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املقد َمة
ّ

إن احلمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده الله فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد؛
قصة أبي القرن أخرجها اإلمام البيهقي -رحمه الله -في “شعب اإلميان” عن
عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه  -بسند صحيح ،وأورده��ا شيخنا اإلمام
محمد ناصر الدين األلباني -رحمه الله -في “السلسلة الصحيحة” ()2694
وعنون لها:
“ -1هل أصابنا ما أصابهم”؟
القصة :قال رسول الله &:
قلت :نعم أصابنا ما أصابهم .وتعال معي لنقرأ ّ
نص َّ
“ -2إن بني إسرائيل ملا طال األمد وقست قلوبهم ،اخترعوا كتاب ًا من عند أنفسهم،
استهوته قلوبهم ،واستحلته ألسنتهم ،وكان احلق يحول بينهم وبني كثير من
شهواتهم ،حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون ،فقالوا:
اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل ،فإن تابعوكم عليه ،فاتركوهم ،وإن
خالفوكم فاقتلوهم ،قال :ال ،بل ابعثوا إلى فالن  -رجل من علمائهم -
فإن تابعكم فلن يختلف عليكم بعده أحد ،فأرسلوا إليه فدعوه ،فأخذ ورقة
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فكتب فيها كتاب الله ،ثم أدخلها في ق��رن ،ثم ع َّلقها في عنقه ،ثم لبس
عليها الثياب ،ثم أتاهم ،فعرضوا عليه الكتاب فقالوا :تؤمن بهذا؟ فأشار
إلى ص��دره  -يعني الكتاب ال��ذي في القرن  -فقال :آمنت بهذا ،ومالي ال
أؤمن بهذا؟ فخلوا سبيله .قال :وكان له أصحاب يغشونه فلما حضرته الوفاة
أتوه ،فلما نزعوا ثيابه وجدوا القرن في جوفه الكتاب ،فقالوا :أال ترون إلى
قوله :آمنت بهذا ومالي ال أومن بهذا ،فإمنا عنى بـ (هذا) هذا الكتاب الذي
في القرن قال :فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعني فرقة ،خير مللهم
أصحاب أبي القرن”.
نَّبي احلديث أن بني إسرائيل كانوا إذا سمعوا التوراة ر َّقت قلوبهم وخشعت
لله تعالى ،حتى طال عليهم الزمن  -يعني بَ ُعد زمن األنبياء عنهم والرساالت
فض ُعف اإلميان فيهم إلى أن غلبت الشهوات ،واستحدث املبتدعة ألجلها
 َفي الدين الشبهات ،فغلب عليهم اجلفاء والقسوة ،وبدأ االختالف ّ
يدق في
ّ
والغل ينبت في قلوبهم ،واحلقد يأكل من أكبادهم ،واالنقسام يقع
عروقهم،
على أرضهم .فتجرءوا على حرمات الله ،وصاروا إلى الهوى بل وآثروه
على الهدى .ونسوا ّ
حظ ًا مما ذكّروا به ،وأهملوا وعظ الطائفة املنصورة لهم
في بيت املقدس.
إن الضعف في اإلميان ،مع ولوج البدع واألهواء في االعتقادات والعبادات،
بل والسكوت عن الشركيات وال��دف��اع عنها ،وجريان الفساد في شرايني
طبقات اإلسرائيليني ،إلى أن وقعت االختالفات بينهم واالنقسامات ،سمح
للجتمع املتهافت املتعلق غالبه بالدنيا لظهور طبقة عريضة من علماء السوء
في سلطتهم الدينية ،فعملوا على نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ال
يعلمون ،وكتموا صوت احلق والطائفة املنصورة.
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قال اإلمام مالك بن أنس -رحمه الله:-
(((
“ -3إذا َق َّل ال ِع ْل ُم ظهر اجل َفاَ ُء ،وإذا قلت اآلثار ظهرت األهواء”.
ول��م يقف فسادهم عند ح� ِّ�د نبذ كتاب الله وراء ظهورهم بل أقدموا على
اختراع كتاب من عند أنفسهم هو من صناعتهم الضالة في مسائل اإلميان
ّ
واستلذته أنفسهم وألسنتهم .لقد س ّنوا
وغيرها فاستهوته قلوبهم ،واستحلَّته
فيه من التحريفات والتأويالت ما يوافق أهواءهم وتستلذُّ ه ساستهم ،ألن
احلق الذي في التوراة كان يحول بينهم وبني ما يشتهون.
إن هذا الضالل الذي عاش فيه املجتمع اإلسرائيلي زمن أبي القرن -رحمه
الله -في بيت املقدس دفعهم أخيراً إلى نبذ كتاب الله التوراة وراء ظهورهم.
ولقد ابتلي الناس  -اليوم  -بالدعوة السلفية والطائفة املنصورة في بيت
املقدس في املسجد األقصى ،فماذا الناس فاعلون حيالها؟!! قال تعالى:
ين أُوتُوا
َ { -4ولمَ َّ��ا َجا َء ُه ْم َر ُس��و ٌل مِ ْن ِع ْن ِد ال َّلهِ ُم َص ِّد ٌق لمِ َا َم َع ُه ْم نَبَ َذ َفر ٌ
ِيق مِ َن ا َّل ِذ َ
اب ال َّلهِ َو َرا َء ُظ ُهو ِر ِه ْم َكأَ َّن ُه ْم َ
ون (( })101سورة البقرة)
ال يَ ْع َل ُم َ
اب ِكتَ َ
ا ْل ِكتَ َ
قال قتادة:
“ -5إن القوم كانوا يعلمون ،ولكنهم نبذوا علمهم ،وكتموه وجحدوا به”.
وقال الشعبي:
“ -6هو بني أيديهم يقرؤونه؛ ولكن نبذوا العمل به”.
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -7وهذا أبلغ في اإلع��راض كأنهم في فعلهم هذا من اجلاهلني ،وهم يعلمون
صدقه ،وحقيقة ما جاء به”.

((( “مجموع الفتاوى” لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)310/5
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وقال تعالى:
ني ( )15يَ ْه ِدي بِهِ ال َّل ُه َم ِن ا َّتبَ َع ر ِْض َوانَ ُه ُسبُ َل
اب ُمب ِ ٌ
ور َو ِكتَ ٌ
َ { -8ق ْد َجا َءك ُْم مِ َن ال َّلهِ نُ ٌ
ص َر ٍ
الم َويُ ْخر ُِج ُه ْم مِ َن ُّ
الظ ُل َم ِ
ات إِلَى ال ُّنو ِر بِإ ِ ْذنِهِ َويَ ْه ِديه ِْم إِلَى ِ
يم
الس ِ
اط ُم ْستَقِ ٍ
َّ
(( })16سورة املائدة)
قال الشنقيطي -رحمه الله:-
“ -9ذكر الله تعالى في هذه اآلية الكرمية أن كثيراً من اليهود نبذوا كتاب الله وراء
ظهورهم ول��م يؤمنوا ب��ه ،وب�ين في موضع آخ��ر أن ه��ؤالء الذين لم يؤمنوا
بالكتاب هم األكثر ،وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران:
�ون َوأَ ْك �ثَ� ُ�ر ُه� ْ�م
َ { -10ولَ� � ْ�و آ َم � َ�ن أَ ْه�� ُ�ل ا ْل � ِك �تَ� ِ
�ان َخ� ْ�ي� ً�را لَ � ُه� ْ�م مِ � ْن � ُه� ْ�م المْ ُ� ْ�ؤمِ��نُ� َ
�اب لَ� َ�ك� َ
ا ْلف ِ
ُون(})110
َاسق َ
فكان املقصود من التوراة واإلجنيل والقرآن العمل مبقتضاها ،ال االقتصار
على تالوتها باللسان وترتيلها ،قال تعالى:
َ { -11وا َّتب ُِعوا أَ ْح َس َن َما أُ ْنز َِل إِلَ ْي ُك ْم مِ ْن َربِّ ُك ْم} (سورة الزمر)
قال القرطبي -رحمه الله:-
“ -12فأمرنا باتباع كتابه والعمل مبقتضاه ،لكن تركنا ذلك ،كما تركت اليهود
والنصارى ،وبقيت أشخاص الكتب واملصاحف ال تفيد شيئ ًا ،لغلبة اجلهل
وطلب الرياسة واتباع األهواء”.
أضف إلى الذي تقدم اإلعراض عن الدعوة السلفية ،والبدء في الهوى قبل
العمل ،فعن عبد الله بن مسعود بسند صحيح قال إلنسان:
“ -13إنك في زمان كثير فقهاؤه ،قليل ق��راؤه ،حتفظ فيه حدود القرآن وتضيع
حروفه ،قليل من يسأل ،كثير من يعطي ،يطيلون الصالة ويقصرون فيه
اخلطبة ،يبدؤون فيه أعمالهم قبل أهوائهم .وسيأتي على الناس زمان قليل
فقهاؤه ،كثير ق��راؤه ،حتفظ فيه ح��روف القرآن ،وتضيع ح��دوده ،كثير من
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يسأل ،قليل من يعطي ،يطيلون فيه اخلطبة ،ويقصرون الصالة ،يبدؤون فيه
(((
أهواءهم قبل أعمالهم”.
قال ابن ّ
بطال -رحمه الله:-
“ -14فذ َّم من حفظ احلروف وضيع العمل ولم يقف عند احلدود ،ومدح من عمل
مبعانى القرآن وإن لم يحفظ احل��روف ،ف� َّ
�دل هذا على أن احلفظ واإلحصاء
(((
املندوب إليه هو العمل”.
قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -15فأما املوفقون ،فقاموا بهذا أمت القيام ،وع ّلموا الناس مما ع َلمهم الله ،ابتغاء
مرضاة ربهم ،وشفقة على اخللق ،وخوف ًا من إثم الكتمان .وأما الذين أوتوا
الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم ،فنبذوا هذه العهود واملواثيق،
وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها ،فكتموا احلق ،وأظهروا الباطل ،جترؤاً على
محارم الله ،وتهاون ًا بحقوقه تعالى ،وحقوق اخللق ،واشتروا بذلك الكتمان
ثمن ًا قلي ً
ال ،وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات ،واألم��وال
س
احلقيرة ،من سفلتهم املتبعني أهوائهم ،املقدمني شهواتهم على احلقَ ( .فب ِ ْئ َ
ون) ألنه أخس العوض ،والذي رغبوا عنه  -وهو بيان احلق ،الذي
َما يَ ْشتَ ُر َ
فيه السعادة األبدية ،واملصالح الدينية والدنيوية  -أعظم املطالب وأجلها ،فلم
يختاروا الدنيء اخلسيس ويتركوا العالي النفيس إال لسوء حظهم وهوانهم
وكونهم ال يصلحون لغير ما خلقوا له”.
وكشف حديث عبد الله بن مسعود  -رض��ي الله عنه  -ما عليه املنافقون
واملبتدعة من غ��لِّ على الدعوة السلفية ،ألنهم أرادوا حمل الناس  -بعد
سقوطهم في االبتالء  -على اتباع أهوائهم الضالة ،ليبلغوا شهواتهم بكل
ال��وس��ائ��ل .إنهم وف��ي خضم ال��وص��ول إل��ى أهدافهم اخلبيثة احلقيرة باعوا
((( “املوطأ” لإلمام مالك ،واحلديث له حكم املرفوع.
((( “شرح صحيح البخاري”(.)421/10
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أنفسهم بأرخص األثمان ،وأرادوا هذا لغيرهم ،فمن باع من الناس دينه
وسقط سقوطهم خ ّلوه ،ومن امتنع قتلوه!! “فإن تابعوكم عليه فاتركوهم،
وإن خالفوكم فاقتلوهم”.
ميسكون بالكتاب والسنة ،فهؤالء
وأش��ار احلديث إلى أهمية العلماء الذين ّ
يتغيروا ،وعملوا فيه
أخ��ذوا الكتاب بجد وع��زم ،ولم َّ
يتلونوا ،وثبتوا ولم َّ
�زوروا ،ولم يكذبوا ،ولم يجبنوا،
وأخلصوا وإخ�لاص ،ولم يرتشوا ولم ي� ِّ
ولم يبيعوا دينهم .ألنهم جعلوا واليتهم خالصة لله ،فهم ظاهرون على احلق،
ألنهم على منهاج النبوة والسلف ،وعلى الرغم من ق ّلتهم إال أنهم كانوا وال
ّ
(الكل) ،بل شوكة دقيقة في حلوقهم ،قال تعالى:
يزالوا شوكة في خاصرة
الصال َة إِنَّا ال نُ ِ
ني(})170
يع أَ ْج َر المْ ُ ْصل ِ ِح َ
ون ب ِا ْل ِكتَ ِ
ين يمُ َ ِّس ُك َ
َ { -16وا َّل ِذ َ
اموا َّ
اب َوأَ َق ُ
ض ُ
(سورة األعراف)
قال مجاهد -رحمه الله:-
يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة”.
“ -17هؤالء املؤمنون  ...لم ِّ
وقال البقاعي -رحمه الله:-
ميسكون إمساك ًا شديداً يتجدد على كل وجه االستمرار ،وهو إشارة
“ -18أيّ :
إلى إن التمسك بالسنة في غاية الصعوبة ال سيما عند ظهور الفساد”.
وختم الله تعالى اآلية بوصف الطائفة املنصورة باملصلحني ،ألنهم غرباء قائمون
على اإلصالح وإزالة الفساد .قال الشيخ العالمة السعدي -رحمه الله:-
“ -19وهذه اآلية وما أشبهها دلت على أن ال ّله بعث رسله  -عليهم الصالة والسالم
 بالصالح ال بالفساد ،وباملنافع ال باملضار ،وأنهم بعثوا بصالح الدارين،فكل من كان أصلح ،كان أقرب إلى اتباعهم”.
والطائفة املنصورة كما كانت في بني إسرائيل هي أيض ًا في أمة محمد &،
متسك بالكتاب والسنة فآمن مبوسى & وعمل مبقتضى التوراة جنا
فمن كان ّ
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وان�ق��اد بفضل من الله تعالى ليؤمن بعيسى & ،وم��ن آم��ن بعيسى وعمل
مبقتضى التوراة واإلجنيل جنا وانقاد بفضل من الله تعالى ليؤمن مبحمد &،
ومن آمن مبحمد وعمل مبقتضى القرآن والسنة الصحيحة جنا وكان مع الطائفة
املنصورة وانقاد بفضل من الله تعالى ليكون إن شاء الله حتت لواء املهدي
عليه السالم -قال تعالى:ين
ور يَ ْح ُك ُم ب ِ َها ال َّنب ُِّي َ
ين أَ ْس َل ُموا ل ِ َّل ِذ َ
ون ا َّل ِذ َ
{ -20إِنَّا أَن َز ْلنَا ال َّت ْو َرا َة فِي َها ُهدً ى َونُ ٌ
اب ال َّلهِ َو َكانُوا َع َل ْيهِ شُ َه َدا َء َفال
استُ ْحفِ ُظوا مِ ْن ِكتَ ِ
الر َّبان ِ ُّي َ
ون َو ْ
ار بمِ َا ْ
األحبَ ُ
َها ُدوا َو َّ
اخشَ ْونِي َوال تَ ْشتَ ُروا ب ِآيَاتِي ثَ َمنًا َقلِي ً
ال َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َا أَن َز َل
اس َو ْ
تَ ْخشَ ْوا ال َّن َ
ال َّل ُه َفأُ ْولَئ ِ َ
ون( (})44سورة املائدة)
ك ُه ْم ا ْل َكاف ِ ُر َ
قال ابن كثير -رحمه الله:-
ين أَ ْس َل ُموا} أي :ال يخرجون عن
“ -21قوله تعالى{ :يَ ْح ُك ُم ب ِ َها ال َّنب ُِّي َ
ون ا َّل ِذ َ
حكمها وال يبدلونها وال يحرفونها”.
وقال السعدي -رحمه الله:-
“ -22فإذا كان هؤالء النبيون الكرام والسادة لألنام قد اقتدوا بها وائتموا ومشوا
خلفها ،فما الذي منع هؤالء األراذل من اليهود من االقتداء بها؟ وما الذي
أوج��ب لهم أن ينبذوا أش��رف ما فيها من اإلمي��ان مبحمد & ،ال��ذي ال يقبل
عمل ظاهر وباطن ،إال بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة
دأبهم التحريف ،وإقامة رياستهم ومناصبهم بني الناس ،والتأكل بكتمان
احلق ،وإظهار الباطل ،أولئك أئمة الضالل الذين يدعون إلى النار .وقوله:
ار} أي :وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين
الر َّبان ِ ُّي َ
ون َو ْ
األحبَ ُ
{ َو َّ
من الربانيني ،أي :العلماء العاملني املعلمني الذين يربون الناس بأحسن تربية،
ويسلكون معهم مسلك األنبياء املشفقني .واألحبار أي :العلماء الكبار الذين
يقتدى بأقوالهم ،وترمق آثارهم ،ولهم لسان الصدق بني أممهم .وذلك احلكم
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اب ال َّلهِ َو َكانُوا َع َل ْيهِ شُ َه َدا َء}
استُ ْحفِ ُظوا مِن ِكتَ ِ
الصادر منهم املوافق للحق {بمِ َا ْ
أي :بسبب أن الله استحفظهم على كتابه ،وجعلهم أمناء عليه ،وهو أمانة
عندهم ،أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان ،وتعليمه ملن ال
يعلمه .وهم شهداء عليه ،بحيث أنهم املرجوع إليهم فيه ،وفيما اشتبه على
اجلهال ،فيجب
حمل أهل العلم ،ما لم يحمله ّ
الناس منه ،فالله تعالى قد َّ
حملوا .وأن ال يقتدوا باجلهال ،باإلخالد إلى البطالة
عليهم القيام بأعباء ما ّ
والكسل ،وأن ال يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة ،من أنواع الذكر،
والصالة ،والزكاة ،واحلج ،والصوم ،ونحو ذلك من األمور ،التي إذا قام
بها غير أهل العلم سلموا وجنوا .وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام مبا
عليهم أنفسهم ،فإنهم مطالبون أن يع ّلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون
إليه من أمور دينهم ،خصوص ًا األمور األصولية والتي يكثر وقوعها ،وأن ال
اخشَ ْو ِن
اس َو ْ
يخشوا الناس بل يخشون ربهم ،ولهذا قالَ { :فال تَ ْخشَ ُوا ال َّن َ
َوال تَ ْشتَ ُروا ب ِآيَاتِي ثَ َمنًا َقلِي ً
ال} فتكتمون احلق ،وتظهرون الباطل ،ألجل متاع
الدنيا القليل ،وهذه اآلفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته ،بأن
يكون همه االجتهاد في العلم والتعليم ،ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه
من العلم ،واستشهده عليه ،وأن يكون خائف ًا من ربه ،وال مينعه خوف الناس
وخشيتهم من القيام مبا هو الزم له ،وأن ال يؤثر الدنيا على الدين.
كما أن عالمة شقاوة العالم أن يكون مخلداً للبطالة ،غير قائم مبا أمر به ،وال
مبال مبا استحفظ عليه ،قد أهمله وأضاعه ،قد باع الدين بالدنيا ،قد ارتشى
في أحكامه ،وأخذ املال على فتاويه ،ولم يع ّلم عباد الله إال بأجرة وجعالة.
فهذا قد من الله عليه مبنة عظيمة ،كفرها ودفع حظ ًا جسيم ًا ،حرم منه غيره،
ال متقب ً
فنسألك اللهم علم ًا نافع ًا ،وعم ً
ال وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بالء
يا كرميَ { .و َمن َّل ْم يَ ْح ُكم بمِ َا أَ َ
نزل ال َّل ُه} من احلق املبني ،وحكم بالباطل الذي
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يعلمه ،لغرض من أغراضه الفاسدة { َفأُولَئ ِ َ
ون} فاحلكم بغير
ك ُه ُم ا ْل َكاف ِ ُر َ
ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر ،وقد يكون كفراً ينقل عن امللة ،وذلك إذا
اعتقد حله وجوازه .وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ،ومن أعمال الكفر
قد استحق من َفعله العذاب الشديد”.
الدجاجلة الذين خرجوا على الدعوة السلفية في
أما هؤالء اخلسيسون اجلبناء ّ
املسجد األقصى من داخل فلسطني وخارجها فإنهم فسدوا وأفسدوا فباعوا
دينهم ونافقوا ،وما انتسابهم إلى السلفية إال زوراً وبهتان ًا ،وهم قطيع ض ّ
الل
كذبة مكشوفة أفعالهم لكل بصير .فنفاقهم بات واضح ًا يشمئز منه كل عارف
بأحوالهم .فالله تعالى ذكر أمثالهم في بني إسرائيل فقال:
ف مِ ْن بَ ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
َ { -23فخَ َل َ
ون َع َر َ
ون
ض َه َذا األ ْدنَى َويَقُولُ َ
اب يَ ْأ ُخ ُذ َ
ف َو ِرثُوا ا ْل ِكتَ َ
َسيُ ْغف َُر لَنَا َوإ ِْن يَ ْأتِه ِْم َع َر ٌ
وه( )169(}...سورة األعراف)
ض مِ ْث ُل ُه يَ ْأ ُخ ُذ ُ
قال ابن كثير -رحمه الله:-
“ -24يقول تعالى :فخلف من بعد ذل��ك اجليل الذين فيهم الصالح والطالح،
خلف آخر ال خير فيهم  ..يعتاضون عن بذل احلق ونشره ب َع َرض احلياة الدنيا،
ويسرفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة ،وكلما الح لهم مثل األول وقعوا فيه”!!.
وقال سعيد بن جبير -رحمه الله:-
“ -25يعملون الذنب ،ثم يستغفرون الله منه ،فإن عرض ذلك الذنب أخذوه”!!.
وقال مجاهد -رحمه الله:-
“ -26ال يشرف لهم شيء من الدنيا إال أخذوه ،حال ً
ال كان أو حرا ًما ،ويتمنون
(سيُ ْغف َُر لَنَا)!! وإن يجدوا َع َر ًضا مثله يأخذوه”.
املغفرة ،ويقولونَ :
وقال قتادة -رحمه الله:-
“ -27ال يشغلهم شيء عن شيء ،وال ينهاهم شيء عن ذلك ،كلما َّ
هف لهم
شيء من أمر الدنيا أكلوه ،وال يبالون حال ً
ال كان أو حرا ًما”.
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إنهم يتالعبون بدين الله ،فهم من جهة؛ علموا نصوص الدين ،وأدركوا ما
فيها من املعاني ،بل صاروا مفتني فيها ،لكنهم سرعان ما فتنوا فكلما الح بهم
{سيُ ْغف َُر لَنَا}!! وهكذا دواليك ،كلما عرض لهم
عرض من الدنيا ،قالواَ :
هذا األدنى تهافتوا عليه من غير ورع وال تقوى وبشكل مقزز ،ألنهم يأخذونه
بسفالة وخساسة ،وباملعصية ،وباملخالفة الشرعية ،وبارتكاب اإلثم ،وكأن
لسان حالهم يقول لواعظهم تلك املقالة التي قالتها اليهود ملّا ض ّلوا:
اء ال َّلهِ َوأَ ِح َّبا ُؤ ُه( })18(..سورة املائدة)
...{ -28ن َْح ُن أَ ْبنَ ُ
لقد أصابهم ال�غ��رور ،وظنوا أنهم بنفاقهم متكنوا من ال�س� ّ�ذج فأخضعوهم
املزيفة التي
للهيمنة الفاجرة التي رسموها ألنفسهم ،وتلك هي خطة املشيخة ّ
أرادت أن تصنع من ممارساتها القذرة ما يسمح لها االستمرار دائم ًا في تناول
العرض األدنى من غير احتياج له ،مما يدل على عميق ما وصلوه من اخلساسة.
نعم إن نصوص الكتاب والسنة في عقولهم ،لكنها على أرض واقعهم خالف
ذلك!! ألنهم اختاروا األدنى .فغابت عنهم رقابة الله ،فنشطوا في أكاذيبهم
وافتراءاتهم ،وظنوا أن ال يقعوا في فخ أعمالهم ،وسوء صنيعهم!!
اب أَ ْن ال يَقُولُوا َع َلى ال َّلهِ إ ِ َّ
{ -29أَلَ ْم يُ ْؤ َخ ْذ َع َل ْيه ِْم مِيث ُ
ال الحْ َ َّق َو َد َر ُسوا َما
َاق ا ْل ِكتَ ِ
فِيهِ( })169(..سورة األعراف)
الدجال منهم ملّا سقط صار عبرة لغيره كما قال تعالى:
لكن ّ
ب
ض َوا َّتبَ َع َه َو ُاه َف َمثَ ُل ُه َك َمث َِل ا ْل َك ْل ِ
األر ِ
َ { -30ولَ ْو ِش ْئنَا لَ َر َف ْعنَ ُاه ب ِ َها َولَ ِك َّن ُه أَ ْخ َل َد إِلَى ْ
إ ِْن تحَ ْ ِم ْل َع َل ْيهِ يَ ْل َه ْث أَ ْو تَ ْت ُر ْك ُه يَ ْل َه ْث(( })176سورة األعراف)
رباني في منهاجه ،ثابت
وصاحبنا في القصة “أبي القرن” سلفي في إميانهّ ،
على احلق ،قال مجاهد:
والربانيون :الذين جمعوا مع
“الربانيون فوق األحبار ،فاألحبار العلماء،
-31
َّ
َّ
العلم البصيرة بسياسة الناس”.
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كان أبو القرن فوق األحبار وكان شوكة في خاصرة كل املنافقني واملبتدعة في
بني إسرائيل ،كذلك الدعوة السلفية في املسجد األقصى اآلن  -ولله احلمد
 شوكة في خاصرة كل مبتدع ومنافق في أمة محمد & ،وكان أبو القرنيتمسك باحلق الذي جاء به األنبياء ،وثبت على احلق حتى حال بينهم وبني
ّ
ويستلذوا
ما يبتغون من حمل الناس على الضاللة والفساد ليح ِّققوا مآربهم
خطتهم  -أمراً سه ً
بشهواتهم ،فقد كان حمل الناس على ما يبتغون  -في ّ
ال
عليهم في اإلج��رام ،قالوا“ :اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل ،فإن
تابعوكم عليه ،فاتركوهم ،وإن خالفوكم فاقتلوهم”.
أم��ر عجيب !! من وافقهم تركوه وم��ن خالفهم قتلوه!! لكن ارتفع فيهم
صوت ينادي قال“ :ال ،بل ابعثوا إلى فالن  -رجل من علمائهم ـ .”.كان
هذا الصارخ يعلم أن احلارس الذي يستعمله الله على احلق في بني إسرائيل
هو أبو القرن السلفي الصادق في دينه.
إن هذا القائل يعلم أن أبا القرن لهم باملرصاد ،رجل ثقيل في امليزان ،ليس
مزور
برخيص ،ليس بوزن الريشة أو الذبابة أو أقل من ذلك ،ليس بجبان وال ِّ
وال ّ
يدعي السلفية لينافق بها الناس ،بل هو رجل عظيم صدق ما
كذاب ،وال َّ
عاهد الله عليه .فقد جعل واليته اخلالصة لله ،إنه يقبض على احلق ويقول
به ،إنه إمام في اجلرح والتعديل ،ليس عنوان ًا للتخذيل ،ألنه ال يخشى في
الله لومة الئم.
وظهر لنا في حديث عبد الله بن مسعود أن العلماء أمثال أبي القرن عندهم
يدعيه املبتدعة والض ّ
الل الذين يتهمون علماء
فقه واسع في الواقع ،خالف ًا ملا ّ
الطائفة املنصورة بأنهم عبارة عن مكتبات متنقلة!! فالويل لهم ما أعظم
غباءهم ،فكم كشفت احل��وادث ضعف فقه هؤالء عند وقوع احملن ،وكم
كشفت احل ��وادث س��وء فهم ه��ؤالء مبجريات األم��ور على أرض ال��واق��ع،
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وكشفت اختالفهم في تصريف األمور ،ألنهم ركبوا العواطف وتركوا العلم
وتبي عظيم ما هم فيه من التر ّدي في أوحال
النافع ،فسرعان ما ظهر حمقهم نّ
زجوا بأنفسهم في أودية ال يعرفون اآلن كيف يخرجون منها.
اجلهل ،فقد ّ
فإلى الله املشتكى من صنيع ما فعلوه ويفعلونه من الضالل واإلضالل.
وهكذا فإن خطة هؤالء األغبياء ال تتغير عبر الزمن ،فقد ظنوا بصنيعهم اخلبيث
أن يقتلوا احلق ،وما علموا أن الله تعالى حافظ لكتابه وسنة نبيه & .قال تعالى:
ون (})8
ور ال َّلهِ بِأَف َْوا ِهه ِْم َوال َّل ُه ُمت ِ ُّم نُو ِره ِ َولَ ْو َك ِر َه ا ْل َكاف ِ ُر َ
{ -32يُرِي ُد َ
ون لِيُ ْطفِئُوا نُ َ
(سورة الصف)
ق��ال قائلهم “:فإن تابعكم فلن يختلف عليكم بعده أح��د ،فأرسلوا إليه
فدعوه”.
فماذا فعل أبو القرن حني وصله خبر استدعائه؟ سارع -رحمه الله“ -فأخذ
ورقة فكتب فيها كتاب الله ،ثم أدخلها في قرن ،ثم علقها في عنقه ،ثم لبس
عليها الثياب ،ثم أتاهم”.
لقد علم -رحمه الله -أنهم أرادوا بعد محاوالت هدم الدعوة السلفية في
املسجد األقصى القضاء عليها واإلجهاز عليه ،فما كان منه إال أن أخذ ورقة
فكتب فيها كتاب الله .كتب الدين واملنهج ،كتب احل��ق ،كتب نصوص
ال�ت��وراة ،ألنها معه ،استعمله الله ليحفظها ،ومي��وت ثابت ًا عليها ،فمفتاح
الفرج ألمة بني إسرائيل بيده ،هكذا جعله الله ،كرامة له ،ألنه قال احلق،
وعمل باحلق ،وثبت على احلق ،وصدق ما عاهد الله عليه.
ومن لطف الله به أنه أدخل الورقة في قرن ،ثم ع ّلقها في عنقه .نعم هكذا كانت
مشيئة الله أن يكون احلق في أعناق من أحب الله ورسوله ،ثم لبس عليها الثياب.
يبيته له املنافقون واملبتدعة واملفسدون ،ألنه
وكان أبو القرن على حذر مما كان ّ
كان يحول بينهم وبني كثير من شهواتهم .إنهم:
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حسدوا.
أكلوا احلرام ،ونهبوا الناس.
زورا.
ّ
حرفوا.
َّ
ابتدعوا.
ارتشوا.
َ
كذبوا.
كذَّ بوا احلق.
داهنوا.
نافقوا.
لفلفوا.
مكَّ نوا للباطل.
تآمروا على احلق وأهله.
فعلوا الذنوب واملعاصي.
خ ّلفوا في دورهم ومساكنهم اآلثام.
عاثوا فساداً في كل مكان ..الخ.
فعرضوا عليه الكتاب فقالوا :تؤمن بهذا؟ فأشار إلى صدره  -يعني الكتاب
الذي في القرن  -فقال :آمنت بهذا ،ومالي ال أؤمن بهذا؟ فخلوا سبيله.
واعلم أن ما ذهب إليه أبو القرن -رحمه الله -من التورية مشروع في دين
الله عز وجل ،والتورية :أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيح ًا ليس هو كاذب ًا
بالنسبة إليه وإن كان كاذب ًا في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه املخاطب.
ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه احلال واستدل
العلماء بجواز الكذب في هذه احلال بحديث أم كلثوم -رضي الله عنها -أنها
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سمعت رسول الله & يقول:
(((
“ -33ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً”.
وكان له أصحاب يغشونه فلما حضرته الوفاة أتوه ،فلما نزعوا ثيابه وجدوا
القرن في جوفه الكتاب ،فقالوا :أال ترون إلى قوله :آمنت بهذا ومالي ال
أومن بهذا ،فإمنا عنى بـ (هذا) هذا الكتاب الذي في القرن قال :فاختلف بنو
إسرائيل على بضع وسبعني فرقة ،خير مللهم أصحاب أبي القرن.
وكثيراً في الكتاب والسنة من القصص التي تنتهي نتائج حكاياتها بظهور ما
والبينات ،ويظهر احلق،
كان يخفى على كثير من الناس ،فتظهر احلجج
ّ
وتلك سنة الله تعالى في ابتالءاته للناس ،وهكذا يستمر الصراع بني احلق
فتوجب على كل عاقل أن يزيد في إميانه ،ويلحق باحلق وأهله.
والباطلَّ ،
فلعل الطائفة املنصورة في بيت املقدس  -إن شاء الله  -تنال التأييد والظهور
والغلبة والبيان بظهور املهدي -عليه السالم -والله اعلم .قال تعالى:
ُ { -46ه َو ا َّل ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه ب ِا ْل ُه َدى َودِي ِن الحْ َ ِّق لِيُ ْظه َِر ُه َع َلى ال ِّدي ِن كُ ِّلهِ َولَ ْو َك ِر َه
ِكُون(( })9الصف)
المْ ُ ْشر َ
وقال تعالى:
ين ُك ِّلهِ َو َكفَى
ين الحْ َ ِّق لِيُ ْظه َِر ُه َع َلى ال ِّد ِ
ُ { -47ه َو ا َّل ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه ب ِا ْل ُه َدى َودِ ِ
ب ِال َّلهِ شَ هِيدً ا(( - })28الفتح)
وقد أمر الله تعالى عباده املؤمنني أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم،
بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم ،وأن يستجيبوا لله ولرسوله ،كما
استجاب احلواريون لعيسى -عليه السالم -قال تعالى:
ار ال َّلهِ َك َما َق َ
ني
يسى ْاب ُن َم ْريمَ َ ل ِ ْل َح َوا ِريِّ َ
{ -48يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا كُ ونُوا أَ ْن َ
ص َ
ال ِع َ
(((  -متفق عليه.
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صارِي إِلَى ال َّلهِ َق َ
ت َطائ ِ َف ٌة مِ ْن
ال الحْ َ َوار ُِّي َ
ار ال َّلهِ َفآَ َمنَ ْ
ون ن َْح ُن أَ ْن َ
َم ْن أَ ْن َ
ص ُ
بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
ين آَ َمنُوا َع َلى َع ُد ِّو ِه ْم َفأَ ْصبَ ُحوا
يل َو َكف ََر ْ
ت َطائ ِ َف ٌة َفأَ َّي ْدنَا ا َّل ِذ َ
ِين (( })14الصف)
َظا ِهر َ
فحني س��أل عيسى & بني إسرائيل قائ ً
�ص��ارِي إِلَ��ى ال� َّل�هِ} أي:
{م� ْ�ن أَ ْن� َ
ال َ
من يعينني على الدعوة السلفية إلى الله ،قال احلواريون  -وهم أصفياؤه
ار ال َّلهِ} قال ابن كثير -رحمه الله:-
وخلصاؤه { -ن َْح ُن أَ ْن َص ُ
وم َوازروك على ذلك؛ ولهذا بعثهم دعا ًة
“ -49نحن أنصارك على ما أرسلت به ُ
إلى الناس في بالد الشام في اإلسرائيليني واليونانيني .وهكذا كان رسول الله
& يقول في أيام احلج:
“ -50هل من رجل يُؤويني حتى أبلغ رسالة ربي ،فإن قريش ًا قد منعوني أن أبلغ
(((
رسالة ربي”.
حتى َّقيض الله عز وجل له األوس واخلزرج من أهل املدينة ،فبايعوه ووازروه،
وشارطوه أن مينعوه من األسود واألحمر إن هو هاجر إليهم ،فلما هاجر إليهم
مبن معه من أصحابه َو َفوا له مبا عاهدوا الله عليه؛ ولهذا سماهم الله ورسوله:
األنصار ،وصار ذلك علم ًا عليهم ،رضي الله عنهم ،وأرضاهم”.
قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -51فأنتم يا أمة محمد ،كونوا أنصار الله ودعاة دينه ،ينصركم الله كما نصر من
قبلكم ،ويظهركم على عدوكم”.
وقد كان املؤمنون في عهد النبي & حق ًا أنصار الله ،فقد تقدم في سورة
احلشر تزكيتهم بقوله تعالى:
ون َف ْض ً
ال مِ َن
ين أُ ْخر ُِجوا مِ ْن دِيَا ِر ِه ْم َوأَ ْم َوالِه ِْم يَ ْبتَ ُغ َ
ِين ا َّل ِذ َ
{ -52ل ِ ْل ُفق ََرا ِء المْ ُ َهاجِ ر َ
((( (رواه احمد وأصحاب السنن وصححه احلاكم).
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ون ال َّل َه َو َر ُسولَ ُه أُولَئ ِ َ
ين تَبَ َّو ُءوا
الصادِق َ
ال َّلهِ َور ِْض َوانًا َويَ ْن ُص ُر َ
ُون(َ )8وا َّل ِذ َ
ك ُه ُم َّ
ون فِي ُص ُدو ِر ِه ْم
اج َر إِلَ ْيه ِْم َولاَ يَجِ ُد َ
�ان مِ ْن َق ْبلِه ِْم يُ ِح ُّب َ
ال� َّ�د َار َوالإْ ِميَ� َ
ون َم ْن َه َ
اص ٌة َو َم ْن يُ َ
وق شُ َّح
ون َع َلى أَ ْنف ُِسه ِْم َولَ ْو َك َ
اج ًة ممِ َّا أُوتُوا َويُ ْؤث ِ ُر َ
ان بِه ِْم َخ َص َ
َح َ
نَف ِ
ْسهِ َفأُولَئ ِ َ
ون (})9
ك ُه ُم المْ ُ ْفل ِ ُح َ
قال ابن كثير -رحمه الله:-
“ -53فأمة محمد & ال ي��زال��ون ظاهرين على احل��ق ،حتى يأتي أم��ر الله وهم
كذلك ،وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع املسيح عيسى ابن مرمي  -عليه السالم
ـ ،كما وردت بذلك األحاديث الصحاح ،والله أعلم”.
وشددنا قلوبهم على عدوهم
قوينا الذين آمنوا َّ
وقوله تعالىَ { :ف َأ َّي ْدنَا} أي َّ
النبوة والسلف،
الذين عادوهم ألجل إميانهم بالله إميان ًا صحيح ًا على منهاج َّ
النبوة والسلف فغلوا فيه فضلوا
ال إميان الذين ّ
عوجوه وخالفوا فيه منهاج َّ
وأضلوا ،وأرادوا أن يحملوا الناس باملال أو بالقهر عليه كما فعلت وتفعل
السلطة الدينية في اململكة العربية السعودية!!
قال البقاعي -رحمه الله:-
َ { -54فأَ ْصبَ ُحوا} أي :صاروا بعد ما كانوا فيه من الذل ظاهرين ،أي :عالني
غالبني قاهرين في أقوالهم وأفعالهم ال يخافون أحداً إال الله ،وال يتسخفون
منه ،فالتأييد تارة يكون بالعلم وتارة بالفعل”.
وكتب
هشام بن فهمي العارف
من عقر دار املؤمنني  -القدس
1434/03/22هـ
وفق2013/02/03 :م
22

