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الحؿد هلل الذي مـ فلفضؾ ،وأططك فلجزل ،وأكعؿ فتؽرم ،لف الؿـة طؾك مـ هدداه ،وال
إلف لـا سقاه ،والصالة والسالم طؾك كبقف ومصطػاه ،وطؾك آلف وأصدحاهف ومدـ وااله ،الؾفدؿ
طؾؿدا وهددى وتؼدك ،واجعؾـدا
ال طؾؿ لـا إال مـ طؾؿتـا إكؽ أكت العؾقؿ الحؽقؿ ،الؾفؿ زدكا ً
يا رهـا مؿـ إذا أططل شؽر ،وإذا اهتؾل صرب ،وإذا أذكب استغػر.
وكؿددا سددؿعـا طددـ طـددقان الؿحاضددرة «مددـفج األكبقددا يف التعامددؾ مددع الؿخددالػ» ،كددان
الـاس قبؾ هعثة كقح -طؾقف السالم -كاكقا طؾك الحؼ والفدى ،قال اهلل تعالكَ ﴿ :ك َ
َّداس
َان الـَّ ُ
احدََ ًة َفبع َث اهلل الـَّبِققـ مب ِّش ِريـ وم ِ
ُأم ًة و ِ
ـذ ِري َـ﴾ [البؼرة ]312 :اآلية ،يؼقل اهـ طبداس -رضدل
ُ ِّ َ ُ َ
ََ
َّ َ
َ َ ُ
اهلل طـفؿا :-كان هقـ آدم وكقح طشرة قدرون ،كداكقا كؾفدؿ طؾدك الحدؼ والفددى ،ثدؿ حصدؾ
هعد ذلؽ هقـفؿ الخالف والشرك وطبادة غقر اهلل.
فلول كبل هعثف اهلل تعالك هق كقح -طؾقف السالم ،-وهذا يعطقـا داللة طؾدك أن األكبقدا -
طؾقفؿ السالم -اهتعثفؿ اهلل تعدالك إلصدالح األرض هالتقحقدد ،كدؾ األكبقدا  ،قدال سدبحاكف:
ال ُك ِ
ال َأ َكَدا َفا ْطبددُُ ِ
﴿ َوما َأرس ْؾـََا مِـ َق ْبؾِ َؽ مِـ رس ٍ
ال إِ َلد َف إِ َّ
ُدقحل إِ َل ْق ِدف َأ َّكَّد ُف َ
دقل إِ َّ
ون﴾ [األكبقدا ،]32 :
ُ
َّ ُ
َ ْ َ
وقال سبحاكف﴿ :و َل َؼدْْ هع ْثـَا فِل ُك ُِّؾ ُأم ٍة رس ً ِ
اج َتَـ ِ ُبقا ال َّطدا ُغق َ َف ِؿدـْ ُْفؿ َّمد ْـ
اهلل َو ْ
ََ
َ
َّ َّ ُ
قال َأن ا ْط ُبدُُ وا َ
الضال َل ُةُ﴾ [الـحؾ.]23 :
اهلل َومِـْ ُْفؿ َّم ْـ َح َّؼ ْت َط َؾ ْق ِف َّ
َهدََ ى ُ
فجا همال األكبقا هالدطقة إلك تقحقد اهلل تعالك ،وكبذ طبادة غقر اهلل 7أي الشدرك هداهلل،
ففذا هق مـفج األكبقا يف الدطقة إلك اهلل -جؾ وطال ،-دطقة الـاس إلك التقحقدد ،واإلقدال
طـ الشرك ،ووسائؾف وأسباهف ،وكؾ كبل جا هبدذه الددطقة ،ولدذا تجدد يف الؼدرآن الؽدريؿ أن
األكبقا الذيـ هعثفؿ اهلل تعالك مـ لدن كدقح إلدك كبقـدا -صدؾك اهلل طؾقدف وآلدف وسدؾؿ -كؾفدؿ
جاؤوا هبذه الدطقة العظقؿة ،كؿا قال تعالك﴿ :إِ َّن الددِِّّ ي َـ ِطـددََ اهللِ ِ
اإل ْسدال ُم﴾ [آل طؿدران7]16 :
هح َسد ِ
ب
أي ديـ األكبقا كؾفؿ هق اإلسالم ،أصقل اإلسالم ،أما فرو اإلسالم فنهنا مختؾػة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا﴾ [الؿائدة.]85 :
كؾ كبل ،كؿا قال تعالك﴿ :ل ُؽؾ َج َع ْؾـََا مـ ُؽ ْؿ ش ْر َط ًة َومـْ َْف ً
هذه هل حال األكبقا  ،والحديث هـا يف مسائؾ حتدك يتضد هدذلؽ الؿؼدام وتحصدؾ هدف
الػائدة.
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أول هذه الؿسائؾ :أن اإليؿان هالرسؾ واألكبقا هق ركـ مـ أركان اإليؿان ،واهلل تعدالك
أمدر هاإليؿدان هاألكبقدا والرسدؾ كؾفدؿ ،ويجددب طؾدك الؿسدؾؿ أن يعتؼدد هدذه العؼقددة وهددل
اإليؿانُ ﴿ ،كُؾ آ َم َـ هِاهللِ َو َمالئِ َؽتِ ِف َو ُك ُتبِ ِف َو ُر ُسؾِ ِف َ
ال ُك َػ ِّر ُق َه ْق َـ َأ َح ٍد ِّمـ ُّر ُسؾِ ِف﴾ [البؼرة.]352 :
وأيضا يعتؼد الؿسؾؿ أن اهلل تعالك قد هعث يف كدؾ أمدة رسدقال يددطقهؿ إلدك تقحقدد اهلل
ً
وإلك طبادتف سبحاكف ،لؿ يل يف الؼرآن حديث طـ أحقال األكبقدا إال الشدل القسدقر ،يعـدل
أحقالفؿ االجتؿاطقة أو أحقالفؿ االقتصادية واألمـقة شل يسدقر ،وإكؿدا الرتكقدز طؾدك هدذه
الؼضقة الؽربى ،قضقة التقحقد.
أيضا يعتؼد الؿسؾؿ اإليؿان هجؿقع ما ذكره اهلل تعدالك يف كتاهدف طدـ األكبقدا والرسدؾ
ثؿ ً
واإليؿان هؿا لؿ يذكره رهـدا -جدؾ وطدال 7-ألن اهلل تعدالك لدؿ يدذكر مدـ األكبقدا إال خؿسدة
َاهؿ َط َؾق َ ِ
دؿ َك ْؼ ُص ْص ُدف ْؿ
وطشريـ ،وقدال سدبحاكفَ ﴿ :و ُر ُس ًدال َقددْْ َق َص ْصدـَ ُ ْ ْ
دؽ مدـ َق ْب ُدؾ َو ُر ُس ًدال َّل ْ
َط َؾ ْق َؽ﴾ [الـسا .]138 :

أيضاَ ﴿ :و َل َؼدْْ َأ ْر َس ْؾـََا مِـ َق ْبؾِ َؽ ُر ُس ًدال﴾ [الدروم ،]84 :هدقـ فقفدا رهـدا -
وجا يف آية أخرى ً

رسال لؿ يؼصصفؿ اهلل طؾقـا ،ولؽـ يجب اإليؿان هذلؽ.
جؾ وطال -أن هـاك ً
أيضا يف األكبقا والرسؾ أن آخر األكبقدا هدق محؿدد -
ومؿا يجب طؾك الؿسؾؿ اطتؼاده ً
صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ -هدق خداتؿ الـبقدقـ ،ال كبدل هعددهَ ﴿ ،مدا َك َ
َدان ُم َح َّؿددٌٌ َأ َهدا َأ َح ٍدد ِّمدـ
ِّر َجال ِ ُؽ ْؿ َو َلؽِدـ َّر ُس َ
دقل اهللِ َو َخدا َت َؿ الـَّبِ ِّقدق َـ﴾ [األحدزا ،]84 ::فدال كبدل هعدده ،كؿدا أن كتاهدف ال
كتا :هعده ،قال تعالك﴿ :و َأ َكز ْلـََدا إِ َلق َ ِ
َدا :هِدا ْل َح ِّؼ ُم َصددِِّّ ًقا ِّل َؿدا َهد ْق َـ َيدََ ْي ِدف مِد َـ الؽِ َت ِ
َدا:
دؽ الؽ َت َ
ْ
َ
َو ُم َف ْق ِؿـًا َط َؾ ْق ِف﴾ [الؿائدة.]85 :

ويـبغل لؾؿسؾؿ أن يعتؼد يف همال األكبقدا -طؾدقفؿ السدالم -أهندؿ قدد هؾغدقا رسداال
رهبؿ ،وأدوا األماكة التل تحؿؾقها مـ طـدد اهلل -جدؾ وطدال ،-هدذا يـبغدل اطتؼداده ،ولدذلؽ
مـ لؿ يممـ هبمال الرسؾ واألكبقا الذيـ أرسؾفؿ اهلل تعدالك فؼدد ضدؾ طدـ سدقا السدبقؾ،
قددال سددبحاكف﴿ :ومددـ ي ْؽ ُػددر هِدداهللِ ومالئِ َؽتِد ِدف و ُك ُتبِد ِدف ورسددؾِ ِف وا ْلقددق ِم ِ
اآلخد ِدر َف َؼدددْْ َضد َّدؾ َضد ً
دالال
َُ ُ َ َ ْ
َ
َ َ
َ َ َ ْ
َه ِعقدًً ا﴾ [الـسا  ،]123 :اإليؿان هجؿقع الرسؾ كؾفؿ.
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أيضدا،
ومـ زطؿ مـ الـاس أكف يممـ هبعض األكبقدا ويؽػدر هبعضدفؿ ففدذا ال يؼبدؾ مـدف ً
ون هِاهللِ َو ُر ُسؾِ ِف َو ُي ِريدُُ َ
ففق طـد اهلل كافر ،قال سبحاكف وتعالك﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َـ َي ْؽ ُػ ُر َ
ون َأن ُي َػ ِّر ُقدقا
ض َو َك ْؽ ُػ ُر هِ َب ْع ٍ
قن ُك ُْممِ ُـ هِ َب ْع ٍ
َه ْق َـ اهللِ َو ُر ُسؾِ ِف َو َي ُؼق ُل َ
ض﴾ [الـسدا  ،]124 :فقجدب اإليؿدان هجؿقدع
األكبقا والرسؾ اهتدا مـ آدم -طؾقدف السدالم -إلدك كبقـدا محؿدد -صدؾك اهلل طؾقدف وسدؾؿ،-
واجب طؾك الؿسؾؿ شدرطا وطؼقددة أن يعتؼدد مدا تؼددم ذكدره ،يجدب طؾدك الؿسدؾؿقـ تجداه
الرسؾ 7ألن همال الرسؾ دطقهتؿ واحدة ،أهقهؿ واحدد وأمفداهتؿ شد َّتك ،ودطدقهتؿ واحددة
إلك ديـ اهلل وإلك تقحقده وطبادتف وإخالص الديـ لف.
واهلل -جؾ وطال -قد قص طؾقـا قصص األكبقدا والرسدؾ يف كتاهدف ،وكدرر ذلدؽ مدرارا،
أيضا يف سقرة هقد ،وتؽرر يف هعض السدقر كسدقرة صدف
كؿا جا يف سقرة األطراف ،وتؽرر ً
وسقرة الشعرا والؿػصؾ ،وسقر الؿػصؾ جا فقفا الؽالم طـ األكبقا وطـ الرسؾ.
ألن الؼرآن العظقؿ كؿا يؼقل اهـ الؼقؿ :يدور طؾك الخدرب واإلكشدا  ،الؼدرآن يددور طؾدك
الخرب واإلكشا وهذه قاطدة قرآكقة ،واإلكشدا يف ثالثدة :يف األمدر والـفدل واإلهاحدة ،والخدرب
إما خرب طـ اهلل ،أو خرب طـ خؾؼف.
وكذلؽ يعتؼد الؿسؾؿ تصديؼ همال األكبقا والرسؾ هؿدا جداؤوا هدف مدـ طـدد اهلل ،كؿدا
ال ُك ِ
ال َأ َكَدا َفا ْطبددُُ ِ
قال سبحاكفَ ﴿ :وما َأرس ْؾـََا مِـ َق ْبؾِ َؽ مِـ رس ٍ
ال إِ َلد َف إِ َّ
ُدقحل إِ َل ْق ِدف َأ َّكَّد ُف َ
قل إِ َّ
ون﴾
ُ
َّ ُ
َ ْ َ
أيضددا أن يعتؼددد مددقاالهتؿ جؿقعددا ،ومحبددتفؿ ،والحددذر مددـ
[األكبقددا  ،]32 :وطؾددك الؿسددؾؿ ً
ِ
ِ
ِ
دؿ
اهلل َو َر ُسددق َل ُف َوا َّلددذي َـ آ َمـُددقا َفددنِ َّن حد ْدز َ :اهلل ُهد ُ
طددداوهتؿ ،اهلل تعددالك يؼددقلَ ﴿ :و َمددـ َي َتد َدق َّل َ
قن﴾ [الؿائدددة ،]23 :وقددال سددبحاكفَ ﴿ :مددـ َكد َ
ال َغددال ِ ُب َ
دان َطدددُُ ًوا ِّل َّؾد ِدف َو َمالئِ َؽتِد ِدف َو ُر ُسددؾِ ِف َو ِج ْب ِريد َدؾ
ِ
اهلل َطَدُُ و ِّل ْؾ َؽافِ ِري َـ﴾ [البؼرة.]65 :
َومق َؽ َال َفنِ َّن َ
وهذه اآلية يف سقاق الؽالم طـ القفقد ،الذيـ صعـقا يف جربيدؾ -طؾقدف السدالم -حقـؿدا
كزل هالدطقة ،وكزل هالؼرآن طؾك قؾب الـبل -طؾقف الصالة والسالم -طدادوه يف ذلدؽ ،فؼدال
َان َطَدُُ و ًّا ِّل ِ
اهلل تعالكُ ﴿ :ق ْؾ َمـ َك َ
ج ْب ِر َيؾ َفنِ َّك ُف َك ََّز َل ُف َط َؾك َق ْؾبِ َؽ هِنِ ْذ ِن اهللِ﴾ [البؼدرة ]64 :اآليدة ،قدال

منهج األنبياء رف التعامل مع المخالف | فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن ر
الشثي
ي

