن  ،ستخدـ كلمة أنفسكم إببااتن لؤلخٌوة اإلنسانٌيةاك 

 بين إسرائيل كعددىم ابنا عشر منمعو الٌنقباء  أخذ سٌيدان موسى 
 ليشهدكا اٞنيثاؽ.
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 مي  خي حي جي يه ىه مه جه ّٰٱ - (ٖٓ)اآلية       
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ىب مبنب  زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ
 ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
   :ِّملىل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف
 حرؼ عطف يفيد الرٌتاخي ُب الٌزمن.   :ِّجه ّٰ

 ٌم. أٌما الفاء فتفيد الٌتعقيب الفور 
ذين  تعين أٌف الكبلـ انتقل اآلف إىل اليهود الٌ  ِّجهّٰكاستخداـ كلمة 

ككانوا فريقٌن: فريق مع  ،ؿ القرآف الكرًنكانوا ُب اٞندينة اٞننٌورة كقت تنزٌ 
األكس كفريق مع اٝنزرج. فإذا نشب قتاؿ بٌن األكس كاٝنزرج قاتل فريق من 

تلوف فريقان من قومهم فيق ،األكس كقاتل فريق منهم مع اٝنزرجاليهود مع 
 ك٫نرجوهنم من دايرىم. 

 : أم تنصركف  فريقان على آخر. ِّٱٰر ٰذّٰ
كالعدكاف ىو  ،: اإلٍب ىو االعتداء بدكف حقٌ ٌِّّ ٰىّٰ

 ْناكز اٜنٌد. 
كٗنع  ،ؤلسرللكاٞنقصود هبذه اآلايت أنٌو بعد اٜنرب يكوف افتداء 

 مس خس  حس جس مخ جخ محّٰ: كما ُب قوؿ هللا   ،أسًن عادة: أسرل
 ُِّّّٰىنا بكلمة  يءكقد ج ،]ٕٔاألنفاؿ: من اآلية [  ِّجض مص خص حص

كىي ىنا إشارة إىل   ،كٗنع الٌتكسًن ُب الٌلغة العربٌية ٪نتمل أكثر من معىن



 
 

258 

ُب الٌلغة العربٌية إاٌل عندما يكوف القائل عاٞنان  اكوف ىذيكال  ،األسر كثرة
ككاف  ،هيتحٌدث عن اإلنساف ّنظهره ك٢نرب  ككبلـ هللا  ،بدخائل الٌنفوس

اليهود يفتدكف األسرل من قومهم مع أٌف هللا تعاىل حرـٌ عليهم أصبلن 
كحٌن  ،كيسرب أغوارىاإخراجهم. كالقرآف الكرًن يتحٌدث عن دخائل الٌنفوس 

 جه ين ىن من خن حن جنّٰ: يتحٌدث عن اٞنبلئكة مثبلن يقوؿ 

 يعلمو كىذا القوؿ قد يكوف ُب نفوسهم كسٌرىم كال ،]َّالبقرة: من اآلية [  ِّ مه
. كىلالء اليهود يفادكف األسارل كىو ١نرـٌ عليهم تبارؾ كتعاىل إاٌل هللا

 إخراجهم أصبلن.
فهم  ،الكفر ىو الٌسرت :ِّٱمبنب  زب رب يئ ىئّٰ

أيخذكف جزءان من الكتاب  ،يظهركف بعض الكتاب كيسرتكف بعضو اآلخر
  ،ما يرل فيو مصلحتوالكرًن بعض النٌاس أيخذ من القرآف  كيرتكوف جزءان.

فإذا ما  ،أمر هللا بذلك ُب القرآف الكرًن :كيقوؿ ،كمن يسارع ألخذ اٞنًناث
فهو أيخذ من القرآف  ،ب كأعرضهترٌ  ،عليومرتتٌبة كرد ُب القرآف ذكر ٜنقوؽ 

 ما يناسبو كيرتؾ منو ما ال يناسبو بنظره.  
 يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبّٰ
كمن  ،يكوف فاٛنزاء ُب الٌدنيا قد يكوف كقد ال :ِّيق ىق يف ىف

 ُب اآلخرة.  األكَب اٛنزاء  ألفٌ  ؛قد أنٌو أفلت َنر٬نتو فقد كىًىمى اعت
فهو تعاىل  ،اٛنزاء هللا كقد يلٌخر  :ِّمل يك ىك مك لكّٰ

 كال بٌد من أف يكوف اٛنزاء ُب اآلخرة. ،٬نهل كال يهمل
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 ين ىن مننن زن رن  مم ام يل ّٰ - (ٖٔ)اآلية       
   :ِّىي ني  مي زي ري ٰى

فالٌشارم يدفع اٞناؿ كأيخذ  ،مان تدخل على اٞنرتكؾ)ابآلخرة( الباء دائ
لًنة  لف لًنة تكوف قد دفعت ألفالبضاعة. فمثبلن إذا اشرتيت كتاابن أب

ل يفصًٌ  ككذلك من ،آلخرةكىلالء أخذكا الٌدنيا كتركوا ا ،كأخذت الكتاب
 . ِّ ني  مي زي ري ٰى ين ىنّٰ .ين كفق ىواهالدٌ 

 حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ييّٰ - (ٕٖ)اآلية       
 مح جح مج مثحج هت  مت خت حت جت هب مب
  : ِّمصجض خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
حركات شعب بين  القرآف الكرًن كلٌ  رصدىذه اآلايت كما سبقها ُب 

رة من بين قينقاع  كصل األمر إىل يهود اٞندينة اٞننوٌ إسرائيل كأتباعهم حٌّت 
ذين كانوا يثًنكف الفنت كاألحقاد بٌن األكس ضًن كقريظة كيهود خيرب الٌ كالنٌ 
 .كيفعلوف اٞننكرات : بٌ النٌ  عادكفكي ،رجكاٝنز 

كحٌن أتٌب   ،ِّٱخئ حئ جئ ييّٰىنا:  كيقوؿ ٟنم هللا 
ذم نزؿ على فهو الكتاب الٌ  ،اٞنختصٌ  بٌ مع ذكر النٌ  ِّخئّٰكلمة 
 وراة. كىو ىنا التٌ  ،بٌ ىذا النٌ 

أم ما أيٌب بعده  ،ينا: من القفاقف   :ِّٱحبخب جب  هئ مئّٰ
كيعتقد بنو  ،إىل بين إسرائيل سى اىل األنبياء بعد مو و كقد ت ،مباشرة

 فهم يقولوف: ،تعاىلتبارؾ ك منحة من هللا ىي يهم فكثرة األنبياء   إسرائيل أفٌ 
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 ُبكثرة األنبياء   كاٜنقيقة أفٌ  ،]ُٖاٞنائدة: من اآلية [   ِّخم حم جم يلّٰ
ٕنامان مثل حاجة من كثرت أمراضو  ،كثرة أمراضو  دليل علىشعب كاحد 

بيعث  كما بٌن موسى كعيسى  ،األطٌباء إىل ٠نموعة من استفحلتك 
كداكد فقد جاءىم يوشع كاليسع  ،سل كاألنبياءبين إسرائيل كثًن من الرٌ  ُب

... كىناؾ رسل  دان عيسىك٪نٍن كصوالن إىل سيٌ  كزكرايٌ كيونس كسليماف 
  ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ :كما قاؿ   ،مل يقصصهم هللا تعاىل علينا

 . ]الٌنساء[  ِّ نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
ت ااٌل كىي اٞنعجزات الدٌ  ،ناتالبيٌ  دان عيسى سيٌ  كأعطى هللا 

كقد  ،ده بركح القدس كىو جربيل كأيٌ  ،على صدؽ ببلغو عن هللا 
 اسنبياء من جحود النٌ األض لو ض ٞنا مل يتعرٌ كلد اٞنسي  من دكف أب كتعرٌ 

 هر. أم الطٌ  كالقدس: .سدان دائمان بركح القدفكاف ملي   ،ككفرىم
  :كحلرٌ كا
 مل خل ّٰٱ :ا تطلق على القيم اليت نزلت ُب القرآف الكرًنإمٌ  -
ىو ركح اٜنياة كغذاء  القرآف ألفٌ  ؛]ِٓالٌشورل: من اآلية [  ِّحم جم يل ىل
  كح.الرٌ 

اإلنساف عبارة عن قبضة من طٌن ك  ،كح اليت ٓنيي اٛنسدأك الرٌ  -
  .األرض كنفخة من ركح هللا

هر. فكاف أم ركح الطٌ  :بركح القدس جربيل  ى هللا كٚنٌ 
 نات كبركح القدس. دان ابآلايت البيٌ دان اٞنسي  ملي  سيٌ 
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 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نتّٰ :اٞنعجزات كبرغم كلٌ 
 رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف  ىف
كاف   ،كبرغم أتييد ركح القدس ،]ْٗالٌنساء: من اآلية [   ِّين  ىن نن من زن

صهم لى بين إسرائيل ليخلٌ ع كقد نزؿ اٞنسي   .بنو إسرائيل ال يلمنوف بو
ذم سوؿ الٌ كا األمر على الرٌ كردٌ  ،بوا كاستكربكاهم كذٌ لكنٌ  ،من اٞنوبقات

 دان ٪نٍن كقتلوا األنبياء مثل سيٌ  ،األنبياء كىكذا فعلوا مع كلٌ  ،جاءىم
كىذه طبيعة شعب بين  ،عوب الحقان كقتلة الشٌ  ،فهم قتلة األنبياء سابقان 

 إسرائيل.
 جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حضّٰ - (ٖٖ)اآلية       

  : ِّحفخف
من العلم ما فيها  ،فةمكتفية كمغلٌ  ،أم مغلقة :ِّ مضحط خض  حضّٰ
أك قلوهبم مغٌلفة  ،كالٌشرائع سائلكال ٓنتاج لشيء جديد من الرٌ  ،يكفيها

أم أٌف هللا طبع على قلوهبم كختم عليها حٌّت ال ينفذ إليها  ،كمطبوع عليها
 الكفر.كال ٫نرج منها ظبلـ  ،نور اٟنداية
صيانة )حسب  :ِّحف جف مغ جغ مع جع مظّٰ
 ،كمل ينف اإل٬ناف عنهم بشكل مطلق ،فهم قليبلن ما يلمنوف (االحتماؿ

 فمنهم من آمن.
فهم  ،عاءىمتنفي قوٟنم كادٌ  ِّمظّٰككلمة  :ِّجغ مع جع مظّٰ

  اٟنداية إىل قلوهبم.ال تنفذ إشعاعات الٌنور ك  ،هللا مطركدكف من ر٘نة
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كهللا  ،م ال ذنب ٟنمة فيقوؿ: إهنٌ نيٌ عي العقبلبعض من يدٌ  كىنا ٪نتجٌ 
 ذنب من أضلو هللا؟؟ : مايقوؿ كأ ،من يشاء تعاىل يهدم من يشاء كيضلٌ 

ذم خصيص الٌ كحٌن يكوف ىناؾ إطبلؽ ُب القرآف كفيو ٔنصيص أنٌب إىل التٌ 
فسًن من ال يفهم ل للتٌ لذلك ٩نب أف ال يتصدٌ  ،عميمر اإلطبلؽ كالتٌ يفسٌ 

  .فسًندقائق علم التٌ 
كىناؾ  ،م ال يعرفوف ىذا العلمألهنٌ  ؛فسًنوف التٌ ابيٌ ؼ الوىٌ كقد حرٌ 
كالفاسق ىو  ،]َُٖاٞنائدة: من اآلية [  ِّٰه مه جه هن من خنّٰ آايت تقوؿ:

  . من خرج عن أكامر هللا
اٞنوف ىم الظٌ  ،]ِٖٓالبقرة: من اآلية [ ِّممرن ام يل ىل ملّٰ

  .اس كيظلموف أنفسهمذين يظلموف النٌ الٌ 
ذين الكافركف ىم الٌ  ،]ِْٔالبقرة: من اآلية [  ِّمه جه هن من خن حن ّٰ

 بل ،ههللا مل يهد إفٌ  :فبل تقلأمر هللا كما جاء من آايت هللا. يسرتكف ما 
كفرىم سبب  ىنا لعنهم ب هللا. كهللا  هفلم يهد ،فاسق كظامل ككافر وإنٌ  :قل

 . كسرتىم ألكامر هللا كما جاء من عند هللا
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (ٖٗ)اآلية       

 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
   :ِّٰر ٰذ يي ىي مي حيخي

قان ٞنا  مصدٌ كال أيٌب كتاب إاٌل  ،اٞنقصود ابلكتاب ىنا ىو القرآف الكرًن
 زب رب يئّٰ و من لدف إلو كاحد:ألنٌ  ؛و من عند هللاألنٌ  ؛من الكتبقبلو 
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 نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب

 .  ين من عند هللاالدٌ ف  ،]ُّالٌشورل: من اآلية [ ِّاك يق ىق  يف ىف يث
تنشأ كحٌن كانت  ،ينتظركف ٠نيء نبٌ اٞننٌورة ككاف اليهود ُب اٞندينة 

بينهم كبٌن األكس كاٝنزرج ُب اٞندينة كانوا يقولوف ٟنم: عندما أيٌب  الٌنزاعات
 يه ىه  مه جهّٰ :اٞنوعود سنكوف معو كنقتلكم قتل عاد كإـر بٌ النٌ 
كما قاؿ تعاىل   ،اإل٤نيلكما ُب   ةورافهو موجود عندىم ُب التٌ  ،ِّحيخي جي

الٌصٌف: من اآلية [ ِّمي خي حي جي يه ىه مهّٰ :على لساف عيسى 

كرفضوا أف  ،فيوما ما جاء ُب القرآف كأنكركا هم كفركا بو: أم سرتكا لكنٌ  ،]ٔ
كما لعن إبليس كطرده من   ،أم طردىم من ر٘نتو : فلعنهم هللا ،يلمنوا بو
 ر٘نتو.
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىّٰ - (َٗ)اآلية       
 يترث ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

  : ِّنثىث مث زث
جارة التٌ لغة  وف ال يفهموف إاٌل م ماديٌ ألهنٌ  ؛(راءالشٌ )استخداـ كلمة 

كقد اشرتكا  ،كىذه حياهتم ،كالرينار كالدٌ رىم كالدٌ  ابلدٌ ال يفهموف إاٌل  ،كاٞناؿ
 رآف. كىي ْنارة خاسرة: أف يكفركا ّنا أنزؿ هللا ُب الق ،الكفر

كليس ّنعىن القتل كاإلرىاب كما يريده  ،رتكالكفر ىو اٛنحود كالسٌ 
 كفًن. وف من التٌ اإلرىابيٌ 

  .ىو العدكاف كْناكز اٜندٌ : البغي
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فقد نزؿ القرآف  ،ِّ  رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئّٰ
كانوا يوٌدكف أف يكوف م  ألهنٌ  ؛فرفضوه عريبٌ  على العرب كعلى نبٌ الكرًن 

و سيكوف ككانوا يستفتحوف على أىل اٞندينة أبنٌ  ، إسرائيلبين الٌنٌب من ذريٌة
 ،ة فضلبوٌ كالنٌ  ،كهللا أعلم حيث ٩نعل رسالتومن العرب.  كافف اليهود من

ؼ شرٌ ف ،العرب منهللا  بعثو ،ىو أكرب فضل :د نا ١نمٌ ات بنبيٌ بوٌ كختاـ النٌ 
  ،عريبٌ ة ة ُب اٛننٌ أىل اٛننٌ  سافكل كالقرآف عريبٌ  نا عريبٌ فنبيٌ  ،ةة العربيٌ بو األمٌ 

 بلـ. بلة كالسٌ د عليو الصٌ نا ١نمٌ كما كرد عن نبيٌ 
ذم الٌ  ٜنقٌ م كفركا ابألهنٌ  ؛ؿالغضب األكٌ  ،ِّٱيترث ىت نت متّٰ
بو مع الكافرين كىذا الغضب يشرتكوف  ،بلـبلة كالسٌ عليو الصٌ  بٌ النٌ  جاء بو

كفركا   مألهنٌ  ؛بو بنو إسرائيل اين اختصٌ كالغضب الثٌ  ،مذين ال كتاب ٟنالٌ 
بلـ بلة كالسٌ عليو الصٌ  وصفات تذكر  ،وراةموجود عندىم ُب التٌ  ككصفو بٌ لنٌ اب

وراة. فسرتكا ما جاءىم ُب التٌ  ،و اٜنقٌ كىم يعرفوف صدقو كأنٌ  ،فكفركا بوفيها 
 .  أم سرتكا ما جاءىم من عند هللا ،رتكالكفر ىو السٌ 

 كذلك أشدٌ  ،ىو اإلىانة يـو القيامة :ِّنث مث زثّٰ
هاف يـو القيامة بسبب  يي  كيتجرٌب ذم كاف يتكرٌب اإلنساف الٌ  ألفٌ  ؛اإليبلـأنواع 

 نيا.ما كاف منو ُب الدٌ 
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثّٰ - (ُٗ)اآلية       

 مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل
 :ِّخئمئ  حئ جئ يي ىي ني



 
 

265 

كيكفركف ّنا  ،وراةبل نلمن ابلتٌ  :آمنوا ابلقرآف الكرًن قالوا :إذا قيل ٟنم
أم  ،ٞنا معهم ان قمصدًٌ  كىو اٜنقٌ  ،كىو القرآف الكرًن ابعدىنزؿ أم ّنا  ،ءهكرا

هم فيحاجٌ  ،كىذه كحدة العقيدة ،ةماكيٌ الكتب السٌ  وراة كُب كلٌ ٞنا جاء ُب التٌ 
 ،ِّخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىّٰ :القرآف الكرًن
 آابؤىم من ورىم ّنا فعلكيذكٌ  ،ُب زمن تنزيل القرآف اٞنوجودين٫ناطب اليهود 

ال فهم  ،وراة كال ابإل٤نيل كال ابلقرآفكىم كاذبوف مل يلمنوا ابلتٌ  ،ؤلنبياءلقتل 
  ابٞناؿ كّنصاٜنهم.يلمنوف إاٌل 
 حت جت هب  مب خب حب جبّٰ - (ِٗ)اآلية       
  : ِّمثحج هت مت خت

ذين كىم الٌ  ،ذين كانوا ُب زمن موسى ىنا يعود إىل اليهود الٌ 
 ينات. جاءهتم البٌ 
 ،دان موسىد هللا هبا سيٌ جزات اليت أيٌ نات: ىي اٞنعكالبيٌ  ِّمبّٰ

 ،وفافكىي: الطٌ  ،]َُُاإلسراء: من اآلية [  ِّخب حب  جب هئ مئ خئّٰ
 نوف...كالسٌ  ،ـكالدٌ  ،كفرؽ البحر ،كاليد ،كالعصا ،فادعكالضٌ  ،لكالقمٌ  ،كاٛنراد

 ،قتلوا أنبياء هللاكٌلو كرغم ذلك   ،نات كاضحاتت مبيٌ كىي معجزات دااٌل 
ذًب أنٌ  : ٍبٌ ٟنم فيقوؿ هللا  ،ألنبياءركا ابإل٤نيل ككفركا ابوراة ككفككفركا ابلتٌ 
كصل هبم ك  ،!!!ناتىذه اآلايت البيٌ  كعبدًب العجل برغم كلٌ  ،!!العجل إٟنان 

 . ]ُّٓالٌنساء: من اآلية [  ِّ مج حج مث ّٰٱ :دان موسىاٛنحود إىل أف قالوا لسيٌ 
 ا ابآلخرة.نيم ظلموا أنفسهم كاشرتكا اٜنياة الدٌ ألهنٌ  ؛كىم ظاٞنوف
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 خس  حس جس مخ جخ مح جح مجّٰ - (ّٗ)اآلية       
 جع مظ حط مض  خض حض جض خصمص حص مس
 مق حق مف خف حف جف مغ معجغ
  : ِّجكحك

كقد خافوا من  ،هبا بين إسرائيل هللا  صٌ خفوقهم معجزة  اٛنبلً  رفعي 
فسجدكا كىم ينظركف  ،نتق اٛنبل فوؽ رؤكسهم أكثر من خوفهم من هللا

بل ٫نافوف اٛنبل. كبقيت ىذه  وف هللا فهم ال ٫ناف ،جانبان خوفان من اٛنبل
  . اآلفاٜنركة عندىم حٌّت 

ين عن قناعة : أم أف أتخذ الدٌ ِّٱخصمص حص مس خس  حسّٰ
 :كاف رسوؿ هللا ك  ،ة عاليةة كنشاط كهبمٌ بقوٌ  بلةأف أتٌب إىل الصٌ  ،كيقٌن

ٌِوة  اي بوؿ»بلة: ف للصٌ يلذٌ لدان ببلؿ يقوؿ لسيٌ   ،(ُ)«أرح ا هبا  أقم ال
م زكاة كأف تلدٌ أم ال تتكاسلوا عن طاعة هللا.  ،نا منها اي ببلؿ"كليس "أرح
 .أكامر هللا تبارؾ كتعاىل ككذلك كلٌ  ،بة هبا نفسكمالك طيٌ 
 يف ىف  يثّٰ: كما قاؿ   ،: افهموا كأطيعواِّٱخصمصّٰ
مع كسيلة فالسٌ  ،]األنفاؿ[ ِّملىل  يك ىك مك لك اك يق ىق
لقرآف الكرًن ال كا ،كأنت تسمع من هللا حٌن تقرأ القرآف ،فهم عن هللالل

-كاٜنمد هلل-اـ كببلد الشٌ  ،يلقٌ ماع كالتٌ  عن طريق السٌ إاٌل  عٌلمو٬نكن ت
كمنها ٔنرٌج القرٌاء إىل دكؿ العامل  ،ندلسٌ إلجازات ابمشهورة ابإلقراء كاب

                                                           

 .(ْٖٓٗاٜنديث رقم ) ،ابب ُب صبلة العتمة ،بكتاب األد: سنن أيب داكد( ُ)
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ماع  ابلسٌ م القرآف الكرًن إاٌل كال ٬نكن تعلٌ  ،عرب القركفكاف ةن اإلسبلمٌي  
  ِّيل ىل مل خلّٰ :يسمع القرآف بٌن قولو  ز من ملفكيف ٬نيٌ  ،يلقٌ كالتٌ 

كرسم  ،]ِْإبراىيم: من اآلية [  ِّحك جك مق حق مف خفّٰ :كبٌن قولو  ،]البقرة[
كيفٌية قراءة جويد ىي  كأحكاـ التٌ  ،كاحد ُب )امل( كالقراءة ٔنتلف لمةالك

 ،جيبلن بعد جيلحابة اء عن الصٌ كأخذه القرٌ  ،:كما قرأه رسوؿ هللا القرآف  
 ،م القراءةك٥نن نسمع لنتعلٌ  ،إلينا كما أينزؿ  كصلحٌّت  ،ئرائن عن مقر قاك 