()1

اقرأالقرآن
أجل العلوم التي يدعو القرآن إلى اكتسابها هي علوم الدين ،ألنها تهدي
إن َّ
اإلنسان إلى سبيل سعادته في الدارين ،فكان أول الذي نزل من قوله تعالى:
{ -1ا ْق َر ْأ}
فافتتح سورة العلق باألمر بالقراءة الناشئة عن العلم ،فالعالقة بني القراءة
والكتاب ،والقرآن والذكر ،عالقة قوية ومنسجمة انسجام ًا عظيم ًا .فقوله
تعالى{ :اق َْر ْأ} نبه بها على أعلى أسباب القرب إليه وهو العلم .ودلَّ على
القرب قوله تعالى في خامتة السورة:
ِب(})19
اس ُج ْد َوا ْقتَر ْ
َ ..{ -2و ْ
وقال &:
“ -3أقرب ما يكون العبد إلى الله (وفي رواية :أقرب ما يكون العبد من ربِّه) وهو
(((
ساجد ....احلديث”.
وتكرر في السورة األم��ر بقراءة ال�ق��رآن؛ إلشعار اإلنسان بأهمية قراءته،
َّ
وتنبيه ًا له على التزام أقوى أسباب السعادة ،دلَّ عليه قوله تعالى في سورة
طه:
{ -4طه (َ )1ما أَ ْن َز ْلنَا َع َل ْي َ
ك ا ْلق ُْرآَ َن لِتَ ْشقَى(})2
((( أخرجه مسلم ،وأحمد ،والبزار ،وغيرهم.
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وللقراءة من املُصحف فضيلة عظيمة أشار إليها النبي & بقوله:
(((
صحف”.
يحب الله ورسوله فليقرأ في امل ُ َ
سره أن َّ
“ -5من َّ
قال املناوي -رحمه الله:-
“ -6فيحصل من ذلك  -أي :القراءة في املصحف  -زيادة ارتباط توجب زيادة احملبة”.
ومبصاحبة ال �ق��رآن ومحبته ي��و ّف��ق ق ��اريء ال �ق��رآن إل��ى ال�ب��رك��ات واحلسنات
النبوة والسلف في االعتقاد والعمل.
وأعظمها :التوفيق إلى منهج َّ
وملّا كان القرآن وحي ًا فقد طالبنا الله عز وجل بقراءته ،وأصل القراءة جمع
احلروف ،وقالوا“ :القراءة تكون للكلمة الواحدة”.
املفس َرة حرف ًا حرف ًا ،فقوله تعالى في سورة املزمل:
أما الترتيل فهو القراءة َّ
َ ...{ -7و َرتِّ ِل ا ْلق ُْرآَ َن تَ ْرتِي ً
ال (})4
معناهِّ :بي ْن ُه وأنت تقرأ به بيان ًا واضح ًا ،ال تسرع بقراءته إسراع ًا مفرط ًا ِّ
كهذ
الشعر بحيث تخفي كثيراً من احلروف ،فوجب الترتيل كما نَّبي النبي &،
قال اإلمام األلباني -رحمه الله:-
“والس َّنة أن يرتل القرآن ترتي ً
ال؛ ال ّ
هذاً وال عجل ًة ،بل قراءة مفسرة حرف ًا حرف ًا،
-8
ُّ
ويزيِّن القرآن بصوته ،ويتغنى به في حدود األحكام املعروفة عند أهل العلم
بالتجويد ،وال يتغنى به على األحلان املبتدعة وال على القوانني املوسيقية”.
وصاحب القرآن من جمع بني قراءة القرآن وترتيله ،ويقال له يوم القيامة:
“ -9اقرأ وارتق ،ورتِّل كما كنت ترتل في الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية كنت
(((
تقرأ بها”.
((( أخرجه ابن شاهني ،وأبو نعيم في «احللية» ،وعنه احلافظ ابن حجر في «نتائج األفكار» ،وهو في
«السلسلة الصحيحة» (.)2342
((( أخرجه أبو داود ،والترمذي ،وأحمد ،وغيرهم ،عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوع ًا ،وهو في
“السلسلة الصحيحة”(.)2240

24

وعن أبي هريرة مرفوع ًا:
“ -10اقرأ وارق في الدرجات ،ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ،فإن منزلك عند
(((
آخر آية معك”.
وقال اإلمام ابن كثير -رحمه الله:-
متهل فإنه يكون عون ًا على فهم القرآن وتد ُّبره”.
“ -11اقرأه على ُّ
وقال صاحب “التفسير الكبير”:
“ -12واعلم أنه تعالى ملَّا أمره بصالة الليل أمره بترتيل القرآن ،حتى يتمكن اخلاطر
من التأمل في حقائق تلك اآليات ودقائقها”.
إلى أن قال:
“ -13ومن أحب شيئ ًا لم مير عليه بسرعة ،فظهر أن املقصود من الترتيل إمنا هو
حضور القلب ،وكمال املعرفة”.
وقال صاحب “إحياء علوم الدين”:
وأشد تأثيراً في القلب من
“ -14الترتيل والتؤدة أقرب إلى التوقير واالحترام،
ُّ
الهذرمة واالستعجال”.
وملّا كان القرآن الكرمي هو رسالة الله وهي الرسالة العظيمة ،فقد تك َّفل -
نبيه & بأنه
سبحانه وتعالى  -أن تصل إلى خلقه من اجلن واإلنس ،لذا أخبر َّ
سيُقرئه القرآن قراءة ال ينساها فقال في سورة األعلى:
ك َف َ
{سنُ ْق ِرئُ َ
ال تَ ْن َسى (})6
َ -15
تخو ِ
ف النبي & من عدم قدرته على القيام بالدعوة إلى الله،
فاآلية إلزالة ُّ
ود ّلت على معجزة من وجهني:
األول :أنه كان أمي ًا ،فح َّفظه لهذا الكتاب من غير دراسة وكتابة.
((( أخرجه الطبراني في “األوسط” ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)2829
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الثاني  :هذه اآلية من أوائل ما نزل مبكة ،وفيها إخبار عن أمر عجيب ،سيقع
في املستقبل ،وقد وقع.
كما أشارت اآلية إلى الهداية اخلاصة للنبي & ،بعد أن دلَّت اآلية:
َ { -16وا َّل ِذي َق َّد َر َف َه َدى (})3
من السورة ذاتها إلى الهداية العامة للمخلوقات .وإذا كان اخل ْل ُق ،والهدايةُ،
واملعيشةُ ،نعم ًا من الله على الناس جميع ًا ،فنعم ُة اختيار النبي & رسو ً
ال -
للقيام مبهمة تبليغ الرسالة العظيمة  -نعم ٌة خاصةٌ .وعن ابن عباس  -رضي
الله عنهما  -قال:
“ -17كان النبي & يعالج من التنزيل شدة ،وكان يحرك شفتيه ،قال الله عز وجل:
َ { -18
ال تحُ َ ِّر ْك بِهِ ل ِ َسان ََك لِتَ ْع َج َل بِهِ ( )16إ َِّن َع َل ْينَا َج ْم َع ُه َوق ُْرآَنَ ُه (َ )17فإ ِ َذا َق َر ْأن َُاه
َفا َّتب ِْع ق ُْرآَنَ ُه ( )18ث َُّم إ َِّن َع َل ْينَا بَيَانَ ُه ((})19سورة القيامة)
قال :جمعه لك في صدرك ثم تقرؤهَ { ،فإ ِ َذا َق َر ْأن َُاه َفا َّتب ِْع ق ُْرآَنَ ُه} قال :فاستمع
له وأنصت ،فكان رسول الله & إذا أتاه جبريل استمع ،فإذا انطلق قرأه كما
(((
أقرأه”.
يحرك شفتيه) يلزم منه حتريك اللسان ،لذا جاء في
وقوله في احلديث( :وكان ِّ
رواية اإلمام البخاري في كتاب التفسير:
“ -19كان رسول الله & إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه”.
وهذا التحريك الغاية منه احلفظ ،بدليل ما ورد في رواية الترمذي:
(((
“ -20يريد أن يحفظه”.
وللنسائي في “الكبرى”:
“ -21إذا نزل القرآن عليه يعجل بقراءتها ليحفظه”.
((( أخرجه البخاري ،ومسلم ،وأحمد ،والترمذي ،والنسائي ،وغيرهم ،واملعاجلة محاولة الشيء مبشقة.
((( “صحيح سنن الترمذي”(.)3329
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وفي الرواية التي أخرجها اإلمام البخاري:
“ -22يخشى أن ينفلت منه”.
أي :يضيع ويفوت ،ولفظه عند النسائي في “الكبرى”:
“ -23كان يحرك لسانه مخافة أن يفلت منه”.
شدة حرصه على
“ -24وكان هذا في االبتداء .كان  -عليه الصالة والسالم  -من َّ
أخذه من امللك ما يوحى إليه عن الله عز وجل يسابقه في التالوة ،فأمره الله
تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي وتكفَّل له أن يجمعه في صدره،
وأن ييسر عليه تالوته وتبليغه ،وأن يبيِّنه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على
املراد منه .ولهذا قال:
َ ..{ -25و َ
ْضى إِلَ� ْ�ي� َ
ب ِز ْدنِ��ي
ال تَ ْع َج ْل بِ��ا ْل� ُق� ْ�رآَ ِن مِ� ْ�ن َق ْب ِل أَ ْن يُق َ
�ك َو ْح��يُ� ُه َو ُق� ْ�ل َر ِّ
(((
ِع ْل ًما((})114سورة طه)
فطالبه عز وجل باإلنصات والتدبر ،وأ َّ
ال يعجل بالقراءة ،وهو املقصود من
ب ِز ْدنِي ِع ْل ًما} .وفي سورة اإلسراء قال تعالى:
قوله تعالىَ { :وق ُْل َر ِّ
ث َونَ َّز ْلنَ ُاه تَ ْنزِي ً
اس َع َلى ُم ْك ٍ
ال (})106
َ { -26وق ُْرآَنًا َف َر ْقنَ ُاه لِتَق َْرأَ ُه َع َلى ال َّن ِ
(ع� َل��ى ُم� ْ�ك� ٍ
�ث) أي :على ت��ؤدة ،سئل مجاهد عن رج��ل ق��رأ البقرة
ومعنى َ
وآل ع�م��ران ،ورج��ل ق��رأ البقرة قراءتهما واح��دة وركوعهما وسجودهما
وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال:
(((
“ -27الذي قرأ البقرة ،ثم قرأ اآلية”.
وقال ابن كثير -رحمه الله -عند تفسيره اآلية:
“ -28دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير َه ْذ َرمة وال سرعة
مفرطة ،بل بتأمل وتفكر”.
((( “صحيح السيرة النبوية”(ص.)111:
((( أخرجه اآلجري في “أخالق أهل القرآن” ()90بسند صحيح.
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وعائشة -رضي الله عنها -تنقل لنا مدة ختم النبي &القرآن  -فتقول:
(((
“ -29كان ال يقرأ القرآن في أقل من ثالث”.
الس ّنة ،وقد علَّل النبي سبب ذلك بقوله:
فمن فعل أقل من ثالث فقد خالف ّ
(((
“ -30من قرأ القرآن في أقل من ثالث لم يفقهه”.
وفي لفظ:
(((
“ -31ال (وفي لفظ :لم) يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث”.
وبإمكان القاري أن يختم القرآن في أربعني ،فإن قوي على أكثر ففي خمس
وعشرين فإن قوي على أكثر ففي عشرين ،فإن قوي على أكثر ففي خمس
عشرة ،فإن قوي على أكثر ففي عشر ،فإن قوي على أكثر ففي سبع ،فإن
قوي على أكثر ففي خمسة أيام ،فإن قوي ففي ثالث وال يزد على ذلك ألن
النبي & َّنبه على أنه:
(((
“ -32ال يفقهه من يقرؤه في أقل من ثالث”.
فالزيادة على الثالث متنعه الترتيل ،لذا امتدح & املاهر بالقرآن فقال:
(((
“ -33املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة (..احلديث)”.
قال احلافظ -رحمه الله:-
“ -34معنى املاهر :أي احلاذق ،واملراد به هنا جودة التالوة مع حسن احلفظ ،واملراد
بالسفرة :الكتبة ،وهم هنا الذين ينقلون من اللوح احملفوظ ،فوصفوا بالكرام
(((
أي املكرمني عند الله تعالى ،والبررة املطيعني املطهرين من الذنوب”.
((( أخرجه ابن سعد في “الطبقات” ،وغيره ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)2466
((( أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بسند صحيح ،وهو في “صفة الصالة” لشيخنا األلباني.
((( أخرجه الدارمي ،وأبو داود ،وابن ماجه ،والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو.
((( أخرجه اإلمام أحمد ،وانظر “السلسلة الصحيحة”( )1512و (.)1513
((( متفق عليه ،ورواه غيرهما.
((( “الفتح”(.)518/13
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واعلم أن القرآن يقرؤه ثالثة كما جاء في حديث أبي سعيد اخلدري  -رضي
الله عنه  -مرفوع ًا:
(((
“ -35ويقرأ القرآن ثالثة :مؤمن ،ومنافق ،وفاجر”.
قال الوليد بن قيس:
“ -36املنافق كافر به ،والفاجر يتأكل به ،واملؤمن يؤمن به”.
وقوله تعالى في سورة األعراف ،والشعراء ،ويونس ،واملائدة:
َ { -37وا ْت ُل َع َل ْيه ِْم نَبَأَ}..
املصدر :التالوة ،فتكون التالوة في الكلمات يتبع بعضها بعض ًا ،وقالوا:
التالوة ال تكون إال لكلمتني فصاعداً ،وتلوت القرآن :إذا قرأته كأنك اتبعت
آية في إثر آية .قال الراغب األصفهاني:
“ -38التالوة تختص باتباع كتب الله املنزلة ت��ارة بالقراءة وت��ارة باالرتسام ،ملا
فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب ،أو ما يتوهم فيه ذلك ،وهي أخص من
القراءة ،فكل تالوة قراءة ،وليس كل قراءة تالوة ،فقوله تعالى:
َ { -39وا ْت ُل َما أُ ِ
اب َربِّ َ
وح َي إِلَ ْي َ
ك(})27(...سورة الكهف)
ك مِ ْن ِكتَ ِ
فهذا بالقراءة ،وقوله تعالى:
اب يَ ْت ُلونَ ُه َح َّق ت ِ َ
ال َوتِهِ (})121(..سورة البقرة)
ين آَتَ ْينَا ُه ُم ا ْل ِكتَ َ
{ -40ا َّل ِذ َ
فاتباع له بالعلم والعمل ،وإمنا استعمل التالوة في قوله تعالى:
ني َع َلى ُم ْل ِ
ان(})102(..سورة البقرة)
ك ُس َل ْي َم َ
َ { -41وا َّتبَ ُعوا َما تَ ْت ُلو الشَّ يَا ِط ُ
(((
ملا كان يزعم الشياطني أن ما يتلونه من كتب الله.

