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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

نزل على عبده الكتاب ولم يجعل  له  عجاها و و أدهأد أ  ل  له  أالحمد الذي 

ىجعله   ل هللا وحدة ل دهري  له  قلهس ىسهجد وفهدى ىأهدد وأقهرى المرعهى 

 0غثاًء أحجد 

وأدهههأد أ  نهههيدنا ونبيدههها  حمهههد عبهههده وىنهههجل  ههههلى هللا عليههه  وعلهههى  لههه  

ب  ونلم وعلى  نائر  ن افتفهى أرهره واعبهن  دأجه  بنحسها   لهى يهج  حاهأو

       .الدين 

 . أ ـــا بــعـــــد                                     

 

 .ة هللا وبركاع  أيأا اإلقجة المؤ دج  السال  عليكم وىحم

 

 العلوم تفيء إلى القرآن الكريمجميع 
 

نذكر بأ جى وهي أ  القر   أ  العلهج  كلأها وأ  اإلنسها   قا فهدى له  أ  يفقه  

 لهى القهرا   عفهيءكتاب هللا أهبح بيده  قاليد العلم كلأا قل  أ  امين العلج  

على هيئة على أندا ونحن نشرح فد نطيل الجفف عدد  ية ونتجاوز أية أقرد 

أنرع والمقصجد أ  اآليها  عتفهاو  ىيمها نريهد  يصهال  له  كطالهي علهم ىهي 

 المقا  األول .

وفههد نقههل الشههي  عطيههة  حمههد نههالم ىحمهه  هللا عههن دههي   اإل هها  الشههدقيطي 

هاحي كتاب أضجاء البيا  ىحم  هللا  نقل عد  انه  نهئل الشهي   أي الشهي  

سر القرا  ىي  سجد ىنجل هللا عطية نأل الشي   حمد األ ين عدد ا كا  يف

هلى هللا علية ونلم فال ل :  ن  ىال قو باع عظيم ىي العلم ىلمهاقا اقتهر  

 التفسير دو  نائر العلج   ن فدىع  على  عيا  كثير  ن المسائل ودرحأا ؟ 

 عفهيء   العلهج  كلأها ىقال الشي  ـ ىحم  هللا ـ وهج العاىف بكتاب هللا فال : 

قله   هن المعدهى والمقصهجد    هدهائ  سهائل ىهي العقيهدة  أو نحج  لى القرا 

و سههائل ىههي الفقهه  و سههائل ىههي التربيههة و سههائل ىههي الههدعجة  تدجعههة  تعههددة 

نقف عدد كثير  دأا فدى المسهتطاع ونحهاول أ  نكثهر  هن بعوهأا ونقلهل  هن 

عملي  اآلية كمها أندها ن ا هي ىهي  بعوأا بحسي  ا يملي  المجفف وبحسي  ا

 لبة العلم ىلذل  فد ل يغلي الهجع  علهى الهدىل كله  و   كها   المقا  األول

لبههد  دهه  ولكههن المقصههجد أ   مهها يعههين  الههي العلههم علههى  لههي العلههم بعههد 

بههاإ    يجههد  ههادة علميههة يعقههد عليأهها قدصههره وبدصههره ىههنقا واههد  النههتعانة

ديء يعقد علي  وزاد الكم الذي يأقذه  هن  رااعته   يهاه انهتمر ىهي الطريهس 
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كن    واد  الي العلم نفس  يقجل ويكرى  سائل  عدودة بعيدأا عمر عليه  ول

الشههأجى واأليهها  وهههج  ههازال ىهههين  سههائل  عههدودة أهههاب  نهه  ة و لههل  ههن 

 العلم نفس  وهذا  ا نحاول فدى اإل كا  عالىي  . 

 هذا التأهيل أحببت أ  أبيد  فبل الشروع ىي التفسير ....   

 حقيقة البعث والنشور
بعهدعواد َىبسكعهمع      ىهي نهجىة البقهرة هللا ال وعال ىي فجله يبين يَها أَيهَأها الدسهالع اعد

ل كعمد لَعَلسكعههمد عَتسقعههجَ   ههن فَههبد يَن    ي َقلَقَكعههمد َوالسههذ  َ  21السههذ  ي َاعَههَل لَكعههمع األَىد { السههذ 

َرىَ  َن السسَماء  َ اًء ىَأَقد فهاً لسكعهمد ى َراداً َوالسسَماء ب دَاء َوأَنَزَل    زد َن الثسَمهَرا   ى   ب      

جَ   لَمع ه  أَندَاداً َوأَنتعمد عَعد عَلعجاد لِل   {  22ىاَلَ عَجد

بأهم المؤ دهج   فلدا المدانبة :.    هللا لما قكر أهداف ال لس الثالرة ) المراد

بعهدعواد   و الكفاى و المداىقج  ( قا بأم أامعين بعباىة  .  َىبسكعهمع يَا أَيهَأا الدسالع اعد

 أىاد هللا  ن هذا أ  يبين حقيقة البعث والدشجى.  لى  قر اآليتين  . . 

 و قكر ىي هذه اآليتين رالرة براهين على واجد البعث والدشجى  

بعهدعواد َىبسكعهمع   ههج ) اإليجهاد و ال لهس األول ( وههذا بقجله  البرهان األول:   اعد

ن فَ  يَن    ي َقلَقَكعمد َوالسذ  ل كعمد  السذ  و علهج  فطعهاً أ   هن فهدى علهى ال لهس األول  بد

 فادى على ال لس الثاني وهذا بيدة هللا ىي غير نجىه . 

وفلدا نحن نبين ل  كيف عفسر كتاب هللا ل نريهد أ  نلقهن وعحفه  كيهف عفسهر 

ىي نجىة كتاب هللا  و هذه الطريقة بيدأا هللا  ىي أدياء عدة فال هللا ال وعال 

هَي َقلدقَه ع     َوضَ  :يس    ىهي نهجىة اإلنهراء : وفهال أيوهاً َرَب لَدَا َ ثاَلً َونَس 

ة     َل َ هرس ي ىََطههَركعمد أَوس يههدعنَا فعهل  السهذ  ىالعكهاء ىههي الهدليل علههى ىََسهيَقعجلعجَ  َ هن يعع 

 اإليجاد األول هذا أول البراهين على أ  هدائ بعث ونشجى .

قلس اإلنسا ( و وىائهدة الهذكر أ   هن ) قكر  ا هج أعظم  ن :البرهان الثاني

فدى على قلس األعلى فادى على أ  ي لس  ا هج دون  و وهللا ال وعهال قلهس 

السمجا  واألى  ىمن باب أولى هج فادى علهى أ  يحهي الدهال بعهد  هجعأم 

هند ىي نجىة ىا ر ودليل هذا ىي القرا   بَهرع    َىد   أَكد   لََ لدسع السسهَماَوا   َواألد

هههَماَوا   وَ أَ  :  نهههجىة يهههسوفجلههه  ىهههي  لدسهههال   َقلدهههس  ا ي َقلَهههَس السس لَهههيدَس السهههذ  ََ
قع الدعَل يمع    ثدلَأعم بَلَى َوهعَج الدَ الس لعَس    ى  َعلَى أَ د يَ د َ  ب قَاد  َىد  َواألد

َن السسهَماء  َ هاًء ) القيال ( و أ  هللا ال وعال فال : البرهان الثالث   َوأَنَزَل   

َرَى  فهاً لسكعهمد   ىَأَقد زد َن الثسَمهَرا   ى  ويدهزل عليأها  هن   يتهةىهاألى  كجنأها ب      

ًَ ىتحيههى  ههن اديههد هههذا يههدل علههى أ   ههن  السههماء  أي  ههن السههحاب   طههراً

أحياها فادىاً على أ  يكج  على يدي  البعث والدشجى وهذا يفسره القر   فال 

ند  يَاع    أَنس ىي نجىة ىصلت : هللا ال وعال  هعَةً ىَهن قَا   َو   َ  َقاد  َىد َ  عََرد األد

عَى   نس ع َعلَى كعهله   ي ي الدَمجد حد يَاَها لَمع ي أَحد تَزس د َوَىبَتد    س السذ  َأا الدَماء اهد أَنَزلددَا َعلَيد
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يٌر    ء  فَد  القادى على أ  يحهي األى  بعهد  جعأها فهادى  بأن ىبين نبحان  َديد

لطان  علههى أ  يحههي الدههال ويعيههدهم بقدىعهه  وعظمتهه  وابروعهه  وعزعهه  ونهه

 بعثاً ونشجىاً بعد أ  كانجا أ جاعاً . 

 ىااتمعت ىي هاعين اآليتين رالرة براهين على  ربا  حقيقة البعث والدشجى 

 هذا التفسير المجمل لآليتين.

  يَها اهل وعهال    ما يتعلس بهالمفردا  وغيرهها ىقجله أما التفسير التفصيلي 

ل كعمد لَعَلسكعههمد عَتسقعههجَ   أَيهَأهها الدسههالع اعد  ههن فَههبد يَن    ي َقلَقَكعههمد َوالسههذ  هههذا  بعههدعواد َىبسكعههمع السههذ 

  ىالعبد  قا عبد هللا ىقد اعقاه و قا اعقهاه ىقهد عبهده  عالز   ابين العبادة والتقجد

َ  ى َرادهاً  21لَعَلسكعمد عَتسقعجَ   ي َاعََل لَكعمع األَىد  مأهدة  أي عطئهج  عليأها { السذ 

األههل أ  السهماء ىهي  َوالسسهَماء ب دَهاء    يسرة وهذا ظهاهر لكهل قي عيدهين 

 اللغة كل  ا أضل  ىأج نماء 

 وأىض  كل  كر ة بدتأا *** بدج عيم وأنت لأا نماء             

أي وأنههت لأهها نههقف و كههل  هها أضههل  ىأههج نههماء لكههن المقصههجد باآليههة هدهها 

 ي  يا  أقرد والسماوا  السبن ونيأعي عفصيلأا ى

ههَن السسههَماء    السههماء هدهها لههيس المقصههجد بأهها السههمجا  السههبن      َوأَنههَزَل   

 المقصجد ب  السحاب بالقريدة المجاجدة وهج أ  المطر يدهزل  هن السهحاب و

َرَى ب ه        َن السسَماء  َ اًء ىَأَقد البهاء هدها نهببية أي ىهأقرى له  بسهبي َوأَنَزَل   

فاً لكم ىال عجعلجا إ أنداداً وأنتم ععمج  لما فال هللا ال الماء  ن الثمرا  ىز

وعال هذه البراهين الثالرة التي عدل على فدىع  وعلهى ىبجبيته  وعلهى أنه  ل 

ه  أَندَاداً   ىيي غيره ول  ل  نجاه فال  طالباً عباده بقجل   عَلعجاد لِل      . ىاَلَ عَجد

اهد إ دهري  ول نهد ول   ثيهل ول الدظيهر ول يج ـ ـ المثيل الدد هج الشري 

يرع  نظير ينع البَص  ٌء َوهعَج السسم  ثدل    َديد  ا بدهي الهدين  ل أنه  ل  لذل    لَيدَس َكم 

 يعبد  ل هللا و ا أىنلت الرنل و ها أنزلهت الكتهي و ها أعفيمهت المهجازين ول

اههال نصههبت البههراهين  ل ليعبههد هللا وحههده دو  نههجاه  ههن أاههل هههذا قلههس هللا 

ههنس ىههي نههجىة الههذاىيا  : وعههال ال لههس كلأههم فههال نههبحان     َوَ هها َقلَقدههتع الدج 

نهههههَس   لس ل يَعدبعهههههدعو    يهههههدع أَ  56َواإلد  ق  َوَ ههههها أعى  زد هههههن ىه  هههههددأعم  ه  يهههههدع    { َ ههههها أعى 

ج    مع ع  َمت ينع   . 57يعطد ة  الد قعجس اقع قعو الد زس َ هعَج الرس  {    س َّللاس

 أكبر الكبائر
هج َ  ** لَمع ه  أَندَاداً َوأَنتعمد عَعد عَلعجاد لِل    َوأَنهتعمد   فبهل أ  عتلجهها ل عفأهم أ     ىاَلَ عَجد

ج َ  لَمع ه  أَنهدَاداً هذه  تعلقة    عَعد عَلعجاد لِل  عَلعهجاد   ألنه   قا علقهت      ىاَلَ عَجد ىَهالَ عَجد

هجَ     لَمع ه  أَندَاداً َوأَنتعمد عَعد ف يصهبح  فأهج  اآليهة ىهي ونسهيت أ  هدهائ  حهذولِل 

قهد  ل عجعل إ أنداداً وأنت ععلم كأنه  عقهجل يجهجز أ  عجعهل إ نهداً وأنهت 

ل ععلم و فطعاً ليس هذا المقصجد لكهن المعدهى   ول عجعلهجا إ أنهدادا  وأنهتم 
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ععلمج  يقيداً أن  ليس ل  أنداداً   ىأدائ  فعجل ب   للفعل ععلمج  حذف لدللة  

وهذا كثير ىي القر   هدائ  فعجل ب   حذوف دل علي  المعدهى المعدى علي  

أي ل عجعلههجا إ أنههداداً وأنههتم ععلمههج  يقيدههاً أنهه  لههيس إ اههل وعههال نههداً ول 

دههري  ول نظيههر ول ظأيههر ول نصههير ول أي دههيء  ههن قلهه  أبههداً بههل هللا 

ًَ أحههد  ىَههالَ    واحهد أحههد ىهرد هههمد لهيس لهه  دههري  ول نهد ولههم يكهن لهه  كفهجاً

جَ    لَمع ه  أَندَاداً َوأَنتعمد عَعد عَلعجاد لِل  يفأم  هن ههذا أ  الشهرئ والعيهاق بهاإ أعظهم  عَجد

الكبائر وهج  الذني الذي ل يغفره هللا أبدا والدال فهد ل يكهج  الشهري  الهذي 

اع ذوه هدم يعبد ول يعبد عزىائيل ول المسيح ول غيرهما  ما عبده غيهره 

يعبهد المهرء ههجاه وفهد يعبهد المهرء دهيء  قهر ل حااهة  ىي الجاهليهة لكهن فهد

للتفصيل وفد يعبد المرء ديء  قر بحيث يصبح هذا الشيء يتعلس به  القلهي 

حتى يصرى  عن  اعة هللا اهل وعهال ىأهذا فهد اعهل إ نهدا نهجاء علهم أو لهم 

يعلم ولكن ل يقال بكفره كفراً أكبر أل   سألة التكفير نيأعي الكال  عدأا أ ر 

 حتاى  لى عفصيل و لى عأني وعبين وي

 

 

 آيات التحدي
هن  رم فال نبحان   نَا ىَهأدععجاد ب سعهجَىة   ه  لددَها َعلَهى َعبدهد  ها نَزس مس   َو    كعدتعمد ى ي َىيدي   ه 

ف ين ن دعو   َّللاه     د كعددهتعمد َههاد  ثدل    َواددععجاد دعَأدَاءكعم  ه  { ىَهن   لسهمد عَفدعَلعهجاد 23      ه 