 كنقرأ على اٞنقرئٌن. 
 . : أيضان ّنعىن أطيعواِّٱخصمص ّٰ
كما ( ٚنعنا كأطعنا) :أف يقولواٟنم ال ٬نكن   : ِّٱخض حض جضّٰ
 :هم  قالوالكنٌ   ،]ِٖٓالبقرة: من اآلية [  ِّحت جت مبهب  خبّٰ: نقوؿ ٥نن
 ،عصينا أبلسنتهم :كال ٬نكن أف يقولوا ،لقلوبساف( ك)عصينا( ابٚنعنا )ابللٌ 

عصينا  :كىم مل يقولوا ،ذلك منهم هللا علمفهم نوكا اٞنعصية بقلوهبم ك 
كال ٬نكن  ،كىذا كبلـ هللا ،فهم أضمركا اٞنعصية ،قالتها قلوهبمأبلسنتهم بل 

 و يعلم ما يضمركف ُب قلوهبم.ألنٌ  ؛بل هللا يقوؿ ،أف يقوؿ بشر مثل ىذا
كالقلب  ،العجل كبًن :ِّمعجغ جع مظ حط مضّٰ
ة شربوا ُب قلوهبم ١نبٌ أم أي  ،ةىذه صورة ٠نازيٌ  ؟!فكيف يشرب العجل ،صغًن

ة ة خليٌ كليست ىناؾ أيٌ  ،أنسجتوخبلاي اٛنسم ك  كلٌ   بوتتشرٌ العجل: كاٞناء 
ة دقٌ من كىذا  ،خبلايىم كقد دخل الكفر كاٛنحود إىل كلٌ  ،ليس فيها ماء

شربوا ُب كقد أي  ، لوجدكا فيو اختبلفان كثًنان كلو كاف من عند غًن هللا ،شبيوتٌ ال
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  . كليس ظلمان من هللا ،كفرىم كجحودىمبسبب   ،ة العجلقلوهبم ١نبٌ 
 .ِّ  حك جك مق حق مف خف حف جف  مغّٰ
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (ْٗ)اآلية       

 :ِّجهمه ين ىن من خن حن
غها فهي آايت يبلٌ  ،:د هة إىل رسوؿ هللا ١نمٌ موجٌ  ِّخل ّٰلمة ك
اي  قل ٟنم ،ة كاألمانة كما نزلتقٌ بكامل الدٌ  :لرسوؿ هللا  جربيل 
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل١ّٰنٌمد: 
 رث يت ىت نت مت ّٰٱ: م كانوا يقولوفألهنٌ  ؛ِّ جه ين ىن من
اىم فتحدٌ  ،كيزعموف أبهٌنم شعب هللا اٞنختار ،]َٖالبقرة: من اآلية [  ِّزث
فريق  كلٌ باىلة بتميٌن  تكوف اٞنك  ،ابٞنباىلة اس رىا ابن عبٌ فسٌ ك  ،القرآف هبذا

كلو  ،كلن يقولوىا ،ا كاذبٌن فليمتنا هللاإف كنٌ  فيقوؿ: ،اٞنوت إف كاف كاذابن 
هم مل يقولوىا كلن كلكنٌ  ،أم: بريقهم ،بشرقتهممن ساعتهم قالوىا ٞناتوا 

 يقولوىا.
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىهّٰ - (ٓٗ)اآلية       

  : ِّٰرٰى
ا أمٌ  ،ئات كاٞنوبقاتىذه السيٌ  كلٌ   ارتكب اٞنوت من لن يتمىٌن 

نٌن جاء حي  غزكةكُب  ،ونو ُب سبيل هللابل يتمنٌ  اٞنوت بل يهابوفاٞنسلموف ف
 إفٌ  ،اي بينٌ ":  دان عليٌ فقاؿ لو سيٌ  ،رعابلدٌ  يٌ دان علدان اٜنسن لسيٌ سيٌ 

 . "أابؾ ال يبايل أسق  على اٞنوت أـ سق  اٞنوت عليو
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فهو نفي  ، من بعدكال ال من قبلوه أبدان ا اليهود فلن يتمنٌ أمٌ 
. ليل ىو ما نشاىده من الصٌ كالدٌ  ،للمستقبل  هللا ذلك ألٌف ك هاينة اليـو

ىذه  ـ كلٌ قدٌ  من اٞنوت يتمىٌن  كلن ،ظلمهم ألنفسهم كظلمهم لآلخرين لميع
 ،اٞنٌنكهللا عليم ابلظٌ  ،ائمة اٜنياة الدٌ بل يتمىٌن  ،يئات كاٞنثالباٞنوبقات كالسٌ 

 يظلموف غًنىم. ذين يظلموف أنفسهم ك الٌ 
 نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ - (ٔٗ)اآلية       

 رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
   : ِّمثنث زث

أم  ،مينكرة ِِّّّٰ :بل قاؿ ،)معرٌفة ببلـ الٌتعريف( اٜنياة :مل يقل
فهي أفضل عندىم من  ،ئة كاتفهةة حياة مهما كانت سيٌ أيٌ  ،نوع من اٜنياة

كاليهود  ،كمبلغ علموفالٌدنيا ىي كٌل ٨نٌو  ،كألٌف اٞنشرؾ ال آخرة لو .اٞنوت
ٌبوف أف يعيشوا ٪نك  فهم يوٌدكف ،أحرص على اٜنياة من اٞنشركٌن على حياهتم

 ،ذابىذا عن الععمره كلو عاش ألف سنة ٞنا زحزحو  ،ألف سنة أك أكثر
يتساكل من عاش سنوات قليلة كمن عاش  ،كما دامت الٌنهاية ىي اٞنوت

ألٌف العمر ليس  ؛مبنٌية للمجهوؿ ِّ ربّٰت كلمة مئات الٌسنٌن. كقد جاء
 ،ذم ينهيوذم يعطي العمر كىو الٌ ىو الٌ  فاهلل  ،بيد أحد بل بيد هللا 
مبنيان للمجهوؿ. كالعمر ىو  ِّ ربّٰنساف فجاء بيد اإلكّنا أٌف العمر ليس 
ألٌف  ؛مأخوذ من العمار ،عها اإلنساف ما بٌن ميبلده كموتوالٌسنوف اليت يقط

 .ة ىامدةكعندما تنتهي اٜنياة يصب  اٛنسد جثٌ  ،عمره اٜنياةاٛنسد ت
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هناية ما كاف يعرفو العرب  األلف ألفٌ  ؛ِّٱمب زبّٰ العدد كقد كرد
 كمل يقولوا مليوانن.  ،ألف ألف عند العٌد يقولوفككانوا  ،من اٜنساب

 مك يقاكلك ىق يف ىف يث ىثّٰ - (ٕٗ)اآلية       
 :ِّزنمن رن مم ام يل ىل مل ىكيك

فأضمركا العداكة لسٌيدان  ،كا اٞنبلئكةعادى  ،نبياءفاليهود كما قتلوا األ
 كىو من كاف ينزؿ بوحي القرآف فقالوا: إٌف جربيل عدكٌّ لنا.  جربيل 

ذم ينزؿ عليك من الٌ  :كقد سأؿ أحد أحبار اليهود رسوؿ هللا 
فقاؿ اليهودم: "لو كاف  ،(ُ)«هربيل»ابلوحي؟ فقاؿ عليو الٌصبلة كالٌسبلـ: 

ذم ينزؿ دائمان ابٝنسف كىو الٌ  ،ألٌف جربيل عدٌكان ؛غًنه آلمٌنا بك
فينزؿ ابلٌر٘نة كالغيث كاٝنصب". كىذا يلٌكد ماديٌة  (ِ)أٌما ميكاؿ ،كالعذاب
ميكائيل حبيبنا كجربيل  :فقوٟنم ،فهم يقيسوف األمور على البشر ،اليهود

ادكف : إهٌنم يع:يقوؿ لرسولو  كهللا  هم اليت طيبعوا هبا.اديٌتمعدٌكان من 
يديهم من أكىو مصٌدؽ ٞنا بٌن  ،ألنٌو نزؿ على قلبك إبذف هللا ؛جربيل
 . عداكهتم ٛنربيل عداكة هلل  كإفٌ  ،كىو ىدل كبشرل للملمنٌن ،الٌتوراة
  مي زي ري ٰى ين ىن ننّٰ - (ٖٗ)اآلية       

  : ِّحئخئ جئ يي ىي ني
بعلمو الكاشف  كهللا  ،اٞنقصود هبذه اآلية ىم شعب بين إسرائيل

                                                           

 .ًجربيل، جىربئيل، جىربئل، جىربيل: مسٌميات متواترة ٞنلك كاحد( ُ)
 .ميكاؿ، ميكاءؿ، ميكائيل: مسٌميات متواترة ٞنلك كاحد( ِ)
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 ة ماكستعاين منهم ىذه األمٌ  ،ُب العاملكمنبتو ر الشٌ  أسٌ اليهود ىم  يعلم أبفٌ 
كمن  ،كأكرب دليلو على ىذا ما عاانه العرب منهم ُب اٞناضي كاٜناضر ،تعانيو

 ما نراه اليـو ُب سورية من ٔنريب حٌّت  ،كاحدة ساعة فرتٍ ملامراهتم اليت مل تى 
 .  ىو من مكرىم ككيدىمكدمار 

رة كانت لو جولة مع اٞنشركٌن اٞندينة اٞننوٌ  : كحٌن دخل رسوؿ هللا
كا م ردٌ ألهنٌ  ؛كلذلك ابؤكا بغضب على غضب: غضب ،كجوالت مع اليهود
 ؛وف بوكغضب ٫نتصٌ  ،كيشرتكوف فيو مع اٞنشركٌن :د ما جاء بو ١نمٌ 

من  :ما عاىن منو رسوؿ هللا  كرد ُب توراهتم. ككلٌ  م أيمركا ابتٌباعو كماألهنٌ 
كال ٫نفى على أحد  ،كاف بسببهم  ُب داخل اجملتمع اإلسبلميٌ فنت كمكائد 
 م ُب غزكة األحزاب من كيد كخيانة. ما كاف منه

كجربيل ىو  ،من اٞنبلئكة جربيل كميكاؿ هللا كُب ىذه اآلية ذكر 
وكل ابألرزاؽ ينزؿ اٞنكميكاؿ ىو  ،ةساالت كاألكامر اإلٟنيٌ ذم أيٌب ابلرٌ الٌ 

فنحن ال ٥نٌبو  ،: إٌف عدٌكان من اٞنبلئكة جربيلكقد قالوا .ابٝنصب كاٞنطر
  ،تهميٌ كقد قاسوا العداكة على مقاييس البشر بسبب مادٌ  ،كلكن ٥نٌب ميكاؿ
ىذا  كال يص ٌ  ،فبلانن  كنكرهاس فبلانن من النٌ  ٥نبٌ  :كحالنا حٌن نقوؿ

 ة متكاملة. اٞنبلئكة كحدة إ٬نانيٌ  ألفٌ  ؛القياس
رسلو كمبلئكتو كجربيل  فإفٌ  :مل يقلك  ،كُب ىذه اآلية ٩نيبهم هللا 

 ؛ِّحئ جئ يي ىيّٰ :اكتفى بقولوك  ،كميكاؿ أعداء للمشركٌن
من ف ، كف قيمتهم من هللايستمدٌ  سل كاٞنبلئكة كجربيل كميكاؿالرٌ  ألفٌ 
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كبيده  ،كالقادر كىو القاىر القومٌ  ،عادل هللا  اعادل ىلالء فكأ٧نٌ 
 شيء. مقادير كلٌ 
 خت حت جت هب خبمب حب هئجب مئّٰ - (ٗٗ)اآلية       

  : ِّمتهت
ذين  على اليهود الٌ  كىذا ردٌ  ،: دو إىل رسوؿ هللا ١نمٌ اٝنطاب موجٌ 

 .وكانوا ٩نادلون
 أبلفاظوالقرآف الكرًن معجز  إفٌ  :كلذلك نقوؿ ،كاآلية ىي اٞنعجزة

آية من آايت  كُب كلٌ  ،يت ابآلايتكلذلك ٚنٌ  ،ُب اٞنبىن كُب اٞنعىن ،كمعانيو
 . زإعجاالقرآف الكرًن ىناؾ 

كما  ،رت كاٛنحودالكفر ىو السٌ  :ِّمت خت حت جت هبّٰ
 من ،كىم اٝنارجوف عن اٞننهج ، الفاسقوف٩نحد آبايت هللا كيسرتىا إاٌل 

 خرجت عن قشرىا.   إذا ،طبةفسقت الرٌ 
 جس جخمخ مح جح مج حج مثّٰ - (ََُ)اآلية      

  : ِّمسحص خس  حس
 هللاان.. منذ أف أنزؿ العهود اليت أخذت على بين إسرائيل كثًنة جدٌ 

كعندما جاكز هبم  ،كعفا عنهم عندما عبدكا العجل ،لولكالسٌ  اٞننٌ  عليهم
وراة كانت اٞنيثاؽ كالعهد اىم من آؿ فرعوف.. كعندما نزلت التٌ البحر ك٤نٌ 

 كصافو. ذكر ألك  :د ١نمٌ  بٌ تبشًن ابلنٌ  اكفيه ،ذم أخذه هللا عليهمالٌ 
ال  وألنٌ  ؛نبذكه :مل يقل :ِّٱجخمخ مح جح مج حج مثّٰ
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مثل   ،فهناؾ من آمن منهم كالتـز ّنيثاؽ هللا ،ٗنيع اليهودكم على م اٜنيعمٌ 
تبارؾ  كىذا مصداؽ لقوؿ هللا ،كعب األحبار كعبد هللا بن سبلـ.. كغًنىم

 ككأفٌ  ،ما عاىدكا عهدان نبذه فريق منهمم كلٌ اليهود أهنٌ  من صفات. كتعاىل
عها اليت يوقٌ ات فاقيٌ االتٌ  فكلٌ  ،نقض العهود من طبعهم كتكوينهم كجبٌلتهم

 ،آخر فريقمنهم كينكرىا  فريقُب عصران ىذا يوافق عليها  اليهود الٌصهاينة
آابئهم عن  كربوىافة صٌ الىذه  ككأفٌ  ،فقوف فيما بينهم على ذلكم يتٌ ككأهنٌ 
 أجدادىم.ك 

 مظ حط مض خض حض جض مص خصّٰ - (َُُ)اآلية       
 مق حق مف خف مغجفحف جغ مع جع
  :ِّلكمك خك حك جك
ٞنا معهم  ان قمصدٌ  لقرآفكقد جاءىم اب ،: د١نمٌ  سوؿابلرٌ  اٞنقصود

 ؛ؽ ٞنا قبلو من الكتبكتاب أيٌب من عند هللا فهو مصدٌ   ككلٌ  ،وراةي التٌ كى
كذلك . ك  نزلت من لدف إلو كاحد ،العقيدة كاحدة ال ٔنتلف ألفٌ 

ق ما يتعلٌ  ككلٌ  ،ق ابألخبلؽ كالقيمكما يتعلٌ  ،ارة كالنٌ اإلخبار عن اٛننٌ 
 . ٌرساالتال ر ُب كلٌ يتكرٌ   ة هللا كصفاتوبوحدانيٌ 

هم نبذكا القرآف كراء لكنٌ  ،وراةقان للتٌ مصدٌ  : دكقد جاءىم ١نمٌ 
ا كرد ُب القرآف شيء ٣نٌ  ركا أمٌ  ال يتذكٌ ظهورىم كتركوه كابتعدكا عنو حٌّت 

م ألهنٌ  ؛ِّلك خك حكّٰ :كقد قاؿ عنهم ،م ال يعلموفكأهنٌ   ،الكرًن
ُب الببلغ عن هللا تعاىل.  : كىم يعرفوف ٕنامان صدؽ رسوؿ هللا ،يعلموف
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 : أحبار اليهود رسوؿ هللا كاف يسأٟناالكثًن من األسئلة اليت    أفٌ حٌّت 
م ال هنٌ أب تظاىركا هملكنٌ  ،وراةُب التٌ  عندىمجاءت إجاابهتا مطابقة ٞنا 

 كىم يعلموف اٜنقيقة. ،يعلموف
 ىم خممم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (َُِ)اآلية       

 جه  ين ىن من خن حن جن  يم

 ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه

 ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 يت ىت نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ

 لك اك يق يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث

 ٰى ىنين  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك

 :ِّزيمي ري
و كفر.. كعن ما حر كأنٌ ث عن السٌ ىذه اآلية ىي الوحيدة اليت تتحدٌ 

عوا ما بذين اتٌ كىم الٌ  ،كاٜنديث ىنا عن اليهود من بين إسرائيل ،ق بعلومويتعلٌ 
ما تلت  :و مل يقللكنٌ  ،ُب زمانو ياطٌن على ملك سليماف تتلو الشٌ 

فقد جاء الفعل  ، ـ سليمافباع كاف ُب أايٌ ىذا االتٌ  مع أفٌ  ،ياطٌنالشٌ 
كثًنان من اليهود ما   ألفٌ  ؛ياطٌن ال تزاؿ تتلوالشٌ  كأفٌ   ِّٱىلّٰبصيغة اٞنضارع 

سٌيدان يعتقدكف أٌف يهود ال من ال ككثًنه ياطٌن. بعوف ما تتلو الشٌ زالوا يتٌ 
 . و ليس بنبٌ إنٌ  :كيقولوف عنو ،نبٌ  سليماف 
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كقد طلب سليماف من  ،داكد هللا  بٌ ندان سليماف ىو ابن كسيٌ 
 كاٛننٌ ًن ي  كالطٌ لو الرٌ  ر هللا فسخٌ  ،لكان ال ينبغي ألحد من بعدهو مي ربٌ 
 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ّٰ ،اٜنديدأىالفى لو ك 

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
يعملوف  ككاف اٛننٌ  ،كلً مى  كىو نبٌ  ،]ص [ِّ مغ جغ مع جع مظ
 عقل بشرمٌ كل ك٦ناطب   ،العقوؿ ٥نن ٥نرـت كلٌ ؟ فمن ىم اٛننٌ  ،أبمره
عند اٞنلمنٌن فيها  شكٌ  الكىذه نصوص  ،حسبابلقرآف ف من آمنكليس 

 ٟنم ك٥ناكرىم ّنا يقنع بٌٌن ا غًن اٞنلمنٌن فنشرح كنفهي قاطعة. أمٌ  ،كال اجتهاد
 حيحة. سالة الصٌ  نصل إىل العقيدة كنوصل إليهم الرٌ عقوٟنم حٌّت 
٥ناكم   ُب القرف اٜنادم كالعشرينك  ،أىل العلم كاٞنعرفة كاإل٬نافك٥نن 

ة دعت اآلايت القرآنيٌ  ككلٌ  ،منا بوه ككرٌ ذم أعطاان هللا إايٌ شيء ابلعقل الٌ  كلٌ 
ـ هللا تعاىل بو البشر على سائر ذم كرٌ ل الٌ فكًن كاستخداـ العقإىل التٌ 

ح القرآف الكرًن د ك٬نت ،]َٕاإلسراء: من اآلية [   ِّ لك اك يق ىق ّٰٱ :اٞنخلوقات
 ركف. ذين يتفكٌ القـو الٌ 

 أـ ال؟  : ىل ىناؾ جنٌ لاؿكالسٌ 
 ؟ لوجود اٛننٌ  ك٤نيب: ما اٞنانع العلميٌ 

مانع ُب أف  أمٌ كليس ىناؾ  ،وو أك ال ٥نبٌ ظر عن االسم ٥نبٌ النٌ  بغضٌ 
كلو أتينا ّنجهر الكتشفنا  ،ال نراىامن غًن البشر يكوف ىناؾ ٢نلوقات 
كال ٬نكن إنكار كجود ما ال نراه. كُب ىذا العصر  ،كجود اٛنرابيم من حولنا
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فما  ،نا كجود اٛنرابيم كانتقاؿ العدكل عن طريقهاكشفلمجهر فتوٌصلنا ل
ر لنا كسائل ٞنخلوقات مل تتوفٌ كثًن من االكىناؾ  ؟اٞنانع من كجود اٛننٌ 

ر لنا ية للوصوؿ إليها. كحٌن ال تتوفٌ معرفتها كليس ىناؾ معطيات حسٌ 
 قل كنلمن هبا. معطيات اإلدراؾ ابلعقل نعلمها ابلنٌ 

كىي ٢نلوقات من انر سريعة  ،كقد أخرب القرآف الكرًن عن اٛننٌ 
نا ال ألنٌ  ؛ كرسولوهللا بوكىو ما أخرب  ،قلكقد عرفنا ىذا عن طريق النٌ  ،اٜنركة

ة ضوئيٌ ال نٌنآالؼ السٌ ات بعيدة تبعد عنا ىناؾ ٠نرٌ ٧نتلك كسائل اكتشافها. 
ىذا يعين ىل  ،كتشافهاال ال ٧نلك بعد كسائل بل مبليٌن الٌسنٌن الٌضوئٌية 

نلمن الكرًن  قرآفابل معنه إذا أخربان هللا  كذلك اٛننٌ   ؟عدـ كجودىا
ف بعد تفكًن كالعقيدة تتكوٌ  ،و كبلـ هللاأبنٌ  عن عقيدة نا نلمنألنٌ  ؛مبوجودى
ؿ فتتحوٌ  ،عليها عقدي يي فػى  ،تنتقل إىل القلب اٞنعايًن ٍبٌ  ع لكلٌ ا خضإك  ،كٕنحيص
اٞنعايًن  ت على كلٌ ا مرٌ ألهنٌ  ؛اس٥نرـت عقائد النٌ من ىنا ٥نن  ،إىل عقيدة

 أم ما أخرب عنو هللا ،قل كىو القرآف كاٜنديثكاٞنقاييس. ك٥نن نلمن ابلنٌ 
إنس. من  كأ جنٌ دكف على منهج هللا من ياطٌن ىم اٞنتمرٌ كرسولو. كالشٌ 
 ياطٌن. دكف كىم الشٌ متمرٌ  كجنٌ  ،ملمنوف طائعوف فهناؾ جنٌ 

 جض مصّٰ :على لساف اٛننٌ  تعاىلتبارؾ ك يقوؿ  (اٛننٌ )كُب سورة 
 ٍّ ٌّّٰ: كقاؿ  ،]اٛننٌ [   ِّجغمغ مع جع حطمظ مض خض  حض
ا اٞنبلئكة أمٌ  ،اختياركاإلنس فق  ٟنم  كاٛننٌ  ،]ُُِاألنعاـ: من اآلية [   َِّّ