يدؾ َومِق َؽ َ
َان َطَدُُ ًوا ِّل َّؾ ِف َو َمالئِ َؽتِ ِدف َو ُر ُسدؾِ ِف َو ِج ْب ِر َ
هعدهاَ ﴿ :مـ َك َ
دال﴾ [البؼدرة ]65 :خدص جربيدؾ
هعد أن ذكره يف الؿالئؽة ،وهذا تخصقص لف َداللتف يف السقاق.
أيضا أن يعتؼد الؿسؾؿ تػاضدؾفؿ فقؿدا هقدـفؿ ،وأهندؿ أي األكبقدا لقسدقا طؾدك
ومـ ذلؽ ً
الر ُس ُدؾ َف َّضد ْؾـََا َه ْع َض ُدف ْؿ َط َؾدك َه ْع ٍ
درجة واحدة ،قد قال اهلل تعدالك﴿ :تِ ْؾ َ
دض﴾ [البؼدرة]322 :
دؽ ُّ
اآلية.
أيضا أن أفضؾ همال هؿ أولقا العزم الخؿسدة ،الدقارد يف ققلدف تعدالك:
ويعتؼد الؿسؾؿ ً
ِ
﴿وإِ ْذ َأ َخد ْدذ َكَا مِدـ الـَّبِقددقـ مِق َثددا َقفؿ ومِـد َ ِ
ِ
قسددك ا ْهد ِ
دـ َمد ْدر َي َؿ
ُ ْ َ
َ ِّ َ
َ
قسددك َوط َ
قؿ َو ُم َ
دؽ َومددـ ُّكددقحٍٍ َوإِ ْهد َدراه َ
َو َأ َخ ْذ َكَا مِـْ ُْفؿ ِّمق َثا ًقا َغؾِق ًظا﴾ [األحزا ،]4 ::ويف ققلف تعالكَ ﴿ :ش َر َ َل ُؽدؿ ِّمد َـ الددِِّّ ِ
يـ َمدا َو َّصدك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿدقا الددِِّّ ي َـ َو َ
ُقحا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْقـََا إِ َل ْق َ
ال
هِف ُك ً
قسدك َأ ْن َأق ُ
قسدك َوط َ
قؿ َو ُم َ
دؽ َو َمدا َو َّصد ْقـََا هِدف إِ ْه َدراه َ

َت َت َػر ُققا فِ ِ
قف﴾ [الشقرى.]12 :
َّ

ففمال هؿ أولق العزم ،وأفضؾ أولق العزم هق كبقـا محؿد -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ-
 ،الذي خصف اهلل تعالك هالتػضقؾ والتؽريؿ وطؾق الؿؽاكة ،قال سبحاكف يف حدؼ كبقدف -صدؾك
ِ
ِ
اهلل طؾقف وآلف وسؾؿَ ﴿ :-و َك َ
قؿا﴾ [الـسا .]112 :
َان َف ْض ُؾ اهلل َط َؾ ْق َؽ َطظ ً
وأيضا مؿا يدخؾ يف االطتؼداد أن الؿسدؾؿ يصدؾل طؾقدف ويسدؾؿ ،الصدالة والسدالم طؾدك
ً
األكبقا  ،وتؼر ون يف سقرة الصافا

ِ

قؿ﴾ [الصدافا
﴿ َسال ٌم َط َؾك إِ ْه َدراه َ

ِ

قسك َو َه ُار َ
ـ﴾ [الصافا
ون﴾ [الصافا َ ﴿ ،]134 :سال ٌم َط َؾك إِ ْل َياسق َ
ُم َ

َ ﴿ ،]146 :سدال ٌم َط َؾدك

 ،]124 :هذا كؾف أمدر مدـ

اهلل تعالك هالصالة والسالم طؾقفؿ.
لؿا كان همال األكبقا هبدذا الؿؼدام العظدقؿ ،واالصدطػا الؽبقدر مدـ اهلل تعدالك 7ألن اهلل
ِ ِ
الؿالئِ َؽ ِدة ُر ُس ًدال َومِد َـ الـَّ ِ
َّداس﴾ [الحدج،]42 :
اهلل َي ْصد َطػل مد َـ َ
اصطػاهؿ ،اهلل تعالك يؼدقلُ ﴿ :
فاهلل تعالك قد اصطػاهؿ واجتباهؿ طؾك غقرهؿ مـ سدائر الـداس لقحؿؾدقا رسدالة اهلل تعدالك
إلك العباد يف هذه األرض.
همال األكبقا الؽرام لؿا كاكت دطقهتؿ هبذا الحجؿ وهذه الؿؽاكدة العظقؿدة لدؿ يجددوا
الؿؽان مػتقحا لفدؿ ،هدؾ واجفدقا العددا  ،وكصدب لفدؿ األذى يف دطدقهتؿ ،والشدقطان زيدـ
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لفمال الؿشركقـ الذيـ طصقا الرسؾ ،زيـ لفؿ الشدقطان شدبفا كثقدرا ،لقصددهؿ طدـ اتبدا
األكبقا  7ألن الشقطان واقػ هالؿرصاد لدطقة األكبقدا  ،ولددطقة كبقـدا -صدؾك اهلل طؾقدف وآلدف
وسؾؿ.-
ويؿؽددـ قبددؾ أن كددذكر الؿددـفج وهددق الخالصددة ،الؿددـفج هددق خالصددة الؽددالم يف آخددر
الحديث ،الؿسللة الثاكقة :أن كؼقل الشدبف التدل كدان يؾؼقفدا الشدقطان طؾدك لسدان الؿشدركقـ
والؿعاكديـ لدطقة األكبقا  ،هـاك ُشبف صرحفا الشقطان وتؾؼاها همال الؿعاكددون وتشدرهت
هبا أفؽارهؿ.
مـ هذه الشدبف أوال :تدزيقـ الشدقطان لفدؿ يف دطدائفؿ غقدر اهلل ،وهدذه قضدقة كدربى أهددأ
الؼرآن فقفا وأطاد مع األكبقا  ،وأققامفؿ ،يف أهنؿ كاكقا يدطقن غقر اهلل -جدؾ وطدال ،-كداكقا
يممـقن هاهلل هدمال الؿشدركقن يممـدقن هداهلل وأن اهلل هدق الدرازق الخدالؼ الؿحقدل الؿؿقدت
الؿدددهر ،ولدد ـ سددللتفؿ يف الؼددرآن كثقددر ،ولدد ـ سددللتفؿ ،ولدد ـ سددللتفؿ ،والجددقا :هددق
االطددرتاف ،لؽددـ يف مسددللة واحدددة وهددل تقحقددد األلقهقددة ،صددرفقا الدددطا لغقددر اهلل -جددؾ
وطال.-
وقد شـع اهلل طؾقفؿ يف كتاهدف يف دطدقهتؿ غقدر اهلل -جدؾ وطدال 7-ألكدف ال يؾقدؼ هاإلكسدان
الؿخؾقق أن يتقجف إلك مخؾقق مثؾف ،أو إلدك جؿداد ،أو إلدك حجدر ،فقدطقكدف مدـ غقدر اهلل،
هذا هق الشرك هاهلل -جؾ وطال.-
واآليا يف الدطا لغقر اهلل كثقرة يف الؼرآن يف إهطال هذا التقجف السؼقؿ الدذي ال يصددر
مـ طؼؾ جاهؾ هاهلل -جؾ وطال.-
واهلل تعددالك قددد ضددر :لـددا مثدداال هؾقغددا هددديعا فددقؿـ يدددطق غقددر اهلل ،هددذا الؿثددال يـبغددل
لؾؿسؾؿ إذا قرأه أن يتققػ طـده كثقرا يتلمؾ فقف ،تصقير هذا الؿثال قبؾ قدرا ة اآليدة ،إكسدان
ططشان أحرق الظؿل كبده ،يريد ما ً  ،فقذهب إلك شاصئ أو إلك هنر ،ويؼػ طـد هدذا الـفدر،
تصقير اهلل تعالك لؾحالة هؽذا ،فقؿد يديف هؽذا إلك البحر فقؼدقل :يدا مدا  ،اسدؼـل ،السدمال
الح ِّدؼ َوا َّل ِدذي َـ َيددْْ ُط َ
قن مِدـ
هؾ يلتقف الؿا ؟ ال يلتقف ،هالعؼؾ ال يلتقف ،ماذا قال اهللَ ﴿ :ل ُف َد ْط َق ُة َ
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ِِ ِ
قن َلفؿ هِ َشل ٍ إِ َّ ِ ِ ِ
ال يس َت ِ
َجق ُب َ
ُدوكِ ِف َ
الؿا ِ ل ِ َق ْب ُؾ َ
ُ
َ
دغ َفدا ُه َو َمدا ُه َدق هِ َبالغدف َو َمدا ُد َطدا ُ
ال َك َباسط َك َّػ ْقف إِ َلك َ
ْ
ْ
ال فِددل َضد ٍ
ال َؽددافِ ِري َـ إِ َّ
دالل﴾ [الرطددد ،]18 :هددذا إهطددال لحددالفؿ ،لقسددت هـدداك طؼددقل راشدددة
تدطقهؿ إلك هذا.
اسد ِ
أيضددا اهلل تعددالك ضددر :مثدداال آخددر ،هددذا ضددرهف مثددال شددبفف هالؽدداف ﴿ َكب ِ
دط﴾ ،قددال
ً
َ
قن مِدـ د ِ
اسد َت َِؿ ُعقا َلد ُف إِ َّن ا َّل ِدذي َـ َتددْْ ُط َ
ون اهللِ َلدـ َي ْخ ُؾ ُؼدقا
ُ
تعالكَ ﴿ :يا َأ ُّي َفا الـَّ ُ
َّاس ُض ِر ََ :م َث ٌدؾ َف ْ
ِ
ُذ َها ًهدددا َو َلد ِ
اج َت ََؿ ُعدددقا َلددد ُف َوإِن َي ْسددد ُؾ ْب ُف ُؿ الد ُّ
اَ :شددد ْق ًا َّ
ددب
ال َي ْسددد َت َِـؼ ُذو ُه مِـْددد ُف َضددد ُع َ
ػ ال َّطالد ُ
ددذ َه ُ
ددق ْ
ق[ ﴾:الحج 7]42 :أي ض ُعػ العاهد والؿعبقد.
َوا ْل َؿ ْط ُؾ ُ
لذلؽ فنن األمثال التل ذكرها اهلل تعالك يف الؼرآن الؽريؿ كؾفا تددور طؾدك هدذه الؼضدقة
الؽربى ،قضقة الشرك ،قضقة دطا غقر اهلل -جؾ وطدال ،-والتقسدع يف هدذه الشدبفة يطدقل،
لؽـل أذكرها طؾك وجف االختصار حتك يتض هذلؽ الؿؼام.
إذن :قؾـا :األولك يف هذا تزيقـ الشقطان لفؿ يف دطائفؿ غقر اهلل -جؾ وطال.-
أيضدا يف هدذا هعدد تدزيقـ
مـ الشبف الثاكقة- :وهل ُّ
ست ُش َب ٍف -مـ الشبف التل جا ذكرهدا ً
الشقطان لفؿ ،إكؽارهؿ لؾبعث والـشقر ،هدذه صريؼدة األكبقدا معفدؿ يف الؿخالػدة ،إكؽدارهؿ
لؾبعث الـشقر يف هذا ،والؼرآن الؽريؿ قد أهدأ وأطاد يف هذه الؼضقة الؽربى :إكؽار البعث.
ألن الؿشركقـ حتك يف زمـ كقح -طؾقف السالم -وإلك زمـ كبقـا -صدؾك اهلل طؾقدف وآلدف
وسؾؿ -كاكقا يـؽرون البعث ،ويلتقن هدالحجج القاهقدة ،أيدـ آهاؤكدا الدذيـ مداتقا؟ هدؾ هدؿ
اؤ َكَا األَ َّو ُل َ
سقعقدون؟ يـؽرون ذلؽَ ﴿ ،أئِ َذا مِ ْتـََا َو ُكـََّّا ُت َرا ًها َو ِط َظا ًما َأئِـََّّا َل َؿ ْب ُعق ُث َ
دقن﴾
قن * َأ َوآ َه ُ
[الصافا

 ،]14 ،13 :يـؽرون هذه الؼضقة.

قضددقة الدددطا لغقددر اهلل ،وقضددقة البعددث والـشددقر هددل أكددرب الؼضددايا يف الؼددرآن الؽددريؿ،
ضددر :اهلل تعددالك هبدا األمثددال ،وأقددام هبددا الحجددج والرباهددقـ طؾددك ذلددؽ ،حتددك طـددد خؾددؼ
اإلكسان وتؽقيـف وأصقاره التل مدر هبدا ،يدذكرهؿ هدالققم اآلخدر ،يف قدقل اهلل تعدالك يف سدقرة
ٍ
اُ :ث ِ
ِ
َّاس إِن ُكُـ ُت ُْؿ فِل َر ْي ٍ
دؿ
الحجَ ﴿ :يا َأ ُّي َفا الـَّ ُ
دؿ مدـ ُّك ْط َػدة ُث َّ
ب ِّم َـ ال َب ْعث َفنِ َّكَّا َخ َؾ ْؼـََا ُكُؿ ِّمدـ ُت َدر ٍ َّ
مِد ْـ َط َؾ َؼ ٍدة﴾ [الحددج ]2 :إلدك أن قددال :ضدر :مثدال لفددؿ حدلَ ﴿ :و َتد َدرى األَ ْر َض َهامِددََ ًةً﴾ مقتددة
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الؿا َ ْاه َت ََّز ْ َو َر َه ْت َو َأ ْك َب َت َْت مِـ ُك ُِّؾ َز ْوجٍٍ َه ِفقجٍٍ * َذل ِ َ
الح ُّدؼ
اهلل ُه َدق َ
﴿ َفنِ َذا َأ َكز ْلـََا َط َؾ ْق َفا َ
دؽ هِد َل َّن َ
ال ري ِ
ِ
ٍ ِ
اهلل َي ْب َع ُ
دث
السدا َط َة آت َقد ٌة َّ َ ْ َ
َو َأ َّك ُف ُي ْحقِل ال َؿ ْق َتك َو َأ َّك ُف َط َؾك ُك ُِّؾ َش ْل َقد ٌير * َو َأ َّن َّ
دب ف َقفدا َو َأ َّن َ
َمـ فِل ال ُؼ ُب ِ
دقر﴾ [الحدج ،]4-2 :حؽدك لفدؿ الؼصدة كامؾدة يف خؾؼفدؿ ،ولدؿ يدل ِ هؿدا يددور يف

