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 داءهاإل
 هفاختار لقاء رب هتعاىل بني الدنيا ولقائ هللا همن خريّ ، وحبيب رّب الربية ، إىل منقذ البشرية  :

م وفّجر وسلم ص الذي أانر مشكوة العل هعلي دمد صلل  هللاأشرف األنبياء واملرسلني سّيدان حم
 . إىل القادمني جيال بعد جيل هينابيع املعرفة وبلغ رسالت

 دميام حياة أسريت علالذين استضاءت هب، ألحاب العلم والفضل، وإىل أجدادي األفاضل ،
م جنة هقوارز ، م يف جوار رمحتكهوأدخل،مواغفرهل،مهم بّرد مضاجعهالل،وروحيا، وعدمليا

 . الفردوس برمحتك اي أرحم الرامحني
 صهللا هرمح _السندي وإىل روح الشيخ عبيدهللا . 
 ص هللا هالسندي صرمح وإىل أرواح أساتذة الشيخ عبيد هللا . 
 خالة أيب  ذ لغريوربّياين من،ذين حتدمال عين املشقة والعناءلىل والدّى احملبوبني الكرميني الوإ

ما  هَرب ِّ اْرمحَْ ﴿عاىل :ت دما ملبيا أمر هللافأدعو هل هوشّجعين عل  تعّلدم،نالذي أعدين لتعليم الدي
دما هويرزقا،مهتعاىل أن ميّد يف عدمر  أدعو هللاو ، }42سورة اإلسراء : {﴾  َكما رَبَّياِنِّ َصغِّريا  
 . دما أحسن اجلزاء يف الدارينهوجيزي،الصحة والعافية 

 علم الذين شجعوين عل  اجلّد يف سبيل طلب ال أكرم اخللق وأعز الناس، وإىل أساتذيت الكرام
رر لو مل حيسنوا علّي ملا متكنت عل  أن أح، هم ألجلهوأنفقوا الكثري من الوقت ما يف وسع

  . . م يف الدارينم ارفع درجاهتهالل، الكلدمات هذه
 وإىل كل من مّد إيّل يد العون يف مواللة دراسيت . 
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 كلمة الشكر والتقدير
ّلي وأسّلم عل  وأل، عل  ما أسبغ علّ  من نعم الحتص  هوأشكر  هوأستعين هأمحد احلدمد هلل

ل  وع، دىجنوم اهل هوألحاب، رينهالطّيبني الطا هوعل  آل، املصطف  املبعوث رمحة للعاملني هحبيب
 . م إبحسان إىل يوم الدينهمن تبع

 وبعد : 
دي النيب صلل  وامتثاال هب (1)﴾.  .  مْ لَئِّْن َشَكْرُتمْ أَلَزِّيَدنَّكم عزوجل : ﴿  فعدمال بقول هللا

  (2). " وسلمص : "َمْن ملَْ َيْشُكِر النَّاَس ملَْ َيْشُكِر اّللَّ  هعلي هللا
علم ومن اليت الحتص  والتعد وأكرمين بنعدمة ال هريب الذي أنعم علي آبالئ فأوال أشكر هللا

 . ذا البحث املتواضعهعلّ  إبجناز 
، الرسالة هذهكر وجزيل االمتنان إىل كل من ساعدين يف إجناز اليسعين إال أن أتقدم ابلش

قسم التفسري و وكلية ألول الدين،،ا عدموما وأخص ابلذكر اجلامعة اإلسالمية العاملية متدمثلة يف إدارهت
 . الفرلة الغالية هذهوعلوم القرآن خالة حيث أاتحت يل 
م تقدمي خرباهتتكويين العلدمي بدموا يف هوشيوخي الذين أس،مث أتقدم ابلشكر جلدميع أساتذيت

تعاىل صالذي  هللا هالدكتور قارئ اتج أفسر ص حفظ سعادة األستاذ م ابلشكرهوأخص مناملتنوعة،
وأرشدين ،الدقيقة هواستدراكات القيدمة هفقدم يل مالحظات،ذا البحثهتفضل ابإلشراف عل  

 هاف ما كنت أرجو ضعف األضع هدهوج هوأعطاين من وقتالسديدة، هوأفادين آبرائ،فيدةامل هاتهبتوجي
عين خري  هللا هفجزا، يوم القيامة هيف ميزان حسنات هأن جيعل ذلك كل صعزوجلص وأدعوا هللا.همن

 . اجلزاء

                                                           

 7(.سورة ابراهيم، اآلية :1)
في باب ما جاء بالشكر لمن أحسن إليك رقم  332/ 4ه( في سننه 972(.أخرجه اإلمام الترمذي )المتوفى 2)
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 ههصا لوجذا البحث املتواضع قبوال حسنا وخالهتعاىل أن يتقبل مين  ويف اخلتام أسأل هللا
 . هوأن ينفعنا ب، يف ميزان حسنايت يوم القيامة  هوأن جيعل، الكرمي 

وأن جيعل أعدمايل ، هويرضا هوأن يوّفقين ملا حيب،تعاىل أن ينفعين مبا علدّمين  كدما أسأل هللا
 . يب وابملؤمنني رؤوف رحيم هإنا مين،هوأن يتقبل،الكرمي  ههخالصة لوج

وعل  ،هحبول هوعل  آل،سّيدان حمدمد  هخري خلق هصجّل وعال ص عل  حبيب ولل  هللا
 .وسّلم تسليدما كثريا كثريا،ان إىل يوم الدينم إبحسهمن تبع

 القسم األول : 
 ) خمطوط( "ام الرمحنإهل "للتفسري بحثمقدمة ال

و املتوحد يف اجلالل بكدمال اجلدمال الذي أنزل الفرقان عل  هإال هالذي الإل احلدمد هلل
الشريك  هوحد  هللا اال هد أن الإلهونش.وسراجا منريا هابذن ؛ليكون للعاملني نذيرا وداعيا إىل هللاهعبد
وعل   هعلي لل  هللا صهورسول هد أن سيدان حمدمدا عبدهونش،هوال يف أفعال،هوال يف لفات،هيف ذات هل
 .م إبحسان إىل يوم الدين وسّلم تسليدما كثريا كثرياصهوعل  من تبع هولحب هآل

 ية اوموووع :مهأ

و  ه،دمماهل هت إليهووج،دماراألع هوأفنيت في،فإن أفضل ما اشتغل املشتغلون من العلوم
األمة  هذهلقد كان حمل العناية من و .رشد هتدى بنور هومن ا،دىه همن متسك ب،تعاىل كتاب هللا
مليئا ،وقد تركوا لنا ترااث ضخدما،ذاهو سلمص إىل وقتنا  هعلي عل  حمدمد صلل  هللا همنذ نزول
لعلدماء و ود اهكان نتيجة جذا  هو .املكتبة اإلسالمية هر الذي ذخرت بهومكتظا ابجلوا،ابلنوادر

وسحروا ،قابلوا الرجالو ،وشدوا الرحال،تركوا الدايرو ،مهاحملققني من سلف األمة الذين أفنوا أعدمار 
قامت و ،املتنوعة يف بالد شىت هذا الرتاث يف علومهقد انتشر و .وانصرفوا عن امللذات،الليايل

 إىل زادد احلاجةتاكتشاف آالت الطبع بعد .و ذا الرتاثهاجلامعات األكادميية بفتح اجملال لتحقيق 
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وبتوفيق .اهعطبالعلدماء يتحدثون عن املخطوطات و  واليزال،الكنوز إىل أطراف العامل هذهنشر تأن 
م وقاهتوأنفقوا أ،مهود أسالفهية احلفا  عل  جمهص جل وعالص أدرك أبناء األمة اإلسالمية أ هللا

رع عندما هت ون األمر أكثر دقة وأبلغ انتظاماويك.ام إلخراج الدرر من مكنوهنالثدمينة وأمواهل
د هوتقيم املعا،صةفتنشئ املراكز املتخص،دمة الشريفةهاملؤسسات التعليدمية املتعددة لتنفيذ تلك امل

م طرق ل هلهسوت،ذا الشأنهيف  هيء للباحثني كل ما حيتاجونوهت،ذا األمرهاملتنوعة اليت ختدم 
وامل وكل أولئك ع. املتاحة ويف أي مكان وجدت احلصول عل  تلك املخطوطات بكل الوسائل

ا ذا العباب الزاخر من مصنفات السلف اليت تزخر هبها أثر يف إماطة اللثام عن رئيسة كان هل
واملراد من حتقيق املخطوطات إخراج غري املنشور إىل منصة املنشور بثقة أن ما جاء .مكتبات العامل

و تقدمي ه هغايتو إىل قدر اإلمكان, هأبلفاظ هن نسب إليو حصيلة الفكر مهباء هيف حلة النشر الش
ر يف مكتبات ائل املبعثولو ننظر إىل الرتاث اهل.هبدون شرح همؤلف هاملخطوطة لحيحا كدما وضع

 ثوب الطباعة يف هحباجة ماسة إىل إخراج هوإن قيدمة علدمية هذا الرتاث لهنرى أن ،نديةالقارة اهل هشب
لق جبدميع العلوم املصنفات تتع هذهو ،ا العلدميثنر تراهلدقيق ليزدبعد البحث العدميق والتحقيق ا

 . ذاهيف  ضخيدمة ند مصنفاتء اهللدمافلع،ا علم التفسريهوالفنون عل  رأس
 
ي هأال و  ها ابع طويل يف جمال تفسري القرآن الكرمي وعلومجند شخصية علدمية فذة هل إننا

ا لفكرة اإلمام كان حقا شارًحا كبري الذي  ء(2422 -ء2784السندي ) شخصية الشيخ عبيد هللا
انب كتب عل  اجلو   هوإن،شبه القارةو أول مفكر إسالمي يف هلوي الذي هالد ويل هللا هالشا

  ذا يكتب شاعر الشرق حمدمد إقبال: "إنه هفدمشريا إىل جانب،االجتدماعية واالقتصادية لإلسالم
من كانت حمرية للعقول جدا يف ز  لوي حول السياسة واالقتصادهالد ويل هللا هكتابة الشيخ الشا

وكان الناس ،يف جمال السياسية واحلكومة مهور هقوى املسلدمني العلدمية والعدملية يف معرض الزوال كتد
 (1)" .ثانيةو الرائد احلق لنشأتنا الهلوي هالد ويل هللا هوإن الشا،اهيتوغلون يف أمور الطائل حتت
وإين أرى لزاما علينا أن نفكر عل  ،برية جدادمة كهة مهيف مواج ونويقول أيضا: "حنن املسلدم

لوي  هالد ويل هللا هولعل اإلمام الشا،اإلسالم من جديد كنظام حّي دون أي انقطاع عن ماضينا
                                                           

 م.9059. إكاديمية إقبال، الهور:  303سيد نذير نيازی، اقبال کے حضور   (1)
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ويكتب إقبال يف رسالة إىل املولوي أمحد رضا البجنوري:  (1)" .ضة اجلديدةهكان أول من شعر ابلن
والتفسري  هقاإلسالمي واأللول والف هرة اثقبة عل  الفقنظ هل ميكن لك أن جتّوز يل امسا لعامل له"

فرلة القيام عندي  هيئ لهفأ،ذا العاملهفلو أجد ،هوكتاابت ويل هللا همع اخلربة التامة بفلسفة الشا
لعل حمدمد إقبال مل يتعرف الشيخ  (2)" . مالية أةعوضا عن ذلك مكاف هوأدفع ل،لقسط من الوقت

 . دمة العلدميةهامل هذهل رجال عبقراي كان  هفإن،صددذا الهالسندي يف  عبيد هللا
 3البالغة : "ما زلت أطالع القرآن وحجة هللاهالقرآن وتذوق هيقول الشيخ السندي عن تدبر 

ويف ذلك الزمان قدمت حبل املواضع املشكلة القرآنية لدّي عل  ألول اإلمام ، سنةاثنىت عشرة منذ 
م هعوى جعلال أستطيع د،دون مبكانة اإلمام ويل هللاهاليش وأما الذين،لوي ابلطدمأنينةهالد ويل هللا
ادة بتأثري هالش والبد من،ولكنين رأيت آنذاك برانجما عدمليا للتعليم العدملي حسب ألويل،مطدمئنني

 (4)".ذلك املقام املقدس املتجلي
 للغة العربيةعل  تفسري القرآن اب هماليأوخالة ،هوالشيخ السندي قد ترك ترااث علدميا خلف

يتناول  هفإن هوفكرت هذا تفسري منفرد حيث مادتهو ."ام الرمحن يف تفسري القرآناملسدم  ب"إهل
  هللاويل هومن خالل ذلك يتدمسك بفكرة اإلمام الشا.التفسري السياسي االجتدماعي للقرآن

 . للتحقيق هاملسرية املباركة لنيل درجة الدكتوراة اخرتت خمطوط هذورغبة مين ابملشاركة هبلوي,هالد
 . ثقدمة البحنا بعض األمور املتعلقة مبهوقبل الدخول يف للب املوضوع البد أن أذكر 

 أسباب اختيار اوموووع 
 العلمية هالتعريف ابومؤلف ومكانت 
 هج اومؤلف فيهمميزات التفسري العلمية ومن 
 ج التحقيقهمن 
 الدراسات السابقة 
  حتقيق اومخطوط 

                                                           

 .ط:الهور.27، محمد إقبال، التكوين الجديد للفكر الديني في اإلسالم  (1)
 .949 -945، محمد عطاء هللا، اقبال نامه  (2)
 لشريعة. وهو مطبوع متداول.الباحثكتاب فريد لم يكتب مثله وهو في موضوع علم أصول الدين ، وأسرار ا  3
وشت خود ن ،عبد هللا اللغاري، رتبه، الدكتور غالم مصطفى خان،موالنا عبيد هللا سندهی کی سرگذشِت کابل (4)

 .ء9057 إسالم آباد: ط:قومی اداره براے تحقيق تاريخ  وثقافت,. 54بقلم الشيخ عبيد هللا السندي حاالت
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 يف حتقيق اومخطوط ج الباحثهمن 
 ختيار اوموووع:أسباب ا

لك من ذ كدما يقدر العلدماء جمدموع املخوطات اإلسالمية يف العامل بعشرة ماليني خمطوط,مبا يف 
ا ثروة علدمية هي تشكل مبجوعهو ،اها حىت اآلن معشار عشر هومل يطبع من،مكررات للنسخة الواحدة

ولذلك أدخل ؛املسلدمون الينتفع هب؛ا إىل عامل الطباعةهر هائلة يف شىت فروع املعرفة حباجة ملن يظه
القارة  هحتقيق املخوطات يف الدراسات العليا يف اجلامعات مؤخرا ومن الرتاث اإلسالمي يف شب

ابللغة العربية  هتفسري  يدة صالذي ترك لنا الشيخ السنديندية صعدا التحقيقات العلدمية العداهل
 ،بات دولتناجود يف مكتاألليل مو  هوخمطوط،ام الرمحن يف تفسري القرآناملسدم  ب تفسري إهل

ذا املخطوط توجد يف مكتبة جمدمع البحوث اإلسالمية من اجلامعة اإلسالمية العاملية هونسخة من 
يد فاخرتت يف الثوب اجلد هوإخراج،ذا املخطوط كان يف حاجة إىل حتقيق وتعليقهو .إبسالم آابد

ستري لطالب من مراحل املاجأن ا وكثرياما نرى يف بالد العرب.ذا املخطوط يف مرحلة الدكتوراةه
ري ثذا األمر يهو .م الدراسيةهوالدكتوارة خيتارون املخطوطات العلدمية للبحث والتحقيق يف مراحل

إىل  ينظرال ها أنهمهمن أ،ا من بعدهكدما نذكر مميزات عديدة   هذا التفسري لهو .كتبة اإلسالميةامل
ذا من أكرب هو ،ظم اإلسالم االجتدماعيبل يربط التعاليم القرآنية بنتفسري القرآن تعبريا حرفيا 

وأن ،والدولة تافات التفريق بني الدينهالعامل اإلسالمي اليوم حيث نسدمع  هاهالتحدايت اليت يواج
 ولكن عل  العكس من ذلك أن فلسفة اإلمام،أبمور الدولة واجملتدمع هالدين أمر شخصي العالقة ل

األخرىص  سنديام الرمحن وكتاابت الشيخ الهليف التفسري إ هلويص اليت جتلت فكرتهالد ويل هللا
ذا هويف .داية اإلنسانية يف كل عصر ومصر دينا جديرا هب هتنظر إىل اإلسالم نظرة متكاملة وتقدم

لفلسفة  هدمهالطويل يف تدبر القرآن وف هولكن ابع،د ميكن االختالف مع الشيخ السنديالصد
 .الينكر ويل هللا هاإلمام الشا

 العلمية : هالسندي ومكانت : الشيخ عبيد هللاالتعريف ابومؤلف
يوت ولد يف بيت من ب،ورينهبن إسالم السندي أحد العلدماء املش عبيد هللا و الشيخه

م يف قرية "جيانوايل" من مضافات 2784املوافق  ه2474من احملرم سنة  9الوثنيني يف 
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ساب والتاريخ لم اخلط واحلوتع،الوثين هفرتيب يف حجر خال هقبل والدت هوتويف والد 1سيالكوت
مث دخلت  هورأي ذات يوم يف اليقظة أن نقطة من نور حاذت بني عيني.ا يف مدرسة إنكليزيةهوغري 
وحصل  هفرغب إلي سيدخل يف دين اإلسالم هأن هوألق  يف روع، هفوجد بردا وسكينة يف قلب،هيف قلب

يد هتقوية اإلميان للشيخ الشو  (2)البائلي للشيخ عبيد هللاند بعض الكتب اإلسالمية كتحفة اهل
نة إىل السند س هاجر من بلدتهف،انمياإل ها مدة حىت رسخ يف قلبواشتغل هب(3)، إمساعيل
فأقبل  هلدر  وشرح هللا (4)مـ فأسلم عل  يد الشيخ احلاج حمدمد لديق السندي2777=ه2031

شيخ أمحد حسن ا عل  الهوقرأ في 5مث رحل إىل كانبور عل  طلب العلم وقرأ النحو والصرف
 (7)ند حمدمود حسن بن ذو الفقار عليد فأخذ احلديث عن شيخ اهلبن،مث إىل ديو  (6)الكانبوري

                                                           
 لباحثبلد من بالد بنجاب باكستان.ا 1
الشيخ عبيد هللا السلفي البائلي صاحب تحفة الهند، كان اسمه في الجاهلية اننت رام واسم أبيه كوني مل، من هللا  (2)

هـ        وحسن إسالمه، وصن  رسالة لطيفة في تحقيق ديانة الهنود  5924سبحانه عليه السالم، وأظهر إسالمه سنة 
من الناس. كان الش  يخ عبيد هللا من الس  عداء الذين ش  رر هللا ص  درهم  تس  مى بتحفة الهند، فهدي هللا س  بحانه بها كثيرا  

هـ        . لينظر:اإلعالم بمن في تاريخ الهند من ا عالم 5350لالس  الم، ومق قلوبهم حبا  وإيمانا  وحكمة، و توفي س  نة 
حزم،  دار ابن .5300-5922/ 8ت: عبد الحي الحس  ني  نزهة الخواطر وبهجة المسااامو والنوا،ر المس  مى بـ         

 هـ .5490بيروت 
الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي هللا الدهلوي أحد أفراد الدنيا في الذكاء وقوة النفس والصالبة في  (3)

هـ كان بحرا  زاخرا  في المعقول والمنقول، ثم الزم السيد اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد 5523الدين، ولد بدهلي سنة 
الطريقة، فجاهد معه في سبيل هللا مع البشتون ضد اإلمبراطورية السيخ، واستشهد في باالكوث  البريلوي، وأخذ عنه

تقوية وله في التوحيد والتصو   رسالة أصول الفقه هـ. من كتبه  5942من أرض ياغستان )اآلن باكستان( سنة 
 .254/ 7، النوا،رنزهة الخواطر و بهجة المسامو و ولينظر:   العبقات.وهو با ردية، و  اإليمان

، وكان يمنع عن الشرك والبدعة  هو الشيخ الحافظ محمد صديق البرجوندوي السندي من أئمة الطريقة الراشدية - (4)
وكان صحب الصدر الشهيد الشاه اسماعيل،وا مير الشهيد السيد احمد البريلوي لما وردوا في السند الجتيازهم إلى ،

لينظر:سرگزشت حيات )ترجمة تحديث العبد الضعي  بنعمة ربه ه. 5308نة أفغانستان وتنور بصحبتهم.توفي س
ط:  مط: إداره رحيمية الهور باكستان. 34اللطي  لإلمام عبيد هللا السندي ( باللغة ا ردية للشيخ عبد الخالق آزاد، 

                                               م. 9054
 بلد من بالد الهند.الباحث 5
. هوالشيخ الفاضل  أحمد حسن  الكانبوري ولد ونشأ ببلدة "بطاله" من أعمال كورداس بور، وسافر للعلم فالزم (6)

المفتي لط  هللا ببلدة عليكره وتخرج عليه، وولي التدريس بمدرسة مظاهر العلوم في سهارنبور فدرس بها زمانا ، ثم 
سافر إلى الحجاز فحج وزار وأخذ الطريقة عن سيد الطائفة ولي ب "فيض عام" في كانبور ودرس بها مدة طويلة، ثم 

الشيخ إمداد هللا المهاجر ، ثم رجع إلى الهند.من مؤلفاته تعليقات على المثنوي المعنوي، ورسالة في إمكان الكذب 
 8/5580ه لينظر نزهة الخواطر 5399وامتناعه هلل سبحانه وتوفي في سنة 

ه وكان 5928ذوالفقار على المعرو  ب "شيخ الهند " ولد في بريلي سنة  . هو الشيخ محمود حسن بن الشيخ(7)
من تالمذته  طالبا أوال لدار العلوم ديوبند درس على يد الشيخ محمد قاسم النانوتوي وغيره ثم عين مدرسا بدار العلوم.

سين أحمد المدني وغيرهم. ،والشيخ عبيد هللا السندي،والشيخ ح الشيخ أشر  علي التهانوي،والشيخ أنور شاه الكشمير
مط: إدارة   44 -45ه لينظر: أكابرعلماء ديوبند للحافظ أكبر شاه البخاري ص 5332توفي الشيخ _رحمه هللا _ سنة 

م مط: الميزان 9001ط:  32-33/  9إسالميات الهور وأيضا تاريخ دارالعلوم ديوبند للشيخ محبوب الرضوي 
 ناشران وتاجران كتب الهور باكستان.
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ا درس هبمث ويل التدريس مبدرسة "دار الرشاد" يف أرض سند فورسخ يف العلوم، هعلي هوتفق،احلنفي
 ه2048ر يف وأسس مجعية مؤمتر األنصا،ا مدة من الزمانمث رجع إىل ديوبند وأقام هب، زماان
إلنشاء  وأن يعقد املؤمترات،م وكان غرض تلك اجلدمعية أن ينظم خرجيي دار العلوم ديوبند2434=

 ه2002وأسس نظارة املعارف يف عام  1ليهمث سار الشيخ إىل د حركة احلرية بني الناس
ال جا أن جيتدمع الشباب من العلدماء والقواد من الر هم بفناء املسجد الفتحبوري وكان غرض2420=

تني ملن يريد وبعض كتب احلديث يف سن،البالغة وحجة هللا،يدرس القرآن الكرمي هوأعلن أن،السياسية
ان وتركيا ورحل إىل أفغانست،ا أعواماوديوبند فدرس هب،هاألخذ ممن انلوا درجة الفاضلية من عليكر 

العلوم الويل و  ا التفسري واحلديثها مدة مخس عشرة سنة يدرس فيهمث قدم مكة املكرمة وجاور في
ة سنة مبكة املكرمة مخس عشر  هوبعد جماورت،ضة املسلدمني وإقامة العدلهكان ممن سع  لن.يةهالل

ا هدرس فيلي ومدة يف السند يهند يقضي مدة يف داألخرية يف اهل هوقض  أايم ندمث رجع إىل اهل
األجل يف الثالث  هحىت وافا ويشكل بعض اللجان السياسية،اخلالة هالبالغة عل  طريقت حجة هللا

من توابع  2يف قرية دين بور ودفن، م2422 من أغسطس 42املوافق  ه2030من رمضان سنة 
  (4). 3اولبورهب

و كان انبغة ه، دًا يف اللباس والطعامهزا، السندي مربوع القامة أمسر اللون كان الشيخ عبيد هللا
، ون شىتالذكاء وجيد االستعداد يف فنوكان مفرط ، يف قوة اإلرادة وحتدمل املشقات همن نوابغ عصر 

 هجديد ابلعربية ألفأئدمة الت يد لتعريفهومن أحسن ما كتب التدم،كبري اشتغال ابلتأليف  هومل يكن ل
تدل عل  ، ريةهلوي يف العدد اخلاص بذلك جمللة الفرقان الشهالد ويل هللا مام،ومقالة عن اإلمبكة

ا هدبرًا وتطبيقلوي دراسة وتهالد ويل هللا هار الشاوكان عظيم الشغف أبفك. هوعدمق فكرت هسعة نظر 
 هول،لويهلدا ويل هللا هكان يدرس القرآن الكرمي أيًضا يف ضوء فكرة الشاو ،نةهعل  األحوال الرا

وكان ، االقتصادية بهواملذا،دقائق السياسة العصرية هكان يستنبط من،  خاص يف تفسري القرآن رأي
                                                           

 عاصمة مملكة الهند.الباحث 1
 رية بجوار رحيم يار خان،بنجاب،باكستان.الباحثق  2
 بلد من بالد بنجاب باكستان.الباحث 3
وأيضا حياة الشيخ غالم  8/5300ه( 5345لينظر: نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني الطالبي )المتوفى  (4)

.وأيضا: سرگزشت 52-57وانح ۽ علمي ڪاوشون( غالم مصطفي قاسمي سمصطفى القاسمي وجهوده العلمية )
 .82 و32-33حيات للشيخ عبد الخالق آزاد 
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حمدمد  شيخ،وال(1)وريهالنجباء الشيخ أمحد علي الال هتالمذت ومن،يتوسع يف االعتبار والتأويل
والشيخ غالم ,(4)من علدماء الروس, وحاجي نيك حمدمد لاحل(3) وحمدمد موس  جار هللا (2)سرور

 (7).مهوغري (6)األديب دين حمدمد الوفائي (5)مصطف  القامسي,
 :هفي ج اومؤلفهالعلمية و من هم ميزاتهام الرمحان يف تفسري القرآن وأإهل

يف  ام الرمحانابللغة العربية املسدم  بـ "إهل هتفسري ،إن من تراث الشيخ السندي التفسريي
الذي مت  (8)العامل الروسي  موس  جارهللا هالشيخ السندي عل  تلدميذ هوقد أمال،تفسري القرآن"

                                                           

من أسرة السيخ الوثنية، أسلم والده وحسن هو الشيخ المفسر أحمد على بن الشيخ حبيب هللا السندي الالهوري  (1)
كان أكثر تعليمه على ه .5304سنة من شهر رمضان   9ولد في قرية "َجاَلل " من مضافات ُكوِجراَنَوالَه في  إسالمه،

الشيخ عبيد هللا السندي في أَُمُروت وقرية بِيُرَجهندُو من بالد السند، وكان من أكبر أعضاء حركة الخالفة اإلسالمية، 
جه ابنته من زوجته السندية، توفي في صالة العشاء ساجدا في  كان الشيخ السندي تزوج بوالدته حين أرملت، وزوَّ

، لينظر: قائد تحرير الوطن )وطن جي آزادي جو امام ( للدكتور/ محمود شاه ه 5385لمبارك عام شهر رمضان ا
 م.5284مط: لجنة إحياء ا دب السندي ط:  544البخاري ص 

ء حصل على درجة البكارليوس مع مرتبة الشر  من جامعة ملية 5202ولد الشيخ في منطقة بنجاب في سنة  (2)
معة القاهرة بمصر،وهو جمع مقاالت الشيخ السندي حول اإلمام الشاه ولي هللا وحركته دهلي كما أنه درس في  جا

مرتبه : الدكتور مظهر الدين سومرو  394ء.لينظر: مقال الشيخ غالم مصطفى القاسمي،5283السياسية.توفي سنة 
 م.9000اكتوبر  51 ناشره : نظير أحمد القاسمي بن الشيخ غالم مصطفى القاسمي مط: مطبع نفيس حيدرآباد. ط:

هو الشيخ موسى جارهللا ابن فاطمة،التركستاني القازاني التاتاري،الروستوفدوني الروسي: شيخ إسالم روسيا ولد  (3)
ه،وتفقه بالعربية وتبحر بالعلوم اإلسالمية ،وحج وجاور بمكة ثالث سنين وعاد 5921في )روستو  دون( بروسيا 

اد( خدم بها اللغات العربية والفارسية والتركية والروسية خدمة مفيدة. وكان إلى بالده، فأنشأ مطبعة في )بتروغر
نظام التقويم في اإلسالم،  تاريخ القرآن  هـ ومن مصنفاته : 5322يحسن هذه اللغات، وتوفي في مصر "بالقاهرة" عام 

 .395-390/ 2ا عالم للزركلي :والمصاح  وغيرها لينظر
ء كان أبوه "المفتي الحاج 5200لنتن "إحدى مقاطعات الواليات للماليزيا,ولد سنة حاجي نيك محمد كان من " ك (4)

وان موسى " من كبار علماء ماليزيا , هو أرسل إبنه عبد هللا إلى مكة  خذ التعليم من الشيخ عبيد هللا السندي وبقي 
,ت:مفتى  512فى القاسمي, ء : لينظر: سماجي إنصا  اور اجتماعيت: غالم مصط5233ء إلى وفاته 5230معه من 

 .9052عبد الخالق آزاد الهور ط: رحيمية مطبوعات 
هو غالم مصطفى بن الحافظ محمود بن رئيس خان المعرو  ب عالمة القاسمي من عشيرة جانديو ولد في قرية  (5)

م.كان من كبار علماء 5294"بَنبُو َخان" من مضافات ِميُروَخان )اَلُرَكانَه ( من بالد السند.وكانت والدته في عام  
ء ودفن في حيدرآباد السند. لينظر:حياة 9003شبه القارة الهندية. له جهود جبارة في مجاالت متعددة.توفي في سنة 

الشيخ غالم مصطفى القاسمي وجهوده العلمية )غالم مصطفي قاسمي سوانح ۽ علمي ڪاوشون( مرتبه : الدكتور 
 م.9055صطفى القاسمي بجامعة السند جامشورو. ط: ا ولى : .مط: كرسي العالمة غالم م55قاضي خادم 

هو الشيخ دين محمد بن الحكيم ُكل محمد ولد في قرية "نَبِي آبَادُ" من مضافات "َكِرهي يَاِسيُن" )اَلُرَكانَه( من بالد  (6)
عالما نبيال ، نقادا. من ه.كان من شيوخه اإلمام عبيد هللا السندي وغيرهم، كان صحافيا، أديبا ، 5355السند في عام 

أعماله الرائعة نشر الجرائد باسم الوحيد ، والحزب ثم آزاد إلفهام الناس حركة الخالفة وغيرها في زمن اإلنجليز لكن 
لما تلمذ على يد اإلمام عبيد هللا السندي ترك جميع المشاغل،وبدء بمطالعة الكتب والتالي . من مؤلفاته : زندگی جو 

اة ( تذكرة مشاهير السند وهو كتاب قيم بحيث لم يسبق إليه أحد، إلهام الباري ترجمة تجريد البخاري مقصد )مقصد الحي
)باللغة السندية ( مطالعة شاه ) مطالعة الشاعر الشعبي الشاه عبد اللطي  البهتائي ( وغيرها من المؤلفات القيمة توفي 

  450-402تيب:مظهر الدين سومرو ه .لينظر مقال الشيخ غالم مصطفى القاسمي،تر5322في سنة 
 .5309 -5300/ 8، نزهة الخواطر( لينظر: 7)
 قد سبق ترجمته.  (8)
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اثنية مرة  همبكة املكرمة قد لقي هوخالل إقامت،إىل روسيا همع الشيخ السندي خالل سفر  هلقاء
ري ابلسدماع من ذا التفسهفنسخ ،ويل هللا هفكرة اإلمام الشا هفتلق  عن،هفاستق  من منبع علدم

حاجي نيك  هاملدة كان مع هذهوخالل ،(1)وذلك فقط يف مئة ومخسني يوًما ،الشيخ السندي
 ذاهوقد نسخوا نسخة ،وريهأخو الشيخ أمحد علي الال (2)لغاري,عزيز أمحد موالان عبد هللالاحل،

احتة إىل )من سورة الف هوقد نشر جزءا من،ندا إىل اهلوجاؤا هب،التفسري من الشيخ موس  جار هللا
حيدر آابد  ويل هللا همن أكادميية الشا (3)سورة األنفال( الشيخ غالم مصطف  القامسي السندي

. و بني املخطوط هالفا بينذا جند اختوهل، بدون التخريج هم من النص بتعبرياتهبتغيري النص وفقا ملا ف
غة األردية من ذا التفسري إىل الله وتلدميذ الشيخ السندي،ديوبندحمدمد عبد الرزاق خريج  وقد ترجم

مث قام بعدمل الرتمجة من بداية مقدمة التفسري وسورة الفاحتة وسورة األنعام إىل  البقرة إىل املائدة
الرتمجة  هذهو . معاوية من" كبري واال" الرتمجة موالان حمدمد هذهونشر ،سورة التوبة موالان حمدمد قاسم
املخطوط األساسي ال  اوهلذ ))4((. وتوجد يف األسواق واملكتبات، ورهمطبوعة من مكتبة أوراق ال
 . ا العلدميةها يف ثوب يليق مبكانتهيزال يف حاجة إىل إخراج

 نسبة التفسري إىل الشيخ السندي 
يف الكتب  هما جند، فكرة الشيخ السنديمن األسئلة اليت مازالت موضع النقاش عند معتين 

ا ذا السؤال حقً هو ؟هدخيل من قبل تالمذت هأم بعض همن فكرت هأَ ُكلّ ،املكتوبة إبسم الشيخ السندي
ما  هبإن تالمذة الشيخ السندي أدخلوا يف كت بعض العلدماء يقول حىت اآلن بني اإلجابتني:يدور 

الشيخ قد عربوا فكرة الشيخ السندي  م يقول إن تالمذةهوبعض،األليلة هليس من فكرت
لشيخ إىل تفسري ا هذا السؤال أيًضا موجهو .من فكرة الشيخ السندي اهر هولكن جو ،مهأبلفاظ

الشيخ السندي  هذا ]التفسري[ مل يكتبهفيقول الشيخ عبد احلدميد السوايت: "، ام الرمحنالسندي إهل
من الظلم  لكنو ،من كالم الشيخ السندي وه هنعم! إن كثريًا مما في،خطاب إمالئي هبل إن، هبنفس

                                                           

 . هـ5493, مكتبه حميديه، جوجرانواله:  27عبد الحميد السواتي ص موالنا عبيد هللا سندهى کے علوم وافکار: (1)
" من مضافات َشهدَاد ُُكوُت )اَلُرَكانُه(من بالد  هو الشيخ عزيز هللا بن خان محمد جروار ولد في قرية "ُكُل َخانُ  (2)

ه،وكان من شيوخه أمثال الشيخ عبيد هللا السندي،غالم مصطفى القاسمي وغيرهما.لينظر: مشاركة 5332السند في عام 
 .319-310علماء السند في حركة حرية الوطن للدكتور مظهر الدين سومرو 

 قد سبق ترجمته. (3)
 م.9001.مط: مكتبة أوراق،الهور: 92 ردية إللهام الرحمن لينظر:الترجمة ا (4)
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النسبة ابخليانة  هذهويصح أن نعرب ،الشيخ السندي اية إىلهمن البداية إىل الن هنسبة الكتاب أبمجع
، ويل هللا هسفة الشاو يالئم فلهالشيخ السندي وال هوخطأ مل يقل ب همشتب هفإن بعض ما في،العلدمية

قد كتب   هوإن،1وفالند ومكث يف هبإىل اهل هرية من عدمر يف السنوات األخ وقد جاء موس  جار هللا
  هفدمثال ل، للرد ا خطأ وقابلهوبعض،الشيعة نقد عقائديعة يف شا مفيد مثل الو هبعض،كتًبا أخرى

، ف األمةأسال هذا خالف ما عليهو ،فرًعا السنة ألال وكتاب هللا هكتاب السنة والذي جعل في
اء عل  ذلك إن نسبة فبن،فرًعا وتفسريًا وشرًحا لكتاب هللاألاًل والسنة  م جيعلون كتاب هللافإهن
 هدمةأة أنومن شأن الكتب امل،ة إىل الشيخ السندي اليطابق األمانة العلدميةائابمل ائةام الرمحن مإهل

ا هوز محل مسئوليتوالجي،مع ألفا  األستاذ هوختيالت ها ألفا  اجلامع والسامع وتعبرياتهجتتدمع في
خ السندي فأكثر الكتب اليت تنسب إىل الشي،اها األستاذ ولدقهإال إذا نظر في مجيعا عل  األستاذ

، وه هيخ بيدا الشهويوجد قدر يسري من الكتب واملقاالت اليت سجل،ا يف األلل كتب إمالئيةإهن
ا و ،وموس  جار هللا

ً
 حيتل مكانة مل هولكن،واستفاد من علوم الشيخ السندي،اخلربة اسعوإن كان عامل

 هإن،ريجدير بكل إجالل وتوق،عامل لحيح العقيدة هومع ذلك إن،حاطب الليل هوإن حملققالعامل ا
 هفقض  أكثر حيات، همن وطن (2)ستالني هوقد أجال،اد االستعدمار الروسيهمسلم مازال فريسة اضط

 (3)".اجرًا يكايد املشقاتهم
 يقول:ف، فوريناهجهناك رأي آخر للدكتور أيب سلدمان الشاهولكن ،ذا رأي الشيخ السوايته

 الشيخ أبلفا  هرتب هأن العالمة موس  جار هللا هقد لرح عن ام الرمحنإن تفسري إهل 
يف  وأحال الشيخ السندي ابلنظر،بكل دقة هلفظ إال وقد ُحفظ أمام همل يصدر من لسان،السندي

ن الشيخ  إمث ابلصحة هتدمامهوا،د العالمة جار هللاهعل  ج هواطدمئنان هوأبدى مسرت،تلك األمايل
  (4). هيف كتابة ل هومسرت هالسندي أفصح عن إلالح

                                                           
  .الباحث.الهند وتسمى بقلب الهند مدينة قديمة في بوبال 1
ن م التحاد السوفييتيم كان السكرتير العام للحزب الشيوعي في ا5878جوزي  فيساريونوفيتش ستالين ولد سنة  (2)

. لينظر: رونلد 5213م، و توفي سنه 5213م إلى 5245، ورئيس وزراء الدولة السوفيتية من 5213م إلى 5299
 https://www.britannica.com/biography/Joseph-Stalinفرانسس، برتانيكا،لينظر: موقعه انترنيت، 

 .22 -27 ،عبد الحميد السواتي،افکارموالنا عبيد هللا سندهی کے علوم و (3)
ساگر اکادمی، سندهـ  922أبو سلمان الشاهجهانفوري،حيات وخدمات  –امام انقالب موالنا عبيدهللا سندهی  (4)

 .م9052الهور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
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ر يف لرمحن: "إن موالان السندي قد نظام ايقول الدكتور أيًضا بعد ذكر ميزات التفسري إهل 
 هذهوقد اطدمأن الشيخ بعد مالحظة ،ًدا يف الضبط والكتابةهومل أيل السامع ج،األمايل املؤلفة

 هذكن الثقة هبفالمي،الصراحة عن األمايل األردية والسندية هذهثل وال جند م.هوأبدى مسرت،املسؤولية
  (1)."الدرجة عل  أية جمدموعة من جمدموعات األمايل سوى أمايل موس  جار هللا

ر يف هظافالتناقض ال،دما مكانة مسلدمة يف األوساط العلدميةذان رأاين لعاملني جليلني هله 
رجع القارئ إىل كتب أخرى عن أفكار الشيخ ولكن حيندما ي،ن القارئ جًداهالرأيني يشوش ذ

 هلدفيتلجلج يف خ اهجيد نفس الفكرة في هإن، (2)ر سرورخرون مثل الربوفسآ ها تالمذتهالسندي ألف
مر أن من ؟ األهل أمجع مجيع التالمذة عل  الدس كدما يدعي العلدماء مثل الشيخ السوايت وأمثاله

وإذا ما مل يالئم شيء من ،هنية خالة لهت ذسجية اإلنسان جّر الشخصيات الفذة إىل شاكال
م الميكن يقوم ابلتأويالت أو إدعاء أهن،من الشاكلة املخصولة هأفكار تلك الشخصيات مبا عند

، ثل العامةج خاص مهواألمر أن الشخصيات العبقرية اليتبعون مبن،األفكار هذهم لدور مثل همن
اكالت اخلالة م إىل الشهولكن الينبغي أن جنرّ ،هم ميكن االختالف عنم يكّونون فكرًا خاًلا هلوإهن
عل  فكر   – لةأسف –الكارثة قد حلت  هذهو ،مم وخيفي معامل شخصياهتذا يضر فكرهتهفإن ،لنا

 . مهوحمدمد إقبال وغري والغزايل،،ويل هللا هوالشا،مثل ابن تيدمية العبقرية كثري من األعالم
بداية  يف شيخ موس  جار هللاوقد نقل الشيخ غالم مصطف  القامسي مقدمة ال   

:وبعد أن  ويقول الشيخ موس  جار هللا،ذا النزاعهو خري دليل عل  حل هو ،تفسري سورة البقرة
ستاذ اإلمام وأردت رغبيت مبوالان األ،رغبت يف الزايدة حصل عندي شئ من فلسفة اإلمام ويل هللا

كرمي عل  ألول سري الكتاب الالسندي ففرح وأبدى رغبة أكثر من رغبيت فبسدملنا وأخذان يف تف
ان ميلي ر أو إىل للوة العصر: كهكل يوم بعد طلوع الشدمس إىل للوة الظ  فلسفة اإلمام ويل هللا

وما د أن اليفوتين حرف والكلدمة فكتبت يف مدة مائة ومخسني يهابللغة العربية وكنت أكتب وأجت
ادى األويل يوم اإلثنني سنة مج 27الكراسة من  هذهألفني وأربع مائة لفحة عل  مقدار لفحة 

من يناير  20م إىل 2408يوليو  43=ه2013من ذى القعدة  20إىل  ه2013

                                                           

 .910، المرجع السابق (1)
 قد سبق ترجمته. (2)
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ريضا وإن كنت م،داد نشاطا يف االجتدماع والكتابةوكنت أز ،كان األستاذ السندي اليسأم،م2407
يد ز أشد املرض يف ختام الدرس شكرت اإلمام السندي شكرا بقليب ولساين وشكرين اإلمام شكرا أ

من  هراادي, وملا يهمن ثبايت ونشاطي وعظيم اجت هوملاكان يرا.همن شكري ألف مرة وزايدة لكرم
 (1). تدمامها كتبت وضبطت بتدمام االهكل  هأمالي

 ام الرمحنمة للتفسري إهلهاوميزات اوم
ثالثة نسخ  هوتوجد ل،حىت اآلن هومل ينشر أبكدمل،ام الرمحن" ما زال خمطوطًاإن تفسري" إهل 
ونسخة ، الم آابدإس،التابعة جملدمع البحوث اإلسالمية ا نسخة يف مكتبة محيد هللاهمنعلدمي: حسب

، ولذا املقال مبين عل  أساس املخطوط األهو ،ونسخة أخرى مباليزاي،يف مكتبة اجلامعة حيدرآابد
يف ا هفسري أذكر جية للتهناك بعض اخلصائص املنهو ،هأقوم بدراست،ذا املخطوطهفبعد املراجعة إىل 

 التالية: قاطالن
الكبري  لوي يف الفوزهكدما يقول اإلمام الد  تمام بتفسري القرآن ابلقرآنهاال -1

ي ها، و هنا نكتة دقيقة البد من معرفتهو  حتت عنوان تفسري القرآن ابلقرآن :"
أن القرآن الكرمي أحياان يذكر القصة يف موضع ابإلمجال، ويف موضع آخر 

مث قال بعد ذلك  2﴾ ِإيّنِ أَْعَلُم َما اَل تـَْعَلدُمونَ  قَالَ تعاىل:﴿   هكقول  ابلتفصيل
َما تـُْبُدوَن  أمََلْ أَُقْل َلُكْم ِإيّنِ أَْعَلُم َغْيَب السَّدَماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعَلمُ تعاىل :﴿  هقول

ُتْم َتْكُتدُمونَ   4﴾"3 َوَما ُكنـْ

                                                           

،نشره وحققه الشيخ  1-4/ 5هللا السندي،  لينظر: تفسير إلهام الرحمن في تفسير القرآن من إفادات اإلمام عبيد (1)
 غالم مصطفي القاسمي مط: مطبع نفيس حيدرآباد بدون تاريخ الطبع.

  30سورة البقرة،اآلية:  2
 33سورة البقرة،اآلية:  3
تعريب وتعليق : الشيخ سعيد أحمد  28ه( 5572لينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي )المتوفى 4

 م.5909ه=5433، 4بوري مط: مكتبة البشرى كراتشي باكستان ط:البالن 
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ِداَن ها: ﴿اىلعت هقول مثال : رةهتمام بتفسري القرآن ابلسنة النبوية اومطهاال -2
رَاَط اْلدُمْسَتِقيمَ  " 2لوي :"الصراط املستقيم كتاب هللاهيقول اإلمام الد 1﴾الصِّ

ان يف أتويل تفسري جامع البيرة كدما يف هذا تفسري القرآن ابلسنة النبوية املطهو 

رآن، قال، وذكر الق هأن صوسلم هعلي لل  هللاصعن علي عن النيب  : "القرآن
 4". 3تقيمو الصراط املسهفقال: 

مام ص كدما يقول اإلم أمجعنيهعلي تمام أبقوال الصحابة _رووان هللاهاال -3
لوي يف الفوز الكبري : وأحسن الطرق يف شرح الغريب ما لح عن ترمجان هالد

يف  7البخاري ه، واعتدمد علي 6عن طريق أيب طلحة 5بن عباس القرآن عبد هللا
البخاري من  همث ما نقلعن ابن عباس.. 8غالبا ، مث طريق الضحاك هلحيح

تابعني سائر املفسرين عن الصحابة وال هشرح الغريب عن أئدمة التفسري، مث ماروا
 9م من شرح غريب القرآن.هوأتباع

                                                           
 1سورة الفاتحة، اآلية:1
 جامعة أم القرى 3ه( )خ( 5572لينظر:فتح الخبير بما البد من حفظه من علم التفسير لإلمام الدهلوي )المتوفى  2

 بمكة المكرمة مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعية قسم المخطوطات.
ت: حسين  3374في باب فضل من قرأ القرآن رقم الحديث  4/9028ه( في سننه 911أخرجه الدارمي )المتوفى  3 

 ه.5459، 5سليم أسد الداراني مط: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ط:
مد شاكر مط: مؤسسة الرسالة ت: أحمد مح  5/575ه( 350جامع البيان في تأويل القرآن لإلمام الطبري ) المتوفى  4

 م.9000ه=5490، 5ط: 
ه.لينظر 28قبل الهجرة ، وتوفي بالطائ  سنة  3عبدهللا بن عباس : هو صحابي جليل،حبر هذه ا مة ، ولد بمكة سنة   5 

ت: أحمد علي المعوض ، أحمد عادل  929-3/925ه( 230أسد الغابة في معرفة الصحابة البن ا ثير)المتوفى 
 ه.5451لكتب العلمية ط: ا ولى : مط:دار ا

هو على بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي والء، مولى بَنِي هاشم واسم أبي طلحة سالم بن المخارق أعتقه 6
ت:  90/423( 749ه .لينظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال لإلمام المزي )المتوفى 543العباس، ومات  سنة 

 ه.  5400، 5ة الرسالة ط:بشار عواد معرو  مط: مؤسس
ه ، وتوفي سنة 524محمد بن إسماعيل البخاري : إمام الدنيا وجبل الحفظ ، صاحب الصحيح ، ولد سنة   أبو عبد هللا 7

 .427- 94/430ه( 749ه. لينظر تهذيب الكمال ليوس  بن عبد الرحمن المزي )المتوفى 912
ه. لينظر: سير أعالم 501ني ، أبو القاسم : مفسر ، توفي سنة هو ضحاك بن مزاحم الهاللي والء، البلخي الخراسا 8

 م.9002ه= 5497الناشر : دار الحديث القاهرة ط: عام  1/318ه ( 748النبالء للشمس  الدين الذهبي ) المتوفى 
 .43-49ه( 5572لينظر: الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي ) المتوفى  9
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مثال : كدما يف مقدمة إزالة اخلفاء  م القرآن من الصحابة كحزب ومجاعةهف -4
ال يتبني و ا جمدملة ه:  إن األحكام القرآنية أكثر ابلعربية هعن اخللفاء ما ملخص

كدما سأل   1م أمجعنيصهعلي ا إال بتفسري السلف الصاحلص رضوان هللاإمجاهل
فَِإَذا نُِفَخ يف  ﴿تعايل : هالتطبيق والوضاحة بني قول هبن عباس عن وج عبد هللا

نَ  ٍض ْم َعَل  بـَعْ هَوأَقْـَبَل بـَْعضُ  ﴿ 2﴾ ْم يـَْوَمِئٍذ َواَل يـََتَساَءُلونهالصُّوِر َفاَل أَْنَساَب بـَيـْ
ص أبن عدم التساؤل يوم احلشر ، والتساؤل هعن فقال صرضي هللا 3﴾  يـََتَساَءُلونَ 

 وم اآليتني بتفسري الصحايب. هفتبني مف 4بعد دخول اجلنة.
 تفسري القرآن حسب ترتيب النزول -5

بع  دون التفسري املتالرتتيب النزويل همؤلف هاتبع في هام الرمحان أندمة للتفسري إهلهمن امليزات امل 
التفسريي من مميزات القرن العشرين حيث قام بعض املفسرين  هذا االجتاهو ،عند عامة املفسرين

 (5)بتفسري سور القرآن الكرمي حسب ترتيب النزول
                                                           

تصحيح ومراجعة 5/9ه( 5572ن خالفة الخلفاء )باللغة الفارسية( لإلمام الدهلوي )المتوفى إزالة الخفاء ع:لينظر 1
 السيد جمال الدين الهروي.

 505سورة المؤمنون ، اآلية: 2
 97سورة الصافات، اآلية : 3
 17الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي، لينظر:4
 :ومن هذه التفاسير   (5)

ء(، وهذا التفسير في 5278 -ء5880للشيخ مال حويش آل غازي الفراقي الديرزوري) نيتفسير بيان المعا -5
 ستة مجلدات. 

 ء(، والتفسير في عشر مجلدات. 5284 -ء5887لمحمد عزت دروزة) التفسير الحديث -9
ء( 9050 -ء5231لمحمد عابد الجابري)التفسير الواضح حسب ترتيب النزول  -فهم القرآن الحکيم  -3

 ثالث مجلدات.والتفسير في 
ء(،والتفسير في 9004 -ء5297للشيخ عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني)معارج التفكر ودقائق التدبر  -4

 خمسة عشر مجلدا،ويحتوي على تفسير السور المكية،ولكن المؤل  لم يوفق الكتماله. 
زت دروزة التفسيري يقول الشيخ ع وهذا النوع من التفسير من االتجاهات الجديدة في تفسير القرآن،ولتبرير هذا المنهج

: "فقد رأينا أن نستوثق من صحة ما ذهبنا إليه فاستفتينا سماحة الشيخ أبي اليسر عابدين التفسير الحديثفي مقدمة 
مفتي سورية والشيخ عبد الفتار أبا غدة، الذي كان من المرشحين إلفتاء مدينة حلب، فتلقينا منهما جوابا مؤيدا حيث 

إن التألي  والتصني  تابع  غراض المؤلفين حسبما يعرض لهم من أشكال، إلظهار الفوائد »جوابه:  قال ا ول في
التي يطلعون عليها، وليس التفسير بقرآن يتلى حتى يراعى فيه ترتيب اآليات والسور، فقد يعّن للمفسر أن يفسر آية 

ر ها اعتمادا على فهم التالي. وال مانع من تألي  تفسيثم يترك ما بجانبها لظهور معناها وقد يفسر سورة ثم يترك ما بعد
إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة تخال  ما »وحيث قال الثاني: « على الشكل المذكور، وهللا أعلم

شبهة أن لعليه المصح  الشري  اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى ا مة نقله جيال بعد جيل. ودفع هذه ا
لقرآن على ا المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من أجل أن يكون هذا الترتيب مصحفا للتالوة، أي ليتلو الناس
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 و أن ترتيب القرآن حسب ترتيب النزول أمر اليتوقف عل هو ،هناك أمر ينبغي أن أنخذ به 
ملفسرين عرب التاريخ ومجيع ا،ذا الرتتيب ابجلزمه  وليست عندان رواايت معتربة ترشدان عل،التوقيف

ن أيب وقد ذكر يف كتب علوم القرآن أن علي ب.قد اختاروا الرتتيب املصحفي يف تفسري القرآن
ن ويقول العالمة جالل الدي،مصحف حسب ترتيب النزول هص كان عندهعن طالبص رضي هللا

الف مصاحف السلف يف ترتيب السور اخت كلذل هذا الصدد: "ومما استدل بهيف  (1)السيوطي
بت مث اقرأ مث املدثر مث ن مث املزمل مث ت هو مصحف علي کان أولهو ،ا علی النزولهم من رتبهفدمن

ومل ، ود اليومو الرتتيب املوجهد عثدمان هاالتفاق يف ع هولكن الرتتيب الذي مّت علي (2)". التکوير
 صملذكورةولذلك نرى يف التفاسري ا؛ني أيديناو موجود بهوال ،حيصل ملصحف علٍي رواٌج يف األمة

أتخر يف وضع ناك تقدم وهبل  ا الرتتيب الواحدهاليوجد في هأنللشيخ السنديص ام الرمحنا إهلهمن
املخطوط الثالث يطلع عل  أن النسخ عل  منط واحد من حيث الرتتيب  هذهوالباحث يف ،السور

أيضا  هاتب وانقلو وأما الك.ذا الرتتيباملؤلف هب ولكن مل جيد سببا داال عل  مسرية،ابختالف يسري
وأما املقام احملدمود ) أمايل الشيخ السندي ابللغة األردية ( مازال خمطوطا يف ستة .همل يشريوا إلي

                                                           

ه ويستأنس لسواغية هذر هذا فال مانع من سلوكه إطالقا.أما وإن الغرض للمفسر والقارئ معا غيالنحو الذي سلكتموه.
 مة المشهود لهم باإلمامة والقدوة من المتقدمين في تأليفهم ولم يعلم أن أحدا أنكر الطريقة بما سلكه أجلّة من علماء ا

للهجرة، فقد مشى في تفسير ما فّسره في  972عليهم ما صنعوا. ويحضرني منهم اآلن اإلمام ابن قتيبة المتوفى سنة 
ا في المتلّو اآلن. ويبدو هذا جليعلى غير ترتيب النزول وعلى غير الترتيب « تأويل مشكل القرآن»كتابه المطبوع 

(على أن القول بالمنع تبعا لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ جالل الدين 940-932الصح  )
المحلّي، ثم جالل الدين السيوطي في تفسير هما المعرو  بتفسير الجاللين إذ قد بدأ ا ول بالتفسير من آخر القرآن 

سورة الكه ، ثم مات فأتّم الجالل السيوطي من حيث وق  سلفه إلى أول القرآن الكريم. فهما  الكريم وهو صاعد إلى
لم يراعيا في مسلكهما هذا البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى آخره. وكذلك ينبغي أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد 

هما أيضا .ف« دعوة الرسل إلى هللا»كتابه ، والشيخ محمد أحمد العدوي في « قصص ا نبياء»الوهاب النجار في كتابه 
لم يراعيا في موضوعات كتابيهما ترتيب المصح  المتلو اليوم بل راعيا اعتبارا آخر، وكذلك ينبغي أن يتناول المنع 

، فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من اآليات « الدستور القرآني في شؤون الحياة»كتابكم 
ي صعيد واحد، ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني الكريمة. فإن قيل إن هناك فارقا بين صنيعكم في الكريمة ف

الدستور وصنيعكم في التفسير  ن ا ول يمكن أن يجعل من باب التألي  على اعتبار وحدة الموضوع التي ينظر فيها 
حمد مالتفسير الحديث مراعاة النزول فحسب." ) إلى مدلول اآليات فحسب، في حين أن النظر في الثاني متجه إلى

 هـ. 5383. دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة  5/50، ]مرتب حسب ترتيب النزول[ عزت دروزة، 
ه ونشأ في 842هو الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن الخضيري السيوطي الشافعي ولد في سنة  (1)

مصن ، منها الكتاب الكبير، الحاوي للفتاوى، اإلتقان في علوم  200لماء مصر له نحو القاهرة يتيما. كان من كبار ع
 .309-330/ 5ه. لينظر: ا عالم للزركلي،255القرآن، ا شباه والنظائر وغيرها من المؤلفات القيمة توفي في سنة 

.ت، محمد أبوالفضل 5/952ه(، 255، عبدالرحٰمن بن أبي بکر جالل الدين السيوطي)ت:اإلتقان في علوم القرآن (2)
 هـ.5274إبراهيم،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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ذا املخطوط ه ولكن،ه,وينظر الباحثون أن يطبع ما يليق بجملدات من ممتلكات مكتبة محيد هللا
 . يفيقعل  الرتتيب التو 
 لرمحنام الوي يف تفسري إهلهالد ويل هللا هرة اإلمام الشافكب أتثره -6

 ويل هللا هالشا ندية لفكرة اإلمامالقارة اهل هالسندي أكرب شارح يف شب يعّد الشيخ عبيد هللا
لقرآن يف ا ه: "وكان اإلمام السندي وقف جل عدمر الشيخ موس  جار هللا هكدما أشار إلي،  لويهالد

ألول فلسفة  وكان يفسر القرآن الكرمي عل .الفلسفة حق املعرفة كان يعرف.و هيف فلسفتالكرمي و 
ا سنني هيف شرحو  هد يف حتصيل فلسفتهوقد اجت،لويهالد ويل هللا البالغة اإلمام لاحب حجة هللا
  فلسفة اإلمام مث بىن عل ا عل  كل فلسفات سائر الفالسفةهوأثر ،ا حق االتقانهعديدةحىت أتقن

يف إمام من أئدمة  هيعتقد اوكان يعتقد يف اإلمام اعتقادا مل أر أحد.الكرمي تفسري كل القرآن ويل هللا
حت جر البمثل ح هيف تفسري  ويل هللا هو يستخدم كثريًا مصطلحات اإلمام الشاهف (1)". األمة
وجند ،حظرية القدس واملةأ األعل  واملةأ السافل والتجلي األعظم والنفس الرمحانية وغري ذلكو 

خ ذا االقتباس من كتابة الشيهوقد مر ،خالل قراءة التفسري ويل هللا اإلمامكار اإلحالة إىل أف
لك الزمان ويف ذ،سنة منذ اثنىت عشرةالبالغة  السندي:"ما زلت أطالع القرآن العظيم وحجة هللا

وأما الذين ،نةلوي ابلطدمأنيهالد قدمت حبل املواضع املشكلة القرآنية لدّي عل  ألول اإلمام ويل هللا
برانجما  ولكنين رأيت آنذاك،م مطدمئننيهال أستطيع دعوى جعل،دون مبكانة اإلمام ويل هللاهيشال

 (2)"..ادة بتأثري ذلك املقام املقدس املتجليهوالبد من الش،عدمليا للتعليم العدملي حسب ألويل
هْلمَد  َودِّينِّ احْلَق ِّ هم ابِّ همَو الَّذِّي َأْرَسَل َرسمولَ "حتت قوله تعاىل: الشيخ السندي ويف نفس التفسري يذكر

ا َّللَِّّ َشهِّيد  ويستنبط منها ،يف سورة الدخان استشهادا[ 47الفتح:] "لِّيمْظهَِّرهم َعَلى الد ِّينِّ كمل ِّهِّ وََكَفى ابِّ
بشیء من  هبرانمج لالنقالب ال يوازي هولو شرحنا القرآن علی فلسفة اإلمام تلوح منما ملخصه:

م بعد هينم وأدانهفلو قام قطر من أقطار املسلدمني أوساط.ربرانجمات االنقالب يف العصر احلاض
وسائر كتب ،خلفاءوإزالة ا،البالغة م ابلربانمج االنقاليب املستفاد من القرٓان بتوسط حجة هللاإمياهن

                                                           

مقدمة التفسير للشيخ  4،للشيخ السندي، تحقيق:غالم مصطفى القاسمي،إلهام الرحمان في تفسير القرآنلينظر:  (1)
 موسى جار هللا، )حيدرآباد( 

 ، ترتيب:غالم مصطفى خان. 54للغاري، ، عبد هللا اموالنا عبيد هللا سندهی کی سرگذشِت کابل (2)
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م هب مع عددم مجاعات االنقالهل اإلسالم مث ال يقدر أن يقابلهم مجيع أهالشيخ لفازوا يقينا واتبع
 هيت ميسل اإلميان عظيم مثل ز هم؛فإن أتثري القرآن يف قلوب أوكل احتياالهت مم ودعاايهتهومدد
 وليس،ن الدينم بيت أوأفراد ليساء مناقب قوم أو وإضاعة مثل تلك القوة العظيدمة لإلسالم ببق،النار

  1.من احلكدمة يف شیء
 .هن رأييستحسو ،مرة ةالسندي رأي اإلمام أكثر من مائ يذكر الشيخ نفس التفسرييف و 

ذا هعل  املزيد البد أن يرجع إىل كتاب الشيخ السندي يف  هواحلريص علي هذا خري دليل عليهو 
 . (هاور ان كا فلسف ويل هللا هابللغة األردية) شا هفلسفت ويل هللا هاملوضع إبسم شا
: هيف كتب ويل هللا ها اإلمام الشاهدهم يستند الشيخ السندي إىل األلول اليت هيف ضدمن

 "ابب كيفية م املراد من الكالم" مثهعنوااًن إبسم "ابب كيفية ف هالبالغة حيث ذكر في هللاا حجة همن
 . (2)م الكالمهعشرة ألول لف هم املعاين الشرعية من الكتاب والسنة" فذكر حتتهف

 التفسري االجتماعي: -7

اليت العلدمية  جهاملفسر أن يفسر القرآن يف ضوء املنا هج العلدمي الذي حياول فيهو املنه
ا املبادئ كذا االجتدماعية و هالعالقات بينبشرية واملؤسسات و تدرس ألول نشأة اجملتدمعات ال

، تدماعيج عل  تطبيق النظرية القرآنية يف اجملال االجهذا املنهيعتدمد و .املؤسسة للحياة االجتدماعية
مع  سيةياسا يف نواحي شىت؛ اجتدماعية واقتصادية و هوإقامة حياة اجلدماعة البشرية عل  أساس

النص عل   ا تطبيق فكرةهومن خصائص.قضااي اإلنسان املعالرةو ،اإلسالمي التوفيق بني الدين
 ها بظروف اجملتدمع ومالحظة الواقع احلضاري الذي يعيش فيهوربط،مالبسات العصر احلديث

 .  )3(م القرآينهوإثبات التوافق والتالؤم بني متطلبات الزمن والف،املفسر

تفسري القرآن الكرمي يف القرون األخرية حركات اجتدماعية السيدما رت يف جمال هقد ظو 
دمرار ي مازالت يف استهو ،ضة األمة اإلسالمية يف سائر أقطار عامل اإلسالمهحركات التجديد لن

                                                           
 لينظر: تفسير سورة الدخان من هذا البحث.الباحث 1
 934/ 5لينظر:هذا البحث مفصال في حجة هللا البالغة،  (2)
 م.5221مجلة قضايا اإلسالمية، العدد الثاني  2لينظر:الفكر االجتماعي في تفسير الميزان عبد الجبار الرفاعي،  (3)
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 تدمام ابجلانب االجتدماعي للقرآن حسبهذا اجلو قد قام العلدماء ابالهففي ،نهحىت عصران الرا
م حياولون هوبناء عل  ذلك نرا،يز عل  اجلانب الفردي واألخرويبدل جمرد الرتك همتطلبات عصر 

وذلك عل  أساس ؛طرح احللول للدمشكالت املادية واملعنوية يف اجملتدمع يف ضوء تعليم القرآن الكرمي
انية يشدمل كافة أبعاد احلياة اإلنس هوإن،ورهو النور اخلالد جلدميع العصور والدهأن القرآن الكرمي 
وقد برز ،التيار االجتدماعي التفسريي هم ما يبتين عليهذا األمر من أهو ،تدماعيةفردية كانت أو اج

السندي الذي  م الشيخ عبيد هللاهمن،يف تفسري عديد من املفسرين يف العرب والعجم هذا االجتاه
يان االتفاق الميكن يف بعض األح هج يف تفسري القرآن إىل أقص  ما ميكن حىت أنهذا املنهطبق 
و هالصدد  اذه ويف.ستنبط من القرآن من النكت التفسريية املتعلقة ابألمور االجتدماعيةفيدما ي همع

 هقول فسرييقول الشيخ يف تكدما . ا الرأمساليونهعل  رأسن و هأيًضا يقوم ابلنقد عل  الفكر الرا
َنهْم َوبَ نْيَ اْلقمَر  الَِّتِّ اَبرَْكَنا فِّيها ق مر   ظَاهَرة  تعاىل :﴿ ريموا فِّيها وَ َوَجَعْلَنا بَ ي ْ َر سِّ َقدَّْرََ فِّيها السَّي ْ

م ا آمِّنِّنَي  َ َوَأَّيَّ بني  : إن هللاهما ملخص (1)﴾ ..َفقالموا رَبَّنا ابعِّْد بَ نْيَ َأْسفارَِّ َوظََلمموا أَنْ فمَسهمْ لََيايلِّ
 هومشال هوكان عل  ميينبني اليدمن والشام للتجارة، اواسعل اليدمن أي كان الطريق هعل  أ هنعدم
لدنيا لتجارة اوكان سكان قوم سبا مركزا ،ولة التجارة لكل شخص مسكينا أو أمريا هات مع سجن

وكانت سفن ،ولةهحيث كانوا يوللون أشياء التجارة إىل الشام مث إىل أورواب بس ابعتبار الثقافة
 ،نذاكآرية ان يف الروم ملوكية كبذا أيضا أبن كهند تصل إىل اليدمن من العدن كدما الخيف  جنوب اهل

ذا أبن هولة ألقوام اليدمن فثبت من هم بسهواألشياء التجارية من خارج األورواب كانت تصل عند
أي بنوا الشركات الكبرية واإلدارات  م ملا كفروا نعم هللاهلكن؛ل اليدمن كانت حضاريةهحياة أ
لكوا كدما يشري هم أبهنيجة فالنت،ولة لعامة أفراد اجملتدمعهمل يبق التجارة بس،م ابعتبار الرأمساليةهألنفس
 .﴾...ْم َأَحادِّيثَ هْم َفَجَعْلَناهفَ َقالموا رَب ََّنا اَبعِّْد بَ نْيَ َأْسَفارََِّ َوظََلمموا أَنْ فمسَ تعاىل: ﴿ هالقرآن قول هإلي

وهو يذكر أيضا أمهية تطهري اجملتدمع اإلسالمي عن األحزاب إلقامة االجتدماعية اإلسالمية كدما يف 
إظهار  صاالجتدماعية اليت حيدثها انقالب القرآنقول الشيخ السندي ما ملخصه:متهيد سورة األحزاب ي
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ال بصورة األحزاب حىت ميكن إقامة حكومة عل  قانون  حزببصورة  يلزم أن تكون  الدين عل  األداين كلهاص
 افلتدمام هذا االنقالب يشرتط نفي األحزاب من االجتدماع.هذ،لب عل  مجيع احلكومات األرضيةغالقرآن ت

الظاهر من إسم ف،يسدميه أهل عصران بتطهري احلزب عن الضعفاء الذين مل يطدمئن أنفسهم عل  امللك متاما
وابطنها نفي األحزاب من االجتدماعية اإلسالمية ،سورة األحزاب أهنا خترب عن األحزاب اليت هامجت املدينة

لنيب كذلك جيب عل  ا،ب عليهانف  هجوم األحزا صاملدينة هي لورة االجتدماع اإلسالمي. فاهلل صعزوجل
 .(1)صلل  هللا عليه وسلم ص مث عل  املؤمنني أن يطهروا االجتدماع اإلسالمي عن األحزاب

 مراعاة فن االعتبار يف تنزيل اآلَّيت على الواقع -8

ذكر الشيخ وبذلك ي،و فن االعتباره ها الشيخ السندي يف تفسري هإن من األمور اليت راعا
يل اجلديد داية اجلهل هذا حرًلا منهو ،ا املعاين اجلديدةهويستخرج من،قعالسندي اآلايت عل  الوا

ويف بيان فن االعتبار .فحاول تنزيل آايت القرآن عل  الواقح مستعينا بفن االعتبار،إىل القرآن الكرمي
 هعلي لل  هللا -يب أن الن لوي يف الفوز الكبري يف ألول التفسري:"هالد ويل هللا هيقول اإلمام الشا

وفتحاً  هليكون سنة لعلدماء أمت هوطريق هجهوسلك من، ادهتم بفن االعتبار واالستشها -وسلم 
املراد من االعتبار  امش االعتبار يكتب الشارح:هوعل  (2). ا"بية اليت خصوا هبهلباب العلوم الو 
و هويف االلطالح : ، هر إىل جانب آخر منهو العبور من جانب الطريق أو النهأو العربة لغة 

 ،من الدليل إىل املدلول )الدعوى( أو من املنصوص إىل غري املنصوص )املقيس( هن وعبور هانتقال الذ
ذا هوليس ،"4إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار":هوقول"3فاعتربوا َّي أويل األبصار"تعاىل: هقول هومن

، ص(اقتضاء النو ، وداللة النص، وإشارة النص، خارًجا من طرق االستدالل األربعة )عبارة النص
  ))5((.وإال فإشارة النص(، عل  علة فقياس هفإذا كان بناء، بل االعتبار نوع من إشارة النص
الصوفية  هقدمولكن الفرق بني ما ي،ذا االستنباطهو النظري ملثل هوالتفسري اإلشاري عند الصوفية 
                                                           

 لينظر: تفسير سورة ا حزاب من هذا البحث.الباحث. 1
تعريب وتعليق : الشيخ  501ه( ص 5572لينظر: الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي ) المتوفى   (2)

 م.5909ه=5433، 4سعيد أحمد البالن بوري مط: مكتبة البشرى كراتشي باكستان ط:
 9الحشر:  3
 95زمر:ال  4
. بيت العلم، كراتشي:  503الشاه ولي هللا أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسيرلينظر: 5)
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 .صستنباطا من النصو قية والروحية او أن الصوفية ذكروا أمورا أخالهالشيخ السندي, هوما قدم
  .و يستنبط األمور االجتدماعية والسياسية من إشارات نصوص التنزيلهوأما الشيخ السندي 

فقد ،و التفسري العلدمي السائد يف العصر احلديثهذا النوع من االعتبار والنظري الثاين هل
يشدد عل   لذيج العالمة ابن تيدمية اهجوا منهن حىت العلدماء الذين انتهيف العصر الرا هقال ب

، مر العصور فلو مل يرتك التفسري املأثور السائد عل .القيام ابلتفسري احلريف أو النصي للنصوص
ل  املعاين ما مل يقضي ع إىل حد همسدموح ب هفلعل،ولكن جبنب ذلك أشري إىل األمور االعتبارية

 . املتبادرة

إن  ندي:سري الشيخ السيقول الدكتور سعيد الرمحن مشريًا إىل اجلانب االعتباري لتف
ا عبارة عن ل أهنب السندي ليست نتيجة اإلنكار للتفاسري السابقة اإلفادات القرآنية ملوالان عبيد هللا

تعاىل:فاعتربوا  ذا الصدد يعدمل بقول هللاهو يف هو ،ف مع االستفادة من التفاسريالبحث عن املعار 
يت نزلت ومثال ذلك تلك اآلايت ال،ستجدةواالعتبار البحث عن احلل للدمسائل امل،اي أويل األبصار

ولكن ،ريا املتبادر مبنية عل  الدعوة إىل أخذ النتائج بزوال بين النضهي مبعناهو ،يف غزوة بين نضري
ابلتحدي  ومل يقم أحد،وم بعيدهذا مفهو .واستدلوا عل  حجية القياس،اء توسعوا يف ذلكهالفق

 ؟ وذلك عبارة عن التفكر يف هوما أقرب منهفدما ظنك ابلذي أيخذ مف،اء للدينهلصاحل الفق
 ))1((. ابلقرآن هوربط،أسباب زوال األمم

ملا يرى الشــــيخ الســــندي أن األمور االجتدماعية مثل األمور املنزلية فيفســــر اآلايت مايتعلق 
ََّي  ت قوله تعاىل:حت األحزاب يف ســـورة همثال.ا األمور االجتدماعية اعتباراهأبمور البيت مســـتنبطا من

هم َأي    ََ ظِّرِّيَن إِّ ََ َر  امظ َري ْ ْدخملموا ب ميموَت النَّ ِّ ِّ إِّالَّ َأْن ي مْؤَذَن َلكمْم إِّىَل ََع   َ ذِّيَن آَمنموا اَل ت   َ ا ال   َّ يـــذكر .53 ...ه   َ
 الفصل الثامن صتفصيله يف سورة األحزاب يفكدما نظم النيب بيته الشيخ السندي يف تفسريه ما ملخصه:

 قوله: ويف نفس الســــــــورة يذكر الشــــــــيخ حتت.نني إبقاء هذا التنظيم عل  حالهكان واجبا عل  املؤم  والتاســــــــعص
ة كون اجتدماعلباسهن فييؤمرن خبصولية  املؤمنني نساءإن  ما ملخصه:..ذين يؤذون اومؤمنني واومؤمنات.وال

                                                           

, مكى دار الكتب، الهور 3 تفسير المقام المحمود )جزء عم("حر  فكر" ، سعيد الرحمن،  عبيد هللا السندي،  (1)
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ن من املدينة و وبعد هذا االمتياز إذا تعرض املنافقون الهتام املؤمنني جيازون فيخرج.يف املعاشــــرة ممتازة املســــلدمني
ة هبـــذا يتحقق عـــدم إطـــاعـــة النيب للكـــافرين واملنـــافقني مث تطهري مجـــاعـــ.فاليقبلهم اجتدمـــاعـــة مـــا ابلعزة واإلكرام

 ألن الرجال املثقفني اجلدد اليتأثرون برسـالة قدمت؛ذا االسـلوبهن يقتضـي هوالعصـر الرا(1)عنهم.
ت ول الشــــــــــيخ وحيد الدين خان:لقييق.الدعاة مرة وأخرى ههذا األمر يواجهو .يف الثوب التقليدي

ت بقراءة  فقال إين قدم، شغف ابلداسات اإلسالمية هوكان ل،ايم املاضية الدكتور إكرام احلقيف األ
ند كثري من ع هذا االنطباع جندهومثل ،ولكن قليب مل يطدمئن بذلك؛كثري من التفاســــــــــــــري األردية

، اديهاالجت قليدي دون األســلوبســبب ذلك أن التفاســري كتبت يف األســلوب الت،املثقفني اجلدد
ومضــــــــــــــدمون  (2)ا هللاهكلما أوقدوا َر ا للحرب أَفأقال تعاىل: .وقدمت لذلك مثااًل من القرآن

تح معنوية ولكن التفاسري مل تقم بف،اجليل اجلديد الذي حيب األمن والسالمة هاآلية جيذب إلي هذه
ا عالقة وليســــت هل،حكاية األمر املاضــــيا كأهن،ود الســــابقنيهعل  الي ونا املفســــر هومحل،اآلية هذه

املفســر يف  هراينبغي أن ي،م القرآن أن ما قيل يف الســياق املاضــيهدمة لفهوالنكتة امل،نهابلوضــع الرا
ا ألـــول هفبناء عل  ذلك نســـتطيع أن نقول إن اآلية في،اجلديد هويكتشـــف انطباق،نهالســـياق الرا

 ))3((. مها غري هاحلرب أوقدأن يتجنبوا عن  واجب علي أهل اإلسالمو هو ،أبدية

 . آراء اومفسريننقد  -9

عل  أقوال  هام الرمحن جيد أن الشيخ السندي أحياان ينتقد يف تفسري إن املتدبر يف تفسري إهل
يذكر الشيخ .وجِّ َوالسََّماءِّ َذاتِّ اْلب مرم  قوله: تعاىل: همع الدليل مثال ذلك قول هويرجح رأي،املفسرين

قسدمون  ي من حيث االلطالح علدماء اهليئة ذكور ما ملخصه:إنالسندي حتت قولهصتعاىلص امل
آن عل  وكثري من املفسرين فسروا القر .ويسدمون كل قطعة برجا،كل فلك عل  اثنىت عشرة قطعة

 ل ع األرض مجاعة يعرفون اهليئة ان ال نعرف يففإ.وهذا ليس بصحيح عندان.4هذا االلطالح
                                                           

  حزاب من هذا البحث.الباحثلينظر تفصيال:تفسير سورة ا (1)
 .24المائدة: (2)
 . م9052، دهلي الرسالة,  2:43, ،7وحيد الدين خان،  مجتہدانہ اسلوِب دعوت ( 3)
كما يقول الشيخ المحلي في تفسير قوله:}والسماء ذات البروج{ الكواكب اثنا عشر برجا تقدمت في الفرقان،لينظر:  4

ه( من البقرة إلى بني 255ل الدين بن أبي بكر محمد كمال الس       يوطي)ت:تفس       ير جاللين تألي : عبد الرحمن جال
سرائيل ولجالل الدين محمد بن أحمد ا نصاري المحلي من الكه  إلى الناس)ت: سورة البروج.مط:  175ه( 824إ

 مكتبه رحمانيه.وغير ذلك من التفاسير المشهورة.
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كب فالكوا ،يرتفعو ،ويظهر،يربج شئ هو كلح لطالاالال1اللغوي معناه هو ،فاملرادمنهالطالحهم
منها تعرفها ،والسيارات الربج فدمعىن والسدماء ذات الربوج :السدماء ذات الكواكب :لتربجها يقال له

 (2).وغروهبا موامسهم ألهنم يعينون بطلوعها؛العرب

 اومفسرون هعما علي التفسري اجلديد  -01

فدمثال ،املفّسرون ها عليد لآلايت القرآنية عدمّ يف كثري من األحيان يريد الشيخ املعىن اجلدي
َنا َعَلْيهِّ اْلَمْوَت َما َدهلَّمْم َعَلى َمْوتِّهِّ إِّالَّ "ىل:تعا هقال يف تفسري قول ِِّ أَتْكملم فَ َلمَّا َقَضي ْ  َدابَّةم اأْلَْر

ْنَسأََتهم  دمان سلي ةوكان ذلك بعد وفا،3.أي عل  آل داؤد املوت انقطع عنهم توجه حظرية القدس"مِّ
 مات سليدمان طيبا مثل أسالفه ما جرى عليه شئ ينقصه من مرتبته هو كان الندموذج.ودفنه يف قربه

وملا دفن هو يف .األعل  للخالفة يف بين إسرائيل ما استحق أحد مثله من بىن إسرائيل امللك بعده
 ذا انقطع..إإال دابة األِر..موت آل داؤد ما دهلم على موتهمقابر أجداده هذا هو كان موته 

وإذا جلس رجل مل يتوجه إليه حظرية القدس من .عن كامل توجه حظرية القدس ذكران أنه مات
فولد ان كامل ليس له نسبة إىل السدماءاأللل مقام رجل جمتىب نقول أنه جلس دابة األرض مقام إنس

 دوشق  اجتدماعية بين اسرائيل الذين مجعهم داؤد. كان قبيلتان مع ول،سليدمان قام مقامه
ا أكلت عص صوهو ولد سليدمانصهذا هو دابة األرض.وعشر من القبائل بغت عليه،سليدمان

 (4) حكومة آل داؤد

                                                           
ص   ل هذه المادة من الظهور،ومنه تبرج المرأة.لينظر:تفس   ير يؤيده تفس   ير اإلمام الش   نقيطي يقول في تفس   يره: إن أ 1

أض       واء البيان في إيض       ار القرآن بالقرآن ت : محمد ا مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الش       نقيطي 
ـ  5451لبنان ط:  –:دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت الناشر472/ 8هـ( 5323)المتوفى :   5221 -ه

 ير ذلك من التفاسير المشهورة.مـ.وغ
 لينظرتفصيال:تفسير سورة البروج من هذا البحث.الباحث. (2)
إن مسألة حظيرة القدس لها موضع خاص في فكرة الشاه ولي هللا الدهلوي. إن نزول جميع الفيوض اإللهية لصالح   3

ة ا نبياء وقيام الملل وغير ذلك.( اإلنسان يكون بواسطة حظيرة القدس، وهي منبع جميع ا مور المهمة )مثل بعث
والمقام الروحاني الذي تجتمع فيه المالئكة المقربون وأروار الكاملين، فنتيجة لذلك تنشأ نورانية عظيمة تكون بمثابة 
حلقة للرور مثل حلقة القمر، ومجموع كلها يسمى بحظيرة القدس، ولها أسماء أخرى مثل المق ا على والرفيق ا على 

ا على، وهذا الرور هو ما نسميه اإلنسان ا كبر أو إمام النوع اإلنساني. ومنبع جميع ا روار اإلنسانية رور  والندي
شاه ولی واحد، وهذا الرور ا عظم في صورة اإلنسان، وكذلك هناك إمام على حدة لجميع أنواع الحيوان. لينظر: 

 الكتب الهور باكستان.وما بعد.ط:دار  391، غالم حسين جلباني، هللا کی تعليم
 لينظر تفصيال:تفسيرسورة سبا من هذا البحث.الباحث (4)
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 موقف الشيخ السندي عن أقسام القرآن -00

اب ثالثة يف القرآن قر  هوقد ورد القسم مع مشتقات،ا لتأكيد شيءالقسم ميني يقسم هب
يرد سؤال   ناكهو ،للقسم حلف أو ميني وجاء يف كثري من اآلايت أن اللفظ املختار،وعشرين مرة

السؤال اإلمام  اذهوقد أجاب عن ،تعاىل ي عن اليدمني بغري هللاهوقد جاء الن؟هخبلق كيف يقسم هللا
عل  حذف مضاف أي ورب التني ورب الشدمس وكذا  هأن -2:هجالل الدين السيوطي أبوج

: أن 0.رآن عل  ما يعرفونا فنزل القاألشياء وتقسم هب هذه: أن العرب كانت تعظم 4.الباقي
 هفأقسم اترة بنفس هتعاىل ليس شيء فوق وهللا هو فوقهو  هاملقسم أو جيل هاألقسام إمنا تكون مبا يعظدم

 السندي يقول أبن القسم ولكن الشيخ عبيد هللا ))1((. ا تدل عل  ابرئ ولانعألهن؛هواترة مبصنوعات
 تحت يقول الشيخ يف تفسري سورة الزخرف؛ دما كان أبمر عظيم أو الهادة مهيف القرآن يكون للش

ذا املوضع هيف  (2) .قـُْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  هانَّ َجَعْلَنا( إِ 4) ( َواْلِكَتاِب اْلدُمِبنيِ 2حم ) تعاىل: هقول
واحد  ئنا شه هفإن القسم واملقسم علي (3)ادةهن القسم يف القرآن يكون للشأبلرح البيضاوي 

ميكن أن  الكليات اليت تذكر يف السورة دمسألةوإال ف يدمكمهدة علی أن املراد تفهالكتاب شا فإابنة
ا هائل حقيقتم املسهيفاألمي العريب د علی أن هشا هفاإلطناب والبيان كل،جتدمل يف عشر ٓاايت

دمة من الكل ذههاج اللغة العربية حنن اختذان هم يبني القرآن بياان واضحا علی منهامهفتقريبا إلی أف
 (4)البيضاوي ألال يف مجيع أقسام القرآن 

استدالال من حديث  اهعلى األدَّين كل االدعاء أبن القرآن يريد إظهاره   -12
ْساَلُم يـَْعُلو َواَل يـُْعَل الرسول "   لوي يف حجة هللاه" كدما يقول اإلمام الد5  اإْلِ

                                                           

 .11/ 4، اإلمام جالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن (1)
 3-5الزخر : اآلية :  (2)
آن على أنه رحم والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا: أقس  م بالقم البيض  اوي في تفس  ير قوله تعالى:يقول اإلما  (3)

جعله قرآنا عربيا إلى قوله: ولعل إقسام هللا با شياء استشهاد بما فيها من الداللة على المقسم عليه، وبالقرآن من حيث 
أنه معجز مبين لطرق الهدى وما يحتاج إليه في الديانة.. لينظر:أنوار التنزيل وأس  رار التأويل تألي :  أبو عبد هللا بن 

ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء  1/82هـ     (281ي البيضاوي )المتوفى: عمر بن محمد الشيراز
 هـ. 5458 -بيروت ط: ا ولى  –التراث العربي 

 لينظر: تفسير سورة الزخر  من هذا البحث.الباحث. (4)
تحقيق  وتعليق  ،3290في باب المهر رقم الحديث  375/ 4ه( في سننه 381أخرجه اإلمام الدار قطني) المتوفى  5

لى : لبنان ط: ا و –: شعيب ا رنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطي  حرز هللا مط: مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م.9004ه=5494
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 يكون يا، وأالي العله األمة أن تكون كلدمة هللا هذهالبالغة : فاملراد من نصب 
 1يف األرض دين أعل  من اإلسالم."

ي علم األحكام،علم هو  إبراز استدالل القرآن الكرمي من العلوم اخلمسة -13
ابملوت  وعلم التذكري،علم التذكري أبايم هللا،اجلدل، علم التذكري آبالء هللا

 ذا اجملال أمثلة متعددة.هويف 2.هومابعد

 . السندي بعض مصطلحات الشيخ عبيد هللا

 هيستخدم الشيخ السندي بعض املصطلحات يف التفسري ابللغة األردية,مثل االنقالب, نعر 
 . نديةالقارة اهل هذا مراعاة ملخاطيب شبهولعل ،امهوغري ,

 لشيخ السندي.لج التفسري ها منام الرمحن اليت تتجل  من خالهلم ميزات التفسري إهلهأ هذه

 ج التحقيق:همن

 . اآلتية قاطق,فيتلخص يف النذا التحقيهجي يف هأما من

,والنقد الداخلي هومكان هواتريخ أتليف،تدمام مبعرفة املؤلفهواال،تدمام مبعرفة املخطوطهاال
ألديب مث دراسة االجتدماعي أو ا ههواجتا،اهجية كاتبهومن,يتضدمن حبثا يف مضدمون نص الوثيقة الذي
واملصدر ط أو الوثيقة أاملخطو  ا يف كتابةهمن خالل األساليب واألدوات اليت استخدم هجيتهمن

 ي كدما يلي :هتدمدمت ابألمور التالية:و هفا،بشكل عام

 للدمخطوط من  هيف نسخ هج الذي سلكتهتعيني النص املعتدمدة يف التحقيق, واملن
 . ل االختصاصهج املعتربة عند أهاملنا
 اهحتديد ألول التحقيق العلدمي اليت استخدمت . 

                                                           
ت: السيد سابق مط: دار الجيل بيروت لبنان،  32/ 9ه ( 5572لينظر:حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ) المتوفى  1
 م9001ه=5492، 5ط:

 32-53ه( ص 5572ينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير ) المتوفى ل 2
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 اهوحنو  والرتاجم ل مع النصوصة العلدمية يف التعامتبيني الطريق . 
 هتــاجــواإليضــــــــــــــــاح وحنو ذلــك مبــا حي,والتوثيق,والتعليق,والشــــــــــــــرح,االلتزام يف العزو 

 . ارس لعناوين شىتهووضع الف,املشروع
 

 الدراسات السابقة:

 ام الرمحن قد طبع الشيخ غالم مصطف من املعلوم صكدما ذكرت سابقا ص أن التفسري إهل
وبني  هوجند اختالفا بين،بدون التخريج هم من النص بتعبرياتهنص وفقا ملا ف بتغيري همن االقامسي جزء
 هولكن مل نطلع عل  من قام بتحقيق خمطوط،وترمجت بعض السور إىل اللغة األردية،املخطوط
. مبوضوعنا ا التتعلق مباشرةهولكن،كتب عديدة  اوأما فكرة الشيخ السندي فقد كتب حوهل.الكامل

  .العلدمية ها يف ثوب يليق مبكانتهي اليزال يف حاجة إىل إخراجلذا املخطوط األساس

 حتقيق اومخطوط

تقدمي لورة ل الكتاب و احلصول عل  النسخ املختلفة منهإن املرحلة األوىل لتحقيق أي خمطوط  
 . مؤلف الكتاب هلحيحة ملا كتب

إلسالمية لبحوث اام الرمحن كان موجودا يف مكتبة جمدمع امن حسن حظي أن نسخة من تفسري إهل 
ولكن أخربين ،افلم أحتدمل كلفة يف حصوهل،,اجلناح البحثي للجامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد

ص رئيس قسم تعاىل هللا هذا املخطوطصالدكتور اتج أفسر صحفظهاألستاذ صاملشرف عل  حتقيق 
ذا ر من خمطوط هليوجد أكث هالتفسري بكلية ألول الدين ابجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد أبن

ا مهإحدا التفسري خرين منآعل  خمطوطني  هو قد حصل بنفسهف التفسري غري نسخة جمدمع البحوث
 هفجزا دماوهلم مل أمتكن حبصهذا األمر املهيف  هولومل يكن مساعدت،دما من ماليزاي هواثنيتمن السند,

 .ات الثالثؤالء املخطوطهنا عرض أولاف هواجلدير .خري اجلزاء مين هللا
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ث حمفوظة إىل اآلن حمفو  يف مكتبة جمدمع البحو  فإهناأما نسخة إسالم آابد  . نسخة إسالم أابد 
ي هو  73,71,72ومصورة )مبيكروفيلم( برقم : 73,71,72ص برقم : اإلسالميةصمكتبة محيد هللا

للدمجلد  ورقة 043ورقة للدمجلد األول, 337ا هنسخة خزائنية نفيسة بغالف جلدي وعدد أوراق
فإن ،عل  االختالف سطرا 43عل  لفحة  هورقة للدمجلد الثالث وعدد أسطر  223الثاين,و

ومسيت ،جملدات ةي يف ثالثهو ،كلدمة  ةعشر  ويف كل سطر حوايل ثالث،سطرا 04ا هل هبعض لفحات
ط ليس يف خط واحد ذا املخطو هومن اجلدير بذكر أن . النسخة ن إ )نسخة إسالم أابد( هذه

د نسخ اترة طوط قر بعد مقابلة األلواح من املواضيع املختلفة أن املخهبل يظ احدوبيد انسخ و 
 صلغاري ومن أحد النساخ الشيخ عبد هللا.نستعليق ومرة خبط النسخ مبداد األسود واألزرقخبط 

 سنديةمجع أمايل الشيخ ابللغة الو كة املكرمة,يف م هبقي مع لذي كان من تالميذ الشيخ السنديا
ا سنة هتي كتابهوانت,حاجي نيك لاحل من علدماء ماليزاي وها,والثاين هكتب بعض  هأن أيضاص
 . م2408

وط لفحة مبساحة لفحتني من ألل املخط أربعنيقرابة مائتني ومخس و ف ،وأما ما حققت
 وتسعنيربع مائة أعفا فتصري العدد ا ستكون ضمث إهن فحة واحدة يف التصوير اإللكرتوينيف ل

 ا أقرب إىللكوهن؛النسخة مبثابة النسخة األللية هذهوجعلت .وطلفحة من ألل املخط
خ ذا التفسريللشيه شيخ السندي وشركاء الدرس ملا أمالمن تالميذ ال دماهألن كال من؛الصواب

 . موس  جار هللا

حة أيضا ا عل  كل لفهومسيت النسخة الثانية ن م ) نسخة ماليزاي( وعدد أسطر  . نسخة ماليزَّي
و هالذي كان تلدميذا حلاجي لاحل, (1)وحاجي نيك عبد العزيز.سبعة جملدات ي يفهو ،سطرا 44

 . ء2431سنة  هوأكدمل كتابت (2)هنسخ النسخة من نسخة أستاذ

                                                           

هو الشيخ نيك  عبد العزيز بن نيك مت,كان أبوه  من تالميذ الشيخ حاجي وان موسى, جاء عبد العزيز إلى ديوبند  (1)
نصا  م. لينظر:سماجي ا9053م إلى 5220لحصول التعليم وكان بقى على منصب رئيس الوزراء لمنطقة كلنتن من 

, عام 9،مط: إدارة رحيمية الهور ط:517اور اجتماعيت شاه ولي هللا كي نظر مين للشيخ غالم مصطفى القاسمي 
 م.9052

 .517:المرجع السابق   (2)
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فحة ا عل  كل لهمسيت النسخة الثالثة ن ح ) نسخة حيدرآابد( وعدد أسطر :نسخة حيدرآابد
 هوكان حيسن اخلط كدما أن،طذا املخطو هو نسخ هوالشيخ عبد اجمليد السندي .سطرا 03حوايل 

 . إمساعيل هنسخ عبقات للشيخ الشا

ليخرج النص أكثر لحة وأقرب إىل ما كتب ؛املخطوطات الثالث هذهحاولت االستفادة من إين 
وكتب اإلمام ،ذا إىل كتب الشيخ السندي املختلفةه,ورجعت من خالل هاملؤلف أو كان يريد كتابت

ين ذكرت وكتب السنة الشريفة والكتب العامة كدما أ ،سري األخرىوكتب التف،لويهالد ويل هللا هالشا
 . و حباجة إىل التفسريهامش ما يف اهل

ذا املخطوط من اجمللد األول مبتدائ من سورة هدي عل  حتقيق هإين ركزت ج:مالحظة خاصة
داخلة يف  يةالسور القرآن هذهذا القدر كانت هويف .اية سورة احلجرات من اجمللد الثاينر إىل هنهالد

األحزاب  -8السجدة  -3لقدمان  -1الروم  -2الطارق  -0 -الربوج -4ر هسورة الد – 2إطار التحقيق: 
 -23ود ه -21يونس  -22الزمر -20ص  -24الصافات  – 22يس  -23 -فاطر -4سبا  -7

 -40املرسالت  -44االنفطار  – 42التكوير  -43عبس  -24النازعات  -27االنشقاق -28املطففني 
 -02الواقعة  -03الرمحن  -44القدمر  -47النجم  -48الطور – 43 -الذارايت -41ق  – 42النبأ 

 -07اجلاثية  -08الدخان  -03الزخرف  -01الشورى  -02حم سجدة  -00املؤمن  -04احلديد 
 . احلجرات – 22الفتح  23القتال  -04 األحقاف

 . ج الباحث يف حتقيق اومخطوطهمن

 اآلتية: عل  اخلطوات هص وحتقيقيف قراءة النتركزت  

 النسخ األخرى لتكدميل النقص مع إثبات ما يكون راجحا, وإبراز  هأثبتت النص األليل, وقابلت مع
 . امشالفروق يف اهل

 الئق حسب وضع  يف ثوب هجمتنبا من التحريف مع تقدمي هوحتقيق هضبطت النص, وحاولت توثيق
 . طاقة البشريةالاملؤلف بقدر 
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 فدما جلأت إليها إال قليال كدما نبهت إليها يف ،ط يف النسخ حسب القواعد العربيةوجدت األغال
  ،وتركت هذا اجملال للباحثني والناقدين عليها.اهلامش مرات

 وضح معىن النص لي؛قدمت بتنظيم مادة النص بوضع النقط , والفوالل , ومجيع العالمات املتعلقة هبا
 خدمة للنص وسهال ملتناوله.

 يقات عل  األمكنة اخلالة اليت أراها مناسبة خلدمة النص.علقت التعل 
  توجد يف التفسري إحاالت إىل الكتاب السيدما كتب اإلمام ويل هللا،فحاولت أن أخرج تلك األقوال

 وأعزوها إىل مظاهنا.
 اخرتت النصوص القرآنية من املكتبة الشاملة حىت يكون النص القرآين خاليا من األخطاء 
 من اآلية القرآنية أو يشري إىل اآلايت مع  اكاملة بيندما الشيخ السندي يذكر جزءنقلت اآلايت ال

 أرقامها.
  ا ها مع ذكر أرقامهعزوت اآلايت القرآنية إىل سور . 
 ا األللية هاآلحاديث الواردة واآلاثر الواردة أثناء البحث من مصادر  خرجت . 
 ب األربعة هم كاخللفاء األربعة وأئدمة املذاهمن ورينهقدمت برتمجة األعالم املذكورين يف البحث إال املش

 . وغري ذلك
 يف النص من خالل الكتب املعتربة التزمت بتعريف االلطالحات الواردة . 
 هف بتدمامور للدمؤلهج التايل : أذكر اسم الكتاب واسم املشهامش ابملنذكرت املصادر واملراجع يف اهل 

ذكر اسم ا أهألول مرة ومابعد هانت الكتاب عند ذكر مع ذكر اجلزء والصفحة وبيا هزمن الطبع ومكان
 . املؤلف والكتاب مع اجلزء والصفحة

 رس هفو ، واألعالم، واألحاديث واألاثر واألماكن,،القرآنية آلايتللسور,وا ائيهرس النهوضعت الف
   ,واملوضوعات.املصادر واملراجع

 هتكون فيف هالذي يرتضي هالوج عل  هذا العدمل وإجناز هأن يوفقين ألداء  أدعو هللا وأخريا  
 . مسيع جميب الدعوات هإن،الفائدة

 واآلن نبدأ ابملوضوع.
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 صور النسخ القسم الثاِن:

 
 من نسخة إسالم آابد من اجلزء الثاين ( 1 لوحة رقم: )
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 من نسخة إسالم آابد  اجلزء الثاين من ( 222 لوحة رقم: )

 
 إسالم آابد من نسخة من اجلزء األول ( 410 لوحة رقم: )
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 من نسخة ماليزاي من اجلزء الثالث ( 224 لوحة رقم: )
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  (1)رهسورة الد
، ا  خمتلفةواحدة متكررة أبلف سألةوامل.أان تفكرت يف تلك السورة املتعلقة بيوم القيامة

ملعىن  يةأرابب املعاين والبيان يرون الطرق املبن هثر بذا الذي يتأهو .وأبسلوب جديد يف كل سورة
البد أن  وقرأ القرآن,مهكالم  قرأوالرجل األديب إذا .(2)م أنواع البالغةها من أكثرية جيعلوهن واحد

 .وليست يل معرفة أبدب العرب كثريا،م إال لغويةهعند سألةامل (3)هذهعندي مل تكن و . يتأثر بذلك
 لوميف ع وبالغة، ارةهم من إخواننا رجال هلوم.والنحو بقدر احلاجة قرأت كتب الصرف (4)إمنا

 وكان، (6)وكثري من العدمليات يف ديوبند،و رفيقي يف الدرسه (5)هشيخ أنور شاالم همن. املعاين
ال أأتثر بذلك إال مثل ما يكون يف  لكين؛كثرية  هفوائد من (7)وكان يذكران، متخصصا بعلم البالغة
مث  قصيدة أو غزل (9)هعلي م ينظمهكل،  م موضوع واحدهيعرض علي (8)بالدان جمالس للشعراء

ؤالء ه هبينواملعىن الواحد ي، هوكل يذكر أشعار ، شاعر كبري جيتدمعون يف جملس منظم حتت رايسة
 تلك اجملالس اليزيدو . وتعبريات متقاربة مث يرجحون البعض عل  البعض الشعراء أبلفا  خمتلفة

                                                           

اقتص   رت معظم التفاس   ير على أن س   ورة الدهر مكية، ونس   به الخفاجي إلى الجمهور. فعن ابن عباس وابن أبي  (1)
تحرير المعنى الس       ديد وتنوير العقل الجديد من تفس       ير الكتاب »مكية. التحرير والتنوير طلحة وقتادة ومقاتل: هي 

، 92/370هـ       (5323المؤل  : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : « المجيد
 هـ. 5284تونس ط:  –الناشر : الدار التونسية للنشر 

نتهاء، يقال: "بل  فالن مراده" إذا وص   ل إليه، و"بل  الركب المدينة"، إذا انتهى والبالغة في اللغة:الوص   ول واال (2)
إليها، وتقع في االصطالر وصفا للكالم والمتكلم.لينظر:دروس البالغة مع شرحه شموس البراعة مط: مكتبة البشرى 

 كراتشي باكستان.
 ثفي ن م : هذا لكن كلمة" هذه" أصح حسب القاعدة النحوية.الباح (3)
 في ن م : أنا  (4)
ه. كان من أساتذته الشيخ رشيد أحمد 5929هو الشيخ أنور شاه بن الشيخ مسعود الكشميري ولد في كشمير سنة  (5)

ه. من مؤلفاته 5319الكنكوهي، وش   يخ الهند محمود الحس   ن،والش   يخ خليل أحمد س   هارنفوري وغيرهم توفي س   نة 
ا تواتر في نزول المس يح، مش كالت القرآن وغيرها.لينظر أكابر :فيض الباري ش رر ص حيح البخاري ، التص ريح بم

م.وايض     ا: تاريخ دار العلوم 9003،ط:إداره إس     الميات الهورط:12-13علماء ديوبند للحافظ أكبر ش     اه البخاري 
 م.9001، ط:الميزان ناشران وتاجران كتب الهورط:77-72/ 9ديوبند للشيخ محبوب الرضوي 

م في مدينة ديوبند بالهند بعد 5827اإلس    المية ا هلية في ش    به القارة الهند أنش    ئت في  هي من أكبر الجامعات (6)
 احتالل البالد على يد اإلنجليز،وإنهاء الحكم اإلسالمي.الباحث.

 في ن م : لنا (7)
 في ن م : يكون (8)
 في ن م :على ذلك الموضوع (9)
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وحنن إذا قرأان أشعار تلك اجملالس . (1)ندوستاينلإلنسانية معىن إال التوسع يف التكلم ابللسان اهل
ا إىل املعىن فدما لكن إذا رجعن؛ايكون مؤثرا إىل غاية يرقص اإلنسان بقراءهت اهوبعض، مهنلتذ أبفكار 
ألن  ؛أان ابلتخصص (2)اهواملشاعرة أعرف وتلك اجملالس. دمة زايدة عل  ما كنا نعلم من قبلاستفدان كل

ماكان يف  م يف تطور التعبريات يف القرآنبياهن علدماء من ا بلساننا فدما استفدان بعد ذلك منهكل
،  مقصد واحديفأييت بعشرين سورة فاليقبل قلوبنا أن القرآن ، وبني ذلك ذاهنا فرق بني قلب

ور لبيان سعة نزل يف تلك الس قرآنفكان ال، ا إال تطور التعبري للرجل العريبهواليكون الغرض من
اليكون ذا هلكن ؛ورأينا كثريا من أقراننا متأثرين بذلك مثل ذلك التأثر. اهوبيان فضائل، لغة العرب

يضا يكون من األمور ا أونشر كدماالهت، يةا عل  أن اللغة العربية لغة إهلم حيدملوهنهم ثقيال عل  عقوهل
، ربلغا ونظرايت يقارنون بني لغة من لغات الشرق أو من لغات، م يف ذلك كالم طويلوهل. يةاإلهل

 . فضائل للعربيةو  ويذكرون مزااي، وبني لغة العرب
، والبالد الغربية لإلسالم، املبشر يف أورواب(3)الدين القادايين كدمال  عت منمس :تعجبت يوما

 ينة يفي بهو ، إن اللغة العربية أم اللغات :يقول همسعت (4)القادايين و من تالمذة الشيخ نورالدينهو 
ي اللسان هني ولف العريب ابملب فاهلل.وأت  يف االستدالل عل  ذلك بلسان عريب مبني، اهنفس

                                                           

 لمة مستخدمة با ردية.الباحثكلمة " الهندي " يكون أحسن؛ ن كلمة "هندوستاني" ك (1)
 في ن م : أعرضها (2)
كان يدعي لنفس       ه أنه مثل غالم أحمد في اإلص       الر الخواجة كمال الدين)لم أطلع على تاريخ حياته ووفاته(   (3)

والتجديد, وذهب إلى أنجلترا لتبلي  ديانة القاديانة,وكان إذا س   مع بش   خص أس   لم ادعى فورا  أنه أس   لم على يديه على 
 )إن ا ستاذ كمال الدين  طريقة القاديانية  وقد ذكر سائح هندي عن الخواجة كمال الدين وطريقته في طعامه، فقال:ال

كان جالس  ا  مع أحد أص  دقائه في المطعم يأكالن الطعام، وبعد ذهابهما س  ألت ص  بي المطعم ماذا أكل هذان الش  يخان، 
جريدة الفضل_تنشر من قاديانية ويسمى جريدة قاديان أيضا_  فقال بكل سذاجة: أطيب نوع من لحم الخنزير لينظر: 

 م.5294أغسطس سنة  95
ه في بهيرة من مديرية ش       اه بور في البنجاب غربي 5918ولد الحكيم نور الدين بن غالم رس       ول في عام  (4)

 ز, وبال،الحجاالباكس       تان وقد درس الحكيم نور الدين الفارس       ية وتعلم الخط ومبادئ العربية س       افر إلى لكهنو,به
واش   تهر بها، وفي هذا الوقت تعر  على الميرزا غالم  ثم عين طبيبا  خاص   ا  في والية جمون _كش   مير الجنوبية _

أحمد القادياني الذي كان مقيما في س      يالكوت وش      رع يحرض القادياني على ادعاء النبوة ويؤل  الكتب لتص      ديقه 
 .ل وخليف  ة المس       يح الموعود بمب  ارك  ة االس       تعم  ار البريط  انيوتكفير من ال يؤمن بنبوت  ه، ولق  ب ب  الخليف  ة ا و

م 5254من مارس عام  53وكان آخر حياته أن س    قط عن فرس    ه وجرر واعتقل لس    انه قبل وفاته بأيام، ومات في 
ستخل  الميرزا بشير الدين محمود نجل الميرزا غالم أحمد شيخ أبي الحسن الندوي, .وا لينظر: القادياني والقاديانية لل

 ء.5227, 3م: دار السعودية للنشر ط:  33- 03
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ن ا لإلنسانية الحيتاج إىل معرفة وضع األلفا  للدمعاين فتعجبت مهلذي يتبني بنفسا (1)الوحيد
الكالم  وذكرت ملوالان أيب؟لكثل ذمب عدمومي(2)ذا الرجل كيف يتكلم يف جمدمع عريبهذلك أن مثل 

. "لقادايينإن القول ل ":وقال، سألةل ابملهو عل  جهيف ذلك اجمللس ضحك  وهوكان ، (3)آزاد
. ؟العقول متفاوتة كيف خلق هللا  سبحان هللا :اتليف خمصوص يف إثبات ذلك قلت هل كدمال الدينو 

ول الذين ا يقوأان علدمت هب، ا للسان العريبهكل الفضائل اليت ذكرو . أان أعرف كلدمة خمتصرة
زايت امل هذهم يثبتون كل ها ؤالء الذين يعرفوهنها هوأان أعرف كلدمة من.(4)كريتسيعرفون سن

 ذلك أان فدمن تطابق األفكار يف. يةود أيضا عقيدة أن لغة التوراة لغة إهلهند اليوع. سانسكريتل
أعظم (5)لكن القرآن؛هإىل درجت عظيدماوإن كان ، ذا املقصده. كدمال القرآنا خارجة عن  هجعلت

ا هتلك األدمغة كلو ، ا املقصدذهيف القرآن كلدمة إلثبات مثل الينزل  هقليب حيكم يقينا أن. من ذلك
ددة املتع نا إىل أن نتفكر يف السورهفتوج(6). ا شيئاهوروح، التعرف من معىن اإلنسانية سطحية

. اخلاطر هلكن شئ يطدمئن ب؛همتدمناا أذا الفكر ابتدائي مهو ، عل  موضوع واحد فجاء يف فكران
 . اهوإن كان الناس يف غىن عن، وحنن حنتاج إىل مثل تلك األشياء

لوم فسلدمنا ل العهعند الكاملني من أذا قد تقرر ه:و لقرآنموضوع ا يها هيتاإلنسانية اجتدماع
فدمن . معدماهلمن أنية تتأثر هوالذ، نيةهف ابعتبار الذمث نرى أن اإلنسانية تنقسم إىل ألنا ذلك

 الزراعة يف هومن يشتغل طول عدمر . نية خالةهذ هيف مسائل احلكدمة يكون ل هيتفكر طول عدمر 
                                                           

 في ن م : وتوحيد لكن كلمة" الوحيد" أصح حسب السياق.الباحث (1)
 في ن م : كلمة "عربي " التوجد. (2)
هو أحمد بن خير الدين الكلكتوي، المش      هور بأبي الكالم آزاد، وس      ماه والده غالم محي الدين، وهو من أذكياء  (3)

لكته، واشتغل بالعلم من صباه، ولما حصلت له الملكة الراسخة في معرفة اللغة العربية أقبل إلى العصر. ولد ونشأ بك
سار  سان حال ندوة العلماء، فأقام بلكهنؤ زمانا ، ثم  شاء مجلة الندوة ل مطالعة الكتب جد واجتهد، ثم قدم لكهنؤ وولي إن

ى كلكته وأنش  أ الهالل الص  حيفة ا س  بوعية س  نة إلى أمرتس  ر وتولى إنش  اء ص  حيفة الوكيل ا س  بوعية، ثم س  ار إل
هـ     ، له كتاب تذكرة في ترجمة حياته، وغبار خاطر وكاروان خيال جمع فيهما رسائله ا دبية، ومجلدان من  5330

ترجمة القرآن وتفسيره، وله غير ذلك من الرسائل. لينظر: نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني الطالبي )المتوفى 
 .5522-5528/ 8ه( 5345

 هي  لغة من لغات الهند.الباحث.  (4)
 في ن م: القرآن العظيم.  (5)
 في ن م: ثم فتوجهنا (6)
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، ائدماومن يشتغل يف التجارة د. يشتغل يف احلكدمةنية من هنية خالة عل  غري ذهذ هيكون ل
 يتأثر هقصان مالون. هية لمهال أ هولحت هنقصان جسدم هقصان فعندوالن ال النفع املايلوالحياسب إ

م هل عدمال خمتلفة كثرية من جتارأ(1)لناف اجملتدمع من عدمال كذا أه. نية خمصولةهذ هفل. أكثر هب
 نحفس، دري واحنيات خمتلفة بتعبها أللحاب ذهميكن تعليدمواملسائل املشكلة ال. نيات خمتلفةهذ

يسر لكل تا اليهوإدراك، رةهواإلسالم عدموما ظا ا يف تعليم القرآنهيتمهالقيامة أ مسألةلفكران أن 
نيات خمتلفة فاليبعد من احلكدمة بل هأنزل سورا متعددة مراعاة لذ (2)فإن كان هللا. ولةهأحد بس

متام  (4)فوجدان بعض السور منطبقة عل  فكران(3)ن موجبة لذلكاحلكدمة يف بعض األوقات تكو 
يف  (5)لويهطبيق من كالم اإلمام عبد العزيز الدتوحصلت لنا اإلعانة يف ذلك ال،االنطباق
ن و نود الذين ينكر مع اهل هض مناظراتيف بع (7)ومن كالم شيخ شيخنا موالان حمدمد قاسم، (6)هتفسري 

عل   هقدر عل  تطبيقلكن الن؛ويف بعض السور افتكران شيئا. املسلنيالقيامة ابلتفصيل املسلم عند 
ل هو عل  طريق أه (8)لكن طريقنا؛ك األمرل لنا ذلهوحنن نسع  يف ذلك حىت يس، متام السورة
 . التفسري

                                                           

 في ن م:من أعمال مختلفة (1)
 في ن م : فإن هللا سبحانه. (2)
 في ن م:كذلك. (3)
 أي اإلنسانية اجتماعيتها هي موضوع القرآن.الباحث. (4)
 91د العزيز بن الشاه ولي هللا الدهلوي لقبه بعضهم سراج الهند.ولد ليلة الخميس هو الشيخ اإلمام  المحدث  عب (5)

ه.أخذ العلم عن والده،حتى حص  لت له ملكة راس  خة في العلوم، ولما توفي أبوه وله س  ت عش  رة 5512من رمض  ان 
اته د منهم , وأما مص  نفس  نة عند وفاة والده، وكان من أس  اتذه  الش  يخ محمد عاش  ق بن عبيد هللا البهلتي وغيره فاس  تفا

فأش  هرها: تفس  ير القرآن المس  مى بفتح العزيز, كتابه بس  تان المحدثين، الس  ر الجليل في مس  ألة التفض  يل. وتوفي بعد 
ه وله ثمانون س  نة، وقبره بدهلي عند قبر والده خارج البلدة.لينظر نزهة 5932من ش  وال  7ص  الة الفجر يوم ا حد 

 5058-5054/  7ه(5345ي الطالبي )المتوفى الخواطر للشيخ عبد الحي الحسن
 ليراجع تفسير العزيز المشهور ب تفسير عزيزي،اإلمام عبد العزيز الدهلوي،ط:ايج ايم سعيد كمبني،كراتشي. (6)
ه في نانوته، تعلم الكتب 5948هو الش    يخ محمد قاس    م النانوتوي المعرو  ب " حجة اإلس    الم "ولد في س    نة  (7)

س  ية والعربية في قرية ديوبند.ثم درس كتب الحديث لدى الش  يخ عبد الغني الدهلوي ،ش  ارك الش  يخ االبتدائية من الفار
ه 5983من محرم الحرام س نة  51م وأس س دار العلوم ديوبند في 5817في الجهاد ض د االس تعمار البريطاني س نة 

ة العقائد وغيرها وتوفي عام م. من مؤلفاته : تحذير الناس ، انتص    ار ا س    الم، تص    في5822من مايو  30الموافق 
 .92-95ه .لينظر: أكابر علماء دار العلوم ديوبند للحافظ أكبر شاه البخاري 5927

 في ن م : لكن طريقته هو غير طريق أهل التفسير. وهللا الموفق. (8)
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 همث ينظر يف أحوال هوماتقتضي، هإىل فطرت هنظر  هالرجل احلكيم ينظر يف شئ فأول ما يتوج
 يبحث عن املوانعاج فهذلك املن ا خيرج عنهوأي، الحيتاج يف ذلك إىل تكلفو ، ها يناسب فطرتهأي

الظروف  هذهذا الزما يف هإن كان  هجهمن من(1)ذا األمر املتعنيهب هواألسباب حىت يطدمئن خاطر 
يم عندي سورة نية احلكهفدمراعاة ذ، يةنهفالرجل احلكيم الينظر يف األشياء إال بتلك الذ، واحلاالت

نٌي مَِّن الدَّ ه":هقول. ن يوم القيامةلبيار نزلت هالد ْنَسانِّ حِّ ئ ا  رِّ هْل أََتى َعَلى اإْلِّ َلَْ َيكمْن َشي ْ
ألن ؛دةا ليست مستعهة لعلية عامة العدمال املشتغلني ابلكتاب ضرورايت احليانهذ. 4َمْذكمور ا(

شَّْمسم ال" ك النعدمةلففي سورة الرمحن إشارة إىل ت. واليايل الناس حياسبون ابألايم. رهتدرك معىن الد
" مْسَبانظ وبشئ مسلسل ، انهوالقدمر اليكون الزمان عند عامة األذ وقبل وجود الشدمس (2)َواْلَقَمرم ِبِّ

. رهن كلدمة الدوم مهو املفهذا ه. يقيسون تقدم بعض األشياء عل  بعض ابلنسبة إىل ذلك الشئ 
والقدمر  وبعد خلق الشدمس، شياءكثري من األ  خلق والقدمر خملوقان بعد واحلكيم يعرف أن الشدمس

. مث اإلنسان مث احليواانت املعدنيات مث النبااتت خلقت مركبات العنالر يف األرض عل  التدرج
. دما يذكرهمل يكن شئ من هرقبل الشدمس والقدمر مل يكن لورة اإلنسان والمادتهفاألحيان من الد

نٌي مَِّن الدَّ ْل أََتى َعَلى اإْلِّ ه) تعاىل: هاحلالة إشارة يف قول هذهفإىل  ئ ا هْنَسانِّ حِّ رِّ َلَْ َيكمْن َشي ْ
والذين مل يتفكروا (3). سألةدمون تلك املهلناس يفلأن اخلطاب  هدمنا منهام تقرير فهاستف َمْذكمور ا(

كيم أن ل حيسن من احله إىل األرضة احليا مدارج ارتقاء وال يف، رهوال معىن الد، يف معىن الزمان
خملوق  اناحلكيم يعرف أن اإلنسذا ه ؟م يصدقون ذلكويطدمئن أبهن، يرقر م مبثل ذلك التهخياطب

ان جتدون وبدن اإلنس. وابمتزاج حالل من مواد تلك األنواع، بعد خلق أنواع كثرية من املخلوقات
ا هر لذلك ذك؛بينة عند احلكيم سألةامل هذه. ا وآاثر النبااتت واحليواانتهآاثر املعدنيات كل (4)هفي

                                                           

 في ن م: المتغير . (1)
 1الرحمن : اآلية :  (2)
 في ن م : والغرض لم يتفكروا  (3)
 به آثار.في ن م : ش (4)
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َتلِّي"تعاىل: هملتقرر يف قولكاألمر ا  هللا ْنَساَن مِّْن نمْطَفةظ َأْمَشاجظ نَ ب ْ ََّ َخَلْقَنا اإْلِّ يع ا  هَفَجَعْلَنا هإِّ َسِّ
 سألةامل هليم عدميق تلق  إهوف، وذو علم، روذوبص، ذومسع هبيان خواص اإلنسانية إن هوفي 1َبصِّري ا"

ذا هو ، يف العلوم (1)استعداد االبتالء االستعداد هوفي، والبصر السدمع ها لها وجييب عنهفيتفكر في
ن مث بعد نسانية أوال ماكانت إىل زماا بيان عن حقيقة اإلهة الثانية فيفاآلي. ليس إال يف اإلنسان

ينقسم  هواإلنسان بفطرت. عل  مزاج خاص والعنالر خلق اإلنسان، واألركان، يأ األسبابما هت
. ن العلومم هعل  ما لح عند من الشئ هتفطر  هويراعي ما اقتضت،يوافق :امهعل  قسدمني أحد

 هوعلدم، هفطرت همن اللذات اخلسيسة خمالفا ملا اقتضت هقسم ميش  عل  اقتضاء حيوانيتدما :هاثني
ا أن نسان بفطرهتعل  اإلتاج إىل زوج من النساء فالعقلية اإلنسانية أوجبت حي هالرجل بفطرت:مثال

نسانية اإل هذا نظام اقتضاه. مث ينكح تلك املرأة اعلذلك االجتدم مهويرضي، عائلة من(2)ةخيطب إمرأ
ذا رجل ه. إال ابلنكاح هوتهوالبعض يراعي ذلك الفكر فال يقضي ش، ا كل الناسهيدركلفوائد 
ويقضي  ،ر من عائلةهلقة ابمرأويغضب إ، هوتهش هورجل يغلب علي. كل الناس  هشكر يحمدمود 

ذلك العدمل  هلو فعل مع هالعدمل بدليل أنبح ذلك ق هجيد يف نفس رجل ظلوم كفورذا ه. هوتهش
ََّ "تعاىل: هقول ذا معىنه. ني من اإلنسانية واضحالفرق بني القسدمف. ابلغيظ (3)شققأحد لكان ت إِّ

 ذين الصنفني جبزاءهمن  يأن جياز احلكيم  عندل جيوز ه 3مَّا َشاكِّر ا َوإِّمَّا َكفمور ا" السَّبِّيَل إِّ  هَديْ َناه
. هاجتدماعيات يف هذا يف سياسياتهواحلكيم جيوز ، أن حيبس يف السجن فالكفر الزم!كال  ؟واحد

يقظ ويعاجلون أبنواع العالجات يست (4)، ن عل  الفطرة يسجنون يف السجنالناس الذين يعتقدو 
ََ لِّْلَكافِّرِّيَن سَ ":تعاىل هقول ذا معىنه. م عن تلك الغوايةفطرهت ََّ َأْعَتْد َل َوَأْراَلال  َوَسعِّري  اَل إِّ  1" اسِّ

مجاعة :4. وسرعة، ا حرارةهن يف مزاجمجاعة تكو  :2:م أيضا نوعانه. مث الذين ميشون عل  الفطرة

                                                           

 في ن م : استعداد االبتداء.أظن هذا من خطأ الكاتب، ن السياق يخالفه.الباحث (1)
 في ن م : أن يخطبه إمرأة من عائلة. (2)
 في ن م : تشفق لكن كلمة" تشقق " أنسب حسب السياق.الباحث (3)
 في ن م : السجون (4)
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، هاالتل  مقتض  حوكل رجل الزم أن يعامل ع. واملشي عل  االعتدال ا السكونهكون يف مزاجت
  عذا الكالم أن السجن كدما يراهمثل  مقصدان من. م مقصودالالح فطرهتلك إيكون يف ذو 
عوجاج وإن كان اإل، ا إلالح األمزجةكذلك اجلنة أيضا يقصد هب،  لالح تلك الطائفة الفاسدةإل

م ما شراهبو  مهل السجون بل يراع  يف طعامهنون مثل أاهاليو ، قليال اليضربونمزجة يف تلك األ
ني اب اليدمنا من ألحهإمنا ذكر . كر السابقنينا ذ هبرار ليس من األ الثانيةوالطائفة . مللح حاهل

، ا حرارة أزيدهاجمز  وىل اليت كانت يفوالطائفة األ.مجاعة اكتبست ابألعدمال الصاحلة أخالقا حسنة
نسانية اإل ذين يكونون خداما لالنقالب يفالم هؤالء ه.ولذلك يكونون مشددين ىف اإللالحات

َر مِّْن فِّضَّةظ ارِّيقَ وَ " إىل آية مهئجزا ذكر. مويصلح حرارهت، م ش ء مييل إىل الربودةهزج ىف مزاجمي

 47. "َزْْنَبِّيال   اها َكْأس ا َكاَن مَِّزاجم هَويمْسَقْوَن فِّي"لك طائفة أخرىذكربعد ذو  23" ا تَ ْقدِّير اهَقدَّرمو 
 ه: يسقون من كأس كان فيالثانيةو . كافور  همن القسم األول يشربون من مزاج كان فيبرار األ

ذا هبيان و . مهري س رعة يفىل ش ء من الستاجون إؤالء حيهألن  ؛هوالزجنبيل يعرف حبرارت.(1)زجنبيال
ََّ ََنْنم نَ زَّْلَنا َعَليْ "تعاىل: هقول (11َذا َكاَن َلكمْم َجَزاء  وََكاَن َسْعيمكمْم َمْشكمور ا" )هإِّنَّ "ميتد إىل َك إِّ

أبسباب ا هليوالكفور عائد إ نسانية الشاكراجلزاء للطائفتني من اإل هراد منامل 13" اْلقمْرآَن تَ ْنزِّيال  
 هقسم من شاكر لكلللو ، للكفور عل  نوع هجزاؤ وجبت ألسباب أ ا مثل حدوث اإلنسانهيقتضي

اء ع من اجلز و وكل رجل مستعد لن. وإمداد لالنسانية، هو تنبيهن إمنا ونزول القرآ. عل  ما ينبغي
كن مي د عذاب خفيفرج من السجن بعخي رجل الذيوال. نبعد ما علم من القرآ هميكن أن يكدمل

من النقص  مبرار يصلحون ماهلوكذلك األ (2). ذا الفعلهعل   ويندم، الدنيا هتحيا يف هأن يتنب
واالحتياج إىل  ،م بعد حيوة الدنيا أكدمل من األول فتبني بذلك ضرورة يوم القيامةهؤ فيكون ارتقا

                                                           

 وهو من قبيل المرفوعات.الباحث.أظن هذا من خطأ الكاتب  ن كلمة " زنجبيال" إسم كان  (1)
 في ن م :فيتركه بعد حياته الدنيا. (2)
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 هم املراد منهيف الو ، همن رموز  ذا اخلطاب ال يستفيدهو ، ذا البيانهلكن ؛والنبوة، نالقرآ (1)سور
ََّ ََنْنم نَ زَّلْ ". رة االنسانيةالفط معرفة تبصر يفو ، علوم احلكدمة يف إال رجل مارس َنا َعَلْيَك اْلقمْرآَن إِّ

نْ إىل  تَ ْنزِّيال   ْ حلِّمْكمِّ رَب َِّك َواَل تمطِّْع مِّ قسم من الناس الحيبون أن يسدمعوا . 11ْم آِثِّ ا َأْو َكفمور اهفَاْصربِّ
 ولذلك؛م ليسوا كل اإلنسانيةهم هعل  غي (2)ن يصرواويريدون أ، وال تعليم املعلدمني، نرشاد املرشديإ

: همعىن قولو  .وال مينع ابمتناع تلك الطائفة، واملعلم يعلم عامة الناس، هإرشاد املرشد ال يكثر يف
. ذاه ريب منالتنزيل قو  ألن الفرق بني اإلنزال؛ومدارج الناس، حاالت الطبقات هفي نراعي تنزيال
ن يريدون اجعل للذيو ، الكفورو  مثمتناع اإلنع ابتوال مت، التعليمو ، رشادعل  اإل (3)داوم :فاصرب

ذا وقت هو . كفورالو  ذلك الوقت أحد من اآلمثني الأييت يف مالتعليم وقتا خمصولا هلو  االسرتشاد
 نقطعة من الليل بعد سكو و ، وقت املساء قرب غروب الشدمسو ، الصبح قبل طلوع الشدمس

لضعفاء وا املساكني اهوقات يتفرغ فين تلك األفإ. املضاجع م يفهعوبعد اضطجا، الناس
 عاىل:)ت هذا معىن قوله. مشغاهلأو  مهتاسرتاحا يكونون مصروفني يف (4)وايةل الغهوأ، لالسرتشاد

يال  َومَِّن اللَّْيلِّ فَاْسجمْد لَ  (يْ لَ  هَوَسب ِّحْ  هَواذْكمرِّ اْسَم رَب َِّك بمْكَرة  َوَأصِّ ََوِّيال  إِّنَّ " : هقول. 15ال  
َلةَ ه . ليمالتعو  رشادالذين ميتنعون من استدماع اإل 17ْم يَ ْوم ا ثَقِّيال  " هَوَيَذرموَن َورَاءَ  ؤماَلءِّ ُيمِّب وَن اْلَعاجِّ
فف م فنريد أن خنن أثقاهلم هذه. مهتإىل ما تنتج حياون هال يتوج ْم يَ ْوم ا ثَقِّيال  هَوَيَذرموَن َورَاءَ  :هقول
ََ َأْسرَ هََنْنم َخَلْقَنا"تعاىل: هقول. حسب احلاالت مأثقاهل من مهعن ْلَنا مْ هْم َوَشَدْد َنا َبدَّ ئ ْ  َوإَِّذا شِّ

م هلقناخ َنن. لينام أيضا مستندة إهاألعدمال من هذهتقتضي  فالفطرة اليت. 18" ْم تَ ْبدِّيال  َأْمثَاهلَ 
ا من هعلي اهؤ بقاو ، الفطرة هذهم عل  هخلقو . م تبديالوإذا شئنا بدلنا أمثاهل مهسر و شددَ أ

 ،جزء واحد من احليواانت هألن االنسان جبدمعيت؛من خارج الفطرة اإلنسانية اقتضاء حكدمتنا

                                                           

 في ن م : نزول القرآن.  (1)
 في ن م : أن يصيروا لكن كلمة "أن يصروا" أصح حسب السياق.الباحث (2)
 في ن م : دوام (3)
 في ن م : أهل العذاب. (4)
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ياء الىت تكون فاألش. كذا إىل فوق سلسلة األسبابهو . ام النبااتتا داخلة حتت نظهاحليواانت كلو 
. امهغري و  والنبااتت للحيواانت اجملاورات اخلارجيةا أتثر من هفي (1)نسانية خالف الفطرة يكوناإل يف
. الفطرة قسام خالفاأل هذهدما هفتنشأ من، حكدمة الفطرة دما مثلهحكدمة اجملاورة تستوجب رعايتو 
حلكدمة م مراعاة هلنبدم الهن عل  تبديلاخل مع كوننا قادريىل م إهَنن خلقنا :هذا عندان معىن قوله

ما عن استفادة اإللالح بقدر املستطاع فيكون نزول الكتاب عا مهاحلالة ال نرتك تلك ويف. اجلوار
ََذ إِّىَل رَ  هذِّ هإِّنَّ "تعاىل: هذا معىن قوله. مقساشامال جلدميع األ َوَما  َسبِّيال   هب ِّ َتْذكَِّرٌة َفَمْن َشاَء اَّتَّ

 هخل من كانت فطرتدأف (14,30" )َكاَن َعلِّيم ا َحكِّيم ا  إِّنَّ اَّللَّ  َتَشاءموَن إِّالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ 
يستفيد من ال لذيا الصنف اآلخر. املدارج العالية يف ن لالرتقاءم ابلقرآهأفادو ، هرمحت مستقيدمة يف

. هل  خمالفتفاليقدر ع حكدمة اجلوار أيضا مشية هللا هذهف. مهالقرآن آلاثرمن املتجاورين نؤثر في
ني لكن يتب ا َحكِّيم ا"َكاَن َعلِّيم    اَّللَّ إِّنَّ  اَء اَّللَّ َوَما َتَشاءموَن إِّالَّ َأْن َيشَ  تعاىل:" هذا معىن قوله

 و يفه هوتهجل يغتصب جارية لقضاء شر . ذكران ن مثل الذيم بنزول القرآم عل  فطرهتهظلدم
 ها إليأوأماهل هواغتصب بنت، تلك املعاملة هلكن عامل رجل آخر مع؛لش ء (2)هغواية تلك ال تتنب

 هكم عل  نفسلكن حي؛فيدمابعد هعن غوايت هوإن مل يكن مانعا ل، علذا الفهف، اهأبي جازة منبدون إ
م م يظلدمون فطرهتلكن يعرفون أهن؛هومل يتبعو ، هن العظيم إذا مسعو آالبد كذلك القر  هعدمل ظامل يف هأن

 مهمنوللكفور ، ىنم مبعهم ينفعهمنلعامة الشاكرين  هتعليدمو ، نفنزول القرآ، مهنفسفاليلومون إال أ
لم َمْن َيَشاءم يفِّ َرمْحَتِّ  تعاىل:" همعىن قولذا ه. آخرمبعىن  مهينفع ْم َعَذااب  َعدَّ هلَ الظَّالِّمِّنَي أَ وَ  هيمْدخِّ
ونتكلم . رهمتت سورة الد هلل: احلدمد لكم معرتفني بذهجعلو ، مهأى بعد إثبات ظلدم 34أَلِّيم ا"

م استعداد هلليس و ، لمظ هنم أحد عل  أهلكن ما ننب، ظاملون خالفوا الفطرةالناس . يف تتدمة اآلن
ال اجتدماع يعتقدون بكون تلك األفع م يفهالظلم لعدم انسالك وهم أن ذلك الفعل هقريب لف

                                                           

 في ن م : تكون (1)
 في ن م : التنبه (2)
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فاملعرتف . لمظ هنأ هلتبني ل هدمهف يعاشر تلك اجلدماعة فلو مل يقصر يفذا كان الرجل فإ. ظلدما
 هأحد أبن ههنبتيمل  الذيو . م الظلم عل  درجة دون ذلكهف قصر يف الذيو ، ابلظلم عل  درجة

فعدم ، ينيولدرجة دون من الدرجتني األ ؤالء يفه. م الظلمهلف استعداد قريب هليس فيو ، ظلم
جل الر . يئة االجتدماعية للدمسلدمنياهلو ه عل  ذلك التقصري(1)املسؤول يغ لكل الناس يكونالتبل

عن (2)وال ئاليكون مس هقوما غري قوم و اليبلغهو ، خمتص بقوم خاص هأن هيتدين بدين عقيدت
فخرا عل  و ، شرفا هو جيد يف نفسهو ، عام لالنسانية هيعتقد أن دين لكن الذي؛التبليغ لتقصري يفا

ناس يكون التبليغ لعامة ال ؤالء يفهذا قصر فإ. اجملالس العدمومية يصرح بذلك يفو ، اإلنسانية
  .متت التتدمة. مم عل  لساهنهيدمهبتف التبليغ ال يكون إالو ، مهولية علياملسئ

َنا بَ َيانَ ُثمَّ إِّنَّ ":هقول (3)األخرى اليت بقت من السورة السابقة سألةامل الفكر الذي  (4)"هَعَلي ْ
بني تلك مل ي ن هللاأ :هالعلم أيضا يكون معنا ا الراسخون يفهات ال يعرفن املتشاهبالناس أ شاع يف

ان من بي هعل  نفس ا التزمم فاهلل.  (5)هن علينا بيانُث إ و يضاد ذلك النص:هو ، احلصة من القرآن
وحنن  (6). لعلما ات أيضا بتوسط الراسخني يفملتشاهبم اهذلك يف د يفهومن اجت، هن بينالقرآ

تفسري  سلفيا ينكر هينا من جيعل نفسورأ، هللا مام ويلص استفدان من طريقة اإلصحبدمد هللا
                                                           

 ؤولفي ن م : الم (1)
 في ن م : مؤوال (2)
 أي سورة القيامة.الباحث (3)
 52القيامة: اآلية:  (4)
 في ن م: ثم إن علينا بيانه التوجد. (5)
قد اختل  علماء اإلس   الم في تأويل المتش   ابهات, ولهم موقفان: الموق  ا ول :موق  المفوض   ين :وهم يقولون:  (6)

سم الجاللة " هللا " في ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِهْم  والراسخون معطو  على ا شابِهاٌت فَأَمَّ قوله تعالى :﴿ هنَّ أُمُّ اْلِكتاِب َوأَُخُر ُمتَ

ُخوَن فِي اْلِعْلِم....  وفَزْيٌ  فَيَتَّبِعُوَن َما تَش       اَبه ِمْنه اْبتِغاَء اْلِفتَْنِة َواْبتِغاَء تَأِْويِله َوما يَْعلَُم تَأِْويَله إاِلَّ ا َّ وَ  اس       ِ ذا ي هالرَّ

ن وإلى هذا التفسير مال اب  العط  تشري  عظيم: كقوله تعالى: ﴿ َشهدَ ا َّ أَنَّه اَل إِله إاِلَّ هَو َواْلَمالئَِكةُ َوأُولُوا اْلِعْلِم َ..

( وغيرهم. وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر 6عباس، ومجاهد، ،والشافعية، والشيخ أحمد القرطبي، وابن عطية)

. ويؤيد هذا أن هللا أثبت للراسخين في العلم فضيلة. ووصفهم بالرسوخ، فآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه هللا بعلمها

 ن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكالم، ففي أي شيء رسوخهم؟  الموق  الثاني : موق  المؤولين وهو: 

مس  تأنفة، وهذا مروي عن جمهور الس  ل ، وهو قول ابن الوق  على قوله: "إال هللا" وإن جملة والراس  خون في العلم 

لدين وغيرهم من العلماء المتعددة. لينظر: التحرير  عمر، وابن مس       عود، والكس       ائي، والحنفية، وإليه مال فخر ا

 م.5284ط: -تيونس -,الناشر: دار التونسية للنشر527-524/ 3ه(5323والتنوير للشيخ ابن عاشور ) ت: 



 [14] ................ احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 شر طرقرد تلك العقيدة أب (1)هسالم ابن تيدميم شيخ اإلهتعجبنا أن إمام الطائفة من مث، اتاملتشاهب
ىل إلكن عدم التدبر يفضي اإلنسان  (3)؛همن مؤلفات هويف غري  (2)، خالصسورة اإل هتفسري  الرد يف

صرون عل  وي،  صابن تيدميةصل العلم يدعون اتباع شيخ اإلسالمهرأينا رجاال من أ. أرذل املراتب
 . صكم من ذلهيعصدمنا وإاي هللا صاتتفسري املتشاهب (4)إنكار

  

                                                           

هـ  798 - 225الحليم الدمش  قّي الحنبلي، تقي الدين المعرو  ب" ابن تيمية". ولد في حران ) هو أحمد بن عبد (1)
م( وتحول به أبوه إلى دمشق فنب  واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها،  5398 - 5923= 

هـ        واعتقل  759دمشق سنة فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى اإلسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى 
سنة  وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقال بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته.لينظر: ا عالم للزركلي  790بها 

 م. 9009أيار / مايو  -الناشر: دار العلم للماليين ط: الخامسة عشر 544-5هـ( 5322الدمشقي )المتوفى: 
ت: عبد   7-1/ 57هـ       (798خالص  ت: ابن تيمية الحراني )المتوفى: لينظر:مجموع الفتاوى تفسير سورة اإل (2)

الرحمن بن محمد بن قاس    م الناش    ر: مجمع الملك فهد لطباعة المص    ح  الش    ري ، المدينة النبوية، المملكة العربية 
 م.5221هـ/5452السعودية عام النشر: 

-50هـ(798ية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: لينظر: اإلكليل في المتشابه والتأويل ت: تقي الدين  ابن تيم (3)
 مصر. وغير ذلك من كتبه القيمة. –،الناشر: دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية 57
 في ن م : ا فكار لكن كلمة "اإلنكار" صحيح حسب السياق.الباحث (4)
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  سورة الربوج
قبل  2الصابئة عل  م كان اقتداروهل، نية خمصولةهذ هل املنجم (4). (1)َوالسََّماءِّ َذاتِّ اْلب مرموجِّ 
إىل (3)ظرونم ينهو ، ي امللة احلقة يف ذلك العصرهانت الصابئة كو . دايناحلنيفية مثل أئدمة األ

. كواكبيئة الهأتيت من  هذهو . ترجع إىل لورةو ، األرض ترجع إىل مادة من العنالرخملوقات 
املنجم (4)ذافإ .املادة تكوانن دائدما متواقفةو ، والصورة. دخل للكواكب هلورت يف كل خملوق مركبو 

حكم كل   (5)ىلمث يرجع إ همن ابتداء زمن خلق يئة للسيارات احلادثةأبخذ اهل هإىل تعيني لورت
، األرض (6)يف هخلوق ابعتبار وجودعل  ذلك امل هيئة يكون حكدميرا لتلك اهلتقدويقدر ، كوكب
يكون  هعفيض هتتعيني حركاو ، همزاج عنصر  حا مثل حكم الطبيب بعد معرفةلحي هنقصانو ، هونفع

نية الناس الناشئة هفأبطلوا ذ، لة الكذابونهذلك العلم اجل مث دخل يف لحيحا هأكثر  هتعيني حاالت
فكان ، ةبئاالص اهتالناس أحدث نية يفهالذ هذهو . مبقدار من تعليم احلكدمة أن كل شئ عند هللا

ملسلدمني خلق األشياء إىل اآلن عند ا بعد معرفة احلكدمة يف هوحيدمدون، مالناس يسبحون حبدمد رهب
ا وكوهن ،عل  كل نعدمة لغرية أو كبرية م يشكرون هللاحمفوظة أهن (7)يةيف الصاحلني تلك السجو أ

                                                           

 .30/932هي مكية باتفاق.لينظر:التحرير والتنوير،اإلمام ابن عاشور،(1)
شريعة التوراة   2 صابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا  ل صابئة حنفاء وصابئة مشركون.أما ال صابئة نوعان:  إن ال

واإلنجيل قبل النسخ والتحري  والتبديل من اليهود والنصارى.وهؤالء حمدهم هللا وأثنى عليهم. والثابت أن الصابئين 
م قوم من المجوس واليهود والنص       ارى ليس لهم دين ولكنهم عرفوا هللا قوم ليس لهم ش       ريعة مأخوذة عن نبي،وه

وحده، ولم يحدثوا كفرا ، وهم متمس   كون "باإلس   الم المش   ترك" وهو عبادة هللا وحده وإيجاب الص   دق والعدل وتحريم 
تاب وليس لهم ك الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرس     ل على إيجابه وتحريمه وهم يقولون "ال إله إال هللا" فقط

وال نبي.والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه الصالة والسالم بأرض اليمن.وأما الصابئة المشركون فهم 
قوم يعبدون المالئكة ويقرءون الزبور ويص     لون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية.لينظر: الموس     وعة الميس     رة في 

لي : الندوة العالمية للش  باب اإلس  المي إش  را  وتخطيط ومراجعة: د.مانع ا ديان والمذاهب وا حزاب المعاص  رة تأ
 الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 9/754بن حماد الجهني،
 هـ.5490الطبعة: الرابعة، 

 في ن م : يحصرون. (3)
 في ن م : قدر  (4)
 في ن م : لي لكن كلمة "إلى" أصح حسب السياق.الباحث (5)
 في ن م : من (6)
والسجية: الطبيعة والخلق. وفي الحديث:كان خلقه سجية. لينظر: لسان العرب المؤل : محمد بن مكرم بن على،  (7)

، الناش   ر: دار 59/152هـ         ( 755أبو الفض   ل، جمال الدين ابن منظور ا نص   اري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 
 هـ. 5454 -بيروت ط: الثالثة  –صادر 
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فلدما دخل . ةية من بقااي الصابئوتلك السج. اهلحلكدمة اليت خلق إلجنعدمة اليدرك إال بعد العلم اب
 كذابونؤالءاله ها عل  خالف ما يقولهم أدركو ألهن، ما وجد الناس حكدمة األشياءو ، ا الكذابونهفي

. قطعة أخرى وطائفة أخرى يدركون، طائفة يدركون قطعة من احلقائق :ل العلمهمث وقع افرتاق بني أ
م فكر االستبداد للكواكب ابلتأثري هفي (2)فورث (1)خرىا يستند إىل كوكب غري كوكب أهوكل من
واستناد كل فريق  ،اباب بعد افرتاق امللة عل  فرقر بان أهوالر ، احلنفاء اختاذ األحبار ما وقع يف مثل
 ذا الطريق اختذوهب. لك احلرب املخصوص عند العامةمعرفة الدين لذ م يفهومبالغت، حربأو  بهإىل را

عتقاد امثل ما حدث من  هذا بعينهلار حقا  مهكل ما استند إىل رجل من. م أرابابهءالناس علدما
أما البقااي . وخام الشرك فسار دينا منسهشر فيوانت، لك التوحيداستبداد الكواكب ابلتأثري بطل بذ

م هألرض ا م تقوم امللة الصابئة يفهعلدم ن كانوا قليلني عل إو ، ج األولهل العلم عل  املنهمن أ
يوم  مسألةيم هفتف. نيةهلناس عل  تلك الذم اجتدماعات من اهبتقليدو ، مهنيتهذ قائدمون عل 

الطالح . ب مرموجِّ َوالسََّماءِّ َذاتِّ الْ  :هقول. سورة الربوج و املقصود يفهم هنيتهن كان عل  ذالقيامة مل
وكثري من  .ويسدمون كل قطعة برجا، عشرة قطعة دمون كل فلك عل  اثنىتم يقسهنيئة أعلدماء اهل

ض األر  ان ال نعرف يففإ.ذا ليس بصحيح عندانهو .(3)ذا االلطالحهن عل  فسرين فسروا القرآامل
و كل ه. ال االلطالح (4)اللغوي هو معناهم فاملراد من الربوج هعل  الطالح يئةاهل مجاعة يعرفون

ء وج :السدماالربج فدمعىن والسدماء ذات الرب  :ها يقال لهاكب لتربجفالكو ،يرتفعو ،رهويظ،يربج شئ
فالسدماء .مها موامسوغروهب اهم يعينون بطلوعألهن؛ا العربهرفا تعهمن،والسيارات ذات الكواكب

                                                           

 ن م : الكواكب غير كواكب أخرى في (1)
 في ن م : فحدث لكن كلمة ورث أبل  عندي حسب السياق.الباحث (2)
}والس   ماء ذات البروج{ الكواكب اثنا عش   ر برجا تقدمت في الفرقان،لينظر: تفس   ير جاللين تألي : عبد الرحمن  (3)

إس    رائيل ولجالل الدين محمد بن أحمد  ه( من البقرة إلى بني255جالل الدين بن أبي بكر محمد كمال الس    يوطي)ت:
س      ورة البروج.مط: مكتبه رحمانيه.وغير ذلك من  175ه( ص 824ا نص      اري المحلي من الكه  إلى الناس)ت:

 التفاسير المشهورة.الباحث
يؤيده تفس ير اإلمام الش نقيطي يقول في تفس يره: إن أص ل هذه المادة من الظهور،ومنه تبرج المرأة.لينظر:تفس ير  (4)

أض       واء البيان في إيض       ار القرآن بالقرآن ت : محمد ا مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الش       نقيطي 
 -هـ         5451لبنان ط:  –الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 472/ 8هـ       ( 5323)المتوفى : 

 مـ.وغير ذلك من التفاسير المشهورة.الباحث 5221
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جنيل واإل،لكتاب أرابب التوراةل اهذا عند أهف 1"َواْليَ ْومِّ اْلَمْوعمودِّ" :هقول دهذات السيارات تش
امللة  هعلي تامللة احلنيفية ليس مبخالف ملا كان هما حكم ب دما أنهادتني بينهومجع الش.معروف

 هبقول هفصل 3ودظ هَمشْ دظ وَ هَوَشا: هقول. ابقتان يف املقالدفالشريعتان متط، اهور هالصابئة يف زمن ظ
ن فكانت نزول القرآاليدمن قبل  وقعت يف (2)القصة هذه (1) (1قمتَِّل َأْصَحابم اأْلمْخدمودِّ ): 

. (4)قتلوا املؤمنون الذين مهود هاملشو . لذين فعلوا ابملؤمنني ما فعلواا ؤالءه مهد هفالشا (3)معروفة
نْ :" هقول. (6)والنصارى، ودهني اليالواقعة ب(5)هذهوكانت  اْلَعزِّيزِّ  َّللَّ ْم إِّالَّ َأْن ي مْؤمِّنموا ابِّ هَوَما نَ َقمموا مِّ
ِِّ َواَّللَّ  هالَّذِّي لَ  8احْلَمِّيدِّ" دوا هم شكدما أهن 4يدٌ هَعَلى كمل ِّ َشْيءظ شَ  ممْلكم السََّماَواتِّ َواأْلَْر

نموا إِّنَّ الَّذِّيَن فَ ت َ  :ه: قولااتن اآليتانه جواب القسمو  (7). مهيد عليهش لك هللاكذ،  عذاب املؤمنني
إنَّ الَّذِّيَن آَمنموا  40بم احْلَرِّيقِّ ْم َعَذانََّم َوهلَ هْم َعَذابم جَ هاْلممْؤمِّنِّنَي َواْلممْؤمَِّناتِّ ُثمَّ َلَْ يَ تموبموا فَ لَ 

املنجم حيكم . 44 َكبِّريم ارم َذلَِّك اْلَفْوزم الْ ا اأْلَنْ هْم َجنَّاٌت ََتْرِّي مِّْن حَتْتِّ اتِّ هلَ َوَعمِّلموا الصَّاحلَِّ 

                                                           

 صيله فيما بعد : قصةفي ن م : تف (1)
وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين باهلل عز وجل، فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا  (2)

عن دينهم، فأبوا عليهم فحفروا لهم في ا رض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يس     عرونها به، ثم أرادوهم 
ولهذا قال تعالى: قتل أص      حاب ا خدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما  فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها

يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين.لينظر: تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( المؤل : أبو 
ـ( المحقق: محمد حسين شمس الدين 774الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ه

 هـ 5452 -بيروت ط: ا ولى  –الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  8/312
 في ن م : وهذه القصة ذكرها في قتل أصحب ا خدود. (3)
أض     واء اختلفت أقوال المفس     رين في تعيين معنى الش     اهد والمش     هود إلى ما يقرب من عش     رين قوال.لينظر: (4)

 .8/477البيان،اإلمام الشنقيطي،
 في ن م : هذه الواقعة لكن كلمة "تلك" أنسب.الباحث (5)
قد اختل  أهل التفس       ير في أهل هذه القص       ة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج  (6)

منهم واس    تمر فيهم تحليل المحارم إلى  المحارم، فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذ  فيه من أنكر عليه
اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومش       ركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار 
المؤمنين فخدوا لهم ا خاديد وأحرقوهم فيها، وعنه أنهم كانوا من أهل الحبش  ة واحدهم حبش  ي، وقال العوفي عن ابن 

أصحاب ا خدود النار ذات الوقود قال: ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في ا رض ثم أوقدوا فيه نارا عباس قتل 
ثم أقاموا على ذلك ا خدود رجاال ونس    اء فعرض    وا عليها، وزعموا أنه دانيال وأص    حابه وهكذا قال الض    حاك بن 

.فالشيخ السندي رجح قول الضحاك 320-8/312مزاحم وقيل غير ذلك.لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي،
 بن مزاحم كما اليخفى.الباحث

 في ن م : فتلك السموت ذات البروج، واليوم الموعود،وشاهد ومشهود إلى قوله " ذلك الفوز الكبير" (7)
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واقتضاء النجوم . يوما (1)ب ايل احلضيضهمن ارتفع يذوكل . ن كل قوم غار يرتفع يوماأ هبنجوم
ن ايت  يوم  أدمنينجحكدمة امل م البد يفهم وقت ارتفاعين ظلدموا الناس بقوهتوالذ. ال موقتاليس إ

لك وكذ. لفا األو  التعبري الفرق يف. مهجزاء ظلدم هذا نسدميه. يصريون مظلومنيو ، يغلب الظاملون
حدى كان إ  اذفإ. حق املظلوم هم كل ظامل يؤخذ منهعند همعناالكتاب يؤمنون ابليوم املوعود  لهأ

فالذي . مرمتطابقواأل. املظلومحق  ها أن الظامل يؤخذ منهائفتني من احلنيفية تظلم األخرى فعندالط
نم هم جل احلق يكون هلهإن الذين يظلدمون أ لسنة احلكدمةاستقر يف اإلنسانية ابختالف أ

، حلقم عل  اهوالذين . مما ابطن قلوهبإو ، مهر أجسادهم أحرقوا املظلومني إما ظاألهن؛واحلريق
ممْؤمَِّناتِّ ُثمَّ ََلْ يَ تموبموا فَ تَ نموا اْلممْؤمِّنِّنَي َوالْ إِّنَّ الَّذِّيَن :هقول ذا معىنهف. م نعيم هليتلدموا البد أن أيظو 
َاتِّ ْم َعَذابم احْلَرِّيقِّ نََّم َوهلَ هْم َعَذابم جَ هفَ لَ  ْم َجنَّاٌت ََتْرِّي مِّْن هلَ  إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ
ر يوم القيامة هاجملازاة اليت تظ 41 "ْطَش رَب َِّك َلَشدِّيدٌ إِّنَّ بَ  :"هقول. ارم َذلَِّك اْلَفْوزم اْلَكبِّريم ا اأْلَنْ هحَتْتِّ 

إال الدعاء  قوة هواملظلوم ليس ل، أحد يظلم آخر. الدنيا دا بل ذلك األمر مستدمر يفمرا جديليس أ
عند مجيع الناس  هيوجد جتاربذا يف األفراد ه. ظامل لار ذليال حمتاجان الفرتون بعد األايم أ، إىل هللا
ل هأ. خرل دين آهل دين يظلدمون أهأ. مثلة متعددةا أهل. عد ذلك مجاعة تظلم مجاعةمث ب، بكثرة

، كرم ذ بت اليذكر هلهظاملني قد ذن سلطنة الترون بعد أايم أ. ل حكم آخرهحكم يظلدمون أ
وأمثلة  . لناسوأمانة بني ا ل ذلك الدين ثقةهومل يبق أل، هوال يعظم شعائر ، دين الظاملني بطل عزو 

ن إ تعاىل: هلقول (3)ا تفسرياهجنعلحنن مثال تلك الواقعات وكل أ(2). اترة ىف التاريخكل ذلك متو 
ض  القيامة بل كل ما اقت ىل يومحق املظلوم من الظامل اليتأخر إ هللا خذأ :بطش ربك لشديد

                                                           

الحض  يض فالحض  يض مما يلي الس  فح، والس  فح دون ذلك. ج :أحض  ة.الحض  يض: ما س  فل من ا رض،وقول  (1)
ى الحض     يض:تدنى.لينظر: تاج العروس من جواهر القاموس المؤل : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق العرب:نزل إل

بيدي )المتوفى:  . المحقق: مجموعة من 924-58/923هـ          (5901الحس    يني، أبو الفيض، الملقّب بمرتض    ى، الزَّ
 المحققين. الناشر: دار الهداية.