((( أخرجه ابن حبان ،واحلاكم ،وأحمد ،وهو في “السلسلة الصحيحة” (.)3034
((( “مفردات ألفاظ القرآن” للراغب األصفهاني (ص.)168:
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()2

رآن ُّ
كل ُه ِع ْل ٌمنا ِف ٌع
الْ ُق ُ

فالسعيد -أيها املؤمنون األفاضل -من امتثل َ
ربه القرآن،
نبيه فقرأ كتاب ِّ
قول ِّ
لقوله &:
“ -1اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه ،أما إني ال أقول{ :ألم} حرف ،ولكن
(((
ألف عشر ،والم عشر ،وميم عشر ،فتلك ثالثون”.
وفي رواية:
بعش ِر أمثالها ،ال أقول:
حرف ًا من كتاب الله؛ فله به حسنة ،واحلسنة ْ
“ -2من قرأ ْ
(((
{ألم} حرف ،ولكن ٌ
وميم حرف”.
ألف حرف ،وال ٌم حرف،
ٌ
ثم ذكر عز وجل بعد القراءة“ :القلم” ،إبرازاً ملكانته وأهميته في حفظ العلم
وتبليغه ،وأمر [ بكتابة العلم فقال:
(((
“ -3قيِّدوا العلم بالكتاب”.
واملُصحف:
متلواً باأللسن ،كما روعي في تسميته كتاب ًا كونه
“ -4روعي في تسميته قرآن ًا كونه ّ
(((
مدون ًا باألقالم ،فكلتا التسميتني من تسمية الشيء باملعنى الواقع عليه”.
((( أخرجه اخلطيب في “التاريخ” ،والديلمي ،عن عبد الله بن مسعود مرفوع ًا ،وهو في “السلسلة
الصحيحة”(.)660
((( أخرجه البخاري في “التاريخ” ،والترمذي ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)3327
((( أخرجه الطبراني ،واحلاكم ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)2026
((( املبحث األول من كتاب “النبأ العظيم”.
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إن على طالب العلم النافع أن يدرك أنه يجب عليه أن يقرأ رسالة الله تعالى،
وعليه باستمرار أن يعتني مبطالعتها وفهمها حتى ي��زي��ده الله تعالى إميان ًا
وهداي ًة.
وبناء عليه فقد تعلَّقت القراءة والكتاب بالعلم النافع ،وتعلَّق العلم النافع
بالتذكرة .والتذكرة هي رسالته عز وجل للبشرية جميع ًا .فمن أهملها أو
أعرض عنها صارت حياته عذاب ًا وشقا ًء .لذا جاء في سورة املدثر التعجيب
من اإلعراض عنها فقال تعالى:
َ { -5ف َما لَ ُه ْم َع ْن ال َّت ْذ ِك َرة ِ ُم ْعر ِ
ني(})49
ِض َ
وسرعان ما كشف الله تعالى وب�َّي�نَّ سبب نفورهم وإعراضهم عن التذكرة
فشبههم بجاهل احليوان فقال:
َّ
َ -6
{كأَ َّن ُه ْم ُح ُم ٌر ُم ْستَ ْنفِ َرةٌ (َ )50ف َّر ْت مِ ْن َق ْس َو َرة ٍ (})51
قال ابن القيم -رحمه الله:-
“ -7وهذا غاية الذم لهؤالء ،فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم
(((
كنفور احلمر عما يهلكها ويعقرها”.
قوى نفورهم عن
ويبدو لي أن إعراضهم عن اإلمي��ان بالله تعالى هو الذي َّ
القرآن ،ألنهم بعد كفرهم ونفاقهم وضاللهم وجدوا القرآن ثقي ً
ال في معانيه،
ال في تكاليفه ،وثقي ً
وثقي ً
ال في وعده ووعيده ،كما قال تعالى:
ك َق ْو ً
ال ثَقِي ً
{ -8إِنَّا َسنُ ْلقِي َع َل ْي َ
ال ((})5سورة املزمل)
ولو أنهم آمنوا وأقبلوا على القرآن وشرحوا صدورهم له خل َّففه الله عليهم،
فإن املؤمنني إلميانهم وإقبالهم على كتاب ربهم بخشوع ،وقراءتهم له بتفهم
وتدبر ،خ َّفف الله عليهم ثقله ،وو َّفقهم وأعانهم للقيام بأعبائه وتكاليفه
ُّ
((( “اعالم املوقعني”(.)215/1
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وهمة ،كما قال احلسني بن الفضل -رحمه الله:-
بإخالص َّ
(((
مزينة بالتوحيد”.
“ -9ال يحمله إال قلب مؤيد بالتوفيق ،ونفس َّ
�وح��د لربه ع��ز وج��ل ه��و املستفيد األوح��د م��ن ال �ق��رآن ،ومعلوم
فاملؤمن امل� ِّ
ألولي األلباب أن القـرآن العظيم فيه جمـلة كـبيرة من املنافع والتذكرة والعبر
واحلجج ،كما قال تعالى في سورة طه:
ك مِ ْن أَ ْنبَا ِء َما َق ْد َسبَ َق َو َق ْد آَتَ ْينَ َ
ُص َع َل ْي َ
{ك َذل ِ َ
َ -10
اك مِ ْن لَ ُدنَّا ذِ ْك ًرا (})99
ك نَق ُّ
قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -11والقرآن الكرمي ذك��ر لألخبار السابقة والالحقة ،وذك��ر يتذكر به ما لله
تعالى من األس�م��اء والصفات الكاملة ،ويتذكر به أحكام األم��ر والنهي،
وأحكام اجلزاء ،وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من
األحكام ،التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها ،ويذكر هذا القرآن ما
أودع الله فيها ،وإذا كان القرآن ذكراً للرسول وألمته ،فيجب تلقيه بالقبول
والتسليم واالنقياد والتعظيم ،وأن يهتدى بنوره إلى الصراط املستقيم ،وأن
يُقبلوا عليه بالتعلم والتعليم”.
وقال تعالى في سورة يوسف:
ص بمِ َا أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
ُص َع َل ْي َ
ت مِ ْن
َص ِ
ك َه َذا ا ْلق ُْرآَ َن َوإ ِْن ُك ْن َ
ك أَ ْح َس َن ا ْلق َ
{ -12ن َْح ُن نَق ُّ
ني (})3
َق ْبلِهِ لمَ ِ َن ا ْلغَافِل ِ َ
ني) كقوله في أول
ت ِم ْن ق َْبلِهِ لمَ ِ َن ا ْلغَافِل ِ َ
{وإ ِنْ ُك ْن َ
وقوله عز وجل في اآليةَ :
التنزيل:
َ ( -13و َو َج َد َك َضا ً
ال َف َه َدى (( })7سورة الضحى)
فضالله & لم يكن شرك ًا ،بل كان في بُعده عن هدي النبوة ،فهداه الله
((( نقله الشوكاني في “فتح القدير”.
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إليها ،قال اجلمهور ومنهم احلسن والضحاك:
(((
“ -14ضا ً
ال عن معالم النبوة ،وأحكام الشريعة ،فهداك إليها”.
قال صديق حسن خان -رحمه الله:-
“ -15وال يجوز أن يُفهم به عدول عن حق ووقوع في باطل ،فقد كان  -صلى
الله عليه وآله وسلم  -من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوم ًا من عبادة
األوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان”.
عددها الله تعالى عليه ،وهي من أعظم خيرات
وهذه الهداية من النعم التي َّ
الدنيا من صغره إل��ى شبابه وك�ب��ره ،ثم اصطفائه بالرسالة ،ثم حفظه من
الناس ،ثم نصره على األعداء ،وإظهار دينه وإعالء كلمته.
فمن أنعم الله عليه بالهدي النبوي والعلم السلفي فليحمد الله ويشكره،
وتدب َره على النحو
ألن هذه النعمة من أعظم النعم .فمن أحسن فهم القرآن َّ
بهمة عالية ،فيؤديها
تيسر له اإلقبال على التكاليف ّ
الربانية َّ
الصحيح فقد َّ
بعزمية ونشاط .قال تعالى:
اب َو َ
ك أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
َ { -16و َك َذل ِ َ
ان
ال اإلِميَ ُ
وحا مِ ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك ْن َ
ك ُر ً
ت تَ ْدرِي َما ا ْل ِكتَ ُ
اء مِ ْن ِعبَادِنَا( })52(..سورة الشورى)
َولَ ِك ْن َج َع ْلنَ ُاه نُو ًرا نَ ْه ِدي بِهِ َم ْن نَشَ ُ
الهمة عن فعل الصاحلات ،يدحرها اإلميان واإلقبال على
فالعوائق التي تثقل َّ
القرآن ،وبالتالي فإن القرآن بعد أن يكشف الله به ظلمات اجلهل والشك
وبينة ونوراً يستضاء به ،فمن خرج من ظلمات اجلهل
والشرك يجعله روح ًا ِّ
وال�ش��رك إل��ى ن��ور ال�ق��رآن والتوحيد فكأمنا بعث من جديد ،ق��ال اب��ن القيم
رحمه الله:-“ -17فسماه روح� ًا ملا يحصل به من احلياة ،وجعله ن��وراً ملا يحصل به اإلشراق
((( “زاد املسير”(.)158/9
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واإلض��اءة وهما متالزمان ،فحيث وج��دت هذه احلياة بهذا ال��روح وجدت
االضاءة واالستنارة ،وحيث وجدت االستنارة واالضاءة وجدت احلياة ،فمن
لم يقبل هذا الروح فهو ميت مظلم”.
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -18والقرآن حتيا به القلوب واألرواح ،وحتيا به مصالح الدنيا والدين ،ملا فيه من
اخلير الكثير والعلم الغزير .وهو محض م َّنة الله على رسوله وعباده املؤمنني،
ت تَ ْدرِي} أي :قبل نزوله عليك،
من غير سبب منهم ،ولهذا قالَ { :ما ُك ْن َ
ان} أي :ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ،وال
اب َوال اإلميَ ُ
{ َما ا ْل ِكتَ ُ
إميان وعمل بالشرائع اإللهية ،بل كنت أمي ًا ال تخط وال تقرأ ،فجاءك هذا
اء مِ ْن ِعبَادِنَا} يستضيئون به في
الكتاب الذي َ
{ج َع ْلنَ ُاه نُو ًرا نَ ْه ِدي بِهِ َم ْن نَشَ ُ
ظلمات الكفر والبدع ،واألهواء املردية ،ويعرفون به احلقائق ،ويهتدون به
إلى الصراط املستقيم”.
احلمادين لله على نزولها في كل حلظة،
فنعمة القرآن تستحق م ّنا أن نكون ّ
وقد علَّمنا سبحانه كيف نحمده عليها فافتتح سورة الكهف بقوله:
اب َولَ ْم يَ ْج َع ْل لَ ُه ِع َو ًجا(})1
{ -19الحْ َ ْم ُد ل ِ َّلهِ ا َّل ِذي أَ ْن َز َل َع َلى َع ْب ِده ِ ا ْل ِكتَ َ
وهذه النعمة العظيمة وهي القرآن لم يجعل الله فيها أدنى شيء من ال ِعوج،
فهي تذكرة كاملة وتامة في االستقامة ،وهو املعنى الذي أف��اده وخلَّصه عز
وجل في مطلع اآلية التالية:
َ { -20قيِّم ًا})2(..
أي أن القرآن قائم مستقيم ال ميل فيه وال زيغ ،فجمع الله تعالى له بني نفي
العوج واثبات االستقامة ،وسبقت اإلشارة في سورة العلق -وهي أول سورة
أنزلت -إلى أن الله تعالى هو الذي علَّم بالقلم ،قال تعالى:
ك َ
{ -21ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َ
األ ْك َر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم ب ِا ْل َق َل ِم (})4
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الزجاج -رحمه الله:-
قال ّ
“ -22أي ع ّلم اإلنسان اخلط بالقلم”.
فدلَّ على كمال كرمه ،بأنه علَّم عباده ما لم يعلموا ،ونقلهم من ظلمة اجلهـل
َ
ونبه على فضل علم الكتابة ملا فيه من املنافع العظيمة التي ال
إلى نور العلمَّ ،
دونت العلوم وال ِّقيدت احلِ َكم ،وال ُضبطت أخبار
يحيط بها إال هو ،وما ِّ
األولني ومقاالتهم وال ُكتُب الله املنزلة إال بالكتابة ،ولوال هي ملا استقامت
أمور الدين والدنيا ،ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل
إال أمر القلم واخلط لكفى به.
ومن كمال كرمه عز وجل أنه يع ِّلم ويرفع ،وقد امتدح:
اب(})40(..سورة النمل)
...{ -23ا َّل ِذي ِع ْن َد ُه ِع ْل ٌم مِ َن ا ْل ِكتَ ِ
همة طالب العلم ،ويح ّثه ليتعلم كتاب الله
وأجرى له من الكرامة ما يحفز َّ
ويتذكره.
َّ
والصحابة  -رضوان الله عنهم  -ملّا خالط اإلميان بشاشة قلوبهم أو ً
ال ،أقبلوا
الس ّنة ،فرزقهم الله القصد والوسطية ،فليسوا هم
على تع ّلم القرآن ،ثم تعلَّموا ّ
بالغالة وال باجلفاة ،فعن حذيفة بن اليمان  -رضي الله عنه  -عن النبي & قال:
الر َجا ِل  ،ث َُّم َعل ِ ُموا مِ َن ا ْلق ُْرآ ِن  ،ث َُّم َعل ِ ُموا
“ -24أَ َّن األ َمانَ َة نَ َزلَ ْت فِي َج ْذ ِر ُق ُل ِ
وب ِّ
(((
الس َّنةِ”.
مِ َن ُّ
وقال جندب بن عبد الله البجلي  -رضي الله عنه ـ:
“ -25تعلمنا اإلميان قبل القرآن ،ثم تع ّلمنا القرآن ،فازددنا به إميان ًا ،وإنكم اليوم
(((
تع ّلمون القرآن قبل اإلميان”.
((( أخرجه البخاري ،ومسلم ،وأحمد ،وغيرهم .ومعنى “في جذر قلوب الرجال” أي :في أصلها.
((( أخرجه الطبراني في “الكبير” ،والبيهقي في “السنن الكبرى” ،و “الشعب” ،وهو في “صحيح سنن
ابن ماجه”.
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وقال عبد الله بن عمر  -رضي الله عنهما ـ:
ور ُة
“ -26لَق َْد ِع ْشنَا بُ ْر َه ًة مِ ْن َد ْه ِرنَا َوأَ َح ُدنَا يُ ْؤتَى اإلِميَ َ
الس َ
ان َق ْب َل ا ْلق ُْرآ ِن َ ،وتَ ْنز ُِل ُّ
َع َلى ُم َح َّم ٍد & َفيَتَ َع َّل ُم َح َ
اللَ َها َ ،و َح َرا َم َها َ ،وآمِ َر َها َ ،و َزاجِ َر َهاَ ،و َما يَ ْنبَ ِغى
ت ا ْليَ ْو َم ر َِجا ً
أَ ْن يَقِ َ
ال
ون أَ ْنتُ ُم ا ْليَ ْو َم ا ْلق ُْر َ
ف ِع ْن َد ُه مِ ْن َهاَ .ك َما تَ َع َّل ُم َ
آن  ،ث َُّم لَق َْد َرأَ ْي ُ
آن َق ْب َل اإلِميَا ِن َفيَق َْرأُ َما بَينْ َ َفاتحِ َتِهِ إِلَى َخاتمِ َتِهِ َما يَ ْدرِى َما آمِ ُر ُه
يُ ْؤتَى أَ َح ُد ُه ُم ا ْلق ُْر َ
(((
ال َزاجِ ُر ُه َو َ
َو َ
ال َما يَ ْنبَ ِغى أَ ْن يَقِ َ
الد َق ِل.”.
ف ِع ْن َد ُه مِ ْن ُه َفيَ ْنثُ ُر ُه نَ ْث َر َّ
فاألمانة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله:-
“ -27تنزل في قلوب املؤمنني من نوره وهداه ،وهذه حسنات دينية وعلوم دينية
حق نافعة في الدنيا واآلخرة ،وهو اإلميان الذي هو إفضال املنعم ،وهو أفضل
(((
النعم”.
من
من الله عليهم من اإلميان ،بل انتفعوا أيض ًا مبا َّ
فلم يقتصر انتفاع املؤمنني مبا َّ
عليهم من بعثة محمد & وهي أكبر النعم ،فإن القرآن نزل عليه ،فتاله &
عليهم ،وعلَّمهم القراءة ،وأمرهم بالكتابة ،وملّا كانوا  -رضوان الله عنهم -
تيسر انتفاعهم منه ،فصاروا به إلى
يعرفون نسبه ،وحاله ،ويتكلَّمون بلسانهَّ ،
السنة ،-وتعلَّموا ما لم
كمال العلم النافع وهو العلم بالقرآن واحلكمة -وهي ّ
يكونوا يعلمون ،فأنقذهم الله به من الضاللة ،وعصمهم به من الهلكة ،قال
تعالى:
ث فِيه ِْم َر ُس��و ً
ال مِ ْن أَ ْنف ُِسه ِْم يَ ْت ُلو َع َل ْيه ِْم
ني إ ِ ْذ بَ َع َ
{ -28لَق َْد َم َّن ال َّل ُه َع َلى المْ ُ ْؤمِن ِ َ
اب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإ ِْن َكانُوا مِ ْن َق ْب ُل لَفِي َض َ
ال ٍل ُمبِنيٍ
آَيَاتِهِ َويُ َز ِّكيه ِْم َويُ َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكتَ َ
((})164سورة آل عمران)
((( أخرجه الطحاوي في “شرح مشكل اآلثار”( ،)1453والبيهقي في “السنن الكبرى” واللفظ له،
واحلاكم وصححه ،ووافقه الذهبي ،وهو كذلك .والدقل :التمر الرديء اليابس.
((( “مجموع الفتاوى”(.)302/3
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قال ابن كثير -رحمه الله:-
“ -29فبعثه الله سبحانه وتعالى وله احلمد واملنة ،على حني فترة من الرسل،
ُ
وط ُموس من السبل ،وقد اشتدت احلاجة إليه ،وقد مقت الله َ
أهل األرض
عربهم وعجمهم ،إال بقايا من أهل الكتاب -أي :ن��زراً يسيراً -ممن متسك
مبا بعث الله به عيسى اب��ن م��رمي عليه ال�س�لام؛  ..وذل��ك أن العرب كانوا
وغيروه ،وقلبوه
قدمي ًا متمسكني بدين إبراهيم اخلليل -عليه السالمَّ -
فبدلوه َّ
وخالفوه ،واستبدلوا بالتوحيد شرك ًا ،وباليقني شك ًا ،وابتدعوا أشياء لم يأذن
وأولوها،
بها الله ،وكذلك أهل الكتابني قد َّ
وغيروها َّ
بدلوا كتبهم وحرفوها َّ
فبعث الله محمدً ا  -صلوات الله وسالمه عليه  -بشرع عظيم كامل شامل
جلميع اخللق ،فيه هدايتهم ،والبيان جلميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم
يقربهم إلى اجلنة ،ورضا الله عنهم ،والنهي
ومعادهم ،والدعوة لهم إلى ما ِّ
يقربهم إلى النار وسخط الله .حاكم ،فاصل جلميع الشبهات والشكوك
عما ِّ
وجم َع له تعالى ،وله احلمد وامل َّنة ،جميع
والريب في األص��ول والفروع.
َ
احملاسن ممن كان قبله ،وأعطاه ما لم يُ ِ
عط أحدً ا من األولني ،وال يعطيه أحدً ا
دائما إلى يوم الدين”.
من اآلخرين ،فصلوات الله وسالمه عليه ً
جداً وفيه خير
واعلم أن باب تع ّلم القرآن والسنة وتعليمه لطالب العلم مهم ّ
ورغب لنتعلَّم القرآن ونع ِّلمه ،امتدح
عظيم .لذا امتدح &
وحث ،وأمرَّ ،
َّ
فقال:
(((
“ -30خيركم (وفي رواية:خياركم) من تعلم القرآن وع َّلمه”.
وحث وأمر فقال :
َّ
(((
“ -31تعلموا كتاب الله واقتنوه”.
((( أخرجه البخاري ،وأحمد وغيرهما ،وهو في “السلسلة الصحيحة”( )1172و( .)1173
((( أخرجه أحمد ،وغيره ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)3285

37

فمن تع ّلمه وأخلص لله في تع ّلمه صار إلى اقتنائه ،واالقتناء ال يكون إ َّ
ال
للنفيس ،وال ميكن لعاقل أن يقول :أن هناك ما هو أنفس من القرآن ،فالقرآن
ورغ��ب
مبارك وه��و رغبة املؤمنني الصادقني وفيه يتنافسون ويتفاضلونَّ .
رسول الله & في تع ّلمه وتعليمه فقال:
(((
“ -32من علم آية من كتاب الله عز وجل ،كان له ثوابها ما تليت”.
قال ابن رجب احلنبلي -رحمه الله:-
“ -33وقد كان علي بن احلسني يجلس في مجلس زيد بن أسلم فيعاتب على
ذلك فيقول :إمنا يجلس املرء حيث يكون له فيه نفع .أو كما قال ،يشير إلى
أنه ينتفع بسماع ما لم يسمعه من العلم واحلكمة ،وزيد بن أسلم أبوه مولى
(((
لعمر ،وعلي بن احلسني سيد بني هاشم وشريفهم”.
نبينا & القرآن ،وعلَّمه الشرائع واألحكام ،وعلَّمه مسائل
إن الله تعالى علَّم َّ
اإلميان ،وتفاصيل دينه اإلسالم فقال:
ان َف ْض ُل ال َّلهِ
اب َوالحْ ِ ْك َم َة َو َع َّل َم َ
َ { -33وأَ ْن َز َل ال َّل ُه َع َل ْي َ
ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْع َل ُم َو َك َ
ك ا ْل ِكتَ َ
َع َل ْي َ
يما ((})113سورة النساء)
ك َع ِظ ً
نبينا & ،وبلَّغونا عنه اإلمي��ان والقرآن حروفه
ومن ثم تعلَّم الصحابة من ِّ
ومعانيه ،وذلك مما أوحاه ال ّله إليه ،قال تعالى:
{الر ْح َم ُن (َ )1ع َّل َم ا ْلق ُْرآَ َن ((})2سورة الرحمن)
َّ -34
قال الطبري -رحمه الله:-
“ -35الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن ،فأنعم بذلك عليكم،
وعرفكم ما فيه سخطه ،لتطيعوه باتباعكم
إذ َّ
بصركم به ما فيه رضا ربكمّ ،
ما يرضيه عنكم ،وع َّلمكم مبا أمركم ب��ه ،وبتجنبكم ما يُسخطه عليكم،
((( أخرجه أبو سهل القطان ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)1335
((( “اختيار األولى في شرح حديث اختصام املأل األعلى”(ص.)17:
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فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه ،وتنجوا من أليم عقابه”.
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
ويسرها على عباده ،وه��ذا أعظم م َّنة
“ -36أي :ع َّلم عباده ألفاظه ومعانيهَّ ،
ورحمة رحم بها عباده ،حيث أنزل عليهم قرآن ًا عربي ًا بأحسن ألفاظ ،وأحسن
تفسير ،مشتمل على كل خير ،زاجر عن كل شر”.
فالله تعالى علَّم نبيه & القرآن الذى هو أعظم النعم شأن ًا وأرفعها مكان ًا،
إذ باتباع توجيهاته وإرشاداته يظفر اإلنسان بالسعادة الدنيوية واآلخروية،
والعلم النافع ال��ذي أتى به القرآن هو من أج��لِّ العلوم وأبركها وأوسعها،
فبه حتصل الهداية إلى الصراط املستقيم ،وهي هداية تامة ال يحتاج معها
تخرص املتكلمني ،وال إلى أفكار املتفلسفني ،وال لغير ذلك من علوم
إلى ُّ
األولني واآلخرين .وفي اآلية الكرميةَ { :وأَ ْن َز َل ال َّل ُه َع َل ْي َ
اب َوالحْ ِ ْك َم َة
ك ا ْل ِكتَ َ
َو َع َّل َم َ
رد على الكافر املعاند القائل:
ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْع َل ُم} ٌّ
ال ِس ْح ٌر يُ ْؤثَ ُر ( )24إ ِْن َه َذا إ ِ َّ
 ..{ -37إ ِْن َه َذا إ ِ َّ
ال َق ْو ُل ا ْلبَشَ ِر (( })25سورة املدثر)
املتخرصني من الكفار املعاندين القائلني:
ورد على
ٌّ
ّ
 ..{ -38إ ِْن َه َذا إ ِ َّال إِف ٌ
اءوا ُظ ْل ًما َو ُزو ًرا ()4
ْك ا ْفتَ َر ُاه َوأَ َعانَ ُه َع َل ْيهِ َق ْو ٌم آَ َخ ُر َ
ون َفق َْد َج ُ
صي ً
ني ْاكتَتَبَ َها َفه َِي تمُ ْ َلى َع َل ْيهِ بُ ْك َر ًة َوأَ ِ
ال ((})5سورة الفرقان)
األول ِ َ
ير َّ
َو َقالُوا أَ َسا ِط ُ
تأكل به،
فشتان بني من أقبل على القرآن بإميان وتعلَّمه مخلص ًا لله ،ومن َّ
ومن أعرض عنه فأهمله أو جحد به ،قال تعالى:
{ -39لَ ْو أَ ْن َز ْلنَا َه َذا ا ْلق ُْرآَ َن َع َلى َجبَ ٍل لَ َرأَ ْيتَ ُه َخ ِ
اش ًعا ُمتَ َص ِّد ًعا مِ ْن َخ ْشيَةِ ال َّلهِ..
(( })21سورة احلشر)
ألبص ْرته على قوته وشدة صالبته
يعني{ :لَ ْو أَ ْن َز ْلنَا َه َذا ا ْلق ُْرآَنَ َع َلى َجبَ ٍل} َ
وضخامته ،خاض ًعا ذلي ً
ال متشق ًقا من خشية الله تعالى .وفي “الدر املنثور”:
أخرج ابن املنذر عن مالك بن دينار قال:
39