السدا َط َة آتِ َقد ٌة َّ
دب فِ َقفدا﴾ [الحدج ،]4 :ثدؿ جدا
ال َر ْي َ
الدكقا والؿعقشة ال ،جدا هدف مباشدرةَ ﴿ ،و َأ َّن َّ
ِ
دان مِددـ ُسددال َل ٍة ِّمددـ صِد ٍ
كسد َ
دقـ﴾
ً
أيضددا يف آيددة أخددرى يف سددقرة الؿممـددقنَ ﴿ :و َل َؼدددْْ َخ َؾ ْؼـَددا اإل َ
اهلل َأ ْح َسد ُـ َ
الخدال ِ ِؼق َـ﴾ [الؿممـدقن ،]18 :ثدؿ
[الؿممـقن ،]13 :وه َّقـ األصقار التل َّ
مر هباَ ﴿ ،ف َت َب َار َك ُ
قالُ ﴿ :ث َّؿ إِ َّك ُؽؿ َه ْعدََ َذل ِ َؽ َل َؿ ِّق ُت َ
حاسدبقن 7ألن اهلل تعدالك لدؿ
ُقن﴾ [الؿممـدقن ،]12 :سد ُتب َعثقن و ُت َ
يخؾؼ طباده طبثا ،خؾؼفؿ لغاية طظقؿة ،وحؽؿة كبقرة وهل طبادتف سدبحاكف .ولؿداذا خؾؼدت
الجـة والـار ،وأكزلت الؽتب وأرسدؾت الرسدؾ إلقامدة الحجدج طؾدقفؿ يف هدذا ،ومدع ذلدؽ
فنهنؿ يـؽرون.
والعاقؾ يعؾؿ أن الذي خؾؼف وسقاه سقف ُيعقده مرة أخرى ،ولق قرأ يف قصة كبل مـ
األكبقددا لقجددد أكددف يمكددد طؾددك هددذه الؼضددقة يف البعددث ،وضددر :اهلل تعددالك لفددؿ األمثؾددة
أيضا البعث يف الدكقا قبؾ اآلخرة لقؼقؿ طؾدقفؿ الحجدة ،فقدف
هاألرض ،وأططك اهلل الؿشركقـ ً
سؿك هع ًثداَ ﴿ ،أ ْو َكَا َّل ِدذي َم َّدر َط َؾدك َق ْر َي ٍدة َو ِهدل َخ ِ
او َيد ٌة
كاس ماتقا يف الدكقا وأحقاهؿ اهلل ،هذا ُي َّ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
دؿ َه َع َثد ُف﴾ [البؼدرة ]326 :يف
اهلل ما َئ َة َطا ٍم ُث َّ
اهلل َه ْعدََ َم ْقت َفا َف َل َما َت ُف ُ
َط َؾك ُط ُروش َفا َق َال َأ َّكَّك ُي ْحقِل َهذه ُ
الدكقا ،وهـق إسرائقؾ كزلت طؾقفؿ الصاطؼة وماتقا وأحقاهؿ اهلل ،قالُ ﴿ :ث َّؿ َه َع ْثـََا ُكُؿ ِّمد ْـ َه ْع ِدد
َم ْقتِ ُؽ ْؿ﴾ [البؼرة ]23 :يف الدكقا هذا.
دؿ َت َدر
وأصحا :الؽفػ لؿا أماهتؿ اهلل ثؿ أحقاهؿ ،وأول ؽ الـػر مدـ هـدل إسدرائقؾ ﴿ َأ َل ْ
إِ َلك ا َّل ِذي َـ َخ َر ُجقا مِـ ِد َي ِ
الؿ ْدق ِ َف َؼ َ
داه ْؿ﴾
ار ِه ْؿ َو ُه ْؿ ُأ ُل ٌ
دؿ َأ ْح َق ُ
اهلل ُمق ُتدقا ُث َّ
دال َل ُف ُ
دقف َح َدذ َر َ
دؿ ُ
[البؼرة ،]382 :هذا أيـ؟ يف الدكقا لقبقـ اهلل تعالك قدرتف الػائؼدة ،وهدل ُقددرة ال ُتغ َؾدب ،و ُقددرة
ؼف در ،ومددع ذلددؽ اإلكؽددار حصددؾ مددـ هددمال األقددقام ،ويف طفددد كبقـددا -صددؾك اهلل طؾقددف
ال ُت َ
وسؾؿ -كاكت الؿحاجة يف هذه الؼضقة يف قضقة الدطا وقضقة البعث ،حتك ُأ َم َّقة هدـ َخ َؾدػ
ويؼال :إكف العاص هـ وائؾ جا إلك الـبل -طؾقف الصالة والسالم -فجا هعظؿ ٍ
هال وفتتدف يف

منهج األنبياء رف التعامل مع المخالف | فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن ر
الشثي
ي

الفقا هقـ طقـل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وقدال :أتدزطؿ يدا محؿدد أن اهلل ُيعقدد هدذا؟
قالَ « :ك َع ْؿُ ،ي ِؿق ُت َؽُ ،ث َّؿ ُي ْحقِ َ
قؽُ ،ث َّؿ ُي ْدْ ِخ ُؾ َؽ الـَّ َار» ،يف ققلف تعالكَ ﴿ :و َض َر ََ :لـََا َمد َث ًال َو َك َِس َدل
ِ
ِ
ِ
قؿ * ُق ْؾ ُي ْحقِ َقفا ا َّل ِذي َأ َ
كشد َل َها َأ َّو َل َم َّدر ٍة َو ُه َدق هِ ُؽ ِّدؾ َخ ْؾ ٍدؼ
َخ ْؾ َؼ ُف َق َال َمـ ُي ْحقِل الع َظا َم َوه َل َرم ٌ
ِ
قؿ﴾ [يس.]46 ،45 :
َطؾ ٌ
الددرد جددا مباشدرة ،وال تجددد شددبفة يف الؼددرآن الؽددريؿ يثقرهددا طدددو لفددذا الددديـ إال ويف
ال ِج ْـَ َ
َدؽ هِ َؿ َثد ٍؾ إِ َّ
الؼرآن ما يردها ،أهدا ال تقجد شبفة ،كؿا قال تعالكَ ﴿ :و َ
ال َي ْل ُتق َك َ
َداك هِدا ْل َح ِّؼ
َو َأ ْح َس َـ َت ْػ ِس ًقرا﴾ [الػرقان.]22 :
ويف كالم الهـ طباس يف هذه اآلية :فنذا جاؤوا هشبفة لؾـبل -طؾقف الصالة والسالم -أو
جدداؤوا هشددبفة لألكبقددا السدداهؼقـ مددـ الشددبف التددل يثقرهددا الشددقطان طؾددقفؿ يف الؼددرآن يردهددا
َّداس ا ْط ُبددُُ وا
مباشرة ،ولذلؽ يف أول سقرة البؼرة لؿا ذكر اهلل تعالك طبادتف ،قدالَ ﴿ :يا َأ ُّي َفدا الـَّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
دؿ َت َّت ُؼد َ
دقن﴾ [البؼدرة ،]31 :ذكددر اهلل تعددالك ثالثددة
دؿ َوا َّلددذي َـ مدـ َقد ْبؾ ُؽؿ َل َع َّؾ ُؽد ْ
دؿ ا َّلددذي َخ َؾ َؼ ُؽد ْ
َر َّه ُؽ ُ
هراهقـ تدلؽ طؾك البعث لؿـ يؼرأها ،والؼرآن كؾف دال طؾك ذلؽ.
ِ
دؿ﴾ ،هؿعـدك أن اهلل الدذي خؾدؼ طبداده يف أول
﴿ َيا َأ ُّي َفا الـَّ ُ
دؿ ا َّلدذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْ
َّاس ا ْط ُبددُُ وا َر َّه ُؽ ُ
ِ
دؿ فِدل َلد ْب ٍ
س ِّمد ْـ َخ ْؾ ٍدؼ
األمر قادر طؾك أن يعقدهؿ ،قال تعالكَ ﴿ :أ َف َعقِقـََا هِا ْل َخ ْؾ ِؼ األَ َّول َه ْدؾ ُه ْ
ج ِد ٍ
يد﴾ [ق.]12 :
َ

وقالَ ﴿ :و ُه َق ا َّل ِذي َي ْبدََ ُأ َ
الخ ْؾ َؼ ُث َّؿ ُي ِعقدُُ ُه َو ُه َق َأ ْه َق ُن َط َؾ ْق ِف﴾ [الروم ،]34 :اإلطادة أهقن.

ال َت َذ َّك َُّر َ
أيضا هؼقلفَ ﴿ :و َل َؼدْْ َطؾِ ْؿ ُت ُُؿ الـَّ َّْش َل َة األُو َلك َف َؾ ْق َ
ون﴾ [القاقعدة ]33 :لؿاذا ال
وذكرهؿ ً

تتذكرون البعث ،إذن :خؾؼ فقفا الخؾؼ ،ثؿ ذكر هعد ذلؽ خؾؼ السدؿقا واألرض ،الدذي
ِ
خؾؼ السؿقا واألرض قادر طؾك أن يعقد همال َ ﴿ ،ه َؾك َو ُه َق َ
دقؿ﴾ [يدس،]51 :
الخالَّ ُق ال َعؾ ُ
الس َؿ َقا ِ َواألَ ْر ِ
َّاس َو َلؽِ َّـ َأ ْك َث َر الـَّ ِ
ض َأ ْك َب ُر مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ الـَّ ِ
ال َي ْع َؾ ُؿ َ
َّاس َ
قن﴾ [غافر.]24 :
﴿ َل َخ ْؾ ُؼ َّ
كدز َل مِدـ السدؿا ِ
ِ
ِ
الس َدؿا َ هِـََدا ً َو َأ َ
َ َّ َ
دؿ األَ ْر َض ف َر ًاشدا َو َّ
ثؿ هعد ذلؽ قدال﴿ :ا َّلدذي َج َع َدؾ َل ُؽ ُ
ِ
ِ ِ
دؿ﴾ أحقاهداَ ﴿ ،فدالَ َت ْج َع ُؾدقا
َما ً ﴾ طؾك أرض مقتة ال تـبت ﴿ َف َل ْخ َر َج هِف م َـ ال َّث َؿ َرا ِر ْز ًقا َّل ُؽ ْ
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ل ِ َّؾ ِف َأكدََ ا ًدا َو َأك ُت ُْؿ َت ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [البؼدرة ]33 :ال تشدركقن مدع اهلل يف طبادتدف ،ففدذا هدق البعدث الدذي
ذكره اهلل تعالك ،هذه الحجة الثاكقة.
الحجة الثالثة :أن همال الخصقم مع األكبقدا كداكقا يحتجدقن هؿدقرو اآلهدا وطقائدد
األجداد ،هؿقرو آهائفؿ وطقائد أجدادهؿ ،ويؽػقؽ أن تؼرأ يف قصة كؾ كبدل هدذا الؿعـدك
الددذي أثدداروه ،هددذه حججفددؿ الباصؾددة ،يف قصددة كددقح قددالقا ذلددؽ ،ويف قصددة هددقد قددالقا:
اؤ َكَدا﴾ [هدقد ]33 :يحتجدقن
اصال ِ ُ َقدْْ ُك َ
ُـت فِقـََا َم ْر ُج ًقا َق ْب َؾ َه َذا َأ َتـْ َْفا َكَدا َأن َّك ْع ُبددََ َمدا َي ْع ُبددُُ آ َه ُ
﴿ َي َ
هؿقرو اآلها َ ﴿ ،أ ْو َأن َّك ْػ َع َؾ فِل َأ ْم َقال ِـََا َما َك ََشا ُ ﴾ [هدقد ]54 :هذه آية أخدرى يف سدقرة ،طـدد
شعقب.
ويف إهراهقؿ احتجقا هذلؽ ،لؿا قال لفؿ :كقػ تعبدون هدذه األصدـام ،قدالقاَ ﴿ :و َجددْْ َكَا
آ َها َ َكَا َل َفا َطاهِ ِدي َـ﴾ [األكبقا  ،]22 :قالقاَ ﴿ :و َجدْْ َكَا آ َها َ َكَا َك ََذل ِ َؽ َي ْػ َع ُؾ َ
قن﴾ [الشعرا  ،]48 :احتجدقا
هآهائفؿ ،وكذلؽ شعقب لؿا أمرهؿ هالتقحقد والعبادة ،قالقا كحـ كخطق طؾك صريؼدة اآلهدا ،
اؤ َكَدا َأ ْو َأن َّك ْػ َع َدؾ فِدل َأ ْم َقال ِـََدا َمدا َك ََشدا ُ ﴾
ب َأ َصال ُت َؽ َت ْل ُم ُر َك َأن َّك ْت ُْر َك َما َي ْع ُبدُُ آ َه ُ
قالقاَ ﴿ :يا ُش َع ْق ُ
[هقد ]54 :كقػ كرتك صريؼة آهائـا وهدل صريؼدة ضدالة ،وكدذلؽ قدقم فرطدقن ،فرطدقن وققمدف
أيضا قالقا لؿقسك هذا الؽالم ،قالقاَ ﴿ :أ ِج ْ َتـََا ل ِ َت ْؾ ِػ َتـََا َط َّؿا َو َجددْْ َكَا َط َؾ ْق ِدف آ َها َ َكَدا َو َت ُؽ َ
دقن َل ُؽ َؿدا
ً
الؽِ ْب ِر َيا ُ فِدل األَ ْر ِ
ض﴾ [يدقكس ،]45 :يدلتقن هاآلهدا  ،وقدال اهلل تعدالك طدـ الؿشدركقـ ذلدؽ يف

ِ
اهلل َقا ُلقا َه ْؾ َك َّتبِ ُع
طفد الـبل -طؾقف الصالة والسالم -يف آيا َ ﴿ ،وإِ َذا ق َقؾ َل ُف ُؿ ا َّتبِ ُعقا َما َأ َكز َل ُ
َما َو َجدْْ َكَا َط َؾ ْق ِف آ َها َ َكَا﴾ [لؼؿان ،]31 :ويف اآلية األخرىَ ﴿ :ما َأ ْل َػ ْقـََا َط َؾ ْق ِف آ َها َ َكَا﴾ [البؼرة.]144 :
فلكثروا مـ االحتجاج هؿا كان طؾقدف آهداؤهؿ ومدقرو أجددادهؿ ،وهدذه حجدة هاصؾدة،
لؽـ الشقطان زيـفا لفؿ.
هشرا ،قالقا مدا يلتقـدا هشدر ،أكؽدروا أن يؽدقن
الراهعة :وهل التشؽقؽ يف الـبقا لؽقهنؿ ً
الرسقل هشرا ،وهذه ُشبفة تقاصل طؾقفا خصقم األكبقا إلك طفدد كبقـدا -صدؾك اهلل طؾقدف وآلدف
ال َه َش ًدرا ِّم ْث َؾـََدا َو َمدا َك ََدر َ
وسؾؿ ،-ققم كقح مداذا قدالقاَ ﴿ :مدا َك ََدر َ
دؽ إِ َّ
اك إِ َّ
اك ا َّت َب َع َ
ال[ ﴾..هدقد]34 :
وأيض دا هددقد وشددعقب قددالقا ذلددؽ ،وفرطددقن قددال ذلددؽ ،فرطددقن قددالقا لؿقسددك وهددارون:
ً