 كما اليخفى من أولى ا لباب. الباحث (2)
في تفسير القرآن منهج  منهج الشيخ السندي أنه يطبق اآليات على الواقعات التاريخية لذا نقول إن منهجه من (3)

 تطبيقي.الباحث.
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 43  َويمعِّيدم َو ي مْبدِّئم ه هنَّ إِّ  :هقول. ل  الفور يؤخذلك النظام عاحلكدمة إن أخذ الظامل ال يبطل بذ
نظاما  بعد ذلك يقيم هللاو ، مث ميوت هاهفيصل إىل منت، األرض يف هللا هالنظام الواحد يقيدم

ذا كانت الكثرة فإ .الفطرة اإلنسانية هضيتيتقيد ابقتضاء ذلك النظام الذي يق هفحكدمت (1)هضآخرعو 
وإذا غلب عل  . ما النظاهوال يبطل ألجل، خذ ابلواقعات القليلةايؤ م يقيدمون احلق فالالنظام أهن يف

ام لنظذا بطل اوإ. هونظاما آخر يقوم مقام ويعيد قوما آخر، النظام البطالن فيؤاخذ عل  الفور
السبب  مل يرسخ إىل اآلن يتأخر بذلك هالنظام الذي يقوم مقاملكن ؛كثرة الظلم  هغلب عليو ، األول

وأتقن  ،نظاما بشكل آخريعيد و ، يبدئ نظاما هيف أن فإذا رأى الرجل حكدمة هللا. مأيضا مؤاخذهت
منوذج  هل قرن فيذا كان كفإ. يوم القيامة هينتظر فيو ، أخذ الظامل اليؤخر تلك احلكدمة بتيقن أن هللا

ن املراد من أل؛إثبات يوم القيامة ذا القدر كاف يفهف، ولةهذا ابلسهاملنجم يدرك و ، القيامة موجود
ذا اإلنسان إو . قصد حكدمة املؤاخذة فقطم بل امللك اليو يم يوم القيامة ليس بيان عجائب ذتعل

 هاليؤخذو ، لم الناساليظ (2)هنكذلك من زعم أ. هزعدم نسانية يفو أبطل اإلهيرتك سدى  هتفكر أن
م سلسلة التاريخ لقو  مهف يف أييت حزم 22"َو اْلَغفمورم اْلَودمودم هوَ :" هقول. النسانية مرتنيبطل اوأه هللا

ان لارت  عند تقررت اليت سألةفامل. مهقوام مث اليبطل ملكون األم يظلدمنرى أهن حاكم عل  األقوام
ا طائفة هكثريتم من تلك امللة الظامل أذا قااآلية بيان حكدمة ذلك احلزم إ (3)هذها يف هكاملشكوك في

الغفور  وهو  ":هقول ذا معىنه. ح امللة يتأخر املؤاخذةلالإو ، ذا الظلمهواستعدت النقالب ، قةحم
وجيزمون  ،ليلني ال خيافون سطوة الكثريينن كانوا قوإ، عل  ذلكوعزموا ، لالحدوا اإلملا أرا "ودودال
ام كل ما قو . مهؤخر يو ، مهل الطائفة يغفر هللا وإما يقتلون حبدوث مثل تلك م إما يقيدمون احلقأبهن

للوا إىل أن يو  وحيب، مهيود م تقصر فاهللنت أعدماهلوإن كا، م مستقيدماهاملصلحون عل  عزم

                                                           

 في ن م : عرضه لكن كلمة عوض أنسب حسب السياق.الباحث (1)
 في ن م: كلمة "أنه " (2)
 في ن م : تلك (3)
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، لك العزموإذا تركوا ذ. ممؤاخذهت م يؤخرهللاهم اثبتني عل  عزمهكانوا   ذافإ، م من اإللالحهغرض
 . رجال الينفعأو  ائفةط م كافية إللالح الظلم فادعاءعدماهلومل يكن أ

ت يدماهيف التف هرأ كالممن قو ، بتجديد الدين مأهل لويهدال هللا م ويلمااإل :(1)لطيفة استطرادية 
الرجل   نلكل طائفة من اجتدماع للدمسلدمني ال يتشكك يف أ هخطابو ، املةأ األعل حكاية أحوال  يف

وكان  ،وقفت عل  تلك املقالة : إين منذهعندي عنوان دعوت تلك املقالة. (2)مورا ابالنقالبكان مأ
االت حو ، مهاترخي وإن مل أجد من، ريقة انقالبيةن طء جزمت بفكري أ2422لك قريبا من سنة ذ

وأان   ؟ف كيف ضاعت تلك األخبارسفكنت أأت، صولا ما يكفي إلثبات ذلكذلك اإلمام خ
 هكتاب متواتر عنألن ذلك ال؛البالغة ضدمن حجة هللا البية يفاالنق هنظرايتعتدمد يف تصديق كنت أ

كين استدمررت ل؛ا ذرة كلدمةهبية فالنعلم مناالنقال هعدمالوأما أ. االنقالبية هفقدرت أن أثبت نظرايت
ان من زمن وأ، عدمالاأل انقالبيا يف هلة لاحلة إلثبات كونوال فوجدت واقعات قليتفتيش األح يف

،  بيت آابئي نت يفند ملا كاهل سألةيت ملبطبيع لل حيبألن أ؛هحاالتو ، االنقاليب همعزم بعلدمطويل 
 الثقريبا من ثو  ،إىل اإلسالم داين هللاهفلدما ، فكار عنديند عل  القوة املتغلبة ألذ األم اهلاكان قي

، نداهل م املسلني يفا بقياهفبدلت ت خاطريىل مكنوانسنني فرغت من تعلم العلم الضروري فرجعت إ
ابإلمجال  لكن كل ذلك؛اليستدمرو املسلدمني اليتم أ بدون قيامند اهل قيام أيقنت يف نفسي أنو 
راسخة  تمل أتغريمن تلك النظرية اليت كان ند فإينذا قدمت املسلدمني عل  اهلإ ح فكري أينلالإل
إن آابئي كانوا  .لك الزمان زمان قلة املعلومات الصحيحةذ عانين يفأو ، ندطبيعيت من قيام اهل يف

                                                           

: هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر  االس     تطراد:هو نوع من المحس     نات المعنوية: تعريفه (1)
 .523لمناسبة ، ثم يرجع إلى تتميم ا ول. لينظر: دروس البالغة مع شرحه شموس البراعة ص 

. ط:أك  اديمي  ة الش        اه ولي هللا 928-922/ 5، 22لينظر:التفهيم  ات اإللهي  ة،اإلم  ام ولي هللا ال  دهلوي، تفهيم: ( 2)
د.وأيض   ا: مجموعه رس   ائل إمام ش   اه ولي هللا ) مجموعة الرس   ائل لإلمام ولي هللا الدهلوي( الدهلوي،حيدرآباد الس   ن

 9090, 5ط: 939-951/ 7التفهيمات اإللهية ترجمته باللغة ا ردية للش    يخ عقيدت هللا،ت:عطاء الرحمن قاس    مي 
 شمع بك ايجنسي كراتشي باكستان.
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 ،وتعلم من مشائخ الصوفية، كنت أعلم أن اننك استفاد من املسلدمنيو  (1)، بطريقة اننك متعلقني
 م يفوهل. يابئبيت آ سلدمني كان غالبا يفنك ابملاتصال ان أعين سالم ذلك الفكرما أعرض اإلو 
ك التوارث  لبذو ، أوالدا هللا هم فرزقهسلدمني دعا لرجل منبعض فقراء امل. لك واقعات خمصولةذ

ن أ قليب فنفعتين كانت موجودة يف  (2)تلك اجلذبة. مهاحلني منالصو ، كانوا يكرمون فقراء املسلدمني
البيا دت رجال انقني ما وجاملسلدم ويف. ا موقوف عل  فالح املؤمننيهند فالحاهل مسألةجعل أ

 االنقالب وجدت اإلمام وىل هللا معرفة رؤساء أقوام يف دما تقدمت يفوكل. مثل اإلمام ويل هللا
 (3)هذهثبات إ ذا الذي أحوجين إىله. خمفيا عين قد بقي هجموبران، االنقالب يف هأما طريقت. مهفوق

 هنظرايتو ، (5)يلو همام عبد العزيز الداإل هولد همث قام مقام ذا التفسريهاملوضع يف  (4)ذاه املسائل يف
بعد ما فرغ  هياتحيف آخر  وه. هأفعال انقالبية أكثر مما يؤثر عن أبي هويؤثر من، هعل  طريقة والد

تقدم إىل اتسيس حكومة  هفكأن، ادهبرانمج اجل (6)تدماعية نظم الجتدماعيةسيس حكومة اجمن أت
ارتقاء النقالب  هذا كلهو . قتلواو ، فقاتلوا هابألح همث قام بعد، حدذلك إىل  وقد فاز يف، عسكرية

 يف املائةىل اختتام ء إ2223من زمن و . ء2423د تلك اجلدماعة هاستشو ، هللا اإلمام ويل
 أن أفعال االنقالب من اإلمام ويل لوي ذكران لكمهالد هللا مام ويلءكانت دورة انقالب اإل2423

مث تبني  هخوتوإ (7)، اإلمام عبد العزيز هلذين قاموا مقاممن ا هزيد منمث يؤثر أ، ؤثر إال قليالالت هللا
ذا ه. هلحابوأ، هللا ويل اإلمام حفيد (8)يدهمساعيل شم الشيخ إهالذين قاموا مقام ار يفهمثل الن

زائدة  ذلك شدة يف هكانت ل  هكل طبقة جاءت بعد  نالعزم فالشك أ وأما يف، ابعتباراألعدمال
                                                           

سافر إلى البلدان حتى إلى بغداد،ومكة المكرمة أيضا لتحصيل م .5422هو مؤسس لديانة سيخ.ولد نانك في عام  (1)
العلم والمعرفة،وعاش أكثر حياته في قرية "كرتاربور" قريبا من الهور،وأكثر متبعي ديانته في الهند،وتوفي في عام 

 ،مط: فيصل ناشران،الهور باكستان.9011/ 9م.لينظر: الموسوعة العالمية ) عالمي انسائيكلوبيديا( 5132
 في ن م : المجاذبة (2)
 في ن م : تلك (3)
 في ن م: ذلك (4)
 سبق ترجمته (5)
 في ن م:  جل جماعة (6)
 سبق ترجمته  (7)
 سبق ترجمته (8)
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 هللام هبقوية حي مهلكن عزائدم؛وإن كثرت، تنا أعدمال تلك اجلدماعةفعل  نظراي. عل  الطبقة السابقة
لكن ؛تتالشكانت قد   اقوة سلطاهنو ، نديةا أكثر ذلك أن احلكومة اهلورأين. ؤكدم املهسبب عزم

م م أهنهفسنفدما كان املتغلبون إىل ذلك الزمان يصرحون أل. عزة السلطان اجلدماعة يقيم هذهعزم 
ان يعين أن طم من عدمال السلهنم أهكبري و ، مهم لغري وجلواهت، مخلواهت رون يفهام امللك بل يظحك

سنتني أو  سنة دماعة يفادة تلك اجلهوبعد ش. م قوةهليس عندو ، مهعزة إسم السلطان ابقية عند
القوة املتغلبة  .التصرف تصرف املستقلني مستبدين نكليز شرعوا يفندية لإلأعلنوا أن احلكومة اهل

عرف فلسفة تو ، مهسباب أتخر أو ، ي تعرف اتريخ تقدم األممهة بل حلكوماساليب لة أبهجا تليس
 لإلمام ويل ريقة االنقالبند طملسلدمون اهلن ينس  افأعظم قوة لرفت احلكومة إىل أ، ذلك التاريخ

مساعيل ن الشيخ إأ م إثباتفأول أعدماهل. جنحواو ، وفرية ذلك مبالغ كثرية ولرفوا يف، هوأللحاب هللا
وام املسلدمني بكل ع رة يفالفك ونشروا تلك، ابينيهولاروا و ، مهتركوا طريقة آابئ هحابوأل، يدهالش
، نياحلجاز احلرم سالم من املركز الديينابيني خارجني عن اإلهكون الو   يف (1)ةالستعانابو . مقوهت
وأكثر ، يدهمساعيل الشاتباع الشيخ إ نشاؤا مجاعة يغالون يفم عدملوا تلك األعدمال إبتقان أهو 

 حد لار  ىلوولل ذلك إ، اليدمانيني الزيدينو ، ابيني النجدينهالو ا عل  طريقة همجيعأو  مأعدماهل
 :الناس فدمن ذكر شيخ إمساعيل خبري يقول. ابياهكون الرجل و و ، مساعيلذكر الشيخ إ ياتهكالبدي

 . ايبهو  هنإ

                                                           

 في ن م :واالستعانة (1)
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من بيت  وهجلدماعة ا مريأ (1)يدهمحد شاال يؤمنون برجعة سيد أهاألمر الثاين: أيدوا ج 
الشيخ و ، ادهاجل يف ماماكان إو . أمريا عل  اجلدماعة هجعل (2)النبوة من تالميذ الشيخ عبد العزيز

، دفعة واحدة يف يوم واحد يف (3)دينيهوقعا شو ، كان وزيراأمحد   من شيوخ السيد يدهالش مساعيلإ
م إىل اآلن هيت إلييد أيهلشينتظرون رجعة األمري ا "دينهاجملا" هيسدمونفغانية احلدود األ م مركز يفوهل
، دينهاونة للدمجاسم املعوإب، والغزاة، ادهاملسلدمني من اتباع تلك الدعوة إبسم اجل موال منأ

فإن حدث . مهوبعث الدعاة إلي، ندم بتحصيل املال من أطراف اهلهل تسامح يزيةنكلواحلكومة اإل
من  ه ممكن لذلك املركز غري يف هوقيام، ندل اهلهأب هذو فكرلحيح فاتصالتلك اجلدماعة رجل  يف
 . طانيةيتشدد احلكومة الرب  ةهج
 ء2482نة س يف ليهالسياسىي بعد فتح دم هاملسلدمني فكر  رجاع الطوائف من: إمر الثالثاأل
م كانوا ألهن (4)، ل الرأى من املسلدمنيهفبث الدعاة يف أ، ادة األمريهعشرين سنة من شعد مثان و ب

فأرابب  .رون أن حيصلوا االمتياز إبسم اخلليفة أبي لون أرادواحاكدمني عل  بالط اخلليفة يقد
نسيان  ذا العدمل أشد من العدملني األولني يفهوكان ، وا إىل اخلليفةهم توجهالسياسة بعد ذلك أكثر 
 ندوييد اهلأت ومن ذلك الزمان شرع اإلنكليز يف، م أيضاهاآلن أبدلوا قوميت. طريقة اإلمام ويل هللا

. يطانيةالرب  فقاموا بضد سياسة، والرتقي ادهوان االجتندية حىت جاء أون للقومية اهلدمثلم املهم هنأ
اخلالفة  سألةممث كانت ، ىل تيقظ مام الطويل إنديون عن ثباهتلدمون اهلرجع املسمن ذلك الزمان 

                                                           

في القرن  شبه القارة الهندية في الطريقة المحمدية (مؤسس هـ1246-هـ1201 عاش) أحمد شهيد بريلوي السيد (1)
ث الوعي قد قاد حركة إس    المية في ش    به القارة الهندية من أجل إعادة الوحدة اإلس    المية، وب.الثالث عش    ر الهجرى

ا على العهد الذى نش   أ فيه، إنما أثر على الجيل الذى  الديني، وطرد اإلنجليز. يرى البعض أن تأثيره لم يكن مقص   ور 
بعث إلى رؤساء وأمراء المسلمين في المناطق المجاورة .أعقبه، وعلى دعاة اإلصالر والعاملين في المجال اإلسالمي

فهم بالقض  ية اإلس  المية، ودعا إلى  ما يراه دينا  خالص  ا، وإلى الجهاد في س  بيل هللا، حيث نظم جماعة كبيرة وهزم يُعِرّ
الرابع والعش  رين من  في الس  يخ ض  د جيش معركة وادى باالكوت وقتل مع أعوانه في. أحد كبار القادة الهنود الس  يخ

 .294-7/293لينظر:نزهة الخواطر،عبد الحي الحسنى، .م 1831مايو 6 ، المناظرهـ1246 سنة ذى القعدة

 سبق ترجمته  (2)
 جملة واستشهدا بدل "ووقعا شهيدين" أنسب عندي.الباحث (3)
 في ن م: أن يرجعوا في سياستهم الدينية إلى السلطان التركي خليفة المسلمين   (4)

https://www.marefa.org/1201%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/1246%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/1246%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%AE
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%AE
https://www.marefa.org/24_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/24_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/24_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/1246%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/6_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/1831
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ة احلكوم هذهألن ؛يطانيةيد احلكومة الرب إمنا قامت بتأيو . ند قريبا من ثالثني سنةاهل يفا هدعايت
ت دعاية فكان، مهنفسند أبم يقدرون أن يقوموا الستخالص اهلالتريد أن يتذكر املسلدمون أهن

. مهر عليمانقلب األ والرتقي ملا قامت فئة االحتادو . احلكومة هذهلة هاجل هذهاخلالفة مفيدة من 
. مصر ال يفو  يةال يف ترك هاخلالفة قياما ما اليؤثر مثل سألةند ملل اهلهاحلرب العدمومية قام أ ففي

ند اهل يفن احلوادث اليت وقعت : إستاذ التاريخ جبامعة ماجنسرت قالأ مدير (1)لرح بذلك رمزي
ة ما كانت تلك احلرك اء يفاالنتف نلك؛و مصر قوى من حوادث تركيةبعد احلرب الكربى كانت أ

م سووا ه .ندهما لل ليس للخليفة تصرفو ، ن مدار تلك احلركات اخلليفةأل؛ندل اهلهقدرة أ يف
والرتقي  عل  ضد االحتادلك مؤيدا لذ هوحزب (2)قام الغازيو .الرتكية إللقاء اخلالفة الطريق يف

لو  و ، اهندية كلالقوة اهل وإبلغاء اخلالفة بطلت، لاروا مطرودين والرتقي ألن أكابر االحتاد؛ففازوا
االنقالب  هر لرأيتم من آاث كانت تلك القوة اجتدمعت عل  أتييد احلركة االنقالبية لإلمام وىل هللا

 (3)، مر شيخنااخلالفة أب بتأييداشتغلت  أان. عدوانلكن حنن أبطلنا قوتنا ابخنداع من ؛الكبري
عن  ج  طبيعيت اقتضاء طبعي ال خير لك مقتضوما كان ذ، اجتدماع املسلدمني العام دخلت يفو 

 السيد أمحد ذايل األمريأب متشبثاكنت   طريق اإلمام وىل هللا ت يفهومنذ تفق. ندالتعلق ابهل
 ما ولل إىل من أقراين حدالعل أ، ادهواجلجرة حصلت من اتريخ تلك اهلو ، هوألحاب(4)يدهش

 بوع يفد مطوكتاب واح.وتبني يل أغالط الدعاايت الفاسدة إلنشاء تلك احلركة العاملية، ذلك
، احلدود دين يفهاجملاسبة إىل مجاعة تة املنالطائف ها مجعحركاهتسري  يفو ،يدهحاالت األمري الش

احل وب إىل رجل للك الكتاب منسوذ،روح مجيع احلركاتا كلدمات كاذبة أفسدت هوأدخلوا في

                                                           

 لم أطلع على ترجمته (1)
 م أطلع على ترجمتهل (2)
 المراد منه هو الشيخ محمود حسن.الباحث (3)
 سبق ترجمته (4)
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يد مكاتيب هلشمكاتيب موالان او ، يدهآخرالكتاب مجع من مكتوابت األمري الش يفو . دينهمن اجملا
 . م احلركةهتعلق بفتا فوائد عظيدمة هكثر فيأوأ مائة ا هيقارب عدد
 ء مل يكن عندي2032سنة  يف هساتذ ملا فرغت من طلب العلوم عل  األانرتضة: أمجلة مع

 اقرتاب هكل  والباقي، و مقاالت شيخناأ (1)قاالت حمدمد قاسمال قليال من ماطدمينان عل  شيء إ
 وبند فحكوا إيلبعض املشائخ يف ديلالتفسري فذكرت ذلك واأللول واحلديث و  هالفق واختالف يف

، مث رجعتملا فرغت من طلب احلديث فحريت  :كان يقول  هنأ (2)محدرشيد أ حكاية من موالان
نان وحصل يل االطدمي، ديث سنة كاملةعل  مطالعة كتب احل وتركت كل حمفل رجعت نفسي

 ع كل قويت ملطالعة ما قرأتمجوأن أ، ذلك من قليب شوق إىل أن أعتزل اخلصومات فحدث يل
لطريقة احلافظ ا لحاب شيخنا يفعند أ امركز  يسر هللاو ، ندفرجعت إىل الس، ابالطدمينان لعلي أفوز

، هوقت (4)جنيد هنا أنحق شيخ مسعت من بعض الصوفية كان يقول يف (3). حمدمد لديق السندي
ذا ه. د أمحدنا رشيوبصحبة شيخ، السكينة بصحبة شيخنا احلافظ ة يفوأان كنت أرى املشاهب

ومسعت ، يل كاألب واألم ه: إنقالو كلدمة التوحيد   ينلقن والذيهوإسالمي ، و مبدأ إمياينهالشيخ 
 سالطنيدمامة الدمل عل  عاشتو ، الفقراءأن أترك فكر (5)يشري يل ابلرمز هأن هدمت منهالما فمرة ك همن

إىل  ذا الشيخ ملا رجعتهو . تاجيقوم مقام ال خمصوص سما إهل وكان، نداملخصولة يف داير اهل
العشرين من  وأان وللت يف، الثانية ويف يف عاشر مجاديع  بعشرة أايم تويف قبل مرجالسند ت

 يل هللاالء يسر ؤ ه وأبيدي، م كانوا مثل األبوإهن، غيب ابلرت تلقوين هلحابلكن أ؛مجادي الثانية
                                                           

 سبق ترجمته  (1)
ه  ببلدة "كنكوه"من مديرية سهارنفور. 5949هو الشيخ رشيد أحمد بن الشيخ هدايت أحمد الكنكوهي  ولد سنة  (2)

من قادة حركة تحرير الوطن ضد  كان من شيوخه الشيخ محمد بخش رامبوري.والشيخ مملوك علي  وغيرهما كان
االستعمار البريطاني ، وكان من أجل خلفاء الشيخ إمداد هللا المهاجر المكي ،ومن تالمذته الشيخ محمود حسن "شيخ 

ه من مؤلفاته: فتاوي رشيدية. 5393الهند" ، والشيخ خليل أحمد السهارنفوري والشيخ حسين أحمد المدني.وتوفي سنة 
 .44-45ديوبند للحافظ أكبر شاه البخاري  لينظر: أكابر علماء

 سبق ترجمته. (3)
. جند كلمة فارسية ا صل من "كند"اشتهر 2/325قيل: جنيد، مصغرا لجند،لينظر:تاج العروس،الشيخ الزبيدي، (4)

 ه(.الباحث.927اإلسم بين المتصوفة تشبها بالصوفي الزاهد جنيد البغدادي)ت:
 في ن م: ا مر (5)
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فاملسافة اليت ، االطدمينان حبدمد هللا حصل يلو ، فاشتغلت بذلك سبع سننياملركز ملطالعة ما قرأت 
والناس ، ألوالدرزقت او ، ا تزوجتهويف ظرف، ا يف سبع سننيهان قطعتسنة أ يف (1)ا رشيد أمحدهقطع

اسم من ق عل  شيخ حمدمد اعتدمادي ذا االطدمينانر هلوكان البذ. ولنفت كتبا، اشتغلوا علدما
مث بعد زمن إىل  هوإخوت (2)وبعد زمن اعتدمادي عل  اإلمام عبد العزيز. ألحاب موالان عبد العزيز

االطدمينان  مث بعد أن حصل يل (3)هومت األمر الذي كنت أريد، املطلوب حصل يلو ، هللااالمام وىل 
 اجللوس يفو هم إىل ذلك األوان هبرانمج عدملي طريق املشائخ الذين لحبت يف العلم تفكرت يف

وما كنت  ،األخالق الطيبة ومجع املسلدمني عل ، والفكر لعامة املسلدمني، م الذكرتعليو ، املساجد
 نفسي قدرة والأرى يف، االشتغال ابلتدريس أيضا حيتاج إىل بناء املدرسةو . ال لذلكهأرى نفسي أ

مث  لنفسي هرتضيتما ا أيضا ذاهو . اهب إىل مدرسة فأنضم إىل شيوخها فلم يبق إال أن أذهعلي
. ذا خاطريهضا ومل يوافق أي، اضيبتدملك األر أو  فق االقتصاد من االشتغال ابلتجارةمرا تفكرت يف

أعرف كل  كنتو ، ا اتريخ احلركةهقرأت في "ةمحديأسوانح نسخة من " ع بيديلك الزمان وقذ يف
ريف ذلك ومذكو ، مهيلوشيخ شيخنا متصلة إ، وطريقة شيخنا، العلم شائخنا يفم مهنأل؛ارجاهل

مساعيل الشيخ إ:ديا مقصهقة املكاتيب فقط فوجدت فيعل  طري وعكفت، هشرت ببالكتاب فاست
وليس ، انكل زم  عل  املسلدمني الزم يف اد فرضهقامة اجلأن إ هيد كتب إىل رجل من ألحابهالش

ا هيقدر عليلك مشروط بشروط المنا ذإ. ويقيدمون الدولة العظيدمة، دم يفتحون البالهنمعىن ذلك أ
د واجب هادة متيسرة يف كل وقت لكل عهوحتصيل رتبة الش، ادهوإقامة اجل. كل األوان  املسلم يف

أجل  هفإن ذا ميكن يله: قواي قلت هذا أتثرت بهو كالما مثل رض أعل  املسلدمني إحياء ذلك الف
فدت استما ذاهيل يف الدنيا إال  غرضد الهواستش، سب استعدادد عل  حهجامقصد حيايت أ

، وة املخالفنياد مجع قوة تقادم قهلجاء يوجبون لهن الفقة أهشب همث حصلت يل في لك الكتابمن ذ
                                                           

 ه.سبق ترجمت (1)
 سبق ترجمته (2)
 في ن م : تمت المعترضة. في المعترضة رجعنا إلى ا صل. (3)
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عن ذلك  هتديوبند سأل لحيحا فراجعت يف ذلك شيخنا يف دما يكونهفأي. هذا الفكر يعارضهو 
و ما  هح ن الصحيقليب أ ابتفصيالت اتمة اطدمئن هب سألةامل ء فأوضح يل2021شكال سنة اإل
وأنك أجريت لمث ذكر يل عل  سبيل املشورة  ا كنت فائزاذا عدملت هبوأنت إ، يخ إمساعيلالش هكتب

لك يوم مناسب لذ وعدملتم بعد ذلك يف، اعةلحابك واجتدمع حولك مجالدعوة إىل ذلك بني أ
ة كانوا ربعة من الطلبكنت ذكرت للشيخ أن أ  وسبب تلك املشورة أين. فع للدمسلدمنييكون أن

لعدمل ا لكفذكر الشيخ لو أنك استدمررت عل  ذاملسلك ذا هفقوا معي عل  ن عندي اتءو يقر 
اعات مج ت عنديجتدمعند حىت االس استدمررت عل  الدعوة يفو ، هلكان أحسن فقبلت مشورت

تلك  لحاب السر يفوجعلين من أ، تريا لنفسيولذلك خصين الشيخ فجعلين سكر ؛ذلكعل  
. ننيا إىل أربع سكنت هب  هبعض أعدمال وفوض إيل، ء دعاين إىل ديوبند2048سنة  يف. الدعوة

ما قبل ذلك أ. ندة القائدمة بني املسلدمني اهلاخلالف دعاية أان يف التداخل يفومن تلك األايم شرعت 
 ندايهفكنت ، يدهإال طريق اإلمام إمساعيل الش (Ideal) وونصب عيين أ، مل يكن مطدمح نظري

"سوانح  تابذا كان من فوائد ذلك الكه. بني عليناند املتغلعداء اهلد بكل قويت أهمسلدما أجا
بعة سطور ر زية فقد درست قدر أيسائس اإلنكللتعلدموا قوة د ؛ذا األمرهإمنا أطنبت يف و . "أمحدية

وسة عل  ساألربعة مدن تلك السطور وتعبت قدرعشرمن السنني يف إثبات أ، يف ذلك الكتاب
ما الناس أ. ندشيخ اهل وإال (1)ر إال من كان عل  طريقتنيلك الفكسلم مين ذمث مل ي منت الكتاب
ايمنا أ وتلك النسخة تطبع مرارا إىل، ا من ألل الكتابهنم أهتقررعند هكأن  ذاهمثل فاليسدمعون 

م وإن كانوا هو ، ؤالء الطابعني مراراهت هوأان نب. دينها ألحاب الدعوة إىل مركز اجملاهيطبع هذه
قد رجعت مركز و ، كون تلك السطورمدسوسة  سدمعون أقوايل مل يقبلوا كلدمايت يفوي، يعتدمدون علي

 ،جود عندانلل املكتوب مو :إن أفقال ابن واليت علي (2)م عبد الكرميهماموسألت إ، دينهاجملا

                                                           

 في ن م : طريقة (1)
 لم أطلع على ترجمته (2)
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لون وال يسأ، ركزم إىل ذلك املدعوهت يستندون يفا والذين يتبعوهن، تلك الكلدمات هيوليس يوجد ف
لنقاتل ؛نامنا خرجالعام حنن إ هاألمر يف إنذار :يقول لكم بتلك العبارة واآلن أنيت. ذلكم عن همامإ

ليس و ؛اهايحنن من رعا نكليزإلما اأ. تغلبت عل  بنجاب "(1)هسيك"نود تسدم  طائفة من كفار اهل
 وراجعت، ا شككت يف تلك الكلدماتهل  معناو كلدمات عأ لنا قتال عل  خالف اإلنكليز

ا احلاكم هنر أبهلربيطانية تلك القوة حىت جتاومل يكن حصل للشركات ا، لك الزمانذ التاريخ يف
ل ميكن هو . ندل  وفاء سلطان اهلواجلنود كانت تستخلف ع، منا كانت تتخذ جنوداإ ند بلعل  اهل

ذا هو . مورم انقلب األادهتهنعم بعد ش؟يطانيةان حنن رعااي الرب إ مريذلك الزمان أن يصرح األ يف
 اذه .مام عبد العزيزي من اإلهإمنا  أمحد يدهاحلركة ليس من األمري الش هذهألل و . هشئ غري 
 لويهالد زيزد الععبنكليز زمن واإل، هوعدمم بعدمامت، أمريا هو الذي جعلهو ، ذلك الكتاب مبني يف

تغلب و ، لدخ هللسيك ل كانهو . هومل يقم عبد العزيز إال الستخالص مركز ، ليهد تداخلوا يف
ن ا بل أساس احلركة مهطة من اقتدائو مؤسس تلك اخلهمام عبد العزيز ليس واإل ؟ليهعل  د

ا و الذي دبر تدبري ه هللا ويلمام آخر زمن اإل لي يفهعل  د (2)هنود مريتها تغلب مل. هللا مام ويلاإل
غان ففدبر بواسطة دعوة السلطان حاكم األ هاملخلص من ألحاب (3)خان جنيب هللا بواسطة األمري

إىل يوم  (5)ارهمن قند همن يوم خروج هعساكر  مجيع نفقات هتكفل لو  (4)، بداىلأ همحد شاأ

                                                           

 هم متبعو كرونانك صاحب الديانة.الباحث (1)
 بلدة من بالد الهند اآلن.الباحث.  (2)
 لم أطلع على ترجمته. (3)
س دولة أفغانستان الحديثة، وأول الشاهات الدّرانيين. ولد أحمد أحمد شاه بن محمد زمان خان السدوزائ (4) ي، مؤّسِ

هـ       . في أسرة  تنتسب إلى ا سرة السدوزائيَّة سيِّدة عشيرة 5534م، وقيل: سنة 5793هـ       =5532شاه سنة سنة 

عدُّ حروبه في الهند من أه ة،وتُ يَّ غان لة ا بدالي )العبدالي أو العبدي( ا ف ةالبوبال زائي من قبي له العس       كريَّ  ّمِ أعما

م، ولكنَّه لم يعزم أبد ا على أن يُقيم 5722و 5747هـ  =5580و 5520والسياسيَّة؛ فقد غزاها تسع مرات بين عامي 

م بقرب مدينة قندهار، 5779من أكتوبر سنة  93هـ   = 5582من رجب سنة  90سلطنة  راسخة  له في الهند. تُوفِّي 

َن ف         ي ق         ن         ده         ار ب         أف         غ         انس               ت         ان ال         ح          ة.ل        ي         ن         ظ         ر:ودُف         ِ  ال         ي         َّ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D

8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C 

 بلد من بالد أفغانستان.الباحث (5)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 هاسدموعة عند أمحد شكلدمة م هوكانت ل، خان من األفغان جنيب هللامري ذا األهو ، اهم إليهرجوع
ذا كان هكل . هلل مريتتأاسو  ء,2282سنة  (1)باين بتب همريت نوده قاتلو ، هفجاء أمحد شا
 (2)ا ىف فيوض احلرمنيهذكر  ء2222مكة املكرمة سنة  يف اهومصداقا لرؤاي رأ، هللا بتدبري اإلمام ويل

لي طريقة هتغلبة عل  داالستعانة من ملك األفغان لقطع املو ، الثني سنةا بعد ثهوقع مصداقو 
اجلنود برايسة األمري  هذهمرة اثنية ملا دخل اإلنكليز فبث  هولد ه تبعمث هللا مام ويلا اإلهسياسية قرر 

 ؛ألن السطان يفليهامجة اإلنكليز املتغلبة عل  دهليأتوا أبقوام األفاغنة مل؛نستانإىل أفغا محدسيد أ
ل جيوز هيد فهورأينا زمن األمري الش، ينا اتريخ احلركةفإذا رأ. ذلك الزمان كان ضعيفا يف أفغانستان

ااي عمن ر  هتباعوأ هوجعل نفس، ا خالةهمري يسند تلك احلركة إىل نفسر أن األن يتصو ألحد أ
لل أن أ، نعم :اللك قا للشيخ لدقين عل  ذلية قطعية ملا ذكرهتا دالئل عقهكل  هذه؟. الربيطانية

ة ق فإماطالكفار مائلني يف الطري هسيك ملا كانو . اإلنكليز لدفع ليهم عل  دجو مج كان اهلالربان
لل صيل أمتكن عل  حتو ، د شيخناه اجتللية مثطريق كانت من األمور الطبعية ال األذى من الاأل

مقصدي . هكانت عندو ، من تلك الكلدماتا كلدمة هالنسخ من تلك املكاتيب غري حمرفة مل يكن في
ول لدة خمتصرة كيف جعلت احلركة االنقالبية القائدمة عل  أأن دسيسة واح هذا التطويل كلهمن 

ا من هبعة فير أ ااألعدمال اليت ذكرهت هذه. ون اتباع تلك الطريقةمن رجال يدع نسيا منسيا لحيحة
، لتفتوا إال إىل القتالم مل يلكلدمة السياسية عند الربيطانيني أهنا بقوة اعرتف هباحلكومة الربيطانية أ

، يةنديون تلك احلركة االنقالبهلاملسلدمون ا م أن ينس هادهغاية ج. وال إىل شئ، وال إىل اجلدال
 يف سألةساس املأ ذا كان عنديهو . حلركة مرة اثنيةإىل درجة ال يتفكرون إحياء ا مهن عزائدمهيو و 

دفع  يم مجاعة مصلحة تريد ابلعزم القو هم الظلم فقام فيهالناس غلب علي. السورة هذهتفسري 
 . مهلفيغفر  م هللاهناس فيؤخر الظلم عن ال

                                                           

 ( الباحث. Haryanaباإلنجليزية )هاريانا تتبع والية الهند هو اآلن تقسيم إداري لدولة (1)
لينظر: فيوض الحرمين لإلمام ولي هللا الدهلوي،ترجمته باإلردية للش       يخ محمد س       رور بإس       م مش       اهدات  (2)

 ه،كراتشي باكستان.5454، مط:دار اإلشاعت،ط:334ومعار ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
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فلو قدر يل أن أقوم  (1). دمت بطريقة كذا وكذاهلإين أ :يةيدمات اإلهلهرأيت كلدمة ىف التف
م هل ازوا يف اإللالح يغفر هللاوف، فإذا قام مجاعة مصلحة. دي إىل زمنها يتأخر خروج املهبعدمل
م عزم هدلكن عن؛صول املغفرةحو ، م أعدمال كافية لرد الظلمهفإن مل يكن عند، م إىل أجلهيؤخر و 

معىن  دميهذا كان عل  حسب فه. هم فيارك هلعدمل يب ذا شرعوا يفوإ. مهوحيب,م هللاهفيود قوي
 . لكواه أي واد م يفهب هللا أيضا فاليبايل 2املصدمم وا العزمذا تركوأما إ". و الغفور الودودهو : "هقول

ر كان األمر راجعا إىل موالان حمدمد ادة الوزيهوش، ادة األمريه:بعد شمجلة معرتوة خمتصرة
 د يفهتوأان اج، اديةهيد احلركة اجلو من جتدهن ومل يتدمك، ليهيف د هالقائم مقام جد (3)سحاقإ
وغلب عل  ألحاب ، ادة الوزيرهادة األمري وشهوكان قائال بش، السننيلك حنو عشر من ذ

 كان يبث الدعوةو . هزميا عل  عن ابقكاو ، وجاء مكة، هفرتك بالد، اجلدماعة اليت تنتظر رجعة األمري
. ندإىل اهل هورود أبوامر هفأمر  (4)اجرهامل الشيخ إمداد هللا هلقي هسنة وفاتآخر  يفو ، ندإىل اهل من مكة

موالان  ،محدموالان رشيد أ، موالان حمدمد قاسمصم هشيوخ ديوبند كل مداد هللااعة الشيخ إمن مجو 

                                                           

معنى،أما اإلمام ولي هللا ذكر في كتابه لم أجد تلك العبارة نص       ا في التفهيمات لعل الش       يخ الس       ندي ذكرها  (1)
التفهيم  ات اإللهي  ة،اإلم  ام ولي هللا  "التفهيم  ات اإللهي  ة"قول  ه:"ف  ألهمني أن  ه حقيق "على ع  دة مواض       ع.لينظرمثال:

، فهمني هللا س       بحانه أني أعطيت لك طريقا من الس       لوك هي أقرب 9/91، 90الدهلوي،قوله: ألهمني ربي تفهيم:
 .9/544، 552الطرق، تفهميم:

 إن الكالم المذكور يستخدم باللغة ا ردية.الباحث 2
الش   يخ اإلمام العالم المحدث المس   ند أبو س   ليمان إس   حاق بن محمد أفض   ل العمري الدهلوي، المهاجر إلى مكة  (3)

ه بدهلي،وكان من ش      يوخه: الش      يخ عبد القادر بن ولي هللا 5527المباركة، ودفينها.ولد لثمان خلون من ذي الحجة 
الدهلوي، الش    يخ عبد العزيز الدهلوي وغيرهما،وله تالمذة أجالء من أهل الهند، كالش    يخ المحدث عبد الغني بن أبي 
سعيد العمري الدهلوي المهاجر إلى المدينة المنورة، وخلق كثير أكثرهم نبغوا في الحديث، حتى لم يبق في الهند سند 

يوم  -وكان ص   ائما   -يش   اء. توفي بمكة المكرمة في الوباء العام الحديث غير هذا الس   ند، وذلك فض   ل هللا يؤتيه من 
ه، فدفن بالمعالة عند قبر س       يدتنا خديجة رض       ي هللا عنها. لينظر:نزهة 5529اإلثنين لثالث ليال بقين من رجب 

 .253-7/259الخواطر،لعبد الحي الحسني،
ه بنانوته قرية 5933من صفر سنة  99يوم اإلثنين هو الشيخ العار  الكبير ا جل إمداد هللا بن محمد. ولد يوم  (4)

من أعمال س  هارنبور,وهو ممن قرأ على المفتي إلهي بخش الكاندهلوي. س  افر إلى دهلي والزم الش  يخ نص  ير الدين 
الشافعي المجاهد وأخذ عنه الطريقة ثم رجع إلى تهانه بهون فأقام بها زمانا، ثم دخل لوهاري والزم الشيخ نور محمد 

جهانوي وأخذ عنه الطريقة، وفتح هللا س       بحانه عليه أبواب المعرفة وجعله من العلماء الراس       خين في العلم، الجهن
فتصدر لالرشاد والتلقين بأمر شيخه. وبارك هللا في تربيته وطريقته، فانتشرت أنوارهما في اآلفاق، وجدد به الطريقة 

لعلماء: الش  يخ قاس  م النانوتوي والش  يخ رش  يد أحمد والش  يخ الجش  تية الص  ابرية، وانتمى إليها ودخل في س  لكها كبار ا
ه بمكة 5357من جمادى اآلخرة س  نة 59يعقوب والش  يخ أش  ر  علي، وكلهم ص  اروا ش  يوخا ،. توفي يوم ا ربعاء 

 .5527-5524/ 8المباركة، فدفن بالمعالة عند الشيخ رحمة هللا الكيرانوي.لينظر: نزهة الخواطر للشيخ الحسني.
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يوبند ومدرسة الد. مهابقون عل  عزم الشيخ إمداد هللاؤالء الثالثة من ألحاب هص حمدمود احلسن
م وهل، حاقسيد شيخ حمدمد إهئدمة دعوة األمريالشأبم اتصال خرين هلم الأعرف رجاال آمركز لدعوهت

صاحلدمد هويل اتصال قوي ب، ندموالان حمدمود احلسن شيخ اهلال شيخنا احلركة إعزم ابق عل  تلك 
 هإمنا أثر . اهالجيوز إفشاؤ  وموالان رشيد أمحدص، موالان قاسمصوأخربان عن أعدمال الشيخنيهو ، صهلل

سحاق  إ الشيخو ، مثل الشيخ إمداد هللا مهالعزم فشيوخ يف هأدون من شيخن شيخنا كان علي أ
 صاهسأجعل سلة موجودة حبدمد هللالكن العزائم مسل؛ن تكاثرتوإ، األعدمال عل  مرتبة عالية يف كاان

يدم ذمو اْلَعرْ :" هقول. العامل كبري يف  البنقا البذور  ص أانإن شاء هللا  املصاحل مرئية يف 21"شِّ اْلَمجِّ
يعدمل عل  حسب تلك املصاحل 23" فَ عَّاٌل لَِّما يمرِّيدم :" هقول. اج واحدهئدما عل  مندارة احلق داإ

لك لدنيا كذا شئ من النقص كدما يعدمل يف هفعالأ وليس يف، ل وقت ما يناسب ذلك الوقتيف ك
ن جيازي اكن دامت فالذي  فإ ؟و الة تدوم بعد املوت أاحليا هذهل همنا البحث إ. رةاآلخ يعدمل يف

كدمة ل عل  من تعود حبهذا الطريق يسهفب، يوم القيامة خرةيف اآل هبعين هفعل ىف الدنيا الظاملني يكون
 هذه (48وَد" )( فِّْرَعْوَن َوَِثم 47ْل َأاَتَك َحدِّيثم اجْلمنمودِّ )ه" :هبيوم القيامة قول نمأن يؤ  النجوم

ْم ُممِّيٌط" همِّْن َورَائِّ  ( َواَّللَّ 44"َبلِّ الَّذِّيَن َكَفرموا يفِّ َتْكذِّيبظ ) : هقول االدنيدار  املؤاخذة يفمثلة أ
. فوز الكبريلك الذ إىل ن الذين فتنواإ تكذيب تكذيب يف الدنيا عل  ذا استدمروا يففإ( 10)

، رعونم مثل ما أخذ فهؤاخذم حميط يهمن ورائ فإن هللا، السورة هذه اد يفهمدار االستش وهالذي 
إن الذين آمنوا وعدملوا  هو مرجعه (11( يفِّ َلْوحظ َُمْفموظظ )14َو ق مْرآٌن َمِّيٌد )هَبْل :"هقول. مثودو 

 الفطرة اإلنسانية تقتضيو ،كل رجل عارف  هؤ ذا يقر ه. الفوز الكبري إىل ذلك. .الصاحلات
 .  نسانيةعنوان فطرة اإلو هالذي  ح احملفو اللو  يف لذلك الكتاب؛لكذ
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 سورة الطارق
. من متام سورة الربوج (1)السورة  هذهو . ة بعد املوت الدنيويات دوام احلياثبالسورة إ هذهموضوع 

والنجم ، فالسدماء(3 ")( النَّْجمم الثَّاقِّبم 1( َوَما َأْدرَاَك َما الطَّارِّقم )4) (2)َوالسََّماءِّ َوالطَّارِّقِّ :"هقول
 ويف، ارهالن النجم الثاقب اليرى يف 2 "ا َحافِّظٌ هإِّْن كمل  نَ ْفسظ َلمَّا َعَليْ :"هقول د عل هاقب شاالث

 هار هنو ، هيف ليل هرج منخي يالنور الذ هعل  حالو ، (3)طارق جديد يف احلقيقة هالظالم يطرق كأن
افظة مثل الكوكب لكن احمل؛بعد املوت ختتفيلك النفس كذ،  ر ابعتبار العوارضهيظأو  سواء خيتفي
منا اإلنسان إف. ةراد من مقصدان بدوام احلياو املهذا ه. هأن ينتشر ابنفساخ بدن هالثاقب اليرتك

 هَعَلى رَْجعِّ  هإِّنَّ :"فقال. يضاالبدن أ هند الناس ال ابلنفس فقط بل يلزم أن يكون معيعرف ع
 الص ْلبِّ مِّْن بَ نْيِّ . ليس مبشكلول مثل األ نساينأن خلق البدن اإل ينظر لقادر دليلفل 8"َلَقادِّرٌ 

الرتائب  و طباء بني الصلب ل العصر من األهذا يفسر أهب. واألنث ، لكل من الذكر (4)( 7)َوالت ََّرائِّبِّ 
، عصري هايرضوال، والرتائب للنساء أن الصلب للذكر آخروتفسري . كناية عن حمل حدوث املين

 .العقل ال يستحسن اليوم هرار عل  شئ خيالفواإلل. (5)التفاسري  مذكوران يفنيوكال االحتدمال
َلى السََّرائِّرم ":"هقول ، طناكان مب  هذلك اليوم كأن ر يفهيظ هالذي يكون الزما علي واجلزاء4يَ ْوَم ت مب ْ

ار القوى الباطنة هفإذا للبوا دوام احليوة فإظ. هاخلارج يقدرعل  نفي وليس شئ ال يف الداخل وال يف

                                                           

 ن م : هو موضوع تلك السورة والسورة. في  (1)
أنه »هي مكية باالتفاق نزلت قبل س     نة عش     ر من البعثة.أخرج أحمد بن حنبل عن خالد بن أبي جبل العدواني:  (2)

أبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مشرق ثقي  وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر 
لينظر: «فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في اإلس   الم»[حتى ختمها قال: 5والطارق ]الطارق:فس   معته يقول: والس   ماء 

 .30/917هـ(5323التحرير والتنوير،ابن عاشور )المتوفى : 
يؤيده قول اإلمام ابن عاش  ور في تفس  يره: والثقب: خرق ش  يء ملتئم، وهو هنا مس  تعار لظهور النور في خالل  (3)

.ويقول اإلمام ابن كثير في تفس  يره: وما أدراك ما الطارق 30/912رير والتنوير،ابن عاش  ور،ظلمة الليل.لينظر:التح
ثم فسره بقوله: النجم الثاقب قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا  نه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار.لينظر:تفسير 

 .8/328ابن كثير،اإلمام الدمشقي،
 للذكر وا نثى.في ن م : الصلب والترائب  (4)
. وغير 30/922.وأيض  ا: التحرير والتنوير،اإلمام ابن عاش  ور،3/328لينظر:تفس  ير ابن كثير،اإلمام الدمش  قي، (5)

 ذلك من التفاسير المشهورة. الباحث
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ابملطر مرة بعد  كدما أن السدماء أتيت 22"اتِّ الرَّْجعِّ َوالسََّماءِّ ذَ :"هقول. و يوم الدين هو ،اجلزاءو ه
لك ذ كذلك يف،  والبذور، ا احلبوبهفاألرض ينصدع من. (1): ذات الرجعهذا معىن قوله. مرة

ذور فيخرج رض احلاملة ابلبي مبنزلة األه قوى الروحانية عل  النفوس اليتالوقت ميطر مطر من ال
هلْ هَوَما  43 َلَقْوٌل َفْصلٌ  هإِّنَّ :" هقول. البدا النتائج همن " َو ابِّ ليست عقلية من لنف من " 41ْزلِّ

ْم إِّنَّ ": هقول. و قول فصله ا قوة االحتجاج عل  اإلنكارهل تكونو ، ألناف الناس تنكر ذلك
ا ، د بذلكهم تشوقلوهب، م ابجملازاةهأن الناس جيزون أبنفس :معىن اآلية عندان 21 "َيكِّيدموَن َكْيد 

مر ذا أهو  .حكومة عل  ألول القرآن هوينتظم علي، نآتعليم القر  لتقدم م لو أقروا بذلكويرون أهن
أخر م لتهة منال ملكيدم ال ينكرون يوم الدين إه. الناس هما يظلدمون ب بذلك يبطل هنأل؛هاليريدون

ان"تنظيم حكم القرآ امة الناس ىل قلوب عة القرآنية إذا الطريق يتيسر إيثار الدعو هب. 23 َوَأكِّيدم َكْيد 
 (2)هجيعل للتوج الذيو هيم هحيصل بتعدميم التف لكن النفع الذي؛قابلة لاللتفاتبم ليست هشكوك
. يةنذلك تنظيم احلكومة القرآم يتعجل بملكيدهت رد هذا كأنهقواي  م اعتناءشكاهلأ حل إىل
ا"هلْ هافِّرِّيَن َأمْ لِّ اْلكَ هَفمَ :"هقول ىل إ هتوجىل تنظيم حكومة العسكرية بل جل إالتتع 47ْم رمَوْيد 
 . نيةآم الدعوة القر هة من النفوس بعد فطاعة برغبظيم حكومة اجتدماعية تتدمىن عل  اإلتن

  

                                                           

يؤيده قول اإلمام ابن عاش   ور في تفس   يره: في اس   م الرجع مناس   بة لمعنى البعث في قوله: إنه على رجعه لقادر  (1)
[ وفيه محس     ن الجناس التام وفي مس     مى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناس     بة لمعنى الرجع 8ق: ]الطار

 .30/922البعث فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة.لينظر:التحرير والتنوير،اإلمام ابن عاشور،
 في ن م : التوحيد (2)
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 سورة الروم
طبقات و متركز االجتدماعية يف الهالسورة  هذهعندان معىن آمل يف  هإىل آخر  4رملَِّبتِّ الر ومم" آَل: "هقول

غلبت (2). فاملصدر للحاكم يف ذلك الزمان كان اإلمرباطوريتان. (1)ب القرآنانقال هالثلثة الذي أنشأ
فانتقلت  ،الفارس عل  الروم مث غلبت الروم عل  الفارس مث غلبت احلجاز عل  الروم وعل  الفارس

. منيوالثالث قوة احلكم رجع إىل مقا، يف الدور الثاين. قوة الدولية الصاحلة للحاكم إىل احلجاز
ول يف الدور األ.فتنظيم القانون كان أوال من الفاروق،لقانون إعداد احلكام والقضاةتنظيم ا

دمة؛ليقدرواعل  وتعليم احلك،يف احلكم هواستعدمل، وسلمص كان يعلم القرآن هعلي النيبصلل  هللا
ويف ، لفاروقرجال يف تنظيم القانون ا هاستنباط القوانني حسب ضرورايت األلل فتخرج بصحبت

يف  هادهاألمر يقضي ابجت هالقضاء علي بن أىب طالب مث كان كل واحد إذا فوض إلي يف هإجرائ
م كاملثال ال كالقانون فكان انشعبت أنواع احلكم هالنيب كان عند. 3االستنباط من القرآن والسنة

، لشورىم لهوأول من مجع، الصلوة والسالمص هنية اآلخذين من النيب صعليهحسب اختالف الذ
ي القضاة فكان مثل قاض، هقاضيا يف زمن هوأبوبكر كان نصب، و الفاروقهللقضاء ونقح قواعد 
 هاملؤمنني توج وملا جعل أمري. يكون سببا الختالف املسلدمني هد ابنفرادهاد كل جمتهفعرف أن اجت

                                                           

وي هو أن المراد من "ال " الدرجة ا ولى لالجتماع مفهوم "آلم "حسب ضوء فلسفة اإلمام الشاه ولي هللا الدهل (1)
اإلسالمي وهي تبدء من زمن النبي _صلى هللا عليه وسلم_ فهو قد علم الناس القانون اإللهي آنذاك،وزكاهم كما في 

يهْم َويُعَّلُِمهمُ اْلِكتَاَب وَ قوله تعالى:﴿لَقَدْ َمنَّ ا َّ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِذْ بَعََث فِيهْم َرُسوال  ِمْن أَْنفُِسهْم يَتْلُ  اْلِحْكَمةَ و َعلَْيهْم آيَاتِه َويَُزّكِ
 ،والمراد من "ل" الدرجة الثانية لالجتماع اإلسالمي،وهي تبدء 524َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلل  ُمبِين  آل عمران:

ق ،والشام وغيرهما،والمراد من "م " الدرجة من زمن أبي بكر إلى _شهادة عثمان رضي هللا عنهما_ وفتح فيه العرا
الثالثة لالجتماع اإلسالمي،وهي تبدء من زمن معاوية _ رضي هللا عنه _ إلى زمننا هذا.لينظر: روائع البيان في 
تفسير القرآن من أمالى الشيخ غالم مصطفى القاسمي)خ( رتبها الدكتور محمد إدريس السندي حينما كان يدرس لدى 

 .  1-5/4مصطفى القاسمي في أكاديمية الشاه ولي هللا،الشيخ غالم 
 اإلمبراطوريتين  ن خبر كان من قبيل المنصوبات. الباحث (2)
"اخ   تص ص   در اإلس   الم برج   ال ت   وفرت فه   يم خص   ال النص   ر، و ق   د  يق   ول الش   يخ جرج   ي زي   دان قول   ه: 3

اختص   هم بق   واد م   ن نخب   ة رج   ال امت   از ٰذل   ر العص   ر بنب   وظ الرج   ال العظ   ام... فک   أن هللا ق   در للع   رب النص   ر ف
الع  الم ف  ی المح  راب، والسياس  ة، وال  دهاء، والحکم  ة کخال  د ب  ن الولي  د وعم  رو وأب  ی بک  ر ص  ديق، و عم  ر ب   ن 
خط  اب، م   ن أه  ل الح   زم والتق   وٰی، وص  دق العزيم   ة فنب  وظ ه   ؤآلء الرج   ال و أمث  الهم ف   ی أوائ  ل اإلس   الم، ک   ان 

لتم    دن اإلس    المی، جرج    ی زي    دان، الج    زء ا ول، م    ن أکب    ر العوام    ل ف    ي س    رعة نجاح    ه."لينظر: ت    اريخ ا
 م(.9059، ط: مؤسسة هنداوي للتعليم والثافة القاهره،)28الفتور اإلسالمية في صدر اإلسالم، ص: 



 [70] ................ احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

وأمر كل قضاة البالد أن يرفع القضية إذا أشكلت إىل املركز فكان كل ، إىل مجع الشورى يف املركز
خدمة  اء الذين تكاملوا يفهدائدما مجع من الفق هوكان عند، م خيربون املركزهديد يقع عندأمر ج
أن يصنف  وكذلك قدر اإلمام ويل هللا. كالقانون  هم كان جيعل األمر اجملدمع عليومبشورهت، النيب
ج ر وخت، ل الشورىها الفاروق ابجتدماع أهأي القواعد اليت نقح (1)الفاروق األعظم هيف فق هرسالت
و أول هو ، ادهدرجة االجت هوبلوغ، من لحبة النيب هبعد استفادت (2)بن مسعود عبد هللا هبصحبت
يف  هنظدمب لهوكان أول مذ، هعل  كل من عالر  هيرجحون قول هتالميذ هاجتدمع حول هرجل فقي

زيد ، (3)بن عدمرالدور الثالث كان إ ذا تنظيم القانون كان يف املدينة يف الدور الثاين مث يفه. هالفق
 أطو م .بعد تنظيم الفاروق هنظدموا الفق هل الفقهم من أهوغري ، أم املؤمنني عائشة،  (4)بن اثبت

 هالفق ب مستقل يفهمذ هوزيد بن اثبت ل، ؤالء الصحابةهمام مالك مشتدمل عل  حتقيقات إل
ة من والقانون كان بسبب انضدمام القوة الصاحل، هفاالرتقاء يف الفق.(5)بن مسعود مثل عبد هللا

تني مث وخيربون عن ما حتقق عند اإلمرباطوري، للواقعات اومصر إىل املدينة أن يسألو ، والشام، العراق
فإذا قدروا  ،ويتناظرون إبرجاع تلك املسائل إىل الدور األول والثاين، والصحابة، اءهيبحث الفق
 هصعلي نقولة من النيبوالناس يظنون أن أقوال الصحابة عامة م. يا إسالمياها لار فقهعل  إرجاع
ركز م تراجعوا إىل املهواجتدماع رجال القانون بعد إسالم، ارتقاء االجتدماعية. ذا خطأهالسالمص و 

                                                           

 وهو مطبوع بإسم فقه عمر.الباحث (1)
ين ن من أول المسلمهو َعْبد ا َّ ْبن َمْسعُود ْبن غافل ْبن حبيب من أصحاب رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_كا (2)

وقال عبدهللا :" لقد رأيتني سادس ستة، ما على ظهر ا رض مسلم غيرنا "، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، وإلى 
ه وصلى عليه 39المدينة، وصلى القبلتين، وشهد له _رسول هللا صلى هللا عليه وسلم _بالجنة. توفي بالمدينة سنة 

عادل  -. ت: علي محمد معوض 385-3/380ة في معرفة الصحابة إلبن ا ثير عثمان ودفن بالبقيع.لينظر: أسد الغاب
 م 5224 -هـ 5451أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية ط: ا ولى ,سنة النشر: 

هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن ، ولد بعد المبعث بيس       ير ، وهو أحد المكثرين من  (3)
سنة  الصحابة شد الناس اتباعا ، توفي في آخر  ه أو أول التي تليها ، وأخرج له الجماعة. 73، والعبادلة ، وكان من أ

 338-3/332ه( 230لينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة البن ا ثير )
س ي سنة خمزيد ْبن ثابت ْبن الضحاك ا نصاري الخزرجي، ثم النجاري أمه النوار.كان من أعلم الصحابة ,توف (4)

وأربعين, وص       لى عليه مروان ْبن الحكم، ولما توفي قال أَبُو هريرة: " اليوم مات حبر هذه ا مة"، وهو الذي كتب 
القرآن في عهد أَبِي بكر، وعثمان، رض    ي ا َّ عنهما..لينظر: أس    د الغابة في معرفة الص    حابة ت: أبو الحس    ن  عز 

   342/ 9هـ(230الدين ابن ا ثير )المتوفى: 
 سبق ترجمته. (5)
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د النيب أوفق مبا كان يف الدور األول عن هم من بعض فاختار الصحابة كل شئ رأو هفاستفاد بعض
الطريق  ضاة فضبط بذلكمرجعا للق هوجعلو ، هوألحاب، أو يف الدور الثاين عند عدمر هوألحاب

اء السبعة يف ها ارتقاء بعد معاوية زمن أمية ابجتدماع الفقهوكان في، القانون اإلسالمي يف املدينة
م يف ومن كان يف زماهن، اء السبعةهم الفقها هب مأخذهم القانون مث املذاهوتنظيدم (1)، املدينة
 ماشاء واء السالطني إالهحسب أ بعد ذلك ليس االختالف عل . ذا فرع للدور الثالثه. املدينة
"َواَل اىل: تع ها من قولهواإلشارة إىل ذلك أنخذ، ذا املعىنها إىل هفسورة الروم عندان مرجع. هللا

َا َلَديْ ه( الَّذِّيَن فَ رَّقموا دِّينَ 34َتكمونموا مَِّن اْلممْشرِّكِّنَي ) ْزبظ ِبِّ يَ ع ا كمل  حِّ  31ْم َفرِّحموَن هْم وََكانموا شِّ
ِِّ وَ 1( رملَِّبتِّ الر ومم )4آَل ):" هقول. ديهمت التدم يَ ْغلِّبموَن ْم سَ هْم مِّْن بَ ْعدِّ َرَلبِّ ه( يفِّ َأْدََن اأْلَْر

نِّنَي َّللَِّّ 3) يَ ْنصمرم  ( بَِّنْصرِّ اَّللَّ 1اأْلَْمرم مِّْن قَ ْبلم َومِّْن بَ ْعدم َويَ ْوَمئِّذظ يَ ْفَرحم اْلممْؤمِّنموَن ) ( يفِّ بِّْضعِّ سِّ
يمم )َو اهَمْن َيَشاءم وَ  ِِّ اَل يَ ْعَلمموَن َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّ  هَوْعدَ  اَل ُيمْلِّفم اَّللَّ  ( َوْعَد اَّللَّ 5ْلَعزِّيزم الرَّحِّ ا

نْ َيا وَ ه( يَ ْعَلمموَن ظَا6) َرةِّ هر ا مَِّن احْلََياةِّ الد  حكاية يف مغلوبية الروم ( 7ْم َرافِّلموَن" )هْم َعنِّ اآْلخِّ
، غلبة الروم م أن املسلدمني كانوا حيبونوحالل قوهل،ار املسلدمنيتت أفك،وتشفارس مث غلبت الرومل

 (3)أكثر املفسرون (2). ل الكتاب مثل املسلدمنيهوالروم أ،مهم أميون مثلواملشركني غلبة الفارس؛ألهن

                                                           

الفقهاء الس  بعة هي عبارة أطلقها العلماء على س  بعة من التابعين كانوا متعاص  رين بالمدينة,وعلى الرغم من أنه   (1)

كان في عص    رهم جماعة أخرى من العلماء إال أن الفقهاء الس    بعة كانوا في عص    ر  واحد  قريب  من الهجرة، وعنهم 

وا بهذه التسمية، وقد  الصحابة ولما صارت بالمدينة الفتوى إليهم بعد انتشر العلم والفتيا في الدنيا، واشتهروا بها ُخصُّ

بقات سلم الوصول إلى ط لينظر:، لكنَّ الفتوى لم تكن إالَّ لهؤالء السبعة.التابعينكان في عصرهم جماعةٌ من العلماء و

س      تانبول، تركيا، ط: تحقيق: محمود عبد القادر ا رناؤوط،مط: مكتبة إرس      يكا، إ .582/ 1الفحول، حاجي خليفه, 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  52/ 5م، وأيض    ا تهذيب ا س    ماء واللغات،لإلمام ش    ر  الدين النووي, 9050

 ، مير محمد كتب خانه، كراتشي.495/ 9وأيضا الجواهر المضية في طبقات الحنفية،عبد القادر القرشي: 

قوله تعالى: الم غلبت الروم في أدنى ا رض قال غلبت وغلبت، يدل عليه تفسير ابن عباس رضي هللا عنهما في  (2)
قال: كان المش    ركون يحبون أن تظهر فارس على الروم،  نهم أص    حاب أوثان، وكان المس    لمون يحبون أن تظهر 

 .2/927الروم على فارس،  نهم أهل كتاب لينظر:تفسير القرآن العظيم، اإلمام الدمشقي،
كثير في تفس      يره عن عبد هللا بن مس      عود رض      ي هللا عنه قال: كان فارس ظاهرا على  مثال:أخرج اإلمام ابن (3)

الروم، وكان المش     ركون يحبون أن تظهر فارس على الروم. وكان المس     لمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، 

https://islamstory.com/ar/cat/%20890/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://islamstory.com/ar/cat/%20890/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://islamstory.com/ar/cat/%20237/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://islamstory.com/ar/cat/%20237/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
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ات هأوال برد الشب هوكنا حنقق، اآلايت أن املسلدمني فرحوا بغلبة الروم عل  فارس هذهجيعلون مرجع 
لك احلالة كان ويف ت. رةهظا هبنا استنكار لذلك احلنفاء يف مكة كانوا يف أقليتمث حدث يف قل

فرحون ؤالء يهوأيخذون اجلزية من كسرى وقيصر مثل ، اهم حيكدمون عل  األرض كلم أهنهأحالم
فرحون بنصرة م يهم ييئس من ارتقائإمنا تناسب رجاال هل. املسرة هذهبنصرة العدو من األعداء مثل 

يَ ْوَمئِّذظ يَ ْفَرحم وَ تعاىل: هوألفا  القرآن تشري إىل فرح شديد مثل قول، مهمثل طريقت من كان عل 
 َوْعَد اَّللَّ تعاىل:  همث قول صنصر الرومص سبحان هللا أن هللا. يعين بغلبة الروم اْلممْؤمِّنموَن بَِّنْصرِّ اَّللَّ 

ِِّ وَ  كغلبة الروم كانت وعدا من وعود هللا هَوْعدَ  اَل ُيمْلِّفم اَّللَّ  ما عرفنا  اَل يَ ْعَلممونَ  َلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّا
تكلم فال ن هدس من الروم جدا؟فأخذ االستنكار يزداد كل يوم؛لكن الجند طريقا من رد هل فيه
ء 323 ذا االستنكار؛ولنذكر أوال اتريخ الواقعات يفهحىت جعلنا طريقة خمصولة لنا يف رفع  هفي

 بعد مثان ذا اتريخ مغلوبية الروم مثه. لب الفارس عل  الروماملسيحية املوافقة لست من املبعث غ
. جرة يعين ميقات بدر أشرع الروم يف الغلبة عل  الفارسءاملوافقة من الثانية من اهل342سنني يف 

ذكر يف سياق  هلكن ليس ل (1)رأينا األذكياء من املفسرين جعلوا فرح املؤمنني راجعا إىل فتح بدر؛

                                                           

بهم س      يغلبون في  نهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم، فلما نزلت الم غلبت الروم في أدنى ا رض وهم من بعد غل
بضع سنين قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين؟ قال: صدق. قالوا: هل لك 
أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قالئص إلى س  بع س  نين، فمض  ت الس  بع ولم يكن ش  يء، ففرر المش  ركون بذلك، وش  ق 

سنين عندكم؟»لم فقال على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه وس اذهب »قالوا: دون العشر. قال « ما بضع 
قال: فما مض    ت الس    نتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرر « فزايدهم، وازدد س    نتين في ا جل

ال يخل  هللا وع  ده.لينظر :تفس       يرالقرآن  -إلى قول  ه تع  الى -المؤمنون ب  ذل  ك، وأنزل هللا تع  الى: الم غلب  ت الروم
 .وأيضا:ليراجع التفاسير المشهورة.الباحث2/922لعظيم،اإلمام الدمشقي،ا
 -يقول الش  يخ مقاتل في تفس  يره:لما كان يوم بدر غلب المس  لمون كفار مكة،وأتى المس  لمين الخير بعد ذلك والنبي (1)

تبارك  -فذلك قوله والمؤمنون بالحديبية أن الروم قد غلبوا أهل فارس ففرر المس   لمون بذلك، -ص   لى هللا عليه وس   لم
ُر َمْن يَش   اُء فنص   ر هللا« َويَْوَمئِذ  يَْفَرُر اْلُمْؤِمنُونَ : »-وتعالى ِر ا َّ يَْنص   ُ الروم على فارس، ونص   ر  -عز وجل -بِنَص   ْ

المؤمنين على المشركين يوم بدر. ويقول اإلمام جرير الطبري في تفسيره: "ويوم يغلب الروم فارس يفرر المؤمنون 
له بنصر هللا إياهم على المشركين في عزوة بدر".لينظر: جامع البيان في تأويل القرآن ت: محمد بن جرير باهلل ورسو

المحقق: أحمد محمد شاكر.الناشر:  90/22هـ  (350بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
تل بن سليمان ت:مقاتل بن سليمان  البلخى م..وأيضا: تفسير مقا 9000 -هـ         5490مؤسسة الرسالة ط: ا ولى، 

 -بيروت ط: ا ولى  –. المحقق: عبد هللا محمود ش    حاته الناش    ر: دار إحياء التراث 3/407هـ           (510)المتوفى: 
 هـ.وأيضا:ليراجع التفاسير ا خرى.الباحث 5493
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ولنرجع ، (1)ساقم لضرورة االتهم بسبب عدم شعور هاملفسرون عل  كثري من أغالط هوال يتنب، القرآن
 وغلبوا يف، جرة أرسل قوادا لفتح الروممن اهل24إىل متام اتريخ الوقائع:أن الصديق يف أواخر سنة 

ء 303جرة املوافق من اهل 21الصديق مث يف  ةء من املسيحية وقت وفا302. جرةمن اهل20 كمو ير 
ح بيت املقدس كان وفت، قدس عل  يد الفاروق األعظم يعين املسلدمون غلبوا عل  الرومفتح بيت امل
رض غلبت الروم أو يف األرض قريب من أترمجة اآلَّيت: اآلن نبحث عن . مت التاريخ. مموعودا هل

و ها ذهم سيغلبون هم أي منقلب بينهم من بعد غلبهو ، ء323العرب غلب فارس عل  القدس 
ح القدس  وفت، جرةذا: متام غلبة الروم كان يف سنة ست من اهلهندان تفسري غري وع. (2)ورهاملش

سنني  4دمني م للدمسلهم عل  فارس,وبني مغلوبيتهجرة فكان فرق بني غلبتمن اهل 21كان يف 
وأخذوا يف ، ع سننيوالروم بعد املغلوبية يف بض، فيتعلق يف بضع سنني بفتح املسلدمني عل  الروم

ة واملغلوبي، وكان الفرق بني الغلبة، 42وأخذوا يف الغلبة سنة ، ه23وبية يف سنة الغلبة كان املغل
ذا عندان مراد ه .بضع سنني ميكن أن يتعلق بغلبة الروم عل  فارس. مثاين سنني يعين بضع سنني

 املغلوبية لإلسالم وبني، و الفرق بني الغلبة عل  فارسه" وبضع سنني األمر من قبل هلل: "همن قول
. نصر هللابيف ما بعد يفرح املؤمنون  " ويومئذ إذ وقع األمر أمر هللااألمر من بعد هللاملراد من "و ه

. نفردة؛ولكن بضع سنني ال يتعلق ابآلية السابقة "سيغلبون" بل آية موعد هللا من يشاء ينصر هللا
 هلل. ني ينزل هللاع سنويف بض، من قبل يف بضع سنني ينزل األمر هلل. األمر يف بضع سنني ينزل هلل

اآلية . األمر من بعد يف بضع سنني وهلل، من قبل يف بضع سنني هلل. األمر من قبل و من بعد
وكذلك ، ننيففي احلالة املتقدمة األمر كان يف بضع س. ا أن الروم يغلبون بعد املغلوبيةهالثالثة: معنا

                                                           

أهم أدوات فهم تفس     ير  إن الش     يخ الس     ندي يش     ير الى المفس     رين الذين اليهتمون بالس     ياق القرآني؛ نه من (1)
 القرآن.الباحث. 

ُر َمْن يَش  اُء فينص  ر هؤالء تارة  (2) يَْغِلبُوَن يَْنص  ُ يدل عليه تفس  ير القاض  ي ثناء هللا الباني البتي:َوهْم ِمْن بَْعِد َغلَبِهْم س  َ
ِحيُم ويرحمهم ويت فض     ل عليهم بتض     رهم وهؤالء اخرى َوهَو اْلعَِزيُز ينتقم من عباده بتس     ليط غيرهم عليهم تارة الرَّ
، المحقق: غالم نبي 7/995اخرى.لينظر: التفس       ير المظهري المؤل : قاض       ى ثناء هللا المظهري، محمد ثناء هللا،

 هـ وأيضا:ليراجع التفاسير المشهورة.الباحث 5459الباكستان ط:  –التونسي الناشر: مكتبة الرشدية 
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نْ َيا وَ ر ا مَِّن احْلَيَ هوَن ظَايَ ْعَلمم : "هقول. يف احلالة املتأخرة يصدر األمر يف بضع سنني ْم َعنِّ هاةِّ الد 
َرةِّ  كدمة واآلخرة عندان يف الطالح ح. و درجة اخللقهر من احلياة عندان هالظاْم َرافِّلموَن"هاآْلخِّ
م هلدواء املفرد مثال يففا. والتدبري مبنزلة املركب، اخللق يكون مبنزلة الفرد. ي درجة التدبريهاإلمام: 

ذا عامة الناس كه. عطارون مث للدمركب أتثري خمصوص اليعلم إال احلذاق من األطباءعامة ال هأتثري 
، اكل دولة جيعلون مبنزلة املفرد يعرفون أحواهل. راهيعرفون يف االجتدماعيات حكم الدول ظا

ذاق يف ا إال احلهواليعرف، ذا يكون درجة التدبريه. واحدا من أجزاء دول العامل اا جزءوالجيعلوهن
فارس ويعرفون أن ال، م غافلونهم عن اآلخرة هو ، ابآلخرة هو الذي يعرب عنهذا ه. ياتالسياس

ر هظا وهذا ه. دما عل  األخرى يفر إحدى الطائفتنيهإذا غلب إحدى. والروم دولتان عظيدمتان
دما فيدما هدىو جعل كل دولة ابشتباك الدول إحه، هال يعرفون هي حتتالتدبري اإلهل. من احلياة الدنيا

نون هويرا، خرىدما عل  األهالناس يرون غلبة إحدى. دماهل للدمسلدمني التغلب عليهضعيفا؛ليس بينا
وبعد . نصرهللاويفرح املؤمنون ب، واليعرفون إال الغلبة يف ذلك يكون للدمسلدمني، ويتشاطرون، اانهر 

م هواليف، السورة الراسخون يف العلم من املؤمنني كانوا يرجون غلبة املسلدمني عل  الدولتني هذهنزول 
واحدا  شيئا هكل  هجنعل. نوع اإلنسان هاإلنسان نوع. الناس مثل ذلك أمر اآلخرة صالدار اآلخرةص

بلع األلوان  وامتزاج من، اختالف هرا من احلياة الدنيا؛لكن لهم يعرفون ظاكأهن  هيعرف الناس خوال
ئكة السيارات واألرض واملالأو األنواع األخرى من احليوان و النبات واملعادن والعنالر والكواكب و 

إال  هو مثل التدبري اليعرفها مايكون حكم النوع اإلنساين هوابجتدماع تلك األشياء كل، واجلن
  .أما عامة الناس فاليعرفون عن أمر اآلخرة شيئا. األنبياء واحملدثون واحلكدماء الرابنيون

الذي يعرف  هدميذشفيق يعلم تلم عل  التفكر يف اآلخرة مثل الطبيب الههفصل: القرآن دائدما ينب
كل ما سنح . مع األدوية األخرى هوخواص ذلك الدواء يف حالة اجتدماع، خالية الدواء املفرد

من  .ذا الطريق يتكامل ملكة التلدميذ يف معرفة خواص األدوية اجملتدمعةوهب، اهعلي هلذلك فرلة نب
ِِّ فَ يَ ْنظمرموا َكْيفَ  8:آية ريموا يفِّ اأْلَْر نْ هَكاَن َعاقَِّبةم الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ   َأَوَلَْ َيسِّ ْم ق موَّة  هْم َكانموا َأَشدَّ مِّ
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َِ َوَعَمرمو  ْلبَ ي َِّناتِّ هْم رمسملم ا َوَجاَءتْ ها َأْكثَ َر ممَِّّا َعَمرمو هَوَأََثرموا اأْلَْر ْم هلَِّيْظلِّمَ   َفَما َكاَن اَّللَّ ْم ابِّ
ََّيتِّ اَّللَّ   ( ُثمَّ 4ْم َيْظلِّمموَن )هَوَلكِّْن َكانموا أَنْ فمسَ   َكاَن َعاقَِّبَة الَّذِّيَن َأَساءموا الس وَأ  َأْن َكذَّبموا ِبِّ

( إىل َبلِّ ات ََّبَع الَّذِّيَن 44 )ت مْرَجعمونَ  هُثمَّ إِّلَيْ  هيَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ يمعِّيدم  ( اَّللَّ 40زِّئموَن )ها َيْستَ وََكانموا بِّ 
صِّ َوَما هلَ  دِّي َمْن َأَولَّ اَّللَّ هيَ  ْم بَِّغرْيِّ عِّْلمظ َفَمنْ هَواءَ هظََلمموا أَ  ََ ات عل  هتنبي (14رِّيَن )ْم مِّْن 

َِ َعَليْ الَّ  َك لِّلد ِّينِّ َحنِّيف ا فِّْطَرَت اَّللَّ هفََأقِّْم َوجْ : هويف قول. علم الدار اآلخرة ا اَل هِتِّ َفَطَر النَّا
َْلقِّ اَّللَّ  ِِّ اَل يَ ْعَلممونَ َذلَِّك الد ِّينم اْلَقي ِّمم َوَلكِّنَّ أَ  تَ ْبدِّيَل خلِّ ذكر أن الدين احلنيف  (30 )ْكثَ َر النَّا

ذا الدين احلنيف هإشارة إىل غلبة  هأن في (1)م من ذلكهنف. دين قيم؛ولكن أكثر الناس اليعلدمون
ْشرِّكِّنَي اَل َتكمونموا مَِّن اْلمم َوَأقِّيمموا الصَّاَلَة وَ  هَوات َّقمو  هممنِّيبِّنَي إِّلَيْ  هيف قولوكذلك . اهعل  األداين كل

َا َلَديْ ه( مَِّن الَّذِّيَن فَ رَّقموا دِّينَ 34) ْزبظ ِبِّ يَ ع ا كمل  حِّ ابتباع  هتوجي (31حموَن )ْم َفرِّ هْم وََكانموا شِّ
ا أن القوة م يف الدين يلوح لنهو تفريقهل الشرك هوترك اخلاص أل. وترك الشرك، الدين احلنيف

ق يف الدين؛ ألن نا تفريهفيدمكن أن يقع ، حلنيفالسياسية من مجيع األداين تنضم إىل مركز الدين ا
حلنيفة الناقضة للشرك فيغلب اعل  أن التفريق الزم للشرك، هللا هفنب،األقوام املختلفة جاءت إىل مركز

سياسة يف وعندان قوة ال. ذا يكون بقدر قوة املركزه. م فاليقع تفريقهعل  مجيع من ينضم إلي
أما  .إمنا كان إىل دمشق إدارة السياسة فقط. ل  أمت ما ميكنا الثالثة عهاحلجاز كانت يف أدوار 
 . م كانوا يف احلجازرجال السياسة فكأهن
لدولة ا :"واهقال: يف اخلزانة التاسعة يف آخر املنزل الثاين من 2يف اخلري الكثري ذكر اإلمام ويل هللا

ارس مث ل فهمث أل وكان للحجاز مث للعراق، ر ينقسم عل  شعوب الناس لكل زمانهحبسب الظا
. ا إىل العراقالجيعل الدولة منتقلة إىل دمشق بل مثل انتقاهل هأن هاملقصود من كالم(3). ند"ل اهلهأل

قوة تنضم  ذا كان بتغليب احلنيفة عل  كله.هذا الذي أردان إثباته. ا كانت للحجازيف سائر أوقاهت

                                                           

واس    تمر على الدين الذي ش    رعه هللا لك من الحنيفية ملة  يؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفس    يره:"س    دد وجهك (1)
 .2/989إبراهيم، الذي هداك هللا لها وكملها لك غاية الكمال".لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي،

كتاب في التصو  )باللغة الفارسية( ترجمه الشيخ غالم مصطفى القاسمي باللغة ا ردية وهو مطبوع من ا كاديمية  2
 الشاه ولي هللا حيدرآباد السند.الباحث

, ط,س     لس     لة مطبوعات 553لينظر: الخير الكثير لإلمام ولي هللا الدهلوي,الخزانة التاس     عة,المنزل الثاني,ص  (3)
 ه.    5319المجلس العلمي عام 
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فدما . ئنواحلنيفة عل  بون اب،مفإهن ل العراق يف التشريعاتها أي احلجاز فدما اخندعوا من أهإلي
ة يف وأخذوا عن الشام ما يوافق احلنيفي،همتنقيدق إال ما وافق احلنيفية بعد ل العراهأخذوا من أ

ا نوع آخر من دوا التنقيد؛ألهنهوشا،ودهوكذلك أخذوا من الي،م جزء واحد من احلنيفيةفإهن، تنقيد
ي لار سببا و الذهياء غري لحيحة يف اإلسالم ود والنصارى واملسلدمون أشهاحلنيفية فأدخل الي

َِ َعَليْ  َك لِّلد ِّينِّ َحنِّيف ا فِّْطَرَت اَّللَّ هفََأقِّْم َوجْ :.نقرأ اآلايتفيدما بعد هلضعف ا اَل هالَِّتِّ َفطََر النَّا
َْلقِّ اَّللَّ  ِِّ اَل يَ ْعَلمموَن: تَ ْبدِّيَل خلِّ شئ  وفطرة هللا، لدين احلنيفا َذلَِّك الد ِّينم اْلَقي ِّمم َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّا

فالميكن إدخال  ،كذلك اليتبدل الدين احلنيف،   ا من سنة هللاوالميكن تبديل الفطرة؛ألهن. (1)واحد
الذي فطر الناس عل   أنت مع اتباعك إىل هللا. (2)كه" حال من أقم وجهمنيبني إلي". هالشرك في
أي أقيدموا العدل؛ألن اجلزء نَي ا الصَّاَلَة َواَل َتكمونموا مَِّن اْلممْشرِّكِّ َوَأقِّيممو  هَوات َّقمو  هممنِّيبِّنَي إِّلَيْ . احلنيفية

اآلية يف  هذهفصلت أان . "وأقيموا الصلوة والتكونوا من اومشركنياآلخر اإلحسان مذكور يف" 
يشرع لنا  هلا إال إذا جعلنا إمام الفرقة كاإلهالفرقة يف الدين اليستبد برأس. يد وخاللةهرسائل التدم

والتقليد إلمام  (3)"ْم َأْراباب  مِّْن دمونِّ اَّللَّ بانَ هْم َورم هاَّتََّذموا َأْحبارَ : " هقول هلدين يف مثل أشار إليا
أيضا  إال أن يكون الكتاب هذا الميكن التثبت عليه. ني: أن يشرح كتاب هللاهيكون عل  وج

روري ذا التقليد جائز بل ضه. واليقبل من إمام قول إذا شككنا يف موافقة الكتاب، قصدا ظاملحو 
 هقق كونحت هأما يكون مع. يشرح الكتاب هيف االتفاقات االجتدماعية تقليدا لإلمام عل  ظن أن

لب عل  وإن غ، ففي تلك احلالة يؤخذ بقول اإلمام. فصار الكتاب كاملنسي، وهشارحا فليس 
. ر فحرامهظا هلتوجيوضعف ا. هضعيف لرد خالف ههفإن كان مع توجي، أن خيالف كتاب هللا هظن

. فكفر هللا فإن كان خمالفا لكتاب، هأيخذ بقول هبل يصرح أن ههوإذا لاروا فدما الحيتاج إىل توجي
                                                           

ة وقتادة د وعكرميؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاه (1)
والض       حاك وابن زيد في قوله ال تبديل لخلق هللا أي لدين هللا، وقال البخاري: قوله ال تبديل لخلق هللا لدين هللا، خلق 

 .2/989ا ولين دين ا ولين، الدين والفطرة اإلسالم.لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي،
 .131ين،حال من فاعل أقم.لينظر:تفسير الجالل (2)
 30التوبة : اآلية : (3)
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أما التقليد . رالكف هوإال درجت، ا إال إذا ولل تقليد اإلمام إىل درجة احلرامهفالفرقة اليتحقق وجود
م أو الكفر فالتقليد احلرا. فرقة هس للي األول فخلو واحد من مجاعة شراح كتاب هللا هعل  الوج

علون إال شيعا جت والتكونوا من اومشركني: هوضح بذلك قول هيكون شركا عل  اختالف مدارج
 كتاب هللام املوافقة موافقة شرح اإلمام لهذا إذا توافقتم يف فه. م شارحني لكتاب هللاهأئدمتكم كل
 . وإال يتسرى إليكم الشرك تدرجيا هفالتتبعو 
ا يف هجيب عل  املسلدمني وجوب الكفاية حتصيل ملكة عالجت هر من ذلك أنهمعرتضة: ظمجلة 

 (1)د املنتسبهابجملت هذا الذي نسدميه. وإن كان بتعليم أستاذ أوأيخذ عن كتاب، م كتاب هللاهف
 كتاب هللام رجل عامل بهففي كل مسافة للدمصر جيب أن يكون يف مصر . بهد يف املذهأو اجملت

، شرك من اإلميانلية اليعرفون الهويقعون يف جا، مهيف حل املشكالت وإال فيأمتون كل هيرجعون إلي
قطعة من  وعندان يف كل. هوأتباع وابتباعنا لطريقة اإلمام ويل هللا، ادهذا األمر اجتهل لنا هوس

 صلوةوأقيموا ال. م يف وقت الضرورةهاألرض يكون رجال حمققون جيب عل  الناس الرجوع إلي
الشرك فرأينا  ا يعرفهفبالقياس إلي، أن إقامة الصلوة تصوير التشريع لإلميان واإلسالم هنأخذان م

لوة فإذا استعدملنا أجزاء الص. إطاعة، دعاء، السجود، الركوع، رة القيام قانتاها الظاهالصلوة أجزائ
َا َلَديْ  (2). املختلفة هكان شركا عل  درجات  عل  غري هللا ْزبظ ِبِّ قصد ملا كان امل. حمونَ ْم َفرِّ هكمل  حِّ

، اعيةفالتفريق املوجود من قبل خرم االجتدماعية يؤثر يف االجتدم، اهإقامة اجتدماعية عالية لإلنسان كل
وطريق ، هولور ، اآلية مجع أسباب االفرتاق هذهيف . م أبواب االجتدماعيةهوسد ذلك الباب من أ

                                                           

المجتهد المطلق غير المس  تقل: وهو الذي وجدت فيه ش  روط االجتهاد التي اتص    بها المجتهد المس  تقل، لكنه لم (1)
يبتكر قواعد لنفس   ه، بل س   لك طريق إمام من أئمة المذاهب في االجتهاد، فهو مطلق منتس   ب، ال مس   تقل، مثل تالمذة 

أبي يوس     ومحمد وزفر من الحنفية، وابن القاس   م وأش   هب وأس   د ابن الفرات من المالكية، ا ئمة الس   ابق ذكرهم ك
والبويطي والمزني من الش   افعية، وأبي بكر ا ثرم، وأبي بكر المروذي من الحنابلة، وس   مى ابن عابدين هذه الطبقة: 

لى مقتض      ى القواعد التي قررها )طبقة المجتهدين في المذهب(: وهم القادرون على اس      تخراج ا حكام من ا دلة ع
أس     تاذهم في ا حكام، وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد ا ص     ول.لينظر:الفقه اإلس     الميُّ 

رعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق ا حاديث النَّبويَّة وتخريجها( امل لقدلّة الشَّ لمؤل : اوأدلَّتُه )الشَّ
َحْيِلّي،  دمشق بدون تاريخ الطبع. –سوريَّة  -. الناشر: دار الفكر 23-5/29أ. د. َوهبَة بن مصطفى الزُّ

 كما اليخفى هذا. الباحث (2)
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 هوحد ا إىل هللاهمتوج هلرجل بكل قوتذا االلطالح أن يكون اهفالركن األللي يف ، اهاالحرتاز عن
 .فتأثري تلك اللطيفة يكون يف مجيع أجزاء البدن، يقظان (1)يعين يكون احلجر البحت هالشريك ل

ل يستلزم أن يكون مالك الك هيعين كون همقيدما للعدل أبمر  هوبكل قوت. همنيبني إليإشارة يف  هإلي
لناس اليقدرون أن فا، اكم لوكان احلاكم غري هللاإىل احل هظلم كل ظامل يقع يف األرض يرجع مسؤليت

؛لئاليظن أن يكون مقيدما للعدل هيفرض علي ا إىل هللاهفدمن كان متوج، وحاكم، يفرقوا بني حاكم
 هي؛لكن طرق دفع الظلم يراع  فهحرم الظلم عل  نفس وهللا. هيريد ظلدما أو جيوز  ظان أن هللا

الأيخذ الظامل  فاهلل. ويتأخر اجلزاء، بذلك السبب يقع الظلما الفطرة اإلنسانية؛فهاحلكدمة اليت تقتضي
ما يعدمل  و كلهمن أمثال ذلك . هأما اإلنسان فالمانع ل. يراعي الفطرة اإلنسانية هيف الفور؛ألن

من تذكرة  هيأول فرض يقع عل هسبحان ا إىل هللاهفدمن كان متوج. يكون مقتض  الفطرة اإلنسانية
من االجتدماع  ه" مث الظلم جيعل قانوان إذا اجتدمع قطعتهواتقو املراد من "و هو ، و إقامة العدله هرب
ا هكذا كل قطعة من االجتدماع إذا استبدت بشخصيته. مجاعة السراق الحتسب السرقة ظلدما هعلي

، عدال هونم جيعلهكل شئ ينفع تلك الشخصية االجتدماعية ف. ونها بعض الظلم أهيكون عند
واحد  إال اجتدماع هذلك الظلم من اإلنسانية يقتضي أن اليكون ل فإخراج، مهوإن أضر الناس كل

فيصري مجيع ، دادا استبواالجتدماعيات الصغرية إمنا تكون ابعتبار الصورة اليكون هل. موافق للفطرة
 ا قانون واحد اجتدماعي فاليكون للبيوتهوإن اختلفت ابلشخصيات يراع  في. منازل الناس

ض  فإبطال ذلك االستبداد من مقت، قانوان كيف شاء هوز لنفسوإذا كان كل بيت جي. استبداد

                                                           

هو اصطالر خاص لدى اإلمام الدهلوي يذكره في كتبه المتنوعة كما يقول في كتابه"لمحات" والناس مختلفون  (1)
مراتب ظهور التجلي ا عظم كمثل ما صورناه من اختال  مراتب الشمس ليكون الحجر في الحجر البحت الختال  

البحت في بعض الناس مشعشعا براقا،بينه وبين التجلي ا عظم فج واسع يقع ظل التجلي ا عظم على الحجر البحت،ثم 
من وجه،ناسوتيا من وجه يقع شعاع الحجر البحت على الرور والسر وما بينهما من اللطائ ،فيكون الرجل إالهيا 

آخر خارجا إلى إكمال الخارق للعادة،وترى منه آثارا خارقة السيما في تكميل النفوس الناقصة،وإفاضة البركات اإللهية 
العلية،وتكفيرالذنوب عليهم.لينظر:لمحات،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تحقيق وتقديم:ا ستاذ غالم مصطفى 

ة الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد السند.وأيضا:سطعات،اإلمام ولي هللا ،ط:ا كاديمي84،ص18القاسمي،لمحة:
،ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا 95،ص52الدهلوي،تصحيح وتحشية:ا ستاذ غالم مصطفى القاسمي،سطعة:

 الدهلوي،حيدرآباد السند.
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ار ونقيس عل  ذلك شخصيات القرى واألمص. اهالفطرة اإلنسانية؛لئال يشيع الظلم فيدما بين
جة در . وإجراء قانون واحد يف كل درجة، ا إىل اجتدماع واحدهفإرجاع كل، واألحزاب واحلكومات

حكم  ا حتتهجتدماع الميكن إال جبدمع اإلنسانية كلذا االهف، ا واجب عل  اقتضاء الفطرةهمن
فإن االنسانية  .و الظلمه ها أول شئ يتنفر عنهفاإلنسانية يف ارتقائ. ارهالواحد الق و هللاه. واحد

 ه  إلومجعنا معا عل، فإذا نفينا االستبداد من مجيع حصص االجتدماعيات. تكون مقيدمة العدل
فالتفرق ، ا خمصولاا إهلواليستبد الفرقة إال إذا جعل هل، بع الظلمفاالفرتاق من، واحد قرينا إىل العدل

ونفي  ،فنفي الظلم يستلزم نفي الشرك، و الشركهذا هواحد  ها إلكل فرقة هل. يستلزم الشرك
احد األحد مقتض  احلق الو  إىل هللا هفلدما كان التوج، ونفي االفرتاق يستلزم نفي الشرك، االفرتاق

ي قائم جتلي إهل وقيوم ذلك اإلمام، ا جتتدمع يف لورة إمام النوع اإلنساينها كلهنالفطرة اإلنسانية؛أل
 هحيسن اتصال هفإذا التصق ب، هيرجع إىل إمام هوكل إنسان إذا ترك إنسانيت، فاإلنسان، هيف قلب
فإن ، لقيوم الزمااب همن اإلمام أيضا كان اتصال هيف حالة بعد همث إن كان يقظاان يشعر أبن هبقيوم

بني التذكر  إمنا الفرق. جتليا لذلك التجلي العظيم القائم بقلب اإلمام قائم يف قلب كل إنسان
، هبرب هإذا أيقظنا اتصالف. ا الظلمهاحلق يرفع عن فاجتدماع اإلنسانية إىل هللا. والنسيان والتيقظ واملنام

. وأقيموا الصلوة: تعاىل هلاإلشارة يف قو  ها إليهومقتضا، معيارا لنفي الشرك أمتدمنا الفطرة هوجعلنا
كل فرقة شيعت   "كانوا شيعااإلشارة يف " هوإلي، الظلم هوالتفريق الزم في، والشرك الزم التفريق. 

واحلزبية  ،ذا الفرح يستلزم الظلم عل  األحزاب األخرىهكل م فرحون:هكل حزب ِبا لدي. اهإلمام
احلق لار  هذا اإلمام مطيعا نقيا لإللهفإذا مل جنعل ، ا إبمام خمصوص مستبدهإمنا تكون القتدائ

 . ذا شركها إهل
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الذي يفرج  هواهفإذا جعل الرجل ، هو التعبد إبلهمجلة معرتضة: حتققت أن االقتداء إبمام مستقل 
ويرجع يف ، هفإذا كان الرجل اليستبد يف اجتدماع. اإهل هفقد اختذ هنهمستقال متبوعا يف ذ هب

اإلنسانية أو جيعل اجتدماعية جزء االجتدماعية اإلنسانية العدمومية  اجتدماعية إىل إمام املركز لكل
يكون  ومن يكون قيوم فرقة. و يكون موحداهجزءا أو يستحضر تلك الشرطة دائدما ف هبشرط كون

فقط اليكتفي  إىل التجلي هفالتجلي اليكون جتليا إال إذا كان ذريعة للتوج، عكس التجلي القيوم
إذا نظران إىل  .ومعىن احلب: يكون اجلذب. : احملبوبهاحلق معنا هإللفا، هإىل التجلي أويف لغت
. اهوتدبري  ،والعدل مثل تركيب املركبات، العدل فاحلب يكون كاملفردات هاإلل هاجتدماع يصري معنا
ر يف موضع هالشئ الواحد يظف، هاليتغريعن فطرت هوتركب، هواملفرد يف حال امتزاج، هفاملفرد يف انفراد

ويكون يف ، باحل هاحلق يكون يف موطن إل هكذا تقولون اإلله. ويف موضع ابلرتكيب ،ابلفردية
َِ وم : هقول. و عندان مركز احلكدمةهو ، هذا الذي حتققنا به. العدل هموطن إل ر ٌّ َدَعْوا َوإَِّذا َمسَّ النَّا

نْ  َرمْحَة  إَِّذا َفرِّيقٌ  هْم مِّنْ هُثمَّ إَِّذا َأَذاقَ  هْم ممنِّيبِّنَي إِّلَيْ َربَّ  َنا33ْم يمْشرِّكموَن )ْم بَِّرب ِّ همِّ َا آتَ ي ْ ْم ه( لَِّيْكفمرموا ِبِّ
ذا كذا إهم هبيان لنف من الناس يعين اجتدماع لغري طبيعت. 31فَ َتَمت َّعموا َفَسْوَف تَ ْعَلمموَن 

لنسيان ينشئ ذا اهم مث ذلك الضر ينسون رهب ب هللاهفإذا أذ، هوا إليهوتوج، مم مث ذكروا رهبهمس
وإذا ، ونءقر م يهو ، مه: قسم من األطفال إذا خاف من أستاذهمثال بدادا فيشركون ابهللم استهفي
 هكذا ذلك الصنف ليس عنده. وحب القراءة، م ذوق العلمهوليس عند، م يلعبونهب خوفهذ

ذا الصنف هن إىل و هفيتوج ا إال هللام مصيبة يعرفون أن ال دافع هلهذوق املعرفة ابلرب إذا ألابت
َِ َرمْحَة  َفرِّحموا بِّ : "هاآلايت مث يف قول هذهإشارة يف  َنا النَّا بْ ا َوإِّنْ َوإَِّذا َأَذق ْ َا َقدََّمْت ه تمصِّ ْم َسي َِّئةٌ ِبِّ

م هذا حظهفيجعلون ، م رمحة يفرحونهذكر لنفا آخر إذا ألابت 36ْم يَ ْقَنطموَن"هْم إَِّذا هأَْيدِّي
كان   هثري فإن عدملوا عدمال سيئا أت. . ةم سيئهوإن تصب. مهم أيضا يف نشاطويذكرون رهب، مهوحق

وء م اليتفكرون أن زوال النعدمة كان بسسلب تلك النعدمة يكونون مايوسني اليذكرون الرب؛ألهن
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  كلدمة م علهم كلهاأللناف يكونون أسباب التفرق فجدمع هذهومثل . ذا لنف آخره. مهعدمل
ون ة أخرى فيكهتلتفت إىل وجال. . ك للدينهفأقم وج :هم؛فلذلك أمروا يف قولواحدة إلالح هل
فيتفكر يف أسباب  ،هظلم عبد هعل  نفس هوحترمي، هلعبد هعارفا حبب ها راضيا عنهاإلنسان متوج
واليظن ، هك لالشري هوحد نعدمة من هللا هويعرف يف وقت الفراغ أن، هويصلح لنفس، زوال النعدمة

ذا النوع من ه. واحد دمعون عل  دينفاليتفرقون بل جيت اإلشراك ابهلل هفاليكون يف فراغ هحق ل هأن
والنوع . نيةهالتفرق املذكور أوال كان تفرقا ابختالف الذ. منبع التفرق مث نوع آخر منبع للتفرق

. ن فرقا خمتلفةم ينضدمو هوآخر ضيق ، واسع هرجل رزق. الثاين يكون تفرقا مبواد احلياة ملواد احلياة
ْقدِّرم إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ يَ ْبسمطم الر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاءم َوي َ  ا َأنَّ اَّللَّ َأَوََلْ يَ َروْ تعاىل:" هاإلشارة يف قول هإلي

م يف هذا التفرق الختالفهإقامة االجتدماعية املطلوبة المتكن إال بقانون مينع  37لَِّقْومظ ي مْؤمِّنموَن"
ٌر لِّلَّذِّيَن َواْبَن اَواْلمِّْسكِّنَي  ه"َفآتِّ َذا اْلقمْرََب َحقَّ تعاىل:  هأسباب املعاش يف قول لسَّبِّيلِّ َذلَِّك َخي ْ

الناس إذا . . . . . فآت ذا القريب . ذلك القانون 38مم اْلممْفلِّحموَن" هَوأمولَئَِّك  اَّللَّ  هيمرِّيدموَن َوجْ 
ال يتفرق ا فوحيفظوهن، م كاألمراء جيدمعون األموالهو ، م حقأحسوا أن أرابب األموال لنا يف أمواهل

  ذا اليكون إال إذا التزمنا اإلنفاق عل  أنفسنا دائدما علهو . م فرقة واحدةهبل كل الفقري من الغين
مثال األول ذوو القرىب مثال الثاين: املسكني وابن . واإلنفاق أحياان إذا استخف، من يستحق

ون قانوان يرفع ذا يكه. مستعبدين ألنفسنا م بذلكهم الجنعلهم؛ألن ذلك حقهالسبيل أنفقنا علي
عل   هاإلنفاق ميكن من اإلنسان؛لكن لكون. ق واالختالف بني أرابب األموال والفقراء االفرتا
املنفق  وإمنا يكون مستقال إذا استيقن. هعبد إل هوالجيعل، خمصوص يعين ذلك حق املسكني هوج

فاالستدمرار ، ئش هفدما استحق من هأما املنفق علي. هوجيازيين ب، و يرض  عينه هأن ذلك أبمر اإلل
: ذلك خري تعاىل  هاإلشارة يف قول هوإلي، الميكن إال بقوة اإلميان ابهلل هذا الوجهاإلنفاق عل   عل 

م هبتالناس يستعبدون بذلك الفقراء بطوع رغ همث بعد ذلك قانون آخر اخرتع. . للذين يريدون
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تمْم مِّْن رِّاب   َما:" وَ  هاإلشارة يف قول هوإلي، و طريق أخذ الراب من حمتاج يستعني أبرابب األمواله آتَ ي ْ
ِِّ َفاَل يَ ْربمو عِّْنَد اَّللَّ  تمْم مِّْن زََكاةظ تمرِّيدم  لِّيَ ْرب مَو يفِّ َأْمَوالِّ النَّا مم هفَأمولَئَِّك  اَّللَّ  هوَن َوجْ َوَما آتَ ي ْ

 .و اقتضاء الدين احلنيف يف حقوق األموال جيرب الناس عل  التزام الناسهذا ه 34اْلممْضعِّفموَن"
حنن . يقاتل هن أخذم. م الرابهحيرم علي. من مل يؤد يقاتل. م الزكوةهحلنيفي يفرض عليذا القانون اه

فقال ، والقرآن يف السور املكية يقتصر عل  ترغيب فقط. الدين احلنيفي ه  ما اقتضاهذكران منت
 فة يفذا القانون اجلامع للفرق املختلهفدمثل . .  وما آتيتم من زكوة.  إن الراب اليربو عند هللا

د الذي ام إال من الرب الواحهواجلامع للفرق املتفاوتة يف امللك اليكون عند ذوي األف، نيةهالذ
مبثل ذلك  أيمر ل يتفكر إنسان أن غري هللاه. يريد أن يرتفع الظلم من االجتدماعية اإلنسانية

َخَلَقكمْم ُثمَّ َرزََقكمْم  ذِّيالَّ  اَّللَّ يف اآلية اآلتية:" هإىل التفكر مبثل ذلك تنبي !كال. القانون؟ اجلواب
َوتَ َعاىَل َعمَّا  هَحانَ ْل مِّْن شمرََكائِّكمْم َمْن يَ ْفَعلم مِّْن َذلِّكمْم مِّْن َشْيءظ سمبْ هُثمَّ ُيمِّيتمكمْم ُثمَّ ُيمْيِّيكمْم 

حياء ابلقانون اإل هاملراد من. . مث مييتكم مث حيييكم  هدمنا من سياق اآلايت أن قولهف 23يمْشرِّكموَن"
كة قانون ل يوجد يف األداين املشرت هف. م من االفرتاقهلهم جبهو الذي يطرء عليهعلم واملوت وال

َا َكَسَبْت أَْيدِّي النَّاهظَ وتعاىل : " هذا؟ سبحانهمثل  ْم بَ ْعَض هِِّ لِّيمذِّيقَ َر اْلَفَسادم يفِّ اْلبَ ر ِّ َواْلَبْحرِّ ِبِّ
عموَن )هالَّذِّي َعمِّلموا َلَعلَّ  ِِّ فَاْنظمرموا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم الَّذِّيَن مِّ ( قمْل سِّ 14ْم يَ ْرجِّ ْن ريموا يفِّ اأْلَْر
َ يَ ْوٌم اَل مَ ه( فَأَقِّْم َوجْ 11ْم ممْشرِّكِّنَي )هقَ ْبلم َكاَن َأْكثَ رم  مَِّن  هَردَّ لَ َك لِّلد ِّينِّ اْلَقي ِّمِّ مِّْن قَ ْبلِّ َأْن َيَِْتِّ

َنْ فمسِّ  هكمْفرم   هَعَليْ ( َمْن َكَفَر ف َ 13يَ ْوَمئِّذظ َيصَّدَّعموَن ) اَّللَّ  يف  11. دموَن"هْم ُيَْ هَوَمْن َعمَِّل َصاحلِّ ا َفِلِّ
ب هم اليذهوجتازي، ابلعذاب الزم بدون القوة احلاكدمة اليت حتاسب الناس ؤهميشري أن جزا 22

ر يف الرب والبحر هذا الفساد الذي ظهإشارة أن  24مث يف . الفساد العدمومي ما دام الرتغيب فقط
ميكن فنفي التفرق ونفي الشرك إذا مل يكن بقوة حاكدمة ال، التفرق الذي يستلزم الشركعل   همبنا

دين ك للهعندان اآلن أقم وج همعنا. . . . كهفأقم وج. . . قل سريوا يف األِر منت اآلية : 
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 هإىل آخر  همن قبل أن َيِت يوم ال مرد لمجع القوة االجتدماعية إلقامة الدين القيم  هالقيم : معنا
 ،ذا كالفريضة عل  ذلك إن مل متنع أنت ابلقوة ذلك الفساد أييت انقالب عظيم من آاثر القدرةه

َمْن َكَفَر :هإىل ذلك إشارة يف قول. ون من عذاب هللاهوالعذاب الذي أييت أبيدي الناس يكون أ
َنْ فمسِّ  هكمْفرم   هفَ َعَليْ  َاتِّ  ( لَِّيْجزِّيَ 11دموَن )هْم ُيَْ هَوَمْن َعمَِّل َصاحلِّ ا َفِلِّ  الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ

إذا كانت احملاسبة بواسطة اجلدماعة . من كفر أي الكافرين 11" اَل ُيمِّب  اْلَكافِّرِّينَ  هإِّنَّ  همِّْن َفْضلِّ 
م والصاحلون هل ،أن يفرقوا بني الكافرين والصاحلني يكون العذاب للكافرين يقرءونم هاإلنسانية 

 ذا القانون حق الرعاية مثهر القدرة فاليكون رعاية هذا كان العذاب من مظاوأما إ. فضل من هللا
يف  هذكر التنبي .وعاما يف مجيع األقوام، ذا الدين عدموميا يف الرب والبحرهأن يكون  هبعد ذلك تنبي

َراتظ َولِّيمذِّيَقكمْم مِّْن َرمْحَتِّ  هَومِّْن آََّيتِّ : هقول َل الر ََِّّيَح ممَبش ِّ ْمرِّ َولِّ  هَأْن ي مْرسِّ تَ غم  هَتْجرَِّي اْلفمْلكم أبَِّ وا َولِّتَ ب ْ
ْلبَ ي َِّناتِّ هَجاءمو ْم فَ ه( َوَلَقْد َأْرَسْلَنا مِّْن قَ ْبلَِّك رمسمال  إِّىَل قَ ْومِّ 16َوَلَعلَّكمْم َتْشكمرموَن ) همِّْن َفْضلِّ  ْم ابِّ

َنا َنْصرم اْلممؤْ  َل  هَومِّْن آََّيتِّ  :هقول. 28 مِّنِّنيَ فَانْ تَ َقْمَنا مَِّن الَّذِّيَن َأْجَرمموا وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ َأْن ي مْرسِّ
َراتظ   هوليذيقكم من رمحت .إشارة إىل أن تبليغ الدين مثل الرايح اليت تبشر ابألمطار. . الر ََِّّيَح ممَبش ِّ
حر أيضا يف ذا الدين يف البهتوسيع . .  ولتجري الفلكوالدين سبب للحياة ، إشارة إىل أن املطر

ولعلكم . دين يف الربذا الهإىل توسيع  هولتبتغوا من فضل. اه البحار حائلة فيواملدمالك إىل، اجلزائر
 23. اآلية هذه هورضا وألمر هللا. تعدملون أبوامر الدين للفوائد املرعية يف األوامر همعنا. تشكرون

ة إىل ة الدينيا إشارة إىل تعدميم القو هويف اليت بعد، ا إشارة إىل تعدميم الدين : العلوم واملعارفهفي
، وقبل ذلك ذكر إرسال الرسل إىل األقوام ابلبينات. وكان حقا علينا نصر اومؤمننيمجيع األقوام 

فإيصال  ،م معىن: فبقي يف كل قوم مؤمنون حيتاجون إىل النصرة وتعليمهمن فالذين أجرموا انتقم هللا
اق من قوم واحد رفع االفرت كدما كانت واجبة ل  هذا معىن الدين القيم احلنيف إقامته. م ألزمهالدين إلي
لم  اَّللَّ  :"هويف قول. ل احلجاز مثال كذلك واجبة لرفع االفرتاق بني األقوام عامةهمثل أ الَّذِّي ي مْرسِّ
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اَللِّ   هيفِّ السََّماءِّ َكْيَف َيَشاءم َوََيَْعلم  هالر ََِّّيَح فَ تمثِّريم َسَحااب  فَ يَ ْبسمطم   هكَِّسف ا فَ تَ َر  اْلَوْدَق َُيْرمجم مِّْن خِّ
رموَن )هإَِّذا  هَمْن َيَشاءم مِّْن عَِّبادِّ  هفَإَِّذا َأَصاَب بِّ  ( َوإِّْن َكانموا مِّْن قَ ْبلِّ َأْن ي منَ زََّل 18ْم َيْستَ ْبشِّ

نَي ) هْم مِّْن قَ ْبلِّ هَعَليْ  َِ بَ عْ   ( فَاْنظمْر إِّىَل آََثرِّ َرمْحَتِّ اَّللَّ 14َلممْبلِّسِّ ا إِّنَّ َذلَِّك َد َمْوتِّ َكْيَف ُيمْيِّ اأْلَْر
د ذكر بع. ا ابملطراألرض بعد موهت ذكر إحياء هللا 50 َو َعَلى كمل ِّ َشْيءظ َقدِّيرٌ هممْحيِّ اْلَمْوَتى وَ لَ 

إحياء املوت   و عل  كل شئ قدير إذا أراد هللاهو ، معىن: ابلعلم والنظام أن ذلك حملىي اوموتىذلك 
أن ييأس  فالينبغي، مناك أسباب تقتضي أتخر احلياة عن أفراد أوعن أقواهف، من مجيع الناس

 . اإلنسان
ذا الدين من أول املبعث يف جزيرة العرب والفارس والروم كان يف حنو مخسني سنة ليس ذلك هنشر 

ل يصري فاإلنسان املستعج، يوكل ذلك القتضاء التدبري اإلهل. ر أو سنةهينشأ يف آن واحد أو ش
ؤالء هاليكون ف، اهلهعة مصرة عل  جويف تلك الطبقة مجا. هلهذا جلهو ، مايوسا يف بعض األوقات

 هلَئِّْن َأْرَسْلَنا رُِّي ا فَ َرَأوْ وَ :هاملعاين إشارة يف قول هذهإىل حنو . ك حىت اليضيع الوقت واحملنةهقبلة توج
اَء إَِّذا عَ ( فَإِّنََّك اَل تمْسمِّعم اْلَمْوَتى َواَل تمْسمِّعم الص مَّ الد  54َيْكفمرموَن ) هممْصَفرًّا َلظَل وا مِّْن بَ ْعدِّ 

ْم هََّيتَِّنا فَ ْم إِّْن تمْسمِّعم إِّالَّ َمْن ي مْؤمِّنم ِبِّ هادِّ اْلعمْميِّ َعْن َواَللَتِّ ( َوَما أَْنَت بِّ 51َولَّْوا ممْدبِّرِّيَن )
دِّ ْن بَ عْ الَّذِّي َخَلَقكمْم مِّْن َوْعفظ ُثمَّ َجَعَل مِّْن بَ ْعدِّ َوْعفظ ق موَّة  ُثمَّ َجَعَل مِّ  ( اَّللَّ 53ممْسلِّمموَن )

َبة  َُيْلمقم َما َيَشاءم وَ  يعين إذا مل يروا . .  ولئن أرسلنا رُيا. 51َو اْلَعلِّيمم اْلَقدِّيرم هق موَّةظ َوْعف ا َوَشي ْ
. كفرا  هتيجواليرتكون االستعجال يكون ن، هدمونهواليف، مطرا عل  الفور يكفرون اليراعون التدبري

ل ذلك: أستاد م مثاهيعين التلتفت إلي. . . فإنك  دايتهمهذا الصنف ليس يقدر النيب عل  ه
ر عني برانمج تعليم متدرجا يف أربعة سنني مثال؛وذلك إذا اشتغل األستاذ والتلدميذ بكل القوة هما

صرأن حيصل ورجل ي، ر واحد نقص التعليمها شهوإذا نقص من. ارة يف أربع سنني قطعاهحيصل امل
إىل من  هويتوج ،هاجب عل  األستاذ أن يعرض عنأليس بو . ارة بدون التقليد بتلك األوقاتهامل هل
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ميكن تغري احلاالت طبيعي يف اإلنسانية ال. . أن تسمع اإلشارة  هيلتزم شروط االستفادة؟ وإلي
، يراعون الشروطؤالء الذين الهفدمثل . . الذي خلقكم  أهلل. . م هفيدما نف هللا هأشار إلي همثال. هرفع

يعين أن  لساعةويوم تقوم ا: ولإلشارة عندان ذكر هللا، جملاننيواليتفكرون يف التدبري ملحقون اب
م ها هم اإلدراكية قد فسدت املدة اليت كانت الزمة الطلب كان كثرية الميكن االقتصار فيهقوا

ما لون: فتلك املدة الطويلة يقو ، م ابلعكس يوم البعث إذا قامواهر أثر إدراكهاآلن يظ. اهاستطالو 
َن أموتموا اْلعِّْلَم َوقَاَل الَّذِّي:"هيف قول. كذلك كانوا جيعلون القليلة طويلة.  .. . لبثوا رري ساعة 

ُيَاَن َلَقْد لَبِّثْ تمْم يفِّ كَِّتابِّ اَّللَّ  تمْم اَل تَ ْعَلمموَن  َذا يَ ْومم هإِّىَل يَ ْومِّ اْلبَ ْعثِّ فَ  َواإْلِّ اْلبَ ْعثِّ َوَلكِّنَّكمْم كمن ْ
َفعم اتقيدمو األفكار فيومئذ ؤالء مسه. . وقال الذين أوتوا العلم. 56 لَّذِّيَن ظََلمموا "فَ يَ ْوَمئِّذظ اَل يَ ن ْ

اآلن يوم البعث إذا . ومض  الوقت فاليرجع، إذا أفسدوا األمور 57ْم يمْستَ ْعتَ بموَن"هْم َواَل َمْعذَِّرتم 
ِِّ َوَلَقْد َوَربْ َنا لِّلالسورة؟ " هذهل ميكن أن يتعلدموا القرآن؟ أي فائدة يف هاعتذروا ف َذا هيفِّ  نَّا

تَ  ئ ْ يَةظ لَيَ قموَلنَّ الَّذِّيَن َكَفرموا إِّْن أَنْ تمْم إِّ هاْلقمْرآنِّ مِّْن كمل ِّ َمَثلظ َولَئِّْن جِّ  هتفصيل 58الَّ ممْبطِّلموَن"ْم ِبِّ
كل  .عندان: أن القرآن اليذكر قانوان أو قاعدة أللية أوفرعية إالوأييت ابألمثال لتلك القاعدة

وبدون . هعذر  هفعالين هوبعد ذلك من أعرض عن. ا الناسهدمها حىت يفهب قاعدة حتتاج إىل مثل آتينا
ولئن :  هولذا يف قهإشارة إىل . مهم الناس املطالب العالية عل  حسب ما أفهاملثل ميكن أن اليف

ا هل حيكدمون عليها هإذا كانت آية بالمثال اليقدرون عل  إدراك حقيقت. . .  م ِبيةهجئت
م هذا القرآن من كل مثل فالذين اليريدون أن يعلدموا هالعذر ضربنا يف ذا هابلبطالن؟ فإلزالة 

َلى ق ملموبِّ عَ  َكَذلَِّك َيْطَبعم اَّللَّ اإلشارة عندي يف " هإلي. (1)م القواعدهم األمثال لفهون إىل فهاليتوج
سائل م مع وضوح املهو ، أي اليريدون أن يتعلدموا. .  وكذلك يطبع هللا 54الَّذِّيَن اَل يَ ْعَلمموَن 

                                                           

ل مثل أي قد بينا لهم الحق، يؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفسيره: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من ك (1)
ووضحناه لهم، وضربنا لهم فيه ا مثال ليستبينوا الحق ويتبعوه ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إال مبطلون 
أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، ال يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل.لينظر:تفسير 

 .2/923،اإلمام الدمشقي،القرآن العظيم
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مثال ذلك يف الكلدمة الرايضية كثريا يذكر قاعدة للحساب مث أييت مؤلف الكتاب . دمونهاليف
ا فيصرف هإىل مثال أو مثالني أو أكثر من ذلك فلم يتقن هم القاعدة يتوجهفدمن أراد ف. ابألمثلة

ن وم. يف ذلك هودماغ ها يصرف وقتهفدمن كان يريد حتصيل. م القاعدة يف مدةهبف هوقوت هوقت
ا االختالف واضحا ذهرأينا . مطبع عل  قلوهب ا شيئا كان هللاهدمون منهم اليفها فهاليريد حتصيل

، اهدمة حيصلم إىل حتصيل القواعد يصرف الوقت واهلهمن همن يتوج، يف مجاعة التالمذة ساملة القوى
م هو ، معل  قلوهب هللا طبع هون كأنهفاليتوج، ذا العلمهم إىل حتصيل ية يف قلوهبمهوأوالد األغنياء الأ
 . أنشط من آخري هفيدما يرون حتصيل

. ولوكان نبيا، هومن مل يرد اليستطيع أحد أن يعلدم. كل الناس الزما  هالتعلم القرآين االنقاليب اليريد
ْ إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ :" هذا املعىن حمسوس عندي بتدمامه فَّنَّ  فَاْصربِّ . نمونَ َك الَّذِّيَن اَل يموقِّ َحق ٌّ َواَل َيْسَتخِّ

و وعد غلبة الدين هو . . .  وعد هللاو املذكور يف اآلية السادسة هذا الوعد هفكري أن  32
م بكالم خفيف هاطبوالخت، اليعرفون طريق حتصيل اليقني. . اليوقنون احلنيف عل  الروم والفارس 

حيكم قوة اليشعر أن الدين احلنيف ال هذا كالم خفيف ليس له. معىن يرجع إىل التحكم هليس ل
. آلخرةوا إىل ذلك ألقروا ابهو علم التدبري لو توجهيعلدمون عندان معىن اآلخرة  8يف . عل  الدولتني

رتتيب طالب العلم ابل هفلو توج. و الشكل اآلخرها هندسية املقصود منسلسلة من األشكال اهل
التفكر يف  سلةفإذا اشتغل اإلنسان بسل. و منبع التدبريهاملطلوب إذا كان دار اآلخرة  هحصل ل
رون يف خلق ويتفك، م النفسيةيعين يتفكرون يف حاجاهت. .  أوَل يتفكروا 7يف. تدىهالتدبري ا

ا يف هم الضرورية فيتيقنون أن السدموت واألرض ومابينا تقض  حاجاهتهفي. السدموت واألرض
إىل  تدونها عن اآلخر فيمهدما ربط شديد اليستغين أحدهواإلنسانية يف جانب آخر بين، جانب

 . ةيهتدون أن احلياة اإلنسانية يف دار الدنيا ليست غري متناهوي، أنواع من التدابري
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ا هوأنكل من، اقا إىل األسو هورأيت خيرج امللح من، بت يف جبال امللح يف بالدانهمجلة معرتضة : ذ
ا ذهمن  ذا اجلبل خملوق من ألوف السنني تصورتهأين عامل أبن  هفوقع يف قليب شئ تعجبت من

. وليس يف خلق املخلوقات جزاف، خملوق أبلوف اآلالف من السنني قبل وجودي هاجلبل أبن
قية األشياء ا أتعجب مث قست إىل ذلك بهذا امللح إىل معديت إذا تفكرت فيهفاحلكدمة اليت تولل 

يوجد ل جيوز أن خيلق خملوق مثلي؟ والهاليت انتفع من نور الشدمس والقدمر وتراب األرض فأقول: 
نت أن كل ذلك فتيق، ا سري حيايتهنظام يف السدماء واألرض من األشياء اليت ابالنتفاع من هلقب

، ا شيئاهأستبعد منفال مهأوَل يتفكروا يف أنفس. . . فإذا قرأت بعد ذلك. ابحلق والتدابري القومية
ا شيئا هن مندمو هواليف، ا تربكايقرءوهنوكذا أرى كثريا من العلدماء . اهوأرى نفسي قبل ذلك بليدا من

األجسام   هذهذا أيضا جربت جتربيت ألطفال املكتب مث عندي دليل عقلي رايضي: أن هو . حرفا 
وأجل . .  دمت قول هللاهية؟ وبعد ذلك فهل ميكن أن يكون حيايت غري متناهية فها متناهكل

لسنني من ا قبلي آبالف ا هللاهتلك األجسام الكبار خلق. ا عندي قيدمة عظيدمةحيايت هل. . مسمى
ملوضع يكون ذا اها تفصيال يف هم الميكن مجعهوبعد ذلك أشياء تؤثر يف الف. ألجل انتفاعي

ولحبة . هتتنب(1): أعل  لطيفة احلجر البحت حالل تلك األمور الكثرية التشوق إىل رؤية هللا
لومل يكن ف. واليكون للحياة وزن إال برؤية الرب، ي إال رؤية الربهفالطبيعة التشت. الصاحلني تؤثر

قرر موالان  .لحبة الصاحلني منضدمة إىل ذلك التفكر فلعل الولول إىل تلك النتيجة كان لعبا
واإلنسان ليس لشئ من األشياء الحيتاج ، مبقدمات عقلية إذا كان كل األشياء لإلنسان (2)قاسم

لك ع ذويكون م، تفصيال هيفصل فاإلنسان ليس إال هلل. شئ من القدمر والشدمس إىل اإلنسان

                                                           

ل   ي   ن   ظ   ر:ل   م   ح    ات،اإلم    ام ول   ي هللا ال    ده   ل   وي،ت   ح   ق   ي   ق وت   ق    دي   م:ا س          ت    اذ غ   الم مص          ط   ف   ى  ( 1)
،ط:ا كاديمية الش    اه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد الس    ند.وأيض    ا:س    طعات،اإلمام ولي هللا 84،ص18القاس    مي،لمحة:

:ا كاديمية الش    اه ولي هللا ،ط95،ص52الدهلوي،تص    حيح وتحش    ية:ا س    تاذ غالم مص    طفى القاس    مي،س    طعة :
 الدهلوي،حيدرآباد السند.

 سبق ترجمته (2)
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عد ذلك حكدمة تلك ر بهفيظ ي إىل لقاء هللاهينت هفالفكر الذي ابتدأان ب. لحبة الصاحلني أيضا
 . اإلميان بلقاء هللا اإلنسان إىل هتدي بهفالنظر يف التدابري املختلفة ي. . إن كثريا من الناِاآلية 
، ت يف التاريخم اليت مضذا القو هالتاريخ مث يرى مساكن  قرأاإلنسان ي. . . . أوَل يسريوا: يف هقول

قيم عل  اإلنسان ي هؤالء؟ يعرف تدبري احلق يف اإلنسانية أنهب هأين ذ، م مث يتفكرهويرى آاثر 
.  الدنيام يتبني بذلك سلسلة اجملازاة ألفعال اإلنسانية يفها فيسلب تلك النعم عنهمث ينكر  هحجت

وعجيب أين الأرض  ، اتإذا غلب علي ذلك الفكر أرى نفسي حماطا إىل أمر بعيد ابلظلدم
دي روح ذا عنه. وانقطع عن مجيع ماسوى هللا، وأرجو احلياةص حياة القوم حياة الدينص، ابملوت

والذين . اء هللاالنفس إىل لق هذا االنقطاع من الناس يف الفكر اليتوجهتلك اآلية إذا مل حيصل مثل 
اليريد أن  ر رجل مملو ابليأس قاعدنا ذكهليس . ذا الفكرهم اليتفكرون مثل ه يكفرون بلقاء هللا

و يقلب الدنيا هة قو  هويف نفس، هسوى رب هيقوم ينبغي أن يكون نفس اليرض  حبكومة أحد علي
تدي ابلقرآن من هذا اإلنسان يتفكر يف األقوام املاضية مث يهفدمثل ، هعل  نصب عينن هأن توافق
ذا متفرع من ه. .  . ُث كان عاقبة الذين. وتلك السورة متعلقة ابلدولتني اإلمرباطوريتني. القرآن

م هسالتكذيب يكون من األمراء والسالطني الذين حيسبون أنف. . أن كذبواالتفكر يف اآلية السابقة 
، تكذيبزائ أيضا بعد الهم يكون مستهومن، م تفكر أعل  من ذلكمن أرابب الدنيا فقط ليس هل

الدايانت من  ؤالء أراببه: طائفة أخرى زؤنهتا يسوكانوا ب. ميكن أن جيعل هوأييت يف ابيل أن
والقوم إذا عذبوا  .زئني ابهللهم تكون حقيقة حياة املستحياهت، وعلدماء انضدموا إىل امللوك، مشائخ

األقوام املاضية قبل اإلسالم ميكن أن . اليكون الكل من الذين ينكرون الرب أو ينكرون الدين
تفكر إذا ذا املهوأي شئ يقول . را ينكرون آايت هللام كفاهم كانوا كلم رجل مسلم أهنهيظن في

 وامللوك ل كان يف طبقة السالطنيه؟ و م كفروا ابهللهم كلل يقول أهنهلي؟ ج: هتفكر يف زوال د
ج: . وفا بدون خم كلدمة كفر يتكلدمون هبه؟ ج: إن جاء عل  لسان أحدرجال اليبالون آبية هللا
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ن إال أشعارا م اليعرفون شيئا من الدين والقرآفإهن، ملواطنيف بعض ا مث يقرون ابإلميان آبايت هللا
م هكم عليم متبصر حلهم طائفة أخرى متدينون إذا رآهومع، ا كل شئهوفي، ا كفرهمن الشعراء في

 . زؤنهم مستأبهن
وة يستنتج وكانوا أشد ق، مهؤالء الذين كانوا من قبلهإذا تفكر اإلنسان يف . . . يبدؤ اخللق هللا

بصورة  ه يعيدذا اخللق لالجتدماع يف الدنيا مثه. م لنائع وارتفاقاتوينشأ قوما هل، يبدأ اخللق أن هللا
م بصورة م يعيد هلم أعدماهلوبعد املوت حاالهت. م ميوتونهم ابألراضي اليدوم أخرى؛ألن اتصاهل

ْم شمَفَعاءم هْن شمرََكائِّ ْم مِّ َوََلْ َيكمْن هلَ : هفدمن قول. ترجعون هأخرى مث الميشون إىل الوالء بل يتقدمون إلي
( فََأمَّا الَّذِّيَن آَمنموا 41( َويَ ْوَم تَ قمومم السَّاَعةم يَ ْوَمئِّذظ يَ تَ َفرَّقموَن )43ْم َكافِّرِّيَن )هوََكانموا بِّشمرََكائِّ 

َاتِّ فَ  َرةِّ ََّيتَِّنا وَ ( َوَأمَّا الَّذِّيَن َكَفرموا وََكذَّبموا ِبِّ 45ْم يفِّ َرْوَوةظ ُيمْبَ رموَن )هَوَعمِّلموا الصَّاحلِّ لَِّقاءِّ اآْلخِّ
م إىل يوم تقوم الساعة إذا مل يرجعوا إىل الوراء هذكر رجوع. 46فَأمولَئَِّك يفِّ اْلَعَذابِّ ُممَْضرموَن 
ََّيتِّ م ويف بيان حاالهت. يتقدمون حىت تقوم الساعة َرةِّ َوَأمَّا الَّذِّيَن َكَفرموا وََكذَّبموا ِبِّ َنا َولَِّقاءِّ اآْلخِّ

نَي تمْصبِّحموَن ) ( َفسمْبَحاَن اَّللَّ 46يفِّ اْلَعَذابِّ ُممَْضرموَن ) فَأمولَئِّكَ  نَي ُتْمسموَن َوحِّ احْلَْمدم  ه( َولَ 47حِّ
نَي تمظْ  يًّا َوحِّ ِِّ َوَعشِّ وقات يف األ هواحلدمد ل، أمر بتسبيح الرب هفي. 27رموَن هيفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر

وتلك اآلية . هبيلزم أن يسبح ر  هيرجع إىل رب هعرف أنو ، ذا التفكرهإذا تفكر رجل مثل . املختلفة
 . حني ُتسون وحني تصبحون فسبحان هللامثل اجلدملة املعرتضة يف أثناء 

َِ بَ ْعَد َمْوتِّ هقول  . ا وََكَذلَِّك َّتمَْرجمونَ :ُيمْرِّجم احْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ َوُيمْرِّجم اْلَمي َِّت مَِّن احْلَي ِّ َوُيمْيِّ اأْلَْر
و كامليت ابلنسبة إىل احلياة االجتدماعية ترون آابء كثري من السالطني  ها يكون ممن همم مبدأاأل 44

  هوجد هأبو  (1)ري الدين اببرهم سالطني كبار مثل ظهكانوا رجاالمن أوساط الناس خيرج من أوالد

                                                           

م( 5130ديسمبر  92هـ       = 237جمادى ا ولى  1 -م 5458فبراير  54هـ       /888ظهير الدين محمد بابُر ) (1)
هـ        ، ووحدت الهند تحت 239مؤسس الدولة المغولية في الهند. ظهرت ا سرة المغولية بقيادة محمد بابر شاه سنة 

سنة ) سيطرة على 5152هـ        = 291راية واحدة، خرج بابر إلى الهند في غزوات متتالية بدأت في  م( حتى تم له ال
 الس                           ن                    د وال                    ب                    ن                    ج                    اب.ل                    ي                    ن                    ظ                    ر:
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. يت من احلوُيرج اوميتعاىل:  هم يف السلطنة من نصيب مث قولكاان من أمراء العائالت ليس هل
 الثالثة أو األربعة متدماسكون همن أوالد(2)ادر خانهب كان حمدمد معظم  (1)والد سلطان عاملكري. 

ذا مثال إخراج امليت من ه. ندويسدمون سالطني اهل، مم مخسة أو ستة القيدمة هلهمث من أوالد
عد ألِر بُيي ا. ويف النبااتت أيضا موجود، ذا االنقالب يف ألناف اإلنسانية موجودهو . احلي
مث بعد َّترجون  وكذلك هبقول هعلي هذا الميكن يف النوع اإلنساين؟ نبهل يكون أن مثل هف اموت

رموَن ) هَومِّْن آََّيتِّ : هذلك قول َتشِّ َأْن  ه( َومِّْن آََّيتِّ 10َأْن َخَلَقكمْم مِّْن ت مَرابظ ُثمَّ إَِّذا أَنْ تمْم َبَشٌر تَ ن ْ
كمْم َأْزَواج ا لِّ  َنكمْم َمَودَّة  َوَرمحَْ هَتْسكمنموا إِّلَيْ َخَلَق َلكمْم مِّْن أَنْ فمسِّ ة  إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ ا َوَجَعَل بَ ي ْ

َنتِّكمْم َوأَْلَوانِّكم  ه( َومِّْن آََّيتِّ 14لَِّقْومظ يَ تَ َفكَّرموَن ) ِِّ َواْختِّاَلفم أَْلسِّ ْم إِّنَّ يفِّ َخْلقم السََّماَواتِّ َواأْلَْر
للَّْيلِّ َوالنَّ  همِّْن آََّيتِّ ( وَ 11َذلَِّك آَلََّيتظ لِّْلَعالِّمِّنَي ) إِّنَّ يفِّ َذلَِّك  هَفْضلِّ  ارِّ َواْبتَِّغاؤمكمْم مِّنْ هَمَناممكمْم ابِّ
َََمع ا َوي منَ ز ِّلم مَِّن السََّماءِّ مَ  ه( َومِّْن آََّيتِّ 13آَلََّيتظ لَِّقْومظ َيْسَمعموَن ) اء  فَ يمْحيِّي يمرِّيكممم اْلبَ ْرَق َخْوف ا َو

َِ بَ ْعَد َمْوتِّ  هبِّ  ِم َأْن تَ قموَم السََّماءم َواأْلَرْ  ه( َومِّْن آََّيتِّ 11ا إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ لَِّقْومظ يَ ْعقِّلموَن )اأْلَْر
ْمرِّ  ِِّ إَِّذا أَنْ تمْم ََّتْرمجموَن ) هأبَِّ ِِّ   ه( َولَ 15ُثمَّ إَِّذا َدَعاكمْم َدْعَوة  مَِّن اأْلَْر َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر

                                                           

wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%Dhttps://ar.
9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1. 

ُولد محي الدين محمد أورنك زيب عالمكير بن ش       اهجهان بن جهانكير ابن ش       اه أكبر بن أبي النص       ر محمد  (1)

م. وقد قرأ 5252من أكتوبر  94هـ الموافق 5098من ذي القعدة  51همايون، في بلدة دوحد في كجرات بالهند في 

أورانجزيب العلم على موالنا عبد اللطي  الس       لطانبوري وموالنا محمد هاش       م الكيالني،وعلى غيرهم من علماء 

سلطان المظفر واإلمبراطور  الهند،وبرز في كثير من العلوم والفنون. وبعد حياة طويلة من اإلصالر والجهاد توفي ال

هـ   / 5558ذي القعدة سنة  98زيب عالمكير في أحمد نكر في الجنوب بعيدا عن عاصمته،وذلك في الصالح أورانك 

س       ن ة، وعمره نحو تس       عين س       ن ة، ودفن في أورن ك أب اد،وال زال قبره  10م، بع د أن حكم 5707فبراير  90

 .738/ 2هناك.لينظر:نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني، 

لسلطنة  ابع، هو السلطان السالهور م5759فبراير  –  27برهان بور م في2435أكتوبر  54ولد  بهادُر شاه أول (2)

. وكان اسمه ا صلي قطب الدين محمد 5759-5707، في الفترة مابين شبه قارة الهند ،والذي حكممغول الهند

. االسم بهادُر يعني "شجاع" وقد حكم 5707المعظم، ولقـَّبه أبوه الحقا  شاه علم. وقد اتخذ اسم العرش بهادر شاه في 

لمدة خمس سنوات فقط،وقد أبرم تسويات مع المراثا، وأخضع الراجپوت، وأصبح صديقا  لوهلة مع السيخ في الپنجاب. 

 لينظر:.وقد أمضى فترة حكمه مسافرا  وعاد ليستريح في الهور في آخر شهور في عمره

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D

8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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را الحس هظا ه: الرتاب الحياة ل2ذكر آايت تدابري كلية يف أنواع املخلوقات 16. قَانِّتمونَ  هكمل ٌّ لَ 
بري كبرية  ذا الرتاب الساكن بعد تداه. النبات مث احليوان مث اإلنسان، املعدن هوالحركة ينشأ من هل

: 4. سلسلةال هذه" الزم عل  اإلنسان أن يتفكر يف  ه" من آَّيتكثرية لار عل  لورة اإلنسان 
سلسلة للتدابري  لنس هدما حمبة ومودة مث ينتشر فيهزوج من األنث  يوجد بين هان الذكر يكون لاإلنس

رون هخيرج علدماء كبار ما. أولاف الرجل واألم تنتقل إىل األوالد بطنا بعد بطن. مرة أخرى
 هأ عنالسلسلة فالرجل األول الذي نش هذهفإن تفكرمتفكر يف . وغريذلك من ألناف اإلنسانية

 هذه مثل فالتفكر يف، مث ينقسم األشياء يف األوالد هجامع جلدميع أولاف أوالد هسانية كأناإلن
 إلمام ويل هللامبني يف كتب ا هذا كله. دي إىل حل كثري من املسائل املشكلة من اآلخرةهالتدابري ي

خلق السموت  هومن آَّيت 0 إن يف ذلك آلَّيت لقوم يتفكرون. (1)خصولا يف أتويل األحاديث
 هفاألسود ل. . واختالف ألسنتكم. كل يوم يكون السدماء جديدا واألرض أيضا . . . . . .  .

لور   واأللفا  ختتلف عل ، واألوالد تتعلم من أوالد الوالد. ولد أبيض هواألبيض ل، ولد أسود
. حدمعىن وا واأللسنة املختلفة تعرب عن. فاأللوان املختلفة جتدمع معىن واحدا من اإلنسانية. كثرية

ذلك ميكن مجع ك،  دما كل يوم املعىن املشرتك يف مجيع األايم واحديئاهتهوالسدماء واألرض مع تبدل 
ار هوالن، تقسيم األوقات: الليل للدمنام 2. . . . إن يف ذلك. ا عل  دين واحدهاإلنسانية كل
الدينية ة فعلم أن الفطر ، وكل اإلنسانية مع اختالف القوميات اتفقت عل  ذلك. البتغاء الرزق

ذا املاء يكون هو ، ينزل من السدماء ماء 1 إن يف ذلك. . دي اإلنسانية إىل ارتفاقات لاحلة هت
اء يف املاء ترجع قوة اإلحي. ا مطالعة خالةهلنا يف تفسري . ااألرض بعد موهت هالثلج فيحي ب همع

لقدر الذي آكسيجن اب هواليكون في، واملاء يصور بصورة البخار من البحر، آكسيجن هإىل عنصر 
ا هو يفيض فيه هذا الربق الذي يربق فيهفإذا ارتفع البخار يف اجلو . يف إحياء األرض هحيتاج إلي

                                                           

،تحقيق وتق  ديم:ا س       ت  اذ غالم مص       طفى 52-50لينظر: ت  أوي  ل ا ح  ادي  ث،اإلم  ام ولي هللا ال  دهلوي،مثال: ( 1)
 قاسمي،ط:أكاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد،السند باكستان.ال
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 هونسقي ب ،خنرج من البحر املاحل ماء عذاب هفلو جعلنا املاكين. فينزل وحيي األرض، آكسيجن
ألرض التعتدمد عل  السدماء وا 3. ..ن يف ذلك إ. األرض اليكون اإلنبات مثل اإلنبات مباء املطر

قوة فكدما أن ال. ..ُث إذا دعاكم . ..أن تقوم السماء هومن آَّيت. شئ فتقوم بتجاذب القوى
ُث ا هذب فيا جبها ما احتاج إليهكذلك النسدمة جتذب إلي  اجلاذبية متسك السدماء واألرض أبمر هللا

م هما ف بعد. . وتمن يف السم هولكذا هو . الينتشر يف األرض ه؛ألن اإلنسان كل ...إذا دعاكم
َو هوَ : هيف قول 22. . . . يبدء اخللق هللاتفسري  ها نذكر لهوتفكر في، التدابري هذهالرجل مثل 

ِِّ وَ اْلَمَثلم اأْلَْعَلى يفِّ  هَولَ  هَونم َعَليْ هَو أَ هوَ  هالَّذِّي يَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ يمعِّيدم  َو ه السََّماَواتِّ َواأْلَْر
ري يف عامل ؛ألن التأث هون عليهو أهو يعين يف عامل املثال؛ألن األرض تتبدل . 48 اْلَعزِّيزم احْلَكِّيمم 

عين التجلي األعظم يف عامل املثال ي. . . . اومثل األعلى وهلل. املثال أسرع من التأثري يف عامل العنالر
نسان ا اإلذهمث . . . اومثل األعلى هولاإلشارة  هإلي. القائم عل  العرش يدبر السدموت واألرض

و العزيز هو . عونترج هذا معىن مث إليه. يف عامل املثال ينجذب إىل التجلي األعظم هللا هالذي أعاد
و هويكون عزة الرمحن قائدمة يف كل موطن ، يكون حتت قواعد احلكدمة هفالرجوع كل. . احلكيم

اإلنسان رب و فاجتدمع ال، ولنعم ما قيل الرب رب؛وإن تنزل. التجلي هيغلب عل  كل شئ ينزل إلي
. ذا اليكون إال بعد التفكر الطويل يف آايت هللاهو . ب استبعاد لقاء هللاهيف موطن واحد فذ

كمْم  َناكمْم فَأَنْ تمْم ْل َلكمْم مِّْن َما َمَلَكْت َأُْيَانمكمْم مِّْن شمرََكاَء يفِّ َما رَ هَوَرَب َلكمْم َمَثال  مِّْن أَنْ فمسِّ زَق ْ
يَسَواٌء ََّتَافمونَ  هفِّي لم اآْلََّيتِّ لَِّقْومظ يَ ْعقِّ ْم َكخِّ دمون همعىن: تف. 18لموَن َفتِّكمْم أَنْ فمَسكمْم َكَذلَِّك ن مَفص ِّ

 ه: اإلنسان جيعل من عبيد قيدما أللناف من أمور من دار  ل لكمهمالقاة اإلنسان لتجلي الرب 
أمورالسيد حىت ينفذ حكم العبد عل   ه؛لكن كيف ما زادت درجة العبد املفوض إليهمن حكدم

وجيعلون  ،ذا؟ الميكنهل ختافون همثل أنفسكم؟ مث  هل جتعلونه؛لكن هوأتباع هوأزواج هدأوال
م يف األلل عبيد قيدما ألمور السلطنة؛لكن إذا كان امللك لاحب عقل وتدبري اليطلق هو ، الوزراء
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ا من ؤالء اخللفاء العباسية كانوا يقتلون الوزراء إذا أحسوا شيئه. أيضا هإىل أن يبغ  عل  سيد هيد
تدبر فلوكان اإلنسان ي. وإن تنزل، الرب رب. . . . كذلك نفصل اآلَّيت لقوم يعقلون. البغي

فاليدركون ،  علمواء بغريه؛لكن بعض الناس يتبعون األهموافقة لعقل إلدراك معاين كلدمات كتاب هللا
ْم بَِّغرْيِّ هَواءَ ه ظََلمموا أَ نَ َبلِّ ات ََّبَع الَّذِّي: هففي قول. واليقدرون عل  إدراك معاين كتاب هللا، القواعد

رِّينَ َوَما هلَ  دِّي َمْن َأَولَّ اَّللَّ هعِّْلمظ َفَمْن يَ  صِّ ََ أما . . . بل اتبع الذينذا هإشارة إىل  44 ْم مِّْن 
س إال خواص والدين القيم لي. خطرة التتبدل هفاإلنسان يدرك أن ل. دمونهم يفهالذين يتفكرون من

 . ولكن أكثر الناِ اليعلمون (1)يف حجة هللا مام ويل هللااإل هالنوع اإلنساين كدما بين

 سورة لقمان
السورة خمتصة  هذه. آمل. مكية (3)نديةويف اهل، (2)ا مكيةوالصحيح أهن، يف بعض املصاحف مدنية

: أن احلكدمة جتتدمع يف االجتدماعية اإلسالمية يف ثالثة مدارج هفعل  ما لح لنا معنا. (4)ابحلكدمة
َو الَّذِّي ه :"ذكر يف سورة اجلدمعة فريضة النيب وسلمص؛ألن هللا هعلي نيب صلل  هللا: من تعليم ال2

نْ  لموا َعَليْ هبَ َعَث يفِّ اأْلمم ِّي ِّنَي َرسموال  مِّ مم اْلكِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوإِّْن كانموا هي مَعل ِّمم ْم وَ هَوي مزَك ِّي هْم آَّيتِّ هْم يَ ت ْ
د م فاسهمث كان اجتدماع. وتالوة اآلايت تفيد اإلميان، كدمةواحل (5) "مِّْن قَ ْبلم َلفِّي َواللظ ممبِّنيظ 

                                                           

 .18-5/12لينظر:حجة هللا البالغة، اإلمام الدهلوي،باب انشقاق التكلي  من التقدير، (1)
سورة لقمان بمكة.  (2) سيره: "روى البيهقي في "دالئل النبوة" عن ابن عباس: أنزلت  شور في تف يقول اإلمام ابن عا

ية كلها عند ابن عباس في أش    هر قوليه وعليه إطالق جمهور المفس    رين وعن ابن عباس من رواية النحاس وهي مك
 -97اس      تثناء ثالث آيات من قوله تعالى: ولو أنما في ا رض من ش      جرة أقالم إلى قوله بما تعملون خبير ]لقمان: 

حكاية قول إنها مكية « تفسير الكواشي». وفي  [98[ .وعن قتادة إال آيتين إلى قوله إن هللا سميع بصير ]لقمان: 92
لذين يقيمون الص       الة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون ]لقمان:  ية نزلت بالمدينة وهي ا [ قائال  ن 4عدا آ

الص الة والزكاة فرض ت بالمدينة. ورده البيض اوي على تس ليم ذلك بأن فرض ها بالمدينة ال ينافي تش ريعها بمكة على 
اب. والمحققون يمنعون أن تكون الص   الة والزكاة ففرض   تا بالمدينة فأما الص   الة فال ريب في أنها فرض   ت غير إيج

على الجملة بمكة، وأما الزكاة ففرض     ت بمكة دون تعيين أنص     باء ومقادير، ثم عينت ا نص     باء والمقادير بالمدينة 
لزكاة إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه ويتحص  ل من هذا بأن القائل بأن آية الذين يقيمون الص  الة ويؤتون ا

 537/ 95هـ(5323وليس له سند يعتمد ".فتحقق أنها مكية.لينظر:التحرير والتنوير،ابن عاشور )المتوفى : 
 أي في المصاح  الهندية مكية أيضا.الباحث. (3)
 ع هذه السورة الحكمة.الباحث.وموض (4)
 9الجمعة : اآلية : (5)
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تأثري اإلميان م بهوالراب مفاسد اجتدماعية كانت فاشية فالنيب يزكي، وشرب اخلدمر، الزان. األخالق
ب و حيهحىت  هذا يف خلقهواملودة فيؤثر ، حيب احلب (1)عل  األخالق مثال: الرجل يؤمن ابهلل

 هعدالة ملكة لوتصري ال، و يتباعد عن الظلمهف، حيب العدالة هللا أيضا مث رجل يؤمن أبن هأعدائ
ستحقون أن يعلدموا م يهبعد ذلك . وابملعامالت االرتفاقية ابلرتاضي وأمثال ذلك، فيتقيد ابلنكاح

ا تنفع اإلنسانية الكتاب يعين القانون جيتدمع يف حظرية القدس املةأ األعل  عل  لورة خمصولة أهن
فريى  هو القانون مثال ذلك : األستاذ الكامل يريد أن يفيد تالمذتهذا ه. ورةفتوجبون تلك الص

نف وليس عند األستاذ كتاب مص، هم مكتوب يرجعون إليهم اليتكامل إالإذا كان عندهأن استعداد
ذلك  قرأمن ، ااب للتعليمنص هوجيعل، اهيتخري أحسن فينظر يف الكتب املصنفة يف ذلك الفن هبنفس

علم  هان عندذا الكتاب ماكهقراءة . تعلم العلم يف احلقيقة  هلارعند األستاذ كأن هدمهوف، الكتاب
 و العلم حقيقة مثل ما يذاكرهذا ه. ويدركون حقيقة األمور، ويتذاكرون، همباحث الناس يسدمعون

راءة وجيعل ق، ذا العلم ليس من املستطاع عند كل أحد فيتناول األستاذهأما حفظ . (2)سقراط
إىل  (4)وتذكريا يصل، وتفكريا، ذا الرجل لواشتغل ابلكتاب درساهيرجو أن  (3)وهعلدما فالكتاب 

، فإذا تقرر شئ مثل ذلك يف حظرية القدس لقوم أو لإلنسانية. ابلقانون هذا نسدميه. حقيقة العلم
مولل  ذا الكتابهوأما العلم الذي كان أوال ألل العلم الذي . و الكتابهذا هونزل يف قلب نيب 

يف الدرجة الرابعة يف تعليم النيب  (5)م احلكدمة,واحلكدمةهويعلدم، م القانونهفالنيب يعلدم. فاحلكدمة هليإ
ج من ؤالء يف الطالح القرآن يسدمون ابلصديقني فتخر ه. طائفة من احلكدماء هفيتخرج من لحبت

                                                           

 بأن هللا  في ن ر : (1)
 322 -ق.م 470فيلس       و  وحكيم يون   اني ) Σωκράτηςب   اليون   اني   ة  Socratesب   الالتيني   ةس       قراط ( 2)

، لم يترك س  قراط كتابات، وجل ما نعرفه عنه الفلس  فة الغربية يعتبر أحد مؤس  س  ي .يوناني كالس  يكي فيلس  و ( ق.م
من  "أفالطون "مس     تقى من خالل روايات تالمذته عنه. ومن بين ما تبقى لنا من العص     ور القديمة، تعتبر حوارات
ابش            خص            ي      ة"س            ق      راط  ل      ي      ن      ظ      ر:"أك      ث      ر ال      رواي      ات ش            م      ول      ي      ة  وإل      م      ام       

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7 
 في ن ر: إذ هو  (3)
 لتركيب النحوي.لوصل إلى حقيقة العلم: هذه العبارة  تكون أنسب حسب ا (4)
 في ن ر: ويعلمهم الحكمة في الدرجة الرابعة (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
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ؤالء أساس احلكدمة يف ه. مهومجاعة مع، وعلي من رؤساء الصديقني، لحبة النيب لديق
جعل مدارج للعاملني يف  هالصديق يف زمان(1).ؤالءهم همقصد القرآن إمنا يف. تدماعية اإلسالميةاالج

من بيت  هكل رجل أيخذ كفايت. م يف درجة واحدةهاالجتدماعية اإلسالمية ابعتبار املعيشة بل جعل
 3أحسن الصديق لكان لو اتبع هويف اآلخر تنب. وعدمر فرق بني املدارج، هحسب حاجات (2)املال
ي أساس هاملساواة  هذهجعلنا . (5)يف ابب تقسيم اخلدمس من شرح معاين اآلاثر 4الطحاوي هذكر 

وإن فرق كان يرى ، والفاروق، هيعدمالن علي (6)هوالصديق يف زمن، هالنيب كان يف زمن. اإلسالم
ندان عربة عمث ال. الفاروق مبنزلة الرخصة متت هوما عدمل ب، املساواة أحسن فتلك مبنزلة العزمية

ا هوالسالطني إذا خالفوا الصديقني بل حصل لنا اجتدماع يكفي إلقامة احلكدمة مث خالفو ، اءهابلفق
مث كان تلك الدرجة (8). (7)كدما جاءت تلك الكلدمة يف حق اخلوارج،  م مثل قتل عاد ومثودهنقتل

                                                           

 في ن ر : جملة معترضة : ثم يبدأ الكالم بكلمة" الصديق". (1)
 في ن ر : على حسب حاجاته. (2)
ما يدل عليه معنى ذكره الش     يخ ابن حزم في كتابه "المحلى"عن س     فيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي  3

: لو استقبلت من أمري ما استدبرت  خذت فضول -رضي هللا عنه  -ن سلمة قال: قال عمر بن الخطاب وائل شقيق ب
أموال ا غنياء فقس  متها على فقراء المهاجرين؟ هذا إس  ناد في غاية الص  حة والجاللة.لينظر: المحلى باآلثار،المؤل : 

،الناشر: دار الفكر 4/983هـ(412)المتوفى:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا ندلسي القرطبي الظاهري
 بيروت بدون سنة الطبع. –
م( أبو جعفر: فقيه انتهت  233 - 813هـ =  395 - 932أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة ا زدّي الطحاوي،) 4

. ورحل اإليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في )طحا( من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعّي، ثم تحول حنفي
هـ وتوفي بالقاهرة.من تصانيفه شرر معاني اآلثار, بيان السنّة مشكل اآلثار وغير ذلك. لينظر: 928إلى الشام سنة 

 .902/ 5ا عالم  للزركلي, 
لينظر:ش     رر معاني اآلثار ت: أبو جعفر أحمد بن محمد بن س     المة بن عبد الملك بن س     لمة ا زدي الحجري   (5)

 م.5224هـ،  5454 -الناشر: عالم الكتب ط: ا ولى  3/947هـ( 395اوي )المتوفى: المصري المعرو  بالطح
 في ن ر : كانا  (6)
، وخروجهم عليه هو  رض    ي هللا عنه إن اس    م الخوارج يقع على تلك الطائفة التي خرجت علي بن أبي طالب  (7)

الس  بب الذي س  موا له خوارج خروجهم على العلّة في تس  ميتهم بهذا االس  م، حيث قال اإلمام أبو الحس  ن ا ش  عري: "و
فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي ّ رض ي هللا عنه بعد قبوله التحكيم في  "علي رض ي هللا عنه لما حكم

موقعة ص       فّين، ولهم ألقاب أخرى ُعرفوا بها غير لقب الخوارج، ومن تلك ا لقاب: الحرورية والش       راة والمارقة 
يرض   ون بهذه ا لقاب كلها إال بالمارقة، فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقين من الدين كما يمرق الس   هم  والمحّكمة، وهم

وأيض    ا :الملل والنحل لإلمام  907/ 5من الرميّة.لينظر:مقاالت اإلس    الميين واختال  المص    لين لإلمام ا ش    عري 
 .421وأيضا هدي الساري في مقدمة فتح الباري  539/ 5الشهرستاني 

 في ن ر : انتهت (8)
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عراق لمث الدرجة الثانية مصداق لالجتدماعية اليت حدثت بعد فتح ا. (1)من احلكدمة مصداق ألف
م هبواستط، د الفاروق األعظم اجنذب احلكدماء من كل قوم إىل احلجازهيف ع. والشام ومصر

ا قدر الناس أن ا مهوارتسخت في، توسعت االجتدماعية اإلسالمية خارج املركز يف البالد املفتوحة
 هوتوجكن ل؛لهاء عسري جدا وأمثالهؤالء عن عامة الفقهومتيز ، يرتاجعوا إىل االجتدماعية األوىل

 ا احلكدمة اليت حصلت ابجتدماع احلكدماء يفهمث ميم مصداق، م يف كتابهحكيم يقدر عل  مجع
ية ية والرايضفاجتدمعت مجاعات من احلكدماء اإلهل، زمن توسيع دار اإلسالم إىل فارس والروم

م نشروا تعليم القرآن عل  حسب أمزجة األمم هوألحاب احلكدمة العدملية طوائف ف. والطبيعية
 . لفةاملخت

والدرجة . يةعصر معاو  هالفصل : الدرجة الثانية مصداق الم امتدت إىل مقتل عثدمان مث انضدمت إلي
مثال  ا بعض تقسيدماتهويف ضدمن. رهالثالثة: مصداق ميم شرع من آخر أايم معاوية إىل آخر الد

وبعد ، ربعنية الهالغالب يف ذلك الزمان ذ. ألف الم ميم را مأات سنة بعد معاوية درجة خصومية 
وكذلك يف ألف الم را حتت الدرجة الثانية من احلكدمة إىل مائة سنة إىل أن . نية العجمهذلك ذ

ذا انتقل تلك الدرجة إىل الرتك إىل التوران هبعد .  (2)انتقل مركز اخلالفة إىل سامرا زمن املعتصم

                                                           

مر الكالم على اختال  المفس   رين في تفس   يرحرو  المقطعة في تفس   ير س   ورة الدهر فليراجع هذا البحث.ومن  (1)
المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في تفس   ير الحرو  المقطعة،لكن مفهومها حس   ب ض   وء فلس   فة اإلمام  الش   اه ولي هللا 

ولى لالجتماع اإلس       المي،وهي تبدء من زمن النبي _ص       لى هللا عليه الدهلوي هو أن المراد من "ال " الدرجة ا 
وس       لم_ فهو قد علم الناس القانون اإللهي في ذاك الزمن وزكاهم كما في قوله تعالى : ﴿لََقدْ َمنَّ ا َّ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِذْ 

هْم يَتْلُو َعلَْيهْم آيَاتِه َويُزَ  وال  ِمْن أَْنفُس   ِ اَلل  ُمبِين  بَعََث فِيهْم َرس   ُ يهْم َويُعَلُِّمهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي ض   َ ّكِ
  ، والمراد من "ل" الدرجة الثانية لالجتماع اإلس       المي وهي تبدء من زمن أبي بكر إلى _ش       هادة  24آل عمران:

راد من "م " الدرجة الثالثة لالجتماع اإلس  المي عثمان رض  ي هللا عنهما_ وفتح فيه العراق ، والش  ام وغيرهما، والم
وهي تبدء من زمن معاوية _ رض  ي هللا عنه _ إلى زمننا هذا.لينظر:روائع البيان في تفس  ير القرآن من أمالى الش  يخ 
غالم مصطفى القاسمي)خ( رتبها الدكتور محمد إدريس السندي حينما كان يدرس لدى الشيخ غالم مصطفى القاسمي 

 . 5/4ية الشاه ولي هللا ،في أكاديم
ه =  997 - 572هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور، أبو إسحاق، المعتصم با َّ العباسي: ) (2)

ه يوم وفاة أخيه المأمون،وهو فاتح  958م( خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة. بويع بالخالفة س       نة  845 - 721
ء حين ض   اقت 999م الش   رقية، في خبر مش   هور. وهو باني مدينة س   امرا س   نة من بالد الرو Amoriumعّمورية 

بغداد بجنده. وهو أول من أضا  إلى اسمه اسم هللا تعالى، من الخلفاء، فقيل المعتصم با َّ وكان لين العريكة رضّي 
بنات، وعمره  8 بنين و 8أش  هر، وخل   8س  نين و  8الخلق، اتس  ع ملكه جدا. وكان له س  بعون أل  مملوك.خالفته 
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. ثانية والثالثةدرجتني الوبعد املعاوية كأن احلكدمة تنقسم إىل . فيدمتد درجة الفاروق إىل املعتصم
اؤ طريقة الشيخ هب .نية الرتكهذ هنية العرب إىل زمن املعتصم مث تغلب عليها ذهالثانية تغلب من
ىل زمن والدرجة الثالثة إ. يف زمن املتأخر بقية مما كانت عند األتراك -هللا هرمح-(1)الدين نقشبند

والرتك عندان ، والفرق بني الفارس. الفرسنية هنية العرب مث تنقلب إىل ذهذ هاملعتدمد تغلب علي
م مييلون هسم: منم درجتان خمتلفتان قهواألقوام من. نية الرتكهوالشدة يف ذ، نية الفرسهاللطافة يف ذ

ام أيب حنيفة أساس اإلم هقسم:مييلون إىل التصلب والشدة مثال للتوضيح فقي. إىل اللني واللطافة
ر املختلفة ص كذا جيتدمع املدارج يف األمو هو . ام بتصلب الرتكيف األقو  هعل  مزاج الفارس؛لكن بقائ

 . فاليكون ذلك شدة بل ثباتص
عثدمان  ا إىل مقتلهاؤ هوكان انت. ا حاعسق ميمهفصل: االجتدماعية املولودة للحكم عندان مصداق

: يف زمن بين 4: يف زمن بىن أمية مصداق عني 2مدارج لتلك االجتدماعية  (2)ا ثلثهمث كان بعد
م هنيتهكل ما أقام العرب حكومة حسب ذ. لفارسوالثاين ، فاألول للعرب. اس مصداق سنيعب

ا ممتنعة يكون يف بعض األوقات مثال برق ابرق فغالب ما يكون من مثال: اخلالفة الراشدة كأهن
رب  الدعاة إىل إحياء اإلسالم من الع هذهحنن نرى يف أايمنا . العرب يكون عل  طريقة بين أمية

كذلك كل و . مهنيتهند ليس ذلك عندان شرح لذاليعرفون من اتريخ اإلسالم إال حكومة اهلم هكل
فرأينا ، اداج بين عباس يف بغدهم بقيام حكومة اإلسالمية يكون عل  منهند معواهل، ما قام الفارس

عية مث قاف درجة اثلثة اجتدما (3)م اليعرفون من اتريخ اإلسالم إال بغدادند كأهنل اهلهنية أهمن ذ
                                                           

في قصر هندوان، والتي سميت فيما بعد بقصر  م1317 ، الموافقةه717 ولد محمد بهاء الدين شاه نقشبند سنة (1)
رب من بخارى، فبعد أن تلقى العلوم الش    رعية ص    حب الش    يخ محمد بابا بالق أوزباكس    تان العارفان، وهي قرية في

السماسي،أخذ عنه السكينة والخشوع والتضرع.وبعد وفاة السماسي صحب الشيخ كالل الذي اعتنى به ورباه أفضل 
كين،وغير الكتاب تنبيه الغافلين، وكتاب س  لك ا نوار، وكتاب هدية الس   تربية.من مص  نفاته: أهمها: ا وراد البهائية،

م،ودفن رحمه هللا في بس    تانه كما أوص    ى 5388ه الموافقة  725من ربيع ا ول س    نة  53ذلك.توفي  ليلة االثنين 
لحديقة الندية في آداب الطريقة النقش  بندية محمد بن س  ليمان البغدادي / مطبوعة في .لينظر: ابأوزبكس  تان بخارى في

 م.5217وأيضا: مناهج السير  بي الحسن المجددي طبع في دلهي عام .مصر
 ثال ثة مدارج : الباحث (2)
سندي هنا شعرا باللغة ا ردية لذا جعلته أنا في الهامش: شعر: بڑا غلغله جن كا تها كشوروں ميں يذكر الشيخ ال (3)
 وه سوتے هين بغداد کے مقبرون ميں. الشاعر:حالي. –

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=717%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1317%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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فكل ما قام األتراك بتأسيس ، أتسس حكومة يف خبارى (1)ذا يف زمن املعتدمده. مولدة للحكومة
ثل حكومة ا مهوجعلت حكومت، األتراك فتحت استنبول. احلكومة يكون مثل ذلك خبارى فقط

 . خبارى
ذا ه. راالنقالب األول كان يف بد. ا يف أول وقت املعراجهفصل:االجتدماعية املولدة النقالب ألل

يف الثالثة مث  43ذا كان لةأمم املسلدمة االجتدماعية يف الثانية هوالثاين يف دمشق ط,س . للعرب
. (2)يز اجليوش عل  القسطنطية زمن سليدمان عبد امللكهو جتهبعد ذلك االنقالب الثالث ط,س,م 

إال أن يربق  ا ممتنعة عندانمثل بدر كأهن فاالجتدماعية االنقالبية يف اإلسالم مثل الدرجة األوىل
يف إستانبول  واالجتدماعية الثالثة. ممكنة جلدمع الروم والفارس والعرب هذهواالجتدماعية الثانية . ابرق

 (3)، رجتنياتني الدهيف أي بلدة يكون االنقالب يف اإلسالمية يكون عل  . جبدمع الرتك والروم
 . تتدمة للفصل الثاين. ند ملحق ابلفارسواهل

تد إىل ا يف زمن معاوية مصداق ألف الم ميم ممهدرجة الثالثة اليت شرعنا فيبعد االجتدماعية يف ال
: الف الم ميم را فاألقوام من تلك الدرجتني 4: الف الم را 2درجتني  همث ذكران ل. رهآخرالد
نية العربية مث من زمن بغداد هت الذهانت (4)فدمن زمن معاوية إىل زمن املنصور. ألف الم ص هدرجت

، ف الم راذا درجة أقدم من ألهكان ،  ندا اجتدماع العرب والروم والرتك واهلهفارسية فينية هغلبت ذ
: حتقق زمن معاوية يف 2. ا نوعانفاالجتدماعية العدمومية لةأقوام اإلسالمية هل. وألف الم ميم را

                                                           

م(، أبو العباس، المعتمد على  829 - 843هـ       =  972 - 992أحمد بن المتوكل على هللا جعفر بن المعتصم) (1)
هـ بعد مقتل المهتدي با َّ بيومين. وكان مقام الخلفاء قبله في 912د بسامراء، وولي الخالفة سنة هللا: خليفة عباسي.ول

 .507-5/502سامراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد، فلم يعد إليها أحد منهم بعده.لينظر:ا عالم للزركلي،
م(، الخليفة ا موي  757-274هـ  / 22-14سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ) (2)

الس    ابع، وهو يعد من خلفاء بني االمية ا قوياء.ولد بدمش    ق وولي الخالفة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك 

اختار عمر بن عبد .م( 757-751هـ     / 22-22هـ     . ومدة خالفته ال تتجاوز السنتين وسبعة شهور. )حكم: 22عام 

فة في معالم الخالفة، أحمد بن علي بن أحمد  العزيز قبل موته يا للعهد،ويخلفه من بعده.لينظر: مآثر اإلنا ليكون ول

، المحقق: عبد الس  تار أحمد فراج، مطبعة 55/540، 5/538هـ        ( 895الفزاري القلقش  ندي ثم القاهري )المتوفى: 

 م، 5281الكويت، الطبعة الثانية،  –حكومة الكويت 

 لكن " الدرجتين " صحيح حسب التركيب النحوي.الباحثفي ن ر :الدرجتان  (3)
 سبق ترجمته. (4)
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 ،دةوبعد ذلك الرتك خالصا ألف الم را يعين أرابب الش، : حتقق يف زمن املنصور يف بغداد4دمشق 
"هقول. ذا هوأرابب اللني ألف الم ميم را الفارس مت  و هالكتاب  1:" تِّْلَك آََّيتم اْلكَِّتابِّ احْلَكِّيمِّ

 . و احلديثفالقانون بدون الروح يكون هل، واحلكدمة روح القانون، القانون
يف كتاب  يشتدمل عل  احلكدمة الجتدون هاء؛ألنهأيب حنيفة من الفق همجلة معرتضة: حنن نقدم فق

. صنفنيذا يرجع إىل أفراد املها أخطأوا أو ألابوا الحبث لنا يف ذلك؛ألن ها عقليتهإال ومع لةمسأ
 1ير للطحاو ن تروج كتاب معاين اآلاثوغري احملقق يغلط أكثر؛لك، لائبا أكثر هاحملقق يكون كالم

ون من ل احلديث يستنكفهطوائف من أ.هكتاب حديث؛لكن يف كل ابب طريق النظر مذكور في
بتخريج  (2)الزيلعي هوقد جرب ، ابلرواية ضعيف هداية علدمكتاب اهل. لذلك هوحنن حنب، ذلك
احلنفية خالف  فطريق، هودليل عقلي بعد، بدليل مسعي إن كان مسألةأييت يف كل  ه؛لكن(3)هأحاديث

ل  ع واملعتزلة، األشاعرة اعتدمدوا عل  النقل فقط عدموما. (5)من الشافعية واملعتزلة (4)طريق األشاعرة
والعقل  و حمقق احلنفية جيدمع بني الطريقتني النقله وحنن نرى اإلمام ويل هللا. العقل فقط عدموما

لرح يف  همن احلنفية؛ لكن كثري من الناس الحيبون أن يكون عد اإلمام ويل هللا. دماهو قوي فيهو 

                                                           
 سبق ترجمته 1
م( أبو محمد، جمال الدين: فقيه، عالم  5320 - 000هـ =  729 - 000عبد هللا بن يوس  بن محمد الزيلعي،) (2)

صله من الزيلع )في الصومال( توفي في القاهرة. من كتبه " نصب الراية في ت ط  - خريج أحاديث الهدايةبالحديث. أ
 .547/ 4" في مذهب الحنفية، و " تخريج أحاديث الكشا  وغير ذلك. لينظر: ا عالم للزركلي, 

 خرج الزيلعي أحاديث كتاب الهداية في كتاب نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية.الباحث (3)

ربعة )أبو حنيفة ومالك والش   افعي وأحمد( وال هم جماعة من أهل الس   نة،ال يخالفون إجماع ا ئمة ا  األشااااعر  (4)
يعارض      ون آية واحدة من القرآن وال الحديث، وما ثبت عن الص      حابة والعلماء ا عالم، وال يكفرون أحدا  من أهل 
القبلة، وتعتبر منهجا  وس   طا  بين دعاة العقل المطلق وبين الجامدين عند حدود النص وظاهره، رغم أنهم قدموا النص 

سبه إلى الصحابي أبي موسى .عقلعلى ال سبة إلى إمامها ومؤسسها أبي الحسن ا شعري، اللذي ينتهي ن ا شعرية ن
ا ش   عري، هي مدرس   ة إس   المية س   نية، اتبع منهاجها في العقيدة عدد كبير من فقهاء أهل الس   نة والحديث، فدعمت 

 زالي، والفخر الرازي وغيرهم.الباحثاتجاههم العقدي. ومن كبار هؤالء ا ئمة: البيهقي، والباقالني،والغ

: في أوائل القرن الثاني ظهرت فرقة المعتزلة بقيادة واص       ل بن عطاء،وعمروبن عبيد بأص       ولها لمعتزلةا (5)

المعروفة، وقويت شوكتهم في عصر الدولة العباسية حيث كانت ميول خلفائها إلى هذه الطائفة، فأوقعوا بمخالفيهم في 

هلموت ،تص  حيح: 5/931 ه(394الحس  ن علي بن إس  ماعيل ا ش  عري )ت: اإلس  الميين  بي مقاالت  الرأي.لينظر:

 م. 5280 -هـ  5400ريتر مط: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )ألمانيا(ط: الثالثة، 



 [400] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

، ا عدميقاف  طريقاكت هو بني أن يف الفقهو ، هب قومهمبوافقة مذ (1)هفيوض احلرمني:"أن النيب ولا
ليس  هرجل يقول إن (3)فإن كان (2)". وأوفق الطرق ابألحاديث اجملدموعة يف زمن البخاري ومسلم

 (5)أبويوسف هب الذي يكون فيهفاملذ (4)د مستقلهإمام جمت هحنفيا مثل عامة احلنفية فالأبس؛ألن
واقع وبعض امل. أيب يوسفأقوى من  هوحنن نرى أن، أيضا اإلمام ويل هللا (7)ه؛ فليكن في(6)وحمدمد

حيح مثل ذلك مض  ذا له. و مجع بني حنفية الشافعية أيضاهو ، حنفي هيسبق احلنفية قاطبة؛لكن
ق واحلنبلي وكان ابن دقي، ب الشافعيهكان يفيت يف املذ  (8)اإلمام عبد القادر. يف األئدمة رجال

                                                           

 في ن ر : أوصى بدل وصى. (1)
هللا أكيدمي حيدرآباد عام مط : الش       اه ولي  25-20لينظر: فيوض الحرمين لإلمام الش       اه ولي هللا الدهلوي  (2)

 م.9007
 في ن ر : فإن رجل يقول. (3)
هو الذي استقل بنفسه بوضع قواعده في االجتهاد،  وأصول الفقه للفقه في الدراسات اإلسالمية المجتهد المستقل (4)

وص    اظ لنفس    ه أص    ول منهج االس    تدالل التي يبني عليها الفقه، وتعد رتبة المجتهد المس    تقل درجة علمية عليا هي 

أي: أنه مجتهد في جميع أحكام الش  رع، ويش  ترط  هد مطلقمجت ، حيث أن المجتهد المس  تقل هومراتب االجتهاد أعلى

وم  ال  ك بن  أبو حنيف  ة: وهم الم  ذاه  ب ا ربع  ة أئم  ة ك  ا ئم  ة ا ربع  ة أن تتوفر في  ه أعلى ش       روط االجته  اد،

وتس  مى هذه الطبقة: طبقة المجتهد المس  تقل، أو طبقة المجتهد المطلق المس  تقل، أو  .وأحمد بن حنبل والش  افعي أنس

الِفْقه اإلس   الميُّ وأدلَّتُه، الدكتور  لينظر: .ابن عابدين هذه الطبقة: طبقة المجتهدين في الش   رع غير المنتس   ب، وس   مى

 .5/29وهبة الزحيلي،

م(، أبو يوس   :  728 - 735هـ         =  589 - 553يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ا نص  اري الكوفي البغدادي) (5)
كان فقيها عالمة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه  ص     احب اإلمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نش     ر مذهبه.

بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، وولي القض    اء ببغداد أيام المهدي والهادي والرش    يد. ومات في خالفته، ببغداد، 
تال  ط " وهو مس       ند أبي حنيفة، و " النوادر " و " اخ -ط " و " اآلثار  -وهو على القض       اء.من كتبه " الخراج 

 .8/523ا مصار " و " أدب القاضي " و " ا مالي في الفقه "وغيرها."لينظر:ا عالم للزركلي،

وأخذ عن  ، ونشأ بالكوفة،هـ   131 ولد بواسط سنه ه ( عالم،فقيه.582 –ه 535)  محمد بن الحسن الشيباني  (6)

في المدينة. انتهت إليه  مالك بن أنس ورحل إلى  ،أبي يوس        أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاض      ي

،دار الكتب العلمية 9/522،الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد لينظر:.رياس     ة الفقه بالعراق بعد أبي يوس      

   ، المكتبة ا زهرية.4،محمد زاهد الكوثري بلوظ ا ماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني،وأيضا:
 في ن ر : فليكن فيه مثل. (7)
عبد القادر بن ولي هللا الدهلوي أحد العلماء المبرزين في المعار  اإللهية،  هو الشيخ اإلمام العالم الكبير العار  (8)

توفي والده في ص  غر س  نه،وتعلم على يد ص  نوه الكبير عبد العزيز ابن ولي هللا، وأخذ الطريقة عن الش  يخ عبد العدل 
سماعيل ب شيخ إ شيخ عبد الحي بن هبة هللا البرهانوي وال شيالدهلوي، وكان من تالمذته  ال خ ن عبد الغني الدهلوي وال

فضل حق بن فضل إمام الخير آبادي والشيخ إسحاق بن أفضل العمري الدهلوي المدفون بمكة المباركة السيد إسحاق 
من رجب  52بن عرفان البريلوي، وخلق كثير من العلماء من مصنفاته : تفسير موضح القرآن وتوفي يوم ا ربعاء 

 .597/ 7ينظر: نزهة الخواطر، للحسني ه بدهلي فدفن عند والده ل5930
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. مهب عليب الغالهئدمة إىل املذؤالء من األهكان جامعا بني املالكية والشافعية ينسب مثل (1)العيد
الشيخ إمساعيل  وانشعب من أتباع، حنفيون هأتباع هحنفي حقيقي حقيقة مث بعد فاإلمام ويل هللا

ليدمانني مثل م إىل اهوأكثر ميل، ل احلديثهوارتضوا ابسم أ، بهمجع تركوا االقتداء ابملذا (2)يدهالش
 (5)فيقتدون ابلشيخ ابن تيدمية (4)، ابهعبد الو  والنجديني من أتباع الشيخ حمدمد بن (3)، الشوكاين
نِّنَي"ه:" هقول. مت (6)وابن القيم . إشارة أي أن احلكدمة من مدارج اإلحسان هفي 0د   َوَرمْحَة  لِّْلممْحسِّ

ِِّ َمْن َومَِّن النَّ : هقول. ي تكون جامعة للحكدمةهو ، فالصديقية أعل  ما متكن لةأمة احملدمدية ا
ذَ  يثِّ لِّيمضِّلَّ َعْن َسبِّيلِّ اَّللَّ َو احْلَدِّ َيْشرَتِّي هلَ  ( 6نٌي )هْم َعَذاٌب مم زمو ا أمولَئَِّك هلَ ها هبَِّغرْيِّ عِّْلمظ َويَ تَّخِّ

َلى َعَليْ  رْ  هذمنَ يْ ا َكَأنَّ يفِّ أم هآََّيت مَنا َوىلَّ ممْسَتْكربِّ ا َكَأْن ََلْ َيْسَمعْ  هَوإَِّذا ت مت ْ " هَوقْ ر ا فَ َبش ِّ   7 .بَِّعَذابظ أَلِّيمظ
ملعبة للدملوك  هلكن، إن كانت لورة دين هفصورت، لار خاليا من احلكدمة ابعتبار األكثر كل قانون

لحيح  م دينهؤالء إذا عرض عليهبان هم من األحبار والر هوملن اتبع، والفروج، عباد البطون

                                                           

 - 5998هـ         =  709 - 291هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع، المعرو  كأبيه وجده بابن دقيق العيد: ) (1)
م(  قاض، من أكابر العلماء با ص  ول، مجتهد. أص  له من مص  ر ثم انتقل والده إلى قوص فنش  أ بقوص.تعلم  5309

ه فاس    تمر الى أن توفي بالقاهرة . له  221وولي قض    اء الديار المص    رية س    نة  بدمش    ق واإلس    كندرية ثم بالقاهرة.
ط مجل  دان في الح  دي  ث، اإللم  ام ب  أح  ادي  ث ا حك  ام،وغير ذل  ك.لينظر:ا عالم  -تص        اني ، منه  ا إحك  ام ا حك  ام 

 .984-983/ 2للزركلي,
 سبق ترجمته (2)
م( فقيه مجتهد من  5834 - 5720هـ         =  5910 - 5573محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الش  وكاني: ) (3)

شأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة  كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان _من بالد خوالن_باليمن ون
مؤلفا، منها نيل ا وطار من أسرار منتقى ا خبار, فتح  554م ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد. له 5992

 .927-922/ 2سير، خمسة مجلدات وغير ذلك من الكتب القيمة.لينظر: ا عالم للزركلي القدير  في التف
محمد بن عبد الوهاب بن س   ليمان التميمي النجدي: زعيم النهض   ة الدينية اإلص   الحية الحديثة في جزيرة العرب  (4)
مكث في المدينة مدة م( ولد ونشأ في العيينة )بنجد( ورحل إلى الحجاز،ف 5729 - 5703هـ      =  5902 - 5551)

قرأ بها على بعض أعالمها وزار الش     ام ودخل البص     رة فأوذي فيها. وعاد إلى نجد.وله مص     نفات أكثرها رس     ائل 
مطبوعة، منها كتاب التوحيد،ورس   الة كش     الش   بهات،وتفس   ير الفاتحة وأص   ول اإليمان وغير ذلك.لينظر:ا عالم 

 .918-917/ 2للزركلي 
 سبق ترجمته (5)
ْرعي الدمش      قّي، أبو عبد هللا، ش      مس الدين: )هو مح (6) ه =  715 - 225مد بن أبي بكر بن أيوب بن س      عد الزُّ

م( أحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال يخرج عن  5310 - 5929
ه ونش    ر علمه، وس    جن معه في قلعة ش      من أقواله، بل ينتص    ر له في جميع ما يص    در عنه. وهو الّذي هذب كتب

دمش  ق،وكان حس  ن الخلق محبوبا عند الناس،.له مص  نفات قيمة منها إعالم الموقعين، و الطرق الحكمية في الس  ياس  ة 
 17-12/ 2الشرعية،وكش  الغطاء عن حكم سماع الغناء وغير ذلك.لينظر:ا عالم للزركلي 
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 هأكثر املفسرين بقصص الفارس: جاء ب هو احلديث فسر هل (1). مثل الكفار هويعاندون، هخيالفون
ل مكة كانوا مييلون هذا داللة عل  أن أهيف . (3)وغري ذلك (2)م عن رستمهل مكة حيدثهأرجل من 

ا واألمر الكلي عندان كل علم إذا لار خالي. ذا عندان مثال التعينيهو . ل الفرسهأ الصابئة عل 
ن مقصد و خال مهالتوراة؛لكن  يقرءونود هالي. و احلديثهلو هف هوبقيت لورت، من املقصد

وكذا ، هإىل مقصد هفالقرآن يتل  بدون توج. يةو احلديث بل كذلك كل الكتب اإلهلو هلهفالتوراة 
تلك الطوائف تكون . (4)و احلديثا هلهواملنطق كل، والنحو، والتصوف، هوكتب الفق، احلديث

َاتِّ هلَ ". أضر األشياء عل  تبليغ الدين "َجنَّاتم  مْ إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ  8. النَّعِّيمِّ
ا ه:حنن فسرانهفتلك اآلايت إشارة إلي، م مسائل احلكدمةها من أهاجلدماعة املدمثلة التباع احلق تعيين

فاملؤمن كل رجل جعل (5). نا أيضاهاهو املراد عندان هو ، والعصر ابملعىن العدمومي، يف السور:التني
و معفو هطأ ففإن كان أخ هإلي الذي ولل والفداء يف سبيل هللا، والنصيحة، يأ للقرابنهم هنفس

الذي أنكر  يف املثنوي: قصة الراعي هومثال. عل  الفور هيرجع عن هخطأ هر لهوكل ما يظ. عند هللا
م هوليف، احلكيم قرأفلي (6)ورةهوالقصة مش، السالمص مث عوتب يف ذلك موس  هموس صعلي هعلي

تو برائ ولل كردن  -دي جدامارا جرا كر  هبند –معىن اإلميان:وحي آمد سوئ موس  أز خدا 

                                                           

 في ن ر : الكفار عبدة ا صنام.جملة معترضة. (1)
يذكر اإلمام الخازن في تفس  يره وغيره: نزلت في النض  ر بن الحارث بن كلدة وكان يتجر فيأتي الحيرة ويش  تري  (2)

أخبار العجم ويحدث بها قريش     ا ويقول إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رس     تم وإس     فنديار 

نزل هللا هذه اآلية لينظر: لباب التأويل في معاني وأخبار ا كاس      رة فيس      تمعون حديثه ويتركون اس      تماع القرآن،فأ

تصحيح: محمد  3/322هـ        (745التنزيل ت: عالء الدين علي بن محمد أبو الحسن، المعرو  بالخازن )المتوفى: 

 .هـ 5451بيروت ط: ا ولى،  –علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية 

  632)-  .(651يزدجرد الثالث الدولة الس  اس  انية ملوكهو قائد الجيش الفارس  ي في عهد آخر  س  تم فرخزادر (3)
، وكان يخدم ملك الفرس بإخالص. كان رس    تم حكيما  عاقال  ذا حنكة يرى من خالل الص    راعات أرمينيا أص    له من

الس                                                                                           اب                                                                                     ق                                                                                     ة. 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D

8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF 
 احثلو قرأت تلك الكتب بدون توجه إلى مقصدها لكانت لهو الحديث.الب (4)
 في ن ر : فالمراد بمعناه عندنا كل رجل.  (5)
،ط:س   نديكا 21-24مثنوى،باللغة الفارس   ية،اإلمام جالل الدين الرومي،ترجمته بالس   ندية،غالم محمد ش   اهواني، (6)

 م.9003أكيدمي كراتشي،عام:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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. ل لاحلو عدمه همث السعي يف إمتام الكلدمة اإلميانية بكل قوت. (1)برائ فصل كردن آمدي هآمدي ن
واالجتدماعية  (3)، ومن أي طائفة كانوا، م عل  احلق من أي قومه (2)م جنات النعيمهلؤالء اثبت ه

 . ؤالء عل  مركز دامهالقرآنية جيدمع كل 
َلَق خَ بيان ذلك: ". اهدمهويف، احلكدمة أوال ينظر الرجل إىل املخلوقات مسألةالثانية: سألةامل

ِِّ  َوأَْلَقىذا اخللق هفاحلكيم أييت بفكر يطدمئن عل   40" ...االسََّماَواتِّ بَِّغرْيِّ َعَمدظ تَ َرْونَ  يفِّ اأْلَْر
ي َنا فِّيمَِّن السََّماءِّ مَ ا مِّْن كمل ِّ َدابَّةظ َوأَنْ َزْلَنا هَوَبثَّ فِّي كذا حمقق املسائله َرَواسِّ ا مِّْن كمل ِّ هاء  فَأَنْ بَ ت ْ
 : فإذا فرغ من ذلك جيعل ذلكهذهالنبااتت الربط بني  هذه...وأنزلنا من السماء (4)َزْوجظ َكرِّميظ 

لسدموت النظر يف تفاليل ا. ام والشكوكهفاليبتلي ابلظنون واألو  هالذي خلق(5) هطريقا ملعرفة رب
احلكيم اليؤمن ف. ا التكون بدون اخلالقإلنسان مضطرا يف أن حيكم أبهندما جيعل اهواألرض وما بين

يوجد خملوق فنعتقد ال هفإذا قام رجل يعارض فليأت خبلق آخر خيالف. هذهالذي خلق كل  هابإلل
وِنِّ َماَذا َخَلَق فََأرم  َذا َخْلقم اَّللَّ ه"اإلشارة يف  هإلي. ا شريكهالذي خلق فاليكون هلل هذهخارج 
 مهإذا سألت خلق هللا هذهم يقرون أن هيعين  22"َبلِّ الظَّالِّمموَن يفِّ َواَللظ ممبِّنيظ  هَن مِّْن دمونِّ الَّذِّي

 . بون؟هوبعد ذلك فأين تذ، ليقولن هللا
كدما   هل  نفسع هذا يف احلقيقة فرض لنفسه؛ألن : احلكيم يدعو الناس إىل إتباع أمر هللا مسألة

ع : أن يف قلب اإلنسان لطيفة مجيع احلقوق يف احلقيقة ترج من حجة هللا ذكران من اإلمام ويل هللا
َنا لمْقَماَن احلِّْكَمَة َأنِّ اْشكمْر َّللَِّّ " هإشارة إلي 24عندان يف (6). إىل تلك اللطيفة َوَمْن  َوَلَقْد آتَ ي ْ

َا َيْشكمرم لِّنَ ْفسِّ  والنيب ، ذا رجل حكيم ليس بنيبه 41َرِنِّ ٌّ محِّيٌد" َوَمْن َكَفَر فَإِّنَّ اَّللَّ  هَيْشكمْر فَإَِّّنَّ
                                                           

-فت عبدي مني؟لم فار -وترجمة ا شعار بالعربية : جاء الوحي إلى موسى من ربه 21نفسه: السابقالمصدر (1)
 بعثت للوصل بيني وبين عبادي ال للفصل.الباحث

 في ن ر : خالدين فيها   (2)
 في ن ر : كان بدل كانوا لكن كلمة "كانوا " صحيح حسب التركيب النحوي.الباحث. (3)
 في ن ر: وبث فيهامن كل دابة:الحيوانات. (4)
 لتركيب النحوي.الباحث.في ن ر : ربها بدل ربه لكن جملة " ربه " صحيح حسب ا  (5)
 5/535حجة هللا البالغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي، (6)
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وقد  (1)ذا الرجلهاختلف املفسرون يف تشخيص . فليعرف الناس منزلة احلكيم هحيك  عن ام هللاإبهل
رجل  هوالعجم عدموما يقولون إن، ذاهوالعرب يرجح ، (2)ذكروا أن لقدمان ابن عاد مض  يف العرب

بيا فليكن من العرب أو من العجم ا عندان إذا مل يكن الرجل ناخلصومة القيدمة هل هذه. عجدمي
من إدريس إىل  الصابئة:2يف اإلنسانية ملتني عظيدمتني  (3)أثبتنا. احلكدمة  سألةتفصيل مل. سواء
، قليب أن النيب هالصلوة والسالمص فالذي يطدمئن ب هيم إىل نبينا صعليه: احلنفاء من إبرا4يم هإبرا

 شيئا من احلنفاء إذا حكوا. ا عل  احلكدمة فقطهفدمدار  الصابئة أما. والرسول من خمتصات احلنفية
، طرة اإلنسانيةي اقتضاء الفهفاحلكدمة . مهم ابألنبياء جراي عل  الطالحهفيسدمون عظدمائ الصابئة
دس حكدماء  مث إذا اجتدمع يف حظرية الق هدمهوتل، هأتمر  همثل النحل جبلت هام أييت يف قلبواإلهل

ذا االجتدماع من يكون مأمورا بتعليم هفدمن قرأ . نا االجتدماعية بني احلكدماءهوحدث ، كثريون
كدماء وأما قبل اجتدماع احل. و النيبهذا ه. ابإلمجاع هوحظرية القدس تكون مؤيدة ل، الناس احلكدمة

يف  هدموأهل، اسبتعليم الن هللا هذا املعىن من أمر يف حظرية القدس ما كان يعرف النيب هب (4)الكثريين
 ،و يسدم  بلسان احلنفاء نبيا هو ، دم  يف احلكدماء حمداث لديقاكان يس وهمأمور بل  هأبن هقلب

فإذا كان الرجل املأمور قبل تقرر أن اجتدماع املةأ األعل  . فواحد من األئدمة قد يكون لديقا نبيا
فتوافق  عند هللا هوعرف املةأ األعل  منزلت، ابلتعليم دخل يف تعيني النبوة إن كان رجل أمر من هللا

و هذا التوافق من املةأ األعل  ليس أمرا قانونيا إمنا هأما .   رسوال أعظم من نيبيسدم هعل  أتييد
                                                           

قيل: هو لقمان ابن عنقاء بن س    رون وكان نوبيا من أهل أيلة، ذكره الس    هيلي. قال الزمخش    ري: وهو لقمان بن  (1)
ليه_ الصالة والسالم_ باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته،وقيل كان من أوالد آزر، عاش أل  سنة،وأدركه داود ع

وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث قطع الفتوى فقيل له، فقال: أال أكتفي إذ كفيت.قال الواقدي: 
كان قاضيا في بني إسرائيل. وقال سعيد ابن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه هللا تعالى 

هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليا ولم يكن نبيا.وقال بنبوته عكرمة والش     عبي، وعلى  الحكمة ومنعه النبوة، وعلى
وهي الص     واب في المعتقدات والفقه في  -هذا تكون الحكمة النبوة.والص     واب أنه كان رجال حكيما بحكمة هللا تعالى

ن هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ب الدين والعقل.لينظر: الجامع  حكام القرآن = تفس       ير القرطبي، المؤل : أبو عبد
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 54/12هـ          (275فرر ا نص    اري الخزرجي ش    مس الدين القرطبي )المتوفى: 

 م. 5224 -هـ 5384القاهرة ط: الثانية،  –أطفيش ،الناشر: دار الكتب المصرية 
 .9/952خازن"،اإلمام الخازن،لينظر:لباب التأويل في معاني التنزيل المعرو  ب تفسير "ال (2)
 في ن م : نحن أثبتنا (3)
 في ن م : الكثيرون (4)



 [405] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 ،وبعد تقرر احلكدماء لارالجتدماع املةأ األعل  دخل قانوين يف تعيني النيب، ممن اقتضاء فطرهت
 َوإِّْذ قَالَ :"هولق. من احلكدمة مسألةذا الفرق ينبغي أن يالحظ يف معرفة أكابر امللتني مث هفدمثل 

ْبنِّ  َّللَّ  هَو يَعِّظم هوَ  هلمْقَمانم الِّ ْرَك َلظمْلٌم عَ  ََّي ب مَِنَّ اَل تمْشرِّْك ابِّ ، الشرك يستلزم التفرق. 43ظِّيٌم "إِّنَّ الش ِّ
ان ألمر غري وإن ك. و ظلمهفإن كان الزم الظلم يف بعض املواقع ألمر واقعي ف. و مستلزم الظلمهو 

، هستبد بفرقتوكل ي، هتفصيل ذلك : األخ ينازع أخا .و ظلم عظيم عل  الفطرة اإلنسانيةهواقعي ف
وأما إذا جعلنا  .ا أمور واقعيةهذا البد أن يستلزم الظلم؛لكن كله. هوجيعل احلق منحصرا يف فرقت

. ظيدماوجعلنا التفريق املستلزم للظلم مبنيا عل  ذلك كان ظلدما ع، ي أيضامهو ليس بو هو ، شريكا هلل
َنا احكدمية  مسألة ْنَساَن بَِّوالَِّديْ "َوَوصَّي ْ يفِّ َعاَمنْيِّ َأنِّ اْشكمْر  ه َوفَِّصالم نظ هن ا َعَلى وَ هوَ  هأمم   همَحََلتْ  هإْلِّ

شكر أن افيكون احلكم  هذا حكم اجلبلة فإذا كان رجل يعرف ربه 41يلِّ َولَِّوالَِّدْيَك إِّيَلَّ اْلَمصِّريم "
َفاَل  حلقا خبالف هللا هن أيمرانمث الوالدا نهنا على و هو  همحلتألن األم . . . . يل ولوالديك

بْ هتمطِّعْ  َب إِّيَلَّ هَما َوَصاحِّ ََ نْ َيا َمْعرموف ا َواتَّبِّْع َسبِّيَل َمْن َأ من مقتض  الفطرة  45.  .َما يفِّ الد 
لني بتلك هجا هويطدمئن فإذا كان أبوا، ابحلكدمة يتيقن هاإلنسانية الصحيحة:اإلنسان يعتقد برب

من  ها مع خمالفتفاحلكدمة أهن !ويرتك احلكدمة؟ ج: كال، دماهن يتبعل ميكن من الولد أهاحلكدمة 
ْنَساَن بَِّوالَِّديْ ذا إشارة "هإىل . دما يف لحبة الدنياهمعاملة الرب يؤيد حق َنا اإْلِّ  هأمم   همَحََلتْ  هَوَوصَّي ْ

َداَك َعَلى ه(َوإِّْن َجا41َمصِّريم )لْ يفِّ َعاَمنْيِّ َأنِّ اْشكمْر يلِّ َولَِّوالَِّدْيَك إِّيَلَّ ا هنظ َوفَِّصالم هن ا َعَلى وَ هوَ 
بْ هعِّْلٌم َفاَل تمطِّعْ  هَأْن تمْشرَِّك يبِّ َما لَْيَس َلَك بِّ  ن ْ هَما َوَصاحِّ َيا َمْعرموف ا َواتَّبِّْع َسبِّيَل َمْن َما يفِّ الد 

تمْم تَ ْعَملموَن  َا كمن ْ عمكمْم فَأمنَ ب ِّئمكمْم ِبِّ َب إِّيَلَّ ُثمَّ إِّيَلَّ َمْرجِّ ََ و هشئ  هالخيف  علي : أن هللاةمسأل 45َأ
 هكأننا نرا  هقد ذكران من قبل ملا كان ربنا ينظر إلينا دائدما فالواجب علينا أن نعبد. مبىن اإلحسان

إشارة يف  سألةوإىل تلك امل(1)، ذا من شيخنا رشيد أمحدهوأخذان ، بعلة ذلك العلم العدمومي هلل

                                                           

 سبق ترجمته (1)
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ثْ َقاَل َحبَّ "ََّي ب مَِنَّ إِّنَّ  ِِّ ةظ مِّْن َخْرَدلظ فَ َتكمْن يفِّ َصْخَرةظ َأْو يفِّ السَّمَ ا إِّْن َتكم مِّ اَواتِّ َأْو يفِّ اأْلَْر
ياة برانمج احل مسألة. هكأنك ترا  هفالواجب عليك أن تعبد. 46َلطِّيٌف َخبِّرٌي" إِّنَّ اَّللَّ  ا اَّللَّ َيَْتِّ بِّ 

لحق الذي ون مقيدما لاثنيا يك. هيرا هكأن  هذا : أوال يعبد ربهو هعل  ألول احلكدمة  هاألساس في
ويصرب عل  ذلك اليرتك ألذى ، يف االجتدماع (1)حق يقيم هوالناس أيضا يعرتفون أبن، حق هيعلم أن

َِنَّ َأقِّمِّ الصَّاَلَة ََّي ب م : "هاإلشارة يف قول هإلي، و طريقة االرتقاء يف اإلنسانيةهذا ه. من الناس أو مشقة
ْلَمْعرموفِّ َوانْ  ْ َعَلى َما َأَصاَبَك إِّنَّ َذلَِّك مِّْن َعْزمِّ اأْلمممو َعنِّ اْلممنْ  هَوْأممْر ابِّ : مسألة 47رِّ "َكرِّ َواْصربِّ

. من االجتدماع هوالينفرد عن، هيلزم عل  اإلنسان أن يكون فردا يف االجتدماع الصاحل اليتكرب علي
َواَل شارة "ذا إهإىل ، هفاملدينة الصاحلة مبنية علي، و مقتض  الفطرة األنسانية املوجبة للتدمدنهذا ه

ِِّ َمَرح ا إِّنَّ اَّللَّ  ِِّ َواَل َُتْشِّ يفِّ اأْلَْر َْتالظ َفخمورظ"اَل ُيمِّب  كملَّ  تمَصع ِّْر َخدََّك لِّلنَّا :  مسألة 48 خمم
ْد يفِّ : هذا إشارة يف قولهإىل . هيكون الرجل يف وسط االجتدماع ال يف طرف من  َمْشيَِّك "َواْقصِّ

ذا ه: االجتدماع الذي  مسألة 44ْنَكَر اأْلَْصَواتِّ َلَصْوتم احْلَمِّريِّ "َواْرضمْض مِّْن َصْوتَِّك إِّنَّ أَ 
السدموت  هذه وقد ثبت أن، هوتنتفع من، حيتاج يف اجتدماعية إىل السدموت واألرض هالرجل فرد من
ذكر اليكون والغافل ي، يعلم لهذا االجتدماع معرتفا ابخلالق:اجلاه؛فليكن و هللاها هواألرض خالق

"َأََلْ تَ َرْوا َأنَّ رة يف إشا هإلي. تفسد فطرة االجتدماع هوينكر اخلالق ب، عل  االجتدماع رجل يغلب هفي
ِِّ َوَأْسَبَغ َعَلْيكمْم نَِّعمَ  اَّللَّ  ِِّ هظَا هَسخََّر َلكمْم َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر ََِّنة  َومَِّن النَّا َرة  َواَب

: كدما يكون يف قلب اإلنسان  مسألة 10د   َواَل كَِّتابظ ممنِّريظ "همظ َواَل بَِّغرْيِّ عِّلْ  َمْن َيمَادِّلم يفِّ اَّللَّ 
ن يف االجتدماع وقد يكو ، كذلك يف االجتدماع يكون إدراك وبصرية ألمور توافق الفطرة،  إدراك وبصرية

 هناس أنم كل الهليف هوما أدرك إذا بين، هذا لذكائهام حاجات االجتدماع فرجل ذكي يدرك ابإلهل
 هذهمن  فيكون جبانب، وإال يتأخر االجتدماع عن التقدم هذا حكم واجب اتباعه. للفطرةموافق 

                                                           

 في ن ر: كلمة " اليقيم " التوجد. (1)
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 هام بل أبنالإبهل هنازعوي، ذا الرجل املباركهعل   ام هللايعين يف إهل الطائفة طائفة ممن جيادل يف هللا
. ية عل  الباطلانوالطائفة الث، فاجلدماعة األوىل عل  احلق. وإن كانوا عل  خالف الفطرة، هيتبع آايت

ََ َعَليْ قَالموا َبْل نَ تَّبِّ  مم اتَّبِّعموا َما أَنْ َزَل اَّللَّ َوإَِّذا قِّيَل هلَ :" هذا إشارة من قولهإىل  ََ  هعم َما َوَجْد آاَبَء
ٌن ُممْ َو هوَ  إِّىَل اَّللَّ  هه( َوَمْن يمْسلِّْم َوجْ 14ْم إِّىَل َعَذابِّ السَّعِّريِّ )هَأَوَلْو َكاَن الشَّْيطَانم َيْدعمو  سِّ

ْلعمْرَوةِّ اْلومثْ َقى َوإِّىَل اَّللَّ  َنا  ه( َوَمْن َكَفَر َفاَل َُيْزمْنَك كمْفرم 11َعاقَِّبةم اأْلمممورِّ ) فَ َقدِّ اْسَتْمَسَك ابِّ إِّلَي ْ
عم  َا َعمِّلموا إِّنَّ اَّللَّ هْم فَ ن منَ ب ِّئم هَمْرجِّ َت ِّعم 13َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الص دمورِّ ) ْم ِبِّ ْم إِّىَل هَنْضَطر   ْم قَلِّيال  ُثمَّ ه( َّنم

 11. َعَذابظ َرلِّيظظ 
الق السدموت واألرض يعرتفون أبن اخل هذهم عن خلق هم إذا سألنام بلساهن: ثبت بطالهن مسألة

مدركا  ؟ فاألمر احلق يكونا هللاهوبعد ذلك كيف يكون احلكم خالف الفطرة اليت خلق، وهللاه
 هإلشارة يف قولا هإلي. ف الفطرة اإلنسانيةوالشياطني يلجدمون عل  اإلنسان خبال، بفطرة اإلنسان

َِ لَيَ قمولمنَّ اَّللَّ هَولَئِّْن َسأَْلتَ تعاىل:" ْم اَل هَبْل َأْكثَ رم  لِّ احْلَْمدم َّللَِّّ قم  ْم َمْن َخَلَق السََّماَواتِّ َواأْلَْر
ِِّ إِّنَّ اَّللَّ  ( َّللَِّّ 15يَ ْعَلمموَن )  ( 16احْلَمِّيدم ) َو اْلَغِنِّ  ه َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر

ق البالغة فعرفنا ابلتفصيل أن مجيع جزئيات الشرع احملدمدي مواف مجلة معرتضة : قرأان حجة هللا
م موافقة هواحلكدماء الرابنيني أبن أوامر ، وقدران بعد ذلك أن نصدق مجيع األنبياء، للفطرة اإلنسانية
ركة الشيطان ومع. رة اإلنسانية و شيطان خالف الفطهم هفالذي يقدم عل  ضد. للفطرة اإلنسانية

فالدين القيم  (1) .ممثل لضد الفطرة اإلنسانية هدمنا أنهفالذي تقرر يف ف. وآدم ذكرت مرارا يف القرآن
فلنذكر  (2). ام الشيطانو إهلها هفدما كان ضد، واخلواص النوعية لإلنسان اليت التتبدل دائدماه

وحيسن ، دمدنالت هالنسل ينتظم ب هنية يتكاثر ب: النكاح موافق للفطرة اإلنسا2. أمثلة للتوضيح

                                                           

 في ن ر: نحن بحمد هللا نفهم كل كلمة نسبت إلى الشيطان أنها مضادة للفطرة. (1)
كثيرة،ونرى اإلنسانية مبتالة بها لعدم توجههم إلى في ن ر: فباعتمادنا على حكيم رباني استرحنا من تشويشات  (2)

 الحكمة.
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:ترك النكاح إما يسرف يف 4وفوائد النكاح كثرية . ا الثقلالرجل من ذوى القرىب مودة يتخفف هب
ة مثل ذلك هإخراج مادة التوليد بدون نتيجة أو يزين فاخلسارة اليت تلحق بسبب ذلك تعرف ابلبدا

فإذا ركب اإلنسان خالف الفطرة الجيد لذة احلياة . :مثل ذلك احلكم ابلتشاور0البيع والشراء 
ية؛ هغري متنا هللا : خملوق مسألة. إال الشيطان هوالخيالط، ليس إال مقتض  الفطرة اإلنسانية فأمر هللا
ملخلوقات واليدعي إحاطة العلم اب، مبقتض  الفطرة اإلنسانية هاإلنسان إىل إلالح أمر  هفليتوج

ِِّ مِّْن َشَجَرةظ َأْقاَلٌم َواْلَبْحرم َُيمد  إشارة يف  هإلي (1). أيضا هفبقيد أمر  َا يفِّ اأْلَْر  همِّْن بَ ْعدِّ  ه:"َوَلْو َأَّنَّ
َعةم َأِْبمرظ َما نَفَِّدْت َكلَِّماتم اَّللَّ  ذا ه. تكون بالأتييد كلدمات هللا. 48" َعزِّيٌز َحكِّيمٌ  إِّنَّ اَّللَّ  َسب ْ

فدماكان . هإىل اقتضاء فطرت هفليصرف كل قوتية هإذا كانت غري متنا كلدمات هللا. غري معقول
م فوا قوهتم عن احلد لر هوإمنا فسدت عقول طوائف من احلكدماء خلروج. ها اليلتفت إليهخارجا عن

نوع اإلنساين  : ال مسألة. والفطرة، م فاستنجوا مسائل عل  ضد احلكدمةفطرهت هيف ما اليقتضي
َما :"ه يف قولوعندان. رها إىل آخر الدهرغ منفاليف، م ذلك االجتدماعهإىل ف هكنفس واحدة؛فليتوج

َدةظ إِّنَّ اَّللَّ  رٌي " َخْلقمكمْم َواَل بَ ْعثمكمْم إِّالَّ َكنَ ْفسظ َواحِّ يٌع َبصِّ تعلق  ه: النوع اإلنساين ل مسألة 18َسِّ
 هفاليتغري علدم .إىل األشياء ابعتبار احتياج النوع فقط ههيف توج هابألشياء الكثرية؛فلينظم فكر 

رجل يف شئ النوع اإلنساين إذا تفكر ال. ة التضاد بني املخلوقات؛ألن ميزان التفكر شئ واحدمبعرف
ة واحدة همن ج هوإذا توج. تني يتناقض األنظار؛فليؤدي إىل االعرتاف ابلباطل أحياانهمن وج

اليكون  03إىل  44وإذا أخذان اإلشارة إىل ذلك من  (2). هة النوع ما وقع الفساد يف فكر هج
اللَّْيلِّ َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر كمل ٌّ  اَر يفِّ هارِّ َويمولِّجم النَّ هيمولِّجم اللَّْيَل يفِّ النَّ  " َأَلَْ تَ َر َأنَّ اَّللَّ دا بعي

َا تَ ْعَملموَن َخبِّرٌي" ََيْرِّي إِّىَل َأَجلظ ممَسمًّى َوَأنَّ اَّللَّ  نَّ اَّللَّ . ِبِّ ْدعموَن مِّْن َو احْلَق  َوَأنَّ َما يَ ه َذلَِّك أبَِّ
َِّلم َوَأنَّ اَّللَّ  هدمونِّ  لكون يلزم أن يكون :ويزيد روحا أن النظر يف ا مسألة.  َو اْلَعلِّي  اْلَكبِّريم ه اْلَبا

                                                           

 في ن ر :في فهمنا. (1)
 في ن ر :ولذا أدركناه بالتفصيل في حجة هللا البالغة.التوجد في ن إ. (2)
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إلخالص؛ألن اب إىل هللا هفكيف يتوج. ة واحدة : النوع اإلنساين ابتالء اإلنسان يف البحرهمن ج
مبثل ما يتصل  هإىل رب همن املخدمصة يتوج هيف تلك احلالة يصري منحصرا يف خالص نفس ههتوج
ل من طول فإذا التزم الرج. هة يف التوجهو وحدة الوجهواألمر ، العارف الكامل يف أدىن التفات هب

دما رابنيا حكي إىل املخلوقات يكون والال إىل هللا ها التوجهومن، وحدة النوع اإلنساين هحيات
إِّنَّ يفِّ  هلِّريمَِّيكمْم مِّْن آََّيتِّ  اْلفمْلَك ََتْرِّي يفِّ اْلَبْحرِّ بِّنِّْعَمتِّ اَّللَّ َأََلْ تَ َر َأنَّ : همن قول هأخذان. ولةهبس

يَ 34َذلَِّك آَلََّيتظ لِّكمل ِّ َصبَّارظ َشكمورظ ) الد ِّيَن  هنَي لَ خممْلِّصِّ  ْم َمْوٌج َكالظ َللِّ َدَعوما اَّللَّ ه( َوإَِّذا َرشِّ
ََّيتَِّنا إِّالَّ كمل  َختَّارظ كَ ْم ممقْ هْم إِّىَل اْلبَ ر ِّ َفمِّنْ هفَ َلمَّا َْنَّا ٌد َوَما ََيَْحدم ِبِّ : االجتدماعية  مسألة. 31فمورظ َتصِّ

ن اإلجتدماعية اليستفيد م هوفرض، هفالفرد إذا مل يؤد حق. اإلنسانية تقسيم احلقوق عل  األفراد
إىل  هواإلشارة يف ذلك إىل التوج، هحاكدما عل  مجيع معامالت هوجعل، يف قلب كل إنسان. بشئ

الجتدماعية ذا من مقتض  اه. هحاكدما عل  مجيع معامالت هوجعل، التجلي القائم يف احلجر البحت
طائف اإلنسانية مقررة يف نظام الل مسألةويف املعىن اجتدماعي مث ، اإلنسانية : احلكم يف الصورة فردي

بحت لا غلبة يف بعض احلاالت عل  مجيع اللطائف فكذلك يكون للحجر ا: أن كل لطيفة هل
ذا يتحقق ه .ففي تلك احلالة الينجو اإلنسان إال بتحكيم التجلي عل  مجيع املعامالت. أيضا غلبة

 هوإذا حتقق لرجل مثل تلك الغلبة يف غري يوم احملشر يكون ل. لكل إنسان ابالجتدماع يوم احملشر
ِم ات َّ هََّي أَي  : "هإشارة يف قول هإلي، و أيضا مثل يوم احملشرهخالة  كمْم َواْخَشْوا يَ ْوم ا اَل قموا رَبَّ ا النَّا

ئ ا إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ  هَو َجازظ َعْن َوالِّدِّ هَواَل َمْولموٌد  هََيْزِّي َوالٌِّد َعْن َوَلدِّ  َحق ٌّ َفاَل تَ غمرَّنَّكممم احْلََياةم  َشي ْ
َّللَّ  نْ َيا َواَل يَ غمرَّنَّكمْم ابِّ  .تدماعية خواص النوع اإلنساينلارت راجعة إىل اج سألةفامل 00. اْلَغرمورم  الد 

. احلق ه اإللإىل ها حمتاج إىل توسط التوجها ابلكون االستفادة منه: اإلنسانية يف تعلق مسألة
ا ذا التجلي هلهاسطة وبو ، : التجلي القائم يف إمام النوع اإلنساين ا قبلة إال هللافاإلنسانية ليست هل
، هويستفيد من ،تجلي القائم عل  احلجر البحتتعلق ابل هوكذلك اإلنسان ل. تعلق جبدميع الكون
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 َواْعَلدُموا َأنَّ اّللَّ  قد جاء يف القرآن. ذا التعلق أيضا توسط التجلي القائم يف إمام النوع اثبتهففي 
كون أو يتعلق ابل هفاحلالل أن اإلنسان يتعلق بقلب.  (1)حُتَْشُروَن  هإِلَيْ  هَوأَنَّ  هبـَنْيَ اْلدَمْرِء َوقـَْلبِ  حَيُولُ 

ادة تناسب ذا اليستفيد عن شئ: االستفهوابلتغافل عن  إىل هللا هيتوج هإذا أراد ذلك فواجب علي
يَ ْعَلمم َما يفِّ اأْلَْرَحامِّ عِّْلمم السَّاَعةِّ َوي منَ ز ِّلم اْلَغْيَث وَ  هعِّْندَ  إِّنَّ اَّللَّ ". إشارة يف  هوإلي. النوع اإلنساين

بم  ِظ َُتموتم إِّنَّ اَّللَّ َوَما َتْدرِّي نَ ْفٌس َماَذا َتْكسِّ ي ِّ َأْر ا َوَما َتْدرِّي نَ ْفٌس أبَِّ  هذه. َعلِّيٌم َخبِّرٌي" َرد 
فائدة  (2) .و غاية احلكدمةهذا هتعلق ابلكون  هذه. ا ابلتجلي عل  احلجر البحتهالساعة تعلق

بل كل ق إىل هللا هيف تقوية اإلميان:"ليعلم عامة املسلدمني أن التوج (3):يقول الشيخ حمدمد إمساعيل
ذا عندي من ه. إىل هللا هإىل شيخ والابن والملك إالبعد التوج هفاليتوج، شئ فرض عل  املؤمنني

رتف النساء والولدان واحمل هدمهندي تفسري يفالشيخ ابللسان اهل هفسر  (4)م األمور اإلسالمية"هأ
ني الذين قبضوا دمال املسلهفاشتد ذلك عل  ج وحصر مجيع أنواع علوم الغيوب يف هللا، والعامل سواء

. ىل غري هللاإ هوالتوج، م متلوثون ابلشركواإلمامة بصورة العلدماء واملشائخ؛ألهن، منالب الزعامة
باع فأقاموا القيامة عل  أت، ؤالء الزعدماء خاسرةهذا العلم يف عامة الناس تكون جتارة هفإذا شاع 

أن تفسري تلك اآلية يف فتح  فتعجبت(5). م من الشنائعوفعلوا كل ما أمكن هل، وكفروا، الشيخ

                                                           

 94ا نفال, اآلية: (1)
 في ن ر : تمت السورة بحمد هللا. (2)
 سبق ترجمته (3)
قوي   ة اإليم   ان لينظر :تقوي   ة اإليم   ان،للش         اه إس       م   اعي   ل ذكر الش       يخ الس       ن   دي معنى م   ا ورد في ت ( 4)

هـ        (اعتنى 5490، نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحس  ن علي الحس  ني الندوي )المتوفى: 532،29ه(5942الدهلوي)
 م. 9003دمشق، سورية ط: ا ولى،  -بها: سيد عبد الماجد الغوري الناشر: دار وحي القلم 

ديوبند رجعت إلى الس  ند كانت لي مباش  رة في التعليم والوعظ العامة،واتخذت كتاب في ن ر : أنا لما فرغت من  (5)
الش     يخ اإلمام إماما لي للتخاطب في العوام،فطالعت ما كتبوا على خالفه للتحقيق إن كان ش       عند الش     يخ أخطأ به 

 نتركه،ونستفيد بالباقي.
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و همن املقاربة  (3)مجرة أيب ابن منقول عن 2وكذلك يف العني، يف آخر كتاب التوحيد (1)الباري
ما وجد شيئا أحسن  (4)شرح "خمتصر لحيح البخاري" وكان من كبار الصوفية فكان ابن حجر

ون ند بدة لذلك التفسري ابهلترمج (5)ندفتعجبت أن تفسري شيخ اهل، العني هوخلص، هحبروف هفنقل همن
 (6). إضافة شئ

 سورة السجدة
يف سورة  وقد ذكران معىن الكتاب. خمتصة ابلكتاب القانون يف تبدل االجتدماعية (7)ادمنا أهنهالذي ف
الناس أن  وعرف، إذا تقرر لورة للدمعىن. ويف الكلدمتني نوع من الفرق. و معىن القانونهلقدمان 

كون فاألمر املستقر أو الكتاب ي. فإذا استقر ذلك لار كتااب. قانوانذا يقوم مقام املعىن لار ه
بدل القانون بعد وت. قوة تولية القانون مناسبا لكل عصر إذا استقر الكتاب يف حظرية القدس هفي

النيبص (8) .فالكتاب املستقر يف حظرية القدس يكون كالبذر لتلك التبدالت. تبدل االجتدماعية الزم

                                                           

ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِي اْ َْرَحاِم َوَما تَدِْري نَْفٌس َماذَا وجدت تفس      ير قوله تعالى: ."إِنَّ ا َّ ِعْندَه ِعْلُم  (1) اَعِة َويُنَّزِ الس      َّ
ُب َغد ا َوَما تَدِْري نَْفٌس بِأَّيِ أَْرض  تَُموُت إِنَّ ا َّ َعِليٌم َخبِيٌر"حس  ب ما ذكره الش  يخ الس  ندي نقال عن كالم يخ الش   تَْكس  ِ

رة لقمان تحت قوله تعالى المذكور، وفي آخر كتاب التوحيد أيضا في باب قوله إسماعيل الدهلوي معنى في تفسيرسو
تعالى:ونض  ع الموازين القس  ط ليوم القيامة...لينظر:الكتاب: فتح الباري ش  رر ص  حيح البخاري ت: أحمد بن علي بن 

 م. 5372بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  53/144، و8/154حجر  العسقالني الشافعي،
 هـ( الباحث. 811منه عمدة القاري شرر صحيح البخاري للشيخ بدر الدين العينى )المتوفى: المراد  2
م( من  5922 - 000هـ   =  221 - 000عبد هللا بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة ا زدي ا ندلسي، أبو محمد) (3)

، هاية اختصر به صحيح البخاريالعلماء بالحديث، مالكي. أصله من ا ندلس ووفاته بمصر. من كتبه القيمة  جمع الن
ويعر  بمختصر ابن أَبي َجْمرة، و  بهجة النفوس  " في شرر جمع النهاية، و  المرائي الحسان  في الحديث والرؤيا 

 .82/ 4لينظر: ا عالم للزركلي 
 - 5379هـ   =  819 - 773أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن َحَجر: ) (4)

م( من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقالن )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة.  أقبل على الحديث، ورحل  5442
إلى اليمن والحجاز وغيرهما لس  ماع الش  يوخ، وعلت له ش  هرة فقص  ده الناس لقخذ عنه وأص  بح حافظ اإلس  الم في 

لثامنة ,لس       ان الميزان ,اإلحكام لبيان ما في القرآن من عص       ره. من مص       نفاته :الدرر الكامنة في أعيان المئة ا
 .572-578/ 5ا حكام,فتح الباري شرر صحيح البخاري وغير ذلك.لينظر: ا عالم للزركلي 

 سبق ترجمته (5)
 في ن ر: رأيت حماقة المخالفين،وتعصبهم، ورضيت بحمد هللا على طريقة مشائخنا. تمت فائدة بحمد هللا. (6)
 السورة .الباحث.أن هذه  (7)
من هنا يبدء الش  يخ الس  ندي تفس  ير آلم_أول اآلية من س  ورة الس  جدة_ لكن هذه الحرو  التوجد كتابة في نص  (8)

 المخطوط.الباحث.



 [441] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 و القانون األول الذي يكون مصداقهعل  الكتاب  همن علدم هوسلمص ما أت  ب هعلي لل  هللا
حفظ ف هو خارج عنهف هأما ما يكون خالا ب. الناس يف ذلك العدمل هإذا كان يقتدي ب (1)ألف

. نوتفطن مجاعة ابلتفريق:ما يكون قانوان وما ليس بقانو ، هالناس من الصحابة أقوال النيب وأعدمال
و عدمر الفاروق مث هأما العارف ابلقانون ف. (2)ريرةهمن لغار الصحابة يعرف أبو  فاجلامع للرواايت

اء بعد هفالفاروق مجع الفق. مث جاء الدور الثاين مصداق الم. وعلي بن أيب طالب (3)ابن مسعود
. البعلي ابن ط هابن مسعود كان اإلمام في هو القانون يشرحهوسنة عدمر . التشاور عل  قانون

فالذي  .جيدمع الناس عل  ذلك القانون مث بعد ذلك جاء اجملددون يف كل مائة سنة ومعاوية كان
يف  هنفي مدرستاحل همدارس للفق هو اإلمام أبو حنيفة مث تشبعت حتت فكر هإماما كبريا  هنعرف

ا انشبعت همث من مدرسة خبارى مدرسة يف غزنة مث من. يف خبارى همدرست، يف مصر همدرست، العراق
"تَ ْنزِّيلم اْلكَِّتابِّ اَل رَْيَب  :هقول. (4)اوكيفيات خالة هب، ن نعرف جتدد كل مدرسةحن. ليهيف د
تَ َرا1مِّْن َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي ) هفِّي ْم مِّْن ها َأاتَ َو احْلَق  مِّْن رَب َِّك لِّت مْنذَِّر قَ ْوم ا مَ هَبْل  ه( َأْم يَ قمولموَن اف ْ

صورة وإمنا لار ب. ر يف التاريخهذا ظاهالذي يثبت يف األرض . 3َتدموَن"هْم يَ هَنذِّيرظ مِّْن قَ ْبلَِّك َلَعلَّ 
م قانون فيحتاج إىل تنزيل الكتاب من حظرية القدس مث ذكر همتجددة؛ألن القوم ما كان عند

نَ  اَّللَّ : "هحظرية القدس يف قول َِ َوَما بَ ي ْ مظ ُثمَّ اسْ مَ هالَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ َواأْلَْر تَّةِّ َأَّيَّ تَ َو  ا يفِّ سِّ

                                                           

آلم :إن هللا عزرجل لما منح رسوله النبوة وأنزل عليه القرآن_القانون اإللهي_ فكر رسول هللا _ صلى هللا عليه   (1)
يغلب القانون اإللهي؟ثم أنزل هللا الحرو  المقطعة المذكورة،فالمراد من ال  من حيث علم ا بجد وسلم _كثيرا كي  

، كأنه إش  ارة إلى رس  ول هللا _ص  لى هللا عليه وس  لم _بأن القانون اإللهي يغلب في  40، ومن "م" 30، ومن "ل" 5
نة،ففتحت الممالك فيها كما اليخفى. أو المراد من الحرو   المقطعة المذكورة ثالث درجات إحدى وس       بعين س       

لالجتماع اإلسالمي التي ذكرتها في تفسير أول آية من سورة لقمان في الهامش.لينظر: روائع البيان في تفسير القرآن 
 .30-5/92من أمالى الشيخ غالم مصطفى القاسمي)خ(

بعض أص  حابنا عن أبي هريرة  أبو هريرة الدوس  ي  قد اختل  في اس  مه اختالفا كثيرا.قال ابن إس  حاق: قال لي (2)
َسلََّم: عبد الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة  َصلَّى ا َّ َعلَْيه َو كان اسمي في الجاهلية: عبد شمس، فسماني رسول هللا 
 ني وجدت هرة فحملتها في كمي، فقيل لي: أنت وأسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول هللا َصلَّى ا َّ َعلَْيه 

لََّم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم.قال الهيثم بن عدي: توفي س  نة ثمان وخمس  ين، وقال الواقدي: توفي س  نة َوس  َ 
 .354-2/353تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة.ا عالم للزركلي 

 سبق ترجمته (3)
 في ن ر : أما المدارس ا خرى فليس عندنا معرفة بتفصيلها. (4)
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( يمَدب ِّرم اأْلَْمَر مَِّن السََّماءِّ إِّىَل 1مِّْن َويلِّ ظ َواَل َشفِّيعظ َأَفاَل تَ َتذَكَّرموَن ) هَعَلى اْلَعْرشِّ َما َلكمْم مِّْن دمونِّ 
ِِّ ُثمَّ يَ ْعرمجم إِّلَيْ  ْقَدارم  هاأْلَْر تجلي القائم فال. . . الذي هللا. 5أَْلَف َسَنةظ ممَِّّا تَ عمد وَن" هيفِّ يَ ْومظ َكاَن مِّ

و ه همث يرجع إلي األمر يدبر هللاا هذكر  1ويف  (1)و الباعث الجنذاب حظرية القدسهعل  العرش 
ا املةأ األعل  حظرية القدس مثل ذلك من األمور العظام اليت تتعلق ابألقوام جيتدمع هل هالذي نسدمي

. َسَنةظ ممَِّّا تَ عمد ونَ  أَْلفَ  هْقَدارم يفِّ يَ ْومظ َكاَن مِّ . اإلشارة هوإلي، يف كل ألف سنة مرة نسدمي ذلك بيوم
اب ا الكتهفالقانونية اليت يتضدمن. ألف سنة (2)اهيف يوم يتعلق بتدبري األمر فصنف من التدابري أمر 

 معىن ذلك أن القانون يتجدد يف األلف. ج واحد يف ذلك األلفهمن هيكون ل تكفي أللف سنة
 . الثاين

ألمور املتعلقة بقوم وا. ألف سنة فقط همقدار  هألقوام يكون اليوم فيمجلة معرتضة : األمور املتعلقة اب
 الرواية: كدما جاء يف. وذلك يعد مائة سنة ابلتخدمني، ر فقطهمقدار ألف ش هواحد يكون اليوم في

أما جمدمع األقوام الداخلة يف اجتدماع . التجديد القومي همعنا (3)أن يف كل مائة سنة جيدد الدين
يمم  اَدةِّ هَذلَِّك َعاَلِّم اْلَغْيبِّ َوالشَّ :  هقول. بعد ألف سنة هددا فياإلسالم يكون جت  6. اْلَعزِّيزم الرَّحِّ

. دينهتو ابلنيب أييت التجديد من مجلة األئدمة اجملهوبعد ذلك غيب ف، القانون هادة الذي تقرر لهش
َِّ َوَبَدأَ َخْلَق ا هالَّذِّي َأْحَسَن كملَّ َشْيءظ َخَلقَ  اإلشارة يف " هإلي ْنَسانِّ مِّْن   ه( ُثمَّ َجَعَل َنْسلَ 7نيظ )إْلِّ

اأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِّدَة َوَجَعَل َلكممم السَّْمَع وَ  همِّْن رموحِّ  هَونَ َفَخ فِّي ه( ُثمَّ َسوَّا8نيظ )همِّْن سماَلَلةظ مِّْن َماءظ مَ 

                                                           

ض يرة القدس :اعلم أن لقروار البش رية حض رة تتجذب إليها انجذاب الحديد إلى المقناطيس توض يح مص طلح ح (1)
وتلك الحض     رة هي حظيرة القدس محل اجتماع النفوس المتجردة عن جالبيب ا بدان بالرور ا عظم الذي وص     فه 

اجع إلنسان في عالم ا مثال رالنبي صلى هللا عليه وسلم بكثرة الوجوه وا لسن واللغات وإنما هو تشبه لصورة نوع ا
لبنان  –ت: الس      يد س      ابق، مط:دار الجيل، بيروت   48/ 5حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي باب ذكر المق ا على 

 م.9001 -هـ  5492ط:ا ولى: 
 في ن ر : كلمة " أمرها " التوجد. (2)
إن هللا تعالى يبعث لهذه ا مة »لم أنه قال: الحديث ورد عن أبي هريرة فيما أعلم عن رس  ول ص  لى هللا عليه وس   (3)

لينظر: مختصر سنن أبي داود تألي : الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي «.على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
, ت: محمد صبحي بن حسن حالق )أبو مصعب( حكم ا لباني:  صحيح:  593/ 3هـ        ( 212المنذري )المتوفى: 

 5435المملكة العربية السعودية ط: ا ولى،  -ر: مكتبة المعار  للنشر والتوزيع، الرياض ( الناش122الصحيحة )
 م.  9050 -هـ 
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ا َوقَالموا أَإَِّذا َوَلْلنَ . . ئدمةفالتجديد من األ (1). اد يف التجديدهاالجت همعنا 4. َقلِّيال  َما َتْشكمرموَن"
ََّ َلفِّي َخْلقظ َجدِّيدظ َبْل  ِِّ أَإِّ  ،بيان أن املقصد من القانون هفي (40ْم َكافِّرموَن )ْم بِّلَِّقاءِّ َرب ِّ هيفِّ اأْلَْر

ان الناس كاملني فإذا ك. و بقاء اإلميان بلقاء الرب يعين تكدميل لطيفة احلجر البحته هومن جتديد
أت  كل ما لار القانون يف حالة اليت. واحلاجة إىل التجديد ليس إال لذلك، لتجديدم اهأييت من

: هم يف قولهم احلجر البحت أشري إىل حالتهوالذين يتيقظ من. اليقني بلقاء الرب لار منسوخا همن
ََّيتَِّنا الَّذِّيَن إَِّذا ذمك ِّرموا بِّ  َا ي مْؤمِّنم ِبِّ ا َوَسبَّحموا ِبَِّ إَِّّنَّ موَن )هْم وَ ْمدِّ َرب ِّ ا َخر وا سمجَّد  ( 45ْم اَل َيْسَتْكربِّ

عِّ َيْدعموَن َربَّ تَ َتَجاََف جمنموبم  َََمع ا َوممَِّّا َرزَقْ َناْم َعنِّ اْلَمَضاجِّ ( َفاَل تَ ْعَلمم 46ْم ي مْنفِّقموَن )هْم َخْوف ا َو
َا َكانموا يَ ْعَملم نَ ْفٌس َما أمْخفَِّي هلَ  فصورة القانون يف بعض األوقات  47. ونَ ْم مِّْن ق مرَّةِّ َأْعنيمظ َجَزاء  ِبِّ

 . إىل احلق فاليكون مقصودا يف األداين يف تلك احلالة هجيتدمع مع عدم التوج
لتفتوا إىل ومل يلتفتوا إىل تيقظ احلجر البحت أو نقول مل ي، مجلة معرتضة: الذين اشتغلوا ابلقانون 

اشية فقط ا حتصيل الفوائد املعهنظر حتصيل اإلحسان ملسلم املدارج: الطبقة األويل جتعل مطدمع 
ياوي عل  اآلخرة الدن هإذا كان اليصرح بتقدمي غرض ه؛لكنهأييت ابالحتيال إذا رأى فوت الغرض من

 هبشئ خيرج من املسلدمني الأييت هفاجلدماعة حتسب. بل جيعل اإلميان ابآلخرة ملحوظا يف االجتدماع
نافقا خالصا كان م  ه: أربع من كن فيه يف قولم النيبهؤالء منافقون عدمليا الذين ذكر ه. من الدين
أما يف  .ويتكلدمون بكلدمة اإلميان رايء للناس، الطبقة الثانية اليعبدون ابإلميان ابآلخرة (2)احلديث

. ون ابلكفارم ملحقهؤالء منافقون نفاقا عدمليا ه. مهالعدمل فالفرق بني الكفر واإلميان ليس عند
م اء املراد هبهفقويشنعون عل  ال، هملسلدمني فالذين الحيبون الفقأما يف نظر القانون فداخلون يف ا

                                                           

 في ن ر:" جملة معترضة":التوجد (1)
أخرجه البخاري في ص  حيحه:عن عبد هللا بن عمرو أن النبي ص  لى هللا عليه وس  لم قال: " أربع من كن فيه كان  (2)

ه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، منافقا خالصا، ومن كانت في
وإذا عاهد غدر، وإذا خاص  م فجر " لينظر: الجامع المس  ند الص  حيح المختص  ر من أمور رس  ول هللا ص  لى هللا عليه 

باب  34ي رقم الحديث وس  لم وس  ننه وأيامه "ص  حيح البخاري" تألي : محمد بن إس  ماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعف
 هـ.5499ت: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة ط: ا ولى،  52/ 5عالمة النفاق 
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ن ا َكَمْن َكاَن  َأَفَمْن َكانَ : هذكر تلك الطبقات يف قول. م فاسقنيهوالقرآن مسا، ااتن الطبقتانه ممْؤمِّ
ق ا اَل َيْستَ وموَن  ون دوالتارك لإلحسان قطعا وفسق ، ر ابلقانونهو املتظاه (1)املراد ابلفاسق 48فَاسِّ

نْ مم النَّارم كملََّما َأرَادموا َأْن ُيَْ هَوَأمَّا الَّذِّيَن َفَسقموا َفَمْأَوا. فسق مثل شرك دون شرك ا أمعِّيدموا هرمجموا مِّ
تمْم بِّ ا َوقِّيَل هلَ هفِّي ؤالء الطبقة اآلخرة اليت وللت ه 43. تمَكذ ِّبمونَ  هْم ذموقموا َعَذاَب النَّارِّ الَّذِّي كمن ْ

وا هويعرضون عن اإلحسان فإن نب، رون بصورة القانونهفالذين يتظا. . . (2)رادواكلما أإىل الكفر 
 َأْظَلمم ممَِّّْن ذمك َِّر َوَمنْ اإلشارة " هإلي. م يف الدنيا واآلخرةهم ينتقم منهأو ذكروا مث ألروا عل  خطيئت

ََّيتِّ رَب ِّ  َِ َعنْ  هِبِّ َتقِّممو هُثمَّ َأْعَر ََّ مَِّن اْلممْجرِّمِّنَي ممن ْ القارئ أن سلب احلكومة  هفليتنب. 44" نا إِّ
م هنم يستحقون االنتقام يسلب عهو ، م الناس أئدمة وملوكاهؤالء إذا اختذهعن قوم إمنا يكون بشؤم 

وملا تيسر  .م الفرائضهي عن املنكر من أهوالن، ب عن القوم؛فلذلك األمر ابملعروفهاحلكومة يذ
واختيار ذلك ، لهي عن املنكر أسهوالن، مر ابملعروفا يكون األهورية ففيهلنا يف زمننا طريقة اجلدم

والذمي يف بعض احلقوق الراجعة إىل الدنيا ، ومساواة املسلم. النظام يف احلكم ألزم للدمسلدمني
، املضروبة م عن السياسيات نسوا تلك الفروضهاء بسبب تباعدهوالفق. ليست بعيب يف القانون

 . فاليكون ترسم بذلك حجة يف الدين
ل ه. مبيعي هلاد طهم يف االجتهواختالف، دينهاألمر مفوض يف التجديد إىل األئدمة اجملتفصل: 

ا كائن بال ذهيف اآلايت اآلتية إن  هم الزدايد االطدمينان؟أشار إليهميكن القيام بذلك الفرض من
ْريَةظ مِّْن لِّ  تعاىل: هريب يف قول َنا مموَسى اْلكَِّتاَب َفاَل َتكمْن يفِّ مِّ د   لَِّبِنِّ ه هَوَجَعْلَنا هائِّ قَ َوَلَقْد آتَ ي ْ
ََّيتَِّنا يمو هْم أَئِّمَّة  يَ ه( َوَجَعْلَنا مِّنْ 13إِّْسَرائِّيَل ) ْمرََِّ َلمَّا َصبَ رموا وََكانموا ِبِّ حالل  (11قِّنموَن )دموَن أبَِّ

ذا مل يقم دون أبمران إهم أئدمة يهوجعلنا من، مدى هله هوجعلنا، املطلب: لقد آتينا موس  الكتاب
، اذا أمر معلوم أن البعض كان نبيه. م أئدمةه إسرائيل مثل موس  بعد موس  جعلنا منيف بىن

                                                           

 في ن ر : من الفاسق(1)
 في ن ر : في تاريخ العباسية رجال من أهل الفارس أسلموا حصلت لهم عند المسلمين منزلة. (2)
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فالتكن يف م هل قيام أئدمة منهوالصديقية ملا كانت قائدمة ابقية عند املسلدمني أيضا س، واحملدثية
 مثل ذلك األمر تالقي أنت أيضا يالقيك بالمرية هما أمتدمنا إال يكن بلقائ(1)بعد. . . . . مرية 

 ه لقائوبعض املفسرين جعلوا ضدمري. دايةمث جيعل من األمة أئدمة يقومون ابهل. دىهيكون الكتاب 
فاأللل والتأويل خطأ لفظي . (2)م عل  قصة املعراجم مث يؤلوهنذا عندان غلط ابملرة يف اهلهملوس  
نَ هإِّنَّ رَبََّك  لم بَ ي ْ دين هإشارة أن اختالف اجملت 41 ونَ َُيَْتلِّفم  هْم يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ فِّيَما َكانموا فِّيهَو يَ ْفصِّ

ورية اتباع األكثر هو أساس اجلدمهذا ه. يف الدنيا قطعا فليس الطريق إال اتباع األكثر هالميكن فصل
ع يف وحنن نتب، ومل يتفطن ملعىن اإلمجاع إال قليل من اإلمجاع(3)، اء إمجاعاهالفق هوالذي يسدميه

 . فقط ذلك اإلمام ويل هللا
د أدركنا وكثريا من كبار العلدماء اليعلدمون معىن اإلمجاع ق،  إزالة اخلفاء:ورأينا كثريا من الناسفصل يف

اتباع  هيفاالنقاليب الميكن ف. ارتقائي، م نظام احلكومة يكون عل  قسدمني انقاليب هسبب غلط
مجاع اتباع اإليكونون يف األقلية فالميكن  هوأنصار  (4)، نالك يكون القيم ابالنقالب رجالهاألكثر 
م الذي والنظام االرتقائي إمنا يكون بعد استقرار اإلسال. نظام انقاليب هواإلسالم يف ابتدائ. واألكثر
. وريهدموإقامة النظام اجل، واألكثرية، يكون اتباع اإلمجاع هبعد االنقالب في. (5)ابالجتدماعية هنسدمي

                                                           

 ممنا. في ن ر : وبعد ذلك.وجعلنا فقن ما أت (1)
كما يذكر اإلمام ابن كثير في تفس  يره: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورس  وله موس  ى عليه الس  الم أنه آتاه الكتاب،  (2)

وهو التوراة، وقوله تعالى: فال تكن في مرية من لقائه قال قتادة: يعني به ليلة اإلس       راء، ثم روي عن أبي العالية 
سري بي أريت ليلة أ»ابن عباس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم، يعني

موس      ى بن عمران رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال ش      نوءة، ورأيت عيس      ى رجال مربوع الخلق إلى الحمرة 
ه قد لقائه أنفي آيات أراهن هللا إياه فال تكن في مرية من « والبياض، س  بط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال

رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به.ويذكر أيضا: في قوله: "فال تكن في مرية من لقائه" قال: من لقاء موسى ربه 
 .339-2/335عز وجل.لينظر:تفسير ابن كثير،اإلمام الدمشقي،

فاق مجتهدي ا مة اإلجماع في اللغة: العزم المؤكد، يقال: أجمع أن يفعل كذا أي عزم عليه.وفي االص      طالر: ات (3)
َسُع الفَِقيه َجهلَه.المؤل : عياض بن  اإلسالمية في عصر من العصور على حكم شرعي.لينظر: أُصوُل اِلفقه الذي ال يَ

 -هـ         5492المملكة العربية السعودية،ط: ا ولى،  -الناشر: دار التدمرية، الرياض  594نامي بن عوض السلمي،
 م. 9001

 في ن ر : سجدا (4)
ينظر:إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تحقيق:ا س       تاذ تقي الدين الندوي،تعريب،فيروز ل (5)

 م.9053،ط:دار القلم دمشق عام:5/535أختر الندوي،
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ْم إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ َأَفاَل همَِّن اْلقمرمونِّ َُيْشموَن يفِّ َمَساكِّنِّ ْم هَلْكَنا مِّْن قَ ْبلِّ هْم َكْم أَ دِّ هلَ هَأَوَلَْ يَ 
يام امللة م تقوم بقهوأكثريت، ادهم أئدمة االجتهلكت مل يكن فيهالكة إمنا األمم اهل.  43َيْسَمعمونَ 

 ن أبمر هللادو هم أئدمة يهأراد أن يقيم القرآن إىل يوم القيامة خيرج من فإن كان هللا. الكفاستحقوا اهل
ِِّ اجْلمرمزِّ فَ نمْخرِّجم بِّ .  ََّ َنسموقم اْلَماَء إِّىَل اأْلَْر نْ َزْرع ا أَتْكم  هَأَوََلْ يَ َرْوا َأ ْم َأَفاَل هْم َوأَنْ فمسم هأَنْ َعامم  هلم مِّ

رموَن   : إذا أراد هللاهحالل .واحليوان عل  التدبري يف اإلنسان، ابلتدبري يف النبات هالتنبي 17ي مْبصِّ
ا هاملاء إىل األرض اجلرز خيرج نبات أيكل من وحيوان عل  األرض فالبد يسوق هللا، إنسانقيام 
ؤالء هم مثل هيالكة مل خيرج فذا؟ تقيسون األمم اهلهذا أفاليعرفون هفإذا مل خيرج . واإلنسان، األنعام
فإذا . كومةاحلالقانون اليقوم إال ابحلكدمة و . م رجاالهم خيرج فيهءإبقا والذين يريد هللا. الرجال

سب والسورة مكية أييت سؤال يف الطبائع عل  ح، حصل العزم أبن القانون يستدمر يف تلك امللة
 هي ؟ فاإلشارة أن السؤال الحاجة إىل اجلواب عنالعادة مىت يكون ذلك احلكم موافقا للقانون اإلهل

تمْم هَن َمََت َويَ قمولمو اآلايت  هذهفاإلشارة إىل ، ية القانونهم ماهاليتعلق بف هفإن َذا اْلَفْتحم إِّْن كمن ْ
َفعم الَّذِّيَن َكَفرموا إُِّيَانم 18َصادِّقِّنَي ) ِْ 14ْنَظرموَن )ْم ي م هْم َواَل ( قمْل يَ ْوَم اْلَفْتحِّ اَل يَ ن ْ ( فََأْعرِّ

َتظِّرمونَ ْم َوانْ َتظِّْر إِّنَّ هَعنْ  م هذا الوقت تكدملون إميانكم بفه: أنتم يف  هفاجلواب معنا. 03 ْم ممن ْ
فإن كنتم . ح الزما قبل الفتهاألمور حتصيل هذه. ادهوحتصيل ذلك ابالجت، هوضرورت، ية القانونهما

 (1)ذا مث سألتم وقت الفتح كان جائزا أما اآلن أنتم حتتاجون إىل تكدميل إميانكم فالسؤالهأكدملتم 
َتِظُرونَ ِإهنَّ  (2)ْم َوانـَْتِظرْ هَفَأْعِرْض َعنْ  03اإلشارة يف  هوإلي، هغري جائز فالجياب عن  ْم ُمنـْ

  

                                                           

 في ن ر : هذا السؤال. (1)
ول اإلمام الدهلوي أي أعرض عن الذين يخالفون حكومة القرآن_غلبة الدين على ا ديان كلها_وانتظر كما يق (2)

في حجة هللا البالغة : فالمراد من نص   ب هذه ا مة أن تكون كلمة هللا هي العليا، وأال يكون في ا رض دين أعلى من 
اإلس       الم. ويؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفس       يره: وانتظر فإن هللا س       ينجز لك ما وعد وس       ينص       رك على من 

ه ( 5572وأيض  ا:حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ) المتوفى  2/334دمش  قي،خالفك.لينظر:تفس  ير ابن كثير، اإلمام ال
 م.9001ه=5492، 5،ت: السيد سابق مط: دار الجيل بيروت لبنان، ط:9/32
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 (1)سورة األحزاب
بصورة حزب واحد ال بصورة األحزاب  يلزم أن تكون (2)ا انقالب القرآنهاالجتدماعية اليت حيدث 

ذا هدمام فلت. حىت ميكن إقامة حكومة عل  قانون القرآن تغلب عل  مجيع احلكومات األرضية
ن الضعفاء ري احلزب عهل عصران بتطهأ هيسدمي ذاه. االنقالب يشرتط نفي األحزاب من االجتدماع 

األحزاب  ا خترب عنر من إسم سورة األحزاب أهنهفالظا. م عل  امللك متاماهالذين مل يطدمئن أنفس
ة االجتدماع ي لور ها نفي األحزاب من االجتدماعية اإلسالمية املدينة هوابطن، امجت املدينةهاليت 

 هعلي ا كذلك جيب عل  النيب صلل  هللاهاب عليجوم األحز هصعزوجلص نف   فاهلل. اإلسالمي
ا هالسورة نقسدم (3)هذهو . روا االجتدماع اإلسالمي عن األحزابهوسلم ص مث عل  املؤمنني أن يط

 فصال:  24عل  
قِّنَي رِّيَن َواْلممَنافِّ َواَل تمطِّعِّ اْلَكافِّ  ا النَّ ِّ  اتَّقِّ اَّللَّ هََّي أَي   (4)تعيني مقصد السورة 0الفصل األول إىل 

 (5)د يف مجع قوة ألقامة العدل واإلحسانهاجت ه:معنا اتق هللا. 2 َكاَن َعلِّيم ا َحكِّيم ا  إِّنَّ اَّللَّ 
املراد عندان الكفار واملنافقون اخلارجون من  (6)م داخلون يف مجاعتك وليسهوالتطع الذين 

َا تَ ْعَملموَن كَ   مِّْن رَب َِّك إِّنَّ اَّللَّ  َواتَّبِّْع َما يموَحى إِّلَْيكَ . (8)مومعىن التطع أي حارهب (7)املسلدمني اَن ِبِّ
م من هجمرض أو كان منافقا أخر  هفكل من مل يتبع ما يوح  إليك ابلتدمام فكان يف قلب. 4 َخبِّري ا

                                                           

س  بب تس  مية الس  ورة با حزاب هذا بأن قبائل العرب المختلفة هاجموا على المدينة،وكان يهود المدينة ومنافقوها  (1)
فازوا في غزوة ا حزاب فاهلل عزوجل ذكرهم كالنموذج للمسلمين بأنهم فازوا فيها مع أنهم كانوا معهم؛لكن حزب هللا 

 قليلين فهم يستطيعون بأن يقضوا على ملوكية كسرى وقيصر،ويقيموا العدل لجميع اإلنسانية.الباحث.
 غلبة القرآن أي غلبة الدين على ا ديان كلها.الباحث. (2)
 ة.في ن ر : تلك السور (3)
 هو جمع قوة إلقامة العدل واإلحسان.الباحث (4)
معنى التقوى عند الش    يخ عبيد هللا الس    ندي:هو إقامة العدل واإلحس    ان،ويؤيده قول الش    يخ عبد القادر الجيالني:  (5)

اِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى﴿ جماع التقوى في قوله تعالى :  ْحس   َ  .لينظر:الغنية لطالبي  20...النحل: إِنَّ ا َّ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواإْلِ
،باب مجلس التقوى، بتحش  ية أبي عبد الرحمن بن 9/974ه( 125طريق الحق للش  يخ عبد القادر الجيالني ) المتوفى 

 ه.5457صالح بن عويضة مط: منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ط: ا ولى : 
 في ن ر : ليس.  (6)
م اآللوس   ي الموق  المذكور:" والتطع المنافقين المض   مرين" لينظر: رور المعاني لش   هاب الدين يؤيد قول اإلما (7)

ية بيروت ط: ا ولى : 55/549ه( 5970اآللوس       ي ) المتوفى  باري عطية مط:دار الكتب العلم ،ت: علي عبد ال
 ه.5451

ن لم يتبع ما يوحى إليك_النبي ص       لى المراد من قوله تعالى:) التطع( اي حارب الكافرين والمنافقين؛ ن كل م (8)
 هللا عليه وسلم_ تماما ففي قلبه مرض أو هو منافق.
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َّللَّ وَ  َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ . مجاعتك حىت الينسب إليك أنك التتبع ما يوح  إليك . 3وَكِّيال   َكَفى ابِّ
يف إكدمال  دمال فتوكل عل  هللاهاحلرب الداخلي لعب؛لكن ليس شيئ يرتك م (1)باحلر  هذهألن ؛

 . ذا النزاع واخلصومةهواشتغل برفع ، مقصد نزول القرآن
َوَما َجَعَل  هْلبَ نْيِّ يفِّ َجْوفِّ لَِّرجملظ مِّْن ق َ  َما َجَعَل اَّللَّ تعاىل:  هالفصل الثاين:يف تعيني الربانمج من قول

نْ هئِّي تمظَاَأْزَواَجكممم الالَّ  َوااتِّكمْم َوَما َجَعَل َأْدعَِّياءَكمْم أَبْ َناءَكمْم َذلِّكم هنَّ أممَّ هرموَن مِّ َف ْ كمْم هْم قَ ْولمكمْم أبِّ
اَبئِّ ه( اْدعمو 1دِّي السَّبِّيَل )هَو يَ هيَ قمولم احْلَقَّ وَ  َواَّللَّ   َلَْ تَ ْعَلمموا فَإِّنْ  َو َأْقَسطم عِّْنَد اَّللَّ هْم هْم آلِّ
َوَلكِّْن َما تَ َعمََّدْت  هْخَوانمكمْم يفِّ الد ِّينِّ َوَمَوالِّيكمْم َولَْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح فِّيَما َأْخطَْأُتمْ بِّ ْم فَإِّ هآاَبءَ 

يم ا ) ق ملموبمكمْم وََكاَن اَّللَّ  ْلممْؤمِّنِّنَي مِّْن أَنْ فمسِّ 5َرفمور ا رَحِّ ْم َوأمولمو اتم هأممَّ  هْم َوَأْزَواجم ه( النَّ ِّ  َأْوىَل ابِّ
رِّيَن إِّالَّ َأْن تَ ْفَعلموا إِّىَل َأْولَِّيائِّكمْم همَِّن اْلممْؤمِّنِّنَي َواْلمم  ْم َأْوىَل بِّبَ ْعضظ يفِّ كَِّتابِّ اَّللَّ هأْلَْرَحامِّ بَ ْعضم ا اجِّ

يثَاقَ 6َمْعرموف ا َكاَن َذلَِّك يفِّ اْلكَِّتابِّ َمْسطمور ا ) ََ مَِّن النَّبِّي ِّنَي مِّ ْنَك وَ ه( َوإِّْذ َأَخْذ نموحظ  مِّنْ ْم َومِّ
ََ مِّنْ هَوإِّبْ َرا يثَاق ا َرلِّيظ ا )هيَم َومموَسى َوعِّيَسى اْبنِّ َمْرمَيَ َوَأَخْذ ( لَِّيْسَأَل الصَّادِّقِّنَي َعْن 7ْم مِّ
ْدقِّ  زم إىل تكدميل املقصدين يستل هاألوىل:جعل التوج سألةامل. 8ْم َوَأَعدَّ لِّْلَكافِّرِّيَن َعَذااب  أَلِّيم ا هصِّ

مقصد أللي إالشئ واحد؛ ألن كل  ها أمر طبيعي لإلنسان أن اليكون لذه. دماهفشال يف كل من
مركزنظام البدن يف عامة ألسنة الدنيا يسدم  ابلقلب؛ألن . عامل حتت نظام مركز واحد هنظام بدن

اء يف الزمان األول كان األطب. وأقرب جزء من العلة التامة حلياة البدن، حركة القلب أقرب علة
أطباء العصر ف، جتدد هومنذ ثالث وأربع مائة سنة حدث في، نية حتت نظامينظدمون احلركات البد

ون دوران سك ام أيضا جيعلون سكون حركة القلب سببهينظدمون عل  نظام غري نظام األول؛لكن
فكان األمر يف تعيني مركز احلياة ما تغري؛ولذلك يستعدملون ما يساوي معىن ، الدم املستلزم للدموت
إشارة إىل . . . . . (2)لرجل ما جعل هللا: هفقول. يع ألسنة العامل ملركز احلياةالقلب ابلعربية يف مج

                                                           

من المعلوم أن الحرب له نوعان أحدهما الحرب الخارجي وثانيهما الحرب الداخلي، فالمقص       ود لدى الش       يخ  (1)
بالكافرين والمنافقين  الس    ندي من قوله تعالى:" التطع الكافرين " هي الحرب الداخلي،وهي ص    عب جدا؛ ن الحرب

الخارجين عن المس   لمين س   هل، والحرب بالمس   لمين الداخلين _أي المنافقين _  في جماعة النبي _ ص   لى هللا عليه 
 وسلم  _ وهم اليتبعونه تماما صعب.الباحث.

ين،وأنه قد ذكر غير واحد من المفس       رين أن هذه اآلية المذكورة نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلب (2)
كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية ردا عليه.لينظر:تفس       ير القرآن العظيم,اإلمام 

 .2/332الدمشقي,
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قصدين م هذا وجعل له هأمثال: إذا خالف الرجل فطرت هتوحيد املقصد الزم لفطرة اإلنسان ول
ا همثل أفعال اآلخرعل  خالف الفطرة اليت يعدمل هذه ها من اآلخر فيكون حركتمهمتفردين أحد

ية واملثال األول من األمور الغري الفطر . رة فيكون أمرا منكرا عند العامة واخلالةعل  خالف الفط
 (2)ممنزلة األ هيف تكدميل بعض أعدمال هي اتبعة له (1)لية جيعلون الزوجية اليتهما كان رائجا يف اجلا

 ذين األمرين منفردينه:مجع مثل (3)جيدمعون األللية والفرعية يف موضع واحد. هاليت كانت ألل
يقة يف احلق هالأبس ابجلدمع؛ ألن ها ألال واآلخر الزما لمهإذا كان أحد. منكر المجع كل أمرين

ري جيعل ذا األمر غري الفطواملثال الثاين هل. . وما جعل أزواجكماإلشارة يف  هإلي. اليتعدد الكل
ذان القوالن ه. ضاأي هفالميكن أن يكون متولدا من مائ هاملتولد من ماء الغري ولدا ل هالرجل ولد غري 
كذلك فعلكم إذا جعلتم . . (4)مههذلكم قولكم أبفوااإلشارة يف  ها إليواليغرياهن، خيالفان احلقيقة

. ا اليغري احلقيقةذا أيضهذين املثالني فعلكم همقصدكم أمرين متضادين غري فطري مثل قولكم يف 
، قياعاملة ابلقرآن عدمال حقي وتريدون أن تقيدموا مجاعة، ذا اخلطأهكم عل  هيريد أن ينب وهللا

كم إىل مثل هوجفت هوتريدون أن تصطلحوا مع مجاعة التريد العدمل ابلقرآن بل تريد العدمل خبالف
اآلية برجل  هذهة فدمن أت  مبعارض همثل أن يكون لرجل قلبان يف جوف. تينك اجلدماعتني غري فطرى
ع الزائدة يف يد لقلب مثل اإللبا هاألمين حلدمة تشب هحتت ثدي ها فكان لهخرجت طبيعة عن سنت

مور تنايف الفطرة واملنع عن أ، إشارة إىل تبيني احلقيقة. . يقول احلق وهللام القرآن هاإلنسان مل يف
منع . . (5)مهم آلابئهأدعو  1يف  هو يقدر لربانمج قولهدي السبيل مرتجم بلسان عصران هو يه

                                                           

 في ن ر : التي التوجد (1)
 ال تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له.الباحث. (2)
لكبير : "كان في الجاهلية يعتبر قول الزوج للزوجة أنت على كظهر أمي طالقا حتى كان مثال: كما في التفسير ا (3)

للزوج أن يتزوج بها من جديد أما في اإلس     الم فقنه ظهار اليحرم الوط  فال تص     ير هي أما بإجماع الكل" لينظر: 
، 4التراث العربي بيروت ط:  ،مط: دار إحياء91/511ه (202التفس    ير الكبير لإلمام فخر الدين الرازي ) المتوفى 

 م.5222ه =5490
قولكم بأفواهكم يعني تبنيكم لهم قول ال يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن  (4)

 .2/332أن يكون أبوان كما ال يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي,
البخاري في صحيحه عن طريق سالم عن عبد هللا بن عمر قال: إن زيد بن حارثة رضي هللا عنه مولى  أخرجه (5)

رس     ول هللا ص     لى هللا عليه وس     لم ما كنا ندعوه إال زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم آلبائهم هو أقس     ط عند 
 29هللا.لينظر:صحيح البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث:
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ابن  هر أنهاحلقيقة فالذي يتكلف ابلظا هأوالدا حق هوجعل احملبة كل، (1)هعن تبين الرجل ولد غري 
م  قلوهبإشارة إىل أن املنافقني والذين يف هففي، هأوالد هذا الرجل اليستحق من احلب ما يستحقهل

ار املتبع هين إظفتدمثيل التب، املؤمنون هم مثل ما يستحقهمرض إن كانوا اليستحقون االلتفات إلي
اآلية  (2)هذه. .  .. الن  أوىل ابومؤمنني. ناس عل  السواءا كل الهدمهيف هة فطرتهواملخادع ببدا

: ه قولاملختلفة اعتناء اتما معىن ها يف تصانيفو اعتىن هبه (3)ا من خواص موالان حمدمد قاسمهتفسري 
وأوىل ، أقرب هذا التعبري الميكن أن يصدق عل  شئ أنهم فإن هعلة لوجود هأن هعند أوىل ابومؤمنني

، هنفس و أوىل ابلشئ منها لو مل تكن مل يكن شئ فئ إالعل  العلة فإهنشئ من نفس ذلك الش
م؛ولذلك و يكون كالعلة بوجود املؤمنني يكون أاب هلهوالذي ، معلة هل هفكذلك معىن النيب أوىل أن
م إذا كان أب هل هيدل عل  أن ماتهأم هوأزواج: (5):قال (4)مو أب هلهجاء يف قراءة ابن عباس 

 هؤمنني بتأثري اإلمياين يتولد اإلميان يف قلوب امل هفالرجل أب فاملعىن أن النيب بتأثري زوج الرجل أما 
املنافقني  ذا النيب منهوالذين يعتقدون أبلول مأخوذة من غري . م مثل أبناء النيبهالروحاين ف

 م يكونون مثل األدعياء المثل األوالدهل اإلميان فهم يف مجاعة أهوالكافرين إذا دخلوا أنفس
ة فليجتنب من ا نظام العائلهعائلة مقيدمة أللول اليت بين علي هفإن أراد رجل أن ينشأ ل. فيسندون

 هاالتباع ل هطرتومن يكون يف ف. غري فطري لئاليزيل بذلك اعتدماد هإلي هاالعتدماد عل  رجل نسبت
ول لمن األوالد فكذلك إذا أراد النيب أن ينظم حزاب عل  ألل القرآن فليجتنب عن رجال أ

ل هض أذلك الفكر وجدان يف كالم بع. سألةم غري القرآن فانتظدمت التدمثيالت مع ألل املهأفكار 

                                                           

ز دعوة الغير ابنا على س  بيل التكريم والتحبيب، فليس مما نهي عنه في هذه اآلية بدليل ما رواه اإلمام فائدة: يجو (1)
أحمد وأهل السنن إال الترمذي،من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي 

ني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل هللا عنهما قال: قدمنا على رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم أغيلمة ب
قال أبو عبيدة وغيره: أبيني تص       غير بني وهذا « أبيني ال ترموا الجمرة حتى تطلع الش       مس»يلطخ أفخاذنا ويقول 

 .2/337ظاهر الداللة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي,
 في ن م : تلك (2)
 قد سبق ترجمته (3)
شر (4)  قال : في بعض قتادة عن سعيد ، قال : ثنا يزيد قال : ثنا جاء في قراءة أخرى:أخرجها اإلمام الطبري عن ب

.لينظر:جامع البيان في تأويل القرآن، ت: محمد بن جرير بن  ي أولى بالمؤمنين من أنفس     هم وهو أب لهمالنب القراءة
تحقيق: أحمد محمد شاكر،الناشر:  90/908هـ       (350يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 م. 9000 -هـ  5490، 5مؤسسة الرسالة ط:
 في ن م: شيخنا (5)

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3982&idto=3982&bk_no=50&ID=4016#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3982&idto=3982&bk_no=50&ID=4016#docu
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عل  حنو مائيت لفحة  (2)مستقل (1)كتاب  هم ليسوا حمققني لذلك الفكر وشيخ شيخنا لهالعلم؛لكن
طر عل  ات اليت ختهإىل دفع الشب ها تفسري اآلية مث توجهتاج إليحيا اليت هأثبت تلك األلول كل

 هيف أكثر تصانيف سألةإىل تلك امل هتوج هول، (3)آب حيات هومسا سألةامل هذهابل الرجل يف 
ثل وم. م بكتاب مستقلاهتهذا الفكر فأزال شبه (4)يف هعارضو  هل عصر هومن أذكياء أ. استطرادا

ل لآلخر؟ و ل العلم وأبمثال ذلك لدقنا تلك املقولة : كم ترك األهذلك االعتناء مل ينقل من أحد أ
 إىل النيب إشارة عندان أن نسبة املؤمنني هاآلية في هذهيف  همعروف؛لكن مجع هتفسري  وأولو األرحام

بة املؤمنني إىل نس. نسبة أوىل األرحام جسدمية . ا ببعضهليست كنسبة أوىل األرحام بعض هوأزواج
 املؤمنني حقيقة ة ينتقل إىلالنيب نسبة روحية إميانية معىن قولنا نسبة روحية أن شيئا من الروحاني

حققة فالنسبة الروحية عندان مثل النسب اجلسدمي حقيقة مت. مم إلمياهنيكون مثل البذر يف قلوهب
د عيس  وقد ثبت مثل ذلك االنتساب من تول. فقط هذا كالما عل  سبيل التجوز والتشبيهليس 

ليسئل  7امليثاق ما ذكر يف ذا هوالغرض من . . وإذ أخذَ من النبني. بن مرمي بتأثري روحاين
م حقيقة ميتاز هم اإلميان منهالذين اتبعوا األنبياء ابلصدق يعىن أبخذ. . . مهالصادقيق عن صدق

يريد  ألن هللام ميثاقا أن الجيعلون من مستويني؛هؤالء عن الكافرين املنتسبني إىل األنبياء أخذان منه
؛ولذلك (5)ها متييز الصادق من غري هلنبوة مقصدفا. مهأن مييز الصادقني بواسطة األنبياء من غري 

كافرين ل ميكن بعد ذلك إطاعة الهفإذا تعني املقصد مقصد النبوة . مهيدا عليهيكون الرسول ش
 . م؟الهواملنافقني إبنشاء الصلح مع

ذِّيَن ا الَّ هََّي أَي  تعاىل:  هوذلك من قول، مهوتعيني أولاف، واملنافقني، الفصل الثالث: متييز الكافرين
 ا وََكاَن اَّللَّ هرُِّي ا َوجمنمود ا ََلْ تَ َروْ  مْ هَعَلْيكمْم إِّْذ َجاَءْتكمْم جمنموٌد فََأْرَسْلَنا َعَليْ  آَمنموا اذْكمرموا نِّْعَمَة اَّللَّ 
َا تَ ْعَملموَن َبصِّري ا ) ارم َوبَ َلَغتِّ صَ ( إِّْذ َجاءموكمْم مِّْن فَ ْوقِّكمْم َومِّْن َأْسَفَل مِّْنكمْم َوإِّْذ زَاَرتِّ اأْلَبْ 4ِبِّ

َّللَّ  َر َوَتظمن وَن ابِّ ا )ه( 40الظ نموََ ) اْلقملموبم احْلََناجِّ ( 44َنالَِّك ابْ تملَِّي اْلممْؤمِّنموَن َوزمْلزِّلموا زِّْلَزاال  َشدِّيد 

                                                           

 ات لإلمام قاسم النانوتوي.الباحث.آب حي (1)
 في ن ر: في هذا  (2)
 كتاب في االستدالل والمناظرة ضد المالحدة.الباحث. (3)
 في ن ر : من (4)
 تمييز الصادقين المؤمنين من غيرهم _ الكافرين والمنافقين _ وهو مقصد النبوة.الباحث.  (5)
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ََ اَّللَّ َوإِّْذ يَ قمولم اْلممَنافِّقموَن َوالَّذِّيَن يفِّ ق ملموبِّ  ٌِ َما َوَعَد ( َوإِّْذ قَاَلْت 41رمرمور ا ) إِّالَّ  هسمولم َورَ  ْم َمَر
نْ  نْ هْم ََّي أَ هََائَِّفٌة مِّ عموا َوَيْسَتْأذِّنم َفرِّيٌق مِّ َّ يَ قمولموَن إِّنَّ ب ميموتَ َنا هَل يَ ْثرَِّب اَل ممَقاَم َلكمْم فَاْرجِّ مم النَّ ِّ
َلْت َعَليْ 43َي بَِّعْورَةظ إِّْن يمرِّيدموَن إِّالَّ فَِّرار ا )هَعْورٌَة َوَما  َنَة ا ُثمَّ سمئِّ هْم مِّْن َأْقطَارِّ ه( َوَلْو دمخِّ لموا اْلفِّت ْ

ري ا )ا َوَما تَ َلب َّثموا بِّ هآَلتَ وْ  َر وََكاَن مِّْن قَ ْبلم اَل ي مَول وَن اأْلَْدابَ  دموا اَّللَّ ه( َوَلَقْد َكانموا َعا41ا إِّالَّ َيسِّ
َفَعكممم اْلفَِّرارم إِّْن فَ رَ 45َمْسئموال  ) دم اَّللَّ هعَ  َت َّعموَن  ْرُتمْ مَِّن اْلَمْوتِّ َأوِّ اْلَقْتلِّ ( قمْل َلْن يَ ن ْ َوإِّذ ا اَل ُتم

ممكمْم مَِّن اَّللَّ 46إِّالَّ قَلِّيال  ) ْم َرمْحَة  َواَل إِّْن َأرَاَد بِّكمْم سموء ا َأْو َأرَاَد بِّكم  ( قمْل َمْن َذا الَّذِّي يَ ْعصِّ
ْخَوانِّ اْلممَعو ِّقِّنَي مِّْنكمْم َواْلَقائِّلِّنيَ  ْد يَ ْعَلمم اَّللَّ ( قَ 47َولِّيًّا َواَل َنصِّري ا ) ْم مِّْن دمونِّ اَّللَّ َيِّدموَن هلَ  ْم  إلِِّّ

َِ إِّالَّ َقلِّيال  )ه َنا َواَل َيَْتموَن اْلَبْأ حَّة  َعَلْيكمْم فَإَِّذا َجاَء اخْلَْوفم رَأَيْ تَ 48لممَّ إِّلَي ْ  يَ ْنظمرموَن إِّلَْيَك مْ ه( َأشِّ
حَّة  َب اخْلَْوفم َسَلقم همَِّن اْلَمْوتِّ فَإَِّذا ذَ  هَعَليْ ْم َكالَّذِّي ي مْغَشى هَتدمورم َأْعي منم  َدادظ َأشِّ َنةظ حِّ َْلسِّ وكمْم أبِّ

ري ا ) ْم وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَّ َأْعَماهلَ  َعَلى اخْلَرْيِّ أمولَئَِّك َلَْ ي مْؤمِّنموا فََأْحَبَط اَّللَّ  ( َُيَْسبموَن 44َيسِّ
ابِّ َيْسأَلموَن َعْن أَنْ َبائِّكمْم ْم اَبدموَن يفِّ اأْلَْعرَ تِّ اأْلَْحَزابم يَ َود وا َلْو َأنَّ بموا َوإِّْن َيَْ هاأْلَْحَزاَب ََلْ َيذْ 

َمْن َكاَن أمْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ  ( َلَقْد َكاَن َلكمْم يفِّ َرسمولِّ اَّللَّ 10َوَلْو َكانموا فِّيكمْم َما قَاتَ لموا إِّالَّ َقلِّيال  )
َر َوذََكَر اَّللَّ َواْليَ ْوَم اآْل  يَ ْرجمو اَّللَّ  ََ َذا مَ ه( َوَلمَّا رََأ  اْلممْؤمِّنموَن اأْلَْحَزاَب قَالموا 14َكثِّري ا )  خِّ ا َوَعَد

َ  َوَتْسلِّيم ا )هَوَما زَادَ  هَوَرسمولم  َوَصَدَق اَّللَّ  هَوَرسمولم  اَّللَّ  نِّنَي رَِّجاٌل َصَدقموا 11ْم إِّالَّ إُِّيَا ( مَِّن اْلممْؤمِّ
نْ  هَعَليْ  دموا اَّللَّ هَما َعا نْ  هْم َمْن َقَضى ََنْبَ هَفمِّ َتظِّرم َوَما َبدَّ هَومِّ ( لَِّيْجزَِّي 13لموا تَ ْبدِّيال  )ْم َمْن يَ ن ْ
ْدقِّ  اَّللَّ  يم ا   ْم إِّنَّ اَّللَّ هْم َوي مَعذ َِّب اْلممَنافِّقِّنَي إِّْن َشاَء َأْو يَ تموَب َعَليْ هالصَّادِّقِّنَي بِّصِّ َكاَن َرفمور ا رَحِّ
ر ا وََكَفى اَّللَّ هالَّذِّيَن َكَفرموا بَِّغْيظِّ  ( َوَردَّ اَّللَّ 11) َقوَِّّيًّ  اْلممْؤمِّنِّنَي اْلقَِّتاَل وََكاَن اَّللَّ  ْم َلَْ يَ َنالموا َخي ْ

يهْم مِّْن أَ هرمو ه( َوأَنْ َزَل الَّذِّيَن ظَا15َعزِّيز ا ) مم الر ْعَب  ق ملموبِّ ْم َوَقَذَف يفِّ هلِّ اْلكَِّتابِّ مِّْن َصَياصِّ
رموَن َفرِّيق ا )َفرِّيق ا تَ ْقت م  ا وََكاَن هطَئمو ْم َوَأْرو ا َلَْ تَ ْم َوَأْمَواهلَ هْم َودََِّّيرَ ه( َوَأْورََثكمْم َأْروَ 16لموَن َوأَتْسِّ

. . . أذكروا نعمة هللا 4يف اآلية  (1)أوال غزوة األحزاب ذكر هللا. 17َعَلى كمل ِّ َشْيءظ َقدِّير ا  اَّللَّ 
ؤمنني وكان يف املدينة مجاعة امل. م عل  مركز اإلميانهأكثر جوم من مجيع قبائل العرب أو فكان اهل

                                                           

من الهجرة،وارتكز في المدينة  1ان في غزوة ا حزاب سنة كان الهجوم من أكثر قبائل العرب على مركز اإليم (1)
اجتماع المؤمنين إلقامة الحكومة القرآنية.وفي هذه الغزوة ظهر كل من المؤمنين الص     ادقين،والمنافقين،ومن في قلبه 

 مرض فصاروا كالنموذج.الباحث.
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وكانوا  ،ود مصطلحون مع املسلدمني يف نظامة احلكومةهم كفار اليهم وجوار هم منافقون وجبنبهوفي
م داخلون يف هذا الذي ذكران يف تفسري أول اآلية: أن املراد من الكافرين واملنافقني الذين ه. مهمن

فاجتدماع املؤمنني إلقامة احلكومة ارتكز يف املدينة وكل اجلدماعة منسوبة . اذهو همجاعة املؤمنني 
السياسية عل   يف األمور همنتسبا إلي هو نبينا فأمر أبن يفرق من جيعل نفسهإىل اإلمام واألمري 

ذا هيف . كافر  -0مرض  هومن يف قلب -4منافق  -2اآلخرون ألناف . قسدمني: مؤمنون لادقون
م رعب احلكومة ارتفع عن قلوهب. م أبلل حقيقةهر كل منهف املسلدمني ظجوم وحالة ضعاهل
. إىل ررورا. . . وإذ يقول اومنافقون. 24م فصاروا كالندموذج يف روا ما كان ابطنا يف قلوهبهفأظ

م هم يف السياسة عل  املسلدمني ماكانوا دخلوا كلهذا كان اعتدمادا منه. أوال كانوا آمنوا ابملواعيد
وبعد . ودةم اعتدمدوا عل  السياسة املوعهم كلهم؛لكنهود كانوا يصرحون بداينتهفإن الي. يف اإلسالم
الذين يف و . غرور هورسول ذا االعتدماد كان خطأ فصرحوا أن ما وعد هللاهم أن جوم تبني هلذلك اهل
وا إىل اجرين اليستقيم لكم القيام يف املدينة فارجعهم ألناف: طائفة قالوا للدمهم مرض فيقلوهب

ل هلوا أوالجتع، م ابحلربهأوطانكم فإن العرب اجتدمعت عل  عداوتكم فالتقدرون أن تقاومو 
فريق يتعلل  .ل املدينة أن ترجعوا إىل أوطانكمهفاألحسن لكم وأل. املدينة أيضا معكم يف مصيبة

 تيعين الجيب علينا القتال إال إذا فرغنا عن حاجا. . يقولون إن بيوتنا عورةابألعذار الكاذبة 
م اليولون أهن دوا هللاهم عام أهنههونب 28م يف هولنا يف بيوتنا حاجات فنرتك القتال فأنذر . عيالنا

 . لهومل يشرتطوا يف ذلك أن يكونوا فارغني عن حاجات األ، اإلدابر مطلقا
دون هم جيارون أهنهم العلم يظهل العلم إذا كانوا وقت تعلدمهمجلة معرتضة : حنن الجند مساغا أل 

 إذا جاء وقت اد مثهم عن اجلهم يشتغلون أبمور منعوكان فحوى قوهل، بدون شرط بيل هللايف س
فاية م إن كان لعدم كهم عذر م فجلسوا أبعذار هلهم شيوخهدين فدعاهم إىل اجملاهضرورة انضدمام
. فقةالنأليس إن ماتوا عل  الفور؟ يرتكون العائلة ب. دوا هللاهذا عذر خبالف ما عاهم فاألموال لعياهل
م حق أن س هلفلي م إىل هللام الرجل بفرض تلك الواقعة واقعة املوت فيوكلون حاجاهتفإذا سأهل
الجيب ند عذر آخر أيضا أن املشائخ ليسوا أمراء فوعندان يف اهل. مبثل تلك األعذار د هللاهينقضوا ع
. اة إىل سوشيالزمعم بفلسفة السياسة االجتدماعية؛فليشتغلوا بقراءة كتب الدهل منهذا جهو . الوفاء
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م حمدمد قاس هشيخنا تبعا لشيخ هوأتييد (1)م موالان حمدمد إمساعيلهوحنن استفدان يف ذلك من كالم
لت علينا هوس ،يد مث كتب دعاة االجتدماعيني من أورواب نفعتنا يف مزيد التأييدهموالان الش مسألة

اد كدما هالقاعدين من اجل (2)فنا أنوعر . ضة الدينية ما تغلب الكفار عل  بالدانهتنظيم الربانمج الن
ل هن أواليذكرون م، لون عن إدراك املبادئ الفطريةهم مطعونون عند الصاحلني ابالتفاق جاأهن

م يزعدمون جب أهنوالع، م عزة العند املسلدمني والعند غري املسلدمنيفليس هل. العقول إالابملرجتعني
 . عرتضةم القوة املركزية لإلسالم متت املهم م أهنهيف أنفس

عون الناس م املعوقون جيدمهولنف آخر من. اهم إذا تدبروا فيهم عل  أغالطهل هذا اإلنذار تنبيهو  
م هميوتوا أنذر  ا إىل أنهواليفرغون من، ويؤخرون األمر إبسم اإلعداد والتحصيل، م ينتظرونهو ، مهإلي
ضوا اخلوف اعرت  بهوإذا ذ. م اخلوف ميوتون من اجلنبهم تكون حبيث إذا جاءهحالت. 43إىل 

دي هئ املوأكثر من انتظر جمل، الطائفة هذهوحنن قد رأينا . . . سلقوكمم دين بكل قوهتهعل  اجملا
منني م غري املؤ هدمنا من سياق اآلايت أن القرآن جيعلهوالذي ف. ذا الصنف" املعوقون"هم من ه

ا م عزيزة يكون هب قلوهبم عقائد السياسية ختالف ما يف القرآن وإما ليس يفابلقرآن إما يف قلوهب
ؤالء ه  م أن يؤمنوا ابإلميان علهاجلنب والبخل والتشرف الميكن من هفالذي يغلب علي. اإلميان

.  . . . . .ووما رأ  اومؤمنون إىل. ذا كان حكم غزوة األحزابه. ل اإلميانهاليعدون يف مجاعة أ
م هليجم عهفلدما . هيف مواعيد اإلميان كانوا مثل األولني يعتدمدون عل  النيب (3)لهيف أ 11

 كيف ذا كان مشكالهو . زام األحزابإالابهن هالميكن حتقق هورسول األحزاب أيقنوا أبن وعد هللا
من اومؤمنني  40 يف م هللاهمدح. زام فاشتدوا يف الشجاعةيل لالهنهالصورة تس هذهم؟ فهب إليهنذ

املنافق يعذب املنافقني يعين أن الصادق و و ، م هللاهبيان أن الصادقني جيزي 41إىل  42ويف . . رجال
ر هذا الفصل ظهيف . ود والكفارهذكر مغلوبية الي 48إىل  43ويف . الغزوة هذهوامتاز يف ، تبني

 فدمن تلك األمثلة ميكن أخذ احلدود لةألناف فالنيب. وكفر الكافر، ونفاق املنافق، إميان املؤمن
 . وختذيل املنافقني، مأمور بتقوية الصادقني

                                                           

 قد سبق ترجمته (1)
 في ن ر: المجالسين (2)
 في ن ر : أول (3)
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َك إِّْن  ا النَّ هََّي أَي  : هذا من قوله. الفصل الرابع : يف تنظيم توليد املؤمنني الصادقني َْزَواجِّ  ِّ  قمْل ألِّ
نْ َيا َوزِّينَ تَ  ( َوإِّْن كمن ُْتمَّ 18َراح ا مجِّيال  )ا فَ تَ َعاَلنْيَ أمَمت ِّْعكمنَّ َوأمَسر ِّْحكمنَّ سَ هكمن ُْتمَّ تمرِّْدَن احْلََياَة الد 

َرَة فَإِّنَّ اَّللَّ  هَوَرسمولَ  اَّللَّ  تمرِّْدنَ  اَر اآْلخِّ َناتِّ مِّْنكمنَّ َأجْ  َوالدَّ ( ََّي نَِّساَء 14ر ا َعظِّيم ا )َأَعدَّ لِّْلممْحسِّ
َشةظ ممبَ ي َِّنةظ يمَضاَعْف هلَ  ْعفَ النَّ ِّ ِّ َمْن َيَْتِّ مِّْنكمنَّ بَِّفاحِّ ري ا  نْيِّ وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَّ ا اْلَعَذابم وِّ َيسِّ

ََ هلَ ا مَ ها َأْجرَ َوتَ ْعَمْل َصاحلِّ ا ن مْؤتِّ  هَوَرسمولِّ  ( َوَمْن يَ ْقنمْت مِّْنكمنَّ َّللَِّّ 30) ا رِّْزق ا َكرُِّي ا رَّتَ نْيِّ َوَأْعَتْد
ْلَقْولِّ ف َ 34) الَّذِّي يفِّ  َيْطَمعَ ( ََّي نَِّساَء النَّ ِّ ِّ َلْسُتمَّ َكَأَحدظ مَِّن الن َِّساءِّ إِّنِّ ات ََّقي ُْتمَّ َفاَل ََّتَْضْعَن ابِّ
ٌِ َوق مْلَن قَ ْوال  َمْعرموف ا ) هقَ ْلبِّ  لِّيَّةِّ اأْلموىَل َوَأقِّْمَن ه( َوقَ ْرَن يفِّ ب ميموتِّكمنَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ ر َج اجْلَا31َمَر

َِّْعَن اَّللَّ  َا يمرِّيدم اَّللَّ  هَوَرسمولَ  الصَّاَلةَ َوآتِّنَي الزََّكاةَ َوَأ ْم رَكم هلَ اْلبَ ْيتِّ َويمطَ هر ِّْجَس أَ َب َعْنكممم الهلِّيمذْ  إَِّّنَّ
َلى يفِّ ب ميموتِّكمنَّ مِّْن آََّيتِّ اَّللَّ 33ري ا )هَتطْ  َكاَن َلطِّيف ا َخبِّري ا   َواحلِّْكَمةِّ إِّنَّ اَّللَّ  ( َواذْكمْرَن َما ي مت ْ
اْلَقانَِّتاتِّ َوالصَّادِّقِّنَي وَ  ( إِّنَّ اْلممْسلِّمِّنَي َواْلممْسلَِّماتِّ َواْلممْؤمِّنِّنَي َواْلممْؤمَِّناتِّ َواْلَقانِّتِّنيَ 31)

َعاتِّ َواْلممَتَصد ِّقِّنَي َواْلممَتصَ  عِّنَي َواخْلَاشِّ د ِّقَاتِّ َوالصَّادِّقَاتِّ َوالصَّابِّرِّيَن َوالصَّابَِّراتِّ َواخْلَاشِّ
ا َوالذَّاكَِّراتِّ َأَعدَّ َكثِّري    ْم َواحْلَافِّظَاتِّ َوالذَّاكِّرِّيَن اَّللَّ هَوالصَّائِّمِّنَي َوالصَّائَِّماتِّ َواحْلَافِّظِّنَي ف مرموجَ 

َنةظ إَِّذا َقَضى اَّللَّ 35ْم َمْغفَِّرة  َوَأْجر ا َعظِّيم ا )هلَ  اَّللَّ  َأْمر ا َأْن  هلم َوَرسمو  ( َوَما َكاَن لِّممْؤمِّنظ َواَل ممْؤمِّ
أمر النيب  (36بِّين ا ) مم فَ َقْد َولَّ َواَلال   هَوَرسمولَ  ْم َوَمْن يَ ْعصِّ اَّللَّ همم اخلِّيَ َرةم مِّْن َأْمرِّ َيكموَن هلَ 

 يف بيت ات املؤمننيهففرض اجتدماع أم. . . إن كنُت تردنفقال ، ات املؤمننيهأم هابمتحان أزواج
؛ألن اإلميان ن معلدماتهن أن جيعلن أنفسهوالدار اآلخرة فالواجب علي هورسول النيب ليس إال هللا

فالرجال عل  الدوام . ادهمرين ابلتعليم واجلومجع احلزب منتظم أب. اليتولد إال ابلتعليم وتوليد املؤمنني
فنساء املؤمنني  ،للحكومة القرآنية اد والنساء ابلتعليم يتم بذلك إقامة حزب هللاهيشتغلون ابجل

فكدماكان . . . واذكرن ما يتلى 02واحلكدمة يف ، لتعليم اآلايت هيقتدين أبزواج النيب فالنيب نظم بيت
أيضا تعليم  هأوجب عل  أزواج (1). .  مهيتلو عليسورة اجلدمعة يف  هأوجب عل  النيب ما ذكر  هللا

يم؛ولذلك عني ن التعلهن مع النيب أقدر عل  أخذ العلوم حقيقة ففرض عليهن لصحبتذلك؛ألهن

                                                           

 9جمعة: اآلية:سورة ال (1) 
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واملعلدمة تكون  ، كل شئ(1)ات املؤمنني املعلم أب والنيب قال: إمنا أان لكم مبنزلة الوالد أعلدمكم هألم
مبعلدمة  والميكن إلالح النساء. ن معلدماتهيف احلقيقة . كثرت أزواج النيب  ذا السروهل. كالوالدة
و أن أيخذ النساء عن هواألخذ عن الرجال إمنا يكون إذا كان أللح ما يكون للنساء . واحدة
لذا والواحدة التكفي؛ف، فالنيب إذا اقتصر عل  زوجة واحدة التكون املعلدمة إالواحدة. مهأزواج

ات هتعلم أمن اليرون الدنيا فالذين خترجوا بن امليثاق أوال أهنهمعلدمات إذ أخذ عنتزوج كثرية؛لتكون 
 ،إن املؤمنني ألناف من الرجال والنساء. . إن اومسلمني واومسلمات 01: هم يف قولهاملؤمنني ذكر 

ة م بيوت الزينهتم بيو هفاملسلدمون من زمن ملاجعل أكابر ، نم وهبفاإلجتدماعية الصاحلة التقوم إال هب
وما كان  03يف  م هللاهاجلدماعة املتخرجة ذكر  هذهوشعار . والدينا بطل االجتدماعية اإلسالمية

 . م املؤمنون الصادقونهؤالء ه. . . ومؤمن والمؤمنة
ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ  هَوأَنْ َعْمَت َعَليْ  هَعَليْ  من َوإِّْذ تَ قمولم لِّلَّذِّي أَنْ َعَم اَّللَّ الفصل اخلامس:   قِّ َأْمسِّ
َك َما اَّللَّ  اَّللَّ  َِ َواَّللَّ  هممْبدِّي َوَّتمْفِّي يفِّ نَ ْفسِّ نْ  هق  َأْن ََّتَْشاَأحَ  َوََّتَْشى النَّا ا هفَ َلمَّا َقَضى زَْيٌد مِّ

ََر ا َزوَّْجَناكَ  نْ ها لَِّكْي اَل َيكموَن َعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي َحَرٌج يفِّ َأْزَواجِّ َأْدعَِّيائِّ هَو ََر ا نَّ وَ هْم إَِّذا َقَضْوا مِّ
َِ اَّللَّ 37َمْفعموال  ) وََكاَن َأْمرم اَّللَّ  يفِّ الَّذِّيَن  سمنََّة اَّللَّ  هلَ  ( َما َكاَن َعَلى النَّ ِّ ِّ مِّْن َحَرجظ فِّيَما فَ َر

َواَل َُيَْشْوَن  هْونَ َوَُيْشَ  ( الَّذِّيَن ي مبَ ل ِّغموَن رَِّسااَلتِّ اَّللَّ 38َقَدر ا َمْقدمور ا ) َخَلْوا مِّْن قَ ْبلم وََكاَن َأْمرم اَّللَّ 
ا إِّالَّ اَّللَّ  َّللَّ  َأَحد  يب ا ) وََكَفى ابِّ َوَخاَُتَ  ( َما َكاَن ُممَمٌَّد َأاَب َأَحدظ مِّْن رَِّجالِّكمْم َوَلكِّْن َرسموَل اَّللَّ 34َحسِّ

 ،النفاق لهم إذا كان مستلزما لالعرتاض من أهأداء فرض 23. بِّكمل ِّ َشْيءظ َعلِّيم ا النَّبِّي ِّنَي وََكاَن اَّللَّ 
واليتأخر عن أداء  ،م فالذي ارتسخ يف العلم اليتأثر ابالعرتاض والتشنيعهوتشنيع، مهوالكفرعلي

ذا هوليس ، أوالدا م أثبتوا هللم كان بسبب أهنهالقرآن بني يف حاالت القوم أن أكثر ابتالئ. هفرض
. (3)الصابئة د عندو موجو هبل  (2)ذا الزعم عل  طائفة من املفسرينهخمتصا ابلنصارى كدما غلب 

كر الباطل ذا الفهفاملفسر لفطرة عامة الناس الذي جعل قبول . ذا املرض عدمومي يف اإلنسانيةه
                                                           

 إنما أنا لكم بمنزلة»أخرجه اإلمام أبي داؤد في سننه:عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (1)
ِجْستاني )المتوفى:  /  5هـ    ( 971الوالد، أعلمكم لينظر: سنن أبي داود تألي : أبو داود سليمان بن ا شعث ا زدي الّسِ

بلة عند قض   اء الحاجة)حكم ا لباني: حس   ن( ت: محمد محيي الدين عبد الحميد الناش   ر: ,باب كراهية اس   تقبال الق 3
 المكتبة العصرية، بيروت.

 كما اليخفى فليراجع تفاسير أهل السنة لتلك المسألة.الباحث. (2)
 في ن ر : في اليهود والصائبة. (3)
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 هولدا ل هري جيعل ولد غ ذا جائزا فاهللهإذا كان  هم تبين الرجل لولد غري هو جتويز هم هال عندهس
ولد كان أمرا  هلل وا أن يكونم لئاليقبلفإلالح اإلنسانية إبلالح فطرهت. ماليكون منكرا يف عقوهل

 (2)تبىن ولدا زيد بن حارثة (1)ذا الميكن إالإببطال التبين والنيب كانهم الضرورايت هضروراي من أ
بين دما شقاق ففي تلك احلالة كان يتفكر إلبطال التهوكان حدث بين، هإبمراة من عائلت همث زوج

؛وبذلك يبطل ذا الرسم من قريشهخيرج  ا؛فبذلكأتزوج هب هذا الولد زوجتهلوترك  هفيجئ يف فكر 
، هاك زوجكان أيمر زيدا إبمس  هوإذا رفع شقاق الزوجني إلي. هذا الفكر يغلب عليهذا الباطل كان ه

لذلك مل يكن أيذن دمة فاليتم اإلبطال؛هالت هاليسع  يف التفريق؛ألن بذلك أتيت إلي هأن هوكان غرض
ا قطعا بدون مداخلة النيب أتزوج هب هقرار من نفسومع ذلك كان حيب لو ترك ب، هأن يرتك زوج هل

ذا الزواج؛لكن هفاملصلحة الدينية تقتضي . . . . . إذ تقول للذي اإلشارة  هإلي. ذا الرسمهإلبطال 
 هأحق أن َّتشا هللاوم يعيدونكم أهن. . وَّتشى الناِ هالتأثر من الناس؛ولذا قيل ل هكان في هطبيعت

والذي .  ابلتزويجأي أمران اهزوجناكزم أن تغلب عل  احلقوق الطبيعية يعين: أن املصلحة الدينية يل
ين فالنيب أبطل رسم التب. أمر ابلتزويج همعنا (3)ا يف العرشهإاي هزوج جاء يف بعض الرواايت أن هللا

الذين :  هلواليقعون يف شرك ويف قو ، ولدا بعد ذلك نية الناس أن اليقبلوا هللهإللالح ذ هبفعل
إال  هذا الفصل فاالنقالب الميكن إتيانهإشارة إىل ما ذكران من مقصد . . االت هللايبلغون رس

و ه. . . ماكان ُممد 23وما جاء يف . اذا انتف  خوف الناس من قلب االنقاليب يف األمر احلق
أثبت أن معىن تلك اآلية أن حمدمدا ليس أاب ألحد  (6)أشد اعتناء (5)شيخنا (4)شيخ هما اعتىن ب
 هحانيا لكونو أبو األنبياء رو هبل  رسول هللا هأبو املؤمنني روحانيا؛ألن هاجلسدماين؛ولكن ابلنسب

                                                           

 في ن ر : كان اليوجد (1)
من أشهر موالي رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _وهبته خديجة للنبي  هو زيد بن حارثة ْبن شراحيل بن كعب (2)

ول  لََّم _بمكة قبل النبوة وهو ابن ثمان س   نين، كان زوج زينب بنت جحش، وهي ابنة عمة َرس   ُ لَّى ا َّ َعلَْيه َوس   َ _ص   َ
لََّم_ وهي التي تزوجها رس  ول هللا _ص  لى هللا علي لَّى ا َّ َعلَْيه َوس  َ _ِ ص  َ ه وس  لم_ بعد زيد.واس  تش  هد في موتة من ا َّ

من الهجرة فبكى رس  ول هللا _ص  لى هللا عليه وس  لم_ لما س  مع خبر ش  هادته.لينظر أس  د الغابة في  8أرض الش  ام في 
 .315-310/ 9ه( 230معرفة الصحابة لعز الدين ابن ا ثير )المتوفى 

ص    ا فقد روى البخاري رحمه هللا عن أنس بن أظن أن الش    يخ الس    ندي روى الحديث بالمعنى أما لفظ الحديث ن (3)
مالك رضي هللا عنه قال: إن زينب بنت جحش رضي هللا عنها كانت تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن 

 , باب وكان عرشه على الماء.  7490وزوجني هللا تعالى من فوق سبع سموات.رقم الحديث 
 اإلمام قاسم النانوتوي.الباحث (4)
 لشيخ محمود الحسن.الباحثا (5)
 إن الشيخ النانوتوي اعتنى به اعتناءا تاما في كتابه "آب حيات".الباحث (6)
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درجات النبوة  ويكون يف أعل ، و موجد اإلميان يف قلوب املؤمننيه رسول هللا هخامت النبيني لكون
مت النبيني: سري خاوأان أخذت من تف. املعاين كالم بسيط هذهيف تشييد  هول، مؤثر يف نبوات األنبياء

الذاتية إن كان  هوليس فوق نبوة األمم نبوة فالنيب ابعتبار أولاف، آخر األداين هودين، نيب األمم هأن
 يتزوج إبمرأة ففي احلقيقة مل، ه؛لكن ليس أاب جسدمانيا ألحد اللزيد والغري هأاب روحانيا جلدميع أمت

ل  طريقة ث اخلالفة من النيب اليكون عويف نفي أبوة نبينا عن رجال األمة إشارة إىل أن توري. هابن
ن عل  النسبة بل يكو  هوبنو أعدمام هوعدم هولد؛فليكن اخلليفة أخو  هالنسب اجلسدماين إذا مل يكن ل

كذا هو  ،العلوم من حظرية القدس يكون أحق ابخلالفة هالروحانية من يكون أقرب الناس يف أخذ
ديق من مشائخنا كالما حكيدما وقت فإن الصديق كان لديقا حنن مسعنا من مناقب الص. وقع

: إن هقال النيب يف دعوت (1)يف اإلزالة تبني قلب النيب يوم بدر هشرح واإلمام ويل هللا، أخذ احلديث
حسبك" فقد اشرتك يف أخذ  هوالصديق ثبت ذلك اليوم وقال ل(2). العصابة هذهلك أردت أن هت

 بني حنن ما رأينا إىل اليوم كتااب. ثال ذلكذا ابعتبار شرح احلكومة وأمه. العلم من حظرية القدس
ذا دليل ه .ما غري شيئا كان يف زمن النيب هأن هومن أعل  مناقب. همناقب الصديق عل  ما يناسب

عل  أن الصديق كان ينظر يف حكدمة الدين مثل ما كان ينظر النيب وقد جاء شئ من ذلك يوم 
  .أيخذ من منبع النبوة :من حظرية القدسأن  هوكان يف استعداد، و ليس بنيبه. (3)احلديبية

ويكدمل تعليم ، اتهم يعلم األمهوتربيت، لتعليم املؤمنني هللا هذا النظام أقامهالفصل السادس: إن 
بمْكَرة   ه( َوَسب ِّحمو 14ري ا )ذِّْكر ا َكثِّ  ا الَّذِّيَن آَمنموا اذْكمرموا اَّللَّ هََّي أَي  . . و مبنزلة الوالد منهالنيب الذي 

يال  )َوأَ   الن ورِّ وََكاَن لِّيمْخرَِّجكمْم مَِّن الظ لمَماتِّ إِّىَل  هَو الَّذِّي يمَصل ِّي َعَلْيكمْم َوَماَلئَِّكتم ه( 11صِّ
                                                           

 ،مناقب أبي بكر الصديق.393-395لينظر:إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء،اإلمام ولي هللا الدهلوي، (1)
ة بن عمار، حدثني أبو زميل هو أخرجه اإلمام مس      لم في ص      حيحه:حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرم (2)

سماك الحنفي، حدثني عبد هللا بن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم بدر  نظر رسول هللا صلى 
هللا عليه وس  لم إلى المش  ركين وهم أل ، وأص  حابه ثالث مائة وتس  عة عش  ر رجال، فاس  تقبل نبي هللا ص  لى هللا عليه 

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه »ه، فجعل يهت  بربه: وس       لم القبلة، ثم مد يدي
، فما زال يهت  بربه، مادا يديه مس  تقبل القبلة، حتى س  قط رداؤه عن «العص  ابة من أهل اإلس  الم ال تعبد في ا رض

، ه، وقال: يا نبي هللا، كفاك مناش       دتك ربكمنكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائ
فإنه س      ينجز لك ما وعدك، فأنزل هللا عز وجل: }إذ تس      تغيثون ربكم فاس      تجاب لكم أني ممدكم بأل  من المالئكة 

[ فأمده هللا بالمالئكة إلى آخره لينظر:المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 2مردفين{ ]ا نفال: 
, 5383/ 3هـ       (925هللا عليه وسلم تألي : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: هللا صلى 

 بيروت. –باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر, ت:محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 وافق رأي الصديق رأي رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_الباحث. (3)
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يم ا ) ْلممْؤمِّنِّنَي رَحِّ أمر املؤمنني أن  فاهلل 22 ْم َأْجر ا َكرُِّي اَساَلٌم َوَأَعدَّ هلَ  هْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَ ه( حتِّي َّتم 13ابِّ
، ن الغشوش:تربئة اإلنسانية ع هم الصالة عندان معناهو الذي يصلي عليه ه؛ألنهبحو ويس، هيذكرو 

و الذي هاملؤمنني  إىل هيصلون عل  املؤمنني يعين أن حظرية القدس متوج هومالئكت والفساد فاهلل
 . كرُيا. . . وكانم من الظلدمات إىل النور هأقام نظاما إلخراج

ذا هافقني الكافرين واملن هوعدم الطالح، وتكدميل املؤمنني، الفصل السابع: النيب مأمور ابلدعة
. التطع الكافرينو الصلوة والسالمص  هبواسطة نبيناص علي هو كلهأقام نظاما  هللا. الفصل تتدمة لةأول

عوا أحكام ويبثون الدعاايت يف املؤمنني أن اليطي، فالكافرون واملنافقون يريدون شيئا غري القرآن
وََكَفى  َلى اَّللَّ ْم َوتَ وَكَّْل عَ هَودَْع َأَذا. . م قالرونهإذا ذا كان ه. العدمل ابلقرآن م عل هالنيب لقصر 

َّللَّ  . مهويف تكدميل إرشاد ،التقليل يف تعليم املسلدمني هإذا اشتغل برد الدعاية يلزم من.  وَكِّيال   ابِّ
م هوتكدميل قوا، ملؤمننيييد اوتش، نظرك يف الدعوة إىل هللا هوتوج، مهيف رد أذا فاملعىن توكل عل  هللا

 . العلدمية
ا الَّذِّيَن آَمنموا هََّي أَي  :هذا من قوله. الدعاية هالفصل الثامن: يف تنظيم بيت النيب حبيث التسري إلي 

ا ةظ تَ ْعَتد ونَ نَّ مِّْن عِّدَّ هكمْم َعَليْ نَّ َفَما لَ هنَّ مِّْن قَ ْبلِّ َأْن َُتَس و هإَِّذا َنَكْحتممم اْلممْؤمَِّناتِّ ُثمَّ ََلَّْقتمممو 
ِتِّ آت َ ه( ََّي أَي  14نَّ َسَراح ا مجِّيال  )هنَّ َوَسر ِّحمو هَفَمت ِّعمو  ََّ َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ ْيَت ا النَّ ِّ  إِّ
َوبَ َناتِّ َخالَِّك  اتِّكَ َعَلْيَك َوبَ َناتِّ َعم َِّك َوبَ َناتِّ َعمَّ  نَّ َوَما َمَلَكْت ُيِّينمَك ممَِّّا َأفَاَء اَّللَّ هأمجمورَ 

ِتِّ  َنة  إِّْن وَ هَوبَ َناتِّ َخااَلتَِّك الالَّ ا لِّلنَّ ِّ ِّ إِّْن َأرَاَد النَّ ِّ  َأْن هَبْت نَ ْفسَ هاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأة  ممْؤمِّ
ْم َوَما َمَلَكْت هاجِّ ْم يفِّ َأْزوَ ها َخالَِّصة  َلَك مِّْن دمونِّ اْلممْؤمِّنِّنَي َقْد َعلِّْمَنا َما فَ َرْوَنا َعَليْ هَيْستَ ْنكِّحَ 
يم ا ) ْم لَِّكْياَل َيكموَن َعَلْيَك َحَرٌج وََكاَن اَّللَّ َأُْيَانم  ي َمْن َتَشاءم مِّنْ 50َرفمور ا رَحِّ  نَّ َوت مْؤوِّيه( ت مْرجِّ

نَّ َواَل َُيَْزنَّ هْعي منم أَ  إِّلَْيَك َمْن َتَشاءم َوَمنِّ ابْ تَ غَْيَت ممَِّّْن َعَزْلَت َفاَل جمَناَح َعَلْيَك َذلَِّك َأْدََن َأْن تَ َقرَّ 
تَ  َا آتَ ي ْ ( اَل ُيِّل  َلَك 54َعلِّيم ا َحلِّيم ا ) يَ ْعَلمم َما يفِّ ق ملموبِّكمْم وََكاَن اَّللَّ  نَّ َواَّللَّ هنَّ كمل  هَويَ ْرَونْيَ ِبِّ

إِّالَّ َما َمَلَكْت ُيِّينمَك وََكاَن  نَّ هنَّ مِّْن َأْزَواجظ َوَلْو َأْعَجَبَك حمْسنم الن َِّساءم مِّْن بَ ْعدم َواَل َأْن تَ َبدََّل بِّ 
يست من ا لها قبل أن ميسهوترك، املرأة اليت مل تدخل بيت النيب. 14 َعَلى كمل ِّ َشْيءظ رَقِّيب ا اَّللَّ 
 يف مث هوالنيب داخل في، حكم عدمومي. .  ا الذين آمنواهَيي 24اإلشارة يف  هإلي. ات املؤمننيهأم
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حصر النيب عل  أزواج  14ويف . قة زواج املؤمنني يف بعض األمورطريقة زواج النيب غري طري 13
ن هاملؤمنني فإن جعل ابلنسبة إىل عامة هبعض القيود يزيد علي. هيعين ليس النيب مبختار من كل الوجو 

شرة بل يسلدمن ن شريكا يف املعاهوالجيعلن النيب مثل، نهمعلدمات إمنا يستقيم إذا استدامت لحبت
لنساء كثرية من بيوت إذاكانت ا هذا النظام الأييت يف بيت النيب من الحيبهب. نهتدرجة عالية يف بيو 
العداوة أن  لهوكان مساغ أل، م األمورهن من أن من األمر شئ ألشغلن كثريا هبخمتلفة فلوجعل هل

 . ذا النظام انقطع طدمع املخالفنيوهب. ا الدعاية أيضاهيبث في
ا ه: ََّي أَي  هقوليضا يف دعاية بواسطة املؤمنني أ هيث الأييت إليالفصل التاسع:يف تنظيم بيت النيب حب

 ََ ظِّرِّيَن إِّ ََ َر  َوَلكِّْن إَِّذا  هالَّذِّيَن آَمنموا اَل َتْدخملموا ب ميموَت النَّ ِّ ِّ إِّالَّ َأْن ي مْؤَذَن َلكمْم إِّىَل َََعامظ َري ْ
رموا َواَل  َدِّيثظ إِّنَّ ذَ دمعِّيتمْم فَاْدخملموا فَإَِّذا ََعِّْمتمْم فَانْ َتشِّ نَي حلِّ َّ  ممْسَتْأنِّسِّ لِّكمْم َكاَن ي مْؤذِّي النَّ ِّ

َجابظ هَتاع ا فَاْسأَلمو نَّ مَ هاَل َيْسَتْحيِّي مَِّن احْلَق ِّ َوإَِّذا َسأَْلتمممو  فَ َيْسَتْحيِّي مِّْنكمْم َواَّللَّ  نَّ مِّْن َورَاءِّ حِّ
 َْ مِّْن  هَواَل َأْن تَ ْنكِّحموا َأْزَواجَ  َلكمْم َأْن ت مْؤذموا َرسموَل اَّللَّ نَّ َوَما َكاَن رم لِّقملموبِّكمْم َوق ملموبِّ هَذلِّكمْم َأ

ا إِّنَّ َذلِّكمْم َكاَن عِّْنَد اَّللَّ  هبَ ْعدِّ  والجيلسون يف ، بدون اإلذن هفاليدخلون بيت. . 53َعظِّيم ا  أََبد 
نني مث أمران ؤمة املهمن ج هفوق احلاجة إذا دعوا؛ألن ذلك يفتح ابب املداخلة يف نظام بيت هبيت

ن أن يكن ألن نساء النيب قد قرر هل. . هوالتنكحوا أزواجن هابحلجاب لقطع ولول الدعاية إلي
 هالنيبصعلي هن عليهم عدما تركهيتغري من هن فإذا جاز للدمؤمن أن ينكح أزواجمعلدمات إىل آخر حياهت
نَّ نَّ َواَل أَبْ َناءِّ إِّْخَوانِّ اَل إِّْخَوانِّ نَّ وَ هبْ َنائِّ نَّ َواَل أَ هنَّ يفِّ آاَبئِّ هاَل جمَناَح َعَليْ  هالصلوة والسالمصيف قول

َكاَن َعَلى كمل ِّ َشْيءظ   إِّنَّ اَّللَّ  نَّ َواتَّقِّنَي اَّللَّ نَّ َواَل َما َمَلَكْت َأُْيَانم هنَّ َواَل نَِّسائِّ َواَل أَبْ َناءِّ َأَخَواتِّ 
ذا البيت إلقامة تعليم هوتنظيم . (1)مهذكر ألوىل األرحام أقارب األزواج الحيتجنب عن 11. يد اهشَ 

ا هل وَن َعَلى النَّ ِّ ِّ ََّي أَي  يمصَ  هَوَماَلئَِّكتَ  إِّنَّ اَّللَّ اإلشارة يف  هإلي. حظرية القدس هإلي هالقرآن قد توج

                                                           

لما أمر تبارك وتعالى النس       اء بالحجاب من ا جانب، بين أن هؤالء ا قارب ال يجب االحتجاب منهم، كما  (1)
استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 

هن أو نس       ائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي اإلربة بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوات
[ وفيها زيادات على هذه.لينظر:تفس  ير القرآن 35من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النس  اء ]النور: 

 .2/404العظيم,اإلمام الدمشقي,
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. سحظرية القد (2)هالعبارة تستعدمل لتوج (1)هذه 13. َوَسل ِّمموا َتْسلِّيم ا هالَّذِّيَن آَمنموا َصل وا َعَليْ 
اإلشارة  هلنيب إليا هذا البيت كدما أقامهوا متاما إىل تنظيم هعل  املؤمنني أيضا أن يتوج فأوجب هللا

 . . ا الذين آمنواهَيي
، ناتولد من الذكور إمنا كانت الب همجلة معرتضة : بيت النيب كان مشتدمال عل  أزواج مل يكن ل

الصلوة  هصعليمن بيت النيب؛لكن النيب ن يكون منفرداهم وبيتهن بيتهن يقدمن يف بيوت أزواجهو 
لفطرة ا منضدما إىل بيت النيب وليس يف ذلك شئ خالف اهفاطدمة أن يكون بيت هوالسالمص دعا لبنت

  (3)ل بييتهؤالء أهم هالنيب الل هذا ما قاله. أمر طبعي
ادعت فاطدمة  وملا. هذا التنظيم عل  حالهكان واجبا عل  املؤمنني إبقاء   هفائدة: كدما نظم النيب بيت

خطت وإن س، حبظرية القدس هذا من كدمال علدمهالنيب  هماغريالصديق من نظام أقام (4)مرياث النيب
وحنن . ه بيتمسلك النيب يف ها بعدم تغيري هوسع  يف إرضائ، فاطدمة فلم خيش الصديق من الناس

عل  ذلك  صديقوقفا مث إبقاء ال هوعرفنا أن النيب جعل ما ميلك، دمنا حكدمة االقتصادهمنذ ما ف
، (5)م األمور اإلسالمية فالذين أقاموا الغوغاء من الشيعةهرأينا أن التثبت عل  ذلك كان أ

 .  هيف دين لة اليعلدمون حكدمة هللاهليسوا إال ج (6)والروافض

                                                           

 في ن ر : تلك (1)
 في ن ر : توجه التوجد. (2)
مد في مس  نده:حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا س  فيان، عن زبيد، عن ش  هر بن حوش  ب، عن أم أخرجه اإلمام أح  (3)

 اللهم هؤالء أهل بيتي»س  لمة، أن النبي ص  لى هللا عليه وس  لم جلل على علي وحس  ن وحس  ين وفاطمة كس  اء، ثم قال: 
إنك »هللا، أنا منهم؟ قال: فقالت أم س    لمة فقلت: يا رس    ول « . وحامتي، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا

 .92127لينظر:مسند أحمد، اإلمام أحمد بن حنبل،رقم الحديث:«إلى خير
أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه عن طريق عبد هللا بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن  (4)

ميراثهما من رس  ول هللا ص  لى هللا عليه  عروة، عن عائش  ة: أن فاطمة والعباس عليهما الس  الم، أتيا أبا بكر يلتمس  ان
وس  لم، وهما حينئذ يطلبان أرض  يهما من فدك، وس  همهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: س  معت رس  ول هللا ص  لى هللا 

قال أبو بكر: وهللا ال أدع أمرا « ال نورث، ما تركنا ص      دقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال»عليه وس      لم يقول: 
صلى هللا عليه وسلم يصنعه فيه إال صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت.لينظر:صحيح رأيت رسول هللا 

 .2791البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث:
 قد سبق الكالم عن هذه الفرقة. (5)
ى  ي يرسبب تسميتهم بهذا االسم يرجع إلى رفضهم إمامة أبي بكر وعمر _رضي هللا عنهما_ لكن اإلمام الراز (6)

سموا  صديق حيث يقول : " إنما  سميتهم بهذا االسم يرجع إلى رفضهم لموق  زيد بن علي من أبي بكر ال سبب ت أن 

بالروافض  ن زيدا بن علي بن الحس    ين بن علي بن أبي طالب رض    ي هللا عنهم  خرج على هش    ام ابن عبد الملك 

 –أي زيد بن علي  -ه إال مائتـ         ا فارس . فقال : فطعن عس  كره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفض  وه، ولم يبق مع

ـام أحمد : من الرافضي ؟  ـل لإلم ـة : " قي ـن تيمي ـام اب ـال اإلم رفضتموني . قالوا : نعم ، فبقي عليهم هذا االسم " وق

بكر  اقـ  ال : الذي يسـ  ب أبـ  ا بكـ  ر وعمـ  ر . وبهذا سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيدا بن علي لما تولى الخليفتين أب
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اَل ُيِّل  َلَك : هحرام من قول هوبعد ممات، هالفصل العاشر:الدعاية لعدم تعدميل أمر النيب يف حيات
نَّ إِّالَّ َما َمَلَكْت ُيِّينمَك وََكاَن هنَّ مِّْن َأْزَواجظ َوَلْو َأْعَجَبَك حمْسنم اءم مِّْن بَ ْعدم َواَل َأْن تَ َبدََّل بِّ الن ِّسَ 
 َن َلكممْ ا الَّذِّيَن آَمنموا اَل َتْدخملموا ب ميموَت النَّ ِّ ِّ إِّالَّ َأْن ي مْؤذَ ه( ََّي أَي  51َعَلى كمل ِّ َشْيءظ رَقِّيب ا ) اَّللَّ 

 ََ ظِّرِّيَن إِّ ََ َر  رم  هإِّىَل َََعامظ َري ْ نَي َوَلكِّْن إَِّذا دمعِّيتمْم فَاْدخملموا فَإَِّذا ََعِّْمتمْم فَانْ َتشِّ وا َواَل ممْسَتْأنِّسِّ
َّ فَ َيْسَتْحيِّي مِّْنكمْم َواَّللَّ  َدِّيثظ إِّنَّ َذلِّكمْم َكاَن ي مْؤذِّي النَّ ِّ  نَّ هْلتمممو ْسَتْحيِّي مَِّن احْلَق ِّ َوإَِّذا َسأَ اَل يَ  حلِّ

َْ هَمَتاع ا فَاْسأَلمو  َجابظ َذلِّكمْم َأ َوَما َكاَن َلكمْم َأْن ت مْؤذموا َرسموَل  نَّ رم لِّقملموبِّكمْم َوق ملموبِّ هنَّ مِّْن َورَاءِّ حِّ
ا إِّنَّ َذلِّكمْم َكاَن عِّْنَد اَّللَّ  همِّْن بَ ْعدِّ  هَواَل َأْن تَ ْنكِّحموا َأْزَواجَ  اَّللَّ  ئ ا ( إِّ 53َعظِّيم ا ) أََبد  ْن ت مْبدموا َشي ْ

نَّ َواَل هئِّ نَّ َواَل أَبْ َناهنَّ يفِّ آاَبئِّ ه( اَل جمَناَح َعَليْ 51َكاَن بِّكمل ِّ َشْيءظ َعلِّيم ا )  فَإِّنَّ اَّللَّ  هَأْو َّتمْفمو 
 إِّنَّ  نَّ َواتَّقِّنَي اَّللَّ ْت َأُْيَانم َما َمَلكَ  نَّ َواَل هنَّ َواَل نَِّسائِّ نَّ َواَل أَبْ َناءِّ َأَخَواتِّ نَّ َواَل أَبْ َناءِّ إِّْخَوانِّ إِّْخَوانِّ 
ا )هَكاَن َعَلى كمل ِّ َشْيءظ شَ   اَّللَّ  ا الَّذِّيَن آَمنموا هيمَصل وَن َعَلى النَّ ِّ ِّ ََّي أَي   هَوَماَلئَِّكتَ  ( إِّنَّ اَّللَّ 55يد 

َرةِّ  مم اَّللَّ هَلَعنَ  هولَ َوَرسم  ( إِّنَّ الَّذِّيَن ي مْؤذموَن اَّللَّ 56َوَسل ِّمموا َتْسلِّيم ا ) هَصل وا َعَليْ  نْ َيا َواآْلخِّ يفِّ الد 
ْحَتَملموا ( َوالَّذِّيَن ي مْؤذموَن اْلممْؤمِّنِّنَي َواْلممْؤمَِّناتِّ بَِّغرْيِّ َما اْكَتَسبموا فَ َقدِّ ا57ين ا )هْم َعَذااب  مم َوَأَعدَّ هلَ 

َ  َوإِِّْث ا ممبِّين ا )بم  َْزوَ ه( ََّي أَي  58َتا َك َوبَ َناتَِّك َونَِّساءِّ اْلممْؤمِّنِّنَي يمدْ ا النَّ ِّ  قمْل ألِّ نَّ مِّْن هنِّنَي َعَليْ اجِّ
تَ 54يم ا )َرفمور ا رَحِّ  نَّ َذلَِّك َأْدََن َأْن ي مْعَرْفَن َفاَل ي مْؤَذْيَن وََكاَن اَّللَّ هَجاَلبِّيبِّ  اْلممَنافِّقموَن  ه( لَئِّْن ََلْ يَ ن ْ

فمونَ َوالَّذِّيَن يفِّ ق ملموبِّ  ٌِ َواْلممْرجِّ ا إِّالَّ َقلِّيال  هْم ُثمَّ اَل َيمَاوِّرموَنَك فِّييفِّ اْلَمدِّيَنةِّ لَن مْغرِّيَ نََّك بِّ  ْم َمَر
ذموا َوق مت ِّلموا تَ ْقتِّيال  )60) َلْن يفِّ الَّذِّيَن َخَلْوا مِّْن قَ ْبلم وَ  ( سمنََّة اَّللَّ 64( َمْلعمونِّنَي أَيْ َنَما ثمقِّفموا أمخِّ

من   هعرفذا األمر يه. همن خمالفة أمر  هالنيب اليتأت  من شئ مثل أتذي. . 61تَ ْبدِّيال   َتَِّد لِّسمنَّةِّ اَّللَّ 
، نيمن كان معلم احلكدمة لقوم أمي همن كان قيدما لالنقالب مث يعرف هكان من أوىل األمر مث يعرف

. منني واومؤمناتذين يؤذون اومؤ وال. فبث الدعاية املرتبة ليخالف الناس أمر النيب ملعون أشر اللعنة
 هذا يعرفه. إِثا مبيناتاَ و فقد احتملوا بم اليطيعون أمر النيب م أبهندموهنهعندان الذين يت هامعن. . 

                                                           

مقاالت اإلسالميين  بي  الحسن علي بن إسماعيل  وعمر؛ لبغضهـ     م لهمـ     ا، فالمبغض لهما هـ     و الرافضي.لينظر:

ت: عبد  4/431هـ( 798مجموع الفتاوى للشيخ بن تيمية الحراني )المتوفى:  ، وأيضا:5/82ه( 394ا شعري )ت:

الش       ري ، المدينة النبوية، المملكة العربية  الرحمن بن محمد بن قاس       م مط: مجمع الملك فهد لطباعة المص       ح 

 م.5221هـ/5452السعودية ط: عام: 
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مث يعرف أن  (1)يكون من أوىل األمر همث شيخ هيكون مثل أبي همث شيخ هحمبة يف شيخ همن كان ل
خيالفك  هأن هفإذا عرف بعد ذلك أن انسا أوللوا إىل شيخ. العالية هيف مقالد هالشيخ يعتدمد علي
م وأشد من ذلك أهن، ؤالء الناسهذا أمر ابعث عل  لعن هكيف يكون أتذية؟  هبدون جرم من

م هتاان علياحش هبويشيعون الفو ، م خالةيوللون إىل النيب أن املؤمنني اليطيعونك يف نظام بيوهت
ي هو فساد االجتدماعية اليت هذا ه. و رفع اعتدماد البعض عل  البعضهم من ذلك هومقصد. 

. اشرة ممتازةل اإلسالم يف املعهن فيكون اجتدماعة أهفالنساء يؤمرن خبصولية لباس. مركز االرتقاء
م هام املؤمنني جيازون فيخرجون من املدينة فاليقبلذا االمتياز إذا تعرض املنافقون الهتهوبعد 

ري مجاعة هطت ذا يتحقق عدم إطاعة النيب للكافرين واملنافقني مثهب. اجتدماعة ما ابلعزة واإلكرام
 . مهعن
ا يكون بعد ذهو . ؤالء من املدينة حيتاج إىل متكن اتم يف احلكومةهالفصل احلادي عشر: إخراج  

جواب يسئلون مىت أييت االنقالب؟ و . ابلساعة يف لسان القرآن هإمتام االنقالب الذي يعرب عن
ِم َعنِّ السَّ السؤال املذكور يف اآلايت املذكورة  َا عِّْلمم َيْسأَلمَك النَّا َوَما يمْدرِّيَك  ا عِّْنَد اَّللَّ هاَعةِّ قمْل إَِّّنَّ

ا أََبد ا ه( َخالِّدِّيَن فِّي61ْم َسعِّري ا )َلَعَن اْلَكافِّرِّيَن َوَأَعدَّ هلَ  ( إِّنَّ اَّللَّ 63َلَعلَّ السَّاَعَة َتكمونم َقرِّيب ا )
َعْ هه( يَ ْوَم ت مَقلَّبم ومجمو 65اَل َيِّدموَن َولِّيًّا َواَل َنصِّري ا ) تَ َنا أََ َْعَنا  َنا اَّللَّ ْم يفِّ النَّارِّ يَ قمولموَن ََّي لَي ْ َوأََ

ََ فََأَول وََ السَّبِّياَل )66الرَّسمواَل ) َْعَنا َساَدتَ َنا وَكمبَ َراَء ََّ أََ ْعَفنْيِّ ( رَب ََّنا آتِّ 67( َوقَالموا رَب ََّنا إِّ  ْم وِّ
و الينبغي أن يسئل عن وقت الساعة بل جيب التفكر يف هو  37 ْم َلْعن ا َكبِّري اهمَِّن اْلَعَذابِّ َواْلَعنْ 

، م الجيدون ولياهة لعنوتنيج. انة يف السعريهم من اإلهما أيتي النتائج اليت أتيت بعد الساعة ذكر هللا
، سبونم التبق  قائدمة يهذا: أن اجتدماعتيهم ضعفان من العذاب معىن ويرجون أن يكون لسادهت

 . اننيهون أن يكونوا مويرج، مويرتكوهن، ويتسابون
ا هََّي أَي  : هقول ذا منه. واخلالفة، وامللك، الفصل الثاين عشر: يف استلزام تلك االجتدماعية للحكم

ا ) الَّذِّيَن آَمنموا ات َّقموا اَّللَّ  ْن ( يمْصلِّْح َلكمْم َأْعَماَلكمْم َويَ ْغفِّْر َلكمْم ذمنموَبكمْم َومَ 70َوقمولموا قَ ْوال  َسدِّيد 
ِِّ 74فَ َقْد فَاَز فَ ْوز ا َعظِّيم ا ) هَوَرسمولَ  اَّللَّ يمطِّعِّ  ََّ َعَرْوَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواتِّ َواأْلَْر ( إِّ

                                                           

 في ن ر: هذا يعرفه من كان له محبة في شيخه ثم شيخه يكون مثل أبيه ثم شيخه يكون من أولى ا مر.التوجد (1)
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ْلنَ  نْ هَواجلَِّبالِّ فَأَبَ نْيَ َأْن َُيْمِّ ْنَسانم إِّنَّ ها َومَحَلَ ها َوَأْشَفْقَن مِّ ( لِّي مَعذ َِّب 71وال  )هَكاَن ظَلموم ا جَ   ها اإْلِّ
َعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي َواْلممْؤمَِّناتِّ وََكاَن  ْلممَنافِّقِّنَي َواْلممَنافَِّقاتِّ َواْلممْشرِّكِّنَي َواْلممْشرَِّكاتِّ َويَ تموَب اَّللَّ ا اَّللَّ 
يم ا اَّللَّ  إِّْذ وَ يف املائدة يف  م هللاهوالذين آذوا موس  ذكر . . كالذين آذوا موس .  80 َرفمور ا رَحِّ

 َوَجَعَلكمْم مملموك ا َوآاَتكمْم َعَلْيكمْم إِّْذ َجَعَل فِّيكمْم أَْنبَِّياءَ  ْومِّ اذْكمرموا نِّْعَمَة اَّللَّ ََّيق َ  هقَاَل مموَسى لَِّقْومِّ 
ا مَِّن اْلَعاَلمِّنَي ) َِ اْلممَقدََّسَة الَِّتِّ َكَتَب اَّللَّ 10َما َلَْ ي مْؤتِّ َأَحد  َلكمْم َواَل  ( ََّيقَ ْومِّ اْدخملموا اأْلَْر

رِّيَن )تَ ْرَتد وا َعَلى أَ  َقلِّبموا َخاسِّ ََّ ه( قَالموا ََّيمموَسى إِّنَّ فِّي14ْداَبرِّكمْم فَ تَ ن ْ َلْن  ا قَ ْوم ا َجبَّارِّيَن َوإِّ
نْ هَنْدخملَ  نْ ها َحَتَّ َُيْرمجموا مِّ لموَن )ها فَإِّْن َُيْرمجموا مِّ ََّ َداخِّ ( قَاَل رَجماَلنِّ مَِّن الَّذِّيَن َُيَافموَن 11ا فَإِّ

تممْ  بموَن َوَعَلى اَّللَّ فَإِّنَّكمْم َرالِّ  همم اْلَباَب فَإَِّذا َدَخْلتمممو هَما اْدخملموا َعَليْ هَعَليْ  أَنْ َعَم اَّللَّ   فَ تَ وَكَّلموا إِّْن كمن ْ
ََّ َلْن َنْدخملَ  (13ممْؤمِّنِّنَي ) ا َما َدامموا فِّيهقَالموا ََّيمموَسى إِّ ََّ ْب أَْنتَ ها فَاذْ ها أََبد   َورَب َك فَ َقاتِّاَل إِّ

نَ َنا َوبَ نْيَ اْلَقْومِّ ا11قَاعِّدموَن ) َناهاه رمْق بَ ي ْ ي فَاف ْ ي َوَأخِّ قِّنَي ( قَاَل َرب ِّ إِِّن ِّ اَل َأْملِّكم إِّالَّ نَ ْفسِّ ْلَفاسِّ
إن  44ويف . . . ادخلوا األِرم وقال هعدم االيتدمارأبمر موس  أمر  (1)ذا اإليذاءهكان   (15)
ىل قال رب إموس   هعل  العصيان فتأذى من ألروا. . . قالوا َّي موسى 42ويف . . . ا قوماهفي

ل هم ن منازهلم مفيدما نظم هل هفإن كان املسلدمون أيضا يؤذون النيب وخيالفون أوامر . . الفاسقني
و ه (2)ما قالوا يف البخاري يف تفسريذلك حديث. هللا هفربأميكن أن يكونوا مالكني للخالفة؟

ؤالء أطاعوا ه قال رجالن إىل مؤمنون 40يف  هللا هوما حكاهوالصحيح ، معلول من اإلسرائيليات
أن أحدا من  ا قالو:مم هللا هفربأارون هب إىل فتح البالد الموس  والهومل يذ، موس  ففتحوا البالد
 وكان عند هللا . . .ب أنت وربكهفاذ. هو بنفسهويقاتل ، ادهيف أمر اجل هبين اسرائيل اليطيع

دمة بين إسرائيل عل  وكان معىن هت هيل فقاموا وفعلوا ما أمروا برجلني من بين إسرائ م هللافأهل اهوجي
                                                           

 في ن ر : كان هذا اإليذاء كان. (1)
ضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ر (2)

إن موسى كان رجال حييا ستيرا، ال يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر 
س    ى، فخال يوما هذا التس    تر، إال من عيب بجلده: إما برص وإما أدرة: وإما آفة، وإن هللا أراد أن يبرئه مما قالوا لمو

وحده، فوض    ع ثيابه على الحجر، ثم اغتس    ل، فلما فرظ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موس    ى 
عص       اه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى مإل من بني إس       رائيل، فرأوه عريانا 

جر، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوهللا إن بالحجر أحسن ما خلق هللا، وأبرأه مما يقولون، وقام الح
لندبا من أثر ضربه، ثالثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه هللا مما 

 .3404قالوا وكان عند هللا وجيها.لينظر:صحيح البخاري,رقم الحديث:
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. . وربك ب أنتهاذ هدمة أشاروا إليهالت هذه. هوإبقاء نفس، الك بين إسرائيلهيريد إ هموس  أن
 هذهوكل  .بوا وقاموا ابألمر وفتحوا ورجعوا ساملنيهرجالن من بين إسرائيل ذ. . .  هللا هفربأ

إن استلزم ي اليت كانت سبب قبول الرواية اإلسرائيلية فه هللا هالكلدمة فربأ تلك. موجودة يف التوراة
. قيدموا العدلأ ا الذين آمنوا اتقواهآييا عامة الناس دمة ممااليتفطن هلهام موس  بتعدم االعتدماد الهت

قولوا ل لكم إقامة التقوى فهيعين إذا أمرمت أبمر يؤيد احلكم وامللك ليس وقولوا قوالسديدا. 
 هذهاألمور العظيدمة الفاسدة تصلح بربكة  يصلح لكم أعمالكمالسديدا: ايتدمروا بذلك األمر قو 

. إَ عرونا األمانة. األرض هعل  مجيع وج 1م اخلالفةيعين حيصل هل. . .  ومن يطع هللااإلطاعة 
ألمر ذا اه عرض هللا. ا مبين عل  العلم والعدلهاألمانة معىن التكليف إلقامة حكومة نظام. . . 