يَن  َكهاى ر  لد هدس د ل  َجهاَىةع أعع  { 24َولَن عَفدعَلعجاد ىَاعسقعجاد الدساَى الست ي َوفعجدعَها الدسهالع َوالدح 

التحدي وهي أول  يا  التحهدي ىهي  ا هذه اآليا  عسمى ىي لغة القر    ي  

القر   حسي عرعيي المصحف و يها  التحهدي ىهي القهر    قمهس و و عدهى 

 اهال وعهال عحهدد العهرب علهى ىصهاحتأم وبالغههتأم أ   يها  التحهدي أ  هللا

يأعجا بمثل هذا القرا   وفلدا     يا  التحدي ىي القر   قمس هذه اآليهة  هن 

  أَ د يَقعجلعهجَ   هن نهجىة يهجنس 38نجىة البقرة وفجل  هللا اهال وعهال ىهي  يهة 

هههتَ  ثدل هه   َواددععهههجاد َ ههن  اند ععجاد ب سعهههجَىة   ه 
ههن دعو   َّللاه      كعدهههتعمد اىدتَههَراهع فعهههلد ىَههأد َطعدتعم  ه 

ف يَن     أَ د يَقعجلعههجَ   ههن نههجىة هههجد وهههي فجلهه  اههال وعههال 13و اآليههة  َهههاد 

هن دعو   َّللاه   هتََطعدتعم  ه  فدتََريَها   َواددععهجاد َ هن  اند ثدل     ع ر  نعَجى   ه  دععجاد ب عَشد اىدتََراهع فعلد ىَأ

ف يَن   {  13    كعدتعمد َهاد 

نههسع  ههن نههجىة اإلنههراء فجلهه  اههال وعههال  88يههة و اآل تََمعَههت  اإل    فعههل لسههئ ن  ااد

ههأعمد  ثدل هه   َولَههجد َكههاَ  بَعدوع قعههرد    لَ يَههأدععجَ  ب م  ثدههل  َهههـذَا الد ععجاد ب م 
ههنه َعلَههى أَ  يَههأد َوالدج 

يراً  والتحدي ال ا س اهاء ىهي نهجىة الطهجى ىهي اآليتهين {   88ل بَعدض  َظأ 

دعهههجَ    اهههال وعهههال فههال 34و  33 لَههه ع بَهههل لس يعؤد   { ىَلديَهههأدععجا 33أَ د يَقعجلعهههجَ  عَقَجس
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ف يَن  ثدل        َكانعجا َهاد  يث   ه  ااتمن بأذا قمس  يا  حسي عرعيي  {  34ب َحد 

 .المصحف عجالى  بعوأا بعواً ىي عحدي كفاى فريش 

 ؟لماذا التحدي 
نجا ليس لأهم همهاً ول بوهاعة  ل  سألة التحدي هذه نقجل ىيأا أ  العرب كا 

بواعة الكهال  نعصهبت علهى قله  أنهجافأم وفا هت علهى قله  أنهديتأم وكهانجا 

أهل بالغة وىصاحة ودعر وقطابة ليس لأهم عبهاىي و ل عدهاىس ول نقهد  ل 

ىي الشعر وال طابة على هذا فا ت حياعأم ىجهاء نبيدها ههلى هللا عليهة ونهلم 

   هذا القر    ن عدهد هللا وههذا الكهال  كهال   بالقر    ن عدد ىب  وهج يقجل

هللا ىكهذبجه فهائلين    ههذا الكهال   هن عدهدئ    ههذا  ل أنها ير األولهين ىلمها 

كذبجه أقبره هللا  اال وعهال    كها  ههذا القهر    هن عدهدي كمها عقجلهج  ىأنها 

بشر  ثلكم وعربي  ثلكم وأنتم أهل ىصاحة وأهل بالغة ىأعجا بمثله  أ  كدهتم 

  ىَهن   لسهمد دفين ىانتفزهم هللا أيما انتفزاز وعحداهم أيما عحد  فال هللا عدأم ها

  ىَهاعسقعجاد الدسهاَى الست هي رم ناوهم بالحجاىة ىقهال    َولَن عَفدعَلعجاد  رم فال  عَفدعَلعجاد  

يَن    َكهههاى ر  لد هههدس د ل  َجهههاَىةع أعع  ال وأقبهههر أ  وفجدهههها الدهههَوفعجدعَهههها الدسهههالع َوالدح 

والحجاىة كل قل  ليلأي  شاعرهم ويهجف  الأمهم ىهيأم حتهى يتحهدوا القهر   

و ن قل  أربتجا عجزهم وأنأم غيهر فهادىين علهى أ  يهأعجا ل ب يهة ول بجهزءد 

عههن القههر   كلهه  ىأههذا  عدههى   ههن  يههة  ىوههالً عههن نههجىة أو عشههر نههجى أو

توا بمثت  واختلف الناس لماذا لم يستتييع العترأ أن يتأ والتحدي ىي اآليا  
 هذا القرآن ؟

 فيل إلعجاز ىي قاع . هذا الذي ل يدبغي أ  يقال ىي غيره. -

فيههل لمفأههج  الصههرىةو و فأههج  الصههرىة  سههألة بالغيههة ل نحههي أ  نطيههل  -

ىيأاو ولكن نقجلأا على نرعةو فالأا ىاهل  عتزلهي انهم   بهراهيم بهن نهياى 

بمثل هذا القر  و لكن هللا الدظا و فال:    العرب كانجا فادىين على أ  يأعجا 

هههرىأم لحكمههة أىادههها علههى أ  يههأعجا بمثلهه . وهههذا فههجل با ههل حتههى  شههاي  

 ل أامهن المسههلمج  علهى أ  العههرب  المعتزلهة قهالفجه علههى ههذه المسههألةو و

عجز  على أن  عأعي بمثل هذا القر   لدظم  أل جى عديدة ل عحصىو و هن 

كتهاب انهم  ) الدبهأ العظهيم ( لراهل أىاد أ  يران ىي  ثل هذه المسألةو ىهي 

عالم انم   حمد عبد هللا دىاز  ن أئمة الدنيا ل  فدىه بالغيةو لكد   ا  فبهل 

أ  يكمل الكتابو لكن الكتاب  جاجد يطبهن ويبهاع كثيهراًو انهم الكتهاب: الدبهأ 

العظيمو وهذا الكتهاب  زيته  الكبهرد أ  الراهل أعطهاه هللا اهل وعهال بالغهة 

هها وفهل  ثليأها ىمهن أىاد أ  يسهتزيد ىهي البيها و والقهدىة وىصاحة عهز نظير

على الكتابةو والقدىة على ال طابة ىليكثر  ن القراءة ىهي ههذا الكتهابو ىأهذا 

الكتاب ألأم هللا اال وعال كاعبه  فهدىة بيانيهة يعجهز الدهال ىهي ههذا القهر  أ  
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يههأعجا بمثلأهها و ولهه  أنههلجب غريههي وعجيههي ىههي فوههية أنهه  يتأنههى بههالقر   

كثيههراًو ىلمهها قكههر فوههية اإلعجههاز  ههثالً فههال: نحفهه  بعههض كال هه . أي كههال  

 دىاز ـ ىحم  هللا ـ [

و وانهتدطقجا السهيجف بهدل  فال: ىما كا  اجابأمو  ل أ  ىكبجا  تن الحتجف

الحروف لما عجزوا عن اإلعيا  بالبرها  وههذا حيلهة كهل عهااز يعجهز عهن 

 الدىاع عن نفس  بالقلم واللسا  !! 

ير قل   ما فال والمقصهجد نحهن ىهي  جلهس علمهي نهدل علهى  ها يدفهن  لى غ

الدالو فلدا الكتاب انهم  الدبهأ العظهيمو وانهم  عبهد هللا دىازو وأحيانهاً يكتهي 

 حمد عبد هللا دىاز كما يفعل  قجاندها المصهريج و يوهعج  انهم  حمهد فبهل 

 .أنمائأم  ن باب التبرئو نعجد لآليا  هذه أول  ا دلت علي  اآليا 

 معاني كلمة عبد في اللغة والشرع
دلت اآليا  أيواً على ههدق ىنهالة نبيدها ههلى هللا عليه  ونهلم كمها أ  ىهي 

نَا     فجل  اال وعال  لددَا َعلَى َعبدد  ا نَزس مس أ   قا  العبجديهة َو    كعدتعمد ى ي َىيدي   ه 

ة أىىههن  قهها  وأاههل  دزلههة و وكلمههة عبههد عههأعي ىههي الشههرع واللغههة علههى رالرهه

  عاني:

 عبد  بمعدى  قأجى: وهذا يستجي ىي  المؤ ن والكاىر. العبودية األولى :

 كل الدال المؤ دج  والكاىرو  عبيد لمن ؟

َىد     لس   : ىي نهجىة  هريم  عبيد إ والدليل     كعهله َ هن ى هي السسهَماَوا   َواألد

َمن  َعبدههداً  حد المههؤ ن والكههاىر  هههذه عبجديههة  طلقههة يسههتجي ىيأهها .   ع ههي الههرس

 والمالئكة والجن واإلنس.

وههي عبجديهة بالشهرعو وههي ضهد كلمهة حهرو فهال هللا اهل  العبودية الثانية:

ره  َوالدعَبددع ب الدعَبدهد    ىي نجىة البقرة وعال ره ب الدحع ههذا الهذي يسهترق ىهي .    الدحع

 الجأاد ويؤقذ كأنير بصرف الدظر عن لجن  ىيسمى عبد بالشرع.

 عبد بالطاعة واإلعباع: ويدقسم  لى فسمين: ة الثالثة:العبجدي

  اعة إو وهذا الذي يتداىس ىي  عباد هللا الصالحج .ـ  1 

عبد لغير هللا أعاقنا هللا  وهذا باب  ونهاعو و ده  فهجل الدبهي ههلى ـ 2 

و أي: الهذي يطيهن  )) ععس عبد الديداى وعبد الهدىهم ((هللا علي  ونلم 

 يطين دىهم  وهذا  صيره الواللة وال سرا  . هجاه يطين ديداىهو 

 

ثدل هه   َواددععههجاد   و ههن  ه  نَا ىَههأدععجاد ب سعههجَىة   ه  لددَهها َعلَههى َعبدههد  هها نَزس مس     كعدههتعمد ى ههي َىيدههي   ه 

ف ين ههتعمد َهههاد  ههن دعو   َّللاه     د كعدد    د{ ىَههن   لسههمد عَفدعَلعههجاد َولَههن عَفدعَلعههجا23  دعههَأدَاءكعم  ه 

عقههجا الدههاى التههي وااإلعجههاز ألنهه  لههن يسههتطين أحههد أ  يههأعي بمثههل القههر    فمههة

 . وفجدها  ن الحجاىة
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 أ ا وفجدها الدال: ىمعروف.

 فيها قوالن : وقودها الحجارة للعلماءوأما 

 فج  فالجا: أ  الحجاىة هدا حجاىة  ن كبريت ىي الداى .

 هذا علي  األكثرو  وهج ىيما نرد أن  ىأي  راجح.

فهههالجا:    الحجهههاىة هدهها: ههههي األههههدا  التههي كهههانجا يعبهههدونأا ىهههي وفههج  

الجاهلية ىتقهر   عأهم ىهي الداى.وههذا ههج الهرااح    دهاء هللا ودليله   هن 

هن دعو   َّللاس  َحَصهيع َاَأهدسَم    ىي نهجىة األنبيهاء القر     نسكعهمد َوَ ها عَعدبعهدعوَ    

دعوَ      .أَنتعمد لََأا َواى 

 

ههدس د  رههم فههال اههال وعههال َجههاَىةع أعع    ىَههاعسقعجاد الدسههاَى الست ههي َوفعجدعَههها الدسههالع َوالدح 

يَن    َكاى ر  لد  : اعقجا الداى بماقال 

 . باإليما  والعمل الصالح

ىي فجل هللا اال وعال : أ  الداى أعد  للكاىرين دليهل علهى   فال العلماء:

 أن  ل ي لد ىي الداى أحد  ن أهل التجحيد .

  علههى ل  لهه   ل هللا  حمههد ىنههجل هللا و واههاء بأىكهها  اإليمهها   ههن  هها

 الستو ىأذا ل ي لد ىي الداى.

فهههال العال هههة السهههفاىيدي وغيهههره : وعحقيهههس المقهههال أ  قلهههجد أههههل       

 التجحيد ىي الداى  حال . 

ىههن   ههن  هها   ههن أهههل التجحيههد  أمهها عههذب ىههي الدههاى علههى  فههدى قنبهه و 

يَن     هللا فهال:   صيره أ  ي رى  دأا أل  َكهاى ر  لد هدس د ل  والمجحهد غيهر  أعع 

هقَى   ىي نجىة الليهل  كاىر. وهللا ال وعال فال َدد هاَلَها   لس األد { 15َل يَصد

ي َكذسَب َوعََجلسى  ىما دا  كذب وعجلى هذا كاىر ىمن لم يكذب ولم   {16السذ 

ة هللا  هن فبهل يتجلى ىيعذب ىي الدهاى    كها  عاههياًو    لهم عدىكه  ىحمه

أ داً  حدوداًو رم ي رى  دأا  لى الجدهةو أعاقنها هللا و يهاكم  هن الدهاى علهى 

 العمج .

رههم  ههن أنههلجب القههر   أنهه  يجمههن ىبدهها  هها بههين الترغيههي والترهيههي والجعههد 

لعهجاد  والجعيد بعد أ  قكر أهل الدهاىو فهال اهال وعال. ين  َ دعهجاد َوَعم  هر  السهذ  َوبَشه 

ال َحا   أَ  ن رََمهَرة  الصس ددَأا    فعجاد    ز  ت َأا األَندَأاىع كعلسَما ىع ن عَحد ي    ر  مد َادسا   عَجد  س لَأع

َواٌى  ههمد ى يَأهها أَزد تََشههاب أاً َولَأع ههن فَبدههلع َوأعععههجاد ب هه    ع فددَهها    ز  فههاً فَههالعجاد َهههـذَا السههذ ي ىع زد ىه 

َرةٌ َوهعمد ى يَأا َقال دعوَ   َطأس    . {25 ه

 ية ىيأا  بشهر وىيأا  بشر وىيأا  بشهر ب  وىيأا نبي للبشاىة.هذه اآل

ىأج الدبي هلى هللا علي  ونلمو و ن يقج   قا ه  بعهده  هن أ ته   أما المبِشر:

 ىي الدعجة  لى الدين  ن أ ت .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ىأم المؤ دج  .  : وأما المبشَّر

 ىأي الجدا و على  ا وهفأا هللا اال وعال. : وأما المبشَّر به

 نباب البشاىة ىأي اإليما  والعمل الصالح.وأ ا أ

 البشارة للمؤمنين/

وهههذه البشههاىة يهها أقههيو عأقههذ    وبشههر الههذين   دههجا وعملههجا الصههالحا   

 رائس عأقذ  سال  . و ن أعظمأا أ  اإلنسا   قا وىهس ىهي الهدنيا وههج حهي 

 يرد نفس   جىس لل يرا و

 أ  عجىس لإليما  والعمل الصالح. :أول البشارة

 أ  عبشر بالجدة عدد  جع  على يد المالئكة .:اني البشارةوث

ىيكههج  بعههد المههج و وفلدهها أ  هههذا اههرد  جههرد  وأمتتا تحقيتتب البشتتارة :

 البشاىا  بعد أ  قكر هللا اال وعال الترهييو قكر الترغيي.