منهج األنبياء رف التعامل مع المخالف | فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن ر
الشثي
ي

﴿ َأ ُك ُْممِ ُـ ل ِ َب َش َر ْي ِـ مِ ْثؾِـََا﴾ [الؿممـدقن ،]84 :ويف طؿدقم الؿرسدؾقـ كؾفدؿ احتجدقا هبدذا ،وأهطؾدقا
وصعـقا يف رسالة األكبقا لؽقهنؿ هشر.
دقحك إِ َل َّدل
رد طؾقفؿ الـبل -طؾقف الصالة والسالم -هؼقلفُ ﴿ :ق ْدؾ إِ َّك ََّؿدا َأ َكَدا َه َش ٌدر ِّمد ْث ُؾ ُؽ ْؿ ُي َ
ِ
احدددٌٌ َف ِ
َأ َّكَّؿددا إِ َلف ُؽددؿ إِ َل دف و ِ
ال ُي ْم ُتد َ
اس د َت ْغ ِػ ُرو ُه َو َو ْيد ٌدؾ ِّل ْؾ ُؿ ْشد ِدركِق َـ * ا َّلد ِدذي َـ َ
دقن
َ ُ ْ ٌ َ
قؿقا إِ َل ْقددف َو ْ
اس د َتَؼ ُ
ْ
الز َكَا َةَ﴾ [فصدؾت ]4 :اآلية ،فقبطؾقن دطقة األكبقا هحؽؿ أهندا هشدرية 7ألن اهلل تعدالك حؽدقؿ يف
َّ
خؾؼف ،ويف ديـف وشرطف ،أرسؾ إلقفؿ هشرا مثؾفؿ 7ألن لق أكدزل طؾدقفؿ مؾ ًؽدا مدـ السدؿا مدا
اسددتطاطقا أن يددروه ،وال أن يتعددامؾقا معددف هحؽددؿ هشددريتفؿ ،اخددتالف الجددـس ،الؿالئؽددة
يختؾػقن طـ البشر والجـ يختؾػقن طـ البشر كذلؽ ،فاهلل تعالك أرسؾ لفدؿ مدـ جـسدفؿ،
مع ذلؽ كاكقا يضؾؾقن الـاس يف هذا.
أيضددا :وصددػ األكبقددا هلوصدداف ألهطددال كبددقهتؿ ،وكددؾ مسددؾؿ يؼددرأ هددذه
والخددامس ً
اك فِددل َضد ٍ
دالل ُّمبِد ٍ
األوصدداف يف الؼددرآن ،القص دػ هالضدداللة قالقهددا لـددقح﴿ ،إِ َّكددا َلـَد َدر َ
دقـ﴾
[األطددراف ،]34 :القصددػ هالسددػاهة قالقهددا لفددقد﴿ :إِ َّكددا َلـَد َدر َ
اه ٍة﴾ [األطددراف،]33 :
اك فِددل َس د َػ َ
والقصػ هالضعػ قالقها لشعقب ﴿ َوإِ َّكَّا َلـَ ََر َ
اك فِقـََا َض ِعق ًػا﴾ [هقد ،]61 :والقصدػ هالسدحر

قالفددا فرطددقن لؿقسددك﴿ :إِ ِّكددل ألَ ُضـُّد َ
قرا﴾ [اإلسددرا  ،]141 :وتعاقددب طؾقددف
قسددك َم ْسد ُ
دح ً
دؽ َيددا ُم َ
مشركق العر :الذيـ هعث فقفؿ الـبل -صدؾك اهلل طؾقدف وسدؾؿ ،-ووصدػقا الـبدل هلوصداف
يزهدددون الـدداس ويبعدددوهنؿ طددـ األكبقددا  ،وصددػقه هالسددحر ،وصددػقه هالؽفاكددة ،وصددػقه
هالجـقن ،وصػقه هالشعر ،وصدػقه هلكدف أتدك هبدذا الؼدرآن مدـ طـدد كػسدفَ ﴿ ،و َقدا ُلقا َأ َسداصِ ُقر
قال﴾ [الػرقانَ ﴿ ،]2 :و َق َ
دال ا َّل ِدذي َـ َك َػ ُدروا إِ ْن َه َدذا إِ َّ
ال
األَ َّول ِق َـ ا ْك َت َت َب َفا َف ِف َل ُت ْؿ َؾك َط َؾ ْق ِف ُه ْؽ َر ًة َو َأ ِص ً
آخ ُر َ
إِ ْف ٌؽ ا ْف َت ََرا ُه َو َأ َطا َك ُف َط َؾ ْق ِف َق ْق ٌم َ
ورا﴾ [الػرقدان ،]8 :اكظدر الدردَ ﴿ :ف َؼددْْ
ون َف َؼدْْ جاؤوا ُض ْؾ ًؿا َو ُز ً
ورا﴾ ،الرد مباشرة ما يتدلخر الدرد ،هدذه قاطددة تػفؿقهندا يف الؼدرآن :مدا مدـ
جاؤوا ُض ْؾ ًؿا َو ُز ً
شبفة ُيثقرها أهؾ الباصؾ إال ويعؼبفا اهلل تعالك هدالرد الؿباشدر حتدك يبطدؾ هدذه الشدبفة التدل
أثاروها.
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هذا هق تشؽقؽ همال يف األكبقا -طؾقفؿ السالم ،-كؾ األكبقا قال تعالكَ ﴿ :ك ََذل ِ َؽ َمدا
ال َقدا ُلقا س ِ
َأ َتك ا َّل ِدذي َـ مِدـ َقد ْبؾِ ِفؿ مدـ رس ٍ
داح ٌر َأ ْو َم ْجـُ ٌ
دقل﴾ رسدقل هـدا كؽدرة طدام﴿ ،إِ َّ
ُدقن﴾
َ
ِّ َّ ُ
[الذاريا

 ]23 :كؾ األكبقا قالقا لفؿ ذلؽ.

وهذا مـ تزيقـ الشقطان ،حتك إهنؿ قالقا لؾرسقل لؿا جا هبذا الؼدرآن قدالقا تعؾؿدف مدـ
دان ا َّل ِدذي ي ْؾ ِ
حددُُ َ
قن إِ َّك ََّؿا ُي َع ِّؾ ُؿ ُف َه َش ٌدر ِّل َس ُ
رجؾ ،ورد طؾقفؿ قال اهللَ ﴿ :و َل َؼدْْ َك ْع َؾ ُؿ َأ َّك َُّف ْؿ َي ُؼق ُل َ
ون
ُ
إِ َل ْقد ِدف َأ ْط َج ِؿددل َو َهد َدذا ل ِ َسد ٌ
دان َط َرهِددل﴾ [الـحددؾ ]142 :تتؽؾؿددقن طددـ واحددد أطجؿددل ،كقددػ هددذا
الؽالم يؽقن ،مع التسؾقؿ لفؿ إذا كـت تدطقن وتزطؿقن أن الؼرآن مدـ طـدد محؿدد اكتتبدف،
لؿاذا ال تلتقن هؿثؾف ،وهق هشر مثؾؽؿ ،لؽـ الؼرآن هق كالم اهلل ،وحل مـزل ،مدا يسدتطقعقن
أن يددلتقا هؿثددؾ هددذا الؼددرآن ،ولددذلؽ تحددداهؿ اهلل تعددالك يف مددقاصـ ،تحددداهؿ يف مؽددة ،ويف
أيضا.
الؿديـة ً
مشركق العدر :قدريش ،تحدداهؿ يف مؽدة يف سدقرتقـ أو يف ثدال  ،يف سدقرة هدقد ،ويف
سقرة يقكس ،ويف سقرة الؼصص ،ولؿ يستطقعقا ،وتحداهؿ مدرة أخدرى يف الؿديـدةَ ﴿ ،وإِن
ِ
ب مؿا َك ََّز ْلـََا َط َؾك َطب ِد َكَا َف ْل ُتقا هِسدقر ٍة مدـ م ْثؾِ ِدف واد ُطدقا ُشدفدا ُكُؿ مدـ د ِ
ون اهللِ إِن
َ َ ِّ ُ
ُ َ ِّ ِّ َ ْ
ْ
ُكُـ ُت ُْؿ فل َر ْي ٍ ِّ َّ
ُكُـ ُتُؿ ص ِ
ادقِق َـ﴾ [البؼرة ،]32 :فلتقا هذا أمر ،واألمر هـا هؿعـك التعجقز.
ْ َ
ال هِس د ْؾ َط ٍ
ال َتـ ُػد ُدذ َ
مثددؾ ققلددف تعددالك طددـ الجددـَ ﴿ :فاك ُػد ُدذوا َ
ان﴾ [الددرحؿـ ،]22 :هددذا
ون إِ َّ ُ
تعجقز 7ألن األمر أحقاكدا يؽدقن لؾتعجقدز ،وأحقاكدا يؽدقن لؾتسدقية ،وأحقدان يؽدقن لؾددطا ،
وأحقاكا يؽقن لؾطؾب كؿا هق مؼرر يف طؾؿ البالغة ،ولؿ يستطقعقا.
وجا اآلية الؿؽقة يف سقرة اإلسرا ُ ﴿ :قؾ َّل ِ ِـ اج َتَؿع ِ
كس َوا ْل ِ
ت ِ
ج ُّـ َط َؾك َأن َي ْل ُتقا
اإل ُ
ْ َ َ
هِ ِؿ ْث ِؾ َه َذا ال ُؼر ِ
َدان َه ْع ُض ُدف ْؿ ل ِد َب ْع ٍ
قن هِ ِؿ ْثؾِ ِدف َو َل ْدق َك َ
ال َي ْل ُت َ
آن َ
قدرا﴾ [اإلسدرا  ،]55 :متعداوكقن
ض َض ِف ً
ْ
كؾفؿ ،مـ يف هذه األرض مدـ جـفدا وإكسدفا مدا يسدتطقعقن أن يدلتقا هؿثدؾ هدذا الؼدرآن ألكدف
كالم اهلل الؿـزل ال يستطقعقن أن يدلتقا هؿثدؾ هدذا الؼدرآن ،فؾدذلؽ يف قدرارة أكػسدفؿ يؼدرون
لؽـفؿ يـؽرون ذلؽ هاستؽبار ،هذا ما يتعؾؼ هقصػ األكبقا .
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الخامسددة :التشددؽقؽ يف الؽتددب الؿـزلددة ،الشددقطان يققددع يف قؾددقهبؿ التشددؽقؽ يف هددذه
الؽتب الؿـزلة ،التشؽقؽ يف الؽتب الؿـزلة كدان مدـ طدادة خصدقم األكبقدا  ،ولفدذا قدال اهلل
تعالك طـفؿ﴿ :وإِ َذا ُت ْت َؾك َط َؾدق ِفؿ آيا ُتـََدا َقدا ُلقا َقددْْ س ِ
دؿ ْعـََا َل ْدق َك ََشدا ُ َل ُؼ ْؾـََدا مِ ْث َدؾ َه َدذا إِ ْن َه َدذا إِ َّ
ال
َ
ْ ْ َ
َ
َأ َساصِ ُقر األَ َّول ِق َـ﴾ [األكػال ،]21 :هذا كالمفؿَ ﴿ ،ل ْق َك ََشا ُ َل ُؼ ْؾـََا مِ ْث َؾ َه َذا﴾ ولدؿ يسدتطقعقا ﴿إِ ْن
َه َذا إِ َّ
ال َأ َساصِ ُقر األَ َّول ِق َـ﴾.

دقال﴾ [الػرقدان،]2 :
وقالقا يف الؼرآنَ ﴿ :أ َساصِ ُقر األَ َّول ِق َـ ا ْك َت َت َب َفا َف ِف َل ُت ْؿ َؾك َط َؾ ْق ِف ُه ْؽ َدر ًة َو َأ ِص ً

وسؿقا الؼرآن مػرتىَ ﴿ ،أ ْم َي ُؼق ُل َ
قن ا ْف َت ََدرا ُه﴾ [يدقكس ،]25 :التشدؽقؽ يف الؽتدب الؿـزلدة طؾدك

األكبقددا أو التشددؽقؽ يف الرسدداال التددل أرسددؾ هبددا األكبقددا يشددؽؽ فقفددا الؿشددركقن حتددك
َيصرفقا الـاس طـفا ،ماذا فعؾ الـضر هـ الحار طـدما كزل الؼرآن ،قام وصعد طؾك الجبؾ
وأطؾـ لؾـاس أال يسؿعقا لفذا الؼرآن ،قال اهلل تعالك طـفَ ﴿ :و َق َ
دال ا َّل ِدذي َـ َك َػ ُدروا َ
ال َت ْس َدؿ ُعقا
آن وا ْل َغقا فِ ِ
ِ
ِ
قف َل َع َّؾ ُؽ ْؿ َت ْغؾِ ُب َ
قن﴾ [فصؾت ]33 :يحدث الـداس طؾدك طددم سدؿا الؼدرآن،
ل َف َذا ال ُؼ ْر َ ْ
وأيضا يحثفؿ طؾك الطعـ يف الؼرآن الؽدريؿ ،هدذا هدق الـضدر هدـ الحدار  7ألكدف هدق الدذي
ً
يتحد هاسؿ كػار قريش ،الؿتحد واحد والذي أخرب اهلل جؿعَ ﴿ ،و َق َال ا َّل ِذي َـ َك َػ ُدروا﴾7
ألكف يتحد هاسؿفؿ وهذه صقغة إطالمقة.
آن وا ْل َغقا فِ ِ
ِ
ِ
قف َل َع َّؾ ُؽ ْؿ َت ْغؾِ ُب َ
﴿ َو َق َال ا َّل ِذي َـ َك َػ ُروا َ
قن﴾ [فصدؾت ،]33 :مدا
ال َت ْس َؿ ُعقا ل َف َذا ال ُؼ ْر َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـ َك َػ ُروا َط َذا ًها َشدديدًً ا﴾ [فصدؾت:
الرد؟ ﴿ َف َؾـُُذي َؼ َّـ ا َّلذي َـ َك َػ ُروا﴾ الرد مباشرة ﴿ َف َؾـُُذي َؼ َّـ ا َّلذي َ
 ،]34جددا هؿ الددرد مباشددرة ،إذن :كدداكقا يشددؽؽقن يف هددذه الؽتددب تشددؽقؽ حتددك ال يتبعفددا
الـاس.
وهذه آثارها الشقطان الذي لعـف اهلل تعدالك يف كتاهدف هدلن ُيؾؼقفدا يف قؾدق :هدمال  ،ولفدؿ
أتبا يف كؾ زمان ومؽان 7ألن الشقطان مدا زال ُيؾؼدل ،لدذلؽ لؿدا جدا الحدديث طدـ هعدض
الرسؾ واألكبقدا جدا ذكدر الشدقطان وجدا ذكدر العدذا ،:يف سدقرة العـؽبدق قدال تعدالك:
دال يددا َقددق ِم ا ْطب د ُدُ وا اهلل وارجددقا القددقم ِ
اآلخد َدر َو َ
ال َت ْع َثد ْدقا فِددل
﴿ َوإِ َلددك َمدددْْ َي َـ َأ َخد ُ
َ َ ْ ُ
ُ
داه ْؿ ُش د َع ْق ًبا َف َؼد َ َ ْ
َ ْ َ
ِ
ض م ْػ ِس ِ
ِ
ددذ ُهق ُه َف َل َخ َ
دددي َـ * َف َؽ َّ
ددؿ َجدداثِ ِؿق َـ * َو َطددا ًدا
الر ْج َػدد ُة َف َل ْصدد َب ُحقا فددل َد ِاره ْ
ددذ ْت ُف ُؿ َّ
األَ ْر ِ ُ