جود آلدـ كحٌن أمر هللا تعاىل اٞنبلئكة ابلسٌ  ،فليس ٟنا اٝنيار كال تعصي
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 جه ين  ىن من خن حن جن يمّٰ د إبليس على أكامر هللا كقاؿ:كٕنرٌ  ،سجدكا
فنحن نلمن  ،ث القرآف عن اٛننٌ كقد ٓندٌ  ،]ُِاألعراؼ: من اآلية [  ِّمهىه
ٌٍب مينعوا من  :قبل مبعث الٌنٌب  معوف السٌ يسرتق ككاف اٛننٌ  ،بوجودىم

كما   ،كيتعامل معهم ر اٛننٌ يسخٌ  ككاف سليماف  ،ذلك بعد مبعثو
كليس  ،]ُِسبأ: من اآلية [  ِّ هتمث  مت خت حت جت هب مب خبّٰ: أخربان 

 كلكن ىناؾ مانع شرعيٌ  ،واصل بٌن اإلنس كاٛننٌ من التٌ  ىناؾ مانع عقليٌ 
داكد  كما بعثث إىل بين إسرائيل  عً بي  ـ علينا. ككاف سليماف فهو ١نرٌ 
 . إليهم كعيسى كاليسع كيوشع ك٪نٍن  كزكرايٌ 

موهنم شعوذة كيعلٌ  ،اس زخرؼ القوؿياطٌن يوحوف إىل النٌ ككاف الشٌ 
ياطٌن الشٌ  كمل يكفر سليماف لكنٌ  ،حر كفركالسٌ  ،بعوهنانة أخذ اليهود يتٌ معيٌ 

 ،حر فهو كافرفمن يتعامل ابلسٌ حر. اس السٌ موف النٌ يعلٌ كانوا م  ألهنٌ  ؛كفركا
 . رعيٌ كىذا ىو اٜنكم الشٌ 

 ؛حر كفركالسٌ  ،حرابلسٌ  قهامن غموض لتعلٌ كىذه اآلية فيها ٞنسة 
كقد أكرد هللا ىنا عبارات ُب  ،ؽ بو بٌن اٞنرء كزكجويفرٌ  ،كإضرار فيو ضرر ألفٌ 

يل حيث يتداخل حر من الس حر كىو آخر كقت من اللٌ ة. كالسٌ قٌ غاية الدٌ 
 حر نوعاف: فالسٌ  ،لوىم كاٝنياؿا

كما حدث مع   اكمنو سحر العٌن كتضليله ،لكٔنيٌ  ىمه ك  الٌ وع األٌكؿ:
  ،]ٔٔطو: من اآلية [  ِّىييي مي خي حي جي يهّٰ: سحرة فرعوف

 همكحباؿ سحرة فرعوف كعصيٌ  ،]ُُٔاألعراؼ: من اآلية [ ِّمص خص  حصّٰ
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 ٰر ٰذّٰ ،اقعويء على غًن ك ل الشٌ ا العٌن تتخيٌ كإ٧نٌ  ،ال تسعى ُب اٜنقيقة
 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 لقيى ا ألقى موسى عصاه أي مٌ ػكل ،]طو[ ِّنثىث مث زث رث يت نتىت مت  زت
 مل خل ّٰٱ :حرةكقاؿ السٌ  ،لت إىل بعباف حقيقيٌ ا ٓنوٌ هنٌ أل ؛دان حرة سجٌ السٌ 
 ىف يث ّٰٱ :كُب آية أخرل ،]األعراؼ[ ِّ ىم مم خم حم جم يل ىل
 . ]طو[ ِّ ىك مك لك اك يق ىق  يف

 عن كال يكوف إاٌل  ،كال ينفع ىو علم يضرٌ  :حرا  من السٌ لثٌ وع اكال ٌ 
 .طريق اٛننٌ 
ذين كانوا ُب زمن رسوؿ ُب ىذه اآلايت ٫ناطب هللا تعاىل اليهود الٌ ك 
 جم يل ىل مل خل ّٰأجدادىم فيقوؿ ٟنم:  وّنا فعل ربىمك٫ن :هللا 

بفضلو من  ر اٛننٌ كان ككاف يسخًٌ لً ان مى دان سليماف نبيٌ ككاف سيٌ   ِّخم حم
على ملك سليماف من  هياطٌن تتلو بع اليهود ما كانت الشٌ كقد اتٌ  ، هللا
 . عوذاتالشٌ 

م  ألهنٌ  ؛كفر الٌشياطٌن : ِّ من خن حن جن  يم ىم ّٰٱ
 ،حر كتعاطيو كالعمل بو كفرم السٌ تعلٌ  من ىنا كاف ،حرموف السٌ كانوا يعلٌ 

يت  الحر سليماف كاف ٫نفي كتب السٌ  عى اليهود أبفٌ كقد ادٌ  ،أم سرت لئل٬ناف
عوذة موف هبا الشٌ اليت كانوا يعلٌ ك  ،كاف يسٌخر هبا اٛنٌن كالرٌي  ٓنت عرشو

 ،حر كفرالسٌ  ألفٌ  ؛كىذا كذب كافرتاء ،موتوم استخرجوىا بعد كأهنٌ  ،حركالسٌ 
 لكنٌ  ،حر على اإلطبلؽمل يكفر كمل يعلم السٌ  دان سليماف كسيٌ 
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 من جنٌ  منهج هللا  د علىيطاف ىو اٞنتمرٌ كالشٌ فركا. كذين  ىم الٌ ياطٌن الشٌ 
القرآف  ألفٌ  ؛ياطٌنالشٌ  هم ما تتلو حر اآلف يتعلٌ م السٌ من يتعلٌ  ككلٌ  ،إنس كأ

ا ال تزاؿ أم أهنٌ  ِّيل ىل ملّٰ :الكرًن استخدـ صيغة الفعل اٞنضارع
  فيها:ف ك ر اٞنفسٌ  لذلك اختلف ،ذه اآليةتفسًن ٟن : بٌ النٌ  يرد عنتتلو. كمل 
اس ماف النٌ كٌن يعلٌ لى ركت كاان مى ىاركت كما إفٌ  :فهناؾ من يقوؿ -

كيقوالف  ،ك٣نارستومو راهنم من تعلٌ ك٪نذٌ  ،العراؽ منحر ُب منطقة اببل السٌ 
 و كفر. ألنٌ  ؛برتكوكينصحاهنم  ،و اختبار ٟنمإنٌ  :ٟنم

ببابل  ًلكنياملى  كما أنزؿ علأّٰ :كىناؾ قراءة للقرآف الكرًن تقرأ -
كاان لىكٌن بل  ا مل يكوان مى مأم أهنٌ  ،(ُ)ـبكسر البٌل  ِّهاركت كماركت

اس ماف النٌ ذين كاان يعلٌ فاالختبلؼ ُب طبيعة ىاركت كماركت اللٌ  ،ًلكٌنمى 
شيئان من اإلهباـ يناسب  ركتبل ت ،  طبيعتهماتوضٌ  كاآلية مل ،حرالسٌ 
أف نعرؼ طبيعة ىاركت  كلو أراد هللا . القائم على الغموض حرالسٌ 

شيء من الغموض.  ورؾ األمر فيو تلكنٌ  ،كماركت ألكضحهما لنا أكثر
ذم ال تبدك فيو األشياء حر الٌ حر ككقت الس  كىناؾ تناسب بٌن إهباـ السًٌ 

 . ىي اليت تسبق الفجر كأشٌد ساعات الٌليل حلكةن  ،يلكاضحة ُب آخر اللٌ 
 ،معرفتها فاصيل اليت ال تفيدبتفسًن التٌ الكرًن أاٌل يهتٌم القرآف  كشأف

 فيجيب القرآف من يسأؿ عن عددىم:  ،مثل عدد فتية أىل الكهف

                                                           

قراءة من الٌشواذ، قرأ هبا اٜنسن البصرٌم كابن عبٌاس كالٌضحاؾ بن مزاحم كعبد الٌر٘نن بن ( ُ)
 .قيل اٞنراد ابٞنًلكٌن: داكد كسليماف أبزل، 
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 ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئّٰ

 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت

ا نٌ م يريد هللا  ألفٌ  ؛]الكهف[ ِّاممم يل ىل مل يك  ىك مك لك اك
كليس  ار٫نيٌ الغاية كالوظيفة اٞنطلوبة من خبلؿ اٜندث التٌ ك  العربةأف نعرؼ 

 . فائدةعددىم كأٚناءىم ٞنعرفة 
القرآف الكرًن  عن األىٌلة اقتصر :رسوؿ هللا سئل عندما كذلك 

  ِّمث هت مت خت حتّٰ :فقاؿ  ،ه اٞنعرفة ابألىٌلةما تفيدعلى 
كقد أيٌب زمن  ،ُب ذلك الوقت الٌسائلٌن كىذا ما يفيد ،]ُٖٗالبقرة: من اآلية [

 ة. اس أموران جديدة تفيدىم بشأف األىلٌ آخر يكتشف فيو النٌ 
كٌن أـ طبيعتهما كىل ٨نا ملى  فةمعر نا مٌ هتىاركت كماركت ال  كذلك

كىو كفر  ،موال ٩نوز تعلٌ  حر علم ضارٌ السٌ  كيكفي أف نعرؼ أفٌ  ،كٌنملً 
  .كفتنة كببلء

مثل اإلسراء  :رسوؿ هللا  حياةاس ُب كقد كانت ىناؾ اختبارات للنٌ 
اإلسراء: من اآلية [ ِّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّّٰ :قاؿ  ،كاٞنعراج

ف ُب صبلهتم إىل و و اٞنسلمتوجٌ  فبعد أف ،ابتبلءٓنويل القبلة ُب ككذلك   .]َٔ
 ،ككانوا يتمٌنوف ذلك ،و إىل الكعبةوجٌ لتٌ اب أيًمركا ،بيت اٞنقدس ُب ابدئ األمر

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئّٰ :قاؿ 

  .]ُّْالبقرة: من اآلية [  ِّيت
 أم ابتبلء كاختبار.  ،ككذلك كاف ىاركت كماركت فتنة
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 ،و كفرنبيو إىل أنٌ حذير كالتٌ حر رغم التٌ ف السٌ مو ككاف اليهود يتعلٌ 
 أبفٌ عباده تعاىل تبارؾ ك طمئن هللا كيي  ،قوف بو بٌن اٞنرء كزكجوموف ما يفرٌ فيتعلٌ 
 نت مت زت رت يب ّٰ: ال يكوف خارجان عن مشيئتو كقدره كالٌنفع الٌضرٌ 

 ،وت. فبل شيء ُب كوف هللا ٫نرج عن إراد]َُِالبقرة: من اآلية [  ِّزث رث يت ىت
 ،ذف هللاأ إف إاٌل  األفعى كالعقرب ال يضرٌ   سمٌ حٌّت  ،شيء بغًن أمره يضرٌ  كال

كال أحد يضٌر كينفع أك يفٌرؽ ك٩نمع  ،فبل ٫نرج شيء عن أمر هللا ُب ملكو
ٱ .تبارؾ كتعاىل إاٌل إبذف هللا

علـو  ك٦نلص إىل القوؿ إىل أفٌ  : ِّيف ىف يث ىث  نث  ّٰٱ
 ياطٌن. كنلمن أبفٌ صاؿ ابلشٌ تٌ كتكوف عن طريق اال ،ة غًن انفعةحر ضارٌ السٌ 

  نئ مئ زئ رئّٰيقوؿ:  كهللا  ،ىناؾ سحران كحسدان كعينان ملذية
ابلعٌن إبذف هللا  فاٜناسد يضرٌ  ،]الفلق[  ِّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

حر كالعٌن من شركر السٌ  هللأف نستعيذ اب :رسوؿ هللا  كقد عٌلمنا
ن أنفسنا فنحصٌ  ،(اإلخبلص)كسورة  (ذتٌناٞنعوٌ )كذلك بقراءة  ،كاٜناسد

 خلقو.  بسلطاف هللا من شرٌ 
حر ٓنمي من السٌ  (البقرة)قراءة سورة  أفٌ  :رسوؿ هللا منا كما علٌ 

 ،ياطٌنال تدخلو الشٌ  (البقرة)ذم تقرأ فيو سورة البيت الٌ  كأفٌ  ،ياطٌنكالشٌ 
كال   فإٌف أخ ها بركة كتركها حسرة  اقرؤكا سورة البقرة»: :قاؿ 
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بع ن نفسو ابلقرآف كال يتٌ كاٞنلمن ٪نصٌ . أم الٌسحرة (ُ)«طلةستطيعها البى ت
كم ي ك٪ني عوذة كاألقاكيل كال ٫ناؼ من أحد ما داـ يقرأ القرآف كيصلٌ الشٌ 
هذاف ف ،جود كقراءة القرآفالسٌ  كالزموا كثرة ،فابقوا مع القرآف ،مع هللا صلتو
 ،رآفبقراءة الق صاؿ كبلميٌ بلة كاتٌ ابلصٌ  صاؿ سجودمٌ صاالف مع هللا اتٌ اتٌ 
 ، بعد أف يقرأ شيئان من القرآفإاٌل  ُب الٌصباح ٫نرج من بيتوأاٌل اٞنلمن  علىك 

حر السٌ  من يتعاطىا أمٌ  ،شيئان  يان كاتليان للقرآف الكرًن فبل ٫نشى فإف كاف مصلٌ 
  كآخرتو. فقد خسر دينو

  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقّٰ

ليس لو بو كآذل اٝنلق حر السٌ  تعٌلممن  فٌ إ : ِّ مي زي ري ٰى ىنين
حر م السٌ يطاف عن طريق تعلٌ و ابع نفسو كدينو للشٌ ألنٌ  ؛نصيب من اآلخرة

 عوذة.كالشٌ 
 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيّٰ - (َُّ)اآلية      

   :ِّهبجت مب خب
ايدة قول ىي الزٌ كالتٌ  ،قول اإل٬ناف كاٜنفاظ عليو يكوف ابلتٌ ٌنصٓنإٌف 
اٝنوؼ من  ول ىي:قالتٌ ": بن أيب طالب  دان عليٌ قاؿ سيٌ  ،خًن من كلٌ 
كقاؿ  ،"حيلكاالستعداد ليـو الرٌ  ،ضا ابلقليلكالرٌ  ،نزيلالعمل ابلتٌ ك  ،اٛنليل
 نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زبّٰ تعاىل:

                                                           

صحي  مسلم: كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىا، ابب فضل قراءة القرآف كسورة )البقرة(، ( ُ)
 .(َْٖاٜنديث رقم )
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 مب خب جبحب هئ مئ خئ حئّٰ :كيقوؿ  ،]الٌذارايت[  ِّىثيث

د يكىو ترد ،ثويبكاٞنثوبة من التٌ  ،بواابن بل مثوبة :كمل يقل ،ِّهبجت
 قوؿى ى من يرٌجع كيسمٌ  ،اسالنٌ ليىسمع بعده  بلةُب الصٌ اإلماـ  تكبًنات

كىو مأخوذ من  ،ا كافاإلماـ )اٞنثٌوب(. كاٞنثوبة ىي إعادة العمل أفضل ٣نٌ 
 ا كاف. فيعيده أفضل ٣نٌ اٞناىر اط اٝنيٌ أيخذه وب الثٌ 

ة اليت يساكم االسم فيها غة العربيٌ ككلمة )خًن( ىي الوحيدة ُب اللٌ 
 زيد :كأف نقوؿ ،أخًنى  :ييقاؿخًن من ىذا كال ىذا  :فيقاؿ ،فضيلأفعل التٌ 
 . عمركخًن من  زيدبل نقوؿ:  عمركأخًن من 
اين أكثر خًنان كقد يكوف أحد األمرين خًنان كالثٌ  ،نقيض اٝنًن الشرٌ ك 
 ..ىذامن  بل نقوؿ ىذا خًن نا ال نقوؿ أخًنى كلكنٌ 
  مج حج مث هت مت خت حتّٰ - (َُْ)اآلية       

  : ِّحسخس جس مخ محجخ جح
من لغتنا  إىل حٌد ما ث هبا اليهود قريبةة اليت يتحدٌ غة العربيٌ لٌ كانت ال

 ة. العربيٌ 
هم  كلكنٌ  ،: تعين: راعينا أم اجعلنا ُب رعايتك كعنايتكِّحجّٰ

أحد اليهود يقوؿ  عونة. كقد ٚنع سعد بن معاذ كانوا يقصدكف الرٌ 
ككعده أبف  فخاؼ اليهودمٌ  ،دهفهدٌ ففهم مراده  ِّحجّٰ ::لرسوؿ هللا 

 عن قوؿ ذلك.  يكفٌ 
 نظرؾ. جعلنا ١ن ٌ اأم  :ِّٱجح  مجّٰ
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ٱ بينما قاؿ اٞنلمنوف: ،""ٚنعنا كعصينا: فقاؿ اليهود :ِّمحّٰ
  . ِّ حت جت مبهب  خب ّٰ

 جزاء من يكفر آبايت هللا. :ِّحس جس مخّٰ
 مض خض حض جض مص خص حص مسّٰ - (َُٓ)اآلية       

 حق مف حفخف جف مغ مظجعمعجغ حط

   :ِّحلخل جل مك لك حكخك جك مق
اٞننٌورة ككاف ىناؾ ُب اٞندينة  ،ليهودذين كفركا من أىل الكتاب ىم االٌ 

كف أف تنزؿ ىذه اآلايت على رسوؿ ة من اٞنشركٌن. ككاف ىلالء ال يودٌ بقيٌ 
 على قلب نبٌ  كقد أنزٟنا هللا  ،نيا كاآلخرةفيها خًنم الدٌ  ألفٌ  ؛:هللا 
كقد  ،بعطائو من يشاء هللا تعاىل ٫نتصٌ  كما كانوا يريدكف ذلك لكنٌ  ،عريبٌ 
 هلّٰ :بلـ فضبلن منو بلة كالسٌ نا عليو الصٌ القرآف نبيٌ  هبذا اختصٌ 
 مق حق مف  خفّٰ ،]ُُّالٌنساء: من اآلية [ ِّممجن خم حم جم
 .]ُِْاألنعاـ: من اآلية  [ ِّجك
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملّٰ - (َُٔ)اآلية      
  : ِّجيحي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن
 وعند تطبيق ٌب حكم ٍبٌ أيداء ىو أف كالبى  ،داءالبى  لةأنعرض ٞنسكىنا 
سبة هلل كىذا ١ناؿه ابلنٌ  ،ٌدؿ اٜنكمعى ة فيػي عن مواجهة القضيٌ  هيثبت قصور 

 سخ ٫نتلف عن البداء فهو إزالة اٜنكم كاإلتياف ُنكم آخر. كالنٌ  ،تعاىل
أم  ،الٌظلمس نقوؿ: نسخت الشٌ  ،غة يعين: اإلزالةُب اللٌ  الٌنسخك 
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لكرًن يعين إزالة سخ ُب القرآف اوء مكانو. كالنٌ أزاحتو كأزالت أبره كجاء الضٌ 
ن عند أمره ُنكم ميعلم  هللا  إفٌ  :كنقوؿ .اٜنكم كاجمليء ُنكم آخر

ىذا اٜنكم لوقت ١ندكد  أفٌ  ،األحكاـ اليت فيها تدرٌج أبخذ اٞنلمنٌن عليها
رؼ كاٞنعاٛنة يقتضياف أف الظٌ  كلكنٌ  ،مكانو حكم جديد ينتهي فيو ك٪نلٌ 
جاء   تعاىل قد حكم بشيء ٍبٌ هللا كال يعين ذلك أفٌ  ،دريج٪ندث ذلك ابلتٌ 

تعاىل هللا عن  ،ؿ عن اٜنكم إىل غًنهدى اٜنكم قاصر فعى  كاقع آخر أببت أفٌ 
ية آ ككلٌ  ،نةة معيٌ ة زمنيٌ ت ٞندٌ و ملقٌ اٜنكم على أنٌ  أنٍػزىؿو لكنٌ  ،علٌوان كبًنان  ذلك
عند ران ككاف ذلك معلومان كمقرٌ  ،تعٌدؿ ٍبٌ  ١نٌددةلفرتة  أنزٟنا هللا لتطٌبقسخت ني 

العقيدة كال ُب اإلخبار عن هللا كال آايت ُب الٌنسخ ال يكوف ك هللا منذ األزؿ. 
واب كالعقاب. كال ُب الثٌ  ،ارة كالنٌ اٛننٌ اإلخبار عن ُب قصص القرآف كال ُب 

 ىتّٰ : من قصص األنبياء ال ينسخ كما ُب قوؿ هللا كرد ُب القرآففما 
 كال ُب ،]سبأ[ ِّمك لك اك يق يفىق ىف يث ىث  مثنث زث رث يت

 مت  خت حت جت هب مب خب حبّٰ :ة كقولو ات اإلٟنيٌ اٜنديث عن الذٌ 
 خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت

من أجل  ،ليفاكسخ ُب األحكاـ كالتٌ بل يكوف النٌ  ،]اٜنشر[  ِّمسحص
تة مثل ة كغاية ملقٌ أك لعلٌ  ،أك لبلبتبلء كاالختبار لوؾ اإلنساينٌ ج ُب السٌ درٌ التٌ 
ؿ إىل اٞنسجد حوٌ ابلتٌ  جاء األمر من ٍبٌ و إىل بيت اٞنقدس لفرتة من الزٌ وجٌ التٌ 

 جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن منّٰ :فقاؿ  ،اٜنراـ

فكاف ىناؾ ىدؼ كغاية  ،]ُْْالبقرة: من اآلية [  ِّهئ  مئ خئ حئ
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ة كأتٌلف ماكيٌ ساالت السٌ من توجيو اٞنسلمٌن إىل بيت اٞنقدس لتوحيد الرٌ 
و إىل وجٌ قت الغاية أعادىم للتٌ ا ٓنقٌ فلمٌ  ،أىل الكتاب كالبتبلء اٞنسلمٌن

منذ األزؿ. كمل ٪ندث  عند هللا  مقٌدران ؿ حوٌ ككاف ذلك التٌ  ،اٞنسجد اٜنراـ
بل   ،فق  ماءب نظره ُب السٌ كتقلٌ  : بٌ ؾ قلب النٌ ٓنرٌ  ألجلؿ حوٌ ىذا التٌ 

  ريزي ٰى ين ىن نن منّٰ :فقاؿ  و معلومان عند هللا كاف ذلك كلٌ 
ف ككا ،خًنان ُب كقتها اليت نيسختككانت اآلية  ،ِّىي ني مي
ككبل٨نا خًن ُب زمانو  ،منة من الزٌ اين زايدة ُب اٝنًن بعد مدٌ اٜنكم الثٌ 

 سبحانو رٌب الٌزماف كاٞنكاف.أمر قبل كقوعو كىو  كأحكامو. كهللا يعلم كلٌ 
 عناصراألمر  حقيقة ُب كىي الكرًن القرآف ضدٌ  تثار شبهات ىناؾ

 قضٌية يثًنكف حٌن لكٌنهم ،قٌوة( عناصر هللا كتاب )ككلٌ  ،هللا كتاب ُب قٌوة
 هبا نتغٌلب أف كنستطيع ،إعجاز مكمن أهٌنا لنا يتبٌٌن  معٌينة آية حوؿ ما

