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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الرسول األعظم 
 فى آيات التكريم 

 أيها المستمعون الكرام : 
فإنى أحمد إلييكم هللا الي ال إ إليه إإ عيو عليى أن عيدانا  دالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبع

ا محميد لالسالم وجعلنا من أمة خير األنام . وأصيلى وأسيلم عليى رسيولنا األعظيم سييدنا وموإني
ال ال أخرجنا هللا على يديه من الظلمات إلى النور وعلى إخوانه مين سيادتنا النيييين والمرسيلين 
. وأسترضى هللا عن سلفنا الصالح من سادتنا آل الييت المطهرين والصحابة المتقين والتابعين 

عيين  المحسيينين وتييابعى التييابعين وميين واإعييم يإحسييان إلييى يييوم الييدين ى كمييا أسترضيييه تعييالى
 شيوخنا األجالء أجمعين . 

ثم أتقدم بشكرال خالصا لألخ الحييب األسيتا  أحميد ينييم عضيو مجلير إداري جمعييتكم الميو ري 
حيث دعانى إللقاء ع ه المحاضري إحياء ل كرال الموليد النييوال الشيري  . وأشيكر كي لس مجلير 

يمييان ت وتجتيياك ييركتهييا اإلداري الي ال يعتنييى يتلييس اليي كرال المجييدي التييى تحيييا يهييا  ليوب أعيي  اإل
األرواح عالم الملس الفانى إلى عالم الملكوت البا ى ت فتأنر باهلل تعالى أنر المالئكة األطهار 

 ال ين يسبحون اللي  والنهار إ يفترون . 
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 أما بعد : 
ملئ بآيات التكريم التى تيرك لنا فضي  هللا العظييم الي ال يمير بيه سيبحانه فإن كتاب هللا الكريم 

تم أنييائه وكيير رسله سيدنا وموإنا محمد ال ال نحتفي  يي كرال مييالده المجييد ت صيلوات هللا خا
ليكم عليى سييي  المثيال إ الحصير بعي  تليس  وسالمه عليه وعلى سائر النييين والمرسلين . وا 

 اآليات اليينات . 
 تعليمه صلى هللا عليه وسلم : 

 تب يين  يوم أمييين كي لس ت لكين شياء هللا أن يكيون نشأ صلى هللا عليه وسلم أميا إ يقرأ وإ يك
ين والكاتيين عليى مير القيرون جييال بعيد جيي  . وإ عجيب فقيد منبع العلم الغكير المتدفق للقارئ

أيناه المسيب سبحانه عن األسباب وعلمه وحيا ما لم يكن يعلم . وكانت أولى اآلييات القرآنيية 
حى جيري  عليه السالم  وله سبحانه فى سوري العلق التى جاءه يها من عند هللا تعالى ملس الو 

) ا رأ باسم ربس ال ال خلق * خلق اإلنسان من علق * ا رأو ربس األكرم * ال ال عليم بيالقلم * 
 علم اإلنسان مالم يعلم ( . 

 و د جاء فى حاشية اإلمام الجم  ي رضى هللا عنه : 
ي ا يرأ مشيتم  عليى نظيير ميا اشيتملت  كر السيوطى ي رضيى هللا عنيه ي فيى إتقانيه أن أول سيور 

عليه الفاتحة من يراعة اإستهالل لكونها أول ما أنكل من القرآن . فيإن فيهيا األمير بيالقراءي ت 
وفيهييا اليييداءي باسييم هللا ت وفيهييا اإلشيياري إلييى علييم األحكييام ت وفيهييا مييا يتعلييق يتوحيييد الييرب ت 

ثبييييييييات  اتييييييييه وصييييييييفاته ت ميييييييين صييييييييفة  ات وصييييييييفة فعيييييييي  ت وفييييييييى عيييييييي  ه اإلشيييييييياري وا 
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إلى أصول الدين ت وفيها مايتعلق باألخبار من  وله )) علم اإلنسان ما لم يعلم (( . وله ا  ي  
إنها جديري بأن تسمى " عنوان القرآن " ألن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعباري وجيكي فى أوليه 

 . 
 ويقول اإلمام القشيرال فى لطائ  إشارته رضى هللا عنه : 

ربس ال ال خلق ( ع ه السوري من أول ما نكل على المصطفى صلى هللا عليه وسلم ) ا رأ بسم  
فالنيار كلهيم  جيري  فى الهيواء ونيكل علييه فقيال ) ا يرأ باسيم ربيس الي ال خليق (لما تعر  له 

مريدون ت وعو صلى هللا عليه وسلم كان مرادا . فاستقي  األمر بقوله ) ما أنا بقارئ ( فقال له 
ل ) ما أنا بقارئ ( فقال له : ا رأ كما ا ول لس )) ا يرأ باسيم ربيس الي ال خليق ( أال : ) ا رأ ( فقا

 خلقهم على ما عم به . 
العليق جميع علقية ت كشيجري وشيجري ت والعلقية اليدم الجاميد ت فيإ ا ) خلق اإلنسان مين عليق (  

 جرال فهو المسفوح . 
 ريم . ) ا رأ وربس األكرم ( أال الكريم ت ويقال : األكرم من ك  ك 
 ) ال ال علم بالقلم * علم اإلنسان ما لم يعلم ( علمهم ما لم يعلموا ت الضرورال والكسيى .  

 ويقول اإلمام أيو السعود فى تفسيره رضى هللا عنه : 
 وله عليه الصالي والسالم : ) ما أنا بقارئ ( يريد به أن القراءي شأن من يكتب ويقرأ وانا أميى 

 مرس بالقراءي ت فقي  له : وربس ال ال أ
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أال علم ما علم يواسطة القلم إ ييره ت فكما عليم ميتدئا باسمه عو األكرم ) ال ال علم بالقلم ( 
 القارئ يواسطة الكتابة والقلم يعلمس يدونهما .

) علم اإلنسان ما لم يعلم ( يدل اشتمال من ) عليم بيالقلم ( أال علميه بيه وبدونيه مين األميور  
ييراده بعنييوان الكليية والجكئيية والجلييي ة والخفيية مييا ليم يخطيير يباليه . وفييى حي أ المفعييول أوإ وا 

عدم المعلومية ثانيا من الدإلة على كمال  درته تعالى وكمال كرمه واإلشعار بأنه تعالى يعلميه 
 ما إ يخفى . من العلوم ت مما إ تحيط به العقول 

 الييضاوال رضى هللا عنه :  موجاء فى تفسير اإلما
 ه سبحانه وتعالى أو مستعينا به ) الي ال خليق (أال ا رأ القرآن مفتتحا باسم باسم ربس () ا رأ  

أال ال ال له الخلق ت أو ال ال خلق كي  شيىء ت ثيم أفيرد ميا عيو أشيرأ وأظهير صينعا وتيدييرا ت 
والي ال خليق اإلنسيان ت  عبادي المقصودي من القراءي فقيال ) خليق اإلنسيان (وأدل على وجوب ال

. ولميا كيان أول  عجييب فطرتيه ) مين عليق (ثم فسر ت تفخيما لخلقه ودإلة على فأيهم أوإ ت 
ى وجوده وفرط  درته وكمال حكمته ) الوجبات معرفة هللا سبحانه وتعالى ت أنكل أوإ ما يدل عل

فقال ) ما أنا بقارئ ( فقي  له ) ا رأ  ير للمبالغة ت ولعله لما  ي  له ) ا رأ باسم ربس (تكر  ا رأ (
الكائد فى الكرم على كيريم . فإنيه سيبحانه وتعيالى يينعم بيال عيو  ت ويحليم مين  س األكرم (ورب

و يد أال الخيط بيالقلم .  يي  عيو الكيريم وحيده عليى الحقيقية ) الي ال عليم بيالقلم (يير تخوي  ى 
يخلييق القييوال ونصييب  تقيييد بييه العلييوم ويعلييم بييه العييييد ) علييم اإلنسييان مييا لييم يعلييم ( ييرئ بييه ل
ن لم تكن  ارئا . الدإئ  ت  نكال اآليات ت فيعلمس القراءي وا   وا 
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خلوق ولكنها إ مأ ول : واألسباب خلقها هللا بقدرته لتؤتى ثمرتها يإ نه سبحانه ت ويتقيد يها ال
تقيد الخالق إ ا شاء سبحانه أن يغنى مخلو ه عنها . و د أراد هللا تعالى أن يعلم رسوله األميى 

ليم مين البشير . فعلميه عطياء ميا ليم يكين يعليم ت وجعي  علميه ميورد دون كتابة أو  يراءي أو مع
ت فقال تعيالى فيى  للمعلمين والمتعلمين على مر األيام والسنين . وجع   لس منة على المؤمنين

) لقد من هللا على المؤمنين إ  بعث فيهم رسوإ من أنفسهم يتلو عليهم آياتيه سوري آل عمران 
ن كانوا من  ي  لفى ضالل ميين ويككيهم ويعلمهم الكتاب والح . و ال تعالى فى سيوري  (كمة وا 

) يسيبح هلل ميا فيى السيموات وميا فيى األر  المليس القيدور الجمعة ممتنا بالرسيالة المحمديية 
العكيييك الحكيييم * عييو اليي ال بعييث فييى األميييين رسييوإ ميينهم يتلييوا عليييهم آياتييه ويييككيهم ويعلمييه 

ن كانوا من  ي  ل وآخرين منهم لما يلحقوا يهم وعو العكيك  فى ضالل ميين *الكتاب والحكمة وا 
 .  من يشاء وهللا  و الفض  العظيم ( لس فض  يؤتيه  الحكيم *

ومما جاء فى لطائ  اإلشارات عند تلس اآلية األخيري  ول سيدال اإلمام القشيرال رضى هللا عنه 
األوصاأ ميا فياق الجمييع ت ن ك  تكل  لتعلم . . . ت ثم بعثه فيهم وأظهر عليه من ع: جرده 

آواه يلطفه ت وكان  لس أيلغ وأتم ت فإنه ك لس أفيرده  ه ت ثمفكما أيتمه فى اإيتداء عن أييه وأم
 .  ولكن  ال ) وعلمس ما لم تكن تعلم (عن تكلفه العلم 

 وإ اإليمان ولكن جعلناه ) ما كنت تدرال ما الكتاب و ال 
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اج الكراميية ت وخلييع عليييه حسيين التييولى ت لتكييون أنييوار ألبسييه لبييار العييكي ت وتوجييه يتيي نييورا (
 الحقائق عليه إئحة . 
أال بعثه فى األميين ت وفى آخرين منهم وعم العجم ومن يأتى إلى يوم  ) وآخرين منهم . . . (

 القيامة ت فهو صلى هللا عليه وسلم مبعوث إلى النار كافة . 
صييد عنييا بييه النيييوي يؤتيهييا ميين يق العظيييم (ميين يشيياء وهللا  و الفضيي  )  لييس فضيي  هللا يؤتيييه 

 . يشاء
أ ول ومن  لس نعلم أن الرسيالة المحمديية رسيالة عامية لألوليين واآلخيرين وللعيرب والعجيم إليى 

سي  الكيرام علييه وعلييهم أفضي  الصيالي وأتيم ر يوم القيامة ت وتلس خصوصية لم تقع لغيره من ال
) ومييا كيي لس بقولييه تعييالى فييى سييوري سييبأ  يييةالسييالم . ويؤيييد سييبحانه عمومييية الرسييالة المحمد

الكمخشرال رضى  م ال اإلما أكثر النار إ يعلمون ( كافة للنار بشيرا ون يرا ولكن أرسلناس إإ
إإ رسالة عامية لهيم محيطية يهيم ألنهيا إ ا شيملتهم فقيد كفيتهم أن يخيرج منهيا أحيد هللا عنه : 

أال أن  ) ولكن أكثر النار إ يعلمون (:  منهم . وجاء فى حاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنه
فييى اآلييية ميين عمييوم رسيالتس وكونييس بشيييرا وكونييس نيي يرا   . أعي  مكيية إ يعلمييون  لييس المي كور 

 أ ول وعو صلى هللا عليه وسلم بشير للمؤمنين بالجنة ون ير للكافرين بالع اب . 
  دري هللا على نق  العادي : 

دييدي ميا دلنيا بيه عليى  درتيه سيبحانه فيى نقي  العيادي والقرآن الكريم  ص علينا فى  صيص ع
واإستغناء عن األسباب ى ولم يكن  لس النق  مع سادتنا المرسلين فحسب ي  كيان كي لس ميع 
األولياء والصيديقين . فقيد كيان سييدنا ككرييا علييه السيالم كفييال لسييدتنا ميريم عليهيا السيالم ت 
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فسألها كميا حكيا سيبحانه فيى سيوري آل عا رك ا . ولكنه كان كلما دخ  عليها المحراب وجد عند
ن هللا يركق مين يشياء بغيير حسياب ) عو من عند هللا إمران عن مصدر  لس الركق فقالت : ع

تفيد التكرار ت فما دخ  عليهيا سييدنا ككرييا ي علييه السيالم ي إإ وجيد عنيدعا  ( . وكلمة ) كلما (
 رك ا فى ك  مري . 

ر ومع عقم الكوجية لسييدنا ككرييا علييه السيالم . فقيد دعيى ربيه فيى و د وعب هللا الولد على كي
يقين  وال وثقة تامية بياهلل تعيالى أن يهبيه وليدا يرثيه فيى دعيوي النيار إليى هللا . فاسيتجاب هللا 
دعوته وخرق له األسباب ت ولنقرأ فى  ليس  وليه تعيالى فيى سيوري آل عميران بعيد  صية اليركق 

) عنالس دعا ككريا ربيه  يال رب عيب ليى مين ريم عليها السالم عالى لسيدتنا مال ال كان يؤتيه ت
لييدنس  رييية طيبيية إنييس سييميع الييدعاء * فنادتييه المالئكيية وعييو  ييائم يصييلى فييى المحييراب أن هللا 
يبشرس ييحى مصد ا بكلمة من هللا وسيدا وحصيورا ونيييا مين الصيالحين *  يال رب أنيى يكيون 

ل كي لس يفعي  هللا ميا يشياء *  يال رب أجعي  ليى آيية لى يالم و د يلغنى الكير وامرأتى عا ر  ا
. وليو ليم  بس كثيرا وسبح بالعشيى واإلبكيار ( ال آيتس أإ تكلم النار ثالثة أيام إإ رمكا وا كر ر 
م ميا دعيا ربيه عي ا اليدعاء ميع كيير سينه وعقييكن يقينه  ويا فى  دري هللا عليى خيرق األسيباب 

فليير فييه  عا ر ( كون لى ولد و د يلغنى الكير وامرأتى) أنى يكوجته . أما  وله عليه السالم 
استبعاد لقيول دعائه . لكنيه اسيتفهام عين كيفيية و يو  تليس المعجيكي ت أال عي  يوليد لنيا ونحين 

أو ترك نى ولدا من اميرأي أخيرال ييير امرأتيى على حالنا من الكير والعقم ت أو تردنا إلى الشباب 
 م العا ر . فأجابه سبحانه بقوله الكري
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أال إ  أعقيب  ليس بقوليه تعيالى ) هللا يفعي  ميا يشياء ( أال مع كونكما على حالكما ثم ك لس () 
 يريده ج  شأنه وتعالت  درته .  يعجكه شئ

ومما تقدم نرال أن هللا تعالى نقي  العيادي فيى اسيتجايته ليدعوي سييدنا ككرييا يخيرق األسيباب ت 
ى ق تشري  . ولنقرأ فى  لس  وليه تعيالى فيوكاده سعادي فسمى له المولود وفى  لس تشري  فو

ثيم كاده فضيال  ه يحيى لم نجع  ليه مين  يي  سيميا () يا ككريا إنا نبشرس بغالم اسمسوري مريم 
كما جياءت على فض  فأنبأه بالصفات والهبات السامية التى حبا هللا يها  لس المولود الموعوب 

راب أن هللا يبشيرس ييحييى مصيد ا بكلمية المحي) فنادته المالئكية وعيو  يائم يصيلى فيى فى  وله 
 .  سيدا وحصورا ونييا من الصالحين (من هللا و 

ي   وليه تعيالى فيى أال مصد ا بسيدنا عيسى عليه السيالم ييدل ومعنى ) مصد ا بكلمة من هللا (
) إ   الت المالئكة يا مريم إن هللا يبشرس بكلمة منه اسمه المسيح عيسى يين سوري آل عمران 

أال خلقيه سيبحانه  ربين ( و وليه تعيالى ) بكلمية منيه (ها فى الدنيا واآلخيري ومين المقيمريم وجي
إليجياد عنيد تعليق بغير أب نقضا للعادي ى فكأنه سبحانه  ال كن فكان . وعى كناية عن سرعة ا

 اإلرادي اإللهية ت ولير عناس أمر وإ كاأ وإ نون . 
ه أن نقيول لييه كيين إ ا أردنييا إنميا  ولنييا لشيئ) ليه تعييالى فيى سييوري النحيي  ويقيول العلميياء إن  و 

ن كييان بعييد وجييوده ففيييه  فيكييون ( إ يعقيي  أن يكييون عنيياس أميير ألن خطيياب المعييدوم إ يعقيي  وا 
نمييا جيياء التعيييير كناييية عيين سييرعة إيجيياد مييا أراد هللا أن يكييون ت وعييو  تحصييي  الحاصيي  . وا 

 سبحانه فعال لما يريد . 
 علم والعبادي والور  ت ومعنى أال متيوعا فى ال نى ) وسيدا (ومع
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ومعنيى )) ونيييا أو لمغالبة نفسه .  مغالبةأال ممنوعا من النساء إما لطبعه على  () حصورا  
ا  وليه تعيالى أال ناشئا منهم ت وفى  لس تحقيق لريبة سيدنا ككريا التى يحكيه من الصالحين (

ادا ربه نداء خفيا *  يال رب ) كهيعص *  كر رحمة ربس عيده ككريا إ  نفى مطلع سوري مريم 
نيى خفيت الميوالى مين  إنى وعن العظم منى واشتع  الرأر شيبا ولم أكن ييدعائس رب شيقيا * وا 

رث مين آل يعقيوب واجعليه رب ورائى وكانت امرأتيى عيا را فهيب ليى مين ليدنس ولييا * يرثنيى ويي
لسييابقة ييي  أال أنييس لييم تخيينييى فييى دعييواتى ا رضيييا ( ومعنييى ) ولييم أكيين يييدعائس رب شييقيا (

أال فيى الشير    ه . والمراد بقوليه علييه السيالم ) يرثنيى (أجيتنى فيها فاستجب ك لس دعوتى ع
نييى خفيت الميوالى مين ورائييى (والعليم واليدعوي إليى هللا   مين بعييدال ت أميا  وليه علييه السيالم ) وا 

 فيكش  عن عدم استعداد ينى عمه لخالفته فى الدعوي من بعيده ت وعيو يحيرص عليى أن ييديم
ين لنيا  ليس مين  وليه هللا عليهم شرأ الدعوي إلى هللا فال يحرم آل يعقوب من  لس الشرأ . وبي

ت فييدوم فيى آل أال ييرث دعيوي الخليق إليى الحيق  عليه السالم ) يرثنيى وييرث مين آل يعقيوب (
 يعقوب شرأ النيوي والدعوي إلى هللا تعالى . 