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

ِِ
دؿ
َو َث ُؿق َد﴾ [العـؽبدق  ]25 -23 :هعدهؿ ﴿ َو َطا ًدا َو َث ُؿق َد َو َقد َّت َب َّق َـ َل ُؽدؿ ِّمدـ َّم َسداكـ ِف ْؿ َو َز َّيد َـ َل ُف ُ
الش ْق َط ُ
َّ
السبِق ِؾ َو َكَا ُكُقا ُم ْس َت ْب ِص ِدري َـ﴾ [العـؽبدق  ،]25 :كداكقا يعؾؿدقن،
ان َأ ْط َؿا َل ُف ْؿ َف َصدََّّ ُه ْؿ َط ِـ َّ
ِ

ـ﴾ [العـؽبدق
السدبِق ِؾ َو َكَدا ُكُقا ُم ْس َت ْبص ِدري َ
لؽـ الشقطان هق الذي صدهؿ ﴿ َف َصدََّّ ُه ْؿ َط ِـ َّ

،]25 :

ِ
اسد َت ْؽ َب ُروا فِدل األَ ْر ِ
ون َوفِ ْر َط ْق َن َو َها َم َ
﴿ َو َق ُار َ
ض َو َمدا َكَدا ُكُقا
قسك هِا ْل َب ِّقـََا َف ْ
ان َو َل َؼدْْ َجا َ ُهؿ ُّم َ
ساهِ ِؼقـ﴾ [العـؽبق  ،]26 :كزل العذاَ ﴿ :ف ُؽ ًال َأ َخ ْدذ َكَا هِ َذ ْكبِ ِدف َف ِؿدـْْفؿ مدـ َأرسد ْؾـََا َط َؾق ِدف ح ِ
اصد ًبا
ْ َ
َ
ُ َّ ْ ْ َ
َ
ِ
الصد ْق َح ُة َومِدـْ ُْفؿ َّمد ْـ َخ َسد ْػـََا هِ ِدف األَ ْر َض َومِدـْ ُْفؿ َّمد ْـ َأ ْغ َر ْقـََدا َو َمددا َكد َ
اهلل
َومدـْ ُْفؿ َّمد ْـ َأ َخ َذ ْتد ُف َّ
دان ُ
ل ِ َق ْظؾِ َؿ ُف ْؿ َو َلؽِـ َكَا ُكُقا َأك ُػ َس ُف ْؿ َي ْظؾِ ُؿ َ
قن﴾ [العـؽبدق  ،]84 :ذكر اآلية هعدها مثدؾ يبدقـ هطالهندؿ
ون اهللِ َأول ِقدا َكَؿ َثد ِؾ العـ َؽبدق ِ ا َّت َخ َدذ ْ هق ًتًدا وإِ َّن َأو َهدـ البقدق ِ
﴿م َث ُؾ ا َّل ِذيـ ا َّت َخ ُذوا مِدـ د ِ
َْ َ ْ َ ُُ
َ ُ
ُ
َ
ْ َ َ َ
َ
َل َب ْق ُت ال َعـ َؽ ُبق ِ َل ْق َكَا ُكُقا َي ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [العـؽبق .]81 :
اهلل َ
ال َي ْسد َت َْحقِل َأن َي ْض ِدر َ:
لؿا كزلت هذه اآلية وكزلت اآليدة التدل يف سدقرة البؼدرة ﴿إِ َّن َ
قض د ًة َف َؿددا َف ْق َق َفددا﴾ [البؼددرة ،]33 :اسددتـؽر الؿشددركقن والقفددقد هددذا الضددر :هبددذه
َم د َث ًال َّمددا َه ُع َ
ِ ِ
ِ
قدرا
الحشرا الؼؾقؾة الصغقرة ،رد اهلل تعالك طؾقفؿ هبذا يف اآليدة التدل هعددهاُ ﴿ :يض ُّدؾ هِدف َكَث ً
ال ال َػ ِ
ِ ِ
ِ
قدرا َو َمدا ُي ِض ُّدؾ هِ ِدف إِ َّ
اس ِدؼق َـ﴾ [البؼدرة ،]33 :الدردود مقجدقدة يف الؼدرآن ،فدال
َو َي ْفدي هِدف َكَث ً
يتلخر الرد ،حتك ُيؼقؿ الحجة طؾقفؿ.
واهلل تعالك يضر :األمثال لؾـاس حتك َيعؾؿقا الحدؼ مدـ الباصدؾ 7ألن ضدر :األمثدال
يؼر :لإلكسان الؿعـك ،الشل الؿحسدقس يف الدذهـ ،يحتداج إلدك هقدان يف القاقدع ،الشدل
الؿحسقس يحتاج إلك شل معؼقل حتك ُيعرف ،وهذا يف ضر :األمثال كثقر.
اهلل َمد َث ًال
حتك إن اهلل تعالك ضر :لفؿ األمثؾدة يف اإليؿدا والعبقدد الؿؿالقدؽَ ﴿ ،ض َدر َُ :
ِ
ِ ِ
دقن ورجد ًدال سد َؾؿا ِّلرجد ٍؾ َهد ْدؾ يسد َت َِقي ِ
ان َمد َث ًال﴾ ،اثـدان يتـددازطقن
َّر ُجد ًدال فقددف ُشد َدر َكَا ُ ُم َت ََشاك ُسد َ َ َ ُ َ ً َ ُ
َْ َ
ال َي ْع َؾ ُؿ َ
الح ْؿدُُ ل ِ َّؾ ِف َه ْدؾ َأ ْك َث ُدر ُه ْؿ َ
دقن﴾ [الزمدر ،]36 :وضدر :لفدؿ
ً
واحدً ا ،هؾ يستقيان مثال؟ ﴿ َ
مـ أكػسفؿ طـدهؿ مؿالقؽ هؾ تجعؾقن أكػسؽؿ مدثؾفؿَ ﴿ ،ض َدر ََ :ل ُؽدؿ َّمد َث ًال ِّمد ْـ َأك ُػ ِسد ُؽ ْؿ
َهؾ َّل ُؽؿ مـ ما م َؾ َؽ ْت َأيؿا ُك ُؽؿ مـ ُشر َكَا فِل ما ر َز ْقـََا ُكُؿ﴾ إلك أن قالَ ﴿ :ف َلك ُتُؿ فِ ِ
قدف َس َدقا ٌ ﴾
ْ
ْ
َ َ
َ َ
ِّ
َْ
ِّ َّ َ
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[الروم ،]35 :ما أكتؿ فقف سدقا  ،فؽقدػ ُتسداوون اهلل تعدالك هلصدـام وأحجدار وجؿدادا  ،هدذا
سػاهة يف العؼؾ يف هذا.
أيضا كـتؼدؾ إلقفدا هعدد أن هقـدا هدذه الحجدج والشدبفا الباصؾدة التدل
الؿسللة التل تؾقفا ً
يذكرها همال الؿشركقن مع األكبقا جؿق ًعا.
مـ مـفج األكبقدا يف التعامدؾ مدع الؿخدالػ ،مدـ مدـفجفؿ :الصدرب يف الددطقة وتحؿدؾ
األذى 7ألن األكبقا صربوا طؾدك مدا واجفدقا ،مدع أهندؿ كدذهقا يف دطدقهتؿ ،وثبدتفؿ اهلل تعدال
هالصددرب طؾددك ذلددؽ ،وجددا

التسددؾقة لؾـبددل -صددؾك اهلل طؾقددف وآلددف وسددؾؿ -الددذي يؼتدددي

هاألكبقا الساهؼقـ قبؾف 7ألن األكبقا كدذهقا يف دطدقهتؿ ،ولدؿ يدممـ معفدؿ إال الؼؾقدؾَ ﴿ ،و َمدا
آ َم َـ َم َع ُف إِ َّ
ال َقؾِ ٌقؾ﴾ [هقد ]84 :كؾ األكبقا الذيـ دطقا إلك تقحقدد اهلل ،كدذهقا يف دطدقهتؿ ولدؿ

يممـ معفؿ إال الؼؾقؾ.
ولؿا جا كبقـا -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ -وهعث لفذه األمة ذكره اهلل تعالك هبذا الذي
حصؾ لؿـ قبؾف مـ األكبقا  ،قال سبحاكفَ ﴿ :و َل َؼدْْ ُك ُِّذ َه ْت ُر ُس ٌدؾ ِّمدـ َق ْبؾِ َ
دؽ َف َصد َب ُروا َط َؾدك َمدا
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
داه ْؿ َك َْص ُدر َكَا َو َ
الؿ ْر َسدؾِق َـ﴾
ُك ُِّذ ُهقا َو ُأو ُذوا َح َّتَّدك َأ َت ُ
ال ُم َبددِِّّ َل ل َؽؾ َؿدا اهلل َو َل َؼددْْ َجدا َ َك مدـ َّك َبدل ُ
[األكعام ،]28 :يعـل صربوا و ُأوذوا طؾك العدا  ،جا هؿ َط َدَ ا وجا هؿ أذية ومدع ذلدؽ صدربوا
الـاس ك ُّؾفدؿ ،ولؽدـ
طؾك دطقهتؿ 7ألن الـبل -طؾقف الصالة والسالم -كان ُيحب أن َيفتدي ُ
َّدؽ َ
الدطقة والبالغ واجبان طؾك الرسؾ ولؽـ االستجاهة مـ اهلل -جؾ وطال﴿ -إِ َّك َ
ال َت ْف ِددي
ِ
اهلل َي ْف ِدي َمـ َي َشا ُ ﴾ [الؼصص﴿ ،]23 :إِ ْن َط َؾ ْق َؽ إِ َّ
ال ال َبال ُغ﴾ [الشقرى.]85 :
َم ْـ َأ ْح َب ْب َت َو َلؽ َّـ َ
اصدبِ ْر
وأخربه اهلل تعالك أن يصرب كؿا صرب أولق العزم ،قال يف آخر سقرة األحؼدافَ ﴿ :ف ْ
ِ
ال َتس َت ْع ِ
جؾ َّل ُف ْؿ َك َل َّك َُّف ْؿ َي ْق َم َي َدر ْو َن َمدا ُيق َطددُُ َ
ون﴾ [األحؼداف:
الر ُس ِؾ َو َ ْ
َك ََؿا َص َب َر ُأ ْو ُلقا ال َع ْز ِم م َـ ُّ
 ]22اآلية ،ولؿا جا