“ -40أقسم لكم ال يؤمن عبد بهذا القرآن إال صدع قلبه”.
وقال ابن كثير -رحمه الله:-
وتتصدع من خشية
“ -41فكيف يليق بكم أيها البشر أال تلني قلوبكم وتخشع،
َّ
الله ،وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرمت كتابه”؟
وفي اآلية احلث على تع ّلم القرآن بعد تع ّلم اإلميان .وفيها احلث على تأمل
مواعظ القرآن ،فال عذر ملن ترك القرآن؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن اجلبال
النقادت ملواعظه ،ولرأيتها على صالبتها ورزانتها خاشعة متصدعة؛ أي
متشققة من خشية الله .قال القرطبي -رحمه الله:-
“ -42فأين قوة القلوب من قوة اجلبال؟ ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على
حمله ما شاء أن يرزقهم فض ً
ال منه ورحمة”.
املوحد املؤمن بالله تعالى على منهاج النبوة والسلف بيان ًا؛ في
وال أفصح من ِّ
التعبير عن عالقته بربه عز وجل وعالقته بالقرآن ،فالله تعالى أحياه وأحيا
قلبه في الدنيا بكلمة التوحيد والصدق واإلحسان “ال إله إال الله” منشرح ًا
بها صدره ،مؤمن ًا بها قلبه ،ميوت عليها فيختم له بالسعادة ،وحني يُسأل عنها
في البرزخ في قبره:
( -43وما علمك)؟
وفي رواية:
(((
( -44وما يدريك)؟
بربه ،وعلمه بالقرآن ،وثباته في الدنيا على احلق،
تكون إجابته ثمرة إميانه ِّ
فينطق بها بتوفيق من الله وقائ ً
ال:
(((
وصدقت”.
“ -45قرأت كتاب الله فآمنت به
َّ
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،واحلاكم ،وغيرهم ،وهو في “صحيح اجلامع”(.)1676
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،وغيرهما وهو في “صحيح اجلامع”(.)1676

40

()3

جنونالبغضللقرآنواحلسدألهله
تبي للناس أهمية العلم والتعلُّم ،وحتث
اجلنون يتنافى مع النعمة العظيمة التي نَّ
والتدبر ،فالدعوة الصحيحة تواكب التقدم والرقي وتستخدم
على القراءة
ُّ
القلم وسيلة في الكتابة والتدوين والتوثيق .وبناء عليه فإن النبي & لم يكن
ُم ْغفِ ً
ال شأن القلم ،فالذي يدعو إلى الله تعالى على بصيرة ليس مبجنون ،بل
عاقل وخلوق وكلُّه شرف و ِع َّزة.
لكن العداوة التي تنشأ بني أهل احلق وأهل الباطل سببها في األصل :بغض
أهل الباطل للقرآن العظيم ،والنفور عن الهدى.
فوصف املغرضني للرسل واألنبياء باجلنون؛ أصله :بُغضهم وكراهيتُهم
للقرآن ،وبالتالي حسدهم ملن أنعم الله عليهم بنعمة القرآن والهدى .لذلك
سماها بسورة القلم بنفي آفة اجلنون عن
افتتح الله عز وجل السورة التي ّ
أفضل أوليائه؛ محمد & بقوله:
ت بِن ِ ْع َمةِ َربِّ َ
ك بمِ َ ْجنُو ٍن (})2
َ { -1ما أَ ْن َ
وتوعدهم في السورة بقوله:
َّ
ون ( )5بِأَيِّ ُ
ص ُر َويُ ْب ِ
َ { -2ف َستُ ْب ِ
ون (})6
ص ُر َ
يك ُم المْ َ ْفتُ ُ
أي :ستعلم يا محمد! وسيعلم الذين اتهموك باجلنون من املجنون ،ثم إن
الله تعالى نَّبي في خامتة السورة أن كراهيتهم وحسدهم هما الدافعان الرئيسان
عما جاءهم من الصدق بإصابته
التهامه باجلنون ،ف��أرادوا تنحيته وإبعاده ّ
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بالعني ،وهذا أول بغي لهم ،وإمنا حدث ذلك ملّا سمعوا الذكر قال تعالى:
ون إ ِ َّن ُه
ين َكف َُروا لَيُ ْزلِقُون ََك بِأَ ْب َصا ِر ِه ْم لمَ َّا َس ِم ُعوا ال ِّذ ْك َر َويَقُولُ َ
َ { -3وإ ِْن يَ َكا ُد ا َّل ِذ َ
لمَ َ ْجنُو ٌن (})51
وبعد أن أثبت الله جل جالله النعمة لنبيه & ونفى عنه اجلنون ألزمهم في
سورة التكوير بقوله:
اع ثَ َّم
{ -4إ ِ َّن ُه لَق َْو ُل َر ُسو ٍل َكرِميٍ ( )19ذِي ق َُّوة ٍ ِع ْن َد ذِي ا ْل َع ْر ِ
ش َم ِكنيٍ (ُ )20م َط ٍ
أَمِنيٍ (َ )21و َما َص ِ
احبُ ُك ْم بمِ َ ْجنُو ٍن (})22
حق املعرفة ،فهو لكمال عقله وقوة
فصاحبكم هو :محمد & وقد عرفتموه َّ
إدراكه في السند العظيم الذي ال يتم وصول القرآن إلى البشرية إ َّ
ال به .فليس
املنزل عليه أيها املبغضون احلاسدون:
هذا القرآن َّ
يم (})25
..{ -5بِق َْو ِل شَ ْي َطا ٍن َرجِ ٍ
وإمنا هو كالم الله تعالى ،فلزم األخذ به وإالَّ:
ون (})26
َ { -6فأَ ْي َن تَ ْذ َهبُ َ
أين عقولكم ؟ من املجنون ؟ فاآليات مبثابة احلجة الالزمة ،فمن أراد الهداية
فعليه بهذا القرآن .فالقرآن العظيم نعمة وحجة وتذكرة ،وليس قهراً وال
جبراً ،لذا ختم الله تعالى سورة التكوير بالتذكير والتهديد بقوله:
{ -7إ ِْن ُه َو إ ِ َّ
يم (})28
ال ذِ ْك ٌر ل ِ ْل َعالمَ ِ َ
ني ( )27لمِ َ ْن شَ ا َء مِ ْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَقِ َ
فمن أراد الهداية فعليه بهذا القرآن.
فاملؤمنون هم وحدهم املنتفعون بالذكر والهداية ،فكأنه لم يوعظ به غيرهم،
وإن كانوا موعوظني به جميع ًا.
وأفادت اآلية أن من لم يرد االستقامة ال ميكنه االنتفاع بالقرآن.
إن اتهام أهل الباطل ألهل احلق باجلنون والبعد عن العقالنية عادة درجوا
عليها من عهد نوح & ،قال تعالى:
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َ -8
وح َف َك َّذبُوا َع ْب َدنَا َو َقالُوا َم ْجنُو ٌن َوا ْز ُدجِ َ��ر (( })9سورة
{ك َّذبَ ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم نُ ٍ
القمر)
فليس قومك  -يا محمد!  -هم أول ِّ
املكذبني ،بل إن التكذيب للرسل واألنبياء
حاصل من عهد أول نبي أرسل ،كذَّ بوا عبدنا نوح ًا -عليه السالم -وشتموه
واتهموه باجلنون ،لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضالل هو
الذي يدل عليه العقل!!
{وا ْز ُد ِج� َ�ر} أي :زجروه وع َّنفوه على مخالفته لهم بدعوته إلى
وقولهمَ :
عبادة الله عز وجل وتوحيده ،قال ابن تيمية -رحمه الله:-
“ -9فإن األنبياء أتوا بخالف ما يعرفونه ،وهو عندهم يضر صاحبه في عقله،
(((
ويفارق به دينه الذي هم عليه”.
فالعالقة بني التكذيب واحلسد واالتهام باجلنون عالقة وطيدة متكاملة ،مبعنى
ال ميكن أن يكون هناك حسد من غير تكذيب ،أو بعبارة أخرى :ال ميكن أن
يكون اتهام للصادق العاقل باجلنون من غير حسد وتكذيب ،فتكذيب احلق
تصاحبه أمراض سيئة غاية؛ تأتي في النهاية بنتائج وخيمة ،فإذا لم يكن عند
خلص الله تعالى نهاياتها مبا ذكره عن نوح -عليه
القوم استعداد ملعاجلتها فقد َّ
السالم -في سورة القمر:
وب َفا ْنتَ ِ
ص ْر (})10
َ { -10ف َد َعا َر َّب ُه أَنِّي َم ْغ ُل ٌ
وبي لنا كيف حصل العقاب فقال:
فعاقبهم الله تعالى ،نَّ
األر َ
اء
َ { -11ف َفتَ ْحنَا أَ ْب َو َ
ض ُعيُونًا َفا ْلتَقَى المْ َ ُ
الس َما ِء بمِ َا ٍء ُم ْن َه ِم ٍر (َ )11و َف َّج ْرنَا ْ
اب َّ
َع َلى أَ ْم ٍر َق ْد ُق ِد َر (})12
بنبيها صالح & وقصتها مشهورة عند العرب ،فماذا
وهكذا ابتليت ثمود ِّ
((( “تفسير آيات أشكلت”(.)151/1
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كان من نتائج ابتالئها؟
لنبيهم صالح & قال تعالى في السورة:
اجلواب :التكذيب واحلسد والشتم ِّ
{ك َّذبَ ْت ثَ ُمو ُد ب ِال ُّن ُذ ِر (َ )23فقَالُوا أَبَشَ ًرا مِ َّنا َو ِ
احدً ا نَ َّتب ُِع ُه إِنَّا إ ِ ًذا لَفِي َض َ
َ -12
ال ٍل
اب أَ ِش ٌر (})25
َو ُس ُعرٍ( )24أَ ُؤ ْلقِ َي ال ِّذ ْك ُر َع َل ْيهِ مِ ْن بَ ْينِنَا بَ ْل ُه َو َك َّذ ٌ
قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
« -13واملقصود بهذا الكالم الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه ،ولهذا حكموا
اب أَ ِش ٌر)} أي :كثير الكذب
عليه بهذا احلكم اجلائر ،فقالوا{ :بَ ْل ُه َو َك َّذ ٌ
وأشدهم مقابلة للصادقني
فقبحهم الله ما أسفه أحالمهم وأظلمهم،
َّ
والشَّ رَّ ،
الناصحني باخلطاب الشنيع».
حد زعمهم  -واتبعوه ،فهذا يعني خيبتهم
فإذا سلَّموا قيادتهم لواحد  -على ِّ
يدعون جلمهورهم الغبي املنتفع اجلبان أنهم بصنيعهم هذا يكونون
ألنهم كما َّ
في ضالل عن الصواب وجنون.
عمن هو األحق من صالح
وزيادة في اقناع جمهورهم تساءلوا بتعجب وإنكار َّ
عليه السالم -بالدعوة إلى احلق وتذكير الناس بالعلم النافع ،مما يؤكد لك أنما ذهبوا إليه من الطعن بصالح -عليه السالم -سببه احلسد ودافعه التكذيب،
وهددهم بقوله:
وتوعدهم َّ
َّ
فرد الله عليهم في اآلية التالية تكذيبهم َّ
اب ِ
األش ُر (})26
{سيَ ْع َل ُم َ
ون غَ دً ا َم ِن ا ْل َك َّذ ُ
َ -14
وابتليت قريش كما ابتلي من سبقها من األمم واألقوام ،وابتلي من ابتلي ببعثة
محمد & ونزول القرآن الذي امتدحه الله تعالى لبيانه وفصاحته ووضوحه
وق� ّ�وة حجته ،فكان وه��و املخصوص -عليه السالم -بكرامة النبوة؛ فتنة
ألشراف الناس من الك َّفار في عصره ،وكذلك العلماء ،وحكَّ ام العدل.
لذا فإن قوم ًا من قريش لشدة عداوتهم للنبي & أبغضوه وحسدوه.
وملّا كانت ألسنة الكفّار وأعمالهم متشابهة ،ألن قلوبهم متشابهة ،أنكر كفار
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نبيه محمداً & بإنزال القرآن عليه وحده ،ولم ينزله
مكة أن الله تعالى َّ
خص َّ
على أحد آخر منهم فقالوا:
{ -15أَ ُؤ ْنز َِل َع َل ْيهِ ِّ
الذ ْك ُر مِ ْن بَ ْينِنَا( })8( ..سورة ص)
قال ابن كثير -رحمه الله:-
« -16يعني :أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم”.
وقال الشنقيطي -رحمه الله:-
“ -17معناه إنكارهم ،أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم ،لزعمهم أن فيهم
من هو أحق بالوحي منه ،لكثرة ماله ،وجاهه وشرفه فيهم”.
وقال “صاحب الكشّ اف”:
“ -18وهذا اإلنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من احلسد على ما أوتي
النبوة من بينهم”.
من شرف ّ
وفعل (ألقي) في استفهام قوم صالح ،غير فعل (أنزل) في استفهام قريش،
فاألول فيه اتهام الله عز وجل بالعشوائية وخلو احلكمة ،وذلك بإلقاء الذكر
على صالح  -عليه السالم ـ ،وكان من احلكمة  -بزعمهم  -أن يكون اإلنزال
على غير صالح ،ألن صاحل ًا  -بنظرهم َّ -ك��ذاب أش��ر ،وأن فيهم من هو
أحق.
ِّ
ذم الله تعالى
{ع َل ْيهِ} على فاعله
وتأخر متعلق الفعل َ
{الذك ُْر} إشارة إلى ِّ
على العشوائية حني أنزل الذكر ،وبالتالي فإن النتيجة  -في نظرهم املعتوه -
النبوة.
كانت قيام صالح مبهمة َّ
خص إنزال الذكر على محمد -عليه
أما الثاني ففيه اتهام الله بالظلم ،ألنه َّ
السالم -دون غيره.
ِّ
{الذك ُْر} إشارة إلى أن إنكارهم
{ع َل ْيهِ} على فاعله
وتقدم متعلق الفعل َ
ورد الله عليهم في اآلية بقوله:
حملمد كان َّ
مقدم ًا على إنكارهم القرآنَّ ،
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اب (})8
..{ -19بَ ْل ُه ْم فِي شَ ٍّك مِ ْن ذِ ْكرِي بَ ْل لمَ َّا يَ ُذوقُوا َع َذ ِ
حل
وبي أنهم لم يعتبروا مبا َّ
فأضرب عن أقوالهم وأثبت تكذيبهم القرآن ،نَّ
بقوم نوح ومن بعدهم ممن ّ
واغتروا بطول اإلمهال.
فحق عقاب،
كذبوا الرسل َّ
ّ
وفي التعبير بقوله{ :لمَ َّا} إشارة إلى قرب حصول العذاب .فإنهم قالوا الذي
قالوه حيث كانوا لم يصبهم من عقاب الله شيء ،فكيف بهم إذا نزل بهم
العذاب؟
سجل فرعون  -عند ابتالئه  -املوقف ذاته حيال موسى & عندما دعاهم
وقد َّ
وقصته مشهورة عند أهل الكتاب ،فماذا كان فرعون قائ ً
ال لقومه
إلى احلقَّ ،
مستغ ً
ال خضوعهم وخنوعهم له؟:
َ { -20ق َ
ال إ َِّن َر ُسولَ ُك ُم ا َّل ِذي أُ ْر ِس َل إِلَ ْي ُك ْم لمَ َ ْجنُو ٌن (( })27سورة الشعراء)
أشارت اآلية الكرمية إلى قرار أحمق يتخذه من صعقته احلجة ،وهو اللجوء
إلى اتهام أهل احلق الذين على منهاج العدل واإلنصاف ،على منهاج النبوة
والسلف ،باجلنون؛ ثم ميشي األحمق وأعوانه بني الناس بالنميمة واإلشاعة.
هذه عادة السفهاء الضا ّلني ،وذريعة يلجأ إليها ِّ
املكذبون بدين رب العاملني،
والم املزحلقة في قوله{ :لمَ َ ْجنُو ٌن} إعالم املفلسني من احلجج والبراهني،
وخديعة احلاسدين إلحباط دعوة الصادقني ،ليبدأ بعدها جمهورهم اللعني
ببث حقدهم الدفني.
والصد والطعن؟
رد موسى -عليه السالم -بعد ان سمع منهم الرفض
َّ
فماذا َّ
َ { -21ق َ
ون (})28
ال َر ُّب المْ َ ْشر ِِق َوالمْ َ ْغر ِ
ِب َو َما بَ ْينَ ُه َما إ ِْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعقِ ُل َ
وبي لهم أن الذي يستحق العبادة
أعرض موسى & عنهم واستمر بدعوته ،نَّ
والتأليه واخلضوع والطاعة هو الله تبارك وتعالى ،رب املشرق واملغرب وما
بينهما.
ف��إن كنتم آمنتم أن الله ه��و وح��ده املتصف بصفات الربوبية ،فعليكم أن
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تؤمنوا أنه هو وحده الذي يستحق األلوهية ،فلماذا تصرفون التأليه والعبادة
واخلضوع لغيره إن كنتم تعقلون؟ فإن اجلنون ّ
كل اجلنون أن تؤمنوا بربوبية الله
ثم تكفروا بألوهيته! كما قال تعالى في سورة يوسف:
َ { -22و َما يُ ْؤمِ ُن أَ ْكث َُر ُه ْم ب ِال َّلهِ إ ِ َّ
ُون (})106
ال َو ُه ْم ُم ْش ِرك َ
فإن كنت أنا بزعمكم املجنون! أيها املبغضون احلاسدون الضا ّلون ،فكونوا
أنتم العقالء .فإن اتخاذكم لفرعون إله ًا تطيعونه من دون الله هو الذي جعل
شرككم  -بزعمكم  -الدين احلسن ،وتوحيد الله وعبادته بحق  -بزعمكم
 هو اجلنون بعينه! { َف َأ ْي َن تَ ْذ َهبُونَ }؟ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمهالله:-
“ -23فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية ،وأعظمها في الفطرة اإلق��رار
باخلالق - .فلما ذكر  -أو ً
ال  -أن من أيقن بشيء فهو موقن به ،واليقني بشيء
هو من لوازم العقل ،بينَّ  -ثانيًا  -أن اإلقرار به من لوازم العقل.
ولكن احملمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه ،فإن لم يعمل به صاحبه
قيل :إنه ليس له عقل .ويقال ً -
أيضا  -ملن لم يتبع ما أيقن به :إنه ليس له
يقني .فإن اليقني ً -
أيضا  -يراد به العلم املستقر في القلب ويراد به العمل بهذا
العلم .فال يطلق :املوقن إال على من استقر في قلبه العلم والعمل.
وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع ملا عرفوه ،فلم يكن لهم عقل وال يقني.
وكالم موسى يقتضي األمرين :إن كان لك يقني فقد عرفته ،وإن كان لك
عقل فقد عرفته .وإن ادعيت أنه ال يقني لك وال عقل لك ،فكذلك قومك،
فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية اإلنسان .ومن يكون هكذا ،ال يصلح له ما
(((
أنتم عليه من دعوى اإللهية .مع أن هذا باطل منكم ،فإنكم موقنون به».
((( “مجموع الفتاوى”()333/4
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إن كراهية كفار مكة لإلميان والقرآن ،وحسدهم للمؤمنني وحملة القرآن
بلغ بهم مبلغ ًا أحمق ًا ،فخاطبوا النبي & وجه ًا لوجه بكل وقاحة وجراءة
وص َلف:
َ
َ { -24و َقالُوا يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذي نُ ِّز َل َع َل ْيهِ ال ِّذ ْك ُر إِن َ
َّك لمَ َ ْجنُو ٌن (( })6سورة احلجر)
إنهم معترفون بنزول القرآن ،فكان استعمالهم الم املزحلقة في قولهم
{لمَ َ ْجنُو ٌن} رفع ًا ملعنويات جمهورهم املريض ،وتشجيع ًا لهم ،فقد
بلغ االستهزاء بهم والشتيمة مبلغ الوقاحة؛ فانتقلوا بحماقتهم بهذا
االتهام له من التداول فيما بينهم بصمت؛ إلى اإلعالن والصراخ في
وجهه!
ثم في سورة الصافات كشف الله لنا عن مرض آخر فيهم وهو االستكبار قال
تعالى:
يل لَ ُه ْم َ
ال إِلَ َه إ ِ َّ
{ -25إ ِ َّن ُه ْم َكانُوا إ ِ َذا قِ َ
ون أَئ ِ َّنا لَتَارِكُوا
ون (َ )35ويَقُولُ َ
ال ال َّل ُه يَ ْستَ ْكب ُِر َ
آَل ِ َهتِنَا لِشَ ا ِع ٍر َم ْجنُو ٍن (})36
استكبروا بعد أن ّ
كذبوا ،فأضاف الله تعالى إلى أخالقهم وأفعالهم
مستمرين على استهزائهم
وبي أنهم ال يزالون الستكبارهم
االستكبار ،نَّ
ّ
باحلق ،وعنادهم على الشرك ،فال ميكنهم التنازل عنها لشاعر مجنون
حد زعمهم  -وال زال��ت الم املزحلقة تعمل عملها عندهم،
 على ِّفإنهم قالوا هنا {لِشَ ا ِعرٍ} والغرض زحلقت اجلاهل العنيد بالدعاية
املغرضة ليجد نفسه بعد فخهم املنصوب في بئر الظالم ال يبصر شيئ ًا
من النور.
وإمنا قالوا شاعر وهم يعلمون أنه ليس بشاعر وال يعرف الشعر والشعراء،
لكنهم أرادوا ان يرموه بالكذب:
سمى قوم
« -26ف��إن الشعر يعبر ب��ه ع��ن ال�ك��ذب ،وال�ش��اع��ر :ال �ك��اذب ،حتى َّ
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أحسن الشعر
األدلة الكاذبة :الشعرية .. ،ولكون الشعر مقر الكذب قيل:
ُ
(((
أكذبه”.
نبيه
َّ
فرد الله عليهم وكذَّ بهم بأن ضرب على استكبارهم وشركهم وأثبت أن َّ
وصدق املرسلني فقال في اآلية التالية:
محمداً & جاء باحلق
َّ
ني (})37
{ -27بَ ْل َجا َء بِالحْ َ ِّق َو َص َّد َق المْ ُ ْر َسل ِ َ
ثم في سورة «املؤمنون» نَّبي الله تعالى أن استكبارهم زادهم بغض ًا وكراهية
للحق فقال:
ون بِهِ جِ َّن ٌة بَ ْل َجا َء ُه ْم
ون ( )69أَ ْم يَقُولُ َ
{ -28أَ ْم لَ ْم يَ ْع ِرفُوا َر ُسولَ ُه ْم َف ُه ْم لَ ُه ُم ْن ِك ُر َ
ون (})70
بِالحْ َ ِّق َوأَ ْكث َُر ُه ْم ل ِ ْل َح ِّق َكا ِر ُه َ
أيكون سبب إصرارهم على استكبارهم اتهامهم للرسول & باجلنون؟ كالَّ،
فإنهم يعلمون حق العلم أن الرسول & بعد أربعني عام ًا من صحبته لهم،
بعثه الله وهو أكمل الناس عق ً
ال ،وأعظمهم ُخ ُلق ًا ،وأصدقهم لسان ًا ولهج ًة،
جواد كرمي ،شجاع أمني ،فل ِ َم ي َّتهمونه باجلنون؟
وبي أن اخلاصة اللئيمة وقد حلقتها األكثرية
لذا ضرب الله على اتهامهم ،نَّ
من أهل الباطل تبغض احلق وتكرهه ،أما القلة منهم فهي وإن لم تكره احلق
ملعرفتها به ،إال أن سكوتها جلبنها لم يسعفها؛ فبقيت في دائرة الباطل.
وجنا قلة القلة ،وهم أهل احل��ق ،ألنهم عرفوه وأحبوه وأخلصوا لله فيه،
وانتصروا له ،ودعوا إليه ،وجاهدوا فيه ،فكانوا بفضل الله على النعمة،
النبوة والسلف.
على القرآن مبنهاج َّ
وظهر في اآلي��ة تكامل العالقة بني التكذيب والطعن ،ابتداء من حسدهم
واتهامهم ألهل احلق باجلنون ،وانتهاء ببيان الدافع للحسد وهو :التكذيب
((( “املفردات في غريب القرآن” (ص.)262:
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واالستكبار بغض ًا وكراهية للحق .قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -29وأعظم احلق الذي جاءهم به إخالص العبادة لله وحده ،وترك ما يعبد من
دون الله ،وقد علم كراهتهم لهذا األمر وتعجبهم منه ،فكون الرسول أتى
باحلق وكونهم كارهني للحق باألصل هو الذي أوجب لهم التكذيب باحلق ال
شك ًا وال تكذيب ًا للرسول”.
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()4