 نعمة القرآن الكريم : 
سيوله األعظيم صيلى هللا الحجر منوعا ينعمة القرآن التى خص يهيا ر ويقول هللا تعالى فى سوري 

وجيياء فييى تفسييير الجاللييين  بعا ميين المثييانى والقييرآن العظيييم () ولقييد آتينيياس سييعليييه وسييلم 
وحاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنهم : وفى تفسير السبع مثانى  ال صلى هللا عليه وسلم عى 

 الفاتحة كما رواه 
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ت وسميت مثانى ألنها تثنيى ي أال تكيرر ي فيى كي  ركعية . وفيى  يول آخير ألنهيا اليخارال ومسلم 
مقسييومة يييين العييييد وبييين هللا ت فالنصيي  األول ثنيياء علييى هللا والنصيي  الثييانى دعيياء . و ييي  

يياس نسيتعين سميت مث انى ألن كلماتها مثناه مث   وله ) الرحمن الرحيم ( و وله ) إياس نعييد وا 
فكيي  عيي ه األلفيياة مثنيياي .  ليييهم (صييراط المسييتقيم * صييراط اليي ين أنعمييت ع) اعييدنا ال( و ولييه 

و ي  ألنها نكلت ميرتين ميري بمكية وميري بالمدينية . و يي  إشيتمالها عليى الثنياء عليى هللا وعيو 
 حمده وتوحيده وملكه . وع ا كله على القول بأن السبع مثانى عى الفاتحة . 

البقري وآخرعا مجمو  األنفال وبراءي ت فهم كالسوري الواحيدي و ي  المراد يها السبع الطوال أولها 
وله ا لم يفص  يينهما يبسملة ت وسميت ع ه السبع مثانى أن القصص واألحكام والحدود ثنيت 

يي  عي ا القيول ت و ي  المراد بالسبع المثانى الحواميم . و ي  المراد يها جمييع القيرآن . ودلفيها 
وعلى  لس يكون عط   انى . . (نكل أحسن الحديث كتابا متشايها مث) هللا األخير  وله تعالى 

القرآن على السبع من  يي  عط  الصفات مع وحدي  ات الموصوأ . والمعنى ولقد آتيناس ما 
 يقال له السبع المثانى والقرآن العظيم أال الجامع له ين الوصفين . 

 القرآن عو المعجكي الخالدي : 
كرمييه كيي لس إنييا رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم يييإنكال القييرآن عليييه ت وكمييا كييرم هللا نعييالى مو 

) إنيا دي  ت فقيال تعيالى فيى سيوري الحجير بحفظه على مير القيرون مين التغييير والتحريي  والتيي
نا له   نحن نكلنا ال كر وا 
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. وبهيي ا الحفييت ظلييت معجييكي القييرآن الكييريم معجييكي خالييدي ومؤيييدي لصييدق الرسييالة  لحييافظون (
حمدية ت ففا ت يه ا الخلود سائر المعجيكات . ويقيول فيى  ليس سييدال اإلميام اليوصييرال فيى الم

 يردته رضى هللا عنه : 
 من النييين  إ  جاءت  ولم  تدم   معجكي دامت  لدنيا  ففا ت  ك       
 أعدال األعادال إليها ملقى  السلم   ما حوربت  ط إإ عاد من حرب     
 رد الغيور يد الجانى عن الحرام   معارضها   ردت  باليتها  دعوال      

 السنة مفسري ألحكام القرآن المجملة : 
وصيام وككاي و د يين هللا فى كتابه الكريم معالم اإلسالم وأحكام العبادات والمعامالت من صالي 

وحج وحالل وحيرام . وعهيد سيبحانه لموإنيا رسيول هللا صيلى علييه وسيلم أن يفصي  ميا أجمليه 
ر ) وأنكلنا إليس الكتاب لتييين للنياري النح  من أحكام ت ويشهد ل لس  وله تعالى فى سو القرآن 

 .  ما نكل إليهم ولعلهم يتفكرون (
و د جاء فى حاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنه عند عي ا القيول الكيريم : يعنيى أنكلنيا علييس ييا 

نما سماه  كرا  ) لتيين للنيار ت وتنييها للغافلين ألن فيه مواعمحمد ال كر ال ال عو القرآن . وا 
يعنييى مييا أجميي  إليييس ميين أحكييام القييرآن ت وبيييان الكتيياب يطلييب ميين السيينة ت  نييكل إليييهم ( مييا

والميييين ليي لس المجميي  عييو رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم . ولهيي ا  ييال بعضييهم متييى و ييع 
مييين يدإلية عي ه  تعار  يين القرآن والحديث وجب تقديم الحيديث ألن القيرآن مجمي  والحيديث

 اآلية ت والميين مقدم على المجم  . 
 ) يا أيها ال ين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا و د  ال تعالى فى سوري النساء 
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وأولى األمر منكم فإن تناكعتم فى شىء فردوه إليى هللا والرسيول إن كنيتم تؤمنيون بياهلل الرسول 
 .  وم اآلخر  لس خير وأحسن تأويال (والي

ليية الفقييه األربعيية . جيياء فييى حاشييية اإلمييام الجميي  رضييى هللا عنييه : وفييى اآلييية إشيياري ألدوممييا 
فقوله تعالى ) أطيعوا هللا ( إشاري للكتاب ت و وليه تعيالى ) وأطيعيوا الرسيول ( إشياري إليى السينة 
 و وله تعالى ) وأولى األمر منكم ( إشاري لإلجما  ت و وله تعالى ) فإن تناكعتم فى شيىء . . .

 إشاري للقيار .  (
ميية  ييولهم : كييرر هللا أ ييول : وميين أرو  مييا  رأتييه للعلميياء فييى التعقيييب علييى تلييس اآلييية الكري

ولم  سبحانه فع  ) أطيعوا ( فى  وله تعالى ) أطيعوا هللا ( وفى  وله تعالى ) وأطيعوا الرسول (
 علييه وسيلم طاعية صيلى هللايتكرر بالنسبة ألولى األمر ت والحكمة فيى  ليس أن تكيون للرسيول 

مستقلة إ ا أمرنا صلى هللا عليه وسلم بأمر لم ييرد فيى القيرآن الكيريم . وضيربوا لي لس ميثال أنيه 
صلى هللا عليه وسلم حرم أن يجميع الميؤمن ييين الميرأي وعمتهيا أو خالتهيا وليم ييرد عي ا الحكيم 

) م . أميا عطي  طاعتيه فيى  ليس التحيريت فيجيب عليى الميؤمن فى آية المحرمات فى كتاب هللا 
يدون تكرار أطيعوا فإنه يدل على أن طاعتهم تكون واجبية فيميا يتفيق ميع الكتياب  ر (أولى األم

 والسنة ت فإن خالفت أوامرعم الكتاب والسنة فال طاعة لهم فى تلس المخالفة . 
إلييى ويقييول العلميياء أن رد األميير إلييى هللا فييى اآلييية معنيياه الييرد إلييى كتيياب هللا الكييريم ت والييرد 

الرسول صلى هللا عليه وسلم كان إلى شخصيه الكيريم فيى حياتيه الشيريفة ت ويكيون إليى سينته 
بعد انتقاله إلى الرفيق األعلى . ومن  لس نرال أن السنة النيوية مكملة ألحكام اإلسالم وملكمية 
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لجميع المسلمين على خالأ ما يهكو به بعي  الجهيالء وعميى البصييري مين اإكتفياء بيالقرآن 
 عمال السنة . وا  

 فيردوه إليى هللا والرسيول . . . ( ) فإن تناكعتم فيى شيىءوله تعالى ويقول العلماء ك لس : إن  
عو شرط فى سياق نكري وكأنه تعالى يقول : ما مين شيىء تتنياكعون فييه إإ وجيدتم حكميه فيى 

)  لس خيير عون فيه لتعثروا على ح  المشكلة الكتاب والسنة فارجعوا إليهما فى ك  شىء تتناك 
أال أحسن عا بية أو أحسين تيأويال مين  ب والسنة ) وأحسن تأويال (أال  لس الرجو  إلى الكتا (

 تأويلكم يهوال نفوسكم . 
فييى الييدنيا واآلخييري ت أ ييول : ومييا أعنأنييا نحيين المسييلمين يييدين اإلسييالم اليي ال تمييت بييه سييعادتنا 

نكم وأتممييت عليييكم نعمتييى ) اليييوم أكملييت لكييم ديييسييبحانه إ  يقييول فييى سييوري المائييدي وصييدق 
 .  اإلسالم دينا ( ورضيت لكم

و د جاء فى تفسير اإلمامين الجاللين رضى هللا عنهما أن تلس اآلية الكريمية نكليت بعرفية عيام 
حجة الودا  وكان يوم جمعة ت وجاء فيى حاشيية اإلميام الجمي  رضيى هللا عنيه أن النييى صيلى 

له تعيالى فيى سيوري وما ت ولم ينكل بعدعا آية إإ  و هللا عليه وسلم عاش بعدعا أحدا وثمانين ي
 .  ك  نفر ما كسيت وعم إ يظلمون ( ) واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا ثم توفىالبقري 

ه فليم ينيكل بعيدعا حيالل وإ أال أحكاميه وفرائضي وجاء فى التفسيير ) الييوم أكمليت لكيم ديينكم (
  أال اخترت.  ينا (ت لكم اإلسالم د) ورضيين حرام ) وأتممت عليكم نعمتى ( أال يإكمال الد

 وجاء فى تفسير اإلمام إيى السعود رضى هللا عنه : عن عمر ين الخطاب 
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آيية فيى كتيابكم تقرءونهيا ليو علينيا معشير اليهيود رضى هللا عنه أن رجال مين اليهيود  يال ليه : 
ديينكم وأتمميت علييس كيم ) الييوم أكمليت للييوم عييدا .  يال : أال آيية ل  يال نكلت إتخ نا  ليس ا

 ال عمير رضيى هللا عنيه :  يد عرفنيا  ليس الييوم والمكيان الي ال أنكليت فييه عليى  نعمتى . . . (
النيى عليه الصالي والسالم وعو  يائم بعرفية ييوم الجمعية . أشيار رضيى هللا تعيالى عنيه إليى أن 

  لس اليوم عيد لنا . 
 ه اآلية بكيى عمير رضيى هللا عنيه . فقيال وجاء فى  لس التفسير ك لس : وروال أنه لما نكلت ع

له النيى عليه الصالي والسالم : ما يبكيس يا عمر ل  ال : أبكانى أنا كنا فيى كييادي مين ديننيا ت 
فيإ ا كميي  فإنييه إ يكميي  شييىء إإ نقييص . فقييال عليييه الصييالي والسييالم : صييد ت ت فكانييت عيي ه 

 بعد  لس إإ أحدا وثمانين يوما . اآلية نعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت فما ليث 
و د أثيت اإلمام القرطيى رضى هللا عنه ما رواه اين عبار رضى هللا عنهما : بعث النيى صلى 

. فلميا صيد وه فيهيا كادعيم الصيالي ت فلميا صيد وه  كادعيم هللا عليه وسلم بشهادي أإ إله إإ هللا 
 دعم الحج ت ثم أكم  لهم دينهم . الككاي ت فلما صد وه كادعم الصيام ت فلما صد وه كا

ويتحدث موإنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينعمة القرآن الكيريم فيقيول : ) ميا مين األنييياء 
نميا كيان الي ال أوتيتيه وحييا أوحياه هللا إليى فيأرجو أن  نيى إإ أوتى ما مثله آمن علييه البشير وا 

 أكون أكثرعم تابعا يوم القيامة ( . 
 تكريم رسوله األعظم فى إنكال القرآن المجيد إليه وينوه سبحانه ي
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) وميا كيان لبشير أن يكلميه هللا إإ فيقول ج  جالله فى سيوري الشيورال  تصلى هللا عليه وسلم 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرس  رسوإ فيوحى يإ نه ما يشاء إنه على حكيم * وك لس أوحينيا 

وإ اإليمان ولكن جعلناه نورا نهيدال بيه مين نشياء  إليس روحا من أمرنا ما كنت تدرال ما الكتاب
نييس لتهييدال إلييى صييراط مسييتقيم * صييراط هللا اليي ال لييه مييا فييى السييموات ومييا فييى  ميين عبادنييا وا 

 .  ألر  أإ إلى هللا تصير األمور (ا
 و د جاء فى تفسير اإلمام أيى السعود رضى هللا عنه : 

) أال يوجيه مين الوجيوه  ر ) أن يكلميه هللا () وما كان لبشر ( أال وما صح لفرد من أفراد البشي
أال إإ أن يييوحى إليييه ويلهمييه ويقيي أ فييى  لبييه ت كمييا أوحييى إلييى أم موسييى عليهييا  إإ وحيييا (

لييى إيييراعيم عليييه الصييالي والسييالم فييى  بييح ولييده ت و ييد روال عيين مجاعييد : أوحييى هللا  السيالم وا 
يسمعه كالمه ال ال يخلقيه فيى بعي   الكبور إلى داود عليه الصالي والسالم فى صدره ى أو بأن

و ليس  مع من يكلمه ت وعو المراد بقوليه ) أو مين وراء حجياب (األجرام من يير أن يبصر السا
بيأن يكلميه يواسيطة مليس و ليس كما كلم موسى عليه الصالي والسالم ت وكما يكلم المالئكة ت أو 

ى المرسيي  إليييه اليي ال عييو أال  لييس الرسييول إليي  ولييه ) أو يرسيي  رسييوإ ( أال ملكييا ) فيييوحى (
أن يوحيه إليه ت وع ا عو ال ال  لرسول البشرال ) يإ نه ( أال بأمره تعالى وتيسيره ) ما يشاء (ا

 سييالم فييى عاميية األو ييات ميين الكييالم ) إنييه علييى (يجييرال يينييه وبييين األنيييياء عليييهم الصييالي وال
ه هم إإ بأحييد الوجييو متعييال عيين صييفات المخلييو ين إ يتييأتى جريييان المفاوضيية يينييه تعييالى وبييين

يجييرال أفعالييه علييى سيينن الحكميية ت فيييكلم تيياري يواسييطة وأخييرال يييدونها إمييا  الميي كوري ) حكيييم (
ما خطابا .   إلهاما وا 
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عيو القيرآن الي ال عيو  ) وك لس ( أال ومث   لس اإليحاء الييديع ) أوحينيا إلييس روحيا مين أمرنيا (
ة ت و ي  عو جيري  علييه السيالم ت ومعنيى للقلوب بمنكلة الروح لأليدان حيث يحييها حياي أيدي

يييه بييالوحى ت صييلى هللا عليييه وسييلم ) مييا كنييت تييدرال (  ييي  الييوحى ) مييا إيحائييه إليييه إرسيياله إل
أال اإليمان يتفاصي  ما فى تضاعي  الكتاب من األمور  الكتاب ( أال شىء عو ) وإ اإليمان (

والنظيير فييإن درايتييه عليييه بييه العقيي   التييى إ تهتييدال إليهييا العقييول ت ولييير اإليمييان بمييا يسييتق 
 الصالي والسالم مما إ ريب فيه  طعا . 