ر   أ ا التفصيل ىي اآلية:   أي يا نبيدا : هلى هللا علي  ونلم.  َوبَشه 

ههر  السههذ     ههمد َادسهها   َوبَشه  ههال َحا   أَ س لَأع لعههجاد الصس واههاء  ادهها  .  ين  َ دعههجاد َوَعم 

 جروىة ألنأا امن  ؤنث نالم  دصجب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ألن  وفن 

 انماً للحرف الدان  أ  وأهل الكال و أ  ادا  لأم.

 رم قكر هللا اال وعال وهف الجدا .

 أنهار الجنة/
َأهاىع    ىقال ىي أول وهفأا:  ت َأها األَند هن عَحد ي    هر  لهم يهذكر هللا اهال وعهال  عَجد

 هدا  ا هي األنأاىو وفلدا أ  القر   يفسر بالقر  .

لكد  قكر األنأاى ىي نجىة  حمدو وههي أنأهاى   هن  هاءو وأنأهاى  هن  لهبنو 

 أنأاى  ن قمر وأنأاى  ن عسل  صفى.

بن وانأههاى ال مههر وعجههري  ههن عحتأهها األنأههاى: أي أنأههاى المههاء وأنأههاى اللهه

 وأنأاى العسل.

رم  ن  اال وعال قكر أ  عجري  هن عحتأها األنأهاى أول ههفاعأا أل  القاعهدة 

كلمهها كهها  األ ههر   لتصههقاً بههذا  الشههيء كهها  عقديمهه  أولههى بمعدههى: هللا فههال 

هن رََمههَرة   بعهدها:  َأهها    دد فعههجاد    ز    يههتكلم عههن أهلأهاو لكههن لمهها فههال: و    كعلسَمهها ىع

ي ههر  َأههاىع   عَجد ت َأهها األَند ههن عَحد يههتكلم عههن الجدههة نفسههأا ىقههد  هههذه الصههفة ألنأهها    

  تعلقة بالجدةو  ثالً عأقذها  ن باب العباىا  .

الطجاف حجل الكعبة عبادهو وكلما أفترب اإلنسا   ن الكعبة كا  أولىو لكن 

عدد ا يأعي اإلنسا و ىي  جاف القدو و و جاف القدو   ن نهدد  الر هلو أ  

نسهها  يسههرع ىههي ال طههجا و ىههنقا كلمهها افتههرب اإلنسهها   ههن الكعبههة يفههج  اإل

عليهه  أ  يسههرعو نقههجل هدهها: ابتعههد عههن الكعبههةو و   باإلنههراع قيههر  ههن أ  

 عقترب  ن الكعبة ول عأعي باإلنراعو لماقا ؟
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أل  الر ل  ن قا  العبادةو أ ا القرب  ن الكعبة ليس  ن قا  العبادةو أ هر 

  دف  عن العبادة .

 نسا  فبل أ  يسكن ىي هذا الحيو وأفيمت الصالةو رم حرئ نياىع  ليهدىئ 

الصالة ىي الحر و نقجل     دىائ عكبيرة اإلحرا   ن اإل ا  ىي حي  أىول 

  ن  دىائ بعض الصالة ىي الحر .

ألنهه   دىائ عكبيههرة اإلحههرا  ىوههل يتعلههس بههذا  الصههالةو لكههن الصههالة ىههي 

و واضهحول يتعلهس بهذاعأا  نمها يتعلهس بمكانأهاو الحر  يتعلس بمكانأها ل بهذاعأا

 وكلما كا  الفول يتعلس بذا  العبادة كا  أكمل وأىول وأولى.

لههذل  هللا اههال وعههالو فههد  األنأههاى علههى قكههر غيرههها  ههن الصههفا  أل  قكههر 

َأهاىع كعلسَمها األنأاى يتعلس بذا  الجدةو فال اال وعال :  ت َأها األَند ن عَحد ي    ر    عَجد

فع  ز  تََشهاب أاً ىع هن فَبدهلع َوأعععهجاد ب ه    ع فددَها    ز  فاً فَالعجاد َهـذَا السذ ي ىع زد ن رََمَرة  ىه  ددَأا    جاد   

.  

ل عتكرى كما هج  شأجى و الدال يقجلهج  كلمها    كعلسَما  نحج ياً نقجل : كلمة 

أعيتدي كلما أ معت  هذا قطأو يؤعي بهـ كلسمها ىهي أول الكهال  ول عكهرىو كمها 

هن فَبدهلع   فال هللا:     فددَها    ز  فاً فَالعجاد َهـذَا السهذ ي ىع زد ن رََمَرة  ىه  ددَأا    فعجاد    ز  كعلسَما ىع

 .ولم يقل: كلما فالجا وأكملو هذا ناحية نحجية  .  

 :للعلماء ىي  عدى هذه اآلية رالرة أفجالناحية المعدى :  

ز     ىريس يقجلج : هن فَبدهلع فَالعجاد َهـذَا السهذ ي ىع و ألنه  فبهل أي ىهي الهدنيا.   فددَها   

ااء   ومج ة  دقطعة عدد اإلضاىة ىلم يذكر هللا اال وعال المواف  لي و 

 ىجاي  حرازه فدى اإل كا و هذا فجل:

ىيصههبح أ  هههؤلء المههؤ دين اعلدهها هللا و يههاكم  ههدأم يههرو  رمههاى الجدههةو ىههنقا 

 كدا نأكلأا ىي الدنيا هذا فجل.ىأوها  فالجا: هذه الثماى عشب  الثماى التي 

و أ  الثماى  قا فطفجا  دأا أ  الثماى  قا أقذوا  دأا عبدل غيرها: القجل الثاني

عبههدل بغيرهههاو ىههنقا ىأوا الثههاني فههالجا: هههذا  ثههل األول الههذي فطفدههاه  ههن فبههل 

 لتشاب  رماى الجدةو  ا بين هذين يدوى أكثر المفسرينو 

:أ  أهل الجدة  قا فطفجا رمرة ىي أول الدأاى  عدىلكددا نقجل وهللا أعلم    الم

 هثالً لمهها عههأعي  -عبهدل بغيرههها عشههبأأا ىهي  قههر الدأههاى ىهنقا اههاءوا يقطفجنأهها 

 ا ىي اديد العشاء  ثل الغداء  ثل  بالعا يةإلنسا  يأكل  عا   تكرىو يقجل 

: ههذا الهذي ىزفدها  هن فبهل يعدهي ههذا  ىهنقا اهاءوا يقطفجنأها فهالجا –الفطهجى 

 نفس  عا  الصباح ىنقا أكلجها وادها ع تلف عن الطعم األول. 

وأظن الشجكاني ىحم  هللا ىي الفتح القدير  ال  لى هذا القجل ولست  تأكداًو 

 ولكد  فجل  ذكجى.
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مد ى يَأا   تََشاب أاً َولَأع والال  هدا للملكيةو ولأم ىيأا  أي ىي الجدهة    و   َوأعععجاد ب     ع

َواٌى  ه    َرةٌ أَزد  ولم يقل هللا  طأرة  ن  اقا.   َطأس

لههم يقههل هللا  طأههره  ههن  ههاقا ؟ لفائههدة عظيمههةو أنأهها  طأههره  ههن كههل دههيء 

  طأرو  ىي قلقأم و طأرو  ىي أقالفأم.

هؤلء األزواى أي الدسهاء  طأهرا  ىهي قلقأهن و ىهي أقالفأهنو ىهي ال لهس 

لعس.  ال ع

 طأرة وهم ىيأا :  طأرا   ن كل عيي ونقص ل يشيدأن ديء و وأزواى 

) أي ىي الجدة (. قالدو  وهذا ال لجد قلجد أبدي لنقطاع  د  أبداً دل عليه  

 القر   والسدة.

 

 

يَن   دل علي  القر  و ىقد فال هللا ال وعال ىي أكثهر  هن نهجىة   أ ا  ا َقال هد 

وأ هها دلههت عليهه  السههدة ىههي الصههحيحين  ههن حههديث أبههي نههعيد .    ى يَأهها أَبَههداً 

أن   قا دقل أهل الجدة الجدةو وأهل الدهاى الدهاى  –ىضي هللا عد   –ال دىي 

أوعي بهالمج   علهى ههجىة كهبش أ لهح ىيدهادي يها أههل الجدهةو ههل ععرىهج  

هذاو ىيظرو  ىزعين قجىهاً أ  يقهال لأهم أقراهجا  دأها ويقهال: يها أههل الدهاى 

 هل ععرىج  هذاو ىيظرو  ىرحين علأم أ  يقال لأم: أقراجا  دأا.

ج  اميعههاً: نعههم ههذا المههج و ىيههذبح بهين الجدههة والدههاىو ويدهادي يهها أهههل ىيقجله

الجدة قلجد بال  ج و ويها أههل الدهاى قلهجد بهال  هج و فالهت عائشهة: ىلهج أ  

أحداً  ا  ىرحاً لما  أهل الجدة ىرحاًو ولج أ  أحداً  ا  حسرةو لما  أههل 

 ونلم عهال بعهدهاالداىو حسرةو وىي ىواية الب اىيو أ  الدبي هلى هللا علي  

دعهجَ      لَة  َوهعهمد َل يعؤد   رع َوهعمد ى ي َغفد َ د َي األد َرة    قد فعو  َ  الدَحسد هعمد يَجد ىد { 39َوأَنذ 

َاععج َ  َأا َو  لَيددَا يعرد َ  َوَ ند َعلَيد َىد ثع األد نع نَر  عحرى  ن هذا أ  دقجل  .    نسا نَحد

ا   ها يداله   هن نصهي أو ععهي الجدة أعظم األ اني وأال الغايا  وأ  اإلنس

أو اأههد أو  نفافهه   ههن  الهه  أو بدلهه  أو وفتهه  ىههي نههبيل عحقيههس  يمهها  وعمههل 

هالحو  قا دقل الجدة نسي كل بؤل واده ىي الهدنياو وفهد فيهل لإل ها  أحمهد 

 تى يستريح المؤ نو فال:  قا قلف هرا  اأدم وىاء ظأهرهو وىهي ىوايهة 

الجدة و والمقصجد أ  أههل الجدهة ل  أقرد أن  نئل ىقال:  قا وضن فد   ىي

يعبدو و وفال الدبي علي  الصالة والسهال  عهدأم: ل يفدهى دهبابأمو و ل عبلهى 

ريههابأمو واإلنسهها   قا أىاد أ  يقههج   ههن الليههل ىأضههجعت  نفسهه  ودعتهه  نفسهه  

األ اىة بالسجء  لهى أ  ي لهج  لهى الفهراذ يتهذكر يهج  الحشهر ويهج  الحسهاب 

 دة: كلجا وأدربجا هديئاً بما أنلفتم ىي األيا  ال الية.ويج  يقال ألهل الج
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يتذكر يج  أ  يطرق الدبي هلى هللا علي  ونلم أبجاب الجدةو ىيدادي ال از  

 ن أنهت ؟ ىيقهجل: أنها  حمهدو ىيقهال: أ هر  أ  ل أىهتح ألحهد فبله و ىيهدقلأا 

ألبراى  ن علي  الصالة والسال و رم يدقلأا بعده األقياى والمؤ دين األنقياء ا

 أ ت .

يتذكر المؤ ن وهج يرد  ا يثبط  عدد العمل الصالح ويدعجه  لى الشأجا و 

ويدعجه  لى أ  يعصي هللا ال وعالو قروى الدهال  هن فبهجىهم حفهاة عهراة 

ً غرلً  أدد  ا يكجنج   لى  اء يروي ظمأهمو ىنقا قراهجا واهدوا الدبهي  بأما

المهجىودو ىيقبهل عليه   علي  الصهالة والسهال  علهى حهج  يسهمى : الحهج 

هلجا  هللا ونال   علي  المؤ دهج  األنقيهاء  هن أ ته و ىيهردو   هن حجضه  

 ويشربج   ن يده دربة ل يعطشجن  بعدها أبداً.

 قا عذكر اإلنسا  حال أهل الجدة و  ها ىيأها  هن نعهيم وعهذكر حهال أههل الدهاى 

ىههي فلبههه   عيههاقاً بههاإ و ههها ىيأهها  ههن احهههيمو دعههاه قلههه   لههى زيههادة اإليمههها 

والمساىعة ىي ال يرا  واإلعيا  بعمل الصالحا و ولهم علقهي هللا اهل وعهال 

بشيء أعظم  ن نريرة هالحة و قالص ىي فلهي و حبهة للمهؤ دينو وعهد  

بغض لأم ل ىي فلب  حسد ول غل على  ؤ ن كائداً  ن كا  عرد  هن عهرد 

عثهرة ول  هن   ن أىول  هللا علي  ىتسأل هللا  ن ىول  ول ي لجا  نسها   هن

زلل ول  ن قطأو لكن المؤ ن  قا  ب  لى هللا كفل هللا اهل وعهال به  فهال هللا 

اهٌ َحل هيمٌ   ىهي نهجىة التجبهة ال وعال ىي نعت قليل   بهراهيم  يَم ألوس     س   بدهَراه 

يَم لََحل هيٌم   ىي نهجىة ههجد وفال هللا ال وعال عد  ىي  ية أقرد  .     س   بدهَراه 

اهٌ  د ييٌ أَوس أي: كثير الراعهة  لهى هللاو ىكثهرة التجبهة والنهتغفاى واإلنابهة  .    ه

 لههى هللاو  ههن اإليمهها  والعمههل الصههالح وهمهها  دههدىاتا  ىيهه  كههل قلهه  يأيهه  

للمؤ دين أ  يدقل ادا  الدعيمو ىزفدها هللا و يهاكم  ياهها بهأ ن وعفهج وعاىيهة 

  د و رم فال ال وعال:

تَ     َ لَ يَسد يَن  َ دعهجاد    س َّللاس ها السهذ  فََأها ىَأَ س ا بَععجَضةً ىََمها ىَجد َب َ ثاَلً  س ر  ي ي أَ  يَود حد

ع ب َأهـذَا  واد ىَيَقعجلعهجَ  َ هاقَا أََىادَ َّللاس يَن َكفَهرع ها السهذ  همد َوأَ س به أ  هن ىس جَ  أَنسه ع الدَحهسه    لَمع ىَيَعد

ي ب    َكث ي د  له ب    َكث يراً َويَأد هق يَن َ ثاَلً يعو  هله ب ه     لس الدفَان  لمها قكهر  .  راً َوَ ها يعو 

هللا اال وعال األ ثال السابقة عن المدهاىقينو انهتدكروا أ  يوهرب هللا أ ثهالً 

ي ي أَ    بأهههذا الجضهههنو ىهههرد هللا اهههل وعهههالو علهههيأم بقجلههه :  هههتَحد َ لَ يَسد    س َّللاس

فََأا ا بَععجَضةً ىََما ىَجد َب َ ثاَلً  س ر  ألن  العبرة ديء عظم أ  ديء حقر و  .   يَود

 بما يدجم عن المثل ل بعين المثل.