القرآنذكروتذكرة
سمى الله تعالى
ملّا كان التذكير ض��رورة وحاجة للناس في كل وقت ،فقد ّ
القرآن تذكرة فقال:
{ك َّ
َ -1
ال إ ِ َّن ُه تَ ْذ ِك َرةٌ (( })54سورة املدثر)
يدعي املشركون أنه سحر يؤثر ،أو أنه
أي :القرآن تذكرة ،فليس األمر كما َّ
قول البشر ،أو أنه إفك افتراه محمد & ،أو أساطير األولني اكتتبها فهي متلى
عليه بكرة وأصي ً
ال ،إمنا القرآن ح ّق ًا تذكرةٌ بليغ ٌة كافي ٌة من الله خللقه.
وفي قوله تعالى في سورة القلم:
َ { -2و َما ُه َو إ ِ َّ
ني (})52
ال ذِ ْك ٌر ل ِ ْل َعالمَ ِ َ
إبطال لنعتهم النبي & باجلنون .فالقرآن ك�لام الله عز وج��ل ،فهو رفيع
القدر ،فال يليق ألحد أن يصفه بغير ما وصفه الله تعالى ،كما ال يليق ألحد
أن يصف من نُ ِّزل عليه الذكر باجلنون .كما أنه ال يليق ألحد أن يشطب من
ممتحن
ذاكرته القرآن والعمل بالقرآن ،ألن القرآن ذكر للعاملني حتى آخر َ
ويتفهموا
مكلَّف في احلياة الدنيا ،فيجب على جميع الناس أن يؤمنوا به
َّ
ويتذكروه عند كل حلظة تدعوهم للتذكر .وإمنا أطلق على القرآن
معانيه،
َّ
اسم «الذكر» ملا فيه من هداية للضال ،وتذكير للناسي ،وتنبيه للغافل.
وأقسم الله تعالى بالقرآن في مطلع سورة «ق» ووصفه باملجيد فقال:
{ -3ق َوا ْلق ُْرآَ ِن المْ َجِ ي ِد(})1
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والقرآن مبعنى املقروء من قول العرب :قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته،
ومبعنى القارىء أي :اجلامع ألن الله جمع فيه جميع ما في الكتب املنزلة.
ووصف الله تعالى القرآن بـ {المْ َ ِجي ِد} :لسعته وكرمه وعظيم فائدته.
وأقسم به أيض ًا في مطلع سورة «ص» فقال:
{ -4ص َوا ْلق ُْرآَ ِن ذِي ال ِّذ ْك ِر (})1
فمن سعته وكرمه أنه { ِذي ِّ
الذ ْكرِ} فهو للتذكير والوعظ ،يذكِّ ر العباد مبا فيه
نفعهم في املعاش واملعاد ،في الدنيا واآلخرة .ويذكِّ رهم مبا يحتاجون إليه من
العلوم ،واألحكام ،والقصص.
أقسم الله تعالى بالقرآن الكرمي لعظيم نفعه وكثرة خيراته وغ��زارة علمه.
وتذكره صارت
وتدبره
َّ
وأقسم به ألنه في غاية البيان والفصاحة ،فمن َّ
تأمله َّ
األمور إليه في غاية الوضوح .لذلك دعا الله تعالى املسلمني لالستمساك به،
وامتدح من استمسك به فقال:
اب( })170(..سورة األعراف)
ون ب ِا ْل ِكتَ ِ
ين يمُ َ ِّس ُك َ
َ { -5وا َّل ِذ َ
متسكوا به علم ًا وعم ً
ال،
يحرفوه ولم يكتموه ولم َّ
فهؤالء لم ِّ
يتأكلوا به .بل َّ
تنعموا ببركاته وخيراته.
لذا َّ
واملقسم عليه في السورتني محذوف ،تقديره :أقسم بالقرآن العظيم ذي
املجد وذي الذكر ،أنك أيها الرسول & صادق ،وأن رسالتك حق ،وأن
الكفّار كذبة في إنكارهم رسالتك ،وكذبة في إنكارهم البعث ،وكذبة في
إنكارهم أن املعبود بحق هو الله عز وجل.
وملًا كان القرآن تذكرة ،فالتذكرة هي املوعظة التي تلني لها القُلوب؛ فتمتثل أمر
الله ،وجتتنب نهيه .فإذا صار املنتفع بالقرآن إلى حظه من التذكرة والوعظ،
خصه الله تعالى من الشفاء والهدى والرحمة كما قال:
صار إلى ما َّ
الص ُدو ِر َو ُهدً ى
اس َق ْد َجا َء ْت ُك ْم َم ْو ِع َظ ٌة مِ ْن َربِّ ُك ْم َو ِشفَا ٌء لمِ َا فِي ُّ
{ -6يَا أَ ُّي َها ال َّن ُ
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ني (( })57سورة يونس)
َو َر ْح َم ٌة ل ِ ْل ُم ْؤمِن ِ َ
والذين ي َّتهمون األنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان باجلنون ،ويتهمونهم
بالكذب ،ال يؤمتنون؛ ألنهم خائنون ،ب��ل إنهم ينافقون ،ويتالعبون،
وأخطر ما ينافقون به الدين ،وأخطر ما يتالعبون به القرآن.
ولو تأملنا جنوم التنزيل؛ لوجدنا في نهاية كل سلسلة من ِك ْبر كبراء مشركي
مكة؛ تعبيرهم عن شديد استيائهم وبغضهم أن يكون القرآن ذكراً للعاملني،
وأن يكون محمد & رسو ً
ال للناس أجمعني ،لذا فإنهم واجهوه بالشتيمة!
ففي سورة «احلجر» بلغت الوقاحة بهم مبلغ ًا؛ بحيث انتقلوا في اتهامهم النبي
& باجلنون من التستر إلى املواجهة { َو َقالُوا يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذي نُ ِّز َل َع َل ْيهِ ال ِّذ ْك ُر إِن َ
َّك
فرد الله عليهم إنكارهم واستهزاءهم بقوله في السورة ذاتها:
لمَ َ ْجنُو ٌن(َّ })6
ون (})9
{ -7إِنَّا ن َْح ُن نَ َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإِنَّا لَ ُه لحَ َ اف ِ ُظ َ
املنزل القرآن بالقطع ،فإنكارهم عليه بقولهم :يا أيها الذي {نُ ِّز َل
َّ
فأكد أنه هو ِّ
الرد بقوله تعالى{ :إ ِ َّنا ن َْح ُن} أي:
َع َل ْيهِ} بني للمفعول  -أي بزعمه ـ .فكان ُّ
مبا لنا من العظمة نحن ن ّزلنا الذكر .و{ن َْح ُن} للتعظيم وال يراد بها التعدد،
ون} أي :ومبا لنا من العظمة نحن للقرآن حافظون.
وقولهَ { :وإِنَّا لَ ُه لحَ َ اف ِ ُظ َ
فهو سبحانه ليس املتكفِّل بتنزيل القرآن لينتفع املؤمنون به فحسب ،بل أيض ًا
متتد
متكفّل بحفظه ،فقطع بذلك رجاءهم وأبطل كيدهم ومكرهم من أن َّ
أيديهم إلى كتابه العزيز بأي نوع من أنواع التالعب .قال الشنقيطي -رحمه
الله:-
« -8بينَّ تعالى في هذه اآلية الكرمية أنه هو الذي ن َّزل القرآن العظيم ،وأنه حافظ له
يبدل».
من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو َّ
ومقصود حفظ الله لكتابه العزيز بقاء الهداية واحل�ج��ة ،كما ق��ال الع ّ
المة
املع ّلمي اليماني -رحمه الله:-
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« -9وال شبهة أنه ليس املراد حفظ ألفاظه فقط ،وإمنا املقصود بحفظه بقاء احلجة
(((
قائمة ،والهداية دائمة إلى قيام الساعة”.
فأهل الكتاب جعل الله تعالى حفظ كتبهم إليهم فخانوها ولم يحفظوها ،بل
وغيروا حتى أضاعوها ،أما القرآن فإن الله تعالى
تالعبوا بها َّ
وحرفوا َّ
فبدلوا َّ
لم يكل حفظه إلى أحد حتى ميكنه تضييعه ،فتولَّى حفظه بنفسه  -الكرمية
املقدسة  -من التبديل والتحريف والتغيير ،وف��ي ه��ذا بشارة للمؤمنني،
َّ
وإغاظة للمشركني.
بشارة للمؤمنني حتى يكون الدين كلُّه لله ،وإغاظة للمشركني ألن القرآن
يتحدى طوائف الض َ
الل بأنواعهم ،فهو كالم الله املهيمن على كلِّ
ال يزال
ّ
الكتب.
يدعي املشركون لوجدوا فيه اختالف ًا
فلو كان هذا القرآن من عند غير الله كما َّ
تعرض للتغيير والتبديل ،لكن نزل به ال��روح األمني
كثيراً ،ألنه يكون قد َّ
على قلب محمد & محفوظ ًا من الشياطني فال يزيدون عليه وال ينقصون،
املتقدمة فإن العلماء السوء والرهبان السوء ملّا خانوا األمانة
بخالف الكتب
ِّ
امتدت أيديهم إلى كتب الله فعاثوا بكلماتها ومعانيها فساداً!! متام ًا كما خان
َّ
ويخون العلماء السوء في أمة محمد & لوال حفظ الله تعالى له.
وسمى اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه باب ًا هو:
ّ
حتملها”.
« -10باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ،واالحتياط في ّ
ذك��ر فيه ع��دداً من األح��ادي��ث ب�َّي�نَّ من خاللها حتذير النبي & من أن��اس في
يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم ،وفيها عن عبد الله بن
آخر الزمان ِّ
مسعود  -رضي الله عنه ـ:
((( “القائد إلى تصحيح العقائد”(ص.)178:
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الر ُج ِل َفيَ ْأتِى ا ْلق َْو َم َفيُ َح ِّدثُ ُه ْم بِالحْ َ ِد ِ
يث مِ َن
“ -11إ َِّن الشَّ ْي َط َ
ان لَيَتَ َمث َُّل فِى ُص َ
ورة ِ َّ
ب».
ا ْل َك ِذ ِ
وفيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص  -رضي الله عنهما  -قال:
« -12إن في البحر شياطني مسجونة أوثقها سليمان ،يوشك أن تخرج فتقرأ على
الناس قرآن ًا”.
وكال احلديثني له حكم املرفوع ،وقال القاضي عياض -رحمه الله:-
“ -13وقد رام الروافض وامللحدة ذلك فما ميكن لهم ،وال يصح أن يقبل مسلم من
(((
الدفتني”.
يدعيه مما ليس بني َّ
أح ٍد قرآن ًا َّ
وذكر اإلمام مسلم -رحمه الله -في الباب ذاته عن بعض أصحاب علي بن
أبي طالب  -رضي الله عنه  -فأشاروا إلى ما أفسدته الروافض في علمه
و َدعوا عليهم قائلني:
علم أفسدوا”.
“ -14قاتلهم الله؛ ُّ
أي ٍ
وتقولوا من
فإنهم تالعبوا بحديثه ،وأض��اف��وا إليه من ال��رواي��ات املفتعلة،
َّ
األباطيل ،حتى خلطوا احلق بالباطل .وهكذا تفعل طوائف املبتدعة ،فإنها
أدخلت في الدين ما ليس منه ،وتأولت القرآن مبا تهوى.
لكن كتاب الله تعالى عزيز مصون من التبديل والتحريف ،إذ ال ميكن لعلماء
متتد أيديهم إليه من أي جهة كانت ألنه كما قال تعالى:
السوء واملبتدعة أن َّ
ال مِ ْن َخ ْلفِهِ
ال يَ ْأتِيهِ ا ْلبَا ِط ُل مِ ْن بَينْ ِ يَ َد ْيهِ َو َ
اب َعزِي ٌز (َ )41
َ ...{ -15وإ ِ َّن � ُه لَ ِكتَ ٌ
( })42(..سورة فصلت)
قال قتادة -رحمه الله:-
ً (((
« -16ال يقدر الشيطان أن يبطل منه حق ًا ،وال يحق فيه باطال».
((( “إكمال املعلم بفوائد مسلم”(.)119/1
((( أخرجه عبد الرزاق في “تفسيره” عن معمر عنه.
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ووصف الله تعالى لكتابه بالعزيز ألنه قوي غالب بحججه وبراهينه ،والله
تعالى استعمل ويستعمل أه��ل هدايته وحجته في حفظ ال�ق��رآن ،فالطائفة
املنصورة في أمة محمد & ال تزال  -بفضل الله تعالى  -ظاهرة على احلق،
نبيه & ،قال عبد الله بن
باقية على عملها في الدفاع عن كتاب الله وسنة ِّ
املبارك -رحمه الله:-
ِ
ٌ
والناس يقولون فال ٌن
ألصبح
احلديث،
يكذب في
أن
“ -17لو َه َّم
السح ِر ْ
َ
َ
ُ
رجل في َّ
اب .وروينا عنه أ ّن ُه قيل له :هذه ِ
ّ
تعيش لها
األحاديث املصنوع ُة  ،فقال:
ُ
ُ
كذ ٌ
(((
ا َ
جل َهاب ِذ ُة {إِنَّا ن َْح ُن نَ َّز ْلنَا ِّ
ون}».
الذ ْك َر َوإِنَّا لَ ُه لحَ َ اف ِ ُظ َ
وملّ��ا سئل العلماء اجلهابذة عن الطائفة املنصورة من هم؟ قالوا« :هم أهل
احلديث» .فاقتصروا على ذلك ،ولم يقولوا :هم أهل القرآن ،ألن القرآن
عرفهم النبي & على أنهم الظاهرون على احلق،
ال ميكن فهمه بغير من َّ
فتعريفهم بأهل احلديث أقوى وأصح ،وإ َّ
ال فإن الطائفة املنصورة في نتيجة
التحقيق :هم أهل القرآن ،أهل الوحي من غير منازع ،ألنهم يعلمون ما جاء
من عند الله ،كما قال النبي &:
« -18إن لله أهلني من الناس”.
قالوا :يا رسول الله من هم؟ قال:
(((
“ -19هم أهل القرآن ،أهل الله وخاصته”.
قال محمد مرتضى الزبيدي -رحمه الله:-
“ -20املراد بأهل القرآن :حفظته املالزمون له بالتالوة ،العاملون مبا فيه ،أي أن
وخاصته ،أي املختصون به اختصاص أهل اإلنسان به،
ه��ؤالء أولياء الله
ّ
((( “شرح التبصرة والتذكرة” للعراقي(ص.)96:
((( أخرجه أحمد ،والنسائي ،وابن ماجه ،واحلاكم ،وغيرهم ،عن أنس  -رضي الله عنه  -وهو في “صحيح
اجلامع”(.)2165
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سموا بذلك تعظيم ًا لهم كما يُقال :بيت الله”.
ّ
وبحفّاظ األمة أجنز الله تعالى حسن موعوده ،كما قال &:
“ -21يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال
(((
املبطلني ،وتأويل اجلاهلني”.
وجه الناس إليهم ألخذ احلكم الشرعي منهم في
وبناء عليه فإن الله تعالى َّ
مسائلهم كونهم أقدر من غيرهم ألنهم :عدول ،فقهاء في دينهم ،ويحمون
الشريعة من حتريف غالة الدين ،ويحمونها فيدفعون عنها اخللط والتزوير
واخلطأ ،ويحمونها من اجلهالء الذين يذهبون إلى التأويالت الفاسدة واملعاني
الضعيفة .لذا قال في سورة النحل:
اسأَلُوا أَ ْه َل ال ِّذ ْك ِر إ ِْن ُك ْنتُ ْم َ
ون (})43
ال تَ ْع َل ُم َ
َ ...{ -22ف ْ
فهم أهل القرآن والعلم ،ول��وال أن أخبارهم صحيحة تفيد العلم لم يأمر
بسؤالهم ،واعلم أن خبر الواحد الثقة منهم يفيد العلم ،فلو كان واحداً لكان
سؤاله وجوابه كافي ًا ،فمن كان يجهل احلكم فيجب عليه سؤال هؤالء العلماء
أو واح ٍد منهم ليعمل مبا أفتوه به .قال الشيخ الع ّ
المة السعدي -رحمه الله:-
« -23وهذه اآلية وإن كان سببها خاص ًا بالسؤال عن حالة الرسل املتقدمني ألهل
الذكر وهم أهل العلم ،فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله
وفروعه إذا لم يكن عند اإلنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ،ففيه األمر
بالتعلم والسؤال ألهل العلم ،ولم يؤمر بسؤالهم إال ألنه يجب عليهم التعليم
واإلجابة عما علموه».
(((

((( “احتاف السادة املتقني”(.)465/4
((( أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى”( ،)209/10والبزار كما في “كشف األستار” ،واخلطيب البغدادي
في “شرف أصحاب احلديث” ،وابن وضاح في “البدع والنهي عنها” ،وابن عدي في “الكامل” ،وهو
في “مشكاة املصابيح”( ،)248وذكره ابن كيكلدي العالئي في كتابه”بغية امللتمس” وصححه لتعدد
طرقه ،وسئل اإلمام أحمد عن هذا احلديث ،فقيل كأنه كالم موضوع؟! قال :ال ،هو صحيح ،سمعته
من غير واحد.
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()5

القرآنالعظيمتذكرة
خصاللهبنفعهااملتقني
َّ

حني يوصف القرآن بالتذكرة؛ فالتذكرة لشيء كان موجوداً ،إال أن صاحبه
ربها وواثقته مبيثاق
غافل عنه ،أو غير مستحضر لتفصيله ،والبشرية عاهدت َّ
اإلميان والطاعة والعبادة وهم في أصالب آبائهم ،لكن من متام رحمة الله
ذكرهم بالعهد بعد أن خلقهم وبعثهم من أصالب آبائهم.
عند ابتالئهم أنه َّ
وحني يوصف القرآن بأنه ذكر للعاملني ،فعلينا أن نفهم أن الواجب بالنسبة
إليه أن نعلمه أو ً
ال ،ثم نذكر ما فيه دوام ًا؛ ألن الله عز وجل يطالبنا باعتقاد
عقائده دوام ًا ،والتزام أخالقه دوام ًا ،وبالعمل بشرائعه دوام ًا ،وهذا ال يكون
إال بذكره دوام ًا ،عند كل مناسبة تستدعي ذكره .
ذكر به الناس يحصل به نفع باجلملة ،ومن هذا
واعلم أن كل تذكير بالقرآن يُ َّ
النفع قيام احلجة على املخالف ،فال يجوز له أن يخون العهد ،ويضرب
بامليثاق عرض احلائط ،ويعمل بعمل من جاءته التذكرة لينتفع لك َّنه كما قال
املدثر:
تعالى في سورة َّ
ف َق َّد َر ( )19ث َُّم ُقت ِ َل َك ْي َ
{ -1إ ِ َّن ُه َف َّك َر َو َق َّد َر (َ )18ف ُقت ِ َل َك ْي َ
ف َق َّد َر (})20
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله:-
« -2والتذكير املطلق العام ينفع ،فإن من الناس من يتذكر فينتفع به ،واآلخر تقوم
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عليه احلجة ،ويستحق العذاب على ذلك فيكون عبرة لغيره فيحصل بتذكيره
نفع أيض ًا ،وألنه بتذكيره تقوم عليه احلجة ،فتجوز عقوبته بعد هذا باجلهاد
وغيره ،فتحصل بالذكرى منفعة.
فكل تذكير َّ
ذكر به النبي & املشركني حصل به نفع في اجلملة ،وإن كان النفع
للمؤمنني الذين قبلوه ،واعتبروا به ،وجاهدوا املشركني الذين قامت عليهم
احلجة».
واآلية الكرمية من قوله عز وجل:
َ { -3ف َذ ِّك ْر إ ِْن نَ َف َع ِ
ت ال ِّذ ْك َرى (( })9سورة األعلى)
ظن الفائدة،
أطلقت التذكير ،وأطلقت النفع ،لكنها اشترطت التذكير عند ِّ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله:-
القرآن؛ ألنه لم
« -4فقولهَ { :ف َذ ِّك ْر إ ِْن نَ َف َع ْت ال ِّذ ْك َرى} ال مينع كون الكافر يُبَ َّل ُغ
َ
يخص قوم ًا دون قوم .لكن قالَ { :ف َذ ِّك ْر} وهذا مطلق بتذكير كل أحد.
َّ
وقوله{ :إ ِْن نَ َف َع ْت ال ِّذ ْك َرى} لم يقل( :إن نفعت كل أحد) ،بل أطلق النفع،
(((
فقد أمر بالتذكير إن كان ينفع».
وقال ابن كثير -رحمه الله:-
ِّ -5
“ذكر حيث تنفع التذكرة ،ومن ههنا يؤخذ األدب في نشر العلم فال يضعه عند
غير أهله”.
وجاء في “أضواء البيان”:
(إن)
“ -6ويفهم من هذه اآلية الكرمية أن التذكير ال يطلب إال عند مظ َّنة نفعه بدليل ْ
الشرطية ،وأنه & بعد أن يكرر الذكرى تكريراً تقوم به حجة الله على خلقه،
مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة ،أما إذا علم الفائدة فال يؤمر بشيء هو عالم
((( “مجموع الفتاوى”(.)162/16
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أنه ال فائدة فيه؛ ألن العاقل ال يسعى إلى ما ال فائدة فيه.
وبيان ذلك :أنه تارة يعلمه بإعالم الله به كما وقع ألبي لهب حيث قال الله
ب(َ )3وا ْم َرأَتُ ُه  })..اآلية.
ات لَ َه ٍ
{سيَ ْص َلى نَا ًرا َذ َ
في سورة «املسد»َ -فأبو لهب هذا وامرأته ال تنفع فيهما الذكرى؛ ألن القرآن نزل بأنهما من أهل
النار ،بعد تكرار التذكير لهما تكراراً تقوم عليهما به احلجة ،فال يلزم النبي
& علمه بذلك أن يذ ِّكرهما بشيء؛ لقولهَ { :ف َذ ِّك ْر إ ِْن نَ َف َع ْت ِّ
الذ ْك َرى}.
وتارة يعلم ذلك بقرينة احلال ،بحيث يُب ِّل ُغ على أكمل وجه ،ويأتي باملعجزات
الواضحة ،فيعلم أن بعض األشخاص عالم بصحة نبوته ،وأنه مصر على
الكفر؛ عناداً وجلاج ًا ،فمثل هذا ال يجب تكرير الذكرى له  -دائم ًا  -بعد أن
تكرر عليه تكريراً تلزمه به احلجة.
وحاصل إيضاح هذا اجلواب أن الذكرى تشتمل على ثالث حكم:
األول :خروج فاعلها من عهدة األمر بها.
الثاني :رجاء النفع ملن يوعظ بها.
الثالث :إقامة احلجة على اخللق.
فالنبي & إذا ك��رر الذكرى حصلت احلكمة األول��ى والثالثة ،ف��إن ك��ان في
واستمر على التذكير ،وإ َّ
ال لم يكلف بالدوام ،والعلم عند الله
الثانية طمع
َّ
تعالى.”-وحاصله أن القرآن كما قال النبي &:
(((
“ -7حجة لك أو عليك”.
قال النووي -رحمه الله:-
ت بِهَِ ،وإ ِ َّ
ال َف ُه َو ُح َّجة َع َل ْيك”.
“ -8أَ ْي :تَ ْنتَفِع بِهِ إ ِْن تَ َل ْوته َو َع ِم ْل َ
((( أخرجه مسلم ،وأحمد ،والنسائي ،وابن ماجه ،وغيرهم.
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خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تالوته لينتفع به ،ومن
فالواجب على من َّ
لم يت ُله بحق ال ينتفع به ،وبالتالي فإن القرآن يكون حجة عليه .كما قال
احلسن البصري -رحمه الله:-
(((
“ -9القرآن تذكرة للمؤمن ،وحجة على الكافر».
ونقل القرطبي في «اجلامع ألحكام القرآن» قول ابن عباس في قوله تعالى:
{إ ِنْ نَف ََع ْت ِّ
الذك َْرى)} قال:
“ -10تنفع أوليائي ،وال تنفع أعدائي».
إن الله عز وجل إذا أراد أن ميكن للدعوة على منهاج النبوة والسلف ،وأن
ِّ
األسباب،
وليه فإنه سبحانه وتعالى يُ َس ِّخ ُر لها وله
َ
ميكن للمذكِّ ر الواعظ ِّ

ومنها قيام املذكِّ ر بالتذكير على بصيرة ،ومعلوم أن الواعظ املذكِّ ر بالقرآن ال
بد أن يكون على دراية وفقه بنصوص الوحي ،وعلى ضوء التذكير والوعظ
َّ
نتحصل على نتيجة الوعظ وهي :كما قال تعالى:
العلمي الصحيح
َّ
(سيَ َّذ َّك ُر َم ْن يَ ْخشَ ى(َ )10ويَتَ َج َّنبُ َها األشْ قَى(})11
َ -11
التدبر واالعتبار ،واالتعاظ واالنزجار ،من
إشارة إلى أن أقرب الناس إلى ُّ
يراقب الله ويخافه ،أو مبعنى آخر :سينتفع بتذكيرك  -أيها املذكِّ ر الواعظ -
من يخشى الله تعالى ويخاف عذابه ،ويرجو ثوابه.
ني به جميع ًا .ومعلوم أن التذكير
فكأنه لم ي ِع ْظ به غيره وإن كانوا موعوظ َ
والوعظ بالقرآن ينفع ،فكان من ِح َكم إنزال القرآن :أنه تذكرة ملن يخشى،
بتذكره املؤمن كما يدل له احلديث الصحيح:
فيُسعد ُّ
(((
َ “ -12من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

((( نقلها القرطبي في “اجلامع ألحكام القرآن”.
((( متفق عليه ،وأخرجه غيرهما.