) ولكن جعلناه ( أال الروح ال ال أوحيناه إليس ) نورا نهدال به من نشاء ( عدايته ) من عبادنيا 
نيس لتهيدال ( وعو ال ال يصرأ اختياره ( نيس لتهيدال  نحو اإعتيداء بيه . و وليه تعيالى ) وا  أال وا 

اإلسييالم وسييائر الشييرائع واألحكييام ) عييو  شيياء عدايتييه ) إلييى صييراط مسييتقيم (ن نييي لس النييور ميي
ضافته إلى اإ صراط هللا ( ليه ميا ) الي ال سيم الجليي  ثيم وصيفه بقوليه تعيالى يدل من األول ت وا 

ت وتأكييد وجيوب سيلوكه ت فيإن لتفخيم شأنه ت وتقرير اسيتقامته  فى السموات وما فى األر  (
تصيرفا مميا يوجيب من الموجيودات ليه تعيالى خلقيا وملكيا و واألر   كون جميع ما فى السموات

أال أمور ما فيهما  اطبة ت إ إلى ييره ففيه من   لس أتم اإليجاب ) أإ إلى هللا تصير األمور (
 . والتهديد للضالين عنه ما إ يخفىالوعد للمهتدين إلى السراط المستقيم 
 الصراط المستقيم والدين الخالص : 

  تعالى ما كرم به رسوله األعظم صلى هللا عليه وسلم من وييين هللا
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فيى آخير سيوري األنعيام   عدايته إلى الصراط المستقيم والدين الخالص ت و لس فى  وله سبحانه
)    إننى عدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا  يما ملة إيراعيم حنيفا وما كان مين المشيركين * 

تى هلل رب العيالمين * إ شيريس ليه وبي لس أميرت وأنيا أول ومميا   إن صالتى ونسكى ومحياال 
إإ عليهيا وإ تيكر واكري  ربا وعو رب ك  شيىء وإ تكسيب نفير المسلمين *    أيير هللا أبغى
 .  فينيئكم بما كنتم فيه تختلفون ( وكر آخرال ثم إلى ربكم مرجعكم

 و د جاء فى تفسير اإلمام أيى السعود رضى هللا عنه : 
أمر رسوله أن ييين لهم ماعو عليه من الدين الحق ال ال يدعون أنهم  نى عدانى ربى ()    إن

علييه و ييد فييار وه بالكلييية ت والتعير  لعنييوان الربوييية مييع اإلضيافة إلييى ضييميره صييلى هللا عليييه 
وسييلم لمكيييد تشييريفه ت أال  يي  ألولئييس المفيير ين أرشييدنى ربييى بييالوحى وبمييا نصييب فييى اآلفيياق 

ييدل مين ) إليى  ت التكوينية ) إلى صراط مستقيم ( موص  إلى الحق ) دينيا (األنفر من اآلياو 
ن محله النصب كما فى  وله تعيالى ) ويهيديس صيراطا مسيتقيما ( ت )  يميا ( مصيدر صراط ( فإ

)  يييان ديد اليياء وعيو أيليغ مين المسيتقيم ) ملية إييراعيم (يتش نعت به مبالغة ت و رئ )  يما (
 يم أال مييائال عين األديييان الباطلية ) ومييا كيان ميين المشييركين (ييراعل ميين إحيا ليدينا ( ) حنيفييا (

علييه السييالم عمييا علييه المفر ييون لدينييه ت صيرح ييي لس ردا علييى اليي ين اعتيرا  مقييرر لنكاعتييه 
يدعون أنهم على ملته عليه السالم من أع  مكة واليهود المشيركين بقيولهم : عكيير ايين هللا ت 

 : المسيح اين هللا . والنصارال المشركين بقولهم 
أعيييييييييييد األميييييييييير لمييييييييييا أن المييييييييييأمور بييييييييييه متعلييييييييييق  كى ()  يييييييييي  إن صييييييييييالتى ونسيييييييييي



 19 

وبيين الصيالي كميا  بفرو  الشرائع وما سيق بأصولها أال عبادتى كلها ت و ي  و بحى جمع يينه
أال وميا  فى  وله تعالى ) فص  لربس وانحر ( و ي  المعنى صالتى وحجى ) ومحياال ومماتى (

مان والطاعة ) هلل رب العالمين إ شيريس ياتى وما أكون عليه عند موتى من اإليأنا عليه فى ح
إشاري إليى اإلخيالص وميا فييه مين معنيى البعيد ت  له ( خالصة له إ أشرس فيها ييره ) وب لس (

نكلتييه فييى الفضيي  أال ييي لس اإلخييالص ) أمييرت ( إ بشييىء ييييره . لالشييعار بعلييو رتيتييه وبعييد م
لييان مسارعته عليه الصالي والسالم الى اإمتثيال بميا أمير  أول المسلمين (و وله تعالى ) وأنا 

وأن مييا أميير بييه لييير ميين خصائصييه عليييه الصييالي والسييالم ت ييي  الكيي  مييأمورون بييه ت بييه ت 
يه الصالي والسيالم مين أسيلم مينهم )  ي  أييير هللا أبغيى ربيا ( آخير فأشيركه فيى ويقتدال به عل

أن يكون  الحال أن ك  ما سواه مربوب له مثلى ت فكي  يتصورو  العبادي ) وعو رب ك  شىء (
: اتبعييوا كييانوا يقولييون للمسييلمين  شييريكا لييه فييى المعيودييية ) وإ تكسييب كيي  نفيير إإ عليهييا (

 رد على  لس القول .  سييلنا ولنحم  خطاياكم ) وإ تكر واكري وكر أخرال (
فيى لطيائ   أييير هللا أبغيى ربيا . . . (ميام القشييرال عنيد اآليية الكريمية )  ي  ويقول سيدال اإل

 إشارته رضى هللا عنه : 
نى إ أجد عن حكمه حوإ ت وكيي  أ يول بغيير أو ضيد أو شيريس ت أو  كي  أوثر عليه يدإ ت وا 
ن طالعييت يسييره مييا  ن إحظييت يمنيية مييا شييهدت إإ ملكييه ت وا  أ ييول يدونييه معيييود أو مقصييود وا 

ن نظرت يسري وجدت نحوال يسره . عاينت إإ ملكه ت ي  إنى إن نظرت يمنة   شاعدت يمنه ت وا 
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 شرأ الصراط المستقيم : 
علم هللا سبحانه موإنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتحدث ينعمة الصراط المستقيم التى 

)  يي  إننيى عيدانى ربييى إليى صيراط مسييتقيم دينيا  يميا مليية بياه يهيا . فقيال تعييالى كميا سيمعتم ح
كيييان مييين المشيييركين *  ييي  إن صيييالتى ونسيييكى ومحيييياال وممييياتى هلل رب  إييييراعيم حنيفيييا وميييا

. ولطالما حدثنا كتاب هللا الكريم عين  وب لس أمرت وأنا أول المسلمين ( العالمين * إ شريس له
ى سوري الفاتحية أن نيدعوه  يائلين ) اعيدنا الصيراط الصراط المستقيم ت كما أنه سبحانه علمنا ف

ه حتى نلقياس بيه ييي  الوجيوه ت كميا علمنيا أن الصيراط المسيتقيم عيو أال ثيتنا علي المستقيم (
صراط ال ين أنعم عليهم سبحانه ت وعم النييون والصديقون والشهداء والصالحين كما جاء  ليس 

) ومن يطع هللا والرسول فأولئس مع الي ين أنعيم هللا فى  وله عك وج  فى سوري النساء  صريحا
لفضي  مين هللا والشهداء والصالحين وحسن أولئيس رفيقيا *  ليس امن النييين والصديقين عليهم 

وعو وعد كريم من هللا تعالى ألع  الطاعة من المؤمنين بأن ييدخلهم جنيات  وكفى باهلل عليما (
 النعيم ليرافقوا فيها أتقى عباده وأرفعهم درجة وأشرفهم منكلة .

سول هللا صلى هللا عليه وسلم أتاه و د ورد فى سيب نكول  لس الوعد الكريم أن ثوبان مولى ر  
يوما و د تغير وجهه ونح  جسمه ت فسأله عن حاله ت فقال : ما يى مين وجيع ت ييير أنيى إ ا 
لييم أرس اشييتقت إليييس واستوحشييت وحشيية شييديدي حتييى ألقيياس ت ثييم  كييرت اآلخييري فخفييت أإ أراس 

ن أدخلت الجنة كنت فيى م ن عناس ت ألنى عرفت أنس ترفع مع النييين ت وا  نيكل دون منكليس ت وا 
لم أدخ  في اس حيين إ أراس أييدا ت فيإنكل هللا اآليية الكريمية مبشيري ألعي  الطاعية مين الميؤمنين 

 ال ين يحرصون 
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ورسوله ت جعلنا هللا منهم بمنه وكرمه لنسعد فى الجنة مع كبار السعداء وعليى على طاعة هللا 
دانا هللا عليى ييده إليى الصيراط المسيتقيم رأسهم موإنا رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم الي ال عي

 ال ال جاء به ودعا إليه . 
 تسلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

حريصيا عليى أن يسيعد النيار كلهيم بالصيراط و د كيان موإنيا رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم 
دعوتيه . المستقيم ال ال دعياعم إلييه ت وكيان ييألم مين اعيرا  المعرضيين الي ين ليم يسيتجييوا ل

)  ليس ى ميثال فيى سيوري يوسي  فساله هللا تعالى بآيات كثيري خف  يها عين نفسيه ت فقيال تعيال
من أنباء الغيب نوحيه إليس وما كنت لديهم إ  أجمعوا أميرعم وعيم يمكيرون * وميا أكثير النيار 
لو حرصت بمؤمنين * وما تسألهم علييه مين أجير إن عيو إإ  كير للعيالمين * وكيأين مين آيية 

 .  نها معرضون (السموات واألر  يمرون عليها وعم عفى 
وردت ع ه اآليات الكريمة بعد أن  ص هللا  صة يوس  ي عليه السالم ي يتمامها ت وكان اليهود 
و ريش سألوا عنها موإنا رسول هللا فأوحى هللا إليه صلى هللا عليه وسلم ميا كيان مين أمرعيا ت 

التوراي ت ولكنهم لم يسيلموا فحيكن رسيول هللا صيلى هللا  وكان ما أوحى إليه مطابقا لما جاء فى
عليه وسلم فأنكل هللا ) وما اكثر النار لو حرصت بمؤمنين ( وكاده تسلية بما بعدعا ت تخفيفا 

 عنه وتهوينا عليه صلى هللا عليه وسلم . 
إن ليم  ) فلعلس باخع نفسس على آثارعمى به  وله سبحانه فى سوري الكه  ومما ساله هللا تعال

يؤمنوا يه ا الحديث أسيفا * إنيا جعلنيا ميا عليى األر  كينية لهيا لنيليوعم أيهيم أحسين عميال * 
نا لجاعلون ما عليها   وا 
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نفسيس ) ميامين الجالليين رضيى هللا عنهميا ) بياخع ( أال مهليس . وفى تفسير اإل صعيدا جركا (
 ديث ( أال القيرآن ) أسيفا (على آثارعم ( بعدعم أال بعيد تيوليهم عنيس ) إن ليم يؤمنيوا يهي ا الحي

لجمي  رضيى هللا عنيه : اأال ييظا حكنا منس ولحرصس على إيمانهم . وجياء فيى حاشيية اإلميام 
القصد منه تسليته  نة لها لنيلوعم أيهم أحسن عمال () إنا جعلنا ما على األر  كي وله تعالى 

ألعمييال العبيياد أسييفه وييظييه علييى عييدم إيمييانهم ألنييه مختييير صييلى هللا عليييه وسييلم وتسييكين 
 صلى هللا عليه وسلم : إ تحكن فإنى منتقم منهم لس .مجاكيهم عليها ت فكأنه يقول له 

إن اليدين عنيد ) آل عميران  وله تعالى فى سوري من تسلية هللا له صلى هللا عليه وسلم وك لس 
م ومين يكفير اإلسالم وما أختل  ال ين أوتيوا الكتياب إإ مين بعيد ميا جياءعم العليم بغييا ييينههللا 
ن حاجوس فق  أسلمت وجهى هلل ومين اتيبعن و ي  للي ين ت هللا فإن هللا سريع الحساب * فإبآيا

ن توليوا فإنميا ع لييس اليبالو وهللا بصيير أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اعتيدوا وا 
 .  بالعباد (

 وجاء فى تفسير اإلمام البضاوال رضى هللا عنه : 
أال بعد  اليهود والنصارال ) إإ من بعد ما جاءعم العلم (من  ل ين أوتوا الكتاب (وما اختل  ا )

ما علموا حقيقة األمر وتمكنوا من العلم يها باآليات والحجج )) بغييا ييينهم (( أال حسيدا ييينهم 
 ييات هللا فيان هللا سيريع الحسياب () ومين يكفير بآياسة ت إ لشييهة وخفياء فيى األمير وطلبا للر 
 هم . نن كفر موعيد لم

 و جييادلوس فيييه بعييد مييا أ مييت الحجييج ) فقيي  أسييلمت وجهييى هلل (فييى الييدين أ ) فييإن حيياجوس (
نما عير بالوجه عن النفر ألنه   أخلصت نفسى ت وا 
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 . اتبعن ( عط  على التاء فى أسلمت أشرأ األعضاء الظاعري ومظهر القوال والحوار ) ومن
 لعيرب ) أأسيلمتم (ألمييين الي ين إ كتياب لهيم كمشيركى اوا   لل ين أوتوا الكتاب واألميين () و 

فقييد  كيم الحجية أم أنيتم بعييد عليى كفيركم ) فيإن أسييلموا فقيد اعتيدوا (كميا أسيلمت و يد وضييحت ل
ن تولوا فإنما عليس البالو (نفعو    ميا أال فليم يضيروس إ ا أنفسهم بأن أخرجوعا من الضالل ) وا 

 وعد ووعيد .  بالعباد (عليس إإ أن تيلغ و د يلغت ) وهللا بصير 
)  يد نعليم أنيه ليحكنيس الي ال يقوليون فيإنهم إ لية  وله تعالى فى سيوري األنعيام ومن آيات التس

يك يونس ولكن الظالمين بآيات هللا يجحدون * ولقد ك يت رس  من  يلس فصيروا على ما كي يوا 
ن كييان كييير عليييس حتيى آتيياعم نصييرنا وإ مييدل لكلمييات هللا ولقييد جياءس ميين نبييأ المرسيلين  * وا 

نفقا فى األر  أو سيلما فيى السيماء فتيأتيهم بآيية وليو شياء إعراضهم فإن استطعت أن تيتغى 
تى هللا لجمعهييم علييى الهييدال فييال تكييونن ميين الجيياعلين * إنمييا يسييتجيب اليي ين يسييمعون والمييو 

 .  يبعثهم هللا ثم إليه يرجعون (
 وجاء فى تفسير اإلمام اين كثير رضى هللا عنه : 
د نعلم أنه )  ى تك يب  ومه له ومخالفتهم إياه يقول تعالى مسليا لنييه صلى هللا عليه وسلم ف

هم لييس وحكنييس وتأسييفس عليييهم كقولييه ) فييال أال  ييد أحطنييا علمييا يتكيي يي ليحكنييس اليي ال يقولييون (
 .  س باخع نفسس أإ يكونوا مؤمنين () لعلت عب نفسس عليهم حسرات ( و وله 



 24 

إ يتهمونس بالك ب فى نفر األمر أال  ن بآيات هللا يجحدون (ونس ولكن الظالمي) فإنهم إ يك ي
أال ولكنهم يعاندون الحيق ويدفعونيه بصيدورعم كميا  يال  كن الظالمين بآيات هللا يجحدون () ول

سفيان الثورال عن أيى إسحق عن ناجية ين كعب عين عليى  يال :  يال أييو جهي  للنييى صيلى 
  ب ميا جئيت بيه فيأنكل هللا ) فيإنهم إ يكي يونس . . . (نكي بس ولكين نكي: إنيا إ هللا عليه وسلم 

 ورواه الحاكم ثم  ال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
 دفا  هللا تعالى عن رسوله صلى هللا عليه وسلم :

فى كتاب هللا الكريم آيات كثيري ييدافع يهيا سيبحانه عين رسيوله األعظيم يييري علييه وتكريميا ليه 
) أفلم يديروا القول أم جاءعم ميا  يقول سبحانه فى سوري المؤمنون  عليه وسلم فمثالصلى هللا

لم يأت باءعم األولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون * أم يقولون به جنة ي  جياءعم 
عم لفسيدت السيموات واألر  ومين فييهن واءع* ولو اتبع الحق أبالحق وأكثرعم للحق كارعون 

ييي كرعم فهييم عيين  كييرعم معرضييون * أم تسييألهم خرجييا فخييراج ربييس خييير وعييو خييير ييي  أتينيياعم 
ن ال ين إ يؤمنون عن الصراط لناكيو نس لتدعوعم إلى صراط مستقيم * وا   .  ن (الراك ين * وا 

 وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 
) أم ظيه ووضيوح مدلوليه عجاك لفأال القرآن ليعلموا أنه الحق من ربهم يإ ) أفلم يديروا القول (

 من الرسول  اءعم ما لم يأت آباءعم األولين (ج
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لعليم ميع عيدم اليتعلم باألمانة والصيدق وحسين الخليق وكميال ا والكتاب ) أم لم يعرفوا رسولهم (
له ييرعا ) أم يقوليون بيه  دعواه ألحد ع ه الوجوه إ  إ وجه إلى يير  لس ) فهم له منكرون (

) يي  وأد هم نظيرا م عقال جحالون بقوله وكانوا يعلمون أنه صلى هللا عليه وسلم أر فال يب جنة (
شهواتهم وأعواءعم فل لس أنكروه ) ولو اتبع  ألنه يخال  ءعم بالحق وأكثرعم للحق كارعون (جا

 موات واألر  وميين فيييهن () لفسييدت السييبييأن كييان فييى الوا ييع آلهيية شييتى  الحييق أعييواءعم (
م ت أو اليي كر بالكتيياب اليي ال عييو  كييرعم ت أال وعظهييم أو وصيييته م ييي كرعم (لبطلتييا ) ييي  أتينيياع
ليين * لكنيا عبياد هللا المخلصيين ( ت ) فهيم عين ) لو أن عندنا  كرا من األو ال ال تمنوه بقولهم 

  كرعم معرضون ( إ يلتفتون إليه ) أم تسألهم خرجا ( أجيرا عليى أداء الرسيالة ) فخيراج ربيس (
) اميه ت ففييه مندوحية ليس عين عطيائهم لسيعته ودو  ابيه فيى العقييى ) خيير (ك ه فى الدنيا وثو ر 

نيس لتيدعوعم إليى صيراط مسيتقيم ( )ين ( تقريير لخيريية عطائيه تعيالى  وعو خير اليراك  تشيهد  وا 
 العقول السليمة باستقامته . 