يَن  َ دعهههجاد   : فههال هللا :  ىريقهها  والدههال ىههي علقههيأم للمثههل القر نههي هها السههذ  ىَأَ س

جَ  أَنس ع  لَمع مد   أي المثل :  .  ىَيَعد به أ  ن ىس أل  فلجبأم  ؤ دة عتلقى  ها  .  الدَحسه   

ع ب َأههـذَا َ ههثاَلً ً  وعههال  عدههد هللا اههل واد ىَيَقعجلعههجَ  َ ههاقَا أََىادَ َّللاس يَن َكفَههرع هها السههذ    َوأَ س
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أنههلجب التشههكي  والظلمهها  التههي ىههي فلههجبأم و عبقههى علههى ألسههدتأم كمهها هههي 

  جغلة ىي فلجبأم.

رم أقبر هللا أ  المثل كالقر   يظل هللا ب  كثيراً ويأدي ب  كثيراً. وفد فلدا ىهي 

ل الماضهي أ  القهر   كهالمطر المعطهيو ل يدبهت ىهي كهل أى  يدهزل الدى

ههفَاء   : ىههي نههجىة اإلنههراء  عليأههاو وفههال هللا قعههرد    َ هها هعههَج د  ههَن الد لع    َونعدَههزه 

َمهةٌ  يَن  َلس َقَسهاىاً ً   لمههن ؟  .  َوَىحد ههال م  يههدع الظس د يَن َولَ يَز  هؤد   لدمع ىههي وفههال  .  له 

فَاء فعلد هع   : نجىة ىصلت  يَن  َ دعجا هعدًد َود  لسذ   .  َج ل 

مد َعًمى   وقكر الذين كفروا ىقال:  كذل  األ ثال التهي يوهربأا .   َوهعَج َعلَيدأ 

هللا ال وعال ىي القر   يدتفن بأا المؤ دج  ول يدتفن بأا أهل الفسس والكفهر 

 والفججى.

له ب    َكث يراً    له   رم فال هللا  .  يعو  ق يَن َوَ ا يعو    .   ب      لس الدفَان 

 معنى الفسب/
 الفسس: يأعي على  عديين:

ىهي و ويكج    راهاً  هن الملهة و ده  فهجل هللا اهل وعهال الكفريأعي بمعدى  -

وَ    نجىة السجدة  تَجع قاً لس يَسد داً َكَمن َكاَ  ىَان  ؤد    .  أَىََمن َكاَ   ع

ي هرى  هن الملهة و ده  فهجل هللا  الهذي ل الكبيهرة أو العصهيا ويأعي بمعدى  -

ٌس ب دَبَأ  ىَتَبَيسدعجا   ىي نجىة الحجرا  ال وعال   .      َااءكعمد ىَان 

ىأذا ىسس ل ي رى  هن الملهةو وأههل الفسهس ال هروىو ىكهل  هن قهرى عهن 

  اعة هللا ىأج ىانس والدال ىي هذا بال د  دىاا  عدة.

 

ق ينَ    له ب      لس الدفَان     َوَ ا يعو 

 صفات الفاسقين /
رههم قكههر هللا هههفا  الفانههقينو  الههذين يدقوههج  عأههد هللا  ههن بعههد  يثافهه    

 .وأعظم عأد إ عجحيده واإليما  ب 

ع ب    أَ  يعجَهَل      والذي أ ر هللا به  أ  يجههل كثيهرو   َويَقدَطععجَ  َ ا أََ َر َّللاس

 . ولكن أعظم  هلة الرحم

هههدعوَ  ى هههي األَىد    أي بالمعاههههي وأنههها فلهههت أامهههل أحيانهههاً ىهههي .      َويعفدس 

التفسههيرو أل  القههر    ثههاني يعدههي يتكههرى ىأ دههي ىههي  جههال  وأعجفههف ىههي 

  جال  عمداً حتى يأعي البيا  ىي نجىة رانية.

هههق يَن    هههله ب ههه     لس الدفَان  يثَاف ههه   * َوَ ههها يعو  هههد     هههن بَعد هههدَ َّللاس     هههجَ  َعأد يَن يَدقعوع السهههذ 

هههدعوَ  ى هههي األَىد   أعولَهههـئ َ  هعهههمع َويَ  ع ب ههه   أَ  يعجَههههَل َويعفدس  قدَطععهههجَ  َ ههها أََ هههَر َّللاس

وَ   رع  .  الدَ ان 
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علهى هيئهة أنهلجب رم قكر هللا ال وعال قطاباً  جاأهاً ألههل الكفهر قاههةو 

جَ   ىقهال نهبحان :  انتفأا ي  نكاىي عجبي ي وَ  ب هالِلس  َوكعدهتعمد أَ د فعهرع اعهاً َكيدهَف عَكد

َاععجَ   ي يكعمد رعمس   لَيد   ععرد يتعكعمد رعمس يعحد يَاكعمد رعمس يعم   .  ىَأَحد

 / الموتتان والحياتان
 يتحرى  ن هذا كم  ج  ؟  جعا و وكم حياة ؟ حياعا .

ىههي نههجىة المقصههجد بهه  العههد و فبههل ال لههسو فههال هللا ععههالى  المتتوت األول:

ن  : اإلنسا   ذدكعجىاً َهلد أَعَى َعلَى اإلد  ر  لَمد يَكعن َديدئاً  س َن الدسهد يٌن  ه   .  َسا   ح 

هي نف  الروح ىي الجدين ىهي بطهن أ هة وههي الحيهاة التهي  :والحياة األولى 

 . نعيشأا اآل 

  فاىفة الروح الجسد.  :والموت الثاني

 عجدة الروح للجسد. والحياة الثانية:

 أا قرواأا  ن الجسد.وهذا يدجم  د  أ  الروح ل عمج و و نما  جع

والروح ع رى  ن الجسدو بعد أ  عكج  فهد دقلهت ىيه و ودقهجل الهروح  لهى  

الجسد لهيس وضهعاً اقتياىيهاً لأهاو ىهال يجاهد  نسها  اقتهاى اسهدهو ول اسهده 

اقتاى ىوح و لكن يدجم  ن األيا  ع لف  ا بين الجسد والروحو ىنقا ااء نزع 

ا  لمها واهد  هن عه لف  ها بهين الروحو يكج  نهزع الهروح ههعي علهى اإلنسه

 الجسد والروح :

 وىفاء قا  ععــــــزز وعمدن   هبطت  لي   ن المحل األىىــــــن         

ن   هبطت على كره  لي  وىبما كرهت         ىراف  وهي قا  عــــــجاه

  يعدي يصبيأا عمدن وعجان وعدد ا عريد أ  عفاىف و هذا  عدى فهجل هللا ىهي 

 إ وكدتم أ جاعاً ىأحياكم رم يميتكم رم يحيكم رم  لي  عراعهج  كيف عكفرو  با

. 

والمقصجد أ   ن كها  وليهي ههذا وىبه  وههج القهادى عليه  واهي أ  ل يكفهر 

 ب و ىمن كفر ب  انتحس التجبي  واإلنكاى.

 /األص  في األشياء اإلباحة
ا ى ي األَىد   رم فال هللا ال وعال   ي َقلََس لَكعم  س يعاهعَج السذ  هذه  سألة       َام 

يقجل عدأا األهجليج  دلت على أ  األهل ىي األدياء اإلباحة والطأهاىةوو 

ىالم لجفههها  األهههل ىيأهها الطأهههاىة   اميعهها ً أكههدها هللا اههال وعهههال بقجلهه  

 واإلباحة  ل  ا دل الدليل على نجانت  أو على حر ت .

 ى  لى دليل .ىالدافل عن األهل وهذه المسألة أهجلية هج الذي يحتا

ع الدبَيدههنَ   ىاألهههل ىههي البيههجع   ههثالً الحههلو فههال هللا اههل وعههال :   .   َوأََحههلس َّللاه

ىمن ااء فال ها  دليهل علهى أ  ههذا البيهن حهاللو نحهن ل نحتهاى  لهى دليهل  

أنت    فلت  ن  حرا  عحتاى  لى دليهلو والعبهادا  األههل ىيأها المدهن  ل  ها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أَ د لَأعمد دعهَرَكاء   : ىي نجىة الشجىد  ل هللا ععالىدل الدليل على درعيت و فا

ع  دقَ  ب    َّللاس ين  َ ا لَمد يَأ َن الده   .  َدَرععجا لَأعم  ه 

 

اهعنس    تََجد   لَى السسَماء ىََسجس ً رعمس اند يعا ا ى ي األَىد   َام  ي َقلََس لَكعم  س هعَج السذ 

ء    .   َعل يٌم َنبدَن َنَماَوا   َوهعَج ب كعله  َديد

 

 معنى ))استوى((/
نأعي ىي الفعل انهتجد ألنه  ههذا المسهألة عحتهاى كطالهي علهم  لهى عحريرههاو 

 . ىعل لز  وىعل  تعديانمن يا أقي: العرب عقجل هدائ 

 يعدي على  أل: عقجل: أكل الرال الطعا .

يقجلج : هذا أكل ىعلو والرال ىاعهلو ههذا الفعهل أكهل ععهداه  لهى  فعهجل به  

 ي هج  اقا ؟ الطعا .الذ

 المتعديو يقجلج  هذا المتعدي يتعدد بأحد  ريقين: -

  ا أ  يتعدد  بادرةو  ثل: أكل الرال الطعا . و  ا أ  يتعدد بحرف اهرو 

عقههجل الههس الراههل علههى الكرنههي. الههس و ىعههلو والراههل: ىاعههل: وعلههى 

 الكرني: ااى و جروىو ععدي بأا الفعل  ا هج ؟ الس... ااى و جروى.

اههاء لز ههاً غيههر  :متتا الفعتت  استتتوىف جتتاء فتتي القتترآن علتتى ثالثتتة أحتتوالأ

  تعديو وااء  تعدياً بحرف الجر على. وااء  تعدي بحرف الجر  لى .

وىي كال الثالرة أحجالو ىي كل حال ل   عدى و فال هللا ال وعال عهن كليمه  

هتََجد   : ىي نجىة القصهص  جنى  ها بَلَهَ  أَدعهدسهع َواند ههل بعهد انهتجد  .  َولَمس

 ديء ؟  ا ىي ديء.

 الكمال والتمام. قا ااء  انتجد وليس بعدها ديء  عداه: 

 أي:  جنى هدا عمت وكمل عقل  وىاجلت . هذا  قا لم يتعدد بشيءو

بقيدا ىي الحالة الثانية التي عدقسم  لى  فسمينو  قا ععدد بحرفو فال هللا ال  

مَ    وعال ىي نبن  جاضن  ن القر   حد تََجدالرس ذ  اند ىتعهدد .    نع َعلَى الدعَرد

 العلج والىعفاع قا ععدد بحرف الجر على يصبح  عداه  . بحرف الجر على

تََجيدتعمد َعلَيده      و وا ن عدَمةَ َىبه كعمد   قَا اند ه  رعمس عَذدكعرع وا َعلَى ظعأعجى  تَجع  قا ععهدد   ل تَسد

ن دهيء  لهى دهيء  قهرو يعدي فصد   القصد بحرف الجر  لى يصبح  عداه 

 وهج الذي بين أيديدا .

هتََجد   لَهى   فال هللا ال وعال  يعهاً رعهمس اند ا ى هي األَىد   َام  ي َقلََس لَكعم  س هعَج السذ 

 حتى عفأم اآلية ايداً. .  السسَماء 

 . قلس هللا األى  فبل السماء
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صههد و رههم فبههل أ  يتمأهها اههل وعههال وهههج القههادى ف قلههس األى  ىههي يههج ين 

َ  ى ههي    و و ى لقأها ىهي يهج ين السهماء َىد ي َقلَهَس األد وَ  ب السهذ  فعهرع فعههلد أَئ هدسكعمد لَتَكد

ينَ  عَلعجَ  لَ ع أَندَاداً قَل َ  َىبه الدعَالَم  َ يدن  َوعَجد  .   يَجد

ى لههس األى  ىههي يههج ينو بعههد أ  قلههس األى  ىههي يههج ين عههاد اههل وعههال 

السهمجا   تو ىأههبح قلقه األى وهج القهادى علهى كهل دهيء ىأكمهل قلهس 

واألى  املههة ىههي كههم يههج  ؟ ىههي نههتة أيهها و لكههن السههماء قلقههت ىههي يههج ين 

 واألى  ىي أىبعة أيا .

بدأ هللا باألى  قلقأا ىهي يهج ينو رهم انهتجد  لهى السهماء أي فصهد السهماءو 

ععدد بحرف الجر  لى و رم لما أكمل قلس السماء عاد ال وعال وأكمل قلس 

َ  بَعدههدَ قَل ههَ    الدازعهها  نههجىة فههال اههل وعههال ىههي األى  ولههذل   َىد َواألد

ولههم يقههل واألى  بعههد قلهه  قلقأههاو أل  قلقأهها عههم  ههن فبههلو لكههن .    دََحاَههها

 عركأا ال وعال غير  دتأية لحكمة أىادها رم أكمل قلقأا.

نقجل: يتحرى  ن اآلية أ  انتجد ىعل يأعي على رالث هي  يأعي غير  تعهد 

 الكمال والتما . ىيصبحو  عداه

 ويأعي  تعدي بحرف الجر علىو ىيصبح  عداه العلج والىعفاع.

ويأعي  تعدياً بحرف الجر  لى و ىيصبح  عداه القصدو وهذا المقصجد ب  ىهي 

 اآلية هدا.

 السماوات السبع /
اهعنس َنهبدَن َنهَماَوا      هتََجد   لَهى السسهَماء ىََسهجس أ   قكهر هللا ىهي القهر   .  رعمس اند

و  السههمجا  نههبنو ولههم يههذكرا ىههي القههر   نصههاً هههريحاً كلمههة نههبن أىاضههين

 و ودل عليأا القر  . لكدأا ااء  ىي السدة

هَن   دل عليأا القر  و ىي نجىة الطالقو لما فال هللا ععالى ىي  قر اآليهة  َو  

رع بَيددَأعنس  َ د لع األد ثدلَأعنس يَتَدَزس َىد       .  األد

أ   ن اغتصي دهبراً  هجق  هن نهبن أىاضهينو ول يجاهد وااء  ب  السدة 

 اجاب داىي  لماقا لم يذكر هللا كلمة نبن أىاضين ىي القر   ىيما نعلم.