أقرب إلينا من كل شئ عل  السدموت واألرض واجلبال من املةأ  هل والظلم فنجعلهمن يقوم برد اجل
أبني أن فا هاألعل  أي عل  املدبر للسدموت واألرض من اجلن ومةأ السافل واجلبال واجلدمادات كل

يستخدم  و يريد أنهخدام  هوتفصيل ذلك احلكم : امللك ل، ابعتبار االستبداد ه:معنااهُيملن
ؤالء ه إذا فوض األمر إىل هو يعرف أنهبتفضيل عل  مجيع اخلدم  هم مث يكرمهبعض خدم أمر 

م هعلي إذا فضل هيف آخر أمر  هم يف اختياراألمر يشكونهاليصلحون لذلك ؛لكن ما إذ مل يشرك
م من فعل منكم كذا وكذا هم يقال لكل واحد منذا الفساد ولقطع لساهنهذلك العامل؛فلسد 

إذا ففي تلك احلالة يتفكرون يف حقيقة األمر الابلتنافس فقط ف. ذا مباح واحده. كذا وكذا  هنعطي
ن أراد ولذلك قيل م، م بعد ذلك من الشكوىم اليصلحون لذلك فينقطع لساهنتفكروا رأوا أهن

ل هلة وأهل األرض السهل السدموت وأهل والظلم فأهمنكم أن يقيم احلكومة إلقامة العدل ورفع اجل
ل هو عامل وعادل يعرف معىن اجلهم فرأوا من هرض اجلبلية أو اجلبال أيضا نظروا إىل أنفساأل

 ،ذا أمر اليتأت  إال من جامع بني األمرينه. ل اليعرف معىن العلم والعدلهو جاهومن ، والظلم
. املاويستطيع أن يكون ع، لهجا هومل يكن يف السدماء واألرض نوع يصلح لذلك إال اإلنسان؛ألن

 هدمعىن قولفظلوما : هذا معىن قولهو . ويستطيع أن يكون عادال، و ظامله:و والهج هذا معىن قولهو 
فإذا أقيدمت حكومة مثل ذلك . اهمن املخلوقات كل هامتياز  هو وجهكان و   هأي ألن. . كان  هإن

                                                           
ام ولي هللا الدهلوي المراد بالخالفة حكومة عالمية للمسلمين.لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام الدهلوي في اصطالر اإلم 1
،5/97. 
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 تيعذب اومنافقني واومنافقات واومشركني واومشركاؤالء احلكام هبواسطة  يكون نتيجة أن هللا
أن يطيعوا  إمنا أمر هللا. . . . وكان هللااحلكومة  هذهل اإلميان بواسطة هابلرمحة عل  أ وب هللاويت

و هوكا اليصري م ملهجيعل هم فإذا أطاعوا أوامر هيريد احلكم علي هأن هامإبهت هواليؤذون، أوامر النيب
 . اهيكون بريئا وجي هدمونهوبعد ذلك اليت. مهم بل إمنا يعلدمهملكا علي هنفس

أيضا جاء يف  (2)دموا النيبم اهتيعين أهن (1)مجلة معرتضة : ملا كان الناس تكلدموا يف حادثة زينب
لنساء كان آدر يعين بشئ يتعلق اب  هبشئ مثل ذلك فقيل أن هدمو ام الناس أن موس  أيضا اهتهأف

م إىل هراجدموا موس  بقتل كل بين إسرائيل إبخم مل يتفطنوا أن بىن إسرائيل اهتهو ، مثل أمر زينب
. مهتحكم علييريد أن ي هالسالمص أن هدمون النيبصعليهومثل ذلك الكافرون واملنافقون يت. األعداء

 ...قالوا وكانمما  هللا هفربأالك بين إسرائيل هما يريد إ هم أنفإذا أطاع بنوإسرائيل أمر موس  تبني هل
ئيل إىل اآلن بنوإسرا. ناسأراد أن جيعل بين إسرائيل حاكدمني عل  ال هأن هتهوبعد ذلك ثبت وجا

. يلعل  بين إسرائ هتهور وجاهذا من ظه. الجيوزون أن يكون يف البشر رجل آخر مثل موس 
 هليس لو ، األرض هم خليفة من أعظم اخللفاء عل  وجهجيعل كذا إذا أطاع املؤمنون أمر النيبهو 

فاملسلدمون . اسعل  الن هبة النيب عند ر هر وجاهإال التعليم وإال النصيحة فظ هحظ من هواللعائلت
مثل  ويرجحون يف القوة عل  أربعني، هم يعدون من املدمتنع أن يكون بشر أفضل منهطوائف من

ونظام احلكومة يكون اخلليفة جيازي املشركني واملنافقني . فاملقصد ليس إال إقامة احلكم، موس 
أحكام خليفة  (3)افعونمث يرت  هويتخذون انئبا لنفس، نيهم ابلدالئل والرباهيثبت علي هحبكم من عند

                                                           

سدية ،كانت قديمة اإلسالم ،ومن المهاجرات وقد تزوجها زيد بن  (1) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش ، من قبيلة أ
لََّم_ لَّى ا َّ َعلَْيه َوس    َ لََّم _،كانت كثيرة   حارثة، مولى النبي _ص    َ لَّى ا َّ َعلَْيه َوس    َ ثم إن هللا تعالى زوجها النبي _ص    َ

ه،وص    لى عليها عمر بن الخطاب _رض    ي هللا عنه _ 90الخير والص    دقة وبس    ببها أنزل آية الحجاب،توفيت س    نة 
لدين ابن ا ثير  حابة لعز ا ه( 230)المتوفى ودفنت في البقيع بمدينة المنورة.لينظر:أس       د الغابة في معرفة الص       

7/592-597. 
( 38ما كان على النبي من حرج فيما فرض هللا له س     نة هللا في الذين خلوا من قبل وكان أمر هللا قدرا مقدورا ) (2)

يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض هللا له أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب رضي هللا عنها 
بن حارثة رضي هللا عنه. وقوله تعالى:سنة هللا في الذين خلوا من قبل أي هذا حكم هللا تعالى في  التي طلقها دعيه زيد

ا نبياء قبله لم يكن ليأمرهم بش      يء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد على من توهم من المنافقين نقص      ا في تزويجه 
ا أي وكان أمره الذي يقدره كائنا ال محالة وواقعا امرأة زيد مواله ودعيه الذي كان قد تبناه وكان أمر هللا قدرا مقدور

 .2/380ال محيد عنه وال معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي,
 في ن ر : ثم يتعار  الناس أحكام خليفة هللا يرحهمهم.التوجد في ن إ. (3)
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رب  وبدون إقامة احلكومة الميكن إثبات تلك الصفات هلل. هويشكرون، مويغفرهل، مهيرمح إىل هللا
 . العاملني عند عامة الناس

 سورة سبا
ا من هري هوحبثنا عن تط، قد حبثنا يف سورة األحزاب عن االجتدماعية. االجتدماعية تولد احلكم
الرجل ميلك  .احلكم حيصل إما ابالجتدماعية وإما ابالنفرادية. عثا للقوةاملخالفني حىت يكون اب

ا غري مستقرة هو يقدر أن ينشأ االجتدماعية واحلكم؛لكنهو ، هالقوى اخلارقة للعادة فالناس يطيعون
ا النوع ذه. اخلارقة هفتنشر االجتدماعية احلاللة بقوت (1)هذا الرجل مل يقدر أحد أن خيلفهإذا مات 
، فراديةفكلدما ارتقت أخذت االجتدماعية مكان االن، إمنا ميكن إذا مل يرتق اإلنسانية حق الرتقيالثاين 

 .ا إذا كانت جامعة لةأقوام إىل أمور خارجةهفاحلكومات يف األزمان السابقة تستند أكثر 
 ،ي ليست مشتدملة عل  أمور خارقة بل مشتدملة عل  علمهالقرآن  (2)اهفاالجتدماعية اليت تنشأ

وإن كان الناس معجبني ابلنوع ، ذا النوع من احلكم أحسن من النوع األوله. ة اجتدماعية وحكدم
طريق  ر ليس إالعل هفإنشاء حكم عل  ألول االجتدماعية جتدمع األقوام إن كان يف الظا. الثاين

فارتقاء االجتدماعية إىل تلك الدرجة مل يكن معتادا فكان كالقوة . خرق العادة الذي يعجب الناس
 هوحد ي هللهإمنا  .ا ختتلف من نوعية القسم الثاين يف االنفرادية يف القرآنهارقة؛لكن نوعيتاخل

األمور اخلارقة يف احلقيقة راجعة إىل أسباب؛لكن تلك األسباب عالية من اجلسدمانية . هالشريك ل
رقا ر خاهدي الناس إىل االتصال ابألسباب العالية فيكون كل شئ يف الظاهفالقرآن ي، احملضة

اب والناس عامة يسندون تلك الصداقة إىل أسب. املقررة للعادة يرجع أبسباب عالية إىل سنة هللا
م يف قانون هلاجتدماع الناس ك. اوقوهت، م االجتدماعيةهغري عالية إىل أسباب سافلة فيخطأون يف ف

فاألسباب العالية   .وبني األسباب العالية، واحد الميكن إال بعد رفع االلتباس بني األسباب السافلة
بري وحداين فتنظيم األسباب بتد. ارهالواحد الق ا منتظدمة بواسطة حظرية القدس حتت أمر هللاهكل

كون من فاالجتدماعية يف اإلنسان ت. و توفية حق الفطرة اإلنسانيةه: هالشريك ل هوحد أبمر هللا

                                                           

 في ن م : يخلفه بدون أن   (1)
 : أنشأ .في ن ر (2)



 [434] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

يف تدبري واحد  ألسباب العاليةأما إذا حذفنا تنظيم ا. فروع ذلك التدبر العايل تكون موافقة للفطرة
فكان املقصد  .فيضطر اإلنسان إىل قبول الشرك الضد للفطرة اإلنسانية هإذا مل نستطع أن حنيط ب

، كومةو األمر احلق يف حتصيل احلهو إثبات االجتدماعية حتت تنظيم األسباب العالية هم هاأل
ققني وإن كان بتقليد رجل من احمل، وأما االعتدماد عل  أسباب بدون تنظيم . واخلالفة لإلنسانية

أبدىن سبب  هفالينفع نفعا اتما لإلنسانية إذا خرج ذلك الرجل الصاحل من البني يفسد النظام كل
َما يفِّ السََّماَواتِّ  هلَ  الَّذِّي احْلَْمدم َّللَِّّ تعاىل:  هقول. خمالف مث اليقدر الناس عل  إلالح ذلك الفساد

ِِّ َولَ  َرةِّ وَ احلَْ  هَوَما يفِّ اأْلَْر ِِّ َوَما َُيْرمجم 4َو احْلَكِّيمم اخْلَبِّريم )هْمدم يفِّ اآْلخِّ ( يَ ْعَلمم َما يَلِّجم يفِّ اأْلَْر
نْ  يمم اْلَغفمورم ها وَ ها َوَما يَ ْنزِّلم مَِّن السََّماءِّ َوَما يَ ْعرمجم فِّيهمِّ ن اآليتان تثبتان نزول التدبري ااته. َو الرَّحِّ
ئ ما ينزل وما يعلم كل ش. يرجع إىل هللا هفاألمر يف احلكم كل. ي الوحداين يف حظرية القدساإلهل

ل الذي يتدبر ا منظم بتدبري وحداين فالرجهيعرج: األمور اليت تكون ابألسباب العالية أو السافلة كل
كل شئ يف السدموت و . ما يف السدموت واألرض هالذي ل ويتفكر يف املبدأ حيدمد هللا، يف نظام التدبري
: هاإلشارة يف قول هوإلي، مث إذا تدبر يف املرجع أيضا يرى منظدما يف تدبري وحداين هدوح واألرض هلل

فأساس مجيع  ،نا احلكيم اخلبريهذكرت  فأمساء هللا. و احلكيم اخلبريهو . . احلمد يف اآلخرة هول
 جبدميع أطراف احلكدمة(1)النظام يف السدموت واألرض حتت احلكدمة نعين: حتت القوانني الكلية حييط 

ن احلكومة ليس ا القرآن أن ينشئ مهفاالجتدماعية اليت يريد. اإلشارة يف إسم اخلبري هوإلي، ربنا هللا
ملعىن تكون ذا اهفب، ا العلمها عل  األسباب الحييطهوليس مبنا، ا عل  القواعد اجلزئيةهمبنا

ة القدس ري ويف الثانية إشارة إىل حظ. اجتدماعية القرآن أعلم من كل اجتدماعية مضت يف الدنيا
الذين اليؤمنون  ؤالءه. والناس عل  قسدمني: قسم اليعرتف بتلك املبادئ. ر العلم التفصيليهمظ

. ذا العامل اجلسدماينهفالعامل اإلنساين يف الدنيا الخيتتم بل يرجع إىل عامل عايل أعل  من . ابلساعة
السورة الواجب  هذه الذي يف م التعليم القرآينهفدمن مل يتفكر يف اإلنسانية بقبول ذلك املبدأ اليف

اَل الَّذِّيَن َكَفرموا اَل َوقَ : هاإلشارة يف قول هإلي. يف االجتدماعية همث أن يتفق هأن يصحح أفكار  هعلي
ثْ َقالم َذرَّةظ يفِّ السََّماوَ  هأَتْتِّيَنا السَّاَعةم قمْل بَ َلى َوَريب ِّ لََتْأتِّيَ نَّكمْم َعاَلِِّّ اْلَغْيبِّ اَل يَ ْعزمبم َعنْ  اتِّ َواَل يفِّ مِّ

                                                           

 في ن ر: محيط (1)
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ِِّ َواَل َأْصَغرم مِّْن َذلَِّك َواَل َأْكبَ رم إِّالَّ يفِّ كَِّتابظ ممبِّنيظ ) ( لَِّيْجزَِّي الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا 3اأْلَْر
َاتِّ أمولَئَِّك هلَ  زِّيَن أمولَئَِّك 1ْم َمْغفَِّرٌة َورِّْزٌق َكرِّميٌ )الصَّاحلِّ ْم َعَذاٌب هلَ ( َوالَّذِّيَن َسَعْوا يفِّ آََّيتَِّنا ممَعاجِّ

قلوب  هن بواليطدمئ، ذا القدر كافيا يف إثبات الساعةهأكثر املفسرين جيعلون . 5. مِّْن رِّْجزظ أَلِّيمٌ 
م ط أهنم يف سلسلة الكالم فيصرح فقهوعندان يكون يف بعض احلاالت لإلعراض عن. طلبة احلق

. جيعلوا خماطبنيالزم أن الالسلسلة  هذهيف . م أييت يف موضع آخرهليسوا عل  احلق يعين الكالم مب
ذلك ار إان مطدمئون بهم بل إظهوالحاجة إىل إقامة الدليل أو إيضاح املطلب إىل حد يتبني خطأ

وبيان   ،إشارة إىل حظرية القدس هكل. عاَل الغيب إىل رجز أليم: هقول. . . قل بلىاإلشارة  هإلي
التدبري . . اوالذين سعو . موضع آخرا يف ويكون الكالم لنا يف إثباهت. ومبدأ اجملازاةها هكيفيت

ية اإلهل برون للناس أن الكتهويظ، م الناسهم يسدمون أن اليفهالقرآن  هالوحداين الذي يدل علي
ؤالء بعذاب من ه:عندان حظرية القدس علة جملازاة  : معاجزينهذا معىن قوله. مهغري كافية يف تف

، لعلمم إمنا الكالم إىل رجال أوتوا اهوضع معذا املهفتلك الطائفة ليس لنا الكالم يف ، رجز أليم
َراطِّ هَو احْلَقَّ َويَ هَويَ َر  الَّذِّيَن أموتموا اْلعِّْلَم الَّذِّي أمْنزَِّل إِّلَْيَك مِّْن رَب َِّك  اإلشارة يف هوإلي دِّي إِّىَل صِّ

، قدمةتا يف سورة املهدمون معىن االجتدماعية الصاحلة اليت حبثنا عنهمث يف 6اْلَعزِّيزِّ احْلَمِّيدِّ 
ء الذين أعرضنا ؤالهو ، يا إىل أسباب عالية منظدمة يف حظرية القدس بتدبري إهلهويسندون إنشاء(1)
ْل ه. ون الواقعات عل  نظام مثال :يقول هم قوة توجيهويف تردد ليس عند، م يف استبعادهم هعن

َزَّقظ إِّ  تمْم كملَّ ممم فالتدمزيق إمنا يرجع إىل . 7دِّيدظ نَّكمْم َلفِّي َخْلقظ جَ َندمل كمْم َعَلى رَجملظ ي منَ ب ِّئمكمْم إَِّذا ممز ِّق ْ
م إىل اآلن هف، و املدع  ملن أثبت اآلخرة ليس بصحيحهوإعادة اجلسد . اجلسد اإلنساين فقط 

تَ َر   ولونم يف تردد يقهذا الرجل بل هدموا مورد النزاع مث اليقدرون أن يقرروا إقرارا يف حق هما ف َأف ْ
نَّةٌ  هَأْم بِّ  َكذِّاب    َعَلى اَّللَّ  القلم فاليقدرون أن  هرجل يتعدمد الكذب أو فاقد للعقل رفع عن 8 جِّ

م هم اليطدمئن قلبتداء إىل احلق يكون سببا لعذاهبهوعدم اال، مهفعدم الف، يعينوا يف حق القائل قوال
َرةِّ يفِّ اْلَعَذابِّ : هاإلشارة يف قول هإلي، بشئ آْلخِّ والعذاب  الضَّاَللِّ اْلَبعِّيدِّ وَ َبلِّ الَّذِّيَن اَل ي مْؤمِّنموَن ابِّ
َرْوا إِّىَل َما بَ نْيَ َأفَ َلْم ي َ :هويف قول. م حتت شكوالضالل البعيد كل شك أييت هل. و عدم االطدمينانه

                                                           

 أي سورة ا حزاب.الباحث (1)
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ْف بِّ هْم َوَما َخْلفَ هأَْيدِّي ِِّ إِّْن َنَشْأ ََنْسِّ َِ َأوْ ْم مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْر َن ْم كَِّسف ا مِّ ه نمْسقِّْط َعَليْ مم اأْلَْر
 مم حىت حيصل هلب ابضطراهبهإشارة إىل ما يذ 4 السََّماءِّ إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَليَة  لِّكمل ِّ َعْبدظ ممنِّيبظ 

، مهوما فوق، مهوما خلف، مهالتحقيق يعين يرون إىل ما بني أيدي مسألةم هاالطدمينان: إن كان في
القوى   هذهعل  من أنشأ م؟ وإذ ليس فليعتدمدوا هوتدبري ، مها لادر بعقلهل شئ منهم هوما حتت

يرون بعد ذلك  هعرفونوي، ابلنظر إىل الواقعات اليت وقعت يف التاريخ هوتتصورون وسعة قدرت، اهكل
فإذا  . احلق ها ممكن ابلنظر إىل قدرة اإللمهونزول العذاب من السدماء كال، أن اخلسف يف األرض

لو أقدمنا . تدونهذا الطريق يهب  هللافإذا أانبوا إىل. هوإبطال، هكان شئ ممكنا فاليصرون عل  إنكار 
ا ل العلم كوهنهؤالء املنازعة يستحقون بياان بنوع آخر؛لكننا نريد أن نبحث يف أمور يعرف أهمع 
م هاستعداد لكن، م شكوكهم رجال عندهفنؤخر الكالم إىل زمن آخر حىت الينتشرالبحث في، حقا

ذا هدموا هفم يريدون أن يهو ، مهيصعب عليذا النوع من التأخري يف املباحثة ه. تداءهقريب لال
. ل العلمهحث مع أواآلن نب. مهداية فيشار إليعل  طريق اهل هم اليريدون إال التنبهالبحث العلدمي ف

موس   ا نيب هللاهوسليدمان : إن شئت من اجتدماعية لاحلة أقام، كانت قبل ذلك خالفة لداؤد
يف  .ببا إلنشاء اخلالفة مثل داؤد وسليدمانا القرآن تكون سهفدمثل ذلك االجتدماعية اليت يقيدم
  دما الصلوة والسالمص التكونوا كالذين آذوا موسهوحمدمدص علي، السورة السابقة املقارنة بني موس 

َنا َداوموَد َولَ : هفالبحث يف خالفة داؤد وسليدمان من قول، املدماثلة هذهن بقبول هيستدمرالذ َقْد آتَ ي ْ
َبالم َأو ِّ  نَّا َفْضال  ََّي جِّ َر َوأَلَنَّا لَ  هيبِّ َمعَ مِّ ( َأنِّ اْعَمْل َسابَِّغاتظ َوَقد ِّْر يفِّ السَّْردِّ 40احْلَدِّيَد ) هَوالطَّي ْ

ريٌ ) َا تَ ْعَملموَن َبصِّ ٌر َوَأَسْلَنا هشَ  اهٌر َوَرَواحم ها شَ ه( َولِّسمَلْيَماَن الر ِّيَح رمدمو  44َواْعَملموا َصاحلِّ ا إِِّن ِّ ِبِّ
نْ َوَمْن يَ  هِبِِّّْذنِّ رَب ِّ  همَِّن اجلِّن ِّ َمْن يَ ْعَملم بَ نْيَ َيَديْ َعنْيَ اْلقِّْطرِّ وَ  هلَ  مِّْن َعَذابِّ  هْم َعْن َأْمرََِّ نمذِّقْ هزِّْغ مِّ

َفانظ َكاجْلََوابِّ َوقمدمورظ رَاسِّ  ه( يَ ْعَملموَن لَ 41السَّعِّريِّ ) َياتظ اْعَملموا َما َيَشاءم مِّْن َُمَارِّيَب َوَُتَاثِّيَل َوجِّ
َنا َعَليْ 43شمْكر ا َوقَلِّيٌل مِّْن عَِّبادَِّي الشَّكمورم ) آَل َداومودَ   هْم َعَلى َمْوتِّ اْلَمْوَت َما َدهلَّ  ه( فَ َلمَّا َقَضي ْ

ْنَسأَتَ  ِِّ أَتْكملم مِّ مموَن اْلَغْيَب َما لَبِّثموا يفِّ فَ َلمَّا َخرَّ تَ بَ ي ََّنتِّ اجلِّن  َأْن َلْو َكانموا يَ ْعلَ  هإِّالَّ َدابَّةم اأْلَْر
دما أتيت ا داؤد وسليدمان حتت قوانني جزئية ختتص بذواهتاألعدمال اليت أت  هب 22نيِّ هَعَذابِّ اْلمم الْ 
َنا . 22ذا الفرق إشارة يف هإىل . ا األمة احملدمدية حتت قوانني كلية اجتدماعية عامةهب َوَلَقْد آتـَيـْ
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. . َّي جبال أويب: (3)فدمن ذلك التفضيل. ((2)) (1)عل  االجتدماع ه: فضلناَداُووَد ِمنَّا َفْضاًل 
 قد ذكران من قبل أن التجلي القائم يف حجر الكامل البحت يزيد يف هوالطيور يتأثر بكالم، اجلبال

ان فاليكون ا آاثر مثل أعدمال اإلنسهالعارض يصدر من هقوة املعدنيات والنبااتت واحليواانت فيتأثر 
و هو  ،ذا كان خمتصا بداؤده. . يداحلد هوألنا ل هوكذلك قول. ذلك إال أتثري اإلنسان الكامل

. أن اعمل سابغات 22اإلشارة يف  هإلي. (4)يستعني بذلك الفضل يف ارتقاء االرتفاقات االجتدماعية
ا هو تسخري الرَّيح ردمث فضل سليدمان: أوال . أي لالجتدماع. . واعملوا صاحلا هومعىن قول. 
عني  ها لوكذلك أسلن. وم للرايحإىل نزول التجلي القي هونسخ الرايح مرجع رها شهر ورواحهش

واجلن . افالتجلي املسخرللريح يسخر اجلن أيض، والريح واجلن متقارابن يف قسم احلياة. . (5)القطر
الصاحل  واجلن القسم. شياطني اإلنس وشياطني اجلن هوالشياطني قسدمان: قسم من اإلنس يقال ل

ا واجلن الذي اجلن أيض هاإلنسان يقال لوبعض . م أيضا ينقسم مثل الشياطني إىل اإلنس واجلنهمن
را البقوة هم اليرون ظاهم درجة النسدمة يف بدن اإلنسان هودرجت، و خملوق مثل املالئكة من انره

م هاحلقيقي؛لكن م اجلنهفاجلن الذي يعدمل لسليدمان طائفة من، التخييل أو يتدمثلون بصورة اإلنسان
م يف قتدون هبم يهقاربون يف الطبع إىل اجلن فوطائفة من اإلنسان مت، متدمثلون بصورة اإلنسان

جلن احلقيقي كانوا مسخرين اب. راهاألللية فاليرى ابلعني ظا هأما إذا بقي اجلن عل  حالت. م أعدماهل
فرتوا يف م إذا ام رجال مقررون يضربوهنهواجلن اإلنساين من خوف العذاب علي، بتأثري القيوم

                                                           

يل:الحكم  (1) يل: القوة وق ها:ق يدة في تفس       ير الفض        ل من عد نه ذكر أقواال  يؤيده قول اإلمام الش       وكاني حيث أ
 .4/325بالعدل.لينظر:فتح القدير،اإلمام الشوكاني،

 أي أعطانا الحكومة الكبيرة لداؤد _عليه السالم_الباحث. (2)
يقول اإلمام الش   وكاني:وا ولى أن يقال: إن هذا الفض   ل المذكور هو ما ذكره هللا بعده من قوله:يا جبال إلى آخر  (3)

 .4/325اآلية، لينظر:فتح القدير،اإلمام الشوكاني،
د ييقول اإلمام الش    وكاني في تفس    ير قوله: ألنا له الحديد:جعلناه لينا ليعمل به ما ش    اء. قال الحس    ن: ص    ار الحد (4)

شاء من  شمع يصرفه كي  ي سدي: كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين وال شمع يعمله من غير نار.وقال ال كال
غير نار وال ض       رب بمطرقة، وكذا قال مقاتل، وكان يفرظ من عمل الدرع في بعض يوم. لينظر:فتح القدير،اإلمام 

 .4/329الشوكاني،
هد وعكرمة وغير واحد: القطر النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن، فكل ما قال ابن عباس رض  ي هللا عنهما ومجا (5)

يص    نع الناس مما أخرج هللا تعالى لس    ليمان عليه الس    الم قال الس    دي: وإنما أس    يلت له ثالثة أيام.لينظر:تفس    يرابن 
 .2/440كثير:
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أشداء يف  هم سليدمان من ملك جماور لهم قوم استعار هنأ (2)يف لحائف التوراة ذلك. (1)العدمل
كل .  (6)وقدورا (5)وجفاان (4)متاثيل هل (3)رون فاشرتكوا مع اجلن املتدمثل فعدملواهالقوة لناعون ما
 هذا األمر أيضا كان خمتصا بسليدمان إذا مات مل خيلفه. يف تعظيم مسجد القدس هشئ حيتاج إلي
إذا  هأن االلطالح يف األمور القدسية اليت أتيت من هللا. . ينافلما قض 22يف . هأحد يقوم مقام

حظرية القدس عند الرجل الثاين اليقال إن الرجل األول  هفدما انقطع توج همات رجل قام آخر مقام
ائة مثال إىل عشرة مدارج فدمض  يف تلك املدة مخس م هإىل اخللفاء بعد هذا التوجهمات فإذا بقي 

يقال عل  حسب ذلك االلطالح أن الرجل كان  هدس قائم عل  حالحظرية الق هوتوج، سنة
ا يف حياة ذلك الرجل يقال عل  حسب ذلك االلطالح ههمخس مأئة سنة فإذا انقطع توج هعدمر 
يف  هب حنن نستعني. ذا الطالح عدمومي يف لحائف التوراةه. وإن كان حيا يف الدنيا، مات هأن

حظرية القدس كان إىل داؤد  هتوج. . . ولقد آتينا 23اد مين يف هوذلك اجت، حل تلك اآلايت
حظرية القدس إىل سليدمان مل يكن مستأنفا بل  هعلدمنا أن توج. اعملوا آل داؤد 20ويف آخر 
  آل أي عل. . هفلما قضينا عليالذي كان من حظرية القدس إىل داؤد أي آل داؤد  هدوام التوج

مات  هرب يف ق هسليدمان ودفن ةان ذلك بعد وفاوك، حظرية القدس هم توجهداؤد املوت انقطع عن
للخالفة  و كان الندموذج األعل ه همن مرتبت هشئ ينقص هما جرى علي هسليدمان طيبا مثل أسالف

 ه مقابر أجدادو يفهوملا دفن . همن بىن إسرائيل امللك بعد هيف بين إسرائيل ما استحق أحد مثل
إذا انقطع عن كامل . . إال دابة األِرداؤد موت آل . . هم على موتما دهل هو كان موتهذا ه

                                                           

ه: وهو طاعة س    ليمان نذقه من يذكر اإلمام الش    وكاني في تفس    يره:ومن يعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه ب (1)
سعير قال أكثر المفسرين: وذلك في اآلخرة، وقيل: في الدنيا. قال السدي: وكل هللا بالجن ملكا بيده سوط من  عذاب ال

 .4/323نار، فمن زاظ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه.لينظر:فتح القدير،اإلمام الشوكاني،
 في ن ر :ذكر (2)
 : فيعملون.في ن ر  (3)
والتماثيل: جمع تمثال: وهو كل ش   يء مثلته بش   يء، أي:ص   ورته بص   ورته من نحاس، أو زجاج، أو رخام، أو  (4)

غير ذلك. قيل: كانت هذه التماثيل ص   ور ا نبياء، والمالئكة، والعلماء، والص   لحاء، وكانوا يص   ورونها في المس   اجد 
ستدل بهذا على أن التصوير  ليراها الناس، فيزدادوا عبادة واجتهادا.وقيل: هي شياء ليست من الحيوان. وقد ا تماثيل أ

كان مباحا في ش  رع س  ليمان، ونس  خ ذلك بش  رع نبينا محمد ص  لى هللا عليه وس  لم.لينظر:تفس  ير القرآن العظيم,اإلمام 
 .4/323الدمشقي,

 .4/323الجفان جمع جفنة: وهي القصعة الكبيرة.المصدر نفسه: (5)
دور النحاس تكون بفارس، وقال الض       حاك: هي قدور تنحت من الجبال الص       م عملتها له قال قتادة: هي ق (6)

 .4/324الشياطين.المصدر نفسه.
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مقام  حظرية القدس من األلل هإلي هوإذا جلس رجل مل يتوج. مات هحظرية القدس ذكران أن هتوج
ليدمان نسبة إىل السدماء فولد س هجلس دابة األرض مقام إنسان كامل ليس ل هرجل جمتىب نقول أن

وعشر  ،كان قبيلتان مع ولد سليدمان. م داؤدهوشق  اجتدماعية بين اسرائيل الذين مجع هقام مقام
 هذه. . فلما خرأكلت عصا حكومة آل داؤد  (1)و دابة األرضهذا ه. همن القبائل بغت علي

يق العدمال يف وتضي، مهعشرة قبائل من بين إسرائيل كانوا شكوا إىل ابن سليدمان شدة اخلراج علي
 هة بوزرائم إىل االستشار هو أخر ها فهفف عنخي هأن هوقدموا إلي، األعدمال فاجتدمع أكابر القبائل

ريض  الناس أن خيفف ل هم أشاروا إليهفاستشار أولياء األمور اليت كانوا بقااي من ألحاب سليدمان 
و هد من األول فابلتشديد أزي هم أشاروا إليه همث استشار يف اليوم الثاين الشبان الذين انضدموا إلي

م الطوائف هكان في،  ؤالءهوخرجوا من إطاعة ، هل بغوا عليم القبائهوما خفف مث ، وافق الشبان
فالوقت . مواجلن املتدمثل كانوا يالقوهن، م من اجلن الذين عدملوا مع اجلن املتدمثل زمن سليدمانهفي

م صل هلبعد البغي ح هم حتدملوا الشدائد من ابنهو ، هم بعد سليدمان بغوا حتت طاعة ولدهالذي 
طاع وإال أخربوان من انق، فعلدموا أن اجلن اليعلدمون الغيب حظرية القدس هقد انقطع توج هأن

م هالبغاة  وفاز، ووقع البغي، آل داؤد من احلكم فلما خروما حتدمل الشدائد ابن سليدمان ، هالتوج
 بينت اجلنتابملوت  هو املعرب عنهو ، هذا أو أن خررو هم هاجتدمعوا عل  أخذ ابن سليدمان ففر من

من . نيهالعذاب اوم يفيعىن الناس متعلقني ابجلن  ما لبثواون الغيب يعين للناس أن لوكانوا يعلدم
مذكور يف لحائف التوراة فالحاجة إىل اخرتاع تلك القصة اخلرافية  هذا كله. ولد سليدمان واليوما

ر أمر اجلن وانكشف لإلنس أن اجلن اليعلم الغيب هظ هيقول اخلازن: قيل يف معىن اآلية :"أن
ا القرآن تصغر وتكرب حسب هفاالجتدماعية اليت أنشأ(2). ر أمر اجلن"هظيعىن . . تبينت اجلن

                                                           

ْينَا َعلَْيه الموت...  يرجع إلى أوالد داؤد عليه  (1) ا قَض    َ مالحظة خاص    ة : " إن ض    ميرعليه في  قوله تعالى : ﴿فَلَمَّ
الم الش  يخ ص  حيحا اس  تدالال من القاعدة النحوية وهي" أن ا ص  ل في  الس  الم ال إلى س  ليمان عليه الس  الم " فيكون ك

اَ..﴿ الضمير عوده إلى أقرب مذكور"  ن كلمة " آل " في اآلية السابقة قوله تعالى :   53. سبا:اْعَملُوا آَل دَاُوودَ ُشْكر 
مير .أما مفهومه هو عدم أهلية أقرب باعتبار مرجع الضمير في )عليه( أما كلمة " سليمان " أبعد باعتبار مرجع الض

ابنه.والمراد من الموت إنهاء الحكومة ، ودابة ا رض كانت تس       تعمل لإلنس       ان في زمن نزول القرآن الكريمو ثم 
خصصت فيما بعد والمراد هنا في اآلية  هو ابن سليمان عليه السالم والمنسأة يراد بها الحكومة".لينظر: البرهان في 

،ت: محمد أبو الفض      ل إبراهيم الناش      ر: دار إحياء الكتب 4/32ه( 724لزركش      ي ) المتوفى علوم القرآن لإلمام ا
م.وأيضا:تفسير سورة سبا،باللغة السندية،من أمالي 5217ه =5372العربية عيسى الحلبي وشركائه , ط: ا ولى , 

 .85الشيخ السندي،تقديم وترتيب:الشيخ غالم مصطفى القاسمي،
  3/444هـ(745في معاني التنزيل ت: الشيخ الخازن )المتوفى: لينظر:لباب التأويل  (2)
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األمر األول كان يف مشال املدينة إنشاء اجتدماعية . . (1)لقد كان لسبإ. ا المتوتاحلاالت إال أهن
ين إسرائيل ذا خالا ببهاخلالفية مث كان إنشاء اجتدماعية احلكم يف جنوب احلجاز يف اليدمن ليس 

َلَقْد َكاَن لَِّسَبإظ يفِّ . يف هفاإلشارة إلي (2)م لالحية لتلك االجتدماعيةأيضا هل بل قبائل العرب
َالظ كملموا مِّْن رِّْزقِّ رَب ِّكمْم َواْشكمرموا لَ هَمْسَكنِّ  بَ ْلَدٌة ََي َِّبٌة َوَرب ٌّ َرفموٌر  هْم آيٌَة َجن ََّتانِّ َعْن ُيِّنيظ َوِشِّ
: هة يف قولا نتيجة االجتدماعية الصاحلهنتني كلا لالستفادة من اجلهوتنظيدم، فالبلدة الطيبة. 45

نَ  ريموا فِّيهََ فِّيَرة  َوَقدَّرْ ها ق مر   ظَاهْم َوبَ نْيَ اْلقمَر  الَِّتِّ اَبرَْكَنا فِّيهَوَجَعْلَنا بَ ي ْ َر سِّ َ ها السَّي ْ ا لََيايلِّ
م ا آمِّنِّنيَ  ة من تدماعية: الزراعوذلك ارتقاء يف االج، اتصال اليدمن ابلشام للتجارة مذكور. 27 َوَأَّيَّ
 الدرجة م وللوا إىل الغاية يفجنتان ممتداتن فكأهن هومشال، وكان عن ميني املسكن، الدرجة األوىل

جون إىل تنظيم وحيتا، والثانية التجارة املبادلة حبالالت البالد حبالالت البالد األخرى. األوىل
م يف الصناعات هوبعد ارتقاء، ديدةالتكون إال بعد لناعات ع هذهفكل ، وأتمني السيل، النقليات

 و الشارع العدمومي للتجاراتهذا الطريق من اليدمن إىل الشام ه. يقدرون عل  تنظيم التجارة 
ء السبا كانوا واسطة ؤاله. وتنتقل من طريق سرااي إىل أورواب، ندا بضاع اهلهاليدمن أتيت إلي. العاملية

 الطبقة ا معدمورة الناس يفهم فكان الطريق كلي قرى الشاه. . . مهجعلنا بينيف تلك التجارات 
، ملراحل متقاربةا. ولة الطريقهم أيضا كانوا واسطة يف التجارة لسهالنازلة الذين ميشون عل  األرجل 

 ،وقوة احلكومة جعلت الطريق مأموان عن السراق.وعل  كل مرحلة قرية جتدمع حاجات الناس
وكذلك ، تدمدنذا الهواملقصود من ذكر . ثروة ومتدنم لاروا ألحاب هفبشيوع التجارة في، والقطاع

دمدن را للتهخاطري إثبات أن احلجاز كان مرة مظ همن ذكر مدينة داؤد وسليدمان عل  ما اطدمئن ب

                                                           

سبا إحدى قوم اليمن لها تاريخ مستقل من حيث الحضارة، والحجاز يجمع الشام واليمن،وكان لجنتهم العليا مشتملة  (1)
لكريم كانت على المهاجرين وا نصار،وهم المخاطبون ا ولون للقرآن الكريم كما اليخفى من أحد لما نزل القرآن ا

اإلنسانية منقسمة إلى مركزين كسرى وقيصر أولهما كان ملك ايران،وثانيهما ملك الروم،وكان المقصد ا صلي لنزول 
 .5/599القرآن هو إنهاء الملوكية، وإنفاذ الحكم اإللهي كما ذكره اإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي في إزالة الخفاء،

اطبون ا ولون للقرآن الكريم _الكتاب المملوء بالحكمة_ فكي  يعترض بأن إن العرب هم المخمالحظة خاصة:  (2)

العرب ليس عندهم حضارة وليسوا قوما من حيث االستقالل بل هم ا عرابيون؟ لذا يثبت قومية العرب وحضارتهم 

لثقافة، ير مستقل لفي هذه السورة كما ال يخفى من أحد بأن في شمال الحجاز الشام،وفي جنوبه اليمن، والشام مركز كب

وفي اليمن ثقافة مستقلة؛ ن أجداد العرب إثنان عدنان وقحطان، فعدنان_ من أوالد إسماعيل عليه السالم_ هو وقومه 

كانوا في الشام،وجعلوه مركزا ،وقحطان،وقومه كانوا في اليمن وجعلوه مركزا.لينظر:تقديم الشيخ القاسمي على تفسير 

 4-3سورة سبا)باللغة السندية( 
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لدعوة و مقصود اهفإحياء ذلك التدمدن ابالجتدماعية الصاحلة ، أي لالتصال بني اليدمن والشام
واالعتدماد هقر فاألمر املست، اليستقر هبرجال كاجلن فإنالقرآنية الإنشاء التدمدن برجال كاملالئكة أو 

وعل  القرى ، و بسبيل االعتدمادهليس . . 1وإنشاء معاين تلك البالد القضرية، عل  االجتدماعية
واألمر كان عاما  ،رة سري األايم والليايل معنيها قرى ظاهكان مرة في  هاخلارجة بل ثبت ابلتاريخ أن

 التدمدن الذي كان يف الشام يف آل داؤد ذكر هللا. األمور اخلارقةفإحياء تلك احلالة ليس من 
يف متدن  وكذلك، ناك دواب األرض يغلبون عل  اإلنسانهمن املنبع فكانت  هابنقطاع هانقطاع

ْلَناْم َسْيَل اْلَعرِّ هفََأْعَروموا فََأْرَسْلَنا َعَليْ : هويف قول. مهالسبا أيضا ذكر فساد َن َّت َ همِّ َوَبدَّ نْيِّ ْم َجن َّت َ هيْ ْم ِبِّ
ْدرظ َقلِّيلظ  َا َكَفرموا وَ ه( َذلَِّك َجَزيْ َنا46). َذَواَِتْ أمكملظ ََخْطظ َوأَْثلظ َوَشْيءظ مِّْن سِّ ي إِّالَّ ْل ْنمَازِّ هْم ِبِّ

ْم هاْم َفَجَعْلنَ هسَ فَ َقالموا رَب ََّنا اَبعِّْد بَ نْيَ َأْسَفارََِّ َوظََلمموا أَنْ فم م ويف هبيان فساد زراعت اْلَكفمورَ 
َنا َزَّقظ إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ لِّكمل ِّ َصبَّارظ َشكمورظ هَأَحادِّيَث َوَمزَّق ْ ويف . مهبيان فساد زراعت. 28ْم كملَّ ممم

َناهْم َفَجَعْلَناهفَ َقالموا رَب ََّنا اَبعِّْد بَ نْيَ َأْسَفارََِّ َوظََلمموا أَنْ فمسَ  :هقول َزَّ هْم َأَحادِّيَث َوَمزَّق ْ قظ إِّنَّ ْم كملَّ ممم
: هم قولهم ويف بيان سبب فساد زراعتبيان فساد جتارهت(2) 44يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ لِّكمل ِّ َصبَّارظ َشكمورظ 

م الرب م خطأ كانوا يتصدقون عل  املساكني؛ليغفرهلهأي رب غفور رحيم كلدما كان منفأعرووا 
م وليس هل، م أراضيين ليس هلالناس الذ. و مدار االرتقاء يف الزراعةه. ذاهم وأللح فارتق  متدهن

األعدمال  م يفهم إما إبشراكهعدمل يعدملون إذا كان أرابب األراضي وأرابب اجلنات يتكفلون معاش
العدمل الصاحل  ذاهفإذا أعرضوا عن . م هم خطاايهل ويغفر هللا، م يف ارتقاءه. مهأو ابلتصدق علي

م إما هعن صولني فقط مث يسلبم أبيدى رجال خمهالباعث عل  املغفرة فينحصر ثروة القوم كل
، نرة من غري اإلنسان من احلوادث الطوفاهم أو بقوة قاهجوم العدو عليم أو هبهبقيام العامة علي

                                                           
 لم أفهم تلك الكلمة.الباحث 1
إن هللا بين نعمه على أهل اليمن أي كان الطريق الواسع بين اليمن والشام للتجارة ،وكان على يمينه وشماله جنات  (2)

مع سهولة التجارة لكل شخص مسكينا أو أميرا ،وكان سكان قوم سبا مركزا لتجارة الدنيا باعتبار الثقافة من حيث 
أشياء التجارة إلى الشام ثم إلى أوروبا بسهولة وكانت سفن جنوب الهند تصل إلى اليمن من العدن كما كانوا يوصلون 

اليخفى هذا أيضا بأن كان في الروم ملوكية كبيرة أنذاك وا شياء التجارية من خارج ا وروبا كانت تصل عندهم 
ة ولكنهم لما كفروا نعم هللا أي بنوا الشركات بسهولة  قوام اليمن فثبت من هذا بأن حياة أهل اليمن كانت حضاري

الكبيرة واإلدارات  نفسهم باعتبار الرأسمالية، لم يبق التجارة بسهولة لعامة أفراد المجتمع، فالنتيجة بأنهم هلكوا كما 
ق   يشير إليه القرآن قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعدْ بَْيَن أَْسفَاِرنَا َوَظلَُموا أَْنفَُسهمْ  ْقنَاهْم ُكلَّ ُمَمزَّ  إِنَّ فََجعَْلنَاهْم أََحاِديَث َوَمزَّ

..سبا: .وهذا الكالم لخصته أنا 88 لينظر:تفسير سورة سبا)باللغة السندية( 52فِي ذَِلَك آَليَات  ِلُكّلِ َصبَّار  َشُكور 
 بالعربية.الباحث.
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، العرم م سيلهواحنصرت الثروة أبيدي رجال أرسل علي، فلدما أعرضوا. سنة هللا هذه. اخلسف
م هذلك جزينااجلرم  بيان ألل 28ويف  23ويف . (1)ذا حالل اآليةهم هب نظام زرعهوذ

و كفر النعدمة هوالصحيح أن الكفر ، يةهاؤان عامة جيعلون معىن الكفر اإلنكار لةألو هفق. . ِباكفروا
، عدمةواجملازاة يف الدنيا التتأت  سريعا إىل اجملرمني إالبكفر الن. و الكفرهذا هحق املساكني غضب 

ني العبد أي يف الدنيا أما األمور اليت ب فورل ْنازي إال الكهو اإلشارة : هوابلظلم عل  املساكني إلي
فقالوا ربنا ابعد  24فساد التجارة يف  وذكر هللا. و فساد االجتدماعيةهذا هفيأيت يف اآلخرة  هورب

التجارة عامة  م يفهم أرادوا أن اليشركها ملا احنصرت الثروة يف طبقة خالة همعنا. . بني أسفاَر
فاملاشي عل   .ا إالأللحاب املراكبهاملراحل حىت الميكن قطع ولة الطريق بتطويلهالناس بدلوا س

فلدما احنصرت التجارة يف رجال خمصولة قلت حاجات الناس . اليقدر أن يسري ذلك السري هرجلي
م هقوا بطلت اجتدماعيتم فتفر فإنشاء الرومان طريق البحر للتجارة بواسطة مث بطلت جتارهت. التقضي

لطرق كان منبع الثروة يل اهكان كفرا لنعدمة تس  هذا كله. يف البالد م فتفرقواهل هفليس يقضي حاجت
،  املسافرةكل الناس يشرتكون يف. ا لذة السفرهاملراحل املتقاربة الجند في. . . فقالوا ربنا ابعد
عرفون ألل الي هأي كل يؤول قصة عل  فكر  م أحاديثهوجعلنام م إببطال ثروهتهوظلدموا أنفس

ب هوذ، رينم ابملرة دخلوا يف أقوام آخهانتقلت يف البالد فبطلت اجتدماعيت . . .مهومزقنا. املرض
اإلنسان اليقدر أن يقضي حقوق املساكني إال بنحو من . إن يف ذلك آلَّيتم من الدنيا هامل

نسان االرتقاء م لرب إن أراد اإلهوالتضييق عل  أنفس، فقضاء احلقوق شكر هالتضييق عل  نفس
الدعاية  وعندي تفطن إن ذلك كان لبث. جلدماعة اليكون متفردا عن اجلدماعةيف الدنيا فليكن فرد ا

م منذ مأيت سنة بدعاية منظدمة حتت احلكدمة من هند اجتدماعيتل اهلهمن قوم آخرين مثل أفسد أ
ر أوال قبضوا عل  أزمة التجارة مث عل  أزمة الصناعة لعل السبا أيضا أث هند املتغلبني عليأعداء اهل

إِّالَّ َفرِّيق ا مَِّن  هات َّبَ عمو فَ  هْم إِّْبلِّيسم ظَنَّ هَوَلَقْد َصدََّق َعَليْ :  هوعندى يف قول. لرومانم دعاية اهفي
دعاية  م فنظدمواهذا الطريق مينعون العامة من حقوقم هبم ظنوا أهنه: قوم عدو همعنا 10 اْلممْؤمِّنِّنيَ 
. يان من اآلخرةاإلنسان يف نس الغلو يف التدمدن جيعل. . . إال فريقا هفاتبعو م هوبثوا في، لذلك

                                                           

ع عدم تفكيرهم إلصالر االجتماعية عذبهم هللا بأن لما فكر أصحاب المال  نفسهم، ونقصوا التجارة المشتركة م (1)
 جاء الفيضانات،ودمر الطرق وقلت التجارة.الباحث.
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إشارة يف  هإلي .ونسيان اآلخرة يضعف مقومات اإلنسانية فيتبع إبليس، ذا أيضا طبيعة اإلنسانيةه
َرةِّ ممَِّّْن هَعَليْ  هَوَما َكاَن لَ  آْلخِّ نْ هْم مِّْن سمْلطَانظ إِّالَّ لِّنَ ْعَلَم َمْن ي مْؤمِّنم ابِّ ا يفِّ َشك ظ َورَب َك َعَلى  هَو مِّ
اي إلبليس من غلبة يعين اليغلب إال عل  من كان يف شك يف اآلخرة . . 42 ْيءظ َحفِّيظٌ كمل ِّ شَ 

. وق املساكنييف الناس يف حفظ حق هدايتهبسط  وهللا. فاليقني ابآلخرة يولل اإلنسان إىل هللا
، نسيان الرب وهوكان املدار يف فساد التدمدنيني . ي ذكر سباهانت. هاليظلم علي هفإذا تذكر رب

، اع الشركةفاإلنذار من اتب. واالعتدماد عل  أسباب سافلة جزئية، انقطاع التعلق حبظرية القدسو 
َ الَّذِّيَن َأحْلَْقتمْم بِّ و املذكور يف: هوالدعوة إال اتباع احلق بواسطة املالئكة  شمرََكاَء َكالَّ َبْل  هقمْل َأرموِنِّ

ري ا َوَنذِّير ا َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر ا( َوَما َأْرَسلْ 17اْلَعزِّيزم احْلَكِّيمم ) َو اَّللَّ ه ِِّ َبشِّ ِِّ اَل َناَك إِّالَّ َكافَّة  لِّلنَّا لنَّا
فاملراد  .أي التباع التدمدن اإلسرائيلي والعريب املاضي يف التاريخ. . . وما أرسلناك إال. يَ ْعَلممونَ 

. . . ناك إالوما أرسلورسالة إىل األقوام ، عندان (1)م العربهذا املوضع خالة همن الناس من 
تمْم َصادِّقِّنيَ هَويَ قمولموَن َمََت يف  ذا نظام هذا االنقالب مىت يكون؟فاجلواب ه.  14َذا اْلَوْعدم إِّْن كمن ْ

، اهمقرر؛ لكنكم التستحقون أن جياب لكم,أنتم تتأملون يف املفاسد اليت اشتدملتم علي هقوي ميعاد
لَّ ْن ن مْؤمَِّن بِّ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرموا لَ : هفدمن قول. اوترتكوهن َوَلْو تَ َر  إِّذِّ  هذِّي بَ نْيَ َيَديْ َذا اْلقمْرآنِّ َواَل ابِّ

عم بَ ْعضم الظَّالِّمموَن َمْوقموفموَن عِّْنَد َرب ِّ  لَّذِّيَن اْستمْضعِّفموا لِّلَّذِّيَن ْم إِّىَل بَ ْعضظ اْلَقْوَل يَ قمولم اهْم يَ ْرجِّ
نِّ  كمْم ( قَاَل الَّذِّيَن اْسَتْكبَ رموا لِّلَّذِّيَن اْستمْضعِّفموا َأََنْنم َصَددْ 34نَي )اْسَتْكبَ رموا َلْواَل أَنْ تمْم َلكمنَّا ممْؤمِّ ََ

تمْم َممْرِّمِّنَي )َعنِّ اهلْ  ْل ( َوقَاَل الَّذِّيَن اْستمْضعِّفموا لِّلَّذِّيَن اْسَتْكبَ رموا بَ 31َد  بَ ْعَد إِّْذ َجاءَكمْم َبْل كمن ْ
َّللَّ ارِّ إِّْذ أَتْممرم هَمْكرم اللَّْيلِّ َوالنَّ  ا َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رََأوما اْلَعَذاَب أَْنَداد   هَوَْنَْعَل لَ  ونَ َنا َأْن َنْكفمَر ابِّ

                                                           

من المعلوم أن قريشا كانت من ا قوام القوية ،جامعة لحضارة أقوام اليمن والشام،وإن كانت قوة البحر لدى  (1)

الطريق التجاري.وكان مقصدهم وراء ذلك هو التجارة  الروميين بعد أقوام اليمن والشام؛لكن قريشا كانوا يريدون إحياء

_ قبل _تجارة أقوام اليمنبالشام كما اليخفي بأن اليمن قد دمر لترك الطريق التجاري فأحيا القريش التجارة القديمة 

و ال؟ يجيب أ بعثة رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _ بقليل،وكان فيهم استعداد تام وقوة الغلبة فهل كان انقالبهم دينيا

الشيخ القاسمي_تلميذ الشيخ السندي_عن السؤال المذكور في تفسير سوة سبا ما ملخصه : إن السؤال المذكور يحل 

أوالبدراسة تاريخ قريش القديم،وبالتالي أنهم كانوا بدؤا التجارة عن طريق الشام؛لذا يكون انقالبهم دينيا؛ولكن البرنامج 

ا الديني الخاص لم يكن لديهم وه ا َونَِذير  و شوهد بصورة اإلسالم كما في قوله تعالى: ﴿َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّة  ِللنَّاِس بَِشير 

اَعة  َواَل وَن َعْنه سَ يَْوم  اَل تَْستَأِْخرُ  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن  َويَقُولُوَن َمتَى هذَا اْلَوْعدُ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  قُْل لَُكْم ِميعَادُ 

 .24 لينظر:تفسير سورة سبا)باللغة السندية( 30-98تَْستَْقِدُموَن. سبا:
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َوَما َأْرَسْلَنا يفِّ  (33 )ْل َيمَْزْوَن إِّالَّ َما َكانموا يَ ْعَملمونَ هَوَجَعْلَنا اأْلَْراَلَل يفِّ َأْعَناقِّ الَّذِّيَن َكَفرموا 
َرفمو قَ ْريَةظ مِّْن َنذِّ  ْلتمْم بِّ هيرظ إِّالَّ قَاَل ممت ْ َا أمْرسِّ ََّ ِبِّ ( َوقَالموا ََنْنم َأْكثَ رم َأْمَواال  َوَأْواَلد ا 31َكافِّرموَن )  ها إِّ

ِِّ اَل 35َوَما ََنْنم ِبِّمَعذَّبِّنَي ) ْعَلمموَن  ي َ ( قمْل إِّنَّ َريب ِّ يَ ْبسمطم الر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاءم َويَ ْقدِّرم َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّا
ََ زمْلَفى إِّالَّ َمْن آَمَن َوَعمَِّل َصاحلِّ  36) لَِّتِّ ت مَقر ِّبمكمْم عِّْنَد ا فَأمولَئَِّك ( َوَما َأْمَوالمكمْم َواَل َأْواَلدمكمْم ابِّ
َا َعمِّلموا وَ هلَ  ْعفِّ ِبِّ زِّيَن ا مم ( َوالَّذِّيَن َيْسَعْوَن يفِّ آََّيتِّنَ 37ْم يفِّ اْلغمرمفَاتِّ آمِّنموَن )هْم َجَزاءم الض ِّ َعاجِّ

َوَما  هَويَ ْقدِّرم لَ  ه( قمْل إِّنَّ َريب ِّ يَ ْبسمطم الر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاءم مِّْن عَِّبادِّ 38أمولَئَِّك يفِّ اْلَعَذابِّ ُممَْضرموَن )
ْلِّفم هأَنْ َفْقتمْم مِّْن َشْيءظ فَ  رم الرَّازِّقِّنَي )هوَ  هَو ُيم لِّْلَماَلئَِّكةِّ  ولم ْم مجِّيع ا ُثمَّ يَ قم ه( َويَ ْوَم َُيْشمرم 34َو َخي ْ

كمْم َكانموا يَ ْعبمدموَن )هأَ  يَ ْعبمدموَن اجلِّنَّ  ْم َبْل َكانموا( قَالموا سمْبَحاَنَك أَْنَت َولِّي  َنا مِّْن دمونِّ 10ؤماَلءِّ إَِّّيَّ
قمولم لِّلَّذِّيَن ظََلمموا ن َ ( فَاْليَ ْوَم اَل َُيْلِّكم بَ ْعضمكمْم لِّبَ ْعضظ نَ ْفع ا َواَل َورًّا وَ 14ْم ممْؤمِّنموَن )ْم بِّ هَأْكثَ رم 

تمْم بِّ  َلى َعَليْ 11ا تمَكذ ِّبموَن )ذموقموا َعَذاَب النَّارِّ الَِّتِّ كمن ْ َذا ها َما ْم آََّيت مَنا بَ ي َِّناتظ قَالمو ه( َوإَِّذا ت مت ْ
إِّْفٌك ممْفتَ ر   َوقَاَل الَّذِّيَن   َذا إِّالَّ هإِّالَّ رَجمٌل يمرِّيدم َأْن َيصمدَّكمْم َعمَّا َكاَن يَ ْعبمدم آاَبؤمكمْم َوقَالموا َما 

ْحٌر ممبِّنٌي )هْم إِّْن هَكَفرموا لِّْلَحق ِّ َلمَّا َجاءَ  َنا13َذا إِّالَّ سِّ ا َوَما ْم مِّْن كمتمبظ َيْدرمسمونَ ه( َوَما آتَ ي ْ
َلَك مِّْن َنذِّيرظ )هَأْرَسْلَنا إِّلَيْ  َنا مِّْعَشاَر َماْم َوَما بَ َلغموا ه( وََكذََّب الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ 11ْم قَ ب ْ ْم هآتَ ي ْ

َدةظ َأْن تَ قمومموا َّللَِّّ 15َفَكذَّبموا رمسملِّي َفَكْيَف َكاَن َنكِّريِّ ) َا َأعِّظمكمْم بَِّواحِّ ََ َوف مَراَد  ُثمَّ مَ  ( قمْل إَِّّنَّ ثْ 
نَّةظ إِّْن  بِّكمْم مِّْن جِّ ( قمْل َما 16دِّيدظ )شَ َو إِّالَّ َنذِّيٌر َلكمْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذابظ هتَ تَ َفكَّرموا َما بَِّصاحِّ

( قمْل إِّنَّ َريب ِّ 17يٌد )ه شَ َو َعَلى كمل ِّ َشْيءظ هوَ  َو َلكمْم إِّْن َأْجرَِّي إِّالَّ َعَلى اَّللَّ هَسأَْلتمكمْم مِّْن َأْجرظ فَ 
مم اْلغميموبِّ ) حْلَق ِّ َعالَّ َِّلم َوَما يمعِّيدم )18يَ ْقذِّفم ابِّ ( قمْل إِّْن 14( قمْل َجاَء احْلَق  َوَما ي مْبدِّئم اْلَبا

ي َوإِّنِّ ا ل  َعَلى نَ ْفسِّ َا َأوِّ ي إِّيَلَّ َريب ِّ إِّنَّ هَوَلْلتم فَإَِّّنَّ يٌع َقرِّيٌب ) هَتَدْيتم فَبَِّما يموحِّ ( َوَلْو 50َسِّ
ذموا مِّْن َمَكانظ َقرِّيبظ ) مِّْن  اومشم مم الت َّنَ َوَأَنَّ هلَ  ه( َوقَالموا آَمنَّا بِّ 54تَ َر  إِّْذ َفزِّعموا َفاَل فَ ْوَت َوأمخِّ

ْلَغْيبِّ مِّْن َمَكانظ بَعِّيدظ ) هَوَقْد َكَفرموا بِّ  (51َمَكانظ بَعِّيدظ ) نَ 53مِّْن قَ ْبلم َويَ ْقذِّفموَن ابِّ يَل بَ ي ْ ْم ه( َوحِّ
ْشَياعِّ هَوبَ نْيَ َما َيْشتَ  و تذكري هإمنا  (51ممرِّيبظ ) ْم َكانموا يفِّ َشك ظ ْم مِّْن قَ ْبلم إِّنَّ هوَن َكَما فمعَِّل أبَِّ

، م يتقدمونهم يقولون حنن يف ارتقاء التدمدن النتبع األداين بل الناس ابجتدماعيت: إهنسألةامل. مهل
بيعية يريدون م ابجتدماعية الطهيعين ...وقال الذين كفروا هاإلشارة يف قول هإلي. مهوحنن ندخل في
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جتعل الناس  عيةفإن االجتدماعية الطبي.بيان املناظرة بني املستكربين واملستضعفني 00االرتقاء مث يف 
م مراجعة األقوال حاالهت ذكر هللا. ويتنازعون حىت يوم القيامة، ويظلم البعض البعض، عل  طبقات

وتنشأ ، مهرجل منل ية اليت الجتعل السلطنةفدمن أراد النجاة من تلك الفساد فليتبع الكتب اإلهل
 سألةامل. يةاإلهل تباع الكتبو ترك اه: همعنا ...إذ أتمروننام هاالجتدماعية اليت يتكفل املعاش كل من

واألوالد ، أن األموال هفي. 04ذا إىل همن املرتفني بيان  هذا الكفر الذي شاع يف الناس ألله:
و التقييد ابلنظام هالتفضل عل  الناس بل الباعث للتقدم  يعين ليست بباعثة إىل التقرب إىل هللا

يكون بواسطة املالئكة؛لكن طائفة من  هللا: التقرب إىل  سألةامل. 08اإلشارة يف  هوإلي. الصاحل
ء ما وللوا إىل املالئكة ؤالهم املعبودة هبل جيعلون املالئكة  منحريف الطبائع اليرتقون إىل عبادة هللا

:رجال يقتدون هم شئ يوم القيامة مثالهم يف احلقيقة اليعبدون إال اجلن فالينفعهو ، إال ابإلسم
، دينهالتباع إال اجملتم اليقصدون ابهإىل اتباع النيب؛لكن طائفة منم دين؛ليتوللوا هبهابألئدمة اجملت

ة هن املتفقدين إمنا اتبعوا طائفة مهم علوم اجملتهؤالء حقيقة ما ولل إليه. والينظرون إىل الرسول 
 م التدبرهفالواجب علي ...مهوما آتينا 12إىل  20يف ...مهوإذا تتلى علي: النبوة سألةامل. لةهاجل

و املودة هاملراد  ...قل ما أسئلكمواليرجو منكم أجرا هو . . قل إَّنا أعظكم 23 هفالتنبي. البالغ
إشارة  ...قل إن ريب. 27يف  (1)من قبل هوقد ذكران تفسري ، هل قرابتهكل رجل حيسن أ. يف القرىب

حكومة مقابلة حكومة القرآن: السلطان  (2)التقدر ...قل جاء احلق 24إىل إقامة احلكومة ويف 
تداء ليس إال هفاال...قل إن وللت 13اإلشارة يف  هإلي. ال للنيب  تلك احلكومة يكون هلليف

يريد أن ينشئ حكومة  (3)فاحلكم للقرآن ال للنيب فاليقول رجل أن. بوحي الرب يعين اتباع القرآن
وقت التدبر ذا ه. مها إىل الكفار إذا قالوا آمنا الينفعهورجوع املؤاخذة من، بعد قيام احلكومة هلنفس

  . من سبام هكما فعل أبشياع 12إىل12اإلشارة يف  هإلي. البعد املؤاخذة

                                                           

 أي المودة في القربي. (1)
 في ن ر : التقتدر (2)
 في ن ر: أنه (3)
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 سورة فاَر
منقسم إىل  هاإلنسان بفطرت. ي فطرة اإلنسانهالدعوة إىل االجتدماعية املستلزمة للخالفة  هذه

ين قسم الثاويكون غالبا عل  ال، هو يكدمل فطرتهغالبة  هقسدمني:فالقسم الذي يكون امللكية في
 . و معىن الدعوةهذا ه

ذا ه. ا تكدميل تلك احلكدمةا:كل شئ خملوق عل  حكدمة خالة وخواص البد هلهالفطرة معنا
. هس لتكدميل فطرتحظرية القد هحيتاج إىل أتييد خمصوص فنصب إلي هفاإلنسان بفطرت. فطرة شئ

القدس  ةشئ من خارج حظري  هما يغلب علي. ي فطرة اإلنسانهوما أييت شئ من حظرية القدس 
لسورة جيعل ا هذهو مقصد ها هوالتذكري للفطرة اإلنسانية خبوال هو خالف الفطرة فالتنبيه

حي بواسطة ر أييت احلكم ابلو هيف الظا. االجتدمامعية واخلالفة ما يصدر من ابطل الفطرة اإلنسانية
 سألةيم تلك املهابطن الفطرة اإلنسانية فبتف هو أتييد ملا يقتضيهويف احلقيقة ، األنبياء من خارج

لدماء أكدمل ما وجدان يف كتب ع وشرح الفطرة يف كالم اإلمام ويل هللا، ل أمر الدعوة القرآنيةهيس
ا إىل هضة اإلسالمية يف األلف الثاين إمنا تقوم إذا لار مركز املسلدمني متوجهالن(1)ونرى. اإلسالم

، لف األولاإلسالمية يف األتكدميل الفطرة فقط ويكون جزئيا قواي من حذف زوائد حلقت الفطرة 
قوام الغالبة يف م لةأهوجتريد النظر إىل تكدميل الفطرة عن اتباع، فإذا مل يقدروا عل  حذف الزوائد

االعتدماد عل  الفكر الصحيح والعدمل الصاحل املتولد من . مشئ هل (2)األرض اليرج  من اخلرب
عتدماد   رجال يكونون كاملالئكة واالو اقتضاء الفطرة واالعتدماد علهو ، و الفطرةهالفكر الصحيح 

م هوم يفهملفذا اهإذا خلص النظر إىل . عل  اتباع أقوام غلبوا يف األرض ليس من الفطرة يف شئ
ِِّ َجاعِّلِّ اْلَماَل  احْلَْمدم َّللَِّّ : هقول. ولةهتفسري السورة ابلس َِّرِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر ئَِّكةِّ رمسمال  أمويلِّ فَا

 ََ ََ َورماَبَع َيزِّيدم يفِّ اخْلَْلقِّ َما َيَشاءم إِّنَّ اَّللَّ َأْجنَِّحةظ َمثْ  خلق (3). . 2 ى كمل ِّ َشْيءظ َقدِّيرٌ َعلَ   َوثماَل

                                                           

 في ن ر : أن النهضة بزيادة أن . (1)
 إ.الباحثفي ن ر : الخير.إن كلمة"الخير"أنسب بدل كلمة" الخبر" الوارد في ن  (2)
 في ن ر : هللا ربنا فاطر السموت وا رض... (3)
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املةأ  .الفطرة تقتضي خلق املالئكة هذهو . احلدمد هالسدموت واألرض عل  أحسن ما ميكن فل هللا
: أولو أجنحة 2عل  أقسام  مهية يف نزول الرمحة اإلهل (1)فاملالئكة. األعل  رجال حظرية القدس

: أولوأجنحة 4مثىن قسم القوة العلدمية والقوة العدملية نظري ما يكون يف اإلنسان من العقل والقلب 
للنفس الكلية نظري ما يكون يف اإلنسان من لطيفة األاننية . واجلناح الثالثهم اتصاهل. ثالث

و هرابع أولوا أجنحة أربعة واجلناح ال. الكربى من لطيفة اتصال النفس الناطقة ابألاننية الكربى
 زِّيدم يفِّ اخْلَْلقِّ َما َيَشاءم يَ . م القائم عل  النفس الكلية نظري لطيفة احلجر البحت يف اإلنسانيةاتصاهل

إشارة  هال لعليف احلياة الدنيا تفصي هبعد تكدميل احلجر البحت يسري الكاملون سريا الميكن بيان
م هاجتدمع يف حظرية القدس من املالئكة والكاملني من اإلنسان حكدمما . إىل مثل ذلك يف املالئكة

: هاإلشارة يف قول هي مفتتح الرمحة لإلنسانية إليهوتلك احلظرية . هالشريك ل هوحد راجع إىل هللا
َك هلَ  َما يَ ْفَتحِّ اَّللَّ  ِِّ مِّْن َرمْحَةظ َفاَل مممْسِّ َل لَ لِّلنَّا ْك َفاَل ممْرسِّ َو اْلَعزِّيزم هوَ  هْعدِّ مِّْن ب َ  ها َوَما ُيمْسِّ

ويف ضدمن ذلك جعل لكل جزء ولكل نوع فطرة خمصولة . فطر السدموت واألرض فاهلل4. احْلَكِّيمم 
ذا الذي ه .ي يف ضدمن السدموت واألرض تعينت فطرة كل شئها مستقال إمنا تدمام هبهليس اال

ة السدموت واألرض  غري فطر و يريد أن يهأن من غري فطرة اإلنسان  هويلزم من، اإلشارة يف اآليتني هإلي
ِم اذْكمرموا نِّْعَمَت اَّللَّ هََّي أَي  . (2)ا فاليقدر عل  ذلك واليفوزهكل رم لْ هَعَلْيكمْم  ا النَّا  مِّْن َخالِّقظ َري ْ
ِِّ اَل إِّلَ  اَّللَّ  ة إىل حظري  هتشري إىل أن التوج 0 َو فََأَنَّ ت مْؤَفكمونَ هإِّالَّ  هيَ ْرزمقمكمْم مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْر

ا هإلي هوجاإلنسان إذا ت. ا نعدمة خالةو الواجب عل  اإلنسانية فإهنه ا إىل هللاهوبواستط، القدس
ويف اآلخر يكون  (3)ا يكون التكدميل ألعبهوإذا أعرض عن، ل ما ميكنهأس هيكون تكدميل فطرت
 هيتبني لي اآلخرة فف. ولوسار ألف ألف سنة ، هواليفوز يف تكدميل فطرت، اهجمبورا إىل الرجوع إلي

ان يف لإلنس. النعدمة ليس مقتض  الفطرة كلدما سنح  هذهفاإلعراض عن . هالملجأ إال إلي هأن

                                                           

 في ن ر : وسائط (1)
 في ن ر : في ذلك. (2)
 في ن ر: ما يكون . (3)
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إال  لهاختيار األس هفالفطرة توجب علي. ل من اآلخرهأس (1)امهإىل املقصد طريقتان: أحد هولول
اإلشارة يف  هل إليهإىل حظرية القدس أيضا يلزم اختيار األس هويف التوج، من كان منخدج الفطرة

َوإِّْن : هيف قول .إىل حظرية القدس هي الدعوة إىل الفطرة يعين التوجهفدعوة الرسل . . ا الناسهآيي
ْن قَ ْبلَِّك َوإِّىَل اَّللَّ  ذا هإشارة إىل (1عم اأْلمممورم )ت مْرجَ  يمَكذ ِّبموَك فَ َقْد كمذ َِّبْت رمسمٌل مِّ

. ظرية القدسوا إىل حهطرة بدون أن يتوجم يريدون تكدميل الففالتكذيب يف أهن. . . وإن يكذبوك
و يعرض يف هف هم وقوة لالسترباء بنفسهف هل ه: لو فرضنا أن املولود يف أول وقت والدت(2)همثال

ففرغ اإلنسان   و اقتضاء الفطرةهدما ؟واالستعانة هبهكيف يصعب علي. عن الوالدين هتكدميل فطرت
ذا ها ويف اآلخرة ها تكذيب للدعاية إليهعن (3)م حظرية القدس مثل الوالدين فاإلعراضهبف هكل

رجاال  هحمتاجا إىل الوالدين فيفرض من املعاونني ل هالطفل إذا تكامل حسب االجتدماعية جيد نفس
إن عن الوالدين كان جرما ف هذا اليكفي لشئ فيدرك أن إعراضهمثل الوالدين مث يف اآلخر أن 

دما إىل زمن هإلي هوعدما يتأخررجهلبعيدة للتباعد عنرجوع يرجع فورا؛لكن بعد قطع املسافة ا همتكن ل
األول  ها بسري هيريد الرجوع؛ لكن البعد عن هأن هبعد إحساس. نمهيف ج هو حياتهذا ه. مديد

 هنم إليهيف ج هي مدة مكثهوتلك املدة . اليقدر عل  قطع العالئق املانعة إال بعد مدة طويلة
ولوبعد ألف  ،بتكذيب الرسل إىل طريق اختار يف اآلخريعين . . ترجع وإىل هللا: هاإلشارة يف قول

نْ َيا َواَل َحق ٌّ َفاَل تَ غم  إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ : هإىل حظرية القدس قول هألف سنة يتيقني برجوع رَّنَّكممم احْلََياةم الد 
َّللَّ   يدعو إىل والذي. ويتيسر التكدميل، و كدمالكم بواسطة حظرية القدسه 1 اْلَغرمورم  يَ غمرَّنَّكمْم ابِّ
قتضاء نظام فطري ال هو الشيطان فقد أييت يف احلياة الدنيا ماالحتبونها إنساان أو جنيا هاإلعراض عن

الشيطان و ، يف السدموت واألرض ؛لذلك فبعروض ذلك األمر العارض التعرضوا عن حظرية القدس
ا بل نية بذاهتاا الفطرة اإلنسهمث يعلدمكم يف ضدمن ذلك أشياء التقتضي هجيعل ذلك ذريعة لدعوت

                                                           

 إحدىهما يكون أحسن حسب التركيب النحوي,الباحث (1)
 في ن ر : مثال ذلك. (2)
 في ن ر : فإعراض. (3)
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فكل ذلك مندمج  .ي اقتضاء أمور مندجمة يف اإلنسانية مثل احليوانية والنباتية واملعدنية والعنالره
، هفالشيطان إذا قدر عل  تلقي اإلعراض لكم يف وقت مصيبة ألابتكم فقبلتدموا دعوت، يف اإلنسانية
وبدون ، قيد حملرمات بدونا احليوانية مثل اجلدماع ابهوات تقتضيهو يشغلكم يف شهفبعد ذلك 

انت فإذا ارتسخت فيكم ملكة احليوا. و اقتضاء احليوانية ال اإلنسانيةهاتباع قانون ذلك األمر 
م يف ههومقتض  اإلنسانية أعين حظرية القدس بعدا بعيدا فإذا تنب، حصل التباعد عن اإلنسانية

ولة هابلس هعلي القدس فالتقدرون والرجوع إىل حظرية، مستقبل احلياة إىل توفية مقتض  اإلنسانية
كثكم ذا الوقت يكون وقت مه. بل إلزالة امللكات احليوانية عن أنفسكم حتتاجون إىل أمد طويل

ل نظام الفطرة الكلي ي الزمة لتكدميهفكل ذلك بتغرير احلياة الدنيا يف وقت املصيبة اليت . نمهيف ج
. زاء ذلك متكامالا جهحظرية القدس أييت من إىل ههوما ترك توج، فلوجر اإلنسان عل  تلك املصيبة

اإلشارة  هوإلي، نم الزمهي غرور يف غرور فدخول جهفإن اخندع يف ذلك الوقت بدعوة شيطان و 
ِم إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ هََّي أَي  : هيف قول نْ َيا َواَل  ا النَّا َّللَّ َحق ٌّ َفاَل تَ غمرَّنَّكممم احْلََياةم الد  ( 5َغرمورم )الْ   يَ غمرَّنَّكمْم ابِّ

ْزبَ  هإِّنَّ الشَّْيطَاَن َلكمْم َعدمو ٌّ فَاَّتَِّّذمو  َا َيْدعمو حِّ ( الَّذِّيَن  6ْن َأْصَحابِّ السَّعِّريِّ )لَِّيكمونموا مِّ  هَعدموًّا إَِّّنَّ
ويعرض ، يطانذا ينقسم اإلنسان إىل قسدمني: قسم يتبع الشهوبعد تبيني . ْم َعَذاٌب َشدِّيدٌ َكَفرموا هلَ 

 ...الذين كفروا ذا التقسيم يفهأشار إىل . اهعن (1)قسم يتبع الرسل واليعرض .عن حظرية القدس
يكون  وكل شئ. و حقيقة الكفرهذا ه. اإلعراض عن حظرية القدس بدعوة الشيطان يسدم  كفرا

ابلكفر ابلدرجة  (2)يسدم  ابلكفر عل  الدرجة الثانية فيلتحق هأو نتيجة ل هأو متثيال ل همفضيا إلي
، قدسو اإلعراض عن حظرية الهوروح تلك األعدمال ، يعدمل أعدمال املؤمنني يف الصورةالثانية رجل 

ؤالء هفتلك األعدمال الصاحلة أيضا ملتحقة ابلكفر يف القيامة فدمن اتباع الرسل تكون مجاعة مثل 
َفَمْن زمي َِّن أَ اإلشارة يف  هيتخذون طريقة الرسل ويريدون أعدمال الشيطان من أكل وشرب ومجاع إلي

ل  َمْن َيَشاءم َويَ  َحَسن ا فَإِّنَّ اَّللَّ  هفَ َرآ هسموءم َعَملِّ  هلَ  ْم هْب نَ ْفسمَك َعَليْ هءم َفاَل َتذْ دِّي َمْن َيَشاهيمضِّ

                                                           

 في ن ر : واليعرضون. (1)
 في ن ر : فيلحق. (2)
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َا َيْصنَ عمونَ  َحَسَراتظ إِّنَّ اَّللَّ  فالناس كثري يشتغلون ابلعلوم الفاضلة من القرآن  (1). 8َعلِّيٌم ِبِّ
و ل هلو خال من املقصد مثهيل مقام يف حظرية القدس فحتص هواحلديث واحلكدمة واليريدون ب

سوء  هوذلك من مصاديق من زين ل، عل  كل حال أمنالعلوم  هذم هبم يريدون اشتغاهلهاحلديث 
العزة يف الدنيا  هحياة طبية حيصل ل هرمحة منزلة مثل املطر يؤتي هومن اتبع الرسل أييت إلي هعدمل

ت ويتدمكن بذلك يف حظرية القدس إذا ما، ويعدمل الصاحل ،و يتكلم ابلكلدمات الطيبةهواآلخرة 
اإلشارة يف  هاجنذاب يف بعض األوقات يف احلياة الدنيا أيضا إلي هوميكن أن حيصل ل، اهرجع إلي

َنا بِّ إِّىَل بَ َلدظ مَ  هالَّذِّي َأْرَسَل الر ََِّّيَح فَ تمثِّريم َسَحااب  َفسمْقَنا َواَّللَّ : هقول ا  َِ بَ ْعَد َمْوتِّ اأْلَرْ  هي ِّتظ فََأْحيَ ي ْ
 اْلَكلِّمم الطَّي ِّبم َواْلَعَملم َيْصَعدم  هاْلعِّزَّةم مجِّيع ا إِّلَيْ  ه( َمْن َكاَن يمرِّيدم اْلعِّزََّة فَلِّلَّ 4َكَذلَِّك الن شمورم )
: هأي قول 40يَ بمورم  وَ هئَِّك ْم َعَذاٌب َشدِّيٌد َوَمْكرم أمولَ َوالَّذِّيَن َُيْكمرموَن السَّي َِّئاتِّ هلَ  هالصَّالِّحم يَ ْرفَ عم 

الكلدمة يف القرآن للحياة بعد  (2)هذهأكثر ما تستعدمل . كذلك النشور هوالعدمل الصاحل يرفع
ضة الدينية ابتباع هفالن.ل واتباع الشيطانهابجل هوتستعدمل كذلك يف حياة القوم بعد موت، املوت

اإلنسان فيقع  هليت يغلط فيذا أحد املواضع اه...من كان يريد العزةا نشور بعد املوت الرسل كأهن
دعوة الرسل يف و . يف الدنيا أحد هاإلنسان يكون قوي العزمية يريد أن يستزل. يف حبائل الشيطان

ذا الرجل هف.م أقوايء أعزاء؛ألن االنقالب إمنا يتأت  بعد قوة الباطلها يكون أعداءابتداء حاالهت
، ك الشيطان اببتغاء العزةم فيشرت  ابتداء دعوهتالعزة يف اتباع الرسل يف هيريد العزة واليرى أن حتصل ل

د عزة واليتحدمل الذلة حلظة إمنا يري، ذا الرجل الذي يريد العزةهفإن . يكون اغرتار واخنداع هوفي
إمنا ابتباع الشيطان  (3). فالعزة الدائدمة الحتصل إال ابتباع الرسل واحلق. متدائدمة العزة تزول بعد أايم

ابلصورة  هاخنداع هذا وجهل احلق عل  الباطل هإذا غلب أ. تزول عن قريب فقر حيصل العزة أايما
 العزة هفللا ذلة هالعزة الدائدمة اليت اليتأت  بعد...من كان يريد: هرة فيكون عندان معىن قولهالظا

و هيف أول األمر  هذا املغرت ذلتهوالذي ظن . إىل حظرية القدس ابتباع الرسل همجيعايعين ابلتوج
                                                           

 في ن ر : قال الحكيم السنائي: ولنعم ما قال في ترجمة هذا الكفر. (1)
 في ن ر : تلك. (2)
 في ن ر: اتباع الحق. (3)
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ا هاليساوي عزة هحق جيد يف نفس هوعرف أن، فإن اإلنسان إذا اتبع احلق. هن اخنداعا منأيضا كا
ذا هة ذا الرجل من اتباع الرسل تكون عز هم يف الذلة مث اجلدماعة اليت جتتدمع مع هإعزاز الناس كل

 غري هذا رأو م يتبدلون كل يوم إفإهن، عند حزب الشيطان هم حقيقة متدائدمة المثل عزتهالرجل عند
اجلدماعة رجال  هذهوجبنب ، مجيعا م فنزيد اآلن كلدمة أخرى: العزة احلقيقة الدائدمة هللهموافق لغرض

ات فاليستحقون ا حسنم احلقيقة أهنهرون بتدابري هويظ، م يعدملون السيئاتهم م سوء أعدماهلزين هل
إىل  0ذا الفصل الثاين للدعوة إىل حظرية القدس من ه. . م عذاب شديد ومكر أولئكهلالعزة 
ْزَواج ا َوَما حَتْمِّلم َخَلَقكمْم مِّْن ت مَرابظ ُثمَّ مِّْن نمْطَفةظ ُثمَّ َجَعَلكمْم أَ  َواَّللَّ : هالفصل الثالث من قول. 23

َقصم مِّْن عمممرِّ  همِّْن أمنْ َثى َواَل َتَضعم إِّالَّ بِّعِّْلمِّ  لَِّك إِّالَّ يفِّ كَِّتابظ إِّنَّ ذَ  هَوَما ي مَعمَّرم مِّْن ممَعمَّرظ َواَل ي من ْ
رٌي ) َعَلى اَّللَّ  ْلٌح أمَجاٌج َومِّْن  هوَ  هَذا َعْذٌب ف مَراٌت َسائٌِّغ َشَرابم ه( َوَما َيْسَتوِّي اْلَبْحَرانِّ 44َيسِّ َذا مِّ

ْلَية  تَ ْلَبسمونَ  ََرَِّّيًّ َوَتْسَتْخرِّجموَن حِّ تَ غموا مِّْن فَ  هْلَك فِّيا َوتَ َر  اْلفم كمل ظ أَتْكملموَن حلَْم ا  َر لِّتَ ب ْ  هلِّ ضْ َمَواخِّ
خََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر  اَر يفِّ اللَّْيلِّ َوسَ هارِّ َويمولِّجم النَّ ه( يمولِّجم اللَّْيَل يفِّ النَّ 41َوَلَعلَّكمْم َتْشكمرموَن )

ََجلظ ممَسمًّى َذلِّكممم اَّللَّ  ْن  َما َُيْلِّكمونَ  هدمونِّ  اْلممْلكم َوالَّذِّيَن َتْدعموَن مِّنْ  هرَب كمْم لَ  كمل ٌّ ََيْرِّي ألِّ مِّ
عموا َما اْسَتَجابموا َلكمْم َويَ ْوَم اْلقِّيَ ه( إِّْن َتْدعمو 43قِّْطمِّريظ ) اَمةِّ َيْكفمرموَن ْم اَل َيْسَمعموا دمَعاءَكمْم َوَلْو َسِّ

رْكِّكمْم َواَل ي منَ ب ِّئمَك مِّْثلم َخبِّريظ  سب أن فكان حب ي إىل هللاها تنتهالنعم يف الدنيا سلسلة كل. 41بِّشِّ
 وهللاة القدس إمنا يتسري بواسطة حظري  اإلنسان إىل هللا هوتوج، يف حتصيل النعم إىل هللا هيتوج

 هاملقدار من عدمر  جيعل ذلك إىل هللا هفإذا توج فاإلنسان خيلق ويعدمر مبقدار معني عند هللا. خلقكم
النعم  هذه البحران ويستو :هقول. هيف حظرية القدس فيسعد حيات هقليال كان أو كثريا سبب متكن

أين بعد ما رأيت  (1)و من فاطر السدموت واألرض فكدما ذكرانهبواسطة البحر خلق البحر  من هللا
من فاطر  كل ما يتعلق ابلسدموايت ...يوجل همن البحر يشكر رب هفإذا رأى الرجل حظ. جبل امللح

 .  .والذين تدعونا هاإلشارة يف مابعد هإلي، محق هإىل غري  هالسدموت واألرض فالتوج

                                                           

 في ن ر : بزيادة لكم (1)
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ِم أَنْ تممم اْلفمَقَراءم إِّىَل اَّللَّ همن ََّي أَي  لرابع: الفصل ا ( إِّْن َيَشْأ 45َغِنِّ  احْلَمِّيدم )َو الْ ه َواَّللَّ  ا النَّا
َْلقظ َجدِّيدظ )هيمذْ  ( َواَل َتزِّرم َوازِّرٌَة وِّْزَر أمْخَر  47بَِّعزِّيزظ ) ( َوَما َذلَِّك َعَلى اَّللَّ 46ْبكمْم َوَيَْتِّ ِبِّ

ْلِّ َوإِّْن َتدْعم مم  نْ هثْ َقَلٌة إِّىَل محِّ َا ت م  ها اَل ُيمَْمْل مِّ ْم ْنذِّرم الَّذِّيَن َُيَْشْوَن َربَّ َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا ق مْرََب إَِّّنَّ
َا يَ تَ زَكَّى لِّنَ ْفسِّ  ْلَغْيبِّ َوَأقَامموا الصَّاَلَة َوَمْن تَ زَكَّى فَإَِّّنَّ ( َوَما َيْسَتوِّي 48اْلَمصِّريم ) اَّللَّ  َوإِّىَل  هابِّ

( َوَما َيْسَتوِّي 14( َواَل الظ ِّل  َواَل احْلَرمورم )10( َواَل الظ لمَماتم َواَل الن ورم )44ْعَمى َواْلَبصِّريم )اأْلَ 
( إِّْن أَْنَت إِّالَّ 11رِّ )يمْسمِّعم َمْن َيَشاءم َوَما أَْنَت ِبِّمْسمِّعظ َمْن يفِّ اْلقمبمو  اأْلَْحَياءم َواَل اأْلَْمَواتم إِّنَّ اَّللَّ 

ري ا َوَنذِّير ا َوإِّْن مِّْن أممَّةظ إِّالَّ َخاَل فِّي13يٌر )َنذِّ  حْلَق ِّ َبشِّ ََّ َأْرَسْلَناَك ابِّ ( َوإِّْن يمَكذ ِّبموَك 11ا َنذِّيٌر )ه( إِّ
لز بمرِّ َوابِّ هْم رمسملم ْم َجاَءتْ هفَ َقْد َكذََّب الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ  ْلبَ ي َِّناتِّ َوابِّ ُثمَّ َأَخْذتم ( 15ْلكَِّتابِّ اْلممنِّريِّ )ْم ابِّ

 وتكدميل تلك األعدمال يكون. الفطرة اإلنسانية يستلزم أعدماال. 16الَّذِّيَن َكَفرموا َفَكْيَف َكاَن َنكِّريِّ 
كم اليت خلقكم يعين أن فطرت...ا الناِهَيي. إبرسال الرسل والكتاب فيكون اتباع الرسل من الفطرة

ارة أنكم إن إش هفي. ..أن يشاءأنفسكم ا بطوع ا تلتزموهنهواألوىل بكم فكان من خوالها هعلي
 قادر عل  تبديلكم بذلك وتريدون حياة من نوع آخر فاعلدموا أن هللا، احلياة هذهشلتم من 
مراعات  هيا إال بعد التبديل؛ألن خلق كل نوع فمضرة التبديل التعرفوهن. ذا الينفعكمهالنوع؛لكن 

 هذه. . والتزر وازرة 27اإلشارة يف  هفطرة السدموت واألرض بعض خواص الفطرة اإلنسانية إلي
يسع   هفالنوع اإلنساين تقتضي أن يكون كل فرد من أفراد...وإن تدع مثقلةخصولية اإلنسان 

فالقسم  .فينقسم اإلنسان إىل قسدمني: قسم يتدمم تلك اخلالة قسم ال هلتكدميل خواص نوع هبنفس
 44مث اإلشارة إىل األقسام إىل  27 ...ذينإَّنا تنذر الاإلشارة يف  هوإلي، األول: حيتاج إىل الرسل

سنة من فطرة  هذهؤالء إن كذبوا الرسل فاليتأت  بذلك الرسل؛ألن ه. . وما يستويالقسم الثاين: 
 . . ذيرإن أنت إال ن 43إىل  40اإلشارة من  هإلي. . إن أنتالقسم الثاين 

َأََلْ تَ َر  حليواانت واملعدنياتجرى ذلك القانون يف ا. الفصل اخلامس: االنقسام إىل قسدمني فطري
َْتلِّف ا أَْلَوانم  هأَنْ َزَل مَِّن السََّماءِّ َماء  فََأْخَرْجَنا بِّ  َأنَّ اَّللَّ  ا َومَِّن اجلَِّبالِّ جمَدٌد بِّيٌض َومحمٌْر َِثََراتظ خمم



 [458] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

َْتلٌِّف أَْلَوانم  . اتاملعدني ذا يفه ومن اجلبال جددذا اختالف يف النبات ه. 17ا َوَرَرابِّيبم سموٌد خمم
ا أيضا أفراد هفكذلك األمور اخلالة ابإلنسانية خيتلف في، ذا يف احليواانتهومن الناس والدواب 

لم ينتج والكدمال يف الع، هونطق هونظر  هوعلدم هاإلنسان ميتاز بعقل. لهاإلنسان مثل العلم واجل
 . .ُيشى َّنا هللاإ. والذي الخيش  يكون قسدما آخر (1)فالعامل الذي خيش  يكون قسدما، اخلشية
 . 

لموَن كَِّتاَب ا: ها من قولهالفصل السادس: يف أعدمال القسم األول ونتائج َوَأقَامموا  َّللَّ إِّنَّ الَّذِّيَن يَ ت ْ
َنا َارَة  َلْن تَ بموَر )هالصَّاَلَة َوأَنْ َفقموا ممَِّّا َرزَق ْ رًّا َوَعاَلنَِّية  يَ ْرجموَن َتِّ ْم هزِّيدَ يَ ْم وَ هْم أمجمورَ ه( لِّي مَوف ِّيَ 14ْم سِّ

َنا إِّلَْيَك مَِّن اْلكَِّتابِّ 30َرفموٌر َشكموٌر ) هإِّنَّ  همِّْن َفْضلِّ  ق ا لَِّما بَ نْيَ َو احْلَق  ممَصد ِّ ه( َوالَّذِّي َأْوَحي ْ
رٌي ) هبِّعَِّبادِّ  إِّنَّ اَّللَّ  هَيَديْ  َنا مِّْن عَِّبادِّ 34خَلَبِّرٌي َبصِّ ٌ ه َفمِّنْ ََ ( ُثمَّ َأْورَثْ َنا اْلكَِّتاَب الَّذِّيَن اْصطََفي ْ ْم ظَاَلِّ
نْ  هلِّنَ ْفسِّ  نْ هَومِّ ٌد َومِّ َراتِّ ِبِِّّْذنِّ اَّللَّ هْم ممْقَتصِّ خْلَي ْ ( َجنَّاتم 31َو اْلَفْضلم اْلَكبِّريم )هَذلَِّك  ْم َسابٌِّق ابِّ

َوقَالموا احْلَْمدم  (33ا َحرِّيٌر )ه فِّيمْ هبظ َولمْؤلمؤ ا َولَِّباسم ها مِّْن َأَساوَِّر مِّْن ذَ ها ُيمَلَّْوَن فِّيَعْدنظ َيْدخملمونَ 
اَل  ه( الَّذِّي َأَحلََّنا َداَر اْلممَقاَمةِّ مِّْن َفْضلِّ 31َب َعنَّا احْلََزَن إِّنَّ رَب ََّنا َلَغفموٌر َشكموٌر )هالَّذِّي َأذْ  َّللَِّّ 

ي الذو . هيف ضدمن تلك اآلايت قول إن الذين يتلون. 01 ا لمغموبٌ ها َنَصٌب َواَل َُيَس َنا فِّيهَُيَس َنا فِّي
املستخلفون  مه. . . ُث أورثنا هللالالجتدماعية اإلنسانية أول أعدمال اخلري تالوة كتاب . . أوحينا

ا ثالث درجات؛لكن اجملدموع من حيث اجملدموع مصطف  عل  األمم هفاجلدماعة في. بعد النيب
 عل  نتائج (2)وبعد ذلك تعريف اخلبات، م يريدون االجتدماع العدمومي جلدميع األمماآلخر؛ألهن

 . مأعدماهل

َر الَّذِّي كمنَّا نَ ْعَملم ا رَب ََّنا َأْخرِّْجَنا نَ ْعَمْل َصاحلِّ ا رَ هْم َيْصَطرِّخموَن فِّيهوَ : هالفصل السابع : من قول ي ْ
( إِّنَّ 37) مِّنَي مِّْن َنصِّريظ َمْن َتذَكََّر َوَجاءَكممم النَّذِّيرم َفذموقموا َفَما لِّلظَّالِّ  هَأَوَلَْ ن مَعم ِّرْكمْم َما يَ َتذَكَّرم فِّي

                                                           

 في ن ر: ومن اليكون كذلك يكون قسما آخر. (1)
 في ن ر : الجنات.كلمة"الجنات" أنسب بدل الخبات؛ ن السياق يوافقه.الباحث. (2)
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ِِّ إِّنَّ  اَّللَّ  َو الَّذِّي َجَعَلكمْم َخاَلئَِّف ه( 38َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الص دمورِّ ) هَعاَلِّم َرْيبِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر
ِِّ َفَمْن َكَفَر فَ َعَليْ  َن  يدم اْلَكافِّرِّيْم إِّالَّ َمْقت ا َواَل يَزِّ ْنَد َرب ِّ ْم عِّ هَواَل َيزِّيدم اْلَكافِّرِّيَن كمْفرم  هكمْفرم   هيفِّ اأْلَْر

رموِنِّ َماَذا َخَلقموا مَِّن أَ  ( قمْل َأرَأَيْ تمْم شمرََكاءَكممم الَّذِّيَن َتْدعموَن مِّْن دمونِّ اَّللَّ 34ْم إِّالَّ َخَسار ا )هكمْفرم 
ِِّ َأْم هلَ  َنااأْلَْر ْرٌك يفِّ السََّماَواتِّ َأْم آتَ ي ْ نْ ْم َعَلى بَ ي ِّنَ هْم كَِّتااب  فَ هْم شِّ ْن يَعِّدم الظَّالِّمموَن َبْل إِّ  هتظ مِّ

َِ َأْن تَ زمواَل َولَئِّْن زَالََتا إِّ  ( إِّنَّ اَّللَّ 10ْم بَ ْعض ا إِّالَّ رمرمور ا )هبَ ْعضم  كم السََّماَواتِّ َواأْلَْر ْن ُيمْسِّ
ْن َأَحدظ مِّْن بَ ْعدِّ هَأْمَسكَ  والذين   جزاؤهمأعدمال القسم الثاين و . 14َكاَن َحلِّيم ا َرفمور ا   هإِّنَّ  هَما مِّ
م كن هلم تلك الدرجة مل يفكل قوم وكل فرد مل حيصل هل. . أوَل نعمركمبعض اآلايت . . كفروا

حياة إال يف  هفاإلنسان اليكون ل...ُيسك السموت إن هللا. م نذيرومل أيهت، من العدمر مايتذكرون
من  كلمث يف التفاليل يقع احلاجة إىل النذير ف هو لوتبصر رجع إىل ربهاألرض أو يف السدماء ف

ق؛لكن تفاليل احل إىل هللا هعذر من عدم رجوع هليس ل هفراغ يتفكر يف حيات هوحصل ل، تعقل
 . الشرع وتفاليل مراتب اإلميان ابلغيب إمنا يكون بعد النذير

َّللَّ الفصل الثامن:  اأْلمَممِّ  َد  مِّْن إِّْحَد هْم َنذِّيٌر لََيكمونمنَّ أَ هْم لَئِّْن َجاءَ َد َأُْيَانِّ هجَ  َوَأْقَسمموا ابِّ
ِِّ َوَمْكَر السَّي ِّئِّ َواَل ُيِّيقم اْلمَ 11ْم إِّالَّ ن مفمور ا )هْم َنذِّيٌر َما زَادَ هفَ َلمَّا َجاءَ  ْكرم ( اْستِّْكَبار ا يفِّ اأْلَْر

 َوَلْن َتَِّد لِّسمنَّتِّ تَ ْبدِّيال   ْل يَ ْنظمرموَن إِّالَّ سمنََّت اأْلَوَّلِّنَي فَ َلْن َتَِّد لِّسمنَّتِّ اَّللَّ هفَ  هلِّ هالسَّي ِّئم إِّالَّ أبَِّ 
ِِّ فَ يَ ْنظمرموا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ 13حَتْوِّيال  ) اَّللَّ  ريموا يفِّ اأْلَْر ْم وََكانموا َأَشدَّ ه( َأَوََلْ َيسِّ
نْ  زَ  ْم ق موَّة  َوَما َكاَن اَّللَّ همِّ َكاَن َعلِّيم ا َقدِّير ا   ه إِّنَّ ِِّ مِّْن َشْيءظ يفِّ السََّماَواتِّ َواَل يفِّ اأْلَرْ  هلِّي مْعجِّ
ذم اَّللَّ 11) َا َكَسبموا َما تَ َرَك َعَلى ظَ  ( َوَلْو ي مَؤاخِّ َِ ِبِّ رم  ا مِّْن َدابَّةظ هرِّ هالنَّا ْم إِّىَل َأَجلظ هَوَلكِّْن ي مَؤخ ِّ

ل همة الدعوة من أمعاملة أ. معامالت. 15َبصِّري ا  هَكاَن بِّعَِّبادِّ   ْم فَإِّنَّ اَّللَّ هممَسمًّى فَإَِّذا َجاَء َأَجلم 
و منبع نظرايتنا أن يف قريش كان ذوق هذا الذي ه. . ا وأقسدموا ابهللهمكة مع النيب ونتائج

 ود والنصارى وفارس ؛ولذلك كانوا اقتسدموا عل  ثالث فرق يف النظرايتهوالتقدم عل  الي، السياسة
قسم مييل  -4 بئةالصا م كانت مأخوذة منهم األكثر؛ألن وثنيتهقسم إىل فارس -2السياسية: 
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 بة عل  األمموالغل، يمهم احلنفاء يريدون إقامة ملة إبراه هقسم يستقل بنفس -0. إىل الروم وتنصروا

التفسري  ورأينا املصنفني يف اإلسالم يف. ذا القدر من السياسة كان موجودا يف مكة قبل املبعثه (1)
،  اإلنسانيةل الناس يفهابلقرآن من أج م اتفقوا عل  أن املخاطبهواحلديث والكالم والسرية كان كل

لبالغة مث إذا فتشنا ا إال حبجة هللا هوحنن مل نتنب، وإلدارة نظام فغلطوا يف شرح اإلسالم منذ ألف سنة
ل  ب السياسية عهاللراحة ابملذا ويف حجة هللا، مهب السياسية كانت عندهوجدان أن املذا
لعبت يف تطبيق تلك املعاين عل  الطالحات  وإن، ا موجودةهأما املعاين فكل. مالطالحاهت

وكذلك يقدر كل . ذا لبالدانهمن القرآن يف عصران  (2)ذلك العصر فقدرت عل  اختاذ الدستور
 هيذا العصر أن يتخذ برانجما من القرآن لوتدبروا فهيف  همسلم عل  اختاذ الدستور إللطالح قوم

 . ادها يف اجلوعدملياهت، اإلميانا يف وأدخلوا السياسة نظرايهت، عل  معىن احلكدمة

م من همجلة معرتضة: يعلم من اشتغل مبعرفة مقاالت الناس املتفرقة يف امللة اإلسالمية جيد في
فكري  هلذي استقرعليوا. م قرار يف تفسري معىن املرجئةم السلف كثريا مث اليتقرر هلهينكر  (3)املرجئة

عض  اإلميان مث خيتلفون يف تفسري العدمل؛ألن بم اليدخلون العدمل يفا األول أهنهأن املرجئة ألل
اإلتيان أبعدمال تكون من (4)ادتني أوهمن اإلميان مثل التكلم بكلدمة الش هاألعدمال الميكن إخراج

م فلم يتقررقوهل وتعظيم املصحف، إىل الكعبة يف الصلوة هوالتوج، شعار امللة مثل الذبح إبسم هللا

                                                           

المش     ركين وكان رئيس     هم أباجهل،وكانت الجماعة المذكورة مائلة إلى كس     رى. الثانية: جماعة الحنفاء جماعة  (1)

النصرانية،وكانت متبعى الدين الحني  ثم مالت إلى النصارى كورقة بن نوفل وغيره فالخالصة بأنها كانت مائلة إلى 

ليه الس  الم_  وكان رس  ول هللا ص  لى هللا عليه الروم.الثالثة : جماعة قريش المس  مى بحنفاء_ محيي مذهب إبراهيم ع

 الباحثوسلم منهم.

 المراد منه هو القانون.الباحث (2)
وغيرها  الكبيرة في مرتكب أهل السنة وكذلك الخوارج ، خالفوا رأياإلسالم تنتسب إلى كالمية هم فرقة لمرجئةا (3)

ال يمكن الحكم علي  ه ب  الكفر،  ن الحكم علي  ه موكول  هللا الوا ب  أن ك  ل من آمن بوح  داني  ةمن ا مور العق  دي  ة،وق  
والمرجئة أربعة أصنا : مرجئة الخوارج، ومرجئة ، مهما كانت الذنوب التي اقترفها.يوم القيامة ى وحدهتعال هللا إلى

جئة الخالص   ة. ومحمد بن ش   بيب، والص   الحي،والخالدي من مرجئة القدرية، وكذلك القدرية، ومرجئة الجبرية. والمر
الغيالنية أص  حاب غيالن الدمش  قي، أول من أحدث القول بالقدر واإلرجاء، ونحن إنما نعد مقاالت المرجئة الخالص  ة 

هـ       ( 148تاني )المتوفى: منهم.لينظر: الملل والنحل تألي : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرس
 الناشر: مؤسسة الحلبي. 532/ 5

 في ن ر : واإلتيان. (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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اإلميان  م إن العدمل خارج منوعندي معىن قوهل، من اإلميان املرجئة هيف تعيني العدمل الذي خيرج
 ،م أتسس مجاعة املنافقني املتقاعدين املتباعدين عن السياسيةهومن، و األعدمال السياسية فقطه

للسياسة االجتدماعية  (1)مهوعدم تعرف، ل املصنفنيهفذلك األمر اخلبيث إمنا نشأ يف اإلسالم جل
ا راجعة إىل فاآلايت اليت تتعلق ابلسياسة قطعا جيعلوهن. ول الوحيا فريق قبل نز هاليت كانت علي

يف بالدان أن من تداخل  (2)ل الصالحهم القرآن حىت رأينا مجاعة من أهأمور غري سياسية فأفسدوا ف
 . يف السياسة خرج من اإلسالم متت

يتكربوا يف األرض : كانوا يريدون ابلسياسية أن 2م كان األمران واملانع هل. . م نذيرهفلما جاء
 واومكر السئ. :مكر السئ 4م هم ومرادهواهخيالف  (3)وهوجاء القرآن بسياسة احملبة والعدالة و 

. م ابحليلهتسياس همتوي. م أحدهم أعدمال غري لاحلة فإذا لاروا يف األرض ملوكا الينكر عليهعند
  األخالق سة مؤسسة علوالقرآن جاء بسيا، السياسية يضعون قانوان مثل اليتكلم يف امللك أحد

الينجو أحد من  هابلتدموي هلهإالأب والُييق اومكر السئم من النيب هذا كان سبب نفور هاحلسنة 
آن م ليس إال املكر السئ مينعون عن التدبر يف القر هنا رأينا امللوك الذين عدملهمن . الفاسد هعدمل

عند الناس غاية اإلكرام حىت لار  هويكرمون هحسنة يف قراءة القرآن يعظدمون هابحليل فدمن كان حلن
م امللوك؛ألهن اهأو فلسفة تعظم في هوكذلك يعظدمون من أييت بفق (4)هالقيدمة للقرآن إال استدماع نغدمائ

ن م ميكرون مكر السيئات ملنع الناس عهؤالء كله. أمور الدولة هويفوضون إلي، مملوك فيكرموهن
م إىل االحنطاط يبثون هتهووج، لكا جديدام هومن ذلك الزمان مازاد اإلسالم يف حدود. القرآن

م  ه هو اقتضاء العصر الميكن إلالحهم: أن فساد اليوم هالوعا  يعظون بقرب القيامة ومراد
 (5)قاءم إىل االرتهتهم كل يوم وجهنم كانوا أذلة حتت اإلسالم هالكفار يف ج. كذابون دجالون

سنة  بعد ذلك آايت يف بيان. . . نةل ينتظرون إال سهف. فلوكان ذلك حكم العصر ملا تقدموا
                                                           

 في ن ر : تصرفهم. (1)
 إشارة إلى الصوفياء والمتصوفين الذين يبعدون أنفسهم عن السياسة.الباحث (2)
 في ن ر : هذا.  (3)
 ستماع نغمائه.في ن ر: ويكرمونه غاية اإلكرام حتى صارعند الناس القيمة للقرآن إال ا (4)
 كمااليخفى.الباحث. (5)
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اجزا األرض إبعراض الناس اليكون ع هتنفذ عل  وج هأن القرآن سياسيت ...وماكان هللا. األولني
األرض إال إذا رجعوا إىل اتباع  هم عل  وجهاليرتك (1)الذين خيالفون النيب...الناِ ولويؤاخذ هللا
 . سياسة اإلسالم

  

                                                           

 كائنا من كان من المنافقين والمشركين واليهود والنصارى.الباحث. (1)
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 سورة يس
زَ  َوَما َكاَن اَّللَّ كان يف خامتة فاطر  نة تبديال ولن َتد لس لن َتد لسنة هللاذلك  (1)وقبيل...هلِّي مْعجِّ

معىن و  ها فاليعجز هوحتويل، عل  تبديل الفطرة (2)واليقدر شئ. ي الفطرةه سنة هللا. حتويال هللا
الة  تلك احل. اهمن الفطرة البد أن تتم عل  حسب مقتضا هللا هما قدر  هليعجز  وماكان هللا: هقول

قريش منعوا بكل قوة أن تتدمكن احلركة اإلسالمية يف . أشد ما أت  عل  املسلدمني يف مكة كانت
م هالسالم صكان ف هوالنيبص علي. الطريقة هذاحلركة هب هذهم يقدرون إفناء مكة فكانوا يتصورون أهن

وقعت . اجرة واقعة البد للضرورة فكان يتفحص حمال لاحلا هلمن بعض اآلايت القرآنية أن اهل
، مساعيلا بنوإا خارج احلجازاليتعلق هبماكانت تصلح مركزا لإلسالم؛ألهن اهجرة إىل احلبشة؛لكناهل

. التفكر ويقدرون عل ، جرة لالستقرار بل ليتنفس املسلدمون عن مظامل قريشاهل هذهوماكانت 
 هابنيب وألحوكانت تقع وقائع ظاملة فكانت طبيعة ال (3)ملاكان ضعفاء املسلدمني موجودين مبكة

اجر هوملا  (4) .وماكانوا فارغني للتفكر يف تفحص حمل لاحل، اخلالة مشتغلة يف تاليف املظامل فقط
املشاورة لتعيني حمل  هاملظلومون إىل احلبشة قصرت يد قريش عن الظلم لعدم احملل ففرغ النيب وقوت

 اضطراب فكانوا يف ها لومل يكن لاحلهو ، ب إىل الطائفهيصلح ملركزية احلكومة فكان النيب ذ
 ا إىلها متشي بنفسمن لوازم الفطرة أهن. (5)و زمن نزول سورة ايسنيهذا الزمان ه. وطلب وتعب

                                                           

 في ن ر : قبل . (1)
 في ن ر : أحد والش . (2)
 في ن ر : في مكة. (3)
 في ن ر: يصلح. (4)
عن محمد بن كعب قال: قال أبو  يذكر اإلمام ابن كثير في تفس    يره: قال محمد بن إس    حاق: حدثني يزيد بن زياد (5)

جهل وهم جلوس: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من 
ها. وخرج عليهم  عذبون ب نار ت نت لكم  عد موتكم وكا كان لكم منه ذبح، ثم بعثتم ب جنان ا ردن، وأنكم إن خالفتموه 

عليه وس  لم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب، وقد أخذ هللا تعالى على أعينهم دونه، فجعل يذرها رس  ول هللا ص  لى هللا 
وجعلنا من بين أيديهم س    دا ومن خلفهم س    دا  -حتى انتهى إلى قوله تعالى -على رؤوس    هم ويقرأ يس والقرآن الحكيم

يهم وباتوا رصدا على بابه حتى خرج علفأغشيناهم فهم ال يبصرون وانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحاجته، 
بعد ذلك خارج من الدار، فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا، قال: قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إال وض       ع 
على رأس  ه ترابا، ثم ذهب لحاجته، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأس  ه من التراب. قال: وقد بل  النبي ص  لى 

لينظر:تفس  ير القرآن العظيم,اإلمام «وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه أحدهم»أبي جهل فقال: هللا عليه وس  لم قول 
 .2/105الدمشقي,
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ا بدون إرشاد هة بنفسالطبائع السليدم هل هفأعل  ثبوت عل  كون تعليم فطري أن يتنب. امن يصلح هل
، النظام التعليدمي يا عل  أنهبديذا كان ثبوات هو . مل يثرب لدعوة النيب إىل بلدهتهأ همعلم فتنب

سور  (1)دليل عل  حسن هنا لهذا املعىن الذي تنبهو . القرآن فطري هونظام احلكومة الذي أقام
  .ل الطبع إذا أدركوا السرهأ هتز بها فإتيان يس لسورة فاطر أمر يهالقرآن فيدما بين

صار يف ذي احلجة وختيلوا يف السنة العاشرة جاء الوفد األول من األن 33س  23اي  : يس هقول
تعاقب الوفود واستقرار  24و 22جرة املدينة مث يف هم للدعوة إىل هشاب من هم وتنبهمن أنفس

القرآن للطبائع  لقبول تعليم هجرة عندان معىن اي التنبويف مبدأ الثالثة عشر وقعت اهل. دةهاملعا
األقوام  هذا دور تنبهة فكان إىل آخر خالفة معاوي (2)ذا األثر تسلسلهالسليدمة ومعىن س أن 

كومات ر كان دور الغزو؛لكن الغزو كان مع احلهيف الظا. م السليدمة حىت دخلوا يف اإلسالمهبطبائع
م السليدمة فدخلت رهتت فطهزام احلكومات بقيت امللل املظلومة فتنبوبعد اهن. ماليت أفسدت فطرهت

ة حكومة قريش زميهبعد  ا يف دين هللاأوال دخلت العرب أفواج. اإلسالم يف تلك السنني الستني
 ،ت قبائل العرب بسالمة الفطرة لقبول الدين مث يف تلك املدة فتح العراق والشامهتنب. يف مكة

تلك  .وسالمة الفطرة يف اإلسالم، زام احلكومات دخلت امللل ابالختيارفباهن، ومصر زمن عدمر
ومن . ةة لتكون مراكز اخلالفة اإلسالميا اإلسالم لاحلالبالد مل تكن عربية مث لارت بعد قبوهل

زمن قريب  ففي. بني األعداء أعداء احلكومة هيعرف حكدمة االرتفاق أن مركز اخلالفة الميكن إقامت
انتقلت اخلالفة إىل الشام مث إىل العراق بل أوال إىل العراق مث إىل الشام وكان مصر عديال للشام 

وبعد قيام مركز اخلالفة . (3)لوص القلب واإلخالص طوعاذا دليل بقبول كل تلك امللل اإلسالم خبه
ذا هفكان ، لفطرةالفطرة لقبول دين ا هوتنب، الفطرة هوكل ذلك دليل عل  انتبا. انصبغوا ابلعربية

العدمل متوالال إىل آخر خالفة معاوية ما أثر يف ذلك األمر الفتنة اليت وقعت بني املسلدمني بل من 
ب احلكومة أراب. اج واحدهنة العاشرة إىل آخر السنة الستني كان عل  منجرة يف السمبدأ حركة اهل

وأتثر . ستقلذا ابب مهم همن املسلدمني يقاتلون أرابب احلكومة من الكفار أويقتتلون يف ما بين
                                                           

 في ن ر : حسن ترتيب. (1)
 في ن ر : يتسلسل. (2)
 في ن ر : ورغبة. (3)
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ا من سليم الفطرة قائم هوللسعي يف إقامت. االفطرة بقبوهل هوتنب، الفطرة اإلنسانية من تعاليم القرآن
ؤالء الناس  هذا العدمل لكن بوقفات للحزق؛ألن طبائع ه (1)مث بعد ذلك جر. ج واحدا هعل  من

كانت مستأنسة ابلعربية خارجة جزيرة العرب األقوام اجملاورة العراق والشام ومصر ماكانت بعيدة 
م اهنربية إىل لستلك األقوام حيتاجون إىل ترمجة الع هند والتوران فتنبمن العربية مثل فارس والروم واهل

فطرائق األمور  .م إىل آخر زمن معاويةفطرهت هم اللسان العريب فكانت وقفات يف تنبهأو إيل تعلدم
الفطرة  هفأايم تنب. احلكدمة:بيان الفطرة أو االعتدماد عل  الفطرة 4 َواْلقمْرآنِّ احْلَكِّيمِّ عل  طريق واحد 

عل   هإمنا أييت للتنبي دُمْرَسِلنَي؛ألن الرسوليف التذكري دليالن عل  ِإنََّك َلدِمَن الْ  هوكتاب الفطرة وأتييد
ثبت أنك نيب و الذي يهوكتاب الفطرة ، ا فأمرك للناس أن يتبعوا كتاب احلكدمةهالفطرة ولتذكري 

 2 َراطظ ممْسَتقِّيمظ َعَلى صِّ وذلك الكتاب يعني برانجمك عل  سبيل القطع فتبني بذلك أنك ، مرسل
 كتاب جيد املفكرون أن الدعوة قائدمة عل  الفطرة تبني  كل ذلك مذكور يف. ام يف دعوتكإذ الإهب

يمِّ بقوة الكتاب إنك عل  لراط مستقيم  عن التدمكن يف مكة  هقريش منعو  1 تَ ْنزِّيَل اْلَعزِّيزِّ الرَّحِّ
م أن إرادة احلق تعلن فنعل هجرة إىل املدينة يعين أن القوى اإلنسانية التقدر عل  إفنائاهل ل هللاهفس
م أميون اليعرفون ه. 6ْم َرافِّلموَن هْم فَ هل العزيز لِّت مْنذَِّر قَ ْوم ا َما أمْنذَِّر آاَبؤم تنزيفكان  هبكون

ذا ه. م الكتابم رجاال يسبقون األمم لو أويت هلهم يستحقون أن يؤتوا كتااب؛ ألن فيهو ، الكتاب
 . الفصل األول يف بيان مقصد سورة يس كاملقدمة

ََّ َجَعْلَنا يفِّ َأْعَناقِّ 7ْم اَل ي مْؤمِّنموَن )هْم فَ هاْلَقْولم َعَلى َأْكَثرِّ  َلَقْد َحقَّ : هالفصل الثاين: من قول ْم ه( إِّ
ْم َسدًّا هْم َسدًّا َومِّْن َخْلفِّ ه( َوَجَعْلَنا مِّْن بَ نْيِّ أَْيدِّي8ْم ممْقَمحموَن )هَي إِّىَل اأْلَْذقَانِّ فَ هَأْراَلال  فَ 
َنا رموَن )هْم فَ هفََأْرَشي ْ َا 40نموَن )ْم اَل ي مْؤمِّ هْم َأْم َلَْ ت مْنذِّرْ ْم أَأَْنَذْرتَ هَوَسَواٌء َعَليْ ( 4ْم اَل ي مْبصِّ ( إَِّّنَّ

رْ  ْلَغْيبِّ فَ َبش ِّ َي الرَّمْحََن ابِّ َْغفَِّرةظ  هت مْنذِّرم َمنِّ ات ََّبَع الذ ِّْكَر َوَخشِّ ََّ ََنْنم َنمْيِّ اْلَمْوَتى 44 َوَأْجرظ َكرِّميظ )ِبِّ ( إِّ
َناهَوآََثرَ  َوَنْكتمبم َما َقدَّمموا قد ذكران أن الذين أفسدوا  (41يفِّ إَِّمامظ ممبِّنيظ ) هْم وَكملَّ َشْيءظ َأْحَصي ْ

اد وعدم القتال يعرض هوحالة عدم اجل. إىل الفطرة هل الطبع التنبهم املسلدمون فصفا ألهم قاتلفطرهت
الفصل بيان من  ذاهويف  هإىل سليم الفطرة فقط ليتنب هويتوج، ؛لئال يضيع الوقتهعدمن أفسد فطرت

                                                           

 في ن ر : جرى (1)
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إَ ل الفساد هبيان أ 23إىل  8من . ونهوبيان سليم الفطرة الذين يتنب، مهينبغي أن يعرض عن
وجعلنا من بني :هقول. م يريدون أن يستكربوا فقطهو حتتهم الينظرون إىل من هكرب في ...جعلنا
ا معىن السدود ذهم املاضي هم علم من اترخيهوليس عند، م تفكر يف املستقبلليس هل...مهأيدي

أخذوا العلم لي إىل حظرية القدس ابإلمام عند هللا هم توجهم وليس عندهمن بني األيدي ومن ورائ
م إذ مل يقدروا هفتلك القوة التنتفع ابإلنذار فينبغ  أن يعرض عن. . لقد حق القولاإلشارة  هإلي

 هالثاين: سليم الفطرة يتنبالقسم  (1)وأشار إىل...مهوسواء علي40اإلشارة يف  هوإلي، معل  قتاهل
 ..الذكر اتبعإنذار من  هيعين إمنا يفيد إنذارك ويقع يف حمل...إَّنا تنذر 22ابستدماع القرآن يف 

إىل حظرية  هذا التوجهومعىن . (2)ْل مِّْن ممدَّكِّرظ هَوَلَقْد َيسَّْرََ اْلقمْرآَن لِّلذ ِّْكرِّ فَ . و القرآنهالذكر 
لف الطبائع من علل اجتدماعية جيدمعون خمت هوالبد ل، وم ابالجتدماعيةاإلنسانية إمنا تق هالقدس يتنب

ة القدس مث م حظري هإىل ف هنهإلقامة النظام يف اإلنسانية سابقة عل  وجود اإلنسان فيتقارب ذ
، قائم يف حظرية القدسإىل التجلي ال هيتأثر لطيفة احلجر البحت فيخش  الرمحن ابلغيب يعين يتوج

من كل  هة ما فكر يعين حلظ هواحملب إذا تذكر حمبوب. هل هحلب هفناء يف ذكر حال مثل ال هوحيصل ل
وتذكر ، إىل الغيب يعين حظرية القدس هذا إذا توجه. ينس  كل شئ واملعىن واحد هشئ أو تقول أن
ا هكل  هدمحل قواإىل الرمحن فيض هالقائم عل  احلجر البحت لار سببا الجنذاب هالرمحن يعين جتلي

قبل ذلك  ...هر فبش. ذا معىن اخلشيةه. و غري الرمحنهينس  حلظة ما كل ما  ه؛ألنللرمحن هخبضوع
، يف األرض خالفة هوبعد ذلك يكون ل. كل ما لدر من إفراط وتفريط يف حق الرمحن لار مغفورا

َنن  إَذا األمر ابجلنة هويعربعن جمدموع ، و املراد من أجر كرميهومتكن يف حظرية القدس 
البصورة العلم الذي اليفيد احلياة بل حبقيقة العلم الذي يكون سببا  (3)لهاجلايعين نعلم ..َنيي

ذا هكل . م هعدم بهيعين من يتبع. . مهوآَثر م يف حياهت. . ونكتب ما قدمواحلياة الفرد والقوم 
: هاإلشارة يف قول همتعني من قبل إلي هكل  هاهم يعين مبدأ احلركة إىل منتيكتب يف لحيفة أعدماهل

 . . . هئ أحصيناوكل ش

                                                           

 في ن ر : القسم الثاني.وأشار إلى هذه الجملة التوجد.الباحث (1)
 99ر: اآلية :القم (2)
 في ن ر : الجاهلين يعني. (3)
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 َأْصَحاَب اْلَقْريَةِّ إِّْذ ْم َمَثال  َواْورِّْب هلَ ون أبحكام الفطرة من همثال :الذين يتنب هالفصل الثالث في
ََّ إِّلَْيكمْم ممرْ  ا فَ َعزَّْزََ بِّثَالِّثظ مهَ مم اثْ نَ نْيِّ َفَكذَّبمو ه( إِّْذ َأْرَسْلَنا إِّلَيْ 43ا اْلممْرَسلموَن )هَجاءَ  َسلموَن فَ َقالموا إِّ
ثْ لمَنا َوَما أَنْ َزَل الرَّمْحَنم مِّْن َشْيءظ إِّْن أَنْ تمْم إِّالَّ َتْكذِّبموَن )41) ( قَالموا 45( قَالموا َما أَنْ تمْم إِّالَّ َبَشٌر مِّ

ََّ إِّلَْيكمْم َلممْرَسلموَن ) َنا إِّالَّ اْلَباَلغم اْلممبِّنيم )46رَب  َنا يَ ْعَلمم إِّ ََّ َتطَي َّْرََ بِّكمْم ( قَالموا 47( َوَما َعَلي ْ إِّ
تَ  نَّا َعَذاٌب أَلِّيٌم )هلَئِّْن َلَْ تَ ن ْ َنَّكمْم َولََيَمسَّنَّكمْم مِّ ( قَالموا ََائِّرمكمْم َمَعكمْم أَئِّْن ذمك ِّْرُتمْ َبْل 48وا لَنَ ْرمجم

عموا اْلممْرَسلِّنَي  قَ ْومِّ اتَّبِّ ( َوَجاَء مِّْن َأْقَصى اْلَمدِّيَنةِّ رَجمٌل َيْسَعى قَاَل َّيَ 44أَنْ تمْم قَ ْوٌم ممْسرِّفموَن )
َ اَل َأْعبمدم الَّذِّي َفَطَرِنِّ َوإِّلَيْ 14َتدموَن )هْم مم ه( اتَّبِّعموا َمْن اَل َيْسأَلمكمْم َأْجر ا وَ 10)  ه( َوَما يلِّ

ئ ا َواَل هَفاَعتم شَ ة  إِّْن يمرِّْدنِّ الرَّمْحَنم بِّضمر ظ اَل ت مْغنِّ َعِن ِّ آهلِّ  ه( أََأَّتَِّّذم مِّْن دمونِّ 11ت مْرَجعموَن ) ْم َشي ْ
( قِّيَل اْدخملِّ 15( إِِّن ِّ آَمْنتم بَِّرب ِّكمْم فَاَْسَعمونِّ )11( إِِّن ِّ إِّذ ا َلفِّي َواَللظ ممبِّنيظ )13ي مْنقِّذمونِّ )

َا َرَفَر يلِّ َريب ِّ َوَجَعَلِنِّ مَِّن اْلممْكَرمِّنَي:16اجْلَنََّة قَاَل ََّي لَْيَت قَ ْومِّي يَ ْعَلمموَن ) يعين رية ق 17( ِبِّ
ع رسالة دما اثلث فأنكرعامة اجملتدمهأوال إثنان مث أضيف إلي ا اومرسلونهإذ جاءجمتدمع سوسائيت 

. مهم غري والتحقيق أهن (1)م حواريو عيس ل التفسري: أهنهيقول بعض أ م ابهللوأنكروا اتصاهل، ؤالءه
أنكرت . رسل هللا ةإمنا كان الناس يستبعدون بشري. مهم رسل عيس  اليستبعد بشريتهاحلواريون 

 هم افرتاق وتقاتل إليهم يقع بينهدايتهم هم لواستدمع قومم يعين أهنؤالء وتشائدمت هبهالقرية رسالة 
وإن ألروا اليتقالرون يف ، (3)من التبليغ (2)مهم عزموا منعهولذلك . . إَ تطرَي بكماإلشارة يف 

و الشؤم هلكم همنبع التشاؤم فيكم ج فأجاب املرسلون أن. . واهلئن َل تنتاإلشارة  هإلي. مهقتل
م عاملون م يدعون أهنهلهل املركب ومع جهيعين مبالغون إىل اجل بل أنتم قوم مسرفونفيكم 

ذكر . 48إىل  43من . ونهم رجال يتنبهذا كان مثل عامة قريش؛لكن فيهالحيتاجون إىل تعليم 

                                                           

كما يذكر اإلمام ابن كثير في تفسيره:"زعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السالم إلى أهل أنطاكية  (1)
نتم كقالوا ما أنتم إال بش  ر مثلنا أي فكي  أوحي إليكم وأنتم بش  ر ونحن بش  ر، فلم ال أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رس  ال ل

 .2/101مالئكة لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام ابن كثير,
 في ن ر : أن يمعنوهم . (2)
كما يذكر اإلمام ابن كثير في تفس       يره قوله"عند ذلك قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم أي لم نر على وجوهكم  (3)

،وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية خيرا في عيش  نا.وقال قتادة: يقولون إن أص  ابنا ش  ر فإنما هو من أجلكم
إال عذب أهلها لئن لم تنتهوا لنرجمنكم قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد:بالش    تم، وليمس    نكم منا عذاب أليم أي عقوبة 

 .102-2/101شديدة، فقالت لهم رسلهم طائركم معكم أي مردود عليكم".لينظر:المرجع نفسه:
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از ء من أقص  مدينة يف احلجذا الذي جاء من يثرب جاهلطافة  هرجل جاء من أقص  املدينة في
ؤالء من م تعلق هبؤالء األنبياء وليس هلهوأيد دعوة ، مهو من قومهو ، مهوأنذر ، جاء رجل يسع 
ذا الذي نريد من ه (1). هأييت أبدلة عل  قوم هفقام من عند نفس هم انشرح لدر قبل ملا مسع دعوهت

. دخلوا اجلنةقيل أ اإلشارة هإلي هو ذا الرجل أيضا بل قتلهم مل يؤمنوا بدعوة هالفطرة لعل هتنب
ا أكثر هنوغفل ع، ا مراراهتلك النظرية فكران. مهداء يدخلون اجلنة عل  الفور بعد قتلهفالش

 هفإذا أدركنا هنوعان من العلم علم عقلي فالشيوخ يعلدمون. م القرآنهوأبعدوا الناس عن ف، املتكلدمني
اء احلنفية عل  هوقرأان كتب احلديث عل  الفق، علموجند يف قلوبنا لذة ال، مهلران مثل (2)بعقولنا

فسنا جند  وإذا رجعنا بعد ذلك إىل أن. اءهالدرجة الثانية أيضا فكانوا يؤولون احلديث إىل أقوال الفق
. كثرة التأويالت  (3)ذا بسببه. م حقيقة علم احلديث أو أننا النريد موافقة احلديثهكأننا مل نف

مل  هأن هيؤولون أكثر اآلايت فيجد اإلنسان يف قلب هائل الكالمية بوجكذا املتكلدمون حيققون املسه
ملشائخ من الكتاب والسنة بواسطة ا والذي أخذان من اإلمام ويل هللا. هم القرآن أو اليريد اتباعهيف

 . و مستثىن من ذلكهاحملققني 

تال أو كون إما ابلقلهذا القوم النوع األول من الذين اليسدمعون كالم الرسل يهالفصل الرابع :  
َما كمنَّا ممْنزِّلِّنَي مِّْن جمْندظ مَِّن السََّماءِّ وَ  همِّْن بَ ْعدِّ  هَوَما أَنْ َزْلَنا َعَلى قَ ْومِّ : هر القدرة من قولهبقوا
َدة  فَإَِّذا 18) مِّْن  مْ ه( ََّي َحْسَرة  َعَلى اْلعَِّبادِّ َما َيَْتِّي14ْم َخامِّدموَن )ه( إِّْن َكاَنْت إِّالَّ َصْيَحة  َواحِّ

لَ ه( َأََلْ يَ َرْوا َكْم أَ 30زِّئموَن )هَيْستَ  هَرسمولظ إِّالَّ َكانموا بِّ  عموَن هْم إِّلَيْ ْم مَِّن اْلقمرمونِّ َأنَّ هَلْكَنا قَ ب ْ ْم اَل يَ ْرجِّ
ن زؤو هيست ...َّيحسرة إىل ُمضرون ...( وما أنزلنا31( َوإِّْن كمل ٌّ َلمَّا مجِّيٌع َلَديْ َنا ُممَْضرموَن )34)

                                                           

بن كثيرحيث يقول في تفس   يره" قال ابن إس   حاق فيما بلغه عن ابن عباس رض   ي هللا عنهما يؤيده تفس   ير اإلمام ا (1)
وكعب ا حبار ووهب بن منبه: إن أهل القربة هموا بقتل رس       لهم، فجاءهم رجل من أقص       ى المدينة يس       عى، أي 

ع فيه الجذام، وكان لينصرهم من قومه، قالوا: وهو حبيب، وكان يعمل الجرير وهو الحبال وكان رجال سقيما قد أسر
كثير الص  دقة يتص  دق بنص    كس  به مس  تقيم الفطرة. وقال ابن إس  حاق عن رجل س  ماه عن الحكم عن مقس  م أو عن 
مجاهد عن ابن عباس رض  ي هللا عنهما، قال: اس  م ص  احب يس حبيب، وكان الجذام قد أس  رع فيه. وقال الثوري عن 

سمه حبيب بن مرى.و صم ا حول عن أبي مجلز: كان ا شر عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عا شبيب بن ب قال 
 .2/102عنهما قال: اسم صاحب يس حبيب النجار، فقتله قومه".المرجع نفسه:

 في ن ر : وفهمناه. (2)
 في ن ر : السبب (3)
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ا هذا وبعدهوالفائدة من املثال ، لك القرآنهالك فالذي اليسدمع القرآن يويستحقون اهل ،ابلرسل
 . جاء رجل يسع 

وحيتج بعدم  ،اهدمهية ليست مغلقة حىت يعتذر رجل بعدم إمكان فالفصل اخلامس: الكتب اإلهل 
َتةم َأْحيَ ي ْ َوآيٌَة هلَ : هذا الفصل من قوله. م اإلعراضهالف ِم اْلَمي ْ نْ ا وَ هَنامم اأْلَْر  ها َحبًّا َفمِّنْ هَأْخَرْجَنا مِّ

( لَِّيْأكملموا مِّْن 31اْلعميمونِّ ) ا مِّنَ ها َجنَّاتظ مِّْن َنِّيلظ َوَأْعَنابظ َوَفجَّْرََ فِّيه( َوَجَعْلَنا فِّي33َيَْكملموَن )
َلتْ  هَِثَرِّ  ِم ا ممَِّّا ت منْ هْزَواَج كملَّ ( سمْبَحاَن الَّذِّي َخَلَق اأْلَ 35ْم َأَفاَل َيْشكمرموَن )هأَْيدِّي هَوَما َعمِّ بِّتم اأْلَْر

نْ ( َوآيٌَة هلَ 36ْم َوممَِّّا اَل يَ ْعَلمموَن )هَومِّْن أَنْ فمسِّ  ( 37 ممْظلِّمموَن )مْ هاَر فَإَِّذا هالنَّ  همم اللَّْيلم َنْسَلخم مِّ
ََ ( وَ 38ا َذلَِّك تَ ْقدِّيرم اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ )َوالشَّْمسم ََتْرِّي لِّممْستَ َقر ظ هلَ  ْر َد  َمَنازَِّل َحَتَّ َعا هاْلَقَمَر َقدَّ

َبغِّي هلَ 34َكاْلعمْرجمونِّ اْلَقدِّميِّ ) ارِّ وَكمل ٌّ يفِّ هنَّ ا َأْن تمْدرَِّك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيلم َسابِّقم ال( اَل الشَّْمسم يَ ن ْ
ََّ مَحَْلَنا ذمر ِّي َّتَ ( َوآيٌَة هلَ 10فَ َلكظ َيْسَبحموَن ) ْم مِّْن ( َوَخَلْقَنا هلَ 14كِّ اْلَمْشحمونِّ )ْم يفِّ اْلفملْ هْم َأ

ْثلِّ  َقذموَن )هْم َواَل ْم َفاَل َصرِّيَخ هلَ ه( َوإِّْن َنَشْأ ن مْغرِّقْ 11َما يَ رَْكبموَن ) همِّ ( إِّالَّ َرمْحَة  مِّنَّا 13ْم ي من ْ
نيظ  األرض  : ينظرون فيدما خيرج من2. فطريق التفكر يف كتاب عل  ثالثة أقسام. 11َوَمَتاع ا إِّىَل حِّ

م ا ليس بقدرهتهويستحضرون أن شيئا في، م إىل تلك النبااتتهويستحضرون احتياج، النبااتت
رأن حكدمة وغاية يعرفون أن ذلك ليس حبكدمة جيب عل  املفك هم يعرفون أن لفالرب الذي ينبت هل

م وآية هل 02إىل  00إىل ذلك إشارة من . م تعليم الرسلهفيف هيتفكر أي عدمل مقصود من خلف
 ه يقيدمون عليم إىل حظرية القدس مثههآايت كثرية لتوج هوجيدون في، ابلتفصيل هذا أراده. األِر

كشف عن وين، اآلن هدائدما الذي اليعلدمون هم مث يقيدمون عليهم من أوالدهم من أنفسما أنبت هل
تنا واضح ا حبياهعلقا تهأشياء جديدة يتولون من مواد النعلدم. ذاهعل   همعرفة يف املستقبل فيقيدمون

إىل حظرية  هتوجالغيبية فن هوعلل، ذا النظامهم هونرجع إىل ف، ر نتفكر بعد يف مقصد حياتناهظا
 23إىل  02ذا مذكور يف ه. : التفكر يف تبدل األوقات واملواسم4. ا إىل هللاهوبواستط، القدس
ديل املواسم تبار مث يف هفاإلنسان إذا تفكر يف الشدمس والقدمر والليل والن. . م الليلوآية هل
، هليس بقدرت ا مث ينظر أن شيئا من ذلكهإلي هويستحضر احتياج، ها عل  حياتهويطبق، املختلفة

دس مث إىل حظرية الق هم إىل التوجهديهذا النظام يهفإدراك . ويكون حتت نظام العل  اجلزاف
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 (1)ا بطليدموسهأثبت فاألفالك اليت هأي يستديرون يف دائرت. . . وكل يف فلك. دمون كالم األنبياءهيف
يف احلقيقة ليست إال أشياء مثالية ليست جسدمانية مثل العنالر فسري كل كوكب مثل السفينة يف 

:األمر الثالث: يف مراكب 0. ذا عل  أفالك بطليدموس فأفسدواهل الكالم محلوا هاملاء؛لكن أ
يف مراكب البحر والرب إذا تفكروا . حني. . .  م إىلوآية هل 22إىل  22ذا من ه (2)البحر والرب

م هنهسع ذا حتت نظام لتو هوكل، مها ليس منها مث يريدون أن شيئا منهم إلييستحضرون حاجاهت
 . تلك نظرايت التعليم. ون إىل حظرية القدسهإلدراك األمور العالية فيتوج

مم هلَ  َوإَِّذا قِّيلَ : هذا من قوله. اهالفصل السادس:عدمليات التعليم ليست مبشكلة حىت يعتذروا عن
ْم إِّالَّ  ْم مِّْن آيَةظ مِّْن آََّيتِّ َرب ِّ ه( َوَما أَتْتِّي15ات َّقموا َما بَ نْيَ أَْيدِّيكمْم َوَما َخْلَفكمْم َلَعلَّكمْم ت مْرمَحموَن )

نَي )هَكانموا َعنْ  لَّذِّيَن آَمنموا َفرموا لِّ قَاَل الَّذِّيَن كَ  ْم أَْنفِّقموا ممَِّّا َرزََقكممم اَّللَّ ( َوإَِّذا قِّيَل هلَ 16ا ممْعرِّوِّ
ََْعمَ  أَنمْطعِّمم َمْن َلْو َيَشاءم اَّللَّ    َذا اْلَوْعدم إِّنْ ه( َويَ قمولموَن َمََت 17إِّْن أَنْ تمْم إِّالَّ يفِّ َواَللظ ممبِّنيظ ) هَأ

تمْم َصادِّقِّنَي ) َدة  أَتْخمذم 18كمن ْ مموَن )هْم وَ ه( َما يَ ْنظمرموَن إِّالَّ َصْيَحة  َواحِّ  َيْسَتطِّيعموَن ( َفاَل 14ْم ُيِّص ِّ
َية  َواَل إِّىَل أَ  عموَن )هلِّ هتَ ْوصِّ كل آية أتت بني أيديكم . معروني. . م إىلوإذا قيل هل (50ْم يَ ْرجِّ

 .م يعرضون عن ذلكها معاملة العدل واإلحسان؛لكنهأو من خلفكم يلزم عليكم أن تعاملو 
ا مهمعنا. ...وا آايت هللاأواتق وا هللام حبظرية القدس قولنا اتقوالتصاهل، ا لار سببا للرمحةولوعدملوا هب

وعل  حسب تفسري احلاالت واجب إقامة . كل آية جاءتنا حتدث تفسريا يف احلاالت. واحد
. كليزيةأما اليوم فعلينا حكومة إن. كانت علينا حكومة إسالمية. فالنفوس الترتك حبال. التقوى

، س ذلك مبشكلولي،  كلتا احلالتنيفالواجب علينا أن نتدمسك ابلتقوى يف أمثلة آايت هللا هذه

                                                           

 570حوالي   –م 500حوالي  οςῖΚλαύδιος Πτολεμαباليونانية بَْطلُْميوس أو كلوديوس بطليموس (1)
نحو  اإِلْسَكندريّة م وتوفّي قُْرب 87د. ولد  سنة من أهل القرن الثاني للميال  ومنجم وجغرافيّ  وعالم فلك رياضي هو

ثابِتَة، وأَنَّ ا َْفالك تَدُور  ا َْرضَ  على أَساس أنّ  نظاُمه الفَلَكيّ  يقوم الَمَجْسطي م.وهوصاِحب كتاب510
تأثيرعلى العلوم الغربية والشرقية و طليموس هو مؤل  العديد من ا طروحات العلمية ، كان إلثنان منها لهما بَحْولَها.

ويعد هذا  كتاب الجغرافية و اآلخر هو كتاب المجسطي ذلك عن طريق كتبه العديدة و المتنوعة المجاالت.أولهما هو
وم لتجميعا للمعرفة الجغرافية للعالم اليوناني الروماني.يعد عمل بطليموس إستمرارية لتطور طويل في الع  ا خير

 القديمة يقوم على مالحظة النجوم وا عداد والحساب والقياس لينظر:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9

%88%D8%B3. 
 في ن ر : مراكب البر. (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3
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، م احتالواهو ، الهكان س  هللا همما رزق (1)ذا اإلنفاقه ...م أنفقواوإذا قيل هل هوالناس يعرضون عن
دما م اليريدون أن يعدملوا ابألحكام دائكأهن  هذا يسألونه: ذا الوعدهويقولون مَت  هوأعرضوا عن
وقع فيسألون  يف الدنيا إن م من عذاب هللاهتم بل يريدون أن يعدملوا لتحصيل جناهلتحصيل نفع

و هليس ممتدا  الكووقت اهل. م تقييد بشئيعين إىل ذلك الوقت يكونون أحرارا ليس هل هعن وقت
 . . ماينظرون 13إىل  24اإلشارة يف  هإلي، مهيف تلك احلالة اليقدرون عل  عدمل ينجي. آت

ْم مَِّن هورِّ فَإَِّذا َونمفَِّخ يفِّ الص  : همن قول هبياناألول احملشر . آاثر حظرية القدس. . الفصل السابع
َِّ إِّىَل َرب ِّ  لموَن )اأْلَْجَدا ََ 54ْم يَ ْنسِّ َد الرَّمْحَنم َذا َما َوعَ ه( قَالموا ََّي َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا مِّْن َمْرَقدِّ

َدة  فَإَِّذا51َوَصَدَق اْلممْرَسلموَن ) ( 53وَن )ْم مجِّيٌع َلَديْ َنا ُممَْضرم ه ( إِّْن َكاَنْت إِّالَّ َصْيَحة  َواحِّ
تمْم تَ ْعَملموَن  ئ ا َواَل َتمَْزْوَن إِّالَّ َما كمن ْ ذا جذب ه. . ونفخ يف الصور. 51فَاْليَ ْوَم اَل تمْظَلمم نَ ْفٌس َشي ْ

ل اجلنة يف هاألمر الثاين:أ. حظرية القدس للنوع اإلنساين يف مثل جذب املقناطيس للحديد (2)من
ْم يفِّ ظِّاَللظ َعَلى هْم َوَأْزَواجم ه( 55وَن )هإِّنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَّةِّ اْليَ ْوَم يفِّ شمغملظ فَاكِّ : هلنعيم من قو 

يمظ 57ْم َما َيدَّعموَن )ٌة َوهلَ ها فَاكِّ هْم فِّي( هلَ 56اأْلَرَائِّكِّ ممتَّكِّئموَن ) . 17 ( َساَلٌم قَ ْوال  مِّْن َرب ظ رَحِّ
 ...والسالم ق:هواحد إىل االتصال حبظرية القدس يف قولاج هم ومنذا نزهله. أن ألحاب اجلنة

. األحيان عل  كل من دخل اجلنة يف بعض هر جتلياتهوإن كان يظ،إشارة إىل االتصال حبظرية القدس
 . ذا اليكون إال يف حظرية القدسهأما استدمرار 

( أَََلْ 54رِّمموَن )ا اْلممجْ هأَي  َواْمَتازموا اْليَ ْوَم : هالفصل الثامن:األمر الثالث: عذاب اجملرمني من قول
َذا ه( َوَأنِّ اْعبمدموِنِّ 60 )َلكمْم َعدمو ٌّ ممبِّنيٌ  هْد إِّلَْيكمْم ََّي َبِنِّ آَدَم َأْن اَل تَ ْعبمدموا الشَّْيطَاَن إِّنَّ هَأعْ 

َراٌط ممْسَتقِّيٌم ) بِّالًّ َكثِّري ا َأفَ َلْم َتكمونموا تَ ْعقِّ 64صِّ نَّمم الَِّتِّ  هجَ  هذِّ ه( 61وَن )لم ( َوَلَقْد َأَولَّ مِّْنكمْم جِّ
تمْم تموَعدموَن ) تمْم َتْكفمرموَن )ه( اْصَلوْ 63كمن ْ َا كمن ْ َوا61ا اْليَ ْوَم ِبِّ تمَكل ِّممَنا ْم وَ هه( اْليَ ْوَم ََنْتِّمم َعَلى َأف ْ

بموَن )هدم َأْرجملم هْم َوَتشْ هأَْيدِّي َا َكانموا َيْكسِّ تَ بَ قموا ْم فَاسْ هى َأْعيمنِّ ( َوَلْو َنَشاءم َلَطَمْسَنا َعلَ 65ْم ِبِّ
رموَن ) َراَط فََأَنَّ ي مْبصِّ يًّا َواَل ْم َفَما اْسَتطَاعموا مم هْم َعَلى َمَكانَتِّ ه( َوَلْو َنَشاءم َلَمَسْخَنا66الص ِّ ضِّ
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عموَن ) م حاالهت هذه. . وامتازوا اليوم (68يفِّ اخْلَْلقِّ َأَفاَل يَ ْعقِّلموَن ) هن مَنك ِّسْ  ه( َوَمْن ن مَعم ِّرْ 67يَ ْرجِّ
 علم أن احلياة املادية العنصرية التوافق الكدماالت اإلنسانية إىل. ..هننكس هومن نعمر . بعد احملشر

ة أن يكون فاملناسب لتلك احلال، واسعة هراسخا جتارب هيكون عقل هاإلنسان يف شيشوخت. اهآخر 
دي هم يييتنزل وينحط ويضعف فالعقل السل هيف شيخوخت هوترون، وجود أكدمل من األول هل

ا هاإلنسان إىل أن الرب الذي مجع لإلنسان املقدار الكثري من العلوم والتجارب الواسعة اليضيع
خرى فالنشأة األ. . أفال تعقلوناإلشارة  هإلي. . بل ينشئ نشأة أخرى (1)هرمهبسبب عدم موافقة 

 . ا من أتثري حظرية القدسهاآلاثر كل هذه. تكون موافقة لةأعدمال السابقة

َبغِّي لَ  هَوَما َعلَّْمَنا: هل التاسع: تشريح الربمن قولالفص ْعَر َوَما يَ ن ْ َو إِّالَّ ذِّْكٌر َوق مْرآٌن ممبِّنٌي هإِّْن  هالش ِّ
ََّ َخَلْقَنا هلَ 70( لِّي مْنذَِّر َمْن َكاَن َحيًّا َوُيِّقَّ اْلَقْولم َعَلى اْلَكافِّرِّيَن )64) َلْت ْم ممَِّّ ( َأَوََلْ يَ َرْوا َأ ا َعمِّ
نْ ا رَكموبم هْم َفمِّنْ ا هلَ ه( َوَذلَّْلَنا74ا َمالِّكموَن )ْم هلَ هدِّيَنا أَنْ َعام ا فَ أَيْ  ا هْم فِّي( َوهلَ 71ا َيَْكملموَن )هْم َومِّ

( اَل 71) ْم ي مْنَصرمونَ هة  َلَعلَّ آهلِّ  ( َواَّتََّذموا مِّْن دمونِّ اَّللَّ 73َمَنافِّعم َوَمَشارِّبم َأَفاَل َيْشكمرموَن )
ر ونَ ( َفاَل َُيْزمْنَك قَ ْوهلم 75ْم جمْنٌد ُممَْضرموَن )ْم هلَ هْم وَ هَن َنْصرَ َيْسَتطِّيعمو  ََّ نَ ْعَلمم َما يمسِّ  َوَما ْم إِّ
ََّ َخَلْقَنا76ي مْعلِّنموَن ) ْنَسانم َأ يٌم ممبِّ همِّْن نمْطَفةظ فَإَِّذا  ه( َأَوَلَْ يَ َر اإْلِّ ( َوَوَرَب لََنا 77نٌي )َو َخصِّ

َي خَ  َو هةظ وَ ا َأوََّل َمرَّ ها الَّذِّي أَْنَشأَ ه( قمْل ُيمْيِّي78َي رَمِّيٌم )هقَاَل َمْن ُيمْيِّ اْلعِّظَاَم وَ  هْلقَ َمَثال  َوَنسِّ
ر ا فَإَِّذا أَنْ تمْم مِّنْ 74بِّكمل ِّ َخْلقظ َعلِّيٌم ) ََ ( 80تموقِّدموَن ) ه( الَّذِّي َجَعَل َلكمْم مَِّن الشََّجرِّ اأْلَْخَضرِّ 
ثْ لَ َأَولَْيَس الَّذِّي َخلَ  َِ بَِّقادِّرظ َعَلى َأْن َُيْلمَق مِّ قم اْلَعلِّيمم هْم بَ َلى وَ هَق السََّماَواتِّ َواأْلَْر َو اخْلَالَّ

َا َأْمرم 84) ئ ا َأْن يَ قموَل لَ  ه( إَِّّنَّ  كمل ِّ َمَلكموتم  ه( َفسمْبَحاَن الَّذِّي بَِّيدِّ 81كمْن فَ َيكمونم )  هإَِّذا َأرَاَد َشي ْ
ني ه(شرح الدعوة القرآنية للطبائع املنتجة بعد التذكري اي امللتحقني ابملتنب 83)ت مْرَجعمون هَشْيءظ َوإِّلَيْ 

م سليدمة مثال ذلك: أن األستاذ يقرأ مرة واحدة شعرا أوقاعدة علدمية بسالمة الطبيعة مجاعة فطرهت
م هرو األنبياء إذا ذك. ذا مثال سالمة الفطرةه. ا يف أول مرةهوحيفظ، اهدمهفدمن التالميذ من يف

إذا متارسوا مع  لة؛لكنهوا أول و هأبول مرة مث مجاعة ماتنب هويدركون، هدمونهويف، هقرآن حيفظونابل
م كالم األستاذ هون مثال ذلك من التالميذ من يفهوكرروا كرة بعد كرى يتنب، ؤالء الطبقة العاليةه

                                                           

 في ن ر : بدنه. (1)
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 همث يكرر يف نفسم هثالث مرات مث يكرر التكرار مع التالميذ اليت من الطبقة األوىل فيف هبعد تكرار 
، ب اليدمنيم مثل ألحاهو ، ذا القسم الثاين ملحق أبلحاب الفطرة السليدمةه. عشر مرات فيحفظ

والثالثة يعرض  .ذا الفصل شرح الدعوة القرآنية لتلك الطائفة الثانيةهويف . واألولون مثل السابقني
م بعد يسر هل القرآن يتم معىنه: ف سألةامل. م اليلتفتون أبدا نذكر يف الفصل مسائلا؛ألهنهعن

الء جيدون ؤ هوبني كالم ، فإذا قاسوا بني القرآن. م إىل كالم الشعراء مث إىل كالم احلكدماءهرجوع
وإليتاء ، موحاالهت ،قرآن مبني؛ لتبيني ألناف اإلنسانية هوأن، ذكر هيف القرآن مزية عالية فيدركون أن

ة يف اإلشار  هأول مرة إلي هملعىن اليدركونذا اه. وإللزام احلجة عل  اآلخرين، احلياة لطائفة
 . . الشعر هوماعلمنا:هقول

مثل نسبة األنعام  هإىل رب هأن نسبت. همث يتنب ها يف حاجاته: اإلنسان ميلك أنعاما يستعدملسألةامل
املدد  هذهأما بدون  .عن القيام حبق الرب املتفرد يف حظرية القدس هإىل قصور  هبعد ذلك يتنب هإلي
م هوا عل  الشكر جيدون يف أنفسهفإذا تنب. . . أوَل يروا 82إىل  82من . سألةامل هذهم هاليف

م لومل يقيسوا حاالهتم فهوإرادة خمالفت، وعدم إرادة اتباع األنبياء، ةواختاذ اآلهل، عدم االلتفات إىل هللا
ا هتفيدوا منم أنعاما؛ليسهحنن آتينا. . واَّتذوا. (1)مهوا عل  أغالطهعل  حاالت األنعام ماتنب

أومل يروا . . هوحنن استنبطنا من قول. ر السياقهو ظاهذا ه. (2)م يشركونهو ، ويستفيدون علدما
 . م يرون بعد ذلك؛ألن اخلطاب خطاب مالمية ال خطاب إعراضأهن

. تديهتدي مث إذا رأى آايت يهاإلنسان والي هيبحث في ه:إعادة اإلنسان وحشر سألةامل
 هجواب اهيقل ُييا حبجة هو ينكر هيعين . . وورب لنا مثالنظروا يف أوال أ. 70إىل  88ذا من ه

؟ املثال األول: األشياء الكثرية هعند هل تعرف من أين؟وكيف إنشاءه. ا أول مرةه:الذي أنشأ
ب وفضة ها من مثال املادة األوىل:توضيح ذلك نرى لائغا يصوغ لنا حلية من ذهموجودة ينشئ
ل ه. اهذا الرجل أن الصائغ اليقدر عل  لوغ حلية مثلهإن قال ف، اهإنسان ويضيع هفيشرتي من
ي ب مثل األول الذهذ هذا ميكن أن يسلم يف لورة واحدة إذا مل يكن عندهذا؟ و هجيوز العاقل 

                                                           

 في ن ر : وقد ذكرنا شيئا من هذا في تفسير سورة العاديات. (1)
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جودا ب مو هأما إذا كان الذ. تلك احللية فيقول اإلنسان أن الصائغ اليقدرعل  ذلك هلاغ من
ياط خاط مثل ذلك اخل. لهاحلكم بذلك إمنا يصدر من جا .اهو يقدرعل  لوغ كثريمثلهبكثرة ف
، رة اثنيةمثل األول م هرجل فإذا كان عند اخلياط ثياب مثل األول يقدر أن خييط هوأضاع، قدميصا

ا فلوفرضن، ومن مادة مأخوذة من السدموت واألرض خلق اإلنسان. فالذي خلق السدموت واألرض
ل ه. اة هلاية خللق اإلنسان مثل األوىل إىل مقادير الهنو ميلك مادهو ، أن تلك املادة لارت رميدما
يم مثل هفاخلطاب يف تلك اآلايت خطاب التف. و اخلالق العليمهو ؟هميكن عاقل أن الخيلق مثل

مادة  لومل يكن. . هإَّنا أمر . ذا اخلطاب ليس خطاب إعراضه. . هأوَل ير اإلنسان أَ خلقنا 88
ليس  فإنكار إعادة اإلنسان، يف نشأة مبتدعة هأبمر  هخيلقيقدر أن  خلق اإلنسان موجودة فاهلل

 . ي تلك العقيدةهيم هذا التفهإىل حظرية القدس نتيجة  هيم يتوجهذ القدر من التفهبعد . بصحيح
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 سورة الصافات
سجد ا املهألل الدعوة القرآنية كان مركز . جرةتعيني املركز بعد اهل (1)يف سورة يس كان

، احلرم وغلب الظاملون عل ، لكفار يف منع متكن الدعوة يف املسجد احلرامفلذلك ألر ا، احلرام
 املركز فالعدمل فلدما تعني. جرة وتعيني املركزذا مل يكن بدون اهلهو . م أن يقاتلوا وخيرجواهوكان جزاؤ 

ة أن ثالثة هكل من يقرأ القرآن يعرف ابلبدا. يف سورة الصافات هالذي يكون يف املركز الثاين بيان
: كون النيب رسوال لادقا يعين كون 4احلق ه: توحيد إل2ا يف القرآن ألالة هيبحث عن (2)ائلمس

ي يشري التجلي اإلهل. ي العنوان حلظرية القدسهوتلك الثالثة . : الدار اآلخرة0 القرآن كتاب هللا
اإلنساين  وجذب املةأ األعل  للنوع، وتعيني الرسول، و الكتابهالتوحيد وقرار املةأ األعل   هإلي
ذا معىن قول هو . و حماكاة حظرية القدسهفاألمر الذي ينبغي أن يرتكز يف املركز . و الدار اآلخرةه

 .ذاهفاألنبياء كافة اليريدون إال . (3)و يف السدماءهعيس  بن مرمي فليكن يف األرض حكدمك كدما 
و هم هاألمر األف. همن وإخراج الظاملني، فتح املركز األللي هالعدمل يف املركز الثاين يكون مقصد

السورة  هذهمن  231م لفوف يف اآلية م وهلفاملالئكة يف حظرية القدس قسدموا أعدماهل. العدمل
ََّ لََنْحنم الصَّاف وَن ) نَّا إِّالَّ لَ 465َوإِّ وكل رجل يشتغل . (461َمَقاٌم َمْعلموٌم ) ه( وقبل ذلك َوَما مِّ
. السورة هذهو املقصود من هاألعدمال  هذهمثل من العدمل مث يصفون و  هبتكدميل ما يناسب تربيت
َراتِّ زَْجر ا )4َوالصَّافَّاتِّ َصفًّا ) ٌد )( إِّنَّ إِّهلَ 3( فَالتَّالَِّياتِّ ذِّْكر ا )1( فَالزَّاجِّ ( َرب  1كمْم َلَواحِّ

نَ  ِِّ َوَما بَ ي ْ اد يان ما ير يف السورة يف ب الفصل األولو ه. 5َما َوَرب  اْلَمَشارِّقِّ هالسََّماَواتِّ َواأْلَْر
عل  أن احلكم  (4)ادةهواألقسام الثالثة مبعىن الش. من لفات حظرية القدس أن ينقل إىل األرض

ب ر  ذا: أن الصفوف منظدمة تكون حتت حكم الرب الواحد يعين كتاب هللاهلواحد ومعىن 
كل . ية: اإلشارة إىل شؤون اإلهلهمعنا ورب اومشارقاملتجلي يف حظرية القدس  همعنا. السموت

                                                           

 في ن ر : كانت لكن كلمة كان أصح بدل كانت حسب التركيب النحوي.الباحث (1)
 .في ن ر : من المسائل بزيادة من  (2)
 إن القول حسب المراد صحيح لكن لم أطلع على مصدره من خالل مطالعة المصادر والمراجع.الباحث. (3)
 في ن ر: والثلث قسم بمعنى الشهادة. (4)
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 السدموت يف هوأتثري ، يوم يكون للشدمس مشرق جديد كذلك لطلوع التجلي يف حظرية القدس
 . ورب اومشارقاإلشارة  هإلي. واألرض كل يوم شأن غري شأن يوم اآلخر

ِِّ َرب  السَّمَ : هالفصل الثاين: يف بيان اتصال حظرية القدس للسدموت واألرض من قول اَواتِّ َواأْلَْر
نَ  نْ َيا بِّزِّيَنةظ اْلَكَواكِّبِّ )5َوَرب  اْلَمَشارِّقِّ )َما هَوَما بَ ي ْ ََّ زَي َّنَّا السََّماَء الد  ْفظ ا مِّْن كمل ِّ 6( إِّ ( َوحِّ

ْم ( دمحمور ا َوهلَ 8( اَل َيسَّمَّعموَن إِّىَل اْلَمََلِّ اأْلَْعَلى َوي مْقَذفموَن مِّْن كمل ِّ َجانِّبظ )7َشْيطَانظ َمارِّدظ )
ٌب ) عندان السدموت قوى  (40اٌب ََثقٌِّب )هشِّ  ه َمْن َخطَِّف اخْلَْطَفَة فَأَتْ بَ عَ ( إِّالَّ 4َعَذاٌب َواصِّ

 .والسبع السدموت مثل السبع األرض. ا عل  حسب تبدل الشؤونهي تتبدل لور هو ، مثالية
وتعيني  .ل النجوم السبع السيارة عل  سبعة أقاليمها عندان األقاليم وكدما قسم أهواألرضون املراد عن

مساكن  ا عل  حسبهوحنن نقسدم، ا حتت مناطق الطول والعرضهم قسدمو ه هعندان خالفاألقاليم 
ند اإليران التوران الصني اهل (1)ان: األقوام السبعةهاألقوام قد ذكران من قبل نقال عن تكدميل األذ

العرب احلبشة الروم واليوانن وكذلك كل أرض خمتصة بسدماء فتكون الكواكب السيارة السبع خمتصة 
ذا الكالم أن السيارات واقعة يف السدموت؛ألن هم من مثل همن ف (2)ء مساء وقد خيتبطبسدما

ء كذلك ا حتت السدماهوكدما أن األقاليم كل. ختصيص السيارات ليس إال مثل ختصيص األقاليم
لغري ا تعلقا ابألرض والثواب اا؛ألن هلهتلك الكواكب أخذان. ا حتت السدماءهالكواكب السيارة كل

تصال ويكون لتلك السيارات السبع أيضا ا، ا إال هللاها تعلقات بعوامل آخر اليعلدمهلية هاملتنا
 هإلي. السدماء ا حتتهوكل، ا يف األرض أيضا بواسطة السياراتهابلكواكب الثابتة فيكون أتثري 

يف  (3)ر بني املسلدمني عامة نظرايت أرسطوهقد اشت ا...إَ زينا السماء الدني 2اإلشارة يف 
وا إىل ذلك, فاملفسرون يؤولون هتوج (5)؛ألن املرتمجني يف زمن املأمون(4)يئة بطليدموسهو  ،األفالك

                                                           

وهي _ا قوام الكبيرة باعتبار اللغة والفكر االجتماعي س  بعة وهي الص  ين ، الهند ، االيران ، بخارى ، والعرب  (1)
_ وهي في الجنوب _ واليونان كان يقال له فرنكستان واآلن معرو  ب "أوروبا". فهذه أكبر  ، الحبش _قوم مستقلة

 م.5228،ط:ايج ايم سعيد كراتشي،عام:94-93مجتمعات اإلنسانية.لينظر:تكميل ا ذهان،اإلمام رفيع الدين الدهلوي،
 في ن ر : يخبط (2)
 سبق ترجمته (3)
 سبق ترجمته (4)
هـ      =  958 - 570اسي عبد هللا بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور،)هو المأُْمون العَبَّ  (5)

م( أبو العباس: س  ابع الخلفاء من بني العباس في العراق.نفذ أمره من إفريقية إلى أقص  ى خراس  ان وما  833 - 782
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عندان وعند (1). دموسيئة بطلييئة خمالفة هلنود آراء يف اهلهولل. اآلايت تطبيقا عل  تلك النظرايت
يوافق  كيمب حكيم ليس مبرض  قول أي حهيئة مبذالتقيد يف اهل مشائخنا من اتباع اإلمام ويل هللا

 وكذلك. نوداهل اهبطليدموس اليثبت هوتبع، ا أرسطوهاألفالك اليت قدر . هر القرآن أيخذون بهظا
 هلوليس يف نصوص القرآن ما يعني موافقة أرسطو فالحاجة إىل التقييد بقو . احكدماء عصرانهاليتبع

ال كل يف نود فقراء اهليف ترمجة القرآن اتبع آ ابن اإلمام ويل هللا (2)والشيخ عبد القادر. يف التفسري
اء ا حتت مسهفرض الكواكب كل. . ولقد زينا هويف مثل قول (3)فلك يسبحون كل يدور يف دائرة

. (6)ذاه: أن السدموات من حقائق عامل املثال فب5يف العبقات (4)وقدر الشيخ حمدمد إمساعيل. الدنيا
ذا هالكليات الغربية و  تخرجني يفب اليوانن جيعل علينا تلقني القرآن للدمهفبعدم تقيد مشائخنا مبذا

رايت م يشنعون عل  املسلدمني بعد رد نظهوإال  من أعظم الفوائد لنا يف اتباعنا لإلمام ويل هللا
 (7) .وإلرار املقلدين للدمصنفني عل  أن جعلوا آراء أرسطو عني اإلسالم، أرسطو بتجارب حمققة

ْفظ ا مِّْن كمل ِّ َشْيطَانظ َمارِّدظ ). 8يف آية  نا قسم من اجلن واجلن متقارب هاهالشيطان . (7َوحِّ
ا القوى هم يغلب فيهيئتمثال النسدمة يف اإلنسان؛لكن النفس احملافظ هل هللدمةأ السافل فاجلن مثال
ق من النور من ممن خل هم أنزل درجتهالنار األسود الدخان املخلوط ابلنار ف، املثالية واجلزء الطبعي

ئكة املةأ األسفل مثل تقارب نوع القرد لإلنسان فيعدملون بعض املالئكة؛لكن يتقاربون إىل مال
ورة م حياكي لهاملتدمرد من هوخلق، أن املالئكة يكونون رسال بني هللا (8)أعدمال املالئكة فإذا رأوا

ىت فيحتاجون إىل أن أيخذوا علدما من املةأ األعل  ح هويتخذ شياطني اإلنس حمل أتثري ، املالئكة

                                                           

.توفي في " بذندون " ودفن في وراء النهر والس       ند. تمم ما بدأ به جده المنص       ور من ترجمة كتب العلم والفلس       فة
 .549/ 4طرسوس لينظر: ا عالم للزركلي 

 في ن ر : وأرسطو، وكذلك في اليونان فيثاغورس،وأصحابه يخالفون بطليموس. (1)
 سبق ترجمته (2)
لينظر:مس  تند موض  ح قرآن مع فوائد الش  يخ عبد القادر الدهلوي،تص  حيح،الش  يخ أخالق حس  ين القاس  مي،س  ورة  (3)

 :ايج ايم سعيد كمبني كراتشي،باكستان.،ط207يس،
 سبق ترجمته. (4)
 أحسن كتاب في علم الحقائق وفيه شرر مصطلحات فلسفة اإلمام الدهلوي.الباحث 5
، 5لينظر:العبقات،الش       اه إس       ماعيل الدهلوي،ترجمته باإلردية،الش       يخ مناظر كيالني،تحقيق عالم المثال،عبقة:(6)

 ،ط:إدارة إسالميات الهور.450
 في ن ر : ونحن قد خلصنا من تلك المخمصة بحمد هللا.التوجد في ن إ. (7)
 في ن ر:أرادوا (8)
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م؛لكن ويقدرون أن أيتوا إىل حدود النجو ، م يريدون الصعودهكة إىل األنبياء فحياكوا رسالة املالئ
تلط م العلم عن املنابع يف أسفل عامل املثال الذي خيهوعامة أخذ، فوق ذلك من عامل املثال اليرتقون

احلق : أن الصدق اخلالص و حمققة يف حكدمة اإلمام ويل هللا سألةفتلك امل. الصدق والكذب هفي
احلق من حظرية  اها الطبقات السافلة فيأيت إليهويرتفع إلي، نحصر يف حظرية القدساحملض م
 همأخذ علدم إذا كان ا احلق والباطل من األرض فالشيخ حيكم أن كل ويل هللاهويرتفع إلي، القدس

 فلذلك كان مدارج األولياء غري حمفوظة من، دون حظرية القدس خيتلط يف رواية احلق والباطل
الة اليت ذا أيضا من الفوائد اخلهو . ا العامل احملققهذا من أعظم املسائل اليت حيتاج إليهو . اخلطأ

وما  (1)األكرب ل العلم خيتلفون يف أمثال الشيخهوإال فقد رأينا أ ا ابتباعنا لإلمام ويل هللاهاستفدان
، ادهل االجتهالغلط والصحيح مثل آراء أ هوالتحقيق أن في. يف عامل املثال هداتهمن مشا هينقل

جيعلون أمثال ذلك من  (2)ا مثل أتباع ابن تيدميةها بعض اخلطيئات فأنكر كلهوطائفة رأى في
 هيق كالمم تطبهولعب علي، ا يف كل مايقولهوطائفة لدقو ، الكشوف من العلوم الشيطانية

خيالف  ولذلك إذا رأينا أن كشف اإلمام ويل هللا، (3)املصيبة هذهبكالم الشارع وحنن يف خملص من 
يف  سألةق املوالشيخ حق، هواليؤثر ذلك يف اتباعنا حلكدم، هما قد ثبت عندان قطعيا حنكم خبطأ

فالشياطني يريدون أن أيخذوا . (6)ا عل  اإلمجال يف فيوض احلرمنيهوذكر . (5)يةاإلهل (4)يدماتهالتف
ملةأ السافل اويصاحبون مالئكة ، عن مركز احلق حظرية القدس شيئا فيجلسون يف حدود الكواكب

د الكواكب وأما إذا ارتفعوا عن حدو . مهم ابلتفري فيقعون يف اخلطأ والصواب لتخدمينهأيخذون من
م هىل حدودلريجعوا إ ويقذفون من كل جانبم شئ جزئي هليأخذوا من املةأ األعل  فقد يصل إلي

                                                           

 5940 - 5521هـ       =  238 - 120محمد بن علي بن محمد ابن العربي،المعرو  بمحيي الدين بن عربي،) (1)
شبيلية. وقام وانتقل إلى إ م(  الملقب بالشيخ ا كبر: فيلسو ، من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية با ندلس

برحلة، فزار الش    ام وبالد الروم والعراق والحجاز و أخيرا اس    تقر في دمش    ق، فتوفي فيها. وهو، كما يقول الذهبي: 
قدوة القائلين بوحدة الوجود. من مؤلفاته: الفتوحات المكية عشر مجلدات، فصوص الحكم وغير ذلك. لينظر: ا عالم 

 .985/ 2للزركلي:

 ترجمته سبق (2)
 في ن ر : بحمد هللا. (3)
 ،959-9/902، 22لينظر: التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تفهيم:(4)
 في ن ر : بأتم التفصيل. (5)
 .933لينظر:فيوض الحرمين،اإلمام ولي هللا الدهلوي، (6)
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وكتب ، (1)الثإال إبثبات عامل امل هذا الميكن حتقيقهو . ذا ابلنصوص الواضحةهفالقرآن أثبت 
م فإذا ها فيأتون بتأويالت بعيدة عن الفهاملتكلدمني خالية عن تلك املسائل؛ألن أرسطو مل يذكر 

 هواليتوج، و يتشكك يف نصوص القرآنهي لسان عصران عل  رجل هغلبت احلكدمة التجريبية اليت 
، اإلمام ويل هللا عوحنن نثبت عامل املثال ابتبا ، ل العلم إىل إلالح تلك املفسدةهذا الصنف من أه

فاحلكدمة ليست ،  (2)ل عصرانها أعل  من جتارب أهوجنعل، اههونقدر عل  تصور احلقائق عل  وج
ري من املفسرين فكث، ومثال ذلك يف عدمل مشائخنا مسائل النحو. هوقفا عل  رجل معني حىت نتبع

الت ا بتأويلوهنم بعض اآلايت القرآنية فيؤو هفيشكل علي (3)هب سيبويهاختاروا يف النحو مذ
اليتقيدون يف حنو القرآن مسلك رجل دون رجل  ومشائخنا من أتباع اإلمام ويل هللا، سخيفة

ذا األمر ليس مبتيسر لكل من تكلم يف العلوم إال من هولة و هفيقدرون عل  حل كل إشكال ابلس
. نيسمعو ال. تلك اآلايت اخلدمس هيف ضدمن ذلك حصل توجي (4). علدما وفضال همن لدن هللا هرزق
 .اب مثايل لكن طبقة عامل املثال للتوازي آخر حدود الكواكبهعندان ش اب الثاقبهالش. 