علية وأضاأ اإلمام الييضاوال يقول رضى هللا عنه : واعلم أنه سبحانه أليكمهم الحجية ت وأكاح ال
ميا عيدا كراعية الحيق  وبيين انتفاءعيافى ع ه اآليات بيأن حصير ميا ييؤدال إليى اإلنكيار واإتهيام 

 ن إ يؤمنييون بيياآلخري عيين الصييراط ( عيين الصييراط السييوال ) لنيياكيون () إن اليي يو ليية الفطنيية 
 لعادلون عنه ت فإن خوأ اآلخري أ وال اليواعث على طلب الحق وسلوس طريقه . 
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 م األمة الكتاب والسنة : الرسول األعظم يعل
رسيلين إلييهم صيلى هللا يقول سبحانه فى سوري آل عمران ممتنيا عليى الميؤمنين يبعثية سييد الم

) لقييد ميين هللا علييى المييؤمنين إ  بعييث فيييهم رسييوإ ميين أنفسييهم يتلييو عليييهم آياتييه عليييه وسييلم 
ن كانوا من  ي  لفى ضالل ميين (ويككيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و   .  ا 

 و د جاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 
أنعم على من آمن مع الرسول صلى هللا عليه وسلم من  ومه ت  ) لقد من هللا على المؤمنين (

 البعث عامة لكيادي انتفاعهم يها ) إ  بعث فيهم رسوإ من أنفسيهم (وتخصيصهم مع أن نعمة 
كالمه بسهولة ت ويكونوا وا فين على حاليه فيى  من نسيهم أو من جنسهم عربيا مثلهم ليفهموا

الصدق واألمانة مفتخيرين بيه ت و يرئ مين أنفسيهم ) بفيتح الفياء ( أال مين أشيرفهم ألنيه علييه 
أال القيرآن بعيد  من أشيرأ  بائي  العيرب وبطيونهم ت ) يتليو علييهم آياتيه ( الصالي والسالم كان

عم مييين دنييير الطبييا  وسيييؤ اإعتقييياد ) وييييككيهم (( يطهيير أن كييانوا جهييياإ ليييم يسييمعوا اليييوحى 
ن كانوا من  ي  لفيى ضيالل مييين ) و مال ) ويعلمهم الكتاب والحكمة ( أال القرآن والسنة واألع ا 

 والمعنى : أنهم كانوا من  ي  الرسول صلى هللا عليه وسلم فى ضالل ظاعر .  (
 عليه وسيلم ى هللا) رسيول هللا صيلى كتايى الي ال نشيرته دار المعيارأ و د  لت فى ع ا المقام ف

 :  فى القرآن الكريم (
 فلوإ أن هللا تعالى أرسله لهدايتنا ما اعتدينا ت وإ تحلينا بسائر 
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مكارم اإلسيالم التيى سيعدنا يهيا فيى ديننيا ودنيانيا . و يد ككيى هللا رسيوله العظييم ت وعييأه لحمي  
شوبه نقيصة ت وجمع له عيئه الكيير ت فحاله بالعلم ال ال إ يشوبه جه  ت وبالفض  ال ال إ ت

بالعلم والخلق يرر الفضائ  التى فاق يها األولين واآلخرين ت فنه  منهيا النيار عليى اخيتالأ 
أجناسهم وأوطانهم ولغاتهم ما وسعهم أجمعين ت وإ تكال على حالها منهال عي با فراتيا لليواردين 

 من أصحاب اليمين والسابقين المقربين . . . 
وري سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم آييية للمعتيييرين ت فقييال تعييالى فييى سييوجعيي  هللا ميين تعليييم ر 

) وما كنت تتلو من  يله من كتياب وإ تخطيه ييمينيس إ ا إرتياب العنكيوت ردا على المتشككين 
المبطلون * ي  عو آيات يينات فى صدور ال ين أوتوا العلم وميا يجحيد بآياتنيا إإ الظيالمون * 

نما أنا ن ير ميين * أو ليم يكفهيم  و الوا لوإ أنكل عليه آيات من ربه    إنما اآليات عند هللا وا 
 .  ى  لس لرحمة و كرال لقوم يؤمنون (أنا أنكلنا عليس الكتاب يتلى عليهم إن ف

و د يين هللا تعالى فى تلس اآليات المتقدمة أن رسوله صلى هللا عليه وسيلم ليم يكين ييين  وميه 
هم ما لم يقرأو أو يكتيوا مثله ت فال عيو بيالنثر اليييانى المعهيود ت  ارئا وإ كاتبا ت ولكنه تال علي

ي  عو  رآن يفوق ييانيه كي  يييان ت ويهيك عنيد سيماعه أو وإ عو الشعر الوجدانى المعروأ ت 
تالوته ك  وجدان ت أحكمت آياته ت وفصلت كلماته ت وبهرت باليته العقول ت وظهرت فصاحته 

)  ي  هم فى سيوري الجين حين سمعوه أن يقولوا ما حكاه هللا عنعلى ك  مقول ت لم تتردد الجن 
أوحيييى إليييى أنيييه اسيييتمع نفييير مييين الجييين فقيييالوا إنيييا سيييمعنا  رآنيييا عجبيييا * يهيييدال إليييى الرشيييد 
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يي  وليم يتيردد كفيار مكية حيين سيمعوه ميع كفيرعم بيه : إن ليه  فآمنا به ولن نشرس يربنا أحيدا (
ن أسفله لم ن عليه لطالوي . وا  ن أعاله لمثمر .  دقغلحالوي وا   ت وا 

ى سيوري وأما المؤمنون ت فما وسعهم إإ أن يقولوا ما  اله الراسخون فى العلم وحكاه سبحانه ف
) والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ك  من عند ربنا وما يي كر إإ آل عمران فى  وله الكريم 

ليدنس رحمية إنيس أنيت الوعياب *  أولوا األلباب * ربنا إ تكو  لوبنيا بعيد إ  عيديتنا وعيب لنيا مين
 .  ب فيه إن هللا إ يخل  الميعاد (ربنا إنس جامع النار ليوم إ ري

عيي ي رضيى هللا عنيه ي فيى مكاييا القيرآن  471ويقول سيدال عيد القاعر الجرجانى المتيوفى سينة 
 :  جاء فى كتابه ) دإئ  اإلعجاك (التى أعجكتهم عن تحديده ت كما 

ت لهيم فيى نظميه ت وخصيائص صيادفوعا فيى سيياق لفظيه ت وبيدائع راعيتهم أعجكتهم مكايا ظهر 
ت من مبادئ آية ومقاطعها ت ومجارال ألفاظه وموا عها ت وفى مضرب ك  مث  ومساق ك  خيير 
عالم ت وترييب وترعيب ت ومع ك  حجة وبرعان ت وصفة وبيان .   وصوري ك  عظة وتنييه وا 

ا ت وآية آية ت فلم يجدوا فى الجميع كلمة ينيو يهيا وبهرعم أنهم تأملوه سوري سوري وعشر عشر 
مكانها ت أو لفظة ينكرعا شأنها ت أو يرال أن ييرعا أصلح عناس أو أشبه ت أو أحرال أو أخلق ت 

تق حكاميا ت ليم ييد  اي  وجدوا اتسا ا يهر العقول ت وأعجك الجمهيور ت ونظاميا والتئاميا ت وا  نيا وا 
 لسماء موضع طمع ت ولو حس ييافوخه افى نفر يليغ منهم 
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 حتى خرست األلسن أن تدعى وتقول ت وخلدت القروم فلم تملس أن تصول . 
ال ال أشرت إليه آنفا .  ن أراد المكيد فليرجع إلى كتابه ) دإئ  اإلعجاك (وأكتفى يه ا القدر وم

قيرآن وأود أن أيين لكم بعد  لس أن موإنيا رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم كيان يتلقي  آييات ال
ه فيى الكريم من الوحى يلهفة شديدي تقديرا منه للكالم وتمجيدا للمتكلم . وأثيت هللا تعالى  لس ل

ضى إلييس وحييه و ي  رب كدنيى ) وإ تعج  بالقرآن من  ي  أن يقمث   وله تعالى فى سوري طه 
نييا وفييى مثيي   ولييه تعييالى فييى سييوري القياميية ) إ تحييرس بييه لسييانس لتعجيي  بييه * إن علي علمييا (

 .  تبع  رانه * ثم إن علينا ييانه (جمعه و رآنه * فإ ا  رأناه فا
 و د جاء فى تفسير اإلمام أيى السعود لسوري القيامة  وله رضى هللا عنه : 

كييان رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم إ ا لقيين الييوحى نيياك  جيرييي  عليييه السييالم القييراءي ت ولييم 
ت فيأمر علييه الصيالي والسيالم فا منه أن ينفليت منيه يصير إلى أن يتمها مسارعة الحفت ت وخو 

أن يستنصت له ملقيا إليه  لبه وسيمعه حتيى يقضيى إلييه اليوحى ت ثيم يقفييه بالدراسية إليى أن 
 . يرسخ فيه 

ى عجليية أال لتأخيي ه علييبييه ( ) لتعجيي  آن ) لسييانس ( عنييد إلقيياء الييوحى أال بييالقر  ) إ تحييرس (
) إ ي عب عليس شيىء مين معانييه فى صدرس بحيث  ( مخافة أن ينفلت منس ) إن علينا جمعه

ي  علييه أال أتممنا  راءته عليس يلسان جير  نه ( أال إثبات  راءته فى لسانس ) فإ ا  رأناه (و رآ
أال ييان ما أشك  عليس من معانييه  مقفيا له ) ثم إن علينا ييانه (فكن  السالم ) فاتبع  رآنه (

 وأحكامه . 
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  صلى هللا عليه وسلم : أمانة موإنا رسول هللا
و ييد شييهد هللا تعييالى بأمانيية رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم فييى تيليييغ مييا أوحيياه هللا إليييه ميين 

عين الهيوال * إن عيو إإ وحيى ) وميا ينطيق لى فيى سيوري الينجم مشييدا بأمانتيه كتابه فقال تعيا
غنيا شييئا عين عيواه فهو صلى هللا علييه وسيلم  يد يليغ عين ربيه ميا أوحياه إلييه وليم ييل يوحى (

ليه تعيالى ) وميا وحاشاه . وما أرو  ما يقول سيدال اإلمام القشيرال فيى لطيائ  إشيارته عنيد  و 
 حيث  ال رضى هللا عنه :  ينطق عن الهوال (

مكموم يكمام التقوال ت وفى السرائر ل فى الظاعر ومتى ينطق عن الهوال وعو فى مح  النجوال 
لبشييرية مر ييى إلييى شييهود األحدييية ت مكاشيي  يجييالل ت مصييفى عيين كييدورات افييى إيييواء المييولى 

ن يهي ا النعيت ت منه إإ للحق بالحق بقية ت ومن كياالصمدية ت متخط  عنه بالكلية ت لم تيق 
 متى ينطق عن الهوال . 

ويؤيد هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم فيى أن القيرآن منيكل علييه مين عنيد هللا و ليس فيى 
) وك لس أنكلنا إليس الكتاب فال ين آتيناعم الكتاب يؤمنيون بيه ت نكيو  وله سبحانه فى سوري الع

ومن عؤإء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إإ الكافرون * وما كنت تتلو من  يله من كتاب وإ 
تخطه ييمينيس إ ن إرتياب المبطليون * يي  عيو آييات يينيات فيى صيدور الي ين أوتيوا العليم وميا 

نميا يجحد بآياتنا إإ الظالمو ن * و الوا لوإ أنكل عليه آيات من ربه    إنميا اآلييات عنيد هللا وا 
أنا ن ير ميين * أو لم يكفهم أنا أنكلنا عليس الكتاب يتلى عليهم إن فى  لس لرحمة و كرال لقوم 

 يؤمنون *    كفى باهلل يينى وبينكم شهيدا يعلم ما فى السموات واألر  



 31 

 .  لئس عم الخاسرون (و  أوال ي آمنوا بالباط  وكفروا باهلل
 وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 

فيإن ظهيور عي ا الكتياب الجيامع ألنيوا    يله من كتاب وإ تخطيه ييمينيس ( من ) وما كنت تتلو
أال  أ بالقراءي واليتعلم خيارق للعيادي ) إ ن إرتياب المبطليون (على أمى لم يعر العلوم الشريفة 

نميا سيماعم اويقيرأ لقيلو كنت ممين يخيط  لوا لعليه تعليم أو التقطيه مين كتيب األوليين األ يدمين وا 
 مبطلين لكفرعم . 

ا ة صالح وعصا موسى ومائدي عيسى )    إنميا مث  ن وا لوإ أنكل عليه آيات من ربه () و ال
نميا أنيا ني ير مييينينكلها كما يشاء لسيت أملكهيا  اآليات عند هللا (  ( فيآتيكم بميا تقترحونيه ) وا 

بانتييه بمييا أ عطيييت ميين اآليييات ) أو لييم يكفهييم ( آييية مغنييية عمييا لييير ميين شييأنى إإ اإلنيي ار وا 
تدوم تالوتيه علييهم متحيدين بيه فيال ييكال معهيم  أنكلنا عليس الكتاب يتلى عليهم () أنا ا ترحوه 
ييية مسييتمري الكتيياب اليي ال عييو آ ة إ تضييمح  يخييالأ سييائر اآليييات . ) إن فييى  لييس (آييية ثايتيي
وتي كري لمين عميه اإليميان دون  ة عظيمة ) و كرال لقوم يؤمنون (لنعم ميينة ) لرحمة ( وحجة

 التنعت . 
بصد ى ت و د صد نى بالمعجكات أو يتيليغى ما أرسلت به    كفى باهلل يينى وبينكم شهيدا ()  

الى ت ) يعلم ما فى السموات ( فال يخفى عليه حيعنإليكم ونصحى ومقايلتكم إياال بالتك يب والت
لئيس عيم و ) أال ين آمنوا بالباط  ( وعو ميا يعييد مين دون هللا ) وكفيروا بياهلل ( مينكم ) و وحالكم 

 فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر باإليمان .  الخاسرون (
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 المؤمنون عم أولوا األلباب : 
صيفهم ول هللا ي صلى هللا عليه وسيلم ي فو سو د شرأ هللا تعالى المؤمنين ال ين أطاعوا موإنا ر 

أال العقييول  السييليمة التييى اعتييدت بحسيين تفكيرعييا إلييى الحييق ت يينمييا وصيي  بييأولى األلبيياب 
سبحانه الكافرين بالعمى .ولنقرأ فى  لس مثال  وله تعالى فى سوري الرعد ) أفمن يعلم أنما أنكل 

وبشييرح لنييا سييالمة تفكيييرعم .  و أعمييى إنمييا يتيي كر ألييو األلبيياب (إليييس ميين ربييس الحييق كميين عيي
) م فيقول تعالى فى سوري آل عمران تمساكهم يدينهم يتضحيتهم فى سيي  هللا وحسن ثوايهواس

إن فى خلق السموات واألر  واختالأ اللي  والنهار آليات ألولى األلباب * ال ين يي كرون هللا 
 يامييا و عييودا وعلييى جنييوبهم ويتفكييرون فييى خلييق السييموات واألر  ربنييا مييا خلقييت عيي ا بيياطال 
سبحانس فقنا ع اب النار * ربنا إنيس مين تيدخ  النيار فقيد أخكيتيه وميا للظيالمين مين أنصيار * 

إننييا سييمعنا مناديييا ينييادال لإليمييان أن آمنييوا يييربكم فآمنييا ربنييا فغفيير لنييا  نوبنييا وكفيير عنييا ربنييا 
سيئاتنا وتوفنا مع األيرار * ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلس وإ تخكنا يوم القيامة إنس إ تخل  
الميعيياد * فاسييتجاب لهييم ربهييم أنييى إ أضيييع عميي  عاميي  ميينكم ميين  كيير أو أنثييى بعضييكم ميين 

فال ين عاجروا وأخرجوا من ديارعم وأو وا فى سييلى و اتلوا و تلوا ألكفرن عنهم سيئاتهم بع  
 .  سن الثواب (وألدخلنهم جنات تجرال من تحتها األنهار ثوابا من عند هللا وهللا عنده ح

لاليمييان أن آمنييوا يييربكم  ) ربنييا إننييا سييمعنا مناديييا ينييادالى  ولييه تعييالى فييى اآليييات السييابقة وفيي
 إشاري إلى أنهم أطاعوا موإنا رسول هللا  ا (فآمن
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حيين دعياعم إليى اإليميان ييربهم ت وليم يقفيوا منيه مو ي  أعي  العنياد مين صلى هللا عليه وسيلم 
 الكافرين الكائغين عن الهدال . 