هههذه السههمجا  السههبن بعوههأا ىههجق بعههض أدنههى نههماء  ليدههاو عسههمى السههماء 

الههدنياو وأعلههى نههماء عسههمى السههماء السههابعةو ولكههل نههماء قزنههة وأبههجاب 

همد أَبدهَجابع ىي نجىة األعراف ىن  هللا يقجل ونكا  و أ ا األبجاب    لَ ععفَهتسحع لَأع

) أ هت السهماء و وأ ا السكا  ىن  الدبي هلى هللا علي  ونلم يقهجل السسَماء   

وحس لأا أ  عئط وهللا  ا  هن  جضهن أىبعهة أههابن  ل و له  واضهن ابأته  

ونهلم ىهي حهديث  و وأ ا قزنتأها ىهن  الدبهي ههلى هللا عليه نااداً إ ععالى ( 

ال زنههة  ههن أنههت ىيقههجل أنهها ابريههل  ىيسههأل ريههل كهها  يسههتفتح بالمعههراى أ  ا

و عي  حمد وهؤلء القائمج  على دؤو  السهماوا  . ههذه السهماوا  عفهتح 
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الههدعجا   و  ألفههجا  وعسههد ىههي واهه  أفههجا  و عفههتح لإليمهها  والعمههل الصههالح

لسههماء فههال هللا اههل الصههالحا  ودعههجة المظلههج  هههذه كلأهها عفههتح لأهها أبههجاب ا

ىَعع ع   ىي نجىة ىا ر وعال  ال حع يَرد َكل مع الطسيه يع َوالدعََملع الصس عَدع الد  .    لَيد   يَصد

مد أَبدهَجابع  وعسد عياقاً باإ ىي وا  أىواح أهل الكفر وأهل الفسس   لَ ععفَتسحع لَأع

ن ضهين الصهالة وعسد ىي وا  األعمال التي ي ل اإلنسا  ىيأها كمهالسسَماء   

أو ىر  ىيأا وىي الدعجا  كقطيعة الرحم والبغي وىهي كهل  ها نأهى هللا عده  

 ل عفتح لأم أبجاب السماء ىتح هللا لدا ولكم أبجاب السماء . 

ء  َعل هيٌم  رم فال ال وعال  و وعلهيم انهم  البهاء هدها لإللصهاق   َوهعَج ب كعهله  َدهيد

  ن أنمائ  الحسدى . 
 

 

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى  في سورة البقرة : لىتعاهللا قال  ثم ُسُ  فَضَّ " تِْلَك الرُّ

ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم  ن َكلََّم ّللاه ْنُهم مَّ بَْعٍض مهِ

ُ َما اْقتَتََ  الَِّذيَن  ن بَْعِد اْلبَيهِنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُُدِس َولَْو َشاء ّللاه ِمن بَْعِدِهم مهِ

ن َكفََر َولَْو َشاء  ْن آَمَن َوِمْنُهم مَّ َما َجاءتُْهُم اْلبَيهِنَاُت َولَـِكِن اْختَلَفُواْ فَِمْنُهم مَّ

َ يَْفعَُ  َما يُِريُد " ُ َما اْقتَتَلُواْ َولَـِكنَّ ّللاه  . ّللاه

 

  ع لدَ   يَا ع َّللاه  ونلم هذه اآلية ااء  بعد فجل هللا لدبيدا  حمد هلى هللا علي  

َنل ينَ  رد َن الدمع ىداني هللا بعد أ  قكرالمرنلين    نَتدلعجَها َعلَيدَ  ب الدَحسه  َو  نسَ  لَم 

ىي قتا  الجزء الثاني أ  يبدأ بالرنل و وفال هللا عل  ولم يقل هؤلء كما فال 

تَابع ىي أول القر     كانتأم واليل  بياناً لعلج فدىهم وىىين     قَل َ  الدك 

نعلع   دازلأم و أداى هللا اال وعال  ليأم بقجل  ام غفير أقبر هللا    ع لدَ  الره

 نبي  أنأم رالرمائة وبوعة عشر ىاالً أىنلأم هللا اال وعال .

 يتدزل على اآلية التي قكرناها  سائل عدة أولأا :.  

 :الفرق بين الرسول والنبي

وغيرها يقجل : أ  الدبي والرنجل بيدأما  أكثر المصدفين ىي كتي العقيدة 

 ىرق و ىكل ىنجل نبي وليس كل نبي ىنجل و ويقجلن أ  الفرق : 

أ  الرنجل  ن أوحي  لي  بشرع وأع ر بتبليغ  والدبي  ن أوحي  لية وحي 

ولم يؤ ر بتبليغ  و فلدا هذا علية أكثر  ن هدف لكد  قالف الحس قالف 

ال  ن أ  يجحي  لى عبد  علماً ويكج  الصحيح أل  هللا عز وال أعز وأ

هذا العبد نرير الكتما  ىي هدى قل  الرال يمج  بمجع  ول يؤ ر ببالغة 

 وهذا أ ر يتداىى  ن الشرع و  ق  نقجل : 

    هذا التعريف غير  ستقيم ولبد  ن ععريف  ستقيم و  ىدقجل : 
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عقرير درع    الرنجل  ن أوحي  لي  درع اديد و أ ا الدبي  ن بعث على 

  ن فبلة. حتى يتوح المثال :

 جنى وعيس عليأم السال  و  جنى ااء بالتجىاة وااء بعده أنبياء ل 

يسمج  ىنل ألنأم كانجا يحتكمج   لى التجىاة ىأم أنبياء وليسجا ىنل و 

وعيسى علي  السال  لما ااء باإلنجيل قرى عن كجن  نبي  لى كجن  نبي 

غير الشريعة التي ااء بأا  جنى عن ىب   ىنجل أل  اإلنجيل ىي  دريعة

عليأم الصالة والسال  أامعج  على أنأم  اعفافأموالمدونة ىي التجىاة  ن 

كلأم بعثجا بالتجحيد وباعفافأم على البعث والدشجى واليج  اآلقر و ىأذا 

اعفقت علية كلمة الدبيين اعفقجا اميعاً أنأم ااؤا بدين واحد و  نما اإلقتالف 

ىاً ىي الشرائن ىنقا ااء نبي وفرى درع الذي فبلة ىأذا نبي و قا كا  اقتال

ااء ىنجل وااء بشرع اديد ىأذا ىنجل هذه المسألة األولى ىي الفرق بين 

 الدبي والرنجل. 

 الرس  بشر لكنهم تميزوا عن البشر بخصائص منها :
 أولأا وأعظمأا : الجحي و ورانيأا أنأم ي يرو  عدد المج  ورالثأا أنأم

  يدىدج  حيث يمجعج  و ولذل  الدبي كا  ي ير ونمعت  عائشة وهج يقجل : 

ألن  كا  ي ير ودىن ىي نفس  ج ن  جع  ىي حجرة بل الرىيس األعلى   

عائشة كما هج الظاهر اليج  أل  األنبياء يدىدج  حيث يمجعج  و وىابعأا أ  

صل علي  وفد األنبياء ل عأكل األى  أاسا أم فالجا يا ىنجل هللا كيف ن

أى ت فال    هللا أوحي  لى األى  أ  ل عأكل أاساد األنبياء ىاألنبياء ل 

عأكل األى  أاسادهم . ال صيصة ال ا سة أنأم أحياء ىي فبجىهم حياة 

برزقية هللا أعلم بأا و وفد  ر الرنجل هلى هللا علية ونلم بمجنى وهج 

 علية . يصلى ىي فبره كما أقبر بذل  هلجا  هللا ونال  

 

مد َعلَى بَعدض    فال هللا ىي اآلية  لددَا بَعدَوأع هذا فجل هللا ىولدا بعوأم    ىَوس

 ية  حكمة هريحة واضحة أ  التفويل فائم بين  ن؟ بين األنبياء لكد  ربت 

أبج عن نيبدا هلى هللا علية ونلم ىي الصحيحين عن حديث أبي نعيد و

وفال ل عفولجا بين األنبياء     : غيرهم أن  فالهريرة ىضي هللا عدأم و

 ق  يجاد  ا يسمى بالدطاق العلمي  ل ع يروا بين األنبياء    السال    علي

(( لبد  ن حل قل  اإلدكال و فلدا اإلدكال  ا بين  دصجص اآلية   دكال)) 

مد َعلَى بَعدض   وأ  هللا يقجل  لددَا بَعدَوأع   ل وبين  دطجق الحديث    ىَوس

 من أشهرهاأااب العلماء ىحمأم هللا عن هذا بأاجبة  بين األنبياء   ع يروا

أ  هذا كا  فبل أ  يعلم علية السال  أن  فال قل  القجل فبل أ  يعلم بأ  
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هدائ عفاضل وهذا أضعف األفجال ىي حل اإلدكال أن  فال هذا الحديث فبل 

 .أ  عدزل علي  اآلية وفلدا هذا أضعف األفجال ىي حل اإلدكال 

فال بعض العلماء ان  التفاضل يكج   مدجعاً ىي حالة أ   القول الثاني :

يكج   عتمداً على عصبة وحمية أ  يأعي كل  سلم يداهر الرنجل الذي  ن 

األ ة التي هم  دأا ويدتسي  ليأا عرفاً أو غير قل  فالجا  قا كا  التفاضل 

وهذا القجل  ال   بدياً على حمية وعصبية هذا  مدجع ويججز ىيما نجاء قل 

 لي  كثير  ن العلماء وعدد ا  نقجل كثير غير كلمة أكثر عدد ا نقجل كثير ل 

يعدي الغلبة لكن فال عدد غير  حدود  ن العلماء أ ا األكثر ىنندا نجازي بين 

 الطرىين .

 من أااب هذا  ن العلماء الشي  اإل ا  الشدقيطي ىي أضجاء  القول الثالث :

اإلدكال أ  يقال أ  األنبياء يتساوو  ىي أهل الدبجة  البيا  فال أ  حل

 ويكج  التفاضل ىي األعطية التي قص هللا بأا بعوأم على بعض .

فجل ابن عطية ىحمة هللا كما نقل  عن القر بي وهج اآل   والقول الرابع :

 جاجد و طبجع وهج أهجب اآلىاء ىيما نعتقد أن  فال ىحم  هللا أ  

اً  قا كا    صجهاً بين نبياً بعيد  ونبي  قر و ويكج  التفاضل يكج   مدجع

  صجها يعدي بين نبي ونبي و عقجل  جنى وعيسى و حمد و براهيم 

و جنى ونجح فال هذا  مدجع أل  هذا يجىث ديئاً ىي الصدوى ولكن أ  

عبين ىول هللا على نبي ب الف  ا علية غيره  ن األنبياء هذا هج الذي أىاده 

مد َعلَى بَعدض   : هللا ىي فجل   لددَا بَعدَوأع و لى هذا الرأي نميل وهللا    ىَوس

ععالى أعلم و هذا أاجبة العلماء عبين اإلدكال القائم بين اآلية وبين فجل الدبي 

فال  ل ع يروا بين األنبياء  وىي ىواية كما ىي الصحيحين    ل عفولجا.. 

لددَا بَعدَوأع هللا  نعلع ىَوس ع    ع لدَ  الره ن َكلسَم َّللاه ددأعم  س  دأم عائدة  مد َعلَى بَعدض   ه 

على  ن؟ عائدة على الرنل و  ن كلم هللا  قا أ لس التكليم يدصرف  لى 

جَنى   نه ي ىي نجىة األعراف :  جنى علي  السال  أل  هللا فال ل     فَاَل يَا  ع

ي  َنالَع ي َوب َكالَ   َطفَيدتعَ  َعلَى الدسال  ب ر  يَن اهد ر  َن الشساك  ذد َ ا  عَيدتعَ  َوكعن  ه  ىَ ع

  .  

ل يماً   ىي نجىة الدساء وفال هللا اال وعال  جَنى عَكد ع  ع لكن الذين   َوَكلسَم َّللاه

لمجا أكثر  ن واحد  َع  د  علية السال  ؛ ىقد ربت عد   )الثابت  دأم رالرة و ئع

نعم نبي    بي هج فالهلى هللا علي  ونلم  بسدد هحيح أن  نعئل عن  د  أن

وهذا نص ىي المسألة نفسأا نعئل عن  د  ىقال نبي  كلم ) و جنى  (    كلسم

بدص القر  ( و ) حمد  ىي ليلة اإلنراء والمعراى( ىأؤلء الثالرة 

 دصجص على أ  هللا كلمأم و والتكليم  ن أىىن المدازل وأال العطايا 

 : وأن ى الأبا   ن الرب ال وعال 
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ددأع    ع َوَىىََن بَعدَوأعمد دََىَاا     ه  ن َكلسَم َّللاه ىن  هللا ىىن األنبياء و يز و  م  س

  ىي نجىة  ريم : بعوأم على بعض و كلم  جنى وفال ىي  دىيس 

وأعطى داود الزبجى وكا  نديس الصج  ب  و واعل  َوَىىَعددَاهع َ َكاناً َعل يهاً  

قليال و ىكل  دأم هلجا  هللا نجح أول الرنل  لى األى  واعل  براهيم 

ونال   عليأم وهب  هللا ال وعال  زية أو ىويلة  ن العفاق على أ  نبيدا 

هلى هللا علي  ونلم أىول األنبياء اميعاً بل أىول ال لس كلأم اداً و نساً 

 هلجا  هللا ونال ة علية .

ىي نجىة فال ععالى  ,يتحرر من المسألة أن أفض  األنبياء جملة أُلوا العزم 

نعل   األحقاف :  َن الره لعجا الدعَزد      ب رد َكَما َهبََر أعود وأعلجا العز  هم    ىَاهد

قمسة فال أكثر العلماء على أنأم نجح و براهيم و جنى وعيسى و حمد 

عليأم الصالة والسال  وَىعسبتعأم حسي ظأجىهم حسي أز دتأم و هؤلء فال 

ن   وَ ىي نجىة األحزاب : هللا عدأم  دَ  َو   مد َو   يثَافَأع َن الدسب يه يَن      قد أََقذدنَا   

يََم   يَسى ابدن  َ رد جَنى َوع  يَم َو ع ىأذا الدص على أنأم أعلجا العز  و  نهجح  َو  بدَراه 

 ً أهل السدة  تفقج  على أ  األنبياء املة أىول  و وأنأم أىىن األنبياء  قا ا

أبج بكر ىمن دون  ل يرفى أبداً  لى أي البشر وأن  ل يجاد أحد  ن البشر 

نبي  ن األنبياء ىالدبجة  دزلة ل ععدلأا  دزلة ول يعدلأا د  و قهي الشيعة 

األ ا ية  لى أ  أئمتأم أىول  ن الرنل ب الف أعلجا العز   ن الرنل على 

علجا العز  ب الف نبيدا  حمد وهذا  فجل وعلى فجل  قر أنأم أىول  ن أ

العلم و ل هج فجل با ل بال د  ول يحتاى  لى دليل لدقو   ن باب  نقجل 

وأ ا اإل ا ة التي يزعمج  ىلم  السدةأل  الدبجة  سألة  دتأية رابتة بالكتاب و 

ن َكلسَم   : عثبت بالكتاب ول بالسدة فال هللا  ددأعم  س مد َعلَى بَعدض   ه  لددَا بَعدَوأع ىَوس

ع َوَىىََن بَعدَوأعمد دََىاَ  وح  َّللاه يََم الدبَيه دَا   َوأَيسددنَاهع ب رع يَسى ابدَن َ رد ا   َو عَيددَا ع 