هداية الدطقة يف سقرة الؿدثر والؿزمؾ جا فقفا الحث طؾدك الصدرب7

ألن اهلل تعالك يؼقل لـبقف :إكؽ ستتحؿؾ أطبا هذه الدطقة وفقفا ما فقفا مـ الؿشؼة والتعدب
اصدبِ ْر َط َؾدك َمدا َي ُؼق ُل َ
دقن
واألذى ،فشؿر طـ سداطديؽ ،وتحؿدؾ مدا يلتقدؽ ،قدال تعدالكَ ﴿ :و ْ
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دؿ
َو ْاه ُج ْر ُه ْؿ َه ْج ًرا َج ِؿ ً
قال﴾ [الؿزمؾ ،]14 :هذا يف سقرة الؿزمدؾ ،وهعددها ً
أيضدا لؿدا قدال ﴿ ُق ْ
ِ
ِ
اصبِ ْر﴾ [الؿدثر ،]4 :هذه دطقة تحتاج إلك صرب.
َف َلكذ ْر﴾ [الؿدثر ]3 :قالَ ﴿ :ول َر ِّه َؽ َف ْ
أيضدا 7ألن الـبدل -
وجا الصرب
كثقدرا ً
متؽررا يف السقر الؿؽقة ،تؽرر يف السدقر الؿؽقدة ً
ً
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مؽث يف مؽة ثالثة طشدر طا ًمدا ،ويف الؿديـدة طشدرة أطدقام ،ويف مؽدة
كؾفا دطقة إلك التقحقد ،لؿ تػرض جؿقع الػرائض ،الصدالة فرضدت صدحق لؽدـ اكتؿدال
جؿقع الػرائض اكتؿؾت يف الؿديـدة ،لدذلؽ واجدف -طؾقدف الصدالة والسدالم -مدـ األذى مدا
واجف حتك كان أهق هؽر -رضدل اهلل طـدف -يطؿ ـدف يف ذلدؽ﴿ ،إِ َّ
اهلل إِ ْذ
ال َت ُ
ـص ُدرو ُه َف َؼددْْ َك ََص َدر ُه ُ
دقل ل ِص ِ
َأ ْخ َر َج ُف ا َّل ِذي َـ َك َػ ُروا َثداكِل ا ْثـََد ْق ِـ إِ ْذ ُه َؿدا فِدل ال َغ ِ
داحبِ ِف َ
اهلل َم َعـََدا﴾
دار إِ ْذ َي ُؼ ُ َ
ال َت ْح َدز ْن إِ َّن َ
َ
[التقهة ،]84 :فاهلل تعالك حػظ كبقف مدـ شدر هدمال وطصدؿف مدـ كقددهؿ ومدـ العددوان طؾقدف،
واستؿر يف دطقتف حتك أتؿ اهلل هذا الديـ ،وأكؿؾ الـعؿة طؾك الؿسؾؿقـ هف.
أيضدا مدـ مدـفجفؿ :وضددقح البقدان الدذي ال لدبس فقدف ،هدؿ يتؽؾؿددقن
إذن :الصدرب ،ثدؿ ً
ِ
ِ
دؿ
دؿ ُثد َّ
اسد َت ْغػ ُروا َر َّه ُؽد ْ
هؽدالم يػفؿقكددف ،ويضدرهقن لفددؿ األمثؾددة ،ويعددوهنؿ هددالؿغػرةَ ﴿ ،و َأن ْ
ُتقهدددقا إِ َلقد ِ
ددف ُي َؿددد ِّت ْع ُؽؿ َّم َتَا ًطدددا َح َسدددـًا﴾ [هدددقد ،]2 :يعددددوهنؿ هدددالؿغػرة والرضدددقان والجـدددة،
ْ
ُ
ويحذروهنؿ مـ الـار ،هلسالقب واضحة هقـة يػفؿفا العاقؾ ويستجقب لفا 7ألن هدذا الؼدرآن
هقان واض وهالغ هقـ ،قال اهلل تعالكَ ﴿ :ه َذا َهال ٌغ ِّلؾـَّ ِ
اس َول ِ ُق َ
ـذ ُروا هِ ِف َول ِ َق ْع َؾ ُؿقا َأ َّك ََّؿدا ُه َدق إِ َلد ٌف
و ِ
احدٌٌ َول ِ َق َّذ َّك ََّر ُأ ْو ُلقا األَ ْل َب ِ
ا[ ﴾:إهراهقؿ ،]23 :أولقا األلبا :أولقا العؼقل يتذكرون يف ذلؽ.
َ
وأيضا مدـ مدـفجفؿ :الددطقة هالحؽؿدة والؿقطظدة الحسدـة ،وهدذا جدا يف سدقاق هقدان
ً
دطقة الـبل -طؾقف الصالة والسالم -يف محاجتف لؾؿشركقـ ،يعـل كان األكبقدا يدلتقن إلدقفؿ
هالؿقطظة الؾقـة ،الرققؼة ،والحؽؿة التل هل وضع الشل يف مقضعف حتك يسدتجقبقا ،لؽدـ
لؿا لؿ يستجقبقا يعامؾقهنؿ هشل أققى ،كؿا سقليت يف األمثؾة ،يعـدل يدلتقهنؿ هدالؽالم الؾدقـ
الطقب الؿـاسب الذي فقف احرتام لؾعؼؾ البشري ،وإذا لؿ يستجقبقا أتقهؿ هؿا هدق أشدد مدـ
ِ ِ
دار َوا ْل ُؿـََدافِ ِؼق َـ َوا ْغ ُؾ ْ
دظ َط َؾد ْق ِف ْؿ﴾
ذلؽ ،ولفذا اهلل تعالك قال لـبقفَ ﴿ :يا َأ ُّي َفا الـَّبِ ُّدل َجاهدد ال ُؽ َّػ َ
[التحريؿ ،]6 :متك يغؾظ طؾقفؿ ويشد طؾقفؿ؟ إذا طاكدوا واسدتؽربوا ،يعـدل يحدذرهؿ ،ولؽدـ
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اص َػ ْ ﴾ [الؿائدة ،]12 :يف البداية ،لؽـ يف الـفايدة إذا
يف البداية يعػق ويصػ َ ﴿ ،فا ْط ُ
ػ َطـْ ُْف ْؿ َو ْ
لؿ يستجقبقا حذرهؿ.
أيضا مـاهجفؿ :هقان الحؼ لؽؾ مخالػ طؾك مستقى كػسف ،يبقـف لؽؾ واحدد ،كدان
مـ ً
الـبل -طؾقف الصالة والسالم -يذهب إلدك ُأ َهد ِّل هدـ َخ َؾدػ ،ويدذهب إلدك طؿدف أهدل صالدب،
ويددذهب إلددك ذلددؽ القفددقدي ،وإلددك غقددرهؿ ،يعـددل هددق تطددقر يف مددـفج التعامددؾ مددع هددمال
أيضا يليت لفؿ هعؿقم ،هعد أن يليت لفدؿ هداكػراد ،يدليت لفدؿ هعؿدقم ،هؿعـدك أن
الؿخالػقـ ،ثؿ ً
الـصقحة لؾؿخالػ تؽقن هقـؽ وهقـف ،هذا مدـفج ،وإذا لدؿ يسدتجب لدذلؽ تحدذره وتدذكره
وتعظف وتخقفف هاهلل ،لؽـ قبؾفا تثـل طؾقف هؿا فقف مـ الخقر والصالح لعؾف يستجقب لذلؽ.
كليت إلك التطبقؼا التل كان طؾقفا األكبقا :
التطبقؼ لؾؽالم الساهؼ :اآلن كقح -طؾقف السالم -هق أول مدـ هعثدف اهلل تعدالك لؾتحدذير
مـ الشدرك ،وتؽدرر قصدة كدقح يف طددد مدـ سدقر الؼدرآن ،إصـاهدا وإيجدازا ،لؽـدف هددأ معفدؿ
ِ
دؿ إِ َّكَّد ُف َك َ
دارا *
هالؾقـ ،وجا هؽؾؿة (يا ققم) ،ثؿ قال يف آيدا َ ﴿ :ف ُؼ ْؾ ُ
َدان َغ َّػ ً
اسد َت ْغػ ُروا َر َّه ُؽ ْ
دت ْ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
دؿ
دؿ َجـََّّدا َو َي ْج َعدؾ َّل ُؽ ْ
الس َؿا َ َط َؾ ْق ُؽؿ ِّمدْْ َر ًارا * َو ُي ْؿد ْد ُكُؿ هِد َل ْم َقال َو َهـدق َـ َو َي ْج َعدؾ َّل ُؽ ْ
ُي ْرس ِؾ َّ
ال َترج َ ِ ِ
دؿ
َأ ْك َْف ًارا﴾ [كدقح ،]13 -14 :اطرتضقا وردوا قالَ ﴿ :ما َل ُؽ ْؿ َ ْ ُ
دارا * َو َقددْْ َخ َؾ َؼ ُؽ ْ
قن ل َّؾدف َو َق ً
اهلل َس ْب َع َس َؿ َقا ٍ صِ َبا ًقدا﴾ [كدقح ،]12 -12 :اكظدر إلدك التددرج يف
َأ ْص َق ًارا * َأ َل ْؿ َت َر ْوا َك ْق َ
ػ َخ َؾ َؼ ُ
مـفج التعامؾ مع همال .
ِ
ال َت َدذر َط َؾدك األَر ِ ِ
دارا﴾ [كدقح،]33 :
ض مد َـ ال َؽداف ِري َـ َد َّي ً
ْ
حتك يف آخر السقرة قالَّ ﴿ :ر ِّْ َ :
كلكف دطك طؾدقفؿ يف هدذا ألهندؿ لدؿ يسدتجقبقا ،وجدا يف سدقرة الشدعرا مثدؾ ذلدؽ ،هعدد أن
قن * إِ ِّكِّل َل ُؽ ْؿ َر ُس ٌ
ال َت َّت ُؼ َ
ُقح َأ َ
دقل
الؿ ْر َسؾِق َـ * إِ ْذ َق َال َل ُف ْؿ َأ ُخ َق ُه ْؿ ُك ٌ
دطاهؿ ﴿ َك ََّذ َه ْت َق ْق ُم ُكقحٍٍ ُ
َأمِقـ * َفا َّت ُؼقا اهلل و َأصِقع ِ
قن * َو َما َأ ْس َل ُل ُؽ ْؿ َط َؾ ْق ِف مِ ْـ َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِدر َي إِ َّ
ال َط َؾدك َر ِّ :ال َعدا َل ِؿق َـ﴾
َ َ ُ
ٌ
[الشدعرا  ،]146 -142 :كدالم لطقددػ ،لؿدا لددؿ يسدتجقبقا واشددتد طددائفؿ قددالَ ﴿ :ر ِّ :إِ َّن َقد ْدقمِل

قن﴾ [الشدعرا  ،]114 :شؽك إلك رهف﴿ ،ر :إِ َّن َققمِل َك ََّذه ِ
َك ََّذه ِ
قن * َفا ْف َت ْ َه ْقـ ِل َو َه ْقـَ َُف ْؿ َف ْت ًْحدا﴾
ْ
َ ِّ
ُ
ُ
[الشعرا  ،]115 ،114 :صؾب مـ رهف الـجاة مـفؿ ،أدى الرسالة كامؾة ،فؾؿا أدى الرسالة كامؾة،
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اصـَ ِع ال ُػ ْؾ َؽ هِ َل ْط ُقـ ِـََا َو َو ْحقِـََا﴾ [هدقد ،]24 :يعـل كلكدف
أمره اهلل تعالك هؿاذا؟ هصـاطة الػؾؽ ﴿ َو ْ
دقر  ﴾..إلددك آخددره ،وهددقـ اهلل تعددالك
دار ال َّتـُّد ُ
اسددتعداد لؾغددرق لفددمال َ ﴿ ،فددنِ َذا َجددا َ َأ ْم ُر َكددا َو َفد َ
ِ
ِ
دقؿ
هالتػصقؾ يف سقرة هقدَ ﴿ :و َق َال ْار َك ُبقا فِ َقفا هِ ْس ِؿ اهلل َم ْج َر َاها َو ُم ْر َس َ
قر َّرح ٌ
اها إِ َّن َر ِّهل َل َغ ُػ ٌ
* َو ِهل َت ْج ِري هِ ِفؿ فِل م ْقجٍٍ َكَا ْل ِ
ج َب ِ
ال﴾ [هقد ]83 ،81 :وجا هتؿ األمدقاج وتالصؿدت طؾدقفؿ،
َ
ْ
َ
الؿدا ُ
واكػجر السؿا هالؿا  ،وخرجت األرض كبعدتَ ﴿ ،و َف َّج ْر َكَدا األَ ْر َض ُط ُقق ًكًدا َفدا ْل َت َؼك َ
َط َؾك َأ ْم ٍر َقدْْ ُق ِد َر﴾ [الؼؿر ،]13 :غرققا كؾفؿ جؿق ًعا إال كقح ومـ معف.
اكظر إلك قدرة اهلل -جؾ وطال -يف تعامؾ هذا الـبل مع الؿخالػقـ ،لؿ يل مدـ السدؿا
فؼط ،وإكؿا مـ األرض والسؿا  ،أصبؼت طؾقفؿ.
لؽـف -طؾقف السالم -كادى اهـف ،الشدػؼة والرحؿدة ،وطاتبدف اهلل تعدالك يف هدذاَ ﴿ :ر ِّ :إِ َّن
ِِ
ِ ِ
ُقح إِ َّك ُف َل ْق َس مِ ْـ َأ ْهؾِ َؽ إِ َّكَّد ُف
الحاكؿق َـ * َق َال َيا ُك ُ
الح ُّؼ َو َأ ْك َْت َأ ْح َؽ ُؿ َ
ا ْهـل م ْـ َأ ْهؾِل َوإِ َّن َو ْطْدََ َك َ
َط َؿ ٌؾ َغ ْق ُر َصال ِ ٍ ﴾ [هقد ،]83 :ويف قرا ة ﴿إِ َّك ُف َط ِؿ َؾ َغ ْق ُر َصال ِ ٍ ﴾ ﴿ َفالَ َت ْس َل ْل ِـ َما َل ْق َس َل َ
دؽ هِ ِدف

ِط ْؾ ٌؿ﴾ [هقد ،]83 :هذا كقح كقػ وقػ مع ققمف وتغقر مـفج التعامؾ.

وهذا مقسك كذلؽ ،مقسك -طؾقف السالم -لؿدا أراد أن يـصد فرطدقن أمدره اهلل تعدالك
﴿ا ْذ َه َبا إِ َلدك فِ ْر َط ْدق َن إِ َّكَّد ُف َص َغدك * َف ُؼدقال َلد ُف َق ْدق ًال َّل ِّقـًًدا َّل َع َّؾد ُف َي َت ََدذ َّك َُّر َأ ْو َي ْخ َشدك﴾ [صدف،]88 ،82 :
ذكروه هؿا ذكروه هف ،حتك هدأ يرد طؾقفؿ فرطقن ،ويسللفؿ أس ؾة ،ويطؾدب مدـفؿ ،حتدك إكدف
الس َدؿ َقا ِ َواألَ ْر ِ
ض َو َمدا
مـ جربوتدف -فرطدقن -قدال :ومدا ر :العدالؿقـ؟ قدال اهللَ ﴿ :ر َُّّ :
َه ْقـَ َُف َؿا إِن ُكُـ ُتُؿ ُّمققِـ ِق َـ﴾ [الشعرا  ،]38 :لؽـ لؿا اشتد العدا واألذى مـ فرطقن طؾدك مقسدك
وهارون ألكف لؿ يستجب ،لؽـ يف آخر الدطقة ماذا قال لف مقسكَ ﴿ :وإِ ِّكِّل ألَ ُضـُّ َ
ُّدؽ َيدافِ ْر َط ْق ُن