 إيمان المؤمنين بما آمن به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
بعييه ميين هللا صييلى هللا عليييه وسييلم وميين اتيقييول سييبحانه فييى شييهادته يإيمييان موإنييا رسييول 

ميين ربييه والمؤمنييون كيي  آميين بيياهلل ) آميين الرسييول بمييا أنييكل إليييه المييؤمنين فييى سييوري البقييري 
ليييس ومالئكتييه وكتبييه ورسييله إ نفييرق يييين أحييد ميين رسييله و ييالوا سييمعنا واط عنييا يفرانييس ربنييا وا 

 . المصير (
 : يجوك فيه وجهان ) والمؤمنون ( له تعالىوجاء فى حاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنه :  و 

) ا ( أحييدعما أنييه مرفييو  بالفاعلييية عطفييا علييى الرسييول ت فيكييون الو يي  عنييدعا ت ويييدل علييى 
مين المؤمنيون ت فيأظهر كيرم هللا آصحة عي ا ميا  يرأ بيه أميير الميؤمنين عليى يين أييى طاليب : و 

وخيير تيدل عليى أن مين تقيدم وجهه الفع  . ويكون  وليه تعيالى ) كي  آمين ( جملية مين ميتيدأ 
  كره آمن بما  كر . 

خير عن كي  وعي ا الميتيدأ  و ) ك  ( ميتدأ ثان و ) آمن (ميتدأ  ) ب ( أن يكون ) المؤمنون (
فيكييون التنييوين فييى ) كيي  ( راجعييا إلييى وخيييره خييير عيين األول ت والتقييدير ) كيي  ميينهم آميين ( 
آمن مع رجوعه إلى كي  الميؤمنين أرييد  الرسول والمؤمنين أال كلهم آمن ت وتوحيد الضمير فى

 فروعى فيه معنى الجماعة .  ن ك  فرد منهم . أما  وله تعالى ) و الوا سمعنا وأطعنا (به ييا
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 سعادي المؤمنين وشقاء الكافرين : 
يسعد المؤمنون فى دنياعم وأخراعم بعبادي هللا الواحد األحد كما أرشدعم موإنا رسيول هللا صيلى 

سلم . ويشيقى الكيافرون بمخالفية دعوتيه صيلى هللا علييه وسيلم واتبيا  أعيوائهم فيى هللا عليه و 
عبادي يير هللا . ويقول سيبحانه فيى الفيرق ييين الميؤمنين والكيافرين فيى سيوري القتيال ) أفمين 
كان على يينة من ربه كمن كين له سؤ عمله واتبعوا أعواءعم * مث  الجنة التى وعد المتقون 

ء يير آسن وأنهار مين ليين ليم يتغيير طعميه وأنهيار مين خمير لي ي للشياربين فيها أنهار من ما
وأنهار من عس  مصفى ولهم فيها من كي  الثميرات ومغفيري مين ربهيم كمين عيو خاليد فيى النيار 
وسقوا ماء حميما فقطيع أمعياءعم * ومينهم مين يسيتمع إلييس حتيى إ ا خرجيوا مين عنيدس  يالوا 

ولئييس الي ين طبيع هللا عليى  ليوبهم واتبعيوا أعيواءعم * واليي ين للي ين أوتيوا العليم ميا ا  يال آنفيا أ
أال ييير متغيير كمياء اليدنيا ت والمياء . ومعنيى ييير آسين  عتدوا كادعيم عيدال وآتياعم تقيواعم (ا

إشيياري إلييى  شييديد الحييراري . وفييى  ولييه تعييالى ) وميينهم ميين يسييتمع إليييس . . . ( الحميييم أال
ويبطنيون الكفير وكيانوا يحضيرون خطبية الجمعية ت فيإ ا المنافقين ال ين كانوا يظهرون اإليميان 

مسعود واين عبار رضيى هللا عنهميا خرجوا من المسجد النيوال  الوا لعلماء الصحابة مث  اين 
ى هللا علييه وسيلم . و وليه ويقصدون بسؤالهم ع ا اإستهكاء يرسيول هللا صيل  ا  ال آنفا () ما

أال إنهييم لمييا تركييوا اتبييا  الحييق  واتبعيوا أعييواءعم ( علييى  لييوبهم ) أولئييس اليي ين طبييع هللاتعيالى 
أمات هللا  لوبهم فلم تفهم ولم تعق  فعنيد  ليس اتبعيوا أعيواءعم فيى الباطي  . أميا المؤمنيون فقيد 

 انتفعوا بما سمعوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال تعالى فى 
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هم عليى تقيواعم . وأيين مين آمين أال أعيان عتيدوا كادعيم عيدال وآتياعم تقيواعم () وال ين اشأنهم 
 كما  ال هللا .  فريق فى الجنة وفريق فى السعير ()  تقواه ممن كفر واتبع عواه ت فآتاه هللا

) فتوكي  سيوله األعظيم صيلى هللا علييه وسيلم وما أصدق ما يقول هللا تعالى فيى سيوري النمي  لر 
ع الصم الدعاء إ ا ولوا مديرين إنس إ تسمع الموتى وإ تسمعلى هللا إنس على الحق الميين * 

  إ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون(.* وما أنت يهادال العمى عن ضاللتهم إن تسمع إ
 عليى هللا إنيس عليى الحيق المييين ( ) فتوكي رضى هللا عنه ت وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال 

آخيير لألميير  تعلييي  ق حقيييق بييالوثوق بحفييت هللا ونصييره ) إنييس إ تسييمع المييوتى (صيياحب الحيي
نما شيهوا بالموتى لعيدم  بالتوك  من حيث أنه يقطع طمعه عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا ت وا 

ع الصم الدعاء إ ا وليوا ) وإ تسمعليهم كما شيهوا بالصم فى  وله انتفاعهم باستما  ما يتلى 
حييث ميا أنيت يهيادال العميى عين ضياللتهم ( ) و فإن اسيماعهم فيى عي ه الحالية أبعيد  مديرين (

الهداية إتحص  إإ بالبصر ) إن تسيمع ( أال مايجيدال إسيماعس ) إإ مين ييؤمن بآياتنيا ( مين 
 مخلصون .  م مسلمون () فهعو فى علم هللا ك لس 

) المليس يومئي  مة فيقول تعالى فى سوري الفر يان ويكش  لنا سبحانه عن حال الكفار يوم القيا
* وييوم يعي  الظيالم عليى يدييه ويقيول يياليتنى  الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا

لقد أضيلنى عين الي كر بعيد إ  اتخ ت مع الرسول سييال * يا ويلتا ليتنى لم أتخ  فالنا خليال * 
 .  النسان خ وإ (جائنى وكان الشيطان ل
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ال ال فارق طريق وجاء فى تفسير اإلمام اين كثير رضى هللا عنه : يخير تعالى عن ندم الظالم 
سول صلى هللا علييه وسيلم وميا جياء بيه مين عنيد هللا وعيو الحيق المييين الي ال إ مريية فييه الر 

وسلس طريقا أخرال يير سيي  الرسول . فإ ا كان ييوم القيامية نيدم حييث إ ينفعيه النيدم وعي  
علييى يديييه حسييري وأسييفا . وسييواء كييان سيييب نكولهييا فييى عقبيية ييين أيييى معيييط أو ييييره ميين 

) ياية الندم ويع  على يديه  يائال ى ك  ظالم ت ألنه يندم يوم القيامة األشقياء فإنها عامة ف
يعنيى بيه مين صيرفه  لتيا ليتنيى ليم أتخي  فالنيا خلييال (ياليتنى اتخ ت مع الرسول سييال * يا وي

عن الهدال وعدل به إلى طريق الضالل ت وسواء فى  لس أمية ين خل  أم أخوه أييى يين خلي  
أال يخ لييه الشيييطان عيين الحييق ويصييرفه عنييه  لالنسييان خيي وإ () وكييان الشيييطان أو ييرعمييا 

 ويستعمله فى الباط  ويدعوه إليه . 
وجيياء فييى تفسييير اإلمييام الييضيياوال رضييى هللا عنييه : والمييراد بالظييالم الجيينر ت و ييي  عقبيية ييين 

ت كان يكثر مجالسة النيى صيلى هللا علييه وسيلم ت فيدعاه إليى ضييافته ت فيأيى أن يأكي  ي معيط 
هللا عليه وسلم ي حتى ينطق عقبة بالشهادتين ففع  ت وكان أيى ين خل  صديقا لعقبة ت صلى 

فعاتبه ت و ال : صبأت ت فقال : إ ولكنيه أييى أن يأكي  طعيامى وعيو فيى ييتيى فاسيتحييت منيه 
فشييهدت لييه ت فقييال : إ أرضييى عنييس حتييى تأتيييه فتطييأ  فيياه وتيييكق فييى وجهييه ت فأتيياه فوجييده 

وي ت ففع   لس ت فقال له عليه الصالي والسالم : إ ألقاس خارجا من مكية إإ ساجدا فى دار الند
علوت رأسس بالسي  ت فأسر يوم يدر ت فأمر عليا فقتله ت وطعين النييى أيييا بأحيد فيى المبياركي 

 فرجع إلى المكة ومات . 
 وجاء فى حاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنه : وحكم اآلية عام فى ك 
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عين أييى موسيى األشيعرال روال الشيخان اجتمعا على معصية هللا عك وج  .  ايينخليلين ومتح
عيين النيييى صييلى هللا عليييه وسييلم أنييه  ييال : ) مثيي  الجلييير الصييالح والجلييير السييوء كحاميي  
ما أن تيتا  منيه ي أال تشيترال  المسس ونافخ الكير . فحام  المسس إما أن يح يس ي أال يعطيس وا 

ما أن تجد منه ريحا طي ميا أن تجيد منيه ريحيا خييثية با ى ونافخ الكير إما أن يحرق ثياي وا  بيس وا 
) . 

المييرء علييى دييين خليلييه  ) يحشييررسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم : وعيين أيييى عريييري  ييال  ييال 
أخرجه أيو داود والترمي ال . ولهما عن أيى سعيد الخدرال  ال :  ال  م من يخال  (فلينظر أحدك

 وسلم : ) إ تصاحب إإ مؤمنا وإ يأك  طعمس إإ تقى ( . رسول هللا صلى هللا عليه 
 هللا تعالى يقسم بحياي الرسول صلى هللا عليه وسلم : 

لعميرس إنهيم لفيى  )األعظيم صيلى هللا علييه وسيلم   ال تعيالى فيى سيوري الحجير مخاطبيا رسيوله
هللا تعييالى  . و ييد جيياء فييى تفسييير اإلمييام اييين كثييير رضييى هللا عنييه : أ سييم سييكرتهم يعمهييون (

بحييياي نييييه صييلوات هللا وسييالمه عليييه وفييى عيي ا تشييري  عظيييم ومقييام رفيييع وجيياه عييري  . 
أال يلعييون  أال ضياللتهم ) يعمهيون ( ) سكرتهم (وحياتس وعمرس وبقائس فى الدنيا  والمعنى :

أو يترددون . و د  ال عمرو ين مالس ال كرال عن أييى الجيوكاء عين ايين عبيار أنيه  يال : ميا 
أ نفسييا أكييرم عليييه ميين محمييد صييلى هللا عليييه وسييلم ت ومييا سييمعت هللا ومييا  رأ ومييا ييير هللا خلييق 

 أ سم بحياي أحد ييره . رواه اين جرير . 
 تككية هللا تعالى لألمة المحمدية : 

 ويككى هللا تعالى أع  اإليمان فى األمة المحمدية فيقول سبحانه 
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لنار ويكيون الرسيول علييكم تكونوا شهداء على ا) وك لس جعلناكم أمة وسطا لفى سوري البقري 
أال جعلنياكم خييارا   أو  اإلميام الييضياوال رضيى هللا عنيه : ) وسيطا (وجاء فى تفسيير  شهيدا (

عدوإ مككين بالعلم والعم  . والوسيط فيى األصي  اسيم للمكيان الي ال تسيتوال إلييه المسياحة مين 
طرفييى إفييراط وتفييريط ت كييالجود يييين ثييم اسييتعير للخصييال المحمييودي لو وعهييا يييين الجوانييب ت 

اإلسراأ واليخ  ت والشجاعة يين التهور والجين ت ثم أطلق على أن المتص  يها واستوال فييه 
 الواحد والجمع والم كر والمؤنث ت واسيتدل بيه عليى أن اإلجميا  حجية ت إ  ليو كيان فيميا اتفقيوا

 يكون الرسول علييكم شيهيدا   (ار و) لتكونوا شهداء على النعليه باط  إ نثلمت به عدالتهم 
أال جعلناكم خيارا   وعدوإ لتعلموا بالتأم  فيما نصب لكيم مين الحجيج وأنيكل علييكم مين الكتياب 
أنه تعالى ما يخ  على أحد وما ظلم ت ي  أوضيح السيي  وأرسي  الرسي  فيلغيوا ونصيحوا ت ولكين 

ت ت فتشيهدون يي لس عليى ال ين كفروا حملهم الشقاء على اتبا  الشهوات واإلعرا  عين اآلييا
 معاصريكم وعلى ال ين من  يلكم أو بعدكم . 

 وأضاأ اإلمام الييضاوال يقول : 
روال أن األمم يوم القيامة يجحدون تيليغ األنيياء ت فيطاليهم هللا ييينة التيليغ ت وعو أعلم يهم 

هدون ت فتقيول ت إ امة للحجة على المنكرين ت فيؤتى بأمة محمد ي عليه الصالي والسيالم ي فيشي
األمم : من أيين عيرفتم ل فيقوليون علمنيا  ليس يإخبيار هللا تعيالى فيى كتابيه النياطق عليى لسيان 

 نييه الصادق ت فيؤتى بمحمد ي صلى هللا عليه وسلم ي فيسأل عن حال أمته 
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ن كانيت لهيم ت لكين لميا كيان الرسيول علييه الصيالي والسيالم  فيشهد بعدالتهم . وع ه الشهادي وا 
ب المهييمن عليى أمتيه عيديت الشيهادي بعليى ت و يدمت الصيلة ي أال عليى عيؤإء ي للدإلية كالر ي

 على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا   عليهم . 
يشهد الرسي  الكيرام ي علييهم صيلوات هللا وسيالمه ي ييوم القيامية بكفير أممهيم و يبح أ ول وبينما 

ميان أمتيه وصيدق شيهادتهم ت وعندئي  أعمالهم يشهد موإنا رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم يإي
 ليس  تشتد حسري الكافرين والعاصين ويودون أن ييدفنوا فتسيوال يهيم األر  كيالموتى . ويحكيى

) فكي  إ ا جئنا من ك  أمة بشهيد وجئنا بس على عؤإء شيهيدا    وله تعالى فى سوري النساء 
أال إ  يكتميون هللا حيديثا (م األر  وإ لو تسيوال يهي* يومئ  يود ال ين كفروا وعصوا الرسول 

يقدرون على الكتمان ألن جوارحهم تشهد علييهم عنيدما يخيتم هللا عليى أفيواعهم . وعييا ا بياهلل 
 من  لس . 