قكر عيسى بعد األنبياء عمج اً يسمى ) قكر قاص بعد عا  ( أل  الدقعدعل    

نعلع     عيسى ابن  ريم يددىى ىي األولين يددىى ىي فجل  ععالى  ع لدَ  الره

الكتاب )  لكن هللا قص  بالذكر هدا لحكمة هي أ  أهل

اليأجدوالدصاىد(اقتلفجا ىي   ا بين  ىرا  وعفريط و ىالدصاىد بالغجا ىي  

واليأجد ق جه حتى حاولجا فتل  وكال الفريقين أقطأ و حتى اعلجه  لأاً  ن هللا 

يَسى ابدَن السبيل ولذل  حدد هللا ال وعال قكره هدا فال نبحان     َو عَيددَا ع 

يََم الدبَيه دَا     البيدا  امن بيد  وهي األ اىة والدللة والبرها  و  َ رد

بيدا   دأا ان  عكلم ىي المأد وأن    والجضجح وفد  نس هللا على عيسى بعد

يبرئ األكم  واألبرص بنق  هللا وي لس  ن الطين كأيئة الطير ىيدف  ىي  

 ىيكج   يراَ بنق  هللا هذا بعض  ا  ن هللا ب  على عيسى .
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وح  الدقعدعل      َوأَيسددنَاهع   امأجى العلماء على أ  ىوح القدل المقصجد ب   ب رع

  هدا هج ابرائيل ويؤيده  ن السدة فجل الرنجل هلى هللا علي  ونلم 

أي ابرائيل وقهي بعض العلماء كابن  اهججهم وىوح القدل  ع   

السعدي ىحمة هللا ىي عفسيره  لى أ  المقصجد بروح القدل اإليما  واليقين 

 لي عيسى علي  السال  . ىي ف

مع الدبَيه دَا ع   رم فال   ن بَعدد  َ ا َااءعدأع م  ه  ه  ن بَعدد  يَن    ع َ ا افدتَتََل السذ    َولَجد َداء َّللاه

األنبياء لما ااءؤا أعجا بالحس ىطبيعي أ  ي تصم الدال ىيما ااء ب  األنبياء 

يقين  ؤ ن وكاىرو ىلما اقتصم كل فج  ىيما ااء ب  الدبي انقسمجا  لى ىر

كجنأم   تلفين يجلد بيدأم الحرب الفتتال والحرب ىلما ااء األنبياء 

والرنل بالعلم  ن هللا بالجحي بالتجحيد باإلنال  أراى قل  الدال ىانقسمجا 

 لى ىريقين نجاء كانجا فلة أ  كثره هذا  الفريقا  أهبح بيدأم افتتال لعلة 

 دأم ىريقا   دأم  ن   ن و دأم  ن  القتالف رم أقبر هللا ال وعال أ 

كفر رم أىاد هللا أ  يبين أ  السبي فد يجاد أحياناً ول يعمل حتى ل عدصرف 

 أقها  الدال أ  السبي فد يدفن أحياناً ويور  ن غير هللا .

يدع  فال هللا بعدها   َ يَفدعَلع َ ا يعر  نس َّللاه ع َ ا افدتَتَلعجاد َولَـك  هذا    َولَجد َداء َّللاه

التكراى ىأم  بعوأم أن  عجكيد وفد نتسا ح ونقجل أن  عجكيد لكد  ليس عجكيد 

لمجرد التكراى و نما المقصجد  ن اآلية البيا  التالي: هللا أقبر أ  واجد 

اإلقتالف نبي للقتال رم كرى وفال ولج داء هللا  ا افتتلجا ليبين ان  فد يجاد 

بمعدى أ  هللا يلغي السبي عما اً  ثل  قالف ولكد  ل يجاد فتال بنق   ن هللا

الداى اعلأا هللا نبحان  لإلحراق وفد يدقل  نسا  الداى وي رى  دأا كما 

حصل إلبراهيم دو  أ  عؤرر ىي  أل  هللا لم يرد للداى أ  ععمل . أبج  سلم 

ال جلني عابعي أدىئ عمر ىضي هللا عد  لما ظأر األنجد العدسي ىي 

ق أبج  سلم وهج ىال عابعي  ن أهل اليمن ىأدقل  ىي اليمن أ ر بداى ليحر

الداى ى رى  دأا أبج  سلم دو  أ  يصيب  أي ديء و األهل أ  الداى نبي 

للحرق لكن  ن الذي اعلأا ل ععمل وعطل نببأا الرب نبحان  ولذل  كرى 

َ يَفدعَلع  َ هللا فجل   نس َّللاه ع َ ا افدتَتَلعجاد َولَـك  يدع    َولَجد َداء َّللاه ىدحن كمؤ دين  ا يعر 

نأقذ باألنباب وبعلمدا أ  الذي بيده كل ديء هج هللا ىدحن و   أقذنا بأا 

أقذنا بأا ألندا  أ جىو  أ  نسلكأا لكددا  تفقج  على أنأا ل عور ول عدفن 

 ل بيد هللا و  نبحان  وععالى وفد يسقي  نساناً زىعاً ىيحصده غيره وفد 

أكل  ىيمج  ويأكل  غيره وهذا أ ر كل عافل يدىك  ليالً يجمن  نساناً المال لي

ونأاىاً بكرةً وعشياً ىيما يراه ويدظر  لي  و وأنا فلت  راىاً    هاىو  

الرديد ال ليفة العباني أوكل ال الىة  ن بعده لبد  األ ين والمأ ج  ورالثاً 

كا   قر  دأم وعرئ المعتصم و وكا  ل  أكثر  ن أىبعة عشراً ابداً و و
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المعتصم ىي العدد األقير  ن أبدائ  أي ىي الثا ن أو التانن رم أقذ الجريقة و 

علقأا على الكعبة أقذ ىيأا العأد  ن العلماء والمسلمين على أ  ال الىة  ن 

األ ين رم المأ ج  رم الثالث  وحجبأا عن المعتصم أل  أ   لم  بعده لبد 

مأ ج  يقتتال  ىيقتل المأ ج  عكن عربي  ىشاء هللا أ  يمج  األ ين وال

األ ين على يد  اهر ال زاعي رم يرث المأ ج  ال الىة ويمج  الثالث ىي 

قالىة أقي  المأ ج  رم يطجل المأ ج  فليالً يمج   ابين المأ ج  والمعتصم 

رم ىي قىوة  جده يمج  المأ ج  رم عأعي ال الىة  دقادة  لى المعتصم 

بعد قل  قليفة عباني  ل وهج  ن ظأر  ب الف  ا أىاد والده ولم يأعي

المعتصم ولم يبقى لأل ين والمأ ج  ول غيرهم أبداء ول أحفاد يتجلج  

الحكم انصبت كلأا ىي المعتصم و ىأنت عريد وهذا يريد وهللا يفعل  ا يريد و 

العافل ل يعطل األقذ باألنباب لكد  يتجكل على المل  الغالب وهذه أ جى 

وهللا اال وعال المل   لك  واأل ر أ ره يحكم  ا يشاء ويفعل عجري بقدى هللا 

  ا يريد .

 

ن قَْبِ  أَن يَأْتَِي  ثم قال سبحانه  ا َرَزْقنَاُكم مهِ " يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَنِفقُواْ ِممَّ

 . ُموَن "يَْوٌم الَّ بَْيٌع فِيِه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َشفَاَعةٌ َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّالِ 

يَن  َ دعجاد   يسمي  العلماء نداء كرا   أل  هللا ععالى نعت ىي     يَا أَيهَأا السذ 

عباده بجهف و ونعت اإليما  أحيع وهف ونعت  لى فلجبأم و رم  البأم 

باإلنفاق واعل   بأماً أل  المقصجد  د  اإلنفاق الفرضي واإلنفاق الدفل 

رضاً أو كا  نفالً هذه عفسره السدة يعتبر على الصحيح  جرد  نفاق    كا  ف

ىي كتي الفقأاء و لكن هللا بين هدا نبي اإلنفاق وأ  اإلنسا  يدفس ىي الدنيا 

 . القيا ةحتى يأج  علي  المجفف يج  

لسةٌ َولَ َدفَاَعةٌ   ه    فال نبحان   ٌ  لس بَيدٌن ى ي   َولَ قع دع َي َيجد وندبين  ن فَبدل  أَ  يَأ

فال هللا البين وال لة والشفاعة وفلدا دائماً ضرب األ ثال  ن الجافن لماقا 

يقرب و لج أ   نسا   ي  نسا  علي  ق   علي  حس يريد أ  يسدده لغيره هذا 

 الحس حتى عت لص  د  لن عت لص  د   ل بأحد  رائس رالث : 

 أ  عشتري  _عدىن رمن_ ويدتأي الحس  ثالً علي  ألف لاير اليريقة األولى :

 ن ىال  هد ت نياىع  ىن ا أ  عبين ديًء أو عشتري  د  هذا كم عقدى 

 العطل يقجل بألف ععطي  ألف لاير وعدتأي القوية 

ععجز أنت عن األلف ىتعمد  لى هديس يعيد  على دىن  اليريقة الثانية :

 .األلف _هديس أو فريي أو أي  نسا   قر _ 
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يعطي  ولكن ععرف د ص قو  ل عجد أحد يعديد  أو اليريقة الثالثة :

وااه  يعرف هذا الرال يذهي  لي  كشفين يتشفن عدد هذا أ  يتدازل عن 

 الحس ول يجاد حل رالث .

هذه الثالرة كلأا  دتفية يج   القيا ة أنت ل عستطين أ  عشتري قنجب  بأي 

رمن ول عستطينع أ  عذهي  لى أحد ليحملأا عد  ول يجاد دفين قو وااه  

هللا يستطين أ  يشفن يج ئذ  ل  ا أق  هللا ال وعال أ  يشفن لذل   ن غير 

لسة يفسر بالشراء وفال  بَيدٌن  ال  فال هللا  وهي الصدافة و المعرىة وفال   ال ع

وهي الجااهة وكلأا  دتفية  ل الشفاعة المثبتة درعاً ونيأعي   الَشفَاَعةٌ  

 بيانأا .

لسةٌ لس    جَ    بَيدٌن ى ي   َولَ قع وَ  هعمع الظسال مع ألنأم عدلجا  ن  َولَ َدفَاَعةٌ َوالدَكاى رع

 .هللا غيره وهذا  ن أعظم الظلم 

 

وهي أعظم  ية ىي ((  آية الكرسيبـ )) رم قكر هللا اآلية الشأيرة المعروىة  

كتاب هللا ربت عد  علي  السال  أن  نأل أعبي ابن كعي الصحابي المعروف 

ية ىي كتاب هللا أعظم ىقال أعبي هللا ل  ل  أل هج الحي   يا أبي أي  فال 

  ليأد  العلم يا أبا ىورب الرنجل  على هدى أعبي بن كعي وفال  القيج   

 المدذى  

يتحرى  ن الحديث أ   ية الكرني أعظم  ية ىي كتاب هللا وهذا ل قالف  

لي  ونلم فال ىي  بين العلماء و يتحرى  ن اآلية نفسأا أ  الدبي هلى هللا ع

 أ   ن فرأ  ية الكرني دبر كل هالة لم كما ىواه ابن حبا  بسدد هحيح 

هذا  ا ااء ىي ىولأا أ ا ىي  عداها  يمدع   ن دقجل الجدة  ل أ  يمج  

 ىننا نقجل على هيئة نقا  حتى ل نطيل :

وهج علم على الرب نبحان  وععالى ولم    هللا  هدىها هللا بلف  الجاللة 

على غيره و  رم نعت هللا نبحان  وععالى نفس  بانمين  ن أعظم يطلس 

والحي القيج  فال أهل العلم كل    القيج  الحي  أنمائ  وهي فجل  ال وعال 

أنماء هللا الحسدى  ردها  لى  عدى هذين النمين و يقال أ   عدى الحي أ  

هللا حياة عا ة حياة هللا اال وعال حياة لم يسبقأا عد  ول يلحقأا زوال حياة 

كا لة و و عدى القيج  أن  اال وعال  ستغن عن كل أحد وكل أحد  فتقر  لي  

  و ىال فجا  ألحد  ل باإ و وهللا اال وعال غدي كل الغدى عن امين قلقة 

ع لَ   لَـ َ   لس هعَج الدَحيه الدقَيهج ع   .   َّللاه

دَةٌ َولَ نَ   رم فال نبحان   ذعهع ن  بما أ  هللا اال وعال فائم على كل    جد ٌ لَ عَأدقع

أحد ىن   ن كمال فيمج يت  على كل أحد أن  ل عأقذه ند  ول يأقذه نج  فال 

 أ  هللا ل يدا  ول يدبغي ل  أ  يدا  بيده القسط ي فو  هلى هللا علية ونلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ويرىع  يرىن  لي  عمل الليل فبل عمل الدأاى وعمل الدأاى فبل عمل الليل 

اب  الدجى أو الداى لج كشف  ألحرفت نبحا  واأ   دتأى  لي  بصره  ن حج

ينع   ىكل  ن ي طر ببال  ىاإ غير قل  قلقة   ٌء َوهعَج السسم  ثدل    َديد لَيدَس َكم 

يرع    . البَص 

ٌ  لس ع َ ا ى ي السسَماَوا   َوَ ا ى ي األَىد       دَةٌ َولَ نَجد ذعهع ن  ل   الال  هدا لَ عَأدقع

الملكية المطلقة وفد فلدا أ  هدائ  ل  حقيقي و ل  هجىي هذه الال  ل  

الملكية أي امين  ن ىي السمجا  و ن األى  عبيد  قأجىو  للرب 

 . عباىئ وععالى

دددَهع   لس ب ن قدن        فَنع ع  ي يَشد هذا انتفأا   نكاىي أي ل أحد يشفن    َ ن قَا السذ 

 ابين أيديأم و ا قلفأم ول يحيطج  بشي  ن علم   ل عدده  ل بنقن  يعلم 

 بما داء .

 

العلوم أربعة : علم ماضي وعلم حاضر وعلم مستقب  وعلم لم يكن كيف 

وهذه األىبعة كلأن يعلمأن هللا ععالى فال ععالى ىي هذه اآلية  . يتصور كونه

فَأعمد    مد َوَ ا َقلد يأ  لَمع َ ا بَيدَن أَيدد  ديء يشمل كل علم و أ ا العلم يشمل كل    يَعد

  لَجد  الرابن فلدا يعلم  ا لم يكن لج كا  كيف يكج  ىيدل علي  فجل هللا ععالى

ا َزادعوكعمد   لس َقبَالً    جاد ى يكعم  س هللا يتكلم عن المداىقين أ  هؤلء َقَراع

 المداىقين لج قراجا  ن المسلمين  ا زادوهم  ل قبال  ن أ  المداىقين لم

ي راجا لكن هللا أقبر لج كا   دأم قروى كيف نيكج  الجضن وفال هللا 

َما نعأعجاد َعدد ع َو  نسأعمد وَ   ىي نجىة األنعا  عن أهل الداى  دهواد لَعَادعواد ل  لَجد ىع

بعجَ    و علج  أ  أهل الداى لن ي راجا  ن الداى ولن يعجد  لى الدنيا و  لََكاق 

وا على أي حال نيتصرىج  وهذا  عدى فجلدا أ  لكن هللا ي بر حتى لج عاد

 هللا يعلم  ا لم يكن لج كا  كيف يكج  .