61

ويشقى بتج ّنبه الكافر وهو:
ار ا ْل ُك ْب َرى (})12
{ -13ا َّل ِذي يَ ْص َلى ال َّن َ
نفسه وفطرته األولى املستقيمة جتنب الذكرى التي يشاء الله
واألشقى يك ِّلف َ
تعالى تذكيره بها على لسان أشرف اخلالئق وأعظمهم صل ًة باخلالق .لكنه
لكفره وضالله يعالج نفسه على العوج .فهو شديد الشقاوة والتعاسة ،قال
قتادة -رحمه الله:-
« -14فال والله ال يتنكب عبد هذا الذكر؛ زهداً فيه ،وبغض ًا ألهله ،إال شَ قِ ٌّي بَينِّ ُ
(((
الشقاء».
والتذكير ض��رورة فرضها الله تعالى على من أنعم عليه بالهدى ،كما قال
تعالى في سورة الضحى:
َ { -15وأَ َّما بِن ِ ْع َمةِ َربِّ َ
ك َف َح ِّد ْث(})11
وفسرت النعمة هنا بالقرآن ،قاله مجاهد ،ومعلوم أن القرآن أعظم ما أنعم
ِّ
الله به على عبده محمد & والتحديث به :تبليغه وتفسيره ليعمل الناس به.
كما قال ابن القيم -رحمه الله:-
“ -16إن التحدث بالنعمة املأمور به في هذه اآلي��ة :هو الدعوة إلى الله وتبليغ
(((
رسالته وتعليم األمة”.
فمن آمن بالقرآن وعمل مبا فيه فإنه في نعمة عظيمة ،وتصحبه في ابتالءاته
كما حصل لشيخ اإلس�لام اب��ن تيمية -رحمه الله -حيث ابتدأ رسالته من
سجنه بهذه اآلية قائ ً
ال:
ف بِهِ
يمَ { ،وأَ َّما بِن ِ ْع َمةِ َربِّ َ
ك َف َح ِّد ْث} َواَ َّل ِذي أُ َع ِّر ُ
الر ِح ِ
الر ْح َم ِن َّ
“ -17ب ِْس ِم ال َّلهِ َّ
الد ْنيَا َوفِي ِ
اآلخ َرة ِ َوأَتمَ َّ َع َل ْيه ِْم ن ِ ْع َمتَ ُه َّ
الظا ِه َر َة
اع َة أَ ْح َس َن ال َّل ُه إلَ ْيه ِْم فِي ُّ
الجْ َ َم َ
((( أخرجه ابن جرير الطبري بإسناد حسن.
((( “مدارج السالكني”(.)248/2
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يم ا َّل ِذي ال إلَ َه إ َّ
ال ُه َو  -فِي ن ِ َع ٍم مِ ْن ال َّلهِ َما َرأَ ْيت
َوا ْلبَا ِطنَ َة؛ َفإِنِّي َ -واَل َّلهِ ا ْل َع ِظ ِ
مِ ْث َل َها فِي ُع ْمرِي كُ ِّلهِ”.
إلى ان قال -رحمه الله:-
يب ا ْل َو ْق ِ
يم ا َّل ِذي ال يمُ ْ ِك ُن ال َّت ْعب ُِير َع ْن ُه
ور َو ِط َ
الس ُر َ
ت َوال َّن ِع َ
َ “ -18فإ َِّن ال َّل َّذ َة َوا ْلف َْر َح َة َو ُّ
(((
إنمَّ َا ُه َو فِي َم ْع ِر َفةِ ال َّلهِ ُس ْب َحانَ ُه َوتَ َعالَى َوتَ ْو ِحي ِده ِ َواإلميَا ِن بِهِ”.
ت
وقد تقدم من قوله تعالى في سورة القلم ما يشير إلى هذه النعمةَ { :ما أَ ْن َ
ألج ًرا غَ ْي َر ممَ ْنُو ٍن} قال ابن كثير -رحمه الله:-
بِن ِ ْع َمةِ َربِّ َك بمِ َ ْجنُو ٍن} { َوإ َِّن لَ َك ْ
“ -19بل إن لك األج��ر العظيم وال�ث��واب اجلزيل ال��ذي ال ينقطع وال يبيد على
إبالغك رسالة ربك إلى اخللق ،وصبرك على أذاهم” .
والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر ،فكما أنعم الله عليك ،أنعم على
سخر لك من الناس من يعينك أو يسد
غيرك مبا أنعم الله عليك ،وكما َّ
فقرك ،فأنت بدورك من باب الشكر لله قم بسد فقر غيرك ،وأعن احملتاج
ملعونتك .وكما أنعم الله عليك بالدعوة السلفية ألنها دعوة احلق فأصبحت
بصيراً بدين الله تعالى ،قم أنت بدعوة الناس إليها ألنها املخرج من الظلمات
إلى النور ،وكما أنعم الله تعالى عليك بفهم كالم الله تعالى وفهم كالم نبيه
املصطفى & قم بالعمل وع ِّلم الناس اخلير ،واحرص على اجلماعة واعلم أن
الفرقة عذاب .فعن النعمان بن بشير  -رضي الله عنه  -مرفوع ًا:
“ -20التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ،ومن ال يشكر القليل ال يشكر الكثير،
(((
ومن ال يشكر الناس ال يشكر الله ،واجلماعة بركة والفرقة عذاب”.
واألمر في قوله عز وجل{ :ف ََذكِّ ْر} يفيد طلب املداومة على التذكير بدين
الله احلق ،فالتذكير مطلق ،مبعنى ذكِّ ر واستمر على تذكير الناس ،ويدخل
((( “مجموع الفتاوى”(.)31/28
((( “صحيح اجلامع”( ،)3014والكفر هنا مبعنى“ :كفر النعمة”.
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في التذكير املطلق كل من جاءك يطلب التذكرة فال تتركه وتلتفت إلى غيره
نبيه محمد & بقوله:
تظن أنه بالتذكرة أولى ،كما عاتب الله تعالى َّ
األع َمى (َ )2و َما يُ ْدر َ
ِيك لَ َع َّل ُه يَ َّز َّكى ( )3أَ ْو يَ َّذ َّك ُر
َ -21
س َوتَ َو َّلى ( )1أَ ْن َجا َء ُه ْ
{عبَ َ
َفتَ ْن َف َع ُه ِّ
ك أَ َّ
ت لَ ُه تَ َص َّدى (َ )6و َما َع َل ْي َ
ال
استَ ْغنَى (َ )5فأَ ْن َ
الذ ْك َرى ( )4أَ َّما َم ِن ْ
ت َع ْن ُه تَ َل َّهى ()10
يَ َّز َّكى (َ )7وأَ َّما َم ْن َجا َء َك يَ ْس َعى (َ )8و ُه َو يَ ْخشَ ى (َ )9فأَ ْن َ
َك َّ
ال إ ِ َّن َها تَ ْذ ِك َرةٌ (( })11سورة عبس)
لكن ملّا ظهر اشتراط النفع في التذكير ،ظهر معه التنبيه إلى األفضل وهو :أن يكون
توصل
التذكير ملن ينتفع ،أما إذا تكرر التذكير لشخص ما أو جماعة ما إلى أن َّ
املذكِّ ر الواعظ بحكمته أن تذكرته ال تنفع؛ فإنه يتوقف لتبقى تذكرته مقتصرة بعد
احلجة على الذين يرغبون في االنتفاع ،كما قال تعالى في سورة “ق”:
إلزام َّ
َ ...{ -22ف َذ ِّك ْر ب ِا ْلق ُْرآَ ِن َم ْن يَخَ ُ
اف َو ِعي ِد (})45
فهؤالء وحدهم املنتفعون بالقرآن .فالناس بالتذكرة ينقسمون إلى سعي ٍد
وشقي غير منتفع ،فالشقي من أهمل التذكرة ولم يرد االنتفاع بها،
منتفع،
ٍّ
خصه الله تعالى بالتذكرة ألنه أراد االنتفاع بها ،ومن الصور
أما السعيد فقد َّ
تبي أثر انتفاع العبد بالتذكرة قوله تعالى في سورة األعراف:
املهمة التي نِّ
ف مِ َن الشَّ ْي َطا ِن تَ َذ َّك ُروا َفإ ِ َذا ُه ْم ُم ْب ِ
ين ا َّتق َْوا إ ِ َذا َم َّس ُه ْم َطائ ِ ٌ
ون (})201
ص ُر َ
{ -23إ َِّن ا َّل ِذ َ
إشعار بعلو منزلة األولياء الذاكرين ،وقوة إميانهم ،وسالمة يقينهم ،فبمجرد
ميسهم شيء منه،
أن تطوف بهم ملَّة من الشيطان ،أو وسواس ،أو مبجرد أن َّ
يتذكرون؛ فيرون ذنوبهم كاجلبال يخشون أن تقع عليهم ،فتزول الغشاوة
َّ
التي أحدثها الشيطان على قلوبهم مبعونة الله لهمَ { ،ف �إ ِ َذا ُه ْم ُم ْب ِ
ص ُرونَ }
حلقائق األمور على مرضاة الله بسبب تقواهم وتذكّرهم.
قال الشيخ الع ّ
المة املعلمي اليماني -رحمه الله:-
“ -24فاملؤمن يتصارع إميانه وهواه؛ فقد يطيف به الشيطان فيُغفله عن قوة إميانه،
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فيغلبه هواه فيصرعه ،وهو  -حال مباشرة املعصية  -ينازع نفسه ،فال تصفو له
َّ
لذتها ،ثم ال يكاد جنبه يقع على األرض حتى يتذكر فيستعيد قوة إميانه فيثب
يعض أنامله أسف ًا وحزن ًا على غفلته التي أعان بها ع� ّ�د َّوه على نفسه عازم ًا؛
ُّ
(((
على أ َّ
ال يعود ملثل تلك الغفلة”.
وهؤالء بخالف من تركوا االنتفاع بالقرآن ،وانساقوا مع الشياطني كما قال
تعالى في اآلية التالية:
َ { -25وإ ِْخ َوانُ ُه ْم يمَ ُ ُّدونَ ُه ْم فِي ا ْلغ َِّي ث َُّم َ
ال يُق ِ
ون (})202
ْص ُر َ
أي :ال يكف هؤالء الشياطني عن إمداد أوليائهم من اإلنس بألوان الشرور
واآلثام حتى يهلكوهم .فال تزال الشياطني حريصة على إمداد الذين اختاروا
تبي لهم احلق { -ا ْلغ َِّي} أي :الضالل والفساد،
مبحض إرادتهم  -بعد أن نَّ
مر
ّ
فيستمرون في الذنوب والضالل ،حتى يرى الواحد فيهم ذنبه كذباب َّ
فذبه عنه.
على أنفه فقال به هكذا  -أي بيده َّ -
ف�لا ال�ش�ي��اط�ين تقصر ف��ي إم���داد ال�ش��ر وال �ب��اط��ل ،وال مت�س��ك ع��ن اإلغ ��واء
واإلضالل ،وال الذين أغوتهم الشياطني يقصرون عن فعل الشر والباطل،
الصد عن اخلير ودع��وة
والطرفان الشيطانان اجلني واإلنسي متعاونان في
ِّ
احلق ،ومشتركان في حتريف الفطرة ،وال يكفّان عن مالحقة الطائفة املنصورة
والدعوة السلفية لئال تصل إلى أهدافها من التذكير والتعليم إلخراج الناس
من الظلمات إلى النور .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله:-
الر ُس ُل إنمَّ َا تَ ْأتِي بِتَ ْذ ِكي ِر ا ْلفِ ْط َرة ِ َما ُه َو َم ْع ُلو ٌم لَ َها َوتَ ْق ِويَتِهِ َوإ ِ ْم َدادِه ِ
َ “ -26ول ِ َه َذا َكان َْت ُّ
ال بِتَ ْغي ِي ِر ا ْلفِ ْط َرة ِ
الر ُس ُل بُ ِعثُوا بِتَ ْقرِي ِر ا ْلفِ ْط َرة ِ َوتَ ْك ِميل ِ َها َ
َونَف ِ
ْي المْ ُغَيِّ ِر ل ِ ْلفِ ْط َرةَِ .ف ُّ
(((
َوتحَ ْ وِيل ِ َها ”.
((( “القائد إلى تصحيح العقائد”(ص.)29:
((( “مجموع الفتاوى”(.)348/16
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وليس املقصود من إنزال القرآن أن تشقى البشرية ،بل املقصود الرحمة ،ومن
يتميز بها الشقي عن السعيد ،كما قال تعالى:
الرحمة التذكرة التي َّ
ك ا ْلق ُْرآَ َن لِتَ ْشقَى ( )2إ ِ َّ
{ -27طه (َ )1ما أَ ْن َز ْلنَا َع َل ْي َ
ال تَ ْذ ِك َر ًة لمِ َ ْن يَ ْخشَ ى (.})3
قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -28أي :ليس املقصود بالوحي ،وإن ��زال ال�ق��رآن عليك ،وش��رع الشريعة،
لتشقى بذلك ،ويكون في الشريعة تكليف يشق على املكلفني ،وتعجز عنه
ق��وى العاملني .وإمن��ا ال��وح��ي وال �ق��رآن وال �ش��رع ،شرعه الرحيم الرحمن،
وجعله موص ً
ويسر كل
ال للسعادة والفالح والفوز،
َّ
وسهله غاية التسهيلَّ ،
طرقه وأبوابه ،وجعله غذاء للقلوب واألرواح ،وراحة لألبدان ،فتلقته الفطر
السليمة والعقول املستقيمة بالقبول واإلذعان ،لعلمها مبا احتوى عليه من اخلير
في الدنيا واآلخرة».
وملّا أُمر موسى وهارون  -عليهما السالم  -بالتذكير كما قال تعالى في سورة
طه:
َ { -29فقُوال لَ ُه َق ْو ً
ال لَيِّن ًا لَ َع َّل ُه يَتَ َذ َّك ُر أَ ْو يَ ْخشَ ى(})44
والله في علمه السابق يعلم أن فرعون ال يتذكر وال يخشى ،لكنه سبحانه
وتعالى لم يعلمهما بنتيجة التذكير والوعظ ،لذا فإنهما قاما بهذه املهمة على
رجائهما وتوقعهما أن يتذكر فرعون أو يخشى.
تذكر وعمل بالذكرى أ َّ
ال يضل
وقد أوحى الله في كتابه العزيز أنه تك َّفل ملن َّ
وال يشقى ،فقال:
ض ُّل َو َ
اي َف َ
ال يَ ِ
ال يَ ْشقَى (})123
َ ..{ -30فإ ِ َّما يَ ْأتِيَ َّن ُك ْم مِنِّي ُهدً ى َف َم ِن ا َّتبَ َع ُه َد َ
(سورة طه)
قال ابن عباس  -رضي الله عنهما:-
« -31تكفل الله ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه؛ أن ال يضل في الدنيا ،وال يشقى في
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اآلخرة ،ثم قرأ هذه اآلية”.
وقال الشنقيطي -رحمه الله:-
“ -32دلت آية «طه» هذه على انتفاء الضالل والشقاوة عن متبعي الوحي ،ودلت
آية البقرة على انتفاء اخلوف واحلزن عنه ،وذلك في قوله تعالىَ ...{ :فإ ِ َّما
اي َفال َخ ْو ٌ
ون( })38وال
ف َع َل ْيه ِْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُ َ
يَ ْأتِيَ َّن ُك ْم مِنِّي ُه ً
دى َف َم ْن تَب َِع ُه َد َ
شك أن انتفاء الضالل والشقاوة واخلوف واحلزن عن متبعي الوحي ،املصرح
به في القرآن ،ال يتحقق فيمن يقلد عامل ًا ليس مبعصوم ،ال يدري أصواب ما
قلده فيه أم خطأ ,في حال كونه معرض ًا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله
&”.
ض عليه موسى وه��ارون [ التذكرة أع��رض ولم ينتفع بها،
وفرعون ملّا َع� َ�ر َ
ومات وهو معرض عن التذكرة؛ مات شقي ًا كافراً ،والنبي محمد & ع ّلل لنا
سبب عدم انتفاع فرعون بالتذكرة بقوله:
(((
«خلق فرعون في بطن أمه كافراً”.
ُ -33
أما قيام موسى وه��ارون  -عليهما السالم  -بدعوته إلى احلق ،فألنهما ال
استمرا بوعظه وتذكيره رج��اء أن ينتفع
يعلمان من علم الله أنه كافر ،لذا
َّ
بالذكرى ويهتدي .بينما القرآن نزل بكفر أبي لهب وامرأته في أوائل مباشرة
النبي محمد & لدعوته فعلم انه ال فائدة من تذكيرهما.
يتذكروا ،والشقي ال تقف
وهمه أن َّ
وامل��ذكِّ ��ر يسعى بجهده لتذكير الناس ّ
حدود شقاوته عند إعراضه ،بل يجب على املذكِّ ر أن ِّ
يحذر ،فالتحذير من
التذكير كما قال تعالى:
ْس بمِ َا َك َسبَ ْت( })70(..سورة األنعام)
َ ...{ -34و َذ ِّك ْر بِهِ أَ ْن تُ ْب َس َل نَف ٌ
(((

((( نقله ابن تيمية في “درء تعارض العقل والنقل” وابن كثير في “تفسيره”.
((( أخرجه الطبراني ،وابن عدي ،وغيرهما ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)1831
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ِّ
ْس)} أي :مخافة أن تُس َلم نفس
يعني ذكِّ ر بالقرآن
وحذر به {أَ ْن تُ ْب َس َل نَف ٌ
للهالك والعقاب بسبب عدم انتفاعها من الذكرى .والنفس في الدنيا مرهونة
ال ف ِ
تذكرت انتفعت وإ َّ
ُض َحت وأُهلكت بكسبها الفاجر .وقوله
بعملها ،فإن َّ
تعالى في اآلية ذاتها:
..{ -35أُولَئ ِ َ
ين أُ ْب ِس ُلوا بمِ َا َك َسبُوا})70(..
ك ا َّل ِذ َ
أي :فضحوا في اآلخرة مبا كسبوا من اآلثام التي تراكمت عليهم ،وعقابهم
شراب من حميم وعذاب أليم بسبب ذنوبهم وعدم انتفاعهم بالذكرى.
والتذكير حني يستمر ويتكرر يحصل معه التمايز؛ فاملؤمنون هم وحدهم الذين
ينتفعون به ،وغيرهم ال ينتفعون به ،كما قال تعالى في سورة “الذاريات”:
َ { -36و َذ ِّك ْر َفإ َِّن ِّ
ني (})55
الذ ْك َرى تَ ْنف َُع المْ ُ ْؤمِن ِ َ
والذكرى :اسم للتذكير ،قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -37ألن ما معهم من اإلميان واخلشية واإلنابة ،واتباع رضوان الله ،يوجب لهم
أن تنفع فيهم الذكرى ،وتقع املوعظة منهم موقعها”.
والتذكير في القرآن عام كما قال تعالى:
ت ُم َذ ِّك ٌر (( })21سورة الغاشية)
َ { -38ف َذ ِّك ْر إِنمَّ َا أَ ْن َ
إ َّ
ال أنه ملّا كان املنتفع به املؤمن ال��ذي يخشى الله ويخاف وعيده صار كأنه
مختص به ،وهذا معنى قوله تعالىَ { :فإ َِّن ِّ
ني)}.
الذك َْرى تَ ْنف َُع المْ ُ ْؤ ِمن ِ َ
الضالل له باجلنون أو
وقيام العبد املؤمن بالتذكير ال يوقفه أو يعيقه اتهام ُّ
الكهانة أو غير ذلك من االتهامات املض ِّل َلة ،ألن الذي أسند الله إليه التذكير
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إسناداً مطلق ًا من صفاته اجلمع بني العلم
واحلكمة والصبر على أذى الناس.
فالتذكير واألمر باملعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو مستلزم ألذى أهل
الباطل الذين جبلوا بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة،
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وأغراضهم الباطلة ،لذلك جاءنا الله تعالى باحلكمة واملوعظة وأمرنا وأوصانا
بها فقال في سورة النحل:
ِيل َربِّ َ
ك بِالحْ ِ ْك َمةِ َوالمْ َ ْو ِع َظةِ الحْ َ َسنَةِ َو َجادِ ْل ُه ْم ب ِا َّلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن..
{ -39ا ْد ُع إِلَى َسب ِ
(})125
وعلى املذكِّ ر أن يتذكِّ ر أنه في نعمة ،وتصحبه النعمة في كل حلظة ،فعليه أ َّ
ال
يلتفت إلى أق��وال من خرجوا عن الهدي النبوي والعلم السلفي ،كما قال
تعالى:
ك ب َِكا ِه ٍن َو َ
ت بِن ِ ْع َمةِ َربِّ َ
ال َم ْجنُو ٍن (( })29سورة الطور)
َ { -40ف َذ ِّك ْر َف َما أَ ْن َ
فعلى أهل القرآن الذين يذكِّ رون الناس باحلق االستمرار في التذكير مهما
املعوقات املفتعلة .ويستمر التذكير رغم أنف احلاسدين واملبغضني ألن
كانت ِّ
التذكير في النهاية تستقر منفعته مبشيئة الله عند الذين يرغبون في االنتفاع،
وهم امل َّتقون ،كما قال تعالى:
ني (( })48سورة احلاقة)
َ { -41وإ ِ َّن ُه لَتَ ْذ ِك َرةٌ ل ِ ْل ُم َّتقِ َ
تقدم وهي :أن القرآن العظيم تذكرة
ففي هذه اآلية الكرمية خالصة الذي َّ
�ص الله بنفعها املتقني ،وه��م :املؤمنون الذين يخشون ربهم ويخافون
خ� َّ
وعيده.
وق��د ترتب على اختصاص املتقني باالنتفاع :قيام احلجة على من أعرض
عن التذكرة وهم :الكفّار والض َ
معرضني
الل والفسقة ،مما يجعلهم بعدئذ َّ
للعذاب في دنياهم وآخرتهم.
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()6