 تبشير األمة المحمدية بفض  هللا الكيير : 
و د امر هللا تعالى أعظم رسله ي صلى هللا عليه وسلم ي بأن يبشر المؤمنين من أمته بفضي  هللا 

) يييا أيهييا النيييى إنييا أرسييلناس شيياعدا   ومبشييرا   ونيي يرا   . فقييال تعييالى فييى سييوري األحييكاب  رالكيييي
. و يد  لهيم مين هللا فضيال كيييرا   (وداعيا إلى هللا بأ نه وسيراجا منييرا   * وبشير الميؤمنين بيأن 

بشر صلى هللا عليه وسلم من آمن وأن ر من كفير . و يال  ولتيه المشيهوري فيى حجية اليودا  : 
نميا ييؤتى المؤمنيون فضي  هللا بمتيابعتهم أ إ ع  يلغيت ل  يالوا : نعيم ت  يال : اللهيم فاشيهد . وا 

 لموإنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
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وما يؤتيه سبحانه من فضله للمؤمنين مما يسر موإنا رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم ت ألن 
 ه هللا تعالى . ما يسرعم يسره وعو بالمؤمنين روءأ رحيم كما وصف

 صاحب المقام المحمود ي صلى هللا عليه وسلم : 
) أ ييم هللا عليييه وسييلم فييى سييوري اإلسييراء يقييول سييبحانه وتعييالى مخاطبييا رسييوله األعظييم صييلى 

* وميين الصيالي لييدلولس الشييمر إلييى يسييق اللييي  و ييرآن الفجيير إن  ييرآن الفجيير كييان مشييهودا   
 .  ربس مقاما محمودا   (ى أن يبعثس اللي  فتهجد به نافلة لس عس

أال لكوالها ت وييدل علييه  س الشمر () لدلو الييضاوال رضى هللا عنه : وجاء فى تفسير اإلمام 
صيلى ييى الظهير ) إليى س الشمر من حيين كاليت فالصالي والسالم أتانى جيري  لدلو   وله عليه

ي الصيبح سيميت وصيال عشاء األخييري . ) و يرآن الفجير (إلى ظلمته وعو صالي ال يسق اللي  (
تدل به على وجوب القراءي فيها . ) إن  يرآن  رآنا ألنه ركنها كما سميت ركوعا وسجودا   ت واس

الخمير .  ) ومين الليي  تشهده مالئكة النهار ت واآلية جامعة للصلوات  الفجر كان مشهودا   (
) بيه ( للقيرآن . ) بع  اللي  للصالي ت والضمير فى      اترس الهجود ي النوم ي فى فتهجد به (
أو فضيلة لس إختصياص وجوبيه بيس . فريضة كائدي لس على الصلوات المفروضة ت  نافلة لس (

يحمده القائم فيه وك  من عرفه ت وعو مطلق فى كي   ودا   () عسى أن يبعثس ربس مقاما   محم
لميا روال مقام يتضمن كرامة . وأضاأ اإلمام الييضاوال يقيول : والمشيهور انيه مقيام الشيفاعة 

 عو المقام الي ال أشيفع فييه ألمتيى () أنه عليه الصالي والسالم  ال :  أيو عريري رضى هللا عنه
 . 
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 وفى مقام الشفاعة يوم القيامة يقول أمير الشعراء شو ى رحمه هللا فى عمكيته : 
 عاء يشف  ماله  المنكه  عو و  حدهو   الشفاعة   كع له   يا من 
 الحو  أنت حياله السقاء  و  لوائه  تحت  القيامة أنت  عرش 
 جكاء  و  خائر الصالحات و  تسقى وتروال الصالحين جميعهم 
 جالء   شقاعن و  فيس  تيمن          لى فى مديحس يا رسول عرائر 
 يناءحس شفاعة  فمهورعن          تكرما   يلت  فإن  الحسان  عن 

 صاحب األولوية صلى هللا عليه وسلم : 
.  نين ميين أنفسييهم وأكواجييه أمهيياتهم () النيييى أولييى بييالمؤمانه فييى سييوري األحييكاب يقييول سييبح

وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : أولى بالمؤمنين من أنفسهم فى األمور كلها 
. نجاحهم يخيالأ الينفر ت فلي لس أطليقهم و م وإ يرضى منهم إإ بما فيه صالحت فإنه إ يأمرع

يكون النيى ي صلى هللا عليه وسلم ي أحب إليهم من أنفسيهم ت وأن يكيون أميره فيجب عليهم أن 
أنفيي  عليييهم ميين أمرعييا ت وشييفقتهم عليييه أتييم ميين شييفقتهم عليهييا . وروال أنييه عليييه الصييالي 

أراد يييكوي تيييوس فييأمر النييار بييالخروج ى فقييال نييار : نسييتأ ن آباءنييا وأمهاتنييا فنكلييت والسييالم 
ه وسلم أب فيى اليدين للمسيلمين ت فيإن كي  نييى أب ألمتيه مين حييث اآلية . وعو صلى هللا علي

 أنه أص  فيما به الحياي األيدية ت ول لس صار المؤمنون أخوي . 
 حرمته الدائمة صلى هللا عليه وسلم : 

 ) يا أيها ال ين آمنوا إ تدخلوا يقول سبحانه فى سوري األحكاب 
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اظرين إنياه ولكين إ ا دعييتم فيادخلوا فيإ ا طعميتم ييوت النيى إإ إن يؤ ن لكيم إليى طعيام ييير ني
فانتشيروا وإ مستأنسيين لحييديث إن  لكيم كيان يييؤ ال النييى فيسيتحى ميينكم وهللا إ يسيتحى ميين 
الحق وا  ا سألتموعن متاعا فاسيألوعن مين وراء حجياب  لكيم أطهير لقليوبكم و ليوبهن وميا كيان 

إن ده أيدا   إن  لكم كان عند هللا عظيما * لكم أن تؤ وا رسول هللا وإ أن تنكحوا أكواجه من بع
 .  وه فإن هللا كان بك  شىء عليما (تيدوا شيئا أوتخف

وفى  لس القول الكريم تعظيم مين هللا تعيالى لرسيوله صيلى هللا علييه وسيلم ويييري علييه ت وفييه 
ل كيي لس إيجيياب لحرمتييه حيييا وميتييا وليي لس بييالغ سييبحانه بالوعيييد علييى ميين لييم يحفييت حرمتييه فقييا

فيى كواجهين أو إخفائيه فيى صيدوركم ) فيإن  من التكلم فى انه ) إن تيدوا شيئا أو تخفوه (سبح
 فيعلم ما يكون منكم عالنية أو سرا فيجاكيكم به .  هللا كان بك  شىء عليما (

 األدب فى خطابه صلى هللا عليه وسلم :
م . فقييال  عليييه وسييلوأوجييب هللا تعييالى علييى المييؤمنين أن يراعييوا حرمتييه فييى خطابييه صييلى هللا

) يا أيها ال ين آمنوا إ ترفعوا أصواتكم فوق صيوت النييى وإ تجهيروا تعالى فى سوري الحجرات 
لييه بييالقول كجهيير بعضييكم لييبع  أن تحييبط أعمييالكم وأنييتم إ تشييعرون * إن اليي ين يغضييون 

ظييم * إن أولئيس الي ين اميتحن هللا  ليوبهم للتقيوال لهيم مغفيري وأجير عأصواتهم عنيد رسيول هللا 
ان ال ين ينادونس من وراء الحجرات أكثرعم إ يعقلون * وليو أنهيم صييروا حتيى تخيرج إلييهم لكي

 .  خيرا   لهم وهللا يفور رحيم (
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واآلية األولى نهى هللا فيها المؤمنين عن رفع أصواتهم والجهر يها استخفافا به . وبينت اآليية 
واب إ ا  صد يرفع الصوت اإلعانية وعيدم المبياإي أن اإستخفاأ به يؤدال إلى الكفر المحبط للث

. واآلييية الثانييية أثنييى هللا يهييا علييى اليي ين يخفضييون أصييواتهم عنييد رسييول هللا صييلى هللا عليييه 
تأم  كي  أخلص هللا  لوبهم للتقوال فراعوا حسن األدب فى نوسلم أجالإ له وتعظيما لقدره . ول

 لمكانتيه عنيد هللا تعيالى فهيو رسيوله ومصيطفاه    خطاب رسول هللا صيلى هللا علييه وسيلم تقيديرا
واألدب معييه أدب مييع هللا ت وطاعتييه طاعيية هلل ت ومخالفتييه مخالفيية هلل . وسييبحان ميين كرميييه 
واجتباه . واآلية الثانية نكلت فى وفد من ينى تميم جاءوه صلى هللا علييه وسيلم ت شيافعين فيى 

وا األدب معيه صيلى هللا علييه وسيلم ت حييث أسرال ينى عنير . و د نفى هللا العق  عمن لم يراعي
نادوه من وراء الحجرات وعو نائم فى و ت القيلولة ت وكان األولى يهيم أن يصييروا حتيى يخيرج 

 عو إليهم دون أن يستعجلوا خروجه .
 انتظار  وله وفعله صلى هللا عليه وسلم : 

ى هللا عليه وسلم فإن مطلع وا  ا كانت اآلية الثالثة السابقة  د علمت المؤمنين أدب خطابه صل
) ييا أيهيا الي ين آمنيوا إ فقيد  يال تعيالى : سوري الحجرات  د علمتهم إإ يسيبقوه بقيول أو فعي  

 .  واتقوا هللا إن هللا سميع عليم (تقدموا يين يدال هللا ورسوله 
 وجاء فى حاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنه أنه اختل  فى سيب نكولها . فعن جياير أنيه فيى
ال بح يوم األضحى  ي  الصالي أال إ ت بحوا  ي  أن ي بح النييى صيلى هللا علييه وسيلم ى و ليس 

 أن ناسا  بحوا  يله صلى هللا 
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عليه وسلم فأمرعم أن يعيدوا ال بح و ال : ) من  بيح  يي  الصيالي فإنميا عيو لحيم عجليه ألعليه 
فيى النهيى هللا عنهيا أنيه  عائشة رضيىسيدتنا  وعن أم المؤمنينلير من النسس فى شىء ( . 

أن يصييوم نييييكم . و ييال الضييحاس يعنييى فييى القتييال عيين صييوم يييوم الشييس أال إ تصييوموا  ييي  
وشرائع الدين أال إ تقطعوا أمرا دون هللا ورسوله . و ال اإلمام الراكال : واألصح أنه إرشاد عام 

وا  يدام عليى فعي  ييير يشم  الك  ت ومنع مطلق يدخ  فيه ك  افتيات وتقدم واستيداد بياألمر ت 
ضيرورال ميين يييير مشيياوري . وجيياء فييى تفسيير اإلمييام الييضيياوال رضييى هللا عنييه : و ييي  المييراد 

المييراد يييين يييدال رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم ت  عييالى : ) يييين يييدال هللا ورسييوله (بقولييه ت
شعارا   بأنه   من هللا بمكان يوجب إجالله . و كر هللا تعظيما له وا 

 منين باختيار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إلكام المؤ 
والمؤمنات بما يختياره رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم لهيم ولهين . فقيال   د ألكم هللا المؤمنين

) وما كان لمؤمن وإ مؤمنة إ ا  ضى هللا ورسوله أمرا   أن يكيون لهيم لى فى سوري األحكاب تعا
 .  فقد ض  ضالإ ميينا ( ورسوله الخيري من أمرعم ومن يعص هللا

وجاء فى تفسير اإلمام أيى السعود رضى هللا عنه : أال ما صح وما استقام لرج  وإ امرأي مين 
إ ا أراد رسيييول هللا أميييرا   ت و كييير هللا لتعظييييم أميييره الميييؤمنين إ ا  ضيييى هللا ورسيييوله أميييرا   أال 

أال أن يختياروا مين  ن أميرعم (عار بأن  ضاه  ضاء هللا تعالى . ) أن يكون لهيم الخييري ميواإلش
أمرعم ما شاءوا ي  يجب عليهم أن يجعلوا رأيهيم تابعيا ليرأال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم . 
وجمع الضميرين لعموم مؤمن ومؤمنة لو وعهما فى سياق النفى ت فلما و عيا فيى سيياق النفيى 

 كانا بمعنى ك  مؤمن ومؤمنة . 
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وأختيه  عنيه : واآليية نكليت فيى عييد هللا يين جحيش ت وجاء فى حاشية اإلميام الجمي  رضيى هللا
كينب ينت جحش ت وأمهما أمية ينت عيد المطلب عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وكان 
النيى صلى هللا عليه وسلم خطيها لكيد يين حارثية ت فقاليت : أنيا ينيت عمتيس ييا رسيول هللا فيال 

د ت ولما نكلت اآلية رضيته عى وأخوعا فكوجها أرضاه لنفسى ت وكانت ييضاء جميلة وكيد أسو 
 النيى صلى هللا عليه وسلم لكيد .

 فض  هللا على أكواجه صلى هللا عليه وسلم : 
ن ي  ال تعالى فى فضله على أكواج رسوله ي صلى هللا عليه وسلم ي وعن سيداتنا أمهات المؤمني

ن بفاحشية ميينية يضياع  لهيا ) ييا نسياء النييى مين ييأت مينكرضيى هللا عينهن ي فيى األحيكاب 
نؤتهيا الع اب ضعفين وكان  لس على هللا يسيرا   * ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعم  صيالحا 

أجرعا مرتين واعتدنا لهيا رك يا كريميا * ييا نسياء النييى لسيتن كأحيد مين النسياء إن اتقييتن فيال 
يييوتكن وإ تييرجن  تخضعن بالقول فيطمع ال ال فى  لبه مر  و لن  وإ معروفيا * و يرن فيى

صالي وآتين الككاي وأطعن هللا ورسوله إنما يريد هللا لي عب عينكم تيرج الجاعلية األولى وأ من ال
لحكمية إن الرجر أع  الييت ويطهركم تطهيرا   * وا كرن ميا يتليى فيى يييوتكن مين آييات هللا وا

 .   هللا كان لطيفا خييرا (
نيه : تضيعي  العقوبية عليى الي نب والمثوبية عليى وجياء فيى حاشيية اإلميام الجمي  رضيى هللا ع

الطاعية ييدل عليى فضيلهن ي ولي لس جعي  حيد الحير ضيع  حيد الر ييق . وا  ا تقصيينا جماعيات 
ضي  والسيابقة . و يال سييدنا النساء واحدي واحدي لم نجد منهن جماعة واحيدي تسياويكن فيى الف

  عيدهللا
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 ساء النيى لستن كأحيد مين النسياء (يا ن ) عنهما فى معنى  وله تعالى : اين عبار رضى هللا
يريد : ليير  يدركن عنيدال كقيدر يييركن مين النسياء الصيالحات ت يي  أنيتن أكيرم عليى وثيوابكن 

 أعظم لدال . 
وجياء فيى الحاشيية كي لس أن سييدتنا أم الميؤمنين سيودي ينيت كمعية  يي  لهيا لميا إ تحجييين وإ 

:  يد حججيت واعتميرت فيأمرنى هللا أن أ ير تعتمرين كما يفع  أخواتيس . فقاليت رضيى هللا عنهيا 
فى ييتى . فوهللا ما خرجت من بياب حجرتهيا حتيى أخرجيت جناكتهيا رضيوان هللا عليهيا . و كير 

اآليية ) و يرن الثعليى وييره أن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها كانت إ ا  رأت عي ه 
 تبكى حتى ييت  خمارعا .  فى ييوتكن . . . (

حييث و عيت معركية الجمي  . وأود أن نما كانت تبكيى أسيفا عليى خروجهيا إليى العيراق أ ول : وا  
أ كر لكم أنها لم تخرج إإ لالصالح يين المؤمنين باعتبارعا أما لهم جميعا ت ولكن شياء هللا أن 
تقع حرب الجم  بال ترتيب . وانتصر فى المعركة إمامنيا عليى يين أييى طاليب رضيى هللا عنيه ت 

 مكرمة ودعت له عند وصولها للمدينة المنوري . نين إلى المدينة معككي ورد أم المؤم
أعي  ) إنميا يرييد هللا ليي عب عينكم اليرجر مام الييضاوال عند  وله تعالى : وجاء فى تفسير اإل

 وليه رضيى هللا عنييه : اليرجر أال الي نب المييدنر لعرضيكن . وعيي ا  اليييت ويطهيركم تطهيييرا   (
نصييب علييى  اأ ت وليي لس عمييم الحكيم . و ولييه : ) أعيي  الييييت (تئنتعليي  ألمييرعن ونهيييهن لالسيي

) ويطهيركم هيركم مين المعاصيى للتنفيير منهيا . أال يط و المدح . ) ويطهركم تطهيرا   (النداء أ
 (( أال من الرجر . 
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 وجاء فى تفسير اإلمام أيى السعود رضى هللا عنه : 
أنعم هللا به عليهن حيث جعلهن أعي  يييت  ع ا ت كير بما ا كرن ما يتلى فى ييوتكن . . . () و 