 .  هللا كتاب ُب ٪ناٌجنا من على ابلعقل كالفكر
 كُب. الٌظلٌ  فنسخت الٌشمس جاءت: كقولنا ،اإلزالة ىو كالٌنسخ

 كقد. كشكبلن  لفظان  أك حكمان  بغًنىا كاإلتياف آية إزالة يعين الكرًن القرآف
  .كاٞننسوخ النٌاسخ ُب داءالبى  قضٌية أاثركا

 خًن ىو ما لك بدا ٍبٌ  معٌينان  حكمان  تصدر أف كيعين( بدا) من داءكالبى 
 هللا إفٌ  :يقولوف كىم. آخر ُنكم كجئت فنسختو اٜنكم ذلك فغًٌنت منو
 ال كىذا بغًنه كجاء فنسخو منو أفضل ىو ما لو بدا ٍبٌ  حكمان  أنزؿ تعاىل
 . البشر ربٌ  عند كال يكوف البشر عند ىذا كيكوف ، هللا حقٌ  ُب ٩نوز
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 هللا ىو القائل داـ ما نسخ ىناؾ يكوف ٞناذا :تثار اثنية شبهة كىناؾ
 كعظيم كمبارؾ مقٌدس كتاب كىذا ،غًنىا تنسخ آايت أتٌب فلماذا ،تعاىل
 اليت الٌضعف نقطة نفس من عليهم كنردٌ  كنسخ؟ تغيًن فيو يكوف فلماذا
 هللا كبلـ يقيسوف ألهٌنم ؛فاسدان  قياسان  قاسوا ىم ،القٌوة بنقاط أنٌب ىاأرادك 
 تتغًٌن  البشريٌة كالقوانٌن ،البشر ربٌ  على البشر كال ييقاس ،البشر كبلـ على
 بدا ما إذا فننسخو تطبيقو عند القانوف ىذا قصور يتبٌٌن  حٌن أك البيئة بتغًٌن 
 يكن مل ما لنا بدا أم ،البشر وانٌنق ُب البداء ىو كىذا ،منو أفضل ىو ما لنا
 اٞنعيار ىذا ينطبق كال. القانوف تعديل إىل فنأٌب القانوف كضعنا حٌن ابداين 
 رسوؿ لنا حٌددىا الكرًن للقرآف ان كأحكام قواعدى  ىناؾ ألفٌ  ؛هللا قوانٌن على
 كثًنة بعلـو يلمٌ  أف فعليو الكرًن القرآف تفسًن أراد كمن ،: هللا

 كاٞنتشابو ،كاٞننسوخ كالٌناسخ ،كالعاـٌ  كاٝناصٌ  ،الٌنزكؿ ابكأسب ،كاألحكاـ
 ،]ّْالٌنحل: من اآلية [  ِّ جه ين ىن من خن حن  جن يمّٰ ،كغًنىا... كاحملكم
 كجهها على تفهم كي أخرل آايت إىل ييرجع ُب أتكيلها آايت كىناؾ

 اإلسبلـ ٟنم فوضعوا اٛنهلة عند بغرات اإلسبلـ أعداء استغلٌ  كقد الٌصحي .
 القرآف من ٠نتزأة آبايت مستشهدين ،اٞنشركٌن اقتلوا :ٟنم كقالوا ،اسيٌ الٌسي
 الٌتطٌرؼ مظاىر إىل كدعوا ،فيو كردت ذمالٌ  سياقها خارج الكرًن

تعاىل:  قولو مثل ُب ،ٞنآرهبم ككظٌفوىا سياقها عن اآلايت اقتطعوا.. كاإلرىاب
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيّٰ ،]ٕٓاألنعاـ: من اآلية [   ِّمب خب حب جبّٰ
 . ]ْْاٞنائدة: من اآلية [    ِّ حب جب هئ
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 ُب كال مواضيع العقيدة ُب كال يكوف األحكاـ بعض ُب يكوف كالٌنسخ
 فقٌصة. كسوره القرآف شغل جزءان كبًنان من آايت ذمالٌ  القرآينٌ  القصص
 أحداث ألفٌ  ؛يشملها الٌنسخ ال اليت كردت ُب القرآف مثبلن  الفيل أصحاب
 لك اك يق ىق يفّٰ :الكرًن آفالقر  ُب كردت كما ىي ىي القٌصة

  هللا عن اإلخبار ُب الٌنسخ يكوف كال ،]الفيل[  ِّىكيك مك
 عن الببلغ بصدؽ فاإلخبار ...كالٌنار اٛنٌنة كعن كصفاتو تعاىل ككحدانٌيتو

فق  كليس ُب  األحكاـ بعض ُب الٌنسخ يكوف كإ٧ٌنا ،كاحد تعاىل هللا
 هللا بل ،غًنه لو كبدا هللا عن غائبان  أمره يكن مل نزؿ حٌن كاٜنكم ،ٗنيعها
 كأنٌو ،معٌينة زمنٌية لفرتة نزؿ اٜنكم ىذا أفٌ  األزيلٌ  الكاشف بعلمو يعلم تعاىل
 بعده ذمالٌ  للحكم مستعٌدين النٌاس فيها يكوف أخرل مرحلة ستأٌب
 األمر يكن كمل ،منهم اٞنطلوبة اإل٬نانٌية الوظيفة على اعتادكا قد فكيكونو 
 إىل الٌتوٌجو قضٌية ُب معنا مرٌ  كما ذلك ؿكمثا. اٜنكم ُب قصور بسبب
 إ٬ناف الختبار أٌكالن  اٞنقدس بيت إىل يتوٌجهوا أف تعاىل هللا فأمرىم ،القبلة

كبباهتم عليو كلئلشارة إىل كحدة الٌرساالت الٌسماكية كتقريبان بٌن  اٞنسلمٌن
 أىل قلوب لتأليف اٞنقدس بيت ٥نو ٗنيعان  يتوٌجهوا أف فأمرىم ،أتباعها

 اٜنكم ىذا أفٌ  يعلم  كهللا ،معٌينة ٞنرحلة اٜنكم ىذا هللا أراد كقد ،كتابال
 آخر حكم كأيٌب اآلية حكم فيها كينتهي كقتها ينتهيمعٌينة  زمنٌية لفرتة
 العمل نسخيي  كلكن ،هللا كتاب ُب موجودة اآلية كقد تبقى الٌسابق ينسخ
 هللا أنزؿ فحٌن ،اٝنمر ٓنرًن كمثلها ،اٜنكم ىذا سيغًٌن  أنٌو يعلم كهللا ،هبا
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 تعاىل هللا كاف ،]ّْالٌنساء: من اآلية [   ِّ مئ خئ  حئ جئ ييّٰ قولو: تعاىل
 مرحلة ىناؾ كانت كلكن ،هنائيٌ  بشكل اٝنمر ٓنرـٌ آايت ستأٌب أنٌو يعلم
 آبايت كجاء اآلية ىذه فنسخ ،اٝنمر ترؾ فيها على الٌناس يعتاد زمنٌية
 مق حق مف خف حف جفّٰ : فقاؿ للخمر الٌنهائيٌ  الٌتحرًن
 ،]اٞنائدة[   ِّملهل خل حل جل مك لك خك حك جك
 ،اٝنمر ترؾ على الٌناس يعتاد حٌّت  الٌتحرًن ُب الٌتدرٌج اقتضت اٜنكمة كلكنٌ 
 ككظيفة للٌنسخ. عٌلة ىناؾ ان إذ

 كللٌ سخ أنواع ثوث هي:
 ذمالٌ  اٜنكم كينسخ الكرًن القرآف ُب فيو اآلية تبقى :األٌكؿ الٌ وع

 كحٌن ،تدر٩نٌية ّنراحل مرٌ  ذمالٌ  اٝنمر ٓنرًن آايت مثل ،اآلية بو جاءت
 خبلٟنا من الٌتحرًن تدرٌج اليت اآلايت نسخت الٌنهائيٌ  الٌتحرًن آية نزلت
 ببلبة استغرؽ الٌنزكؿ كزمن تٌتسع كاٜنياة ،هبا العمل كبطل حكمها فنسخ
اٞنائدة: [ ِّىب نب مب زبّٰ :هللا تبارؾ كتعاىل قاؿ كحٌن ،عامان  كعشرين

 األحكاـ كببتت ،كانتهى الوحي الكرًن القرآف تكامل تنٌزؿ: ]ّة من اآلي
 . ٌنهائيٌ ال بشكلها
 أك بدر بغزكة تتعٌلق آايت تتنٌزؿ فقد كانت الكرًن القرآف ؿتنزٌ  فرتة أٌما

 ،اآلايت ىذه نزكؿ من الغاية تنتهي عندما تنسخ أف ٬نكن ككاف. مثبلن  أحد
 مثلها غًنىا أيٌب اٞنلقٌتة اآلية كقت ينتهي كحٌن ،األحكاـ من غًنىا كأيٌب
 . منها خًنه  أك



 
 

291 

  ؟منسوخ هبا العمل داـ ما اآلية تبقى ٞناذا كنتساءؿ
 من فنستفيد تبارؾ كتعاىل هللا كبلـ مع نتعامل أنٌنا ىو :كاٛنواب

  ِّ زئ رئ ّٰ ِّّٰ :ككٌل ذلك بركة ،كاإلعجاز كاٞنعىن كاٞنبىن الٌشكل

 منها عشر حرؼ كلٌ  ُب لنا نتلوىا آية كلٌ  كُب ،]ِٗص: من اآلية [
من قرأ حرفان من كتاب   فله به »: : رسوؿ هللا قاؿ ،حسنات
كلكن ألف حرؼ   ال أقوؿ آمل حرؼ  كالس ة بعشر أمثاهلا  حس ة

 الوصٌية آية الٌنسخ من الٌنوع ىذا ؿي كمثا ،(ُ)«ؼكالـ حرؼ كميم حر 
 حص مس خس حس  جس مخّٰ :(البقرة) سورة ُب اٞنًناث من للوالدين

 حٌن سختني  اآلية كىذه ،]َُٖالبقرة: من اآلية [ ِّخض حض جض مص خص
 مًنااثن  للوالدين جعلت حيث (الٌنساء) سورة ُب اٞنواريث آايت نزلت
 كصٌية كال ،]ُُالٌنساء: من اآلية [ ِّجت هب مب خب حبّٰ شرعٌيان:
 . لوارث

 استقٌرت فلٌما ،للوالدين الوصٌية على تدريب ىناؾ كاف البدء كُب
 سختني  يليو ذمالٌ  اٜنكم لتقٌبل مستعٌدة كصارت الٌنفوس ُب اٞنعاين ىذه

 .كحٌددت كيفٌية توزيع الٌشركة اإلرث آايت كجاءت
 مثل: اٜنكم كيبقى  هللا كتاب من اآلية نسختي  أف الثٌا : الٌ وع

)الٌشيخ كالٌشيخة إذا  ،بو معموالن  حكمها كبقي لفظان  سختني  اليت الٌرجم آية
                                                           

ابب ما جاء فيمن قرأ حرفان من  ،:أبواب فضائل القرآف عن رسوؿ هللا : سنن الرٌتمذمٌ ( ُ)
 .(َُِٗاٜنديث رقم ) ،القرآف ما لو من األجر
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 .(ُ)حكيم( زيزكهللا عنكاالن من هللا  ةزنيا فارٗنو٨نا البتٌ 
 ،الٌرضعات عدد موضوع مثل كاٜنكم اآلية نسختي  أف :الثٌالث الٌ وع
قالت: كاف فيما أنزؿ من القرآف عشر رضعات معلومات  عن عائشة 

كىٌن فيما يقرأ من  ،:ٌٍب نسخن ِنمس معلومات فتوٌُب رسوؿ هللا  ،٪نرمن
 .(ِ)القرآف

 كانت آية ككلٌ  كقتها ُب منها ًنِن : أمِّ حنخن جن يم ىم ممّٰ
 اٜنكم تذٌكر عدـ ىو كالٌنسياف ،اإلزالة نسخ تعين: كننسها ،كقتها ُب خًنان 
 ،اٝنًن ُب ٣نابل حكم ّنجيء الٌسابق اٜنكم نسياف أم ،إلغاؤه أك كاف ذمالٌ 
 ُب خًن ىو تعاىل هللا أتى من عند حكم ككلٌ  ،الٌسابق من خًن حكم أك
 الٌتفضيل تفيد كىي االسم مع الفعل فيها يتساكل ًنخ ككلمة. كزمانو كقتو
 . كأشرٌ  أخًنى  يقاؿ كال ،كشرٌ  خًن: كيقاؿ

 يه ىه مه جه ين ىن منّٰٱ :تعاىلتبارؾ ك  بقولو اآلية كتنتهي
 ُب اآلخر اٜنكم ك٩نعل زماف ُب اٜنكم ىذا ٩نعل أبف قادر اهللف ،ِّ حي جي
 .اٜنكم كتغيًن الٌنسخ ىذا كاف كبقدرتو ،آخر زماف

                                                           

قاؿ: ٚنعت عمر يقوؿ: "قد خشيتي أف يطوؿ  ركل الٌنسائٌي عن عبد هللا بن عٌباس ( ُ)
ابلنٌاس زماف حٌّت يقوؿ قائل: ما ٤ند الٌرجم ُب كتاب هللا، فيضٌلوا برتؾ فريضة أنزٟنا هللا، أال 

لٌشيخ كإٌف الٌرجم حٌق على من زىن إذا أحصن ككانت البيٌنة، أك االعرتاؼ، كقد قرأانىا: )ا
 كرٗننا بعده".  :كالٌشيخة إذا زنيا فارٗنو٨نا البٌتة(، كقد رجم رسوؿ هللا 

 .قاؿ البيهقٌي: آية الٌرجم حكمها اثبت كتبلكهتا منسوخة، كىذا ٣نٌا ال أعلم فيو خبلفان      
 .(ُِْٓاٜنديث رقم ) الٌتحرًن ِنمس رضعات،ابب  ،كتاب الٌرضاع: صحي  مسلم( ِ)
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 ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيّٰ - (َُٕ)اآلية       
  : ِّىئيئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 إىل موٌجهان  كاف كإف. الكرًن القرآف يقرأ من كلٌ  إىل موٌجو الكبلـ
 : هللا رسوؿ خوطب بوما  فكلٌ  ،كالٌسبلـ الٌصبلة عليو اٞنصطفى حبيبنا
 . ٗنيعان  النٌاس إىل موٌجو

 ٪نكم ذمالٌ  ككاٞنلً  فيو ٌرؼيتص ذمالٌ  كى كاٞنلٍ  كى اٞنالً  يقتضي لكمي ػكال
  هلل لكمي ػال داـ كما ،لككالػمي  ككاٞنالً  كاٞنلً  ٬نلك  كهللا ،كاٞنالً 

 الٌسموات ُب من كلٌ  ٜنكمو ك٫نضع ،كاألرض الٌسموات ُب لو فاٜنكم
 . كاألرض

 قضٌية ُب شٌككوا ذينالٌ  اليهود كىم اٞنشٌككٌن على ردٌ  الكبلـ كىذا
 كاليـو قبلتنا على كانوا اٞنسلمٌن إفٌ  :كقالوا ،عيٌ الٌشر  اٜنكم كتغيًن الٌنسخ
البقرة: [  ِّ ريزي ٰى ين ىن نن منّٰ : قاؿ كقد... قبلتنا غًن إىل توٌجهوا

 ُب كلرغبتو الٌنبٌ  كجو لتقٌلب استجابة القبلة ٓنويل يكن كمل ،]ُْْمن اآلية 
 خلق ذمالٌ  ىو  كهللا ،أسباب ىذه لكن ،الٌصبلة ُب الكعبة إىل الٌتوٌجو

 فقٌلب ،وقلب ُب اٜنبٌ  كحٌرؾ الٌنبٌ  كجداف حٌرؾ ذمالٌ  كىو ،وكقلب : لٌنبٌ ا
 بعلمو يعرؼ  كهللا. القبلة ٓنويل آية لتأٌب الٌسماء ُب : الٌنبٌ  كجو

 يعين فهذا القضاء يردٌ  الٌدعاء إفٌ  :نقوؿ كحٌن. كسيكوف كاف ما الكاشف
 ،كستكوف االستجابة اءالٌدع يعلم أنٌو سيكوف الكاشف بعلمو تعاىل هللا أفٌ 
 .كقدرتو  هللا علم عن ٫نرج شيء كال
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 زت رت يب  ىب نب مب زب ربّٰ - (َُٖ)اآلية      
  :ِّىفيف يث ىث نث  مث زث رث يت نتىت مت

 كُب ىذه اآلية ،سخ ُب القرآف الكرًنة النٌ اليهود ُب قضيٌ  شٌكك
 يب  ىب نب مب زب ربّٰ اٞنسلمٌن فيقوؿ ٟنم: ٫ناطب هللا 

ان مبنيٌ  ِّرتّٰ  جاء فعلىنا لفتة رائعة حٌنك  ،ِّنتىت مت زت رت
بل أغفل   ،موسى( اليهودي  : )كما سأؿى كمل أيًت مبنيٌان للمعلـو ،للمجهوؿ

ذين فعلوا ما اٞنسلمٌن ابليهود الٌ  ييقارفتعاىل مل يرد أف  هللا ألفٌ  ؛كلمة اليهود
ما  أبف يريهم هللا جهرة بعد كلٌ  هكسألو  ، دان موسىفعلوه مع سيٌ 

اإلسراء: من اآلية [ ِّخب حب  جب هئ مئ خئّٰ :جاءىم بو من معجزات

كالعصا كاليد...  ،لولكالسٌ  اٞننٌ إنزاؿ منها فرؽ البحر كنتق اٛنبل ك  ،]َُُ
 يوف. م مادٌ ألهنٌ  ؛هم جحدكا ككفركا كسألوا موسى أف يركا هللا جهرةلكنٌ 

من: كالباء  :ِّىف يث ىث نث  مث زث رث يتّٰ
يكوف قد  فمن اشرتل شيئان ّنئة لًنة ،تدخل على اٞنرتكؾكأمثاٟنا  ِّٱمثّٰ

من أخذ الكفر كترؾ اإل٬ناف فقد ك  ،ذم اشرتاهترؾ اٞنئة لًنة كأخذ الٌشيء الٌ 
ث عن عقيدة ث القرآف عن الكفر كاإل٬ناف فهو يتحدٌ . كعندما يتحدٌ ضلٌ 
الكفر فابلقتل.  لذلككال عبلقة  ،عٌما يرتٌتب على ذلكث كال يتحدٌ  ،كفكر

 ،ة من قتل كإجراـاإلرىابيٌ  رت كاٛنحود كليس ما أرادتو اٜنركاتمعناه السٌ 
إىل  شعار لدعوة اٞنسلمٌن( اليت ىي .. هللا أكرب)هللا أكرباألذاف عبارة حٌّت 
 استخدمها اإلرىابٌيوف ،شيء أمر هللا أكرب من كلٌ  كأتكيد أبفٌ  ،بلةالصٌ 
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كُب شرع  كىو مقابل اإل٬ناف. ،اعتقادكاإلرىاب. كالكفر  عوة إىل القتلللدٌ 
 خم حم جمّٰ :قاؿ  ،عتناؽ اإلسبلـابأف ييلـز غًنه حد أل ٩نوزال  هللا 

   ِّمب زب  رب يئ ىئ نئّٰ : كقاؿ ،]ِٔٓالبقرة: من اآلية [  ِّمم

فمن اختار الكفر كترؾ اإل٬ناف فقد  ،ة اعتقادكىذه حريٌ  ،]ِٗالكهف: من اآلية [
 واب.ة الصٌ كا٥نرؼ عن جادٌ  ،ريقالطٌ  ضلٌ 
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىقّٰ - (َُٗ)اآلية       
 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل

 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى

   :ِّهبجت مب خب حب
اٞنسلمٌن  اليهود أفٌ  اعتقد ثنزلت ىذه اآلايت بعد غزكة )أحد( حي

مل ٫نسركا كاٞنسلموف  ،كاٟنز٬نة ىي أف ٔنسر األرض كٔنسر اٞنعركة ،قد ىزموا
أمرىم  حٌن :ماة خالفوا أمر رسوؿ هللا الرٌ  إاٌل أفٌ  ،ُب أيحيد أرضان كال معركة

اٞنعركة  ان منهم أفٌ فنزلوا منو ظنٌ  ،اٞنشرؼ على أرض اٞنعركة بعدـ مغادرة اٛنبل
لتعليمهم اإل٬ناف  درسان ىذه اٞنخالفة من فأراد هللا تعاىل أف ٩نعل  ،قد انتهت

كا اٞنسلمٌن وا أف يردٌ أم أرادكا كأحبٌ  ،كثًن من أىل الكتاب  اعة. كقد كدٌ كالطٌ 
 ُب. ك معو زمتمىي ىيزًـ كلىػمىا ان ٞنا ا ٟنم: لو كاف نبيٌ عن دينهم إىل الكفر كقالو 

بع فيهم من أسلم كاتٌ  ألفٌ  ؛(همكلٌ ) تكمل أت ِّمك  لك اك يقّٰ اآلية:
إىل أف يتمٌنوا ارتداد  اليهود ذم دفععميم. أٌما الٌ فلم يكن التٌ  ،: بٌ النٌ 

كما   ،دينهمبو مل أيمرىم اٞنسلمٌن عن دينهم فهو حسد نشأ من أنفسهم 
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على دين اٞنسلمٌن  ىم يعلموف أفٌ  ِّٱزيمي ري ٰى ين ىن ننّٰ :قاؿ 
هم يريدكف إعادهتم إىل الكفر حسدان. كاٜنسد لكنٌ  ،ُب توراهتمذلك كرد  ،حقٌ 
 قاؿ ،ببت ُب كتاب هللا أٌف للحسد ضرران كشرٌان كقد  ،احملسود أبمر هللا يضرٌ 

 :رسوؿ هللا كعٌلمنا  ،]الفلق[  ِّىبيب نب مب زب ربّٰ :تبارؾ كتعاىل
 . كنفثها ٌنذتاٞنعوٌ  بقراءة اٜنسد ية منالوقا

 ،عمة إىل اٜناسدالنٌ  نتقلعمة عن الغًن كإف مل ت زكاؿ النٌ ٕنيٌن  :كاٜنسد
 أك منصبان أك متاعان من متاع الٌدنيا ه أف ٬نلك احملسود ماالن ؤ فاٜناسد يسو 

احملسود  عم إليو. كاٜناسد يضرٌ  كإف مل أتت ىذه النٌ حٌّت كيتمىٌن أف تزكؿ عنو 
األفعى تلذم  كما أفٌ   ،قدرهو ال ٫نرج شيء ُب ملك هللا عن ألنٌ  ؛هللا درقب