اب الثاقب ها تعلق بتلك الطبقة من عامل املثال فإذا احتاجوا إىل نور يف قذف ابلشفالكواكب هل
ني طمن الكواكب فكان للكواكب يف حفظ مساء الدنيا من الشيا هإىل قليل من نور مادي أيخذون

م من عامل م املالئكة وألل قوهتهفالقاذف ، دخل ما اليتكامل ذلك الدخل مثل دخل العلة التامة
و لنف هيعية يف السدماء الطب هاب الثاقب الذي نراهاختالط لنور الكواكب أيضا فالش هوفي، املثال

مثل الذي  (5)اءو ا سمهوإن كان املتبصر يف عامل املثال يرا، الشياطني هآخر غري الصنف الذي يرى ب
لكن من الشدمس األخرى فيأيت حمض؛ هالشدمس فدما يرا هذهيرى يف املنام من طلوع مشس أخرى مع 

                                                           

ي ق هنا لك ا شياء قبل وجودها فهو عالم غير عنصري تتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة وتتحق (1)
ا رض نحوا من التحقق" ثم يوض   حه الش   يخ الش   هيد الش   اه إس   ماعيل قوله : " الجاحد بالوجود المثالي ليس من أهل 
الس       نة حقا بل فيه ش       وب من االعتزال لما أنه يض       طر إلى تأويل أل  نص بل أكثر تأويال بعيدا"لينظر:حجة هللا 

 570، وأيضا: عبقات،الشاه إسماعيل الدهلوي،5/53البالغة،اإلمام الدهلوي،
 في ن ر : وعندنا تجارب العارفين مؤيدة لكل ما نقوله. (2)
 - 721ه =  580 - 548هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة،) (3)

م البص   رة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وص   ن  م( أول من بس   ط علم النحو. ولد في إحدى قرى ش   يراز، وقد 722
كتابه "المس     مى"  كتاب س     يبويه  في النحو ورحل إلى بغداد، إلى ا هواز فتوفي بها، وقيل: وفاته وقبره بش     يراز. 

 .1/85وكانت في لسانه حبسة. وسيبويه بالفارسية رائحة التفار.توفي شابا.ا عالم للزركلي 

 أننا تعرفنا باإلمام ولي هللا فسهل علينا فهم كتاب هللا. في ن ر : ونحن نحمد ربنا (4)
 في ن ر : اليفرق بين هذا وهذا. (5)
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دموت ذا كان إثبات اتصال حظرية القدس مبا حتت السهاليفرق من الشدمس احلقيقية يف عامل املنام 
 . من الكواكب واألرضني

إلنساين نسبة ا يف األلل إىل النوع اهسبتالفصل الرابع:أتثري حظرية القدس يف اإلنسانية فإن ن
إىل فصول اثنية من  هلذلك قسدمنا 82إىل  22ذا الفصل من ه. القوى الدماغية إىل أفراد النوع

 تلك الفصول:

د  َخْلق ا َأْم َمْن ْم َأشَ هْم أَ هفَاْستَ ْفتِّ : هجذب حظرية القدس للنوع اإلنساين إىل احملشر من قول-2
ََّ َخلَ  َِّنيظ اَلزِّبظ )هْقَناَخَلْقَنا إِّ ْبَت َوَيْسَخرموَن )44ْم مِّْن  ( َوإَِّذا ذمك ِّرموا اَل َيْذكمرموَن 41( َبْل َعجِّ

رموَن )43) ْحٌر ممبِّنٌي )ه( َوقَالموا إِّْن 41( َوإَِّذا رََأْوا آيَة  َيْسَتْسخِّ َنا وَكمنَّا 45َذا إِّالَّ سِّ ت ْ ( أَإَِّذا مِّ
ََّ َلَمب ْ  ََ اأْلَوَّلموَن )46عموثموَن )ت مَرااب  َوعِّظَام ا أَإِّ رموَن )47( َأَوآاَبؤم َا 48( قمْل نَ َعْم َوأَنْ تمْم َداخِّ ( فَإَِّّنَّ

َدةٌ فَإَِّذا ه َذا يَ ْومم اْلَفْصلِّ ه( 10َذا يَ ْومم الد ِّينِّ )ه( َوقَالموا ََّي َويْ َلَنا 44ْم يَ ْنظمرموَن )هَي زَْجَرةٌ َواحِّ
تمْم بِّ   (11ْم َوَما َكانموا يَ ْعبمدموَن )ه( اْحشمرموا الَّذِّيَن ظََلمموا َوَأْزَواجَ 14تمَكذ ِّبموَن ) هالَّذِّي كمن ْ

ين حيفظ يف ذا العامل اجلسدماهيف عامل املثال حتت إدارة حظرية القدس كل خيرج من . . مهفاستفت
 ها بكل قوتهاجتدماعية فيتباعد عن مسألةم همثال ذلك اإلنسان اليف. ي زجرةهفإَّنا عامل املثال 

مث أييت يوم  هاملتدين بكل قوت هخيالف األداين يتجنب عن هالرجل أن هينظر في (1)ثل سوشيالزمم
لالدينية وسوشيالزم اليستلزم ا. والالدينية شئ آخر، ذا املتدين أن سوشيالزم شئهينكشف عل  

لدماغ  نقالب يف اذا االه. فوائد سوشيالزم هر لهابآلخرى عند بعض املتخبطني مث يظ هذهإمنا خلط 
ل من أئدمة ذا الرجهوجيعل ، يف وقت حمدود آت أو نومة فالدماغ جيذب مجيع القوى البدنية هكل

 مجيع ذا اإلنسان يفهيكون يف اجتدماعية  هوأتثري ، و انقالب الدماغهذا االنقالب ه. سوشيالزم 
نوع جبذب لذا يكون حشر اهأوال ومثل  هب إىل موضع مل يكن يراهتتبدل ابملرة يذ هحالت، هأجزائ

 ومن تلك الفصول:. هي دماغهو ، حظرية القدس

                                                           

 االجتماعية.الباحث (1)
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يمِّ ْم إِّىَل صِّ هدمو هفَا مِّْن دمونِّ اَّللَّ : هم من قولهيف منازعة الناس اجملرمني وأئدمت - 4  َراطِّ اجْلَحِّ
 ونَ مم اْليَ ْوَم ممْسَتْسلِّمم ه( َبْل 15( َما َلكمْم اَل تَ َناَصرموَن )11ْم َمْسئمولموَن )ْم إِّنَّ ه( َوقِّفمو 13)
َبَل بَ ْعضم 16) تمْم أَتْتمونَ َنا َعنِّ اْلَيمِّنيِّ )17ْم َعَلى بَ ْعضظ يَ َتَساَءلموَن )ه( َوَأق ْ ( 18( قَالموا إِّنَّكمْم كمن ْ

تمْم قَ ْوم ا ََارِّنَي )14قَالموا َبْل ََلْ َتكمونموا ممْؤمِّنِّنَي ) ( 30( َوَما َكاَن لََنا َعَلْيكمْم مِّْن سمْلطَانظ َبْل كمن ْ
ََّ َلَذائِّقموَن ) َفَحقَّ  َنا قَ ْولم رَب َِّنا إِّ ََّ كمنَّا َراوِّيَن )34َعَلي ْ بِّ ْم يَ ْوَمئِّذظ يفِّ اْلَعَذا( فَإِّنَّ 31( فََأْرَويْ َناكمْم إِّ

ْلممْجرِّمِّنَي )33ممْشرَتِّكموَن ) ََّ َكَذلَِّك نَ ْفَعلم ابِّ  َّللَّ إِّالَّ ا هْم اَل إِّلَ ْم َكانموا إَِّذا قِّيَل هلَ ( إِّنَّ 31( إِّ
موَن ) حْلَق ِّ َوَصدََّق 36تَِّنا لَِّشاعِّرظ ََمْنمونظ )( َويَ قمولموَن أَئِّنَّا لََتارِّكمو آهلِّ 35َيْسَتْكربِّ ( َبْل َجاَء ابِّ
تمْم تَ ْعَملموَن )38( إِّنَّكمْم َلَذائِّقمو اْلَعَذابِّ اأْلَلِّيمِّ )37اْلممْرَسلِّنَي ) ومن  (34( َوَما َتمَْزْوَن إِّالَّ َما كمن ْ

 . الفصولتلك 

، ؤالءهع أحوال م مل اجلحيم يقيسون حاهلهم من اجلنة إىل أهيف كون الصاحلني يف اجلنة ونظر  -0 
نَي ) إِّالَّ عَِّباَد اَّللَّ : هويلتذون اتما من قول ْم هوَ  ه( فَ َواكِّ 14ْم رِّْزٌق َمْعلموٌم )( أمولَئَِّك هلَ 10اْلممْخَلصِّ

ِظ مِّْن ه( يمطَافم َعَليْ 11( َعَلى سمرمرظ ممتَ َقابِّلِّنَي )13)( يفِّ َجنَّاتِّ النَّعِّيمِّ 11ممْكَرمموَن ) ْم بَِّكْأ
َزفموَن )هْم َعنْ ها َرْوٌل َواَل ه( اَل فِّي16( بَ ْيَضاَء َلذَّةظ لِّلشَّارِّبِّنَي )15َمعِّنيظ ) ْم ه( َوعِّْندَ 17ا ي من ْ

َراتم الطَّْرفِّ عِّنٌي ) اَءلموَن ْم َعَلى بَ ْعضظ يَ َتسَ هَبَل بَ ْعضم ( فََأق ْ 14نَّ بَ ْيٌض َمْكنموٌن )( َكَأنَّ 18قَاصِّ
َنا وَكمنَّا 51( يَ قمولم أَإِّنََّك َلمَِّن اْلممَصد ِّقِّنَي )54ْم إِِّن ِّ َكاَن يلِّ َقرِّيٌن )ه( قَاَل قَائٌِّل مِّنْ 50) ت ْ ( أَإَِّذا مِّ

ََّ َلَمدِّينموَن ) ََّلَع فَ َرآ( فَ 51ْل أَنْ تمْم ممطَّلِّعموَن )ه( قَاَل 53ت مَرااب  َوعِّظَام ا أَإِّ ي ها مِّ يفِّ َسَواءِّ اجْلَحِّ
( َأَفَما ََنْنم 57( َوَلْواَل نِّْعَمةم َريب ِّ َلكمْنتم مَِّن اْلممْحَضرِّيَن )56إِّْن كِّْدَت لَت مْردِّينِّ ) ( قَاَل اَتَّللَّ 55)

َي ِّتِّنَي ) ( لِّمِّْثلِّ 60َو اْلَفْوزم اْلَعظِّيمم )َذا هلَ ه( إِّنَّ 54( إِّالَّ َمْوتَ تَ َنا اأْلموىَل َوَما ََنْنم ِبِّمَعذَّبِّنَي )58ِبِّ
ٌر ن مزمال  َأْم َشَجَرةم الزَّق ومِّ )64َذا فَ ْليَ ْعَملِّ اْلَعامِّلموَن )ه ََّ َجَعْلَنا61( َأَذلَِّك َخي ْ َنة  لِّلظَّ ه( إِّ الِّمِّنَي ا فِّت ْ
يمِّ )( إِّنَّ 63) َِّنيِّ )رمءمو  ها َكأَنَّ ه( ََْلعم 61ا َشَجَرٌة ََّتْرمجم يفِّ َأْصلِّ اجْلَحِّ ْم ( فَإِّنَّ 65ِم الشََّيا

نْ  عَ 67ا َلَشْواب  مِّْن محِّيمظ )هْم َعَليْ ( ُثمَّ إِّنَّ هلَ 66ا اْلبمطموَن )ها َفَمالِّئموَن مِّنْ هآَلكِّلموَن مِّ  مْ ه( ُثمَّ إِّنَّ َمْرجِّ
يمِّ ) ىَل اجْلَحِّ ( َوَلَقْد َولَّ 70َرعموَن )هيم ْم هْم َعَلى آََثرِّ ه( فَ 64ْم َوال ِّنَي )هْم أَْلَفْوا آاَبءَ ( إِّنَّ 68إَلِّ

لَ  ( فَاْنظمْر َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم اْلممْنَذرِّيَن 71ْم ممْنذِّرِّيَن )ه( َوَلَقْد َأْرَسْلَنا فِّي74ْم َأْكثَ رم اأْلَوَّلِّنَي )هقَ ب ْ
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نَي ) ( إِّالَّ عَِّباَد اَّللَّ 73)  هكل  رمث يف الفصل من ابتداء إىل استقرا. إال عباد هللا (71اْلممْخَلصِّ
جذب من حظرية القدس فتخرج من كل تلك املباحث أن أتثري حظرية القدس جيعل اإلنسان 

 هذهذا كان خاللة ه. املخلصني عباد هللا ها إمسهألنافا يعين لفوفات الصف الواحد من
 . املباحث

يبموَن ): هالفصل اخلامس: فصل طويل من قول ََ نموٌح فَ َلنِّْعَم اْلممجِّ َدا ََ َنا75َوَلَقْد   هلَ هَوأَ  ه( َوَْنَّي ْ
رِّيَن ) ه( َوتَ رَْكَنا َعَليْ 77مم اْلَباقِّنَي )ه ه( َوَجَعْلَنا ذمر ِّي َّتَ 76مَِّن اْلَكْربِّ اْلَعظِّيمِّ ) ( َساَلٌم 78يفِّ اآْلخِّ

نِّنَي )74َعَلى نموحظ يفِّ اْلَعاَلمِّنَي ) ََّ َكَذلَِّك َْنْزِّي اْلممْحسِّ ََ الْ  ه( إِّنَّ 80( إِّ ( 84ممْؤمِّنِّنَي )مِّْن عَِّبادِّ
َنا اآْلَخرِّيَن ) يَعتِّ 81ُثمَّ َأْرَرق ْ بْ َرا ه( َوإِّنَّ مِّْن شِّ ( إِّْذ 81بَِّقْلبظ َسلِّيمظ ) ه( إِّْذ َجاَء رَبَّ 83يَم )هإَلِّ

َبِّي  ( َفَما ظَن كمْم بَِّرب ِّ 86تمرِّيدموَن ) ة  دموَن اَّللَّ ( أَئِّْفك ا آهلِّ 85َماَذا تَ ْعبمدموَن ) هَوقَ ْومِّ  هقَاَل ألِّ
( 40ممْدبِّرِّيَن ) ه( فَ تَ َولَّْوا َعنْ 84( فَ َقاَل إِِّن ِّ َسقِّيٌم )88( فَ َنَظَر َنْظَرة  يفِّ الن جمومِّ )87اْلَعاَلمِّنَي )
ْلَيمِّ ه( فَ َراَغ َعَليْ 41( َما َلكمْم اَل تَ ْنطِّقموَن )44ْم فَ َقاَل َأاَل أَتْكملموَن )هتِّ فَ َراَغ إِّىَل آهلِّ  نيِّ ْم َوْراب  ابِّ

بَ لموا إِّلَيْ ( فَأَ 43) تموَن )41َيزِّف وَن ) هق ْ َخَلَقكمْم َوَما تَ ْعَملموَن  ( َواَّللَّ 45( قَاَل أَتَ ْعبمدموَن َما تَ ْنحِّ
َ  فَأَْلقمو  ه( قَالموا ابْ نموا لَ 46) َيا يمِّ ) هب من ْ ا َفَجَعْلَنا  ه( فََأرَادموا بِّ 47يفِّ اجْلَحِّ ( 48لِّنَي )مم اأْلَْسفَ هَكْيد 

بِّغماَلمظ  ه( فَ َبشَّْرََ 400ْب يلِّ مَِّن الصَّاحلِِّّنَي )ه( َرب ِّ 44دِّينِّ )هٌب إِّىَل َريب ِّ َسيَ هاَوقَاَل إِِّن ِّ ذَ 
َك فَاْنظمْر َماَذا تَ َر  السَّْعَي قَاَل ََّي ب مَِنَّ إِِّن ِّ َأَر  يفِّ اْلَمَنامِّ َأِن ِّ َأْذَِبم  ه( فَ َلمَّا بَ َلَغ َمعَ 404َحلِّيمظ )

َعْل مَ  دمِنِّ إِّْن َشاءَ اَّللَّ قَاَل ََّي أََبتِّ اف ْ ْلَجبِّنيِّ لِّ  ه( فَ َلمَّا َأْسَلَما َوتَ لَّ 401مَِّن الصَّابِّرِّيَن ) ا ت مْؤَمرم َسَتجِّ
َديْ َنا403) نِّنَي )401يمم )هَأْن ََّي إِّبْ َرا ه( َوََ ََّ َكَذلَِّك َْنْزِّي اْلممْحسِّ ( 405( َقْد َصدَّْقَت الر ْؤََّي إِّ

رِّيَن  ه( َوتَ رَْكَنا َعَليْ 407بِّذِّْبحظ َعظِّيمظ ) ه( َوَفَديْ َنا406ممبِّنيم )َو اْلَباَلءم الْ َذا هلَ هإِّنَّ  يفِّ اآْلخِّ
نِّنَي )404يَم )ه( َساَلٌم َعَلى إِّبْ َرا408) ََ اْلممْؤمِّنِّنَي  ه( إِّنَّ 440( َكَذلَِّك َْنْزِّي اْلممْحسِّ مِّْن عَِّبادِّ
َما هيَّتِّ َوَعَلى إِّْسَحاَق َومِّْن ذمر ِّ  ه( َواَبرَْكَنا َعَليْ 441نَي )ِبِِّّْسَحاَق نَبِّيًّا مَِّن الصَّاحلِِّّ  ه( َوَبشَّْرََ 444)

ٌ لِّنَ ْفسِّ  ٌن َوظَاَلِّ َنا441ارموَن )ه( َوَلَقْد َمنَ نَّا َعَلى مموَسى وَ 443ممبِّنٌي ) هُممْسِّ ا مَ ها َوقَ ْومَ مهَ ( َوَْنَّي ْ
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َنا446الِّبِّنَي )مم اْلغَ هْم َفَكانموا ه( َوَنَصْرََ 445مَِّن اْلَكْربِّ اْلَعظِّيمِّ ) نَي ا اْلكَِّتاَب اْلممْسَتبِّ مهَ ( َوآتَ ي ْ
َراَط اْلممْسَتقِّيَم )مهَ َديْ َناه( وَ 447) رِّيَن )ه( َوتَ رَْكَنا َعَليْ 448ا الص ِّ ( َساَلٌم َعَلى 444َما يفِّ اآْلخِّ

نِّنَي )410ارموَن )همموَسى وَ  ََّ َكَذلَِّك َْنْزِّي اْلممْحسِّ ََ اْلممْؤمِّنِّنَي )َما مِّْن عِّبَ ( إِّنَّ 414( إِّ ( 411ادِّ
َِ َلمَِّن اْلممْرَسلِّنَي ) ( أََتْدعموَن بَ ْعال  َوَتَذرموَن 411َأاَل تَ ت َّقموَن ) ه( إِّْذ قَاَل لَِّقْومِّ 413َوإِّنَّ إِّْلَيا

 َلممْحَضرمونَ  مْ فَإِّنَّ  ه( َفَكذَّبمو 416رَبَّكمْم َوَربَّ آاَبئِّكممم اأْلَوَّلِّنَي ) ( اَّللَّ 415َأْحَسَن اخْلَالِّقِّنَي )
نَي ) ( إِّالَّ عَِّباَد اَّللَّ 417) رِّيَن ) ه( َوتَ رَْكَنا َعَليْ 418اْلممْخَلصِّ ( َساَلٌم َعَلى إِّْل 414يفِّ اآْلخِّ

نَي ) نِّنَي )430ََّيسِّ ََّ َكَذلَِّك َْنْزِّي اْلممْحسِّ ََ اْلممْؤمِّنِّنَي ) ه( إِّنَّ 434( إِّ َ ا 431مِّْن عَِّبادِّ ( َوإِّنَّ لمو
َنا433ْرَسلِّنَي )َلمَِّن اْلمم  ( ُثمَّ َدمَّْرََ 435( إِّالَّ َعجموز ا يفِّ اْلَغابِّرِّيَن )431َأمْجَعِّنَي ) هلَ هَوأَ  ه( إِّْذ َْنَّي ْ

نَي )ه( َوإِّنَّكمْم لََتممر وَن َعَليْ 436اآْلَخرِّيَن ) للَّْيلِّ َأَفاَل تَ ْعقِّلموَن )437ْم ممْصبِّحِّ ( َوإِّنَّ 438( َوابِّ
َم َفَكاَن مَِّن ه( َفَسا410( إِّْذ أََبَق إِّىَل اْلفمْلكِّ اْلَمْشحمونِّ )434ْرَسلِّنَي )يمونمَس َلمَِّن اْلمم 
نَي ) نَي )  ه( فَ َلْواَل أَنَّ 411َو مملِّيٌم )هاحْلموتم وَ  ه( فَاْلتَ َقمَ 414اْلممْدَحضِّ ( 413َكاَن مَِّن اْلممَسب ِّحِّ
َعثموَن ) هلََلبَِّث يفِّ َبْطنِّ  ََ ( فَ نَ بَ 411إِّىَل يَ ْومِّ ي مب ْ ْلَعَراءِّ وَ  هْذ َنا َعَليْ 415َو َسقِّيٌم )هابِّ َجَرة  شَ  ه( َوأَنْ بَ ت ْ
اَئةِّ أَْلفظ َأْو َيزِّيدموَن ) ه( َوَأْرَسْلَنا416مِّْن يَ ْقطِّنيظ ) نيظ ه( َفآَمنموا َفَمت َّْعَنا417إِّىَل مِّ ْم إِّىَل حِّ

َث  وَ 414مم اْلبَ نموَن )ْم أَلَِّرب َِّك اْلبَ َناتم َوهلَ ه( فَاْستَ ْفتِّ 418) ََ دموَن هاْم شَ ه( َأْم َخَلْقَنا اْلَماَلئَِّكَة إِّ
( َأْصطََفى اْلبَ َناتِّ 451ْم َلَكاذِّبموَن )َوإِّنَّ  ( َوَلَد اَّللَّ 454ْم لَيَ قمولموَن )هْم مِّْن إِّْفكِّ ( َأاَل إِّنَّ 450)

( َأْم َلكمْم سمْلطَاٌن ممبِّنٌي 455) ( َأَفاَل َتذَكَّرمونَ 451( َما َلكمْم َكْيَف حَتْكممموَن )453َعَلى اْلَبنِّنَي )
تمْم َصادِّقِّنَي )456) نَ 457( فَْأتموا بِّكَِّتابِّكمْم إِّْن كمن ْ ْد َعلَِّمتِّ َوبَ نْيَ اجلِّنَّةِّ َنَسب ا َوَلقَ  ه( َوَجَعلموا بَ ي ْ

فموَن ) ( سمْبَحاَن اَّللَّ 458ْم َلممْحَضرموَن )اجلِّنَّةم إِّنَّ  نَي  اَّللَّ  ( إِّالَّ عَِّبادَ 454َعمَّا َيصِّ اْلممْخَلصِّ
يمِّ ه( إِّالَّ َمْن 461بَِّفاتِّنِّنَي ) ه( َما أَنْ تمْم َعَليْ 464( فَإِّنَّكمْم َوَما تَ ْعبمدموَن )460) َو َصالِّ اجْلَحِّ
نَّا إِّالَّ لَ 463) ََّ لََنْحنم الصَّاف وَن )461َمَقاٌم َمْعلموٌم ) ه( َوَما مِّ ََّ لََنْحنم اْلممَسب ِّ 465( َوإِّ وَن حم ( َوإِّ
مكة رجال  لهويف أ.ل الكتابهم عند أهبيان حاالت األنبياء السابقني الذين ذكر  هفي (466)
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يف زمن النيبص  حاللة ها من وجم ترمجوا الكتب املقدسة إىل العربية فدمعرفة قريش هبهو ،تنصروا
تلك و . خلصنيامل م عباد هللاهإىل قسدمني: قسم من هفكل نيب قسم قوم. وسلمص هعلي لل  هللا
ذا هويف كل قوم . ا موجودةهيم كلهإبرا، موس ، األرض قوم نوح ها موجودة عل  وجهاألقوام كل

وقد . صلذا الفهو موضوع هذا ه. املخلصني موجود قليال أو كثريا الصنف أو الصف عباد هللا
 عل  فصول:(1)ذا الفصل اثنية هقسدمنا 

اختلف . م الباقنيه. . َداَ نوحولقد  74إىل  81ذكر نوح من  همن تلك الفصول في - 2 
ما يتعلق  ل األرض إالهاآلية: التوراة الحيكي عن أ هذهل التفسريمن زمن التوراة يف تفسري هأ

ا يف ها يعرف أن ليس املراد حصر األرض كلهاإلنسان البصري إذا أتمل في. بعدمود نسب موس 
حصرة يف ا أن كل األرض منهوا مندمهود والنصارى واملسلدمني فهل التفسري اليهتلك لكن طوائف أ

وليس بصحيح عندان بل الكرة األرضية منقسدمة إىل سبع ، ا واحدةهم جيعلون األرض كلهتلك 
 (2)هذها إال قطعة و ها ما للوحش ففي لساننا إذا أطلق أرض اليكون املراد منهويزيد علي، أراض

 ا العامة وحنن حسبهعرفي الطالحية اليها ا أرض واحدة إهنهوكرة األرض كل.حقيقة لغوية
يم هرااألرض املقدسة بلسان آل إب. حتقيقنا نفسر القرآن والتوراة أن كل ذلك حكاية األرض واحدة

م هل التوراة هحنن نعتقد أن أ (3)ؤالءه هغري ما فسر ب هم الباقني معناه ه: وجعلنا ذريتهفيكون قول
النظر  لهأ هفإذا توج. ريخ األدايناألرض يف ات هأعل  دينا من كل األداين املوجودة عل  وج

ة من األسالف ليس فالباقية الصاحل، لتحقيق التاريخ اليقدم عل  التوراة نظرية ختالف نظرية التوراة
ل هقد ذكران ترجيح أو .م الباقونهذا املعىن الرجل يف حتقيق التاريخ هب هم يتوجهإال أوالد نوح وإلي

                                                           

 في ن ر : على فصول ثانية. (1)
 في ن ر : تلك. (2)
ة لما ذكر تعالى عن أكثر ا ولين أنهم ض   لوا عن س   بيل النجاة ش   رع يبين ذلك مفص   ال فذكر نوحا عليه الص   ال (3)

والس   الم وما لقي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن منهم إال القليل مع طول المدة لبث فيهم أل  س   نة إال خمس   ين 
عاما فلما طال عليه ذلك واش   تد عليه تكذيبهم،وكلما دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتص   ر، فغض   ب هللا 

انا نور فلنعم المجيبون أي فلنعم المجيبون له ونجيناه وأهله من تعالى لغض       به عليهم، ولهذا قال عز وجل:ولقد ناد
الكرب العظيم وهو التكذيب وا ذى وجعلنا ذريته هم الباقين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رض   ي هللا عنهما 

 .7/52يقول:لم تبق إال ذرية نور عليه السالم.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي,
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ل العلم أنيت هان عامة أهذا التأويل إىل أذهسبق لتقريب  ل األداين فيدماهالتوراة عل  آخرين من أ
م همبثال أليس املسلدمون عامة حيصرون احلق يف الداينة يف اتباع نبينا؟ فلوقيل جعلنا آل حمدمد 

عي م؟ مث ينظرون ابلتحقيق أليس يف الدين دين آخر يدهنهذا ترمجة ملا يف ذهالباقني أاليكون 
حلقانية؟ لكن املسلم إذا رأى تلك األداين أدايان منسوخة فدما شئ من ا هاحلقانية أو يوجد في

 . ذاهم الباقون مت هل التوراة أن ذرية نوح هفكذلك يف لسان أ. ا حسباانحسب هل

أي مفطور عل  احلق الذي . . هإذ جاء رب 220إىل  70يم من ها يف بيان ملة إبراهفصل من - 4
  .ا بعد ذلك معارضةهاإلنسانية علي قدر هللا

ذا تفسري ه كان  إَ كذلك ْنزي من عبادَ اومؤمننييف بيان نوح  من الفصول كدما ذكر هللا - 0 
 هللا ذا التقسيم تقسيم النوع إىل قسدمني: وكون عبادهوكان دليال عل  أن ، املخلصني لعباد هللا

جودا  ا مو ذلك الصنف أيض هيكون في هحمقق يف زمن نوح فإن كان من قوم. املخلصني قسدما أعل 
د ذلك , فكان دليال عل  وجو كذلك ْنزي احملسننيا هيم تلك اآلية بعينهكذلك ذكر يف إبرا
 . يمهالصنف يف ملة إبرا

يكون ف إَ كذلك ْنزي احملسننيدما هوورد يف حق، ارونهمث من الفصول يف ذكر موس  و  -2
 دما هاملخلصني يف ملت دليال عل  وجود عباد هللا

 . املخلصني مثل األول ذكر عباد هللا هوفي (1)يف ذكر إلياس -1

 . فقط هلهوجناة أ هذكر جنات هفي (2)يف ذكر لوط-3

                                                           

 539إلى  593ر : من قوله تعالى:  في ن (1)
 538إلى  533في ن ر : من قوله تعالى:  (2)
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حملشر جيذب فاملةأ األعل  يف ا. ذا الفصل الكبريهمت . . مهفآمنوا فمتعنا هفي (1)يف ذكر يونس-8
م هتمكذلك األنبياء يف األرض من نوح جعلوا أ،  املخلصني إىل أعل  الدرجات م عباد هللاهمجاعة 

 . دسؤالء مقتدون حبظرية القهاملخلصني  م عباد هللاهم هواملقربون إلي، منقسدمة إىل قسدمني

حبث عن عقيدة قريش يف املالئكة مث اجلنة أي حظرية القدس  هفي 233إىل  224الفصل من 
ذلك جعلت بني وك، ا بنات هللاهوجعلو ، وقع قريش يف الغلط جعلت املالئكة أاناث. واملةأ السافل

. .ومامنا...مهاستفتفمث إثبات التغليط حبكاية قول املالئكة  هم من أوالدوبني اجلنة نسبا أهن هللا
 . وإمجاع األنبياء الكرام، قريش خالفت حظرية القدس ...وإَ.

لذي حنن نقول أن ذا اه. املخلصني م من عباد هللاترج  قريش قبل نزول الوحي لكوهن هالفصل: في
وإمنا غلط الناس وجعلوا قريشا والعرب يف طبقة . وروح السياسة موجودة، نةم كان روح الدايهفي

ومتدن . ودهقريش بقية عن قوم متدمدن مثل الي. م القرآنهوتباعدوا عن ف، واحدة وقعوا يف األغالط
 َوإِّْن َكانموا لَيَ قمولمونَ : هقول. م مركز دعوة القرآن ال العربهف (2)قريش كان عل  درجة التوسط

ََ ذِّْكر ا مَِّن اأْلَوَّلِّنَي ) (467) نَي ) ( َلكمنَّا عَِّباَد اَّللَّ 468َلْو َأنَّ عِّْنَد  ه( َفَكَفرموا بِّ 464اْلممْخَلصِّ
ََ اْلممْرَسلِّنَي )470َفَسْوَف يَ ْعَلمموَن ) مم اْلَمْنصمورموَن ْم هلَ ( إِّنَّ 474( َوَلَقْد َسبَ َقْت َكلَِّمت مَنا لِّعَِّبادِّ

نيظ )ه( فَ تَ َولَّ َعنْ 473مم اْلَغالِّبموَن )ََ هلَ ( َوإِّنَّ جمْندَ 471) رْ 471ْم َحَتَّ حِّ ْم َفَسْوَف ه( َوأَْبصِّ
رموَن ) لصني من املخ يعين أن النيب اليكون إال جبدمع عباد هللا هفكفروا ب 281يف  (475ي مْبصِّ
ا كفروا ذو خمالف ملقصد قريش فلم يكفرون؟ وإهل هم حاكدمني عل  اإلنسانية هوجيعل، مجيع األمم

 . م يغلبونه

ََ اْلممْرَسلِّنَي ): هالفصل: من قول ( 471مم اْلَمْنصمورموَن )ْم هلَ ( إِّنَّ 474َوَلَقْد َسبَ َقْت َكلَِّمت مَنا لِّعَِّبادِّ
ََ هلَ  نيظ )ه( فَ تَ َولَّ َعنْ 473مم اْلَغالِّبموَن )َوإِّنَّ جمْنَد رْ 471ْم َحَتَّ حِّ رموَن ه( َوأَْبصِّ ْم َفَسْوَف ي مْبصِّ

                                                           

 548إلى  532في ن ر : من قوله تعالى:  (1)
 في ن ر : وقد ذكرنا ذلك. (2)
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لموَن )475) ( 477ْم َفَساَء َصَباحم اْلممْنَذرِّيَن )ه( فَإَِّذا نَ َزَل بَِّساَحتِّ 476( َأفَبَِّعَذابَِّنا َيْستَ ْعجِّ
نيظ )هَوتَ َولَّ َعنْ  رموَن )478ْم َحَتَّ حِّ ْر َفَسْوَف ي مْبصِّ ( سمْبَحاَن رَب َِّك َرب ِّ اْلعِّزَّةِّ َعمَّا 474( َوأَْبصِّ
فموَن ) مايكون عاقبة  (481َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي ) ( َواحْلَْمدم َّللَِّّ 484اْلممْرَسلِّنَي ) ( َوَساَلٌم َعَلى480َيصِّ

صافات لفا اآلية إىل فاحتة السورة وال هذهنرجع يف تفسري . . ولقد سبقتقريش وعاقبة نبينا 
 وفا مثل املالئكةم لفهاملخلصني من أمة نوح إىل أمم سائر األنبياء مث جيعل نبينا جيدمع عباد هللا

ؤالء يزجرون شياطني هكانت تزجر شياطني اجلن   (1)دون املالئكةهم اجملاه الزاجرات زجرا:لف 2
اد؛لكن املصلحة يف ابتداء األمر أن هوتلك الكلدمة الواحدة تفضي إىل تكدميل أمر اجل، اإلنس

ح فت (2)كل بلد. يعين لف يعلم القرآن التاليات ذكرا:الصف الثاين 4اليزيد عن إشارة إمجالية 
 أن النيب يكون املعىن هذهي هي يعدمرون اجتدماعية عل  نظام القرآن فصفوف اجلنود اجلند اإلهل

م حَت هفتول عنون م الغالبهم م أهنوكتب هل، يف املركز الثاين من أول األمر يف جتنيد اجلنود هيتوج
 مهم وتبصري هعليدمتم بصريا واشتغل بهإجعل هر يل معناهم والذي يظهتنظر إلي هجعلوا تفسري . . . حني

لة بل يرون  ؤالء حىت اليكونون يف غفر حكدمة هلهكل شئ تعدمل بعدمل حبيث يظ  فسوف يبصرون
فإذا كانوا  .ويكونون أئدمة ألقوام آخرين، م يؤمن البعضهدرجة درجة؛ألن من كيف يرتقي أمر هللا

م ماكان هنايم؛لكم بنوأمية إمنا آمنوا يف آخر األهبصريين ابألمر من االبتداء ألدوا ما فرض علي
ل يقدر هف (4)رقلهملا حضر عند  (3)أبوسفيان. السالمص بشئ هم من أمر النيب صعليهخيف  علي

                                                           

فالزاجرات زجرا هي المالئكة قال قتادة: المالئكة ص       فو  في الس       ماء.لينظر:تفس       ير القرآن العظيم,اإلمام  (1)
 .7/3الدمشقي,

 في ن ر: بعد.  (2)
م( صحابي، من  219 - 127هـ     =  35 -ق هـ      17صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منا : ) (3)

سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة ا موية. كان من رؤساء المشركين في حرب اإلسالم عند 
ه  8ول هللا ص  لّى هللا عليه وس  لم وأس  لم يوم فتح مكة س  نة ظهوره: قاد قريش  ا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رس  

وأبلى بعد إسالمه البالء الحسن.ولما توفي رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم كان أبو سفيان عامله على نجران. ثم أتى 
َكاَن عمره ية، وَ الش  ام،وتوفي فِي خالفة عثمان س  نة اثنتين وثالثين.وص  لى َعلَْيه عثمان. وقيل: ص  لى َعلَْيه ابنه معاو
 542-548/ 1ثمانيا وثمانين سنة.وقيل: ثالث وتسعون سنة. وقيل غير ذَِلك لينظر:أسد الغابة في معرفة الصحابة 

 – 250كان امبراطور بيزنطيا  حكم من اكتوبر  Heraclius  -(575 ,(641 فالفيوس أغس       طس هرقل (4)
عام  الفرس فى الحرب ض  د موريس د جنراالت االمبراطوركان ابن هرقل ا كبر،واللذي كان وأح.245فبراير إلى 

للذي عاص     ر الرس     ول محمد ،فخس     رت االمبراطورية البيزنطية فى عهده بالد هو اإلمبراطور البيزنطي او.120

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
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. ابناأفبعذم هم وأبصر هالنيب فتول عن هذا أمر أمر به. ؟(1)ذاهمؤمن أن حيكي من النيب أكثر من 
إن جاء و ، عذاب هللام أبن هعندان أخرب  همعنا مهوأبصر ذا الذي جاء مرة اثنية ه سبحان ربك. 

                                                           

. وش         م    ال اف   ري   ق   ي    ا ب   ف   ت   ح   ه    ا ع   ل   ى أي    دى ال   مس         ل   م   ي   ن ل   ي   ن   ظ   ر ج   زائ   روال    ومص         ر الش          ام
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84   

خبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أخرجه اإلمام البخاري عن طريق عبد هللا بن عباس: أن عبد هللا بن عباس، أ (1)
أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماد 
فيها أبا س  فيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلس  ه، وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، 

رب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال: أدنوه مني، وقربوا فقال: أيكم أق
أص  حابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني س  ائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فوهللا لوال 

ل ما س       ألني عنه أن قال: كي  نس       به فيكم؟ قلت: هو فينا ذو الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أو
نس    ب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: ال. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: ال قال: فأش    را  

 [ قلت: بل يزيدون. قال: فهل2الناس يتبعونه أم ض    عفاؤهم؟ فقلت بل ض    عفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقص    ون؟ ]ص:
يرتد أحد منهم س  خطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: ال. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: ال. 
قال: فهل يغدر؟ قلت: ال، ونحن منه في مدة ال ندري ما هو فاعل فيها، قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها ش       يئا غير 

ال: فكي  كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه س   جال، ينال منا وننال هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. ق
منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا هللا وحده وال تش  ركوا به ش  يئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالص  الة 

رسل ه فيكم ذو نسب، فكذلك الوالزكاة والصدق والعفا  والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أن
تبعث في نس     ب قومها. وس     ألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن ال، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله، 
لقلت رجل يأتس   ي بقول قيل قبله. وس   ألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن ال، قلت فلو كان من آبائه من ملك، 

وس      ألتك، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن ال، فقد أعر  أنه لم قلت رجل يطلب ملك أبيه، 
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا. وس    ألتك أش    را  الناس اتبعوه أم ض    عفاؤهم، فذكرت أن ض    عفاءهم 

تك اإليمان حتى يتم. وسألاتبعوه، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر 
أيرتد أحد س    خطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن ال، وكذلك اإليمان حين تخالط بش    اش    ته القلوب. وس    ألتك هل 
يغدر، فذكرت أن ال، وكذلك الرس   ل ال تغدر. وس   ألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا هللا وال تش   ركوا به 

ثان، ويأمركم بالص  الة والص  دق والعفا ، فإن كان ما تقول حقا فس  يملك موض  ع قدمي ش  يئا، وينهاكم عن عبادة ا و
هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجش     مت لقاءه، ولو كنت عنده 

ى عظيم بص   رى، فدفعه إل لغس   لت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم الذي بعث به دحية إلى
هرقل، فقرأه فإذا فيه " بس   م هللا الرحمن الرحيم، من محمد عبد هللا ورس   وله إلى هرقل عظيم الروم: س   الم على من 
اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية اإلس      الم، أس      لم تس      لم، يؤتك هللا أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم 

اب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا ا ريسيين " و }يا أهل الكت
[: فلما قال ما قال، وفرظ من 50بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون{ قال أبو سفيان ]ص:

 ص  حابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي قراءة الكتاب، كثر عنده الص  خب وارتفعت ا ص  وات وأخرجنا، فقلت 
كبش    ة، إنه يخافه ملك بني ا ص    فر. فما زلت موقنا أنه س    يظهر حتى أدخل هللا علي اإلس    الم. وكان ابن الناظور، 
ص   احب إيلياء وهرقل، س   قفا على نص   ارى الش   أم يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء، أص   بح يوما خبيث النفس، فقال 

نكرنا هيئتك، قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين س  ألوه: إني بعض بطارقته: قد اس  ت
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه ا مة؟ قالوا: ليس يختتن إال اليهود، فال 

ينما هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرس  ل به يهمنك ش  أنهم، واكتب إلى مداين ملكك، فيقتلوا من فيهم من اليهود. فب
ملك غس  ان يخبر عن خبر رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم، فلما اس  تخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم 
ال، فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، وس    أله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه ا مة قد ظهر. 

هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب ثم كتب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى هللا عليه وسلم، وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة 

لكم في الفالر والرش       د، وأن يثبت ملككم، له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معش       ر الروم، هل 
فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى ا بواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم، وأيس من 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
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ونس معىن ل مكة اتبوا اتبوا مثل قوم يهوعندان أ. م إذا اتبوا مثل قوم يونسم ميكن جناهتهقريبا من
غالب  وجند هللا، م إخفاء مثل مابني األعداء املتحاربني بل جتزم أنك منصورهذا الختف عنه

م كيف هم مث أبصر هعلي م كيف تنظم جنودك للغلبةهفالحتتاج إىل تكلف يف االستتار بل أبصر 
 . م بعد إحاطة اجلنودهتقبل توبت

  هفنا إليفلوأض، م جند النيبه: أن بين أمية هذكر يف بعض تصانيف (1)لويهاإلمام عبد العزيز الد
الذي أمت أمر . . سبحان ربك(3). (2)م الصف الثاين التاليات ذكرا الستبعدهاشم هكلدمة أن بين 

 . ومجع العاملني عل  طريقة األنبياء، املسلدمني ببعث خامت النبيني

  

                                                           

اإليمان، قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها ش   دتكم على دينكم، فقد رأيت، فس   جدوا له ورض   وا 
ك آخر ش   أن هرقل.لينظر:ص   حيح البخاري,باب كي  كان بدء الوحي إلى رس   ول هللا_ص   لى هللا عليه عنه، فكان ذل

 .7وسلم_رقم الحديث:
 سبق ترجمته. (1)
 لم أطلع على مصدر القول المذكور.الباحث (2)
 .إفي ن ر : فلوأضفنا إليه كلمة أن بني هاشم هم الص  الثاني التاليات ذكرا اليستبعد" التوجد في ن  (3)
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 سورة ص
 هوإىل أن من ،ذا األمرا يف سورة ص املنشئ هبأولفوف املسلدمني كيف حتدث بياهن جنود هللا

ا ه( عدد43). 2 ص:هقول. ينشئ كل مايراد هوتعليدم هتذكري . و القرآن فقطهحيصل النصرة والغلبة 
ففي  .للدمسلدمني مثل خالفة داؤد وسليدمان اد حيدث خالفةهوبعد تسعني سنة يف اجت. تسعون
، هوكان خالفت (2)، ابلغلبة عل  اخلوارج (1)جرية املوافقة لتسعني من املبعث استبد عبد امللكاهل 88

تلك . ي خالفة داؤد وسليدمانهتضا (5)وعدمر بن عبد العزيز (4)وسليدمان (3)الوليد هوخالفة أوالد
لدمة حتت حكم القرآن ماكان للدمسلدمني إىل ذلك الوقت اخلالفة كانت جامعة جلدميع األقوام املس

 . م أويت رجلهسوى القرآن أو ف (6)شئ

                                                           

ه. تملك بعد أبيه الشام 92عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ا موي الخليفة،الفقيه،ولد: سنة  (1)
ومصر، ثم حارب ابن الزبير الخليفة،وقتل أخاه مصعبا في وقعة مسكن،واستولى على العراق،وجهز الحجاج لحرب 

ه عن ني  وس  تين 82لممالك لعبد الملك توفي: في ش  وال، س  نة ه واس  توس  قت ا79ابن الزبير، فقتل ابن الزبير س  نة 
 .942-942/ 4سنة.لينظر :سير أعالم النبالء 

 قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.الباحث (2)
شام.  751 - 228هـ         =  22 - 48الوليد بن عبد الَمِلك ) (3) م( كنيته أبو العباس: من ملوك الدولة ا موية في ال

هـ             فوجه القواد لفتح البالد، وكان من رجاله موس     ى بن نص     ير ومواله طارق بن  82س     نة ولي بعد وفاة أبيه 
زياد.وامتدت في زمنه حدود الدولة العربية إلى بالد الهند، فتركستان، فأطرا  الصين، شرقا، فبلغت مسافتها مسيرة 

نى مس  جد دمش  ق الكبير، س  تة أش  هر بين الش  رق والغرب والجنوب والش  مال.وبنى المس  جد ا قص  ى في القدس. وب
 8س   نين و  2المعرو  بالجامع ا موي،وكانت وفاته بدير مران _من غوطة دمش   ق_ ودفن بدمش   ق. ومدة خالفته 

 .595/ 8أشهر. وكان نقش خاتمه: "ياوليد انك ميت " لينظر: ا عالم للزركلي 

 سبق ترجمته (4)

م(  أبو حفص:  790 - 785هـ          =  505 - 25)عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ا موي القرش  ي، (5)
الخليفة الصالح، والملك العادل، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية 

هـ       فبويع في مسجد  22ا موية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد،وولي الخالفة بعهد من سليمان سنة 
مش  ق.س  كن الناس في أيامه، فمنع س  ب علي بن أبي طالب )وكان من تقدمه من ا مويين يس  بونه على المنابر( ولم د

تطل مدته، قيل: دس له الس    م وهو بدير س    معان من أرض المعرة، فتوفي به،ومدة خالفته س    نتان ونص     . لينظر: 
 .15- 10/ 1ا عالم للزركلي 

 في ن ر: من سوى القرآن. (6)
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 هوابذكر األقوام الكافرة املغلوبة ج هوفي، ذكر داؤد وسليدمان هالقرآن في(4واْلقمْرآنِّ ذِّي الذ ِّْكرِّ ):هقول
عل  العاملني  هدمجيدمع حك هأن. (1)بعد حني هد عل  أمر لتعلدمن نبأهحمذوف القرآن ذي الذكر يش

أمرا عظيدما ماكان التصريح يف مكة مناسبا يف أول السورة فلدما مت التشريع  (2)هفلدما كان جواب
 . والتشريح أمجل ابملقصد يف آخر السورة

َقاقظ )تعاىل:  هالفصل األول من قول ْم مِّْن هَلْكَنا مِّْن قَ ْبلِّ ه( َكْم أَ 1َبلِّ الَّذِّيَن َكَفرموا يفِّ عِّزَّةظ َوشِّ
نَي َمَناصظ )ق َ  بموا َأْن َجاءَ 3ْرنظ فَ َناَدْوا َواَلَت حِّ نْ ه( َوَعجِّ ٌر  هْم َوقَاَل اْلَكافِّرموَن هْم ممْنذٌِّر مِّ َذا َساحِّ

ا إِّنَّ َة إِّهلَ ( َأَجَعَل اآْلهلِّ 1َكذَّاٌب ) د  ا ْم َأنِّ اْمشمو ه( َواْنطََلَق اْلَمَِلم مِّنْ 5َذا َلَشْيٌء عمَجاٌب )ها َواحِّ
موا عَ  ْعَنا بِّ 6َذا َلَشْيءٌ ي مَرادم )هتِّكمْم إِّنَّ َلى آهلِّ َواْصربِّ َرةِّ إِّْن ( َما َسِّ َذا إِّالَّ اْختِّاَلٌق هَذا يفِّ اْلمِّلَّةِّ اآْلخِّ

ْم ه( َأْم عِّْندَ 8ا َعَذابِّ )ْم يفِّ َشك ظ مِّْن ذِّْكرِّي َبْل َلمَّا َيذموقمو هالذ ِّْكرم مِّْن بَ ْينَِّنا َبْل  ه( أَأمْنزَِّل َعَليْ 7)
نَ ( َأْم هلَ 4ابِّ )هئِّنم َرمْحَةِّ رَب َِّك اْلَعزِّيزِّ اْلوَ َخَزا ِِّ َوَما بَ ي ْ ْليَ ْرتَ قموا يفِّ َما ف َ هْم ممْلكم السََّماَواتِّ َواأْلَْر

لَ 44زموٌم مَِّن اأْلَْحَزابِّ )هَنالَِّك مَ ه( جمْنٌد َما 40اأْلَْسَبابِّ ) ْم قَ ْومم نموحظ َوَعاٌد ه( َكذََّبْت قَ ب ْ
( إِّْن كمل ٌّ 43( َوَِثمودم َوقَ ْومم لموطظ َوَأْصَحابم اأْلَْيَكةِّ أمولَئَِّك اأْلَْحَزابم )41أْلَْواَتدِّ )َوفِّْرَعْونم ذمو ا

َدة  َما هلَ ه( َوَما يَ ْنظمرم 41إِّالَّ َكذََّب الر سمَل َفَحقَّ عَِّقابِّ ) ( 45َواقظ )ا مِّْن ف َ ؤماَلءِّ إِّالَّ َصْيَحة  َواحِّ
ْل لَ  األقوام الذين  هذهذكر األقوام املغلوبة: ( 46َنا قِّطََّنا قَ ْبَل يَ ْومِّ احلَِّسابِّ )َوقَالموا رَب ََّنا َعج ِّ

قوم نوح وعاد وفرعون ومثود وقوم لوط  هوكان قبل. زوم من األحزابهون جند واحد مهاليتوج
 .م واحدةهوعاقبت، ؤالء األحزاب حزب من األحزابه. ؤالء أولئك األحزابهوألحاب األيكة :

م حيكم هغلغلوت، مهؤالء يغلبون إمنا بذكر تغلبهقريش من املخالفة  هشرح ملا علي 23 إىل 4من 

                                                           

تل  في جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج والكسائي والكوفيون غير الفراء: إنه قوله: إن ذلك لحق وقال واخ (1)
الفراء: ال نجده مس      تقيما لتأخره جدا عن قوله: والقرآن ورجح هو وثعلب أن الجواب قوله: كم أهلكنا وقال ا خفش: 

 ن معناه حق، فهو جواب لقوله: والقرآن كما تقول الجواب هو إن كل إال كذب الرس  ل فحق عقاب وقيل: هو ص  اد، 
حقا وهللا وجب وهللا. ذكره ابن ا نباري، وروي أيض       ا عن ثعلب والفراء: وهو مبني على أن جواب القس       م يجوز 
تق  دم  ه وهو ض       عي .وقي  ل: الجواب مح  ذو ، والتق  دير: والقرآن ذي ال  ذكر لتبعثن ونحو ذل  ك.فتح الق  دير، اإلم  ام 

 .4/485الشوكاني،

 في ن ر : كلمة " جوابه" التوجد. (2)
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ا هقطعون اآلايت بعضم يوقد رأينا يف املعلدمني للتفسري أهن. م يغلبون حتت حكم القرآنم أبهنهعلي
مبالغة يف  هاآلايت األوىل في هذهوالأييت مضدمون القرآن يف قلب طالب العلم مثال  (1)من بعض

تلك . بونم يغلن طالب العلم مث بعد ذلك حكم القرآن أهنهذ هذا يتأثر به. إلنكار عل  الرسلا
مستقلة فلوجعلوا اآلايت متسقة ببيان اشتداد الكفار يف اإلنكار ماكان إال لبيان شدة غلبة  سألةامل

ند كليز يف اهلوالقوة مثل اإلن، ألسباب احلرب (2)هحنن إذا ولفنا عدوان جبدمع. القرآن عل  األعداء
 (3)لكالم نقول كلدمةويف آخر ا، املخاطبون مثلنا فالناس يتعجبون منا هبسطا اليعلدم هرمبا نبسط في

إما اليوم  م من بالدانهند عل  إخراجقادرون بدون استعانة من خارج اهل واحدة فقط حنن حبدمد هللا
بيت قوتنا اإلنكليز إمنا كان لتثم إن بسطنا الكالم يف قوة هفاملتفطن يف، صوإما غداص إن شاء هللا

ليز عل  ؤالء الذين يعتقدون بعظدمة اإلنكهند حمتاجون إىل ل اهلهعل  اإلنكليز فاليعلم الناس أن أ
 . مهم حبيث اليقدرون أن يتعاونو هأنفس

فسرين كذلك رأينا امل. ذا الطريق فلم يتفطن ملقصودان إال القليلهرأينا مرارا تكلدمنا مبثل 
ية مطالعة اآل هذهلنا يف تفسري . . . ةأجعل اآلهل و بيان غلبة القرآنهأن املقصد  (4)اليتفطنون

قوام م جيب أن يكون كذلك فاألهنيتهعل  موافقة ذ هخمصولة: الناس يعتقدون أن كل قوم إهل
 هة الينكرونؤالء اآلهلهفوق  ة الزم لتعدد األقوام مث يكون هللاا بني معلوم فتعدد اآلهلهاختالف
ذا هذا و ه. ن الناسهذا ذهالواحد  هم حتت اإللة؟ يعين اليت يثبتوهنبون كيف ميكن نفي اآلهلفيتعج
احد وإن كان ألل الدين و ، م شريعة خمصولةي ما ثبت يف حكدمة الشرائع أن كل قوم هلهأيضا 

انوا يتعجبون م كم أهنهمثل ذلك نظن ونف. فاليقدر حكيم عل  نفي الشريعة لكل قوم يف الدنيا
ج هجياب عل  منابإل هذا الزم يف لورة يعتقدون يف واجب الوجود أن أتثري قدرتهو . ةفي اآلهلمن ن

ة يف األقوام اآلهل مهفأرابب اإلرادة املتجددة ، حيكدمون ابإلرادة املتجددة هة حتتواحد اليتغري واآلهل

                                                           

 أي الينظموها في سلك واحد.الباحث (1)
 في ن ر : بجهة  (2)
 في ن ر :حكمة (3)
 المراد من كالم الشيخ السندي بأن المفسرين يطنبون في بيان المراد إطنابا تاما حتى يفوت المقصد.الباحث (4)
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 هم أنهفكر  ردوالقرآن العظيم أت  ب. هم يف إنكار وفوق ذلك قوة عالية موجبة الحاجة هل، مهعند
املختصة  و رأسا فالذين حيكدمون يف الشرائعهوحيكم ، يثبت للرمحن إرادة متجددة يف حظرية القدس

فإذا  . إمنا ينشأ ابإلرادة (1)واألمر، إمنا يكونون مثل احلاكم التحتاين الذي أيمر أبمر احلاكم الفوقاين
وتلك . هتألإرادة الرمحن فاليستحقون الي فانية يف ها بل كان إرادة احلكام التحتانية الاستقالل هل

ذا هف. ذا الفرقبكل قوة ألان النرى كباراألئدمة يف املتكلدمني يتفطنون هل ا اإلمام ويل هللاهاملعرفة أثبت
ي إمنا هم القرآن عل  من اشتغل ابلفلسفة اليواننية املرتمجة إىل العربية هاليت أبعدت ف هأحد وجو 

ري اللفظ يعربون واملتكلدمون الأيتون إال بتغي، هوإرادت هوجب يف أتثري توجب إثبات الواجب الوجود امل
 هوإثبات اإلرادة احلقيقية املتجددة حسب جتدد احلوادث الميكن إثبات، عن اإلجياب ابإلرادة

م اليقدرون أن ه ضروراي هوماأحسوا بكون، هواملتكلدمون مل يلتفتوا إلي، للواجب إال بواسطة التجلي
عل  العرش بعد  هوالقرآن يثبت للرمحن استوائ. ياتتلك املباحث الدقيقة يف اإلهل يتفطنوا يف مثل
وبني التجلي ، جيايبفالفرق بني التجلي اإل. وحدوث خملوقات خمتلفة ابستعداد املادة، التأثري اإلجيايب

من  م احملصلنيهس فحي الرمحاين املستوى عل  العرش مفصل غاية التفصيل يف كتب اإلمام ويل هللا
وا إىل همدارس الفلسفة اليواننية لتلك املعرفة العظيدمة؛فلذلك استقر فكري أن املسلدمني إن مل يوج

قرآن بعد تالوة دموا الهم إىل أن يفهين الذي أرادهم الذهاليتغري ضعف حتصيل حكدمة اإلمام ويل هللا
ص إن شاء هللا صم يكون نتيجة حكدمة اإلمامهذا الفهو . حتت اللفظ الحيتاجون إىل تفسريوأتويل

الصلوة  هعليم إىل طريق عدمل النيب صهديهاليبق  بعد ذلك للدمؤمنني احتياج إىل كتاب إال كتاب ي
نبلي والشافع  واملالكي واحل. اإلمام مالك موطأويكفي يف ذلك ، والسالمص عل  األحكام القرآنية

                                                           

 في ن ر: وهللا (1)
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فكل املسلدمني جيتدمعون  (2)حلسنواحلنفي أيخذ برواية اإلمام حمدمد بن ا (1)أيخذ برواية حيىي بن حيىي
م هحلديث والتفسري وا هالدفاتر العظيدمة للفق هذهو . اج متقاربهعل  العدمل ابلقرآن عل  من

لتدمرين وإمنا نستفيد ل، مهوحنن حندث حلاجات زماننا اخلاص النقلد. م خالةا حلاجة زماهنهأحدثو 
دما ثقل عل  أمساع اء كهان الفقهأذ فيكون تلك الكلدمة أيضا ثقيلة عل  فاملتبع ليس إالكتاب هللا

ا حال عصران ها منها إذا اعتربانها واحدا مث اآلايت بعدة إهلفقالوا أجعل اآلهل إال هللا هاملشركني الإل
م من الشيوخ واألئدمة اليكون يف هم عل  مانقل إليهإىل القرآن بعد اعتدماد (3)مهيف عدم التفا
زوما هلصاروا جندا م (4)مهمة احملدمدية لومل جيددوا أنفسففي األلف الثاين عل  األ. التطبيق تكلف
 . من األحزاب

ََ َداوموَد َذا اأْلَْيدِّ إِّ تعاىل:  هالفصل الثاين:من قول  ْ َعَلى َما يَ قمولموَن َواذْكمْر َعْبَد َأوَّاٌب  هنَّ اْصربِّ
ََّ َسخَّْرََ اجلَِّباَل َمعَ 47) ي ِّ َواإْلِّشْ  ه( إِّ ْلَعشِّ َر َُمْشمورَة  كمل ٌّ لَ 48َراقِّ )يمَسب ِّْحَن ابِّ اٌب َأوَّ  ه( َوالطَّي ْ
ََ ممْلكَ 44) َنا ه( َوَشَدْد ْل َأاَتَك نَ َبأم اخْلَْصمِّ إِّْذ َتَسوَّرموا ه( وَ 10احلِّْكَمَة َوَفْصَل اخلِّطَابِّ ) هَوآتَ ي ْ

ى بَ ْعضمَنا َعَلى ْف َخْصَمانِّ بَ غَ ْم قَالموا اَل َّتََ ه( إِّْذ َدَخلموا َعَلى َداوموَد فَ َفزَِّع مِّنْ 14اْلمِّْحَراَب )
حْلَق ِّ َواَل تمْشطِّْط َوا نَ َنا ابِّ َراطِّ )هبَ ْعضظ فَاْحكمْم بَ ي ْ ََ إِّىَل َسَواءِّ الص ِّ ي لَ ه( إِّنَّ 11دِّ تِّْسٌع  هَذا َأخِّ

َدٌة فَ َقاَل َأْكفِّْلنِّي َ نَ ْعَجٌة َواحِّ قَاَل َلَقْد ظََلَمَك  (13ابِّ )ا َوَعزَِّنِّ يفِّ اخلِّطَ هَوتِّْسعموَن نَ ْعَجة  َويلِّ
ْم َعَلى بَ ْعضظ إِّالَّ الَّذِّيَن آَمنموا هَوإِّنَّ َكثِّري ا مَِّن اخْلمَلطَاءِّ لَيَ ْبغِّي بَ ْعضم  هبِّسمَؤالِّ نَ ْعَجتَِّك إِّىَل نَِّعاجِّ 

َاتِّ َوَقلِّيٌل َما  َا فَ تَ نَّاهَوَعمِّلموا الصَّاحلِّ َب )َوخَ  هرَبَّ  فَاْستَ ْغَفرَ  هْم َوَظنَّ َداومودم َأَّنَّ ََ ( 11رَّ رَاكِّع ا َوَأ

                                                           

بن وس   الس بن ش   مالل بن منغايا اإلمام الكبير فقيه ا ندلس، أبو محمد الليثي البربري يحيى بن يحيى بن كثير ا (1)
ه س   مع أوال من الفقيه زياد بن عبد الرحمن ش   بطون، ويحيى بن 519المص   مودي ا ندلس   ي القرطبي.ولد في س   نة 

 يحيى بن يحيى الليثي كانمض  ر وطائفة.ثم ارتحل إلى المش  رق في أواخر أيام مالك اإلمام فس  مع منه الموطأ.بل  أن 
عند مالك بن أنس رحمه هللا فمر على باب مالك الفيل فخرج كل من كان في مجلس       ه لرؤية الفيل س       وى يحيى بن 
يحيى، فلم يقم فأعجب به مالك وس      أله: من أنت؟ وأين بلدك؟ ثم لم يزل بعد مكرما له. وتوفي في رمض      ان س      نة 
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 سبق ترجمته (2)
 في ن ر : التفاتهم (3)
 إشارة إلى مجددي شبه القارة الهندية ك اإلمام الرباني،واإلمام ولي هللا الدهلوي وغيرهما.الباحث (4)
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ََ َلزمْلَفى َوحمْسَن َمآبظ ) هَذلَِّك َوإِّنَّ لَ  هفَ َغَفْرََ لَ  ِِّ 15عِّْنَد ََّ َجَعْلَناَك َخلِّيَفة  يفِّ اأْلَْر  ( ََّي َداومودم إِّ
حْلَق ِّ َواَل تَ تَّبِّعِّ اهلْ  ِِّ ابِّ لََّك َعْن َسبِّيلِّ اَّللَّ فَاْحكمْم بَ نْيَ النَّا ل وَن َعْن َسبِّيلِّ  إِّنَّ  َو  فَ يمضِّ الَّذِّيَن َيضِّ

َا َنسموا يَ ْوَم احلَِّسابِّ )هلَ  اَّللَّ  نَ 16ْم َعَذاٌب َشدِّيٌد ِبِّ َِ َوَما بَ ي ْ َما ه( َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْر
َِّال  َذلَِّك َظن  الَّذِّيَن َكَفرموا فَ َوْيٌل لِّلَّذِّيَن َكَفرموا مَِّن النَّارِّ ) لم الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا ( َأْم َْنْعَ 17اَب

ِِّ َأْم َْنَْعلم اْلممتَّقِّنَي َكاْلفمجَّارِّ ) دِّيَن يفِّ اأْلَْر َاتِّ َكاْلممْفسِّ ٌك إِّلَْيَك ممَبارَ  ه( كَِّتاٌب أَنْ َزْلَنا18الصَّاحلِّ
ب َّرموا آََّيتِّ  َنا لَِّداوموَد سمَليْ ه( َووَ 14َولِّيَ َتذَكََّر أمولمو اأْلَْلَبابِّ ) هلَِّيدَّ ( 30َأوَّاٌب ) هَماَن نِّْعَم اْلَعْبدم إِّنَّ ب ْ
َِ َعَليْ  ي ِّ الصَّافَِّناتم اجلَِّيادم ) هإِّْذ عمرِّ ْلَعشِّ َتَّ ( فَ َقاَل إِِّن ِّ َأْحبَ ْبتم حمبَّ اخْلَرْيِّ َعْن ذِّْكرِّ َريب ِّ حَ 34ابِّ

حلَِّجابِّ ) لس وقِّ َواأْلَ ه( رمد و 31تَ َواَرْت ابِّ ( َوَلَقْد فَ تَ نَّا سمَلْيَماَن 33ْعَناقِّ )ا َعَليَّ َفطَفَِّق َمْسح ا ابِّ
ي ِّ  َنا َعَلى كمْرسِّ َب ) هَوأَْلَقي ْ ََ ا ُثمَّ َأ َبغِّي ألَِّ ه( قَاَل َرب ِّ اْرفِّْر يلِّ وَ 31َجَسد  َحدظ مِّْن ْب يلِّ ممْلك ا اَل يَ ن ْ

ْمرِّ  ه( َفَسخَّْرََ لَ 35ابم )هبَ ْعدِّي إِّنََّك أَْنَت اْلوَ  ( 36اَب )اء  َحْيثم َأصَ رمخَ  هالر ِّيَح ََتْرِّي أبَِّ
َِّنَي كملَّ بَ نَّاءظ َوَروَّاصظ ) ََ فَاْمنمْن َأْو ه( 38( َوآَخرِّيَن ممَقرَّنِّنَي يفِّ اأْلَْصَفادِّ )37َوالشََّيا َذا َعطَاؤم

َسابظ ) ْك بَِّغرْيِّ حِّ ََ َلزمْلَفى َوحمْسَن َمآبظ ) ه( َوإِّنَّ لَ 34َأْمسِّ ذكر داؤد وسليدمان فقط  (10عِّْنَد
مما دما أهوجيعل، دماهيبارك علي وإمساعيل أبن هللا، يف حق إسحاق (1)يم بشرهأن إبرا. التوراةيف 

ثل األعل  و املهأوالد إسحاق يف زمن داؤد وسليدمان و . ذا يف بىن إسرائيلهفقد حتقق . عظيدمة
ذا فكذلك يتحقق يف أوالد إمساعيل يف قريش بعد تسعني سنة يف خالفة عبد هم إىل يومنا هعند
عن  هيف الرؤاي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فسأل (3)قد رأى اإلمام عبد العزيز. هوأوالد (2)مللكا

وان فوقع م يف أمور حقرية مثل ما يكون بني إخهمع قريش فقال كان بيننا شكاية عن بعض هاختالف
رضة بدعة املعا هذه. (4)هذا أو حنو ها إىل كالم بعيد مثل هلة فدمدو هاملعاملة أبيدى رجال ج

ذا املثل هأبن  وحنن نعرتف، ا ضعفاء العقول من املسلدمنيوإمنا يتأثر هب. ل النفاقهمستحدثة من أ

                                                           

 في ن ر : بشير (1)
 سبق ترجمته (2)
 سبق ترجمته (3)
 لم أطلع على مصدر القول المذكور.الباحث (4)
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، فة بغدادم اخلاص املثل األعل  خالهم أقوام آخرون فبنظر األعل  للعرب يف املسلدمني مث حلق هب
م العرب هألمر فيوأولو ا، فاملسلدمون إذاكانوا متحدين حتت كلدمة واحدة. ي دون خالفة دمشقهو 

ة اخلالفة ا من تتدمهفاملثل األعل  خالفة دمشق من زمن عبد امللك؛ألن خالفة معاوية حنن جنعل
مثل  (1)هكان أمري املؤمنني عثدمان بن عفان أول  أبن يكون معاوية أمريا للدمؤمنني بعد. الراشدة

ك خالفة ا مث بعد ذلهني دو هماكان الصديق أول  بعدمر فإمارة معاوية حلقت ابخلالفة الراشدة و 
جرية وتسعني من املبعث من اهل 88وذلك يف ، إمنا استقرت بعد غلبة عبد امللك عل  اخلوارج
وخالفة  ،وخالفة دمشق مثل خالفة داؤد وسليدمان، فاخلالفة الراشدة مثل خالفة يوشع بعد موس 

 (2)امدمشق؛ألن احلك ذا لادق عل  خالفةه. . . هوشددَ ملك هللا هداؤد ذكر . ابغداد ملحقة هب
 . املسلدمني ود وبنيهبعد ذلك قصة خصم معركة اآلراء بني الي. م إال القرآن فقطهمل يكن أبيدي

مقدمة:مجلة معرتضة:اإلنسانية عندان منقسم عل  ثالث لطائف األول: العقل الثاين:القلب 
 غلبة العقل عل  ا أوال مثهاللطائف الثالث ومتانت هذهالدرجة العالية لإلنسانية قوة . الثالث:النفس

دما عل  هغلبتو ، دماهالدرجة الثانية مرافقة العقل والقلب بين. وغلبة القلب عل  النفس، القلب
ض األقوال عل  م يكون بعهوالثانية أللحاب اليدمني في. واحلالة األوىل تناسب السابقني، النفس

. ي أردأ حاالت اإلنسانه (3)لثةوالقلب عل  حالة مث حالة اث، خالف العقل إال أن النية لاحلة
 . دماهوالثالثة غلبة النفس عل  العقل والقلب كلي

ا والثانية تكوانن من أحسن حاالهت (4)ا احلاالت الثالثة األوىلهاملقدمة الثانية: كل ملة أتيت علي
غداد يف جنعل خالفة دمشق وبمثال جنعل خالفة الراشدين حال السابقني حالة تقدمي العقل مث 

أمة إىل أمة يف و ، وضعف بين عباس، دما من ألحاب اليدمني مث أتيت حالة ضعف بىن أميةهئقاارت
ود ه اتريخ اليوحنن قرأان يف اتريخ ملتني.حالة الضعف أتيت أوقات تغلب النفس عل  العقل والقلب

                                                           

 مذكور بعد ماطالعت المصادر والمراجع.الباحث.لم أطلع على مصدر القول ال (1)
 في ن ر : الحاكم (2)
 في ن ر : حالة ثانية. (3)
 في ن ر : ا ول لكن ا ولى أصح حسب السياق.الباحث (4)
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العة مط اتني املقدمتنيهحيصل منا بعد  (1)مم وقلوهبنود زمان:زمان غلبة النفوس عل  عقوهلواتريخ اهل
طبقة األوىل يف ال. خمصولة: أن الرواايت الدينية لكل ملة عظيدمة مترمن بني الطبقات الثالث 

. ن الدينا جزء موجيعلوهن، ا افتخارات قوميةهويف الثانية ختتلط مع (2)، تكون الرواية غضة طرية
لعرب حبب ا واألمر، ولسان العرب، مدح أنساب العرب، اآلن نرى حنن يف الرواايت مدح العرب

 الدين من ا يفهوليس مع، ذا العصرها من اخرتاعات هويف نظر احلكيم كل. يف رواايتنا الدينية
ذا ضدموا هليل وق. تعليم دين هاأللل والأثر ميكن أن يذكر شئ عل  سبيل العادة والطبيعة ال أن

مث أييت دور يغلب  (3)املصنفون يف علم احلديث هواليتفطن ل، جزء للدين هوجعلو ، كثريا خمتلفا  هإلي
، هومايؤيد ،ل ذلك العصر فالجيدون اللذة إال يف ذكر اجلدماعهالنفس القوة النفسية عل  أ هفي

ارم مثل ويستثقلون حكم التحرمي يف احمل، ا بنتا كانت أو أختاهكل إمرأة أحبو . وحيبون إابحة وطئ
تفصيل حاالت  (4)النعلم. نودود والنصارى ورأينا مثل ذلك جاء عل  اهلهذلك الدور جاء عل  الي

. ند بذلك الدورم فصلوا تفصيال عن مرور اهلهند فكثري من احملققني منوأما حاالت اهل. بين إسرائيل
ذب مث أدخلوا ا كهوكل، مهوية ابلنسبة إىل أكابر ها حكاايت شهم لارت حمرفة أدخلوا فيهكل كتب

جتعل آالت التوليد من  (5)فسطائيةم فرقة سو هم حىت نشأت فيهتصاويرفاحشة ابملرة يف معابد
كم يف بعض األايم م غلبة يف احلم معلومة حصل هلهؤالء فرقة شاذة كتبهم يف العبادة هاجلنسني قبلت

دمني واحملققون من املسل. ا داينة لحيحةالفارس أمة عظيدمة هل. نودفأفسدوا مجيع دايانت اهل

                                                           

 في ن ر : على قلوبهم (1)
 في ن ر : سالمة. (2)
ق ولما رأينا إس    نادها رأيناه ض    عيفا في ن ر : قد قرأنا في بعض الروايات أن "الرطانة" بالعجمية منعها الفارو (3)

شير إلى ضعفه فإلشارة اإلمام  شيئا أ صرر به ابن حجر في كتاب الجهاد لولم يكن  اإلمام البخاري فارسيا لم يذكر 
البخاري ص       رر ابن حجر بض       ع  تلك الرواية وكذلك وجدنا أن الفاروق قرأ التوراة بين يدى النبي فما رد النبي 

_ ثم إذا حققنا وجدنا رواية ضعيفة ال معنى لها في متنها وسندها. اليوجد في أصل المخطوط _صلى هللا عليه وسلم
 ) ن إ( 

 في ن ر : ليس لنا علم تفصيلي بحاالت بني إسرائيل.التوجد في ن إ. (4)
 نهي فرقة من حمقاء الفالس فة،وزعم نص ير الطوس ي أنه ليس في العالم قوم يختارون هذا المذهب، ولكن كل م (5)

غلط في الدليل فهو س   وفس   طائي، ومن زعم خال  ذلك وقس   مهم إلى ثالث طرق فلم يص   ب.لينظر:النبراس ش   رر 
 م.9051، ط: مكتبة البشرى كراتشي عام :12العقائد النسفية للشيخ محمد عبد العزيز الفرهاروي،
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وحتريف ، احملرمات هوحتليل (2)، ة مزدككان نبيا؛لكن إذا رأيتم دور غلب  (1)يسلدمون أن زردشت
حال  هن عليا فتقيسو ذا أمر قريب من اتريخ العرب يعرفوهنهدايانت اجملوس ابختالط الرواايت 

يف  هجتدون مثالو ، نود احملرفةاآلن يقدر إنسان سليم الطبع قراءة كتب اهل. اند يف أشنع حاالهتاهل
ا مث تقرؤن احلكاايت الفاحشة يف مثل هوتقديس (3)اإليران يف طوائف من الشيعة يف حتليل املتعة

ذا الكتاب كتاب "كلستان" يف الباب هو . ا يف جملسهاليقدر إنسان أن يقرأ (5)ورومي (4)سعدي
 ،فتلك التحريفات الجيوز أن يقرأ (6)، و املفسد ألخالق الطلبة يف املدارس الدينيةه هاخلامس من
ع تلك الطائفة ا من لنائ ذكرت يف التوراة أان أتيقن أهنالقصة اليت هذهو . وينسب إىل أحد، ويسدمع

، ام يفسدوهنهؤالء الشياطني ها لكل أمة؛لكن الرواايت إذا مرت من أيدي هاخلبيثة واليكون اإلمث في
، الستة الدرجة إالكتب مثل هذهوكذلك أجعل أان رواايت كتب احلديث عند املسلدمني يف مثل  (7)

                                                           

، وقد عاش في الديانة الزرادش   تية ، يعد مؤس   سفارس   ي هو رجل دينuštra) ϑ:( Zaraبا فس   تية زرادش   ت (1)
ن وس  ط آس  يا الحالية، وظلت تعاليمه وديانته هي المنتش  رة في مناطق واس  عة م وإيران وكردس  تان أذربيجان مناطق

 ظ       ه       وراإلس              الم.ل       ي       ن       ظ       ر: ح       ت       ى إي       ران إل       ى م       وط       ن       ه ا ص              ل       ي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8

%AA. 
من  ف   ارس       ي   ا   ( ك   ان مص       لح   ا  198أو  194توفي ر.  (Mazdakمزدک _ ب   الف   ارس       ي   ة_ مزدك ( 2)

وقد ادعى  .قباد ا ول الس  اس  اني الش  اهنش  اه وكان ناش  طا  دينيا  جمع قدرا  كبيرا  من النفوذ في عهد اإلش  تراكيين أوائل
ل   ك   ي    ة ال   مش          اع وب   ب   رام   ج الض          م    ان االج   ت   م    اع   ي ل   ي   ن   ظ   ر:  أن    ه رس          ول هللا، وأم   ر ب    ال   م   ِ

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%83 
: خ    ذي ه    ذه ال  عش        رة وأت  م  ت  ع ب    ك م    دة م  ع  ل  وم    ة، ت  ع  ري    ال  م  ت  ع    ة: ه  و أن ي  ق  ول ال  رج    ل الم  رأة ( 3)

 .942فقبلته.لينظر:التعريفات,الجرجاني,

ختُِل  في اسمه فقيل: هو مشّر  الدين ،ارسيفا ومتصو شاعر (هو القرن السابع الهجريسعدي الشيرازي ) (4)
بن مص لح الدين الس عدي، وش ر ، ومص لح، وعبد هللا، وغير ذلك، ومنهم من جعل مش ر  الدين؛ أو ش ر  الدين، 

تميزت كتاباته ،.شيراز حاكم سعد بن زنكي ، وهو نسبة إلى«سعدي»في شعره باسم  وتخلص. له لقبا   ومصلح الدين
 «الگلس  تان» :ومن أش  هر آثاره ش  عبية، ُكتاب الفرس ثربأس  لوبها الجزل الواض  ح وقيم أخالقية رفيعة، مما جعله أك

 ،ط:سنديكا أكاديمية كراتشي. 91-9/94تذكرة ا ولياء )باللغة السندية(للشيخ فريد الدين لينظر:«.البستان»و

ومي ، جالل الدين) (5)  - 5907هـ            =  279 - 204محمد بن محمد بن الحس     ين بن أحمد البلخي القونوي الرُّ
م( عالم بفقه الحنفية والخال  وأنواع العلوم، ثم متصو  )ترك الدنيا والتصني ( كما يقول مؤرخو العرب.  5973

وهو عند غيرهم صاحب المثنوي المشهور بالفارسية ولد في بلخ بفارس،وعر  بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم 
( ثم ترك التدريس والتص    ني  والدنيا 298ه )س    نة اإلس    المية، فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس بعد وفاة أبي

( أو حولها،فش  غل بالرياض  ة إلى أن توفي بقونية،وقبره فيها معرو  إلى اليوم.لينظر: ا عالم 249وتص  ّو  )س  نة 
 35-30/ 7للزركلي: 

 في ن ر : فأكثر ش  من هذا الباب أنا أعرفه في الهند وأبكي على ذلك. (6)
ا هذا " كميونس   ت" في روس   يا لو اس   تقامت نحو عش   رين أيض   ا هل يمكن بعد ذلك في ن ر : نرى في عص   رن (7)

تص    حيح تاريخ روس    يا؟وذلك العص    ر كل الناس عندهم كتب مطبوعة موجودة من القديم؛لكن اليعتمد عليها،وكذلك 
 ترون لو استمر تجديد حركة تركيا في أنقره على هذه الطريقة يكون تصحيح تاريخ الترك صعوبة عظيمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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( (1)ستة عند املسلدمني مثل لحائف التوراة )الستة عل  طريقة اإلمامي الهوذلك بعد االنتقاء ف
كل ذا املصحف فقط الكل قراءة و ه. ومصون وحمفو  من كل تلك اإلفساداتهو ، القرآن مستثىن

الدمة إىل داؤد املخ هذهويل فكر خمصوص يف تفسري دفع . وكل تفسري ينسب إىل القرآن هوج
وذلك (2) ،ادي يف الرأي فقطهو اجتهو ، مل أستفد من أحد دماهبواسطة رجلني أو ملكني أوأتويل

 . اإلمرباطورية مسألةم هحيتاج إىل ف

؛لكننا إمنا نبحث عن (3)يف "منصب إمام" هيد لها اإلمام الشها درجتان أو مدارج فصلاخلالفة هل
احلكم  ا عل  القانون العقلي املعروف بواسطة األمناء يفهدرجتني خالفة الراشدين يكون السري في

ذا الدور هويطلع آاثر ، هوالحتقري الناس مث أييت دور آخر متصل ب (4)فاليكون فصل مجع األحوال
ملثرين واليؤخذ من ا، ترفع قوم عل  اآلخرين جبدمع املال من املساكني (5)يكون العدمل هقليال قليال في

ق بني اخلالفتني مثل يف الفر  (6)عل  هفالتنبي. ذا إىل ظلم عظيمهي هوينت، بداية ذلك تكون خفية
 هإلدارة أو سبط هويكون عندي بعض التفريعات لدر من داؤد يف حق ترفع عائلت، املخالدمة هذه

ذا ه.  . هذا أخ لهإن قال: . عل  ذلك هفتنب هومن ضرورايت، إبدارة أن ذلك من لوازم اخلالفة
ة إىل مال اخلليفة ابلنسب هة مالمتثيل إلمرباطور أو خليفة وفرد من الرعية إما يزرع وإما يرع  فنسب

 وعزِن يف اخلطاب. . . . م؛لكن احلكومة مع ذلك تستخلص من أمواهل44مثل نسبة واحد إىل 
رض فيدما خيرج من األ. . . وإن كثريا من اخللطاء. . . ذكر داؤدوبقوة احلكومة أيخذون ، قوة هل

الذين  وإمنا يقيم العدل. لطاءؤالء لاروا مثل اخله. وحصة للعاملني، حصة للحكومة هيكون في
دث ابالمتحان أوال ما كان حي هأخلصنا فكر . . هإَّنا فتنا. . مهوقليل ماآمنوا وعدملوا الصاحلات 

لم ما كان ظ هتلك اإلدارة أن يف أخذ احلكومة األموال من الناس لضرورة الناس يكون في هيف نفس
                                                           

 ،5/930لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام الدهلوي،باب طبقات كتب الحديث، (1)
 في ن ر : إنما هو فهم من هللا أوتيته ورأي اجتهدت فيه. (2)
وهما خالفة منتظمة وخالفة مفتونة.لينظر: منصب إمامت،الشاه إسماعيل الدهلوي،ترجمته با ردية للشيخ محمد  (3)

 م.9008حني  ايند سنز الهور عام: ، ط:حاجي551-554حسن العلوي،
 في ن ر : ا صول (4)
 في ن ر : العقل بدل العمل (5)
 في ن ر : ذلك (6)
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إَ د ذلك بع. يف معاملة الناس هوعلم خطأ هفاستغفر رب هذا كان امتحانهيتخيل مثل ذلك 
لد الناس عند و  هذا الذي شكاهيعين تالحظ الدرجة األوىل من اخلالفة . . . جعلناك خليفة

 كذا كان عندان عثدمانه. ليس شئ غري ذلك هحكدم هب من يدهوذ، مهسليدمان فدمارفع شكايت
 (1)سائل األساسيةفامل. هقتلو و  هوظن أن اإلدارة التصلح إال بذلك فقالوا علي، ابألموال هاستأثر قوم

خلق السدماء  و الصراط املستقيم فاهلله و كتاب هللاه. . سبيل هللا. . ا املفسرونهإلي هاليتوج
 وحكدمة خلق اإلنسان تقتضي أن يفرق بني. دما احلكومةها يراعي فيهدما كلهواألرض وخلق ما في

إىل  43ذا إشارة من هإىل . رضخلفاء وجعلنا داؤد خليفة يف األ. . . واملتقني ذلك، املفسدين
اجة اخلليفة م حهويف، م اإلنسان احلاجة إىل اخلالفةهيعين يف. . . هكتاب أنزلنا 44أييت يف  47

وإرسال ، حكدمة نزول الشرائع هم أن ذلك التكون إال بقانون معروف فيتبني عندهويف، إىل األمانة
مث  (3)مثل خالفة داؤد هليك لتكدميل خالفتذا الكتاب إمنا أنزل عه 44اإلشارة يف  هإلي (2)الرسل
 (4)اهذحب هوالتفسري املعروف أن عِر الصافناتي هالقصة األوىل . ذكر سليدمان 23إىل  03من 
من مقامات اإلحسان:رجل من األنصار كان يصلي  ا الشيخ ويل هللاهذكر  (5)و لحيح عنديهو 

                                                           

 في ن ر : السياسية (1)
 في ن ر : ويفهم حق الفهم أن تشريع هللا موافق كل الموافقة تقديما. (2)
 فته مثل خالفة داؤد.التوجدهذا الكتاب إنما أنزل عليك لتكميل خال 92في ن ر : إليه اإلشارة في  (3)
روي: أن س  ليمان عليه الس  الم، غزا أهل دمش  ق ونص  يبين، وهي قاعدة ديار ربيعة، فأص  اب أل  فرس عربي،  (4)

ا، بعدما  أو أص   ابها أبوه من العمالقة، فاس   تخل  عنه فيها؛  نها من مال المص   الح، وعلى كل تقدير قعد س   ليمان يوم 
يد جهاد ا، فاس   تعرض تلك ا فراس؛ أي: طلب عرض   ها عليه، فلم تزل تعرض ص   لى الظهر على كرس   يه، وكان ير

ا عليه، كما  عليه، وهو ينظر إليها، ويتعجب من حسنها حتى غربت الشمس، وغفل عن صالة العصر، وكانت فرض 
س    هو ل، وعن ورد: كان له وقتئذ من الذكر، وتهيبه قومه فلم يعلموه، فاغتم لما فاته بس    بب ا«كش      ا س    رار»في 

شريعة، ولذا لم ينكر  ستردها، فعقرها تقربا إلى هللا، وطلبا لمرضاته على أن يكون العقر قربة في تلك ال سيان، فا والن
عليه، أو مباحا في ذلك اليوم، وإنما أراد بذلك: االس  تهانة بمال الدنيا، لمكان فريض  ة هللا، كما قاله أبو الليث. فلم يكن 

ا منه ا، وأس       رع. وهي الريح تجري ب أمره حي ث  من قبي ل تع ذي ب الحيوان، فلم ا عقره ا هلل تع الى، أب دل ه هللا خير 
ش      اء.لينظر: تفس      ير حدائق الرور والريحان في روابي علوم القرآن ت: الش      يخ العالمة محمد ا مين بن عبد هللا 

 -هـ            5495، لبنان ط: ا ولى –الناش   ر: دار طوق النجاة، بيروت  94/377ا رمي العلوي الهرري الش   افعي،
 م. 9005

يتبع الش  يخ الس  ندي اإلمام ولي هللا في تفس  ير قوله تعالى: عرض الص  افنات..لينظر:هامش فتح الرحمن بترجمة  (5)
 .418القرآن،اإلمام الدهلوي،
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 (3)اهوأطعدم، ذا ذبح سليدمانهمثل . (2)ا يف سبيل هللاعن الصلوة تصدق هب هفشغل (1)هيف حديقت
وأتثر ، ا مبقابلة الرجوع إىل هللاوتلك النقصان املادي القيدمة هل. أواب هو املناسب أنهذا هالفقراء 

ذكر  و املقيم لةأمانة يف قلوب الناسهذا األمر هم ا من تلك احلادثة فيذكرون رهبهكل  هل إدارتهأ
م فذبح هفإن الناس عل  دين ملوك همانة يف عدمال مملكتذا ينشئ األهإذا كان فعل سليدمان . . ريب

ا هتفسري  ذكر اإلمام ويل هللا هوالقصة الثانية إلقاء جسد عل  كرسي. اهأفراس عديدة النقصان في
و أراد أن جيعل إدارة اخلالفة هذا همعىن  (4)أوالد كثرية ومل يولد إال نصف ولد هإذا أراد أن يكون ل
عل  داؤد كانت  ههذا اخلطأ مثل تنبيهعل   هللا هفاسد يف اإلدارة فنب ذا ظنهو  همنحصرة يف بيت
 (7)هذهأن  (6)ل العلمهفاستبعد بعض أ، (5)من األزواج فقال ألطوفن الليلة مائة عند سليدمان 

 عند األطباء يف بالدان حكاايت يف ولف. ذا عندان ليس بصحيحهو . القدرة التكون يف رجل
تبعاد إىل اليوم فاالعتدماد عل  قواعد الطب الغريب اس هأورواب إىل عشر  بعض األدوية مل يصل أطباء

دة وحنن نعرف يف القوى النفسية أيضا األفكار تولد املا، مثل تلك الواقعات عندان ليس مبحدمود

                                                           

 في ن ر : فطارد به فتبعه (1)
عما يش غله عنها كما فعل أبو أص ل النص هكذا. منها إيثار طاعة هللا تعالى على ما س واه وطرد موانعها والنفرة  (2)

طلحة ا نص  اري كان يص  لي في حائط له،فطار دبس  ى وطفق يتردد، ولم يجد مخرجا من كثرة ا غص  ان وا ورق، 
 .9/513فأعجبه ذلك، فصار ال يدري كم صلى، فتصدق بحائطه.لينظر:حجة هللا البالغة, اإلمام الدهلوي,

 لحومها الفقراء.الباحث. أي ذبح سليمان_ عليه السالم_الخيل وأطعم (3)

 ام  راي خ  ود م  ن  غ  ص ش          د و ب    ه خ    اط  ر آورد   م  ت  رج  م گ  وي    د: س         ل  ي  م    ان_ع  ل  ي    ه الس         الم_ ( 4)
 ك     ه امش           ب ب     ا ص           د زن ص           ح     ب     ت دارم و ه     ر زن     ي پس           ري زاي     د و ه     ري     ك     ي 
  :ش         هس         واري ب    اش          د، ج   ه    اد ك   ن   ن    ده، م   را اح   ت   ي    اج م   ت   ع   ل   ق ام   را ن   ي   ف   ت    د. ف   رش         ت    ه گ   ف    ت

 زن ح    ام    ل    ه نش          د. االّ ي    ك    ي ط    ف    ل انش          اءهللا ب    گ    و. س          ل    ي    م    ان س          ه    و ك    رد، پ    س ه    ي      
  .ن     اق     ص ال     خ     ل     ق     ت]ي[ زاد و آن ط     ف     ل را ب     ر ت     خ     ت س            ل     ي     م     ان ان     داخ     ت     ن     د

س       ليمان_عليه الس       الم_ متنبه ش       د و رجوع به رب العزت كرد، وهللا اعلم.لينظر:هامش فتح الرحمن بترجمة 
 .418القرآن,اإلمام الدهلوي،

يحه عن عبد الرحمن بن هرمز، قال: س   معت أبا هريرة يدل عليه الحديث الذي أخرجه اإلمام البخاري في ص   ح (5)
رض  ي هللا عنه، عن رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم قال: " قال س  ليمان بن داود عليهما الس  الم:  طوفن الليلة على 
 ءمائة امرأة، أو تس  ع وتس  عين كلهن، يأتي بفارس يجاهد في س  بيل هللا، فقال له ص  احبه: إن ش  اء هللا، فلم يقل إن ش  ا

هللا، فلم يحمل منهن إال امرأة واحدة، جاءت بش      ق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن ش      اء هللا، لجاهدوا في 
 9852سبيل هللا، فرسانا أجمعون "لينظر:صحيح البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث:

 أظن أن المراد منهم القرآنيون؛ نهم ينكرون السنة تماما.الباحث. (6)
 ر : تلك في ن (7)
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لذلك  هفتنب (1)دنو ذا من بقااي حكدمة اهله. ذاهونعرف طريقة مترين الفكر يف ، الحيتاج إىل األدوية
مث مثل رب  ببيت هم أن اشرتاك األمة يف اإلدارة الزم الجيوز اختصالهأانب يعين فسليدمان مث 

. . . ب يل ملكا الينبغىهو فقال: . احلكومة االجتدماعية منوذجا ال عل  درجة توجد يف الدنيا
وذخرية  وابلقدرة عل  املاء واألرض، واء والرايحفتكدميل احلكومة يكون ابلقدرة عل  اهل، هأحسن من

 03يف  اإلشارة هاألمور يف يد حكومة كانت مثال أعل  لإلنسانية إلي هذهظة فإذا اجتدمع حمفو 
 هأن. . عندَ هوإن لذخرية  هذهوآخرين مقرنني  0والشياطني 4الريح  ه: فسخران ل2. 23إىل

لالجتدماعية  هيذكرون بعض األشياء يف أتسيس بواسطة أمناء هللا يريد إقامة احلق عل  كتاب هللا
ذا أمر يف جر هاألشياء  هحلة إلقامة العدل يف النوع اإلنساين مثل األملاسونية إمث أدخلوا فيالصا

ا؛لكن هفي هعل  خطأ هي اليت نبها إمرباطورية و هحكومة اإلنكلرتا تقتدي حبكومة داؤد وجعل
ثل وم. أبطلوا ما أراد سليدمان (2)املقتدين اليبالون ابإللالحات كذلك ميكن أن تكون املاسونية

 . حكومة داؤد وسليدمان تكون يف املسلدمني بتأسيس القرآن

َد  رَبَّ : هالفصل الثالث من قول  ََ ََ أَي وَب إِّْذ  َ الشَّ  هَواذْكمْر َعْبَد ْيطَانم بِّنمْصبظ َوَعَذابظ َأِن ِّ َمسَِّنِّ
َنا لَ ه( َووَ 11َذا ممْغَتَسٌل اَبرٌِّد َوَشَراٌب )ه( ارْكمْض بِّرِّْجلَِّك 14) ثْ لَ  هلَ هأَ  هب ْ َرمْحَة  مِّنَّا  مْ هْم َمعَ هَومِّ

مويلِّ اأْلَْلَبابِّ ) ْغث ا فَاْورِّْب بِّ 13َوذِّْكَر  ألِّ ََ  ه( َوخمْذ بَِّيدَِّك وِّ ََّ َوَجْد َصابِّر ا نِّْعَم  هَواَل حَتَْنْث إِّ
ََ إِّبْ َرا11َأوَّاٌب ) هاْلَعْبدم إِّنَّ  ( 15َواأْلَْبَصارِّ )  اأْلَْيدِّييَم َوإِّْسَحاَق َويَ ْعقموَب أمويلِّ ه( َواذْكمْر عَِّباَد

ََّ َأْخَلْصَنا َالَِّصةظ ذِّْكَر  الدَّارِّ )هإِّ ََ َلمَِّن اْلممْصطََفنْيَ اأْلَْخَيارِّ )( َوإِّنَّ 16ْم ِبِّ ( َواذْكمْر 17ْم عِّْنَد

                                                           

 في ن ر : هذا االستبعاد عندنا ليس بش . (1)

ية(2) ماساااااااون ناؤون األحرار أو ال ية هي الب ها منظمة أخو ية يتش        ارك أفراد ئد عالم ما  عقا حدة في كار وا وأف
المنظم    ة والحي    اة واإليم    ان بخ    الق )إل    ه(، تتص         ه    ذه  الكون وتفس       ير الميت    افيزيقي    ا ،ا خالق يخص

الش   ديدين خاص   ة  في ش   عائرها مما جعلها محط كثير من ا خبار حول حقيقة أهدافها، في حين  والغموض بالس   رية
ا ة على العالم والتحكم فيه وتوحيدهم ضمن أفكارها وأهدافهيقول الكثير من المحلّلين المتعمقين بها أنها تسعى للسيطر

الش   رق  حينما يؤكد الكثير من المحللين في العلماني و"ناش   ري الفكر "الديني كما أنها تتهم بأنها "من محاربي الفكر
" اس       تن   اد ا للكثير من العق   ائ   د واالفك   ار المتش         ابه   ة معه   ا ص       هيوني   ة أنه   ا ت   ابع   ة لتنظيم   ات وس       طا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9
%8A%D8%A9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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( 14ْلممتَّقِّنَي حلَمْسَن َمآبظ )َذا ذِّْكٌر َوإِّنَّ لِّ ه( 18إَِّْسَاعِّيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلكِّْفلِّ وَكمل ٌّ مَِّن اأْلَْخَيارِّ )
( 54ريَةظ َوَشَرابظ )ةظ َكثِّ ها بَِّفاكِّ ها َيْدعموَن فِّيه( ممتَّكِّئِّنَي فِّي50مم اأْلَبْ َوابم )َجنَّاتِّ َعْدنظ ممَفتََّحة  هلَ 

َراتم الطَّْرفِّ أَتْ َراٌب هَوعِّْندَ  ا ذَ ه( ِإنَّ 10َذا َما تُوَعُدوَن لِيَـْوِم احلَِْساِب )ه(14)ْم قَاصِّ
ذا هوكل من األخيار . ذكر مجاعة من األنبياء يف آخر اآلية هفي( 12ِمْن نـََفاٍد ) هَلرِْزقـَُنا َما لَ 

م رجال ألحاب املقامات مثل هو أن املسلدمني يوجد فيه: (1)والذي أنخذ ابالعتبار. . ذكر
ل أولو األيدى ورجا، رجال يصربون عل  البالاي. بتعليم القرآن هويكون ذلك كل، مقامات األنبياء

علم التاريخ عند املسلدمني أكدمل من علم اتريخ كان . وآخرون من املصطفني األخيار، واألبصار
: قسم خيتص بطائفة طائفة من 2ل اإلسالم عل  قسدمني هوتصانيف أ. مهعند األمم السابقة كل

ا  هعراء فيشواتريخ األطباء وال، النحاة، اءهطبقات الفق، ل احلديثهاالجتدماعيات مثل طبقات أ
ذا القسم ه:اتريخ عدمومي يف ذكر السالطني والفتوحات الباطل يف 4كثري من العلم احلق واحلقائق 

ون إال ون إىل القسم العدمومي فقط الجيدهويتوج، وأكثر الناس يعتنون ابلتاريخ، أكثر من احلق
. األرض هجة عل  و شيئا قليال خياليا أما إذا قرأوا كتب الطبقات فيعلدمون أن املسلدمني أعظم أم

نََّم ه( جَ 55َذا َوإِّنَّ لِّلطَّارِّنَي َلَشرَّ َمآبظ )ه: هم مذكور من قولالقرآن يغلب عل  الطاغني فعذاهب
( 58َأْزَواٌج ) ه( َوآَخرم مِّْن َشْكلِّ 57محِّيٌم َوَرسَّاٌق ) هَذا فَ ْلَيذموقمو ه( 56ادم )ها فَبِّْئَس اْلمِّ َيْصَلْونَ 

مٌ ه ( قَالموا َبْل أَنْ تمْم اَل َمْرَحب ا بِّكمْم أَنْ تمْم 54ْم َصالمو النَّارِّ )ْم إِّنَّ َمَعكمْم اَل َمْرَحب ا بِّ  َذا فَ ْوٌج ممْقَتحِّ
َم لََنا 60لََنا فَبِّْئَس اْلَقَرارم ) هَقدَّْمتمممو  ْعف ا يفِّ  هَذا َفزِّدْ ه( قَالموا رَب ََّنا َمْن َقدَّ ( 64 النَّارِّ )َعَذااب  وِّ

ََ 61ْم مَِّن اأْلَْشَرارِّ )هَنا اَل نَ َر  رَِّجاال  كمنَّا نَ عمد  َوقَالموا َما لَ  ْخرَِّّيًّ َأْم زَاَرْت َعنْ ه( َأَّتََّْذ مم هْم سِّ
ل النار ففرض النيب مقرر يف هإىل ختالم أ(61لِّ النَّارِّ )ه( إِّنَّ َذلَِّك حَلَق ٌّ ََّتَاصممم أَ 63اأْلَْبَصارم )

ََ ممْنذٌِّر َوَما مِّْن إِّلَ قمْل إَِّّنََّ : هآخر فصول السورة من قول دم  إِّالَّ اَّللَّ  ها َأ ( َرب  65ارم )هاْلقَ  اْلَواحِّ
نَ  ِِّ َوَما بَ ي ْ  ممْعرِّومونَ  ه( أَنْ تمْم َعنْ 67َو نَ َبأٌ َعظِّيٌم )ه( قمْل 66َما اْلَعزِّيزم اْلَغفَّارم )هالسََّماَواتِّ َواأْلَْر

                                                           

الشاه ولي هللا أحمد بن عبدالرحيم  الفوز الكبير في أصول التفسير:لينظر: مقدمة البحث لهذه الرسالة وأيضا (1)
 ء.9002. بيت العلم، كراتشي:  503الدهلوي،
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ْلَمََلِّ اأْلَ 68) َ مِّْن عِّْلمظ ابِّ مموَن )( َما َكاَن يلِّ ََ َنذِّيٌر ممبِّنيٌ 64ْعَلى إِّْذ َُيَْتصِّ َا َأ  ( إِّْن يموَحى إِّيَلَّ إِّالَّ َأَّنَّ
َِّنيظ )70) مِّْن  هَونَ َفْختم فِّي ه( فَإَِّذا َسوَّيْ تم 74( إِّْذ قَاَل رَب َك لِّْلَماَلئَِّكةِّ إِِّن ِّ َخالٌِّق َبَشر ا مِّْن 

ي فَ َقعموا لَ  دِّيَن ) هرموحِّ ( إِّالَّ إِّْبلِّيَس اْسَتْكبَ َر وََكاَن 73ْم َأمْجَعموَن )هَماَلئَِّكةم كمل  ( َفَسَجَد الْ 71َساجِّ
ْنَت ( قَاَل ََّي إِّْبلِّيسم َما َمنَ َعَك َأْن َتْسجمَد لَِّما َخَلْقتم بَِّيَديَّ َأْسَتْكبَ ْرَت َأْم كم 71مَِّن اْلَكافِّرِّيَن )
ٌر مِّنْ 75مَِّن اْلَعالِّنَي ) ََ َخي ْ رظ َوَخَلْقتَ  َخَلْقَتِنِّ  ه( قَاَل َأ ََ َِّنيظ ) همِّْن  ا ه( قَاَل فَاْخرمْج مِّنْ 76مِّْن 
يٌم ) َعثموَن 78( َوإِّنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتِّ إِّىَل يَ ْومِّ الد ِّينِّ )77فَإِّنََّك رَجِّ ( قَاَل َرب ِّ فَأَْنظِّْرِنِّ إِّىَل يَ ْومِّ ي مب ْ

ْم ه( قَاَل فَبِّعِّزَّتَِّك أَلمْروِّيَ نَّ 84تِّ اْلَمْعلمومِّ )( إِّىَل يَ ْومِّ اْلَوقْ 80( قَاَل فَإِّنََّك مَِّن اْلممْنَظرِّيَن )74)
نَي )ه( إِّالَّ عَِّباَدَك مِّنْ 81َأمْجَعِّنَي ) نََّم ه( أَلَْمَِلَنَّ جَ 81( قَاَل فَاحْلَق  َواحْلَقَّ َأقمولم )83مم اْلممْخَلصِّ

نْ  ْنَك َوممَِّّْن تَبَِّعَك مِّ ََ مَِّن اْلممَتَكل ِّفِّ  هَعَليْ  ( قمْل َما َأْسأَلمكممْ 85ْم َأمْجَعِّنَي )همِّ ( 86نَي )مِّْن َأْجرظ َوَما َأ
نيظ ) ه( َولَتَ ْعَلممنَّ نَ َبأَ 87َو إِّالَّ ذِّْكٌر لِّْلَعاَلمِّنَي )هإِّْن  فقط الأريد اخلالفة . . ( قل إَّنا أ88َبَ ْعَد حِّ

. . و نبأه قلأن فاإلنذار الذي أنذر . . . ومامن هللا هولكتاب، هلل همثل داؤد بل يكون احلكم كل
ل أقدر ه؛لكن تفكروا معروون هأنتم عنم االجتدماعية تكون حاكدمة عل  مجيع األرض هخالفت. 

يتقرر ا الهفإن اإلنسانية جمدموع، ذا علم خاص ابملةأ األعل هذا من عندي إذ هأان أن أقول للناس 
 من عند هللا هنعرفون بذلك أا تهذا النبأ العظيم يتعلق ابإلنسانية كلهو . ا إال يف املةأ األعل هأمر 
 71إىل  82ذكر لقصة آدم  83بعد اآلية . . علم من ماكان يل 83إىل  34اإلشارة يف  هإلي
ا هبعد. .  .إَّنا أَ نذيرا بعد إمتام السياق األول هنتكلم علي. ذا عندان مثل اجلدملة املعرتضةه

نيب ل بيت الهر يعلدمون أاألج هحكومة لكان حصل ل هفلوحصل ل. . . قل ما أسئلكم 73يتلو
. . نيو إال ذكر للعاومهإن والنيب ما أخذ أجرا ، م من اإليذاءهويبصرون إىل ما يصل إلي، يعلدمون

ا هعني سنة املشار إليذا بعد تسهيتحقق  بعد حني هولتعلمن نبأيعين األقوام الغالبة عل  اإلنسانية 
 ا إشارة إىل عدموم النوع اإلنساين؛ألنإهن أوال أيضا هذا ذكرانه. بقي الكالم عل  قصة آدم. ب ص 

و هو ، هللا هوإبليس استكرب مث لعن، واملالئكة أمرت ابلسجود، مجيع البشرية مندمج يف وجود آدم
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قال و هم إال بعد الوقت املعلو  هإىل ذلك الوقت اليؤخذ جبرم هوأنظر ، سأل اإلنظار إىل يوم البعث
ذا ه. . ئنألمل فحكم هللا إال عبادك اومخلصنيالسورة  هذهمقصود القصة يف . . . فبعزتك

املخلصني  :عباد هللا2ا حكدمة:أوالد آدم لارت عل  قسدمنيهوأنخذ من، تلخيص الواقعة
 هبقي املخلصون للدمالئكة فالسجود كان آلدم؛ألن. نمهؤالء الغواة مع إبليس يف جه:الغاوون 4

الفة بواسطة فتنظيم اخل. كة األرضيةؤالء حيكدمون عل  املالئهاملخلصني  مشتدمل عل  عباد هللا
يف . يجةوفرض النيب أن يعلم القرآن حىت يستنتج تلك النت. و مقصد القرآنهاملخلصني  عباد هللا

، ن كل قومم املخلصني يف كل قوم مجع عباد هللا السورة السابقةصالصافاتصذكر أن عباد هللا
 عباد هللا و جلدمعهمشروعية احلج إمنا  وتعرفون أن، و النبأ العظيمهم عل  اإلنسانية هوحتكيدم

من  (1)ارونه .مهويكون مسئوال عند، ذا اجملدمعهفاخلليفة الراشد يعدمل إبجازة . املخلصني فقط
وبذلك  ،و الثاين عشر من اخللفاءهو ، خلفاء املسلدمني كان من آخر خلفاء الذين كانوا حيجون

داء وبعد ذلك تكون اجتدماعات عل  االقت. يم يف حق أوالد إمساعيلهيتم البشارة املوعودة إلبرا
 هذها بعد بياهن أييت. م الزمرهؤالء ها هبتلك االجتدماعية الصاحلة متشتتة متفرقة يف األقوام كل

 . السورة

  

                                                           

 قد سبق ترجمته.(1)
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 سورة الزمر
اليلتفت أن حيصل لإلنسان معية الرب ف هآخردرجت، مدارج ه:اإلخالص يف الدين لالد ِّينم اخْلَالِّصم 

نذكر من تشريح ول. هي عل  قلبور التجلي اإلهلهي بظورذلك بنزول مجل إهلهظ ويكون، هإىل غري 
وكان ، إذاكان الرجل ذا نفس كاملة غاية الكدمال فطرة (1)يد"هذلك املقام قول الشيخ إمساعيل الش

الشخص  وعل  قلب، ذا العبد كدما يتجل  عل  نفس الكليهوأراد الرب أن يتجل  عل  ، حكيدما
ا هالقدس المتالئ حظرية هعرشا مستوى للرمحن ونسدمت هونفس، جتليا هنقلب روحفحينئذ ي 2األكرب

خلضوع بني ذا اهوليس ، واملةأ الناري األسف ، مكان الصقع األعل  هفينخضع ل، بنور التجلي
ار النور من فجر أهنوتن، املالئكة الكروبيون هل هفلتسبح، و حبضرة الرب العلي األعل هإمنا  هيدي

، هعل  لسان كلم هللاوحينئذ يت، و نورا أعظمهويصري ، نورا هولسان، هفيدمتلئ قلب هنسدمتالتجلي إىل 
كات من تدبري ومنبع الرب ، ي شجرة التجلياتهذا التجلي من حظرية القدس اليت هو ، هويبطش بيد

، بالر  هتجل  عل  قلبلي هيأ نفسهأن حيصل ذلك املقام أن ي هأمر نبي هسبحان فاهلل. العامل والتكدميل
األمور  حظ بل كل هاليكون لنفس هوكل شئ يصدر من. إىل األرض هبواسطت وينزل حكم هللا

الدين  أال هلل.  (3)"هلل هأن هتكون راجعة إىل التجلي حىت يصح أن يقال يف الدين الذي ينتشر نور 
مص السال هالسورة يعين تنزيل الكتاب إىل قلب النيب صعلي هذهو مقصد هاآلية  هذهاخلالص إىل 

األرض فيكون منوذجا لعرش الرمحن حمل التجلي األعظم الثاين أويكون  هعل  وج هفيصدر احلكم من
 . مثل النفس الكلية حمل التجلي األعظم األول

                                                           

 قد سبق ترجمته. (1)
توض    يحه: أن الش    خص ا کبر ش    يء واحد بوحدة من الواحدات، ولکنا إذا حللنا وش    ققنا )في العقل( يظهر له    2

جزعان: النفس الکل والنفس الرحماني. فالنفس الکل حال ومحص   ل، والنفس والرحماني محل وموض   وع )وا ولي 

والنفس الکل متنازلة إلي الجنس والنوع والفرد.وتنازل النفس الرحماني هي القوه الفاعلة والثانية هي القوة القابلة( 

تبع لتنازک النفس الکل؛ ن کل ص  ورة لها هيولي مخص  وص  ة والواحد الجامع لهاتين القوتين هو الش  خص ا کبر. 

سندي.لينظر:سطعات،لإلمام الدهلوي،تحقيق:الش ۳راجع سطعة  شيخ غالم مصطفى القاسمي ال خ يمن "سطعات". ال

 .ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي.1، ص3القاسمي،سطعة 

 .993ص  95لينظر: العبقات،الشاه إسماعيل الدهلوي،عبقة: (3)
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َقر ِّبموََ ْم إِّالَّ لِّي م هاَء َما نَ ْعبمدم َأْولِّيَ  هالد ِّينم اخْلَالِّصم َوالَّذِّيَن اَّتََّذموا مِّْن دمونِّ  َأاَل َّللَِّّ الفصل األول: من 
نَ  زمْلَفى إِّنَّ اَّللَّ  إِّىَل اَّللَّ  َو َكاذٌِّب َكفَّاٌر هدِّي َمْن هاَل يَ   اَّللَّ َُيَْتلِّفموَن إِّنَّ  هْم فِّيهْم يفِّ َما هَُيْكممم بَ ي ْ

رين و سلب امللك عن املنكه ذا التجلي الذي ينزل إبخالص الدين هلليكون األثر األول هل. 3
ُيكم . . ذواوالذين اَّتم يف احلكم شفعاء أو يشركوهن هتخذون غري أو ي الذين يعبدون غري هللا

خلالة اليت ا هذكر قبل ذلك لفات. . . ربكم ذلكم هللام امللك هعندان ينزع من همعنا. مهبين
و هإىل النيب  تنزيل الكتابفاملقصود من  هامللك بدون شريك ل هوأثبت لذات، ا الدين عامةهيعرض
 نا إىل آخرهنرجع من . و آخر السادسةهذا ه ه العامل موافقا ألمر وتدبري، ار ذلك الكدمالهإظ

ا البيان يف آخر ذهم من هالذي نف. نمهوتقسيم الناس إىل اجلنة وإىل ج، تدبري احملشر هالسورة في
جاراي مثل ذلك نشرح تلك اآلية أوال حىت  األرض حكم هللا هالسورة أن يكون عل  وج هذه

ِم مجِّيع ا هَحقَّ َقْدرِّ  َما َقَدرموا اَّللَّ وَ . ل علينا ربط السورةهيس يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ  هتم قَ ْبضَ َواأْلَْر
ينِّ  ٌت بَِّيمِّ يعين أن كل من . 38 كمونَ َوتَ َعاىَل َعمَّا يمْشرِّ  هسمْبَحانَ  هَوالسََّماَواتم َمْطوَِّّيَّ

كن أن ينشأ ومي، هذا عل  شأن عظدمتهف، إمنا يتصور بقدر السدموت واألرض هيتصور من الناس رب
راجع إىل الصادر األول مثال أو إىل الصورة واملادة  ه؛ألن نظام السدموت واألرض كلفكرا شريكا هلل

وماقاسوا ، حلقيقةفلو تصور الناس ألل ا، األشياء للرب هذهيف اشرتاك  هاألوليني مثال فيقع االشتبا
ب مذكورة دما إىل الر هبتوالسدموت واألرض نس. الرب للسدموت واألرض فقط الميكن تصور الشريك

 هإلي، الشريك خيال هإذا ختيل اإلنسان مثل ذلك الأييت يف قلب. . واألِر مجيعايف تلك اآلية 
. . ونفخ يف الصور، شرواقعة احمل مث ذكر هللا َوتَ َعاىَل َعمَّا يمْشرِّكمونَ  هسمْبَحانَ  هبعد هاإلشارة يف قول

فاحلياة ، األرضمجيع النفوس اليت يف السدموت و  يتصرف يف النفس الواحدة كذلك يتصرف يف فاهلل
ضاء ففي احلياة الثانوية تكون احملاسبة والق، سواء هلنفس واحدة أو ملن يف السدموت واألرض عند

ِم بِّنمورِّ َرب ِّ اإلشارة يف  هوتوفيت كل نفس ما عدملت إلي. ابحلق َع اْلكَِّتابم َوَأْشَرَقتِّ اأْلَْر ا َووموِّ
لنَّبِّي ِّ  يَء ابِّ نَ هنَي َوالش  َوجِّ َي بَ ي ْ حْلَق ِّ وَ هَداءِّ َوقمضِّ واألرض أرض احملشر أرض . 34 ْم اَل يمْظَلممونَ هْم ابِّ
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ض بواسطة ذلك يف األر  هيريد أن يقيم شأن دمنا أن هللاهواملراد عندان عل  حسب ما ف، عامل املثال
كم ابلكتاب احل ويكون مرجع، اهاألرض أرضنا أشرقت بنور الرب انتف  الشرك من هذهلكون  هنبي

ناك هو ، هم ربحر  إىل مركز االجتدماع مثل بيت هللا هوأييت من علم الكتاب وحكم ب، املنزل فقط
كل نفس م اليظلدمون و هو ، م كان ابحلق عل  وفاق الكتابهر بني عامة الناس أن القضاء بينهيظ

وكان أيمر هوق  الفار ر يف التاريخ مثل ذلك األمر يف زمن أمري املؤمننيهظ. اها جزاء عدملهتويف إلي
احلق  هوكذلك أييت من يكون ل، (1)مواسم احلج إما ابلذات أو بصورة التوكيل هأن حيضرو  هأمرائ
وبعد ، يةذا كان بعد قيام اخلالفة العربه. ويؤخذ احلق من احلكام، م فيقضي ابحلق من الظلمهعلي

ن زمن فاروق كان أدون م والناس يعرفون أن احلكم ابلكتاب يف زمن، فتح ممالك كسرى وقيصر
زمن  كذا فليصور اإلنسان ماكانهفإذا كان األمر زمن الفاروق ، السالم هوزمن النيب علي، الصديق
يَق وَ و حالة احملشر مث بعد ذلك ذكر الكفار هذا هالصلوة والسالمص  هوالنيبص علي، الصديق سِّ

ا َأَلَْ َيَْتِّكمْم رمسمٌل هْم َخَزنَ تم  هلَ ا َوقَالَ ا فمتَِّحْت أَبْ َوابم هءمو نََّم زمَمر ا َحَتَّ إَِّذا َجاهالَّذِّيَن َكَفرموا إِّىَل جَ 
لموَن َعَلْيكمْم آََّيتِّ رَب ِّكمْم َوي مْنذِّرموَنكمْم لَِّقاَء يَ ْومِّكمْم  وا بَ َلى َوَلكِّْن َحقَّْت َكلَِّمةم َذا قَالم همِّْنكمْم يَ ت ْ

األرض اتمة احلجة عل   هالنبوة عل  وج هذه ذا حتقق بوجودهف. 74اْلَعَذابِّ َعَلى اْلَكافِّرِّيَن 
الفة الراشدة السالمص واخل هالناس أن اليقيسوا حال زمن النيب صعلي هوحنن نريد أن ننب، املنكرين

، مهليدمون الناس مث حيكدمون عهفإن يف الزمن األول كانوا يف، مهعل  حاالت ملوك املسلدمني بعد
ل كان كدما يرى الناس من املسلدمني يف األعصار املتأخرة ب  يم لرفع العذرهيم ماكان لورة التفهوالتف
يَق الَّذِّيَن ات ََّقْوا َربَّ : هيم حقيقة يف اآلايت الثالث من قولهالتف ا هىَل اجْلَنَّةِّ زمَمر ا َحَتَّ إَِّذا َجاءمو ْم إِّ َوسِّ

تمْم فَ هْم َخَزنَ تم ا َوقَاَل هلَ َوفمتَِّحْت أَبْ َوابم  ب ْ َِّ  ( َوقَالموا احْلَْمدم َّللَِّّ 73ا َخالِّدِّيَن )هاْدخملمو ا َساَلٌم َعَلْيكمْم 
َِ نَ تَ بَ وَّأم مَِّن اجْلَنَّةِّ َحْيثم َنَشاءم فَنِّْعَم َأْجرم الْ  هالَّذِّي َصَدقَ َنا َوْعدَ  ( َوتَ َر  71َعامِّلِّنَي )َوَأْورَثَ َنا اأْلَْر

                                                           

وكان من س   نة عمر وس   يرته أن يأخذ عماله بموافاة الحج في كل س   نة للس   ياس   ة، وليحجزهم بذلك عن الرعية،  (1)
إليه.لينظر: تاريخ الطبري = تاريخ الرس     ل والملوك، وص     لة تاريخ وليكون لش     كاة الرعية وقتا وغاية ينهونها فيه 

هـ           ()ص     لة تاريخ الطبري لعريب بن س     عد القرطبي، 350الطبري المؤل : محمد بن جرير الطبري )المتوفى: 
 5387 -بيروت ط: الثانية  –،الناش       ر: دار التراث 4/522هـ             ( ذكر عزل عمار عن الكوفة،322المتوفى: 

 ،ط:إسالمي كتب خانه أردو بازار الهور.571،الشيخ شبلي نعماني،هـ.وأيضا:الفاروق
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َمْ  َي ب َ دِّ َرب ِّ اْلَماَلئَِّكَة َحاف ِّنَي مِّْن َحْولِّ اْلَعْرشِّ يمَسب ِّحموَن ِبِّ نَ ْم َوقمضِّ حْلَق ِّ َوقِّيَل احْلَْمدم َّللَِّّ هي ْ ب ِّ رَ  ْم ابِّ
: (1)نا وقفة خالف ما يفسر املفسرونهعندي . . . الذي يف ضدمن ذلك احلدمد هلل (75اْلَعاَلمِّنَي )

وقيصر  م ميلكون ممالك كسرىم أهنهكدما وعد  وهللا، م املاضية يف الدنيام يذكرون ذلك عن حاالهته
ر يف فكان األم. . . نتبوأ من اجلنةاجلدملة مث نعدمة اثنية:  هذهمت  (2)وأورثنا األرض، هوعدلدق 

ألن املساكني  (3)الدار من أحسن ما ميكن لكن عامة املفسرين محلوا األرض عل  أرض اجلنة
ا ة امللوك فحرفو ة ظلدمهم الدينية من جهاألرض يف كتب هعل  وج جمبورون عل  أن اليذكروا حكم هللا

حملاملون للكتاب  ا. السالمص هالنعدمة إمنا حصلت بعد نزول القرآن بواسطة النيب صعلي وتلك، القرآن
 هيكون يف الدنيا اجتدماع ألحاب النيب صعلي همتثيل. . . وتر  اومالئكةكانوا حكام األرض 

م  ها فيذالذين اليريدون أن يكون حكم الكتاب انف فليحافظ اإلنسان أن أعداء هللا هالسالمص حول
ألمر مل م يظن أن ذلك اهفدمن رأى يف كتب. م حرفوا القرآن كذلك غريوا اتريخ املسلدمنيكدما أهن

ميكن خلو وإن كان لغريا ال، فإذا وقع شئ من النقائص. ايكن إال يف قليل من األوقات اليعبأ هب
لك بتفسري ذا عل  ههوحنن ننب، هيغفرونوماكان من انقالب الزمان عظيدما ، هيعظدمون هالبشر من

 دمنا التغريهإذا قابلنا كتاب مع عامة التواريخ ف. (4)ألايم الراشدين من إزالة اخلفاء اإلمام ويل هللا
م هارون فيهالذي جاء يف التاريخ فاحلالل أن بنزول القرآن انتظم اخلالفة يف قريش إىل أايم 

والميكن خلو أثر ما  ،م ظاملونهوفي، خليفة 24م قريب من هوعدد، م مقتصدونهوفي، مبالغون
                                                           

مثال:يذكر اإلمام ابن كثير في تفس   يره تحت قوله تعالى: وس   يق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها  (1)
دقنا وعده وأورثنا ( وقالوا الحمد هلل الذي ص 73وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها س الم عليكم طبتم فادخلوها خالدين )

ساقون على 74ا رض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) سعداء المؤمنين حين ي (وهذا إخبار عن حال ال
النجائب وفدا إلى الجنة زمرا أي جماعة بعد جماعة: المقربون ثم ا برار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة 

ا نبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم وكل صن  مع من يناسبهم: ا نبياء مع 
سوا  مع صن  كل زمرة تناسب بعضها بعضا حتى إذا جاؤها أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حب

ا أذن لهم في دخول على قنطرة بين الجن  ة والن  ار ف  اقتص لهم مظ  الم ك  ان  ت بينهم في ال  دني  ا حتى إذا ه  ذبوا ونقو
 .7/507الجنة.لينظر:تفسير القرآن العظيم, اإلمام الدمشقي,

سانية منقسمة إلى مركزين كسرى وقيصر أولهما كان ملك ايران وثانيهما ملك  (2) لما نزل القرآن الكريم كانت اإلن
ذكره اإلمام الش     اه ولي هللا  الروم وكان المقص     د ا ص     لي لنزول القرآن هو إنهاء الملوكية وإنفاذ الحكم اإللهي كما

 .22تفسير سورة سبا باللغة السندية،من أمالي الشيخ عبيد هللا السندي، الدهلوي في إزالة الخفاء.لينظر:
 .7/507لينظر: تفسير ابن كثير, (3)
 .541-5/532ه(5572لينظر: إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء )باللغة الفارسية( لإلمام الدهلوي )المتوفى  (4)
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ل التاريخ نذكر ها أها نسيكأهن  سألةوتلك امل. من الطبقة الثالثة؛لكن االعتبار يكون للغالب فقط
رسا طويال هوقع عل  الفور يف املسلدمني اختالف فيعدون ف هنبي لذلك مثاال قالوا:بعد ما توىف هللا

كذا ه؟ و هفن؟اثلثا: مث اختلفوا يف حمل دل مات أم ال؟ اثنيا:مث اختلفوا يف اخلالفةهأوال: اختلفوا 
ع : أن االختالف مل يقع بني الصحابة إال يف فتنة عثدمان مث بعد رفسألةفصل امل واإلمام ويل هللا

ذا همثل  فاآلن إذا رأى التباعد يف طريق التفكر هوجرى األمر عل  جمرا، الفتنة اتفقوا عل  معاوية
وإال فاملوجود  ،إلالح وترتيب جديد مثل تفسري القرآن م أن اتريخ اإلسالم أيضا حيتاج إىلهيف

مر مث بعد مضي ل علينا األهوس، ذا ويف ذلكهقدوة يف  أبيدينا اليكفي وحنن اختذان اإلمام ويل هللا
د اليوم يف وبع، قامت طوائف من املسلدمني يتبعون أمر القرآن اليوم يف مملكة (1)ارونهاخلالفة زمن 

لتاريخ القائلون أبمر القرآن؛لكن بصورة الزمن األمر األول كان يف قريش كذا يتسلسل يف اهأخرى 
خصولا مث كان بعض ملوك فارس يقومون إبقامة احلق يف دائرة املدملكة مث بعض ملوك التوران مث 

كذا ه. ضند يقومون إبقامة ذلك الغر البعض يقومون إبقامة ذلك الفرض يف العرب مث ملوك يف اهل
ل الفنت يف كانت أتيت وقفات انقالبية مث  هوالشك يف أن. قائدما الزمر كان أمر هللاابلتبادل يف آية 

انية بعد موت والث، فالفتنة األوىل كانت من قتل عثدمان إىل زمن االجتدماع عل  معاوية. دور قريش
ل  ع اشم عل  بين أمية إىل أن اتفقواهوالثالثة قيام بىن ، ابألمر (2)معاوية إىل أن استبد عبد امللك

فدمثل تلك الفنت كانت واقعة االنقالب جارية فاليكون يف مثل ذلك الوقت نظام ما  (3)املنصور
ة من دأ األمر قيام زمرة حتت حكومة ملك يف قطعهاالنقالبيون الغالبون مث بعد ما  هإال ما حيكم ب

م عل  نيب يكون يالعزيز احلك نرجع إىل االبتداء فتنزيل الكتاب من هللا.قطعات األرض أبمر القرآن

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
 سبق ترجمته (2)
م( أبو جعفر، المنصور: ثاني خلفاء بني  771 - 754هـ =  518 - 21عبد هللا بن محمد بن علي بن العباس،) (3)

العباس، وأول من عني بالعلوم ملوك العرب. كان عارفا بالفقه وا دب، مقدما في الفلس     فة والفلك، محبا للعلماء. ولد 
هـ وهو باني مدينة " بغداد  532رض الشراة )قرب معان( وولي الخالفة بعد وفاة أخيه السفار سنة في الحميمة من أ

وجعلها دار ملكه بدال من " الهاش   مية " التي بناها الس   فار. وهو والد الخلفاء العباس   يين  541" أمر بتخطيطها س   نة 
تقام ملكه. توفي ببئر ميمون )من أرض مكة( جميعا. وكان أفحلهم ش       جاعة وحزما إاّل أنه قتل خلقا كثيرا حتى اس       

 .558-557/ 4عاما. لينظر:ا عالم للزركلي , 99محرما بالحج. ودفن في الحجون )بمكة( ومدة خالفته 
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مثل تقرر األمر يف حظرية القدس حتت العرش مث يكون من حظرية القدس أتثري خمتلف عل  حسب 
عل  حسب  هأثر  رهو األمر املقرر يظه هكذا مما تقرر يف األرض يف النيب وألحابه. استعداد األقوام

ر قوم هص يظشاء هللاوحنن اآلن يف زمن االنقالب نرى صإن . استعداد األقوام يف أطراف األرض
دماع ووسائل االجت، وريةهمن املسلدمني ابلقيام أبمر الكتاب أحسن من األول؛ألن األول دور اجلدم

ني يكون نعم العوان إلقامة حكم القرآن نرجع إىل األول: تعي وظين أن جتديد اإلمام ويل هللا. متوافرة
دأ من تنظيم اخلالفة ابت. اهخر ؛فلذلك مجعنا أول السورة آبهذهمقصد السورة كان مشكال بدون 

  وقبل إمتام أمر اخلالفة ارتقاء أمر القرآن كان عل، ومت زمن الفاروق بعد فتح القدس، فتح مكة
ن قبيلة تدخل يف مث املتصل بتلك القبيلة قبيلة كافرة مث تكو  هيف زمن النيب يؤمن قبيلت. أيدى الزمر
 .ع اخلالفة من قريش كان احلكم راجعا إىل الزمروبعد ما تراج. ذا عندان مثال للزمره. اإلسالم

حنن رأينا يف ابتداء األلف الثاين زمرة كانت حتت امللوك العثدمانية عل  أحسن احلاالت من زمن 
القيام أبمر  م تغافل يفهم زمرة فيهكذلك يف اإليران ملوك،  لي كانوا زمرةهوكذلك ملوك د، الصديق

ار مراكز ذا ابعتبهوالثالث كالظاملني؛لكن ، املقتصدينوالثاين ك، ا كالسابقنيهالقرآن أحد
ا وأما الرعااي فيكون احلق مساواي حتت الظاملني أيضا فتسدمية ذلك الدور ابخلالفة كأهن. احلكومة

 (3)السلطان جالل الدين (2)عباس هشا(1)فامللوك الثالثة السلطان سليم ، و دور الزمرهوإمنا .جماز
                                                           

 22 مات: يوم – م 1465اكتوبر 10 )تولد يوم    )الشجاع ،: Selim I Yavuzتركى) السلطان سليم األول (1)

سلطان م1520،سبتمبر شام ، فى عهده احتل العثمانيين بالد  م5190 -م1512 بين االمبراطوريه العثمانيه (كان  ال

 و الحجاز و مص      ر و ض      موها المبرطوريتهم. وكان أول س      لطان عثمانى اس      تعمل نفس      ه لقب الخليفة لينظر:

8%A7%https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D

D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84 

س    اللة  م.(كان الحاكم ا كثر س    موا  من5292يناير , 52-م 5175,يناير 97الش    اه عباس الص    فوي ا ول ) (2)
ي بداية ش  هر ف إيران ش  اه عباس بزر.(. أص  بح ش  اه :بالفارس  ية) ألكبرعباس ا كان يعر  أيض  ا  باس  م .الص  فويين

 وس          ج    ن    ه ل    ي    ن    ظ    ر: م    ح    م    د خ    دا ب    ن    ده ، ب    ع    دم    ا ت    م    رد ع    ل    ى أب    ي    ه1588 أك    ت    وب    ر ع    ام
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D

5%D9%81%D9%9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B
88%D9%8A 

و  5112جالل الدين أبو الفتح محمد أكبر هو أحد الس       الطين المغول الكبار الذين حكموا الهند عاش بين عام  (3)
، وّسع رقعة بالده فسيطر على شمال الهند وباكستان ووصل البنغال، عر  بسياسته المميزة في الحكم، حيث 5201

عاملهم كس      كان أراض      ي مفتوحة.ودخل هو وعائلته في عالقة مص      اهرة مع عامل الهنود كمواطني دولة بدل ان ي
المجموعات الدينية واإلثنية المختلفة في الهند مما وّطد حكمه. كما منع إجبار أحد على اإلس    الم، خلفه بعد وفاته عام 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/1465
https://arz.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/1520
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=1512&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1588
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
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الكبرية مثل  الزمر هذه. مع انفراد البعض من البعض حصون ألمر القرآنم هوكل، مهأكفاء فيدما بين
ن حالل السالمص فدمقصد تنزيل الكتاب قيام منوذج يف القرآ هالزمر لغرية القبائل زمن النيب صعلي

 . يف طول عزمنا

اْلكمْفَر َوإِّْن َتْشكمرموا  هادِّ بَ َرِنِّ ٌّ َعْنكمْم َواَل يَ ْرَوى لِّعِّ  إِّْن َتْكفمرموا فَإِّنَّ اَّللَّ  هالفصل الثالث:من قول
تم  هيَ ْروَ  َا كمن ْ عمكمْم فَ ي منَ ب ِّئمكمْم ِبِّ َعلِّيٌم  هْم تَ ْعَملموَن إِّنَّ َلكمْم َواَل َتزِّرم َوازِّرٌَة وِّْزَر أمْخَر  ُثمَّ إِّىَل رَب ِّكمْم َمْرجِّ

ْنَساَن ومر ٌّ َدَعا رَبَّ 7بَِّذاتِّ الص دمورِّ ) نْ  هلَ ُثمَّ إَِّذا َخوَّ  ها إِّلَيْ ممنِّيب   ه( َوإَِّذا َمسَّ اإْلِّ َي َما   هنِّْعَمة  مِّ َنسِّ
لَّ َعْن َسبِّيلِّ  مِّْن قَ ْبلم َوَجَعَل َّللَِّّ  هَكاَن َيْدعمو إِّلَيْ  ْل َُتَتَّْع بِّكمْفرَِّك َقلِّيال  إِّنََّك مِّْن قم  هأَْنَداد ا لِّيمضِّ
َء اللَّْيلِّ َساجِّ ه( َأمَّْن 8َأْصَحابِّ النَّارِّ ) ََ َرَة َويَ ْرجموَو قَانٌِّت آ ا َوقَائِّم ا َُيَْذرم اآْلخِّ قمْل  هَرمْحََة رَب ِّ  د 

َا يَ َتذَكَّرم أمولمو اأْلَْلَبابِّ )ه بيان زمرة أعظم   (4ْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يَ ْعَلمموَن َوالَّذِّيَن اَل يَ ْعَلمموَن إَِّّنَّ
خمصوص  م لونن هلا اإلميان احلقيقي مث أعدمال القوة العقلية عل  حسب ذلك فيكو هكدمال عند

م واضحا؛ هوترون اإلميان في، أرابب العقول يرجحون يف كل شئ بثبت. م أعدمال احلكدماءأعدماهل
وكانت بعد  ،السالمص وكانت يف اخلالفات هفتلك الزمرة كانت زمن النيب صعلي، بدون الكفر هألن

ابإلميان  هيعين أمر . . إن تكفروا فإن هللا. صاخلالفات وستكون إىل يوم القيامةص إن شاء هللا
عدمال و عدم استهعلدمنا أن املراد من الكفر . . واليروىإال إىل العباد  هواإلطاعة اليرجع نفع

م الزمرة يشري إىل أن حك. . والتزر. . إن تشكروااإلشارة يف  ها إليها املراد منهالنعدمة يف مقصد
واختيار  ،إىل حصول اإلميان هنبيفالزمرة الشاكرة التؤاخذ أبعدمال الزمرة الكافرة مث الت. مستقل

عل   هإشارة إىل اإلميان فكل رجل يدعو رب. . وإذا مس اإلنسان 7اإلنسان الكفر مذكور يف 
. ا اإلميانهفالزمر املؤمنة اختالف الصور اليؤثر في. هذا يكفي يف إميانه هبلسان هحسب استعداد

مث  م من هللاه اتباع األمر احلق عندواملعىن، نود أي لورة ختتلفود والنصارى واهلهيف لسان الي
واحلكيم الينظر  ،استعدمال القوى عل  حسب االقتضاء العقلي موافقا متابعا مشرتك يف مجيع الزمر

                                                           

د ُسهيل )5201   951الذهبيَّة والهندم(. تاريخ مغول القبيلة 9007 -هـ      5498، ابنه جهانگير.لينظر: طقُّوش، ُمحمَّ
 لُبنان: دار النفائس.  -.ط: بيروت 957 –
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. . . . . هماكان يدعو إلي هو قولهيف الثامنة إشارة إىل اإلميان وإشارة إىل الكفر . إال إىل ذلك
و مؤمن ه. . و قانتهأمن إمتام أمر اإلميان ابألعدمال  4يف . و الكفرهذا ه أانب إىل غري هللا هأن

أن اإلانبة  هقلمث رجل عامل يقتضي ع هذا قانت حيذر اآلخرة يرجو رمحة ربه هفإن في هينيب إىل رب
لم والعقل والع. . . ل يستوي الذينهاإلشارة  هإلي هم بهكذا فيفهيف ذلك خيتص  إىل هللا

رجل من العارفني حج سبعني سنة رأى بعد ذلك أت  إىل مثال ذلك . دما يف اإلانبةيستعدملوهن
ذا الكلب م كلب ظدمآن فقال يف القافلة من يشرتي بسبعني حجة بقليل من املاء يكفي هلهقافلت
حنن  .م يف تكدميل اإلانبةهوعلدم، مهم يستعدملون عقلهذا هومثل ، (1)وسق  الكلب، رجل هفأعطا
 . ذا العارف من أوىل األلبابهنعد 

نْ يَا  هذِّ ه قمْل ََّي عَِّبادِّ الَّذِّيَن آَمنموا ات َّقموا رَبَّكمْم لِّلَّذِّيَن َأْحَسنموا يفِّ :  هالرابع:من قول الفصل  الد 
ِم اَّللَّ  َا ي مَوَفَّ الصَّابِّرموَن َأْجرَ  َحَسَنٌة َوَأْر َعٌة إَِّّنَّ َسابظ هَواسِّ ( قمْل إِِّن ِّ أممِّْرتم َأْن َأْعبمَد 40 )ْم بَِّغرْيِّ حِّ

َْن َأكموَن َأوََّل اْلممْسلِّمِّنَي )44الد ِّيَن ) هلِّص ا لَ خممْ  اَّللَّ  ( قمْل إِِّن ِّ َأَخافم إِّْن َعَصْيتم 41( َوأممِّْرتم ألِّ
تمْم مِّْن دمونِّ 41دِّيِنِّ ) هَأْعبمدم خممْلِّص ا لَ  ( قملِّ اَّللَّ 43َريب ِّ َعَذاَب يَ ْومظ َعظِّيمظ ) ئ ْ قمْل  ه( فَاْعبمدموا َما شِّ

رِّي رموا أَنْ فمسَ إِّنَّ اخْلَاسِّ ( 45َو اخْلمْسَرانم اْلممبِّنيم )هْم يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ َأاَل َذلَِّك هلِّيهْم َوأَ هَن الَّذِّيَن َخسِّ
َو ِّفم اَّللَّ هْم ظمَلٌل مَِّن النَّارِّ َومِّْن حَتْتِّ هْم مِّْن فَ ْوقِّ هلَ  ( 46ََّي عَِّبادِّ فَات َّقمونِّ ) هعَِّبادَ  هبِّ  ْم ظمَلٌل َذلَِّك ُيم

بموا إِّىَل اَّللَّ هاْجتَ نَ بموا الطَّارموَت َأْن يَ ْعبمدمو َوالَّذِّيَن  ََ ْر عَِّبادِّ )مم اْلبمشْ هلَ  ا َوَأ ( الَّذِّيَن 47َر  فَ َبش ِّ
( 48ْم أمولمو اأْلَْلَبابِّ )هأمولَئَِّك وَ  مم اَّللَّ هَداهأمولَئَِّك الَّذِّيَن  هَيْسَتمِّعموَن اْلَقْوَل فَ يَ تَّبِّعموَن َأْحَسنَ 

. . . حسنواللذين أذا هيشري إىل . . . قل َّي عبادي الذين. لتقوى يعين العدلزمرة املقيدمني ل
 هذهيعين أن تعدميم . . واسعة وأِر هللاو حسنة هالصدر التعترب إذاكان اإلحسان إىل رجل 

من  ذا عندان خيرجونهمعىن . . إَّنا يوَف الصابرون. و املقصودهالفروض يف أقطار األرض 
يتقيدون فال، ؤالء يعرفون حقيقة األمرهق يف األرض حمتاج إىل ذلك؛ألن م؛ألن إقامة احلأوطاهن

                                                           

، 5/528هذا العار  هو عبد هللا بن المبارك الباحث.ولينظر:تذكرة ا ولياء,باللغة السندية,فريد الدين العطار (1)
 م.9051ط:سنديكا أكاديمية, عام:
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. مهوكذلك اليتقيدون مبلك أوقوم يتحدملون املشاق يف إقامة التقوى يف أرض غري أرض، بصورة ما
الصلوة  هفالنيبص علي 41. . . الدين هأعبد خملصا ل قل هللا 43إىل  44. . . قل إِن أمرت

إقامة العدل مع ف، خالصة اللنفع يرجع إىل النيب والعدل؛لكن هلل، التقوى والسالمص مأمور إبقامة
ري ذا الشرط يكون مقصدا لغهوإقامة العدل بدون ، و مقصد النبوةه اشرتاط أن يكون خالصا هلل

بل التباع قانون  هوكتاب هم يعدملون ذلك العدمل الصاحل؛لكن ال التباع أمر همن يتبع طريق األنبياء 
ن عل  أن يكو  هفإقامة العدل مشروط في. . قل إن اخلاسرين. م اخلاسرونهؤالء ه .خمالف لذلك

 28يف  .جيعل تلك الزمرة زمرة اإلسالم م كتاب من كتب هللاهإذا كان ولل إلي حسب كتاب هللا
 م هللاهداهوالشك الذين ، هوما جيدون من غري ، م أن جيتنبوا حكم غري هللاإشارة أن سريهت 27إىل 
 . أللبابم أولواه

و اإلميان والثالث: اإلحسان أعل  هاألول . الفصل اخلامس: الفصل الثاين كان أقوى من األول 
( 44 النَّارِّ )َكلَِّمةم اْلَعَذابِّ َأفَأَْنَت ت مْنقِّذم َمْن يفِّ   هَأَفَمْن َحقَّ َعَليْ : هاإلسالم أيضا وذلك من قول

ْلِّفم  ارم َوْعَد اَّللَّ ا اأْلَنْ هتِّ ا رمَرٌف َمْبنِّيَّةٌ ََتْرِّي مِّْن حتَْ همِّْن فَ ْوقِّ  ْم رمَرفٌ ْم هلَ َلكِّنِّ الَّذِّيَن ات ََّقْوا َربَّ   اَل ُيم
يَعاَد ) اَّللَّ  ِِّ ُثمَّ ُيمْرِّجم بِّ يَ َنابِّيَع يفِّ  هأَنْ َزَل مَِّن السََّماءِّ َماء  َفَسَلكَ  ( َأََلْ تَ َر َأنَّ اَّللَّ 10اْلمِّ َزْرع ا  ه اأْلَْر

َْتلِّف ا أَْلَوا مويلِّ اأْلَْلَبابِّ )حمطَام ا إِّنَّ يفِّ  هممْصَفرًّا ُثمَّ ََيَْعلم  هيجم فَ تَ َراهُثمَّ يَ  هنم خمم ( 14 َذلَِّك َلذِّْكَر  ألِّ
َيةِّ ق ملموبم فَ َوْيٌل لِّْلقَ  هَو َعَلى نمورظ مِّْن رَب ِّ هلَِّْلِّْساَلمِّ فَ  هَصْدرَ  َأَفَمْن َشَرَح اَّللَّ   أمولَئِّكَ  ْم مِّْن ذِّْكرِّ اَّللَّ اسِّ

وارجتع إىل الكفر يعين نف  مصلحة ، : إشارة إىل من ترك اإلحسان24يف . (11 َواَللظ ممبِّنيظ )يفِّ 
إشارة إىل  43م يدخلون النار ويف ه. . أفأنت تنقذ. وأت  مبصلحة ختالف الكتاب، الكتاب

إلحسان نية لاألوىل لإلسالم الثا. . اهررف من فوق. . درجة عالية يف التقوى؛لكن الذين إىل امليعاد
ياء املختلفة داللة أن األش هففي، ا من املاء الواحدهفالنبااتت كل. . . أَل تر أن هللا. رعاية احلكدمة

لوا يف فالذين ول، و احلكدمةهوتفطن ذلك األمر الوحداين ، يف الصور ترجع إىل معىن وحداين
. أفمن شرح هللا 44م إشارة يف أول م فوق املسلدمني بشرح حاهلهإقامة التقوى إىل درجة احلكدمة 
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زمرة اثلثة  ؤالءه. م نور من الربم ينظرون اإلسالم منظدما حتت مصلحة واحدة ينزل يف قلوهبه. . 
لقاسية واملراد من ا، و القرآنه املراد من ذكر هللا. . فويل للقاسيةم واحد هم خمتلف معناهلدر 

 هنظام واحد يرتقي ب حتت ها عل  البعض حىت جيعل كلهبعض هالذين اليتدبرون يف تطبيق أحكام
 . . . أولئك يف ولل مبنيأولو األلباب 

نْ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَدِّيثِّ كَِّتااب  ممَتَشابِّ  اَّللَّ تعاىل: هالفصل السادس:من قول َ تَ ْقَشعِّر  مِّ جملمودم  ها َمثَاِنِّ
َمْن َيَشاءم  هدِّي بِّ هيَ  َد  اَّللَّ هَذلَِّك  ْكرِّ اَّللَّ ْم إِّىَل ذِّ ْم َوق ملموبم هْم ُثمَّ تَلِّنيم جملمودم الَّذِّيَن َُيَْشْوَن َربَّ 
ا يستفيد هبيان أن القرآن نزل لرتبية تلك الزمر كل هإىل في (13ادظ )همِّْن  هَفَما لَ  َوَمْن يمْضلِّلِّ اَّللَّ 

 فصول اثنوية: ها فيهم عل  حسب استعدادهكل من  همن

تمْم اْلَعَذابِّ يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوقِّيَل لِّلظَّ  سموءَ  ههإىل َأَفَمْن يَ تَّقِّي بَِّوجْ  40األول: من   الِّمِّنَي ذموقموا َما كمن ْ
بموَن  ا هفيكون متوج. . نزل أحسن هللا. وإىل اإلحسان، دي إىل اإلميانهالكتاب ي (42)َتْكسِّ

فصيل أوتفصيل إمجال مث تمثاِن . الخيتلف البعض من البعض هكتاب متشابالتباع زمرة اإلسالم 
د  هذلك : إشارة إىل إنشاء اإلحسان تقشعر. ا داخل يف املثاينهوحكدمة كل، أوحكممث إمجال 

ك البيان تدي من مثل ذلهيعين من مل يكن ي ومن يضلل. الذي يتبع مجيع طوائف الناس هللا
ا هثالث بعدإشارة يف ال هإلي. نمهم عذاب وجزاء يف جيكون هل هفالذين يكذبون، تدى بشئهالي

 . . أفمن يتقى

قرآَ . ا مبثل أيضايعين إذا ذكران قاعدة أنيت هل ولقد وربناوتوضيح القرآن: ، اين:بيان التعليمالث
:مثال واحد:  ثالم ورب هللا. يقيدمون العدل هدمو هذا البيان إذا فهطبيعة العرب تناسب . . عربيا

. اء كثريةكوالناس يعلدمون إطاعة شر . . فكان رجل سلدما لرجل. النيب يعلم الناس إطاعة الرب فقط
، ىوكان انس إىل كسر ، واحد هم حنفاء يعتدمدون عل  إلهوقد ذكران من قبل أن قريشا كان في
عوة منحصرا ليس القضاء عل  تلك الد ل يستوَّين مثال:ه. وإىل قيصر مثال للدعوة إىل طريقتني