النيوي ومهبط الوحى . وشاعدن من حال الوحى ما يوجب  وي اإليمان والحرص عليى الطاعية ت 
لعمييوم والتعيير  للييتالوي فييى الييييوت دون النييكول فيهييا مييع أنهييا األنسييب بكونهييا مهييبط الييوحى 

مين الي كر والتي كير ت ب لتمكنهن التالوي جميع اآليات وو وعها فى ك  الييوت ت وتكررعا الموج
يخالأ النكول وعدم تعيين التالى لتعم التالوي تالوي جيري  وتالوي النيى ي صلى هللا عليه وسيلم 

 ي وتالوتهن وتالوي ييرعن تعليما وتعلما . 
 وجوب التسليم بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

وسلم فقال تعالى فى سيوري عليه   صلى هللالم يسلم بقضاء رسول هللانفى هللا اإليمان على من 
) ألم تر إلى ال ين يكعميون أنهيم آمنيوا بميا أنيكل إلييس وميا أنيكل مين  يليس يرييدون أن النساء 

يتحاكموا فى الطايوت و د أمروا أن يكفروا به ويريد الشييطان أن يضيلهم ضيالإ بعييدا   * وا  ا 
لى الرسو ل رأيت المنافقين يصدون عنس صدودا   * فكيي  إ ا  ي  لهم تعالوا إلى ما أنكل هللا وا 

أصايتهم مصيبة بما  دمت أيديهم ثم جاءوس يحلفون باهلل إن أردنا إإ إحسانا وتوفيقا * أولئس 
اليي ين يعلييم هللا مييا فييى  لييوبهم فييأعر  عيينهم وعظهييم و يي  لهييم فييى أنفسييهم  ييوإ يليغييا * ومييا 

هم إ  ظلموا أنفسهم جاءوس فاستغفروا هللا واسيتغفر ولو أنأرسلنا من رسول إإ ليطا  يإ ن هللا 
 لهم الرسول لوجدوا هللا توابا رحيما * فال وربس إ يؤمنون 
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 .  حرجا مما  ضيت ويسلموا تسليما ( حتى يحكموس فيما شجر يينهم ثم إ يجدوا فى أنفسهم
 و د جاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 

 فيدعاه اليهيودال إليى النييى صيلى هللا عنهما أن منافقا خاصيم يهودييا عن اين عبار رضى هللا
عليه وسلم ودعاه المنافق إليى كعيب يين األشيرأ ت ثيم إنهميا احتكميا إليى رسيول هللا صيلى هللا 
عليه وسلم ت فحكيم لليهيودال ت فليم يير  المنيافق بقضيائه ت و يال : نتحياكم إليى عمير . فقيال 

 صيلى هللا علييه وسيلم فليم يير  بقضيائه وخاصيم إلييس . اليهودال لعمر :  ضى لى رسيول هللا
فقال عمر رضى هللا عنه للمنافق : أك لس ل فقال : نعيم ت فقيال : مكانكميا حتيى أخيرج إليكميا . 
فدخ  فأخ  سيفه ت ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى يرد ) أال مات ( و ال : عك ا أ ضيى 

ال جيري  : إن عمير  يد فيرق ييين الحيق والباطي  ما لم ير  بقضاء هللا ورسوله ت فنكلت ت و 
فسمى الفاروق . والطايوت على عي ا كعيب يين األشيرأ وفيى معنياه مين يحكيم بالباطي  وييؤثر 
ألجله ت سمى ي لس لفرط طغيانيه أو لتشييهه بالشييطان ت أو ألن التحياكم إلييه تحياكم للشييطان 

لشيييطان أن ن يكفييروا بييه ويريييد ا) و ييد أمييروا أنييه الحاميي  عليييه كمييا  ييال تعييالى : ميين حيييث أ
 .  يضلهم ضالإ بعيدا   (

ى يييرس من التحاكم إلي ( كقت  عمر للمنافق ) بما  دمت أيديهم () فكي  إ ا أصايتهم مصيبة 
 جاءوس ( حين يصيايون لالعتي ار . ) إن أردنيا إإ إحسيانا وتوفيقيا () ثم وعدم الرضى بحكمس 

) ييين الخصيمين وليم نيرد مخالفتيس .        حسين والتوفييقما أردنا ي لس إإ الفصي  بالوجيه األ
) وليييييييو أنهيييييييم إ  ظلميييييييوا الييييييي ين يعليييييييم هللا ميييييييا فيييييييى  ليييييييوبهم ( . مييييييين النفييييييياق  لئيييييييسو أ
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 ) جيياءوس ( تييائيين ميين  لييس ) فاسييتغفروا هللا (بالنفيياق أو التحيياكم إلييى الطييايوت  أنفسييهم (
نميا واعتي روا إليي اإلخالص ) واسيتغفر لهيم الرسيول (بالتوبة و  س حتيى انتصييت لهيم شيفيعا . وا 

عدل عن الخطاب تفخيما لشأنه ي صلى هللا عليه وسلم ي وتنييهيا عليى أن مين حيق الرسيول أن 
ن عظم جرمه ويشفع له ت ومين منصيبه أن يشيفع فيى كبيائر الي نوب . )  يقي  اعت ار التائب وا 

 رحمة . لعلموه  ابال لتوبتهم متفضال عليهم بال لوجدوا هللا توابا رحيما (
ييينهم(( فيمييا ) حتيى يحكمييوس فيمييا شييجر يوربييس ت وإ مكيييدي لتأكييد القسييم ت أال ف ) فيال وربييس (

يجدوا فى أنفسهم حرجا مما  ضيت ( ضيقا مما حكمت بيه      ) ) ثم إ اختل  يينهم واختلط 
 وينقادوا لس انقيادا بظاعرعم وباطنهم .  ويسلموا تسليما (

 ت عند ع ه اآلية األخيري فى لطائ  إشارته رضى هللا عنه : ويقول سيدال اإلمام القشيرال 
سد ي سبحانه ي الطريق ي إلى نفسه ي على الكافة إإ بعد اإليمان بمحمد صيلى هللا علييه وسيلم . 

ر له من هللا نفر ى ثيم جعي  مين شيرط اإليميان كوال المعارضيات يفمن لم يمش تحت رايته فل
 بالكلية بقلبس . 
 : الرحمة المهداي 

يين هللا تعالى أن الرسالة المحمدية ي عليى صياحيها أفضي  الصيالي وأتيم التسيليم ي كانيت رسيالة 
مخاطبا له صيلى رحمة للمؤمنين والكافرين من اإلنر والجن . فقال سبحانه فى سوري األنيياء 

عوتيه . أميا المؤمنيون فقيد نيالتهم يركية د وما أرسلناس إإ رحمة للعيالمين () هللا عليه وسلم : 
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فسعدوا باتباعه فى دينهم ودنياعم . وأما الكافرون فكانت رحمته فى تأجي  ع ايهم فلم يعا يهم 
هللا فييى دنييياعم بالخسيي  والنسيي  كمييا فعيي  بكفييار األمييم السييابقة ت ييي  أجيي  عيي ايهم إلييى يييوم 

نا رحمة القيامة . وصدق موإنا رسول هللا إ  يقول صلى هللا عليه وسلم : يا أيها النار إنما أ
 مهداي .

 مو   النييين من موإنا رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أجمعين : 
) وا   أخي  هللا ميثياق النيييين لميا آتييتكم مين كتياب وحكمية ثيم  يال تعيالى فيى سيوري آل عميران 

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه  ال أأ ررتم وأخ تم عليى  ليس إصيرال  يالوا 
 .  فاشهدوا وأن معكم من الشاعدين (  ررنا  الأ

و د جاء فى حاشية اإلمام الجم  رضى هللا عنه :  ال على ين أيى طاليب كيرم هللا وجهيه : ميا 
فمن بعده إإ أخ  عليه العهد فيى أمير محميد صيلى هللا علييه وسيلم وأخي  عيو بعث هللا نييا آدم 

لينصرنه . وجاء فى الحاشيية كي لس أن معنيى العهد على  ومه ليؤمن به ولئن بعث وعم أحياء 
ع ا أن هللا أخ  الميثاق على النييين وعلى أممهم جميعا فى أمر محمد صلى هللا عليه وسيلم ت 

 فاكتفى ي كر األنيياء ألن العهد مع المتيو  عهد مع األتبا  وعو  ول اين عبار . 
وانيه مين النيييين والمرسيلين ييين إخل هللا صيلى هللا علييه وسيلم أ ول : وا  ا كان ع ا مقام رسو

جميعا فيال عجيب أن يحشيرعم هللا تعيالى ويقدميه علييهم بيأمره سييدنا جيريي  علييه السيالم ليلية 
اإلسراء ليصلى يهم إماميا فيى المسيجد األ صيى ييييت المقيدر  يي  أن يعيرج بيه إليى السيموات 

 نهج اليردي :  العلى وما فو هن . وفى  لس يقول أمير الشعراء شو ى رحمه هللا فى
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 الرس  فى المسجد األ صى على  دم  و  أسرال هللا  بس ليال  إ   مالئكه 
 بالعلم   كالشهب  بالييدر  أو  كالجند   لما خطرت يهم  التفوا  بسيدعم 
 و مين يفيك بحييييب هللا  يأتميم   صلى وراءس منهم ك   ال خطر 

وفييى بعيي  األحاديييث ) لييو كييان موسييى  اييين كثييير رضييى هللا عنييه : موجيياء فييى تفسييير اإلمييا
وعيسى حيين لما وسعهما إإ اتباعى ( . وأضاأ اإلمام اين كثير  يائال : فهيو صيلى هللا علييه 
وسييلم الرسييول األعظييم اليي ال لييو وجييد فييى أال عصيير لكييان عييو الواجييب للطاعيية المقييدم علييى 

مقدر . وكي لس عيو الشيفيع عوا يييت الكان إمامهم ليلة اإلسراء لما اجتماألنيياء كلهم . وله ا 
فى المحشر . وعو صاحب المقام المحمود ال ال إ يليق إإ له وال ال يحيد عنه أولو العكم مين 

مخصييوص بييه صييلوات هللا وسييالمه األنيييياء والمرسييلين حتييى تنتهييى النوبيية إليييه فيكييون عييو ال
 . عليه

 النيى ي صلى هللا عليه وسلم ي فى كمال عيوديته هلل تعالى : 
هللا تعيالى لموإنيا رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم كميال عيوديتيه هلل عيك وجي  فيى  وليه  أثيت

سبحان ال ال أسرال بعيده ليال من المسيجد الحيرام إليى المسيجد )الكريم فى مطلع سوري اإلسراء 
 .  ن آياتنا إنه عو السميع البصير (األ صى ال ال باركنا حوله لنريه م

 مام القشيرال فى لطائ  إشارته حيث  ال : وما أرو  ما يقول سيدال اإل
الحق سبح نفسه بعكيك خطابيه  فقال : ) سبحان ال ال . . . (افتتح السوري بالثناء على نفسه 

 ت وأخير عن استحقا ه لجالل  دره ت وعن توحده بعلو نعوته . 
 ولما أراد أن يعرأ العباد ما خص به رسوله ي صلى هللا عليه وسلم ي 
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. ونفيى  ما لقياه بيه أكال األعجوبية بقوليه ) أسيرال (وعظم ج من علو ما ر اه إليه ت ليلة المعرا
فيال ألن مين عيرأ ألوعيتيه ت واسيتحقا ه لكميال العيك  يه خطر اإلعجياب بقوليه ) بعييده (عن ني

يتعجب منه أن يفعي  ميا يفعي  ت ومين عيرأ عيوديية نفسيه وأنيه إ يمليس شييئا مين أميره ت فيال 
 يعجب بحاله . 

 أ سيدال اإلمام القشيرال يقول رضى هللا عنه : وأضا
فاآلية أوضحت شيئين اثنين : نفى التعجب من إظهار فع  هللا عك وجي  ت ونفيى اإلعجياب فيى 

 وص  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
  . ويقال : لما كان تعيده صلى هللا عليه وسلم وتهجده باللي  جع  الحق سبحانه المعراج باللي 

  ويقال :
 من شهور ودعور سواعا   ليلة الوص  أصفى 

ويقييال : أرسييله الحييق سييبحانه ليييتعلم أعيي  األر  منييه العبييادي ت ثييم ر يياه إلييى السييماء ليييتعلم 
المالئكة منه آداب العبادي .  ال تعالى فى وصفه صلى هللا علييه وسيلم )) ميا كاو البصير وميا 

 . وإ إكرام ت تجرد عن ك  طلب وأربقام طغى (( فما التفت يمينا وإ شماإ ت وما طمع فى م
ويقال : من اآليات التى أراعا له تلس الليلة أنه لير كمثله سبحانه شىء فى جالله وجماليه ت 

 وعكه وكيريائه ت ومجده وسنائه . 
أحد من الخالئق وات هللا وسالمه عليه ي أنه لير ثم أراه من آيات تلس الليلة ما عرأ به ي صل

 ورسالته وعلو حالته وجالل رتيته .  مثله فى نيوته



 53 

أ ول وفى ع ه المناسبة أود أن أ كر لكم  ليال من الكثيير الي ال تكليم بيه سيادتنا الصيوفية عين 
العيودية . فقد  ال سيدال  و النون المصرال رضى هللا عنه : العيودية أن تكون عييده فيى كي  

ق رضيى هللا عنيه : أنيت عييد مين حال كما أنه ربس فى ك  حال . ويقول سيدال أيو على اليد ا
ن كنت فى أسر دنياس فأنت  أنت فى ر ه وأسره . فإن كنت فى أسر نفسس فأنت عيد نفسس ت وا 
عيد دنياس . كما يقيول رضيى هللا عنيه : سيمعت النصير ابيا ال يقيول :  يمية العاييد بمعييوده ت 

ودية كينة العيد ت كما أن شرأ العارأ بمعروفه . و ال سيدال أيو حفص رضى هللا عنه : العي
فمن تركها تعط  من الكينة . ويقول سيدال اين عطاء رضى هللا عنه : العيودية أربع خصال : 

 وحفت الحدود ت والرضا بالموجود ت والصير عن المفقود . الوفاء بالعهود ت 
وأختم ما أنقله إلييكم مين كالمهيم بقيول سييدال أييى عليى اليد اق رضيى هللا عنيه : ليير شيىء 

ن العيوديية ت وإ اسيم أتيم للميؤمن مين اإسيم ليه بالعيوديية . ولي لس  يال سيبحانه فيى أشرأ مي
) سبحان ال ال يا ي وص  النيى صلى هللا عليه وسلم ليلة المعراج ي وكان أشرأ أو اته فى الدن

مسجد الحرام إلى المسجد األ صى ( . و ال تعالى : ) فيأوحى إليى عييده أسرال بعيده ليال من ال
 فلو كان أسم أج  من العيودية لسماه به .  ما أوحى (

 تحقيق هللا تعالى لريبات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
 يلية ترضياعا فيول )  د نرال تقلب وجهس فيى السيماء فلنولينيس يقول هللا تعالى فى سوري البقري 

ن الي ين أوتيوا الكتياب ليعلمي ون أنيه وجهس شطر المسيجد الحيرام وحيثميا كنيت فوليوا وجيوعكم وا 
 الحق من 
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 .  بهم وما هللا بغاف  عما يعملون (ر 
 وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 

روال أنه علييه الصيالي والسيالم  يدم المدينية فصيلى نحيو يييت المقيدر سيتة عشير شيهرا ت ثيم 
وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الكوال  ي   تيال ييدر بشيهرين . و يد صيلى بأصيحابه فيى مسيجد 

فتحييول فييى الصييالي واسييتقي  الميييكاب وتبييادل الرجييال والنسيياء ينييى سييلمة ركعتييين ميين الظهيير 
 صفوفهم فسمى المسجد مسجد القيلتين . 

أال تيردد وجهيس فيى جهية السيماء تطلعيا لليوحى ت وكييان  السيماء ()  يد نيرال تقليب وجهيس فيى 
إلى الكعبة ألنهيا  يلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقع فى روعه ويتو ع من ربه أن يحوله 

أييه إيراعيم ت وأ دم القيلتين ت وأدعى للعرب إلى اإليمان ت ولمخالفية اليهيود ت و ليس ييدل عليى 
تحيهييا  س ( فلنمكننييس ميين اسييتقبالها ) ترضيياعا () فلنولينييسييأل كمييال أدبييه حيييث انتظيير ولييم ي

صيرأ وجهيس ) شيطر ا ) فول وجهس (وتتشوق إليها لمقاصد دينية وافقت مشيئة هللا وحكمته 
نمييا  كيير المسييجد دون الكعبيية ألنييه عليييه الصييالي والسييالم كييان  المسييجد الحييرام ( نحييوه ت وا 

بالمدينيية . والبعيييد يكفيييه مراعيياي الجهيية ى ألن اسييتقبال عييين الكعبيية فيييه حييرج عليييه يخييالأ 
 القريب ي أال القريب ال ال يراعا رأال العين ويسه  عليه استقبالها . 