قرا﴾ [اإلسرا  ،]143 :هذا رد ققي ،هذا مـفج.
َم ْث ُب ً
ولؿددا ذكددر اهلل تعددالك اشددتداد قددقم فرطددقن طؾددك مقسددك ومددـ معددف يف سددقرة الشددعرا :
اض ِرِّ :ه َع َص َ
اك ال َب ْح َدر﴾ [الشدعرا  ]32 :لؿدا خداف ققمدف ،خداف قدقم
قسك َأ ِن ْ
﴿ َف َل ْو َح ْقـََا إِ َلك ُم َ
مقسك مـ فرطقن لؿا أدركفؿ ،قالَ ﴿ :ق َال َكالَّ إِ َّن َم ِعل َر ِّهل َس َق ْف ِد ِ
قسدك
يـ * َف َل ْو َح ْقـََا إِ َلك ُم َ
َ
ان ُك ُُّؾ فِ ْر ٍق َكَال َّط ْق ِد ال َعظِ ِ
اض ِرِّ :ه َع َص َ
اك ال َب ْح َر َفاك َػ َؾ َؼ َف َؽ َ
قؿ * َو َأ ْز َل ْػـََا﴾ [الشدعرا ]38 -33 :
َأ ِن ْ
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قرهـا يعـل فرطقن ومـ معف حتك يظـ أكف سقـجقُ ﴿ ،ث َّؿ َأ ْغ َر ْقـََا﴾ [الشدعرا  ،]33 :غدرق فرطدقن
هعد أن دخؾ مقسك البحر اكطبؼ طؾك فرطقن ،فغرق هق ومـ معدف ،قدال اهلل﴿ :إِ َّن فِدل َذل ِ َ
دؽ
آل َي ًة َو َما َك َ
َان َأ ْك َث ُر ُهؿ ُّم ْممِـ ِق َـ﴾ [الشعرا  ،]34 :وكؾ كبدل يدليت لؼقمدف الدذيـ لدؿ يسدتجقبقا يدليت
العؼا :مـ اهلل لفؿ يتؽرر يف مثؾ هذه اآلية﴿ :إِ َّن فِل َذل ِ َؽ آل َي ًة َو َما َك َ
َان َأ ْك َث ُر ُهؿ ُّم ْممِـ ِق َـ﴾.
أيضا ماذا كان مـفجف مع ققمف يف أول الدطقة ،يف سدقرة هدقد:
هذا هقد -طؾقف السالمً -
ِ ِ
ِ
رارا َو َي ِز ْد ُك ُْؿ ُق َّق ًة إِ َلك ُق َّدقتِ ُؽ ْؿ
الس َؿا َ َط َؾ ْق ُؽؿ ِّمدْْ ً
اس َت ْغػ ُروا َر َّه ُؽ ْؿ ُث َّؿ ُتق ُهقا إِ َل ْقف ُي ْرس ِؾ َّ
﴿ َو َيا َق ْق ِم ْ
ال َت َت ََق َّل ْقا﴾ [هقد ]23 :حذرهؿ ﴿ َو َ
َو َ
ال َت َت ََق َّل ْقا﴾ وهعد أن لؿ يستجقبقا وطاكددوا واشدتد األذى،
تغقر الؿـفج ،مـفج التعامؾ معفؿ ،هذا مـ الؼرآن ،هعد أن اشتد طدائفؿ ورفضقا ،قدال لفدؿ
إين أشددفد اهلل ﴿ َو ْاشد َدفدُُ وا َأ ِّكددل َهد ِدري ٌ ِّم َّؿددا ُت ْشد ِدر ُك َ
ُقن﴾ [هددقد ،]28 :قددال اهللَ ﴿ :فددنِن َت َق َّلد ْدقا َف َؼدددْْ
َأ ْه َؾ ْغ ُت ُؽؿ َّما ُأ ْر ِس ْؾ ُت هِ ِف إِ َل ْق ُؽ ْؿ َو َي ْس َت ْ
ػ َر ِّهل َق ْق ًما َغ ْق َر ُك ُْؿ َو َ
ال َت ُض ُّرو َك ُف َش ْق ًا إِ َّن َر ِّهل َط َؾك ُك ُِّدؾ
َخؾِ ُ
َشل ٍ َح ِػ ٌ
قظ * َو َل َّؿا َجا َ َأ ْم ُر َكَا َك ََّج ْقـََا ُهق ًدا َوا َّل ِذي َـ آ َمـُُقا َم َع ُف هِ َر ْح َؿ ٍة ِّمـََّّا﴾ [هقد.]25 ،24 :
ْ
كؾ كبل مـفجف واض يف الؼرآن ،يليت هالرفؼ هالؾقـ ،مـ استجا :فؾف الؽرامة ،ومـ لدؿ
يستجب يتغقر الؿـفج معف يف هذا.
هذا إهراهقؿ -طؾقف السالم -مع أهقدف كدان يددطق أهداه وتؼدرأ اآليدا كلهندا تخاصبدؽ اآلن ،يف
ِ
سقرة مريؿ ماذا قال اهلل تعالك يف هدايتفا؟ ﴿ َوا ْذ ُك ُْر فِل الؽِ َت ِ
قؿ إِ َّك ُف َك َ
َان ِصدِِّّ ي ًؼا َّكبِ ًقدا﴾
َا :إِ ْه َراه َ
قف يا َأه ِ
ِ
ال ُي ْب ِص ُدر َو َ
ال َي ْس َؿ ُع َو َ
ت ل ِ َؿ َت ْع ُبدُُ َما َ
ال ُي ْغـ ِدل َط َ
ـدؽ َشد ْق ًا﴾
[مدريؿ ،]81 :اكظر ﴿إِ ْذ َق َال ألَهِ َ َ

ت إِ ِّكِّل َقدْْ جا كِل مِـ ِ
[مريؿ ،]83 :رفؼ﴿ ،يا َأه ِ
الع ْؾ ِؿ َما َل ْؿ َي ْلتِ َ
دؽ َفدا َّتبِ ْعـ ِل َأ ْه ِدد َك ِص َدرا ًصا َس ِدق ًيا
َ
َ َ
َ َ
َان ل ِؾرحؿ ِـ َط ِصقا * يدا َأه ِ
* يا َأه ِ
الش ْق َط َ
الش ْق َط َ
ت َ
داف َأن َي َؿ َّس َ
ان إِ َّن َّ
ال َت ْع ُب ِد َّ
دؽ
دت إِ ِّكِّدل َأ َخ ُ
ً َ َ
َ َ
ان َك َ َّ ْ َ
َطد َدذا :م دـ الددرحؿ ِـ َف َت ُؽد َ ِ
ؾش دق َط ِ
ان َول ِ ًق دا﴾ [مددريؿ ،]82 -82 :أهددقه طاكددده يف ذلددؽ وقددال:
دقن ل َّ ْ
ٌ ِّ َ َّ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ [مدريؿ ،﴾]83 :ثدؿ هعدد ذلدؽ تدربأ مـدف إهدراهقؿ ،ولفدذا
﴿ َأ َراغ ٌ
ب َأ ْك َْت َط ْـ آل َفتل َيدا إِ ْه َدراه ُ
تػسقر هذه اآلية أو هقاهنا مثؾ اآلية التل يف سقرة الؿؿتحـةَ ﴿ ،قدْْ َكَا َك َْت َل ُؽ ْؿ ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌة فِدل
ون مِـ د ِ
ِ
قؿ َوا َّل ِذي َـ َم َع ُف إِ ْذ َقا ُلقا ل ِ َؼ ْقمِ ِف ْؿ إِ َّكَّا ُه َرآ ُ مِـ ُؽ ْؿ َومِ َّؿا َت ْع ُبدُُ َ
ون اهللِ َك َػ ْر َكَا هِ ُؽ ْؿ َو َهددََ ا
ُ
إِ ْه َراه َ
َه ْقـَـََا َو َه ْقـَ ُؽ ُؿ ال َعدََ َاو ُةُ﴾ ،اكظدر األسدؾق :تغقدر ﴿ال َعددََ َاو ُة َوا ْل َب ْغ َضدا ُ َأ َهددًً ا َح َّتَّدك ُت ْممِـُُدقا هِداهللِ﴾

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

[الؿؿتحـدة ،]8 :األول كان يؼقل :يدا أهدت يدا أهدت ،اآلن صدار فقدف هغضدا وفقدف كراهقدة ،مدـفج
طظقؿ قرآين يبقـ ما يليت مـ كسدج الخقدال ،أو كقدػ يتعامدؾ اإلكسدان مدع الؿخدالػ ،لدذلؽ
الدطاة إلك اهلل -جؾ وطال -يسؾؽقن هذا الؿـفج يف التعامؾ مع الؿخدالػ لدديـ اإلسدالم،
أيضدا يتعامدؾ معفدؿ هدالرفؼ
سقا كاكقا مـ الػرق الضالة ،أو مـ أهؾ الددياكا الؿـحرفدةً ،
والؾقـ ،وإذا لؿ يؽـ ذلؽ كذلؽ ،يـصرف طـفؿ 7ألكف لقس معصق ًما ولقس هـبل.
وأيضا لؿا جا لؼقمف وهؿ يعبدون األصـام ،االكتؼال إلك ققمدف هعدد أهقدف وهدؿ يعبددون
ً
قن * َأ ْو َيـ َػ ُعدق َك ُؽ ْؿ َأ ْو َي ُض ُّدر َ
األصـام ،قال لفؿَ ﴿ :ق َال َه ْؾ َي ْس َؿ ُعق َك ُؽ ْؿ إِ ْذ َتدْْ ُط َ
ون * َقدا ُلقا َه ْدؾ
َو َجدددْْ َكَا آ َها َ َكَددا﴾ [الشددعرا  ،]48 :احتجددقا هاآلهددا  ،لؿددا لددؿ يسددتجقبقا قددالَ ﴿ :و َتدداهللِ ألَكِقدددََ َّن
دؿ ُج َدذا ًذا إِ َّ
ال
َأ ْصـََا َم ُؽؿ َه ْعدََ َأن ُت َق ُّلقا﴾ [األكبقا  ،]24 :قسدؿَ ﴿ ،ه ْعددََ َأن ُت َق ُّلدقا ُمددْْ هِ ِري َـ * َف َج َع َؾ ُف ْ

َكبِ ًقرا َّل ُف ْؿ َل َع َّؾ ُف ْؿ إِ َل ْق ِف َي ْر ِج ُع َ
قن﴾ [األكبقدا  ،]25 ،24 :هدذا مدـ إقامدة الحجدة العؼؾقدة طؾدقفؿ ،ثدؿ
قن * ُثؿ ُكُؽِسقا َط َؾك ر ِ
إهنؿ اطرتفقا ﴿ َف َر َج ُعقا إِ َلك َأك ُػ ِس ِف ْؿ َف َؼا ُلقا إِ َّك ُؽ ْؿ َأك ُت ُُؿ ال َّظال ِ ُؿ َ
وس ِف ْؿ﴾
ُ ُ
َّ ُ
أيضدا ،الخالصدة
[األكبقا  ]32 ،38 :يعـل اطرتفقا أهنؿ طؾك خطل يف هدذا األمدر ،ولدؿ يسدتجقبقا ً
اكص ُروا آل ِ َف َت ُؽ ْؿ﴾ [األكبقا  ،]35 :وأضرمقا كدارا والؽدالم يف هدذا يطدقل،
أهنؿ قالقاَ ﴿ :ح ِّر ُقق ُه َو ُ
لؽـ اكظر كقػ تربأ مـفؿ إهراهقؿ الحؾقؿ األواه الؿـقب ،تربأ مـفؿ يف هذا.

أمددا مددـفج كبقـددا محؿددد -صددؾك اهلل طؾقددف وآلددف وسددؾؿ -الددذي هددق خدداتؿ األكبقددا اقتدددى
ِ
ِ
اهلل َفبِ ُفددََ ُاه ُؿ ا ْق َت َِدد ْه﴾
هنخقاكف األكبقا  7ألن اهلل تعالك أمره هذلؽ فؼالُ ﴿ :أ ْو َل َؽ ا َّلذي َـ َهددََ ى ُ
[األكعام ،]64 :أمره اهلل أن يؼتدي هاألكبقا يف الدطقة إلك اهلل ،وكؾؿا حصدؾ يف كػسدف شدل مدـ
الضقؼ والحرج يف طدم قبقل الدطقة مـ الؿشركقـ ،يذكره اهلل تعالك هؿا كان طؾقدف األكبقدا ،
ِ ِ
اهلل ُي ِض ُّدؾ
ويذكره هآيا يطؿ ـف فقفا ،قال تعالكَ ﴿ :أ َف َؿـ ُز ِّي َـ َل ُف ُسق ُ َط َؿؾدف َف َدرآ ُه َح َسدـًا َفدنِ َّن َ
ٍ
ِ
ِ
دقؿ هِ َؿدا َي ْصدـَ ُع َ
ب َك ْػ ُس َ
قن﴾
َمـ َي َشا ُ َو َي ْفدي َمـ َي َشا ُ َفدالَ َت ْدذ َه ْ
اهلل َطؾ ٌ
دؽ َط َؾد ْق ِف ْؿ َح َس َدرا إِ َّن َ
ِ

ِ

[فاصر ،]5 :وقالَ ﴿ :ف َؾ َع َّؾ َؽ َت ِ
دؽ َو َضدائ ٌؼ هِدف َصددْْ ُر َ
قحك إِ َل ْق َ
ك َأن َي ُؼق ُلدقا﴾ [هدقد:
ار ٌك َه ْع َض َما ُي َ

ار ِهؿ إِن َّلؿ ي ْممِـُُقا هِف َذا الح ِد ِ
ِ
يث َأ َسد ًػا﴾
َ
َ
ْ ُ
 ]13كذا وكذا ،وقالَ ﴿ :ف َؾ َع َّؾ َؽ َهاخ ٌع َّك ْػ َس َؽ َط َؾك آ َث ِ ْ
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[الؽفدػ ،]3 :هذا كؾف تلسقة وتسؾقة وتطؿقـ لؼؾب الـبل -صدؾك اهلل طؾقدف وسدؾؿ -حتدك ثبتدف
اهلل تعالك طؾك ديـف وطؾك شرطف.
وقػ الؿشركقن يف دطقتف وحارهقه وآذوه ،واشتد طداوهتؿ لف حتك مـ أقرهائدف ،أهدق
لفب طؿف ،طؿ الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-وهق أشد مدـ وقدػ يف دطدقة الـبدل -صدؾك
ِ ِ
دقر َت َؽ األَ ْق َدرهِق َـ﴾ [الشدعرا  ،]318 :صدعد
اهلل طؾقف وسؾؿ ،-لؿا كزل ققلف تعدالكَ ﴿ :و َأكدذ ْر َطش َ
الـبل -صدؾك اهلل طؾقدف وسدؾؿ -طؾدك جبدؾ وكدادى أقرهدا ه وأرحامدف ،وذكدرهؿ هداهلل ،فجدا
معفؿ أهق لفب ،اسؿف طبد ال ُع َّزى ،ولؽـ لؼبف أهق لفب ،ولدؿ يدذكر اسدؿف طبدد ال ُعد َّزى 7ألكدف
طبددً ا لصدـؿ ،وإكؿدا ذكدره هؾؼبدف ،ولفدب ققدؾ لفدب كدان
طبد لصـؿ ،فرتفدع الؼدرآن أن يدذكر ً
ً
ً
جؿداال مدـ الجؿدال فقدف ،لدذلؽ أصؾؼدقا طؾقدف أهدق
جؿاال ،الؾفب يتألأل وجفف
وجفف يتألأل
لفب ،ولؿا جا لؾـبل -طؾقدف الصدالة والسدالم -وهدق يددطق ،قدال :تبدا لدؽ ألفدذا جؿعتـدا،
دت َيددََ ا َأهِدل َل َف ٍ
دب﴾ [ الؿسدد ،]1 :هدـػس
فؼال :تبا ،فـزلت اآلية هـػس مدا تؽؾدؿ هدفَ ﴿ ،ت َّب ْ
دب َو َت َّ
الؾػظ الذي جا هف هق ،تبت يعـدل خسدر وقطعدت يدد أهدا لفدب هدذا الدذي تؽؾدؿ يف حدؼ
أيضا جؿقؾة ساطدتف يف ذلؽ.
الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-وامرأتف ً
لؿا ققؾ لف :سقلتقؽ العذا ،:قال أكا طـدي أمقال وطـدي أوالد سدلفتديفؿ يدقم الؼقامدة
هذلؽ ،قال اهلل تعالكَ ﴿ :ت َّب ْت َيدََ ا َأهِل َل َف ٍ
دب﴾ [الؿسدد،1 :
ب * َما َأ ْغـََك َطـْ ُف َما ُل ُف َو َمدا َك ََس َ
ب َو َت َّ