الكفر  لهن أومن خيالف م. تلك الدعوة تنفع يف اآلخرة أيضا للصادقني، يف فوائد الدنيا فقط
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إنك بعد املدمات و ، الذي ميلك الدارين تنفع يف احلياة وذلك؛ألن دعوة النيب إىل إطاعة هللا، مهيضر 
زم واالختالف تال. فالدعوة مبنية عل  االختالف. . ميت إىل أبحسن الذي كانوا يعملون

 . اإلنسان بعد املوت أيضا

ال واحدا رآن جتعل جلدميع احلاجات حالثالث: احلاجة لإلنسان تقضي أبسباب كثرية؛لكن دعوة الق
ضاء مجيع يكون سببا لق فاالعتدماد عل  هللا. . هبكاف عبد أليس هللا. هوكدمال هذا من حسنهو 

 . احلاجات

إشارة إىل أن يتقرب  هففي، هلل هيتصرف يف حياة الدنيا فالقرآن يدل عل  أن اإلنسان كل الرابع:هللا
اإلنسان   فالقرآن يدل عل  أن هوالقرآن يدل علي، آلخرةويتصرف يف حياة اإلنسان يف ا، اإلنسان

ئكة حافني من النيب فيكون كاملال هلل هإشارة إىل أن يتقرب اإلنسان إبخالص دين هففي هلل هكل
حْلَق ِّ فَاْعبمدِّ اَّللَّ . حول العرش ََّ أَنْ َزْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ابِّ يعين كل إنسان . 1الد ِّيَن  هخممْلِّص ا لَ  إِّ

ركزية املقيدمة يف مجاعة امل هوعل  مقام، يقتدر عل  التدمكن يف حظرية القدس بعد املوت هابتباع
احلياة الدنيا يف  بيان التصرف يف هتد  فلنفسهفمن ا. مهو احلق فيدما نفهذا ه. للقرآن يف الدنيا

ون يف حال اليكو ، م ينامونهذا أمر جار يف مجيع نفوس بين آدم كله. . يتوَف األنفس هللا: هقول
النوم إمنا  فقيام تلك احلياة يف حال. هموت وتكون حياة قائدمة إال من أراد هللا، هالنوم اختيار ما بيد

. ل  السواءا إال عهالبعث بعد املوت ليس نسبت مسألةم اإلنسان من ذلك هيف و بتدبري هللاه
َأَوَلْو َكانموا اَل َُيْلِّكموَن  شمَفَعاَء قملْ  : َأمِّ اَّتََّذموا مِّْن دمونِّ اَّللَّ هوالتصرف يف احلياة األخروية يف قول

ئ ا َواَل يَ ْعقِّلموَن ) ِِّ ُثمَّ إِّ  هالشََّفاَعةم مجِّيع ا لَ  ( قمْل َّللَِّّ 13َشي ْ ت مْرَجعموَن  هلَيْ ممْلكم السََّماَواتِّ َواأْلَْر
يع األمور مج و إرجاعهفالقرآن حكدمة . هال لغري  هلل هفاألمر الذي ابلشفاعة يف اآلخرة كل( 11)

مر إىل نا الناس يف التفكر الذين اليقدرون تفكر األهومن . إخالص الدين هلل هفينتج من إىل هللا
ل  قصور ذا دليل عه. هالشريك ل هوحد إىل هللا هم اليؤمنون ابآلخرة يعين إرجاع األمر كله هآخر 
 . هوحد وإذا ذكر هللا: هاإلشارة يف قول هي إىل أمر واحد إليهفإن النظم البد أن ينت، مهعقل
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، هلل هخملص يف دين هاألرض؛ألن هاخلامس :دعاء النيب أن يكون القرآن حكدما قائدما عل  وج
م إقامة القرآن عل  هدهأن يقتضي جب هفدمقتض  فطرت، و تعليم القرآنهكدما   واليلتفت إىل غري هللا

 . األرض هوج

المص رجل ادع  الصلوة والس هيبص عليمجلة معرتضة: نتكلم عل  لسان عصران يف شرح تعليم الن
األمر اليتبع  يكون ديكتاتورا يف هأن هو يصرح من أول أمر هو ، هوبني برانجم، يريد انقالب العامل هأن

رجال ومن احلكومة من مجع ال، شئ من األموال هوليس عند، أمرا يف تفسري الربانمج كائنا من كان
و ها فهوحنو  حيتاج إىل جتارة هفاية يف أمر معاشك  هحىت ليس ل هيعين اجتدماعية متوارثة تؤيد

ألف سنة ساملا مثال  يف الناس إىل هويبق  أمر ، يصريانجحا فائزا مبقابلة اإلمرباطوريتني العظيدمتني
إذا كان رجل  !ال؟كهقدر عل  ذلك من تدبري يف نفس هأبن هل حيكم يف حقه الرجل املؤمن ابهلل

اليسلم شركة أحد  هن حنيفيا أولائبا إذا تفكر يف أمر النيب أنأبي حنو كا سليم الفطرة يؤمن ابهلل
يفوز مث  هأن هو جيزم من أول أمر هو ، فقط هم إىل إتباع أمر هوأقالي، إمنا يدعو أدىن الناس. هيف أمر 

 هلذي جعلو اه أن حيكم أن هللا هأال جيب علي إىل هللا هيرجع مجيع أمور  هفإذا رأى أن. و فازه
و هنظم الصلوة والسالمص أييت بربانمج م هاليكون ريب ملتفكر فالنيبص علي هنرى أن. . انجحا

 وة إىل هللاويف مجيع القرآن الدع، القرآن يف طول ما يزيد عشرين سنة اليتناقض البعض البعض
 انجحا كذلك حيكم أبن ذلك من فطرة النيب هو الذي جعله فكدما حيكم أن هللا هالشريك ل هوحد
السالمص الصلوة و  هو من جبلة النيب صعليهذا الدعاء إمنا ه:هالمص وجبلتالصلوة والس هصعلي

َ اْلَغْيبِّ َوالشَّ هقل اللَّ  )املفصل األول من الثانوايت( ِِّ َعاَلِّ ََِّر السََّماَواتِّ َواأْلَْر اَدةِّ أَْنَت همَّ فَا
أطلب منك أن حتكم ابلقرآن بني الناس يعين أان . 23. َُيَْتلِّفمونَ  هحَتْكممم بَ نْيَ عَِّبادَِّك يفِّ َما َكانموا فِّي

ثْ لَ .  ِِّ مجِّيع ا َومِّ َتَدْوا بِّ  هَمعَ  هَوَلْو َأنَّ لِّلَّذِّيَن ظََلمموا َما يفِّ اأْلَْر مِّْن سموءِّ اْلَعَذابِّ يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ  هاَلف ْ
بمونَ  ْم مَِّن اَّللَّ َوَبَدا هلَ  م جبدميع ما عل  همن أنفسخالفوا القرآن يفتدون  17. َما َلَْ َيكمونموا َُيَْتسِّ

م الباطلة م يؤاخذون جبدميع أعدماهلأهن. . . م من هللاوكان ممكنا؛لكن بدى هل همع هاألرض ومثل هوج
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نْ : هالقرآن يف تعليم االختالف مثال لذلك من قول هاليت انفقوا في ََ ُثمَّ فَإَِّذا َمسَّ اإْلِّ َساَن ومر ٌّ َدَعا
نَّا  هإَِّذا َخوَّْلَنا َا أموتِّيتم نِّْعَمة  مِّ َنٌة َولَ هَعَلى عِّْلمظ َبْل  هقَاَل إَِّّنَّ ( َقْد 14ْم اَل يَ ْعَلمموَن )هكِّنَّ َأْكثَ رَ َي فِّت ْ

ََ َعنْ ها الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ قَاهلَ  بموَن )هْم َفَما َأْر ْم َسي َِّئاتم َما َكَسبموا ( فََأَصابَ 50ْم َما َكانموا َيْكسِّ
يبم ؤماَل هَوالَّذِّيَن ظََلمموا مِّْن  زِّيَن )ْم ِبِّمعْ هْم َسي َِّئاتم َما َكَسبموا َوَما هءِّ َسيمصِّ فإذا مس  (54جِّ

 ه كدمال عندوينسب إىل، هعلي وبعد ذلك ينكر فضل هللاه هحىت أزال ضر  هيدعو رب. . . اإلنسان
ذا معىن ه. المن علم جرعة إىل هللا هكان ل  هأن. . م اليعلمونهولكن أكثر . . . هإَّنا أوتيتيقول 
وتدبري  ، لنظامحتت ا. . . أوَل يعلموا أن هللالكوا هفأ م إىل هللاه: أنكروا رجوعهالتاريخ مثاليف 

 . كذلك احلكم ابلقرآن يؤت  قوم أكثر من قوم آخرين

 إِّنَّ اَّللَّ  مِّْن َرمْحَةِّ اَّللَّ  ْم اَل تَ ْقَنطمواهقمْل ََّي عَِّبادَِّي الَّذِّيَن َأْسَرفموا َعَلى أَنْ فمسِّ : هالسادس:من قول
يمم )ه هيَ ْغفِّرم الذ نموَب مجِّيع ا إِّنَّ  إىل بعد نزول القرآن نشأة جديدة لإلنسانية  (53َو اْلَغفمورم الرَّحِّ

 هغفر لي هوبعد ذلك أراد أن يتبع القرآن عل  أحسن وج، وأذنب، فإذا كان رجل أخطأ قبل ذلك
رمحة عل   هذ األمر من ابتدائوأخ، ذا التجديدهويفوز بتعليم القرآن عل  مدارج ، هما تقدم كل

تقني أو متىن أن يرجع لكنت من امل داين هللاهم التدمين لو نفوس ابتليت ابلفساد؛لكن يف قلوهب. الناس
بق  علم أن يبدؤ األمر من األول الي إىل الدنيا مرة أخرى فيكون من احملسنني أوبعد ما جعل هللا

م همن م عزم لادق عل  تدارك ما فاتيف قلوهبفإن كان ، م حق أن يقولوا يف اآلخرة مثل ذلك هل
م يف األلل هكذلك نوع آخر من ألناف اإلنسان . م مجيع ما سبقم يتبعون القرآن فيغفرهلهف

م هة قرار م ما قدروا عل  رعايهم فيصيبون؛لكنهم يف أنفسهويرجعون إىل تفكر ، ل يقظةهمن أ
م العدمل هل وا فيسر هللاهاحلياة تنبويف آخر ، م أو مثل ذلكهم قومهبسبب من األسباب التباع

األمور اليت  م يرون مجيعهم إذا رجعوا إىل أنفسه. مم احلسرة اليت تقرهبهب عنهابلقرآن جمددا يذ
اف الثالثة ؤالء األلنهمن . مهي مثل السخرية مع الرب لوكانوا حكدموا ضدمري ه ا إبسم هللاهارتكبو 

قد جرى  فلدما كان قضاء هللا. عا للعدمل مرة اثنيةم موقهأن يؤتي يف آخراألمر يكون رجعا من هللا
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ل يوم م مبتدأ من أو م يف دار الدنيا أبخذ حساهبهحاجت أن بعد املوت اليكون رجع قض  هللا
لعذاب فدمن خالف القرآن بعد ذلك ا، م الحياسبونوجعل مجيع ما تقدم مغفورة هل، م ابلقرآنهعدمل
جابة لدعاء ذا أيضا استه. مهيف الذين أسرفوا أنفسذا املعىن إشارة هإىل . نم يكون شديداهيف ج

ا عل  هومل يستعدملو  ،م قوة العدمل؛لكن مل يعدملواهالنيب يف نزول احلكم ابلقرآن يعين الناس الذين في
 . طريق لحيح يرجعون إىل العدمل ابلقرآن فيفوزون

دماعيات في االجتا اإلنسان بعد األمور الشريعة فهاألمور الكونية حيتاج إلي. 22إىل  24من -0
دما كانت هيف حاجات الكونية م هفالقرآن يوجب عل  اإلنسان أن هإمنا اعتدمدان عل  القرآن كل

مثال لإليضاح  هشريك لال هوحد فاالعتدماد يف التشريع والتكوين عل  هللا. فقط هإال إىل رب هاليتوج
األساسي مث  هآن قانونورية يف قطعة من األرض للدمسلدمني أو جعلنا القر هلنا يف عصران حكدمة مج

مثل السكك  (1)ومثل الوايورات، حنتاج يف تكدميل ذلك النظام إىل أشياء كونية مثل الطيارات
انوانن قانون م؟فيكون لنا قا أبيدى الكفار أفالخنضع هلهي كلهو ، احلديدة وغري ذلك من املاكينات

خذ من القرآن فدمثل ذلك أن، قانون غري شرعي لطلب احلوائج الكونية للكفار، شرعي بني املسلدمني
 هوتوكل ،ذا يكون ابعتبار رسوخ اإلنسان يف حظرية القدسهو ، الجيوز االتباع للكفار يف ذلك هأن

، ة يف تلك احلكومةويلتجأون إىل اإلقام، ندسنيه؛ليسلم قوم من املهمااليفتح لغري  هيفتح ل عل  هللا
ل قانون غري شرعي وقبو ، مهستغين عن إطاعتندسني يف أايم قليلة يهواألرض غنية ابملصارف من امل

خياطب قيصر   (2)وعبد امللك، م روميةهمثال ذلك من اتريخ بين أمية كان الناس يستعدملون درا
إما  هددهو  ،الصلوة والسالمص وشق ذلك عل  قيصر هوالدعوة إىل اتباع النيب صعلي، كلدمة التوحيد

الوا حنن ل الرأي واملشورة فقهامللك استشار أعبد . م مايسوئكمهيرتك ذلك وإال تكتب عل  الدرا
واستغنوا ، لةم يف أايم قليهندسون بصنع الدراهم رومية فقام املهوالنستعدمل درا، جنعل مكة لبالدان

إىل . قوانني يف مجيع ومثل ذلك الفتح اليرج  لرجل اليريد اخلروج من االعتدماد عل  هللا، اهعن

                                                           

 حثلم أفهم تلك الكلمة، ولم أطلع عليها من خالل كتب اللغة.البا (1)
 سبق ترجمته. (2)
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َر اَّللَّ  هويف قول 20إىل  24. . خالق كل شئ هللا. . . اإلشارة إىل مثل ذلك جاء  قمْل َأفَ َغي ْ
إالطاعة . رد عل  مثل ذلك من األفكار الغري الصحيحة (61لموَن )ها اجْلَاهأَتْممرموِن ِّ َأْعبمدم أَي  

م هت الكفار رأيتأان جالس. ا متسقة لعبادة غري هللاا أهنهللكفار يف مثل تلك األمور أان أعلم حقيقت
املعاملة مع . مهم غلب عل  املسلدمني فيدما بينهم يفرحون؛ألن دينهر املسلدمون إىل موافقتإذا اضط

م عل  هواملعاملة ابعرتاف تفوق، ذا شئ لحيح جائزه. الكفار عل  درجة املساواة مثل التجارات
 فإذا كان أخلص .إىل الشاكرين. . أتمروين قل أفغري هللا. مهم حيسبون ذلك فتحا لدينهاملسلدمني 

ومنوذج ، ظرية القدسمنوذج ح هويكون مع، هيف أرض و خليفة هللاهيكون  هاتما يف مجيع أمور  هلل هدين
ممْلكم السََّماَواتِّ  هالشََّفاَعةم مجِّيع ا لَ  قمْل َّللَِّّ : هفاآلايت بعد ذلك من قول، نم قائدماهاجلنة وج

ِِّ ُثمَّ إِّلَيْ  َرةِّ  اِْشََأزَّْت ق ملموبم الَّذِّيَن اَل ي مْؤمِّنمونَ  هَوْحدَ  ( َوإَِّذا ذمكَِّر اَّللَّ 11ت مْرَجعموَن ) هَواأْلَْر آْلخِّ ابِّ
رموَن )هإَِّذا  هَوإَِّذا ذمكَِّر الَّذِّيَن مِّْن دمونِّ  َ ه( قملِّ اللَّ 15ْم َيْستَ ْبشِّ ِِّ َعاَلِّ ََِّر السََّماَواتِّ َواأْلَْر مَّ فَا

( َوَلْو َأنَّ لِّلَّذِّيَن ظََلمموا 16فموَن )َُيَْتلِّ  ه َما َكانموا فِّياَدةِّ أَْنَت حَتْكممم بَ نْيَ عَِّبادَِّك يفِّ هاْلَغْيبِّ َوالشَّ 
ثْ لَ  ِِّ مجِّيع ا َومِّ َتَدْوا بِّ  هَمعَ  هَما يفِّ اأْلَْر َما ََلْ  ْم مَِّن اَّللَّ اَمةِّ َوَبَدا هلَ مِّْن سموءِّ اْلَعَذابِّ يَ ْوَم اْلقِّيَ  هاَلف ْ

بموَن ) ( فَإَِّذا 18زِّئموَن )هْستَ يَ  هْم َما َكانموا بِّ َئاتم َما َكَسبموا َوَحاَق بِّ ْم َسي ِّ ( َوَبَدا هلَ 17َيكمونموا َُيَْتسِّ
ََ ُثمَّ إَِّذا َخوَّْلَنا ْنَساَن ومر ٌّ َدَعا َا أموتِّيتم  هَمسَّ اإْلِّ نَّا قَاَل إَِّّنَّ َنٌة َوَلكِّنَّ هَعَلى عِّْلمظ َبْل  هنِّْعَمة  مِّ َي فِّت ْ

ََ َعنْ ها الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ قَاهلَ ( َقْد 14ْم اَل يَ ْعَلمموَن )هَأْكثَ رَ  بموَن ) ْم َما َكانمواهْم َفَما َأْر ( 50َيْكسِّ
يبم هْم َسي َِّئاتم َما َكَسبموا َوالَّذِّيَن ظََلمموا مِّْن فََأَصابَ  زِّيَن ه َسي َِّئاتم َما َكَسبموا َوَما مْ هؤماَلءِّ َسيمصِّ ْم ِبِّمْعجِّ

 لَِّقْومظ ي مْؤمِّنموَن ْبسمطم الر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاءم َويَ ْقدِّرم إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ ي َ  ( َأَوَلَْ يَ ْعَلمموا َأنَّ اَّللَّ 54)
يَ ْغفِّرم الذ نموَب  إِّنَّ اَّللَّ  ْم اَل تَ ْقَنطموا مِّْن َرمْحَةِّ اَّللَّ ه( قمْل ََّي عَِّبادَِّي الَّذِّيَن َأْسَرفموا َعَلى أَنْ فمسِّ 51)

يمم )َو اْلَغفمورم اله همجِّيع ا إِّنَّ  َيكممم اْلَعَذابم ُثمَّ مِّْن قَ ْبلِّ َأْن َيَْتِّ  ه( َوأَنِّيبموا إِّىَل رَب ِّكمْم َوَأْسلِّمموا لَ 53رَّحِّ
بَ ْغَتة   ( َواتَّبِّعموا َأْحَسَن َما أمْنزَِّل إِّلَْيكمْم مِّْن رَب ِّكمْم مِّْن قَ ْبلِّ َأْن َيَْتَِّيكممم اْلَعَذابم 51اَل ت مْنَصرموَن )
َْتم يفِّ َجْنبِّ اَّللَّ 55عمرموَن )َوأَنْ تمْم اَل َتشْ  َوإِّْن كمْنتم َلمَِّن  ( َأْن تَ قموَل نَ ْفٌس ََّي َحْسَراَت َعَلى َما فَ رَّ
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رِّيَن ) نَي تَ َر  57َداِنِّ َلكمْنتم مَِّن اْلممتَّقِّنَي )ه ( َأْو تَ قموَل َلْو َأنَّ اَّللَّ 56السَّاخِّ ( َأْو تَ قموَل حِّ
نِّنَي ) اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ يلِّ َكرَّة   ا ( بَ َلى َقْد َجاَءْتَك آََّيِتِّ َفَكذَّْبَت بِّ 58فََأكموَن مَِّن اْلممْحسِّ

ْم ههومجمو  ( َويَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ تَ َر  الَّذِّيَن َكَذبموا َعَلى اَّللَّ 54َواْسَتْكبَ ْرَت وَكمْنَت مَِّن اْلَكافِّرِّيَن )
ي اَّللَّ 60يَن )نََّم َمثْ و   لِّْلممَتَكرب ِِّّ هممْسَودٌَّة أَلَْيَس يفِّ جَ  ََفاَزتِّ  ( َوي مَنج ِّ مم هْم اَل َُيَس  الَّذِّيَن ات ََّقْوا ِبِّ

َمَقالِّيدم  ه( لَ 61َو َعَلى كمل ِّ َشْيءظ وَكِّيٌل )هَخالِّقم كمل ِّ َشْيءظ وَ  ( اَّللَّ 64ْم َُيَْزنموَن )هالس وءم َواَل 
ََّيتِّ اَّللَّ  ِِّ َوالَّذِّيَن َكَفرموا ِبِّ رموَن )هأمولَئَِّك  السََّماَواتِّ َواأْلَْر َر اَّللَّ 63مم اخْلَاسِّ رموِن ِّ أَتْمم  ( قمْل َأفَ َغي ْ

َي إِّلَْيَك َوإِّىَل الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلَِّك لَئِّْن َأْشرَْكَت لََيْحَبطَ 61لموَن )ها اجْلَاهَأْعبمدم أَي   نَّ َعَملمَك ( َوَلَقْد أموحِّ
رِّيَن )  هَحقَّ َقْدرِّ  ( َوَما َقَدرموا اَّللَّ 66فَاْعبمْد وَكمْن مَِّن الشَّاكِّرِّيَن ) ( َبلِّ اَّللَّ 65َولََتكموَننَّ مَِّن اخْلَاسِّ
ِم مجِّيع ا قَ ْبَضتم  ينِّ  هَواأْلَْر ٌت بَِّيمِّ َوتَ َعاىَل َعمَّا يمْشرِّكموَن  هسمْبَحانَ  هيَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوالسََّماَواتم َمْطوَِّّيَّ

ِِّ إِّالَّ َمْن َشاءَ ( َونمفَِّخ يفِّ الص ورِّ َفَصعَِّق َمْن يفِّ 67)  هُثمَّ نمفَِّخ فِّي  اَّللَّ السََّماَواتِّ َوَمْن يفِّ اأْلَْر
ِم بِّنمورِّ َرب ِّ 68ْم قَِّياٌم يَ ْنظمرموَن )هأمْخَر  فَإَِّذا  ي( َوَأْشَرَقتِّ اأْلَْر َع اْلكَِّتابم َوجِّ لنَّبِّي ِّنَي ا َووموِّ َء ابِّ

نَ هَوالش   َي بَ ي ْ حْلَق ِّ وَ هَداءِّ َوقمضِّ َو َأْعَلمم ه( َوومف َِّيْت كمل  نَ ْفسظ َما َعمَِّلْت وَ 64اَل يمْظَلمموَن )ْم هْم ابِّ
َا يَ ْفَعلموَن ) يَق الَّذِّيَن َكَفرموا إِّىَل جَ 70ِبِّ ْم ا َوقَاَل هلَ َحْت أَبْ َوابم ا فمتِّ هنََّم زمَمر ا َحَتَّ إَِّذا َجاءمو ه( َوسِّ

لمو هَخَزنَ تم  َذا قَالموا بَ َلى هَقاَء يَ ْومِّكمْم َن َعَلْيكمْم آََّيتِّ رَب ِّكمْم َوي مْنذِّرموَنكمْم لِّ ا َأََلْ َيَْتِّكمْم رمسمٌل مِّْنكمْم يَ ت ْ
ا فَبِّْئَس هنََّم َخالِّدِّيَن فِّيه( قِّيَل اْدخملموا أَبْ َواَب جَ 74َوَلكِّْن َحقَّْت َكلَِّمةم اْلَعَذابِّ َعَلى اْلَكافِّرِّيَن )

ِّيَن ) يَق الَّذِّي71َمثْ َو  اْلممَتَكرب ِّ ا ا َوفمتَِّحْت أَبْ َوابم هْم إِّىَل اجْلَنَّةِّ زمَمر ا َحَتَّ إَِّذا َجاءمو َن ات ََّقْوا َربَّ ( َوسِّ
تمْم فَاْدخملمو هْم َخَزنَ تم َوقَاَل هلَ  َِّب ْ َنا الَّذِّي َصَدق َ  ( َوقَالموا احْلَْمدم َّللَِّّ 73ا َخالِّدِّيَن )ها َساَلٌم َعَلْيكمْم 
َِ نَ تَ ب َ  هَوْعدَ  ا من هقد خلصنا( 71وَّأم مَِّن اجْلَنَّةِّ َحْيثم َنَشاءم فَنِّْعَم َأْجرم اْلَعامِّلِّنَي )َوَأْورَثَ َنا اأْلَْر
َْمدِّ َرب ِّ واآلية ، قبل نَ َوتَ َر  اْلَماَلئَِّكَة َحاف ِّنَي مِّْن َحْولِّ اْلَعْرشِّ يمَسب ِّحموَن ِبِّ َي بَ ي ْ حْلَق ِّ هْم َوقمضِّ ْم ابِّ

خامتة السورة إذا كان رجل يدخل اجلنة ينظر إىل املالئكة  (75نَي )َرب ِّ اْلَعاَلمِّ  َوقِّيَل احْلَْمدم َّللَِّّ 
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 سورة يونس
ا هعدد 402آلر . ا ابملقطعاتهاالبتداء في (2)إىل سورة احلجر (1)السور الست من يونس هذه

قومان . (4)زمن املعتصم (3)ىانتقل مركز اخلالفة إىل سامر . 427مائتان وإحدى وثالثون تساوي 
دما عل  الرتتيب قيام املركز الشرقي للخالفة أتثر هب. يف الشرق اإليران والتوران فيدما جتانس وختالف

وارتكز ، لغ العباسيونوملا ب. دما ابإليرانهلثة كانت االستعانة فيالفتنة الثا. اشم عل  بىن أميةهبىن 
فرس ويف اجلندية كان القومان العرب وال. والوزارة كانت دائدما أبيدى الفرس، م يف بغدادهخالفت

ون م يف اإلسالم كانوا يريدم بعد دخوهلهم متدن خاص الفرس قوم عظيم قدمي هل. مشرتكني
الف الوفاق يف السياسيات ملا حدث االخت مسألةتدى اخللفاء إىل هولوا. االستقالل يف اإلسالم

العرب والفرس؛لكن املسلدمون يف الدور األول يف املعاشرة كانوا يساوون بني مجيع األقوام أما  بني
. ا أسبابوكانت هل ،يف السياسة فحدث امتياز قريش مث امتياز العرب ابلتدريج فوق الضرورة الدينية

من الفرس يف داراخلالفة فتأثر السياسيون يف تلك الواقعة  (5)لفاروق قتل بيد رجلأمرياملؤمنني ا
تفطن ؛ليتقدم العرب عل  الفارس؛لكن مل يهبكثري؛فلذلك كان أمري املؤمنني عثدمان يقدم أقارب

ان  عل  أكابر العرب؛لكن احلاالت يف ذلك الزم هيقدم قبيلت هدموا أنهم فهملصلحة أكثر الناس 
 ،إىل تعدمق يف البصرية؛ألن الداينة اإلسالمية التقدم العرب عل  العجم إذا أسلدموا كانت حتتاج

ني فليس من املصلحة التساوي ب، رمرة بعد أخرىهوظ، وغضب املفتوحون من الفرس لالنتقام
 السياسة فأمري املؤمنني عثدمان سلك يف. اإليران والعرب؛لكن تقدمي العرب يصادم النظرية الدينية

فإذا .   العربلية علهم السادة يف اجلاهم بنو أمية هفأقدم، و يقول إين أقدم أقاريبهيقا مسلكا رق
أمري . با للفتنة  اليت لارت سبهاشم عل  بىن أمية هقدم يتقدم العرب ابلطبع؛لكن منافسة بين 

                                                           

 .55/77هي مكية في قول الجمهور.لينظر:التحرير والتنوير،إلبن عاشور، (1)
 سورة يونس,هود,يوس ,الرعد,إبراهيم,الحجر.الباحث. (2)
 ( حين ضاقت بغداد بجند.999مدينة سامرا )سنة  (3)
 ه.سبق ترجمت (4)

 هو أبو لؤلؤ المجوسي.الباحث. (5)
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ت هوانت ،حزاب مبقابلة بىن أمية يف آخر زمن عثدمان فوقع املنازعة بني احلزبني هاملؤمنني علي نظم ل
 هالبغاوة بوج هذهة الفتنة أومسؤولي هذهاملؤرخون الحيبون أن ينسبوا إىل علي مسئولية . بقتل عثدمان

و هبعد ذلك اليكون الرجل املسلم سياسيا فصيحا بل . اهذا االستتار للحقيقة ومسطر هو . ما
م السياسيات ها يف فوالذين دخلو . م القرآنهذا أعظم عائقة يف فه. مهينظر إىل رأي األكابر أو يقلد

مث  (2)والشيعة، (1)م ما قدروا عل  إحاطة احلوادث اليت أحدثت الفتنة فانشق الفرق مثل اخلوارجه
لم ل العهلوتعدمق أ. اهم الذين لاروا مصدرا للفرق اإلسالمية كلهؤالء ه (3)م املعتزلةهقام من بين

 تعيني الفا دينيا إمنا كان اختالف يفوبني املنازعني اخت، ل االختالفهما وجدوا بني أ سألةيف امل
. اسة عن الدينذا تفريق السيهوليس يف ، اهاملصاحل السياسية فاليكفرون واليفسق املخطئ في

 ،من شاء أخذ بصورة ومن شاء أخذ بصورة أخرى. ا مباح هكثريا من مسائل الدين االختالف في
رفع املالمة ا ال عل  التعيني فنمهأحد وجنزم أن املصيب، ادهل االجتهوكذلك يكون االختالف بني أ

جر خمطئا؛لكن اليالم املخطئ بل يثاب أب هوخمالف، د مصيباهوقد يكون جمت، ادهل االجتهمن أ
فاآلن . صاحلاد يف تعيني املهل احلل والعقد االجتهفالداينة يف مثل تلك الواقعة تبيح أل. واحد

ختالف يف ذا اه. مصلحة هي اليرى فيوعل، مصلحة هتقدمي العرب عل  العجم عثدمان يرى في
ا مباح و أيضهذا االختالف يفضي إىل التقاتل احملرم فهمث  (4)امهواليفسق أحد، املباح فاليكفر 

                                                           

 قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.الباحث. (1)
تعتبر الشيعـة من أقدم الفرق اإلسالمية، حيث ظهروا بمذهبهم السياسي فـي آخـر عصر عثمان بن عفان رضي  (2)

يعي، وكثر أنص   اره. هللا عنه، ونما فرقة الش   يعة في عهد علي. ولما جاء العص   ر ا موي اتس   ع نطاق المذهب الش   
ويمكن القول بأن بذور االختال  وظهور التش     يع يرجع أيض     ا إلى وجود فئة من المنافقين، الذين أظهروا اإلس     الم 
وأبطنوا الكفر لمحاربة اإلس   الم والمس   لمين من الداخل لعدم قدرتهم على ذلك عالنية، وقد تزعم تلك الجموع عبد هللا 

أكثـ    ر المعتقدات، التي آمنت بها الشيعـ    ة كالرجعة والوالية  والوصايـ    ة وغيرها ولذلك يالحظ أن بن سبأ اليهودي؛
ترجع إلى عبد هللا بـن سبـأ وأتباعـه الذين نشروا الفتنـة والفرقـة بيـن المسلمين .لينظر: تاريخ الجدل للشيخ أبو زهرة  

طنية في العالم اإلس   المي للدكتور م.وأيض   ا الحركات البا5234. مط: دار الفكر العربي بيروت ط: عام ,  552ص
ه= 5402: 9م , 5284ه= 5404: 5ا ردن ط:  –. مط: مكتبة ا قص       ى عمان  39محمد أحمد الخطيب ، ص

 م.5282
 مر الكالم عن هذه الفرقة في سورة لقمان.الباحث (3)

غلوا أحيانا اختال  النبي فاستجاء بعد عصر الخليفتين ا وليين قوم لم يستضيئوا بنور النبوة, ولم يشرفوا برؤية  (4)

الص   حابة في بعض المس   ائل، واتخذوا من هذا الخال  س   بيال يس   لكونه إلى تفريق كلمة هذه ا مة حقدا وحس   دا لهذا 

الدين الحني  خاص   ة أولئك الذين دخلوا فيه بقص   د إفس   اده وزرع الفتنة مثل : ابن س   با اليهودي،وأض   رابه الذين لم 

بن عفان_رض  ي هللا عنه حتى ثاروا عليه وقتلوه مظلوما بل لما بويع   ى إمامها العادل عثمانيقنعوا بتأليب  ا مة عل
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. كب حراما؟ال؟:ارتهاملباح ماحكدم. هاإلنسان اليريد قتل مسلم فيقتل برمي. ناهل متبني هواجل
اعرتاض عل   هواليكون في، تقاتل قطعا: السياسيات املباحات تفضي إىل السألةكذا تلك امله

فائدة : إن قلنا الفنت ما احلكدمة . (3)واملعتزلة (2)والشيعة (1)ا اخلوارجهأخطأ في سألةامل هذه. أحد
ا هن فيل؛لكن ابإلمجال يتعني أهواإلحاطة جلدميع املصاحل ليست بس. مشكلة مسألةا؟ هيف وقوع

تنظيم بيت  ل ميكنه. ف بني األخوين من أب وأمفوائد ومضرات فلينظر اإلنسان لومل يقع اختال
رجالن  ا عل  االختالف إذا أحسهفاالتفاقات الراقية يف اإلنسانية مدار . دماهبنني مع بيت أبي

ختالف ذا اهاآلخرف هومل حيس ب، ا ضرورةمهوإذا أحس أحد. دما اختالفهضرورة واحدة اليقع بين
ذا ه هو يتفكر يف إنشاءأمرجديد يرفع ضرورتهفدمن أحس ضرورة . مباح مستند إىل أسباب جبلية

 هذهمعىن  م فليتفكر اإلنسان يفهفالقرآن نص أن بين آدم خيتلفون؛ولذلك خلق. ومداراالرتقاءه
ل ميكن هل ميكن متيز شخص عن شخص إال ابإلمارات املختلفة فلومل ختتلف اإلمارات هاآلية: 

ي تساقط هثرة و م للكهخلق هر أوالد كثرية فكأنأراد أن يكون أليب البش فاهلل. وجود أفراد كثرية؟
ل بسبب الفوائد اليت حتص. و بعيد عن ألول احلكدمةهيلزم االختالف مطلقا  هاالختالط فكدمال

والفوائد اليت حتدث بدون أن حيدث اختالف يف جانب فأي جانب ، االختالف جتعل يف جانب
أخرى:  سألةممث . ت عل  أكثر الناستلك احلقيقة قد خفي. و احلق هو األوىل و هأكثر  هفوائد

. هجو االختالف من و هنا هواملراد من االختالف . يقتضي االختالف أم ال هاإلسالم يف حد ذات
البحث يف السياسيات يكون عن االجتدماعيات القومية فباعتبار أن اإلسالم جيدمع قومني األميني 

دما جمدمع القومني مث يلتحق هب هأساسو يف هف ممن العرب مث األميني من غري العرب يلتحقون هب
قد  وتلك حقيقة أخرى!أم ال؟ فاجلواب نعم هموقع لالختالف من وج هففي أساس، أقوام العامل

                                                           

على _رض   ي هللا عنه _ , جعل ابن س   با يدعى الوص   اية لعلي بالخالفة من رس   ول هللا , وأن عليا فيه جزء إلهي , 

ه بعض مس    ائل االختال  بين وأخذ ابن س    با ينفث س    مومه في جس    م ا مة , كما اتخذ أتباعه ومن هم على ش    اكلت

 الصحابة , إما للطعن في بعض الصحابة , وإما جعلوه أساسا لنحلتهم , وشعارا لهم بعد ذلك.الباحث.

 مر الكالم عن تلك الفرقة.الباحث (1)
 مر الكالم عن تلك الفرقة.الباحث (2)
 مر الكالم عن تلك الفرقة.الباحث (3)
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حث يف  و البهخفيت عل  الناس فالذين يذمون االختالف مطلقا ليسوا عل  حق بل الواجب 
نة تكون مستقلة الفت .مسألةو األوىل فالفتنة هأغلب ف هكل اختالف عن إشارة فإن كان نفع
 ذا حرام الجيوز ملسلم أن يقاتل مسلدما أما يف الفتنة اليتهمستعدملة عل  القتال بني املسلدمني 

اليريدون أن يقتتل؛لكن االختالف يفضي إىل القتال فاالختالف املفضي إىل القتال يف النظر 
أمري . هح من كل وجوليس بصحي، أرابب الداينة هو الذي يستحسن لهذا هر يكون حراما هالظا

ذا شئ هو . م الهنية اآلدمية اجلواب عندهفالذين أتثروا ابلذ. أم ال هيصر عل  حرام نقاتل ب
منكرا  هرونواملسلدمون ي، يريدون رأاي هفإذاكان األمري وحزب. همستحدث يف اإلسالم ليس من ألول

ض القتال يف كل الغر . أم ال؟ مم ابملعروف أم ال؟ فإن استطاعوا ابلقتال عل  املنع يقاتلوهنأيمروهن
ن ارتفاع سد ع هحبكم إمجايل ليس بصحيح بل في هحيكم علي هفكل من ارتكب. لورة حرام
القتال . ل العلمهنظريتنا ختالف أ سألةففي تلك امل. دايةوكذا يكون سدا النتشار اهل، االرتفاقات

ألحزاب وبني ا، الفنت واليكون حراما يف كل حالة لدفع، بني األحزاب السياسية يقع قطعا
نظرية سياسة عثدمان كانت أحق بذلك  سألةاملقامات نرجع إىل ألل امل هذهبعد . السياسية

وترجح  ،واملصاحل اخلالة تستثىن من األمور العامة، ونظرية علي كانت انموسا شرعيا عاما، (1)املقام
تخالف وكان النظر يف االسواستخلف معاوية ل، سألةدائدما؛فلذلك كان أنصار عثدمان فازوا يف امل

لحايب؛  همث يرجح معاوية؛ألن (3)وإما مروان (2)إىل عثدمان كان ينظر أوال أحد الرجلني إما معاوية
عدمر الفاروق عل  مركز من مراكز اإلسالم؛فلذلك  هنصب همن بيت األمارة من بني أمية؛وألن هألن

ياسة لحيحة  ف معاوية فلدما كانت ساألمر الستخل هوفوض إلي، يتعني يف فكران لومل يقتل عثدمان

                                                           

 بداية السورة.الباحث. كما ذكره الشيخ السندي من قبل في (1)
 سبق ترجمته (2)
م(، أبو عبد  281 - 293هـ =  21 - 9مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد منا ) (3)

الملك: خليفة أموي ولد بمكة، ونش  أ بالطائ ، وش  هد ص  فين مع معاوية،توفي بالطاعون،ومدة حكمه تس  عة أش  هر و 
الدنانير الش      امية وكتب عليها قل هو هللا أحد وكان يلقب )َخيط باطل( لطول قامته  يوما. وهو أول من ض      رب 58

 .908- 907/ 7واضطراب َخْلقه. وكان نقش خاتمه: العزة  َّ لينظر : ا عالم للزركلي : 
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م م بشئ من الكفر والفسق بل اليالم عل  أهنهوالحيكم علي، واليالم املخالفون، كان منصورا
 . علي –مروان  –أخطأوا يف السياسة معاوية 

الصلوة والسالمص  همجلة معرتضة: إن كانت تلك النظرية لحيحة فلم جاء ذم الفتنة من النيبص علي
ا احلاجات وأم. عندان:النيب يشرح الناموس األللي ها؟ فاجلواب منهن يقاتلوا فيومنع الناس أ

للنيب  ي مفوضة إىل رأي أويل األمر اليكونهالضرورية املوجبة الستثناء تلك الواقعة من العدموم ف
املخالفون  هوتعني الضرورة املرجحة لتقدمي العرب عل  العجم ليس واضحا حىت يالم في. حكم هفي

اقعة رإال بعد وقوع الو هواإللابة واخلطأ اليظ. ومن أخطأ اليالم، مر دقيق من ألاب ملدحبل األ
يعي مثل أن ميوت ولد طب هأوبني ألحاب هابلنظر إىل النتائج مث مالل النيب من وقوع الفنت بني أمت

عامة من رأى  .فعل  تلك النظرايت خيتلف مطالعتنا للفنت. ذا احلكم شرعياهليس  هالرجل أو أخو 
م جعلوا املسائل السياسية من مسائل الدنيا فاليصرفون يف طلب احلق يف وحنن نرى أهن، ل الرأيهأ

 م احلقائق؛ولذلك تنتظم احلكومات غري الشرعية يفهم الفكرية فيتأخرون عن فذلك متام قوهت
رى رأي عثدمان ن وحنن. غالب والقدر ألزم ا؛ولكن أمر هللاهم الجتنبو هلهاملسلدمني فلورأوا عاقبة تسا

فبعد ترجيح  .اجرين عل  األنصار من أيب بكرهيف تقدمي العرب كان مصيبا مثل رأي تقدمي امل
لعرب و رتب من بيت املال مرتبات جلدميع قبائل اهالعرب عل  العجم من أساس السياسة الفاروقية 

الصلوة  هعلي صا النيبهوسياسة ما جرى علي. م عل  املسلدمنيهاستأثر  هاجرين واألنصار فكأنهامل
ديوان اليقدر ال هوالسالمص والصديق فعثدمان اتبع يف ذلك عدمر فدمن كان سلم من الفاروق تدوين

 هأساسا حنن جنزم أن نظرية علي كانت انموسا شرعيا مض  علي هادهعل  عثدمان أن ينكر اجت
، ا عدمر أوالدقيقة ضرورية أحس هب هونظرية عثدمان حاجت، الصلوة والسالمص والصديق هالنيبص علي
 . عثدمان هوأتبع، ها أكثر الصحابة عل  وفاتوأحس هب

، رانويدركون أن يف ذلك ترجيح العرب عل  اإلي، :الفرس كانوا يدركون حقيقة نظام الفاروقمسألة 
اشم هم سياسة تزيد كل يوم حىت ملا قام بنو هم ما كانوا يطاوعون تلك النظرية فكانت خمالفتهو 



 [118] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

ومزج ، لعرب ضدمنافتح للفرس عل  ا هفاخلالفة العباسية كان في. مبكل قوهت مهعل  بىن أمية أعانو 
، لشام ومصرملا فتح الفاروق العراق وا. ا اجتدماعية بني األقوامفالعباسية كأهن، هبني قومني من وج

فابتداء  .ؤالء البالد يف دين اإلسالم كان أيضا نوع من التحقيق الجتدماعية األقوامهودخل أقوام 
من بغداد إىل سامرا  (1)ملا فر املعتصم. ا عل  زمن املعتصمهاءهوانت، دماعية من زمن الفاروقاالجت

 هذهوشرع يف مجع اجلنود من األتراك فحصل لنا معىن ألف الم ميم رابعد ، لالجتناب من الفرس
و إنشاء هوالم  فاأللف مبدأ النبوة، ل العلمهغري مطالعة أ املقدمات املتشتتة؛ألن مطالعتنا يف تلك

، اس العربيةم بلبهوعدم امتياز قوم من قوم بل تلبس، االجتدماعية بني األقوام حتت حكم القرآن
وقدر . م حتت حكم القرآنهواجتدماع، م حتت حكم القرآنو تفرق األقوام عل  شخصياهتهوالراء 

ذلك ر بعد هنظام القرآن مث ظ مهوتغلب علي، مائىت سنة نضج ارتباط األقوام البعض ابلبعض
شأن إىل  هذا االجتدماع الذي استدمر كان له. م يف الداينةهتشخص األقوام مع تغلب القرآن علي

: زمن الفاروق 2االجتدماعية عل  ثالث مدارج  هذهوجنعل . عل  تلك الرتبة هزمن معاوية ليس بعد
زمن العباسية : ويف 0اثنية  ه: من معاوية إىل آخر بين أمية درجت4إىل آخر أايم معاوية أربعون سنة 

من معاوية كانت إىل ز . املدارج الثلث ابعتبار إخوة مداخلة العرب يف االجتدماعية هذه. اثلثة هدرجت
تدماعية وزادت قوة الروم يف االج، إىل آخر زمن بين أمية احنطت قليلة هوبعد، مداخلة العرب قوية

رس بقدر وزادت قوة الف، بقدر ما نقص من العربية مث يف زمن العباسية انتقص قوة العرب أزيد
، الدرجة األوىل (3)ارونهدور قومي إىل  (2)فدور العباسية إىل زمن املعتصم. انتقاص العرب

 . واملعتصم يف الدرجة الثانية (4)واملأمون

ائيت سنة بعد ومن معاوية بعد م، ت إىل معاويةهفصل: الدرجة األوىل للقوة العربية يف االجتدماع انت
 (5)مرادان بذلك تبتدؤن ابلدرجة األوىل من عبد امللك. جة الثانية للعربية قائدماذلك كان أثر الدر 
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ية أوىل من العربية فكأننا جعلنا من عدمر إىل معاو  همثال فدمن عبد امللك إىل آخر بين أمية درجت
 تضعف تدمر القوة مثفشرعنا يف القوة املتبادلة يعين تس، ا فيدما بعداملثل األعل  للقوة العربية النظريهل

القوة من العرب يف االجتدماع الدرجة األوىل من عبد امللك إىل آخر بين  هذهمث تعود مثل األول:
فإن القوة األوىل املثل األعل  ماكانت تعاد مرة اثنية مث يف زمن العباسية إىل زمن املعتصم . أمية

لنا من ذلك معىن ألف الم  حصل. الدرجة الثالثة (1)الدرجة الثانية مث بعد زمن املعتصم إىل املعتدمد
تساوي مائيت  482ا هيكون عدد قد ذكر مرارا ألف الم ميم را. ألف الم ميم إىل معاوية. ميم را

عل   (2)يف تلك السنة تغلب يعقوب بن الليث الصفار الفارسي. ء414جرة تسع ومخسني من اهل
م الدولة هم را مبدأ أتسيسألف ال. ألف الم را مبدأ تفوق الفارسي. ونظم دولة فارسية، اخلليفة

ا ببعض بدون ه:األوىل ارتباط األقوام بعض2فاألقوام اجتدمعت حتت حكم القرآن عل  درجتني 
ية مهم أهل اإليران، العجم. مم حتت حكومة اإلسالم مع متيز شخصياهته:الثانية ارتباط4تشخص 
آن فكان وص يف القر م ابلعرب منصهاألول: حلوق هية بوجو مهوميكن شرح تلك األ، بعد العرب

ت رب مبلغ نية فقد جاء يف رواايهية ابعتبار الذمهدما الثاين: أهوالفرس كلي، القرآن خاطب العرب
ان م عل  العرب كهوفضل، ل الكتابهم الفرس؛ألن أهر أن املراد منهوالظا. (3)ا من سامعأوع  هل
ق يف ذا إمنا حتقهو ، ستاذوالعرب األمي يعلم األمي اآلخر فيكون التلدميذ أوع  من األ. معلوما

                                                           

م( أبو العباس، المعتمد على  829 - 843هـ       =  972 - 992لى هللا جعفر بن المعتصم،)أحمد بن المتوكل ع (1)
هـ         بعد مقتل المهتدي با َّ بيومين وطالت أيام ملكه،وكان 912هللا: خليفة عباسي.ولد بسامراء، وولي الخالفة سنة 

أحد منهم بعده. ومات أخوه )الموفق( س    نة  مقام الخلفاء قبله في س    امراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد، فلم يعد إليها
هـ      فأهمل أمر الرعية، ومات مسموما، وقيل: ُرمى في رصاص مذاب. وكان موته ببغداد، وحمل إلى سامراء 978

 507-502/ 5فدفن فيها  لينظر: ا عالم للزركلي: 

 سبق ترجمته (2)

هللا، عن أبيه، قال: قال رس   ول هللا ص   لى هللا  أخرجه اإلمام  ابن أبي ش   يبة في مس   نده عن عبد الرحمن بن عبد (3)
ن لينظر مس ند اب« نض ر هللا امرءا س مع منا حديثا فبلغه كما س معه، فإنه رب مبل  أوعى لها من س امع»عليه وس لم: 

هـ    ( 931أبي شيبة ت: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
 –ت: عادل بن يوس        العزازي و أحمد بن فريد المزيدي الناش      ر: دار الوطن   9000/ 5,  922لحديث:رقم ا

 م.5227الرياض ط: ا ولى، 
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وابلنظر إىل . (1)ؤالءهرجال من  هور لوكان الدين عند الثراي لتناولهوكذلك احلديث املش، الفرس
الفارسية ممتدة و ، فكري يف حل تلك املقطعات يف مجيع السياسة العربية والفارسية هذلك توج
ان شقيقان من وسانكريت أخت، ارسيةالف. ا ابعتبار اللسان فارسيةهند فكلا إىل التوران واهلهحدود

، رس والتورانا أثر عظيم يف الفداينة بودا هل. ند والفرس متقاربة يف الصائبيةوأداين اهل، أم واحدة
 هيم أللهراوإب، ي من اإليرانهويونس كان من نينوى . نية واأللسنة يف تلك األمم متقاربةهفالذ

. تدماعوالقرآن أمت االج. ألنبياء لةأقوامية الناقصةؤالء اهمن اإليران فالفكر والنظرية عندي أن 
رآن أمت والق، ويوسف كانوا من املؤسسني لالجتدماعية األقوامية الناقصة، يونس، وده، يمهإبرا

ب هوذ ،يوسف من الشام. من اإليران مث ولل إىل الشام هيم كان أللهإبرا. االجتدماعية العاملية
البحث من ف. وكذلك يكون يونس أيضا. وأفريقا، العربأتثري يف جنوب  هود كان له. إىل مصر

ل سورة ألف وليس شيئا مبتدعا يف ابتداء ك، اهاالجتدماعية القائدمة حتت حكم القرآن ابعتبار مبادئ
اعة والولول إىل العاملني من مج، داية العاملنيهاحلكدمة يف الفنت اليريد  -اإلسالم–حم . الم را

حيدث اجتدماعات مث كل واحدة من  (2)كن فاالجتدماعية األساسواحدة مقررة غري معقول وغري مم
 .االجتدماعات الثانوية حتدث اجتدماعات اثلثة مث كل واحد من الثوالث حتدث روابع فصاعدة

ق يف ذلك اليكون إال ابلتفري. فاالجتدماع األول اإلنساين كيف حيدث االجتدماعيات الثانوية؟
جتدماع بصورتني األول:عدد يغلب عل  اال هميكن حدوث االجتدماع األساس بني الطوائف والتفريق

يغلب  ذا غري منسوب ابلنسبة إىل دينهويستغرق موضع ، ب إىل جانبهكل يذ. هاألساسي وميزق
دماع والتقاتل بني أعضاء االجت، الثاين: لورة أخرى بعد ذلك ليس إال التضارب. عل  األداين

تباع الناموس م عل  اهادية مع حفظ اتفاقهاالجت األساسي األول فاختلفوا يف املسالك السياسية

                                                           

لو كان الدين عند »أخرجه اإلمام أحمد في مس   نده عن أبي هريرة، قال: قال رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم:  (1)
لينظر: مس    ند اإلمام أحمد ت: أبو عبد هللا أحمد بن « حتى يتناولوه - أو أبناء فارس -الثريا، لذهب رجال من فارس 

ت: شعيب ا رنؤوط  444/ 53, 8085هـ   ( رقم الحديث:945محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 
هـ  5495عادل مرشد، وآخرون. إشرا : د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة ط: ا ولى،  -
 م. 9005 -

 لعل تلك الجملة أساس االجتماعية.الباحث (2)
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اشم ملا هبنو  .حكومة والدين لفارسعل  بىن أمية ماانتظم  هي القرآن فلومل يقم علي وأوالداإلهل
تأليف م أعرف الناس بهو ، ليةهبنو أمية كانوا أمراء العرب يف اجلا. م من العرب أحدهقاموا مانصر 

، الناس م أحفظهاشم فهأما بنو . وية مث عل  عبد امللكقلوب العرب؛ولذلك اجتدمعوا عل  معا
ام العرب متجاوزة عن سياسة العرب اتباعا للناموس ها أفهم التصل إليهم للناموس خدمتهوأدعا

م أنصار من الفارس اشم إمنا يريدون حفظ الناموس فقط فإن التؤثر يف العرب فقام هلهيعين أن بين 
ث و تفرق علي عن عثدمان فالفتنة وإن كانت مضرة من حيه هفإن كان للفرس خدمة للدين فسبب

  داية يف قوم جديد مقر؛ولذلك فإن مت األمر بتقدمي العرب علا مفيدة ابنتشار اهلهالتقاتل؛لكن
شر إىل ؟مث من الفرس انتهويقومون ب، ل أمكن للفرس أن يتعلدموا القرآنهالفرس إىل آخر الزمان 

وحنن نرى ، جورةهة يفتح بذلك ابب التعليم واإلرشاد لةأقوام املاألحزاب السياسي. ندالتوران واهل
نافع نفع فوجود التقاتل خيلو من نفع اجلواب:وإن كان امل همن احلكدمة أن شيئا اليوجد إالويكون في
م هم حكومتل البيت إىل مجع األنصار لتنظيهلومل حيتج أ هواملضار من حيثيات متعددة أان جازم أبن

المية ولو مل يتعلم الفارس السياسة اإلس. الدين اإلسالمي احلاوي عل  سياسة أبدا ما عدملوا الفارس
داية ا اهلوما ولل إلين، ندوإن مل تنظم الدولة مافتحوا البالد مثل اهل. ما قدروا عل  تنظيم دولة

ند هلأما بفتح الفارس ل. ا بدار اخلالفةهوإحلاق، م من فتح السندهاإلسالمية أبدا إال ما كان من
وجيعل ، ندكان أراد أن يسكن يف اهل  (1)سلطان حمدمود الغزنوي. ند دولة مستقلة ابلتدريجهانتظم لل

يف  فرجع إىل غزنة؛لكن فكر أتسيس الدولة هيف بنت كجرات؛لكن األمراء ماوافقو  هعالدمة دولت
لك كان كذو ، كذا استقامتهم همقرحكومت هوجعلو ، ؤالءهإىل  هفانتقل أوالد هذا كان بذر هند اهل

  .واحلكومات كانت فارسية لساان وتورانية جنسا وعرقا مت، ا من احلكوماتهيف خبارى وغري 

                                                           

م حتى 228( مؤس    س الدولة الغزنوية وفاتح الهند. حكم من 5030-275أبو القاس    م محمود بن س    بك تگين ) (1)

أثبت أنه واحد من كبار الفاتحين في تاريخ اإلس     الم.ظل الس     لطان محمود الغزنوي يواص     ل جهاده حتى  .م5030

ل به مرضه نحو سنتين، ومع ذلك لم يحتجب عن الناس أو يمنعه المرض من مباشرة أمور رعيته حتى مرض، وطا

 م( بع  د أن أنش         أ دول  ة واس       ع  ة.لينظر:5030أبري  ل  92هـ             = 495ربيع ا ول  93توفي ق  اع  د ا في )

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%

A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
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: أوساط املفصل 4: قصار املفصل 2سورة يونس: أوساط سور القرآن منقسدمة إىل ثالثة أقسام
حظ يف  هذا االستثناء ليس لهوالبعض يستثين السبع األوىل حنن النقبل . (1): طوال املفصل0
 (2). كل السور مفصل. سيم السور ابعتبار املعاينتق

، اطا فصوال لتلك األبواب والفصل قصار وأوسهفصل :حنن جنعل بعض السور كاألبواب وبعض
: قسم إلرشاد 4: قسم إلرشاد العرب خالة 2ي عل  قسدمني هي األبواب و هفالطوال عندان 

أو مثل أبواب كتب  سألةامل، سألةقوة املي يف هفقصار املفصل تكون كالتعليم االبتدائي ، العاملني
. ا مكدملة مث األبوابها أدلتهمع مسألةا مسائل أو هحتت مسألةي هوأوساط املفصل . احلديث

والطوال ، ربفاملثاين عامة لتعليم الع. ا يف طوال املفصلهوطوال السور فالطوال واملثاين عندان كل
والتقرأ  ي أعل  مانزل لتعليم العرب خالةهالست  وحنن اآلن نشرع يف تالوة السور. عامة للعاملني

قصار أو ا يف الهتلك السور إال بعد ما فرغ اإلنسان من القصار واألوساط واملسائل املفروعة عن
ا عدما سبق يف ها فاليبحث فيهاألوساط إذا أثنيت يف املثاين أو ابلطالحة الطوال القسم الثاين من

تااب يف علم؛ليستفيد مث اإلنسان يقرأ ك.  يف املفصل ويف املثايناملفصل بل ينظر إىل فرق يف التعبري
يف . يتبدل يف االبتداء اها التتبدل؛لكن التعبري عنهاملسائل حقائق. هو يصنف كتااب ليفيد أمثاله

م فدمثل هويف الثاين يكون تكدميل الف، ا متاماهوحفظ، همن وج سألةم املهاألول يكون املقصود ف
ذا موضوعا هعلدماء البالغة جعلوا .   يف الفصول املفروعة املتكررة يف القرآنذا ينبغي أن يراعه

ع بعض ربطا ا مهم اليعتقدون بربط مسائل سورة واحدة بعض؛ألهنهللعلم؛لكن ما قدروا عل  إمتام

                                                           

سم  (1) شيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان:"قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام خصوا كال منها با يقول ال
المثاني والمفص    ل.فالطوال س    بع س    ور: البقرة وآل عمران والنس    اء والمائدة وا نعام معين وهي: الطوال والمئين و

وا عرا . فهذه س     تة واختلفوا في الس     ابعة أهي ا نفال وبراءة معا لعدم الفص     ل بينهما بالبس     ملة أم هي س     ورة 
 تلي المئين في عدد اآليات.يونس؟؟.والمئون: هي الس       ور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.والمثاني: هي التي 

وقال الفراء: هي الس  ور التي آيها أقل من مائة آية  نها تثنى أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون.والمفص  ل: هو 
أواخر القرآن واختلفوا في تعيين أوله على اثني عش       ر قوال فقيل أوله ق وقيل غير ذلك وص       حح النووي أن أوله 

سمى المحكم أيضا كما الحجرات. وسمي بالمفصل ل سملة وقيل لقلة المنسوخ منه ولهذا ي كثرة الفصل بين سوره بالب
روى البخاري عن س  عيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفص  ل هو المحكم.والمفص  ل ثالثة أقس  ام: طوال وأوس  اط 

يكن. وقصاره من  وقصار. فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج. وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة لم
ْرقاني )المتوفى:  س      ورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن.لينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن ت: محمد عبد العظيم الزُّ

 ،ط: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.5/319هـ(5327

 إنه موق  الشيخ السندي.الباحث. (2)
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م بعد هل البالغة يف فصل املفصل ميكن أن يفتح شيئا؛لكن اعتقادهفكالم أ، طبيعيا أو عقليا
ا مع بعض هضا أبن اآلايت مربوطة بعسورة تشتدمل عل  سبع آايت مثال اليطالعوهن .االرتباط أيضا

 .ذا حال األئدمة فكيف حال الذين نزلوا عن درجة األئدمةهبل يتفكرون يف آية أو آيتني عل  حدة 
غرض إال  هوكون لسان العربية أكدمل األلسنة كان القرآن ليس ل، عل  تتدميم األلفا  هيف ذلك كل
و يفصل ه (1)ا إذاكان رجل قرأ شيئا من احلكدمة العدملية عل  طريقة أرسطوولساهن، مدح العرب

بط طبعي أو ا مع ر هاألخالق مث تدبري املنزل مث املعامالت مث سياسة املدنية مث سياسة املدن كل
  إذا قرأ اإلنسانف. ومسائل شرائع األنبياء متحدة . عقلي أو كثري من املسائل مسائل احلكدمة العدملية

و إنسان أن ا منثورة متشتتة أفريجهيقرأ وإذا أخذ من لحيفة هللا. منظدما مرتبا هكتاب حكيم يقرأ
ذا الرجل ترجيح كالم األنبياء عل  كالم احلكدماء؟ إن شئتم احلقيقة فاجلواب  هيكون يف نظر 

لواجب اعل  كالم احلكدماء فكان  حنن نؤمن مبزية كالم هللا. لكن الناس ينافقون أويقولون ال!كال
  كالم ر عل  اإلنسان املنصف فضل بيان األنبياء علهم حىت يظهل البالغة أن يكدملوا فنفهعل  أ

و هف مهومن أحس من. ل البالغة أبعد الناس من إحساس تلك الضرورةهحنن نعرف أن أ. احلكدماء
ام هن أفدو ذا النقص أبعدمال غري طبيعية فيفسهذا النقص فيجربون هاليقدر عل  إزالة  هجيزم أبن
نا اإلمام حنن رأي. واملراد من تلك الكلدمة دون العقل. م جيزمون أن الدين فوق العقلهو ، املسلدمني
وا هوالذين توج .يم الكتاب والسنةها يقرب إىل مفاهوجعل، أللح احلكدمة العدملية ألرسطو ويل هللا

اعدون يف بعض تبم يعتدمدون عل  مسائل أرسطو فيهإىل احلكدمة والفلسفة يف اآلاثر املتوسطة 
بيان  وتبني ابلناس ضعف بيان القرآن ابلقياس إىل، األوقات عن حكدمة القرآن فيأتون بتأويالت

، داءغري أساس األخالق من االبت هألن ذا النقص مرفوعا يف حكدمة اإلمام ويل هللاهورأينا . احلكدماء
ة مقلدون  مسائل احلكدموالناس عامة يعرفون أن املسلدمني يف. يم الكتابهقريبا إىل مفا هوجعل

                                                           

 سبق ترجمته (1)
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وبني   (2)وابن خلدون (1)م فاليفرقون بني كالم الغزايلهأيضا من ألرسطو فيحدملون أن اإلمام ويل هللا
. هدما مثل السدماء واألرض؛لكن يلزم من ذلك أن يكون فوق من تقدم عليهكالم اإلمام والفرق بين

سم مجيع ما السورة ابعتبار املعىن فق ؛لكن اإلمام أيضا مما يلتفت إىل تنظيمهذا الذي الجيوزونهو 
فإذا  (3)عل  التفصيل يف الفوز الكبري. .  :التذكري آبالء هللا2أويت يف القرآن إىل مخسة أبواب 

لغ إىل الغاية يف ب وأرجعنا املسائل املشرتكة إىل ابب ابب فكالم اإلمام ويل هللا، فككنا نظام السور
تعبريات أربعة مثل أرسطو؛لكن ال هواألخالق عند، التأويل بيان احلكدمة الحيتاج يف موضع ما إىل

ا معىن الكلدمات األربعة هل هذهف (4)العدالة، اخلضوع، السدماحة ، ارةهوالتأسيسات خمتلفة الط
ذا هفيكون حكدمة الدينية كاألمر الطبيعي ابإلنسان ف ا تعظيم شعائر هللاهويزيد علي، خمصولة

ا فلذلك جيعل ابن خلدون احتياج الناس إىل النبوة منحصرا من حكدمة أرسطو أبد هالميكن إنتاج
يكون  (6)وعل  طريقة اإلمام. (5)وأما يف تنظيم املعاش فالحاجة إىل األنبياء، يف األمور اآلخرة

                                                           

م( أبو حامد، حجة اإلسالم:  5555 - 5018هـ       =  101 - 410لطوسي،)محمد بن محمد بن محمد الغََزالي ا(1)
فيلس و ، متص و ، له نحو مئتى مص ن . مولده ووفاته في الطابران )قص بة طوس، بخراس ان( رحل إلى نيس ابور 

د في اثم إلى بغداد فالحجاز فبالد الش  ام فمص  ر، وعاد إلى بلدته.. من كتبه إحياء علوم الدين تهافت الفالس  فة االقتص  
االعتقاد محك النظر معارج القدس في أحوال النفس الفرق بين الص  الح وغير الص  الح  مقاص  د الفالس  فة وغير ذلك  

 .93-99/ 7لينظر : ا عالم للزركلي : 

م( ابن خلدون أبو زيد، ولّي الدين  5402 - 5339هـ             =  808 - 739عبد الرحمن بن محمد بن محمد،) (2)
ولد وائل بن حجر: الفيلسو  المؤرخ، العالم االجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ومولده  الحضرمّي اإلشبيلي، من

ومنش  أه بتونس. رحل إلى فاس وغرناطة وتلمس  ان وا ندلس،وتوجه إلى مص  ر وولي فيها قض  اء المالكية، ولم يتزّي 
ته: حياة ابن خلدون لمحمد الخضر بن بزّي القضاة محتفظا بزّي بالده.وعزل، وأعيد.توفي فجأة في القاهرة.من مؤلفا

الحس   ين فلس   فة ابن خلدون  لطه حس   ين، ودراس   ات عن مقدمة ابن خلدون  لس   اطع الحص   ري، ابن خلدون، حياته 
 .330/ 3وتراثه الفكري  لمحمد عبد هللا عنان ابن  لينظر: ا عالم للزركلي, 

رام، سواء كانت من قسم العبادات أو المعامالت، أو :علم ا حكام: كالواجب والمندوب والمبار والمكروه والح5 (3)
:علم الجدل: وهي المحاجة مع الفرق ا ربع الباطلة، اليهود والنص   ارى والمش   ركين 9االجتماع أو الس   ياس   ة المدنية.

 ت:علم التذكير بآالء هللا: كبيان خلق الس       موات وا رض وإلهام العباد ما يحتاجون إليه، وبيان الص       فا3والمنافقين.
ها هللا 4اإللهية. حدث لك الوقائع والحوادث التي أ يان ت يام هللا: وهو ب بأ تذكير  عالى  -:علم ال ما  على المطيعي -ت عا ن إن

: علم التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحش     ر والنش     ر 1عليهم الص     لوات -ونكاال للمجرمين )كقص     ص ا نبياء 
 .30-92الكبير لإلمام ولي هللا الدهلوي, والحساب والميزان، والجنة والنار.لينظر : الفوز

 .508-5/502لينظر:حجة هللا البالغة, اإلمام الدهلوي, (4)
النص هكذا في مقدمة ابن خلدون:وأحكام الس    ياس    ة إنما تطلع على مص    الح الدنيا فقط]يَْعلَُموَن ظاهرا  من اْلَحياةِ (5)

ينظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن [  "ومقصود الشارع بالناس صالر آخرتهم،ل 30:7الدُّْنيا.
هـ         ( 808عاص   رهم من ذوي الش   أن ا كبر ت: ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحض   رمي اإلش   بيلي )المتوفى: 

م.ولعل ابن خلدون يخاطب  5288 -هـ         5408،ت: خليل شحادة الناشر: دار الفكر، بيروت ط: الثانية، 5/938،
 ثبات أن السياسة التخرج من دائرة العقل.الباحث.الفالسفة في إ

 المقصود منه هواإلمام ولي هللا الدهلوي.الباحث (6)
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ل عز بن عبد الشيخ مث هاإلنسان حمتاجا إىل األنبياء يف كال األمرين سواء؛لكن تنظيم السور ينكر 
ل  م كالم اإلمام يعرتفون بتكدميل األنبياء لإلنسان عهن الناس بعد مطالعتوحنن نعرتف أ (1)السالم

م يقدمون  هواحنطاط كالم احلكدماء يف تكدميل اإلنسانية؛لكن يف البيان فالناس كل، هأحسن الوجو 
ا إحياء الناس إذا طالعو . وإن مل يصرحوا ابللسان، مكالم احلكدماء عل  بيان األنبياء يف قلوهب

ذا رجل هلوب جيذب الق هوتنظيدم هأغالطا يف بعض املسائل؛لكن ترتيب هدمون أن فييعل (2)العلوم
مثل إحياء  هذب قلبل جيها؛لكن التنظيم هفارسي مث يقرأ بعد ذلك القرآن يعتقد حبقيقة املسائل كل

، وا إىل اإللالحهم نفاق فلدما مل حيسوا ابلنقص يتوجالعلوم؟ الناس اليصرحون بذلك يف قلوهب
 ،تعينون بطرق غري الطبيعية مثال يوجبون عل  األطفال أن يتعلدموا القرآن قيل كل شئولاروا يس
تذرون اللتزام الطريقة م يعهذا بينوا عند احلدمق  أيضا؛لكنهوفساد طريق التعليم ، م املعىنهوإن مل يف

وذلك ، هم اليقرؤون القرآن الجاذبية فيهم بعد بلوغالغري الصحيحة إننا لو تركنا األطفال فإهن
ا فعدم اجلاذبية يرجع إىل ها ويقاتلون ويقتلون عليهاليرجع إىل املقالد فإن املؤمنني يعتقدون حبقيقت

نظم األلفا  فقط مث إذا جعل الرجل يقايس بني الكالم العريب وبني كل رجل من حكدماء الفرس 
من يعرتي ب ي تشكيك قلهوغاية علدماء البالغة ، تفوق طريق الفرس عل  العرب هجيد يف قلب

ذا هبية و وأتخري الكلدمات مث املبالغة يف تفخيم العر ، ات ابلبحث أن تقدميهالشب هذهمثل  هعلي
 هجيعلون هظدمدون ن هالينفع مث االستعانة ابحلكومة إذا جعل الرجل حقيقة القرآن راجعة إىل معاني

تعليم القرآن إال  رون عل ذا تبليغ القرآن إىل العاملني؟ أن اليقدهبقوة احلكومة أ هويقتلون، زنديقا
و كان منشأ هالقرآن . واألمر كان يف احلقيقة عل  العكس، هبعد قيام احلكومة اإلسالمية املؤيدة ل

، هبري الصلوة والسالمص وتدا هم يرجعون إنشاء احلكومة إىل تشخص نبينا صعليهللحكومة؛لكن
وعندان . إىل يوم القيامة هالباقية بعد هوتذا الفكر إذا جعلوا القرآن معجزة النيب املثبتتة لنبهوينتقض 
م هوجعل ،م فقط إىل مطالعة االرتباط بني آايت سورة واحدةههراجع إىل عدم توج هالقصور كل

                                                           

، وبل  واللغة والتفس       ير وا ص       ول الفقه ،برع فيمس       لم عالم وقاض   هو الش       يخ العز بن عبد الس       الم (1)

لوم الشريعة واللغة العربية،واشتُهر بعلمه م(   ونشأ بها، ودرس ع5585هـ        )177سنة  بدمشق،ولد االجتهاد تبةر

م ودُفن بها من مؤلفاته:تفس     ير العز بن عبد 5929هـ             220س     نة  بالقاهرةحتى قص     ده الطلبة من البالد،توفي 

العز بن عبد  , وأيض  ا:3/220ختص  ار النهاية وغير ذلك من الكتب القيمة.لينظر:ا عالم للزركلي,الس  الم,الغاية في ا

 م، دار القلم، دمشق. 5229-هـ5459, ط: ا ولى، 32السالم، محمد الزحيلي،

 الغزالي.الباحث كتاب في التصو  لإلمام (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ia802508.us.archive.org/28/items/WAQ57707/57707.pdf
https://ia802508.us.archive.org/28/items/WAQ57707/57707.pdf
https://ia802508.us.archive.org/28/items/WAQ57707/57707.pdf
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إىل إثبات االرتباط يصرح بعكس ما يصرح تلك  هورأينا من تنب. السورة كالباب أوكالفصل
قائع ثالث وعشرين سنة عل  حسب الو  ور يقولون القرآن نزل منجدما يف زمنهؤالء اجلدمهالطائفة:

ن ملاكانت السور والذين يثبتون االرتباط يقولو . فإنشاء الرتتيب يف تلك املنزالت شئ غري طبيعي
فعلم االرتباط  (1)ا يف سورة كذا وموضع كذاهخمتلفة تنزل يف واحد فإذا أنزلت آية أمر النيب بوضع
األول طريقة  :هضال عل  بيان احلكدماء بوجو مث يكون بعد ذلك طريقة بيان األنبياء أفضل مف

م فوق هبدون ترتيب فاليكلفون أنفس سألةالعامة حيفظون امل، األنبياء تشدمل اخلواص والعوام
ما  واملرشد يتكلم عل  حسب، هم أخذ العلم بصحبة األستاذ ومبجاورتم؛ألن عادهتهاستعداد

ارة فالشيخ هاح وآخر سؤال من ابب الطذا السؤال من ابب النكهأييت . من الواقعات هيفرتض عند
واألذكياء واحلكدماء . دماهدما بدون ارتباط بينهمن العامة حيفظ املسئلتني كلتي هواملصاحب ل، اهجييب

يوجد  ذا الميكن أنهو ، ويكون مرآة املسئلتني، ا عل  أكدمل نظامهوا إىل نظم سورة وجدو هإذا توج
  هللااستثناء:رأينا كالم اإلمام ويل. ء إال أفراد خواصواليستفيد من كالم احلكدما. يف كالم احلكدماء

ل العلم املصنفني فإن هأل هذا مداراة منهف (2)يف الفوز الكبري: ينكر ضرورة االرتباط بني اآلايت
ويلة أما يف فتح الرمحن فيشري يف مواضع إىل ارتباط اآلايت يف سورة ط. م ينكرون االرتباطهور همج

                                                           

مثال:قال البغوي في ش  رر الس  نة : كان رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم يلقن أص  حابه ويعلمهم ما نزل عليه من  (1)
القرآن على الترتيب الذي هو اآلن في مص       احفنا بتوقي  جبريل إياه على ذلك وإعالمه عند نزول كل آية أن هذه 

بت أن س    عي الص    حابة كان في جمعه في موض    ع واحد ال في ترتيبه فإن اآلية تكتب عقب آية كذا في س    ورة كذا فث
القرآن مكتوب في اللور المحفوظ على هذا الترتيب أنزله هللا جملة إلى الس    ماء الدنيا ثم كان ينزله مفّرقا  عند الحاجة 

-4/195هـ      (152: شرر السنة ت: أبو محمد البغوي الشافعي )المتوفى لينظر: وترتيب النزول غير ترتيب التالوة
 -هـ         5403دمش  ق، بيروت ط: الثانية،  -محمد زهيرالناش  ر: المكتب اإلس  المي -. تحقيق: ش  عيب ا رنؤوط199
 م5283

يقول اإلمام الدهلوي: وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات ا حكام وآيات المخاصمة بقصة تروى في سبب  (2)
أن نزول القرآن الكريم إنما كان لتهذيب النفوس اإلنس       انية، وإزالة نزولها، وظنوا أنها هي س       بب النزول، والحق 

العقائد الباطلة، وا عمال الفاسدة إلى قوله: أما ا سباب الخاصة والقصص الجزئية التي تجشم بيانها المفسرون فليس 
صلى  -هد النبي لها دخل في ذلك إال في بعض اآليات الكريمة، التي تشتمل على تعريض بحادث من الحوادث في ع

أو قبله، بحيث يقع القارئ بعد هذا التعريض في ترقب وانتظار لما كان وراءه من قصة أو حادث أو  -هللا عليه وسلم 
س     بب، وال يزال ترقبه إال بس     يط القص     ة وبيان س     بب النزول.لينظر:الفوز الكبير,اإلمام الدهلوي,حقيقة أس     باب 

 .30النزول,
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ون همتوج حنن حبدمد هللا (3)التزم بيان الربط بني اآلايت (2)عبد العزيز هرأينا ولدمث  (1)مثل سورة البقرة
 ني؛لكن طريق كل واحد غري طريق اآلخرهوكان رجال يف بالدان من علدماء عصران متوج. إىل ذلك

أينا وا الختاروا األلح األرجح مث ر هفلوكان املسلدمون توج هفعلدمنا أن إنشاء الربط ميكن بوجو 
رآن ذا العصر فإن قوة احلكومة املؤيدة حلكم القهم أبواب التفسري يف هذا املقصد أهإىل  هالتوج

ليم م األطفال عل  تعليم القرآن أيضا قد تعطل لغلبة طريقة تعهوإجبار ، سلبت من املسلدمني عامة
القرآن  ر تعليمالطبيعي واالرتقاء يف الفكر تدرجيا يؤخ ها يراع  تعليم لسانهوفي، أورواب عل  الشرق

و ها يتشكك هطبعا وملا كان التلدميذ أخذ شيئا من العلوم العقلية فإذا جاء يف القرآن ما يناقض
لدمني عن نية شباب املسهوبذلك فسد ذ، ر عل  طريقة النفاقهواليرجح حكم القرآن إال يف الظا

املعيار الذي يؤثر  وهإىل تعليم الدين عامة فاملعيار يف تعليم القرآن اليوم لشبان املسلدمني  هالتوج
الذي يقنع ويقدر  وهفإن قدر األستاذ عل  إقناع غري املسلم يتعلم القرآن ، يف تعليم غري املسلم
كيف أفض    هأنظروا عدم التدبر يف القرآن يف أمر زائد عل  املقصد مالزم مع. عل  إقناع املسلم

م يكون الفساد ها عل  عقليتهإىل الفساد فإذا تركوا التدبر يف نفس مسائل القرآن بعدم تطبيق
وال تلك املسلم تعلم أ. ا من نصاب دار املعلدمنيهفتلك السور الست جنعل. مت احلدمد هلل. أكدمل

ك املسائل م تلهو يصري معلدما يفها اآلن هدمهوأكدمل ف، اهاملسائل يف القصار واألوساط فحفظ
ابجتدماع  زلة عل  النيب املكدملةألف الم را فرغنا يف املقدمة يعين احلكدمة املن. بعنوان آخر فقط
اروق ا يف زمن الفاروق تنزل يف قلوب األقوام بتعليم املعلدمني اجملتدمعني زمن الفهاألقوام عل  تسليدم

دل حكومة وتب، درجة بعد درجة إىل سبع أرضني يف مدة مائيت سنة قبل انقضاء حكومة قريش
تعلم الناس احلكدمة عل  طريقة منظدمة يف . (2) تِّْلَك آََّيتم اْلكَِّتابِّ احْلَكِّيمِّ . اهفارسية عوض

بديل فإذا كان نيات شىت تورث التحريف والتهفإن تداول أقوام خمتلفة ذ، الكتاب احملفو  من التغري

                                                           

هلوي يثبت االرتباط بين اآليات في سورة البقرة مثال:بين قوله تعالى: َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا إن اإلمام ولي هللا الد (1)
َحاُب النَّاِر هْم فِيها َخاِلدُوَن ) ْيئ ا َواَل يُْقبَُل ِمْنها 32بِآيَاتِنَا أُولَئَِك أَص   ْ ا اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفس  ش   َ ( إلى قوله: َواتَّقُوا يَْوم 

ُروَن ) ةٌ َواَل هْم يُْنص       َ اع  َ ف  َ دٌْل َواَل تَْنفَعُه  ا ش       َ ( لينظر:ه  امش فتح الرحمن بترجم  ة القرآن, اإلم  ام ولي هللا 593ع  َ
 50الدهلوي,

 سبق ترجمته. (2)
لينظر:تفس    ير عزيزي،اإلمام عبد العزيز الدهلوي،تفس    ير س    ورة البقرة،قص    ة آدم_على نبينا وعليه الص    لوة  (3)

 :كتبخانه رحيمية ديوبند كرديد.،ط592-599والسالم_
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أقوام خمتلفة  وإذا جرب يف. حكدمة معقولة وحمفوظة يف كتاب يصري حمفوظا من التغري والتحريف
، عنوان السورة هاآلية كأن هذهر هإلنسانية إىل آخر الديكفي ل هيف قدر قد نبني يكون أمينا عل  أن

ان املعلم يعين أن يف السورة تفصيل املسائل بلس. ا مث أييت يف سورة تفصيل املسائلهوبيان مقصود
زء وإىل أي ج، م؟ من أي جزء يشرع أوالهإىل الناس كيف يتكلم مع مسألةاملعلم إذا أراد إلقاء 

ِِّ َأمَّْن ُيَْ : هر من قولذا املثال مذكو ه؟ه  ويتدمهينت لِّكم السَّْمَع قمْل َمْن يَ ْرزمقمكمْم مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْر
 يَ قمولموَن اَّللَّ َواأْلَْبَصاَر َوَمْن ُيمْرِّجم احْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ َوُيمْرِّجم اْلَمي َِّت مَِّن احْلَي ِّ َوَمْن يمَدب ِّرم اأْلَْمَر َفسَ 

 تمْصَرفموَن رَب كممم احْلَق  َفَماَذا بَ ْعَد احْلَق ِّ إِّالَّ الضَّاَللم فََأَنَّ  ( َفَذلِّكممم اَّللَّ 34)فَ قمْل َأَفاَل تَ ت َّقموَن 
ْل مِّْن شمرََكائِّكمْم ه( قمْل 33ْم اَل ي مْؤمِّنموَن )( َكَذلَِّك َحقَّْت َكلَِّمتم رَب َِّك َعَلى الَّذِّيَن َفَسقموا َأنَّ 31)

يف  هأنيت ب هوتفسري  (31َأَنَّ ت مْؤَفكموَن )فَ  هيَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ يمعِّيدم  قملِّ اَّللَّ  هيمعِّيدم  َمْن يَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ 
متام السورة  هوملا مت أمجل يف آخر . اج مثبتهذا املنهذا التفصيل إىل آخر السورة عل  ه هموضع

. مهر لنا يف الفيكون أيسصو فصار األمر مضبوطا حنن نقدم اإلمجال مث أنيت ابلتفصيلص إن شاء هللا
تمْم يفِّ َشك ظ مِّْن دِّيِنِّ َفاَل َأْعبمدم الَّذِّيَن تَ ْعبم هقمْل ََّي أَي  . . اإلمجال من ِم إِّْن كمن ْ دموَن مِّْن دمونِّ ا النَّا

َك هْن َأقِّْم َوجْ ( َوأَ 401الَّذِّي يَ تَ َوفَّاكمْم َوأممِّْرتم َأْن َأكموَن مَِّن اْلممْؤمِّنِّنَي ) َوَلكِّْن َأْعبمدم اَّللَّ  اَّللَّ 
َفعمَك َواَل يَ  ( َواَل َتدْعم مِّْن دمونِّ اَّللَّ 405لِّلد ِّينِّ َحنِّيف ا َواَل َتكموَننَّ مَِّن اْلممْشرِّكِّنَي ) ضمر َك َما اَل يَ ن ْ
َف لَ  ( َوإِّْن َُيَْسْسَك اَّللَّ 406فَإِّْن فَ َعْلَت فَإِّنََّك إِّذ ا مَِّن الظَّالِّمِّنَي ) َو َوإِّْن هالَّ إِّ  هبِّضمر ظ َفاَل َكاشِّ

َرْيظ َفاَل رَادَّ لَِّفْضلِّ  يبم بِّ  هيمرِّْدَك ِبِّ يمم )هوَ  هَمْن َيَشاءم مِّْن عَِّبادِّ  هيمصِّ ( قمْل ََّي 407َو اْلَغفمورم الرَّحِّ
ِم َقْد َجاءَكممم احْلَق  مِّْن رَب ِّكمْم َفَمنِّ اهأَي   َا يَ ها النَّا ل  َوَمْن َولَّ فَ  هنَ ْفسِّ َتدِّي لِّ هَتَد  فَإَِّّنَّ َا َيضِّ إَِّّنَّ
ََ َعَلْيكمْم بِّوَكِّيلظ )هَعَليْ  ْ َحَتَّ َُيْكمَم اَّللَّ 408ا َوَما َأ رم هوَ  ( َواتَّبِّْع َما يموَحى إِّلَْيَك َواْصربِّ َو َخي ْ

ش ل مكة مث قريهاملراد من الناس العرب مث أ. . ا الناِهقل َييختم السورة  (404احْلَاكِّمِّنَي )
م يف تعيني تكونون مين يف أيس أن أتبعك هذهي هاألوىل بيين وبينكم  سألةامل. . إن كنتم يف شك

 ذا اليقني تباحثون إن كان عندكم شك أما إن مل توافقواينهبعد . املعبود وأراعي رأيكم ولوقليال
يعين الذي . . ولكن أعبد هللايف إضاعة الوقت بدون تعيني املراد  هذا فالتكلدموين أمر فاهعل  

ا يف اختياري ذهليس  وأمرت أن أكونا أبدا إهل هأمورا دون املوت واحلياة فأان الأختذ ميلك اإلنسانية
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 (1)كيم ملا سأل ملهفإبرا. . كهوأن أقم وجذا هذا فاليتوقع أحد مين أان أتنازل من أان مأمور هب
 ض األمورفرجل من امللوك ميلك النفع والضرر يف بع. . ريب الذي ُيىي وُييتقال  هعن رب هعصر 
و رجال ذا عقل واحد من أفراد الناس هفإن كان  هالنيب أو نقول بكلدمة أخرى اليعبد هاليطيع

انية يعين فوق اإلنس هو يريد أن يسلم حكدمهومن قوة االجتدماعية أما  هومشورت هنستفيد من عقل
، نفاءريقة احلذا عل  طه هويكون النيب يف عدمل، ذاهالناس معبودا فالنيب مأمور أن ينكر  هأن يتخذ

لك يكون وبذ، اإلطاعة يف العبادة هذه. . والتكونن من اومشركني. . . م ينكرونهواحلنفاء كل
 سألة تلك املفالقانون بعد ذلك يف، احلق حيكم حبصر اخللق واإلبداع يف هللا هالرجل مشركا مع كون
م أي يف هجائتم يف وقت الهاملراد أن الذين خيالفون احلنفاء . ماالينفعك والتدع من دون هللا

 حتصيل نفع أو دفع ضرر الخياطبون إيل رأسا بل يدعون الوسائط أما النجوم فلتنتج النجوم عند
ذا هرواحا فاضلة م أم أن هلها ابعتقاد منوميدحوهن، م كانوا خياطبون النجومهشرائع مفصلة  الصابئة

فدماكانوا  ئةالصاب خالطواود والنصارى ملا همث الي. . .  والتدع من يف كتاب هللا هالذي منع عن
م متعلق هوا إىل املالئكة واألنبياء فكل ملك عندهتنازلوا إىل أن يدعو النجوم والكواكب بل توج

ل الكتاب هفأ ،الصابئة ذا أيضا مبسوط يف حكدمةهأتثري للكوكب  هوكذا كل نيب طالعت، بكوكب
 يف كتاب هللا يهروح الشدمس فالناي هوغريوا األلفا  إذا قالوا ايجربيل فدمعنا، أخذوا بتلك احلكدمة

يعين  فإن فعلتممنوع  هجاء بلفظ عام يدعون الكواكب أو املالئكة أو األنبياء أواألولياء كل
املقصود . .  وإن ُيسسك هللانزل يف سورة لقدمان . . . (2)إن الشركاملشركني التاركني للحنيفية 

 حظرية املتجلي يف إىل هللا هر ابلتوجذا أمه. . ا من يشاءيصيب ب:ها قولهاآلية آخر  هذهمن 
قدر ر عل  من يسوق بهوالقا، ر عل  املالئكة واألنبياء واألولياء من املةأ األعل هالقدس القا

ن يشاء و يصيب مها هر عل  الكواكب والعنالر والكائنات كلهوالقا، الكواكب من املةأ السافل
 إن ُيسسك: هيف قول هو املشار إليهو ، زمال هر عل  من عداهبرمحة ومغفرة فتيسر التجلي ابلق

عل   هر هبتنا ق؛لكن إذا أثم مساواة املالئكة مع هللاهفإن وجود التجلي يف حظرية القدس يو  هبفضل
يف  إىل هللا ه: التوج4 :اإلعراض عن غري هللا2. ذاهو هم روح الدين هذا الو هب هاملالئكة يذ
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 53لقمان, اآلية : (2)
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 هإضافت   كل شئ عظيم وحقري قليل وكثري أفيدمكنيعط ذا التفصيل يعين أن هللاهو . مجيع األمور
؟ فاالعتقاد هدار عل  من عهج احلكدمة بواسطة التجلي القائم يف حظرية القدس القاهعل  من إىل هللا

ل  نظام حظرية ع هعن الشرك إال إذا اعتقد أن كل قليل وكثري أييت من هأوجد اخللق الخيرج هبرب
يعين تنزل احلق من حظرية القدس إىل اجتدماعكم يتكلم  . .ا الناِ قد جاءكمهقل َيي. القدس

و هو ، ة يف هللامنحصر  هفكل شؤون حيتاجون إلي، بلسانكم جييب عل  سؤاالتكم يقضي حاجاتكم
وإال فدماكان  فاالستفادة تيسرت لكم، ويتكلم بلسان النيب، ذا الولف عل  قلب النيبتنزل هب

دملوا ذا التربي أنكم تقدرون أن تعهحكدمة . . تد هافمن ممكنا إال ابرتفاعكم إىل حظرية القدس 
وإنشاء اإلرادة منكم فلوكان األمر يف االستفادة من الرب راجعا إىل حظرية ، دمكمهاألعدمال بعد ف

 .القدس ماكان إليكم شئ اليف العلم واليف اإلرادة بل كنتم جمبورين فاليرجع الفضل إيل ألوم إليكم
كم يكون را عليكم فاتصالكم بربهوليس قا، ومن جنسكمهن النيب و عل  لسا هكالم  وملا أنزل هللا

من حظرية  و الذي أييتهالقانون . . . واتبع مايوحىا مزية هوتلك املزية لإلنسان التساوي. منكم
قال الشيخ الصدر  ولنرجع يف تفسري كلدمة الوحي إىل بيان الطالح اإلمام ويل هللا، القدس ابلوحي

يسدم   هذا التجل  يعين القائم عل  نفس الرجل الكامل وعل  أوجهعلوم من :واحندار ال(1)يدهالش
من  من األفكار الطبيعة عدما جيئ هيتبني بذلك ما جاء يف قلب. (2)ذا الكامل نبياهابلوحي إذا كان 

فأفكار  هفوحي وإن مل يكن التجلي قائدما يف قلب هطريق الوحي إن كان بعد قيام التجلي يف قلب
كدماكان الدعاء فاتبع ف هوأمرب همعىن فاتبع ما يوح  إليك ما ترى أن الرب قال بطبيعية فكان 

املتجلي   أمر هللامنحصر يف هالرب املتجلي يف حظرية القدس كذلك االتباع يف الدين كل خالصا هلل
حد أن مثل احندار العلوم من حظرية القدس فيت هوينطبق علي، هذا يدرك يف نفسهعل  قلب النيب 

رك حىت لفك هل فيهفإن حدث لك حادث فالمت. . حَت ُيكم هللاوالباطن شئ واحد  رهالظا
ل يعين إن أتخر عن الوقت الذي تريد نزو  و خري احلاكمنيهفاصرب و أيتيك الوحي وإن أتخر 

تعاىل  هويكون احلكم حاواي جلدميع املصاحل حكدم، احلكم فاليفوت مصلحة ما بل تصرب أنت
لناِ إىل كان لسورة يونس "أ. متت السورة خري احلاكمني هاد بقولو املر همصلحة  هاليفوت من

                                                           

 سبق ترجمته (1)
 .18منصب إمامت،الشاه إسماعيل الدهلوي، (2)
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 يقول أوح  هللا يقوم رجل سألةلورة امل.  سألةامل هذهان العامة إىل التفكري يف هألذ ههتوجي مبني
يتقدمون عل   هوالذين يقبلون، لكونهوا إىل قبول برانجمي يهم إن مل يتوجإيل أن أنذر الناس أهن

ينكرون كل  مفالذين اليتفكرون بل عادهت. . قدم صدققدم حتت ألول الفطرة ذا التهو ، الناس
و هإن رأينا إىل اشتقاق اإلسم ف. (1)م يف القرآن الكافرونهؤالء إمسهم ما يف خالف مزموعاهت

ويقومون  ،والرسوم الباطلة، لهم السليدمة حتت غواشي اجلم يدفنون فطرهتهمأخوذ من الكفر 
 ه  إلييوح هو يدعي أنه ذا لساحر مبنيهإن ؤالء الناس قالوا هفدمثل  هإلنكار احلق ومصادمت

ا عل  خالف ذهم يف أخرايت الناس يتقدمون عل  مجيع الدنيا هو يدعي أن قوما هفكيف نعرف 
كدمة ؤالء الناس يكون عل  ألول احلهلسحر كيف يصدق؟ الكالم مع  هالقوانني الفطرية يعين أن

إِّنَّ : هتد من قولذا ممهن العرب لقبول برانمج القرآن فهب تصفية ذذا الباهويسدم  ، يمهيف التف
مظ ُثمَّ اْستَ َو  َعَلى اْلَعْرشِّ يم  رَبَّكممم اَّللَّ  تَّةِّ َأَّيَّ َِ يفِّ سِّ َدب ِّرم اأْلَْمَر َما الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ َواأْلَْر

عمكمْم مجِّيع ا َوْعَد  ه( إِّلَيْ 3رموَن )َأَفاَل َتذَكَّ  هكمْم فَاْعبمدمو رَب   َذلِّكممم اَّللَّ  همِّْن َشفِّيعظ إِّالَّ مِّْن بَ ْعدِّ إِّْذنِّ  َمْرجِّ
ْلقِّْسطِّ َوالَّذِّيَن َكَفرموا لَِّيْجزَِّي الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّ  هيَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ يمعِّيدم  هَحقًّا إِّنَّ  اَّللَّ  َاتِّ ابِّ احلِّ
َا َكانموا َيْكفمرموَن )ْم َشَراٌب مِّْن محِّيمظ َوَعذَ هلَ  َياء  َواْلَقَمَر ه( 1اٌب أَلِّيٌم ِبِّ َو الَّذِّي َجَعَل الشَّْمَس وِّ

نِّنَي َواحلَِّساَب َما َخَلَق اَّللَّ  هنمور ا َوَقدَّرَ  لم اآْلََّيتِّ ذَ  َمَنازَِّل لِّتَ ْعَلمموا َعَدَد الس ِّ حْلَق ِّ ي مَفص ِّ لَِّك إِّالَّ ابِّ
ِِّ آَلََّيتظ يفِّ السََّما ارِّ َوَما َخَلَق اَّللَّ هيفِّ اْختِّاَلفِّ اللَّْيلِّ َوالنَّ  ( إِّنَّ 5لَِّقْومظ يَ ْعَلمموَن ) َواتِّ َواأْلَْر
ََْمأَن وا بِّ 6لَِّقْومظ يَ ت َّقموَن ) نْ َيا َوا حْلََياةِّ الد  ََ َوَروموا ابِّ ْم َعْن ها َوالَّذِّيَن ( إِّنَّ الَّذِّيَن اَل يَ ْرجموَن لَِّقاَء
بموَن )ه( أمولَئَِّك َمْأَوا7) آََّيتَِّنا َرافِّلمونَ  َا َكانموا َيْكسِّ َاتِّ 8مم النَّارم ِبِّ ( إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ

مَّ ها سمْبَحاَنَك اللَّ هْم فِّيه( َدْعَوا4) ارم يفِّ َجنَّاتِّ النَّعِّيمِّ مم اأْلَنْ هْم ََتْرِّي مِّْن حَتْتِّ ْم ِبُِِّّيَانِّ ْم َرب  هدِّيهيَ 
رم َدْعَواهْم فِّيهتم َوحتِّي َّ  لم اَّللَّ 40َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي ) ْم َأنِّ احْلَْمدم َّللَِّّ ها َساَلٌم َوآخِّ ِِّ  ( َوَلْو ي مَعج ِّ  لِّلنَّا

َي إِّلَيْ الشَّرَّ اْستِّْعَجاهلَ  خْلَرْيِّ َلقمضِّ َمْغَيانِّ ْم فَ َنَذرم الَّذِّيَن اَل يَ ْرجم هْم َأَجلم هْم ابِّ ََ يفِّ  وَن هْم يَ ْعمَ وَن لَِّقاَء
َْنبِّ 44) ََ جلِّ ْنَساَن الض ر  َدَعا ا َأْو قَائِّم ا فَ َلمَّا َكَشفْ  ه( َوإَِّذا َمسَّ اإْلِّ َمرَّ َكَأْن  هومرَّ  هَنا َعنْ َأْو قَاعِّد 

                                                           

تعري  الكافر في اص  طالر القرآن:يقول الش  يخ غالم مص  طفى القاس  مي في تفس  ير س  ورة س  با ما ملخص  ه :إن  (1)
يقي ليس أحد س  وى هللا فالناس الذين ينكرون ملوكية  قواعده المقررة ويأخذون مفهوم الكلمة الطيبة هو أن الملك الحق

ملوكهم معبودين هم كافرون ومنكرو الحس  اب  ن نتيجة إنكار حس  اب هللا عزوجل هي إنكار ملوكيته لينظر: تفس  ير 
 .74-73سورة سبا،باللغة السندية, من أمالي الشيخ عبيد هللا السندي، 
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قمرموَن مِّْن َلْكَنا الْ ه( َوَلَقْد أَ 41َكَذلَِّك زمي َِّن لِّْلممْسرِّفِّنَي َما َكانموا يَ ْعَملموَن )  هَلَْ َيْدعمَنا إِّىَل ومر ظ َمسَّ 
ْلبَ ي َِّناتِّ َوَما َكانموا لِّي مْؤمِّنموا َكَذلَِّك ْنَْ هْم رمسملم قَ ْبلِّكمْم َلمَّا ظََلمموا َوَجاَءتْ  زِّي اْلَقْوَم اْلممْجرِّمِّنَي ْم ابِّ

ِِّ مِّْن بَ ْعدِّ 43) َلى َعَليْ ( َوإَِّذا ت م 41 )ْم لِّنَ ْنظمَر َكْيَف تَ ْعَملمونَ ه( ُثمَّ َجَعْلَناكمْم َخاَلئَِّف يفِّ اأْلَْر ْم هت ْ
ََ اْئتِّ بِّقمْرآنظ َررْيِّ   هقمْل َما َيكمونم يلِّ َأْن أمَبد ِّلَ  هَأْو َبد ِّلْ  َذاهآََّيت مَنا بَ ي َِّناتظ قَاَل الَّذِّيَن اَل يَ ْرجموَن لَِّقاَء

ي إِّْن أَتَّبِّعم إِّالَّ َما يموَحى إِّيَلَّ إِِّن ِّ َأَخافم إِّْن َعَصْيتم َريب ِّ  ( 45َعَذاَب يَ ْومظ َعظِّيمظ ) مِّْن تِّْلَقاءِّ نَ ْفسِّ
َأَفاَل تَ ْعقِّلموَن  ه عمممر ا مِّْن قَ ْبلِّ فَ َقْد لَبِّْثتم فِّيكممْ  هَعَلْيكمْم َواَل َأْدرَاكمْم بِّ  هَما تَ َلْوتم  قمْل َلْو َشاَء اَّللَّ 

تَ َر  َعَلى اَّللَّ 46) ََّيتِّ   ( َفَمْن َأْظَلمم ممَِّّنِّ اف ْ ( 47 ي مْفلِّحم اْلممْجرِّمموَن )اَل  هإِّنَّ  هَكذِّاب  َأْو َكذََّب ِبِّ
َفعم هَما اَل َيضمر   َويَ ْعبمدموَن مِّْن دمونِّ اَّللَّ  ََ عِّْنَد اَّللَّ ؤماَلءِّ هْم َويَ قمولموَن هْم َواَل يَ ن ْ قمْل أَت منَ ب ِّئموَن   شمَفَعاؤم

ِِّ سمْبَحانَ  اَّللَّ  َا اَل يَ ْعَلمم يفِّ السََّماَواتِّ َواَل يفِّ اأْلَْر ِم 48مَّا يمْشرِّكموَن )َوتَ َعاىَل عَ  هِبِّ ( َوَما َكاَن النَّا
نَ  َي بَ ي ْ َدة  فَاْختَ َلفموا َوَلْواَل َكلَِّمٌة َسبَ َقْت مِّْن رَب َِّك َلقمضِّ ( 44َُيَْتلِّفموَن ) هْم فِّيَما فِّيهإِّالَّ أممَّة  َواحِّ

َا اْلَغْيبم  هآيٌَة مِّْن رَب ِّ  هَويَ قمولموَن َلْواَل أمْنزَِّل َعَليْ  َتظِّرِّيَن فَ  َّللَِّّ فَ قمْل إَِّّنَّ انْ َتظِّرموا إِِّن ِّ َمَعكمْم مَِّن اْلممن ْ
َِ َرمْحَة  مِّْن بَ ْعدِّ َورَّاَء َمسَّتْ 10) َنا النَّا َأْسرَعم َمْكر ا  تَِّنا قملِّ اَّللَّ ْم َمْكٌر يفِّ آَّيَ ْم إَِّذا هلَ ه( َوإَِّذا َأَذق ْ

تممْ َو الَّذِّي يم ه( 14إِّنَّ رمسمَلَنا َيْكت مبموَن َما َُتْكمرموَن ) مكمْم يفِّ اْلبَ ر ِّ َواْلَبْحرِّ َحَتَّ إَِّذا كمن ْ  يفِّ اْلفمْلكِّ َسري ِّ
ٌف َوَجاءَ ا َجاَءتْ ْم بِّرِّيحظ ََي َِّبةظ َوَفرِّحموا بِّ َوَجَرْيَن بِّ  ْم مم اْلَمْوجم مِّْن كمل ِّ َمَكانظ َوظَن وا َأنَّ ها رِّيٌح َعاصِّ
يَط بِّ  نَي لَ  ْم َدَعوما اَّللَّ أمحِّ تَ َنا مِّْن الد ِّ  هخممْلِّصِّ ( فَ َلمَّا 11َنكموَننَّ مَِّن الشَّاكِّرِّيَن )لَ  هذِّ هيَن لَئِّْن َأْْنَي ْ

ِِّ بَِّغرْيِّ احْلَق ِّ ََّي أَي  هْم إَِّذا هَأْْنَا غموَن يفِّ اأْلَْر َا بَ غْ هْم يَ ب ْ ِم إَِّّنَّ كمْم َمَتاَع احْلََياةِّ ا النَّا يمكمْم َعَلى أَنْ فمسِّ
َنا َمرْ  نْ َيا ُثمَّ إِّلَي ْ تمْم تَ ْعَملموَن )الد  َا كمن ْ عمكمْم فَ ن منَ ب ِّئمكمْم ِبِّ نْ َيا َكَماءظ أَنْ َزْلَنا13جِّ َا َمَثلم احْلََياةِّ الد  مَِّن  ه( إَِّّنَّ
ِم َواأْلَنْ َعامم َحَتَّ إَِّذا َأَخَذتِّ اأْلَ  هالسََّماءِّ فَاْختَ َلَط بِّ  ِِّ ممَِّّا َيَْكملم النَّا ِم زمْخرمفَ نَ َباتم اأْلَْر ا هْر

ََ لَْيال  َأْو نَ ها َأاتَ هْم قَادِّرموَن َعَليْ ا َأنَّ هلم هَنْت َوَظنَّ أَ َوازَّي َّ  ا َكَأْن َلَْ تَ ْغَن ها َفَجَعْلَناار  ا َأْمرم يد  ا َحصِّ
لم اآْلََّيتِّ لَِّقْومظ يَ تَ َفكَّرموَن ) أْلَْمسِّ َكَذلَِّك ن مَفص ِّ  دِّي َمنْ هَيْدعمو إِّىَل َدارِّ السَّاَلمِّ َويَ  ( َواَّللَّ 11ابِّ

َراطظ ممْسَتقِّيمظ ) ََ َوزََِّّيَدٌة َواَل يَ رْ 15َيَشاءم إِّىَل صِّ ْم قَ تَ ٌر َواَل ذِّلٌَّة ههقم ومجمو ه( لِّلَّذِّيَن َأْحَسنموا احْلمْس
ا ه( َوالَّذِّيَن َكَسبموا السَّي َِّئاتِّ َجَزاءم َسي َِّئةظ ِبِِّّْثلِّ 16ا َخالِّدموَن )هْم فِّيهأمولَئَِّك َأْصَحابم اجْلَنَّةِّ 

َيْت ومجمو  ْم مَِّن اَّللَّ ْم ذِّلٌَّة َما هلَ هقم هَوتَ رْ  َا أمْرشِّ مظ َكَأَّنَّ ع ا مَِّن اللَّْيلِّ ممْظلِّم ا أمولَئَِّك ْم قِّطَ ههمِّْن َعاصِّ
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َكاَنكمْم ْم مجِّيع ا ُثمَّ نَ قمولم لِّلَّذِّيَن َأْشرَكموا مَ ه( َويَ ْوَم ََنْشمرم 17ا َخالِّدموَن )هْم فِّيهَأْصَحابم النَّارِّ 
نَ  أَنْ تممْ  ََ تَ ْعبم هْم َوقَاَل شمرََكاؤم هَوشمرََكاؤمكمْم فَ َزي َّْلَنا بَ ي ْ تمْم إَِّّيَّ َّللَّ 18دموَن )ْم َما كمن ْ يد ا هشَ  ( َفَكَفى ابِّ

َنكمْم إِّْن كمنَّا َعْن عَِّباَدتِّكمْم َلَغافِّلِّنَي ) نَ َنا َوبَ ي ْ لمو كمل  نَ ْفسظ َما َأْسَلَفْت َورمد وا إِّ ه( 14بَ ي ْ  ىَل َنالَِّك تَ ب ْ
ِِّ َأمَّْن 30ْم َما َكانموا يَ ْفتَ رموَن )همم احْلَق ِّ َوَولَّ َعنْ هَمْواَل  اَّللَّ  ( قمْل َمْن يَ ْرزمقمكمْم مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْر

ب ِّرم اأْلَْمَر دَ َُيْلِّكم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن ُيمْرِّجم احْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ َوُيمْرِّجم اْلَمي َِّت مَِّن احْلَي ِّ َوَمْن يم 
لضَّاَللم فََأَنَّ رَب كممم احْلَق  َفَماَذا بَ ْعَد احْلَق ِّ إِّالَّ ا ( َفَذلِّكممم اَّللَّ 34فَ قمْل َأَفاَل تَ ت َّقموَن ) َفَسيَ قمولموَن اَّللَّ 
نم ْم اَل ي مؤْ ( َكَذلَِّك َحقَّْت َكلَِّمتم رَب َِّك َعَلى الَّذِّيَن َفَسقموا َأنَّ 31تمْصَرفموَن ) ْل ه( قمْل 33وَن )مِّ

ْل ه( قمْل 31فََأَنَّ ت مْؤَفكموَن ) هيمعِّيدم  يَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ  قملِّ اَّللَّ  همِّْن شمرََكائِّكمْم َمْن يَ ْبَدأم اخْلَْلَق ُثمَّ يمعِّيدم 
ق ِّ َأَحق  َأْن ي مت ََّبَع َأمَّْن دِّي إِّىَل احلَْ هدِّي لِّْلَحق ِّ َأَفَمْن يَ هيَ  دِّي إِّىَل احْلَق ِّ قملِّ اَّللَّ همِّْن شمرََكائِّكمْم َمْن يَ 

نَّ اَل ْم إِّالَّ ظَنًّا إِّنَّ الظَّ ه( َوَما يَ تَّبِّعم َأْكثَ رم 35َد  َفَما َلكمْم َكْيَف حَتْكممموَن )هد ِّي إِّالَّ َأْن يم هاَل يَ 
ئ ا إِّنَّ اَّللَّ  َا يَ ْفَعلموَن ) ي مْغِنِّ مَِّن احْلَق ِّ َشي ْ ا اْلقمْرآنم َأْن ي مْفتَ َر  مِّْن دمونِّ ذَ ه( َوَما َكاَن 36َعلِّيٌم ِبِّ

يَل اْلكَِّتابِّ اَل رَْيَب فِّي هَوَلكِّْن َتْصدِّيَق الَّذِّي بَ نْيَ َيَديْ  اَّللَّ  ( َأْم 37مِّْن َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي ) هَوتَ ْفصِّ
تَ َرا ْثلِّ  هيَ قمولموَن اف ْ تمْم َصادِّقِّنَي ) َّللَّ َواْدعموا َمنِّ اْسَتطَْعتمْم مِّْن دمونِّ ا هقمْل فَْأتموا بِّسمورَةظ مِّ ( 38إِّْن كمن ْ

َا ََلْ ُيمِّيطموا بِّعِّْلمِّ  ْم فَاْنظمْر َكْيَف َكاَن ه الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ َكَذلَِّك َكذَّبَ   هْم أَتْوِّيلم َوَلمَّا َيَْتِّ  هَبْل َكذَّبموا ِبِّ
نْ  هْم َمْن ي مْؤمِّنم بِّ ه( َومِّنْ 34َعاقَِّبةم الظَّالِّمِّنَي ) دِّيَن )َورَب َك َأْعلَ  همِّنم بِّ ْم َمْن اَل ي مؤْ هَومِّ ْلممْفسِّ ( 10مم ابِّ

ََ َبرِّيٌء ممَِّّا تَ عْ  ( 14َملموَن )َوإِّْن َكذَّبموَك فَ قمْل يلِّ َعَملِّي َوَلكمْم َعَملمكمْم أَنْ تمْم بَرِّيئموَن ممَِّّا َأْعَملم َوَأ
نْ  ْم َمْن يَ ْنظمرم ه( َومِّنْ 11وَن )َكانموا اَل يَ ْعقِّلم   ْم َمْن َيْسَتمِّعموَن إِّلَْيَك َأفَأَْنَت تمْسمِّعم الص مَّ َوَلوْ هَومِّ

رموَن )إِّلَْيَك َأفَأَْنَت تَ  ئ ا َوَلكِّنَّ ا ( إِّنَّ اَّللَّ 13دِّي اْلعمْمَي َوَلْو َكانموا اَل ي مْبصِّ َِ َشي ْ َِ اَل َيْظلِّمم النَّا لنَّا
نَ هبَ ثموا إِّالَّ َساَعة  مَِّن النَّ ْم َكَأْن َلَْ يَ لْ ه( َويَ ْوَم َُيْشمرم 11ْم َيْظلِّمموَن )هأَنْ فمسَ  ْم َقْد هارِّ يَ تَ َعارَفموَن بَ ي ْ

َر الَّذِّيَن َكذَّبموا بِّلَِّقاءِّ اَّللَّ   َأْو مْ ه( َوإِّمَّا نمرِّيَ نََّك بَ ْعَض الَّذِّي نَعِّدم 15َتدِّيَن )هَوَما َكانموا مم  َخسِّ
عم  َنا َمْرجِّ ْم ( َولِّكمل ِّ أممَّةظ َرسموٌل فَإَِّذا َجاءَ َرسموهلم 16ى َما يَ ْفَعلموَن )يٌد َعلَ هشَ  ْم ُثمَّ اَّللَّ هنَ تَ َوف َّيَ نََّك فَإِّلَي ْ

نَ  َي بَ ي ْ ْلقِّْسطِّ وَ هقمضِّ تمْم َصادِّقِّنيَ ه( َويَ قمولموَن َمََت 17ْم اَل يمْظَلمموَن )هْم ابِّ ( 18) َذا اْلَوْعدم إِّْن كمن ْ
ي َورًّا َواَل نَ ْفع ا إِّالَّ َما شَ  رموَن هاَء َأَجلم لِّكمل ِّ أممَّةظ َأَجٌل إَِّذا جَ  اَء اَّللَّ قمْل اَل َأْملِّكم لِّنَ ْفسِّ ْم َفاَل َيْسَتْأخِّ
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نْ ار ا َماَذا يَ بَ َياات  َأْو نَ  ه( قمْل َأرَأَيْ تمْم إِّْن َأاَتكمْم َعَذابم 14َساَعة  َواَل َيْستَ ْقدِّمموَن ) لم مِّ  هْستَ ْعجِّ
تم 50اْلممْجرِّمموَن ) تمْم بِّ  هْم بِّ ( َأُثمَّ إَِّذا َما َوَقَع آَمن ْ ( ُثمَّ قِّيَل لِّلَّذِّيَن 54لموَن )َتْستَ ْعجِّ  هآآْلَن َوَقْد كمن ْ

بموَن )هظََلمموا ذموقموا َعَذاَب اخْلمْلدِّ  تمْم َتْكسِّ َا كمن ْ  قمْل وَ ه( َوَيْستَ ْنبِّئموَنَك َأَحق ٌّ 51ْل َتمَْزْوَن إِّالَّ ِبِّ
زِّ  هإِّي َوَريب ِّ إِّنَّ  َتَدْت بِّ 53يَن )حَلَق ٌّ َوَما أَنْ تمْم ِبِّمْعجِّ ِِّ اَلف ْ  ه( َوَلْو َأنَّ لِّكمل ِّ نَ ْفسظ ظََلَمْت َما يفِّ اأْلَْر

نَ  َي بَ ي ْ ْلقِّْسطِّ وَ هَوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رََأوما اْلَعَذاَب َوقمضِّ َما يفِّ  ( َأاَل إِّنَّ َّللَِّّ 51ْظَلمموَن )ْم اَل يم هْم ابِّ
ِِّ َأاَل إِّنَّ وَ   هَو ُيمْيِّي َوُيمِّيتم َوإِّلَيْ ه( 55ْم اَل يَ ْعَلمموَن )هَحق ٌّ َوَلكِّنَّ َأْكثَ رَ  ْعَد اَّللَّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر

َفاٌء لَِّما يفِّ الص دمورِّ وَ ه( ََّي أَي  56ت مْرَجعموَن ) ِم َقْد َجاَءْتكمْم َمْوعِّظٌَة مِّْن رَب ِّكمْم َوشِّ د   ها النَّا
ٌر ممَِّّا ََيَْمعموَن )هفَبَِّذلَِّك فَ ْليَ ْفَرحموا  هَوبَِّرمْحَتِّ  لِّ اَّللَّ ( قمْل بَِّفضْ 57َوَرمْحَةٌ لِّْلممْؤمِّنِّنَي ) ( قمْل 58َو َخي ْ
نْ  َأرَأَيْ تمْم َما أَنْ َزَل اَّللَّ   َأذَِّن َلكمْم َأْم َعَلى اَّللَّ  َحَرام ا َوَحاَلال  قمْل آَّللَّ  هَلكمْم مِّْن رِّْزقظ َفَجَعْلتمْم مِّ

َلذمو َفْضلظ َعَلى  اْلَكذَِّب يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ إِّنَّ اَّللَّ  ذِّيَن يَ ْفتَ رموَن َعَلى اَّللَّ ( َوَما َظن  الَّ 54تَ ْفتَ رموَن )
ِِّ َوَلكِّنَّ َأْكثَ رَ  لمو مِّنْ 60ْم اَل َيْشكمرموَن )هالنَّا  َواَل تَ ْعَملموَن مِّْن ق مْرآنظ  ه( َوَما َتكمونم يفِّ َشْأنظ َوَما تَ ت ْ

ِِّ َوَما يَ ْعزمبم َعْن رَب َِّك مِّ  هود ا إِّْذ تمفِّيضموَن فِّيهْم شم مِّْن َعَملظ إِّالَّ كمنَّا َعَلْيكم  ثْ َقالِّ َذرَّةظ يفِّ اأْلَْر ْن مِّ
اَل  ( َأاَل إِّنَّ َأْولَِّياَء اَّللَّ 64َواَل يفِّ السََّماءِّ َواَل َأْصَغَر مِّْن َذلَِّك َواَل َأْكبَ َر إِّالَّ يفِّ كَِّتابظ ممبِّنيظ )

مم اْلبمْشَر  يفِّ احْلََياةِّ ( هلَ 63( الَّذِّيَن آَمنموا وََكانموا يَ ت َّقموَن )61َزنموَن )ْم ُيَْ هْم َواَل هَخْوٌف َعَليْ 
َرةِّ اَل تَ ْبدِّيَل لَِّكلَِّماتِّ اَّللَّ  نْ َيا َويفِّ اآْلخِّ ْم إِّنَّ ( َواَل َُيْزمْنَك قَ ْوهلم 61َو اْلَفْوزم اْلَعظِّيمم )هَذلَِّك  الد 

ِِّ َوَما ي َ  ( َأاَل إِّنَّ َّللَِّّ 65سَّمِّيعم اْلَعلِّيمم )َو الهمجِّيع ا  اْلعِّزََّة َّللَِّّ  تَّبِّعم َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َوَمْن يفِّ اأْلَْر
َو الَّذِّي ه( 66الَّ َُيْرمصموَن )ْم إِّ هشمرََكاَء إِّْن يَ تَّبِّعموَن إِّالَّ الظَّنَّ َوإِّْن  الَّذِّيَن َيْدعموَن مِّْن دمونِّ اَّللَّ 

ر ا إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلََّيتظ لَِّقوْ هَوالنَّ  هلَِّتْسكمنموا فِّي َجَعَل َلكممم اللَّْيلَ  ( قَالموا 67مظ َيْسَمعموَن )اَر ممْبصِّ
ِِّ إِّنْ  هَو اْلَغِنِّ  لَ ه هَوَلد ا سمْبَحانَ  اَّتَََّذ اَّللَّ  َذا  عِّْندَكمْم مِّْن سمْلطَانظ بِّ َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر

 ي مْفلِّحموَن اْلَكذَِّب اَل  ( قمْل إِّنَّ الَّذِّيَن يَ ْفتَ رموَن َعَلى اَّللَّ 68َما اَل تَ ْعَلمموَن ) أَتَ قمولموَن َعَلى اَّللَّ 
عم 64) َنا َمْرجِّ نْ َيا ُثمَّ إِّلَي ْ َا َكانموا َيْكفمرموَن )مم اْلَعَذاَب الشَّدِّيدَ هْم ُثمَّ نمذِّيقم ه( َمَتاٌع يفِّ الد  حتت ( 70 ِبِّ
 ذا الباب فصول:ه
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يف  هذا الذي يعرب عنه هولقاؤ ، احلق يف نظر الطبائع السليدمة هإل 23إىل  0ول: من الفصل األ
لومل  (1)ا إىل هللاه: احلجر البحت لطيفة نورانية يف نفس كل شئ متيل طبيعتحكدمة اإلمام ويل هللا
اآلية  يف .أوما انتظم تلك الدعوة القوة ما أمكن دعوة اإلنسانية إىل هللا هذهيكن يف جبلة اإلنسان 

. أفالتذكرون 0األمر كاملسلم ويف آخر . اهي فيوقيام التجلي اإلهل، الثالثة بيان حظرية القدس
 3إىل  1يف  مث بلقاء هللا هذا الذي يعرب عنهبيان اجنذاب اإلنسانية إىل حظرية القدس  2واآلية 

يقدرإنسان ال ويف ضرورايت اإلنسان، تشريح لتصرف الرمحن املستوى عل  العرش يف عامل اخللق
ويف . . . إن يف اختالف الليل 3واآلية . . . و الذي جعل الشمسه 1ا فاآلية هأن يعرض عن

بيان  22إىل  22مث يف  ولقاء هللا، تشريح مزيد للحياة األخروية يعين اجنذاب اإلنسانية 23إىل  8
واالستغراق يف ، دميةيها غلبة البهالتكون علي هيف حالت اقتضاء الفطرة اإلنسانية الرجوع إىل هللا

 إىل هللا اإلنسان هذا يف بعض األحيان يتوجهاالرتفاقات للحياة الدنيا إذا حصل التجرد عن 
رك الفطرة يبطل نظام اإلنسانية إبشاعة الظلم وت هذهوإفساد . ابقتضاء فطري بدون تعليم أحد

يعين  قوة يف املخاطبنيإشارة إىل أن القرآن يريد أن يستيقظ تلك ال 22ويف  20ذا يف ه. العدل
اخلري يف الناس  يعين كدما يعجل هللا. . م ابخلرياستعجاهل. . إىل كيف تعملون ولويعجل هللاالعرب 

يستحقون ال الهؤالء اجلهلكوا فل هلهعن ج هم الشر كذلك ملا يسئلونفإن عجل هل هملا يسألون
تفاقات م االستغراق يف االر هم الضر يغلب عليهم الضر أما إذا كشف عنهاخلطاب إال يف حالة مس

ات يعين الذي م أسلم البينهخالة فينشأ الظلم فيقيم علي هفكل واحد اليريد إال نفس. الدنيوية
اآلن جاء دوركم ف. لكونهم يهوا إىل الفهالناس لكم فإذا مل يتوج هللناس الحتبون أن يعدمل هتعدمل
لتزموا العدمل م برانمج للحياة إن اهدم إليل تقومون ابحلق أي ابقتضاء الفطرة اإلسالمية أم ال؟يقهف
لكون هوإن أعرضوا ي، و قدم لدقهيتقدمون عل  الناس يعين يستحقون بقرار من الناس ف هب

قوية الفطرة فأي م بل يرجع إىل قوة الربانمج وتفاليرجع إىل ذواهت هفالتبشري لقوم يكون مع اإلنذار ل
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 دموا العزم عل  العدمل بربانمج لحيح أعل م لو لدمهذا القوم ضعيف والابئس؛لكنهعجب يف 
 . الربانمج ذا املعىن يفهوأقل حمنة ف، م اخلري الكثري يف أدىن مدةمن مجيع الربانمج حلصل هل

ذا الباب ه. فيلزمون بذلك بتسلسل التفكر هواليريدون اتباع، و القرآنهالفصل الثاين:الربانمج 
ذا الميكن أبدا فإن كل هواجلواب أن ، ذاها غري يريدون برانجم 28إىل  21)ب( من  هالثانوي حتت

. . . ذاهآَّيت بقرآن رري . . إىل اجملرمون. . . مهوإذا تتلى علي: هذا قولهو ابطل هف هما دون
قات عل  ما وبعض الناس يرتبون مجيع االرتفا، البحث يف االرتفاقات يكون حتت مصاحل خمتلفة

ا عل  هياء رتبو البالغة:واألنب اإلمام يف حجة هللا هحققاحلكدمة الطبيعية والطب مثال كدما  هتقتضي
إىل  ها األنبياء ينتج تقريب اإلنسان إىل ولولهاإلحسان فكل ارتفاق إذا كان عل  لورة عين

والتطلع إىل التجلي القائم وسط حظرية القدس ، ابملةأ األعل  همقامات اإلحسان من التشب
إلحسان والعدل يعين ا عل  اهم يثبتون ترتيبها فهن يرتكفاالرتفاقات الطبيعية اليقدر اإلنسان أ

النجوم آخر حتت ألول الطب و  هويريدون نظام ارتفاقات عل  وج، ي نظام القرآنهالتقوى اليت 
. عرفة الربم يف مهلهو جهم عن اتباع القرآن املانع هل. ج. اإلمام يف حجة هللا ها كدما حققهوغري 
، م بغريهللاعبادهت 43إىل  27ذا الفصل أوال من هذكور يف امل 01إىل  27ذا الفصل ممتد من ه

م هيكون في هإىل الرب وحد هفإذا تركوا التوج، ذا واآلخر يعبد ذلكهذا يعبد هم يف ذلك هواختالف
ويعبدون  43ذا البيان ممتد إىل هبنزول آية خارقة ؟ سألةل تلك املهم يريدون هو ، شرك واختالف
ذلك بسبب  ويكون، مهالقائدمة علي م يعرضون عن حجج هللاأهن هبعدمث املذكور إىل اومنتظرين 

نم هدخول يف جوال، ذا اإلعراض تكون فساد احلياة اآلخرةهونتيجة ، م مبرافق احلياة الدنيااشتغاهل
 ُتكرون. . . وإذا أذقنا إىل 40ا فاإلعراض مذكور إىل م هبهوبعد اعرتاف، مهبعد إقامة احلجة علي

م يف املرافق ذا سبب اشتغاهله. إىل لغري احلق. . . .  و الذي يسريكمهيف اآلية ذا املكر هوبيان 
ا هين املرافق كلم يعهو سبب إعراضهفدما . إىل يتفكرون. . . ا الناِ إَّنا بغيكمهَيي. . مذكور يف
. . . م أتخر إىلوا بياهنهيف الدنيا فالذين تنب هوالينفع إال التنب، ون الحمالةهوبعد ذلك يتنب، ابملوت
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والذين كسبوا  03ون يف اآلخرة ذكر يف هوا يف الدنيا يتنبهوالذين مل يتنب. يدعو إىل خالدون وهللا
 إىل هللا هيتوج ذا الوقت ينبغي أنهم يف هم احلجة؛ألن املعبود ينكر عليهفتقوم علي. إىل رافلني
 . ذا الفصل مت عل  ذلكه.  إىل يفرتون. . . نالك تبلوهذكر يف 

ابطل إمنا   هم أنم من فطرهتر للناس يف استدمرار حياهتهإىل الشركاء سيظ هوالتوج، عن هللااإلعراض 
 . ذاه إىل هللا هيتوج فاإلنسان يتفكر يف لفات هللا. كان لغلبة الغواشي عل  الفطرة

ذا ه يفعلون. . . قل من يرزقكم إىل ذا الذي ذكران أمسه 02إىل  02الفصل الثالث من 
 سألةمل؟ تلك اهالقرآن وكيف ميكن تبديل من لفات هللا 02إىل  02 لفات هللاالفصل التفكر يف 

و املراد هويف حكدمة اإلمام توضيح اتم ملا . م سواءهاملسلدمون وغري . أشكلت عل  الفالسفة كثريا
يف حجة  هومذكور يف مجيع كتب، بيان مفيد عل  قدرة الضرورة (2)1ويف السطعات. من تلك الكلدمة

 هوم توافق فطرتنبذة من العل هملا قدر نوع اإلنسان قدر الرتقائ ا ابإلمجال أن هللاهحالل. البالغة هللا
 هي مثل الغذاء للحيوان فكدما ينزل غذاء احليوان عل  الصور املختلفة ابملطر والنبات يكون فيه

ة من الطائف كذلك تنزل تلك  رزق هللا هويقال ل، هللحيوان من أسباب حيات هللا هحتقيق ملا قدر 
ان كل هعل  لورة أخرى حىت يصل إىل أذ هويف قلوب أنبيائ، العلوم يف حظرية القدس بصورة

 هيف أول. . . يف هاليغري بيان ؛ألن قدر هللاهفاليقدر رجل عل  تغيري  و كالم هللاهذا ه. األقوام
، همن تكذيب مث متىن التبديل إمنا ينشأ 07ذا ه هذا القرآن يعين فالميكن تبديلهالميكن أن يفرتى 

وجزاء  20مفصل إىل  هوعدم اإلحاطة بعلدم، 04ذا ه هومهوالتكذيب راجع إىل عدم اإلحاطة مبف
والنيب كالواسطة فقط فلقاء ، واألمر يف ذلك هلل 21ذا التكذيب يلزم عل  اإلنسان ذكر يف ه

 . ومت عل  ذلك الفصل 23اجلزاء يف الدنيا ليس بالزم أن يقع يف حياة النيب ذكر
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 ،الينظرون هالتكذيب إمنا نشأ بعدم اإلحاطة بعلدم. ذا القرآن إىل اليبصرونهكان   وما
ا رأي وفكر مسيعا بصريا ذ همع كون هاليتفكرون فاإلنسان إذا أراد أن هواليؤمنون معنا، واليسدمعون
لك احلالة أليس يف ت هم فإن كذبهفكيف ميكن أن يف هواليتفكر في، واليسدمع، ذا األمرهالينظر 
ذا الظلم ه. تدينهإىل م. . . اليظلم أن هللاذا هواإلشارة إىل ، هوظلم جيازى عليهن ظلدما؟ يكو 

واإلشارة ، و ليس مبالك األمرهيف الدنيا واليلزم أن يكون يف حياة النيب إذ  هميكن أن يكون جزاؤ 
 . وإما نرينك 23يف 

 ترجعون هوإلي. . . ولكل أمة رسول 12إىل  28العدل مذكور يف  )ح( الفصل من لفات هللا
واجب فيكون اتباع  هأن اتباع هذا ينتج يف قلبهمبثل  ل إذا تفكر اإلنسان يف لفات هللاهالفصل 

و تعليم هة وبرمح، مو إقامة احلكم هله. . . ا الناِهَيي. القرآن الزما آخر الفصول الثانوية للباب
 هبني في يشكرون فإذا كان أمر هللاأي ال. . . قل أرأيتم ما أنزل هللا. . قل بفضل هللااحلكدمة 

 هاللفاإلعراض عن ح، م احلكم إال ابتباع ذلك الكتابم أن يقوم هلوالميكن هل، احلالل واحلرام
 جتازون عل  حسب. إىل كتاب مبني. . وماتكون يف شأن. حرمان من احلكم واحلكدمة هوحرام
 31. ذا الفصلهتتدمة  32إىل  18ى م البشر الذين اتبعوا القرآن هل. . . أال إن أولياء هللاذلك 
ولد  هيس لل. . والُيزنكأن يرتك القرآن  هولد حىت يقدر الرجل ابلتعلق ب هأوليس ل 83إىل 

ألل و . ذا الباب الثانوي اتباع القرآنهمت  إىل يكفرون. . . من  أال أن هلل 31والشريك يف 
يف اإلمجال  هوعدم التقيد بدين ،االت من عدم الرجوع إىل هللاهن عن اجلهو تصفية الذهالباب 

تمْم يفِّ َشك ظ مِّْن دِّيِنِّ َفاَل َأْعبمدم الَّذِّيَن ت َ هقمْل ََّي أَي  . الذي يف األمس ِم إِّْن كمن ْ ْعبمدموَن مِّْن دمونِّ ا النَّا
ذا األمر هإشاعة . (401الَّذِّي يَ تَ َوفَّاكمْم َوأممِّْرتم َأْن َأكموَن مَِّن اْلممْؤمِّنِّنَي ) َوَلكِّْن َأْعبمدم اَّللَّ  اَّللَّ 

الثاين  يف الباب هشرح. . كهوأن أقم وج هي مقصد الباب األول مث يف اآلايت بعدهيف األمة 
 و إقامة النظرايت يعينهذا هنية القوم هذ هو من واجبات النبوة يساوي معهفأمر الدين الذي 

ْم نَ َبأَ نموحظ إِّْذ قَاَل هيْ َواْتلم َعلَ : هالعقائد واألخالق مث الباب الثاين إثبات النظرايت ابلتاريخ من قول
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ََّيتِّ اَّللَّ  هلَِّقْومِّ  تَ وَكَّْلتم فََأمجِّعموا َأْمرَكمْم  َعَلى اَّللَّ ف َ  ََّي قَ ْومِّ إِّْن َكاَن َكب مَر َعَلْيكمْم َمَقامِّي َوَتْذكِّريِّي ِبِّ
تمْم َفَما 74ونِّ )ا إِّيَلَّ َواَل ت مْنظِّرم َوشمرََكاءَكمْم ُثمَّ اَل َيكمْن َأْمرمكمْم َعَلْيكمْم رممَّة  ُثمَّ اْقضمو  ( فَإِّْن تَ َولَّي ْ

نَ  ه( َفَكذَّبمو 71َوأممِّْرتم َأْن َأكموَن مَِّن اْلممْسلِّمِّنَي ) َسأَْلتمكمْم مِّْن َأْجرظ إِّْن َأْجرَِّي إِّالَّ َعَلى اَّللَّ   هافَ َنجَّي ْ
ََّيتِّنَ ْم َخاَلئَِّف َوَأْرَرق ْ هيفِّ اْلفمْلكِّ َوَجَعْلَنا هَوَمْن َمعَ  ا فَاْنظمْر َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم َنا الَّذِّيَن َكذَّبموا ِبِّ

ْلبَ ي ِّنَ هْم َفَجاءمو هرمسمال  إِّىَل قَ ْومِّ  ه( ُثمَّ بَ َعثْ َنا مِّْن بَ ْعدِّ 73اْلممْنَذرِّيَن ) َا  ْم ابِّ اتِّ َفَما َكانموا لِّي مْؤمِّنموا ِبِّ
ارموَن هْم مموَسى وَ ه( ُثمَّ بَ َعثْ َنا مِّْن بَ ْعدِّ 71وبِّ اْلممْعَتدِّيَن )مِّْن قَ ْبلم َكَذلَِّك َنْطَبعم َعَلى ق ملم  هَكذَّبموا بِّ 

ََّيتَِّنا فَاْسَتْكبَ رموا وََكانموا قَ ْوم ا َممْرِّمِّنَي ) هإِّىَل فِّْرَعْوَن َوَمَلئِّ  ََ قَالم ه( فَ َلمَّا َجاءَ 75ِبِّ وا مم احْلَق  مِّْن عِّْندِّ
ْحٌر ممبِّنٌي )هإِّنَّ  ْحٌر ( قَاَل مموسَ 76َذا َلسِّ اَل ي مْفلِّحم َذا وَ هى أَتَ قمولموَن لِّْلَحق ِّ َلمَّا َجاءَكمْم َأسِّ

رموَن ) ََ َعَليْ 77السَّاحِّ تَ َنا لِّتَ ْلفِّتَ َنا َعمَّا َوَجْد ئ ْ ََ َوَتكمونَ  ه( قَالموا َأجِّ ِِّ آاَبَء  َلكمَما اْلكِّرْبََِّّيءم يفِّ اأْلَْر
رظ َعلِّيمظ )( َوقَاَل فِّ 78َوَما ََنْنم َلكمَما ِبِّمْؤمِّنِّنَي ) ( فَ َلمَّا َجاَء السََّحَرةم 74ْرَعْونم ائْ تموِنِّ بِّكمل ِّ َساحِّ

تمْم بِّ 80ْم مموَسى أَْلقموا َما أَنْ تمْم ممْلقموَن )قَاَل هلَ  ئ ْ  ْحرم إِّنَّ اَّللَّ الس ِّ  ه( فَ َلمَّا أَْلَقْوا قَاَل مموَسى َما جِّ
دِّيَن )اَل يمْصلِّحم َعَمَل اْلممفْ  إِّنَّ اَّللَّ  هَسي مْبطِّلم  اْلممْجرِّمموَن  هرِّ َوَلْو كَ  هاحْلَقَّ بَِّكلَِّماتِّ  ( َوُيمِّق  اَّللَّ 84سِّ

ْم َوإِّنَّ هْم َأْن يَ ْفتِّنَ هَعَلى َخْوفظ مِّْن فِّْرَعْوَن َوَمَلئِّ  ه( َفَما آَمَن لِّمموَسى إِّالَّ ذمر ِّيٌَّة مِّْن قَ ْومِّ 81)
ِِّ َوإِّنَّ  تمْم ابَِّّللَّ 83ْسرِّفِّنَي )َلمَِّن اْلمم  هفِّْرَعْوَن َلَعالظ يفِّ اأْلَْر تمْم آَمن ْ  ( َوقَاَل مموَسى ََّي قَ ْومِّ إِّْن كمن ْ

تمْم ممْسلِّمِّنَي ) هفَ َعَليْ  َنة  لِّْلَقْومِّ الظَّالِّمِّنَي تَ وَكَّْلَنا رَب ََّنا اَل ََتَْعْلَنا فِّت ْ  ( فَ َقالموا َعَلى اَّللَّ 81تَ وَكَّلموا إِّْن كمن ْ
ي86اْلَقْومِّ اْلَكافِّرِّيَن ) ( َوَْن َِّنا بَِّرمْحَتَِّك مِّنَ 85) َنا إِّىَل مموَسى َوَأخِّ ْومِّكمَما َأْن تَ بَ وَّآ لِّقَ  ه( َوَأْوَحي ْ

رِّ اْلممْؤمِّنِّنَي ) َلة  َوَأقِّيمموا الصَّاَلَة َوَبش ِّ ( َوقَاَل مموَسى رَب ََّنا إِّنََّك 87ِبِِّّْصَر ب ميموات  َواْجَعلموا ب ميموَتكمْم قِّب ْ
ل وا َعْن َسبِّي هآتَ ْيَت فِّْرَعْوَن َوَمَِلَ  نْ َيا رَب ََّنا لِّيمضِّ َْمِّْس َعَلى زِّيَنة  َوَأْمَواال  يفِّ احْلََياةِّ الد  لَِّك رَب ََّنا ا

يَبْت َدْعَوتمكمَما 88ْم َفاَل ي مْؤمِّنموا َحَتَّ يَ َروما اْلَعَذاَب اأْلَلِّيَم )ْم َواْشدمْد َعَلى ق ملموبِّ َأْمَواهلِّ  ( قَاَل َقْد أمجِّ
ْم فِّْرَعْونم ه( َوَجاَوْزََ بَِّبِنِّ إِّْسَرائِّيَل اْلَبْحَر فَأَتْ بَ عَ 84َواَل تَ تَّبَِّعان ِّ َسبِّيَل الَّذِّيَن اَل يَ ْعَلمموَن ) فَاْسَتقِّيَما
ْسَرائِّيَل بَ نمو إِّ  هإِّالَّ الَّذِّي آَمَنْت بِّ  هاَل إِّلَ  هاْلَغَرقم قَاَل آَمْنتم أَنَّ  هبَ ْغي ا َوَعْدو ا َحَتَّ إَِّذا َأْدرَكَ  هَوجمنمودم 
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ََ مَِّن اْلممْسلِّمِّنَي ) دِّيَن )40َوَأ يَك 44( آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبلم وَكمْنَت مَِّن اْلممْفسِّ ( فَاْليَ ْوَم ن مَنج ِّ
ِِّ َعْن آََّيتَِّنا َلَغافِّلموَن ) ذا الباب ابب ه. (41بَِّبَدنَِّك لَِّتكموَن لَِّمْن َخْلَفَك آيَة  َوإِّنَّ َكثِّري ا مَِّن النَّا

 . تاريخ تقسم إىل فصولال

آدم  ها الديين يبتدأ من نوح أما قبلهاألرض املقدسة اترخي هذه. 82إىل  82: ذكر نوح من 2
ذكور يف كتب وامل، م كانوا يف األرض املقدسة أرض النيل والفراتوإدريس فلم يتعني إىل اآلن أهن

ر أن هل قد اشتة واليف القرآن بوليس يف التعيني شئ اثبت اليف التورا، و األساطريهاإلسالم إمنا 
 هصاجلنة اليت أنشئت ل(1)كان كشدمري  هلعل ند فنحن نظرا إىل تلك األساطري قدرانآدم كان يف اهل

لك الزمن ومل يكن يف ذ، ند يف سرننيدنبا وقع يف جنوب اهلهوملا أخرج من. األرضص هعل  وج
ند كان مركزا ند أن جنوب اهلاهل وقد ثبت يف بعض تواريخ. ند عل  لورة اجلزيرةمنقطعا من اهل

وبلسان ، العرب يف جزيرة هويثبتون، للتدمدن العايل إىل أايم والذين أيتون بكل ما جاء يف القرآن
الء العرب بعد ؤ هكل ما يتفكر . ا قد أفسدوا األفكارالدينيةخرافات دعاايت ابطلة هب هالعرب كل

رة آدم واضحا وفط، ا إىل ألل الدينهية ينسبو لهم أوقبل اإلسالم زمن اجلاهخروج اخلالفة من أيدي
ليس . يمهواإلسالم إمنا جاء العرب بواسطة قريش أوالد إبرا، يم مل يكن عرابهم ذلك قبل أن إبراهل

عامة  .ا يف التفاسري واألحاديثهورجح، اخلرافات هذهنشأة اإلسالم من جزيرة العرب يف معىن 
، ف خرج اإلسالمكي  هوينظروا إىل آايت أن، م دين الفطرةاملساكني أيتون إىل احلج؛ليتعلدموا اإلسال

ورأى عروج اإلسالم يتيقن أبن ذلك ، فإذا رأى حالة احلجاز، عل  األرض من احلجاز هوحكدم
لون م يضهوعامت، األمراء يدعون دعاايت فاسدة لقيام األمارة فقط. ليس إال من أمري والعامي

م؟واألمر القوي هفقط فكيف قيام املسلدمني يف مركز  العوام ابألراجيف والسخائف جلدمع الفلوس
ديث أو وشئ من علم احل، ب األربعةهعل  املذا هوقراءة الفق، و قراءة ابلتجويدهذا البالد هيف 
ة احلج ودعاي، نصيب للعامة شئ وماكانوا يرجحون إال مبناقب احلكومة هذا اليكون منهد فهالز 

يف . ؟ن هللاأاليستحيون م. ن حياة لإلسالم واملسلدمنيذا يكو هجلدمع الفلوس للحكومة فقط فعل  
                                                           

 له في الحسن والبهاء.الباحثهي قطعة أرض متنازعة بين الهند وباكستان المثيل  (1)
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الميكن قلع  هأن همستفاد من فماكانوا ليؤمنوا 82يف . . هومن مع هفنجينا 80اتريخ نوح يف 
 . األرض هوج م الفاسدة عل وبعد غرق قوم نوح بقيت عقيدهت، إمنا جيعل مغلواب هالباطل من ألل

الدعوة  هيشري إىل أن توج. . فما آمن وموسى 70يف  44إىل  81ارون من هيف موس  و - 4 
ة لقوم والسلطن، يشري إىل أن تقوم اخلالفة. اجعلوا بيوتكم قبلة 78يف . الشبان والفتيان أوىل

ملركب يتوقف ووجود ا، وتدبري املدملكة مثل املركب، م مقدم فإن تدبري املنزل كالفردإلالح منازهل
 . ل واجب أوالفإلالح تدبري املنز  هعل  وجود أجزائ

الطبقات العالية و ، مجلة معرتضة: سراين الفساد يف اجتدماعية املسلدمني مقصور عل  أرابب احلكومة
فقط بل لتغلب امللوك يف القرون اآلخرة سرى الفساد إىل منازل املسلدمني يف البالد واألمصار 

ب الذي ذا االنقاله. ملال اإلسالم ساهفبدون االنقالب يف منازل البالد الميكن إقامة السلطنة أل
انقالب  إال بعد سقوط اخلالفة العثدمانية وإال بعد رؤية هواإلحاطة جبوانب، هدمهوما قدران ف، هندعو إلي
، قالب يف البالدنود عل  إنشاء انوابلتبع اهل، وبكل قوتنا جنرب املسلدمني، وحنن يف بالدان. الروس

ة عل  البساطة ويف بالدان لكانت القرى ابقي. ا ذلك العصرهوتنظيم بيوت الناس عل  مصاحل يقتضي
واثنيا ، ندن عل  اهلأوال املتغلبو  هذا الذي خيالفنا فيهم يف انقالب األمصار ونستعني هب، الطبيعية
د البعيدون عن هنود واثلثا املرتمسون برسوم العلم والز واهل، م من املسلدمنيهو ركن يف حكومتهمن 

م  حنارهب ل  هللاوحنن متوكلون ع، مهحلفظ لورة املسلدمني يف معاشم يعارضون ه هدمهحقيقة الدين وف
ذا من ه. والذي نعلم من قلوبنا النريد بذلك إالإقامة احلق دين القرآن. م يف ميدان واحدهكل
ذا االنقالب إقامة الدين عل  حسب حكدمة هم ويل خالة نظر يف هة عامة مجاعتنا نرتجم عنهج

وشارحا لالجتدماعية اإلسالمية التارخيية نرتك من حكدمة ما ، والسنة شارحا للكتاب اإلمام ويل هللا
وأنخذ حتت ألول احلكدمة عن مجيع احلكدماء كانوا يف ، و أقل قليلهو ، يعارض حكم العصر

من  أ لح الزمن املتقدم أو يف عصران ابلتزامنا ألول حكدمة اإلمام يكون لنا جرأة يف أخذ ما
 ت مت. قدر الجيعل الكفر غالبا يف تشرحينا للدينالتجارب عن غري املسلدمني ذلك ال
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ََ َبِنِّ إِّْسَرائِّ : هاألمة ابالنقالب من قول هذابب النتائج اليت حتصل هل ْدقظ َوَلَقْد بَ وَّْأ يَل ممبَ وََّأ صِّ
ي ب َ مم اْلعِّْلمم إِّنَّ رَبََّك يَ قْ هْم مَِّن الطَّي َِّباتِّ َفَما اْختَ َلفموا َحَتَّ َجاءَ هَوَرزَقْ َنا نَ ضِّ ْم يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ فِّيَما  هي ْ
اْلكَِّتاَب مِّْن  قرءوني( فَإِّْن كمْنَت يفِّ َشك ظ ممَِّّا أَنْ َزْلَنا إِّلَْيَك فَاْسَألِّ الَّذِّيَن 43َُيَْتلِّفموَن ) هَكانموا فِّي

َن اْلممْمرَتِّيَن ) َتكموَننَّ مَِّن الَّذِّيَن َكذَّبموا ( َواَل 41قَ ْبلَِّك َلَقْد َجاَءَك احْلَق  مِّْن رَب َِّك َفاَل َتكموَننَّ مِّ
ََّيتِّ اَّللَّ  رِّيَن ) ِبِّ ( 46َن )ْم َكلَِّمتم رَب َِّك اَل ي مْؤمِّنمو ه( إِّنَّ الَّذِّيَن َحقَّْت َعَليْ 45فَ َتكموَن مَِّن اخْلَاسِّ
ا إِّالَّ ا إُِّيَانم هآَمَنْت فَ نَ َفعَ  ( فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريَةٌ 47ْم كمل  آيَةظ َحَتَّ يَ َروما اْلَعَذاَب اأْلَلِّيَم )َوَلْو َجاَءتْ 

نْ َيا َوَمت َّْعنَ هقَ ْوَم يمونمَس َلمَّا آَمنموا َكَشْفَنا َعنْ  نيظ )هاْم َعَذاَب اخلِّْزيِّ يفِّ احْلََياةِّ الد  ( َوَلْو 48ْم إِّىَل حِّ
ِِّ كمل   َِ  هْم مجِّيع ا َأفَأَْنَت تمْكرِّ هَشاَء رَب َك آَلَمَن َمْن يفِّ اأْلَْر ( َوَما  44َتَّ َيكمونموا ممْؤمِّنِّنَي )حَ  النَّا
( قملِّ اْنظمرموا 400وَن )َوََيَْعلم الر ِّْجَس َعَلى الَّذِّيَن اَل يَ ْعقِّلم  َكاَن لِّنَ ْفسظ َأْن ت مْؤمَِّن إِّالَّ ِبِِّّْذنِّ اَّللَّ 

ِِّ َوَما ت مْغِنِّ اآْلََّيتم َوالن ذمرم َعْن قَ ْومظ اَل  َتظِّرموَن ه( فَ 404نموَن )ي مْؤمِّ َماَذا يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر ْل يَ ن ْ
مِّ الَّذِّيَن َخَلْوا مِّْن قَ ْبلِّ  ْثَل َأَّيَّ َتظِّ هإِّالَّ مِّ ي 401رِّيَن )ْم قمْل فَانْ َتظِّرموا إِِّن ِّ َمَعكمْم مَِّن اْلممن ْ ( ُثمَّ ن مَنج ِّ

َنا ن مْنجِّ اْلممْؤمِّنِّنَي ) قد ذكران يف ترمجة أول اآلايت  (403رمسمَلَنا َوالَّذِّيَن آَمنموا َكَذلَِّك َحقًّا َعَلي ْ
سلسل م فالنتيجة اليت أنخذ من التاريخ تصدق ذلك اتريخ نوح تعند رهب م قدم صدقأن هلالتبشري 

. . ولقد بوأَ بِن إسرائيل 40ومن اتريخ موس  حصلت النتيجة اليت ذكرت يف ، إىل موس 
وأ لدق فلم بين إسرائيل تبوأ مبم أن هإلي اد األنبياء السابقني الذين أوح  هللاهفكدما كان ابجت

يشري  م من الطيبتهورزقنا. مم قدم صدق عند ربأن هليتعجب أن أوحي إىل رجل من العرب 
ب ذا: أن االنقالهمسكن طيب معىن ، ملبس، مشرب، م مأكلإىل أن املسلدمني أيضا حيصل هل

دن يفضي إىل حتزب التدمحىت يشري إىل أن ارتقاء  فما اختلفواينتج النفع االقتصادي لالنقالبية 
الميكن  هذا: أن االختالف الذي حيدث بعد االنقالب وتكدميلهمعىن . . إن ربك يقضياألحزاب 

م يسعون يف إزالة م تقدم عل  األقوام ابحلق واالستحقاق؛ألهنيف الدنيا فاملسلدمون ملا حيصل هل هرفع
. مهاب ملكهذا يكون سبب ذه مهواليرفع عن، م االختالفهوبعد ذلك أييت في، الظلم عن األقوام
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 (2)ب امللكهوذ، فاختلفوا، (1)رجل مثل دابة األرض هاتريخ بين إسرائيل موجود أن بعد سليدمان ورث
فإن كنت  42 يف. مم إىل قوم من املسلدمني الحقوا هبهوخيرج امللك من أيدي، كذا خيتلف العربه

 هكون بعدوتستدمر إىل زمن ي، يدمةيعين من النتائج كدما يكون يف االنقالب فوائد عظ. . يف شك
دى ور فيخرج احلكدمة واحلكم من أيهوالقرآن يدوم لإلنسانية إىل آخر الد، اختالف وارجتاع أيضا

م املطالب هابلقيامة يف أحاديث شككوا الناس يف ف هو الذي عرب عنهذا هو ، العرب إىل العجم
فكان ذلك مقدرا  (3)القيامة م إىل يومهوأتوا ابألكاذيب واملكذوابت لبقاء حكدم، الصحيحة

كتب   م لإلسالم ابخلرافات فاسدوا العلم الصحيح فكل ما أييت يفهلإلسالم الللعرب فأثبتوا ماوقت
حلكدمة  واألمر بنظر ا، ولةهشيئا ابلس هم منهاألحاديث من ابب أشراط الساعة اليقدررجل أن يف

م اليريدون أن أييت هألمر؛لكنسنة مت ذلك ا 133م مثال العرب حمكومون لضعف هب. كان واضحا
ابق أن تط. . لقد جاءك احلقوبقي لإلسالم ، يف قلوب الناس أن األمر خرج من أيدي العرب

م العرب هعون واملراد من الذين يتب، ود والنصارىهالنتائج اليقع فالنيب لرح أبنكم تطيعون الي
 .تكونن من الذين كذبواواللكن ذلك ليس بداخل يف النفس (4)خالة مث بعد ذلك أيضا يكون؛

 إن الذين حقت 41إىل  42ا هوالقرينة عل  ذلك اإلتيان بعد، و فكريهذا هيعين ابالستعجال 
إلشارة أن قريشا ا. . . فلوالكانت قريةويقتلون ، إىل العذاب األليم يعين يقع قتال يف قريش. . 

                                                           

إن كلمة دابة ا رض كانت تس  تعمل لإلنس  ان في زمن نزول القرآن الكريم،وخص  ص  ت فيما بعد والمراد هنا في  (1)
أَتَه فَلَمَّ  ْيَنا َعلَْيه اْلَمْوَت َما دَلَّهْم َعلَى َمْوِته إاِلَّ دَابَّةُ اْ َْرِض تَأُْكُل ِمْنس       َ ا قَض       َ رَّ تَبَيََّنِت اْلِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا ا خَ اآلية: ﴿فَلَمَّ

ذَاِب اْلُمهيِن )س       ب  ا: ا لَبِثُوا فِي اْلع  َ َب م  َ ( أم  ا مفهوم  ه هو ع  دم أهلي  ة ابن  ه والمراد من الموت إنه  اء 54يَْعلَُموَن اْلغَي  ْ
، من ير سورة سباالحكومة،والمراد هنا في اآلية: هو ابن سليمان عليه السالم والمنسأة يراد بها الحكومة.لينظر: تفس

 .85أمالي الشيخ عبيد هللا السندي،
سالم جلس ابنه على مسنده وكانت حكومته كبيرة، ثم ظلم على عامة  الناس ظلما كثيرا  (2) سليمان عليه ال لما مات 

حتى جاء الوفد إليه وعرض عريضة بأن تنتهي نفسك من الظلم على عامة الناس ثم شاور الملك _ ابن سليمان عليه 
س      الم _بوزرائه أي وزراء أبيه ووزراء نفس      ه فش      اوره وزراء أبيه بأن التظلم على عامة الناس ولكن وزراءه ال

ش    اوروه بأن تظلم عليهم كثيرا كي التكون أقوياء ،فعمل الملك على مش    ورة وزراءه حتى خرج الناس عليه وانتهى 
 .89الحكومة  عماله السيئة.المرجع السابق نفسه:

 ذا االختال  مبينا موق  الشيخ السندي في تفسير سورة الزخر .الباحث.تكلمت عن ه (3)
يدل عليه الحديث الذي أخرجه اإلمام مس لم في ص حيحه: عن أبي س عيد الخدري، قال: قال رس ول هللا ص لى هللا  (4)

« تموهمعلتتبعن س   نن الذين من قبلكم، ش   برا بش   بر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ض   ب التب»عليه وس   لم: 
 .9222لينظر:صحيح مسلم,رقم الحديث:«فمن»قلنا: يا رسول هللا آليهود والنصارى؟ قال: 
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راجع إىل قبول  اد عنديهذا االستشهو ، أيضا تنتفع مبثل قوم يونس ففي فتح مكة استفادة ذلك
 ل مكةهكذا عامة أه. لذلك القوم قوم يونس أيضا ماكان عائد حكم هللا العذر من جانب هللا

م إالرجال معذورون المعاندون فانتفع مبثل قوم هوغري ذلك مابقي من، بعد من رايسة بدر واحد
اإلميان  إذا ثبت اليقبل هإشارة إىل أن اإلكرا. . . هأفأنت تكر  هيف قول. .  ولوشاء ربكيونس 

نيب جعل فال، ني بل كانوا يريدون اإلسالم؛لكن مع شئ من بقااي االحرتامهل مكة ماكانوا مكر هفأ
ا هم احلرمة فأسلم الكل فاإلميان إمنا حيصل بعد التفكري واألنبياء والكتب وواقعات التاريخ كلهل

وما تغِن اآلَّيت والنذر  232شارة يف اإل هإلي. شئ هتعني يف التفكر أما من ترك التفكر فالينفع
وَيعل  233ويتبني بعد ذلك معىن اآلية ، واليتفكرون، اليريدون اإلميان عن قوم اليؤمنون

 هقول م بعد ذلك حكدمةووضح هل، مكل املصائب ترجع إىل الذين اليستعدملون عقوهل. الرجس
ُث م ذلك الوقت إىل وقت فنعطيك يعين إذا أدرمت التفكري والتعقل وكنتم يف حاجة. . . . فانتظروا

  عداوة م علهبعد مضي وقت االنتظار إذا قام الذين اليتفكرون من َيئ رسلنا والذين آمنوا
م فكيف ة هبورمح، م ما أتخروا إال لتبليغ احلكم إىل الناسالرسل واملؤمنني فالنجاة مكتوبة؛ألهن

م ألهن. . ناكذلك حقا علي هعىن قولر من ذلك مهويغلبون عل  املؤمنني ظ، مهيغتالون الكفارمن
م معامالهت م املؤمنون من قريش:أنهذا التوضيح يفهم فدمىت هأتخروا يف احلرب أداء ملا فرض علي

م يف أداء ما هم ج فيفوزون؛ألهنهذا املنهمع األقوام اآلخرين يف تبليغ الدين والقتال يكون عل  
تتدمة ابب النتائج :تلخيص  230نتائج عل  ال م ضرر أبدا حتت اببم الحيصل هلهعلي أوجب هللا

فية و اليعلم الناس إال مبثل ذلك فالذي تقدم من السورة ليس إال تصه؟هللا هتعليم النيب كيف علدم
اروق ذا ينتج ما حصل لقريش يف زمن الفه هعل  نبي ان قريش مع ما فرض هللاهان العرب وأذهأذ

حنو  م أن يعدملوا مبثل ذلك مع األقوام اآلخرين إىلهالم مث جيب علي هبقول هاألعظم الذي أشري إلي
نشقاق فيأيت قوم م مث يقع االهفاحلكم والعلم واحلكدمة حمفو  في، ا القوةهمائيت سنة اليت يكون في

اء من إمض كذا إىل آخر ما أراد هللاهو ، مهم الدين فيقومون مقامهآخرون يف األميني أخذوا عن
  .و خري احلاكدمنيهو  هأمر 
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 دو هسورة 
فالعرب زمن الفاروق وللت إىل درجة عالية يف االجتدماعية فجدمع أقوام العامل .اهآلر مر شرح 

فة مبحوث ذا الفرض حيثيات خمتلهفةأداء ، م الوقيتهو فرضهذا املركز يف مدة مائيت سنة هحول 
: النيب 2ففي سورة يونس كان توضيح الدعوة إىل ثالث درجات . ا يف تلك السور الستهعن

ويفيدون ، ذين:مث ما حصل هب 0من النيب  ه: مث ما عند4من التأثري ابلدعوة القرآنية  هدماعن
، وس ذا الدين مثل ماكان جرى عل  قوم مهاألقوام إىل  هاألقوام برؤية تلك اآلاثر يف العرب بتوج

ن م مهوعرف الناس بذلك فضل بىن إسرائيل عل  العاملني مثل ذلك يرون عل  بين إمساعيل وأتباع
والفرق  .م انصبغوا بصبغة واحدة مثل بين إسرائيلهم من الفرس والروم فكلهومن انضم إلي، العرب
خاللة  هذه .م اإلنسانية عدموماهؤالء أشركوا معهو ، مهدما أن بين إسرائيل احنصروا يف أنفسهبين

ط أزيد من سورة ء ببسا بتاريخ األنبياا تفصيل الدعوة القرآنية مث إثباهتهود فيهسورة يونس مث سورة 
صة اخلصدمني داؤد قبل إعطاء اخلالفة عل  ما فسران يف ق هيف النتائج عل  مثل ما نب هيونس مث تنبي

أبن احلكومة التشتد يف أخذ األموال من أضعف ألناف االجتدماع مثل رعاة الشاة فإذا طغ  عن 
ل يكون اج النبوة بهمناملال من اخللطاء العاملني اليبق  عل   هوما أنصف يف أخذ، ذلك احلاكم

الدرجتني   داؤد قبل إيتاء اخلالفة إىل التدميز بني يف سورة )ص( أرشد هللا. سبيل الفراعنة هسبيل
ك تفصيل يف وقدم قبل ذل. حقيقة و خليفة هللاه هود نبينا خالة فإنهيف آخر سورة  هكذلك نب

دما أليدما يف نيا يستوجب عذااب عظية أن عدمال قليال يف احلياة الدهودفع شب، جمازاة القيامة من هللا
م املسائل هن أذا مهوكذلك النعيم فكيف التناسب بني العدمل واجلزاء و ، هاآلخرة إىل زمن غري متنا

َلْت مِّْن َلدمْن ُثمَّ  هكَِّتاٌب أمْحكَِّمْت آََّيتم . ا شرح سورة يونسود كأهنهفسورة . يف جمازاة اآلخرة  فمص ِّ
 و أحسن طريق يف التعليم يلقن كل املسائلهذا هملنت ومثل الشرح و ذا مثل اه. (4َحكِّيمظ َخبِّريظ )

نْ إِّنَّ  إىل َأالَّ تَ ْعبمدموا إِّالَّ اَّللَّ إمجاال مث يفصل شرحا فدمركز أحكام اآلايت مذكور  َنذِّيٌر  هِنِّ َلكمْم مِّ
رٌي ) َت ِّْعكمْم َمتَ  ه( َوَأنِّ اْستَ ْغفِّرموا رَبَّكمْم ُثمَّ تموبموا إِّلَيْ 1َوَبشِّ ن ا إِّىَل َأَجلظ ممَسمًّى َوي مْؤتِّ كملَّ اع ا َحسَ ُيم

عمكمْم وَ  ( إِّىَل اَّللَّ 3َوإِّْن تَ َولَّْوا فَإِِّن ِّ َأَخافم َعَلْيكمْم َعَذاَب يَ ْومظ َكبِّريظ ) هذِّي َفْضلظ َفْضلَ  َو هَمْرجِّ
ط فيكون التبشري ا فقوكون النيب نذيرا وبشري ، ويف الثانية حصر العبادة هلل (1َعَلى كمل ِّ َشْيءظ َقدِّيٌر )
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ل ذوات ا فإنذار فلم يرجع التعليم إىل حتصيهفإن تركو  هم وحدا رهبراجعا إىل أعدمال يعبدون هب
م هومم عل  التقيد أن ذلك راجع إىل قهأوقبائل وأقوام كدما يزعم القائلون ابلدايانت بعد استدمرار 

عرب زعم أن اإلسالم دين الذا كالتحريف للدين كدمانرى عند املسلدمني طوائف تهويكون ، خالة
ون أحكام م مزية عل  الناس يعين اليلتزمؤالء هلهل بيت النيب هم أو دين قريش أو دين أأي لذواهت

يصرح دائدما  ا فالقرآنهو مبدأ التحريف يف األداين كلهذا ه. م النجاةوحيصل هل، الدين مثل الناس
رِّ الَّذِّيَن آَمنموا َأنَّ هلَ َأْن أَْنذِّرِّ النَّ ويف يونس كان ، أن النيب نذير وبشري َِ َوَبش ِّ ْدقظ عِّْنَد ا ْم َقَدَم صِّ

 هصول البشارة اليكون لحل هفإذا ترك الرجل ما يلزم. . َنذِّيٌر مبني هود إِّنَِّنِّ َلكمْم مِّنْ هويف . . مْ َرب ِّ 
رفني من ااإلنذار والنذارة يكون ترديدا ملبدأ التحريف قال بعض الع هالبشارة ابلنجاة بل يلزم علي
واملقصود .  (1)مهريمحف هم وبشر لريجو رمحتفيغفر هل هأنذر ليخاف عباد شيوخنا يف السند: أن هللا

من اإلنذار والتبشري ليس إال املغفرة؛لكن بدون حتصيل الفرض للحكم برتتيب النتائج حتريف بعد 
قة العدمل ر يف مطاباإلنسان إذا التزم العدمل عل  وفاق حكم فالطبيعة اإلنسانية يقص 0ذلك يف 

صري يف ذا التقهذا العزم عل  إمتام هومعىن . و االستغفار من هللاه هللحكم متاما عامة فعالج
من االبتداء  هاملستقبل فيستحق أن يغفر اإلنسان فاحلكم عل  الرجل يكون ابعتبار جمدموعة أعدمال

وحصل ، ض األعدمالقصران يف بع و معىن اإلنسان ابملرة فإنهذا ه. التيسري هفيكون في، اءهإىل االنت
 اإلنسانية ذا رمحة عظيدمة يف املؤاخذة مثه هلنا اإلحسان يف البعض أزيد من الواجب ينجرب القصور ب

الدور األول: دور األعدمال الدور الثاين: دور األخالق احلاللة من األعدمال . ا متر أبدوارهيف تكامل
ع فكدما كان إرجا ، حسان احلاللة من األخالقونتائج اإل الدور الثالث: دور التقرب إىل هللا

كذلك إرجاع مؤاخذة دور . جمدموعة األعدمال نوعا من الرمحة واملغفرة املؤاخذة من عدمل عدمل إىل
إن  يل األخالق مثهأحسن تس هإىل دور آخر رمحة فوق رمحة فإن قصر يف جمدموع األعدمال؛لكن

، ع األدوارو جمدمو هملؤاخذة حبساب اجملدموع أكدمل يف املقامات واألحوال فا هقصر يف األخالق؛لكن
 هعل  نفس و توبة بعد االستغفار يعين العبد يستلزمهفالسؤال واملؤاخذة ابعتبار اجملدموع من األدوار 

 دور يف هويريد جرب ، و اندم عل  ذلكهف هإن مل أيت يف دور األعدمال مبا كان جيب علي هأن

                                                           

 لم أطلع على مصدر هذا القول.لعل الشيخ السندي سمعه أحدا من العارفين من خالل مجلسه.الباحث. (1)
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َت ِّْعكمْم َمَتاع ا  هإِّلَيْ  َوَأنِّ اْستَ ْغفِّرموا رَبَّكمْم ُثمَّ تموبموا: هقولاإلشارة يف  هي التوبة إليه هذهف، األخالق ُيم
َخافم َعلَْيكمْم َعَذاَب يَ ْومظ  َوإِّْن تَ َولَّْوا فَإِِّن ِّ أَ  هَحَسن ا إِّىَل َأَجلظ ممَسمًّى َوي مْؤتِّ كملَّ ذِّي َفْضلظ َفْضلَ 

. كل ذي فضل  ويؤت أسباب التقرب إىل هللال لكم هيعين يس:هُيتعكم متاعا إىل آخر . (3َكبِّريظ )
فاألول درجة النجاة  ،املراتب العالية هللا هو ذو فضل فيؤتيها فمث مثراهت همث أخالق همن أكدمل أعدمال. 