 هللا تعاىل.  قدرفبل شيء ٫نرج عن  ،هللا قدراإلنساف إذا لدغتو ب
 :كمل يقل ،ابلعفو كالٌصف  ،اإلسبلـ أمرذا هب  :ِّىي  نيّٰ

 هم كإبعادىم عناٞنسلمٌن عن نبيٌ  حاكلوا ٔنذيل اليهود رغم أفٌ  ،اقتلوا كاذُنوا
ما  ف . كرغم كلٌ ديننا دين العفو كالصٌ  لكنٌ  ،وف ىز٬نتهميتمنٌ  ككانوا ،دينهم

أراده اٜناسدكف ابٞنسلمٌن من ضرر كأذل فقد أمرىم هللا تعاىل ابلعفو 
 يل ىل مل يك ىك مك لك اكّٰ كُب آايت أخرل قاؿ: ،ف كالصٌ 

إلسبلـ أف ا أعداءكقد حاكؿ  ،]ّْفٌصلت: من اآلية [  ِّزنمن رن  مم ام
 ،من ذلك اإلسبلـ شيء ُبكقتل كليس كإرىاب قد ككراىية يظهركه دين ح

عن  ف كاإلسبلـ يطلب العفو كالصٌ  ،م بو اإلسبلـ كاف زكران كهبتاانن ما اهتًُّ  ككلٌ 
تعاىل هللا قاؿ ك  ،]الٌشورل[  ِّ حمخم جم هل مل خل حل جل مكّٰ ،اٞنسيء
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  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس ّٰ: : بٌ ٢ناطبان النٌ 
ف  بلـ. كالفرؽ بٌن العفو كالصٌ ىذا ىو اإلس ،]الٌنحل[  ِّمعجغ جع مظ

ي  أم جاءت الرٌ  ،ي  األبرعفت الرٌ  :كقولنا  ،العفو يعين اإلزالة ىو: أفٌ 
كرٌّنا  ،اسنة مع أحد النٌ ُب مشكلة معيٌ  اىرمٌ كىو إزالة األبر الظٌ  ،ك١نت األبر

 كنسياففحة ٕنامان ف  فهو قلب الصٌ ا الصٌ أمٌ  ،مع بقاء شيء ُب الٌنفس
 . منو ُب الباؿ شيءد ٫نطر و بل يعف ،نب كاإلساءةالذٌ 

من أف أيٌب  فبل بدٌ  :ِّهب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ ييّٰ
كحده فهو  ،ٞنخلوؽ مع قدرة اٝنالقكال قدرة  ،عليهم ابلٌنصر أمر هللا 

 شيء. قادر على كلٌ ال
 مج حج هتمث مت خت حتّٰ - (َُُ)اآلية       

   : ِّجضحض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح
غًنىم من ١ناكلة رٌد اٞنسلمٌن عن إ٬ناهنم ك على ما يفعلو اليهود  الردٌ 
بلة كالزكاة ك٨نا من كقد جاء ىنا ابلصٌ  ،بلة كالزكاةىو األمر ابلصٌ  ،كدينهم

  .أركاف اإلسبلـ
 ،ينمن أقامها أقاـ الدٌ  ،ينبلة عماد الدٌ الصٌ ف  :ِّخت حتّٰ

عمل  كلٌ ك  ،ين. كالعبادات ُب اإلسبلـ غًن األركافكمن ىدمها فقد ىدـ الدٌ 
ٟنا بعد كأكٌ  ،أٌما األركاف فهي ٙنسة ،فهو عبادة يو مرضاة هللاترجو ف
على مدار  بلة ىي إعبلف استدامة الوالء هللبلة. كالصٌ هادتٌن الصٌ الشٌ 

 خئّٰ :قاؿ  ،مافيهمن خبلؿ ٙنس أكقات يلة كاللٌ ساعات اليـو 
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 ىنّٰ  :كقاؿ  ،]ُُْىود: من اآلية [  ِّمب  خب حب جب هئ مئ
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ّٰٱ  :كقاؿ  ،]ُْطو: من اآلية [  ِّجهمه ين

ككاف  ،]اإلسراء[ ِّزبمب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ
فيها إعبلف استدامة الوالء  ألفٌ  ؛بلةإذا حزبو أمر فزع إىل الصٌ  :رسوؿ هللا 

فاهلل أكرب من  ،بلة بدكهناكال تقبل الصٌ  ،(هللا أكرب)بلة هلل. كمفتاح الصٌ 
كحٌن  ،شيء كلٌ هللا أكرب من  ك م..من عدكٌ ك من شغلي ك ي من ٨نٌ ك نفسي 

فهو يدعو أبعظم نداء إىل أعظم  .. هللا أكرب(هللا أكرب) :ينادم اٞننادم
 بلة. إىل الصٌ  ائتشيء ك  ترؾ كلٌ كاأم أعلن استدامة كالئك هلل  ،العبادات
ـو فالصٌ  ،إاٌل الٌصبلة الفرائض قد تسق  عند عدـ االستطاعة ككلٌ 

كالزكاة  ،استطاع إليو سبيبلن  نٞن كاٜنجٌ  ،ل ٞنن كاف مريضان أك على سفريلجٌ 
 ،اؿ من األحواؿُنبلة ال تسق  الصٌ  لكنٌ  ،صابن مل ٬نتلك النٌ تسق  عمٌ 

رم ٩نأك  وومئ بعينييقائمان فقاعدان أك مستلقيان أك الٌصبلة ستطع ين مل مف
 كألنٌ  ؛حاؿ ُب أمٌ  اٞنسلم بلة عنكال تسق  الصٌ  ،وبلة على قلبأفعاؿ الصٌ 

ة هلل. كلن كفيها العبوديٌ  ،(هللا أكرب)فيها  ألفٌ  ؛هللال ٬نكن أف تسق  كالءؾ 
أقول  لبشر مثلكا أف تكوف عبدان فإمٌ  ،عبدان هلل ان أبدان إذا مل تكن تكوف حرٌ 

 ٝنالقكك... أك أف تكوف عبدان وائمنك أك للماؿ أك ٝنفااي نفسك أك ألى
ك ألنٌ  ؛رالبش بٌندان . فإذا كنت عبدان هلل كنت سيٌ عبوديٌة سواهر من فتتحرٌ 

 ؛٢نافة هللا ك٢نافة البشر ،٢نافتافكال ٩نتمع ُب قلب العبد  ، هللالن ٔناؼ إاٌل 
 .   هللايقطع إاٌل ال يصل ك ال ينفع ك ال ك  و ال يضرٌ ك تعلم أنٌ كألنٌ 
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 اعر:ككما قاؿ الشٌ 
 ٪نتفي يب ببل مواعيد ربُّ          عبدي ان أينٌ حسب نفسي عزٌ 

بينها كبٌن األركاف  -ـ اٝنمسةكىي أحد أركاف اإلسبل-كالٌصبلة  
فالٌتوٌجو إىل القبلة )بيت هللا اٜنراـ( ُب  ،األربعة األخرل عبلقة مشرتكة

راب كىذا عاـ كالشٌ بلة ٕنتنع عن الطٌ كأنت ُب الصٌ  ،الٌصبلة ييشبو اٜنٌج إليو
أشهد أٌف  ،للٌشهادتٌن )أشهد أاٌل إلو إاٌل هللا يدبلة تردُب الصٌ ك  ،ـورمز للصٌ 
كذلك الزكاة  ،كىذا ىو الرٌكن األٌكؿ من أركاف اإلسبلـ ،رسوؿ هللا( ١نٌمدان 

كُب  ،صرؼ ٛنزء من الٌزمن ُب سبيل هللابلة الصٌ ُب  ألفٌ  ؛بلةمشتملة ُب الصٌ 
ك تدفع من مالك لتقف ُب فكأنٌ  ،الزٌكاة صرؼ ٛنزء من اٞناؿ ُب سبيل هللا

 بلة. الصٌ 
ل نفعو يتعدٌ كقد فرضت الزكاة على اٞنسلم كي  :ِّهت متّٰ

كأداء  ، من حاجتوربأك كسبو على من كاف  كال تفرض الزكاة إاٌل  ،غًنه إىل
. فالزكاة الزٌكاة يدفع صاحب اٞناؿ للعمل بو فيفيد ىو كغًنه من حركة مالو

قاؿ  ،كافل االجتماعيٌ م إىل توسيع حركة اٞنسلم ُب اٜنياة كٓنقيق التٌ تلدٌ 
 فهي حقٌ   ،]اٞنعارج[  ِّرنزن مم ام يل ىل مل  يك ىكّٰ تعاىل:
ما  بلة كأداء الزكاة ككلٌ ف  كإقامة الصٌ كالعفو كالصٌ . ةن كال عطاءن منٌ  تكليس

بل  هلل  ومفنحن ال نقدًٌ  ،فهو ألنفسنا ،نفعل من خًن للغًن يعود علينا
لكم أكٌ  لو أفٌ   اي عبادم» :كقد جاء ُب اٜنديث القدسيٌ  ،مو ألنفسنانقدٌ 

زاد  م كم ماكاحد لب رهل كم كانوا علأ أتقأ قكإنسكم كه ٌ   كآخركم
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كم  كإنسكم كه ٌ   لكم كآخركمأكٌ  لو أفٌ   اي عبادم  ذلك يف ملكي شيئان 
م كم ما نقص ذلك من ملكي كاحد كانوا علأ أفجر قلب رهل 

 ،وابفيو الثٌ  ألفٌ  ؛عليكنفعو ما تفعلو من خًن للغًن يعود  فكلٌ  (ُ)«شيئان 
ا كاف. كذلك أفضل ٣نٌ  ٝنياط فيعيدهاخذه أيذم وب الٌ واب من الثٌ كالثٌ 

من تٌِدؽ بعدؿ مترة من كسب »: :قاؿ  ،تاٜنسنا يضاعف هللا 
كإٌف   يتقٌبلها بيمي ه ٍبٌ يربيها لِاحبها    كال يقبل   إاٌل الطٌيب  طٌيب

   .(ِ)«  حٌّت تكوف مثل اجلبلكما يريب أحدكم فلوه 
 مص خص  حص مس  حسخس جس مخ جخ مح  جح  مج حجّٰ

حركة حياتو ىي بواب  ألفٌ  ؛ينة عند اٞنلمنمأنىذا يبعث الطٌ : ِّجضحض
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ّٰٱ :ككفى ابهلل حسيبان  ،كأجر عند هللا تعاىل

 ة إاٌل كال أحد يستطيع أف أيٌب ّنثقاؿ الذرٌ  ،]الزٌلزلة[  ِّ  هب مب خب حب جب هئ
 .ك٪نصيو لك مهما صغر عملكهللا تعاىل يرل  أفٌ  كهللا كىذا يطمئن

  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضّٰ - (ُُُ)اآلية       
   : ِّجلحل  مك لك خك حك جك حقمق مف

 عليكصارل آية فيها ذكر اليهود كالنٌ  ترلكحٌن  ،ة عقيدةىذه قضيٌ 
ُنسب موقفهم من جهة أخرل اليهود من جهة كبٌن الٌنصارل  ؽ بٌنفرٌ تأف 

                                                           

 .(ِٕٕٓاٜنديث رقم ) ٓنرًن الظٌلم،ابب  ،اب الرٌب كالٌصلة كاآلدابكت: صحي  مسلم( ُ)
ال يقبل هللا صدقة من غلوؿ، كال يقبل إاٌل من كسب ابب  ،كتاب الزكاة: صحي  البخارمٌ ( ِ)

 .(ُّْْاٜنديث رقم ) طٌيب،
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 ،ةه العبلقة بٌن اإلسبلـ كاٞنسيحيٌ . كىناؾ من ٪ناكؿ أف يشوٌ من اٞنسلمٌن
مت اليهود كذكرت عداءىم عن أىل الكتاب جرٌ بت اآلايت كحٌن ٓندٌ 

  ِّمن زن رن مم ام يل ىلّٰ: للمسلمٌن فقاؿ 
ان صارل فقد أعطت حكمان عامٌ بت عن النٌ ا حٌن ٓندٌ أمٌ  ،]ِٖاٞنائدة: من اآلية [

اٞنائدة: [   ِّحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىّٰ :فقاؿ 

صارل النٌ  اأمٌ  ،ما كرد ُب القرآف عن اليهود كاف تقريعان ٟنم ككلٌ  ،]ِٖمن اآلية 
ما جاء ُب ىذه اآلية فهو توصيف ٜنالة أانس ك فقد امتدحهم القرآف الكرًن. 

 خم حم جمّٰ يقوؿ: ة اعتقاد كهللا كىذه حريٌ  ،ان تعميمكأشخاص كليس 

دة مرًن السيٌ أٌمو د اٞنسي  ك كديننا يكـر السيٌ  ،]ِٔٓالبقرة: من اآلية [  ِّمم
: منها قولو (آؿ عمراف) كقد جاءت ُب القرآف الكرًن سورة ابسم ،العذراء

آؿ عمراف: من [  ِّخب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريّٰ

كال ٬نكن  ،دة مرًند اٞنسي  ككالدة السيٌ ة السيٌ كامرأة عمراف ىي جدٌ  ،]ّٓاآلية 
و كيٌدعي أنٌ لكنيسة ا ة أكأك ٞنعتقدات اٞنسيحيٌ ٌن لمسيحيٌ لٞنسلم أف يسيء 
و لن يدخل صارل يركف أنٌ كالنٌ  كإذا كاف اليهودقرآف الكرًن. ٩ند ذلك ُب ال

كقد كانت  ،كطبيعيٌ   من كاف على دينهم فهذا أمره اعتقادمٌ ة إاٌل اٛننٌ 
كلسنا ٥نن  ،ة ٓنتاج إىل برىافقضيٌ  يكى ،فريق تقوؿ ذلك ٠نموعة من كلٌ 

  مك لك خك حك جك حقمق مفّٰد فاٜنكم هلل. من ٥ندٌ 

ة قضيٌ  حٌّت  ،ة ٓنتاج إىل برىافة قضيٌ كأيٌ  ،]ُُُالبقرة: من اآلية [   ِّجلحل
 ة.خوؿ إىل اٛننٌ الدٌ 
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 خن حن جن  مم خم حم جم هل خلملّٰ - (ُُِ)اآلية      
  : ِّخيمي حي جي ٰه مه جه هن من
 ،شيء ُب اإلنساف و أشرؼألنٌ  ؛ذكر الوجو :ِّحم جم هلّٰ

فمن أسلم كجهو هلل فهو اٞنقبوؿ عند  ،كىكذا أجاب القرآف على مزاعمهم
٩نب أف يكوف بل  ،كال يقبل ذلك من غًن إحساف ،هللا بشرط اإلحساف
اإلفساد عقوؽ الوالدين ك ياـ مع بلة كالصٌ فبل تكفي الصٌ  ،١نسنان ال مسيئان 

حدو أبدان ألكال ْنوز اإلساءة  ،أمرقة كقتل من ٫نالفنا ُب الرٌ كالسٌ كالكذب 
ق اإلحساف بشركطو فلو أجره عند فمن حقٌ  ،مسلمغًن  ـأ مسلمان سواء كاف 

 خن حن جنّٰ: قاؿ  ،ـ القيامةاس يو كهللا تعاىل يفصل بٌن النٌ  ،وربٌ 

  مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

كلسنا قضاة لنحاسب  ،]اٜنجٌ [  ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي
اس كي ٪نرتموا معتقداتنا كلسنا النٌ  بل ٥نرـت معتقدات ،اس على معتقداهتمالنٌ 

 كالفرؽ بٌن اٝنوؼ كاٜنزف ىو أفٌ .  ٥نن من يعطي األجر فاألجر من هللا
ا اٜنزف فهو على شيء دان.. أمٌ هدٌ تي بل مثل عدكٌ اٝنوؼ يكوف من اٞنستق

 مرض أك نقص ماؿ أك فقداف عزيز. منكقع 
 خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (ُُّ)اآلية       

  مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم  مم

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه

ٍّ َّ ُِِّّّ :  
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ة ٨نا اليهوديٌ  ،فيو اإلسبلـ كانت ىناؾ داينتاف جاءذم ُب الوقت الٌ 
و ليس على أبنٌ  :فريق عن اآلخر كلٌ  أف يقوؿ بيعيٌ الطٌ  كمن ،ةكاٞنسيحيٌ 
 منها ٘ناية ،مع اٞنسلمٌن كقد سٌجل التٌاريخ مواقف للمسيحٌيٌن شيء.
كحٌن جاءت  ،ان كاف نصرانيٌ ك  ،ىمؤ كإيوالمسلمٌن لملك اٜنبشة  جاشيٌ النٌ 

ـك من وف إىل جانب اٞنسلمٌن لطرد الرٌ اـ كقف اٞنسيحيٌ جيوش الفت  إىل الشٌ 
فاٜنضارة اليت  ،ين األيويبٌ مع صبلح الدٌ  اٞنسيحٌيوف كقف ككيف ،اـالشٌ  ببلد

ك٥نن ال نقبل من أحد أف  ،وفبنيت ُب ىذه الببلد بناىا اٞنسلموف كاٞنسيحيٌ 
كما كرـٌ صارل  ـ النٌ ككتابنا الكرًن كرٌ  ،ٌن بتفسًن منحرؼيسيء إىل اٞنسيحيٌ 

 . عيسى ابن مرًن كأٌمو د اٞنسي السيٌ 
اس على ذم ٪ناسب النٌ كىو الٌ  ،اسالنٌ  ا ترتؾ لربٌ العقائد فإهنٌ ا أمور أمٌ 
صارل كاليهود فيما بينهم فاهلل ٪نكم بينهم كلسنا كإف اختلف النٌ  ،عقائدىم

 ٥نن من ٪نكم.
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّّٰٰ - (ُُْ)اآلية       
 زث رث يت ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب

  : ِّمكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث مثنث
كاٞنساجد ىي  ،كىذا استفهاـ استنكارمٌ  ،ال أحد أظلم :اٛنواب
  إٌف بيوٌب يف أرضي املساهد»: ُب بعض الكتب قاؿ كقد  ،بيوت هللا

  فطوىب لعبد تطٌهر يف بيته ٌٍب زار  يف بييت  كإٌف زكارم فيها عٌمارها



 
 

313 

كهعلت يل »: : قاؿ رسوؿ هللاك  ،(1)«فحٌق علأ املزكر أف ييكـر زائر 
ُب  يى بلة ٬نكن أف يصلٌ الصٌ  إذا أدركتو فاٞنسلم ،(2)«األرض مسجدان كطهوران 

ُب قطعة من األرض تعارؼ  ددًٌ ذم حي ا اٞنسجد فهو اٞنكاف الٌ أمٌ  ،مكاف أمٌ 
ذم اختار كالبيت الٌ  ،ىمكذلك ابختيار  ،بلة فيواس ليجعلوه بيتان للصٌ عليو النٌ 

 ىن نن  من زن رن مم ام يلّٰ ،هللا تعاىل مكانو ىو اٞنسجد اٜنراـ

 اس. اس كمل يضعو النٌ للنٌ  وكضع فاهلل ،]افآؿ عمر [ٱِّٰىري ين
هللا ىو   لعبادةلكي تكوف بيواتن  حٌددىا اٞنسلموفكدكر اٞنساجد اليت 

 ممّٰ: (ورالنٌ )ُب سورة  كقد قاؿ  ،اسأف تصدر أنوار هللا تعاىل إىل النٌ 
 ،جودكىي أماكن السٌ  ،]ّٔالٌنور: [   ِّٰه مه جه  هن من خن حن جن
أقرب ما يكوف  عبدال ألفٌ  ؛عاءيو الدٌ جود ىو أشرؼ كقت يستجاب فكالسٌ 
كال  ،اس يسجدكف فيها هللالنٌ  ألفٌ  ؛يت ابٞنساجدو كىو ساجد. كٚنٌ من ربٌ 

ارس ُب اٞنسجد عمله إاٌل   رب يئ ىئ  نئّٰ تعاىل:تبارؾ ك كقد قاؿ  ، هلل٬ني
كٔنريب اٞنساجد ال يكوف فق  بتخريب العمراف  ،]اٛننٌ [  ِّيب ىب نب مب زب

سو ذم أسٌ رار الٌ ضٌ المثل مسجد  ،اإلنسافبل يكوف بتخريب  ،كالبنياف
هبدمو. كقد  :لئلضرار ابٞنسلمٌن فأمر  :اٞننافقوف ُب عهد رسوؿ هللا 
كىلالء ىم  ،خريبعوة إىل القتل كالتٌ اٞنسجد للدٌ  أيٌب ُب عصران من يستغلٌ 

 ؛كال من عملهمكال أظلم منهم  ،ذين ٬ننعوف مساجد هللا أف يذكر فيها اٚنوالٌ 
                                                           

 .(ِِٖٓاٜنديث رقم ) حرؼ اٟنمزة، :فيض القدير( ُ)
 .(ِّٖيث رقم )اٜند التٌيمم،كتاب   :صحي  البخارمٌ ( ِ)
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: :كقد قاؿ  ،ور فيهالوا دكر اٝنًن كالنٌ إىل خراب اٞنساجد كعطٌ  م سعواألهنٌ 
ك فإٌف ها   عليال ردٌ ليقل: يف املسجد ف مسع رهون ي شد ضالٌةمن »

 ممّٰ: قاؿ ك  ،ة كاٞنطلبالٌ مهما كانت الضٌ  ،(1)«هل ا املساهد مل تػيٍبى 

كاٞنقصود عمارة   ،]ُٖالٌتوبة: من اآلية [ ِّ  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
كىي رسالة اٝنًن للغًن كرسالة العطاء  ،نساف كىو أٚنى رسالةو للمسجداإل
 ور.كالنٌ 

 ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يكّٰ - (ُُٓ)اآلية       
   :ِّريزي ٰى ين

كللمساجد آدابه  ،كانت اآلية اليت سبقتها تتحٌدث عن اٞنساجد
كاٞنساجد ىي: بيوت هللا ُب األرض كزٌكارىا عٌمارىا كما يقوؿ  ،كأحكاـ
 . :رسوؿ هللا  حبيبنا

لتكوف  ٓنٌددكاٞنسجد ىو قطعة من األرض تقتطع بتعارؼ البشر ك 
فبل يباشر فيها أٌم عمل  ،كلكي تكوف مسجدان هلل ،مكاانن ٞنباشرة العبادة

كىي ابختيار البشر ال  ،]اٛننٌ [  ِّىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ ّٰ ،آخر
الكعبة ذم كاف ابختيار رٌب البشر ىو كاٞنسجد الٌ  ،ابختيار رٌب البشر
  من زن رن مم ام يلّٰذم قاؿ تبارؾ كتعاىل فيو: اٞنشرٌفة ُب مٌكة الٌ 