ولنتيي كر فييى تأملنييا مييا  التييه سيييدتنا أم  تعييالى : ) فلنولينييس  يليية ترضيياعا ( فلنتأميي  فييى  ولييه
المؤمنين عائشة رضى هللا عنهيا لموإنيا رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم : إن هللا يسيار  فيى 
عواس . وعي ا  يول حيق مين أمنيا األلمعيية التيى نطقيت بكلمتهيا عي ه عين عليم وعين تجربية فيى 

 عشرتها له . 
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كي  إ يسار  هللا سبحانه فى عواه صلى هللا عليه وسيلم وعيو الي ال اختياره واصيطفاه أ ول : و 
ألعظم الرساإت وأعمها وأبقاعا ت وأحاطه طول حياته يرعايته السامية ج  وعال ى و ال له فى 

*  ى) والضييحر ) واصيير لحكييم ربيس فإنيس بأعيننييا ( ى و يال ليه فييى سيوري الضيحى سيوري الطيو 
* ولآلخيري خيير ليس مين األوليى * ولسيوأ يعطييس  ليىما ودعس ربيس وميا   واللي  إ ا سجى *
 .  ائال فأينى (عهدال * ووجدس م يجدس يتيما فآوال * ووجدس ضاإ فربس فترضى * أل
( و يت ارتفيا  الشيمر        ) ى) والضيحاإلمام الييضاوال رضيى هللا عنيه : وجاء فى تفسير 

ما أبغضس .  س ( ما  طس  طع المود  ) وما  لى (واللي  إ ا سجى ( سكن أعله ) ما ودعس رب
د  ربه و اله فنكليت ردا   علييهم وروال أن الوحى تأخر عنه أياما فقال المشركون إن محمدا   و 

فإنها با ية خالصة من الشوائب ت وع ه ي الدنيا ي فانية مشيوبة  لس من األولى ( ) ولآلخري خير
أنه ما كال يواصله بالوحى والكرامية فيى اليدنيا ت وعيده بالمضار ى كأنه لما يين سبحانه وتعالى 

بما عو أعلى وأج  من  لس فى اآلخري ت أو لنهاية أمرس خير من يدايته ت فإنه صلى هللا علييه 
وعد شام  لما أعطاه  يكال يتصاعد فى الرفعة والكمال ) ولسوأ يعطيس ربس فترضى ( وسلم إ

عالء الد ) ه مما إ يعرأ كهنه سيواه سيبحانه ين ولما ادخر لمن كمال النفر وظهور األمر وا 
تعديد لما أنعم عليه تنييها على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسين  ألم يجدس يتيما فآوال (

ن تييأخر ) ووجييدس ضيياإ (إليييه في فعلمييس  عيين علييم الحكييم واألحكييام ) فهييدال ( مييا يسييتقي  وا 
 بالوحى واإللهام والتوفيق للنظر . 

) أليييييييم نشيييييييرح ليييييييس صيييييييدرس * ووضيييييييعنا عنيييييييسى سيييييييوري الشيييييييرح و يييييييال تعيييييييالى فييييييي
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 . نق  ظهرس * ورفعنا لس  كرس (وكرس * ال ال أ 
 وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 

 ألييم نفسييحه حتييى وسييع مناجيياي الحييق ودعييوي الخلييق فكييان يائبييا    ) ألييم نشييرح لييس صييدرس (
علييى  اليي ال حملييه ليي ال أنقيي  ظهييرس (  ) اعيئييس الثقييي حاضييرا   . ) ووضييعنا عنييس وكرس (

وي وييرعيا سيبالن لرج  عند األنتقا  من ثق  الحم  ) ورفعنا ليس  كيرس (النقي  وعو صوت ا
. وأال رفع مث  أن  رن اسمه باسمه تعالى فى كلمتى الشهادي ي أال إ إله إإ هللا محمد رسول 

نين بالصالي عليه ت وخاطبه هللا ي وجع  طاعته طاعته ت وصلى عليه فى مالئكته ت وأمر المؤم
 باأللقاب . 

أ يول : أال لييم يخاطبييه باسييمه كمييا كييان يخاطييب إخوانييه ميين النييييين بأسييمائهم فلييم يقيي  لييه يييا 
ت ) يا أيهيا الميدثر  النيى ( ت ) يا أيها المكم  ( ) يا أيها   ال : ) يا أيها الرسول ( ت محمد ي

) إ يتييه ت فقييال تعييالى فييى سييوري النييور و كن. وأميير سييبحانه المييؤمنين أإ يخيياطيوه باسييمه أ (
. فأوجب سبحانه أن نيو ره بقولنيا : ييا نييى  الرسول يينكم كدعاء بعضكم بعضا (تجعلوا دعاء 

سمائهم كقولهم مثال فى سيوري عيود هللا ت يا رسول هللا ت وكانت األمم  يلنا تخاطب المرسلين بأ
شيعيب ميا نفقيه كثييرا   مميا ) ييا ى  ات السيوري نوح  د جادلتنا فأكثرت جيدالنا ( و يولهم في ) يا

 . ) يا موسى اد  لنا ربس . . . ( و ولهم فى سوري األعراأ تقول (
يقيول سييدال اإلميام القشييرال  عنا عنس وكرس * ال ال أنق  ظهرس () ووض وله تعالى : وفى 

 فى لطائ  إشارته رضى هللا عنه : 
 لم يستوجبه  ط . عصمناس عن ارتكاب الوكر ت فوضعه عنه بأنه 
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أال  ي ت وجعلنياس محميوإ إ ميتحمال . ) الي ال أنقي  ظهيرس (ويقال : خفضنا عنس أعباء النيو 
فكما إ تصح كلمة الشهادي إإ يى فإنهيا  عنس لكسر . ) ورفعنا لس  كرس ( أثقله ت ولوإ حملنا
 إ تصح إإ بس . 

 أدب اإجتما  يرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
هللا تعالى لنا عن أدب سادتنا الصحابة الكرام فى اجتماعهم بموإنا رسول هللا صلى هللا يكش  

) إنما المؤمنون ال ين آمنوا بياهلل ورسيوله وا  ا جالله فى سوري النور  عليه وسلم . فيقول ج 
لئيس الي ين يؤمنييون بياهلل ورسيوله فييإ ا و كيانوا معيه علييى أمير جيامع لييم يي عيوا حتيى يسييتأ نوه أ

 .  فر لهم هللا إن هللا يفور رحيم (أ نوس لبع  شأنهم فأ ن لمن شئت منهم واستغاست
 و د جاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 

) إنما المؤمنون ( أال الكاملون فى اإليمان ) ال ين آمنوا باهلل ورسوله ( مين صيميم  ليوبهم ) 
د والحروب والمشاوري فى األميور ) ليم يي عيوا اكالجمعة واألعي وا  ا كانوا معه على أمر جامع (

يسييتأ نوا رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم فيييأ ن لهييم ت واإسييتئ ان مميييك  حتييى يسييتأ نوه (
للمخلص فى اإليمان عن المنافق فيإن دييدن المنيافق التسيل  والفيرار . وفيى  ليس تعظييم للجيرم 

مؤكيدا   عليى  ر إ نه ت ولي لس أعيادهفى ال عاب عن مجلر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغي
فإنيه يفييد أن  اهلل ورسيوله (لئيس الي ين يؤمنيون بيو ) إن ال ين يسيتأ نونس أأسلوب أيلغ فقال : 

 وأن ال عاب بغير إ ن لير ك لس . ) فإن استأ نوس ليبع  شيأنهم (المستأ ن مؤمن إ محالة 
 فييأ ن لميين شييئت ميينهم ( فيييه أيضييا مبالغيية وتضييييق لألميير . )مييا يعيير  لهييم ميين المهييام و 

 تفوي  األمر إلى رأال 
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) واستغفر لهم هللا أ ن لمن علمت أن له ع را رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت فكأن المعنى ف
قديم ألمير اليدنيا عليى أمير اليدين ) إن هللا بعد اإل ن ت فإن اإستئ ان ولو لع ر  صور ألنه ت (

 ر عليهم . بالتيسي يفور ( لفرطات العباد ) رحيم (
 وجوب الصالي والتسليم على النيى صلى هللا عليه وسلم : 

م ت فقال أوجب هللا تعالى على المؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسل
آمنيوا صيلوا علييه ) إن هللا ومالئكته يصلون على النيى يا أيها الي ين تعالى فى سوري األحكاب 

 .  وسلموا تسليما (
 وجاء فى تفسير اإلمام الييضاوال رضى هللا عنه : 

واآلية تدل على وجوب الصالي السالم عليه فيى الجملية ت و يي  تجيب الصيالي علييه كلميا جيرال 
 كره لقوله عليه الصالي والسالم : ) ريم أن  رج   كرت عنده فلم يص  على ( و وله : ) من 

: وتجيوك ( وأضياأ اإلميام الييضياوال يقيول  كرت عنده فلم يص  عليى فيدخ  النيار فأبعيده هللا 
الصالي على ييره تبعا ت وتكره استقالإ ى ألنه فى العرأ صار شيعارا   لي كر الرسيول صيلى هللا 

ن كيان عكييكا    ) أال ألن التحيية وجلييال عليه وسلم ت ول لس كره أن يقال : محمد عك وجي  ت وا 
 .  ييره (ا هلل تعالى فال نحيى يها بقولنا عك وج  صارت عرف

 وخالصة ما  رأته للعلماء فى تعقييهم على تلس اآلية الكريمة : 
ع ه جملة اسمية تدل على دوام الصيالي علييه مين هللا   ومالئكته يصلون على النيى () إن هللا

 تعالى ومن المالئكة . والصالي من هللا تعالى 
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وسيلم ي فيى فيى اكديياد دائيم مين عليه معناعا كيادي فضله وفيضه عليه ت فهو ي صلى هللا عليه 
فض  هللا عليه . أما الصالي عليه من المالئكة فمعناعا طلب المكيد له مين عطياء هللا تعيالى . 
أما الصالي عليه مين الميؤمنين فمعناعيا سيؤالهم هللا تعيالى أن يكافئيه ي صيلى هللا علييه وسيلم ي 

ى هللا علييه وسيلم ي مين الهيدال عنهم لعجكعم عن مكافئته بأنفسهم عميا نيالوه عليى يدييه ي صيل
واإليمان ت وما شرفهم هللا ييركته من ميراث القرآن ت وميا تعلميوه بالسينة النيويية مين التفصيي  

هللا بيه مين شيفاعته ييوم والييان ت وما تأسوا به من أخالق رسيول هللا الحسيان ت وميا ييرحمهم 
 لرب العالمين .  يقوم النار

: فإن  ي  إ ا صلى هللا ومالئكته عليه ت فيأال رضى هللا عنه  و د جاء فى حاشية اإلمام الجم 
إ فيال حاجية ليه إليى  حاجة به إليى صيالتنا ل أجييب بيأن الصيالي علييه ليير لحاجتيه إليهيا ت وا 
نمييا القصييد يهييا تعظيمييه ت وعييود فائييدتها علينييا بييالثواب والقييرب منييه  صييالي المالئكيية أيضييا . وا 

 صلى هللا عليه وسلم . 
 ا المقام أن أنق  إليكم ما  اله سيدنا أيو بكر الصديق رضى هللا عنيه فيى فضي  ويسرنى فى ع

الصالي والتسليم عليه صلى هللا عليه وسلم فقد  ال وما أرو   وله : الصالي عليى النييى صيلى 
هللا عليه وسلم أمحق لل نوب من الماء البارد للنار ت والسيالم علييه أفضي  مين عتيق الر ياب ت 

 هللا عليه وسلم أفض  من ضرب السي  فى سيي  هللا .  وحب النيى صلى
ى كنت أتلو القرآن الكيريم مني  سينوات مضيت ت وكيان يجلير إليى جيوارال رجي  ع ا وإ أنسى أن

) إن هللا ومالئكته يصلون عليى الكريمة  أعرايى من البادية إ أعرفه . فسمعنى وأنا أتلوا اآلية
فسييألنى يلغيية اليييدو : يييا حييياج ت  وسييلموا تسييليما (آمنييوا صييلوا علييييه النيييى يييا أيهييا اليي ين 
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عادال فى القرآن ل وكرر اآلية على مسمعى كلمة كلمية كميا  رأتهيا ت فقليت ليه : نعيم ت و ربيت 
إليه المصح  الشري  ليراعا ينفسه ويقرأعا . فأدعشنى  وله : أنا إ أعرأ القيراءي ت ميع أنيه 

ين أخي  فييى التعقيييب عليهيا  ييائال فييى تييدير حفظهيا كمييا سييمعها ميري واحييدي . وكادت دعشييتى حيي
ميا شياء  هللا ومالئكتيه يصيلون عليى النييى () إن :  عجيب وعو يكرر كلماتها فى تيؤدي وتأمي 

هللا علييى عطيياء هللا لرسييول هللا ي صييلى هللا عليييه وسييلم . فسييألته عيين عملييه ت فقييال : كار  ت 
لليي كر حتييى لألميييين اليي ين إ  فسييألته عيين يلييده ت فقييال : كعييران . وسييبحان ميين يسيير القييرآن

 يقرءون وإ يكتيون . 
وجاء فى حاشية اإلمام الجمي  نقيال عين تفسيير اإلميام القرطييى رضيى هللا عنهميا : عي ه اآليية 

 وأظهر يها منكلته عنده . ياته وموتهتشرأ هللا يها رسوله ي صلى هللا عليه وسلم ي فى ح
ننا إ ا تأملنا فى أسار عقيدتنا نر  اعا  امت على شطرين : األول عيو : إ إليه إإ هللا أ ول : وا 

ت والثييانى عييو : محمييد رسييول هللا . وشيياء هللا تعييالى أن يكيييدنا ارتباطييا بالشييطر األول فأمرنييا 
) يا أيها ال ين آمنوا ا كيروا هللا ى فى سوري األحكاب سبحانه أن ن كر هللا  كرا كثيرا ى فقال تعال

انى فقيال تعيالى . وشاء سبحانه أن يكيدنا ارتباطا بالشطر الثي  ( كرا كثيرا وسبحوه بكري وأصيال
آمنوا صلوا علييه وسيلموا ) إن هللا ومالئكته يصلون على النيى يا أيها ال ين فى السوري  اتها 

 .  تسليما (
)     و د كان موإنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي كر هللا على جميع أحيانيه . و يد  يال : 

نيييييييييييييييييييى وإ ينيييييييييييييييييييام  لييييييييييييييييييييى ( وكيييييييييييييييييييي  إ يييييييييييييييييييي كر هللا عليييييييييييييييييييى تنيييييييييييييييييييام عي
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جميع أحيانه وعو القائ  صلى هللا عليه وسلم : ) من أحب شيئا أكثر مين  كيره ( وإ شيس أنيه 
 صلى هللا عليه وسلم أعظم المحيوبين والمحيين عند هللا تعالى وأكثرعم هلل  كرا . 

نفسه امتثاإ ألمير ربيه . وعيو الي ال وك لس كان رسول هللا ي صلى هللا عليه وسلم ي يصلى على 
علمنا التشهد فى صالتنا وعلمنا كيفية الصالي والسالم عليه فى التشهد . وأضاأ فى التشيهد 

وعنيد إمامنيا الشيافعى تبطي  صيالي مين ليم يصي  عليى آل ت آله إليه فى الصالي عليه بأمر هللا 
محميد وعليى آل محميد كميا  رسول هللا فى التشهد ت فيجب أن يقول المصلى : اللهم ص  عليى

 صليت على إيراعيم وعلى آل إيراعيم . . . الخ . 
دال محيييى الييدين ييين عربييى إلييى سيير التشييييه فييى  ولنييا ) كمييا صييليت علييى إيييراعيم يسييويلفتنييا 

وعلى آل إيراعيم ( فيقول رضى هللا عنه : آل محمد لير فيهم نييون ومرسلون كآل إييراعيم . 
ا صليت على إيراعيم وعلى آل إيراعيم ت أال اللهيم صي  عليى محميد فمعنى  ولنا فى التشهد كم

من حييث ميا ليه آل كميا صيليت عليى إييراعيم مين حييث ميا ليه آل . وحييث أن آل محميد ليير 
فيهم نييون ومرسلون كآل إيراعيم ألنيس ختميت النييوات والرسياإت بيه صيلى هللا علييه وسيلم ت 

سلين من آل إيراعيم . ويضي   ائال رضى هللا فص  على آل محمد كصالتس على النييين والمر 
عنييه : فلييو كشيي  لييس يييا ولييى عمييا سيييكون آلل ييييت النيييى ميين المكانيية عنييد هللا يييوم القياميية 
لتمنيت أن تكون فى ع ه الدنيا عيدا من عييدعم ومولى من مواليهم ي رضى هللا عنهم أجمعين 

 . 
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يات أخرال من آيات التكريم ت وصلوات هللا واكتفى يه ا القدر ولعلى أحاضركم مري ثانية فى آ
 ورحمة وأشكركم لحسن استماعكم ت والسالم عليكمموإنا رسول هللا أيد اآليدين. وسالمه على
 هللا وبركاته . 

 حسن كام  الملطاوال .         