مل يستدمروا  إن. . وإن تولواوإرادة التكدميل ، موقوف عل  استدمرار العدمل هوالثاين درجة الكدمال وكل
ضي لتكدميل و العذاب فلدما تركوا املهم ذلك الت التوافق فطرهتيف األعدمال للتكدميل يبتلون حبا

و هويتأملون بذلك ، اهواليقدرون عل  الصربعلي، النتائج خالف الفطرة الفطرة أييت يف حكدمة هللا
الطعام  هولحب قردة مثال يف الغابة الحيصل ل، العذاب مثال اإلنسان ترك االجتدماعية اإلنسانية

تحدمل ذلك والفطرة الت، القردة هما أيكل هنسانية بل ميكن أن حيصل لالفطرة اإل هالذي يقتضي
. هفطرت هيقتضيأن أييت القرد مبا ال اجتدماعية الناس ليس يف حكدمة هللا هو نتيجة تركهفتتأمل؛لكن 

عمكمْم وَ  إِّىَل اَّللَّ اإلشارة يف  هإلي من مقتضيات الفطرة اإلنسانية يبتل  بعذاب هللا  َو َعَلى كمل ِّ هَمْرجِّ
كل   و علىهو و غاية كدمال اإلنسانية ه و نتيجة اإلحسان االتصال ابهللهذا ه. (1َشْيءظ َقدِّيٌر )
إىل منزلة يف  أو يتدىل الرب إىل هللا هإما يرتق  اإلنسان إىل حظرية القدس فيكون مرجع شئ قدير

شئ قدير مت  لو عل  كهإشارة و  هو قادر,وإليهعل  كلتا الصورتني  إىل هللا هاجلنة فيكون مرجع
ْم يَ ثْ نموَن إِّنَّ  َأاَل : همن قول. . ُث فصلت من لدن حكيم هإمجال اآلايت احملكدمة مث أييت تفصيل

نَي َيْستَ ْغشموَن ثَِّيابَ  هْم لَِّيْسَتْخفموا مِّنْ هصمدمورَ  َعلِّيٌم بَِّذاتِّ  هر وَن َوَما ي مْعلِّنموَن إِّنَّ ْم يَ ْعَلمم َما يمسِّ َأاَل حِّ
ِِّ إِّالَّ َعَلى اَّللَّ ( وَ 5الص دمورِّ ) ا كمل ٌّ يفِّ  ها َوممْستَ ْوَدعَ ها َويَ ْعَلمم ممْستَ َقرَّ هرِّْزقم  َما مِّْن َدابَّةظ يفِّ اأْلَْر

مظ وََكاَن َعْرشم ه( وَ 6كَِّتابظ ممبِّنيظ ) تَّةِّ َأَّيَّ َِ يفِّ سِّ َعَلى اْلَماءِّ  هَو الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ َواأْلَْر
لموَكمْم أَي كممْ  عموثموَن مِّْن بَ ْعدِّ اْلَمْوتِّ لَيَ قم  لِّيَ ب ْ وَلنَّ الَّذِّيَن َكَفرموا إِّْن َأْحَسنم َعَمال  َولَئِّْن ق مْلَت إِّنَّكمْم َمب ْ

ْحٌر ممبِّنٌي )ه َأاَل يَ ْوَم  هسم مم اْلَعَذاَب إِّىَل أممَّةظ َمْعدموَدةظ لَيَ قمولمنَّ َما َُيْبِّ ه( َولَئِّْن َأخَّْرََ َعنْ 7َذا إِّالَّ سِّ
نَّا َرمْحَة  8زِّئموَن )هَيْستَ  هْم َما َكانموا بِّ ْم َوَحاَق بِّ هْم لَْيَس َمْصرموف ا َعنْ هتِّيَيَْ  ْنَساَن مِّ َنا اإْلِّ ( َولَئِّْن َأَذق ْ

ٌِ َكفموٌر ) هإِّنَّ  ها مِّنْ هُثمَّ نَ َزْعَنا َنا4لَيَ ئمو السَّي َِّئاتم  بَ هوَلنَّ ذَ لَيَ قم  هنَ ْعَماءَ بَ ْعَد َورَّاءَ َمسَّتْ  ه( َولَئِّْن َأَذق ْ
َاتِّ أمولَئَِّك هلَ 40َلَفرٌِّح َفخموٌر ) هَعِن ِّ إِّنَّ  َمْغفَِّرٌة َوَأْجٌر َكبِّرٌي  مْ ( إِّالَّ الَّذِّيَن َصبَ رموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ
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ٌز َأْو   هَليْ وا َلْواَل أمْنزَِّل عَ َصْدرمَك َأْن يَ قمولم  ه( فَ َلَعلََّك اَترٌِّك بَ ْعَض َما يموَحى إِّلَْيَك َوَوائٌِّق بِّ 44) َكن ْ
َا أَْنَت َنذِّيٌر َواَّللَّ  هَجاَء َمعَ  تَ َرا41َعَلى كمل ِّ َشْيءظ وَكِّيٌل ) َمَلٌك إَِّّنَّ ا بَِّعْشرِّ قمْل فَْأتمو  ه( َأْم يَ قمولموَن اف ْ
ْثلِّ  تمْم صَ  ممْفتَ َرََّيتظ َواْدعموا َمنِّ اْسَتطَْعتمْم مِّْن دمونِّ اَّللَّ  هسمَورظ مِّ يبموا  (43ادِّقِّنَي )إِّْن كمن ْ فَإَِّلَّْ َيْسَتجِّ

َا أمْنزَِّل بِّعِّْلمِّ اَّللَّ  ( َمْن َكاَن يمرِّيدم 41لِّمموَن )ْل أَنْ تمْم ممسْ هَو فَ هإِّالَّ  هَوَأْن اَل إِّلَ  َلكمْم فَاْعَلمموا َأَّنَّ
نْ َيا َوزِّينَ تَ  ( أمولَئَِّك الَّذِّيَن لَْيَس 45)َخسموَن ا اَل ي مبْ هْم فِّيها وَ هْم فِّيْم َأْعَماهلَ ها ن مَوف ِّ إِّلَيْ هاحْلََياَة الد 

َرةِّ إِّالَّ النَّارم َوَحبَِّط َما َصنَ عموا فِّيهلَ  ٌَِّل َما َكانموا يَ ْعَملمونَ هْم يفِّ اآْلخِّ ( َأَفَمْن َكاَن َعَلى 46 )ا َواَب
لمو  هبَ ي َِّنةظ مِّْن رَب ِّ  نْ هَشا هَويَ ت ْ َوَمْن َيْكفمْر  هلَئَِّك ي مْؤمِّنموَن بِّ و كَِّتابم مموَسى إَِّمام ا َوَرمْحَة  أم   هَومِّْن قَ ْبلِّ  هٌد مِّ

نْ  همَِّن اأْلَْحَزابِّ فَالنَّارم َمْوعِّدم  هبِّ  ْريَةظ مِّ ِِّ اَل  احْلَق  مِّنْ  هإِّنَّ  هَفاَل َتكم يفِّ مِّ رَب َِّك َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّا
تَ َر  َعَلى اَّللَّ 47ي مْؤمِّنموَن ) ادم هْم َويَ قمولم اأْلَشْ ى َرب ِّ ْعَروموَن َعلَ َكذِّاب  أمولَئَِّك ي م   ( َوَمْن َأْظَلمم ممَِّّنِّ اف ْ

 ( الَّذِّيَن َيصمد وَن َعْن َسبِّيلِّ اَّللَّ 48َعَلى الظَّالِّمِّنَي ) ْم َأاَل َلْعَنةم اَّللَّ ؤماَلءِّ الَّذِّيَن َكَذبموا َعَلى َرب ِّ ه
غمونَ  َرةِّ ها عَِّوج ا وَ َويَ ب ْ آْلخِّ ِِّ َوَما كَ ( أمولَئَِّك َلَْ يَ 44ْم َكافِّرموَن )هْم ابِّ زِّيَن يفِّ اأْلَْر اَن كمونموا ممْعجِّ

رموَن مم اْلَعَذابم َما َكانموا َيْسَتطِّيعموَن السَّ مِّْن َأْولَِّياَء يمَضاَعفم هلَ  ْم مِّْن دمونِّ اَّللَّ هلَ  ْمَع َوَما َكانموا ي مْبصِّ
رموا أَنْ فمسَ 10) رَ ( اَل َجَرَم َأنَّ 14رموَن )ْم َما َكانموا يَ ْفت َ هْم َوَولَّ َعنْ ه( أمولَئَِّك الَّذِّيَن َخسِّ ةِّ ْم يفِّ اآْلخِّ
َاتِّ َوَأْخبَ تموا إِّىَل َرب ِّ 11مم اأْلَْخَسرموَن )ه ْم أمولَئَِّك َأْصَحابم ( إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ

ْل َيْسَتوََِّّينِّ همِّيعِّ ْلَبصِّريِّ َوالسَّ ( َمَثلم اْلَفرِّيَقنْيِّ َكاأْلَْعَمى َواأْلََصم ِّ َوا13ا َخالِّدموَن )هْم فِّيهاجْلَنَّةِّ 
مث النتائج من  234إىل  41مث بعد ذلك التاريخ إثبات التفصيل من ( 11َمَثال  َأَفاَل َتذَكَّرموَن )

ائل املذكورة فاملس. . ومامن دابة. . م يثنونأال إنالتفصيل . السورة هومتت بعد 240إىل  230
 هجود إلييف قلب اإلنسان مو  م عل  البعض امليل إىل هللاونتكل، ي اليت تذكر مرة بعد أخرىه

نْ هْم يَ ثْ نموَن صمدمورَ َأاَل إِّنَّ اإلشارة يف  نَي َيْستَ ْغشم  هْم لَِّيْسَتْخفموا مِّ م يـأيت يف قلوهب. مْ وَن ثَِّيابَ َأاَل حِّ
ر تون إىل أمو ويلتف، م يدفنون تلك اخلطرات حتت خطرات أخرىهف وا إىل هللاهخطرات أن يتوج

فاإلنسان  هيم اليقدرون عل  نفهو احلجة عليه إىل هللا هون فوجود اخلاطر املتوجهوما يشت، الدنيا
فإذا جاء يف  ،طلب الطعام هخاطر اجلوع علدمنا أن يف خاطر  هأييت يف قلب هإذا كان أييت يف خاطر 

عم كل دابة ب يطفإذا كان الر  إىل هللا هتوج هخاطر طلب الرب فكيف نقول أن ليس يف فطرت هقلب
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: هشارة يف قولاإل هالرزق بعد اخلاطر أيضا إلي ا أن طلب الرزق كذلك يوحي هللاهملا أييت يف خاطر 
ِِّ إِّالَّ َعَلى اَّللَّ  ا هاألرض في هذه. هعل  قدرما حيتاج يعطي كل رزق اهرِّْزقم  َوَما مِّْن َدابَّةظ يفِّ اأْلَْر

 ا إال هللاب يرزق فرزق الفطرة اإلنسانية يف اجنذاهبا إال الر هويدبر ، اهأسباب رزق احليواانت فالخيلق
مظ هوَ . اإلشارة يف هوإلي، هللا هالذي دبر  تَّةِّ َأَّيَّ َِ يفِّ سِّ  ه وََكاَن َعْرشم َو الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ َواأْلَْر

لموَكمْم أَي كمْم َأْحَسنم َعَمال   . أة رزق الفطرة اإلنسانيةيهو لتهفالتجلي عل  العرش إمنا . َعَلى اْلَماءِّ لِّيَ ب ْ
عموثموَن مِّْن بَ ْعدِّ اْلَمْوتِّ لَيَ قموَلنَّ الَّذِّيَن َكَفرموا إِّْن  ْحٌر ممبِّنيٌ هَولَئِّْن ق مْلَت إِّنَّكمْم َمب ْ إشارة . َذا إِّالَّ سِّ

لمو  هَأَفَمْن َكاَن َعَلى بَ ي َِّنةظ مِّْن رَب ِّ . إىل جذب اإلنسانية إىل التجلي نْ هَشا هَويَ ت ْ كَِّتابم   همِّْن قَ ْبلِّ وَ  هٌد مِّ
ْريَةظ  هارم َمْوعِّدم مَِّن اأْلَْحَزابِّ فَالنَّ  هَوَمْن َيْكفمْر بِّ  همموَسى إَِّمام ا َوَرمْحَة  أمولَئَِّك ي مْؤمِّنموَن بِّ  َفاَل َتكم يفِّ مِّ

نْ  ِِّ اَل ي مْؤمِّنموَن ) هإِّنَّ  همِّ رية إىل حظ هلهيعين أب االتصال ابهلل. (47احْلَق  مِّْن رَب َِّك َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّا
د النيب أيمر هشا. . هويتلو يرى  هأو كأن هو يرى ربه هذا الرجل يكون عل  بينة من ربهالقدس 

و درجة تكدميل هذا ه هأولئك يؤمنون بأيضايبني ذلك  كتاب موسى  هومن قبل هذا األمر بعينهب
ؤالء ه هجاذبية إلي هلبويف ق، اأيض هيدعو إلي هونيب عصر ، هالنيب السابق كان يدعو إلي. اإلميان ابهلل

احلق  هإن همن فالتك يف مريةذا الصنف هيستقيدمون يف اإلميان فإذا كان يف اإلنسانية يوجد مثل 
عىن إلالح  ي. . هومن يكفر ب. .  بل أكثر الناِ هليس املراد أن كل الناس يؤمنون ب. . من ربك

مانع من  هد إىل اإلنسانية فإن كان يف قلبكل فرد من اإلنسانية إذا جتاوز من حدود اإلنسانية الر 
اإلنسانية  .إىل اإلنسانية هلرد. . . هفالنار موعدوإزالة املانع المتكن بدون اإلحراق ابلنار ، ذلك
 .؛لكن ذلك ليس بصحيحهؤالء األلناف الفاسدة تقول إن اإلنسانية ما حنن عليهي؟ هما

ا منوذجا هوارتقائ، أوال موس  أقام لإلنسانية هاإلنسانية حقيقة إنسانية ذلك الصنف الذي ذكران
موس   هتقتضي ذلك يعين ما أقام هوذلك الصنف فطرت، ذا النيب أيضا مثل ذلكهو . لاحلا

لإلنسانية  م أثبتواهل هذا الصنف هص فالذين خيالفون  دما الصلوات والتسليدماتهوحمدمدص علي
لم فالعذاب وإىل الظ،إىل الوراء إىل احليوانيةم يردون اإلنسانية هل هؤالء األنبياء؟ ج: همركزا مثل 

م حيكدمون م الناس مثل مصدمم يعلدموهنهؤالء املفسدين الجيوزون أن يعلدمه: أن هالظلم معنا. األليم
كيف ذا عذاب أليم فها دواء وشفاء و الظلم مث يبتلون أبمر آخر الجتدون هله هم أنهمن أنفس
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ادم هقمولم اأْلَشْ َوي َ : هاإلشارة يف قول هو األلل إليها ا أهنهم عليهحيكم عل  تلك اإلنسانية اليت 
 ( الَّذِّيَن َيصمد وَن َعْن َسبِّيلِّ اَّللَّ 48َعَلى الظَّالِّمِّنَي ) ْم َأاَل َلْعَنةم اَّللَّ ؤماَلءِّ الَّذِّيَن َكَذبموا َعَلى َرب ِّ ه

غمونَ  َرةِّ ها عَِّوج ا وَ َويَ ب ْ آْلخِّ يم هإبرا. سالم مل تكن من جزيرة العربنشأة اإل (44ْم َكافِّرموَن )هْم ابِّ
 (1). مل يكن من العرب هفالدين ألل، يمهوقريش أوالد إبرا. مل يكن عربيا

 ود) من ن ح (هبقية من سورة 

. ذانه(11نِّ َمَثال  َأَفاَل َتذَكَّرموَن)ْل َيْسَتوَِّّيَ هَمَثلم اْلَفرِّيَقنْيِّ َكاأْلَْعَمى َواأْلََصم ِّ َواْلَبصِّريِّ َوالسَّمِّيعِّ 
وكذا األلم إال ابإلحراق حيرقون فليس يف تعذيب ، هب مرضهسواء فإذا كان األعدم  اليذ(2). . 

 . يعين إلالح تلك اجلذبة املائلة إىل التجلي هإلالح اإلنسان مقصد سوى

إىل  41ن فصول: الفصل األول يف ذكر نوح م هوفي، و ابب التاريخهالسورة  هذهالباب الثاين يف 
ي: هية منيف آخر آ 24 ا أَْنَت َواَل قَ ْوممَك مِّْن ها إِّلَْيَك َما كمْنَت تَ ْعَلمم هتِّْلَك مِّْن أَنْ َباءِّ اْلَغْيبِّ نموحِّ
ْ إِّنَّ اْلَعاقَِّبَة لِّْلممتَّقِّنَي )هقَ ْبلِّ  عندان مثل ذلك جيري عليك يف املستقبل  هذهمعىن (14َذا فَاْصربِّ
 . م بعد ذلك اإلنسان أن النيب مثل نوحهضعف

  33إىل  13ود من هصل الثاين: يف الف

 37إىل  32الفصل الثالث: يف لاحل من 

  70إىل  34يم ولوط من هالفصل الرابع: يف إبرا

 41إىل  72الفصل خامس: يف شعيب من 

 . ومت عل  ذلك ابب التاريخ 234إىل  43الفصل السادس: يف موس  من 

                                                           

 صل المخطوط.الباحثفي ن إ : سورة هود ليست بكامل فبقية الحصة منها توجد في ن ر:لذا جعلتها في أ (1)
 لم أفهم الكلمة مع دقة النظر في العبارة.الباحث (2)
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، و أتويل األحاديثهيب يف سرية الن هب هلك أني مث إتيان مثل ذا عن تدبري إهلهقصص األنبياء وتبصري 
  .وقد ذكران البعض فيدما سبق، يف كتاب أتويل األحاديث لإلمام ويل هللا هوتفصيل

 . نتكلم يف الباب الثالث ابب النتائج

 . 234إىل  230تذكر اجلزاء يف اآلخرة مذكور يف 

ا َما ه( َخالِّدِّيَن فِّي406 )يقٌ ها زَفِّرٌي َوشَ هْم فِّيفََأمَّا الَّذِّيَن َشقموا َففِّي النَّارِّ هلَ  408إىل  406يف 
ِم إِّالَّ َما َشاَء رَب َك إِّنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل لَِّما يمرِّيدم ) ( أمَّا الَّذِّيَن سمعِّدموا 407َداَمتِّ السََّماَواتم َواأْلَْر

ِم إِّ هَففِّي اجْلَنَّةِّ َخالِّدِّيَن فِّي َر ََمْذموذظ  الَّ َما َشاَء رَب كَ ا َما َداَمتِّ السََّماَواتم َواأْلَْر َعطَاء  َري ْ
وتلك  .يف الدنيا ابالستفادة من بعض كون السدموت واألرض هاإلنسان يف تكدميل حيات(408)

ا فدمن هلسلة كلالس هذه ها إال بوجو ا الميكن إتياهنهالكون مسلسلة بتدبري وحداين يعين قطعة من
ومثل ، للفساد هيكون جزاؤ  ها يف فسادن كان استعدماهلفإ، اهو استفاد كلهذا ها بقطعة هاستفاد من

ا هْم فِّينَّارِّ هلَ فََأمَّا الَّذِّيَن َشقموا َففِّي ال :هإشارة يف قول هطول السدموت واألرض الأزيد والأنقص إلي
وليس كل رجل يفسد ، ي عل  قدر دوام السدماء واألرضهغاية اخللود  (406يٌق )هزَفِّرٌي َوشَ 
ر السدموت يف النار بقدر عدم ها يكون خلودهد الفطرة اإلنسانية جبدميع أجزائأبن أفس همجيع أمور 
إِّالَّ  ارة يفإش هيف النار دون ذلك إلي ها يكون خلودهفإن كان مل يفسد اإلنسانية كل.هذهواألرض 

إىل  جملرمفاإلنسان ا،هحكدمت ه( يعين يتدمم ما يقضي407َما َشاَء رَب َك إِّنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل لَِّما يمرِّيدم )
ساد واليقدر قوة ذلك يف إفه.ا بقدر ذرةهعن إفساد السدموت واألرض كل هآخر الغاية اليزيد جرم

تضيات قضية ا من مقاليزيد عن تلك املدة فإهن هفإن كان بلغ أقص  الغاايت الفساد فعذاب. شئ
ن دخل م أن يعتقد أن ها املتكلدمون أن اإلنسان جيب عليهفالعقيدة اليت زين.السدموت واألرض

ذا ليس من ه.هم يكفرونهومن ينازع،يف حق الكفار1هذهويقررون ،ا أبداهنم الخيرج منهج
ويقول .مهل العلم الجيب عل  الناس من تقلدهم من بعض أهي فهمقتضيات نصوص القرآن إمنا 

                                                           
 يقرررونها.الباحث 1



 [161] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 نمهم ذكروا من الصحابة والتابعني أن جإهن (2)مثل إبن القيم هوألحاب (1)شيخ اإلسالم ابن تيدمية
، ةايهوأبلغوا النزاع إىل الغاية والن (1)م مثل ابن أبكمهوانزع، (3)نم تفينهخيلو عن املعذبني أو أن ج

                                                           

 سبق ترجمته (1)
 سبق ترجمته (2)
حادي ا روار  :تعرض ابن القيم لمس  ألة دوام النار وأبديتها في كتابين له:خالص  ة ما ذكره ابن القيم في المس  ألة (3)

وأيضا: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة التعليل من ص .980 إلى ص 914إلى بالد ا فرار من ص 
أوال : ذكر في أبدية النار أو فنائها سبعة أقوال، أفاض :وزبدة ما ذكره في كتابيه يتلخص فيما يلي.924إلى ص  919

ديدة ى. وقد أيد هذا القول بوجوه عالقول في سابعها وهو: أن للنار أمد ا تنتهي إليه، ثم يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعال
:سورة النبأ: )البثين 5أن هللا تعالى أخبر في ثالث آيات عن النار بما يدل على عدم أبديتها:على لسان أصحابه  منها -

 (. فتقييد لبثهم فيها با حقاب يدل على مدة مقدرة يحص    رها العدد،  ن ما ال نهاية له ال يقال93)اآلية:   فيها أحقاب ا(
: آية س      ورة ا نعام: )قال 9.-وهم أفهم ا مة لمعاني القرآن  -فيه: هو باق أحقاب ا، وقد فهم ذلك من اآلية الص      حابة 

:آية س   ورة هود: )خالدين فيها مادامت 3.(598)اآلية:   النار مثواكم خالدين فيها إال ما ش   اء هللا إن ربك حكيم عليم(
(.. وقال بعدها في الجنة وأهلها: )خالدين 507)اآلية:    فعال لما يريد(الس  موات وا رض إال ما ش  اء ربك إن ربك 

(.ولوال ا دلة القطعية الدالة على 508فيها ما دامت الس   موات وا رض إال ما ش   اء ربك عطاء غير مجذوذ()اآلية: 
 ياق ما يفرق بينأبدية الجنة ودوامها، لكان حكم االس       تثناءين في الموض       عين واحد ا. كي ؟ وفي اآليتين من الس       

االس     تثناءين فإنه قال تعالى في أهل النار: )إن ربك فعال لما يريد( فعلمنا أنه تعالى يريد أن يفعل فعال  لم يخبرنا به، 
وس       نذكر ما قاله  -وقال في أهل الجنة: )عطاء غير مجذوذ( فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبد ا 

عمر رض  ي :فمن الص  حابة:هذا القول منقول عن عدد من الص  حابة والتابعين وجلة ا ئمة :9.الص  حابة في االس  تثناء
وابن مسعود رضي هللا عنه ."هللا عنه قال: "لو لبث أهل النار في النار عدد رمل " عالج " لكان لهم يوم يخرجون فيه

يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون  اقال: "ل ب  وعبد هللا بن عمرو بن ."فيها أحقا
العاص رض  ي هللا عنه روي عنه نحوه،وأبو هريرة قال: "أما الذي أقول: إنه س  يأتي على جهنم يوم ال يبقى فيها أحد 

وأبو س   عيد الخدري قال في آية: )إال ما ش   اء ربك(: "أتت على كل آية في القرآن، .وقرأ: )فأما الذين ش   قوا..( اآليتين
قال في اآلية: )إال ما ش       اء ربك(: "اس       تثنى هللا قال: أمر هللا النار أن  -في رواية عنه  -وابن عباس ."يدأي آية وع

وأبو مجلز قال عن ."الشعبي قال: "جهنم أسرع الدارين عمرانا، وأسرعهما خراب ا:ومن التابعين وأئمة السل ."تأكلهم
قال: "أتت هذه اآلية  -وقد س   ئل عن آية هود  -بن راهويه وإس   حاق ."النار: "جزاؤه، فإن ش   اء هللا تجاوز عن عذابه

والحكمة والرحمة تأبيان :دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم :3."على كل وعيد في القرآن
بقاء هذه النفوس في العذاب أبد اآلباد، وقد دلت النص       وص واالعتبار على أن ما ش       رعه هللا وقدره من العذاب 

عقوبات في الدنيا، إنما هو لتهذيب النفوس وتص   فيتها من الش   ر الذي فيها، ولحص   ول مص   لحة الزجر واالتعاظ، وال
وفي القرآن والس       ن ة م ا ي دلن ا على أن جنس اآلالم إنم ا هو  -وغير ذل ك من الحكم  -وقطع النفوس عن المع اودة 

، )وليمحص هللا الذين آمنوا()آل عمران: (. الخ590)التوبة:   لمص       لحة اإلنس       ان )ذلك بأنهم ال يص       يبهم ظمأ(
(.إلخ ورب الدنيا واآلخرة واحد، وحكمته ورحمته موجودة في الدارين، بل رحمته في اآلخرة أعظم، فقد ورد 545

في الص       حيح: أن رحمته في الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته في اآلخرة، فإذا كان العذاب في هذه الدار رحمة 
ماء بأهله ولطفا بهم وم ئة رحمة، كل رحمة طباق ما بين الس        لدار التي تظهر فيها ما ص       لحة لهم، فكي  في ا

(. كما أنه 547)النس   اء:   وليس هلل غرض في العذاب كما قال تعالى: )ما يفعل بعذابكم إن ش   كرتم وآمنتم(.وا رض
ه وأوليائه بتمام نعيمهم ال يفعله س     دى، وإذن فال بد من حكمة ومص     لحة تعود على عباده، وهي إما مص     لحة أحبائ

وبهجتهم بما يفعله في أعدائه وأعدائهم، وإما مص   لحة ا ش   قياء ومداواتهم، أو لهذا ولهذا. وعليه، فالتعذيب مقص   ود 
لغيره، قصد الوسائل ال قصد الغايات، والمقصود من الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حكمها. ونعيم أهل 

ه وال كماله على استمرار عذاب أهل النار ودوامه،ولو كان أهل الجنة أقسى خلق هللا لرقوا الجنة ليس متوقف ا في أصل
لحال أعدائهم بعد طول العذاب.ومص   لحة ا ش   قياء ليس   ت في الدوام واس   تمرار العذاب،وإن كان في أص   ل التعذيب 

سبقت غضبه، وأنه:: أخبر هللا تعالى أن رحمته وسعت كل ش 4.مصلحة لهم سه الرحمة،  وأن رحمته  كتب على نف
فال بد أن تسع رحمته هؤالء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غير غاية لم تسعهم رحمته، وهذا ظاهر جد ا، والثابت 

ا(. )غافر:  ( وقد 7أن رحمته ال بد أن تنتهي حيث ينتهي العلم كما قالت المالئكة: )ربنا وس   عت كل ش     رحمة وعلم 
يم ولم يتس   م بالمعذب وال بالمعاقب، بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله: )نب  عبادي أني أنا تس   مى هللا بالغفور الرح
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، من تلك اآلية هذا الذي استفدانه هنرجح طريقة ابن تيدمية وألحاب هوب، وحنن النوافق إبن أبكم
 . يس من اإلسالم يف شئل وكثري من العارفني فإلرار عل  نظرية املتكلدمني، ا احلكيم ويل هللاهويوافق

من احملصلني  رجل مجلة معرتضة : من اشتغل علينا يف علوم الكتاب والسنة وحكدمة اإلمام ويل هللا
م القرآن يقرأ هل هنأ هو جيلس مع" سوسائني" فكانوا يكلفونهوكان ، للفلسفة األوروابوية العصرية

ا إىل غري هم فيهنم وخلودهار يف جكان خيالف أن أييت تعذيب الكف  هو كان ميتنع؛ألنهو . يفسر
 ا قرأ يف حجة هللافلدم هالقرآن وتعليدم.م يسيئون الظنهو ، مهاليقدر عل  إقناع هفإذا انقشو . ايةهالن

                                                           

(. وغيرها من اآليات، فإنه يتمدر بالعفو والمغفرة 10، 42)الحجر:   الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب ا ليم(
ض   بان وال المنتقم إال في الحديث الذي فيه تعديد والرحمة والحلم... إلخ ويتس   مى بها، ولم يتمدر بأنه المعاقب وال الغ

وإنما خلقه ليرحمه ولكن :: يوض   ح هذا أن هللا لم يخلق اإلنس   ان عبث ا ولم يخلقه ليعذبه1.ا س   ماء الحس   نى ولم يثبت
 ناكتس  ب موجب العذاب بعد خلقه له، فتعذيبه ليس هو الغاية، وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة، والحكمة والرحمة تأبيان أ

يتص      ل عذابه س      رمد ا إلى غير نهاية، أما الرحمة فظاهر، وأما الحكمة فقنه إنما عذب على أمر طرأ على الفطرة 
وغيرها، ولم يخلق عليه من أص       ل الخلقة،  ن هللا خلق عباده حنفاء، ولم يخلق له؛  نه لم يخلق لإلش       راك وال 

 ال -وهو الكفر  -عذاب فاس       تحق العذاب، وذلك الموجب للعذاب. بل خلق للعبادة والرحمة ولكن طرأ عليه موجب ال
ا؟ بل إخالفه كرم وعفو وتجاوز يمدر :: أهل الس       نة على أنه يجوز تخل  الوعيد2دوام له فكي  يكون موجبه دائم 

الرب تعالى به، ويثني عليه به،  نه حقه، والكريم ال يس   توفي حقه فكي  بأكرم ا كرمين؟ واس   تش   هد ابن القيم لذلك 
آثار وأشعار. هذا في وعيد مطلق، فكي  بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله: )إن ربك فعال لما يريد(؟ ولهذا قالوا: ب

: اآليات التي 5ثاني ا: فند ابن القيم ا دلة التي اس      تند إليها القائلون بدوام النار، وأهمها .أتت على كل وعيد في القرآن
نار، وقد قال: إن ذكر الخلود والتأبيد ال يقتض  ي عدم النهاية، والخلود هو المكث دلت على خلود الكفار وتأبيدهم في ال

الطويل كقولهم: قيد مخلد والتأبيد في كل ش  بحسبه، فقد يكون لمدة الحياة، ولمدة الدنيا. وقد ورد النص بالخلود على 
)النس  اء:   ا: )فجزاؤه جهنم خالد ا فيها(بعض الكبائر من الموحدين وقيد في بعض  ها بالتأبيد، كما في قاتل المؤمن عمد  

: اآليات التي دلت على 9 ."(. وكما في قاتل نفس   ه: "فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالد ا مخلد ا فيها أبد ا23
نار( خارجين من ال ما هم ب ها: )و ها بمخرجين(527)البقرة   عدم خروجهم من ما هم من (، )ال 48)الحجر:   (. )و

(.إلى آخر تلك اآليات قال: فطائفة قالت: إن إطالقها مقيد بآيات التقييد باالس  تثناء 32)فاطر:   ليهم فيموتوا(يقض  ى ع
بالمش    يئة، فيكون من باب تخص    يص العموم وكأن هذا قول من قال من الس    ل  في آية هود: أتت على كل وعيد في 

القها، فهم باقون فيها ال يخرجون منها ما دامت والذي ص       ححه ابن القيم أن هذه اآليات على عمومها وإط.القرآن
ا  باقية، ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام هللا ال انتهاء لها، وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائم 

يظن  : اإلجماع، قال ابن القيم: وإنما3.بدوامها، وبين أن تكون هي أبدية ال انقطاع لها، فال تس      تحيل وال تض      محل
ا وحديث ا، كي  وقد نقل عن الص  حابة والتابعين  اإلجماع في المس  ألة من لم يعر  النزاع، وقد عر  النزاع فيها قديم 
التص   ريح بخال  ما يدعون؟ثالث ا: بعد س   رد هذا كله مال ابن القيم إلى التفويض في المس   ألة إلى مش   يئة هللا فال جزم 

في ش    فاء العليل: وأنا في هذه المس    ألة على قول أمير المؤمنين على؛ فإنه ذكر بفناء النار، كما ال جزم بدوامها. قال 
دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ووص     ذلك أحس   ن ص   فة ثم قال: ويفعل هللا بعد ذلك في خلقه ما يش   اء، 

قه وال ينزلهم جنة  نارا. ذكره في وعلى مذهب ابن عباس حيث يقول: ال ينبغي  حد أن يحكم على هللا في خل وال 
تفس  ير قوله تعالى: )قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما ش  اء هللا( وعلى مذهب أبي س  عيد الخدري حيث يقول: انتهى 
القرآن كله إلى هذه اآلية: )إن ربك فعال لما يريد(، وعلى مذهب قتادة حيث يقول: )إال ما ش اء ربك(: هللا أعلم اثنياه: 

هب ابن زيد حيث يقول: أخبرنا هللا بالذي يش       اء  هل الجنة فقال: )عطاء غير مجذوذ( ولم عالم وقعت؟، وعلى مذ
 يخبرنا بالذي يشاء  هل النار.الباحث.

 لم أطلع على ترجمته.الباحث (1)



 [161] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

كن أن يدعون من اآلن مي هأبن هانشرح لدر  هأزيد من هوفصلنا ل، سألةالبالغة بعض أطراف تلك امل
البالغة مع  من حجة هللا سألة ملا ذكران تلك املفالسفة الغرب إىل اإلسالم وأما قبل ذلك فال مث

، كر املتكلدمنيم وأبطلنا فهفلدما انقشنا. اهبعض إخواننا يف ديوبند املقلدين للدمتكلدمني فأنكرو 
 . ارهم سكتوا عن اإلظهعلي هوكادوا أن يكفروين؛لكن شيخنا كان موجودا فإلنكار 

نا رجعوا عن غة وقصروا وفسروا القرآن عل  وفاقالبال ورأينا بعض سنني ملا اشتغل الشبان حبجة هللا
دم وما قدران أن تق، يف ذلك الزمان ما كنا نعرف االنقالب. اهم وعن التشدد فيهبعض أفكار 

م  هذا نقتلهفدمن لدان عن . ل األرض إىل اتباع القرآن ابالنقالبهبسرة اآلن نعرف مجع أ مهعلي
الة ل الكالم لفرقة خهواملقلدون آلراء أ، لقرآنؤالء يف أحكام اهل التشكيك هوأ. كائنا من كان

ن الدعوة وبدون ذلك الميك. مهم ميانعون البد نقتلم أهنهونعرف من، إذا قاموا مينعون عن االنقالب
اليوم تقرر  وحنن، م يرجعونهم يقتلون فإن أكثر م إذا رأوا أهنم أهنهإىل القرآن أبدا نعرف من جبن

الم مبثل ل اإلسهوإن مل نقم ابالنقالب فال نشوش مجاعة أ، مهرتكذا نهعندان إن قدمنا ابالنقالب 
 . ذلك احلقائق

و ليس لالنتقاص من اجلنة ليس يف ه. . . . إال ما شاء:  همث قول. وأما الذين سعدوا. :هقول
أن يبق  يف اجلنة  هب هاالستثناء للحد كاإلنسانية حبظرية القدس غاية ما ميكن ل هب. اإلنسانية ارجتاع

متام ذلك  قبل هومن كان ذا فضل يكون ارتقاؤ . اهي بقدر طول السدموت واألرض مث يتوىف منه
إشارة  هإليو ، يهذا ارتقاء اللحوق حبظرية القدس الينته. . . . . . . إال ما شاءاإلشارة يف  هإلي
ل ري اإلنسان مثفيص. مفصل يف كتب اإلمام ويل هللا هوبيان ذلك كل. عطاء رري َمذوذ هقول يف

. (1)ا فَانظ هكمل  َمْن َعَليْ . إشارة هإلي. هإل هو وجهوالتجلي ، شعاع الشدمس متصل ابلتجلي
 هاإلنسان الأيتي هيم تلك املسائل ابلتدريج إذا سلكهبرانمج مقرر لتف عندان يف طريقة اإلمام ويل هللا

اليتم عندان إال  .ذا عندانهفقد يفضي  هأما إذا تكلم يف بعض املسائل قبل استيفاء مقدمات. شك
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لكن وشيخنا قد كان شرع يف أتسيس تلك الدرجة يف ديوبند؛، بتنظيم درجة التكدميل لدرس احلكدمة
أينا من أخفاء وما ر ، فدما رأينا من أفكار الناقصني هابشتغالنا يف األمور السياسة خرجنا قبل إمتام

 . اههعل  وج سألةكل ذلك لعدم درس امل. الكاملني

ليلة مطدمئنة ولو فئة ق، فإذا خترجت مجاعة. م أن يؤسسوا دار احلكدمةهدمون جيب عليالربانمج: املسل
بعدم  هعل  سلوك الطريق وإال فنأمر  هندل همن أراد البحث في. ابألمر خلرج الفساد من العامة

ل هومل خيرج أ ،ل العلمهوألر من أ، هل اإلسالم مثل ابن تيدمية يكفر هاخلوض وإال فدمصيبة بني أ
ابلنسبة  هرين ابلكتاب والسنة فتكفري بعض ألحابنا أي القيدمة لهمن العلدماء املا همثلاإلسالم 

آخر : جيب بعد ذلك إقامة مثل دار احلكدمة  هوعندي اآلن وج. هذا من وجهإىل تلك املسائل 
 .و حنن ندعو حكدماء الغرب إىل اإلسالم فالنقدر عل  ذلك إال بتنظيم دار احلكدمةهأشد وجوب و 

روج فدمن اعتىن أن يكون لإلسالم ع. مزموا ببطالن حكوماهتاء املتكلدمون فقد اهنهالفق ؤالءهأما 
 وإال ور احلكدماء من أوروابهمج هأن يشرح اإلسالم أبلول احلكدمة شرحا يقبل هور جيب عليهوظ

ء الغرب م يصريون مثل حكدماو عندان اليوم اليقبل أوالدان؛ألهنهذا اإلسالم الذي هفبعد مائة سنة 
أو  هأحد: إن أوالدان متشي خلف الغرب فدمن ارجت  من فقي هذا األمر اليقدر عل  منعهو . ومالي

حبدمد  الغرب وحنن هو مل يدرك شيئا من اشتدمل عليهيقنع حكيدما من حكدماء الغرب  همتكلم أن
نطلب عل  و ، عل  انتظام حنن نبتلع مطدمئنون لو قدران عل  تدريس حكدمة اإلمام ويل هللا هللا



 [166] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 (2)ريهأو مثل طنطاوي اجلو  (1)ا وإال فالخيرج إال مدعيا مثل غالم أمحد القادايينهأورواب كل فالسفة
 . ذا وال ذاك عل  دعوة الغرب إىل اإلسالم متتهاليقدر ال 

  هلة بويف دائرة متص، ا قطب اإلمام ويل هللاهحنن إذا نظدمنا دار احلكدمة فيكون يف مركز 
وكتب احملققني  (4)نديهوالشيخ أمحد السر  (3)مثل ابن العريبكتب الصوفية العارفني من احلكدماء 

 فلسفة همث يكون يف دائرة اثنية حول (6)وابن تيدمية (5)من املتكلدمني احلكدماء مثل اإلمام الغزايل
در الرجل أن ارة يف املدارج الثلث يقتهوبعد تكدميل املطالعة وحصول امل. فالسفة أورواب احلديثية
احلكدمة  هذهور احلكدماء من أورواب فإذا قام االنقالبيون إىل أتييد همج هويقبل، يفسر القرآن ابحلكدمة

هلْ  هَو الَّذِّي َأْرَسَل َرسمولَ ه تعاىل: هر املصداق قولها يظهورد كل ما خالف  هرَ ه  َودِّينِّ احْلَق ِّ لِّيمظْ دَ ابِّ
َنا َولَ  :هم شيئا قولها النفوهنالطريقة ميكن وبد هذهب (7)يد اهشَ  وََكَفى ابَِّّللَّ  هَعَلى الد ِّينِّ كمل ِّ  َقْد آتَ ي ْ

نَ  همموَسى اْلكَِّتاَب فَاْختملَِّف فِّي َي بَ ي ْ  هْم َلفِّي َشك ظ مِّنْ ْم َوإِّنَّ هَوَلْواَل َكلَِّمٌة َسبَ َقْت مِّْن رَب َِّك َلقمضِّ
وقد . بتهيعين جاء الكتاب وقامت اخلالفة من داؤد وسليدمان مث اختلفوا فذ( 440ممرِّيبظ )

َا تَ ْعَملموَن  ه: فَاْسَتقِّْم َكَما أممِّْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِّنَّ  هقول 223 هذهقبل شرحنا من  ِبِّ
                                                           

أحمد بن م( يسمى مرزأ غالم  5208 - 5832هـ   =  5392 -؟ 5911أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني،) (1)
غالم مرتضى ابن عطاء حمد، ويلقب بالمسيح الثاني: زعيم القاديانية ومؤسس نحلتهم.هندي له كتابات عربية. نسبته 
الى )قاديان( من قرى )بنجاب( ولد ودفن فيها. خدم الحكومة االنكليزية )أيام احتاللها للهند( مدة عمل بها كاتبا في 

س   يالكوت. لما تم القرن الثالث عش   ر )الهجرّي( نعت نفس   ه بمجدّد المئة. ثم أعلن  المحكمة االبتدائية النكليزيد بمدينة
أنه )المهدي( وزاد فادعى أن هللا أوحى اليه،وآمن به جمهور من الهنود، على انه نبي تابع للش  ريعة اإلس  المية، وأنه 

وا ردية. منها، مما تغلب عليه أحمد المعنّي بآية ومبش   را برس   ول يأتي من بعدي اس   مه أحمد ووض   ع كتبا بالعربية 
/  5العربية، حمامة البشرى الى أهل مكة وصلحاء أّم القرى  وترياق القلوب، حقيقة الوحي. لينظر: ا عالم للزركلي 

912 -917. 

م( ولد في قرية عوض هللا حجازي،  5240 - 5870هـ    =  5318 - 5987طنطاوي بن جوهري المصري) (2)
ية بمص       ر، وت جامعة من قرى الش       رق مدرس        ة الحكومية.ألقى محاض       رات في ال مدة،ثم في ال علم في ا زهر 

جزءا،نحا فيه  92المص   رية،وناص   ر الحركة الوطنية،ص   ن  كتبا أش   هرها )الجواهر في تفس   ير القرآن الكريم  في 
منحى خاص    ا،ابتعد في أكثره عن معنى التفس    ير،وأعرق في س    رد أقاص    يص وفنون عص    رية وأس    اطير،وتوفي 

 .935- 930/ 3ة.لينظر: ا عالم للزركلي: بالقاهر

 سبق ترجمته (3)
 سبق ترجمته (4)
 سبق ترجمته (5)
 سبق ترجمته (6)
 98الفتح:  (7)
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رٌي ) ذا إشارة إىل قيام اخلالفة عل  الدعوة القرآنية مثل قيام اخلالفة عل  دعوة التوراة ه. (441َبصِّ
ْب إِّىَل فِّْرَعْوَن هاذْ  رعونية فقد ذكر هللاعل  االجتناب عن حكومة ف هتنبي. . . والتطغوا : همث قول
:والتطغوا  هوتتدمة ذلك قول، ذا التفريق مثل ما ذكران يف لورة ص من التفريقه (11َََغى ) هإِّنَّ 

ت مْنَصرموَن  مِّْن َأْولَِّياَء ُثمَّ اَل  َواَل تَ رَْكنموا إِّىَل الَّذِّيَن ظََلمموا فَ َتَمسَّكممم النَّارم َوَما َلكمْم مِّْن دمونِّ اَّللَّ 
ْحَسانِّ َيَْممرم ابِّ  إِّنَّ اَّللَّ واحلكومة القائدمة عل  ما ذكران يف سورة النحل: ، فاخلالفة(443) ْلَعْدلِّ َواإْلِّ

أمر (40ذَكَّرموَن )ى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلممْنَكرِّ َواْلبَ ْغيِّ يَعِّظمكمْم َلَعلَّكمْم تَ هَوإِّيَتاءِّ ذِّي اْلقمْرََب َويَ نْ 
َا تَ ْعَملموَن  هفَاْسَتقِّْم َكَما أممِّْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِّنَّ  : هو املراد من قولهنيب ا الهإبقامت ِبِّ

رٌي ) ، ا من الظاملنيهومنعوا عن الركون إىل أعضائ، اهواحلكومة الفرعونية منعوا عن (441َبصِّ
أن يقيم  هب عليالسلطان املسلم جي. فرق بني املسلم والكافر هواملخالفني يف سورة النحل ليس في

العجائز يغفر  إذا قام يصلح مثل ه؛ألنهوإن مل يفعل ما أمر يطرد عن سلطنت هوسلطنت هالدين بقوت
إىل داؤد  وإن كانت يف البخاري، ذا الفكرهفكل رواية جاءت لتأييد مثل . كليا  هوظلدم هطغيان هل

َََريفِّ تعاىل:  هويف قول. معلولة ْْبَ السَّي َِّئاتِّ هَسَناتِّ يمذْ ارِّ َوزملَف ا مَِّن اللَّْيلِّ إِّنَّ احلَْ ه النَّ َأقِّمِّ الصَّاَلَة 
ْ فَإِّنَّ اَّللَّ  هوقول(441َذلَِّك ذِّْكَر  لِّلذَّاكِّرِّيَن ) نِّنَي ) َواْصربِّ يعم َأْجَر اْلممْحسِّ عندان (445اَل يمضِّ

وا لك اخلالف أما إذا أعرضو كفيل إلقامة تهو رفع إقامة الصلوة هإشارة أن تعليم القرآن الذي 
 . م احلكمهوخيرج من أيدي، م خيتلفونهفالينفع هعن القرآن والتدبر في

ِِّ إِّالَّ َقلِّيال  ممَِّّْن ْوَن َعنِّ اْلَفسَ هفَ َلْواَل َكاَن مَِّن اْلقمرمونِّ مِّْن قَ ْبلِّكمْم أمولمو بَقِّيَّةظ يَ نْ  :هقول ادِّ يفِّ اأْلَْر
نْ  َنا مِّ وا عن م هنهيعين إذا كانوا (446َممْرِّمِّنَي ) وََكانموا هالَّذِّيَن ظََلمموا َما أمْترِّفموا فِّيْم َوات ََّبَع هَأْْنَي ْ

وجبوا وماكان الناس است، وإقامة احلكومة الطاغية ملا غلب الظاملون عل  الناس، الفساد يف األرض
ا ممْصلِّحموَن هلم هظمْلمظ َوأَ اْلقمَر  بِّ لَِّك هَوَما َكاَن رَب َك لِّيم : هاإلشارة يف قول هوإلي، لكوا ابالنقالبهأن ي
. ذا األمروكذلك اليريد املسلدمون أن مل يقوموا هب، ذا األمروما يريد الذين يرتكون القيام هب( 447)

ل هأال يرون أن االختالف واقع الميكن اتفاق مجيع الناس عل  احلق فدمنع الظاملني من الظلم 
الح؟رد ل ميكن اإللهم م يف بعض أوقاهتههتدمرا فتوجذا األمر مسهميكن شركة يف زمن إذا كان 
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عل  ما يتبع  هأن بعض األوقات وجود النيب يف القدم فكدما جيب يف وقت النيب كذلك جيب بعد
كانوا من   سواء ومن اتب معك:  هفإضافة قول. . ومن اتب معك: هاإلشارة يف قول هوإلي، النيب
عل   ذا األمر أيضا جيبهن اختالف مرتفعا كان لوكا!نعم. ل عصرك أو كان بعدك ترشد العدملهأ

ْتَ  :هاإلشارة يف قول هالناس إلي َدة  َواَل يَ َزالموَن خمم َِ أممَّة  َواحِّ . (448لِّفِّنَي )َوَلْو َشاَء رَب َك جَلََعَل النَّا
ْت َكلَِّمةم ْم َوُتَّ هقَ َولَِّذلَِّك َخلَ  :هاإلشارة يف قول هم إليهم اليزالون خمتلفني؛ألن ذلك ذايت من خلقأهن

ِِّ َأمْجَعِّنَي )هرَب َِّك أَلَْمَِلَنَّ جَ  ل يكونون ابالختالف أو هاألفراد املتكثرة  (444نََّم مَِّن اجلِّنَّةِّ َوالنَّا
َم رَب َك َولَِّذلَِّك إِّالَّ  :هم خمتلفني قولهأراد أن خيلق ابالتفاق؟تكثري األفراد مبين عل  أن هللا  َمْن رَحِّ

ِِّ َأمْجَعِّنَي )هْت َكلَِّمةم رَب َِّك أَلَْمَِلَنَّ جَ ْم َوُتَّ هَخَلقَ  إشارة إىل  هذهيف  (444نََّم مَِّن اجلِّنَّةِّ َوالنَّا
ء مرحومون ؤاله. الغالب عل  مجيع األحزاب الطائفة املتصدرة يف االنقالب حزب من أحزاب هللا

قمْل لِّلَّذِّيَن اَل وَ  :هقول. م خيتلفونهم فإذا جاء وقت حكدمهأن يبقي حكدم إذا أراد هللا. الخيتلفون
ََّ َعامِّلموَن ) َتظِّرموَن )414ي مْؤمِّنموَن اْعَملموا َعَلى َمَكانَتِّكمْم إِّ ََّ ممن ْ الذين اليقبلون  (411( َوانْ َتظِّرموا إِّ

يف  اإلشارة هوسرتون إلي، لكننا حنن نعم ابلقرآن(1). . . . . . القرآن أبن يفتح ذلك فيعلدموا عل  
ِِّ َوإِّلَيْ  َوَّللَِّّ : هقول  َوَما رَب َك بَِّغافِّلظ  هَوتَ وَكَّْل َعَليْ  هدْ فَاْعبم  هي مْرَجعم اأْلَْمرم كمل   هَرْيبم السََّماَواتِّ َواأْلَْر

متت السورة  .َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعدمَّا تـَْعدَمُلونَ  هنتيجة القرآن تكون اخلالفة إلي (413َعمَّا تَ ْعَملموَن )
 . احلدمد وهلل
وبني احلكدمة عل  طريقة حكدماء اليوانن : اإلشراقية ، ق بني احلكدمة عل  طريقة األنبياءالفر 

عند احلكدماء  وتلك القاعدة، اجهاألنبياء يقررون قاعدة عل  من. واملشائية عندان حمفو  حتت ألول
وعندان لذلك أمثلة معينة المثل املتكلدمني يريدون التشويق والتشكيك ، مع فقد بعض الشروط

وكثري ، م حق فأنكروافاتباع النبوة واجب عل  احللدماء؛لكن بعد التبليغ ومل يثبت عندان أهن. طفق
اء اليواننيون واليلتفت احلكدم هإلي هوبعض املسائل يتوج. مهمن املسائل مشرتكة بني احللدمتني فنصدق

 )متت مسألة واحدة(. مهجها األنبياء رأسا فنعرف حكدمة حذف األنبياء من مناهإلي

                                                           

 هنا كالم محذو  في أصل المخطوط)ن إ(.الباحث (1)
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ودا ند أخذوا من حكدماء اليوانن :بند واليوانن :حكدماء اهلسألة الثانية أن الفرق بني حكدماء اهلامل
و يتبع ه. (1)و قبل املسيح وقبل إسكندرهوكان ، بلغت أطراف األرض هودعوت، نيب أو كليم
وحكدمة ، نداليوم يف اهل بودا موجودة وتلك الكتب اليت قبل، مهند الذين مضوا قبلحكدماء اهل

م ه ؛لكن الفرق أن املسلدمنيهوحكدمة اليوانن عل  طريقة الدين ل. نظدمة عل  طريقة دعاة الدينم
لوا يف اتباع م إىل احلكدمة مث توغههند يف ابتداء توجومل يصلوا إىل حكدمة اهل، أليدوا حكدمة اليوانن

ذا  ه. ابلعربية من يتكلم هند رجال بعد األلف الثاين غاية يغرت بوإمنا توجد إىل حكدمة اهل. اليوانن
 ا أيضا واليعرف شيئاهند فيوعدم حكدماء اهل، و يعرف الرايضياته (2)كتاب أيب رحيان البريوين
والكان ، ندوكان اليعرف لغة اهل، ندية حىت يصري حكدما عل  حكدماء اهلمن االجتدماعيات وال اإلهل
ل هواليؤت  أ، حلكدمةرجل شيعي فاليقدر عل  مجيع أداين العامل حتت ا.يعرف حكدمة الدينية أيضا

يف مسألة وحدة  (3)املسلدمون يفتخرون بكتب ابن العريب. هوكان يتعصب عل  طريق، مهند حقاهل
يف  هذا رجل كبري عامل ابلكتاب والسنة ومسألة التوحيد أما إذا جردان أفكار همثال :   (4)الوجود

  . رضمثل السدماء واأل ر الفرقهند املوجودة اليوم يظل اهلها بكتب أهوقسنا، التوحيد خالصا

                                                           

ق.م، وتلمذ على يد الفيلس   و  والعالم  312قرابة س   نة  "پيال" ا س   كندر المقدونى ابن فيليبس ُولد في مدينةهو  (1)
ه الس       ادس عش       ر. وبحلول عامه الثالثين، كان قد أس       س إحدى أكبر وأعظم حتى بل  ربيع أرس       طو الش       هير

توفي اإلس       كن  در في  ين،ك  ان من أش       هر الق  ادة العس       كريين والف  اتح الع  الم الق  ديم اإلمبراطوري  ات التي عرفه  ا
ق.م ان               ظ               ر  393س                      ن               ة  ب               اب               ل م               دي               ن               ة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%
86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1  

 م.9052من فبراير  8حملت هذه المعلومات من موقع ا نترنيت 

لسو  رياضي م( أبو الريحان البيروني الخوارزمي: في 5047 - 273هـ        =  440 - 929محمد بن أحمد،) (2)
مؤرخ، من أهل خوارزم.أقام في الهند بض      ع س      نين، ومات في بلده، اطلع على فلس      فة اليونانيين والهنود، وعلت 
شهرته، وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. له مصنفات قيمة :منها " اآلثار الباقية عن القرون الخالية ,الجماهر في 

-354/ 2لقانون المس      عودي. تاريخ الهند. لينظر: ا عالم للزركلي معرفة الجواهر , و تاريخ ا مم الش      رقية  و ا
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 سبق ترجمته. (3)
إن مسألة الوجود من أعظم مسائل الفلسفة والتي ما زالت موضوع الكالم عند الفالسفة منذ التاريخ اليوناني القديم، (4)

ي ت نرى فيها حيثيتين: االشتراك واالمتياز، يعنوأما الشيخ الشاه ولي هللا فقال في هذه الصدد: لما ننظر إلى الموجودا
أن الموجودات يشترك بعضها بعضا في ا وصا  المختلفة، مثال إن أفراد اإلنسان يشتركون في اإلنسانية، وبعد ذلك 
يتميزون فيما بينهم في الميزات، وكذلك إن ا مر المشترك في ا جسام الحية أنها حية، ونفس ا مر في الموجودات 

فة فإنها تشترك في الوجود، والوجود هي الصفة المشتركة في الممكن والواجب، والمراد من الوجود كون الشيء كا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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 سورة اومطففني
َوْيٌل :" هقول. مهنيتهأحوال القيامة عل  ذ(1)السورة يبني هذهويف . نية خمصولةهم ذالتجارهل

ِِّ َيْستَ ْوفموَن )4) (2)لِّْلممطَف ِّفِّني رم هْم َأْو َوزَنمو ه( َوإَِّذا َكالمو 1( الَّذِّيَن إَِّذا اْكَتالموا َعَلى النَّا وَن ْم ُيمْسِّ
عموثموَن )َأاَل َيظمن  أمولَئَِّك َأنَّ ( 3) ِم لَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي" )5( لِّيَ ْومظ َعظِّيمظ )1ْم َمب ْ . (6( يَ ْوَم يَ قمومم النَّا

ا التجار هن إمنا نظدماملد هذهو . علم حباجة يف االتصال إىل املدينة هالتاجر يكون يف القرية فيكون ل
. دن األخرىكانوا يف مدينة حيتاجون إىل العلم ابلتعلق ابمل  م إذاهف، مث انتقلت تلك القوة إىل احلكام
وحيسون  م تعلق ابملدن حيتاجونو من طبيعة التجار مث إذا كان هلهفاالرتقاء االجتدماعي حقيقة 

اع  يف ذلك م أن قيدمة األشياء اليت تقرر يف القرى ير هم يعرفون بطبيعته هاالحتياج إىل العامل كل
ام ظكذا ابالرتقاء مراعاة النظام األعل  واجب يف مراعاة النهو .  املدنالنظام قيدمة األشياء يف

،  األشياءم يقتدرون ابلتصرف يف تقوميه. ألن التجارة إمنا تكون أبيدي أرابب أموال كثريةاألدىن؛
                                                           

ا، فا شياء بدون الوجود  ا من إحاطة الوجود يكون معدوم  موجود ا وهذا الوجود يحوي ا شياء كلها، وما كان خارج 
بارة عن الموجودات، يعني أنه أظهر نفسه في الموجودات أمور اعتبارية محضة، ومن ثم قال بعض الصوفية إن هللا ع

وهؤالء الصوفية يسمون بالوجودية العينية. والنسبة بهذا الواحد كنسبة الوحدة مع باقي ا عداد، مثال الواحد يكون قبل 
ها قال لاالثنين ويكون داخال في جميع ا عداد حتى يبقى في النهاية هو وحده. وهناك طائفة أخرى من الصوفية ي

الورائية والذين يعتقدون أن الوجود الذي يشترك في جميع الموجودات، هو الذي يضمن بقاؤها وقيامها، وهو في ذاته 
عكس الوجود ا على، فالمراد من الورائية أنهم يعدون ذات اإلله ما وراء الكون. إن فلسفة ابن عربي امتزاج لهاتين 

ات بأنها عين الذات وتارة يعدون ذات اإلله وراء الكون. يقول الشيخ الشاه ولي الفلسفتين، فإنه تارة يقول عن الموجود
هللا إن الحقيقة في حد ذاتها أمر واحد ولكن ظهورها يكون في صورتين: لما تتجلى في الزي ا صيل لوجودها نقول 

ر اإلنسان وصل بعد تفك لها الجوهر، ولما تتجلى في صورة لباس الوجود اآلخر فإننا نقول إنه عرض. فالحاصل أن
طويل إلى نتيجة أن النفس الكلية هي منبع جميع الموجودات وجميع ا شياء تنبثق منها وتنتشر، وعند الشاه ولي هللا 
قد صدرت هذه النفس الكلية من ذات اإلله بطريق اإلبداع، يعني أن النسبة بين النفس الكلية وبين الذات اإللهي هي 

بة الخلق، ومعنى اإلبداع إيجاد شيء من العدم، وبألفاظ أخرى تخليق شيء بدون المادة. نسبة اإلبداع وليست نس
والظاهر أن ذات الحق بعيد عن هذا العالم. فما هو طريق اإلبداع؟ يقول الشاه ولي هللا إن النسبة التي تتحقق بين المبِدع 

أن المراد من اإلبداع نسبة معلوم حقيقتها مجهول والمبدَع بمنأى عن الفهم بتمثيل شيء من العالم المادي، والتحقيق 
كيفيتها والعقل يعجز عن إدراكها. وخالصة الكالم السابق أنه توجد وحدة بين ذات البارئ والنفس الكلية )أي المبِدع 

بسط( نوالمبدَع( ولكن ليست هذه الوحدة وحدة حقيقية، وإن العقل اإلنساني يمكن وصوله إلى النفس الكلية )الوجود الم
ولكنه عاجز عن ما وراء ذلك، وإنه عاجز عن إدراك النسبة التي توجد بين النفس الكلية وذات الحق، والتي تعبر عن 
اإلبداع، والهو قادر على إقامة التمييز بينهما، فنتيجة ذلك أن المبِدع والمبدَع يعدان تارة  بمثابة شيء واحد. لينظر: ، 

 .ء9057الہور:، سنده ساگر اکيڈمی،  ين جلبانيغالم حس ،کی تعليمشاه ولى هللا 
 في ن  م : فيها (1)
يقول الشيخ ابن كثير في تفسيره قوله:عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة  (2)

رآن العظيم ,اإلمام الق كانوا من أخبث الناس كيال فأنزل هللا تعالى: ويل للمطففين فحس  نوا الكيل بعد ذلك لينظر:تفس  ير
 .8/343ابن كثير الدمشقي,
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ا مع الناس اليكون مثل م يعرفون أن املعاملة اليت يعدملوهنهو ، (1)م مساسرةم وكالء هلهوالباقي كل
املعاملة مع عامة  (2). يف الطبقة العالية ألحاب األموال واألمالك الكبرية. عاملة مع التجارذلك امل

املة نا يكون كل معه. وال يكون مثل ذلك مع قيم التجارات. ا الغش والغلولهالناس ميكن في
 . ا مقررة يف التجار يف مجيع أقطار األرضهتلك األشياء كل. ابلصدق

 م مبقابلة أانس اليعرفون معاملة التجارة يكون عل هم وعقلهتعدمال مكر الفساد يف التجارة واس
ن فقط مث يكون قليال وإىل زما هونفع. جرم هم أنهذا معروف عندهو . ا التطفيفهأحناء خمتلفة من

م  أعدماهلم يفرت خسارهتهم وظهر فيهذا النقصان إذا ظهو . مهذا أيضا معروفا عنده. يفتضحون
 لنف و موجود يفهفاالعتقاد ابجملازاة كدما ، مذا جزاء أعدماهلهيني أبن م تعهالباطلة يكون عند

ىن اليت مل تتكامل فالطبقة األد. م كل يوم جتارة كثريةهعند. هاليكون يف لنف آخر مثل هالتجار لعل
فسري تلك م ينتظم تهم وعقالئهم كدما تقررعند كربائها املقررة إذا ألزمنايف علم التجارة وألوهل

 هتفسري  طففني: ويل للمهقول. مم وبطائن عقوهلار ملا يف أسرار قلوهبهإظ هذا الوحي كأنهو . السورة
ل م عل  نوعني: املكياهولورة العدمل عند. إىل ُيسرون. . . .  إذا اكتالوا: هقول (3)موجود يف

ولورة القسدمني  (4). واآلخر يف اإلعطاء، ا يف األخذمهوامليزان يكوانن خمتلفني يستعدملون أحد
؛لكن يف هامليزان واملكيال واحد بعين هم خفة إليهواآلخر يكون عند. احملاول هدمهواحدة فال يف
م هل ذا أثبت هللافإ. ذا التطفيف بكلىت الصورتني جرم عند التجار الكاملنيهف. (5)ارةهاالستعدمال م
، حلكدماءا (6)ذا يتفرق مطالعة القرآن عل  طرزهومبثل . مهو مقرر عندهلرح مبا  هالويل فكأن

                                                           

س  مس  ر: الس  مس  ار، بالكس  ر: المتوس  ط بين البائع والمش  تري إلمض  اء البيع، قال ا عش  ى:فأص  بحت ال أس  تطيع  (1)
الكالم س  وى أن أراجع س  مس  ارها وهو الذي يس  ميه الناس الدالل؛ فإنه يدل المش  تري على الس  لع، ويدل البائع على 

عه: سماسرة لينظر: تاج العروس من جواهر القاموس المؤل : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، ا ثمان، جم
بيدي )المتوفى:  ,المحقق: مجموعة من المحققين, الناشر: دار 59/82هـ        (5901أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 الهداية.

 أصحاب ا موال وا مالك الكبيرة." التوجد فيها. في ن  م : هذه العبارة" مع التجار في الطبقة العالية (2)
 في ن : نفس اآلية. (3)
 في ن م: العطاء. (4)
 كما اليخفى هذا.الباحث (5)
 كلمة منهج أو طريق أحسن بدل كلمة طرز؛ نه تستخدم باللغة ا ردية.الباحث   (6)
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. مم بقبيح أعدماهلهاء أثبت سيئا مل يكن اثبتا وجازاهفعند الفق، اءهومطالعة القرآن عل  طرز الفق
سالم ور أن االهو مشهذا الذي ه. ما عقوهلهاجملازاة عل  وفق ما كان يقتضي هذهوعند احلكدماء 

نون ملقتض  ين يظيع ". . . . :"أال يظن اؤلئك هقول. دين الفطرة إمنا يصح عل  تفسري احلكدماء
ِم لَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنيَ م :هلنعت مة الميكن حفظ التجار حيتاجون إىل حكام بدون احلكو . يَ ْوَم يَ قمومم النَّا
ذا هم يف هفاحلاكم علي، م يف التجارة الزمهم أن الناس اجتدماعفإذا وللوا بقوة حساهب. مجتارهت

 . م ذلكتبني هلم يهنيتهو خمتلف يف ذهىل ما وا إهم إذا توجهاالجتدماع ال يكون إال رب العاملني ف

اإلنسان إمنا  .ذا املقامها يف كل موضع من أمثال هاملقدمة اليت نذكر  هذه: ينبغي أن يرى هتنبي
 ذا من طبيعة البشرعل هأما النتقال إىل دار آخر فليس  (1). ذاهاألرض  هيتفكر فيدما أيت  عل  وج

د واجب أن يكون عل  األرض مث ال جي هنسان أن وجودالفطرة؛لكن بعض األمور يتفكر بعض اإل
وزأن يكون عل  و جيهإىل أرض لاحل لذلك و  هنهفينقل ابللطافة ذ، لاحلا لذلك هاألرض بطبيعت
شاف واستك. إىل اآلن هنظر  هوإن مل يصل إلي، األرض حمقق يف عامل الوجود هذهاألرض مثل 

املثال  فكرة مث ينبغي أن حيفظ إمنا فتشت عاملال هذهقطعات من األرض كل يوم يف كل زمان يؤيد 
 هذهف، ناسذا لاحل جلدمع مجيع الهن اإلنسان إىل أرض كهذا العامل فانتقل ذا يف الصورة هلمتشاهب

ذا الطريق هي من تدفالفطرة اإلنسانية هت. ا إبسم آخرهاليفرق هاألرض ال تكون إال أرض املثال؛لكن
ا إىل دار ذا انتقال من دار الدنيهف. نسانية إىل أرض املثاليف تكدميل فطرة اإل هإىل إحساس حاجت
 ا تعتدمد عل  الشعور الفطري ال االلطالحيهية يف تعلقفالكتب اإلهل. اآلخرة بدون شعور

فظن التجار الزم . اآلايت هذهمثل  (2)ان فنحب أن حيفظ تلك القاعدة يف تفسريهاملكتسب ابلرب 
ذا هفب. ااألرض موضع هذهر الجيدون عل  هففي الظا. م ىف موضع خمصوصهأن يبعث الناس كل
م إىل هديهو ي ،مذا االجتدماع من الفطرة اإلنسانية فيجرب عقوهلهم اقتضاء هالسبب التبطل عند
ابلصرفة فيسري  همن أم (3)م الدار اآلخرة مثل الولدهذا انتقال ابلصرفة لفهف. وجود أرض مثل ذلك

                                                           

 في ن م : هذه (1)
 في ن م : تنبيه (2)
 في ن م : يتولد (3)
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كون أساسا فتلك الفطرة اليت حتصل للطفل ت. وىل إىل الثانيةمن احلالة األ هجمبورا النتقال فكر 
لكشف أولاحب ا هكذا ينبغي أن يقرر أن اإلنسان الذكي إذا حصل لعقله. لتكدميل حياة الدنيا
ذا األساس الفطرى لتكدميل اإلميان بدار اآلخرة هشئ من دار اآلخرة ابلصرفة  هإذا انكشف علي

 . همت التنبي. اهية كلمرعي يف تعليم الكتب اإلهل

قسم  2م تعلق بعطاء رأس املال ينقسم إىل قسدمني:احلكام الذين هل هحساب التجار إذا حاسب
م لحيح فيتنعدمون حبصول األرابح :قسم حساهب4. م خالد يؤاخذ أبنواع من املؤاخذةحساهب
نيظ َلفِّ  َكالَّ إِّنَّ كَِّتاَب اْلفمجَّارِّ ". م يبني أحوال يوم القيامة هعل  قياس. واملنافع ج ِّ م يكون هل 8"ي سِّ

تاب مرقوم"؛ ا "كذا الكتاب يعين حمل احتساابت قيل هلهم موضع حتت اإلنسانية فحمل حساهب
ْوَمئِّذظ َوْيٌل ي َ ". ر إال يف لورة إعراضها اإلنسان من بعيد ال تظهرإذا نظر إليهألن تلك اجلوا
ذا هوا أن هونب ،مث ذكر جزاء التكذيبم اليت لارت سببا للتكذيب مث ذكر حاالهت لِّْلممَكذ ِّبِّنَي"

بمونَ َبْل رَاَن َعَلى ق ملموبِّ ". مليس إال لورة من لورأعدماهل م ها بيان سبب تكذيبذه"ْم َما َكانموا َيْكسِّ
م هشرفون حبضور م أال يتنقصان األول الذي حيصل هل. مبيان جمازاهت احملجوبون:: هاملستدمر مث قول
يمِّ ْم َلَصاُثمَّ إِّنَّ  مهذا يكفي يف توبيخهالكبار  ولصاحب العزة الرجال. عند الرب؟ يعين 46لمو اجْلَحِّ

تمْم بِّ هُثمَّ ي مَقالم . حيبسون يف السجون عل  أن اجلزاء ليس إال لورة  هتنبي 28 تمَكذ ِّبمونَ  هَذا الَّذِّي كمن ْ
بيان للطرف  27 ل ِّي ِّنيَ عِّ  َكالَّ إِّنَّ كَِّتاَب اأْلَبْ َرارِّ َلفِّي. ذا عل  ألول احلكدماءهم مث طبيعية ألعدماهل

و حمل واسع ه"علييون"  هم يقال لم يرفعون إىل حمل احتساهبهم لحيح كلاألعل  الذين حساهب
األبرار . انناك يكون للناس درجتهأرض  هكتاب مرقوم كأن  هر من بعيد كأنها يظهمدارج خمتلفة؛لكن

حَمُْجوبُوَن أي حرمان عن رؤية احملبوب . ةم الضدمرييقوهت (1)فاملقربون. م املقربون يعين:السابقونهوفوق
يمِّ . احلقيقي كذلك يلقون يف   هنهجزاء اثن كدما يلق  احلديد يف النار يشربون إلزالة ر  َلَصالمو اجْلَحِّ

برار يرتقون إشارة إىل أن اال هنقطة في هويكون لالبرار مزاج. م يشربون من تسنيمهنهالنار إلحراق ر 
                                                           

: يش  ربون من تس  نيم،ويكون لقبرار مزاجه نقطة فيه إش  ارة إلى أن ا برار يرتقون بالتدريج إلى مرتبة في ن م (1)
 المقربين.
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ذيب أيضا لورة من الصور والتع. ذا الفرق بني الطائفتني يف التنعيمه. ابلتدريج إىل مرتبة املقربني
وكانوا يف فرح ، كانوا يضحكون من املؤمنني  (1)فاجملرمون. م االجتدماعية يف دار الدنياألعدماهل

، ينظرون كمنون يكونون مستبشرين عل  األرائفاملؤ . ذا اليوم الزمهاحلالة يف  هذهفقلب . واستبشار
 هذهفليس  ،م أيضا يضحكون من الكفارهم هم من فوقهنم فإذا نظروا إليهونون يف جوالكفار يك

 انموا يَ ْفَعلمونَ ْل ث مو َِّب اْلكمفَّارم َما كَ هالسورة اخلالة إال جمازاة ملا كان أمر الكفار يف الدنيا؛لذلك قيل 
من التجاراإلفالس  مهفالذين يثبت علي. الكفارمع املؤمنني هذا إال لورة طبيعية ملا عليهليس 03

  هخرية أملثتاألايم األ هذهيف بالدان يف . م أوالهويرد إىل الذين أفلسو ، ناهم كل النعم هيسلب من
لحاب ا ألهم وأعطال الثروة احلشرية ساروا مفلسني فسلب احلكومة أمواهلهكثرية لرجال من أ
فدمثل  .ىن درجة االحتياجؤالء التجار الكبار لاروا حمتاجني إىل أدهو ، مهالديون الذين أفلسو 
انت فإذا ك. اها خالف الداينة واألمانة جيعل الراحة معكوسة عل  لاحبهالتجارة إذا عدمل في

 . متت السورة. اهحاالت مجيع الناس عل  تلك القاعدة فالتاجر اليقدر أن ينكر 

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة االنشقاق
عض أجزاء وفناء ب. هالزم أن يرجع إىل حيز  هعن حيز م قاعدة: كل شئ زال هاحلكدماء الطبيبون عند

فاملواد تبديل  .و تبديل لورة بصورةهإمنا . ر ليس بصحيحهاملادة كدما يرى يف بعض األوقات ظا
ا هم غري لحيح مث رجوع تلك املادة إىل حيز هذا عندها فهأما فناء جزء من. اها الشك فيهلور 

ع فإذا زالت القواسر ترج. مهقاسر الميكن عند بدون هانفكاك شئ عن حيز . مهأيضا الزم عند
فإذا كان شئ  .دما أيضا الزمها اختالف؛لكن التطابق بينهم فيهواملواد والصورعند، اهاملادة إىل ألل

مركبا من مادة ولورة فانفكاك الصورة عن املادة ورجوع الصورة إىل منبع الصور, ورجوع املادة إىل 

                                                           

 في ن م : فالذين أجرموا  (1)
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 أما املتاخرون. مهذا عند احملققني القدماء األئدمة منه. (1)لكائناتمعدن املواد واجب طبيعي جلدميع ا
االنبياء  .م يف األلل ما كانت معارضة لتعليم االنبياءهحكدمت. فكثري تغافلوا عن تلك املسائل

ا هستقصاءأما املسائل الطبيعية فاليريدون ا. اليبحثون إال عن احلالة االجتدماعية لنوع البشر فقط
م شئ هلتكدميل الطبيعة ما كان عند (2)فاملتجردون. ااالجتدماعية بفطرهت هتاج إليإال بقدر ما حي

م نسبة إىل هل ا مجاعة ليسهخيالف طريق األنبياء؛لكن حدثت انقالابت سياسية فغلبت يف ذيل
موال م ألحاب األوالظاملون هل، م كانوا فقراء أقوايء مظلومنيه. وال إىل علوم األنبياء، احلكدمة

ودخل  ،ففي تلك االنقالب بطل كثري من علوم احلكدمة. م املظلومونهاء فغلب عليضعفاء محق
. اوهلية عل  ألهذا الطريق بطلت حكدمة اإلشراقيني إال الها عل  ها مامل يكن عند أئدمتهفي

. ن ذلك التعليمؤالء احلكدماء خيدمو ها التعارض تعليم األنبياء أبدا بل واحلكدمة الطبيعية عل  ألوهل
وظن أتباع  ،النقالابت السياسية االقتصادية دخل غري احلكدماء يف احلكدماء فأفسدوا العلومأما يف ا

،  الطرائفوالنزاع يف، فاشتد اخلالف، ا مناقضة لتعليم األنبياءهالعلوم أن تلك العلوم يف ألل
 ظيمام وتنها الالزمة إزالة تلك الشكوك واألو همن خوال وحكدمة اإلمام وىل هللا. واختف  احلق

 م ألتباع اإلمام وىل هللاوهل. اإلمام ابلتطبيق هو يسدمي(3)، ل حمقق عل  االيتالف واالتفاقهتعليم س
م ترك األول ك  ها العارفون أبنهيف تكدميل فن التطبيق مبادئ حسنة يعرتف بعد النظر إلي

، خالةا لورة هفالسدماء في. نية الطبيعيني احلكدماءهلآلخر؟وسورة االنشقاق عندان منتظدمة عل  ذ
رة   األجل الزم أن يرجع لو هفإذا انت. وحكدمة موقتة، ا لقسر قاسرها مادة خمصولة اجتدماعوهل

 كذا يكون التأثري يفهو . و االنشقاقهذا ه. واملادة إىل معدن املواد، السدماء إىل منبع الصورة
ِم ممدَّْت 1َوحمقَّْت )ا ( َوَأذَِّنْت لَِّرب ِّ 4إَِّذا السََّماءم اْنَشقَّْت ):  هذا معىن قولهو . األرض ( َوإَِّذا اأْلَْر

والصور ال تكون معطلة ، مث من اقتضاء حكدمة طبيعية أن املواد 2 ا َوََّتَلَّتْ ه( َوأَْلَقْت َما فِّي3)
ذا ه. ا حكدمة هللاهر بصور أخرى حتت املصلحة اليت اقتضاها التغيري والتظاهعن العدمل أييت في

يد دما متحرياتن ملا ير دما أي السدماء واألرض يعين أهنهيف كلي (5حمقَّْت )ا وَ : َوَأذَِّنْت لَِّرب ِّ  همعىن قول

                                                           

 الكون.الباحث (1)
 في ن م: فالمتجسرون (2)
 في ن م: االختال  واإلتقان بدل االيتال  واالتفاق. (3)
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ففي حكدمة . أتسيس األلل مث نرجع إىل االنسان هالتشبي. املقدمة هذهمت . دما ابيتدمارهتعاىل من هللا
النفس ، النسدمة ،البدن. ا فوق بعضه: اإلنسان مركب من أربعة أركان متطابقة بعضالشيخ ويل هللا

ي القائم لي اإلهلا املرآتية فيكون التجهويف قلب الروح امللكويت نقطة في. الروح امللكويت، الناطقة
 الفرق يف. ل وعامل هذا يف كل إنسان لغري وكبري وجاه(1). عل  العرش تتجل  يف تلك النقطة

ة الطبيعية وعل  طريق احلكدم. خفية هوالبعض يكون في، نقطة جلية هعوارض البعض يكون في
يف شرح  وحكدمة اإلمام ويل هللا. الزم هوحيز  هالنقطة إىل التجلي القائم عل  العرش منبع هذهرجوع 

البالغة: اعلم  قال يف حجة هللا. اها ترجع إىل استيفاء نقطة حقوقهاحلكدمة االجتدماعية اإلنسانية كل
ذا أمر هو . ناطيسقعزوجل ميل احلديد إىل امل ا إىل هللاهأن يف روح االنسان لطيفة نورانية متيل بطبع

ا البد أن وعرف كل لطيفة خبياهل هفكل من أمعن يف اخلوض عن لطائف نفس. مدون ابلوجدان
ل هد أعزوجل, ومسي ذلك امليل عن ا إىل هللاها بطبعهاللطيفة الوجدانية, ويدور ميل هذهيدون 

ذا اجلائع, وعطش هني كجوع هكدمثل سائر الوجدانيات اليقتضي ابلربا  هالوجدان ابحملبة الذاتية مثل
اللطيفة  هذهذا العطشان مث بعض كلدمات يكون كامليل إىل لقع اجلربوت يف احلقيقة حق ه

ْنَسانم إِّنََّك َكادٌِّح إِّىَل هََّي أَي  : (2). ابب اإلميان أبن العبادة حق هللا. هإىل آخر  هالنوارانية لتجذب ا اإْلِّ
ك املزاج فإن كان لطائفة موافقة لذل. هتك تنجذب إليب بطبيعهيعين تذ (6) هرَب َِّك َكْدح ا َفمماَلقِّي

َ كَِّتابَ : هبقول هللا هيكون ممن ذكر  ينِّ  هفََأمَّا َمْن أموِتِّ معارضة  هومن كانت حاالت لطائف (7) هبَِّيمِّ
أما . ستعارض بتلك النقطة اليت تنجذب إىل العرش وحظرية القد هر يف لطائفهلتلك النقطة فيظ

. فليا فتنجذب حبكم الغالب عل  خالف مقتض  الطبيعي إىل أسهالترتكاألخرى فدمثقلة  هلطائف
َ كَِّتابَ : هبقول هو الذي ذكر هذا ه منصرف إىل أسفل  ههألن وج(40) هرِّ هَورَاَء ظَ  هَوَأمَّا َمْن أموِتِّ

 هيعين أن هر هورآء ظ من هكتاب  هر لهإىل العرش فيظ هوكتاب متوج، بسبب غلبة اللطائف األسفلية
وبيان أتمل ، هذا بيان حاالته (44َفَسْوَف َيْدعمو ث مبمور ا ) هالسفل  معكوسا عن فطرتب إىل هيذ

 . مطدمئنا عل  شئ هابآلالم؛ألن اجنذاب تلك النقطة إىل األلل الجيعل

                                                           

 هذا االصطالر مفصال في تفسير سورة الروم.الباحثحجر البحت: قد مر الكالم عن  (1)
 .5/535لينظر:حجة هللا البالغة,اإلمام ولي هللا الدهلوي, (2)
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عذبون تلك م بطول املكث سينم أبهنهل جه:قد غلط بعض العارفني يف حتقيق حاالت أ هتنبي
فإذا كان  .اهالنقطة النورانية عن االلتحاق أبلل هذهلوسقط  ذا خطأص إمنا ميكن ذلكهاحلالة ص

لك النقطة مات فلوفرضنا أن ت. نم بشئ أبداهم فالينتفعون يف جذا االضطراب موجودا يف قلوهبه
و خارج هف هذا الفرض خرج عن اإلنسانية كدما لوفرضنا أن فردا واحدا بطل نطقها فعندان اجنذاهب

اء الفطرة فإذا كان اقتض. مهم النبحث عنهة اإلنسانية منخفضة فيفالذين الفطر . عن اإلنسانية
ثقل اللطائف . (41). . . َظنَّ َأْن َلْن َُيمورَ  هإِّنَّ اتما يف اإلنسان فالميكن أن يستقر يف القرار: 
. (45) َبصِّري ا هَكاَن بِّ   هبَ َلى إِّنَّ رَبَّ . اللطيفة هذهاملعارضة إمنا اطدمأنت ابحلياة الدنيا ونسي اقتضاء 

احملن  هحيتاج إىل تيقظ فبعث األنبياء واملرشدين معىن ذلك:فإن مل يتيقظ يف دار الدنيا فيأيت إلي هإن
لشََّفقِّ ):هفقول. ا الزم أن يتيقظهوبسبب، واملصائب مم ابِّ النور قليال ابقيا  هيكون في (46َفاَل أمْقسِّ
يف  و أقوىهكواكب اجملتدمعة يف ظلدمة الليل ال هيكون في. (47َواللَّْيلِّ َوَما َوَسَق ). . ارهمن الن

الل إىل همن  هبعد نور الكواكب القدمر يكون اتساق (48َواْلَقَمرِّ إَِّذا اتََّسَق ). الرتبة من الشفق
، اللطيفة النورانية (1)نم تيقظهبدر فكدما يكون يف الليل التدرج يف األنوار؛كذلك يكون يف ج

نم هج من جاالجنذاب إىل األلل عل  الفور خير  هل عليهوس فإذا مت. ا ابلتدرجهوحصول النور بسبب
م ذوق هإذا كان في. (10ْم اَل ي مْؤمِّنموَن )( َفَما هلَ 44: لَتَ رَْكْبمَّ ََبَ ق ا َعْن َََبقظ )هذا معىن قوله

م من اإلميان بعد ذلك؟ وإذا كان رجل حكيدما طبيعيا حقيقيا إذا قرأ احلكدمة الطبيعية فدمااملانع هل
 (14 َيْسجمدموَن )مم اْلقمْرآنم اَل هَوإَِّذا قمرَِّئ َعَليْ : هذا معىن قوله. و احلقهذا ه. هيسجد بطبعالقرآن 

و يؤمن ابلقرآن عل  هيا هم الرجل احلكيم إذا كان إالهبعناد (11َبلِّ الَّذِّيَن َكَفرموا يمَكذ ِّبموَن )
وعقل يف ل يقدر ذهو . همعنام هوإن كان طبيعيا يسجد للقرآن إذا ف، هإىل رب هيدعو  هاألول؛ألن

َا يموعموَن ) َواَّللَّ الدنيا أن يعارض القرآن إال ابلعناد؟   م اللطيفة حمفوظةصوهللايف قلوهب. (13َأْعَلمم ِبِّ
رْ ف َ واضطراب مث عذاب أليم ، حتري، م تعارضا حيدث يف قلوهبهأعلمص فإذا خالفوا حكدم ْم هَبش ِّ

َاتِّ هلَ  ( إِّالَّ الَّذِّينَ 11بَِّعَذابظ أَلِّيمظ ) رم مَمْنمونظ )آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ يعين الذين ( 15ْم َأْجٌر َري ْ
اليتيقن إال حبظرية  ا فالعقلهم موافقة ملزاجهوجعلوا مجيع لطائف، اللطيفة النورانية هذهاستوفوا حق 
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ْم هلَ . لصاحلا والعدمل، ذا معىن اإلميانه. اهوالنفس التتدمىن إال الولول إلي، والقلب اليريد، القدس
رم مَمْنمونظ   . ونم أجرغري ممن: هلهذا معىن قوله. حد هاللطيفة ليس ل هذهارتقاء  َأْجٌر َري ْ

 سورة والنازعات
احلكدمة  م يتفكرون يفهمجاعة من احلكدماء . حكدمة يوم القيامة ابلنظر إىل االجتدماعية اإلنسانية 

جوع إىل احلكدمة م إال الر ه تصحيح أفكار يف ها مقيسا لاحلا يعتدمدون عليوالجيدون هل، االجتدماعية
ة االجتدماعية ا عل  احلكدمهيف احلكدمة الكونية يف تطبيق مسألةم هكذلك إذا أشكلت علي. الكونية
 هولسورة النازعات ق. ألفكار تلك اجلدماعة ينتظم عندان هفرعايت، مهدما متطابقان عندفإهن

ا الصور عل  حسب استعداد املواد فيحتاج هتنزل في( احلكدمة الكونية 2) َوالنَّازَِّعاتِّ َرْرق اتعاىل:
ا إىل هنا من ابطهار استعدادات املادة ونزعهالعدمال يف اخلدمة الكونية يف بعض األوقات إىل إظ

ويف . ادفاالنقالب دائدما يكون يف لورة التص. فبذلك أييت الواقعات االنقالبية ، اهاالستغراق في
. ن الزراعات واحليواانتكثريا م قواي أييت السيل من املاء فيغرقا ابلبعض هاحلقيقة يكون اتصال بعض

وسلسلة . اهويف الباطن اليكون إال كل قوة تعدمل يف حمل، ر يكون عند الناس الصدمةهففي الظا
ور ابلقوة هإىل الظ (1)ففي مثل االنقالب التأثريات الباطنية خترج. اهاألسباب قائدمة عل  ساق

 .سباب اليكون خروج تلك االستعدادات ابلتدرج فيكون إلالحا الانقالابرة؛ ليتم سلسلة األهالقا
طَاتِّ َنْشط ا )تعاىل:  هقول ار هر بل ابلنشاط الطبيعي يكون سببا إلظهحل العقدة ابلق (1َوالنَّاشِّ

ا يعدملون مهفالعدمال من املالئكة واإلنسان وغري . القوة املادية عل  التدرج فيكون ابعثا لإللالح
َاتِّ َسْبح  تعاىل:  هقول. م داخلون يف الناشطات نشطاهوكل، إللالحأعدماال ل تكون  (3ا )َوالسَّاِبِّ

ق ا )واء يف إنزال اهل م يسعون يف إنزال الصورة هطائفة من العدمال املالئكة وغري  (1فَالسَّابَِّقاتِّ َسب ْ
ضا طبقة من عدمال يم أه. م سابقون فيأتون ابلصور منطبقة عل  املوادهعل  موافقة املادة فيسبق من
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ل فطبقة العدما. تلك الطوائف تكون من جنود املدبرات. (5)(1)فَاْلممَدب َِّراتِّ َأْمر ا . مهاملالئكة وغري 
فإن كان أمر االستعداد  ،وحيللون هم األمر بتدبري فينظرون إىل أجزائها ابملدبرات ينزل عليهاليت قسدم

ا مث ان االستعداد قريبا فيأمرون الناشطات نشطوإن ك. خمتفيا شديدا بعيدا أيمرون النازعات غرقا
م الساحبات سبحا فيفوزإبنزال الصورة من يكون هأيمرون إلنزال الصور فيسدم  لذلك مجاعة: 

 هونيأت املوادوتنزلت الصور يدبرون األمر وجيعلفلدما هت. م السابقات سبقاهؤالء ه. اهأقرب إلي
 ذا الطريق ينتظم األمر يف املكوانتسم حمذوف هباألقسام جواب الق هذهف. موجودا مثل ما أمروا

يئة هلعدمال لتذا يسع  اهو هفالتطابق الذي عند احلكدماء يف املسئلتني . ويف االجتدماعيات سواء
ذا الطريق هفدمن  .دما عل  أحسن نظام يف كال البابني عل  السواءهاملواد وتنزيل الصور واجلدمع بين

َدا45َأاَتَك َحدِّيثم مموَسى )ْل ه. ا عل  اآلخرمهميكن مقايسة أحد ََ ِِّ  هرَب   ه( إِّْذ  ْلَوادِّ اْلممَقدَّ  ابِّ
دَِّيَك إِّىَل ه( َوأَ 48ْل َلَك إِّىَل َأْن تَ زَكَّى )ه( فَ قمْل 47َََغى ) هْب إِّىَل فِّْرَعْوَن إِّنَّ ه( اذْ 46َمو   )

َر  ) ه( فََأرَا44رَب َِّك فَ َتْخَشى ) ( 11( ُثمَّ َأْدبَ َر َيْسَعى )14ى )( َفَكذََّب َوَعصَ 10اآْليََة اْلكمب ْ
ََ رَب كممم اأْلَْعَلى )13َفَحَشَر فَ َناَد  ) َرةِّ َواأْلموىَل ) اَّللَّ  ه( فََأَخذَ 11( فَ َقاَل َأ ( 15َنَكاَل اآْلخِّ

َرة  لَِّمْن َُيَْشى ) ر هكان فرعون طغ  فأظ  هتدبري  ذا أمر اجتدماعي ذكر هللاه. (16إِّنَّ يفِّ َذلَِّك َلعِّب ْ
بدعوة  هابلواد املقدس طوى فأمر  هرب هبعد ذلك اندا. هدا قدسية من موس  املختفية يف روحموا

وإذا مل . هالكهفالحاجة إىل إ هذا تدبري األمر إن كان يف فرعون لالحية, ويصلح أمر ه. فرعون
بة راد الغلواستدمر عل  التكذيب والعصيان مث أ، هتدائهي كافية الهاليت  تد مع استعدمال اآلالتهي

 هقول .نكال اآلخرة واألوىل هللا هلك احلق يف ذلك احلادثة فأخذهو يه(2)لكهفإن مل ي. عل  احلق
َرة  لَِّمْن َُيَْشىتعاىل لرف تلك الكلدمة  هاخلشية يف القرآن ارتقاء يف العلم كأن. . :إِّنَّ يفِّ َذلَِّك َلعِّب ْ

العلم . وصدمل يف معىن خمصا اللغوي مثل الصالة واحلج إبضافة قيود وشرائط فاستعهعن موضوع
شية فإذا ارتق  الوالل إىل آخر درجات اليقني يرتق  يف درجة اخل. ثالثة هومدارج، حيصل ابليقني
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ساين مبنبع النفوس إمام النوع اإلن هي اضدمحالل للنفس حيدث عند اتصالهو ، املصطلحة عندان
صل للنفس وإذا ح. ل  العرشاملتدمثل يف حظرية القدس النازل عل  قلب اإلمام التجلي القائم ع

يتصل بعد ذلك إبمام و ، ويبق  قائدما ابملعىن، عروج إىل كلية فيرتك ختصصات ابلتدريج اإلنساين
ويكون أقرب اإلنسان ، عني إمام النوع هوحيسب نفس، اضدمحالل هل (1)النوع اإلنساين فيحصل

علق بتدبريات الة علوم تتيف تلك احل هأي التجلي القائم عل  قلب إمام النوع فيحصل ل هإىل رب
رعون و منتقل من تلك الواقعة واقعة فهمن اخلشية ف هفإن كان رجل عند. املكوانت واالجتدماعيات

ا ا وأسباهبهلوعل. الك فرعون داال عل  القيامة الصغرىهذا كان هف. القيامة مسألةم هإىل ف هالكهو 
ن فرعون بعد ل نظام احلق يف اإلنسانية؛ألالكة بطفلومل تقع تلك احلادثة اهل. ا مبنيةها كلهونتائج
د ذلك؛ألن فطرة و أيضا اليستقر بعهو ، هنوع من احلقانية قائدما عل  ساق هفي. اليرتك شيئا هغلبت

 (2)فليقس فوقوع تلك الواقعة كان ألزم شئ يف الفطرة، اإلنسانية الحتدمل تلك الصورة املضادة للفطرة
ا لووللت إىل درجة اجتدماعية آل فرعون أما هإلنسانية كلاإلنسان الوالل إىل درجة اخلشية أن ا

 الك سواء بسواء؟هتكون مستحقة لل

َفةم )هاآلن نقرأ اآلَّيت الِت تركنا بَ عم 6ا يَ ْوَم تَ ْرجمفم الرَّاجِّ َفٌة 7ا الرَّادَِّفةم )ه( تَ ت ْ ( ق ملموٌب يَ ْوَمئِّذظ َواجِّ
َعٌة )ه( أَْبَصارم 8) ََّ َلمَ 4ا َخاشِّ ي حكاية هتلك الواقعة . (40ْردمودموَن يفِّ احْلَافَِّرةِّ )( يَ قمولموَن أَإِّ

 حياة غري فيبعثون يف، فكل شئ، وابلتدريج يتزلزل السدماء. القيامة أوال يكون رجفة مث أخرى
التغريات  هذهوبعد  .م تغريا عرضيا أقوى مما يتغري الشيخ عن الطفوليةم الدنيوية تغري حاالهتحياهت
 . . ديث موسىل أاتك حه: هبقول ا هللاهبتلك الواقعة العظيدمة أردف. اهلالنفس قائدمة عل  حا هذه

امة مدبر وجمئ يوم القي، الك فرعونهفحدوث . : إن يف ذلك لعربة ومن ُيشىها بقولهوختم
ا هَماءم بَ َناأَأَنْ تمْم َأَشد  َخْلق ا َأمِّ السَّ تعاىل:  هذا ما نظم لنا من اتساق اآلايت:قوله. بتدبري واحد

لَ 18ا )ها َفَسوَّاهرََفَع ََسْكَ . (17) َِ بَ ْعَد َذلَِّك 14ا )ها َوَأْخَرَج ومَحاه( َوَأْرَطَش لَي ْ ( َواأْلَْر
َنْ َعامِّكمْم 31ا )ه( َواجلَِّباَل َأْرَسا34ا )ها َوَمْرَعاها َماءَ ه( َأْخَرَج مِّنْ 30ا )هَدَحا ( َمَتاع ا َلكمْم َوألِّ
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فإذا . هاعية اإلنسانية نسبة أعضاء بدن اإلنسان إىل قلباملكوانت إىل االجتدم هذهنسبة . (33)
جاء وقت انقالب عظيم يف االجتدماعية اإلنسانية يسري ذلك االنقالب إىل املكوانت اخلارجية 

نساين اجلسدمانيات يستقر النفس اإل هذهفإذا بطل استقراء اإلنسان عل  . من السدماء واألرض أيضا
ا هعامل املثال من مع طبقات من هويكون املعاملة بعد، هيف حيات هاليت جتدمع مجيع ما سع  ل هنسدمت

( يَ ْوَم 31َر  )فَإَِّذا َجاَءتِّ الطَّامَّةم اْلكمب ْ تعاىل:  هذا املعىن إشارة يف قولهإىل . ا اجلنةهاجلحيم ومن
ْنَسانم َما َسَعى ) يمم لَِّمْن يَ َر  )35يَ َتذَكَّرم اإْلِّ ( َوآثَ َر 37َمْن َََغى )( فََأمَّا 36( َوب مر َِّزتِّ اجْلَحِّ

نْ َيا ) يَم 38احْلََياَة الد  َس َعنِّ ى الن َّفْ َونَ  ه( َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِّ 34َي اْلَمْأَو  )ه( فَإِّنَّ اجْلَحِّ
بني أن ذلك االنقالب ليس ختريبا لالجتدماعية اإلنسانية ( 14َي اْلَمْأَو  )ه( فَإِّنَّ اجْلَنَّةَ 10َو  )اهلْ 

إذا وللوا إىل  ويتدمنون، اعن اإلنسانية بل حيبوهن هب أثر هفاستغراب القيامة يذ، اتقاء هلبل ار 
َن ممْرَسا. ذا السؤال الذي يسأل الناس كثرياه. اهحقيقت ذا ه؛ ألن هيتمهب أهيذ (11ا )هَأَّيَّ

تَ ( إِّ 13ا )هفِّيَم أَْنَت مِّْن ذِّْكَراتعاىل :  هذا إشارة يف قولهإىل . اليتعلق ابإلنسانية  اهاهىَل رَب َِّك ممن ْ
. هىل تعيني وقتفاليقدر أحد إ ها الرب الغري هاألسباب املختفية الباعثة لالنقالب إمنا يعرف. (11)
َا أَْنَت ممْنذِّرم َمْن َُيَْشاتعاىل:  هقول م والعلم لذلك االنقالب فأنت هنوع من الف هعند(15ا )هإَِّّنَّ

ر أبيدى هأفعال االجتدماعية اإلنسانية فيصرياألمر ابلظاا إىل هوترجع، اماتكثريا من اإلهب  هتفصل ل
و هعىن ذا امله. اها اليتأخرعنهوإذا أفسدو ، م أللحوا يف االجتدماعية الأييت القيامةهالناس إن 

راجع إىل  هالسدماوت واألرض كل هذهفساد  (1)م ينذرون الناس بذلك: أنهو ، معني عند األنبياء
ا هالحاآلايت اليت بعدم إل هذهو . ومن لوازم اإلنذارهمن العلم  ذا النوعهيبني . فساد اإلنسانية

اإلشارة يف  هوإلي .اها وقعة إذا تصوروا احلادثة عل  حقيقتاستوجبوا تلك الواقعة العظيدمة ليس هل
يَّة  َأْو ومَحاْم يَ ْوَم يَ َرْونَ َكَأنَّ تعاىل:  هقول عل  إلالح  م مل يقدرواهف (16ا )ها َلَْ يَ ْلبَ ثموا إِّالَّ َعشِّ

 . مهفسم فاليلومن إال أنها شئ يثقل عليها واستلزموا القيامة فإن كان فيهمثل عشية أوضحا

واألسباب والعلل والشروط تكون كالعلل . كالعلة التامة لوجود الشئ  (2)ي:القضاء اإلهلهتنبي
ا يف تلك هأما عليت. وقد تقرر يف احلكدمة أن وجود العلل الناقصة اليستوجب احلادثة. الناقصة

                                                           

 في ن م : أن (1)
 في ن  م: لقضاء اإللهي، لكن جملة القضاء اإللهي أنسب حسب التركيب النحوي.الباحث (2)
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درتنا أتخري علة فإذا كان يف ق. والعلة التامة مىت وجدت جتدمع مجيع العلل الناقصة. احلادثة التبطل
يقة الأتيت وإن كان يف احلق، انقصة من علل احلادثة فكان وجود احلادثة متعلق بقدرتنا أبفعالنا

ا غري هعلدمإتيان القيامة الي ذا الطريق ينحل اإلشكال أنهفب. احلادثة إال بوقت وجود العلة التامة
ثاين: ألن واألمر ال. علة اتمة وإن إتيان القيامة نتيجة ألعدمالنا فاألمر األول: ألن قضاء هللا. هللا

 . ها تكون علة انقصة من علل يوم القيامة فليحدمل احلكيم كل شئ عل  حملهأعدمالنا بفساد

 سورة عبس     
فال(  ون تقولون لور األعدمال واحليثيات ختتلف )أما املعىنطائفة الرأمساليني واألشراف أايما تريد

د لالجتدماعية و إفساهذا الفكر هو . مهي حصر كدماالت اإلنسانية يف طائفتهنية خمصولة, و ها ذهل
 قالب عظيمسبب إتيان القيامة الكربى انوفساد االجتدماعية يستلزم القيامة فإن قلنا: إن . اإلنسانية

م فليس ذلك هنيتها تلك الطائفة وذهألل نسبت. و منوذج القيامةهلذي يف قطعة من اإلنسانية ا
وقعت . اهسادر فهبعيدا عن احلق؛لكن يف بعض األوقات جتتدمع قوة تلك الطائفة عل  مركز يظ

م همركز فدما جعل م قوة مستقرة عل السالمص رأى طبقة الشرفاء يف قريش ليس هل هواقعة النيب صعلي
 وإذا كان شرذمة قليلة من تلك الطائفة مييلون إىل، م اإللالحهجا منمستوجبا يف الفساد بل ر 

ذا إمنا يكون بعد ه. م قواي يف إلالح اإلنسانية هم الفاسدة يكون أتثري هنيتهاإللالح ويرتكون ذ
وال ، مهنيتهم الإحداث االنقالبية يف ذأما قبل ذلك فاألمر ليس هب. مهنيتهحدوث االنقالب يف ذ

اد الذي نتيجة فالفس. مم ابقني عل  حاالهتيف اإللالح مع كوهن همن الوجو  هبوجم هاالستعانة من
إلنسانية م اإلنسان أن املراد من اجتدماعية اهإتيان القيامة إذا قرران أن فساد اجتدماعية اإلنسانية فليف

عية ى يف االجتدماوفساد تلك الطائفة ير . يف تلك القضية ليس إال فساد اجتدماعية تلك الطائفة فقط
فإن قدر اإلنسان عل  قطع تلك املادة الفاسدة من االجتدماعية . العدمومية مث يتسلسل النتائج
وكان  .فالنيب ظن أن إلالح األشراف يؤدي إىل إلالح القوم.اإلنسانية يتأخر إتيان القيامة

: جاء السورة وقع البحث هذهففي . الصحيح أن قطع تلك العضو كان سبب اإللالح حقيقة
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والنيب يف  ،مجاعة من تلك الطبقة الفاسدة هومبقابلت، و خيش  لطلب العلمهو ، يسع  (1)األعدم 
وأعرض عن األعدم  ذكر ذلك يف اآلايت العشر األوىل فأنكر ، إىل تلك الطائفة هذلك اجمللس توج
 إشارة إىل أن ترجيح لنف من األلناف اإلنسانية. (44ا َتْذكَِّرٌة )َكالَّ إِّنَّ . عل  النيب ذلك

ذكريا و نزل تهفإمنا . ا يبطل موضوع نزول القرآنهوإدراك، م احلكدمةهأبولاف الترجع إىل ف
رة فمن شاء ا تذكإنذا معىن ه. مهاليف هلإلنسان الصاحل الذي يتذكر الإلجبار كل إنسان مع كون

ذا التعليم ه م أنهفيف هوأما تقدمي رجل يعرض عن. ذا جائزهم طيبا هفتقدمي رجل يف. . هذكر 
يفِّ تعاىل:  هذا قلب املوضوع النقالب مث يف قوله. هوالتعليم يتبع، و يعرضهذا الرجل خمصوص هل

َْيدِّي َسَفَرةظ )41َرةظ )ه( َمْرفموَعةظ ممطَ 43صمحمفظ ممَكرََّمةظ ) إشارة أن (46( كَِّرامظ بَ َررَةظ )45( أبِّ
لطائفة  (3)مساعفاإل، العلم يف الدنيا وينتشر، م هللارجال كرام بررة أييت هب (2)احلاملني الكتاب املبارك
اآلن نريد أن . هليس يف األرض أحد يقبل هأن هر منهيظ هينا للعلم؛ألنهتو  همن املعرضني أن يقبلو 

أن  هبيان(4)(هتَ ْعَجَل بِّ لَِّساَنَك لِّ  هاَل حتمَر ِّْك بِّ : )هوماذكران يف تفسري قول، وا إىل سورة القيامةهتتوج
فإذا أراد النيب . ةسفرة كرام برر  هويبين هأن جيدمع يف لحف مكرمة ويقرأ هعل  نفس هللا هذا التزمه

تعجل يف السورة: النيب ي هذهكذلك يف ،   هالحاجة إلي هأن يتعجل للسعي يف إقامة ذلك منع عن
 هفعل (5)ويريد أن اليكون يف األرض معرض عن القرآن فينكرعل ، تلقني احلق لطائفة من املعرضني

 حركات مثل الحيتاج إىل. . هالحترك لسان. رةهانقالبية مدبرة حتت تدبريات قا تلك واقعة. ذلك
ائفة فواجب أما تلك الط. هوقضائ و مقرر يف قدر هللاهحقيقة يف الدعوة بل مجيع رجال كرام  هذه

ليس  (6)ؤالء األشراففتعليم القرآن هل. (11مم اْلَكَفَرةم اْلَفَجَرةم )هأمولَئَِّك . ا من اإلنسانيةهقطع
                                                           

س   لم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقد ذكر غير واحد من المفس   رين أن رس   ول هللا ص   لى هللا عليه و (1)
ى فجعل يسأل رسول هللا صل-وكان ممن أسلم قديما-طمع في إسالمه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم

هللا عليه وس  لم عن ش  يء ويلح عليه، وود النبي ص  لى هللا عليه وس  لم أن لو ك  س  اعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك 
فأنزل هللا عز الرجل؛ طمع بل على اآلخر،  ته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأق هداي ا ورغبة في 

وجل: )عبس وتولى * أن جاءه ا عمى * وما يدريك لعله يزكى( لينظر: تفسير القرآن العظيم,اإلمام بن كثير القرشي 
 .8/352هـ(  774البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 كفي ن م: لكتاب مبار (2)
 في ن م: فاإللحار (3)
 53القيامة : اآلية : (4)
 في ن م : عن (5)
 في ن م : والرأسماليين (6)
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، مهسم مسفرة ضاحكة مستبشرة ختيلوا يف أنفههم إذا مسعوا القرآن وجو همبقصود بل رجال آخرون 
اإلنسانية  ءن اإلنسان يريد بقافإن كا. مهفلدما مسعوا القرآن عرفوا طريق عدمل. هتدوا إلمتامهوما ا

متت  .دمنا من تلك السورةهذا حالل ما فه. قطع تلك الطائفة هاألرض فواجب علي هعل  وج
 . السورة

 سورة التكوير     
نية اإلنسانية هألحاب الذ (1)ون إىل ذلك إاله: بعض الناس اليتوجهخلقة اإلنسان ونفسيت
نية هل  ألول لذا عا تعلق ابإلنسانية فيحلوهنم هلهعرضت علي مسألةكل . صأرابب علوم النفسص

دة ألل من ة يف مجيع اإلنسانية واحنية اإلنسانيهم ذهنية عندهفسورة التكوير يوافق ذ. اإلنسانية
فلنفرض . مهندذا أيضا مقررعه. نية اإلنسانية تتأثر مبا يقع يف اخلارجهالذ. مهألول اإلنسانية عند

تتأثر من ذلك  (2)نية اإلنسانيةهي منطبقة عل  الذهفإذا كانت . إىل يوم القيامة ووقعت الواقعات
دخل يف  هعل  البدن مث كل شئ كان ل ه اعتدمادا يبطل أوالها عل  املكوانت كلهويبطل اعتدماد

كل   عل  هفالذي يتأثر بذلك بعد عدم اعتدماد، ذا البدن من السدماوايت واألرضياتهخلق 
تعاىل:  هاإلشارة يف قول هإلي. من العلوم واألحوال واألخالق املكتسبة هو إحضار ما عندهاألشياء 

 ،حاالت ذلك اليوم الراجعة إىل النفوس اإلنسانية ويكون من (41َعلَِّمْت نَ ْفٌس َما َأْحَضَرْت )
نوف خمتلفة نية فيبطل االنفرادية وحيدث لها يف الذا كل نفس تنضم إىل نفس مقاربة هلهنيتهوذ

فكل ماكان أقرب  .ا ترتيب الصنوف حسب الفطرة الطبيعية اإلنسانيةهمن النفوس مث يكون ترتيب
، هتدمع إال مع جنسالجي هنية اإلنسان؛ألنهذا اقتضاء ذهو . ثمإىل الفطرة يكون يف الدرجة العالية مث ف

نفوس ذا العامل عامل األجسام اليكون االقرتان بني الهففي . هالطبيعي إمنا يكون بقرين هواجتدماع
كل حجاب   نية اإلنسانية الزم أن يرفعهفلتكدميل تلك اجلذبة الطبيعية من الذ، نيةهابعتبار الذ

خْلمنَّسِّ َفاَل أمقْ تعاىل: هقول. و حالل بيان تلك السورةهذا ه. هنجسدماين عن االقرتان بقري مم ابِّ سِّ

                                                           

 في ن م: إال إلى ذلك .. (1)
في ن م : فهي حقة عند تلك الطائفة قوله :إذا الش       مس.....تذكار لواقعة تقع في الخارج في ذلك اليوم والذهنية  (2)

 اإلنسانية. 
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نية اإلنسانية كدما ترتتب من املواد األرضية كذلك تتأثر من هالذ(46( اجْلََوارِّ اْلكمنَّسِّ )45)
 ،واملؤثرات السدماوية سبع سيارات عند عامة من اعتىن حبكدمة السدماوايت.الكوائن السدماوية

َواللَّْيلِّ إَِّذا تعاىل:  هاإلشارة يف قول هوإلي. ا منتظممها الشدمس والقدمر سري هاألرضيات من ا يفهوأتثري 
ا وحركاهت، والشدمس ابلصبح، القدمر خيتص ابليل. (48( َوالص ْبحِّ إَِّذا تَ نَ فََّس )47َعْسَعَس )

ع إىل ترج ار للواحد أهنهلباقي السيارات اخلدمس اخلدمسة املتحرية يظ (1)ويقال، منتظدمة ومقومة
مم تعاىل:  هاإلشارة يف قول هوإلي. ا الطبيعيها أو تتقدم أكثر من سري هوتستقر يف حمل، الوراء َفاَل أمْقسِّ

خْلمنَّسِّ ) ذا ه ا توافق عل هفاحلركات الفلكية املنتظدمة أو متحرية كل(46( اجْلََوارِّ اْلكمنَّسِّ )45ابِّ
ا عل  قسدمني: قسم هنية نقسدمهفالذ. أثرة ابملادايتنية اإلنسانية املتهالتعليم الذي أييت موافقا للذ

ر غري هيف الظا (2)وإن ، نية تقدر عل  رد كل حركة يف السدماءهالذ هذهف. للسدماوايت هفي الغلبة
 . ين اإلنساينهذا التفكري الذهيئة نتيجة وعلم اهل. اهمنظدمة إىل علت

حركات  وينظم، كز احلركاتيئة منقسم عل  مدرستني: جيعل األرض مر مجلة معرتضة: علم اهل
ركات وينظم مجيع احل، جيعل الشدمس مركزا للكواكب. اإلنسان هالكواكب إىل آخر ما حيتاج إلي

املقصد . نيئة ليس مرادان اآلفاختالف الصورة يف علم اهل. واألوقات والتأثريات حتت نظام قوي
ي لورة تكون فبأ. اهنتائجنية اإلنسانية نظدمت احلركات السدماوية واطدمأنت عل  حتصيل هو الذه
 هذا احلنفية, والشافعية ابلنظر إىل رجل يريد العدمل عل  ماكان عليها عندان مثل ذا الأبس هبه

فلنرجع . لوبالرجل حيصل املط هدما أتقنهمن هفأي فق. النيب وخلفاء الراشدين قبل حدوث الفنت
ورأينا  ،ثنا عن السدماوايتكذا إذا حبه. تلك التخصيصات إىل األسباب اخلارجة عن ألل املقصد

نية اإلنسانية بتعيني علة ومانع لكل شئ يقع يف احلركات السدماوية للكواكب لقضينا هوسعة الذ
ملركز فاختالف املسلك يف تعيني ا. نية اإلنسانية خملوقة عل  شأن عجيبهالعجب من كون الذ

مؤسس  (4)مع السيد أمحد هإىل ذلك يف بعض مكاتبات (3)أشار الشيخ حمدمد قاسم. اليؤثر يف ذلك
ألوقات واألايم و معرفة نظام اهدمنا إمنا املقصود هيئة أخرى ليس يهعل   هيئته:أن ترجيح  هعليكر 

                                                           

 ل " التوجد.وفيها ثم باقي السيارات.في ن م : كلمة "يقا (1)
 في ن م : كان. لكن جملة"وإن كان" أنسب.الباحث. (2)
 قد سبق ترجمته (3)
 قد سبق ترجمته (4)
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ع اإلنساين األرض واالجتدما  هود والسنني ومعرفة احلر والربد وأشياء أخرى مثل ذلك يتأثر بهوالش
م عند اإلنسانية بل هذا مبهفليس  (2)أو فيثاغورس (1)يئة بطلدموسهأما تقدمي . من السدماوايت

الشدمس واألرض   (3)ؤالء احلكدماء مثال جندمعها هنقدر حنن أن نفرض لور أخرى غري اليت قرر 
اليتأخر  ا بنسبة مقررة مع حركة الشدمس حىتهي لةأرض نفرضهدما متحركني؛لكن احلركة اليت هكلي

ذين املسلكني هركة واألايم مثل والنتقدم فنقدر بعد ذلك عل  تنظيم احل. األرض عل  تلك النقطة
 (4). د اإلنسانيةعن هتدما بهفإذا كان يف نظرايت إمكان مسلك اثلث أيضا مل يبق تعيني املسلك م

عا نية بعد الفراغ من تنظيم حركات الكواكب ترتقي وجتعل مجيع السدماوايت راجه: فتلك الذهتنبي
قوى منظدمة بصورة املالئكة  وحتت العرش، م ابلعرشهإىل مركز معني نسدمي ذلك ابلطالح

لتنظيم يقال وبعد ا. نيةها الذهر ملا يف العرش من املكوانت فينظدمهي مظهتلك الصورة . واإلنسان
( 10( ذِّي ق موَّةظ عِّْنَد ذِّي اْلَعْرشِّ َمكِّنيظ )44َلَقْولم َرسمولظ َكرِّميظ ) هنَّ : إها حظرية القدس فقولهل

نية اإلنسانية كدما نظدمت حركات الكواكب ه ذلك يعين أن الذإشارة إىل. (42)ممطَاعظ ُثَّ َأمِّنيظ 
فكل شئ  .كذلك نظم االجتدماعية اإلنسانية حتت العرش يف حظرية القدس،  املستقيدمة واملرجتعة

خيرج من تلك احلظرية يكون عني الفطرة اإلنسانية كدما ينزل من الكواكب السيارة النور واحلر والربد 
ية  ا؛لذلك تنزل من حظرية القدس تعليدمات تؤثر يف اإلنسانهجسام كلوغريذلك وتؤثر يف عامل األ

 د عل هجواب ذلك القسم: أي نزول األنوار من الكواكب شا. . لقول رسول كرمي هإن. اهكل
ذا القرآن نزل بواسطة رسول كرمي مطاع أمني ذي قوة هو . نزول العلوم من أركان حظرية القدس
  رجل يف كذلك يتأثر أذك،  ن حباالت األفالكهاملنجم والكا مكني يف حظرية القدس فكدما يتأثر

                                                           

 قد سبق ترجمته (1)
كما يُعر   الفيثاغورية ، مؤس  س الحركةيوناني رياض  يات ق.م( هو فيلس  و  وعالم 421 - 170) فيثاغورس (2)

قرون من وفاته،لذلك ال يوجد معلومات  أتتنا معلومات حوله من ُكتب ُكتبت بعد نظرية فيثاغورس )بمعادلته الش  هيرة
أقام  .الهند وربما ومص    ر اليونان وس    افر إلى بالد عديدة منها س    اموس موثّقة حول أفكاره وأعماله.ولد في جزيرة

ق.م. حيث أنش  أ مدرس  ة لمناقش  ة موض  وعات فلس  فية  130حوالي س  نة  إيطاليا اليونانية في كروتوني مس  تعمرة في
اغورس كثيرا  بعدد من المواضيع العلمية والرياضية واهتم فيث .الجسد مختلفة من مثل ماذا يحدث للرور عندما يموت

ل                                                                  ي                                                                  ن                                                                  ظ                                                                  ر: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9

%88%D8%B1%D8%B3 
 جمع أنسب حسب السياق.الباحثفي ن م: تجنع لكن كلمة ن (3)
 في ن م : تم التنبيه (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
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أذك  رجل اثبت (1) هوسلمص كون هعلي و نبيناصلل  هللاهو ، العامل من علم انزل من حظرية القدس
أْلمفمقِّ اْلممبِّنيِّ  هرَآ هأبن ا حصل وم، نية مرتاقبة ينظر يف ملكوت السدموت إىل رسول كرميهذ. (40)ابِّ
نية هذذا أيضا تطور من اله. م تنظيم اإلنسانيةهو ذو عقل اتم يفهو ، هب من العلم اليبخل هل

يمظ هَوَما اإلنسانية  ي ها هنية اإلنسانية اجلامعة لإلنسانية كلهالذ هذه. (41). َو بَِّقْولِّ َشْيطَانظ رَجِّ
ْن َشاَء مِّْنكمْم أَ لَِّمْن نية هذا دليل عل  تكدميل الذه( 48) َو إِّالَّ ذِّْكٌر لِّْلَعاَلمِّنيَ هإِّْن تقتضي ذلك 

:العلل الناقصة والعلة التامة كل رجل من  هذا راجع مثل ماذكر يف التنبيه. (47). . َيْسَتقِّيمَ 
ا السدماوي  هضائنية اإلنسانية ابقتهفالذ. واألمر اليتم إال مبشيئة رب العاملني، هدخل من وج همشيئت

نية هلك الذفت. من حظرية القدس يئة كذلك ارتقت إىل نزول العلمكدما ارتفعت إىل تنظيم اهل
و إال ذكر هإن . و يوم القيامةهذا ها ها حمتاجة إىل جتريد املوانع اجلسدمانية عن ارتقائهإلمتام
ت ا التصري دون اجتدماعي عاملي؛ألن االجتدماع يف البيهنية اإلنسانية يف ارتقائهالذ(2). . للعاومني
واالجتدماع يف ، لكةاالجتدماع يف املدم هملدينة يؤثر فيواالجتدماع يف ا، االجتدماع يف املدينة هيؤثر في

فالرجل . يف العاملني االجتدماع هواالجتدماع يف املدمالك يؤثر في، االجتدماع يف املدمالك هاملدملكة يؤثر في
الف شئ من االجتدماعات العاليات خي هيف املنزل إال إذا كان الأيتي هالذكي اليطدمئن عل  اجتدماع

و مقتض  هذا ه .إال موافقة لالجتدماع العاملي هلل أن الذكي الجيعل حاالت؛فاحلاهمما قرر يف بيت
ذا معىن ه. ةنية العاليهفالقرآن موافق لتلك الذ، نية اإلنسانية إذا كانت متأثرة من السدماوايتهالذ
 ها ملا يقتضيموافق هإال إذا جعل حيات هفاإلنسان اليستقيم طبع. . . و إال ذكره: إن تعاىل هقول

. هنيتهوتصقيل ذ هغذاء لروحانيت هفدمن أراد االستقامة يف تلك املرتبة فالقرآن ل. ع العاملنياجتدما 
 ه( فاحلركة االجتدماعية يف قوم موافقة ملا يقتضي44) َرب  اْلَعاَلمِّنيَ  َوَما َتَشاءموَن إِّالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ 

نزول القرآن ف، ني بواسطة حظرية القدساجتدماع العاملني التقوم إال إذا نزل ذلك األمر من رب العامل
ب ال لذلك العلم والفضل من العر هومن كان مستأ. عل  أمة العربية نعدمة عالية من رب العاملني

مشيئة رب .  . .. وما تشاؤنتعاىل : هذا معىن قوله هولعل. وهاليستحق االستفادة من القرآن إال 
. ذا الفضلستحق هلو املهل من العرب هعاملية فاملستأالعاملني؛ألن جتدمعوا عل  ذلك وتقوموا حبركة ال

                                                           

 في ن م : وكونه (1)
 في ن م: تمت السورة بقي من سورة التكوير. (2)
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وينضم إىل ذلك مجاعة من كل قوم فكان رب العاملني أراد أن يقيم احلركة العاملية يف األرض وبدأ 
 . متت السورة. يمهيف ذلك من العرب من أوالد إمساعيل وإبرا

 سورة االنفطار
فالقسم . ذا الصنف يف السورة املتقدمةهكران وذ (1). نية اإلنسانية كدما تتأثر من السدماوايتهالذ

. عندان (2)نفطارو موضوع سورة االهإثبات يوم القيامة  هوبرعاية مقتضيات. نية ابألرضياتهالثاين ذ
سيم احلقوق املادية وتقه هنية اإلنسانية إذا ارتقت من القوة احليوانية, وأول شئ يقتضيهاالنفطار:الذ

 هويرمز إلي .نية اإلنسانية ابعتبار األرضياتهارتقاء الذ هذا نسدميهو . العقلي هنظر  هحسب مااقتضا
 هسدميو الذي نهذا هو . احلكدماء عامة أن اإلنسانية تقتضي تقدمي العقل عل  القلب والنفس

عل   ومن كان اليقدر. ي مقتضي كدمال النفس اإلنسانيةهفإقامة اإلنصاف العاملي ، ابإلنصاف
من (3)إال إثبات يوم القيامة؛ولذلك ماوجدان ملة من امللل ودينا م طريقذا الفرض ليس هلهنسيان 

م هعلي اء متقدمةهم طائفة خارجة من الفقهاملتكلدمون من. م يثبتون يوم القيامةهاألداين إالو 
يدمون اخلصام م يقهاء؛لكن ليس من احلكدمة يف شئ هم عل  نظرايت عقلية أكثر من الفقهابعتدماد

عرفة يوم الدين معتدمدين عل  خصوليات خالة من ذلك اليوم جاء مع مجيع أقوام العامل يف م
م منكرين ليوم ها تلك األلفا  فجعلو فامللل األخرى التتبعوهن، ا يف القرآن أوعل  لسان النيبهذكر 

لفا  التالئم ؛لكن أبهم قائلون بوإذا نظرحكيم من احلكدماء معتقدات تلك الطائفة جيد أهن. القيامة
املعرفة من مقتض  الطبيعية اإلنسانية إذا ارتقت يف معرفة  هذهاملقصد أن . نية املتكلدمنيهذ

ل املتوسطني هإنكار جل مهوالطبقة السافلة يف كل ملة تقلد الطبقة املتوسطة فيقع في. االجتدماعيات
ا إِّذَ :هقول.والتذكري هخيتار التنب هم بل أنهفالقرآن العظيم الحيتاج إىل إقامة اجلدال مع.مثل املتكلدمني

َرْت )1( َوإَِّذا اْلَكَواكِّبم انْ تَ ثَ َرْت )4السََّماءم انْ َفَطَرْت ) ( َوإَِّذا اْلقمبمورم ب مْعثَِّرْت 3( َوإَِّذا اْلبَِّحارم فمج ِّ
                                                           

 في ن م : مقتضيات لذهنية كما تأثر من السماويات. (1)
دير,اإلمام فتح القعن ابن عباس قال: نزلت إذا السماء انفطرت بمكة.وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.لينظر: (2)

 .1/478الشوكاني,
 في ن م: والدينا (3)
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 (1)إذا انقطع تعلق النفوس اإلنسانية ابلكائنات. (5( َعلَِّمْت نَ ْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرْت )1)
ع النفوس ا القبور يرجهاألرضية مثل البحار والرباري اليت فيالسدماوية مثل السدماء والكواكب و 

 ه نفسفيجد يف. علمت نفس ما قدمت وأخرت:هذا معىن قوله. ا من العلمهاإلنسانية إىل ما عند
طبيعة أن استيفاء  فيقتضي، مل تقض أيضا هلإلنسانية علي هاإلنسانية مل تقض, وحقوقا ل هحقوقا ل

رغا دما إىل زمان حىت يصري كل واحد فاقامة السدماء واألرض عل  حاهلاحلقوق كان حيتاج إىل إ هذه
يف ذلك  هخطأ عل  هي مبىن اإلنصاف فنبهاحلقوق  هذهو . هعن حقوق الغري موفيا حلقوق نفس

ْنَسانم هي  ََّي أَ : هذلك املطلب فيتسق بعد ذلك قول هوإن امتد الحيصل من، أن النظام الدنياوي ا اإْلِّ
ذا هوربك الكرمي أقام جلرب ، ذا النظام الدنيوي ملاكان غري كاف لذلكه. (3) َك اْلَكرِّميِّ َما َررََّك بَِّرب ِّ 

رية هالقوى الظا سوى لك فعدلكقواك املعنوية  الَّذِّي َخَلَقَك َفَسوَّاكَ : هالنقصان طريقا آخر قول
تضيات يف ذا العامل فاليتم مجيع املقها يف هفجعل لك لورة خمصولة تركب، واألسباب اخلارجية

، ذا العامل غري ممكنها يف هذا العامل اجلسدماين املظلم بل يف نفس اإلنسان أجزاء لطيفة توفية حقوقه
لد ِّينِّ )تعاىل:  هقول. فالبد من نشأة أخرى (  40( َوإِّنَّ َعَلْيكمْم حَلَافِّظِّنَي )4َكالَّ َبْل تمَكذ ِّبموَن ابِّ

ملاكان استيفاء مجيع احلقوق يف دار الدنيا غري . (24)َعلموَن ( يَ ْعَلمموَن َما تَ فْ 44كَِّرام ا َكاتِّبِّنَي )
واحلقوق اليت مضت قبل ذلك لارت منعدمة يف تلك الدار فالستيفاء حقوق اإلنسانية ، ممكن

 .جعلنا عاملا آخر غري مادي مثل الدنيا حبفظ مجيع ما يصدر من اإلنسان من العلم واإلرادة والعدمل
ندكم يف فكركم ل عهف. ل منكمهذا جه. هوأنتم التتذكرون بل تكذبون ل .يد يوم الدينهمت هذا كله

تم التكذيب تم إىل التفكر وتركهلورة الستيفاء حقوق اإلنسانية من غري إقامة يوم الدين؟ إن توج
ذا العامل الدنيوي إبعادة هميشي اجملازات يف  (2)قد قالت مجاعات. ذاهليس سوى  هلعلدمتم أن

ذا هوبعد . م يوم الدينهالدار مرة بعد أخرى فصد ذلك كثريا من ف (3) تلكالوالدة والتناسخ يف
عذاب ب ر جزئي الستيفاء بعض احلقوق مثل ما يعتقد القائلون بيوم الدينهالفكر فكر التناسخ مظ

                                                           

 الكون أنسب.الباحث (1)
 مثال الهنود هم قائلون بالتناسخ.الباحث. (2)
 في ن م: ذلك (3)
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وأما احلقوق . لربزخا يف اهفالتناسخ ميكن أن يكون بدال من تلك اجملازاة اليت يقع نظري ، يف الربزخ
ا هضاء النوع منذا انقه. الدار هذهوالميكن يف ، للنوع اإلنساين فالمتكن قبل انقضاء النوع العالية

وع من العذاب م نهو عندهالقائلون ابلتناسخ الميكن بتلك النظرية عل  مجيع أفراد اإلنسان بل 
دار تلك ال م يفم رجال كاملون جزاء أعدماهلهمث عند ها مبا أمكن لهجيب لإلنسانية أن يتخصص من

 ا الدنيا أول مرة أحسن األعدمال فيكونم ملا عدملت يف حياهتهغري ممكن؛ألن الروح السعيدة عند
نيا أن ا فالميكن يف الدفإذا استدمرت مرارا يف سعادهت. مرتبة أعل  من ذلك (1)يف الدنيا إىل هارتقاء

. ل إىل اجلنةينتقم أن هذا الرجل واجب عندها في دون أعدماهلهجيازي بشئ؛ألن مجيع أجزية الدنيا 
ية واجب أن يصل هوإن كان مض  مدة غري متنا، كل روح من اإلنسانية. و مثل األعل هذا هو 

 م جيدمعون بني عذاب يفهم رأينافدما تلخص لنا من أقواهل. إىل درجة ذلك الروح ويدخل اجلنة
. م اجلنةهعند ها فليس جزاءهأما الذي جنا من. ا بصورة التناسخهنم كالمهالربزخ وعذاب يف ج

فالذي غلب ظين . انم يعرتفون هبهواجملازاة يف ج. ويف جانب آخراجملازاة يف الربزخ، ذا يف جانبه
يات إلهلم معرفة ابة بعض حكدماء الرايضيني الذين ليس هلهالتناسخ إمنا حدثت من ج مسألةأن 
لناس الذين ا ويريدون بذلك تعليم، حمضة هاجملازاة اإلنسانية يف لورة علي مسألةم لوروا هف

. سياسيةولة مث دخل اخللل والتحريف يف التعليم بسبب االنقالابت الهية بسدمون املسائل اإلهلهاليف
لطبيعية ية بكلدمات توافق العلوم اعندان من املعتزلة مجاعة يداولون مجيع األمور اإلهل.هذا نظري هو 

ا عدم هبو هم ما تذهأول أمر  فإن يف. يات ابلتدريجم اإلهلهوبذلك يرتقي بعض الناس إىل ف. فقط
يف . أعلمص واألمر يف التحقيق اليزيد إىل ذلكصوهللا. التكذيب إمنا كان بسبب أتويل املعتزلة

فأعدمال  .الزم هوحيفظ مجيع ما خرج من، : اإلقرار بعامل جيازي ذلك العاملحكدمة اإلمام ويل هللا
. . . . . . . إِّنَّ اأْلَبْ َراَر َلفِّي نَعِّيمظ . اإلنسانية مثل عامة املخلوقات تكون حمفوظة يف ذلك العامل

م والفجارمن خيالف ذلك فينقس، م من احلقوقهعقل هم الذين يقيدمون ما اقتضاه(األبرار 20)
جار أيضا أيتون والف. ولةهالنوع إىل قسدمني قسم: ميشي عل  لراط مستقيم ويصل إىل مقصود بس

                                                           

 في ن م:"إلى " التوجد (1)
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الفجار يدخلون . (21). . . . ا يَ ْوَم الد ِّينِّ ْونَ َيْصلَ : هقول. نمه؛لكن بطريق يسلكون يف جهإلي
ذا هف، م الفجارا إسهم بسببهم ذرة يطلق عليها مادام بقي فيهنم يوم الدين مث اليغيبون عنهج

تلك . ءاها أفكار املتكلدمني والفقهحكدمة غامضة اليصل إلي هذهو . ذا الوقتالدوام مشروط هب
ا يَ ْومم الد ِّينِّ َوَما َأْدرَاَك مَ تعاىل: ها حقيقة قولهدمهم يففدمن كان متصال هب. خالة ابحلكدماء مسألة

( قد ذكران من قبل أن يف قلب اإلنسان لطيفة نورانية 27). ( ُثمَّ َما َأْدرَاَك َما يَ ْومم الد ِّينِّ 47)
اللطائف المتكن  فتوفية حقوق، و احلاكم عل  مجيع لطائف النفسهو ، ا إىل هللاهتنجذب بطبيعت

 . متت السورة. يصري األمر هذا الوجهومن . (1)حقوق تلك اللطيفة قبل توفية

  سورة اومرسالت
ثبت من  فكل شئ. معرفة خواص النفس اإلنسانية فدمن خمتص الطوائف من املتصوفة واحلكدماء

 (4) (2)ْرف اَواْلممْرَساَلتِّ عم . ة من اقتضاء النفس اإلنساين يكون طبيعة النوع اإلنساينهاجل هذه
اجتدماعية يف األرض  هاإلنسان إذا خلق يف زمان وحصلت ل. (23) لِّكِّ اأْلَوَّلِّنيَ وال من َأََلْ نم أفقرأ 
يضا اتبعوا م أهمث قام قوم آخرون ونظدموا اجتدماعية  م هللاهلكهفأ هو خرج عن مقتض  طبعهمث 

 األدوار يف كذا إىل أمثال كثريةهو . مرة اثنية م هللاهلكهاألولني وخرجوا عن النظم اإلنساين وأ
 ةمقتض  الطبيعية اإلنسانية؟ وإذا خرج اإلنسان عن مقتض  الطبيعي هم منهأليس يف. املختلفة

، ااناإلنسان اليقدر أن خيلق إنس. الك إمنا يستندان إىل الربالرب؛ألن اخللق واهل هاليرض  عن
. ب يوم الدينقريو تهالك مع كثرة التوارد؟ ما السبب يف ذلك اهل. الناس هفدماتنب هلكهوالأن ي

 . (3)هاإلنسان أوال يغفل عن فكر؛لكن إذا نب

                                                           

 .5/535لينظر:حجة هللا البالغة, اإلمام ولي هللا, (1)
باس قال: نزلت سورة المرسالت بمكة. وأخرج البخاري ومسلم أخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن ع (2)

بينما نحن مع النبي ص  لى هللا عليه وس  لم في غار بمنى إذا نزلت س  ورة: المرس  الت »وغيرهما عن ابن مس  عود قال:
س     لم: و عرفا، فإنه ليتلوها وإني  تلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي ص     لى هللا عليه

قدير,اإلمام لينظر:فتح ال« اقتلوها، فابتدرناها فذهبت فقال النبي ص   لى هللا عليه وس   لم: وقيت ش   ركم كما وقيتم ش   رها
 .1/492الشوكاني,

 إذا نبه اليغفل؛ ن الشرط البد له الجزاء.الباحث. (3)
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ويف تلك احلالة . اهجز عنمصائب يع هعلي هاليتنب ه: فإذا مض  من تلك الدرجة يعين بعد التنبيهتنبي
ومل يرجع  ،فإذا مضي من ذلك الدور أيضا. يرجع إىل احلق ويتفكر يف يوم الدين الالزم لإلنسانية

عدم إمكان  عل  هأبدلة من نفس وإذا سئل. هزئ بهيست هاب من يتذاكر معإىل احلق يصري مكذ
ذا التكذيب هف. يف تلك األدلة هيكذب هفنفس هوإن كان بقي من مالمة الفطرة شئ من قلب، ذلك

ذبوا بيوم يعين كل ما ك. . . . لك األولنيأَل ن:هالك قوم فوضح بذلك عندان قولهيكون سبب 
ْلممْجرِّمِّنيَ . وا أوآخرينم أولني كانهلكالدين هن م (إذا اشرتكوا يف جرم جنعل هل27) َكَذلَِّك نَ ْفَعلم ابِّ

فكر اإلنسان  هيف هم يوم الدين يومهوف. مهة تكذيبهفالويل ليس إال للدمكذبني من ج، جزاء مشرتكا
( 14يفِّ قَ َرارظ َمكِّنيظ ) ه( َفَجَعْلَنا10نيظ )هَأََلْ ََنْلمْقكمْم مِّْن َماءظ مَ . . هللا هفلذلك نب، هيف خلقة نفس

ا هوكذلك االجتدماعية اإلنسانية التفكر في. (40) ( فَ َقَدْرََ فَنِّْعَم اْلَقادِّرمونَ 11إِّىَل َقَدرظ َمْعلمومظ )
َِ كَِّفاات  ): هأشار بقول هوإلي. دي إىل االعرتاف بيوم الدينهي ( َأْحَياء  َوَأْمَواات  15َأَلَْ َْنَْعلِّ اأْلَْر
َناكمْم َماء  ف مَراات  هَنا فِّي( َوَجَعلْ 16) َاتظ َوَأْسَقي ْ َي َشاخمِّ (فنفسية اإلنسانية املنقسدمة إىل 48) ا َرَواسِّ

دي ها يها الباحثون عن تلك احلقيقة الفكر فيهاملتفق علي (1)ا الثالثة: العقل,القلب,النفسهلطائف
تمْم بِّ اْنطَلِّقموا إِّىَل َما  :  هأشار بقول هوإلي. إىل االعرتاف بيوم الدين ( اْنطَلِّقموا إِّىَل 14َكذ ِّبموَن )تم  هكمن ْ
َِّ شمَعبظ ) ا تَ ْرمِّي بَِّشَررظ َكاْلَقْصرِّ ( إِّنَّ 34بِّ )ه( اَل ظَلِّيلظ َواَل ي مْغِنِّ مَِّن اللَّ 30ظِّل ظ ذِّي َثاَل

َاَلٌت صمْفرٌ  ه( َكأَنَّ 31)  ي يف احلقيقة ظل شعباتهنم ظال ذا ثلثة شعب هترون يف ج. (00) مجِّ
إىل أمراض مثل اجلذام؛ كذلك  (2)م الثالث كدما أن فساد عنصر من عنالر البدن يفضيهنفسيت

. نمهفساد لطائف اإلنسانية الثالث, وغلبة النفس, أو القلب عل  العقل يولل اإلنسان إىل ج
ولاروا  هليم عل  اإليقان بيوم الدين فدماالتفتوا إهالقرآن أو تعليم نيب من األنبياء ينبئ همن ولل

( 01) ْنطِّقمونَ َذا يَ ْومم اَل ي َ هتعاىل:  هأشار بقول هوإلي. م عذرهين عل  التكذيب فاليقبل منمصر 
 هلبو مل يقصر فيدما جاء يف قهدعوة األنبياء, و  هيشدمل من مل يبلغ (3)ذا الكالم عاما حىتهفجعل 

لبت سية غبتفسري القرآن عندان بل نزعة سيا (4)و ليسهمن احلق كدما يصدر عن عامة املتكلدمني ف
                                                           

 .9/532لينظر:حجة هللا البالغة,اإلمام ولي هللا, (1)
 عنصر البدن ينقضي.في ن م: كما أن فساد  (2)
 في ن  م: على التعميم من. (3)
 في ن م: عندنا ليس هذا (4)
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اس, وأنواع, ا عل  أجنهومجع متام اإلنسانية يف مسطر واحد, وتقسيدم. مهوام فيتكلدمون هبهعلي
فدمن يقدر  .فالميكن ألحد إبطال الرتتيب يف ذلك اليوم، و مقتض  يوم الفصلهوألناف منظدمة 

. ملك والبشرمن  (1)ذا الهفالميكن  ذب اللطيفة النوارنية املنجذبة إىل هللاعل  إجناء نفس مل هت
 ( فَإِّْن َكاَن َلكمْم َكْيٌد َفكِّيدمونِّ 38َذا يَ ْومم اْلَفْصلِّ مَجَْعَناكمْم َواأْلَوَّلِّنَي )هتعاىل:  هأشار بقول هوإلي
دمون م املسهوالذين يراعون اإلحسان . كذا املقيدمون للعدل, واإلنصافه( فيكون الفصل 04)

( 14 ظِّاَللظ َوعميمونظ )إِّنَّ اْلممتَّقِّنَي يفِّ تعاىل:  هر بقولأشا هوإلي. م يف نعدمةهيف لغة القرآن ابملتقني 
تمْم تَ ْعَملموَن )ه( كملموا َواْشَربموا 11وَن )هممَِّّا َيْشتَ  هَوفَ َواكِّ  َا كمن ْ ََّ َكَذلَِّك َْنْزِّي 13نِّيئ ا ِبِّ ( إِّ

نِّنيَ  ن استفادوا فإ. ونم اجملرمون الظامله(والذين مينعون يف ذلك اليوم من تلك النعدمة 22) اْلممْحسِّ
 هوإلي. م ذلكهم ينسيم تقدموا فالأبس يف ذلك؛ألن عذاهبر للناس أهنهيف الدنيا بشئ قليل يظ

يكون  هذا التعليم القرآين تكدميله(23) كملموا َوَُتَت َّعموا َقلِّيال  إِّنَّكمْم َممْرِّممونَ تعاىل:  هأشار بقول
 (2)لدموا ابجلزءنبياء يكتفي من اإلنسان أن يعففي شرع األ. ذيب النسدمة, وتكدميل النفس الناطقةهبت

، مهيوتكدميل النفس الناطقة إن مل حيصل يف دار الدنيا العتاب عل. م الدنيويةاألول فقط يف حياهت
فقبول التعليم بكال اجلزئني جعل سجدة اإلنسان . (3)فإن يف حياة األخروية مواقع كثرية لتكدميل

ا يف هذيبميكن هتذيب النسدمة اليت القبول نصف التعليم يعين هت , والركوع إشارة إىلهإشارة إلي هلرب
ا خالف لطرق الصوفية,ومدارس احلكدماء هية كلفالشرائع اإلهل (4)، الدار اآلخرة إال ملشقة عظيدمة

. لف يف اإلنسانيةمعذاب الخيت هاإلنسان إىل ذلك كون هفإذا مل يتوج. ذيب النسدمة فقطهيكتفون بت
ذا التعليم هوإذا مل يقبلوا . ذاه(إشارة إىل 27) مم ارَْكعموا اَل يَ رَْكعمونَ َذا قِّيَل هلَ َوإِّ : هوعندان يف قول

 . (13) ي مْؤمِّنمونَ  هفَبَِّأي ِّ َحدِّيثظ بَ ْعدَ املبين عل  الرخص 

اإلنسان يبذر بذرا مث حيصل الزرع يكون  هنظام يقيدم -2نا نظامان ه( 2) َواْلممْرَساَلتِّ عمْرف ا
. ايننتيجة النظام اإلنس هذا كله. خمتلفة حشيش وحبوب ومثرات وأوراق مشتدمال عل  حصص

                                                           

 في ن  م : ا صل. (1)
 في ن م: بالجزاء (2)
 لتكميلها أنسب.الباحث (3)
 في ن م: البمشقة عظيمة (4)
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ذا ه. اهحيتاج إىل فصل احلبوب عن احلشيش وفصل الثدمار عن األوراق وغري  هفاإلنسان يف آخر 
ب ذلك نظام األرض حبس هحياة البشر عل  وج هيوم الفصل الزم يف النظام اإلنساين املوقوف علي

لك أيضا ي ونتيجة ذنظام إهل هذا كله. واسطة اخلطرات يف قلوب الناسيبذر األفكار ب -4. آخر
 قسم  وابعتباربذر اخلطرات ينقسدمون عل  قسدمني. تكون جمدموعة اإلنسان يشرتكون يف حياة الدنيا

ؤالء عن أولئك يكون بعيدا من الفطرة هفصل . حشيش وأوراق هقسم كأن. حبوب ومثار هكأن
َفاتِّ َعْصف ا )4َواْلممْرَساَلتِّ عمْرف ا )تعاىل:  هفقول !اإلنسانية كال َراتِّ َنْشر ا 1( فَاْلَعاصِّ ( َوالنَّاشِّ

تعاىل:  هوقول. هوحرث ه( ذكر لطوائف الرايح تنفع اإلنسان يف زراعت2)( فَاْلَفارِّقَاتِّ فَ ْرق ا 3)
ون الرايح هم يشبهيف عدملالذين  (1)( إشارة إىل املالئكة3) ( عمْذر ا َأْو نمْذر ا5فَاْلممْلقَِّياتِّ ذِّْكر ا )

. دمنيهيلقون الذكر من طريق اخلطرات أوال مث يسقون ويكدملون بواسطة املعلدمني املرشدين املل
َا تموَعدموَن َلَواقِّعٌ اإلشارة  هأفاليكون الفصل أيضا الزما؟ وإلي  هوعدمل هوحرث هيف زرع ( اإلنسان8) إَِّّنَّ

ار ن واألهنمن العيو  هل طرق ولول املاء إليهينقسم عل  قسدمني إذا بذر بذرا أو غرس شجرا فيس
دم همث إذا ركب الزرع وطاب مثرة الشجر ي هم األعدمال عندهيل الطرق جملرى املاء أهوجيعل تس
. (2)األرض هكذلك فعل الرب يف النشأة الدنيوية لإلنسان عل  وج،  هإليصال املاء إلي همجيع ما بنا

أوال  .يف مؤيدات ضرورايت البشر يكون بعكس األول وإذا أدرك الزرع وجاء أوان احلصاد فالعدمل
نظدمت الكواكب والرايح لإلتيان ابألمطار وإنبات الزرع واحليواانت يف األرض ليتم مقتضيات 

عن األرض فطرق إيصال الرزق إىل  هفإذا أدرك ذلك الزرع تقارب وقت حصاد. احلياة اإلنسانية
َممَِّسْت )ىل: تعا هاإلشارة يف قول هوإلي. ذلك النوع خترب ( َوإَِّذا السََّماءم فمرَِّجْت 8فَإَِّذا الن جمومم 

َفْت 4) ا من كالم الشيخ حمدمد قاسم يف ه( نسفت: تلك احلكدمة استفدان23)( َوإَِّذا اجلَِّبالم نمسِّ
م يكون ه( امللقيات ذكرا فأمر 22) َوإَِّذا الر سملم أمق َِّتتْ تعاىل :  هقول. نود القائلنيمع اهل هخماطبات
ا يوم أي وإدراك م. . وإذا الرسلتعاىل: هإشارة يف قول هإلي. إىل إدراك الزرع (3)م متدمدماتهالرسل 

                                                           

 .1/492لينظر: فتح القدير, اإلمام الشوكاني, (1)
 في ن م: كلمة "أرض" التوجد. (2)
 خرفي ن م: مؤ (3)
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م هيكذب فل أما إذا مل. الضرر والنقصان إمنا أييت يف ذلك عل  من كذب بيوم الدين فقط. الفصل
ولذلك  ،ية املكتوبة لنوع اإلنسانا أوىل من بعض؛لكن الحيرمون من الرمحة اإلهلهدرجات بعض

بعد . ي عن التكذيبهكان املقصد ليس إال الن  (1)مرارا َوْيٌل يَ ْوَمئِّذظ لِّْلممَكذ ِّبِّنيَ تعاىل:  هأعيد قول
 . أوال هذلك يتسق ما ذكران

 سورة النبأ 
 ل أن يرتددل ألحد من العقهي املقتضية ليوم القيامة ها اإلنسان إذا كانت هاحلكدمة اليت خلق حتت
ن مقتض  وم. ا راجعة إىل روحهالسورة شرح لكون األرواح اإلنسانية كل هذه. أو يتخالم يف ذلك

م يدركون بعض التسائل دليل عل  أهن. (2) (2)َعمَّ يَ َتَساَءلمونَ تعاىل:  هقول. ذلك الروح يوم القيامة
ذلك عل  الة أييت بعد ه( ج4) َعنِّ الن ََّبإِّ اْلَعظِّيمِّ : هقول. اهم وخيتلفون يف بعضبفطرهت سألةأجزاء امل
ني ة األنبياء احلنفاء واحلكدماء الصابئهفاإلخبار بذلك اليت حصلت من ج، وعل  العامل اإلنسان

تعاىل:  هل قولهفإقناع الطبقة املتوسطة س، اهالطبقة العالية من اإلنسانية كل هأمر عظيم يتفق علي
سبب تكرار  ذاهو . نيهبوج السورة يعلدمون حقيقة النبأ العظيم هذهيعين يف  (2) َكالَّ َسيَ ْعَلممونَ 
َِ مِّ : همن قول هفاألمر األول بيان. (1) ُثمَّ َكالَّ َسيَ ْعَلممونَ  ( َواجلَِّباَل َأْواَتد ا 6اد ا )هَأَلَْ َْنَْعلِّ اأْلَْر

اَر هَعْلَنا النَّ ( َوجَ 40( َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِّباس ا )4( َوَجَعْلَنا نَ ْوَمكمْم سمَباات  )8( َوَخَلْقَناكمْم َأْزَواج ا )7)
َداد ا )44َمَعاش ا ) ع ا شِّ َنا فَ ْوَقكمْم َسب ْ َراج ا وَ 41( َوبَ نَ ي ْ ( َوأَنْ َزْلَنا مَِّن 43اج ا )ه( َوَجَعْلَنا سِّ

َراتِّ َماء  َثجَّاج ا ) ( إِّنَّ يَ ْوَم اْلَفْصلِّ  46( َوَجنَّاتظ أَْلَفاف ا )45َحبًّا َونَ َباات  ) ه( لِّنمْخرَِّج بِّ 41اْلممْعصِّ
يَقاات  )كَ  َواج ا )47اَن مِّ َفخم يفِّ الص ورِّ فَ َتْأتموَن َأف ْ ( َوفمتَِّحتِّ السََّماءم َفَكاَنْت أَبْ َوااب  48( يَ ْوَم ي من ْ
َتِّ اجلَِّبالم َفَكاَنْت َسَرااب  )44) ( 11( لِّلطَّارِّنَي َمآاب  )14نََّم َكاَنْت مِّْرَصاد ا )ه( إِّنَّ جَ 10( َوسمري ِّ

( َجَزاء  15( إِّالَّ محِّيم ا َوَرسَّاق ا )11ا بَ ْرد ا َواَل َشَرااب  )ه( اَل َيذموقموَن فِّي13َقااب  )ا َأحْ هاَلبِّثِّنَي فِّي
                                                           

 في ن م: مرات في هذه السورة. (1)
قال الواحدي: قال المفس  رون: لما بعث رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم وأخبرهم بتوحيد هللا والبعث بعد الموت  (2)

وتال عليهم القرآن، جعلوا يتس       اءلون بينهم يقولون: ماذا جاء به محمد وما الذي أتى به؟ فأنزل هللا: عم يتس       اءلون 
, الناشر: 1/437هـ(5910القدير تألي : محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  لينظر: فتح

 هـ. 5454 -دمشق، بيروت ط: ا ولى  -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
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َسااب  )( إِّنَّ 16وِّفَاق ا ) ََّيتَِّنا كِّذَّااب  )17ْم َكانموا اَل يَ ْرجموَن حِّ َنا18( وََكذَّبموا ِبِّ   ه( وَكملَّ َشْيءظ َأْحَصي ْ
( 31( َحَدائَِّق َوَأْعَنااب  )34( إِّنَّ لِّْلممتَّقِّنَي َمَفاز ا )30ْن نَزِّيدَكمْم إِّالَّ َعَذااب  )( َفذموقموا فَ لَ 14كَِّتااب  )

( َجَزاء  مِّْن رَب َِّك 35ا َلْغو ا َواَل كِّذَّااب  )ه( اَل َيْسَمعموَن فِّي31اق ا )ه( وََكْأس ا دِّ 33وََكَواعَِّب أَتْ َرااب  )
َسااب  ) نَ ( َرب ِّ السَّ 36َعطَاء  حِّ ِِّ َوَما بَ ي ْ طَااب  ) هَما الرَّمْحَنِّ اَل َُيْلِّكموَن مِّنْ هَماَواتِّ َواأْلَْر ( 37خِّ
ار والليل وإنزال املطر إلنبات النبااتت هواألرض واجلبال والن (2)بيان نظام الكائنات (1)فدمن االبتداء

أيت يوم في، رعز  هذا كأنهوخلق اإلنسان أزواجا يتناسلون و ، أن كل ذلك لقضاء حوائج اإلنسانية
وقد ، غونم طاهو؟ مجاعة من اإلنسانية هالفصل مث تفصيل يوم الفصل احلشيش واحلبوب ما 

معىن الطغيان من ابتداء نزول القرآن, ومجاعة أخرى مقيدمون للعدل مسدمون ابملتقني   شرح هللا
وذكر ، إال عذااب هفذكر مآل الطاغني إىل قول، ا خمتلطان مثل اختالط احلشيش واحلبوبمهكال

 هوالوج. هاج اإلنسانية يف مزروعاتهو الزم عل  منهذا الفصل هف. حسااب همآل املتقني إىل قول
 ني يدى هللاب هو خاص ابلعارفني رجوع الروح اإلنساين إىل إمام األرواح, وبواسطة حضور هالثاين 
 يَ َتَكلَّمموَن إِّالَّ َمْن َأذَِّن ةم َصفًّا اَل يَ ْوَم يَ قمومم الر وحم َواْلَماَلئِّكَ يف آية  هو يوم القيامة بيانهذاهحمقق 

دي كثرية ا كثرية, وأيهوجو  هذا الروح: أن له( جاء يف التفاسري تفسري 07) الرَّمْحَنم َوقَاَل َصَوااب   هلَ 
دما يف ي قائنا جتلي إهلهم مالئكة املةأ األعل , ويكون ه, واملالئكة (3)و روح النوع اإلنساينهذا ه

ذا ه( حقيقة 04)َمآاب   هَذلَِّك اْليَ ْومم احْلَق  َفَمْن َشاَء اَّتَََّذ إِّىَل رَب ِّ تعاىل: هقول. قدسوسط حظرية ال
ليس معىن دعوة القرآن إال ف َمآاب   هَفَمْن َشاَء اَّتَََّذ إِّىَل رَب ِّ ابنكشاف احلقائق عل  العارفني متفق 
كم : هلك قولمبارك لذ هوالتقوى كل، دعوة إىل الولول إىل احلق واإلنصاف ََّ أَْنَذْرََ ْم َعَذااب  َقرِّيب ا إِّ