ذم يبنيو البشر متعارؼ كاٞنسجد الٌ  ،]آؿ عمراف[   ِّ ري ٰى ين ىن نن
                                                           

ابب الٌنهي عن نشد الٌضالٌة ُب اٞنسجد كما  اٞنساجد كمواضع الٌصبلة،كتاب   :مسلمصحي  ( ُ)
 .(ٖٔٓاٜنديث رقم )يقولو من ٚنع الٌناشد، 
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كمن أحكاـ اٞنساجد أهٌنا تبىن ابْناه البيت  ،عليو أنٌو بيت هلل مبين للعبادة
كعبة اٞنشرٌفة كتٌتجو أم ال ،ذم ىو القبلةاٜنراـ فٌتتجو ابٌْناه البيت األٌكؿ الٌ 

كيكوف اٌْناه احملراب ٥نو جهة  ،الٌصبلة ُب اٞنسجد ابٌْناه الكعبة اٞنشرٌفة
كاعتقد بعض الٌناس أٌف كجو هللا تعاىل ال يكوف إاٌل ُب ىذا االٌْناه.  ،القبلة

كليست القضٌية  ،م إنٌو تعاىل موجود ُب كٌل مكافكأراد هللا تعاىل أف يقوؿ ٟن
كْنٌليات رٌبكم   ،]ُُٓالبقرة: من اآلية [   ِّمن زن رن مم امّٰ ،قضٌية اٌْناىات

 يكّٰفقاؿ جٌل كعبل:  ،كىو معكم أينما كنتم ،موجودة ُب كٌل االٌْناىات

فلماذا مل يقل  ،]ُُٓالبقرة: من اآلية [  ِّمن زن رن مم ام  ىليل مل
 ،أٌف كٌل االٌْناىات ٓنٌدد ابٌْناه اٞنشرؽ كاٞنغرباٛنواب: الٌشماؿ كاٛننوب؟ 

أم شركؽ الٌشمس كغركهبا ٓنٌدد لديك  ،ٌددت اٞنشرؽ كاٞنغربكإذا ح
 االٌْناىاف اآلخراف الٌشماؿ كاٛننوب. 
كنت ال الكرة األرضٌية   أٌم جزء منكُب  ،كُب كٌل بلد مشرؽ كمغرب

فتكوف  ،بٌد إذا أردت أف تصٌلي أف تٌتجو إىل جهة مٌكة جهة اٞنسجد اٜنراـ
فهذه  ،هٌنا متضٌمنة ُب اٞنشرؽ كاٞنغربأل ؛عملٌيان قد أخذت كٌل االٌْناىات

أم ليس لغًن هللا أف ٬نلك اٞنشرؽ كاٞنغرب فهو  ،اٞنلكٌية على االختصاص
كهعلت يل األرض مسجدان »: :كٟنذا قاؿ  ،تعاىل ٬نلك كٌل االٌْناىات

أم أٌنك حيث تكوف فثٌم كجو هللا كىو سبحانو معنا أينما كنٌا.  ،(1)«كطهوران 
اجد ابٌْناه القبلة؟ كٞناذا ال تصٌ  الٌصبلة إاٌل ابٌْناه القبلة؟ فلماذا نوٌجو اٞنس

                                                           

 .(ِّٖاٜنديث رقم ) التٌيٌمم،كتاب   :صحي  البخارمٌ ( ُ)
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ما داـ هللا تعاىل  ،كٞناذا كاف الٌتوٌجو إىل القبلة شرطان من شركط صٌحة الٌصبلة
 ىو أٌف هللا  :اٛنواب؟ ]ُُٓالبقرة: من اآلية [   ِّمن زن رن مم امّٰيقوؿ: 

كال يريد أف  ،توٌجو إليوييقف بٌن يديو ك أراد انضباطان ُب حركة اإلنساف حٌن 
كٌل   ليرتؾ حركة اإلنساف فوضويٌة عشوائٌية. تصٌور أف تدخل مسجدان كتر 

فبل تتحٌقق كحدة العبوديٌة من خبلؿ ىذه الٌتفرقة كال  ،مصلٌو يتوٌجو إىل جهة
كال تتحٌقق كحدة  ،تتحٌقق الوحدة إاٌل أبف يٌتجو اٛنميع إىل جهة كاحدة

يريد كحدة ىذه األٌمة:  كهللا  ،اه كاالنضباطالعبوديٌة إاٌل بتوحيد االْنٌ 
 ،]األنبياء[   ِّيهجي ىه مه جه ين ىن  من خنّٰ

... فلماذا كاف ٌٍب تسٌلم تقـو كتركع كتسجدتكرٌب ك كعندما تصٌلي عليك أف 
للٌصبلة شركط كأركاف كالٌتكبًن كالركوع كالٌسجود؟ ٞناذا كانت صبلة الفجر 

. عملٌية انضباط ُب أتدية الفرائض هللركعتٌن كغًنىا أربع ركعات؟ فبل بٌد من 
صبلة ف هكىذه العملٌيات ٪نٌددىا هللا كاٜنكمة فيها تبقى هلل كأنت تلتـز أبمر 

أان أحٌب أف أزيد كأصٌلي الفجر ببلث  :فبل تقل ،ٌنركعتفرضت الفجر 
كأنت حٌن تصٌلي  ،طلب منك ركعتٌن ٜنكمة يعلمها ىو هللا ركعات ك

ٌنة كتفٌضبلن منك بل إلرضاء هللا كٓنٌقق االلتزاـ ركعتٌن فأنت تصٌلي ليس م
فااللتزاـ انضباط كفق ما أمر هللا. كقد حٌدد هللا تعاىل اٌْناه  ،أبكامر هللا

كعندما تريد أف  ،فوا بٌن يديو مصٌلٌناالنضباط للٌناس عندما يريدكف أف يق
  تلٌدم فريضة أك تدخل فريضة الٌصبلة ال بٌد من أف تنضب  كفق الٌضواب

 كمن ضمنها اٌْناه القبلة لتوحيد النٌاس.  ،اليت شٌرعها هللا
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ألٌف اإلسبلـ دين الٌتوحيد  ؛كعبلمة اإلسبلـ ىو الٌتوحيد كليس الٌتفرقة
كمن ضمن توحيد الكلمة لو إاٌل هللا( ىي توحيد الكلمة. ككلمة الٌتوحيد )ال إ

"استوكا إىل يقوؿ اإلماـ للمصٌلٌن:  ،كٟنا انضباط معٌٌن  ،صبلة اٛنماعة
سوكا صفوفكم فإٌف تسوية الٌصفوؼ من إقامة اعتدلوا ك  ،بلة ير٘نكم هللاالصٌ 

 ،ىي أكامر كضواب  سلوكٌية ٪نٌددىا هللا ان الٌصبلة".. كهبذا يلتـز اٞنأموموف. إذ
كىي  كُب أٌم مكاف توجد ْنلٌيات هللا  ،كليست القضٌية فق  ُب اٞنسجد

كىو عليم ِنلقو كأنت من ضمن  ،وتوتٌتسع لكٌل كونو كلكٌل ملكو كملك
 خلقو.
 حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني ميّٰ - (ُُٔ)اآلية       

  : ِّختمت حت جت مبهب  خب
 ،عزير ابن هللا :كقالت اليهود ،إٌف اٞنبلئكة بنات هللا :قاؿ مشركوا مٌكة

 ،فهناؾ أقواؿ متعٌددة كاعتقادات متعٌددة ،اٞنسي  ابن هللا :كقالت الٌنصارل
كأراد هللا تعاىل أف  ،تنضب  ٓنت عنواف احرتاـ عقائد النٌاسكالقضٌية العقديٌة 

 ،ككٌل دين لو عقيدة ،كىذه قضٌية عقيدة ،يبٌٌن موقف اإلسبلـ ٣نٌا يقولوف
كقد ترؾ هللا تعاىل  ،كاإلسبلـ لو عقيدة. أنت ال تقاتل الٌناس على عقائدىم

 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيّٰحريٌة االختيار لئلنساف: 

 مل خل حل جل مك لكّٰ ،]يونس[   ِّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
ك٥نن حٌن ندعو إىل هللا أك ندعو إىل عقيدتنا  ،]الغاشية[  ِّجمحم  هل

بل العقيدة الٌسليمة اليت اندل هبا اإلسبلـ  ،ال ٥ناسب الٌناس على عقائدىم
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  خب حب جب هئ مئ حئخئّٰأف يكوف اٛنواب على ما يقولوف ىو قولنا: 

 ،ِّحئّٰٱة ال أكثر: فاٛنواب كلمة كاحد ،]ُُٔالبقرة: من اآلية [  ِّمب
كىذا كٌلو ُب  ،ُب الٌصفاتك ُب األفعاؿ اإلٟنٌية لٌذات لنزيو تكالٌتسبي  ىو 

٠ناؿ العقيدة. ككٌل شيء ٫نطر ُب ابلك فاهلل ِنبلؼ ذلك. كىذا معىن 
  يه مهىه جه ينّٰ ،: أم نزٌه هللا عن كٌل ما ٫نطر ُب ابلكِّحئّٰ

 تعاىل كهللا ،كأنت لك ٚنع كبصر ،]ُُالٌشورل: من اآلية [ ِّحيخي جي
كحٌن يتحٌدبوف  ،ٚنع هللا تعاىل كبصره غًن ٚنعك كبصرؾ لكنٌ  ،ٚنيع بصًن

عن أفعاؿ تنسب هلل يكوف اٛنواب  ،عن أكالد كبنات هلل ،عن صفات هلل
ٔنتلف عٌما  ككٌل فعل كًصفىةو هلل  ،ِّحئّٰٱابلنسبة لعقيدة اٞنسلم: 
فأنت  ،كحياتو غًن حيات حٌي كأنت حٌي لكنٌ  ىو عند البشر. كهللا 

قدرتو تعاىل ٔنتلف  لكنٌ  ،أنت قادر كهللا قادر ،ٕنوت كهللا حٌي ال ٬نوت
 . ِّحئّٰٱكىذا معىن  ،عن قدرتك

كُب كٌل األفعاؿ اليت فيها إعجاز كال يستطيع البشر أف أيتوا ّنثلها 
 مب خب حب جب هئ  مئ خئّٰ: ِّحئّٰ :تسبقها كلمة
فهذا اٝنلق ٪نتاج إىل سبحاف  ،]يس[ ِّهتمث مت خت  حت جت هب
  ين ىن من خنّٰ: ٫نلق مثلوألنٌو ال يستطيع أحد غًن هللا أف  ؛هللا
  ،]ُاإلسراء: من اآلية [ ِّجم يل ىل مل خلّٰ ،]الٌرـك[ ِّمهىه جه

ففعل اإلسراء ٪نتاج إىل كلمة  ،ِّخلّٰككٌل ىذه األفعاؿ سبقتها كلمة 
كهللا تعاىل  ،كال ٬نكن أف ننسب هلل تعاىل ما ننسب للبشر ،ِّخلّٰ
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إذف الػًمٍلكية تنفي  ،]ُُٔمن اآلية  البقرة:[ ِّمب  خب حب جب هئ مئ ّٰيقوؿ: 
كال  ،فو كال بن كألنٌو ٬نلك كٌل شيء ال ٬نكن أف يكوف لو بناته  ؛الوىلىديٌة

 ،]َُالفت : من اآلية [ ِّيم ىم مم خمّٰلكن نقوؿ:  ،٬نكن أف يكوف لو يد
ليس   ،نقوؿ: سبحاف هللا ،]ْٖالٌطور: من اآلية [  ِّجن ممّٰسبحاف هللا.. 

ك٥نن ال ٤نرب الٌناس على عقيدتنا   ، العقيدةكمثلو شيء. كىذا حديث ُب
كاٜنساب ال يكوف على العقائد  ،كما ال نرضى أف ٩نربان أحد على عقيدتو

كال تنشأ  ،فمن ٫نالفين ُب العقيدة ليس عدٌكان يل ،بل على الٌسلوكٌيات
 يك ىك مك  لك اك يق ىقّٰالعداكة من العقائد بل من الٌسلوكٌيات: 

  مص خص حص مسّٰ ،]ُْٗالبقرة: من اآلية [ ِّىل مل
كمن اعتدل علٌي  ،فمن قاتلين أقاتلو ،]ّٔالٌتوبة: من اآلية [ ِّحض جض
 ٍَِّّّ ٌّ ٰى ٰر ّٰٱكلكن إف خالفين ُب العقيدة أقوؿ:  ،أعتدم عليو

كال نعتدم على عقائد اآلخرين. فلهم حريٌة االعتقاد كلنا حريٌة  ،]الكافركف[
 االعتقاد. 
 عابدكف. ،أم كٌل خلقو لو خاضعوف : ِّخت حت جتّٰ
 مخ جخ مح جح  حجمج مث هتّٰ - (ُُٕ)اآلية      

 :ِّمسحص خس حس جس
 ،كالبديع يعين إتقاانن ليس لو مثيل ،كانظر إىل ٗناؿ كعظمة القرآف

خلق الٌسموات كاألرض كخلق الٌناس على غًن مثاؿ سابق. كأٌم خلق كأٌم 
فلو أردت مثبلن أف  ،تصنع كفق مثاؿ سابقفإ٧ٌنا صناعة على كجو األرض 
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ال بٌد يل من مثاؿ أصنع مثلو كفق قالب معٌٌن كي  جاجآنية من ز أصنع 
كأكرب  ،ِّ خس٫ّٰنلق بكلمة  ،٫نلق من غًن قالب أصنع مثلو. كالبديع 

كقد خلق  ،فهو مل ٫نلقو على قالب ،دليل على ذلك خلق سٌيدان آدـ
كيداف كرجبلف... كلكن ليس ىناؾ كرأس اٞنليارات من ذرٌيتو كٌلهم ٟنم كجو 

كلكن ىناؾ اختبلؼ  ،إٌف البشر متشاهبوف :كقد نقوؿ ،رإنساف يشبو اآلخ
ُب بصمة العٌن..  ،ُب ٌُنة الٌصوت ،ُب بصمة اإلصبع ،ُب اٛنينات الورابٌية

 ِّخسّٰفهو ٢نلوؽ بكلمة  ،خر على اإلطبلؽاآلفبل يوجد إنساف يشبو 
كلو كاف اٝنلق ابلقالب لكاف البشر مثل  ،كىذا ىو البديع ،كليس ابلقالب
 .بعضهم بعضان 

الٌلغة العربٌية كعاء  :ِّمس خس حس جس مخ جخ مح جحّٰ
ٟنا  ِّٱمحّٰ كفيها كلمات ٟنا معاف متعٌددة كمنها كلمة: ،لكبلـ هللا تعاىل

كالقضاء حكم قاطع.  ،مأخوذ من القضاء ،معىن جامع كىو أنٌو أمر مرـب
 ٰى ين ىن ّٰ: كمنو قولو  ،كأتٌب كلمة قضى ّنعىن انتهى

ّنعىن حكم كأمر كقضى قضاءن مربمان: ك  ،]ََِالبقرة: من اآلية [  ِّ زي ري
 جع مظّٰ  ،]ِّاإلسراء: من اآلية [  ِّىن نن من زن رن مم ام يلّٰ
 خي حيّٰ ،أم حكم أبمر ،]يس[  ِّحقمق مف خف حف جف مغ جغ مع

طو: من [   ِّخس حس جس مخ ّٰٱ ،أم ليهلكنا  ،]ٕٕالٌزخرؼ: من اآلية [   ِّيي ىي مي

 .  أم افعل ما تريد حٌن قاؿ سحرة فرعوف لو ذلك ،]ِٕاآلية 
ككيف يقوؿ لو  :ِّمس خس حس جس مخ جخ مح جحّٰ
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لق؟! كأف يقوؿ لو: اي أ٘ند كن ِّخسّٰ فهو  ،فكاف أ٘ند ،قبل أف ٫ني
ككٌل شيء  ،أنت ال تعلمو كىي أمور يبديها كال يبتديها ،٢نلوؽ ُب علم هللا

ككٌل شيء موجود فهو معلـو  ،رفعت األقبلـ كجٌفت الٌصحف ،ُب علم هللا
كقت. سئل سٌيدان  اإلماـ  كإ٧ٌنا لو ،ككٌل شيء كائن ُب علمو ،ُب علم هللا

كيف ٪ناسب هللا الٌناس ُب كقت   ،: اي أاب اٜنسنعلٌي بن أيب طالب 
 كاحد؟ قاؿ: كما يرزقهم ُب كقت كاحد.

 مظ حط مض خض حض جض  مص خصّٰ - (ُُٖ)اآلية       

 حك مقجك حق مف خف حف جف مغ معجغ جع

 :ِّملهل خل حل جل مك  خكلك
 جهرة. كبكٌل األقواـ ذين قالوا: أران هللاىذه اآلية تذٌكران ابليهود الٌ 

 جض مص خص حص مسّٰ ،ذين طلبوا آايت شرطان إل٬ناهنمالٌسابقٌن الٌ 

ال ٬نكن أف يكٌلم أحدان من  كهللا  ،]ُْٓالٌشعراء: من اآلية [  ِّحضخض
كالطٌبيعة البشريٌة ال تتلٌقى عن الٌذات اإلٟنٌية  ،البشر إاٌل من كراء حجاب

ربٌو للجبل فجعلو دٌكان كخٌر  رؤية ربٌو ْنٌلى كحٌن طلب موسى  ،مباشرة
فبل بٌد من أف تتلٌقى عن هللا من كراء حجاب أك عن طريق  ،موسى صعقان 

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مكّٰ: قاؿ  ،كلى مى 

ٱ. ]الٌشورل[  ِّهيمئ مي خي جيحي ٰه مه جه هن  من

: مثلما قالوا ٛنميع ِّ لكٱخك حك مقجك حق مف خف حف جفّٰ
ألٌف القلب  ؛ِّ لكٱخك حكّٰبل قاؿ:  ،كمل يقل: تشاهبت أقواٟنم ،األنبياء
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أال كإٌف يف »: :كقد قاؿ الٌنٌب  ،منبع الٌسلوكٌيات كىو مكاف العقيدة
كإذا فسدت فسد اجلسد   اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كٌله

كالعقيدة تتوازف ُب العقل  ،فالقلب مناط العقيدة ،(1)«أال كهي القلب  كٌله
ذم يرب  عليها فتصب  قلب الٌ ذم يفٌكر فيها ٌٍب يعتقد ٌٍب تنزؿ على الالٌ 

 عقيدة.  عليها فصارت عيقدى  ،عقيدة

 هن من خن جنحن مم خم حم جمّٰ - (ُُٗ)اآلية       
 :ِّمهٰه جه

 مم ام يلّٰ: ِّيلّٰ :عن أمر فيو أفعاؿ يقوؿ حٌن يتحٌدث هللا 

كىذه نوف العظمة اليت ْنمع كٌل الٌصفات  ،]اٜنجر[ ِّننىن من زن رن
 جن يمّٰكُنكمتو كبعظمتو.. للفعل بقدرتو كبعلمو  اليت يسٌخرىا هللا 

أٌما حٌن يتحٌدث عن العبادة يكوف  ،]ُٖاٞنلمنوف: من اآلية [  ِّمنىن خن  حن
 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمّٰ: قاؿ  ،ِّخمّٰفرد إفراد العبوديٌة ابٞن

كحٌن يتحٌدث عن األفعاؿ يكوف بنوف ٗنع  ،]طو[ ِّجهمه ين
 . ]ٗاٜنجر: من اآلية [  ِّ ام يلّٰ :الٌصفات كىي نوف العظمة

٠نربان  :ما ىي مهٌمتك؟ مل يقل ،اي ١نٌمد  ِّحم جمّٰوؿ: كىنا يق
 :ك٥نن أنخذ اإلسبلـ من القرآف كأفعاؿ رسوؿ هللا  ،قاتبلن ك كمكٌفران 

 .  كصحبو كآؿ بيتو الكراـ 

                                                           

 .(ِٓرقم )اٜنديث  ،ابب فضل من استربأ لدينو ،كتاب اإل٬ناف  :صحي  البخارمٌ ( ُ)
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 ،ّنركر الٌزمن ذم ال يتغًٌن : كاٜنٌق ىو األمر الثٌابت الٌ ِّخم  حمّٰ
تين عنو بعد عاـ كلو سأل ،فإذا قلت إٌف كأس اٞناء ىذا مصنوع من الٌزجاج

 ،ألٌنك مبعوث من اٜنٌق إىل اٝنلق ؛أقوؿ لك الكبلـ نفسو. أرسلناؾ ابٜنقٌ 
 ،قادـ سارٌو  كمهٌمتك أف تبٌشر النٌاس كتنذرىم. كالٌتبشًن يكوف بشيءو 

ىي اإلجبار  تليس :قادـ. فمهٌمتو  كاإلنذار يكوف بشيء غًن سارٌو 
 ،الكافرين ابلٌنار جزاءن ألعماٟنم بل أف يبٌشر اٞنلمنٌن ابٛنٌنة كينذر ،كاإلكراه

كال تسأؿ عن أصحاب اٛنحيم فهم  ،كمهٌمتك أف تبٌلغهم كتبٌشرىم كتنذرىم
كليست مهٌمتك أف  ،ذم ٫نتار صاحبو٫نتاركف ما يريدكف. كالٌصاحب ىو الٌ 

تذٌكرىم كتبٌشرىم بل أف  ،ْنربىم على الٌدين كاإل٬ناف كما يفعل الٌتكفًنيٌوف
كىم  ،]الغاشية[ ِّجمحم  هل مل خل حل جل مك لكّٰ: كتنذرىم

 .أتباع سٌيد اٝنلقك ىذا القوؿ لسٌيد اٝنلق ك  ،٫نتاركف ما يريدكف
 مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (َُِ)اآلية       

 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم

 :ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي
حٌن نزؿ القرآف كاف بعض الٌناس على اليهودية كبعضهم على 

القواعد ُب الٌتعامل مع الٌنصارل كاليهود. فبل ٌشرع الكقد كضع  ،الٌنصرانٌية
كاليهود أىل كتاب كىي الٌتوراة  ،يزاكدٌف أحد على اإلسبلـ كعلى ىذا الٌدين

ذم كالٌنصارل أىل كتاب كىو اإل٤نيل الٌ  ،اليت جاء هبا سٌيدان موسى 
 مم ام يل ىلّٰ: كقد قاؿ  ،جاء بو سٌيدان عيسى 
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كقاؿ تبارؾ  ،]ِٖية اٞنائدة: من اآل[ ِّىن نن  من زن رن
اٞنائدة: من [ ِّحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىّٰكتعاىل: 

كالعداكة  ،طبيعتها اٞنوٌدة كالٌر٘نة ،ةطٌيبفالعبلقة مع اٞنسيحيٌن عبلقة  ،]ِٖاآلية 
ذم يقتنع كىذا أمر مقطوع بو. ككٌل إنساف ٫نتار الٌدين الٌ  ،تكوف مع اليهود

٣نتازة من خبلؿ الٌنجاشٌي  عبلقة :ككانت عبلقة الٌنصارل مع الٌنٌب  ،بو
قتلوا كنقضوا العهود مكركا كدٌمركا ك ككفد نصارل ٤نراف. أٌما اليهود فقد 