لدم      لس ب َما َداءيَ    ند ع  ء   ه  يطعجَ  ب َشيد فَأعمد َولَ يعح  مد َوَ ا َقلد يأ  لَمع َ ا بَيدَن أَيدد     عد

يشاء هللا كل  ن لدي  علم ىالذي علم  هج هللا ول يمكن ألحد أ  يأعي بعلم لم 

 ل  أ  يعلم 

جَ  َديدئاً     َأاع كعمد لَ عَعدلَمع ع س ن بعطعج   أ َرَاكعم  ه  ع أَقد ىنقاً أول  رائس  لي   َوَّللاه

العلم  ا هج ؟ أ  عطلبأا  من ؟  ن هللا ل يأعي العلم بمداد ول بصحيفة ول 

أقلص بالتتلمذ ول بأي ديء أكثر  ما يأعي باإلنتعان  بالرب عز وال ىمن 

إ الدية وانتعا  برب  على الجا  األعم علم  هللا ال وعال وناق  لي  العلم 

لل و ن والعياق باإ ناء  نيت  أو اعتمد على فلم و حبرة وهحيفة   اء زع

و دادا  وزيد  وعمر  ودريط ودي  اعتماداً كلياً واغفل ااني العتماد على 

هللا اال وعال ىمن فرة عيد  باإ فرة ب   هللا لم يدل  ن العلم  ل بقدى  ا يريده
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كل عين و ن لم عقر عيد  باإ عقطعت نفس  على الدنيا حسرا  أعاقنا هللا و 

  ياكم  ن قل  .

لدم      لس ب َما َداء     ند ع  ء   ه  يطعجَ  ب َشيد مد َوَ ا َقلدفَأعمد َولَ يعح  يأ  لَمع َ ا بَيدَن أَيدد  يَعد

يه ع  ن  َن كعرد يمع  َون  فدظعأعَما َوهعَج الدعَل يه الدعَظ  ودعهع ح  َ  َولَ يَؤع    السسَماَوا   َواألَىد

اقتلف ىي  عدى الكرني ىقيل أن  العرذ وهذا بعيد وهج فجل الحسن 

البصري و وفيل أن   جضن القد ين للرب عز وال وهذا ىي  حديث هحح  

رني أي العلم ونن بعض العلماء و وفيل أ  الكرني  عداه العلم  عدى الك

كرني  السمجا  واألى  يصبح  عدى اآلية ونن علم  السمجا  واألى  

وهذا المشأجى عن ابن عبال واقتاىه اإل ا  ابن ارير الطبري ىحمة هللا 

ىي عفسيره و وبعض العلماء يقجلج  أ  الكرني ديء ول يقتحم لجج  عرىة 

لبيا  عجاوز اآلية  عدى الكرني و الشي  اإل ا  الشدقيطي ىي أضجاء ا

والعال ة ابن السعدي لم يعرى عليأا ععريجاً يبين ىي   عدى الكرني و وابن 

ارير كما فلت اقتاى  ريس ابن عبال ان  العلم و وبعض العلماء كابن كثير 

وغير  ال  لى عصحيح الحديث وفال أ  الكرني  جضن القد ين للرب عز 

رة أن   جضن أ ا  الرب عز وال وفال بعض العلماء  دسجب  لى أبج هري

نل  هللا بدا وبكم نبيلأم  السدةوال وفيل غير قل  وهذا  جمل  ا عبداه أهل 

. 

     َ يه ع السسَماَوا   َواألَىد ن  َن كعرد الذي نريد أ  نبيد  أ  الكرني ديء   َون 

عظيم وعظمة الم لجق عدل على عظمة ال الس وهذا هج األ ر المأم عظمة 

 على عظمة ال الس . الم لجق عدل 

 عأ ل ىي نبا  األى           وانور  لى  راى  ا هدن الملي  

 عيج   ن لجين داقصا       على وىق هج الذهي السبي 

 على كثي الزبراد داهدا       بأ  هللا ليس ل  دري 

ودعهع   َ  َولَ يَؤع يه ع السسَماَوا   َواألَىد ن  َن كعرد ثقل علي  أي ل يعجزه ول ي   َون 

 حفظأما .

يمع   العلي العظيم انما   ن أنماء هللا الحسدى و هللا اال      الدعَل يه الدعَظ 

وعال علي ىي قاع  وعلي ىي  كان  وعلي بقأره لسائر قلق  ول  العلج  ن 

 الجاجه اميعأا بالجر عجكيد الجاجد . 

و  َ  َولَ يَؤع يه ع السسَماَوا   َواألَىد ن  َن كعرد يمع    َون  فدظعأعَما َوهعَج الدعَل يه الدعَظ   دعهع ح 

هذه  ية الكرني على وا  اإلامال وهي  ن أعظم  يا  كتاب هللا كما هح 

ال بر وبيدا عن الرنجل هلى هللا علية ونلم و ل أظن  سلم ي لجا  ن ان  

يحفظأا و عحف   لألبداء لأل أا  الكباى التي ل يقرأ  ول يكتبن يدبأن على 

 ن فرأ   ا عقرأ كل دبر هاله حتى ندقل ىي فجل  هلى هللا علية ونلم: أنأ
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ااء ىي     ية الكرني دبر كل هاله لم يمدع   ن دقجل الجدة  ل أ  يمج 

أنأا حفظاً وحرزاً   الصحيح عن أحاديث أبي هريرة عدد الب اىي وغيره 

ن أعظم يقرأها المؤ ن هباحاً و ساًء غدواً وىواحاً ىأي    ن الشيطا  

  يا  كتاب هللا المبين .

 

ِ فََمْن يَْكفُْر  ثم قال سبحانه : ْشُد ِمَن اْلغَيه يِن قَد تَّبَيََّن الرُّ " الَ إِْكَراَه فِي الدهِ

 ُ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها َوّللاه بِاليَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاّلله

 . َسِميٌع َعِليٌم "

العقائد والشيء القلبي ل يأعي بالقجة أنت اآل  عريد أ  عجبر  نســا  على  

أ  يأكل عستطين  ن قالل الورب أ  يأكل أو عريد أ  عسقي  ديء ل يريد 

أ  يشرب  و بالعقاب عستطين أ  عجعل  يشرب لكن الشيء القلبي ل يمكن أ  

يقن و  ثل  علم يأعي  يأعي باإلكراه ألن  ل عدىي هل وفن ىي فلب  أو لم

بعصا يجبر  الب  أ   يحبجه حتى لج فال أحد الطالب: أنا أحب  ل يستطين 

أ  يتبين هذا أل  هذا ديء فلبي ىال يمكن اإلكراه ىي المسألة القلبية حتى لج 

َراهَ ى ي أ  اإلنسا  يتظاهر أ ا   أن  يفعلأا فد ل يفعلأا ىاإ يقجل   لَ   كد

ين    عقائد  ا عأعي باإلكراه  و ن  عدى اآلية كذل  أ  دين اإلنال  الو   الده 

دين ىطره ل يحتاى أ  يعكره الدال علي  و و ا يحصل ىي بغداد أعظم داهد 

كانت بغداد عحت ىهيدة الحكم البعثي وعقائدهم الكاىرة و رم ااء األ ريكا  

يستطن أهل  وهم أنجأ حالً بعقائدهم الوالة وعجبرهم على المسلمين ىلما لم

بغداد أ  يتكلمجا أ ا  حاكمأم األول ااء هؤلء المغفلج  وأعطجهم الحرية 

و قرى الدال بعد هالة الجمعة يطلبج  اإلنال  وهذا الذي ل  كراه ىي  

والفطر ل عريد  ل اإلنال  و وكم  ن بلد عربي  قأجى عحت نلطان  يمدن 

لم لطالبجا باإلنال  و ىاإلنال  ىي  كثيراً  ن الطاعا  لج فعدى لشعجب  أ  عتك

دين الفطرة ولذل   جنى و قجان   ن الدبيين عليأم السال  كانجا يقجلج  

لفرعج  وأ ثال  نحن ل نريدئ أ  عسلم ولكن قلي بيددا وبين الدال نحن  قا 

يقجل علي  السال  دعجنا الدال وارقج  أنأم نيدقلج  ىي اإلنال  و   جنى 

يٌن    أَ د ىي نجىة الدقا   بَادَ َّللاس    نه ي لَكعمد َىنعجٌل أَ   ولذل  الدبي   أَدهوا   لَيس ع 

هلى هللا علي  ونلم لم يحاىب أبج األ وأ ثال  ألنأم كفاى وحتى اليأجد 

كانجا هدا كفاى لكن حاىبأم ألنأم كانجا يمدعجن  أ  يبل  ىنالة ىب  و ل لج 

 كا   أما علبسجا لج حاولجا حال هؤلء الطغاة المعاندو  ىي كل ز ا  و

وعركجا أ  يكج  حائالً بين الدعاة و بين لدال آل ن الدال وفبل الدال دين 

هللا اال وعال ولكن الطغاة والمعاندو  والكفرة والظلمة وعلى اقتالف 

 دازلأم ىي كل عصر يحجلج  بين العلماء والدعاة وبين عباد هللا ىتصبح 
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ل أل  ىي  حائل بيد  وبين الدعجة و وبالدنا الدعجة   دجفة ىال يأتدي الدا

 ثالً أ ثل داهد على الدقيض لما لم يجاد  دن للدعجة كما ىي هذا الدىل 

 ثالً يأعي الدال  جاعية وكراهيةً و لماقا ل عجاد  ثالً ىي عجنس وغيرها 

 ن الدول العربية ل ألندا أحسن  دأم لكن أل  الدال حيل بيدأم وبين دعجة 

وعال و ل لج ععرئ الدال على حالأم لما ابتغجا غير هرا  هللا  ىبأم ال

َن الدغَيه   وهللا يقجل  دع    دد ين  فَد عسبَيسَن الره َراهَ ى ي الده  و الردد اإليما  و    لَ   كد

والغي هج الكفر والبا ل و وفال بعض العلماء كما نعقل عن الشعبي أ  

د أهل الكتاب والمعدى أنأم ل عفسير اآلية   صجص بالدصاىد واليأج

يكرهج  على الدين  قا دىعجا الجزية لكن األول ادمل واظأر وهللا ععالى 

ن أعلم رم فال نبحان  فعرد ب الطساغعج   َويعؤد   َن الدغَيه  ىََمند يَكد دع    دد   فَد عسبَيسَن الره

ردقََى   َوة  الدجع َسَ  ب الدععرد تَمد ة الجرقى فيل  عداها ل  ل   ل هللا العرو ب الِله  ىَقَد  اند

وفيل اإلنال  ول ععاى  بيدأما و الطاغج  كل ضال يدعج  لى غير دين 

 هللا  كل  ا ععبد برضاه  ن غير هللا .

واإليما  باإ واضح ىمن كفر بالطاغج  و  ن باإ ي بر هللا أن  انتمس  

 ي كل  ؤ ن وبالعروة الجرقى المؤدية  لى ادا  الدعيم التي هي  طل

يا أعقي ىي  ىصم وىي  فصم و الفرق    لَ انف َصاَ  لََأا  : رم فال هللا بعد قل   

 بين الفصم والقصم كالهما يعدي الدزع ولكن الفرق يمثل بشيء  حسجل لج

أقرادا هذه الحديدة بالكلية  ن هذا ىأذا يسمى فصم ألنأا بانت بالكلية لكن 

أا  علس باألهل يسمى انفصا  ىالشيء  قا أقراداها وبقي ديء يسير  د لج

با  عن أهل  لكد  بقي  تعلقاً ب يط ولج ىىين باألول يسمى انفصا   ىنقا 

فومت  بالكلية وهاى بيدجنة  دتأية يسمى ىصم ىاإ يقجل    الذي يفعل هذا 

انتمس  بالعروة الجرقى دو  انفصا  ىنقا نفي النفصا   ن باب أولى أ  

 . كليةيدفى القصم بال

يٌن َعل يٌم   ع َنم  ردقََى لَ انف َصاَ  لََأا َوَّللاه َوة  الدجع َسَ  ب الدععرد تَمد نمين    َفَد  اند

 باألفجال عليم باألىعال .

 

لَُماِت إِلَى النُُّوِر ثم قال سبحانه  َن الظُّ ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُواْ يُْخِرُجُهم مهِ " ّللاه

لَُماِت أُْولَـئَِك َوالَِّذيَن َكفَُرواْ أَْولِ  َن النُّوِر إِلَى الظُّ يَآُؤُهُم اليَّاغُوُت يُْخِرُجونَُهم مهِ

  أَْصَحاُأ النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن "
فبل    نشرح اآلية وعظياً نشرحأا بالغياً يجاد ىي اللغة  ىراد وامن غالي 

 ىاضل وانتعمال القر    قا وادَ  فرد  قابل امن ىن  هللا يجاز  بين 

ه   فوجل أو بين حس وبا ل وعأ ل القر   و هللا نبحان  يقجل  دع لِل    الدَحمد

َ  َوَاعََل الظهلعَما    ي َقلََس السسَماَوا   َواألَىد _   َوالدهجَى   _امعأا _  السذ 
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ء  يَتَفَيس أىردها _ وفال ىي الدحل  ن َديد ع    اد   لَى َ ا َقلََس َّللاه الَلع ع   أََو لَمد يََرود ع ظ  أ

ين   ه   _امعأا _ َوالدشسَم ئ ل   _أىرد اليمين _ َعن  الديَم  داً لِل  امن الشمائل  نعجس

 أل  اليمين أىول  ن الشمال .