 ،]3لـ يـػعف مالف يف هذا ،فسقلتقف القطد مـ اهلل -جؾ وطالَ ﴿ ،-لـ ُت ْغـ ِل َطـْ ُْف ْؿ َأ ْم َدقا ُل ُف ْؿ َو َ
ال
َ
َأ ْوال ُد ُهؿ ِّم َـ اهللِ َش ْق ًا َو ُأ ْو َل ِ َؽ ُه ْؿ َو ُقق ُد الـَّ ِ
َّار﴾ [آل طؿران.]14 :
إذن :كؼقل :إن مـفج الـبل -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ -يف التعامؾ مدع الؿخدالػ سدار
اآليددة

طؾددك مددا سددار طؾقددف األكبقددا قبؾددف ،وقددػ الؿشددركقن يف دطقتددف وآذوه ،ولفددذا جددا
لتطؿد ـ الـبدل -طؾقدف الصدالة والسدالم -هدلن الـصدر سدقليت قريدب ﴿ َأ ْم َح ِسد ْب ُت ُْؿ َأن َتددْْ ُخ ُؾقا
الض َّدرا ُ َو ُز ْل ِز ُلدقا
الجـَّ َة َو َل َّؿا َي ْلتِ ُؽؿ َّم َث ُؾ ا َّل ِذي َـ َخ َؾ ْقا مِـ َق ْبؾِ ُؽؿ﴾ األكبقا ﴿ َّم َّسد ْت ُْف ُؿ ال َب ْل َسدا ُ َو َّ
َ
ِ
الر ُس ُ
َح َّتَّك َي ُؼ َ
قل َوا َّل ِذي َـ آ َمـُُقا َم َع ُف َم َتَك َك َْص ُر اهللِ َأ َ
يب﴾ [البؼرة.]318 :
ال إِ َّن َك َْص َر اهلل َق ِر ٌ
قل َّ
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قال تعالك﴿ :ح َّتَّك إِ َذا اس َتق َلس الرس ُؾ و َضـُُّّدقا َأ َّكَّفدؿ َقددْْ ُك ِ
ُدذ ُهقا َجدا
ْ ْ َ ُّ ُ َ
َ
ُ ْ

َص ُدر َكَا﴾ [يقسدػ:
َ ُه ْؿ َك ْ

 7]114ألن هددذا تؿحددقص ،الؿسددللة التؿحددقص يف الدددطقة إلددك اهلل ،هددؾ يصددرب أو ال يصددرب،
كذلؽ يف التؽالقػ الشرطقة التل كؾػ اهلل تعالك العباد ،هؾ يصدربون طؾدك أدائفدا ،والؼقدام
هبا طؾك ما أراد اهلل -جؾ وطال ،-أم أهنؿ يؽسؾقن ويؿؾقن ،ال هدد مدـ الصدرب ألن اهلل تعدالك
قال﴾ [الؿزمؾ.]2 :
قد قال لـبقف﴿ :إِ َّكَّا َسـُ ْؾ ِؼل َط َؾ ْق َؽ َق ْق ًال َث ِؼ ً
فالصرب طؾك أوامر اهلل وطؾك الؼقام هبدا مآلدف إلدك الخقدر والػدالح يف الددكقا ويف اآلخدرة،
ِ
وهؽدددذا ﴿ َأ َ
ددب﴾ [البؼدددرة ،]318 :ففدددق -طؾقدددف الصدددالة والسدددالم -وقدددػ
ددر اهلل َق ِريد ٌ
ال إِ َّن َك َْصد َ
أيضا لؼل مـ القفقد هعد أن هاجر إلك الؿديـة لؼل مدـ القفدقد مدا
الؿشركقن يف وجفف ،كؿا ً
لؼل أكقاطا مدـ األذى ،آذوه يف دطقتدف ،وقؾؾدقا مدـ شدلكف ،واهتؿدقه ،وأكدزل اهلل تعدالك آيدا
يطؿ ـف فقفاَ ﴿ ،و َ
ال َت َز ُال َت َّطؾِ ُع َط َؾك َخائِـَ ٍَة ِّمـْ ُْف ْؿ﴾ [الؿائدة ،]12 :تؽؿؾة اآليدة يف سدقرة الؿائددة
ِ
ِ
ِ
َدا :مِدـ َقد ْبؾِ ُؽ ْؿ َومِد َـ ا َّل ِدذي َـ
يف هذا ،ثؿ قال يف آية أخرىَ ﴿ :و َل َت َْس َؿ ُع َّـ مد َـ ا َّلدذي َـ ُأو ُتدقا الؽ َت َ
ِ
دؽ مِد ْـ َط ْدز ِم األُ ُم ِ
قدرا َوإِن َت ْصدبِ ُروا َو َت َّت ُؼدقا َفدنِ َّن َذل ِد َ
دقر﴾ [آل طؿدران ،]153 :قركددف
َأ ْش َدر ُكُقا َأ ًذى َكَث ً
هالصرب.
الؿسؾؿ طـدما يؼرأ مثؾ هدذه اآليدا العظقؿدة ،يؼدػ طـددها وقػدا ويتلمدؾ ،هدذا هدق
التدهر ،ومع ذلؽ كان -طؾقف الصالة والسالم -يعػق ويصػ طؿدـ آذاه ،لعدؾ اهلل تعدالك أن
يفديف إلك الحؼ.
وقد ضر- :طؾقف الصالة والسالم -أرو األمثؾة والؿقاقػ والؿدـفج يف قضدقة العػدق
َّدؽ َل َع َؾدك ُخ ُؾ ٍدؼ َطظِ ٍ
والصػ  7ألن اهلل تعالك قد جعؾف يف خؾؼ طظدقؿ طدالَ ﴿ ،وإِ َّك َ
دقؿ﴾ [الؼؾدؿ:
 ،]8ويمكد خؾؼف ومققػف مع الؿخالػ ماذا كان يػعؾ معف ،كان ال يعتدي طؾقف ،إكؿا يبقـ لدف
الحؼ ،واالستجاهة تؽقن مـ اهلل -جؾ وطال.-
أيضدا يف الحدقار الدذي دار هدقـ الـبدل -صدؾك اهلل طؾقدف وآلدف وسدؾؿ -وهدقـ وفدد
وتلمؾ ً
كصارى كجران ،هذه ال هدد تؼرأوهدا طـدد اهدـ كثقدر يف سدقرة آل طؿدران ،كاكدت دطقتدف لفدؿ
كزلت طؾقف هذه السقرة إلك أن جا

الؿباهؾة ،هقـدف وهقدـفؿ يف الددطقى أن طقسدك اهدـ اهلل،
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ِ
قسك ِطـدََ اهللِ َك ََؿ َث ِؾ آ َد َم َخ َؾ َؼد ُف مِدـ ُت َدر ٍ
ا[ ﴾:آل طؿدران،]26 :
ولفذا قال تعالك فقفا﴿ :إِ َّن َم َث َؾ ط َ
آدم خؾددؼ مددـ غقددر أ :وأم ،وطقسددك خؾددؼ مددـ أم هددال أ ،:إذن :الؿعجددزة يف آدم -طؾقددف
السالم ،-حتك رجدع طددد مدـ كصدارى كجدران أسدؾؿقا وآمـدقا وصداروا دطداة طـدد قدقمفؿ
هـاك ،وأخذوا يف الدخقل يف اإلسالم هاختقارهؿ ،معظؿقـ هلل ،كافقـ طدـ اهلل تعدالك الشدرك
يف طبقديتف ،وكاكت هذه دطقة طظقؿة.
وتتجؾك مقاقػ العػق والصػ مع الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسدؾؿ -وخصدقمف يدقم فدت
مؽة ،هعد الصؾ فت الـبل -طؾقف الصالة والسالم -مؽة ودخؾ طؾك قدريش فجدلة وهدؿ ال
قن َأ ِّكِّدل َف ِ
يعؾؿقن ،فصعد طؾك الجبؾ وقالَ « :ما َت ُظـُّ َ
اطد ٌؾ هِ ُؽد ْؿ؟» ،قدالقا :أخ كدريؿ واهدـ أخ
كريؿ ،كلهنؿ يعرتفقن ،يظـقن أكف سقـزل طؾقفؿ طذا ،:قدال« :ا ْذ َه ُبدقاَ ،فد َل ْك ُت ُؿ ال ُّط َؾ َؼدا ُ » ،طػدا
طـفؿ -طؾقف الصالة والسالم ،-أطظؿ الؿقاقػ يسجؾفا -طؾقدف الصدالة والسدالم -يف فدت
مؽة ،فدخؾ إلك الحرم ،ودخؾ إلك الؽعبة ،وهدم ما كان فقفا مدـ األصدـام وهدؿ يـظدرون،
الح ُّدؼ َو َز َه َدؼ ال َباصِ ُدؾ إِ َّن ال َباصِ َدؾ َك َ
َدان َز ُهق ًقدا﴾ [اإلسدرا  ،]51 :وهددم
وهق يؼدقلُ ﴿ :ق ْدؾ َجدا َ َ
ثالثؿائة وستقـ صـؿا كاكت معؾؼة طؾك أستار الؽعبة.
وكان يعػق ويصػ كثقرا ،الذي سحره وهق لبقد هـ معصؿ القفقدي ،سدحره ،طػدا طـدف
ِ
اهلل
طؾقددف الصددالة والسددالم ،-وهددق سددحره ،ولؿددا ققددؾ :لددؿ طػددق طـددف؟ قددالَ « :ش د َػاكل َُو َك ِر ْه ُت َأ ْن ُأثِ َقر َش ًّرا» ،وطػا طـ تؾؽ الؿرأة القفقدية التل سؿتف يف تؾدؽ الشداة ،وطػدقه مدع
أيضا يف معركة هدر وغقر ذلؽ.
أطدائف ً
ففق -طؾقف الصالة والسدالم -آتداه اهلل تعدالك الخؾدؼ التدام الؽامدؾ 7ألن اهلل تعدالك أدهدف
دقظ ال َؼ ْؾ ِ
ُـدت َف ًظدا َغؾِ َ
دب الك َػ ُّضدقا مِد ْـ َح ْقل ِ َ
دؽ﴾ [آل طؿدران ،]126 :وهبدذا طؾدك
وقالَ ﴿ :و َل ْدق ُك َ
الؿسؾؿقـ جؿقعا أن يؼتدوا هـبقفؿ -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ،-هخاصدة الددطاة إلدك اهلل -
جؾ وطال ،-أن تؽقن دطقهتؿ هالؾقـ والرفؼ ،فؿـ يستجقب فالحؿد هلل ،ومدـ لدؿ يسدتجب
فلمره إلك اهلل ،ألكف لقس مـ شرط الدطقة االستجاهة ،الددطقة تبؾدغ والفدايدة مدـ طـدد اهلل -
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جؾ وطدال ،-الفدايدة مدـ األكبقدا ومدـ سدائر الددطاة هدل هدايدة داللدة وإرشداد ،أمدا هدايدة
الؼبقل والتقفقؼ واإللفام ففل مـ اهلل -جؾ وطال.-
هذا ما تقسر وإيراده مـ الؽالم طؾك مـفج األكبقا ولؿ أخرج طـ مائددة الؼدرآن الؽدريؿ
وطـ مـفج الؼرآن الؽريؿ ألكف الذي يضل لـا الطريؼ ويبقـ لـا الحؼ فقؿا كان طؾقف األكبقدا
والرسؾ ،وما كان طؾقف كبقـا -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ.-
أسلل اهلل تعالك أن يجعؾـا هدداة مفتدديـ ،واقػدقـ طـدد حددود رهـدا ال معتدديـ ،متبعدقـ
لسـة كبقـا ال مبتدطقـ ،كسلل اهلل تعالك أن يقسركا لؾقسرى ،وأن يجـبـدا العسدرى ،وأن يرزقـدا
التقفقددؼ يف الدددكقا ويف األخددرى ،كسددلل اهلل تعددالك أن يشددػل مرضددك الؿسددؾؿقـ ،وأن يحػددظ
الؿسؾؿقـ مـ شر أطددائفؿ ،وأن يدردهؿ إلدك رهبدؿ وديدـفؿ ردا جؿدقال ،وأن يقفؼـدا لطاطتدف
واتبا مرضاتف ،وأن يديؿ طؾك هالدكا وهالد الؿسؾؿقـ جؿقعدا األمدـ واألمدان ،واالسدتؼرار
واالجتؿا  ،وأن يقفؼ ولدل أمركدا لؿدا يحدب ويرضدك مدـ األقدقال واألطؿدال ،وأن يعدز هدف
الديـ وأن ُيعؾل هف الؽؾؿة ،وأن يجؿع طؾك يديف كؾؿة اإلسالم والؿسؾؿقـ.
ويف الختام ،أشؽر اهلل تعالك طؾك ما مـ هف مدـ هدذا الؾؼدا  ،ثدؿ كشدؽر اإلخدقة الؼدائؿقـ
طؾك هذه الؿحاضرا الطقبة الؿباركة ،التل يعدها هذا الجامع الؿبارك ،هؼقادة الشدق ففدد
الغرا- :وفؼف اهلل تعالك ،-وجعؾ ذلؽ يف مقزان حسـاتف ،والشؽر لؽؿ أكتؿ يا مـ حضدرتؿ
واستؿعتؿ وكسلل اهلل تعدالك أن يجعدؾ ذلدؽ يف مدقازيـ أطؿالـدا ،وأن يجعؾدف خالصدا لقجدف
رهـا الؽريؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
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