  ِّجنّٰ: :لرسولو ١نٌمد  كدبٌركا اٞنكائد لئلسبلـ كللمسلمٌن. كقاؿ هللا 
 إٌف ىدل هللا ىو اٟندل. :قل اي ١نٌمد ،كمل يقل لو: اقتل

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّّٰٰ - (ُُِ)اآلية       

  : ِّمتنت زت رت يب ىب نب زبمب رب
 : ىو الٌتوراة. ِّزئّٰ
إضافة  ،باع ك٬نتثلوف أكامرهاالتٌ  بعونو حقٌ : يتٌ ِّىئ نئ مئّٰ

 لقراءتو حٌق القراءة.
 .:يلمنوف ّنا كرد ُب الٌتوراة عن الٌرسوؿ  :ِّٱزبمب رب يئّٰ
ذين ٩نحدكف ك٫نفوف ما كرد : ىم الٌ  ِّ مت زت رت  يب ىب نبّٰ
 فأكلئك ىم اٝناسركف. ،ُب الٌتوراة
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىتّٰ - (ُِِاآلية )      

  : ِّىقيق يف ىف
هللا لهم كقد فضٌ  ،اٝنطاب للذين ينتسبوف إىل نٌب هللا يعقوب 
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كالٌدليل على ذلك  ،وراةبلـ ُب التٌ بلة كالسٌ د عليو الصٌ بذكر أكصاؼ ١نمٌ 
ُب أٌم من الكتب  :حيث مل تيٍذكىر صفات الٌنٌب ١نٌمد  ،اآلية اليت قبلها
 .ذيكرت ُب الٌتوراةالٌسماكيٌة كما 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكّٰ - (ُِّ)اآلية      

 :ِّريزي ٰى ين ىن  نن من زن رن
 اجعلوا بينكم كبٌن ذلك اليـو حاجزان. :ِّ  لك اك ّٰٱ

 . :ألهٌنم كٌذبوا ّنحٌمد  ؛كلن يينصركا ُب ذلك اليـو
 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي نيّٰ - (ُِْ)اآلية       

 :ِّجحمحمثحجمج هت ختمت حت جت مبهب خب حب
الكرًن كوف ُب موضوع القبلة عاد القرآف د يشكٌ كاف اليهو لػٌما  

االمتحاف ك . ككيف أٌف هللا ابتبله كامتحنو ، دان إبراىيمسيٌ  لحديث عنل
 خم حم جمّٰ: قاؿ  ،عمة كاٝنًنيكوف ابلنٌ  ابلشرٌ  كما يكوف

يبتليك فقد  ،االبتبلءعد . كاالصطفاء يكوف ب]ّٓاألنبياء: من اآلية [  ِّمم
 .هعند يرفع مقامكك يصطفيك ل

 كإذ امتحن. :ِّٱىي ني ّٰٱ
فاالصطفاء يكوف من خبلؿ امتحاف كبعد ابتبلء  ،امتحنو ليصطفيو

 .]الٌنجم[  ِّ حل جل مك لك ّٰ
هللا تعاىل  فجعلو إبراىيم ككَبٌ  ،ن أكامركالكلمات تتضمٌ   :ِّ حئّٰ
  بعد ابتبلء. كأىمٌ فاإلمامة ال أتٌب إاٌل  ،من بعدهة لبشريٌ لكقائدان  إمامان 
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كاالبتبلء اآلخر  ،ارابٜنرؽ ابلنٌ  ابتبلؤهاجهت إبراىيم ىو االبتبلءات اليت ك 
ألمر هللا كاستسلم . كعندما انقاد إبراىيم إٚناعيل ذب  ابنوبىو أمر هللا لو 
شأنو  ،كىو يريد اٝنًن ألبنائو كذريٌتو ،ين كالقيماس إمامان ُب الدٌ جعلو هللا للنٌ 

  ُب ذلك شأف كٌل أب.
اٞنٌن من الظٌ هللا  فاستثىن :ِّجحمح مج حج  مث هت ختمت حت جتّٰ
 . ؽاأكالد إسح
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخّٰ - (ُِٓ)اآلية       

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض

 :ِّمفحق خف حف
  : الرٌاحة كالٌسكن كاالطمئناف.البيتوتة :ِّجسّٰ
 ،ليوإ أف يرجع يزكر البيت يتمىٌن  ككٌل من ،اٞنثابة: اٞنرجع :ِّٱحسّٰ

ٱ .إليو ةللعود تتوؽ نفسومن يدخل البيت  كاٞنعىن اآلخر ىو أفٌ 

أف  أيمرانفاهلل تعاىل  ،إخبارايٌن  ان كليس أمر  : ىذا أمر تكليفيٌ ِّمسّٰ
  ٩نوز أف ييعتدل عليو.كال  ،نلٌمن من دخل البيت

برفع  عندما أيمر سٌيدان إبراىيم  :ِّٱحضخض جض مص خص حصّٰ
لًنتفع عليو  إٚناعيل ضعو لو ابنو ك  ،ران ليقف عليوجى كضع حى  ،القواعد

 ال ككاف مقاـ إبراىيم مكاانن   ،ناء كجعل إٚناعيل يناكلو اٜنجركٌلما ارتفع الب
بن  فطلب عمر ،عند الٌطواؼفيو فيبقى ُب اٞنكاف فرجة كفسحة  ىيصلٌ 

 ى فنزلت اآلية.خذ من مقاـ إبراىيم مصلٌ أف يتٌ  : بٌ من النٌ   اٝنطٌاب
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 ألفٌ  ؛ليس إبراىيم ألٌكؿ مرٌة ذم بىن البيت الٌ  على أفٌ  كىذا يدؿٌ 
 نت ّٰٱ: على لساف إبراىيم  هللا كما قاؿ   ،اف البيت كاف موجودان مك

 ،]ّٕإبراىيم: من اآلية [ ِّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  من بناه.أٌكؿ ىو  كليس إبراىيم  ،كاف موجودان   ٜنراـفالبيت ا
ذين : الٌ ِّحفّٰ ،ذين يدكركف حوؿ البيتائفوف ىم الٌ كالطٌ 

 جود.السٌ ك ع و ككالٌر  ،٬نكثوف ُب البيت للعبادة
  خل حل جل مك لك خك حك جك مقّٰ - (ُِٔ)اآلية       

 مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل

 :ِّهبمت مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه
موضع البيت أحد فسأؿ إبراىيم ربٌو أف ٩نعل ىذا ُب حيث مل يكن 

و أف يرزؽ أىلو من كطلب من ربٌ  ،آمنان  فجعلها هللا بلدان  ،اٞنكاف بلدان آمنان 
البقرة: من اآلية [ ِّ مم خم حمّٰ :تـز إبراىيم بقولوالك  ،مرات من آمن منهمالثٌ 

 مج حج مثّٰ :ابقةو ُب اآلايت السٌ على ما قالو لو ربٌ  بناءن  ،]ُِٔ

 .]ُِْالبقرة: من اآلية [   ِّجحمح
 مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ - (ُِٕ)اآلية       

 :ِّىنين من خن حن يمجن  ىم
رفع القواعد من البيت مستمٌر حٌّت  ٞنضارع ككأفٌ اب ِّٱمل خلّٰكرد 

هللا تعاىل  ككأفٌ  ،نٌنالسٌ من آالؼ عٌدة من ًٌب رفع القواعد  ع أفٌ م ،اآلف
رفع القواعد  ككأفٌ  ،مافحجب الزٌ  ٟنماٞنشهد كيكشف  يضع اٞنسلمٌن أماـ
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 ٪ندث اآلف. من البيت
 مي خي حي يهجي ىه مه جهّٰ - (ُِٖ)اآلية       

 :ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي
ت العبادة عطاء كليسك  ،اٞنناسك ىي طرؽ العبادة :ِّٰذّٰ

 . كالعنت ةمشقٌ لل
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ - (ُِٗ)اآلية       

 نت مت زت يبرت نبىب زبمب

  : ِّىتيت
 : أم القرآف. ِّزب رب يئّٰ
 م أيضان. علٌ تٌ ابللحكمة ييوصىل لك  ،ة رسوؿ هللا: ىي سنٌ ِّٱىبّٰ
 . كيقودىم إىل طريق اٝنًن ،رىم: يطهٌ ِّيبّٰ
كال  ،ذم ال ييغلب ٛنربكتوالٌ العزيز ىو  :ِّىت نت مت زتّٰ

 .بل ىم ييسئلوف ،ا يفعليسألو أحد عمٌ 
 ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رثّٰ - (َُّ)اآلية       

  : ِّممرن ام يل ىل مل  ىكيك مك لك اك
  ٪نيد كينحاز.من   : ِّىث نث  مث زث رثّٰ
 ٬نيل إليو اإلنساف.  ة ىي مااٞنلٌ :  ِّىث نث  مثّٰ
 . : ابتليناه كأًبٌ ِّلكّٰ
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 :ِّنيىي منننىنينٰىريزيمي زنّٰ – (ُُّ)اآلية 
ا إبراىيم فقد  هلل. أمٌ يكوف إاٌل  اإلسبلـ ال ألفٌ  ؛كاكتفى بقولو أسلم

جٌل كعبل  ىو الفارؽ بٌن كبلـ هللاكىذا  ،ِّني مي زيّٰقاؿ: 
 كتسليم ،هللا ألكامر اٝنضوع كيعين جامع معىن ىو كاإلسبلـ د هللا.اككبلـ عب
 ٗنيع تكوف كهبذا اٞنعىن ،هلل أمره سٌلم أم هللا ألكامر خضع: نقوؿ ،هلل األمر
 .سبلـاإل الٌسماكيٌة ىي األدايف
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييّٰ - (ُِّ)اآلية       

   :ِّهتمث مت  خت حت جت هب مب خب
 ،هبا كااللتزاـ هللا ألكامر كاٝنضوع اإلسبلـ بكلمة أم: ِّٱجئ ييّٰ
 ،الٌدنيا قبل موتو ُب لئلنساف كبلـ آخر ىي كالوصية ،تعاىل هللا كبعبادة
 ة يقٌدـكصيٌ  الوفاة عند أكالده األب يوصي أف مثل ،٪نبٌ  نٞن فيها فيخلص
 يوصي بل غشٌ  ىناؾ يكوف ال الوفاة كعند ،اٜنياة ُب ْنربتو خبلصة فيها

 . فيو الٌنص  كاٞننفعة ألكالده أك ٞنن ٫نلفو ّنا اإلنساف
 يكرب كإٚناعيل ،كإسحاؽ ابناه إٚناعيل ىم إبراىيم كبنو: ِّخئّٰ

 ك)يعقوب(: إسرائيل بين ذريٌة أتت إسحاؽ كمن ،إسحاؽ أبربعة عشر عامان 
 بين أنبياء ذريٌتهم كمن ،يوسف كمنهم األسباط ىم كأكالده ،إسحاؽ بنا ىو

 أٌما.  كعيسى كسليماف كداكدك٪نٍن  كىاركف كزكرايٌ  موسى إسرائيل
كمل يكن من ذريٌة إٚناعيل  ،: ١نٌمد سٌيدان ذريٌتو من جاء فقد إٚناعيل

 . :من األنبياء كالٌرسل غًن ١نٌمد 
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 إٚناعيل كٌصى أم ،إلسبلـاب  إبراىيم سٌيدان أكصاىم كقد
 ابالستسبلـ أم لو كاالمتثاؿجٌل كعبل  هللا بعبادةعليهما الٌسبلـ  كإسحاؽ
فيقصد  كشريعة اإلسبلـ ييطلىق حٌن أٌما ،لو كاٝنضوع هللا ألكامر كابالنقياد

عليو  ١نٌمد نبٌيو سٌنة كُبالكرًن  القرآف ُب جاء كما كشريعتو اإلسبلـ دين بو
 االمتثاؿ وفه ابإلطبلؽ اإلسبلـ عن نتحٌدث حٌن أٌما ،ـالٌصبلة كالٌسبل

 . تبارؾ كتعاىل هلل كاٝنضوع
 كىنا ،بنيو فوٌصى على هنج جٌده إبراىيم   يعقوب كسار

 ملٌلف كإسرائيل ،إسرائيل كىو ، يعقوب لساف على القوؿ القرآف أطلق
 . اٞنصطفى هللا عبد أم( ئيل -إسرا) من

اٞنسلمٌن كغًنىم  ألفٌ  ؛ابلٌذات عقوبي كصٌية القرآف أكرد كقد
 بين شعب من أم يعقوب أحفاد من بعد فيما سيعانوف أشٌد اٞنعاانة

:  يوسف سٌيدان كفيهم األسباط يعقوب ألبناء ىنا كالوصٌية. إسرائيل
 اإلٟنٌية كالقيم الٌدين لكم اختار أم :ِّهب مب خب حب جب هئّٰ

ـٌ. بشكل الٌسماكيٌة األدايف ككلٌ  الٌسماكمٌ  كاٞننهج   عا
 مّت ٫نتار أف اإلنساف بيد ليس :ِّهت مت خت حت جتّٰ
 ما كافك  ،بيد أحد من العباد ليسا كاٜنياة فاٞنوت ،مسلمان  ٬نوت كي ٬نوت

 ُب يبقى أف اإلنساف على أفٌ  إىل إشارة لكٌنها ،موتو كقت علمألحد أف ي
 أمٌ  ُب اٞنوت فجأه إذا حٌّت  أبكامره ملتزمان  ،هللا ألمر خاضعان  أاٌيـ عمره كلٌ 
 . هللا عبادة كعلى اإلسبلـ دين كعلى اإلسبلـ مٌلة على ٬نوت كقت
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 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حجّٰ - (ُّّ)اآلية        

 جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس

 :ِّحقمق مف خف حف جف  مغ جغ مع
 ،الوقت ذلك ُب موجودين كنتم ىل ،اٞندينة موٌجو ليهود ىنا اٝنطاب

. األسباط أبناؤه حولوك  اٞنوت فراش كىو على يعقوب  ّنشهد كيذٌكرىم
 ،بو مفعوؿ كيعقوب ،فاعل ملٌخر ىنا كاٞنوت ،اٞنوت يعقوب حضر كقد
 يفاجئنا. بو لنا عبلقة ال ككأنٌو ،أيتينا ٍبٌ  عٌنا منفصبلن  شيئان  يكوف اٞنوت ككأفٌ 
 اٞنوت يفٌر من أف أحده  يستطيع كال ،كزماف مكاف أمٌ  ُب منٌا اختيار غًن من
  ِّحس جس مخ  جخ ّٰ :قاؿ  ،كاف بسب ألمٌ  مهلة يطلب أف أك
 حضركا أف بعد كقد سكن أبناء يعقوب مصر مع أبيهم ،]ٖٕالٌنساء: من اآلية [

 يعقوب أبيهم حوؿ ٠نتمعوف اآلف كىاىم ،سٌجدان  لو كخٌركا يوسف إىل ٗنيعان 
 إٟنك نعبد: قالوا بعدم؟ من تعبدكف ما: يعقوب ٟنم فيقوؿ ،يوسف كمعهم
 كإبراىيم ،مسلموف لو ك٥نن كاحدان  إٟنان  كإسحاؽ يلكإٚناع إبراىيم آابئك كإلو
 أطلق أنٌو أم ىنا؟ إٚناعيل اسم أدخل فلماذا ،كالده كإسحاؽ يعقوب جدٌ 
 ،بطبيعة اٜناؿ أبه  كاألبي  ،أب :عنو يقاؿ فاٛندٌ  ،العمٌ  على األب صفة

  . يعقوب عمٌ  ىو كإٚناعيل ،أب عنو يقاؿ العمٌ  ككذلك
كاف ك  ،: الٌنبٌ  داجدأ من  براىيمكإ إٚناعيل سٌيدان كاف كقد

 جم ىليلملّٰ : هللا كمع ذلك قاؿ ،آزر عٌم إبراىيم 
كأجداده مل  :كعلم ذلك من أٌف آابء الٌنٌب ١نٌمد  ،]ْٕاألنعاـ: من اآلية  [ِّحم
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 كلػٌما كاف إٚناعيل كإبراىيم  ،يكن منهم من عىبىد صنمان أك كاف مشركان 
كىو من عبد  :من أجداد الٌنٌب  فكيف يكوف آزر :من أجداد الٌنٌب 

 يرث كىو ،أابن  يكوف أبف العمٌ  الٌشرع ألـز كقد ،األب ّنثابة كالعمٌ  ؟!الٌصنم
 ،معيل ٟنم يكوف ال حٌن ابلٌنفقة ملـز ألنٌو ؛اٜناالت بعض ُب أخيو أكالد

 ابٜنقٌ  نطالب كال ،اإللزاـ كنرتؾ اإلابحة أنخذ فبل ،كالغـر ابلغنم كالعكس
 . نفقتهم تلزمو من على ينفق أف عليو ابٞنًناث طالب فمن بالواج كنرتؾ

 ولزمالٌشرع أ فإف   كاحدة من أبكثر يتزٌكج أف للٌرجل أبي  فكما
 . فواحدة يعدؿ مل فإف ،ابلعدؿ
 هل مل خل حل جل لكمك خك حك جكّٰ - (ُّْ)اآلية       

 :ِّخنمن حن جن مم خم جمحم
: ِّلكّٰ ،مضت كانتهت قضااي على كالٌتخاصم للٌشجار داعي فبل
 أف ٩نوز كال اٞناضية القضااي عن مسلكلٌن كلسنا هللا إىل كأمرىا ،زماهنا مضى
 اآلايت كىذه ،أك ألفي عاـ أك أكثر ألف قبل حدبت قضية على ٦نتلف
 . : هللا رسوؿ عهد ُب كانوا ذينالٌ  اٞندينة  يهود على ردكد ىي اٞنتتابعة

 مك لك ّٰ ،يعملوف كانوا اعمٌ  مسلكالن  كلست زماهنا مضى أٌمة تلك
 كال ،]اٞنٌدبر[ ِّجنحن مم خم حم  جمّٰ ،]ُْٔاألنعاـ: من اآلية [ ِّخل حل جل

 على جالسوف ك٥نن.. اٞناضي عن نتحٌدث ك٥نن حياتنا ٩نوز أف نقضي
 قرآننا من أنخذ كإ٧ٌنا ،اٞناضي أمراض على ييبىن اٞنستقبل كال ،اٞناضي تبلؿ
 .عنو كرسولو هللا هناان كنرتؾ ما بو كرسولو هللا أمران ما نبٌينا كسٌنة
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 يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلّٰ - (ُّٓ)اآلية       
 :ِّجهمه ين ىن من حنخن جن

 الٌصبلة عليو ١نٌمد زمن ُب أم ،الوقت ذلك ُب اليهود ىم قالوا ذينالٌ 
 اليهود بٌن عاملالتٌ  طريقة ُب ؽنفرٌ  أف ك٩نب. عليو القرآف ؿً كتنزُّ  كالٌسبلـ
 ؛الكتاب ألىل عدائو ُب الكرًن ابلقرآف ٪نتجٌ  كال ٩نوز ألحد أف ،صارلكالنٌ 
 للذين عداكة الٌناس أشدٌ  فاليهود ،معهم كاٞنعاملة حٌدد العبلقة القرآف ألفٌ 
 ،الكرًن القرآف نصوص ُنسب ،آمنوا للذين موٌدة أقرهبم كالٌنصارل ،آمنوا
 تفسًن( كالٌنصرة كغًنىم داعش) الٌتكفًنيٌة اٜنركات أصحاب حٌرؼ كقد
 أف ٩نوز كال ،الكتاب أىل إىل لئلساءة ائهمأىو  كفق كفٌسركه  هللا كبلـ
 ،اآلايتىذه  فيو جاءت ذمالٌ  الٌسياؽ عرؼيي  مامل هللا كتابآايت   رفسٌ تي 

 ذمالٌ  إبراىيم مٌلة إىل اآلية دعت كقد. كىذا ال يعرفو إاٌل العاٞنوف بكتاب هللا
 . كٌلها األدايف ٩نمع كىو للجميع جامع ىو

 .كحده هللا دةعباإىل  الٌشرؾ عن مائبلن  :ِّٱحنّٰ
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهّٰ – (ُّٔ)اآلية       
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 :ِّزتمت
 كما  ابهلل نلمن ٥نن: كغًنىم اليهود من ٪ناججكم ٞنن قولوا أم

 ،كاإل٤نيل الٌتوراة أم ،كعيسى موسى أكٌب كما ،الكرًن القرآف يعين: إلينا أنزؿ
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 خاضعوف ٥نن بل ،األنبياء بٌن إب٬ناننا نفٌرؽ كال ، األنبياء بكلٌ  كنلمن
 .أبمره ملٕنركف هلل

 ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نتّٰ - (ُّٕ)اآلية      
 :ِّاممم يل ىل يكمل ىك لكمك اك يق ىق يف
 كتوٌلوا أعرضوا كإف ،اٜنقٌ  إىل اىتدكا فقد بو آمنتم ما ّنثل آمنوا فإف

 يصدر أف كن٬ن ّنا ١نٌمد اي هتتمٌ  فبل ،كبًن كجدؿ معكم خبلؼ ُب فهم
 عليك ضوفكسيحرٌ  السمٌ  لك كسيدٌسوف عليك يتآمركف فسوؼ عنهم

 ،هللا يعصمك منهم لكن ،قتلك كسيحاكلوف العهود كسينقضوف اٞنشركٌن
 ّنا ٚنيع كىو ،]ّٔالٌزمر: من اآلية [  ِّرث  يت ىت نت ّٰٱهللا:  فسيكفيكهم

 .يفعلوف ّنا عليم يقولوف
 زي ٰىري ين ىن نن من زن رنّٰ - (ُّٖ)اآلية       
 :ِّنيىي مي

 ،الٌدىن عن ٔنتلف كالٌصبغة ،لوف على لوف إدخاؿ ىي الٌصبغة
 الفطرة ىي ىنا هللا كصبغة اٞنساـ إىل فتدخل الصبغة أٌما خارجيٌ  ىنفالدٌ 
كما  الفطرة على يولد ككٌل مولود ،هبا الٌناس كصبغ عليها الٌناس فطر اليت

 يوٌجهو حولو ٪ندث ما كلكن   ،أخرب الٌصادؽ اٞنصدكؽ عليو الٌصبلة كالٌسبلـ
  اٜنقيقٌي. االْناه فهي هللا صبغة أٌما. ىناؾ أك ىنا إىل

 مطيعوف ،تعاىل هللا عبادة على مداكموف أم :ِّني مي زيّٰ
 .ألكامره
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 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييّٰ - (ُّٗ)اآلية       
 :ِّختمت حت جت هب مب خب
 رسوؿ ٪ناٌجوف ككانوا جدؿ أىل كاليهود ،ابٜنٌجة اٜنوار ىي احملاٌجة