حكمةاإلقبالعلىاملقبل
واإلعراضعناملعرض
تدبر القرآن والعمل به،
من رحمته تعالى أنه ّنبه املؤمنني وح َّثهم على دميومة ُّ
ألن الذين أعرضوا عنه ال غرض لهم في ا ِّتباع احلق ،إمنا غرضهم ومقصودهم
الدنيا وما تهواه أنفسهم.
نبيه محمداً -عليه السالم-
وإذا ك��ان حالهم كذلك ف��إن الله تعالى أم��ر َّ
باإلعراض عمن تولَّى عن ذكره احلكيم فقال في سورة النجم:
ِض َع ْن َم ْن تَ َو َّلى َع ْن ذِ ْك ِرنَا َولَ ْم يُ ِر ْد إ ِ َّ
الد ْنيَا (})29
َ { -1فأَ ْعر ْ
ال الحْ َ يَا َة ُّ
وال��ذك��ر ف��ي اآلي��ة الكرمية ه��و ال�ق��رآن العظيم ،وع��وق�ب��وا ب��اإلع��راض عنهم
ألنهم قصروا إرادتهم على الدنيا وحطامها ،وأرادوا أن يجروا وراء ّ
لذاتها
وشهواتها.
« -2وأ َّم��ا املؤمنون ب��اآلخ��رة ،املص ِّدقون بها ،أول��و األلباب والعقول ،فه َِّمتهم
(((
للدار اآلخرة».
وإرادتهم َّ
فتذكير ه��ذا ال�ل��ون م��ن ال�ن��اس عبث ،ومضيعة للوقت ،ألن��ه ال ف��ائ��دة في
تذكيرهم بعد أن استفرغ املذكِّ ر جهده معهم.
((( قاله الشيخ الع َّالمة السعدي -رحمه الله.-
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وإذا وجد في الناس من قصر سعيه على الدنيا ،فإن فيهم من يسعى لآلخرة،
وإذا ك��ان من ال�ض��روري اإلع��راض عن من تو ّلى عن الذكر في الدنيا من
باب البراءة ،فإنه من الضروري من باب املواالة اإلقبال على من أقبل على
نبيه محمداً & النصرافه عن تذكير من جاءه يسعى
اآلخرة ،لذا عاتب الله َّ
ليتزكّ ى ،فقال:
ت َع ْن ُه تَ َل َّهى (( })10سورة
َ { -3وأَ َّما َم ْن َجا َء َك يَ ْس َعى (َ )8و ُه َو يَ ْخشَ ى (َ )9فأَ ْن َ
عبس)
وملّ��ا ك��ان الذين أعرضوا عن ذك��ر الله في غالب أحوالهم هم من الرؤساء
وهمهم ،فإن
واألثرياء وقد قصروا سعيهم على الدنيا وجعلوها مبلغ علمهم ِّ
املستضعفني في غالب أحوالهم وهم الفقراء والضعفاء  -في املقابل  -قد
جعلهم الله تعالى في س َّنته أتباع ًا للرسل وأنصاراً لهم ،فلهم األولوية في
التذكير ،كما قال رسول الله &:
(((
“ -4أبغوني الضعفاء؛ فإمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم”.
ليس النصر والرزق بذواتهم ،بل بدعائهم وإخالصهم لله ،كما قال &:
(((
“ -5إمنا ينصر الله هذه األمة بضعيفها :بدعوتهم ،وصالتهم ،وإخالصهم”.
قال ابن بطال -رحمه الله:-
خشوعا؛ خلالء
إخالصا وأكثر
“ -6وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد
ً
ً
قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن
همهم واحدً ا؛ فزكت أعمالهم ،وأجيب دعاؤهم”.
الله ،فجعلوا َّ
وبالتالي فإن الكبراء في كل قرية جتدهم عند التذكير ال يأبهون بالذكرى ،بل
فارون
يصمون آذانهم عن سماعها خشية أن َّ
ميتد احلق إليهم فيُطالَبون مبا هم ّ
ّ
((( أخرجه أبو داود ،والنسائي ،والترمذي ،وأحمد ،وغيرهم ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)779
((( أخرجه النسائي ،وغيره ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)409/2
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منه .قال علماؤنا:
« -7إمن��ا كان ذلك الستيالء الرياسة على األش��راف ،وصعوبة االنفكاك عنها،
واألنفة من االنقياد للغير؛ والفقير خلي عن تلك امل��وان��ع ،فهو سريع إلى
(((
اإلجابة واالنقياد .وهذا غالب أحوال أهل الدنيا».
وهذا كقول هرقل ألبي سفيان:
«سأَ ْلتُ َ
ك أَشْ َر ُ
اع
اف ال َّن ِ
وه أَ ْم ُض َعفَا ُؤ ُه ْم؟ َف َز َع ْم َ
ت ُض َعفَا َء ُه ْمَ ،و ُه ْم أَ ْتبَ ُ
اس ا َّتبَ ُع ُ
َ -8
(((
الر ُس ِل”.
ُّ
وعن سهل بن سعد  -رضي الله عنه  -قال :مر رجل على النبي & فقال
لرجل عنده جالس:
“ -9ما رأيك في هذا”؟
قال:
“ -10رجل من أشراف الناس؛ هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن
يشفع”.
فسكت رسول الله & ،ثم مر رجل فقال رسول الله &:
“ -11ما رأيك في هذا”؟
فقال:
“ -12يا رسول الله! هذا رجل من فقراء املسلمني ،هذا حري إن خطب أن ال
ينكح وإن شفع أن ال يشفع وإن قال أن ال يسمع لقوله”.
فقال رسول الله &:
(((
“ -13هذا خير من ملء األرض من مثل هذا”.
((( نقله القرطبي في “اجلامع ألحكام القرآن”.
((( متفق عليه.
((( رواه البخاري ،ومسلم ،وابن ماجه.
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عامة ال ّناس الذين أذ ّلهم عظماؤهم واستعبدوهم ألنّ
والذين استُضعفوا هم ّ
الدنيوية ،وقد حكى الله
السيادة ّ
زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على ّ
تعالى مقالة قوم صالح -عليه السالم -في كتابه العزيز فقال:
ال المْ َ ُ
َ { -14ق َ
ون
استُ ْض ِعفُوا لمِ َ ْن آَ َم َن مِ ْن ُه ْم أَتَ ْع َل ُم َ
استَ ْكبَ ُروا مِ ْن َق ْومِهِ ل ِ َّل ِذ َ
أل ا َّل ِذ َ
ين ْ
ين ْ
ون (َ )75ق َ
استَ ْكبَ ُروا
أَ َّن َصالحِ ً ا ُم ْر َس ٌل مِ ْن َربِّهِ َقالُوا إِنَّا بمِ َا أُ ْر ِس َل بِهِ ُم ْؤمِنُ َ
ال ا َّل ِذ َ
ين ْ
ون (( })76سورة األعراف)
إِنَّا ب ِا َّل ِذي آَ َم ْنتُ ْم بِهِ َكاف ِ ُر َ
لم يقف أعيان وأش��راف ووجهاء ثمود من قوم صالح -عليه السالم -عند
حد االستكبار على احلق ،بل انطلقوا نحو الذين أقبلوا على الذكر والقرآن؛
ِّ
الذين استضعفوهم واسترذلوهم من املؤمنني  -من قومهم  -قائلني:
�ون}؟! وه��ذا أول احتكاك لهم باملستضعفني ،يسألونهم :أأنتم
{أَتَ� ْ�ع� َل� ُ�م� َ
{صالحِ ً ا ُم ْر َس ٌل مِ ْن َربِّ ِ��ه} وأنه غير ّك��ذاب ،وال
على اليقني؟ أجتزمون بـ أن َ
مجنون!! وهدفهم من االستفهام السخرية للدفع نحو التشكيك بشخص
صالح -عليه السالم ! -وبالتالي التهديد ،وجتاوزوا في االستفهام رسالته؛
إخفا ًء حلقيقة ما أرسل به .إنهم يريدون فتنتهم عن دينهم بعد ثباتهم على
احلق الذي جاءهم به  -عليه السالم ـ.
وقوله تعالى{ :لمِ َ ْن آَ َم َن مِ ْن ُه ْم} اختصاص هذه الفئة  -القليلة  -من املستضعفني
باإلميان ،وإال فهناك من املستضعفني باقني على والئهم للكفر والباطل.
فالرئاسة والوجاهة في القوم لقساوة قلوبهم وشماخة نفوسهم ال ميكنها أن
تكون تبع ًا ! لذا فهي جتادل لتحفظ مكانتها ،أما الضعفاء واملساكني أنصار
الدعوة فإنهم ال يطمعون بالرئاسة وال أن يكونوا وجهاء القوم يشار إليهم
يخيل لبعض األع�ي��ان ـ ،وال يستنكفون أن يكونوا تبع ًا في
بالبنان  -كما ّ
الصواب ،ألنهم األسرع لإلجابة إذا سمعوا احلق .لذلك انطلقوا باجلواب
ون}
شجاع ًا صريح ًا ر ّداً على املستكبرين قائلني{ :إ ِ َّن��ا بمِ َ��ا أُ ْر ِس� َ�ل ب ِ�هِ ُم ْؤمِنُ َ
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وجت��اوزوا فيه شخص نبيهم -عليه السالم( -فكونه مرسل أمر مفروغ منه
ال ّ
يشكون فيه) لكنهم أخبروا أنهم نظروا إل��ى ما أرس��ل به نبيهم فوجدوا
رسالته حق ًا من رب العاملني فآمنوا ،ففوتوا بجوابهم املختصر احلكيم على
املستكبرين :فرصة التشكيك بصالح  -عليه ال�س�لام ،-وفرصة اتهامهم
بالتعصب واجلهالة والتقليد األعمى ،وواجهوا خصومهم لعلهم يعترفون
بدعوة احلق .لكن احلسد والكبر هو الذي حمل خصومهم من أهل الباطل
أ َّ
ال ينقادوا إلى احلق الذي انقادوا إليه.
يبي له طريقة معاملتهم،
نبيه محمداً & من غير أن نِّ
ولم يترك الله عز وجل َّ
بل أمره بعد اإلعراض عنهم بالصبر على األذى ،ومواجهة اجلفاء باحلكمة
واللني ،فقال في السورة:
{خ ِذ ا ْل َعف َْو َو ْأ ُم ْر ب ِا ْل ُع ْر ِ
ني (})199
ف َوأَ ْعر ْ
ُ -15
ِض َع ِن الجْ َ ا ِهل ِ َ
فأشار في اآلية الكرمية إلى ما ينبغى أن يعامل به األعداء اجلهلة من شياطني
اإلنس ،قال ابن كثير -رحمه الله:-
“ -16ولهذا أمر الله تعالى مبصانعة شيطان اإلنس ومداراته ،بإسداء اجلميل إليه،
عما هو فيه من األذى”.
ليرده طبعه َّ
وقال سعيد بن أبي َع ُروبة ،عن قتادة في تفسير اآلية:
(((
نبيه & ود َّله عليها”.
“ -17هذه أخالق أمر الله عز وجل بها َّ
يحتجون بحجج واهية
لكن ملّا كان الذين انصرفوا عن ذكر الله ال يزالون
ّ
تكشف عما في مكنونهم ،كما حكى الله تعالى عنهم:
ك َوا َّتبَ َع َ
َ { -18قالُوا أَنُ ْؤمِ ُن لَ َ
ون (( })111سورة الشعراء)
األر َذلُ َ
ك ْ
فإن هذه اآلية الكرمية َّبينت سبب امتناعهم عن سماع القرآن وعدم اتباعهم
((( أخرجه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح.
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لنوح & وهو :اإلعجاب بأنفسهم وغرورهم بدينهم ،فاستدلُّوا على أن ال
خير في اإلسالم إذا كان أتباعه األرذلون !
فعدوهم
وإمنا استرذلوا املؤمنني لفقرهم وكونهم من أهل الصناعات املهينةّ .
منحطني بالدرجة عنهم ،ألنهم األقل فى املال واجلاه والنسب ،وهذا جهل
الدين
الرفعة في ِّ
منهم ألن الصناعات ال تضر في باب الديانات .كما أن ِّ
باحلسب وال باملا ِل وال باملناصب ،فكيف يُجعلُ
الدنيا،
ال تكون
ِ
الفقر في ُّ
ُ
طعن ًا في الدين؟ فبزعمهم لو كان صادق ًا لكان أتباعه :األشراف والرؤساء
واألثرياء ! قال ابن القيم -رحمه الله:-
أه َلهم للهدى واحل��ق وحرمه رؤساء
“ -19فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه ّ
الكفار وأه��ل العزة والثروة منهم ،كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء
اآلخرة فأخبر الله سبحانه أنه أعلم مبن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر
النعمة ورؤيتها؛ من مجرد فضل املنعم ومحبته وشكره عليها ،وليس كل أحد
(((
عنده هذا السر فال يؤهل كل أحد لهذا العطاء”.
وقال ابن كثير -رحمه الله:-
“ -20وذلك دل�ي��ل على جهلهم وق�ل��ة علمهم وعقلهم ،ف��إن��ه ليس ب�ع��ار على
احلق َر َذال��ة من اتبعه ،فإن احلق في نفسه صحيح ،وسواء اتبعه األشراف أو
األراذل ،بل احلق الذي ال شك فيه أن أتباع احلق هم األش��راف ،ولو كانوا
فقراء ،والذين يأبونه هم األراذل ،ولو كانوا أغنياء .ثم الواقع غالبا أن ما يتبع
احلق ضعفاء الناس ،والغالب على األشراف والكبراء مخالفته”.
بل بلغت الوقاحة بهم مبلغ ًا؛ فقد طلبوا منه طردهم من مجلسه فيما لو أرادوا
أن يسمعوا له ،فماذا كان جوابه  -عليه السالم-؟
((( “مدارج السالكني”(.)106/3
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َ { -21ق َ
ون ( )112إ ِْن ِح َسابُ ُه ْم إ ِ َّ
ون
ال َع َلى َربِّي لَ ْو تَ ْش ُع ُر َ
ال َو َما ِع ْل ِمي بمِ َا َكانُوا يَ ْع َم ُل َ
ني (})114
(َ )113و َما أَنَا ب َِطا ِردِ المْ ُ ْؤمِن ِ َ
أي :لم أكلف العلم بأعمالهم إمنا كلفت أن أدعوهم إلى اإلميان ،فإذا صاروا
في التذكير إلى اإلميان الذي أدعوهم إليه فلست لضعفهم وفقرهم وإميانهم
بطارد لهم .ونظيره قوله تعالى في سورة هود:
َال المْ َ ُ
ال بَشَ ًرا مِ ْث َلنَا َو َما ن ََر َ
ين َكف َُروا مِ ْن َق ْومِهِ َما ن ََر َ
َ { -22فق َ
اك إ ِ َّ
اك ا َّتبَ َع َ
ك
أل ا َّل ِذ َ
إ ِ َّ
ي َو َما ن ََرى لَ ُك ْم َع َل ْينَا مِ ْن َف ْض ٍل بَ ْل ن َُظ ُّن ُك ْم
ال ا َّل ِذ َ
الر ْأ ِ
ين ُه ْم أَ َراذِلُنَا بَادِ َي َّ
ني(})27
َكاذِب ِ َ
وجهها املأل وكبار القوم إلى نوح وأتباعه ،منها
أشارت اآلية إلى عدة طعون َّ
قولهمَ { :و َم��ا نَ� َ�ر َ
ك إ ِ َّ
اك ا َّتبَ َع َ
ين ُه ْم أَ َراذِلُ�نَ��ا} جمع رذيل على خالف
ال ا َّل ِذ َ
القياس .وال��رذي��ل :احملتقر .وك��ان أتباع نوح -عليه السالم -من ضعفاء
القوم وفقرائهم ،ولكنهم على الهدى من أزكياء النفوس .ومنها قولهم:
الر ْأ ِي} أي :أنهم ال يحسنون تقليب وجهات النظر ،والتشاور مع
{بَا ِد َي َّ
والتهور ،وهؤالء
اآلخرين ،فقرارهم باتباع نوح قرار فيه ما فيه من الطيش
ُّ
األراذل  -بزعمهم  -اندفعوا بحماسة ظاهرة مخدوعني وقد غَ ّرر بهم نوح
تروي وال سابق جتربة
عليه السالم -فأقبلوا على ذكر الله والقرآن من غير ّ! هؤالء ليس معهم الدرجات والشهادات العلمية الشرعية ! كيف يليق بهم
أن ينصروا دعوة احلق وهم ليسوا بأهل للبحوث والدراسات الشرعية ! ولو
أنك فتشت فيهم ملا وج��دت فيهم واح��داً في جامعة بَ ْل َه في مدرسة شرعية
! فأنتم بأعمالكم املهينة احملتقرة ،وبافتقاركم للشهادات العلمية الشرعية
ال تفضلوننا بشيء ! ففيكم ال�س��ائ��ق ،وال�ب�ن��اء ،والسمكري ،وال�ط� ّ�ب��اخ،
واحلمال ،ونحو ذلك ،وختموا طعوناتهم
وميكانيكي السيارات ،والبائع،
ّ
ين} أي :نعتقد اعتقاداً جازم ًا أنكم كاذبون !
بقولهم{ :بَ� ْ�ل ن َُظ ُّن ُك ْم َك��اذِبِ� َ
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فاعترفوا في آخر طعن لهم ورد في هذه اآلية الكرمية أن الدعوة حق وأنهم
رد عليهم نوح -عليه السالم -بقوله:
محرومون منها ،لذا َّ
ون(})29
اكُم َق ْو ًما تجَ ْ َه ُل َ
َ { -23و َما أَنَا ب َِطا ِردِ ا َّل ِذ َ
ين آَ َمنُوا إ ِ َّن ُه ْم ُمالقُو َربِّه ِْم َولَ ِكنِّي أَ َر ْ
فأبى نوح -عليه السالم -أن يطرد املؤمنني من مجلس تذكيره ،بل و َّقرهم
بد أن يُقبل عليهم ويحترمهم،
ألنهم أقبلوا على طلب اآلخرة ،فهو بدوره ال َّ
ون} حسم النتيجة معهم
وبقوله األخير في اآليةَ { :ولَ ِكنِّي أَ َراك ُْم َق ْو ًما تجَ ْ َه ُل َ
أه��ل لنفسه اإلع��راض عنهم امتثا ً
ِض َع ِن
ال لقول الله تعالىَ { :وأَ ْع � �ر ْ
إذ َّ
ني} ،قال ابن القيم -رحمه الله:-
الجْ َ ا ِهل ِ َ
صدقوهم وآث��روا الله وال��دار اآلخ��رة على قومهم
“ -24إن أتباع الرسل الذين َّ
وأصحابهم ،قد أودع الله قلوبهم سراً من أسرار معرفته ومحبته واإلميان به
خفي على أعداء الرسل ،فنظروا إلى ظواهرهم وعموا عن بواطنهم فازدروهم
(((
واحتقروهم وقالوا للرسل اطرد هؤالء عنك حتى نأتيك ونسمع منك”.
واستمر نوح -عليه السالم -بجوابه قائ ً
ال:
ون (َ )30و َ
َ { -25ويَا َق ْو ِم َم ْن يَ ْن ُص ُرنِي مِ َن ال َّلهِ إ ِْن َط َر ْدتُ ُه ْم أَ َف َ
ال أَق ُ
ُول
ال تَ َذ َّك ُر َ
ك َو َ
ب َو َ
لَ ُك ْم ِع ْن ِدي َخ َزائ ِ ُن ال َّلهِ َو َ
ال أَق ُ
ُول إِنِّي َم َل ٌ
ال أَق ُ
ين
ُول ل ِ َّل ِذ َ
ال أَ ْع َل ُم ا ْلغ َْي َ
تَ � ْز َدرِي أَ ْعيُنُ ُك ْم لَ ْن يُ ْؤتِيَ ُه ُم ال َّل ُه َخ ْي ًرا ال َّل ُه أَ ْع َل ُم بمِ َا فِي أَ ْنف ِ
ُسه ِْم إِنِّي إ ِ ًذا لمَ ِ َن
َّ
ني (})31
الظالمِ ِ َ
قدر الله للدعوة أن تنتقل إلى حالة اجلهر بالبيان القوي املقرون باحلجة
لكن ملّا َّ
بالص ْدع بها ،وجاء األمر
نبيه محمداً & َّ
املؤثِّرة في النفوس والقلوب ،أمر َّ
للصدع أثراً في نفوس املخالفني من داخلهم ،كما
الصدع لإلشعار بأن َّ
بكلمة َّ
للزجاجة املصدوعة من باطنها ،وهذا إن دلَّ على شيء إمنا يدل على زيادة ثقل

((( “مدارج السالكني”(.)170/3
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احلجة على من أعرض عن القرآن في هذه املرحلة من التذكير ،لذا قال:
َّ
ني (( })94سورة احلجر)
اص َد ْع بمِ َا تُ ْؤ َم ُر َوأَ ْعر ْ
ِض َع ِن المْ ُ ْش ِر ِك َ
َ { -26ف ْ
أي :فاجهر بالتذكير ومبا أُمرت بتبليغه ،وال تبال بتكذيب من أعرض ،بل
احتمل أذاهم ،واستمر بالدعوة والتذكير .قال ابن القيم -رحمه الله:-
والكبير،
الصغير
“ -27فصدع بأمر الله ال تأخذه فيه لومة الئم ،فدعا إلى الله
َ
َ
والذكر ُ
َ
واإلنس.
واألحمر واألسو َد ،واجل َِّن
واألنثى،
واحلر والعب َد،
َ
َ
َّ
يب
بالدعوة ،وناداهم
وملا َص َد َع بأم ِر الله،
وع ِ
وصر َح لقومه َّ
بسب آلهتهمَ ،
ِّ
َّ
دينهم ،اشتد أذاهم له ،وملن استجاب له مِن أصحابه ،ونالوه ونالوهم بأنواع
(((
َّ
وجل فى خلقه”.
األذى ،وهذه ِ ُس َّنة الله ع َّز
فكان غالب من اتبعه في أول البعثة ،ضعفاء الناس من ال��رج��ال والنساء
والعبيد واإلماء ،ولم يتبعه من األشراف إال قليل ،فوقع من س َّنة الله ما وقع
للرسل واألنبياء من قبل ،فعن عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه  -قال:
وعمار،
“مر املأل من قريش على رسول الله &؛ وعنده صهيب ،وباللّ ،
َّ -28
وخ� ّ�ب��اب ،ونحوهم م��ن ضعفاء املسلمني ،فقالوا :ي��ا محمد! اط��رده��م،
من الله عليهم
أرضيت هؤالء من قومك ،أفنحن نكون تبع ًا لهؤالء؟! أهؤالء َّ
من بيننا؟! َف َل َعل َ
َّك إن طردتهم أن نأتيك! قال :فنزلت:
ين يَ ْد ُعونَ َر َّب ُه ْم ب ِا ْلغ ََداةِ َوا ْل َع ِش ِّي يُرِي ُدونَ َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َ
ك
{وال تَ ْط ُر ِد ا َّل ِذ َ
َ -29
ِم ْن ِح َسابِه ِْم ِم ْن شَ ْيءٍ َو َما ِم ْن ِح َساب َِك َع َل ْيه ِْم ِم ْن شَ ْيءٍ َفتَ ْط ُر َد ُه ْم َفتَ ُكونَ ِم َن
(((
ني (})52
الظَّ المِ ِ َ
((( “زاد املعاد”(.)13/3
((( س����ورة األن���ع���ام ،واحل���دي���ث أخ��رج��ه أح��م��د ،وال���ب���زار  -وال��س��ي��اق ل��ه  -م��ن ط��ري��ق اب���ن ج��ري��ر في
“التفسير”،والطبراني في “املعجم الكبير” ،وهو في “السلسلة الصحيحة”( ،)3297وأخرج نحوه
اإلمام مسلم.
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فأشارت اآلية الكرمية إلى ضرورة تقريب هؤالء الذين يريدون وجه الله،
واإلقبال عليهم ،ألنهم أقبلوا على ذكر الله والقرآن بنية خالصة ،فال ميكنك
قربهم واقترب منهم وأقبل عليهم فإن اخلير
أن تطردهم من مجلسك ،بل ِّ
فيهم ،ألنهم الصفوة م��ن اخللق وإن ك��ان��وا ضعفاء ف�ق��راء .ق��ال اب��ن القيم
رحمه الله:-أه َلهم لقبول دينه
“ -30والذي يظهر من اآلي��ة أن الله يعلم ما في أنفسهم إذ ّ
وتوحيده وتصديق رسله ،والله سبحانه وتعالى عليم حكيم يضع العطاء في
(((
مواضعه”.
وكما أن الله تعالى
“ -31لم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى واإلكرام
بل طرد من ال يليق به إال الطرد واإلبعاد وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه
(((
وجعله من أهله وخاصته وأوليائه”.
ون َو ْج َه ُه} .ويبدو
ون َر َّب ُه ْم ب ِا ْل َغ َداة ِ َوا ْل َع ِش ِّي يُرِي ُد َ
ين يَ ْد ُع َ
فأنت ال {تَ ْط ُردِ ا َّل ِذ َ
وحجة
الصدع باحلق جاء بأثر وخير عظيم :فإنه ملّا زاد البيان قوة
مما َّ
تقدم أن َّ
َّ
بات األمر مبواالة املؤمنني الصادقني والبراءة من املشركني؛ مقرون ًا مبحاذاة
التذكير بالقرآن والدعوة إلى الله واجلهاد في سبيله ،وهذا يشير إلى البدء
بالتمايز بني فريقي احلق والباطل ،وإلى هذا ذهب احلافظ ابن حجر -رحمه
الله -فقال:
فرق بني احلق والباطل بدعائك إلى الله
“ -32واملراد بقولهَ { :ف ْ
اص َد ْع} أيِّ :
(((
وافصل بينهما”.
((( “مدارج السالكني”(.)170/3
((( “مدارج السالكني”(.)128/1
((( “فتح الباري”(.)371/8
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إن الفقير ممتحن بالغني ،كذلك الغني ممتحن بالفقير ،والفتنة أن يحسد الفقير
املبتلى الغني املعافى فيبغي عليه ،ويحقر الغني املعافى الفقير املبتلى ،وهكذا
صاحب كلِّ آفة ،واحلال كذلك في املؤمن البصير بدينه فإنه ابتالء وفتنة ملن
أضلَّه الله عن الهدى وأعمى بصيرته ،والرسول املخصوص بكرامة النبوة
ابتالء وفتنة ألشراف الناس من الكفار في عصره وكذلك العلماء ،وحكام
العدل ،وكذلك أتباع الرسل فإنهم ابتالء وفتنة للكبراء في قومهم ألنهم
أعطوا نعمة التذكرة بينما الذين استكبروا حرموا منها ،كما قال تعالى:
َ { -33و َك َذل ِ َ
س ال َّل ُه
ك َفتَ َّنا بَ ْع َض ُه ْم ب ِبَ ْع ٍ
ض لِيَقُولُوا أَ َه ُؤال ِء َم َّن ال َّل ُه َع َل ْيه ِْم مِ ْن بَ ْينِنَا أَلَ ْي َ
ِين (( })53سورة األنعام)
بِأَ ْع َل َم ب ِالشَّ ا ِكر َ
قال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -34أي :هذا من ابتالء الله لعباده ،حيث جعل بعضهم غني ًا؛ وبعضهم فقيراً،
وبعضهم شريف ًا ،وبعضهم وضيع ًا ،ف��إذا َم� َّ�ن الله ب��اإلمي��ان على الفقير أو
الوضيع؛ كان ذلك محل محنة للغني والشريف فإن كان قصده احلق واتباعه،
آمن وأسلم ،ولم مينعه من ذلك مشاركه الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف،
وإن لم يكن صادق ًا في طلب احلق ،كانت هذه عقبة ترده عن اتباع احلق.
وقالوا محتقرين ملن يرونهم دونهم{ :أَ َه� � ُؤال ِء َم� َّ�ن ال َّل ُه َع َل ْيه ِْم مِ� ْ�ن بَ ْينِنَا}
فمنعهم هذا من اتباع احلق ،لعدم زكائهم ،قال الله مجيب ًا لكالمهم املتضمن
س ال َّل ُه بِأَ ْع َل َم
االعتراض على الله في هداية هؤالء ،وعدم هدايتهم هم{ .أَلَ ْي َ
ويقرون بها ،ويقومون مبا تقتضيه من
ِين} الذين يعرفون النعمة،
ب ِالشَّ ا ِكر َ
ّ
العمل الصالح ،فيضع فضله ومنته عليهم ،دون من ليس بشاكر ،فإن الله
تعالى حكيم ،ال يضع فضله عند من ليس له بأهل ،وهؤالء املعترضون بهذا
الوصف ،بخالف من َم َّن الله عليهم باإلميان ،من الفقراء وغيرهم فإنهم هم
الشاكرون.
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ومل��ا نهى الله رس��ولَ��ه ،عن ط��رد املؤمنني القانتني ،أ َم��ره مبقابلتهم باإلكرام
واإلعظام ،والتبجيل واالحترام ،فقال:
ون بِآَيَاتِنَا َفق ُْل َس َ
ال ٌم َع َل ْي ُك ْم})54(..
ين يُ ْؤمِنُ َ
َ { -35وإ ِ َذا َجا َء َك ا َّل ِذ َ
ورحب بهم ولَقِّهم منك حتية وسالم ًا”.
فحيِّهم ِّ
أي :وإذا جاءك املؤمنونَ ،
وكما أمر & باجلهر بالذكر وتبليغ ما أمر به ،أمره باتباع ما أوحي إليه من ربِّه الذي
ال إله إال هو ،وأن يستمر بالتبليغ معرض ًا عن املشركني محتم ً
ال أذاهم ،فقال:
{ -36ا َّتب ِْع َما أُ ِ
ك َ
ال إِلَ َه إ ِ َّ
ك مِ ْن َربِّ َ
وح َي إِلَ ْي َ
ني (})106
ال ُه َو َوأَ ْعر ْ
ِض َع ِن المْ ُ ْش ِر ِك َ
(سورة األنعام)
وتقيد مبا أُمر
وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك األمر فبلَّغ على أكمل وجه؛ َّ
فلما
به ،فالنبي & َّ
ذكر بالقرآن فاتهمه اخلصوم الكفّار بالسحر واجلنونّ ،
خص الله بنفعها املتقني،
استمر على التذكير نَّ
تبي ألع��داء الله أن التذكرة َّ
فلما زادت معارضتهم له أُمر بالصبر على أذاهم فكانت اخلالصة في سورة
ّ
الذاريات في قوله تعالى:
ال َقالُوا َس ِ
ين مِ ْن َق ْبلِه ِْم مِ ْن َر ُسو ٍل إ ِ َّ
{ك َذل ِ َ
َ -37
اح ٌر أَ ْو َم ْجنُو ٌن ()52
ك َما أَتَى ا َّل ِذ َ
ت بمِ َ ُلومٍ (َ )54و َذ ِّك ْر
اص ْوا بِهِ بَ ْل ُه ْم َق ْو ٌم َطاغُ َ
ون (َ )53فتَ َو َّل َع ْن ُه ْم َف َما أَ ْن َ
أَتَ َو َ
ني (})55
َفإ َِّن ال ِّذ ْك َرى تَ ْنف َُع المْ ُ ْؤمِن ِ َ
ففي هذه اآلية الكرمية ظهرت حكم ثالث بعد قيام املذكِّ ر بالتذكرة على الوجه
املطلوب وهي:
األولى :إقامة حجة الله.
الثانية :خروج املذكِّ ر من عهدة التكليف بالتذكير .فمن لم يخرج من العهدة
كان ملوم ًا.
الثالثة :حصول النفع.
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()7

الفرقانأعظمبركاتالقرآن
في القرآن آيات كثيرة فيها إخبار من الله عز وجل عن إنزال كتابه العزيز ،منها
قوله:
{ -1إِنَّا أَ ْن َز ْلنَ ُاه فِي لَ ْي َلةِ ا ْلق َْد ِر (( })1سورة القدر)
قال البخاري -رحمه الله:-
 {“ -2أَ ْن َز ْلنَ ُاه} :الهاء كناية عن القرآن .. ،واملن ِّزل هو الله وح َده”.
�اه} فقالها بصيغة اجلمع ،وقال
وعظَّ م الله تعالى نفسه بقوله{ :إ ِ َّن��ا أَ ْن� َز ْل�نَ� ُ
الراغب:
«عبر باإلنزال دون التنزيل ألن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل
َّ -3
بعد ذلك شيئ ًا فشيئ ًا”.
وسميت الليلة التي أُن��زل فيها القرآن {لَ ْي َلةِ ا ْل� َق� ْ�درِ} لعظمها وشرفها على
َّ
غيرها من الليالي ،فليلة القدر لها قدر عظيم بسبب ما حصل فيها من األمور
الشريفة وعلى رأسها إنزال القرآن جمل ًة واحد ًة من اللوح احملفوظ إلى سماء
الدنيا.
ولعل من أعظم بركات إنزال الله القرآن على النبي & دعوته الناس للتفكر
والتذكر ،كما قال:
للتدبر
ُّ
في آياته واالتعاظ بها ،ودعوته لهم ُّ
اه إِلَ ْي َ
اب (})29
ار ٌك لِيَ َّد َّب ُروا آَيَاتِهِ َولِيَتَ َذ َّك َر أُولُو األ ْلبَ ِ
ِ { -4كتَ ٌ
اب أَ ْن َز ْلنَ ُ
ك ُمبَ َ
(سورة ص)
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وملّ��ا كان القرآن للتذكير والوعظ ،فإن الله تعالى أقسم به في مطلع سورة
اب
«ص» لعظيم نفعه وكثرة خيراته وغزارة علمه ،ثم في السورة قالِ { :كتَ ٌ
أَ ْن َز ْلنَ ُاه إِلَ ْي َ
وقرن بركَته
ك ُمبَ َ
ار ٌك} أي :أنزلناه إليك يا محمد ! َو َو َصفَه باملبارك َ
التدبر ،فقال{ :لِيَ َّد َّب ُروا آَيَاتِهِ} قال القرطبي -رحمه
بحكمة إنزاله وأعالها ُّ
الله:-
« -5وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن”.
تدبر القرآن
تدبرت الشيء :فكَّ رت في عاقبته ،فأشار بذلك إلى بركة ُّ
ومعنى َّ
تدبره ُرزق بركة االتعاظ والهدى .كما قال بعضهم:
فمن َّ
ُّ
التذكر
التدبر لم يحرم
“ -6من أصابته بركة القراءة ُرزق التدبر في آياته ،ومن ُرزق ُّ
واالتعاظ به”.
تدبره وفق
التدبر من أعمال القلوب ،فإن من سمعه من النبي &ثم َّ
وملّا كان ُّ
التذكر من آثار بركة
التذكر ،فإن بركة
منهاج النبوة والسلف صار إلى بركة
ُّ
ُّ
التدبر.
ُّ
وأشارت اآلية الكرمية إلى فضيلة العقول ملن استعملها في التدبر .وأشارت
والتذكر وهم أولوا األلباب أصحاب العقول
خصهم ببركة الهدى
ُّ
إلى من َّ
السليمة من شوائب االختالل .لذا َّنبه الشنقيطي -رحمه الله -إلى ذلك
بقوله:
“ -7فال تخرج نفسك من عموم أولي األلباب الذين هم أصحاب العقول ،ألنك
إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من جملة العقالء”.
تدبر آيات كتاب الله فقال:
وأشار الشيخ السعدي -رحمه الله -إلى فائدة ُّ
“ليتدبر الناس آياته ،فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها ،فإنه
-8
َّ
بالتد ُّبر فيه والتأ ُّمل ملعانيه ،وإع��ادة الفكر فيها م��رة بعد م��رة ،تُ� ْ�د َرك بركته
وخيره ،وهذا يدل على احلث على تد ُّبر القرآن ،وأنه من أفضل األعمال،
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التدبر أفضل من سرعة التالوة التي ال يحصل بها
وأن القراءة املشتملة على ُّ
هذا املقصود.
اب} أي :أولو العقول الصحيحة ،يتذكرون
وقولهَ { :ولِيَتَ َذ َّك َر أُولُو األ ْلبَ ِ
بتدبرهم لها كل علم ومطلوبَّ ،
لب اإلنسان وعقله
ُّ
فدل هذا على أنه بحسب ِّ
ُّ
التذكر واالنتفاع بهذا الكتاب”.
يحصل له
وقال الشيخ محمد صالح العثيمني -رحمه الله:-
“ -9وكان سلف األمة على تلك الطريقة الواجبة ،يتع َّلمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛
ألنَّهم بذلك َّ
يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به ،فإن العمل مبا ال
يعرف معناه غير ممكن”.
ومعلوم لدينا أن الله تعالى ُم ٌ
تبارك ألن البركة كلَّها منه ،كما قال في مطلع
سورة الفرقان:
ان})1(..
ار َك ا َّل ِذي نَ َّز َل ا ْلف ُْر َق َ
{ -10تَبَ َ
ّ
فدل على أن تنزيله من أعظم البركات واخليرات والنعم التي أنعم بها على
ار َك} قال ابن كثير -رحمه الله:-
خلقه ،وقوله{ :تَبَ َ
تفاع َل من البركة املستقرة الدائمة الثابتة ،وقوله{ :نَ� َّز َل} َف َّعل ،من
« -11هو َ
التكرر ،والتكثر».
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -12أي :تعاظم َ
وك ُم َلت أوصافه وكثُرت خيراته».
يفرق :بني احلق والباطل،
ومن بركاته :أن الله تعالى ّ
سماه {ا ْلف ُْر َقانَ } ألنه ِّ
والس ّنة والبدعة،
والهدى والضالل ،والغي والرشاد ،واحلالل واحل��رامّ ،
واخلير والشر.
صح من قول ابن عباس -
مفرق ًا ليس جمل ًة واحدةً ،كما َّ
وملّا كان القرآن نزل َّ
رضي الله عنهما  -وكما قال ابن كثير -رحمه الله:-
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َصال
“ -13الكتب املتقدمة كانت تنزل جملة واحدة ،والقرآن نزل ُمنَ َّجم ًا ُمف ََّرق ًا ُمف َّ
آيات بعد آيات ،وأحكام ًا بعد أحكام ،وسوراً بعد ُس َور ،وهذا أشد وأبلغ،
وأشد اعتنا ًء مبن أنزل عليه ،كما قال في أثناء هذه السورة:
ال نُ ِّز َل َع َل ْيهِ ا ْلق ُْرآَ ُن ُج ْم َل ًة َو ِ
ين َكف َُروا لَ ْو َ
َ { -14و َق َ
اح َد ًة َك َذل ِ َ
ت بِهِ ُف َؤا َد َك
ك لِنُثَبِّ َ
ال ا َّل ِذ َ
َو َر َّت ْلنَ ُاه تَ ْرتِي ً
ال (})32
مفرق ًا ما يشير إلى حصول السعادة والفالح ملن تاله
فإن من بركات إنزاله َّ
وتبينه ،كما قال تعالى:
َّ
وتدبره َّ
{ -15طه (َ )1ما أَ ْن َز ْلنَا َع َل ْي َ
ك ا ْلق ُْرآَ َن لِتَ ْشقَى (})2
التدبر اخلالص  -لوجه الله تعالى  -يحصل التفريق بني احلق والباطل،
فبسبب ُّ
ليمي َز به
والتفريق بني أهل السعادة وأهل الشقاوة ،فمن اعتمد القرآن حجة ِّ -
بني الهدى والضالل ،واحلق والباطل  -خرج من دائرة الشقاء بإذن الله.
وأُنزل القرآن جمل ًة واحد ًة ليلة القدر إلى سماء الدنيا ،ثم كان ينزل به جبريل
عليه السالم -جنم ًا بعد جنم ،وحين ًا بعد حني ،كما قال تعالى:ث َونَ َّز ْلنَ ُاه تَ ْنزِي ً
اس َع َلى ُم ْك ٍ
ال ((} )106سورة
َ { -16وق ُْرآَنًا َف َر ْقنَ ُاه لِتَق َْرأَ ُه َع َلى ال َّن ِ
اإلسراء)
واملراد بقوله تعالى{ :ن ََّز ْلنَ ُاه}:
“ -17جنوم ًا ال جمل ًة واحدة ،بخالف الكتب املتقدمة ،فإنها نزلت جملة ،وهكذا
اس َع َلى ُم ْك ٍ
ث} فقرأه عليهم بحسب نزوله في ثالث
معنى{ :لِتَق َْرأَ ُه َع َلى ال َّن ِ
(((
وعشرين سنة”.
مفرق ًا فقال:
وأشار احلافظ ابن حجر -رحمه الله -إلى فوائد إنزال القرآن َّ
“ -18وفي إنزاله مفرق ًا وجوه من احلكمة منها :تسهيل حفظه ألنه لو نزل جمل ًة
((( “املتواري على أبواب البخاري”البن املن ّير (ص.)196:

85

لشق عليهم حفظه... .
واح��د ًة على أم��ة أمية ال يقرأ غالبهم وال يكتب َّ
ومنها :ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه
بأحكام ما يقع له ،وأجوبة ما يسأل عنه من األحكام واحلوادث .ومنها :أنه
لشق بيانها
مفرق ًا إذ لو نزل دفعة واحدة َّ
أنزل على سبعة أحرف فناسب أن ينزل َّ
مفرق ًا
عادة .ومنها :أن الله َّ
قدر أن ينسخ من أحكامه ما شاء ،فكان إنزاله َّ
لينفصل الناسخ من املنسوخ أولى من إنزالهما مع ًا .وقد ضبط النقلة ترتيب
(((
نزول السور».
وأشار «صاحب التفسير الكبير» إلى فائدة أخرى وهي:
« -19أنه لو نزل جمل ًة واحد ًة لض َّلت فيه األفهام وتاهت فيه األوهام».
فالقرآن مبارك ألنه من ُمتبارك ،ففيه خير كثير ،وعلم غزير ،فيه كل هدى من
ضاللة ،وشفاء من داء ،ونور يستضاء به في الظلمات ،فهو كما أشار الله
إليه بقوله في سورة األنعام:
ار ٌك ُم َص ِّد ُق ا َّل ِذي بَينْ َ يَ َد ْيهِ})92(..
َ { -20و َه َذا ِكتَ ٌ
اب أَ ْن َز ْلنَ ُاه ُمبَ َ
وقدم هنا صفة إنزاله على صفة بركته لكونه جاء بعد اإلنكار عليهم في اآلية
َّ
التي سبقتها:
اب ا َّل ِذي َجا َء بِهِ
..{ -21إ ِ ْذ َقالُوا َما أَ ْن َز َل ال َّل ُه َع َلى بَشَ ٍر مِ ْن شَ ْي ٍء ق ُْل َم ْن أَ ْن َز َل ا ْل ِكتَ َ
اس})91(..
وسى نُو ًرا َو ُهدً ى لِل َّن ِ
ُم َ
وفيها من بركاته :أن��ه م�ص� ِّ�د ٌق للكتب التى قبله في إثبات التوحيد ونفى
لتدبر القرآن .فإذا أصاب العبد املؤمن
الشرك .وفيها :دعوته أهل الكتاب ُّ
التدبر ،طولب العمل به ،كما قال تعالى في سورة األنعام:
بركة ُّ
التذكر بعد ُّ
ون (} )155
وه َوا َّتقُوا لَ َع َّل ُك ْم تُ ْر َح ُم َ
َ { -22و َه َذا ِكتَ ٌ
ار ٌك َفا َّتب ُِع ُ
اب أَ ْن َز ْلنَ ُاه ُمبَ َ
((( “فتح الباري”(.)8/9
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واتباعه :العمل مبا فيه ،كما قال الشنقيطي -رحمه الله:-
(((
« -23العمل بالوحي ،هو االتباع كما دلت عليه اآليات».
وقال في «العذب النمير»:
« -24وهذا الكتاب املبارك ال ييسر الله للعمل به إ َّ
ال الناس الطيبني املباركني”.
فنرجو الله تعالى القريب املجيب :أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم
املبارك بتوفيق الله تعالى لنا لنؤمن به ونتدبر آياته ،فنعمل بكلمة التوحيد «ال
إله إ َّ
ال الله» وال ًء وبرا ًء ،وأن يوفقنا للعمل بأحكامه من احلالل واحلرام من
غير احتيال وال مواربة أو نفاق ،وأن نلتزم بأوامره ونواهيه ومكارم آدابه،
فنحصل على اخليرات والرحمات والبركات إنه سميع عليم.
وكون ليلة القدر هي الليلة التي أُنزل فيها القرآن العظيم ،فهي ليلة مباركة كما
قال تعالى:
ار َكةٍ( })3(..سورة الدخان)
{ -25إِنَّا أَ ْن َز ْلنَ ُاه فِي لَ ْي َلةٍ ُمبَ َ
ومن بركتها أنها خير من ألف شهر ،فهي كثيرة البركات واخل�ي��رات ،قال
الشيخ السعدي -رحمه الله:-
“ -26فأنزل أفضل الكالم بأفضل الليالي واأليام على أفضل األنام ،بلغة العرب
عمتهم اجلهالة وغلبت عليهم الشقاوة فيستضيئوا بنوره،
الكرام لينذر به قوم ًا َّ
ويقتبسوا من ه��داه ،ويسيروا وراءه ،فيحصل لهم اخلير الدنيوي واخلير
اآلخروي».
وإذا ك ّنا بصدد احلديث عن بركات القرآن فإن من ِح َكم إنزاله :إخراج الناس من
ظلمات الكفر والضالل واملعاصي؛ إلى نور اإلميان والهدى ،كما قال تعالى:
اس مِ َن ُّ
الظ ُل َم ِ
اب أَ ْن َز ْلنَ ُاه إِلَ ْي َ
ات إِلَى ال ُّنو ِر بِإ ِ ْذ ِن َربِّه ِْم إِلَى
{ -27الر ِكتَ ٌ
ك لِتُ ْخر َِج ال َّن َ
((( “أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن”.
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ص َر ِ
ِ
اط ا ْل َعزِي ِز الحْ َ ِمي ِد (( })1سورة إبراهيم)
نصبه إلخ��راج اخللق من ظلمات الكفر
فمن أنعم الله عليه ببركات القرآن َّ
والضالل إلى نور اإلميان والهداية ،وابتدأ ذلك بقوله في شأن محمد & إمام
اس مِ َن ُّ
الظ ُل َم ِ
اب أَ ْن َز ْلنَ ُاه إِلَ ْي َ
ات إِلَى ال ُّنورِ}
األئمة فقالِ { :كتَ ٌ
ك لِتُ ْخر َِج ال َّن َ
رب��ه إمام ًا للناس فدلَّت اآلية
فكان هذا إنعام ًا على الرسول & ،إذ َّ
نصبه ُّ
الكرمية على بركة عموم رسالته.
فالقرآن العظيم مبارك ملن يتبرك به ويطلب اخلير منه ،ومن بركته  -مث ً
ال  -أن
َّ
قراءة احلرف الواحد منه بعشر حسنات ،وإ َّ
جداً،
ال فإن بركاته كثيرة وكثيرة ّ
وقد أشار الله تعالى إليه في سورة األنعام في اآليتني ( )92و ( )155بقوله:
�اه} على صفة القرآن االسمية
{ َو َه� � َذا ِك�تَ� ٌ
�اب} وق� َّ�دم صفة الفعل {أَ ْن � َز ْل �نَ� ُ
ار ٌك} ،لكنه في سورة األنبياء قال:
ُ
{مبَ َ
ون (})50
ار ٌك أَ ْن َز ْلنَ ُاه أَ َفأَ ْنتُ ْم لَ ُه ُم ْن ِك ُر َ
َ { -28و َه َذا ذِ ْك ٌر ُمبَ َ
ار ٌك} تنبيه ًا إلى تعظيمه
العتماد استقرار بركتهَّ ،
فقدم صفته االسمية ُ
{مبَ َ
حيزه عند البشرية من االهتمام ،ولترغيبهم في
ملا فيه من البركات ليأخذ ِّ
ووبخ من ينكرونه فقال{ :أَ َفأَ ْنتُ ْم
العكوف عليه واالتعاظ بأوامره ونواهيهَّ ،
ون} فأنكر عليهم إهماله وعصيانه مع ما فيه من اخليرات.
لَ ُه ُم ْن ِك ُر َ
نبيه محمد & في شهر رمضان كما
فالقرآن العظيم ذكر مبارك أنزله الله على ِّ
جاء في «صحيح السيرة النبوية» (ص:)89:
« -29واملشهور أنه بعث  -عليه الصالة والسالم  -في شهر رمضان كما نص على
ذلك عبيد بن عمير ،ومحمد بن إسحاق ،وغيرهما ،واستدل ابن إسحاق
على ذلك بقول الله تعالى:
اس َوبَ��يِّ�نَ� ٍ
�ات مِ� َ�ن ا ْل� ُه� َدى
{ -30شَ � ْه� ُ�ر َر َم� َ
�ان ا َّل � ِذي أُ ْن� �ز َِل فِيهِ ا ْل � ُق� ْ�رآَ ُن ُه��دً ى لِل َّن ِ
�ض� َ
َوا ْلف ُْر َقا ِن( })185(..سورة البقرة)
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ومعلوم أن شهر رمضان أُنزلت فيه كتب الذكر جميع ًا كما قال رسول الله &:
“ -31أُنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان ،وأنزلت التوراة لست مضني
م��ن رم�ض��ان ،وأن��زل اإلجن�ي��ل لثالث عشرة ليلة خلت م��ن رم�ض��ان ،وأن��زل
الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان ،وأنزل القرآن ألربع وعشرين خلت
(((
من رمضان».
ونزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة ،أما القرآن فنزل جملة
مفرق ًا على
واحدة من اللوح احملفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ،ثم نزل َّ
محمد & ،قال ابن كثير -رحمه الله:-
“ -32أما الصحف والتوراة والزبور واإلجنيل ،فنزل كل منها على النبي الذي
أنزل عليه جملة واحدة ،وأما القرآن فإمنا نزل جمل ًة واحد ًة إلى بيت العزة من
السماء الدنيا ،وكان ذلك في شهر رمضان ،في ليلة القدر منه .. ،ثم نزل
مفر ًقا بحسب الوقائع على رسول الله &».
بع ُد ّ
اس َوبَيِّنَ ٍ
ات مِ َن ا ْل ُه َدى َوا ْلف ُْر َقا ِن} فالقرآن املبارك
وقوله تعالىُ { :هدً ى لِل َّن ِ
تدبره
نزل في ليلة القدر املباركة في شهر رمضان هدى للناس ،والناس بعد ُّ
وظهور ِّبيناته ِ
وح َج ِجه من الهدى إلى الفرقان ،قال ابن القيم -رحمه الله:-
(((
احلق والباطل».
يفرق بني ِّ
« -33والفرقان :هو العز والنصر والنجاة والنور الذي ِّ
متيزت الطائفة املنصورة عن غيرها ،كما قال
وفي الفرقان  -ولله احلمد َّ -
تعالى في سورة األنفال:
ين آَ َمنُوا إ ِْن تَ َّتقُوا ال َّل َه يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم ف ُْر َقانًا})29(..
{ -34يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
يفرقون به بني احلق والباطل ،والنصر
« -35ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي ِّ
((( رواه أحمد ،والبيهقي ،والطبراني في “املعجم الكبير” ،واب��ن عساكر ،وغيرهم ،وهو في “السلسلة
الصحيحة”(.)1575
((( “إغاثة اللهفان”(.)186/2
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احلق وكسر الباطل».
والعز الذي يتمكنون به من إقامة ِّ
وقال القرطبي -رحمه الله:-
« -36وعد من الله تعالى بأن من اتقاه ع َّل َمه ،أي :يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما
يلقى إليه ،وقد يجعل الله في قلبه ابتدا ًء فرقان ًا ،أي :فيص ً
ال يفصل به بني
احلق والباطل».
ِّ
(((

وقال تعالى في السورة»:
لر ُسو ِل َول ِ ِذي ا ْلق ُْربَى َوا ْليَتَا َمى
َ { -37و ْاع َل ُموا أَنمَّ َا غَ ن ِ ْمتُ ْم مِ ْن شَ ْي ٍء َفأَ َّن ل ِ َّلهِ ُخ ُم َس ُه َول ِ َّ
َوالمْ َ َسا ِك ِ
ِيل إ ِْن كُ ْنتُ ْم آَ َم ْنتُ ْم ب ِال َّلهِ َو َما أَ ْن َز ْلنَا َع َلى َع ْب ِدنَا يَ ْو َم ا ْلف ُْر َقا ِن يَ ْو َم
السب ِ
ني َو ْاب ِن َّ
ير (( })41سورة األنفال)
ا ْلتَقَى الجْ َ ْم َعا ِن َوال َّل ُه َع َلى ك ُِّل شَ ْي ٍء َق ِد ٌ
احلق
فقوله تعالى{ :يَ� ْ�و َم ا ْلف ُْر َقا ِن} يعني :يوم النصر ،يوم ف� َّ�رق الله بني ِّ
فرق بني أولياء الله وأعدائه،
والباطلَّ ،
وسمى يوم بدر {يَ ْو َم ا ْلف ُْر َقا ِن} ألنه َّ
ففرقت به بني
وعلى هذا فإن الطائفة املنصورة فرقان ألنها َّ
تدبرت كتاب الله َّ
ثم استعملها
النبوة والسلف،
احلق والباطل على منهاج َّ
فاحبها الله ومن َّ
َّ
فرقان ًا كرام ًة لها ،قال تعالى:
{ -38الم ( )1ال َّل ُه َ
ال إِلَ َه إ ِ َّ
وم ( )2نَ َّز َل َع َل ْي َ
اب بِالحْ َ ِّق ُم َص ِّد ًقا
ك ا ْل ِكتَ َ
ال ُه َو الحْ َ ُّي ا ْلق َُّي ُ
لمِ َا بَينْ َ يَ َد ْيهِ َوأَ َْن��ز َل ال َّت ْو َرا َة َواإلنجْ َ
ان
ِيل ( )3مِ ْن َق ْب ُل ُهدً ى لِل َّن ِ
اس َوأَ َْن��ز َل ا ْلف ُْر َق َ
( })4(..سورة آل عمران)
والكتب السماوية كلُّها على التفرقة بني احلق والباطل في االعتقادات ،وعلى
التفرقة بني احلالل واحلرام في األحكام ،وعلى التفرقة بني اخلير والشر في
األفعال ،وعلى ما يحصل نو ًرا في القلوب ،وهداية وخو ًفا وإنابة وخشية.

((( “الفوائد” البن القيم (ص.)130:
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لكنه سبحانه زاد عليها مبا أودعه الله في القرآن من البركات حني قالَ {:و َه َذا
ار ٌك}.
ذِ ْك ٌر ُمبَ َ
واعلم أن اإلنزال أعم من التنزيل كقوله تعالى:
ك ا ْلق ُْرآَ َن تَ ْنزِي ً
{ -39إِنَّا ن َْح ُن نَ َّز ْلنَا َع َل ْي َ
ال(( })23سورة اإلنسان)
وقوله تعالى في اآلية الكرمية{ :تَ ْنزِي ً
ال} قال البقاعي -رحمه الله -في “نظم
الدرر”:
“ -40أي على التدريج باحلكمة ،جواب ًا للسائل ورفق ًا بالعباد ،فدرجهم في
وظائف الدين تدريج ًا موافق ًا للحكمة ،ولم يدع لهم شبهة إال أجاب عنها».
فالقرآن َّنزله الله تنزي ً
ال؛ برك ًة ورحم ًة وتبيين ًا مبعنى أتى به آية أية ،وسورة
س��ورة ،يساير ب��ه حياة املجتمع ف��ي عهد النبوة ،ويعايشهم ف��ي مشاكلهم
وظروفهم ،وكل مشكلة جاءت ينزل بح ِّلها ،وكل قضية واجهتهم يأتيهم
بتوجيهها ،فكانوا يأخذون القرآن ُحكم ًا ُحكم ًا ،فما انتهت فترة الوحي إال
عبرت أم أمين -رضي الله عنها -عن حزنها
وقد استوعبوا الوحي كلَّه ،وقد َّ
فهيجت أبا بكر وعمر  -رضي الله عنهما
ملفارقة الوحي بعد وفاة الرسول & َّ
 فجعال يبكيان معها حني قالت:َ « -41ما أَ ْب ِكى أَ ْن َ
كُون أَ ْع َل ُم أَ َّن َما ِع ْن َد ال َّلهِ َخ ْي ٌر ل ِ َر ُسولِهِ & َولَ ِك ْن أَ ْب ِكي أَ َّن
ال أَ َ
ِ (((
الس َماء».
ا ْل َو ْح َى َق ِد ا ْنق ََط َع مِ َن َّ
النبوة،
ففي كالمها تصريح واضح مبدى العالقة بني الوحي واملجتمع في عهد َّ
وهذا بخالف ما كان يجري مع الرسل الذين سبقوا النبي & فإن الذكر نزل
على كلِّ واح ٍد منهم جمل ًة واحدةً.
لقد جاءت همزة التعدية في قوله تعالىَ { :وأَ ْن� َز َل ال َّت ْو َرا َة َواإلنجْ َ
ِيل} إشارة
((( أخرجه مسلم ،وابن ماجه.

91

إلى نزولهما جمل ًة واحدةً ،لكنه ملّا ذكر القرآن قال{ :نَ َّز َل َع َل ْي َ
اب}
ك ا ْل ِكتَ َ
فأفاد تتابع نزوله على النبي & في ثالث وعشرين سنة منجم ًا ،وذلك أدعى
ت بِهِ ُف َؤا َد َك َو َر َّت ْلنَ ُاه تَ ْرتِي ً
والتبي والتثبيت كما قالَ { :ك َذل ِ َ
ال}
للتدبر
ك لِنُثَبِّ َ
نُّ
ُّ
رد على اعتراض الكفّار حني أرادوا التشكيك في عدم
ففي اآلي��ة وغيرها ٌّ
املتقدمة.
صحته لكونه لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب ِّ
وجمع الله تعالى لكتابه العزيز في بني {نَ َّز َل} و { َوأَ ْن َز َل} في اآليتني ()3
منجم ًا ،والثانية
و ( )4من سورة آل عمران ،فاألولى أشار فيها إلى نزوله ّ
ان} ألنّ التفرقة بني احلق والباطل هي الغاية املثلى
أراد بها الوصف {ا ْلف ُْر َق َ
التدبر ،وهي أعظم أحوال الهدى ،ملا فيها من البرهان ،وإزالة الشبهة.
من ُّ
وفسر ابن القيم -رحمه الله -الفرقان بقوله:
َّ
(((
يفرق بني احلق والباطل”.
« -42هو النصر الذي ِّ
وال يتحقق النصر إ َّ
“البينة” في الترتيب
البينة ،لذا جاءت سورة ِّ
ال بعد ظهور ِّ
املوضوعي للمصحف بعد سورة “القدر” وفيها قال تعالى:
ني َح َّتى تَ ْأتِيَ ُه ُم ا ْلبَيِّنَ ُة
ني ُم ْنف َِّك َ
اب َوالمْ ُ ْش ِر ِك َ
ين َكف َُروا مِ ْن أَ ْه ِل ا ْل ِكتَ ِ
{ -43لَ ْم يَ ُك ِن ا َّل ِذ َ
ب َقيِّ َم ٌة (َ )3و َما تَف ََّر َق
(َ )1ر ُس��و ٌل مِ َن ال َّلهِ يَ ْت ُلو ُص ُح ًفا ُم َط َّه َر ًة ( )2فِي َها ُكتُ ٌ
اب إ ِ َّ
ال مِ ْن بَ ْع ِد َما َجا َء ْت ُه ُم ا ْلبَيِّنَ ُة (})4
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَ َ
ا َّل ِذ َ
تقدم ابتدا ًء من سورة “اقرأ” وهي سورة
وبهذه اآليات ظهرت خالصة الذي َّ
فتبي:
“البينة” نَّ
“العلق” التي سبقت سورة “القدر” وانتها ًء بسورة ِّ
أن التفرق عن احلق واإلقرار بالكفر والباطل إمنا يكون بعد االبتالء؛ بظهور
البينة وهي القرآن العظيم .فلم يكن الله ليترك الكفّار واملبتدعة يفعلون ما
ِّ
التفرق
يشاءون حتى يبتليهم بالقرآنّ ،
فلما تاله محمد & صار الناس إلى ُّ
((( “بدائع الفوائد”(.)253/2
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واحلجة الواضحة ،فانحاز أهل احلق لبركة الفرقان
البينة الناصعة
َّ
بعد ظهور ِّ
وانحاز أهل الباطل للخسران.
وثبت من حديث جابر بن عبد الله في “صحيح اإلمام البخاري” أن النبي &
ففرق بني الناس قال جابر  -رضي الله عنه:-
بُ ِعث َّ
“ -44جاءت املالئكة إلى النبي & وهو نائم ،فقال بعضهم :إنه نائم ،وقال
بعضهم :إن العني نائمة والقلب يقظان ..احلديث.
وفيه:
“ -45فمن أطاع محمداً & فقد أطاع الله ،ومن عصى محمداً فقد عصى الله،
(((
فرق بني الناس”.
ومحمد َّ
بد أن حتدث ابتال ًء في الناس ،وبالتالي فإنه تبع ًا لظهور
فالدعوة إلى احلق ال َّ
سيتفرق الناس إل��ى فريقني :فريق احل� ِّ�ق،
�ص� ْ�د ُع ،مبعنى:
البينة سيكون ال� َّّ
ِّ
َّ
وفريق الباطل .فعن جبير بن نفير قال:
“ -46جلسنا إلى املقداد بن األس��ود يوم ًا ،فمر به رج��ل ،فقال :طوبى لهاتني
العينني اللتني رأتا رسول الله & ،والله! لوددنا أنا رأينا ما رأيت ،وشهدنا
ما شهدت ،فاستُ ِ
غضب ،فجعلت أعجب ،ما قال إال خيراً ! ثم أقبل عليه
غيبه الله عنه ؟ ال يدري لو
فقال“ :ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً َّ
كبهم الله على
شهده كيف يكون فيه؟ والله ! لقد حضر رسول الله & أقوام َّ
مناخرهم في جهنم؛ لم يجيبوه ولم يص ِّدقوه ! أوال حتمدون الله عز وجل إذ
أخرجكم ال تعرفون إ َّ
ال ربكم ،فتص ِّدقون مبا جاء به نبيِّكم & قد كفيتم البالء
بغيركم.
“والله لقد بعث النبي & على أش��د ح��ال بعث عليها نبي ق��ط ،ف��ي فترة
والسنّة” باب :االقتداء بسنن رسول الله [.
((( “كتاب االعتصام ّ
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فرق به بني
وجاهلية ،ما يرون أن دين ًا أفضل من عبادة األوثان ! فجاء بفرقان َّ
وفرق به بني الوالد وولده ،حتى إن كان الرجل ليرى والده أو
احلق والباطلَّ ،
ولده أو أخاه كافراً ،وقد فتح الله قفل قلبه باإلميان ويعلم أنه إن هلك دخل
النار ،فال تق َُّر عينه ،وهو يعلم أن حبيبه في النار ،وأنها للتي قال :الله عز
(((
ون َر َّبنَا َه ْب لَنَا مِ ْن أَ ْز َواجِ نَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ق َُّر َة أَ ْعينُ ٍ}”.
ين يَقُولُ َ
وجلَ { :وا َّل ِذ َ

((( أخرجه أحمد ،وهو في “السلسلة الصحيحة”(.)2823
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