ى   هدا فال  َن الظهلعَما     لَى الدهجع أعم  ه  اع ر  _ امن الظلما  وأىرد الدجى _   يع د

ي  وفال نبحان  َرا   تَق يماً ىَاعسب ععجهع َولَ عَتسب ععجاد _ _ فرد  َوأَ س َهـذَا ه  سد  ع

َق ب كعمد َعن َنب يل     _امن نبيل_ السهبعل    دائم الحس واحد والكفر أادال  ىَتَفَرس

يَن  َ دعجاد :   تعددة يجمعأا البا ل ىاإ يقجل ىي هذه اآلية ع َول يه السذ    َّللاه

لعَما     لَى الده  َن الظه أعم  ه  اع ر  هعمع الطساغعج ع يع د ل يَ ؤع واد أَود يَن َكفَرع ى  َوالسذ  جع

َحابع الدساى  هعمد ى يَأا َقال دعوَ    لَـئ َ  أَهد َن الدهجى    لَى الظهلعَما   أعود جنَأعم  ه  اع ر   يع د

هللا يا أقي يجيي  ن نأل  ويعطي  ن  لب  ويأوي  ن التجأ  لي  و ن حسن 

 يوين  ن لجأ  لي  و اإلكثاى  ن هالة الليل الظن باإ أ  ععلم أ  هللا ل

والدعاء ىي رلث الليل اآلقر والتورع بين يدي ىب العالمين والتمال 

ىحمة هللا عباىئ وععالى  ن عد  اليأل والقدج  واإللحاح على هللا ععالى  ن 

أعظم  ا يدال ب  اإلنسا  قيري الدنيا واآلقرة ىن  اعلت هللا ولي  بحس 

باىئ وععالى و ن عجله هللا ل يوين وأنت حيدما عردد  ن أئمت  عجلئ هللا ع

أو  ن نفس  فجل المؤ دين ىي دعائأم   اللأم  ن  ل يعز  ن عاديت ول يذل 

 ن واليت  ىددها وأنت عفق   عداها ول يعجب   قر التاءا  والسجن 

ن عاديت وعدشغل ب  أو بلحن الكال   نما انشغل بمعدى الكال   اللأم ل يعز  

 ن عادد هللا ل يمكن أ  عكتي ل  العزة  أما بل  و ن عجلى هللا ىنن  عزيز 

اللأم ل يذل  ن واليت ول يعز  ن عاديت فلأا ىي  ولج أىاد أ  يذل  الدالو

وعرئ ىي نججدئ ىي أدباى الصلجا  وأنت  جفن بأا والتمس  ن هللا 

ولي  ىاعلم أن  ل يقدى على  الرحمة والغفرا  أ  يكج  هللا ولي  ىن  كا  هللا

غلبت  أحد وليس غلبت  أ  عظأر  دتصرا على أفران  ولكن العبرة بالم ل 

العبرة بالعافبة العبرة بالجفجف بين يدي هللا ععالى العبرة أ  ل ععض يدي  

َ  يَعَضه الظسال مع َعلَى يَدَيد   يَقعجىي نجىة الفرفا  : يج  القيا ة يقجل هللا  لع   َويَجد

نعجل  َنب يالً   زوال الحسرة يج  القيا ة  ن أعظم  يَا لَيدتَد ي اعسَ ذد ع َ َن الرس

المكاني وأعظم المفاوز وأعظم الأبا  وأعظم العطايا وهذه ل يعطاها  ل 

ى    ن عجله هللا ععالى  َن الظهلعَما     لَى الدهجع أعم  ه  اع ر  يكج  اإلنسا     يع د

لي  األ ر ىنقا لجأ  لى هللا أناى هللا ل  الطريس وأظأر هللا حيرا   بأم  دلج ع

ل  السبيل وأنت ل ععلم الغيي وفد ي تاى ل  هللا ديئاً ل عريده ولكد  يظأر 

ل  بعد  روى األيا  وعجالي األعجا  أ   ا اقتاىه هللا ل  قيرا  ما اقترع  

 لدفس  .

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ع   أَلَمد عََر   لَ  بعدها :ل هللا اال وعال اف به    أَ د  عَاهع َّللاه يَم ى ي ى  ي َح ىس   بدَراه  ى السذ 

يتع فَاَل  ي ـي َوأع   يتع فَاَل أَنَا أعحد ي ـي َويعم  يمع َىبه َي السذ ي يعحد لدَ    قد فَاَل   بدَراه  الدمع

َن الدَمغد  ق  ىَأد   ب َأا    ر  َن الدَمشد س     دع ي ب الشسمد َ يَأ يمع ىَن  س َّللاه ي   بدَراه  َت السذ  ب  ىَبعأ  ر 

يَن   َ  الظسال م  ي الدقَجد د  ع لَ يَأد   َكفََر َوَّللاه

 براهيم علي  الصالة والسال    ا  الحدفاء و لي  عدسي الملة فال هللا اال 

 :  وعال

يَم   لسةَ أَب يكعمد   بدَراه  كلمة حديف ىي اللغة و ىي  لفت  فبل أ  نذكر المحاا      ه 

واإلنسا  األعرى يقال ل  أحدف ىكيف يجنم الدين بأن   ائل  عداها الميل 

وكيف يجنم ىاالً كنبراهيم بأن  يميل والججاب عن هذا أ  الرنل عليأم 

السال  بععثجا والدال  عجاج  عن الطريس أي  ائلج  عن الحس ىلما ااء 

 براهيم أوأي ىنجل بعده ااء والدال  عجا  ىلجا ناى  عأم نيصبح 

 جى عدأم أهبح  ستقيم .  عجى ىلم اع

ىحديف  عداها الميل عن الميل  نتقا   و ىبا   ن هذا      الفة المعجاين 

 يصبح اعتدال وانتقا   هذا  عدا الحديفي  ىي اللغة .

بالذال وفيل  الدمرودنعجد  لى القصة فال العلماء أ  هذا الرال انم  

المعؤىقج  نقالً عن الدمرود بالدال الدمرود ابن كدعا  ول يأمدا انم  و

 جاهد يقجلج  أ  الذين حكمجا األى   ن المشرق  لى المغرب أىبع  

اردا   سلما  واآلقرا  كاىرا  ىالمؤ دا  نليما  بن داود والثاني قو 

القرنين والكاىرا  ب تدصر والدمرود ابن كدعا  و هذا الدمرود كا  الدال 

ي المؤون  ىكل  ا يمر علي  يمرو  علي  أيا  الجدب يأقذو   د  الميره يعد

د ص يسأل   ن ىب  ىيقجل قل  الوال أنت ىيعطي  المؤون  ويمشي ىلما 

 ر علي   براهيم فال الدمرود إلبراهيم  ن ىب  فال ىبي الذي يحي ويميت 

و براهيم يقصد الذي أحيا الدال  ن   اعتأم ويفديأم  قا دــاء ىقال هذا 

ي وأ يت و وىي ىواية أن  ااء باردين الدمرود ىراىا  ن اإلاابة أنا أحي

 حكج  عليأما بنعدا  فال أنت نا حت  و فال هذا أحييت  وااء بش ص  ال  

قني ىقتل  وفال أ ت  و براهيم  ا فصد هذا والدمرود يعرف أ   براهيم  ا 

فصد هذا لكن عجاىياً  د  ىبقي  براهيم على نفس المجادلة ىيأعي بما هج 

يتجلى هللا يتجله و فال  براهيم    هللا يأعي بالشمس  أعظم  دأا و وفلت  ن

 ن المشرق ىأعي بأا  ن المغرب فال هللا ىبأت الذي كفر ولم يقل هللا ىبأت 

الكاىر لج فال ىبأت الكاىر يصبح  جرد نعت عا  للرال الذي  ر قكره لكن 

و كا  بسبي كفره  اإلاابةلما فال ىبأت الذي كفر بين هللا أ  قذلن  ىي 

ولذل  اإلنسا  يصلي الفجر ىي الجماعة ىي رى وهج  ستعين ويردد  ل  ل  

  قا فال  ل هللا ول حجل ول فجة  ل باإ   ااء ىي الحديث الصحيح 
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اإلنسا  ل  ل   ل هللا يقجل الرب عز وال هدق عبدي ل  ل أنا و قا فال ل 

ل حجل ول فجة  ل  حجل ول فجة  ل باإ يقجل الرب عز وال هدق عبدي

ىنقا قرى اإلنسا  ىي حياع  اليج ية وهج يردد ل  ل   ل هللا ول حجل  بي  

ول فجة  ل باإ يعقد عليأا أهابع  ىيأعي   جفف  فااىء هج نفس  لم يستعد 

ل  ىيلأم  اابة لج الس عشرين ند  يستعين بالدال ل يعطاها و و يأعي 

ىيأعي ىي  جفف . ف هللا  ل فليال ول يذكره  نسا  لم يصلي الفجر ولم يعر

 ةيجيي عد  الطفل الصغير ىيبأت ول يستطين اإلاابة لماقا ؟ لعد  اإلنتعان

باإ و ىأذا الرال  ا بأت أل   براهيم أىصح ولكن أل   براهيم  جحد وهذا 

ي َكفََر  كاىر فال هللا  َت السذ  ع  والدليل أ  هللا فال بعدها   ىَبعأ  د ي   َوَّللاه  لَ يَأد

يَن    َ  الظسال م   ن ظلم واعل إ ندا ولم يجعل إ عباىئ وععالى فدىا ول الدقَجد

 عرى  ول  كان  ل يمكن أ  يجىق  هللا ويأدي  أل  الأداية  ردها  لى 

 األيما  والعمل الصالح .

 

َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة َوِهَي  " ثم قال هللا تعالى :

ُ ِمئَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ قَاَل َكْم لَبِثَْت  ُ بَْعَد َمْوتَِها فَأََماتَهُ ّللاه قَاَل أَنََّى يُْحيِـي َهـَِذِه ّللاه

قَاَل لَبِثُْت يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوٍم قَاَل بَ  لَّبِثَْت ِمئَةَ َعاٍم فَانُظْر إِلَى َطعَاِمَك 

ابَِك لَْم يَتََسنَّْه َوانُظْر إِلَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعَلََك آيَةً لهِلنَّاِس َوانُظْر إِلَى الِعَظاِم َوَشرَ 

َ َعلَى ُك هِ َشْيٍء  ا تَبَيََّن لَهُ قَاَل أَْعلَُم أَنَّ ّللاه َكْيَف نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحماً فَلَمَّ

  قَِديٌر "

هد أا وقربأا ب تدصر والذي  ر عليأا  القرية هي بيت المقدل والذي

أقتلف ىي  فيل  ن  عزير وهج بعيد والشاهد أ  ىاال  ر على عل  القرية 

وفد قربت ىلما ىءاها فد قربت ونقطت نقجىأا فال أنى يحيي هذه هللا بعد 

 جعأا ىأم البعض أ   قصجد هذا الرال أ  هللا يعيد هذه البالد ععجد  ن 

أي دياى على  ا عرد وأنت ىي نفرئ كثير  ن الدياى اديد هذا بعيد و أل  

عمر عليأا فد قربت رم ععجد عادي  و وكم  ن دياى  بدية عادي  رم ععجد 

قرب  كما ىي بغداد لكن هج لم يقصد القرية كبديا  لكن هج يقصد أهل القرية 

كيف يحيج  بعد أ  يمجعج  أنى يحيي هذه هللا بعد  جعأا و ىاإ اال وعال 

ب  وىحمة بالدال بعده اعل  هج  ية ىأ اع  هللا بعث  لي   ل  المج   ىحمة

فبض ىوح   كث  ئة عا   يت رم عاد  لي   ل  المج  ىأحياه رم نأل   ل  

المج  كم لبثت فال لبثت يج ا ىلما ىأد الشمس لم عغيي فال ل بل لبثت 

بعض يج  ىأقبره  ل  المج  بل لبثت  ئة عا  رم أنظر  لى  عا   

 ودراب  لم يتسد  لم يتغير. 
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لم يتغير هذا يردنا  لى القصة األولى لما فلدا أحيانًا هللا يعطل السبي أل  

 روى األيا  نبي ىي عغيير الطعا  والمــــاء ولكن هللا أبقاه وعطل السبي 

 وانظر  لى  عا   ودراب  لم يتسد  .

أية للدال وانظر  لى وانظر  لى حماىئ ألن  كا   يتا وأحياه هللا و ولدجعل  

العوا  كيف ندشزها وفرئت ندشرها ول قالف ىي المعدى أل  الدشر هج 

اإلحياء واإلنشاز هج الرىن وانظر  لى العوا  كيف ندشزها رم نكسجها 

َ َعلَى كعله  لحما ىلما عبين ل  فال الكلمة التي يقجلأا كل  ؤ ن   لَمع أَ س َّللاه   أَعد

يٌر   ء  فَد  الدال ورقجا بأذه اآلية ألىاهم هللا  ن عجائي فدىع   ولج أ  َديد

فالجا أ  المدصجى أبي عا ر أحد الملجئ الطجائف ىي األندلس كا  يعمل 

اىاً يسجق الحمير و ع  اردين على نفس هدعت  فال لأم يج اً  اقا عجدو   حمه

 دي لج أهبحت أ ير للمؤ دين ىأقذوا يس رو   د  فال أنتم عمدجا ىقال 

وكا  عافالً أنا أىيد فصجى واجاىي و فال الثاني أنا أىيد أ  عحملدي  أحدهم

ف بي على القرية ويقال  ني  على حماى وعجعل واأي عكس الحماى ويطجه

 جدج  و عرئ هذه الصدعة والتحس اددياً رم  ازال يترىن حتى هاى حااباً 

نا و لل ليفة يعدى الذي يجلس على الباب  ثل فائد الحرل الملكي ىي عصر

وكا  لأذه المكا   دزلة عظيمة عدد الدال فديماً بعد قل   ا  ال ليفة وكا  

ل  ابداً هغيراً ل يصلح لل الىة أععطي ولية العأد ىصدن ل   جلس وهاية 

 ثل  ا يقال ىي عأدنا ولي العأد  ن عدة  جمجعة الجزير واأل ير 

ودطاىع  وبنىادة  والحااي  دأم المدصجى بن أبي عا ر و  ن األيا  بقدىع 

هللا عغلي على الجمين ىأهبح هج األ ير فال ائتجني برىيقي ىجادوهما ىي 

نفس المكا  ىأعى بأم ىقال األول  اقا فلت فال فلت فصجى واجاىي فال 

أعطجه فصجى واجاىي فال لثاني  اقا فلت فال أعفدي يا أ ير المؤ دين أنا 

ى ويطجف ب  على البالد و نسيت ىألح علي  ىقال ىأ ر أ  يجضن على حما

عشفن الدال وفالجا أنت حقس هللا أ ديت   اقا عستفيد أ  يحمل هذا على حماى 

   لجف فال لشيء واحد حتى يعلم أ  هللا على كل ديء فدير.

ىا أعلم يا أقي أ  هللا على كل ديء فدير هؤلء الذين عرونأم األ ريكيج  

وهم  ا ااؤوا  ل ليفسدوا ىي  ىي اى  بغداد وغيرها نعم ظاهرهم الطغيا 

األى  ل يمكن أ  يبيت بجذ وأفران  قيراً أل ة  حمد لكن هذا الذي 

يريدون  هم والذي يريده هللا بأذه األ ة  ن قير عظيم وهللا رم وهللا رم وهللا 

  أَ د ىي نجىة الطجى : ل يمكن أ  يرده بجذ ول غيره فال هللا عز وال 

يدعوَ  َكيدداً ىَ  يدعوَ   يعر  وا هعمع الدَمك  يَن َكفَرع ىدصر هللا فاد  داؤا أ  أبجا ىضجا  السذ 

أ  غوبجا كيف نيكج  ل نعلم  لكن الذي نعلم  يقيداً أن  نيكج  كيف 

نيكج  ل نعلم  ؟  تى ل نعلم  ؟ وأىاجا هللا أ  يكج  فريباً لكن رقجا أن  
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كلما ضافت دل قل   كم  ن  حد  ىي  ياعأا  دحة وعطية  ن هللا واأل جى

 على أول الفرى . 

 

 فال داعر  سلم :.

 

 ز  ـحـة الــوأول  فروح ب  غاي    وىاء  ويس ال جف  تسن األ ن 

 قزائد  بعد ال الص  ن السجن  اً   ــــفــ  يجنـلـاإ  ـال عيأنن ىــى 

 

نبحا  ىب  ىب العزة عما يصفج  ونال  على المرنلين والحمد إ ىب 

 وهللا ععالى أعلم وهلى هللا على  حمد و ل  وهحب  أامعين .          العالمين
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