 كليس العاٞنٌن ربٌ  كىو ،اٛنميع ربٌ   هللا إفٌ  :اي ١نٌمد ٟنم فقل ،: هللا
األدايف  من دين ربٌ  كليس ،كحدىم اليهود ربٌ  كال كحدىم اٞنسلمٌن ربٌ 

  ِّىميم مم خم حمّٰ: بقولنا صبلتنا نبدأ أنٌنا بدليل ،دكف غًنه

 ،الكرًن القرآف بو جاء ّنا نقبل ك٥نن ،فاٞنسلموف ليسوا عنصرٌيٌن ،]الفآنة[
 الٌصاّب العمل ىو بٌن النٌاس فالفارؽ ،]ُّٗالبقرة: من اآلية [  ِّجب هئ مئّٰ

 أف ٪نبٌ  كلكن اٝنًن يعمل من كىناؾ ،إبخبلص العمل ،هللا لوجو اٝنالص
د بن اقاؿ شدٌ  كقد ،الٌرايء ىو كىذا ،العمل هبذا يقـو عليو كىو الٌناس يطٌلع
يت أخوؼ ما أخاؼ علأ أمٌ »: يقوؿ : ٚنعت رسوؿ هللا  أكس

 ،أتشرؾ أٌمتك من بعدؾ؟ ،قلت: اي رسوؿ هللا «الٌشرؾ كالٌشهوة اخلفٌية
أما إٌنم ال يعبدكف مشسان كال قمران كال حجران كال كث ان كلكن   نعم»قاؿ: 

 يتلٌخص الٌدين كنصف ،ابلعمل الٌناس مراءاة أم ،(ُ)«يراؤكف أبعماهلم...
 أم ،(ِ)«امرلء ما نول ا لكلٌ كإنٌ   ياتا األعماؿ ابل ٌ إنٌ »: : قولو ُب

 . هللا لوجو اإلخبلص بنٌية العمل يقرتف أف ٩نب
                                                           

 (.ِِٔٓاٜنديث رقم ) ،ّج: ٠نمع الٌزكائد كمنبع الفوائد (ُ)
 ،:ابب كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ هللا  ،صحي  البخارٌم: كتاب بدء الوحي (ِ)

 (.ُاٜنديث رقم )
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 مح جح مج حج مث هتّٰ - (َُْ)اآلية       
 حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ  جخ

 جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض

 :ِّحكخك
 هللا إبراىيم كإٚناعيل كإسحاؽ كيعقوب كانوا زعمت اليهود أٌف أنبياء

 شكٌ  كال! هللا؟ أـ أعلم أأنتم :١نٌمد اي مٟن فقل ،صارلنٌ من ال أك من اليهود
 تفاصيل فيها كاف الٌتوراة ألفٌ  ؛اليهود عن الكبلـ كىذا ،ُب أٌف هللا أعلم

 كزٌكركه اٜنقٌ  شهادة كأخفوا ذلك فكتموا برسالتو كالبشارةى  : الٌنبٌ  كصف
 كليس اليهود من ليس أم ،كقومهم جنسهم غًن من اٝناًب الٌنبٌ  جاء حٌن
 رسوؿ كصف عن كتاهبم ُب جاء ما ككتموا ،إسحاؽيعقوب ك  سبللة من
 كليس كتبو ُب هللا أنزؿ ما كتم ٣نٌن أظلم ىو من ىناؾ فليس. : ١نٌمد هللا
 .يعملوف ما حقيقة عن غافبلن  هللا

 خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لكّٰ - (ُُْ)اآلية       
 :ِّجهمه هن من خن حن ممجن

علينا أف نبحث ك  ،ليس ُب القرآف الكرًن تكرار كلكن لذلك أسرار
كعن مناط الكلمة اليت كردت  ،عن السٌر ُب كٌل كلمة ترد ُب كتاب هللا

 ،ُنسب الٌسياؽكلكٌن اٞنعىن ٫نتلف  ،كىذه اآلية سبق مثلها ٕنامان  ،كأسباهبا
كاآلية اليت سبقت جاءت ُب  ،ما سبقها كما جاء بعدىاكعلينا أف نبحث في

اؿ ٟنم هللا تعاىل: إٌف نسبكم سياؽ اٜنديث عن إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب فق
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كال يستطيع آابؤكم أف يدخلوكم اٛنٌنة ما مل تعملوا  ،لن يشفع لكم عند هللا
أٌما اآلية ىنا فقد سبقت اٜنديث عن مزاعم اليهود أبٌف إبراىيم  ،أبنفسكم

: ال حٌجة لكم ؽ كانوا ىودان أك نصارل فقاؿ ٟنم هللا اكإٚناعيل كإسح
ألٌف  ؛اف إبراىيم يهوداين فبل حٌجة لكم ُب عدـ إ٬نانكميـو القيامة حٌّت لو ك

ٟنم ما كسبوا كلكم ما كسبتم. كالفارؽ كبًن بٌن اآليتٌن كييعرؼ ذلك من 
فاآلية  ،ذم صاحب اآلية الٌسابقة كاآلية البٌلحقةخبلؿ ١نور اٜنديث الٌ 

  انية تعين أنٌو ال حٌجة لكم.كاآلية الثٌ  ،األكىل تعين أنٌو ال شفاعة لكم
 لوف عن أعمالكم أنتم.ألوف عن أعماٟنم إ٧ٌنا تسأكال تس

 
 

 ❀       ❀       ❀ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

329 

 ًٌب بفضل   تعاىل تفسري اجلزء األٌكؿ
كإليكى ييرجعي األمري كٌلو عبلنيتو  ،الٌلهٌم لكى اٜنمدي كٌلو كلكى الٌشكر كٌلو

مىد ،كًسرٌه كأنتى على كلًٌ شيءو  ،عبىدكأىله أنتى أف تي  ،فأىله أنت أف ٓني
 قىدير.

كأي دتى  ،ذم أعليتى مكانىوالٌ  ،العظيمً  اللهٌم انفعنا كارفعنا ابلقرآفً 
 من خن حن ّٰٱ: -كسبحان- كقلتى اي أعز  مىٍن قاؿ ،كبٌينتى برىانىو ،سلطانىو

ها كأبينً  ،ها كبلمان كأفصىحً  ،أحسًن كيتيبًك ًنظامان  ، ِّ  خي حي جي ٰه مه جه هن
ًم البىيافً  ،حبلالن كحىرامان  كى ىافً  ،١ني ال  ،١نركسو منى الٌزايدًة كالنُّقصافً  ،ظاىًر الربي

يد.  أيتيًو الباطلي من بٌن يديًو كال من خلفًو تنزيله من حكيمو ٘نى
كابألعماًؿ  ،لٌنى كلكى ًمنى العامً  ،ًمنى الٌتالٌنى  كى اللهٌم اجعلنا لكتابً 

لً  كإىل  ،كُب اٛنًناًف مينػىع مٌنى  ،زىحزىحٌنى كعًن الٌنًناًف مي  ،كابلقسً  قائمٌنى  ،صٌنى ٢ني
ظرينى.   كجهكى الكرًن انى

كاٜنمدي هلل  ،كسىبلـه على اٞنرسىلٌنى  ،سبحاف رٌبك ربًٌ العزًٌة عم ا يصفوفى 
  ربًٌ العاٞنٌنى.  
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 رقم الٌصفحة        اٞنوضوع                                       

 ٗ. ............................................ :الٌتفسريبني يدم  -
 َِ ................ة ُب ىذا الٌتفسًن: ......القواعد األساسٌية اٞنعتمد   
 كيفٌية الٌتفسًن كقواعده:    

            ِْ.... .................قرآف ابلقرآف: ........ال تفسًن -أٌكالن          
 ْٓ ..............قرآف ابلسٌنة .................ال تفسًن -اثنيان          

  تفسري سورة )الفاحتة(:
 َٔ ................................  ِّيلجم ىل مل خلّٰ -ُ     
 ِٔ .......  ِّخن حن جن  يم ىم مم خم حمّٰ ّ-ِٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ     ْٕ ................................. ِّينجه ىن منّٰ -ْ     

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٕٓ ........................ ِّجيحي يه ىه مهّٰ -ٓٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ٱ   ٕٔ ............................. ِّيي ىي مي  خيّٰٱٱٱ-ٔٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

   ٕٕ ِِّّّٰرئ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذّٰ -ٕ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
ٱٱٱ   (ُُْ-ُتفسري سورة )البقرة( من اآلية: )

       ٖٓ ...............................................  ِّ مل خل ّٰٱ -ُٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
ٱٱٱ   َٗ ....................................... عةجدكؿ اٜنركؼ اٞنقطٌ    

 ُٗ ........................  ِّ حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل ّٰٱ -ِٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
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 ْٗ ...........  ِّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ّٰٱ -ّ   
 ٔٗ ..... ِّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ّٰٱ -ْ   
 ٕٗ ............. ِّ  مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ّٰٱ -ٓ   
  ِّجنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ -ٔ   

......................................................... ٖٗ 
 ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ين ىن من خنّٰ -ٕ   

 َُٔ ........................................... ِّييٰذ
 ِّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ّٰٱ -ٖ   

......................................................  َُٗ 
 ِّزتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئّٰ -ٗ 

....................................................... ُُُ  
 ىق يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نتّٰ -َُ

 ُُِ ......................................... ِّيقاك
 ُُّ ..... ِّ  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ّٰٱ -ُُٱٱٱٱٱ
 ُُْ ........... ِّميني زي ري ٰى ين ىن نن ّٰٱٱ -ُِٱٱ
 حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىيّٰٱ -ُّٱٱٱ

 ُُْ .................... ِّمججح حج مث هت مت خت
 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ محّٰ -ُْٱٱٱٱ

 ُُْ ....................................... ِّمظجع حط
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 ُُْ ............ ِّمفحق خف حف  جف مغ جغ مع ّٰ -ُٓٱٱٱٱ
 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مقّٰ -ُٔٱٱٱ

 ُُٓ ................................................ ِّهلجم
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ُٕٱٱٱ

 ُُٔ .................................. ِّجهمه ين ىن من خن
 َُِ .......................... ِّميىي خي حي جي يه  ىهّٰ -ُٖٱٱٱٱ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييّٰ -ُٗٱٱٱٱ
 َُِ ...................... ِّىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ
 يق ىق  ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت  زت رت يبّٰ -َِٱٱٱٱ
 ُُِ ............ ِّرنزن مم  ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك
 ِّييجئ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منّٰ -ُِٱٱٱ
.............................................................. ُِّ 
 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئّٰٱ -ِِٱٱٱ

 ُِٓ .............. ِّخسمس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث
 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حصّٰ -ِّٱٱٱٱ

 ُِٗ ................. ِّجكحك مق حق  مف خف حف مغجف
 جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خكّٰ -ِْٱٱٱٱ

 ُّٓ. ............................................. ِّخنحن
 حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ِٓٱٱ
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 ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 ُّٔ ...................... ِّمئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ

 زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئّٰ -ِٔٱ
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف  يث ىث نث مث
 ِّميني زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام ىليل
.............................................................. ُِْ 
  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيّٰ -ِٕ
 ُّْ .................. ِّجحمح مج حج هتمث مت خت
 جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخّٰ -ِٖ

 ُْٓ ............................... ِّحطمظ مض خض حض
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جعّٰ -ِٗ
 ُْٔ ........................ ِّهلجم مل خل حل مكجل لك
 ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -َّ

 ٌٍِّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين
.............................................................. ُْٖ 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّّٰ -ُّ

 ُّٓ ..................................... ِّىبيب نب مب زب
 ُْٓ ...... ِّىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رتّٰ -ِّ
 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق ّٰٱ -ّّ



 
 

335 

 ُْٓ .......... ِّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييّٰ -ّْ

 ُٓٓ .................................................. ِّحتخت
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت متّٰ -ّٓ

 َُٔ .................................. ِّحضخض جض مص خص حص
 حك مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مضّٰ -ّٔ

 ُِٔ .................................. ِّخلمل حل جل مك لك خك
 ُٔٔ ..... ِّ  ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هلّٰ -ّٕ
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خلّٰ -ّٖ

 َُٕ ............................................. ِّمهىه جه ين
 ٌٍِّّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يهّٰ -ّٗ

.............................................................. َُٕ 
 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّّٰ -َْ

 ُِٕ ................................................. ِّمبنب
  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىبّٰ -ُْ

 ُٖٕ ....................................... ِّاكلك يق ىق يف
 َُٖ ............ ِّممرن ام يل ىل  مل يك ىك مكّٰ -ِْ
 ُُٖ ..... ِّزنمنننىنينٰىريزيّٰ -ّْ
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 حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ّٰ -ْْ

 ُْٖ ................................................... ِّخبمب
  ُٖٓ ........ ِّجح مج حج مث هت مت حتخت جت هبّٰ -ْٓ
 ُٖٗ ........... ِّحصخص مس خس حس جس مخ جخ محّٰ -ْٔ
 ِّمغجف جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مصّٰ -ْٕ
.............................................................. َُٗ 
 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حفّٰ -ْٖ

 ُّٗ .............................................. ِّممجن خم حم
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ -ْٗ

 ُٔٗ ............... ِّىهيه مه جه  ين ىن من حنخن جن
 ٌٍِّّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جيّٰ -َٓ

.............................................................. َِِ  
 ِّمب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّّٰ -ُٓ

.............................................................. َِٔ 
 َِٗ ........... ِّىتيت نت مت زت رت يب ىب نبّٰ -ِٓ
  َُِ ......... ِّىفيف يث ىث نث مث زث رثّٰ -ّٓ
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىقّٰ -ْٓ

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 ُُِ...... ....................................... ِّحئخئ جئ
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 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئّٰ -ٓٓ
 ُِْ .................................................. ِّحجمج

  ُِٕ .............. ِّخسمس حس جس مخ  جخ مح جحّٰ -ٔٓ
  جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حصّٰ -ٕٓ
 ُِٖ .................. ِّحك جك مق حق مف خف حف مغجف
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ٖٓ
 ِّجيحي يه مهىه جه ين ىن من خن

.............................................................. ُِٗ  
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خيّٰ -ٗٓ
 َِِ .................................. ِّيئ ىئ نئ مئ زئ
 رث  يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب ربّٰ -َٔ
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث

 ُِِ ................................................. ِّممرن
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنّٰ -ُٔ
 مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت

 خف حف جف مغ جغ مع مظجع  حط مض خض حض
 ِّحلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف

.............................................................. ِِّ 
 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ -ِٔ
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 ِّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
.............................................................. ِِٔ 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ييّٰ -ّٔ
 ِِٕ ............................ ِّىئيئ نئ مئ زئ رئ

  رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب ربّٰ -ْٔ
  ِِٖ ................................................. ِّزثمث

 ِّيكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثّٰ -ٓٔ
.............................................................. ِِٗ 

 ِّىنين نن من زن رن مم  ام يل ىلّٰ -ٔٔ
.............................................................. َِّ 

  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىّٰ -ٕٔ
  ُِّ ..................... ِّهتمث مت خت حت جت هب مب حبخب
 مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حجّٰ -ٖٔ
 ِّْ ...................... ِّحفخف جف مغ معجغ جع مظ حط
 خم حم جم هل  مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مفّٰ -ٗٔ
 ِّٓ ........................................ ِّحنخن جن مم
 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -َٕ

 ِّٓ ................................................. ِّجهمه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىهّٰ -ُٕ
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 ِّٓ ............. ِّمبنب زب رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ِّّٰ
 ِّٔ ..... ِّمثنث زث رث يت ىت متنت زت رت يب  ىبّٰ -ِٕ
 يك ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىثّٰ -ّٕ

 ِّٕ ................................................... ِّملىل
 يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يلّٰ -ْٕ
 جحمح مج حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ
 ِّٖ .................................... ِّخسمس حس جس مخ جخ
 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص حصخصّٰ -ٕٓ

 ُِْ ......................... ِّجكحك مق  حق مف خف حف جف
 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ّٰ -ٕٔ

 ِّميهي خي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن جن
.............................................................. ِِْ  
  ِّْ ......... ِّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ٕٕ
 ِّجيحي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جنّٰ -ٖٕ

.............................................................. ِّْ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيّٰ -ٕٗ
 ِّيبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ

.............................................................. ِْٓ 
 يف ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زتّٰ -َٖ
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 ِْٔ .......... ِّممرن ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق
 حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمنّٰ -ُٖ

 ِْٔ ................................................ ِّخئمئ
 مت خت جتحت هب مب  خب حب جب هئّٰ -ِٖ
 ِْٕ ................................................... ِّهتمث

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجّٰ -ّٖ
 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص
 ِْٖ ....... ِّمقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ْٖ
 ِٔٓ .................................. ِّىنين من خن حن
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جهّٰ -ٖٓ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 مت زت رت يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ
 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت
  ِٕٓ ........................................ ِّملىل يك ىك
  مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن  مم ام يل ّٰٱ -ٖٔ
 ِٗٓ ................................................... ِّىي ني
 هب مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ييّٰ -ٕٖ
  حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت  مت خت حت جت
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 ِٗٓ ......................... ِّمصجض خص حص مس خس
 ُِٔ  ِّحفخف جف مغ جغ مع جع  مظ مضحط  خض  حضّٰ -ٖٖ
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ٖٗ

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 ِِٔ...... ........................................... ِّ  ٰذٰر

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىّٰ -َٗ
 مث زث يترث ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب
 ِّٔ .................................................... ِّنثىث
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثّٰ -ُٗ
  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم
 ِْٔ...... ........................................... ِّخئمئ

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئّٰ -ِٗ
 ِٓٔ ................................................. ِّمثحج

 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مجّٰ -ّٗ
  مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض خصمص حص
 ِٔٔ .......... ِّجكحك مق حق مف خف حف  جف
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ْٗ
 ِٖٔ .................................... ِّجهمه ين ىن من
 ِٖٔ .... ِّٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىهّٰ -ٓٗ
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 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ -ٔٗ
 ِّمثنث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب

.............................................................. ِٔٗ 
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىثّٰ -ٕٗ
 َِٕ ............................ ِّمن  زن رن مم ام يل
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ننّٰ -ٖٗ

 َِٕ .............................................. ِّحئخئ
 ِّمتهت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئّٰ -ٗٗ
.............................................................. ِِٕ  
 ِّمسحص خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مثّٰ -ََُ
.............................................................. ِِٕ 
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خصّٰ -َُُ
 ِّٕ .... ِّلكمك خك حك جك مق حق مف خف حف
 حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خلّٰ -َُِ

 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

 مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي

 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث  نث

 ِْٕ ............... ِّزيمي ري ٰى ىنين  نن من زن رن اممم
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 مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيّٰ -َُّ

 ِِٖ ............................................... ِّهبجت
 جخمح جح مج حج مث هت مت خت حتّٰ -َُْ

 ِّٖ ................................ ِّحسخس جس مخ
 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مسّٰ -َُٓ

 جل مك لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع

 ِْٖ............... .................................. ِّحلخل
 مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملّٰ -َُٔ
 ِْٖ .......................................... ِّجيحي يه ىه
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ّٰ -َُٕ

 ِِٗ .............................................. ِّىئيئ نئ مئ
 رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ربّٰ -َُٖ

 ِّٗ .......................... ِّىفيف يث ىث نث  مث زث
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ّٰ -َُٗ

 حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

 ِْٗ ............................ ِّهبجت مب خب حب جب هئ خئمئ
 مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حتّٰ -َُُ

 ِٔٗ ............................... ِّجضحض مص خص حص مس حسخس جس
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 جك حقمق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضّٰ -ُُُ

 ِٗٗ .......................... ِّجلحل  مك لك خك حك
 ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل خلملّٰٱ -ُُِ
  َُّ ............................................ ِّخيمي حي جي

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ُُّ

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن حن

 َُّ ..................... ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
 زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّّٰٰ -ُُْ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت

 َِّ .................................................... ِّمكىك
 ِّريزي ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  ىليل مل يكّٰ -ُُٓ

.............................................................. َّْ 
 حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني ميّٰ -ُُٔ

 َّٕ ................................................. ِّختمت
 خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هتّٰ -ُُٕ

  َّٗ ................................................. ِّمسحص
 جف  مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خصّٰ -ُُٖ

 ِّملهل خل حل جل مك  خكلك حك مقجك حق مف خف حف
.............................................................. ُُّ 
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 ِّمهٰه جه هن من خن جنحن مم خم  حم جمّٰ -ُُٗ
.............................................................. ُِّ 

 ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -َُِ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه

ُِِّّّ ................................................... ُّّ 
  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ّٰ -ُُِ

 ُّْ ........................................... ِّمتنت زت رت
 ِّيق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىتّٰ -ُِِ

........................................... ...................ُّْ 
 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ّٰ -ُِّ

 ُّٓ ................................................ ِّريزي ٰى
 حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي مينيّٰ -ُِْ

 ُّٓ .............................. ِّجحمح مج حج  مث هت ختمت
 حط مض حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخّٰ -ُِٓ

  ُّٔ ........ ِّمفحق  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ
 خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ّٰ -ُِٔ

 مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن خنمن حن جن مم

 ُّٕ.......... ......................................... ِّهبمت
 خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ -ُِٕ
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 ُّٕ ............................................ ِّىنين من
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جهّٰ -ُِٖ

 ُّٖ .................................. ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ
 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ -ُِٗ

 ُّٖ .................... ِّىتيت نت مت زت يبرت  ىب
  ىكيك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رثّٰ -َُّ

 ُّٖ ................................ ِّممرن ام يل ىل مل
 ُّٗ ........... ِّنيىي مي زي ري  ينٰى ىن نن من زنّٰ -ُُّ
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييّٰ -ُِّ

 ُّٗ .................................... ِّهتمث مت  خت حت
 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حجّٰ -ُّّ

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض

 ُِّ.............. .................................... ِّحقمق
 حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  جل لكمك خك حك جكّٰ -ُّْ

 ِِّ ................................................... ِّخنمن
 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلّٰ -ُّٓ

 ِّّ............. .................................... ِّجهمه
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهّٰ -ُّٔ
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 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 ِّّ .................................. ِّزتمت رت يب ىب نب
 لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نتّٰ -ُّٕ

 ِّْ ............................. ِّاممم يل ىل يكمل ىك
 ِّنيىي مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رنّٰ -ُّٖ

.............................................................. ِّْ 
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ييّٰ -ُّٗ

 ِّٓ .......................................... ِّختمت حت جت
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هتّٰ -َُْ
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص مسحص خس حس

 ِّٔ ........................................ ِّحكخك جك مق  حق
 من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لكّٰ -ُُْ

 ِّٔ ............................................. ِّجهمه هن
 ِّٗ ............................................... تضرٌع كدعاء   
 ُّّ ...........................................فهرس: .........   
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