َتِنِّ كمْنتم ت مَرااب   هيَ ْوَم يَ ْنظمرم اْلَمْرءم َما َقدََّمْت َيَدا ذا القيامة أييت ه(مثل 23) َويَ قمولم اْلَكافِّرم ََّي لَي ْ
كمتعاىل: هذا معىن قوله. انقالب عظيم عل  اإلنسانية بيان  كدمةذا تشريح حلهيف . . . إَ أنذَر

                                                           

 في ن م : ابتداء بدل االبتداء. (1)
 الكون أنسب. الباحث (2)
وُر خلق أعظم من المالئكة وأش   ر  منهم وأقرب من رب العالمين، يذكر اإلمام اآللوس   ي في تفس   يره:"قيل  (3) الرُّ

وقيل: هو ملك ما خلق هللا عز وجل بعد العرش خلقا أعظم منه. عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة قام هو وحده 
و الشيخ ي حاتم وأبصفا والمالئكة صفا. وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع المالئكة عليهم السالم.أخرج ابن أب

الرور جند من جنود هللا تعالى ليس   وا »في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ص   لّى هللا عليه وس   لم قال: 
 .51/990لينظر: رور المعاني لإلمام اآللوسي «مالئكة لهم رؤوس وأيد وأرجل
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قالب حياسب ذا االنهويف . إن ذلك إشارة إىل وقوع االنقالب العظيم. يوم القيامة ابلكثرة والتكرار
تعاىل:  هقول. فيتحسر (1)هوإن كان خالف، اإلنسان فإن كان موافقا بنظام القرآن فيفوز يف االنقالب

َتِنِّ كمْنتم ت مَرااب   َويَ قمولم اْلَكافِّرم  مة,ويقولون إذا كانت عامة عل  يوم القيا املفسرون همحل.  ََّي لَي ْ
عل  حماسبة  هوعندان ميكن محل. (2)ليت كان كذلك هاحليواانت جعلت ترااب فيتدمىن الكافر أن

 . مل خيلق إنساان هاالنقالب أيضا بعد ما رأى الكافر شدة املؤاخذة يتدمىن أن

 

  

                                                           

 في ن م : وكان خالفة لكن جملة وإن كان خالفه أصح.الباحث. (1)
يده قول اإلمام اآللوسي في تفسيره حيث يقول:"عن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن هللا تعالى يحضر البهائم يؤ (2)

فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه لها كوني ترابا فيعود جميعها ترابا فإذا رأى الكافر ذلك تمنى 
 .51/999مثله".لينظر:رور المعاني,اإلمام اآللوسي,



 [148] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 سورة ق
يدِّ    78ومن املبعث إذا أخذان املائة تكون يف . (1)ة(عل  حسابنا قيدمة ق مأئ2) ق َواْلقمْرآنِّ اْلَمجِّ
النيبصلل   هالقرآن علم في هو قرن القرآن نزل فيهو ، ذا العصر القرن األول من اإلسالمه. جريةاهل
تعلم مجاعة من املسلدمني القرآن العرب مث الروم والفرس والرتك . وسلمص الناس القرآن هعلي هللا

نظرايت  وحصلت اجتدماعية عل ، خترج من كل قوم علدماء القرآنو ، نديونواحلبش واإلفرجنيون واهل
ذلك  يف. وانتظدمت حكومات حتت حكم القرآن، وحصلت فتوحات عل  نظام القرآن، القرآن

وعل   .يف حل مشكالت سوى القرآن هعند املسلدمني شئ مكتوب يرجعون إلي(2)الزمان ومل يكن
ذا هعندان . أمريا عل  املدينة (4)عدمر بن عبد العزيز مث (3)سنة قرر الوليد بن عبد امللك املائةرأس 

ولة يف نظرية خمص ولإلمام ويل هللا. وخامت دورة سابقة، الرجل فاتح الدورة اجلديدة للدمسلدمني
؛لكن رتبنا األدوار هذا الفكر منهحنن أخذان . (5)يدماتهمفصل يف التف هوكالم، الفاحتني واخلامتني

نة عل  األخذ اء املديهعل  املدينة مجع فق هعبد العزيز يف إمارت فعدمر بن، ر اتريخ اإلسالمهظا
نية هري ذوكل ذلك لتغ. وأمر الناس أن يكتبوا احلديث، و الدور الثاينهذا هابحلديث واإلمجاع ف

را هظا (7)م منقسدمني إىل مؤمنهوجيعل، القرآن العظيم يفرق بني الناس. األلل (6)املسلدمني عن
لتقسيم عل  وأما ا. ر والباطن يسدم  الكفارهوأما ابلظا، ن يسدم  ابملنافقنيأما يف الباط. وابطنا

واليؤمن ابلقرآن  ،رجل يكون من أعل  العليا قريشي. ذكر يف تعليم القرآن هفليس ل، لغات وأقوام
قدر ذرة بل أكثر التشديدات الواردة يف عذاب الكافرين يف الدنيا واآلخرة واردة يف حق  هالقيدمة ل
ويؤمن ابلقرآن فيستحق مجيع مدارج االرتقاء يف الدنيا  (8)والرجل يكون من احلبش. دموماقريش ع

                                                           

د اختلفوا في تفسير الحرو  المقطعة لكن الشيخ عبيد هللا السندي قد فسرها في تفسيرسور القرآن إن العلماء ق (1)
 حسب ضوء فلسفة اإلمام ولي هللا الدهلوي.الباحث

 في ن م : لم يكن بدون الواو. (2)
 سبق ترجمته (3)
 سبق ترجمته (4)
 .9/991لينظر: التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي، (5)
 في ن : من  (6)
 في ن م : موطن لكن كلمة المؤمن أصح عندي حسب السياق. (7)
 مثال:بالل الحبشي.الباحث (8)
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ا القرآن يف الدور األول من املسلدمني؛ولذلك قدروا عل  تنظيم هنية أوجدهذ (1)هذهو . واآلخرة
ت لها سم من امللوك والقيالرة واألكاسرة إمنوفازوا ابلفتوحات عل  من يقرهب، مركز اجتدماعي عاملي

وا من عبودية م إذا خرجم روح االنقالب أهنهؤالء امللوك سرى في؛ألن رعااي التابعة هلهذهالفتوحات 
تلك  ا مأخوذ عل  درجة واحدة يفهوالوزير كل، اهم إمجاعية األمري فيهؤالء اجلبابرة جيدون قدامه

كان بربكة   هلذا كهو . مهذا الباعث لار سببا مليل الرعااي إىل املسلدمني خالف ملوكهو . االجتدماعية
م هية رأوا أنفسمث ملا ارتسخت حكومة بين أم. نية املساواة بني مجيع املؤمنني ابلقرآنهالقرآن إبجياد ذ

دم عل  م كل من يؤيد بىن أمية مقهم استيثار لطائفتهعند. عاجزين عن املشي عل  نظام القرآن
ان يقرأ فإن كان يقرأ مثل ماك. قرآننية الهنية خالف ذهذا ذه. مهمن اليوافق بين أمية يف أفكار 

بين أمية فليس  م عل  ملوكهنيتهدمون القرآن بذهالعرب الذين يف. أوال الينقطع اخلروج من املؤمنني
عليم فجعلوا ذا اليكون إال بعد تغيري نصاب التهو . مهنيتهالتدبري النقطاع خروج الناس إال تبديل ذ

إال اإلخبار عن  هواحلديث ليس معنا. وا بكتابة احلديثوأمر ، احلديث أقدم عل  القرآن يف التعليم
فإذا أردان . مهوكان أكثر مجاعة العرب قريشا واألنصار وغري ، النيب كان عربيا. نية العرب اخلالةهذ

ما عدمل  هذكر معيكون أمر دينيا مث ن هيف شيون هادهيف ج هيف تعليدم هذكر معاشرة النيب مع ألحاب
فتنشأ ، ل املدينةها خمتصا إبسم علم أهوجنعل، صهعن زمن عثدمانصرضي هللا اخللفاء الراشدون إىل هب

م أن هبطبيعت هفإذا القرآن بعد ذلك فسرو . نية العربهنية ذهذا العلم وجيعل الذهعصبية لرتويج 
م يثبتون أمراء بىن أمية أهن هذا الذي يريدهو . م عل  األقوامهداية العرب وتقدميالقرآن إمنا جاء هل

وإال ذا احملل مناسبا لذكر ذلك؛هليس . وحنن مقدمون من العرب، دنيا أن القرآن قدم العربعل  ال
ذا فرق هف. ا؟هنية حتت أسباب طبيعة كلهالذ هذهفنحن نقدر كيف لار املسلدمون مدفوعني إىل 

املؤرخون لإلسالم عامة اليذكرون إال غزوات نبينا مث فتوحات اخللفاء . بني الدور األول والثاين
ر هنبذة من ظا هذا كله. اترخيا لإلسالم هويسدمون، الراشدين مث حمارابت اليت وقعت بني املسلدمني

م هنشأ في هنيات واليريدون ذلك؛ألنهوالتاريخ إمنا ينتظم حتت بيان تبدل الذ. اتريخ اإلسالم
                                                           

 في ن م:هذا (1)
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ذكر . هابختيار  هفعل واإلسالم اليعلل بشئ سوى أن هللا، ذكر الدين هكل شئ أييت في مجاعات أن
اد ملوك نية أيضا كانت مفيدة الستبدهفتلك الذ، ؤالءها بدعة عند هوالبحث يف ذلك كل، احلكدمة
، نية الناسهرجل لاحل رأى تغري ذ (1)عدمر بن عبد العزيز. ي من نتائج ذلك العصرهو ، بين أمية

دينة عل  ل املهاء أهفق البدعة فجدمع هذهم خالة فأراد إلالح هورأى أن الناس يتفاخرون بعربيت
وأثر لاحل من اخللفاء الراشدين فيكون االفتخار ابلعربية راجعا إىل االفتخار ابلنيب ، رواية حديث

. القرن األول دون درجة يف هوإن درجت، يصري األمر دينيا وينفع يف الدين هذا الوجوهب. هوألحاب
لصاحلني حوال الراشدين واوكان يذكر أحوال النيب وأ، القرآن العظيم هفالقرن األول كان املنت في

 هذه منت هوالقرآن يقرأ بعد ذلك؛ألن، واآلن لار تلك األحوال متنا. عل  سبيل التدمثالت
نصرة  هذا العصر كأنه يف هذا التشابهوإجياد . مع الفرق العظيم هنيتني تشابهاالجتدماعية فبني الذ

، اهم عليهيف أمور ميكن إمجاعل املدينة هاء أهو مجع فقهو ، عدمر بن عبد العزيز هوقام ب، الدين
دمت مقصودا يف اإلسالم فانتظ هيف أمر ليس االجتدماع علي هوأجاز لكل واحد أن ميشي عل  رأي

 هفكل شئ اجتدمع علي، مم تبع هلهوالناس بعد ذلك كل (2)، وكانوا سبعة، اء يف املدينةهمجاعة الفق
اء هولني أو ثلثة فقعل  ق هلفوا فيوكل شئ اخت. اء خمتلفني يف ذلكهاء السبع ما جتد الفقهالفق

فتح دور  هان فيفك، ذا عل  قولني أو ثلثةهم خمتلفون يف تلك املسائل إىل يومنا هاإلسالم بعد
 . جديد

                                                           

 سبق ترجمته. (1)
 سبق ذكرهم.الباحث  (2)
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ل املدينة أخذ األكثر بواسطة واحدة واحتاط هاء أهفق هفق هيف موطأ (1)فائدة :مجع اإلمام مالك
؛ هأخذا عن (2)وحمدمد بن احلسن الشيباين، افعيالش. يف تصحيح الرواايت فكان قدوة للدمسلدمني

 . الشافع  واحلنفية متت هفبذلك دخل علم مالك يف فق

د هواستدمر عدمر عل  إمارة املدينة إىل آخر ع، من اآلاثر الصاحلة لعدمر بن عبد العزيز هذا كله
ويف تلك  .كالصدر األول يف تلك اخلالفة وكان (3)، الوليد مث رجع إىل دمشق يف خالفة سليدمان

فضل أعدمال من أ هحنن نعد ذا العدملهف. ابملدينة هاألايم أيضا سع  يف استحكام نظام الذي أحدث
عل  رأس  هوالناس يعدون خالفت، و لار خليفة لنحو سنتنيهوبعد موت .عدمر بن عبد العزيز

در عل  ا قم هعندان يف أايم خالفت هفإن. هخالف ما حنن نعتقد هجرية من أحسن أعدمالاملائة اهل
 ها كان من مزاايإمنا نعني م هالرجل لاحل النريد انتقاء أعدمال. ل املدينةهاء أهتنظيم مثل تنظيم فق

ن بقااي عدمر والسنة م، اد بعد التشاور بعد حكم القرآنهواالجت. اءهذا إنشاء يف الفقهف، احلقيقة
ول لو امتدت يف لعصر األنية اهنية العصرين فذهإذا تبني اختالف ذ.بن عبد العزيز متت املقدمات

ع روح االنقالب م انقطهنيتهالقرن الثاين أيضا ألكل املسلدمون مجيع األرض؛لكن بعد التغري يف ذ
اعني من ي مثل ما يفتح امللوك ابستعانة الشجهوالفتوحات اليت حصلت بعد ذلك ، عن املسلدمني

ث أن القرآن  لنرجع اآلن إىل البحف. م ابلفلوس الابلقوة االنقالبية إلقامة احلقهواستيجار ، الرعية
. يوم القيامةم بهو االعتدماد عل  تذكري هادي هنية؟والذي تقررعندي بعد اجتهالذ هذهكيف أنشأ 

. اديخاليا عن مجيع نزعات التقدم االنفر  هيرى نفس هاإلنسان بعد املوت إذا قدر أن يتصور حال
ل هيات سنه األفراد يف تلك الذنية رجل فإجياد حسب النادي بنيهب ذلك األثر عن ذهفإذا ذ

                                                           

م( إمام دار الهجرة،وإليه تنسب  721 - 759هـ        =  572 - 23مالك بن أنس بن مالك ا صبحي الحميري،) (1)
مولده ووفاته في المدينة. كان ص  لبا في دينه، بعيدا عن ا مراء والملوك، ووجه إليه الرش  يد العباس  ي ليأتيه المالكية، 

فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجالل رسول هللا 
ص   ور أن يض   ع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فص   ن  الموطأ إجالل العلم، فجلس بين يديه، فحدثه. وس   أله المن

 .918-917/  1ورسالة في الرد على القدرية  تفسير غريب القرآن. " لينظر: ا عالم للزركلي:

 سبق ترجمته (2)
 سبق ترجمته (3)
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الذين يتقدمون عل  الناس الحبجة ترجع إىل  هوأمرائ (1)، النيب إذا كان القائم ابلتنظيم خلفاء هللا
 عامة ة اجتدماع املسلدمنيهمن ج هي الذي أمروا بتنفيذ أحكامم بل حبجة أن الكتاب اإلهلهأنفس
 مثل مقدما يصري كتاب هللا  هنني جيعلفكل رجل من املؤم، مقدما فصار مقدما هو الذي جعله

 (2)هفاتبعو  أتمر عليكم يقودكم بكتاب هللا حبشيام ذلك لوأن النيب أوضح هل. خلفاء النيب الراشدين 
م ذونسب وكوهن، مهم يف قومهم راجعا إىل شرففدماكان تقدم اخللفاء الراشدين عل  عامة إخواهن

فدماكان املتقدم إال حبكم . ات الدور الثاينكل ذلك من بدع. م من أقرابء الرسولوكوهن، عال
م بطريق هاعنية الناس القرآن العظيم فكان سببا الجتدمهذا التعليم غري ذوهب، ذا الروحهب. القرآن فقط

 . منوذجا للعاملني (3)يكون

يدِّ  نية هد أن ذهوالقرآن الكرمي يش، املائة سنة األوىل من اإلسالم إمنا كانت :(2) ق َواْلقمْرآنِّ اْلَمجِّ
ن التدبر فلدما أخذو يف التباعد ع. م إمنا كانت بتأثري القرآنهذلك العصر ماكانت موروثة من آابئ

د عل  ذلك هونستش. فدماكان ذلك إال أتثري القرآن، مهنية من بيتهيف القرآن خرجت تلك الذ
َا يَ قمولموَن َوَما أَنْ تعاىل:  هالسورة قول (4)هذهآبية خامتة  ْلقمْرآنِّ هَت َعَليْ ََنْنم َأْعَلمم ِبِّ َبَّارظ َفذَك ِّْر ابِّ ْم ِبِّ

 وأنت، م شاكهوعند الناس الشك في م األولية معلومة عند هللاهحالت. (21)َمْن َُيَافم َوعِّيدِّ 
، مهنيتهاء يضر بذم عل  ترك بعض األشيهليس فيك قوة اجلبارية والدكتاتورية يف احلكم حىت جترب 

م عن أمور هومنعت، إن كانت حكومة جابرة أمرت الناس أبمورف (5). مهنيتها ينفع بذهوأخذ بعض
 هل عندك شئ من ذلك نقدر بهم؛لكن هنيتهواستدامت عل  ذلك بنحو عشرين سنة يتبدل ذ

م هيل إال تذكري فليس لك سب م ِببارهوما أنت عليتعاىل:  هذا معىن قولهم هنيتهعل  تبديل ذ
ذا الطريق عل  هاد عل  هليم القرآن فتقدر ابالجتفاألمثل ألخذ تع، م األمثلوانتخاهب، ابلقرآن

                                                           

 في ن م :الذين  (1)
اظ في متون الحديث: عن يحيى بن حص     ين، لم أجد الحديث بتلك ا لفاظ الواردة في النص لكن وجدته بهذه ا لف(2)

عمل ولو است»قال: سمعت جدتي، تحدث، أنها سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، وهو يقول: 
لينظر:ص    حيح مس    لم, اإلمام مس    لم بن الحجاج القش    يري,رقم « عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا، فاس    معوا له وأطيعوا

 طاعة ا مراء في غير معصية. ,باب وجوب 5838الحديث:

 في ن م : بطريق نموذج بدل بطريق يكون نموذجا. (3)
 في ن م: تلك (4)
 في ن م: وأخذ بعضها ينفع بذهنيتهم التوجد  (5)
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األوىل  املائة القوة اإلسالمية اليت انتشرت ابالجتدماع يف هذهفليس . تعاىل هم بفضلهنيتهتبديل ذ
. سنة مائة سنة دور القرآن 78من ابتداء املبعث إىل . الغري هتدمام النيب بتعليدمهوا، إال بتأثري القرآن

(1) 

بموا َأْن َجاءَ  :ق والقرآن اجمليد  نْ هَبْل َعجِّ يبٌ ذَ هْم فَ َقاَل اْلَكافِّرموَن هْم ممْنذٌِّر مِّ ( 4) ا َشْيٌء َعجِّ
قوة الفيصلة  هبكل إنسان يف قل. نهعل  الذ هم فيتعجبون عن تعليم أول أثر هنيتهالقرآن يفيد ذ

احليل يف  م حيتالونهف هفإذا عدمل رجل أو قوم عدمال سيئا يعرفون مساءت. للباطل واحلق موجودة
؛ هجملازاة فيتأثرون بم ابهيف تلك احلالة يقوم رجل يتعذر . م اليطدمئن بذلكهوقلب، م عن اجملازاةجناهت

 (2)إذا أنذروا من رجلف. مهات ابلتزوير من طبيعتهم شبهإمنا كان تعرتي. مهموجود يف قلب هألن أساس
فكرون يف  اجملازاة, مث يتم يف معرض ات فريوهنهم ظلدمات الشبهب عنهقوي العلم قوي العزم يذ

م الخيافون هف ليس حكومة قائدمة هم فينظرون من جيازينا؛ألنها فدمتيقن عندهأما ألل. كيفية اجملازاة
. يا فالابئسفإن مل يقع اجملازاة يف الدن. م أن احلياة ممتد بعد املوتفيقال هل، من اجملازاة يف الدنيا
وفق الفطرة  وفطر العامل عل ، اهاليت فطر الناس علي اجملازاة من فطرة هللا هذهاجملازاة قطعية؛ألن 

فإن مل تكن احلياة ممتدة حتت القانون الطبيعي الفطري وفقط قانون اجملازاة يوجب إحياء . اإلنسانية
ذا هو . امتداد احلياة بل مسألة اجملازاة فقط مسألةذا ليست هف. األموات حييون يعذبون مث حييون

 هاإلل واليقصدون أن ينكروا علم، مهم اليقدرون أن ينكروا جرمهرمني طريق يؤثر يف قلوب اجمل
م هة أييت عندهاجل هذهالبد من . مهجيازي م فاهللهفإن مل يكن إنسان حاكم جيازي. النافذ يف العامل

ن املخاطب ية؛ ألاإلهل هكيف يكون احلياة بعد املوت؟ فالقرآن اليثبت ذلك عل  وج. اتهشب
املطر  ا كل يومنظائر موجودة يروهن هول. اجملازاة هبقدر ما حيتاج إلي(3)يثبت  ال لذلك إمناهليس أ

ياة بعد املطر ؛ألن احلهدوام احلياة بعد هكذلك اخلروج ليس معنا،  ينزل من السدماء فيحيي بلدة ميتة
 املفسرون يغلطون يف تفسري أمثال تلك السورة يف. ذا القدر يكفي للدمجازاةهأيضا متحي؛لكن 

 هذهو . احلكدماء هالعقلية مثل ما خياطب ب هيريدون أن يثبتوا احلياة بعد املوت عل  وج 2. موضعني

                                                           

 سنة مائة سنة دور القرآن "التوجد. 87في ن م: هذه العبارة"من ابتداء المبعث إلى   (1)
 سب السياق.الباحثفي ن م: وجع لكن كلمة الرجل أنسب ح (2)
 في ن م : ذلك (3)
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فلذلك ينتشر فكر ، هم يثبتونهفاتساق القرآن اليدل عل  معىن ، الطريقة ليست يف القرآن مسبوقة
آن فالقر  .فطرة حماكدمة هعل  جرائدم هم الينظرون إىل حماكدمة الرجل يف نفس:إهن 4. طالب العلم

و هر ألف مرة فهوإن أنكروا يف الظا، مهإمنا خياطب اجملرمني الذين يعرتفون ابجلرم يف ابطن نفوس
م هو ، ةم من تلك اجلرائم اليف الدنيا واليف اآلخر م حبيث المناص هلهم جيعلهيؤثر عل  نفسيت

نساء حمتجبات  أينار  وحنن. م بقطعية اجملازاةهد يف اتريخ ويف عصر هاجملرمون إذا تفكروا جيدون شوا
د أن هان متجسسة مجعت وقائع وشو ن عاملات ابلدين بل فطرهتن عن الظلم ال ألهنهمينعن أوالد

ن ن ابحلق مع كوهنتديهذا الطريق يهفدمن . ولوبعد حني هلهوأ هيعذب يستأمن مال هالظامل اليغفر ل
م هائدمعرتفون جبر األشقياء إذا دخلوا السجن ي. ر من الفطرة اإلنسانيةهذا طرف ظاهو . التهجا

كل حيلة ف. م احتالوا يف النجاة عن ذلك العذاب الدنيويهو ، م الظلمهفاليعلدمون أن ما ولل إلي
الناس  هنبيذا معىن اإلنذار ته. الزم هم أن اجلرم جزاءهم ذلك فتحقق عندها؛لكن مل ينفعهقدروا علي

. تعليم القرآن إال ما شاء هللا (1)واملفسرون قاطبة غافلون عن طرز. عل  األمر املفطور يف األرض
وليس ، ان احلكدماءهبعيدا عن أذ هم جعلو هتصرف (2)ان األميني ولسوءهفالقرآن كان قريبا إىل أذ

م رأى األشاعرة: أن الحاجة إىل أن يعلم األحكام هعل  اللغة فقط وأتباع (3)مهذلك إال العتدماد
د من وليس املقص، بذلك معىن اإلنذارفقد وضح . م القرآنهؤالء أبعد الناس عن فهف (4)ابحلكم

إذا . ألدلة املصلحةني واهم الاإلتيان ابلرباهد منهم مبشهو كامن يف نفوسهخماطبة الناس إالحتضريما
و مسلم هجداال خماطبة الناس مبا  هم جيعلونهو ، علدما هذا مث قرأ القرآن جيد فيهأيقن رجل مبثل 

دال بل ذا جهس إذا أيقن فطرة اإلنسان فاليكون واليفرقون بني الفطرة ومسلدمات النا، مهعند
َذا َشْيٌء هْلَكافِّرموَن فَ َقاَل ا. هان الوالل إىل عقلهبطريق أعل  من طريق الرب  هداية إىل قلبإيصال اهل
يٌب ) َنا وَكمنَّا ت مَرااب  1َعجِّ ت ْ م عن جناهت م يفهذا آخر ماكان عنده. يعذب بعد ذلك أيضا. ( أَإَِّذا مِّ
م النيب أن ههفلدما نب. أن اليبتل  ابجملازاة فإذا خلص هاإلنسان يسع  طول حيات. مهمؤاخذة قلب

                                                           

 كلمة "الطريق أو المنهج" يكون أحسن  ن كلمة " طرز" من كلمات اللغة ا ردية.الباحث (1)
 في ن م: سوء (2)
 في ن م: اعتماد (3)
ا شاعرة أنهم قائلون بأنه اليعر  من أحكام هللا إال بعد بعثة نبي.لينظر:منح الروض ا زهر شرر الفقه  (4)
 م.              9003،ط:دار العلم كراتشي،عام:529ه( 5054كبر،الشيخ علي بن سلطان محمد القاري الحنفي)ت:ا 
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ذا هضاء و لقهظلم ف هأن اليوجد يف ملك هغري ممكن؛ألن احلاكم أوجب عل  نفس هاخلالص من
ويعذب يقولون  هفيحيي هليس بصعب علي هوإن مات؛ألن إحيائ، اليرتك اإلنسان هاحلق الذي علي
نْ  (1)هوا أن البعد فيه( فنب0) عِّيدٌ َذلَِّك رَْجٌع بَ  ِم مِّ قمصم اأْلَْر ََ كِّ هَقْد َعلِّْمَنا َما تَ ن ْ َتاٌب ْم َوعِّْنَد

وإن اإلنسان ليس عبارة من البدن فقط بل شئ آخر ، ذا البدنهفالرتاب اليصري إال . (2) َحفِّيظٌ 
 . و يف البدنهأيضا 

رق خمتلفة نسدمة لعلدماء النفسيات ط هنسدميذا اجلزء اإلنساين الذي هعل   همجلة معرتضة: للتنبي
نام قبل مث وجد ذلك امل هلار إىل موضع مل ير  هيوما أن هو يف منامهل رأى هإذا ذكرما لإلنسان 

 .الناس كثريا بطرق خمتلفة كذا وكذا ويكون حقة يف تلك احلالة يكون للبدن ساكنا هحقا فيصدق
ا الطريق يكون ذهفاعرتاف من . ألل لإلنسانيةو ه. فإذا يعرتفون أبن يف البدن شيئا آخر أيضا

اليقدرون  (2)م تقليد أرسطوهان لتخبطهؤالء السالكون مسلك الرب هأما . ل عل  عامة الناسهأس
متت  .دون الناس إىل اإلسالمهوي، م كيف يفسرون القرآنهأن جيزموا بذلك الروح اإلنساين ف

 . املعرتضة

يقول: الرجل أيخذ القرآن أبلفا  ف. ي النسدمةهتلك  وعندَ كتاب حفيظفالبدن يصري ترااب 
  هاليشب ل؛ألن كتاب هللاهوذلك ج، عل  وجود النسدمة هالكتاب الزم أن يكون مكتواب فالحيدمل

ا معروف عند هفقي هلكون (3)واإلمام الغزايل. وا لذلكهواحلكدماء يف اإلسالم تنب. كتاب املخلوقني
ة من كالم الغزايل اليتسري إال للحكدماء فنقول كدما جيب الناس؛لكنا نقول مع األسف أن االستفاد

وخيرج ، كدماءاج احلهعل  من هنهأن يغري ذ هعل  طالب القرآن أن يتعلم اللغة العربية واجب علي
قرآن مث لريجع مرة اثنية م الهفإذا فرغ من ف. م القرآنهف هاء حىت يتيسر لهعن تقليد املتكلدمني والفق
و النسدمة هعندان  فالكتاب احلفيظ. م يف معارك خمصولةهاء ويستفيد منهفقإىل كالم املتكلدمني وال

حْلَق ِّ لَ ذا البدن ميكن أن خيرج ألف بدن مثل بدن اإلنسان األول هومن .  ْم همَّا َجاءَ َبْل َكذَّبموا ابِّ

                                                           

 في ن م : أن اليعذبه. (1)
 سبق ترجمته (2)
 سبق ترجمته (3)
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 هدهيكون غاية ج (1)هوالفقي. و قطعية اجملازاة األمر احلق الالقرآن والالنيبه( 1)ْم يفِّ َأْمرظ َمرِّيجظ هفَ 
ع املختلفة ؤالء يقدرون أن مييزوا معىن احلق يف املواضهأن يقول الرجل آمنت ابلقرآن, وآمنت ابلنيب ف

فإذا . م اجملازاةهذا أمر كان حمققا عنده. وحيدملوا احلق دائدما عل  اإلقرار ابلقرآن والنيب، يف القرآن
م جنوا من م أهنأما إذا ماتوا فكان يف قلوهب. زاةم جماهم يف الدنيا خيافون كل يوم أن أيتيطالت حياهت

م يريدون أن هم عن ذلك العذاب هأن املوت أيضا الينجي. م األمر احلقهذا العذاب اآلن جاءه
م هذا بل جيدون منامات وواقعات جيعلهم شئ قطعي يرد هذا األمر؛لكن ليس عندهيكذبوا 

 ذا األمر احلق املشكك ليس إال يفهمن  فالنجاة. . م يف أمر مريجهف. أضعف يف مقاومة احلق
ذا هم النجاة من إىل التفكر حىت حيصل هل م هللاهداهالبحث والتدبر حتت أمور فطرية قطعية ف

َناهَأفَ َلْم يَ ْنظمرموا إِّىَل السََّماءِّ فَ ْوقَ : هو قولهو ، األمر املريج  ا مِّْن ف مرموجظ ا َوَما هلَ ها َوزَي َّنَّاهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ
من  هياء أتتيوحيتاج إىل أش، من السدماء هاآلايت الثالثة:فاإلنسان حيتاج إىل أشياء أتتي هذه( 3)

ل يبطل مع ذلك اجلزء السدماوي أيضا؟ واإلنسان هب جزء األرض واختلط ابألرض فهاألرض إذا ذ
 هتذكر ويتبعاألخرى؟ مبثل ذلك ي هأفالميشي إىل رجل هفقطع إحدى رجلي هإذا كان ماشيا عل  رجلي

َنا بِّ َونَ زَّْلَنا مَِّن السََّماءِّ َماء  ممَبارَك ا فَأَن ْ :  هدليل عل  بقاء البذر مث ذكر قول هفيكون ل َجنَّاتظ  هبَ ت ْ
يدِّ ) َقاتظ هلَ 4َوَحبَّ احلَْصِّ يٌد )( َوالنَّْخَل اَبسِّ َنا بِّ 40ا ََْلٌع َنضِّ ت ا  ب َ  ه( رِّْزق ا لِّْلعَِّبادِّ َوَأْحيَ ي ْ ْلَدة  َمي ْ

وجاء املاء املبارك من السدماء تكون النشأة الثانية . ذا أيضا موجود للبذره( و 22)رموجم َكَذلَِّك اخْلم 
ذا دليل عل  هو . اج الفطرةهم يف التفكر عل  منهم ملشيذا يكفي هله. مثل األوىل كذلك اخلروج

 وم بل ذكرمل يتبع طريقة خمصولة لقوم دون ق هيف تذكري  هأن القرآن نزل جلدميع من يف األرض؛ألن
اب برتمجة إمنا حيتاج الناس أولو األلب. والباد، احلاضر هفيستوي في هاإلنسان معتدمدا عل  فطرت

ل ميسر لكل هذا سهو . م القرآنهم اللغة العربية عل  قدر فهم أوتعليدمهاأللفا  العربية إىل لغت
د غاية م فيتعلم كذلك طالب علم إذا كان الجيالتاجر يتجر قوما اليعرف لساهن. إنسان ابلفطرة

حكدمة  يل هللاوقد بني اإلمام و . ذا ليس خبارج عن الفطرة اإلنسانية هف. إال يف لسان يتعلم اللسان
تلك . (2)االقتصاد عل  لغة واحدة يف ابب حاجة الناس إىل دين ينسخ األداين من حجة هللا

                                                           

 في ن م : الفقيه بدون الواء في ابتدائه. (1)
 .9050-5/908لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام الدهلوي, (2)
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قد وافق  هوجو من ال ها بوجها أن اجملازاة الميكن أن يغفل عنم هبها النيب وأنذر هالنظرية اليت علدم
لَ : هذا عندان معىن قوله. تلك النظرية قرأ بين آدم ِ ِّ َوَِثمودم ْم قَ ْومم نموحظ َوَأصْ هَكذََّبْت قَ ب ْ َحابم الرَّ

 ( َوَأْصَحابم اأْلَْيَكةِّ َوقَ ْومم ت مبَّعظ كمل ٌّ َكذََّب الر سمَل َفَحقَّ 43( َوَعاٌد َوفِّْرَعْونم َوإِّْخَوانم لموطظ )41)
. . يدفحق وعم كان عنادا فقط الحبجة ه( كذب الرسل يف قطعية اجملازاة وتكذيب22) َوعِّيدِّ 

م مقصد هل فهوبذلك يس، هبني الرسل وبني األمم ليس إال حتقق الوعيد وعدم هفاألمر املبحوث عن
  أمرا ملةأ األعلاب ها من ابتداء حياة اإلنسان إىل حلوقهية كلوأما إذا جعلنا الفلسفات اإلهل. األنبياء
ذا ه بني الرسل وبني األمم فالجيد إللزام الرسل األقوام العامية بتلك املعارف الدقيقة حىت هخمتلفا في

ان هوالبر  جدليا مواعظ إرشادية الحجة هم املفسرون جعلوا القرآن كلهوتبع، أيضا غفلة املتكلدمني
وعرف  جرون القرآن؟هيف اليؤالء كهفالناس إذا كانوا يقرؤن القرآن عل  رجال أمثال . والانقالب

مث بتشكيل املصاحف  (1)م ابألغاينم يف ذلك املطلب فجلبوا الناس بتحسني ألواهتهاملعلدمون ضعف
خْلَْلقِّ اأْلَوَّلِّ َبْل . . وليس ذلك إال مثل عبادة األلنام، ابلزينة ْم يفِّ لَْبسظ مِّْن َخْلقظ هَأفَ َعيِّيَنا ابِّ
 هول لورتفاخللق األ. هىل اخللق األول ليس جبديد من كل وججديد ابلنسبة إ ه( معنا21) َجدِّيدظ 
املعىن أيضا؟   ذاهالرجل إىل  هل توجهف. نفس اإلنسان هو ما يتوسوس بهمعىن أيضا و  هول. رةهظا

أيضا  ه معناكذلك يف. ويكرب ابلتدريج إىل الشيخوخة، من نطفة هكدما أن البدن اإلنساين ابتدائ
ر هذا يظهو . انا احلياة املعنوية لإلنسهوتلك الوساوس يتبىن علي. وسةن الوسهاهارتقاء مثل النطفة 

ْنَساَن َوَلَقْد َخلَ . . . ارما كان كامنا يف ابطن اإلنسانهبعد املوت فليس خبلق جديد بل إظ ْقَنا اإْلِّ
ِم بِّ  كدما يكون   هعلي هيعين حناسب( 23)مِّْن َحْبلِّ اْلَورِّيدِّ  هَوََنْنم َأقْ َربم إِّلَيْ  هنَ ْفسم  هَونَ ْعَلمم َما ت مَوْسوِّ

ل وسوسة مثل ك  هكذلك اإلنسان يف معنا،  اهاملسافر يقطع املسافة ابخلطوات الميكن الفرتة في
ة إىل وخيرج عن احليواني، كذا يرتقي اإلنسانهو . ا وسوسة أخرىهاخلطوة الواحدة تبتين علي

ذا من ه .القوى البدنية و احلاكم عل  مجيعه هاملراد من ذلك أن يكون مايتفكر ب. اإلنسانية
. ة رأينا إنسانيةتلك اخلال هفإذا رأينا إنساان ختلف عن. ا الالزمةهخواص الفطرة اإلنسانية بل خاليت

اإلنسان  وذلك أن يف قلب. "من حبل الوريد هو أقرب إليهإذ " هحياسب اإلنسانية بنفس وهللا

                                                           

 كما يوجد هذا العمل في بالد المسلمين عامة.الباحث (1)
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مل يلتفت  يف املرآة؛ لكن اإلنسان إذا ا الرب مثل ما ينطبع لورة اإلنسانهنقطة نورانية يتجل  في
مل يلتفت  هألنذا منام؛هأن  هوالجيد يف منام، إىل مرآة حيسب الصورة املنطبعة عني الرجل يف املنام

 هإىل نفس للرمحن فيجد الرمحن أقرب هكذلك اإلنسان إذا مل يلتفت إىل مرآتية قلب. انئدما هإىل كون
 هوعزائدم هذا التجلي حياسب كل إنسان حساب عقائدهطة وبواس. حمل للتجلي هإىل أن هبدون تنب

فاليكون ذلك فقط بواسطة التجلي بل يكون مثبتا من خدام املةأ  هووساوس هحىت مشكواتت
( 28) َمالِّ َقعِّيدٌ : إِّْذ يَ تَ َلقَّى اْلممتَ َلق َِّيانِّ َعنِّ اْلَيمِّنيِّ َوَعنِّ الش ِّ تعاىل  هذا عندان قوله. األعل  أيضا
رمحن يف ا مع جتلي المهوكذلك امللك النائب للدمةأ السافل الزم وجود، ب للدمةأ األعل امللك النائ

َما  .ناك نواب املالئني أيضا موجودةهكان   هفإذا كان نفس اإلنسان حمل جتلي. أي موضع كان
إال إذا كان ا املالئكة ( اخلطرة الوسوسة الحياسب هب27) رَقِّيٌب َعتِّيدٌ  هيَ ْلفِّظم مِّْن قَ ْولظ إِّالَّ َلَديْ 

 هو القول فكان كل قول يلفظ بهوأدىن األعدمال ، ابعثا لعدمل من األعدمال يف البدن اإلنساين
 . مكتواب عند املالئكة

 ا؛لكن هللامجلة معرتضة:كل وسوسة يف النفس مل تصل إىل درجة القول والعدمل املالئكة اليكتبوهن
. النوع اإلنساين و اقتضاءهذا هو ، املالئكةفاحلساب األول يف احلشر عل  كتاب . دما أيضاهب هحياسب

 ذا الرجل عند هللانم يكون احلكم انفذا؛لكن إن كان هلهوإذا دخل رجل بسبب ذلك احلساب ج
م أن يشعفوا هعبل أيمر األنبياء وأتبا هاليظلم ب قليل من احلسنات بصورة اخلطرات والوساوس فاهلل

ا ليست إال جزاء إهنف. فانتظدمت مسألة الشفاعة أيضا ا إال هللاهمبجازاة تلك احلسنة اليت اليعرف هل
 متت املعرتضة:. هلبعض أعدمال

ضا حد أي هكذلك ملعنا،  م ميوتونهأجل مقرر ورزق خمتوم فإذا جاء أجل هر حياتهكدما يكون لظا
ذا معىن ه .أييت املوت هنفس هفإذا كدمل اإلنسان مجيع ما توسوس ب. هالميكن الزايدة عليمقرر 
نْ َوجَ :هقول حْلَق ِّ َذلَِّك َما كمْنَت مِّ ( ابطن اإلنسان اليقدر أن أيخذ 24) حتِّيدم  هاَءْت َسْكَرةم اْلَمْوتِّ ابِّ

 أفتعرفون أن مجيع ما وسوس. و املوتهذا ه. الدار هذهفينتقل من ، ابلفكر فوق ذلك احلد
 !وت؟ال:كالل يبطل ذلك ابملهرة متاما؟ هالظا هوكان نتيجة حيات، كان منظدما  هاإلنسان يف نفس

؛ألن هتابعتبار اجلسد اإلنساين ابعتبار معنواي. . حتيد هذلك ماكنت من هبل يتبدل درجة حيات
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س ذا االنتقال إىل دار اآلخرة ليه. اهاملعنوية توجب االنتقال من تلك الدار إىل األخرى؛لتكدمل
ى أتيت حياة أخر . حالالت الزرع من احلبوب من املزارع إىل البيوت (1)و لنقلهخبلق جديد بل 

ي هوالدرجة الثانية من احلياة . أعل  ما حصل ابملوت كان حياة شخصية مثل حياة الدنيا
 يفِّ َونمفِّخَ :  هذا معىن قوله. إىل لفة وحياسب حساب الصفوف (2)اإلنسان ينقسم. االجتدماعية

صود ما إمنا املق. قصود ا ليس مبتسلسل احلياةوبيان مجيع منازهل (43) الص ورِّ َذلَِّك يَ ْومم اْلَوعِّيدِّ 
لدما ف. ذا يكون ببيان حال احملشرهو . "االجتدماعية" هومسيت (3)، إلالح احلياة الدنيا هحيتاج إلي

ىل ذا نتيجة احلياة الدنيا فنرتقي من تلك املرحلة إهولار كل ، انتقلنا ابملوت إىل الدار األخرى
ذا احملل ه ا حتاسب يفهاجملازاة كل.  .ونفخ يف الصور. احملشر بتفكر اإلنسان يف االجتدماعيات

 يدٌ ها َسائٌِّق َوشَ هَوَجاَءْت كمل  نَ ْفسظ َمعَ : ذلك يوم الوعيد هذا معىن قولهو . اليبق  بعد أتخري شئ
ا واجنذاب اللطيفة النورانية إىل احلق يستلزم خدام، يده( كتبة األعدمال دخلوا يف جنس الش42)
ْن  َلَقْد كمْنَت يفِّ . يد ليس بواحد فقطهئق والشالسا. م داخلون يف جنس السائقهو ، هل َرْفَلةظ مِّ
( أنت ترى ببصرك كل شئ ليس إال جزاء 44) َذا َفَكَشْفَنا َعْنَك رِّطَاَءَك فَ َبَصرمَك اْليَ ْوَم َحدِّيدٌ ه

فكرون لكم التتهحياة جديدة؟ بل جل هذهأتكون . نفسك هذا إال ما توسوس بهوليس ، أعدمالك
: هاملراد بقول وهو ، هداء أعدمالهم شهو ، حضروا يف ميدان احملشر قال كتبة األعدمالفإذا . يف أنفسكم

( الذي كذب 42) نََّم كملَّ َكفَّارظ َعنِّيدظ هأَْلقَِّيا يفِّ جَ فيأمرون  ه( من أعدمال40) َذا َما َلَديَّ َعتِّيدٌ ه
 ،هنت احملاويج حيتاجون إىل مالوكا، من املال ه( كان عند41) َمنَّاعظ لِّْلَخرْيِّ ممْعَتدظ ممرِّيبظ ابلعناد 

 همن ابتداء أمر  ذلك. هو يعرتف جبرمهو ، م اخلريهم حقوقا علي مث مينعأن هل هو جيد يف نفسهو 
لطغيان فاالعتداء الذي يفضي إىل ا، يكون عدواان ه" بطغيان عل  احلق قبلمعتد مريب: "هقول

 . نمهيكون مولال إىل ج

                                                           

 في ن م : كالنقل. (1)
 في ن م: ينضم. (2)
 في ن م : الحياة الدنياوية االجتماعية (3)
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" َذلِّكَ  َضبظ مَِّن اَّللَّ مم الذ ِّلَّةم َواْلَمْسَكَنةم َواَبءموا بِّغَ هَبْت َعَليْ َوومرِّ مجلة معرتضة:يف سورة البقرة: "
قصرون م إذا أمروا أبمر إما يهيعتدون تفسري تلك اآلية: أن العصيان والعدوان كاان ابتداء مرض(1)

م عل  هستدمرار ذا ابه. هدمون األمر والحيققون اتباعهإفراط أو تفريط اليف. هوإما يعتدون فوق هدون
  الكفر والقتل سلب م علهوابستدمرار ، ويقتلون النبيني بغري احلق ذلك أوجب أن يكفروا آبايت هللا

فالعدوان . ننتيجة العدوا هذه. م الذلة واملسكنة وابؤا بغضب من هللاهم احلكومة وضربت عليهعن
حقق إالبتلك اليت مهذا كل قوم آمنوا ابلنيب وعرفوا الشريعة جرمهوالعصيان ابالستدمرار يوجبان 

، هجيعل هب هعرتافي بعد االذي اليتعلق ابتباع قانون اإلهل. مريب"". و املعتديهذا ه. تهالصورة انت
ا إِّهلَ  َل َمَع اَّللَّ الَّذِّي َجعَ :هقول. والرجل املريبهذاه. الناس من القانون سواء بسواء هوجيعل ما يفعل
ذلك إمنا يكون ، ( كل قوم ينكر االجتدماع يف اإلنسانية43) يفِّ اْلَعَذابِّ الشَّدِّيدِّ  هآَخَر فَأَْلقَِّيا

فإذا كانوا اليدخلون يف الناس فجعلوا مع  (2). و رب الناسه خالة فإن هللا ها لنفساختذ إهل هألن
يف العذاب  هفألقيا (3)األعدمال إذا وجدت يف لحيفة رجل هذهفدمثل ، مها آخر ألنفسالناس إهل هإل

رين من اجلن وق، قرين من املالئكة هوقد قدمنا أن كل إنسان ل. لقريننيالتثنية خطاب ل. الشديد
تم  همن اجلن يعتذر عن نفس هفقرين ََْغي ْ ( أان مل أكن إال 48) يدظ َوَلكِّْن َكاَن يفِّ َواَللظ بَعِّ  هرَب ََّنا َما َأ
مموا َلَديَّ وَ تعاىل:  قال هللا هعلي هفاإلمث كل، يف ما أستعد لذلك هآمر  ْد َقدَّْمتم إِّلَْيكمْم قَ اَل ََّتَْتصِّ

ْلَوعِّيدِّ  مر و أن أته( أنت التكون بريئا عن ذلك؛ألنك بنفسك التقدر عل  شئ عدملك 47) ابِّ
َما ي مَبدَّلم  .فاالختصام غري منج. يف ذلك فإنك لست بربئ هقرينك ابلعصيان فإذا كنت شريك
مظ لِّْلَعبِّيدِّ  ََ بَِّظالَّ عيد الزم ملن اشرتك كائنا من كان إنسا أو جنا فإذا  ( الو 44)اْلَقْولم َلَديَّ َوَما َأ

كان اإلنس واجلن الخيتلف فكيف يستثين بعض الناس عن املشرتكني يف اجلرم؟ فالوعيد والل 
. . . الموماأَ بظ. ظلم بعض الناس م البد إذاكان الوعيد يصل البعض دون بعض كان هللاهإلي
لِّ اْمَتَِلْتِّ ه. تتدمة احلياة األوىل الحياة جديدة هكلذا  ه. ذا القول فقط يوجب احلياة األخرويةه

ْن َمزِّيدظ هَوتَ قمولم  اسعة نم و ه؛ألن جه( فرجل اليرتك عن العذاب لعدم وجود حمل تعذيب03)ْل مِّ
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السابقون و ، م اليظلدمون الناسهالدرجة األوىل . والطرف الثاين من اإلنسان املتقون. غاية السعة
أن يرجع  هاوسويف وس هكل رجل يكون يف فكر . اس فيقربون إىل اجلنةم مينعون الظلم عن النهمن

كمل ِّ َأوَّابظ َذا َما تموَعدموَن لِّ هالصوفية بعد ذلك بدوام العبودية  هذلك الذي مسا، و أوابه إىل هللا
يلتجئ إىل  هوإما يتوب إن مل يقدر عل  جرب  هإما جبرب  هالينسا ه( خيطئ فيحفظ خطأ04) َحفِّيظظ 
ْلَغْيبِّ َوَجاَء بَِّقْلبظ ممنِّيبظ  هجرب يف  هللا َي الرَّمْحََن ابِّ  (اخلشية حتدث من العلم أبن هللا00) َمْن َخشِّ
و األواب ها ذه. . وجاء بقلب منيبفكان ابلغيب خيش  الرمحن  و إىل اآلن مل يرهللاهو ، هيرا

ا هاْدخملمو تعاىل:  هولس قللوساو  هفانظروا أكثر احلساب في اإلانبة يف كل حالة يرجع إىل هللا. التواب
( 01)ا َمزِّيٌد ا َوَلَديْ نَ هْم َما َيَشاءموَن فِّيهلَ الأيتيكم وعيد بعد ذلك  (02) بَِّساَلمظ َذلَِّك يَ ْومم اخْلملمودِّ 

ىل إ هاء اإلنسان وولولهو انتهذا هف. مقامات القرب. ولدينا مزيدمن أمثال حاجات الدنيا 
نم ه جمردود إما إىل هفاإلنسان ابعتبار حوادث خاطر . يةهحظرية القدس حمل تقرابت غري متنا

م يكون مولال إىل ذلك سواء جوزي وإذا كان عذاب نزل يف األرض قبل موهت. وإما إىل اجلنة
 هالنيب إذا أنذر ف. ليس مبحيص عن ذلك هاإلنسان يف الدنيا أو مل يكن اجملازاة يف الدنيا يف حيات

ذا هإىل . دنيام يف الهم إبنشاء حكومة تؤاخذهو ينذر هة بل خمتصا ابآلخرة مل يكن خمتصا ابآلخر 
لَ هوََكْم أَ تعاىل:  هإشارة يف قول نْ هْم مِّْن قَ ْرنظ هَلْكَنا قَ ب ْ ْل مِّْن هفَ نَ قَّبموا يفِّ اْلبِّاَلدِّ  ْم َبْطش اهْم َأَشد  مِّ
فدمن . (08) يدٌ ه شَ وَ هالسَّْمَع وَ  قَ ْلٌب َأْو أَْلَقى ه( إِّنَّ يفِّ َذلَِّك َلذِّْكَر  لَِّمْن َكاَن لَ 36ُمِّيصظ )

وإتيان . اآلخرة و يبتل  يفهبقي من ذلك ومل جياز بواسطة حكومة دنياوية قائدمة عل  نظام القرآن ف
َولََقْد : هولففي ق. الزم هالدنيا ليس بصعب علينا؛لكن ولول الوعيد إىل حمل (1)اآلخرة بعد ختريب

َِ َومَ  نَ َخَلْقَنا السََّماَواتِّ َواأْلَْر مظ َوَما َمسََّنا مِّْن لمغموبظ )ها بَ ي ْ تَّةِّ َأَّيَّ ْ َعَلى َما 38َما يفِّ سِّ ( فَاْصربِّ
َملموعِّ الشَّْمسِّ َوقَ ْبَل اْلغمرموبِّ ) َْمدِّ رَب َِّك قَ ْبَل  َأْداَبَر وَ  ه( َومَِّن اللَّْيلِّ َفَسب ِّحْ 34يَ قمولموَن َوَسب ِّْح ِبِّ

ْع يَ ْوَم ي مَنا10الس جمودِّ ) حْلَق ِّ 14دِّ اْلممَنادِّ مِّْن َمَكانظ َقرِّيبظ )( َواْسَتمِّ ( يَ ْوَم َيْسَمعموَن الصَّْيَحَة ابِّ
َنا اْلَمصِّريم )11َذلَِّك يَ ْومم اخْلمرموجِّ ) ََّ ََنْنم َنمْيِّي َوَّنمِّيتم َوإِّلَي ْ ِم َعنْ 13( إِّ ْم ه( يَ ْوَم َتَشقَّقم اأْلَْر

ريٌ  َنا َيسِّ َراع ا َذلَِّك َحْشٌر َعَلي ْ ذا العامل جملرد إيصال الوعيد هات يسر احلشر مع إبطال ( إثب22) سِّ
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وأنت تعدمل  ،م اليفوتونناألهن. . فاصرب على مايقولوندما هففي ضدمن ذلك آيتان نشرح. هلهأل
بح حبدمد ربك وس. وذلك أبن تصلوا قبل طلوع الشدمس، م يف الدنياأعدماال تنظم مجاعتك ملؤاخذهت

ثة تذكرون األوقات الثال هذهف. هومن الليل فسبح. قبل طلوع الشدمس وقبل الغروب العصرين
الرجل  عل  ألول احلكدمة:أن ينظر هعندان معنا. مجع التسبيح مع احلدمد هربكم وتسبحون حبدمد

احلزم حىت  ها من النعم وينظم ذلك الفكر حبيث اليقع فيهل ل هللاهوماس، يف االجتدماعية اإلنسانية
 هإلنسانية لتفصيلا ه  ما يصل إليهذا أمر منته. هعن فيسبحون هللا ينسب شئ من النقص إىل هللا

 هدمهل فهذا أمر سه. من الطيبات مهورزق م هللاهاجتدماعة من الناس اجتدمعوا عل  األمر احلق أيد
أما إذا كانت مجاعة قائدمة عل  احلق ومبتالة مبصائب يقدرالرجل عل  . عل  ذلك هوكل حيدمد رب

م احلكدمة ها؟فذا؟مل مل يطعنهمل فعل . يأس وينكر أفعال الرباإلنسان ي !ولة:كالهتنظيم الفكر بس
غلط حرموا عن وبذلك ال، مهم عل  خطيئتههإىل اجلدماعة وتنبي هيف ذلك الوقت وإرجاع النقص كل

 احلكدمة إىل فإذا ولل اإلنسان يف. الرب عن النقائص هم لتنزيهيئهعل  خطأ ي هذا التنبيه. اإلنعام
 ي من خطأان من ظلدمناهواملصائب إمنا . مل يظلم أحدا من الناس الدرجة العالية يعرف أن هللا

األنعام  فدمعىن اجتدماعنا للصلوة أن نعرف. الميكن ألحد أن يرجع يف ذلك النقص إىل هللا. أنفسنا
فوقتان  .فلنحدمد بذلك ربنا ونعرف األغالط اليت ارتكبنا ونسبح بذلك ربنا، علينا اليت أنعم هللا

: هذا معىن قوله همع رب هووقت يتخل  اإلنسان بنفس. وع الشدمس وقبل الغروبلالجتدماع قبل طل
سبيح إبدابر كانت علينا فدماملراد ابلت  هذا أشكل آية يف الفقه. وإدابر السجود هومن الليل فسبح

، جودد بعد السهو أن ذلك دعاء التشه هومل يكن أحد قال ب، خاطري هالسجود؟ والذي اطدمئن ب
واإللكان  هد؛ألن الناس مل يتفقوا عل  تعيني معناهأاب حنيفة قال بوجوب التشوظين أن اإلمام 

و ه هدليل عل  أن املقصد من تعليم القرآن وتذكري  فاصرب على مايقولون"اآلية: " هذهف. فرضا
وآخر اآلية . لكم عن ذهوالناس الكفار إمنا يعذبون بتغافل. ابهلل هم اجتدماعية اإلنسان وتعلقهف

 . أمس هفسران
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 سورة الذرَّيت
ر ا )4َوالذَّارََِّّيتِّ َذْرو ا ) َماتِّ َأْمر ا )3( فَاجْلَارََِّّيتِّ يمْسر ا )1( فَاحْلَامِّاَلتِّ وِّق ْ َا 1( فَاْلممَقس ِّ ( إَِّّنَّ
و إثبات أن اجملازاة هادات هالش هذه( املقصود من 3) ( َوإِّنَّ الد ِّيَن َلَواقِّعٌ 5تموَعدموَن َلَصادٌِّق )

و لادق فانظر ه (1)بواسطة األنبياء أنكم جتزون يف مجيع أعدمالكم لغري وكبري فدما توعدون. البد
ن الناس فالبد أ، واجلزاء أن حتقق يف الدنيا واآلخرة، السورة أن الدين لواقع هذهأن املقصد من 
واء الذي بذري األشياء ذروا يفرق إذا كان احلشيش ادة ابهلهش والذرَّيت ذروا. حييون وجيازون

 امالت وقرا"فاحلواء "األعدمال الكثرية تصدر من اهل هذهومثل . اهواء يفرقخمتلطا فاهلواحلبوب 
فاجلارَّيت " املطر فيكون سببا إلحياء بلد ميت هإىل موضع يقع في هواء يكون حامال للدماء ويوللاهل

واء اهل قسمات أمرا"فاومواء املوافق ابليسر يقطعون مسافات بعيدة طويلة "السفن جتري ابهل يسرا"
. واءا أقساما ابهلهالصورة لارت األقسام كل هذيقسم األمر بني البالد املختلفة يف احلر والربد هب

قسام فاأل. واءم يتدمثلون عل  شكل اهلهم أيضا يف وجودهو ، (3)املقسدمات ابملالئكة (2)وفسر بعض
ر املاشية يف األمو  ادة عل  وقوع الدين يفها دليل عل  وقوع الدين شوأعدماهل، واءاملختلفة من اهل
كدمة يف تقسيم وإذا فتشنا احل. واءتقسيم األرزاق عامة بني األقوام إمنا يكون بواسطة اهل. احلياة الدنيا

الناس غلطوا يف  أكثر. نتيجة ابتغاء الرزق هاألرزاق ينتج أن الرزق إمنا يصل إىل الناس نتيجة أعدمال
لك الواقعات تقع ويف ت. الواقعات اجلزئية كثريام ينظرون إىل م احلكدمة يف تقسيم األرزاق؛ألهنهف

اء فيجعلون ذلك األمر االتفاقي قاعدة كلية كثريا ما يكون الرجل ساعيا يف ابتغ، االستثناءات ملوانع
انعة عن نا اخلصولية مهابطل بل كانت  هأن عدمل هليس معنا. شئ مما يريد هواليصل إلي، الرزق
ويصل ، غاء الرزقر البتهمث يكون رجل اليسع  يف الظا. أخرى ا واقعةهفاليقاس علي، النتيجة هذه
مبثل . امة الناسا عهذا أيضا يكون حتت أسباب خالة اليتفطن إليه. مما يصل إىل املبتغني هإلي
ا م اليتفكرون أوال يف الكليات ملأهن. واألمر ليس كذلك، شاع يف عامة الناس (4)مهذا سوء التفاه

                                                           

 ر كبير.بدون الواؤ بينهمافي ن م : صغي (1)
 في ن م: يجعل بعض أهل المقسمات للمالئكة. (2)
ذكراإلمام الشوكاني وغيره في تفسيره عنها: هي المالئكة التي تقسم ا مورلينظر:فتح القدير,اإلمام  (3)

 .وغير ذلك من التفاسير القيمة عند أهل السنة.الباحث1/28الشوكاني,
 لتفاهم. في ن م : ابتغاؤهم بدل ا (4)
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أن كل قوم  أفليس. ط يرتكون حكم األفراد ينظرون إىل حكم األقوام أوالاألغال هذهوقعوا يف مثل 
وإذا . مهم البتغاء الرزق أقوى من قوم آخرين؟ يصل الرزق إىل األولني أكثر ابلنسبة إليهنظدموا أمور 

م الرزق من هفالذين يسعون يف ابتغاء الرزق يصل إلي. ذا ينقضي أبداهفتشتم حال األقوام الترون 
قوام؟ فإذا  ا املختلفة أليس توافق مبتغيات األواء يف حاالهتاآلن تنظرون يف تقلب اهل. ة الربهج

يصال أفاليكون نظام الفطرة مؤيدا إل. كان نظام الفطرة يف أمور املعاش يولل النتائج إىل األعدمال
ابلتحقيق  يقنمن نظر يف النظام األول بتحقيق يت. نتائج األعدمال الباطنة اليت تتعلق ابلعلم والعزم

( قسم ابلسدماء ذات الطرق: 8) َوالسََّماءِّ َذاتِّ احْلمبمكِّ : هقول. و الدينهذا ه. يف النظام الثاين
مثل األسد واجلدمل  (1)ا مع بعض أشكال خمتلفةهالنجوم املتكثرة يف السدماء حتدث ابجتدماع بعض

الية أن الصورة  احلكدمة العقد تقرر يف. يئة السدماويةرين ابهلهأمساء الربوج عند املا هذهو . والعقرب
املختلفة  هوأما تفصيل التأثري واإلحاطة أبنواع. ا أتثري يف حوادث األرض يقيناا هلهالسدماوية وجنوم

عني طرق لبعض الناس فقط لعدم ت ام من هللاذا بنوع من اإلهلهإمنا حيصل . فخارج عن طاقة البشر
. ا عل  إبطال التأثريذا مبنيهوليس ، ذا الفنهإىل منع األنبياء عن االلتفات . حتصيل العلم ابلتأثري

َْتلِّفظ : هقول  .( يف بيان طرق أتثري تلك الصور السدماوية أنتم ختتلفون كثريا7) إِّنَّكمْم َلفِّي قَ ْولظ خمم
ن لادقا هفإذا كان رجل مستقيم الذ. هالتخدمني واخلرص حيرم عن الولول إلي هومن يكون عادت

 هذا الذي اليعرفه .ؤالء احملققون متفقون عل  يوم الدينه. التأثرياتميكن أن يكون خبريا بتلك 
قيقة من ذا العلم علم النجوم يف احله. مهم يؤمنون بيوم الدين بقرار علدميئة أهنالناس من علدماء اهل
. السالمص متصال هالسالمص الذي بعث بعد آدمصعلي هاعتىن بذلك إدريسصعلي. تتدمة علم املعيشة
العنالر يؤيد تدبري ابتغاء الرزق كذلك نظام األفالك يؤيد إليصال اجلزاء لةأعدمال فكدما أن نظام 

، هعبأ بو فقري اليهر هويف الظا. ملكا هالباطنة لإلنسان,وإن كان أعدمال اإلنسان الباطنية لكون
لالحية  هفي الرجل. و الدينهذا ه. ل النجومهعند أ هذا متفق عليهملكا  هفتأثري الكواكب جيعل

شيئا  و اليريد أن يصدقهالدماغية والقلبية  همن أعدمال هذا كله. والعدل أمت ما ميكن، مة احلقإقا
                                                           

يقول اإلمام ابن كثير في تفسير اآلية المذكورة: قال الحسن بن أبي الحسن البصري:ذات الحبك حبكت بالنجوم،  (1)
وقال قتادة عن س       الم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد هللا بن عمرو رض       ي هللا 

وكأنه وهللا أعلم أراد بذلك الس  ماء التي فيها الكواكب الثابتة، وهي عنهما والس  ماء ذات الحبك يعني الس  ماء الس  ابعة، 
 .7/387عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع.لينظر: تفسير القرآن العظيم, اإلمام الدمشقي,
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ا يوجب ذه هاستعداد. الباطنية ها من أعدمالمهذا كالهو . واليريد أن ظلدما ما أبدا، غري واقف أبدا
تأثري ف هواملوانع غري ذلك تقع دون، و من عائلة امللوكهوليس ، و ملكا عل  القومهأن يكون 

تلك احلكدمة  .ذا الرجل إىل درجة املالكيةهويصل . ا ابلتأثريالباطنهالكواكب يرفع ذلك املوانع كل
نتائج إىل أعدمال يؤيد إليصال ال ها الرجل عل  طريقة األنبياء يتيقن أبن النظام السدماوي كلهإذا أتقن

اش  ذا الذي ذكران يتحه. أفاليكون ذلك دليال عل  أن الدين واقع؟. اإلنسان من طريق البطون
شاع بني  ا حىتهاملفسرون عامة؛ألن الشريعة اإلسالمية منعت عن النجوم لفساد طرق تعلدم هعن

لشرك فاالجتناب من ا. وعد ذلك يف بعض احلاالت شركا، ل العلم نفي أتثري الكواكبهعامة أ
. 1لتأثرياتا ا تصديق شئ منهم يكون فيهل أعرض املسلدمون عن النجوم فالجيعلون كتبهواجل

ل عامة الناس عن هبسبب ج (2)ذا الشرك مثل من قال" مطران بنوء كذا وكذا"هوحنن نعرف أن 
م يعظدمون هذا؛ لكنهم التأثريات السدماوية مثل أتثريات العنالر الطبيعية الفرق بني ذلك وبني هجعل

. يكون شركا هإلي (3)ثراا سببا عاداي طبيعيا مث إذا نسبوا أا عن كوهنما ينسب إىل السدماء فيخرجوهن
وخلطوا  هعندان مثال التوراة علم لحيح حرفو  هومثال. ل الناس حبقيقةهاعرتى جب هذاوأمثال كلهف
اليت كانت أوال  ةالصابئ والناس اليعرفون أن الداينة، افعامة املسلدمني مينعون عن قراءهت، هغري  همع

، 4لداينة اجملوسيةطريقة احلنفاء وإىل اآلن ا وحتقيق، السالمص هيمصعليهعامة يف مجيع البشر قبل إبرا
                                                           

ا عالم العناصر.أمالحکماء الربانيون وعامة الناس کلهم اتفقوا علي أن للکواکبب تاثيرات في مالحظة خاصة : 1
الحکماء فهذا التاثير عندهم بالخاصيات التي أودعها هللا سبحانه في کل شيء کالحرارة في النار، والبرودة في الماء، 
وأما غير هم فالتثير عندهم بسريان حقيقتهم المنزهة بنعت التسخير. قال المؤل  إنا إذا تکلمنا بلسان الشرع حکمنا 

دوي والصفر وعبادة غير هللا سبحانه واالستعانة بمن سواه والنذر وااليمان لمن دون هللا کلها بأن النجوم والطيرة والع
إشراک باهلل، ثم إذا أورد علينا العامة وجود تأثيراتها أجبناهم أليس أن الخمرلها تأثير في صحة البدن وحرمت مع 

دي ا ول يعني إما التأثير القدسي فمن هللا وإما ذلر کما أجابهم رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم بقوله: فمن أع
، طبع المجلس العلمي.أبو سعيد غالم 9/547التاثير العادي فال کالم لنا فيه...لينظر:التفهيمات،اإلمام الدهلوي،

 مصطفي السندي.
إثر السماء  يعن زيد بن خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح بالحديبية ف (2)

قالوا: هللا ورس   وله أعلم، قال: " « هل تدرون ماذا قال ربكم؟»كانت من الليل، فلما انص   ر  أقبل على الناس فقال: 
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما 

فذلك كاف قال: مطرنا بنوء كذا وكذا  بالكوكب "لينظر:ص       حيح مس       لم,اإلمام مس       لم بن حجاج من  ر بي مؤمن 
 .591القشيري,رقم الحديث:

 في ن م : أمرا. (3)
الديانة الزرادشتية اسٌم يُطلق على الديانة المجوسية في بعض ا حيان، وذلك نسبة  إلى مؤّسس هذه الديانة وهو   4

نة توحيدية معروفة في العالم، وقد تأّسست هذه الديانة قبل أكثر زرادشت، وهي من الديانات القديمة، حيث تُعدّ أقدم ديا
اإلله الحكيم"، الذي يمثّل بالنسبة لهم "من ثالثة آال  عام، ويعتقد معتنقوها بوجود إله أزلّي واحد هو أهورامزدا، أْي 

يوم، الديانة لم تزل موجودة إلى ال الخير، وال يُسّبب الشّر أبد ا، ويعتقد أتباع الزرادشتية أن زرادشت هو نبي هللا، وهذه
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كيم ا مبنية عل  حتهي عل  أكثر أفراد البشر كلهاليت حميطة (1)والسدمنية،نيةهندية الرب والداينة اهل
يف نظر احملققني و . فكدما خلط اإلسرائيليون يف التوراة خلط الصابون يف علم النجوم، أحكام النجوم

 ،ان رجل مسلم عاملا ابلكتب املتقدمة يقدر أن أيخذ احلق من التوراةإذا ك. يكون أمر امللتني سواء
ا  هاالستفادة من التوراة إذا احتاج إلي هجيوز ل (2)اهفي هويقدر أن جيتنب عن الباطل الذي أحدثو 

 3العلم مبنية عل  حتقيق ذلك وإمنا أطنبنا يف ذلك؛ألن حكدمة اإلمام ويل هللا. كذلك حكم النجوم
ل  ترك احلق من ذلك إذا وضح لنا؛ ألن بذلك ينحزم فكران يف تعليم حكدمة فنحن النقدر ع
ويف ما نشاء علدمية ، ال اليعرفون احلكدمةه( الناس ج23).  .قمتَِّل اخْلَرَّاصمونَ : هقول. اإلمام ويل هللا

م الباطلة يتكلدمون ها إىل حتقيق احلق مستدميني عل  حالتهمتفرقون اليقدرون قدر ذرة أن خيرجو من
الذي يعرف  ؟أَّين يوم الدينم يقولون هم اخلرالون هؤالء ه. مهيف كل فن بدون حتقيق وبدون ف

وعدم ، وم الدينوإنكار ي، عل  دوام احلركات الفلكية هلهعلم األفالك يف الدرجة املتوسطة حيكم جل
من  لنيهيف الطبقة املتوسطة من علدماء األفالك اجلا هذا كلهفساد نظام طلوع الشدمس والقدمر 

 (4)فون بعامل املثالم يعرت هوأما احملققون يف علم األفالك ف. ي فوق األفالكهأتثريات املؤثرات اليت 
عند  هيعبأ بم الهوإنكار ، لنيهؤالء اجلاهفسؤال ، م منطبقة عل  حكدمة األنبياءهفيكون علوم همع

الك أوال نظام األفأشار إىل إثبات ذلك من  ه؛ألنهوالقرآن العظيم أيضا أعرض عن جواب. احلكيم
م يف تربية القوى الباطنة الفطرية ه(بسبب قصور 20) ْم َعَلى النَّارِّ ي مْفتَ نمونَ هيَ ْوَم : هم بقولفأجاهب
ن ابلنار مثل ما ا يعذبو هم يف تكدميل بعضهم يف تكدميل بعض القوى وتفريطهوإفراط، لإلنسان

                                                           

،عالم الكتب بيروت 52،أبو ريحان البيروني،ص:تحقيق ما للهند من مقولة لكّن أتباعها أقليّات قليلة جد ا.لينظر:
 م.9055ط:
السمنية بلفظ الشَُّمنية في كتابه: "تحقيق ما للهند من مقولة"، قائال  بأنهم "أصحاب البُدّ"  البيروني كر أبو الريحانذ (1)
ق والموصل إلى حدود الشام كانت قديما  على دين هؤالء حتى ظهور وبأن خراسان وفارس والعرا البوذيون أي

زرادشت الذي دعا إلى المجوسية، فلما انتشرت المجوسية على أيدي الملوك بعده في فارس والعراق انجلت السمنية 
 . 95، البيروني،ص تحقيق ما للهند من مقولةلينظر:  إلى مشارق بلخ وبقي المجوس بأرض الهند.

 م : كلمة "فيها" التوجد في ن (2)
اعلم أن الكواكب إذا يجتمع بعضها مع بعض في برج ينظر واحد منهما إلى آخر بنظر رحمة أو غضب أو غيرهما   3

فيحصل منها وجود روحاني ممزوج بأثر قوة الكواكب فيتمثل ويتشكل ذلك الوجود الروحاني في جزء الفلك فينقل 
ثر في أفراد اإلنسان فتنقلب خواطرهم وخياالتهم حسب تلك الروحانية فيقع في القمر تلك الروحانية إلى ا رض فتؤ

العالم انقالب عظيم من تغيير الدول وغيره ويقال للقمر في علم النجوم ناقل أحكام الفلك إلى ا رض.لينظر:هامش 
 .43لمحات للشيخ القاسمي،ص:

 قدر مر الكالم عن هذا االصطالر.الباحث (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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ضم اتما ما هلفلوكان ا، اهدث منحيدث احلدم  بسبب تضارب األغذية يف املعدة وفساد اخللط احلا
م بطوهن ا اختالف حيدث انر منهالباطنية إذا وقع يف توفية مقتضا هكذا قواه. لارالرجل حمدموما

 هحر فيفاإلنسان إذا أخذ بعلم وادع  التب. م مث تؤيد نظام الفطرة فيعرضون عل  النارمن قلوهب
 هرض حاالتذا يتبني بعهو . ن الضروريةأن يقصر يف بعض الفنو  هودعا الناس إىل إمامة الزم علي

كذا؛ألن الذين يشتغلون هشئ من التقصري فليجرب ذلك إمنا تقول  هفإذا تبني ل. عل  تعليم األنبياء
اء وجربوا فلوأخذوا بسنن األنبي. دمةهم مقصرون يف تكدميل القوى املهذا أكثر هابلنجوم يف زماننا 

 آمن مث هأجران مثل رجل آمن بكتاب نبي هل م؛ بل ميكن أن يكونهعلدم مهذا النقص ما أضر ه
( العامل ابحلكدمة النظرية يتعلق 21) إِّنَّ اْلممتَّقِّنَي يفِّ َجنَّاتظ َوعميمونظ تعاىل: هقول. ذاهمت . بنبينا

ابلعنالر مثل الطب أو يتعلق ابألفالك مثل علم النجوم ليس حبكيم اتم احلكدمة إال إذا كان عاملا 
ذا هقابل عندانكلدمة املتقني تقع مب. ابحلكدمة العدملية ه أيضا الذي نسدميحبكدمة االجتدماع اإلنساين

م الرب هم يف عيش فارغ يف جنات وعيون أيخذون ما يعطيه. احلكيم اجلامع بني النظرية والعدملية
نِّنَي إِّنَّ . بدون مشقة  و: أن يعدمل الرجل ابلعدل كأن هللاه( اإلحسان 23)ْم َكانموا قَ ْبَل َذلَِّك ُممْسِّ

فإذا كان الرجل حمسنا مثل ذلك اليرتك شيئا من ضرورايت اإلنسان الفطرية العلدما . هو يراهو  هيرا
( يتفكرون يف فساد نظام اإلنسانية ويعرفون 28)َجعموَن هكانموا قَلِّيال  مَِّن اللَّْيلِّ َما يَ . والعدمال 

فليس  ،عل  بعض و بسبب حكدمة إلعطاء االختيار لبعض اإلنسانهإمنا . ذا ليس من هللاهأن 
ذا هلحون يتفكرون كيف يص هالرب الاليوم والبعد هواليرضا، ة اجلدماعة اإلنسانيةهالظلم إال من ج

عامة . ذاكهوألحاب نبينا يف الدور األول من املسلدمني كانوا . وكدمال اإلنسانيةهذا هالفساد؟ و 
يعرف بعض . هذها الوة أايمنم كان يف القرآن العظيم فدماكانوا يتلون مثل تهوتفكر ، الليل يتفكرون
السالمص كان  هونقل أن النيبص علي. رهم بقوا يف التفكر يف آية واحدة حنو ستة أشاملخلصني أهن

نََّك أَْنَت اْلَعزِّيزم احْلَكِّيمم ْم فَإِّ ْم عَِّبادمَك َوإِّْن تَ ْغفِّْر هلَ ْم فَإِّنَّ إِّْن ت مَعذ ِّبْ  :(1)يتلو طول الليل آية واحدة

                                                           

مام أحمد في مس    نده عن أبي ذر، قال: ص    لى رس    ول هللا ص    لى هللا عليه وس    لم ليلة فقرأ بآية حتى أخرجه اإل (1) 
[ ، فلما 558أص  بح، يركع بها ويس  جد بها: }إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم{ ]المائدة: 

بها وتسجد بها قال: "إني سألت ربي الشفاعة  أصبح، قلت: يا رسول هللا، ما زلت تقرأ هذه اآلية حتى أصبحت، تركع
 متي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء هللا لمن ال يشرك باهلل شيئا "إسناده حسن لينظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت: 

 -تحقيق: شعيب ا رنؤوط  95398هـ       ( رقم الحديث:945أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )المتوفى: 
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في وقت ف. هعل  الكافر الذي مل يؤمن ب هار هوإظ، هنيب مأمور لتأييد من آمن بال (1). (448)
 هذا الفرض أليس ميكن بعض من آمن يكون قابال للعذاب وبعض من كفر اليكون كفر هأداء 

فلدما تال  .احلالة كانت مستحضرة يف قلب النيب هذه. هللعناد بل لعدم وضوح طريق احلق عند
فاآلن أراد أن  .ا عل  الكفارهم محلوإن تغفرهل. ا عل  املؤمننيهمحل ...م عبادكإن تعذباآلية: 

نسانية ابلنسبة فإلالح اإل، معارضا لتلك اآلية أدىن معارضة هيثبت يف قلب النيب أن اليكون عدمل
أْلَْسَحارِّ . هإىل العدمل حمتاج إىل الفكر أكثر عن ي هم ه( نتيجة فكر 27)ْم َيْستَ ْغفِّرموَن هَوابِّ

فإذا .  اإللالحإىل هيصرف كل قوت هعل  خطأ هاإلنسان سليم الطبع إذ تنب. مهف بقصور االعرتا
 رمومِّ لِّلسَّائِّلِّ َواْلَمحْ . م لإللالحهتمهم يتقدمون بكل هذا الفساد سبب قصور هأعرفوا أن 

 عل  إثبات حق االجتدماع يف همدار . عل  أن اإللالح ليس إلالح الفكر خاليا ه(تنبي24)
م عل  دماهلوغلبوا عل  الناس مع اشت، ا احلكدماء االجتدماعيونهب هوتلك النقطة تنب. ةم اخلالأمواهل

ان أان كتبت املقالة فأول إسنادي ك. اآلية هذهأقبح األخالق يلزم عل  اإلنسان أن يتفكر يف 
كني إذا أخذ املسف. ا حق للسائل واحملرومهم فيي أموالنا أو أمواهلهواألموال اليت عندان . بتلك اآلية

ألول ذا اخلطأ مل يكن يف العصر اه. إبعطائنا هوحنن نظن إان نتفضل علي، همين إمنا أيخذ حق
ص عل  والقرآن ن، ذا الغلط يقدمون عل  الفورهوكلدما تراجع املسلدمون إىل إلالح . للدمسلدمني

. األمة أبدا التقدم أبدافبدون األموال التكون (2) َلكمْم قَِّيام ا" َأْمَواَلكممم الَِّتِّ َجَعَل اَّللَّ ". ذلك
لوة لورة واالجتدماع يف الص. ذا أساس التنظيمه. وهذا هم هوبعد التفكر كان علدم. ؤالء تفكرواهف

اء يسعون يف إقامة الصورة بدون املادة هالذين يستحقون أن يسدموا سف (3)فعلدماء. التنظيم فقط
ِِّ آََّيٌت لِّْلمموقِّنِّنيَ . بدون الروح ادات هاستخرب الناس أحوال األرض جيدون ش ( إذا43) َويفِّ اأْلَْر

ارة إىل أن النظرايت إش هوفي. ا القرآن فيكون سببا لليقني زيد من األولهاملطالب اليت ذكر  هذهعل  
ومدارسنا  ،ا أورواب جبدمع األعداد لكل شئوتلك احلكدمة أخذ هب. العقلية الزم أن تقيد ابالستقراء
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 558المائدة:اآلية: (1)
 1النساء, اآلية: (2)
 في ن م:فعلماؤنا (3)
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أن  (2)م أخذوا عن أتباع أرسطواحلاالت؛ألهن (1)يستقرؤنم يضحكون عل  الذين هاخلالية عن الف
م هم يف كتبهم كلدما أخذوا عن مشائخواالستقراء يفيد الظن فزعدموا كأهن، ان يفيد اليقنيهالرب 
كم تعاىل:  هقول. هحكدماء أورواب شئ الحيتاج إلي هوما يسع  ل، نيهبرا رمونَ َويفِّ أَنْ فمسِّ  ْم َأَفاَل ت مْبصِّ
ن ع هالذي أخذ هادة من قلب اإلنسان لعلدمهحقيقة األمر إذا مل يؤيد شو . ( يعين آايت42)

ن يقيسوا كل شئ ون الطلبة عل  أهفاملعلدمون يف مدارسنا عدموما اليتنب. هاآلخرين اليستقر يف قلب
تح الدين ملعرفة ف. . أفالتبصرون:  هقول. م؛ولذلك لارت علومنا اليوم ألفاظا بال معىنهإىل أنفس

ويعدمل  ،إذا كان رجل مالكا ألمرما. ومعرفة ما يف النفس من واجبات طلبة العلوم، ما يف األرض
ي ل ميكن رجل اجتدماعه؟ وكذلك ترون يف األرض هأقوام أفالحياسب ذلك الرجل أعدمال عدمال هل

اءِّ رِّْزقمكمْم َوَما َويفِّ السَّمَ تعاىل:  هقول. يتغافل عن ذلك؟ فالبنظر إىل ذلك وقوع يوم الدين الزم
طة وبواس، ( رزق اإلنسان خيرج من األرض؛لكن بواسطة املاء الذي أييت من السدماء44) وَعدمونَ تم 

وكذلك ما توعدون من حساب أعدمالكم خمزونة يف ، (3)واألنوار اليت أتيت من السدماء، احلر والربد
ِِّ تعاىل:  هقول. السدماء يف املةأ األعل  يف حظرية القدس ْثَل َما  هنَّ إِّ  فَ َوَرب ِّ السََّماءِّ َواأْلَْر حَلَق ٌّ مِّ

، يتكلم وها تكون ساملة فهحياة والقوى الطبيعية كل ه( اإلنسان إذا كان في40) أَنَّكمْم تَ ْنطِّقمونَ 
فولول الرزق  .ا النفس اإلنساينهوخيلق كالما فالنطق دليل عل  إثبات مجيع األنظدمة اليت ينظدم

وع يوم   ثبوت مجيع الفطرة الذي يقتضي وقوولول العلم من حظرية القدس إىل اإلنسان دليل عل
ة الشخص السدماء واألرض بصور  خلق هللا هذا شخص ألغر مثله خلقكم وما تنطقون فاهلل. الدين
ي هو ، كذلك جمازاة نوع الزمة. ي نتيجة أفكاركم هو ، فكدما أن نطقكم الزم لوجودكم (4). األكرب

ضيف  األول: حديث. ك أحاديث األنبياءتعاىل بعد ذل ذكر هللا. نتيجة أعدمال الشخص األكرب
احلني فاألمر الواحد بركة للص، الك قوم لوطهبغالم عليم, وجاءوا إل هيم أي املالئكة بشرو هإبرا
بعد . لكونهوقوم لوط ي، يم يبشرهكذا تكون:الرجل الصاحل مثل إبراهفاجملازاة ، لكة للكافرينهو 

                                                           

 في ن م : ستقرؤون  (1)
 سبق ترجمته. (2)
 تأتي من السماء" التوجد.في ن م : هذه العبارة"وبواسطة الحر والبرد وا نوار التي  (3)
إن اإلمام ولي هللا يجعل الشخص ا كبر في حكمته مثل الشخص ا صغر، ويجعل حظيرة القدس دماغه  (4)

 , تحقيق: الشيخ غالم مصطفى القاسمي ط: حيدرآباد.5/17ولسانه.لينظر:تفسير إلهام الرحمن لإلمام عبيد هللا السندي,
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ذا هن يف فلينظر اإلنسا. لك جمازاة يف الدنيامثل ذ. ذلك ذكر حديث موس  مث عاد مث مثود ونوح
ومل  ،فإن كان أقوام آخرون مثل املذكورين يف األعدمال م هللاهلكهالك فأاألقوام اهل هذهإذا استحق 

. و ظلمهذا فهن إن كا. دملني؟ الجيازونهلكوا يف الدنيا ملعارضات يف أسباب احلكدمة أفيرتكون مهي
َنا (1)هرم الظلم عل  نفسح وهللا ؤالء؟ مثل:همل مل يرتكوا  عمو هَوالسََّماَء بَ نَ ي ْ ََّ َلمموسِّ َْيدظ َوإِّ . . . نَ ا أبِّ

د الزمان ا الناس فبعد امتداها قوى واستفاد منهرت منه( السدماء واألرض يف األزمنة املاضية ظ28)
 كل ويف. سعة كبرية أييت أبشياء جديدة كل زمان هيف قدرت ي املكررة بل هللاهالتكون تلك القوى 

ا يعذبون م هبهفاإلعراض عن تلك األسباب وعدم تذكر . موضع مجيع األسباب ملن يتذكر للتذكري
نْ  َففِّر وا إِّىَل اَّللَّ : هقول ، ( األشياء العجيبة ختلق يف األرض والسدماء13) َنذِّيٌر ممبِّنيٌ  هإِِّن ِّ َلكمْم مِّ

تعاىل:  هقول. هفية لفطرتتو  إىل هللا هشئ بل يكون سببا الجنذاب ها أن اليتعلق بقلبهفحظ اإلنسان من
نْ إِّهلَ  َواَل ََتَْعلموا َمَع اَّللَّ  عندان كلدما ارتق  التدمدن حيدث  ه( معنا12)َنذِّيٌر ممبِّنٌي  ها آَخَر إِِّن ِّ َلكمْم مِّ
 هاختذ ها إذا أسلم اإلنسان ذلك احلق إلمرباطورية فكأنهرة أتخذ القانون بيدهإمرباطورية قوية قا

ازون البد فإذا خالفوا ذلك جي. رةهوينتظم حكومات قا، ميتد الزمان يرتقي االرتفاقات كل ما. اإهل
ْنَس إِّالَّ لِّيَ ْعبمدمونِّ تعاىل:  هذا قولهيتسق عل   ( الذي وقع بعد ثالث 13) َوَما َخَلْقتم اجلِّنَّ َواإْلِّ

 هسانية تشبسدمة اإلنوالن. هواجلن خملوق يف عامل املثال يف أدىن طبقات. و اإلنسانهآايت: اإلنس 
ل إنس ذا اجلن خيلق مع كهو . اهواجلن يف درجت، فالتكليف راجع إىل النسدمة اإلنسانية. اجلن

م متصل م تركوا أن يعبدوا رهبدما سواء سواء إذا جعلوا ملكا قابضا عل  قانون كأهنهفيكون تكليف
نْ : هبذلك قول ( الناس يتبعون امللوك لتحصيل 18) عِّممونِّ ْم مِّْن رِّْزقظ َوَما أمرِّيدم َأْن يمطْ هَما أمرِّيدم مِّ

                                                           

ظ حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدثنا مروان يعني ابن محمد أخرجه اإلمام مس  لم بهذه ا لفا (1)
الدمش  قي، حدثنا س  عيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخوالني، عن أبي ذر، عن النبي ص  لى 

م لى نفس       ي، وجعلته بينكيا عبادي إني حرمت الظلم ع»هللا عليه وس       لم، فيما روى عن هللا تبارك وتعالى أنه قال: 
محرما، فال تظالموا، يا عبادي كلكم ض     ال إال من هديته، فاس     تهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع، إال من أطعمته، 
فاس    تطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار، إال من كس    وته، فاس    تكس    وني أكس    كم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 

فاس     تغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ض     ري فتض     روني ولن تبلغوا والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، 
نفعي، فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في 

نقص ذلك من ملكي  ملكي ش   يئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس   كم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما
ش  يئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس  كم وجنكم قاموا في ص  عيد واحد فس  ألوني فأعطيت كل إنس  ان مس  ألته، ما 
نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، 

قال س  عيد: كان أبو إدريس الخوالني، إذا حدث « جد غير ذلك، فال يلومن إال نفس  هفمن وجد خيرا، فليحمد هللا ومن و
 .9177بهذا الحديث، جثا على ركبتيه.لينظر:صحيح مسلم, اإلمام مسلم القشيري,رقم الحديث:
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َو الرَّزَّاقم هالأيخذ عن رجل شيئا بل  وهللا. مم أيخذون من الرعااي ويعطوهنوحقيقة امللوك أهن، الرزق
فيولل  وإن كان اليستطيع، طرق ابتغاء الرزق هديهي ه( معىن من يعتدمد علي17) ذمو اْلقموَّةِّ اْلَمتِّنيم 

. اهركناواآلن نذكر اآلايت الثالث اليت ت. أيضا سبب كامل التباع أمر هللا ذاهف. يف كل حال هإلي
ٌر َأْو َمَْ هَكَذلَِّك َما أََتى الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ تعاىل:  هقول النيب . (14) نمونٌ ْم مِّْن َرسمولظ إِّالَّ قَالموا َساحِّ

. نونوقالوا ساحر أو َما ا لك أنكروا دائدموالجتعل احلكومة احلاكدمة آهل، إذا قال لرجل اتبع ربك
را إذا تركنا االرتفاقات الطبيعية فكيف يكون اإلنسانية؟ فيأيت ابألسباب الغري الطبيعية فيكون ساح

و هبل . كذاهم مسلسال يفعلون ه؟كل هأتواصوا ب. أو مينع اإلنسان عن االرتقاء فيكون جمنوان
م طغياهنف، موال ابلكذب واخلداعيظلدمون املساكني وأيخذون من اإلمرباطوريني األ. قوم َارون

وتلقني ، مهم إىل عدم انقياد إمرباطور والميكن إال بعد دعوهتهو ، ذا حمتاج إىل االنقالب الكبريه
َلمومظ ْم َفَما أَنْ هفَ تَ َولَّ َعنْ تعاىل: هم قولهاملطلب فنقول عن (1)دمونهم اليفهم فهالبغاوة علي . (12) َت ِبِّ

َوذَك ِّْر فَإِّنَّ الذ ِّْكَر  : هقول .طبة قوم اليعرفون املبادئ االبتدائية أيضايف خما هليس للنيب أن يضيع وقت
َفعم اْلممْؤمِّنِّنيَ  م قوة هفإن رجاال في، الناس أن اإلنسانية التتحدمل ذلك الظلم ه( نب11) تَ ن ْ

احب نا لهاملؤمن  .فإن الذكر  تنفع اومؤمنني: هذا عندان معىن قوله. هوالتفكر ينتفعون ب(2)التدبري
تلك اآلايت يف ب إمنا جاء هللا. ي متت الثالثهالطبيع السليم املتفكر الاملؤمن االلطالح  الفق

اب يات عند املتفكرينص ألحهخالل الدعوة إىل رد الشرك؛ألن اآلايت الثالث األخرى من البدي
ْثَل َذنموبِّ َأصْ :  هالفطرة السليدمةص قول لمونِّ َحابِّ فَإِّنَّ لِّلَّذِّيَن ظََلمموا َذنمواب  مِّ . (14) ْم َفاَل َيْستَ ْعجِّ

يف اتريخ اإلنسانية أن كثريا من األقوام عذبوا يف  (3)ذا اثبت أيضاهو . إذا ثبت أن اجملازاة الزمة
االنقالب الكبري  (4)م يوموجاء األنبياء ابالنقالب العظيم فاملخاطبون ابلقرآن أيضا أييت هل، الدنيا

نظام أعل   فإن االنقالب حيتاج إىل إقامة. ء الكرام فاليستعجلوناألنبيا هيف الدنيا مثل ما أت  ب
سروية دمون القيصروية والكهأوال ينشئون االنقالب وي. ومجع الناس لذلك األمر العظيم، من األول

تأخر إمنا ي. م األمورهو من أهفجدمع القوة النتظام ذلك األمر ، مهمث يقيدمون نظاما أحسن من نظام
                                                           

 في ن م : فهؤالء اليفهمون المطلب. (1)
 في ن م : التدبر. (2)
 وهذا أيضا ثابت.في ن م : المجازاة إذا تحقق أنها الزمة. (3)
 في ن م : يوم في الدنيا يوم االنقالب الكبير. (4)
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ذِّيَن َكَفرموا مِّْن فَ َوْيٌل لِّلَّ : هقول. ذا اجتدمعت القوة الكافية اليكون بعد التأخريوإ. االنقالب لذلك
ولةأرض . ل مكة كان يوم بدرهاالنقالب أل. ذا يوم االنقالبه( 33)مم الَّذِّي يموَعدموَن هيَ ْومِّ 

ج ا هذا املنهو  (1). يف زمن الشيخني يوم الفتح فتح مكة مث بعد ذلك الغلبة عل  كسرى وقيصر
وحنن مندح يف ذلك رجاال من اتريخ اإلسالم مثل سلطان . إىل يوم القيامة هجو هواجب أن ينت
ومثل السلطان قطب  (3)ومثل سلطان حمدمد خان الفاتح، ندأنشأ االنقالب يف اهل (2)حمدمود الغزنوي

مللوك اؤالء هفاخللفاء الراشدون و . مل الصليب وأمثاهلهالذين حاربوا أ (5)ولالح الدين (4)الدين
 (6). علينا هفإن قصران يف ذلك فاإلمث كل. املتدينون تركوا سننا لاحلة للقيام ابالنقالب

  

                                                           

 المراد منه أبوبكر وعمر الفاروق _رضي هللا عنهما_الباحث (1)
 سبق ترجمته. (2)
د العُيماني(3) د خان الياني بن ُمراد بن ُمحمخ لطان اليازُ ُمحمخ وخامس من تلقَّب  س   ابع س   الطين آل ُعثمان هو الساااُ

ل من حمل لقب« ثاني»والده ُمراد،وثاني من لُِقّب بِالـ       بِلقب ُسلطان  بينهم بعد  قيصر » من سالطين آل ُعثمان، وأوَّ
ا والسالطين العُثمانيين ُخص «الروم امن الُحكَّام الُمسلمين ُعموم  اعتقاد ا من ُجمهور « صاحب البِشارة»يُلقَّب بِـ      .وص 

د الُمس  لمين أنَّ نُبُوءة الرس  ول التُركي »بِـ          أوروپَّا ، كما لُِقّب فيتحققت على يديه القائلة بِفتح القُس  طنطينيَّة قد ُمحمَّ
 ( ل         ي         ن         ظ         ر: (Grand Turco (:ب         ال         الت         ي         ن         ي         ة) «ال         ك         ب         ي         ر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D
9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD 

، وهي أول دولة مستقلة في الهند، وكانت من قبل سلطنة دلهي على المماليك هو أول حاكم من قطب الدين أيبك (4)
تبع س       الطين غزنة من الغوريين.وكان قطب الدين قائدا ماهرا وحاكما عادال يتمس       ك باإلس       الم ويكره الظلم ت

والعس   ،ويبغض نظام الطبقات الذي كان س  ائدا بالهند،ويُنس  ب له في دلهي مس  جد رائع، ذو منارة س  امقة، ما تزال 
لى  عه    ا إ تف    ا من    ار"،ويص          ل ار قط    ب  ْعر  ب    إس        م    ه " ُت يوم  ل حتى ا ئم    ة  ا. 091ق    ا ظر: ق    دم      ن ي  ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D
8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83    

م( أبو المظفر، صالر الدين ا يوبي، الملقب  5523 - 5537هـ   =  182 - 139أيوب بن شاذي،) يوس  بن (5)
بالملك الناصر: من أشهر ملوك اإلسالم. نشأ هو في دمشق، وتفقه وتأدب وروى الحديث بها وبمصر واإلسكندرية، 

ه فكانت وقائع  112ر س  نة واش  ترك ص  الر الدين مع عمه ش  يركوه في حملة وجهها نور الدين لالس  تيالء على مص  
 .995- 990/ 8ظهرت فيها مزايا صالر الدين العسكرية.لينظر: ا عالم للزركلي 

 في ن م : يغفر هللا لنا وللمؤمنين. (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83
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 سورة والطور
. كلي واجلزئياألرض مثل ال هاألفراد عل  وج هوتنتشر من، ا نظام أما يف الطبقة العليااإلنسانية هل
رة االنطباع ا بصو هب منواجلزئيات تنشع. ا تكون موجودة بولف جزئي يف موطنهالكليات كل
الميكن فطر األشياء عل  نظام خاص بنوع نوع ف وهللا. فنظام اجلزئيات يرجع إىل الكلي. واملعكوس

كل من جتاوز عن حدود الفطرة يعين األفراد عن حكم النوع إن كان . هلنوع أن خيرج عن فطرت
ذا العلم مركوز ه. عيةة النو وتبتغي سبيل الرجوع إىل الفطر ، ي تتعذب بذلكها إدراك ومتييز فهفي

م أييت رمحة هبا فهفإذا جاء عل  القوم زمان احنرف األفراد عن إمام نوع. يف اإلنسانية بصور خمتلفة
، ا الرجل يسدم  املنذرونذهم طريق الرجوع أمثال ل هلهم ويسهم عل  خطيئتهم بفرد ينبئهمن بين هللا

نيب .  يكون لقوم نيب. بياء أيضا مراتب متعددة ويف األن. م يكون طائفة تسدم  ابألنبياءهومن بين
م هؤالء األنبياء ميتازون عن عامة البشر ببعض علومهف. نيب يكون جلدميع األقوام. يكون ألقوام

، فاألمور العقلية عامة تؤخذ من احملسوسات. قوي بطنا بعد بطن هم يكون فيهعقل. موحاالهت
األشياء العقلية مثل  (1)األنبياء تنكشف ؤالءهواليكون يف االنكشاف مثل احملسوس؛لكن 

بطن م عل  بعض يف اإلدراك بهم فيزداد بعضوذلك من االستعانة من بطون عقوهل، احملسوسات
وأفراد النوع يف  ،إمام النوع يف السدماء هذا النظام النوعي الذي يكون بسببهف. بعد بطن من العقل

وينكشف ذلك (2)، بعقولنا ها حنن ندركذه. دما أسباب موللة للجذب واالجنذابهوبين، األض
م عن هار وإنذ، يم عامة الناسهم يف تفهذا االنكشاف يفيدهو . عل  األنبياء مثل احملسوسات

ان الطلبة ه أذأقدر عل  تركيز املضامني يف همعلم اجلغرافية يف لنف إذا رأى تلك البالد بعين. اخلطأ
، ةهم كل شبهذا االنكشاف يدفع عنهف، كتبابلنسبة إىل معلم قرأ جغرافية تلك البالد من ال

وعدون االنقالب م بل يهم اليقدرون أن يكذبوا أنفسفإذا مل يقبل قوهل. ة هويقدرون عل  رد كل شب
ينكشف  هوربط األفراد مع، انكشاف إمام النوع. م اليزول حبالهيف تلك الطائفة املكذبة؛ألن علدم

وربط كل  .ا ألول وأغصان ومثرات وأوراقرة هلففي بعض األحيان مبثل الشج. م بتدمثيالتهعلي

                                                           

 في ن م : أتنكش . (1)
 في ن م : وا نبياء ينكش  ذلك عليهم. (2)
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ر إنسان  هظويف بعض التدمثيالت ي. هأبفراد هكذا يكون إمام النوع ربطه. د مرئيهمشا هشئ أبلول
التدمثيالت ينكشف فعل الرب  (1)م مث بعد تلكم ويؤدهبهم ويعلدمهو يربيهأوالد لغار  هكبري عند

ملنحرفون من األفراد وا، هذا النظام الميكن تبديلهأبن  ذا االنكشاف يتم اليقنيهوبعد . يف اإلنسانية
ذا غلط فإذا هم هر م أن فكهم يعلدمهدهذا النيب جياها فهم يريدون تبديلاليرتقون أبحكام النوع كأهن

ذا هومثل . يدهدمم مت التهغلط يف الف هم لعلهو  هدمهوالأييت يف ف، م من األرضهيغني همل يقبلو 
نوإسرائيل ا بهومجيع االنقالابت اليت أوجد. لسالمص عل  الطورا هاالنكشاف وقع ملوس  صعلي

. ذا حمل انكشاف جتليات الرب ملوس ه (4َوالط ورِّ ) :تعاىل هقول. ذا االنكشافهمن نتائج 
لية ا القوة العقتلك االنكشافات أتثر هب. و التوراةهذا ه (3( يفِّ َرق ظ َمْنشمورظ )1وَكَِّتابظ َمْسطمورظ )

جلي مث يف شعاع من ذلك الت هذا العلم كله. بقانون مسطور يف أوراق هوعلدم، هللا هملوس  فخاطب
. الرب وتذكري انكشافات، دما السالمص أنشأوا بيتا لتعليم ذلك الكتابهدور داؤد وسليدمانصعلي

ف انكشو أيضا من نتائج التجليات اليت ه (5( َوالسَّْقفِّ اْلَمْرفموعِّ )1َواْلبَ ْيتِّ اْلَمْعممورِّ )و هذا ه
ذي  ام الذا أيضا كان من نتائج ذلك اإلهله. ا فرعونهغرق في (6َواْلَبْحرِّ اْلَمْسجمورِّ ). عل  الطور
َك َلَواقٌِّع إِّنَّ َعَذاَب رَب ِّ ادات عل  هفتلك اآلاثر موجودة يف األرض ش. إىل مصر هابهكان قبل ذ

ر ا )( 4: يَ ْوَم َُتمورم السََّماءم َمْور ا )ه( وذكر بعد ذلك قول7) ريم اجلَِّبالم َسي ْ ( فَ َوْيٌل يَ ْوَمئِّذظ 40َوَتسِّ
ِظ يَ ْلَعبموَن )ه( الَّذِّيَن 44لِّْلممَكذ ِّبِّنَي ) رِّ جَ 41ْم يفِّ َخْو ََ  هذِّ ه( 43نََّم َدعًّا )ه( يَ ْوَم يمَدع وَن إِّىَل 

تمْم بِّ  ْحٌر 41ا تمَكذ ِّبموَن )النَّارم الَِّتِّ كمن ْ رموَن ) َذا َأْم أَنْ تمْم اَل ه( َأَفسِّ موا َأْو ه( اْصَلوْ 45ت مْبصِّ ا فَاْصربِّ
تمْم تَ ْعَملموَن ) َا َتمَْزْوَن َما كمن ْ موا َسَواٌء َعَلْيكمْم إَِّّنَّ ( 47( إِّنَّ اْلممتَّقِّنَي يفِّ َجنَّاتظ َونَعِّيمظ )46اَل َتْصربِّ

َا آاتَ هفَاكِّ  يمِّ )ْم َرب  هْم َوَوقَاْم َرب  هنَي ِبِّ تمْم ت َ هلموا َواْشَربموا ( كم 48ْم َعَذاَب اجْلَحِّ َا كمن ْ ْعَملموَن نِّيئ ا ِبِّ
مورظ عِّنيظ )ه( ممتَّكِّئِّنَي َعَلى سمرمرظ َمْصفموَفةظ َوَزوَّْجَنا44) ْم هر ِّي َّتم ْم ذم ه( َوالَّذِّيَن آَمنموا َوات َّبَ َعتْ 10ْم ِبِّ

َناهْم ذمر ِّي َّتَ ِبُِِّّيَانظ َأحْلَْقَنا بِّ  َا َكَسَب رَ مِّْن َشْيءظ كمل  امْ  مْ هْم مِّْن َعَملِّ هْم َوَما أَلَت ْ ( 14نٌي )هرِّئظ ِبِّ
 ََ ( 13أَتْثِّيٌم ) ا َواَل ها َكْأس ا اَل َلْغٌو فِّيه( يَ تَ َنازَعموَن فِّي11وَن )هةظ َوحَلْمظ ممَِّّا َيْشتَ هْم بَِّفاكِّ هَوَأْمَدْد

َن ْم َعَلى بَ ْعضظ يَ َتَساَءلمو هَبَل بَ ْعضم ( َوَأق ْ 11ْم لمْؤلمٌؤ َمْكنموٌن )ْم َكَأنَّ ْم رِّْلَماٌن هلَ هَوَيطموفم َعَليْ 

                                                           

 في ن م : ذلك. (1)
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ََّ كمنَّا قَ ْبلم يفِّ أَ 15) ََ َعَذاَب السَّممومِّ ) ( َفَمنَّ اَّللَّ 16لَِّنا ممْشفِّقِّنَي )ه( قَالموا إِّ َنا َوَوقَا ( 17َعَلي ْ
ََّ كمنَّا مِّْن قَ ْبلم َنْدعمو  يمم ه هإِّنَّ  هإِّ السالمص  هبينا صعليذلك االنكشاف حصل لن. 18َو اْلبَ ر  الرَّحِّ

وليس منحصرا يف ذات موس  ، عند الناس (1)السالمص مسلم هوانكشاف التجليات ملوس صعلي
تلك الواقعات  ف. نمهاملكذبون يدعون إىل انر ج. من مستقبل اإلنسانية هفالنيب ينكشف علي. 
احلاالت عل  ك وينكشف تل. السالمصمث املتقون يكونون يف جنات ونعيم ها النيب صعليها يراهكل
ا متوافقة عل  أن هالسالمصيف اتريخ اإلنسانية كل هر ملوس صعليهاالنكشافات اليت ظ هذهف. النيب

يت ا إخبارا عن الغيب اآلهم تلك اآلايت فجعلو هواملفسرون عامة غلطوا يف ف. الدين لواقع
 هذه أخذ يفا أمورا منكشفة عل  النيب يف احلال كاألمثلة أللل العلم فوقع الفرق هوماجعلو 
 م ختيل حدث بعد املائتني: أن الكتاب ينزل عل  النيب مثل ما يعلم املعلم الصبيانهوعند. املسائل

كة فقال قل ملك من املالئ هأت  ل. فارغا عن مجيع األفكار هأب ت ث, وجيعلون النيب من طبيعت
ال هم كان سهوة ملكم بقهوعامت، اء الناسهاألفكار لسف هذهآ قل اب فيقول مثل ذلك تلقني مثل 

الب مثل والنيب لومل يبعث أيضا أييت ابنق، قلب األمور إىل الوراء هذا كلهو . ألل الدين هفاختذو 
و هو  ،غالب عل  عقول مجيع املخالفني هاألفكار عقل هذهولة عل  هجم هطبيعت. ذا االنقالبه

و أيضا هو ، يلوحفالختصار الوقت يعلم اب، م؛لكن يكون يف تطويل الوقتهيقدر عل  معارضت
م الفكر فإذا أخذ تعليم الكتاب يكون كاإلعانة يف تنظي. يف بطون العقول هيكون نتيجة قوة كشف

ان واجلن، ذا االنكشاف الذي انكشف للنيب من حاالت ألحاب اجلحيمهف. الشئ فوق ذلك
 هنزل عليذا البيان الذي ه. انتظم ابلوحي(2)ماانتظم املضدمون مثل ما هوفكر  هبعقل هلوترجم عن

اليرجع إال إىل  هوالرد علي، فاألمر يف قبول الكتاب. هوعدمدة تعبري ملا كان يرا، هعدمدة شرح ملا رآ
وأييت ، قطفاملفسرون عامة يبحثون عن التعبريات ف. قوة علم النيب ال إىل التعبريات يف الكتاب

اس أييت يف رب الناس فالنوالنيب خي، جربئيل هذا أمر أخرب هو . ذاهذا التعبري أوىل من هم أن هعند
وأمثال ذلك من  ،م اخلربهمل يف هاملخرب حيتدمل أن. م شكوك مثل ما أييت يف لورة األخبارقلوهب
ويكون ، اهلات من ألهأييت تلك الشب هذا تعبريا عن كشف انكشف عليهوإذا جعلوا . اتهالشب

                                                           

 في ن م : كلمة " مسلم " التوجد. (1)
 م : كلمة " ما " التوجد. في ن (2)
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وعلدمي ، ذاهل: أان رأيت ؛ألن النيب يقو هب ها عل  ذات النيب ال عل  الذي أخرب هاملسئولية كل
نكشاف ذا االهف، ومأخوذ من الرب، مأخوذ من منبع اإلنسانية هأبدا؛ألن هقطعي الميكن تغليط

ر ذا االنكشاف يثدمر مثرات مثل ما أمثهو . السالمص هو دعوى النيبصعليهذا ه. هالميكن تغليط
وبعد . فسرينعامة املج هم السورة عن منهففي تلك احلالة يتغري ف. انكشاف التجلي عل  الطور

شخصيتك مسلدمة . (14) نظ َواَل ََمْنمونظ هَفذَك ِّْر َفَما أَْنَت بِّنِّْعَمتِّ رَب َِّك بَِّكاتعاىل:  ذلك يقول هللا
ذا هم هإىل أفكار  هذا أولله (2)فالشرح. و الواقعه (1)هوال اجملانني فالذي ترا، انهلست مثل الك

، زمت واحرتقتند اهنرآى أن احلكومة اإلنكليزية يف اهل رجل من أولياء هللا همثال. و معىن التذكريه
واقع ضعيفة يف و أييت مبهف، ها فيخرب الناس فالناس اليصدقونهوحاكم بصحت، هو جازم برؤايهو 

انوا يتفكرون م عل  احلكومة,فالناس الذين كهفيعلم الناس تدبري غلبت، اهن فيهونقاط الو ، احلكومة
األنبياء ف. م فقطهو ذكر هو ، مهكان كامنا يف ضدمائر   هذا كأنه هذكر  األمور وجدوا ما هذهيف مثل 

َأْم يَ قمولموَن َشاعٌِّر : هقول (3)هالقطيعة مث يذكرون الناس ب م الواقعات من قدر هللاهينكشف علي
نَي )30رَْيَب اْلَمنمونِّ ) هنَ تَ َربَّصم بِّ  النتيجة أتيت كدما  (34( قمْل تَ َربَّصموا فَإِِّن ِّ َمَعكمْم مَِّن اْلممتَ َرب ِّصِّ
مة ذا الرتبص يسري تذكري النيب من عقول أذكياء األهفأي خوف لنا من الرتبص؟ ويف . أقول لكم

ْم هْم َأْحاَلمم هَأْم أَتْممرم : تعاىل هقول. فالرتبص ليس مبضر لدعوة األنبياء. مهم وأغبيائهإىل عقول أوساط
. قبلذا يتعلق ابملستهل أتيت النتيجة أم ال؟ ألن هليس املسألة  (31ْم قَ ْوٌم ََارموَن )هَذا َأْم بِّ 

 إدارك م يفهدهم اتما وجهبعد تفكر  هل يقولونه هذا الذي يقولونه. ذاهو هأما فرض الوقت 
ما  أي ليس. م قوم َارونهأم . م فاليستحقون العذابهذا فقد أدوا ما عليهاحلق؟ فإن كان 

تغلبوا عل   م غصبوا حقوق الناسهليتهم يف جام أهنو أثر طغياهنهم بل هانجتا عن فكر  هيقولون
ا العلم يف ذهاآلن يرون لو انتشر . مم وماهلههقتلوا النفوس حفظا جلا، تكوا احلرماته، مأمواهل

م   طغياهنم علهم فحفظا لبقائم حساهبهم وأيخذون منعامة الناس يقومون يدا واحدة لرد طغياهن
 م ممنوعا؟ داية حفظا لطغياهنال:ال أفيكون نشر اهل. ذا ليس بشئهيقولون 

                                                           

 في ن م : فالذين تروه لكن فالذي تراه أنسب حسب السياق.الباحث (1)
 في ن : فانشرر. (2)
 في ن م : بهذا. (3)
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من يكون طاغيا . صابئةال : القرآن اليفرق بني قوم وقوم والبني املتدينني بدين موس  أو بدينهتنبي
 هعلي أبصار علدماء املسلدمني إذا رأوا رجاال تدينوا بدين حمدمدصلل  هللا فكيف أعدم  هللا. لكهي

م قوموا بنصرهتالك مل يوأوجد أسباب اهل م هللاهكلهم؟ وإذا أهوسلمص وطغوا عل  البالد فلم مل مينعو 
وا ون إىل القرآن أبدا إذا كانهفلذا عرفنا أن املسلدمني اليتوج. ذا حكم القرآنهذا دين حمدمد؟و هأ

 . همت التنبي. حتت قيادة العلدماء احملافظني عل  إسم الدين فقط

م هحىت عرض علي (1)م قوة الفكرهليس عند (33)َبْل اَل ي مْؤمِّنموَن  هَأْم يَ قمولموَن تَ َقوَّلَ تعاىل:  هقول
، الرأينا االنقالب يف روسيا مث. . فما أنت ِبؤمن لنا. ذا معىن اإلميانه هاألمر احلق يصد قوت

ذا هم اإلنسان أن مثل هأفاليف (2)م مثل أمري خباريورأينا ملوكا من املسلدمني يعدملون مثل أعدماهل
وأما  .م إمنا يكون لرجال تعودوا التفكر يف األمورهلفذا اهم أيضا؟ لكن هاالنقالب أييت علي

صدقون ل يهواجملودون الذين اليعرفون شيئا من املعاين ، لون احلافظون أللفا  القرآنهاجلا
 . بذلك؟ال:ال: مت املثال

ْثلِّ تعاىل: هقول َدِّيثظ مِّ ذا نتيجة هم تفكر رأوا أن هإن كان عند (31إِّْن َكانموا َصادِّقِّنَي ) هفَ ْلَيْأتموا ِبِّ
م هاع؟ وأين عندم االجتدمهم فهيف أمر يتعلق أبمور الناس أين عند هالفكر فليأتوا بفكر آخر مثل

ل خلقوا من هم اليتفكرون ه (35مم اخْلَالِّقموَن )هَأْم خملِّقموا مِّْن َررْيِّ َشْيءظ َأْم تعاىل:  هالتفكر؟ قول
م الطبيعي هومل يتفكروا يف ارتقائ، نيهماء مم من هوإذا مل يعرفوا خلق. مهلهذا ابتداء جهشئ أم ال؟ 

إذا مل ينظروا .  .م اخلالقونهأم الجيزمون بسنن اإلنسانية أبدا فاليعرفون اجلرم واليعرفون العذاب 
م فنسأهل ذا وقال إين خالق نفسيهل عل  هفإذا اجرتى جا. مهم فيكونون خالقني ألنفسهإىل خلق

م من هأن خالق هعل  خطيئت همل خيلق ابلتدريج ينب هنفإذا اعرتف أأم خلقوا السموت واألِر 
ترك  يعرف سنن اإلنسانية ومعاقبة من هوعرف خالق هفإذا تفكر يف خلق. خلق السدموت واألرض

سبيل  خالق السدموت واألرض عل  ا خلقنا هللاالكلدمات يقولوهن هذه بل اليوقنون"تلك اللوازم "
مم هَزائِّنم رَب َِّك َأْم ْم خَ هَأْم عِّْندَ تعاىل: هقول. اليقني ون إىل حتصيلهواليتوج. العادة والرسم فقط

                                                           

 في ن م : التفكر بدل الفكر. (1)
 لم أطلع على ترجمته. (2)
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.   حالنا كدماكناوترتكوننا عل، ؤالء التكلفوان بتحصيل اليقنيهأييت يف فكر ( 37). اْلممَصْيطِّرمونَ 
م فليتفكروا هومعاش أوالد، مهأالحيتاجون إىل أشياء كثرية يف معاش. . م خزائنهأم عندم: فقيل هل

ل فاحلاجة املعاشية الجيوز أن يرتك الناس سدى ب. م خزائن هللاهم؟ إذ ليست عند هلمن أين أييت
ساب الفنون وإما دة يف اكتهذا حيتاج إىل حتصيل اليقني وإىل اجملاهو ، مإما يسعون لتكدميل حاجاهت

. ليقنيبد من حتصيل اواحد فال هذا إال خرب الجيوز هف. م ابقيةيرتكون جيعان عرايان ميوتون واليبق  هل
 هذهومثل . م ما يشاؤونهأيخذون من رعااي. . م احلكمهأم عند. . م اومصيطرونهأم : هقول

ْم بِّسمْلطَانظ ممبِّنيظ ه ممْسَتمِّعم فَ ْلَيْأتِّ  هْم سملٌَّم َيْسَتمِّعموَن فِّيَأْم هلَ : هاد قولهالغلبة أيضا حتصل ابجت
خذ فالحاجة حنن أيضا أن. ذا النيبهم م لنا اتصال ابلغيب مثل ما أيخذ العلهيقول طائفة من (38)

ذا القوم هيستدمعون من الغيب شيئا يكون غلبة . . سلم مأم هلم ذا النيب فقيل هلهلنا إىل اتباع 
ا أيتون بربانمج م أيضهعل  مجيع األقوام ف هذا النيب أييت بربانمج حيكم اتباعهعل  األقوام؛ألن 

اْلبَ َناتم َوَلكممم اْلبَ نموَن  هَأْم لَ تعاىل:  هكذا: قولهم يف رهبمعرفة . مغلبة عل  األقوام عجبا هل هيكون ب
ألعل  أتولوا العقول دائدما يثبتون ا. ا أعل  من اآلخرمهكل ماتفكر إنسان يف ولفني: أحد  (34)

 م ابهللهالبنات فعلم بذلك مبلغ معرفت وهلل، م البنونهألنفس. ممعكوس هل (1)ؤالءهوأمر . للحق
يرتكون طريقك ويتبعون طريقا  (2)ؤالءه (10ْم مِّْن َمْغَرمظ ممثْ َقلموَن )هْم َأْجر ا فَ َتْسَأهلم  َأمْ تعاىل:  هقول

وليس  ،م خيافون من مغرم إذا اتبعوكهدى من طريقك فلعلهأن اآلخر أ. آخر قد تبني ليس ذلك
ع ل الجيدممنصب النيب ليس إال التقسيم ابلعد (3). مهم وترد إىل فقرائهذلك بل يؤخذ من أغنيائ

م جازمون أبن الغلبة يعين أهن(14ْم َيْكت مبموَن )همم اْلَغْيبم فَ هَأْم عِّْندَ : هقول. مشيئا من أمواهل هلنفس
ا فَالَّذِّيَن َكَفرموا :هالسالمص قول هالنيب صعلي (4)تكون ملن لقي مم اْلَمكِّيدموَن هَأْم يمرِّيدموَن َكْيد 

 حتت م كانوا مظلومنيقوم مجاعة االنقالب؛ألهنولنا يف تفسري الكيد مالحظة خمصولة:ي(11)
                                                           

 في ن م : وهؤالء أمرهم (1)
 في ن م : الذين  (2)
ابن عباس رضي هللا عنهما: أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا رضي  أخرجه البخاري في صحيحه عن (3)

ادعهم إلى ش  هادة أن ال إله إال هللا، وأني رس  ول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا »هللا عنه إلى اليمن، فقال: 
هللا افترض عليهم ص     دقة في قد افترض عليهم خمس ص     لوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن 

 .5321لينظر:صحيح البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث:«أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

 في ن م : لمخالفي النبي لكن" لمن لقى النبي" أنسب حسب السياق.الباحث (4)
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من املستبدين  فيأيت مجاعة هوإذا مشوا عل  ذلك يفوزون ب. فنظدموا إدارة لالنقالب، ر املستبدينهق
و  هذا ه .م عكس االنقالب وخيفون ذلكويتعلدمون طريق االنقالب مث ينشأون إدراة حلفظ طغياهن

قام من . هنقالب الكبري عل  العامل ونظم النيب إدارة لإلنشاء اال هكتاب  كيد ومكر ملا أنزل هللا
قرآن ابملكر ال هذا يسدميهف، الظاملني مجاعة أخذوا خيافون خيفون إدارة االنقالب لعكس االنقالب

ذا الزمان هنرى يف . م يظنون أن عكس االنقالب يفوزهو ، مهاالنقالب يكون غالبا علي. والكيد
وجب ذا يستهو . واجتدماع الناس العدمومي تزيد كل يوم، فكاراملطامع واملاكينات النتشار األ
نقالبيني والياابن وإيطاليا وأملانيا يعدملون أعدمال اال هوبدأ إنكلرت . االنقالب للعدمال عل  الرأمساليني

األمر احلق  .و الكيدهذا ه. م خيسرون قطعا ولوبعد زمنجازم أبهن هوأان حبدمد. حلفظ الرأمساليني
ند رأمسايل اهل ويف، ندانقالب آخر ألغراهل هيعني تلك القوة وحتت هإبطالر فيسعون يف هيظ
ند اهل ذا انقالب عاملي يؤثر يفهو . م من الرأمسالينيهوقليل من، م عدمالهم,واملسلدمون أكثر هأكثر 
 هص إنكلرت فالطائفة الرأمسالية. وبدأ قليال قليال. ويستخلص املسلدمون من كيد املرائيني، الزما
قليل من املسلدمني جيتدمعون لعكس االنقالب حلفظ الرأمسالية ومينعون عامة املسلدمني و ، ندصواهل

لدمني خارج ا جتدمع مركزا يف بالد املسهلشيطنت هوإنكلرت ، م هللاهعن االنقالب إبسم اإلسالم قاتل
أن ن م حيكدمو هذا إبسم الدين فهوجيعلون إدارة ، هحول هإنكلرت (1)ند حيوم املسلدمون الذين اتبعوا اهل

ليون من وجيتدمع يف تلك اإلدارة الرأمسا. خمالف حلكم اإلسالم هاخلالف عل  الرأمسايل والقيام علي
 هللا. هقيام عل  إنكلرت ند للمبنع عامة املسلدمني يف اهل هم لتأييد إنكلرت املسلدمني ويقومون بكل قوهت

، أمسالينيلك مجيع الر هأن ي ونرجو من هللا. ذا كائن الحمالةه؛لكن القرآئن تقتضي أن (2)عامل الغيب
اليفوزون ص و م ابلظلم عل  األقوام واليكون أبداص إن شاء هللاهم أيمر هولوكانوا مسلدمني؛ألن إسالم

القرآن أييت إببطال تلك احلكومات . و أعل  مثال عندي للكيدهذكرت لكم  (4)ذاه (3). أبدا
فأي . رآنمة الفراعنة عل  حكم القوالناس جيعلون أتييد حكو ، امللعونة الغالبة عل  حقوق الناس

رم اَّللَّ  هْم إِّلَ َأْم هلَ تعاىل:  هذا يف اإلمكان؟قولهمكر أمكر من   (13َعمَّا يمْشرِّكموَن ) سمْبَحاَن اَّللَّ  َري ْ
                                                           

 في ن م : هم تابعون. (1)
 في ن م :بالغيب. (2)
 لي غيبه.في ن م: وهللا حاكم ع (3)
 في ن م: فقط. (4)
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القرآن   و الذي أنزلهم هفإن كان إهل. ج القرآنهم يريدون الكيد إلبطال حكم القرآن ابتباع منه
ون ذا اإللزام ماكان املشركون املخاطبهو . ا غري هللام إهلر أن هلهظاالفالح؟ فال هكيف يرجون من

َسَحاٌب َمرْكموٌم  َوإِّْن يَ َرْوا كِّْسف ا مَِّن السََّماءِّ َساقِّط ا يَ قمولمواتعاىل:  هقول. مهابلقرآن يقبلون ألنفس
ذا الغري هويكونون يف ، و كاف لرد الدعوة القرآنيةه هم أن الذي مكران بهم ميشون يف غيه (11)

ْم اَل هَلكِّنَّ َأْكثَ رَ َوإِّنَّ لِّلَّذِّيَن ظََلمموا َعَذااب  دموَن َذلَِّك وَ تعاىل: هقول. يصعقون هإىل أن أييت يوم في
م دون بل عذاهب مهو العذاب لتكذيبهم ليس هم اليت أتيت عليهولعقت، مذا موهته. (17يَ ْعَلمموَن )

تعاىل:  هقول. مهم لظلدمهت السيئة إمنا طرءت عليون أن تلك احلاالهم اليتنبهذلك أيضا؛لكن أكثر 
نَي تَ قمومم ) َْمدِّ رَب َِّك حِّ ْعيمنَِّنا َوَسب ِّْح ِبِّ ْ حلِّمْكمِّ رَب َِّك فَإِّنََّك أبَِّ مثل ماكان موس  غضب ( 18َواْصربِّ

يف  كذلك أنت والرب حلكم ربك فإنك أبعيننا ننظر إليك. ذا تفسري جتلي الطورهو . عل  فرعون
 . (14َوإِّْداَبَر الن جمومِّ ) هَفَسب ِّحْ رأسا  مجيع شيونك

اب واختار عدمر بن اخلط. دعاء االستفتاح همالحظة:املراد من حني تقومعندي يف قول 
 .اإلمام أبوحنيفة؛لكن األمر اليكون للوجوب هواتبع (1)م وِبمدك وتبارك اَسكهسبحانك الل

ون املراد من حني تقوم" القيام من النوم" فيكوميكن أن يكون . واملراد من إدابر النجوم طلوع الفجر
 . ر تتدمة سورة الطورهاملراد للوة الظ

:أن البيت املعدمور قبلة املالئكة يف (2):عامة املفسرين عل  والبيت اومعمور والسقف اومرفوع: هقول
. نسليدما عدمر يف زمان. ببيت املقدس هوحنن فسران. يف بعض املعراج هجاء ذكر  (3)السدماء السابعة

اد هو اإلشهقسم فاملراد ابل. ة املتكلم الجيدي شيئاهاملخاطبون إالمن ج هعندان القسم بشئ اليعرف
املخاطب إال من قبل املتكلم؟ لكن عامة  هاد إذا مل يعرفهل يتم اإلشهف. بذلك عل  الدعوى

                                                           

 .7/402لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام ابن كثير الدمشقي، (1)
 في ن م : " هذا" التوجد. (2)
يذكر اإلمام ابن كثير في تفسيره عن اآلية المذكورة:كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة،ولهذا  (3)

الس  الم مس  ندا ظهره إلى البيت المعمور،  نه باني الكعبة ا رض  ية، والجزاء من وجد إبراهيم الخليل عليه الص  الة و
جنس العمل، وهو بحيال الكعبة، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت 

 .7/328العزة..لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام ابن كثير الدمشقي,
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. (1)فقط ةم عد األشياء املتربكهاد"بل املراد من القسم عندهاملفسرين اليرون معىن القسم" اإلش
" اتفق قف اومرفوعوالس". ذا ضعيف لنظم القرآن كان تعيني املعىن أيضا بعيداهم هفلدما كان تفسري 

د اهفاالستش. بسقف مسجد القدس أيضا هونفسر  (2)"السدماء" هعامة املفسرين عل  أن املراد من
زمن داؤد  م يفهبنوإسرائيل استقاموا عل  شريعت. ابلبيت املعدمور كان وقوع اجلزاء الصاحل

ويتربكون ، هاألمم لرؤيت هم املداينة بتعيني مركز ديين معدمور أيتيا السالم ص فوقعت هلهوسليدمانصعليدم
يت املقدس  ذا السقف املرفوع يعىن بهف، م الشريعةهعند ترك جزاؤهمو ه "السقف اومرفوع"مث  هب

قوع اجملازاة ون مناسبا لو اد بكلتا احلالتني يكهفاالستش. مهذا جزاء متردهكان خاليا عن الناس ف
بتم وعبدمت ها إمامكم وذهانقلبتم وتركتم فرائض وولااي اليت جعلت (3)الدنيوية وقع يف التوراة؛لكن إن

 هقدست ذا البيت الذيهو . اهم إايهم من أرضي اليت أعطيتها فإين أقلعوسجدمت هل، ة آخرىآهل
عا  ذا البيت الذي كان مرتفهو . بيف مجيع الشعو  همثال وخدع همن أمامي وأجعل هإلمسي أطرح
ون من ذا البيت؟ ج: يقولاألرض وهل هذكذا؟ أهلهويقول ملاذا عدمل الرب ، يتعجب هكل من مير ب

ت ذا البيهف. من الباب السابع من اتريخ الثاين 44إىل  42م من هآابئ هم تركوا الرب إلأجل أهن
ذا جزاء بين إسرائيل مث ه. (4)املرفوعو السقف هذا عندان ه. ابلبيت املرتفع هوقت خراب هعرب عن

من  هلأن عذاب ربك لواقع مااألقسام عل   هذاد هبهفتم االستش، البحر املسجور جزاء لفرعون
 . دافع

                                                           

للموضوع المذكور تفسير القرآن العظيم لإلمام الدمشقي,أضواء البيان في إيضار القرآن بالقرآن لإلمام  ليراجع (1)
 الشنقيطي وغيرهما من التفاسير القيمة عند أهل السنة.

قوله تعالى: "والس  ق  المرفوع"قال س  فيان الثوري وش  عبة وأبو ا حوص عن س  ماك عن خالد بن عرعرة عن  (2)
رفوع يعني الس  ماء. قال س  فيان ثم تال وجعلنا الس  ماء س  قفا محفوظا وهم عن آياتها معرض  ون وكذا علي والس  ق  الم

ق  ال مج  اه  د وقت  ادة والس         دي وابن جريج وابن زي  د واخت  اره ابن جرير.لينظر:تفس       ير القرآن العظيم,اإلم  ام 
 .7/322الدمشقي,

 في ن م : كلمة" إن" التوجد. (3)
أحد من المفسرين حسب مطالعتي أنا.لعل الشيخ السندي بنى تفسير اآليات المبتدئة  لم أجد التفسير المذكور عند (4)

 من سورة الطور على قاعدة اإلشهاد.الباحث
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 سورة النجم
عل  السدموت  هوتديل رب حمدمد علي، جتلي الطور ملوس . ذا من حسن ترتيب السور يف املصحفه

وإسم ، صوصنوع خم هل هكلي واحد تقرب الرب إىل عبدجزئيان حتت  .  هواألرض عند سدرة املنت
واء حصل ذا التقرب سه. يف حجر البحت للكامل : جتلي هللايف حكدمة اإلمام ويل هللا. خمصوص

قرب موس  مثل ت ها تقرب النيب إىل ربهفسورة النجم في. يف السدموت شئ واحد (1)يف األرض أو
السالمص انكشف  هالنيب صعلي. هما الميكن بيانعل  الطور فكان يف التعقيب من اللطافة  هلرب
ويف حالة ، هو مرتق  البصر مرتني يف حالة علو هالتجلي األعظم يف حظرية القدس الذي  هعلي
عِّق ا فَ َلمَّا َأفَاَق َوَخرَّ مموَسى صَ  تعاىل: هوالنيب ماترعرع مثل ما وقع من موس  عل  الطور قول، هنزول

ََ َأوَّلم اْلممْؤمِّنِّنَي قَاَل سمْبَحاَنَك ت مْبتم إِّ    2ذا كان بسبب اختالف مزاجي النبيني: هو . (2)لَْيَك َوَأ
:أما مزاج النيب معتدل  4مع احلدة كدما أاتك  هكان يف مزاج موس  حدة فالتجلي أيضا يف نظر 

. جلي مثبتافكان يف رؤية الت هويضع كل حالة عل  موضع، غاية االعتدال جلدميع احلاالت املتضادة
دان معىن النبوة ليس ذا عنه. هيف تلك احلالتني وتفسري ل هتعبري عدما انكشف علي ها القرآن كلذهو 
نيب ويصري ضم ذلك املعىن يف طبيعة الهاملعىن مث ين هو كالما مصنوعا من األول مث أيخذ العقل منه
ا هالتعبري عن احلالة االنكشافية تستقر يف قلب النيب أوال مث حيتاج إىل. حاال بل األمر ابلعكس هل

والكتب ، الشرائع فاملقابلة مع األنبياء يف. فيصري كالما هدماغ هم ألفا  منظدمة مرتتبة مما احتضنهويل
س ذا إذ ليهأن يكون لاحب انكشاف أعل  من  هم الزم عليهمن يقوم خبالف. غري لحيحة
ر يف لطيفة يف تستق األمور االنكشافية من التجليات يف الطالح اإلمام ويل هللا. فليس املقابلة

نيب تؤثر عل  ولطيفة نفس ال. هينتقل الكالم إىل عقل هفدمن، نفس النيب يسدم  ابحلجر البحت
ر يف هلطيفة النفس األخرى؛لكن احلجر البحت يكون ممتةأ بتجلي الرمحة القائم عل  العرش الظا

ذا التجلي النازل هو . النيبينزل إىل قلب  هومثل، حظرية القدس النازل إىل قلب إمام النوع اإلنساين
ينتقل  هوابنتقال ،ر التجلي يكون ملكا من املالئكة املقربنيهمظ. من املالئكة هينزل مع حمل استقرار 

                                                           

 في ن م : أو حصل. (1)
 543ا عرا : اآلية :  (2)
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موس   امللك احلامل للتجلي لورة النارية جلذب ها موس  كان التصور أخذهفالنار اليت رآ. التجلي
ام ويل نبذة من حكدمة اإلم هذا الذي قررانه. ركان حمتاجا يف تلك احلالة إىل النا  ه؛ألنهإىل نفس

أو ملكا من  ان هللال كهاملرئي للنيب . ويرتفع بذلك اخلالف بني املفسرين يف سورة النجم، هللا
، لتجلياتم ممن مل ميارسوا أمور اهل العلم لحابيا وغري ها من رجال أهالتشويشات كل هذهاملالئكة؟ف
م   أهنم إىل لور خمتلفة فدل علهب ختيلهاأللفا  من الرواة ذا عن إمام جمرب ملا مسعوا هوالأخذو 

ليس لاحب بيان قطعا  هم لاحب نسبة مع التجليات؛لكنهمن (1)اليعرفون ميكن أن يكون
 يف العلم ملا عل  املتأخرين من الراسخني هب ذا أمر فضل هللاهو . يف بيان احلقائق هفيتجلجل لسان

وتطابق كل واحد مع اآلخر ولارموافقا أللفا  القرآن ، م الفلسفة واالنكشافياتهنضج عند
ذا كان يف هو . موناملتقد هفتوافق العلم والنقل والكشف فقدروا عل  بيان احلقائق ما مل يقدر علي

 عند اإلمام ويل هللا هومت نصاب (2)نديهمن الشيخ أمحد السر  هند كان ابتداؤ األلف الثاين يف اهل
 هَُيَْتص  بَِّرمْحَتِّ  َواَّللَّ . ؤالء يف العلمهؤن هاألمم املتفاخرة برجال يضاومل خيربان أحد من ، لويهالد

فالعقل املعاشي . النجم إذا غاب يطلع الشدمس. (4َو  )هَوالنَّْجمِّ إَِّذا تعاىل:  هقول. (3) َمْن َيَشاءم 
ون بطلوع ة النجم تكوغيبوب. غاب هكأن  ها من النيب قبل نبوتوالتدبري الصايف الذي كانوا يعرفوهن

اآلن  .ون أن النيب ملا كان متكامل العقل أوالمهم كانوا يتو هنالك طلعت مشس النبوة فه. الشدمس
واليعرف  هنزل من املةأ األعل  إىل املقام األدىن ففسد فكر  هم أنهفكان أييت يف فكر  هتغري حال
بمكمْم َوَما َرَو  ). فالقرآن نف  ذلك، املقالد يح أن النور الذي كان ذا لحه (1َما َولَّ َصاحِّ

كل إنسان   هإىل مرتق  اليصل إلي هلكن ليس لضاللة وغواية بل الرتقائ، أوال لارغائبا هر منهيظ
، اهحلقيقة كلتلك ا هأن يصل إىل تلك املرتبة فانكشف علي هبل رجل واحد من البشر مكتوب ل

نا كثري من ه: ضل هتنبي (3). . . .  وَ َوَما يَ ْنطِّقم َعنِّ اهلْ : هذا معىن قولها ابلقرآن هفاآلن خيرب عن
م يف مراتب الوالية هذا التباس عليه. وحي هاملفسرين املتأخرين, ففسروا مجيع ما يتكلم النيب أن

حركة  هر من جسدمهفاليظ، ابلوجود الروحاين هعن الوجود الظلدماين وبقائ هالكربى يكون حمل فنائ

                                                           

 في ن م : رجل.  (1)
 سبق ترجمته. (2)
 501سورة البقرة:اآلية: (3)
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ب ومن أراد مثاال لذلك فليقرأ فتوح الغي. و أمر من الروح ليس بتخييل وتفكري جسدماينهإال 
. "2واشربوالأشرب حىت إذا قيل يل كل, و يقول:" أان ال آكل,ه (1)للشيخ عبد القادر اجليالين

ية مث يف وتلك منزلة عالية لإلنسان. ؤالء األكابر ابألبدالهويسدمون . التغريات األخرى هوقس علي
ؤالء ه. فكرعامة الناس (3)ام منزلة الحيوم حوهلهأساألبدال أيضا يكون مراتب فسيد األبدال ور 

ذا لقلة ضبط علم احلقائق بواسطة هو . (4)املتأخرون جعلوا مرتبة النبوة أيضا مثل مرتبة األبدال
م اليكونون إال هو  ،كثري من الناس يتكلدمون يف احلقائق وينشرون كتبا ضخدمة. الراسخني يف العلم

وتلك ، علم احلقائق م منزلة عالية يفك العلم يغرتون برجال ليس هلمن املبتدعني فالذين اليعرفون ذل
م أولياء ها غري منبع الوالية ويكون من جنسه: أن النبوة منبعقرر اإلمام ويل هللا. اهزلة يغفر عن

فإذا أخذان علوم النبوة بواسطة حكيم اليقع يف مثل ذلك . م الصديقون, واحلكدماء فقطهأيضا 
أما يف غري  .للنيب اليكون إال يف وقت وحي القرآن و وما ينطق عن اهلالة فتلك احل. االلتباس

. الفرق هفاإلنسان إذا طالع العبقات اتمة ينكشف علي. هوألحاب هو بشر مثل إخوتهتلك احلالة 
 .م اشتغلوا بعلم احلديث فصححوا كل حديث لدر من األولياءهؤالء امللتبسون عليه. ذلة عظيدمة

ني يف شئ ر بني احملدثني مل نر الصاحلهقد اشت.  األنبياء من مل يعرف الفرقونسب األحاديث إىل

                                                           

حيي ال  دين الجيالني،مؤس       س الطريق  ة الق  ادري  ة.من كب  ار الزه  اد هو عب  د الق  ادر بن موس       ى الحس       ني،م ( 1)
هـ        فاتصل بشيوخ  488ه،وانتقل إلى بغداد شابا، سنة 475والمتصوفين.ولد في جيالن )وراء طبرستان( في عام 

العلم والتص  و ،وبرع في أس  اليب الوعظ، وتفقه، وس  مع الحديث،واش  تهر.وتص  در للتدريس واإلفتاء في بغداد س  نة 
ه من مؤلفاته : الغنية لطالبي طريق الحق ، فتور الغيب، الفتح الرباني، الفيوض  ات 125ـ          وتوفي بها عام ه 198

 .48-47/ 4الربانية وغيرها انظ:ا عالم للزركلي 

لم أجد هذا القول ص   راحة في فتور الغيب،لعل الش   يخ الس   ندي ذكره بناء على ذاكرته.لينظر:فتور الغيب،الش   يخ  2
المملكة  -ه(محقق: عبد العليم الدرويش،الناشر: دار الهادي ومكتبة دار الزهراء، الرياض 125ني)ت:عبدالقادرالجيال

 العربية السعودية.
 في ن م : حوله (3)
هذا المص  طلح من مص  طلحات الص  وفية،يس  تعمل في التص  و  لقولياء الكاملين.الباحث.وقال ص  احب كش  ا   (4)

اص     طالر الص     وفية هو لفظ مش     ترك، فهو يطلق تارة على جماعة بدّلوا اص     طالحات الفنون" إّن لفظ ا بدال في 
ص  فاتهم الذميمة بالص  فات الحميدة وليس عددهم محص  ورا، وتارة يطلق على عدد معيّن؛ وعلى هذا فبعض  هم يطلق 
هذا االصطالر على أربعين شخصا لهم أوصا  مشتركة، وبعضهم يطلق اسم ا بدال على سبعة رجال، ومن هؤالء 

نان من ا بدال هما قوم لة ا بدال. واث ما يقول آخرون: إن ا وتاد هم من جم ، على أّن ا بدال هم غير ا وتاد، بين
إمامان وهما وزيرا القطب واآلخر هو القطب.".لينظر:موس  وعة كش  ا  اص  طالحات الفنون والعلوم المؤل : محمد 

،تحقيق: 5/87هـ    (5518نفي التهانوي )المتوفى: بعد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الح
،ط: بيروت –د. علي دحروج،نقل النص الفارس     ي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدي،الناش     ر: مكتبة لبنان ناش     رون 

 م.5222 -ا ولى 
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 همث فسر  (1)عن حيىي بن سعيد القطان هذا القول يف لحيح مسلم نقله. م يف احلديثهأكذب من
فاإلكثار من األحاديث ، واليتعدمدون الكذب(3)م: جيرى الكذب عل  لساهنهبقول (2)مسلم

 (6)بل عل  كتب احلافظ ابن حجر (5)نديواملتقي اهل (4)، م السيوطيواالعتدماد عل  كتب اإلما
ا يبعد اإلنسان عن منزلة النبوة هجمدمع الزوائد كل (7)ولاحب، من العراق هبل عل  كتب مشائخ

ر أثر هيظم الهذا إذا كان يف مجاعة خالة من املسلدمني يتحدثون يف مابينه. إىل منازل األولياء
 هوجيعلون، المتعليم اإلس هتلك األحاديث أقواما غري مسلدمة فرتون ما يفسد بوأما إذا بلغت . الضرر

م أن الأيخذ احلديث إالمن هام اإلجنيل والتوراة فالواجب عل  لاحب الفمشككا مثل إهب
قة األوىل, مسلم يف الطب، البخاري، وطأواليعتدمد يف كتب األحاديث إال عل  الستة امل، احلكدماء
. األلول هذهعن أخذ حديث من غري  هوأيىب نفس. (8)النسائي يف الثانية، الرتمذي، أبوداؤد

                                                           

ي ، بص      ريحيى بن س      عيد بن فروخ ، اإلمام الكبير ، أمير المؤمنين في الحديث أبو س      عيد التميمي موالهم ال (1)
يحيى بن  توفي.ثقة مأمونا رفيعا حجة يحيى كان ابن س    عد: قال ا حول ، القطان ولد في أول س    نة عش    رين ومائة

 لينظر: .رحمهم هللا تعالى -بأربعة أش  هر  وابن عيينة ابن مهدي في ص  فر س  نة ثمان وتس  عين ومائة قبل موت س  عيد
هـ          ( 748بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى: س    ير أعالم النبالء ت: ش    مس الدين أبو عبد هللا محمد 

 م.9002-هـ5497القاهرة ط:  -الناشر: دار الحديث 2/577-580

م(أبو الحسين: حافظ، من  871 - 890هـ      =  925 - 904مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورّى، ) (2)
لشام والعراق، وتوفي بظاهر نيسابور. أشهر كتبه صحيح أئمة المحدثين.ولد بنيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر وا

 .995/ 7مسلم.لينظر: ا عالم للزركلي: 

«  لم نر الص      الحين في ش      يء أكذب منهم في الحديث»عن محمد بن يحيى بن س      عيد القطان، عن أبيه، قال:  (3)
ر أهل لم ت»قال: عن أبيه، [ قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن س       عيد القطان،فس       ألته عنه،ف58]ص:

قال مسلم: " يقول: يجري الكذب على لسانهم، وال يتعمدون الكذب "لينظر: «. الخير في شيء أكذب منهم في الحديث
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت: مسلم بن الحجاج أبو الحسن 

،باب كش  معاييب رواة الحديث ونقله،ت: محمد فؤاد عبد الباقي 57/ 5هـ       ( 925ى: القشيري النيسابوري )المتوف
 بيروت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 سبق ترجمته (4)
 5127 - 5483هـ      =  271 - 888علي بن عبد الملك حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي) (5)

يه، من علماء الحديث. أص    له من جونفور، ومولده في برهانفور )من بالد الدكن، م( عالء الدين الش    هير بالمتقي: فق
بالهند( س  كن المدينة. ثم أقام بمكة مدة طويلة، وتوفي بها. له مؤلفات في الحديث وغيره، منها " كنز العمال في س  نن 

 .350-302: 4م للزركلي ا قوال وا فعال ومختصر كنز العمال و منهج العمال في سنن ا قوال.لينظر: ا عال

 سبق ترجمته (6)
م( أبو الحس  ن، نور الدين،  5401 - 5331هـ         =  807 - 731هو علي بن أبي بكر بن س  ليمان الهيثمي،)  (7)

المص     ري القاهري: حافظ.له كتب وتخاريج في الحديث، منها " مجمع الزوائد ومنبع والفوائد" وغير ذلك من الكتب 
 .4/922لزركلي,القيمة.لينظر: ا عالم ل

 إن هذا الترتيب للكتب الستة من اإلمام ولي هللا الدهلوي كما في حجة هللا البالغة.الباحث (8)
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راتب: ا جبدمع األسانيد عل  ثالث مهالستة بل يرتب هذهأن أيخذ بكل ما روي يف  هوليس معنا
من الصحاح أو احلسان  (3)الدرجة الثالثة:غريب. كثري  (2)املستفيض -4. قليل (1)املتواتر -2

 هذهواب إىل م إذا رأوا حديثا منسهوالناس بغفلت. ا حكيمه إذا اعتدمد عليإىل الثالثة إال هفاليتوج
ؤالء هف .نصفح األسانيد. ضعيف فاليتحدملون مشقة هوإن كان لرح أبن، هاأللول أيخذون ب

ن احلكيم الأيخذ احلديث إال م. موحرام عل  الناس أن يقتدوا هب. م مس تلك الكتبالجيوز هل
. وإذا احتاج إىل غريب فينظر إىل عدمومات القرآن. إال ابملستفيضوالأيخذ . تلك األلول فقط

ا اطدمأن من ؟ فإذ هل يقبلونهل احلل والعقد من املسلدمني هل تؤيد ذلك احلديث؟ وينظر إىل أه
فال أيخذون  هضعيف أو أشري إلي هوأما ما نص يف تلك أن. تني أيخذ بغرائب الصحاح واحلسانهاجل
م أن هالغافل يفف، ذا احلديث الضعيفم يكون موافقا هلهورأي، مهل  آرائع هإال يف موقع اعتدماد هب

ن كان اإلسالم إ. ذلك؟ )كلدمة فصل( هوأىن ل هو يريد أن يقتدى بهو ، احلكيم أخذ حبديث ضعيف
عل   هؤخذ بواحلديث ي. داية نوع البشر وإقامة مجيع األداين فالتعلق ابلقرآن ألزمهل جاء من هللا

. افق للحديثورأينا مو ، القرآن فوض األمر إىل آرائنا. ل  سبيل االعتدماد عل  رأيسبيل املثال أوع
و إقامة دين يقوم من العرب والعجم الجلدميع البشر فاألخذ هأما إذا كان املراد من اإلسالم 

ند كانوا حكدماء أو ممن أخذ من مشائخنا يف ديوبند إىل شيخ اهل (4). للحديث قبل القرآن ألزم مت
شيخ أنور ال هند قام مقاموبعد شيخ اهل. شأن هإىل ذلك الزمان كان علم احلديث عندان ل. ءاحلكدما

ذين فال هوألحاب الذوق اإلمام ويل هللا همذاق السيوطي وأتباع هوكان مذاق (5)الكشدمريي هشا
                                                           

ا: ما  (1) المتواتر لغة : هو اس  م فاعل، مش  تق من التواتر، أي التتابع، تقول: تواتر المطر، أي تتابع نزوله. اص  طالح 
لكذب.لينظر: تيسير مصطلح الحديث ت: أبو حفص محمود بن أحمد بن رواه عدد كثير، تُِحيل العادة تواُطَؤهم على ا

 م.9004-هـ5491الناشر: مكتبة المعار  للنشر والتوزيع ط: الطبعة العاشرة  93محمود طحان, 

ا: اختل  في  (2) شاره. اصطالح  ستفاض" مشتق من فاض الماء وسمي بذلك النت سم فاعل، من "ا المستفيض لغة : ا
:هو أخص منه؛  نه يش   ترط في المس   تفيض أن يس   توي طرفا 9: هو مراد  للمش   هور. 5ة أقوال،تعريفه على ثالث

 .33-39: هو أعم منه،لينظر:تيسير مصطلح الحديث 3إسناده، وال يشترط ذلك في المشهور.

احد و الغريب لغة: هو ص   فة مش   بهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.اص   طالحا: هو ما ينفرد بروايته راو   (3)
تسمية ثانية له :يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر، هو "الفرد" على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء 
بينهما، فجعل كال منهما نوعا مس   تقال، لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة، واص   طالحا، إال أنه قال: إن أهل 

الس      تعمال وقلته، فـ             "الفرد" أكثر ما يطلقونه على "الفرد المطلق"، االص      طالر غايروا بينهما من حيث كثرة ا
 .32-38و"الغريب" أكثر ما يطلقونه على "الفرد النسبي.لينظر:المرجع السابق نفسه بتصر  يسير 

 في ن م : تمت المقدمة إنما أطنبنا في ذلك. (4)
 قد سبق ترجمته. (5)
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اآلن رجع األمر إىل . بذلك (1)وأتذينا، ويف احلديث ضعفاء، اء حنفية حمققونهم فقه هأخذوا عن
إال يف حنو عشرين سنةص  هأنور شا هعل  إلالح ما أفسد (3)و يقدرهو  (2)، لشيخ حسني أمحدا

دا إماما يف البالغة جامعا بني األلول واملعقول هكان عاملا زا  هوالشيخ أنور شا. صإن شاء هللا
ص هللا هب أيب حنيفةصرمحهملذ هاستخراج وج همهوغاية ، اها وضعافهمستوعبا لةأحاديث لحاح

 هتقياصرمحوكان م، وكان يف ذلك آية، هل عصر هاب من انتقد عل  احلنفية من املتقدمني ومن أوجو 
الرمحن: أن  لرح يف فتح واإلمام ويل هللا. النيب كان ابلوحي هصكان يعلم الناس أن كل ما قالهللا

. ش نفسهسخن مني كويد أز خوا( 3َو  )َوَما يَ ْنطِّقم َعنِّ اهلْ : هذلك ليس إال القرآن ننقل لفظ
 هَعلَّمَ  (4). مي شود هبسوى او فرستاد هنيست قرآن مكر وحي ك (1َو إِّالَّ َوْحٌي يموَحى )هإِّْن . 

أْلمفمقِّ اأْلَْعَلى )ه( وَ 6( ذمو مِّرَّةظ فَاْستَ َو  )5َشدِّيدم اْلقمَو  ) ََ فَ َتَدىلَّ )7َو ابِّ ( َفَكاَن 8( ُثمَّ َد
وذو ، ر أن شديد القوىه( الظا23). . َما َأْوَحى هْوَحى إِّىَل َعْبدِّ ( فَأَ 4قَاَب قَ ْوَسنْيِّ َأْو َأْدََن )

أْلمفمقِّ هوَ . لليةاأل هوتشكل بصورت، هو جربئيل فاستوى أي جربئيل يعين مجع مجيع قواهمرة  َو ابِّ
ال يف عامل األجسام كدما يكون لإلنسان انتقاال من اإلدراك  (5)ذا األفق يف عامل املثالهو . اأْلَْعَلى
ة كذلك يكون للكاملني انتقال من اجلسدماني. ا اآلخرمهم واخليال واليعارض أحدهواس إىل الو ابحل

ََ فَ َتَدىلَّ فاألفق األعل  أفق عامل املثال . معارضة (6)دما بدونهواجلدمع بين، إىل املثالية أي جربئيل  ُثمَّ َد
الية وإال ال بعض القوى العواملالئكة إذا نزلوا إىل األرض يرتكون استعدم. و عل  حالة مستقيم هو 

 هواستقام عل  استوائ ،م النزول؛لكن جربئيل ما ترك شيئا يف تلك احلالة من القوى العاليةاليتيسر هل
كدما أن جربئيل  .دَن فتدىل: هذا عندان معىن قوله. مث نزل إىل موضع ميكن النزول بتلك الشريطة

                                                           

 في ن م : تأدبنا. (1)
ين أحمد بن حبيب هللا.أصله من مديرية فيض آباد بوالية يوبي )الهند (. ولد سنة هو الشيخ  السيد حس(2)

م ببلدة "باكر مئو" بمديرية أناؤ.تلقى مبادئ العلوم في بلدة "تاندة "بمديرية فيض آباد ثم التحق بدار 5872هـ=5922
ن ر علي وغيره.عين رئيس المدرسيالعلوم ديوبند اإلسالمية، وتعلم على شيوخها البارعين، كالشيخ ا ديب ذوالفقا

مكان الشيخ المحدث أنور شاه الكشميري،كان نائبا عن شيخ الهند في حركة تحرير الهند، واستفاد منه ا لو  من 
م بمدينة ديوبند ودفن بها.لينظر: 5217هـ= 5377العلماء والعوام.من مؤلفاته : نقش حياة والشهاب الثاقب. توفي سنة 

 . 8/5954نزهة الخواطر: 
 في ن م : اليقدر. (3)
مط:كروه علمي  192فتح الرحمن بترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية،لإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي,سورة النجم, (4)

 فرهنكي موحدين.
 قد مر الكالم عن االصطالر المذكور.الباحث (5)
 في ن م : بال (6)
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ذا االستجدماع ه ويف. األللية هك شيئا من قواما تر  هكذلك نبينا ارتق  مع استوائ  هنزل مع استوائ
ا عل  مهكالو ، ا مقاراب لآلخرمهجربئيل فتدىل لار أحد هإىل موضع متقارب ملا نزل إلي (1)ارتفع

اآلية مالحظة خمصولة  (2)هذهولنا يف تفسري . َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِّ َأْو َأْدَنَ  هقول. احلالة األللية
قرن  ومن، ذا القوس الذي يتخذ من خشبهومقبض ، من قوسني : القوس األللي يكون مركبا

 (3). كذاهموالان  هعل  ما رمس هيكون شكل

األذانن من القوسني  (4)ويتقارب، هجبدميع قوت هو ميد الز هفإذا أراد رجل أن يستعدمل القوس 
ريد قوي ي رجل. حد إذا جتازر ذلك احلد ينكسر القوس هذا تقارب القوسني لهم فهمث يرتك الس
فإذا . ةدما إال رجل قوي الشكيدموتقارهب، واليقدر عل  مجع القوسني، إىل آخر ما ميكن هأن ميد الز 

كن فالرجل الرامي حىت جيعل القوسني متقاربني المي. ينكسر القوس هجاوز احلد القوسان ميد الز 
فاتصال يف  هتوالنيب ارتفع بتدمام قو ، هجربئيل نزل بتدمام قوت. " قاب قوسني"هنسدمي (5)ذاه هفوق

إال بعد كسر أحد القوسني إما من جربئيل وإما  (6)هدما الذي الميكن حذفهموضع بقي البعد في
إىل . الفور الرامي اجملرب عل  هدمهب "قاب قوسني" يف همن النيب فتوضيحا لذلك املقام عرب عن

، قرآنيةايت الم أمور مستنكرة لشرح اآلهوتعجبنا لفرض، هل العلم توجهذا ما رأينا أحدا من أه
م اجرتؤواعل  ورأينا كدما أهن، مهوأيخذون القوسني أبيدي، ويقولون كانت العرب يقيسون الفاللة

، مهواهلية ففرضوا أمورا يوافق هاجرتؤوا عل  نقل عادات العرب يف اجلا كذاهوضع األحاديث 
ر همظ ه قلبالنيب. اآلن نرجع إىل املعىن. ذا املثال فقطهكان شرح   هذا كله. ا إىل العربهونسبو 

التجلي يف قلب  دما يتقارابن فينظر النيب أنهف هر لذلك التجلي بعينهوجربئيل مظ، يلتجلي اإلهل
 هتبعد ما استيقن بوحدة التجلي مع اختالف اآلاثر؟ متت معرف هولورت هر آاثر هالنيب كيف يظ

. خمتلفة هالبوجو  خاص هم يعرفون التجلي بوجومثل ذلك اليكون حلدملة العرش أيضا؛ألهن. ابلتجلي
                                                           

 في ن م : ارتقى  (1)
 في ن م : تلك (2)
 كالم من موسى جار هللا.الباحثلعل ال (3)
 في ن م : ويقارب (4)
 في ن م : كلمة"هذا" التوجد. (5)
 في ن م : إحدى القوتين (6)
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انتظدمت الرواية ف. إىل ما أوحى هفأوحى إىل عبدويف تلك احلالة ملا تقابل التجلي مع التجلي 
مجيع ما يريد  ه: أن النيب يوح  إلي حنن قرأان يف حكدمة اإلمام ويل هللا. مهذا ما أوح  مبه. مهوالف
رف األلل ويقدر و يعهو ، الواقعات حسب هيف موضع ما مرة واحدة مث أييت تفاليل هإلي هوحي هللا

لة تكون أول ما والشيخ لرح أبن تلك احلا. من بعض هعل  التنظيم تنظيم الوحي التفصيلي بعض
بعد  يف موضع ما؛ألن عندان معىن األولية يف كالم الشيخ هدمنا فجعلناوحنن أهب، الوحي هأييت إلي

ل يف أخذ الوحي اليكون متكامال يف أو مجيع العلوم؛ألن استعداد النيب  هماتكامل استعداد أخذ
عندان يكون ف. ذا معىن كالم الشيخ عندانه. الوحي اتما هيوم فإذا تكامل يف أول وقت أييت إلي
ذا الطريق ينتظم وهب. صهأعلم أبمور  ذا ختدمني منا صوهللاهو . واقعة سورة النجم يف مثل تلك احلاالت

وانكشف نسبة  هوعظ هفلدما أخذ (1): ماأان بقارئقال جربئيل للنيب إقرأ فقال. أول الوحي أيضا
تلك املكاشفة : إقرأ فقرأ فكان تعبريا لهبعد ذلك قال ل جربئيل عل  النيب زمن تلك املرآة رأي هللا

الرؤية حقا فوق  هذهفكان . (44َما َكَذَب اْلفمَؤادم َما رََأ  ):  هعل  حنو ما ذكران من قبل قول
ويكون ، يف املثاليات هكذلك تكون بعني قلب،  ؤية ابلعني يف احلسياتالرؤية ابلعني كدما حيصل الر 

ا عارضة العوارض نهواليكون ، فعني احلجر البحت ينكشف الغطاء، االرتقاء حبسب اللطائف هفي
م يف هاحلالة خالة ابألنبياء بل الصديقون واحلكدماء شركاؤ  هذهو . ا تنكشفهبل احلقيقة بنفس

. (41). . . . َر َعَلى َما ي َ  ه: َأفَ تمَمارمونَ تعاىل هقول. م بعض األشياءهم نقدر أن نفوبلساهن، ذلك
ة الثانية تفصيل والرؤي. يف االجتدماع بني جربئيل وحمدمد الرؤية األوىل كانت عل  أعل  درجة ممدمكنة

ويكون ، األفراد هوكيف يتفرع من. يف حظرية القدس هالنوع اإلنساين إمام. لذلك يف حظرية القدس
ي ة التجلي اإلهلففي تلك احلال.  هانفذا يف كل فرد؟ متثل ذلك بصورة شجرة سدرة املنت هتدبري 

                                                           

شة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائ
يا إال جاءت مثل فلق الص بح، ثم حبب إليه الخالء، وكان يخلو من الوحي الرؤيا الص الحة في النوم، فكان ال يرى رؤ

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة  -وهو التعبد  -بغار حراء فيتحنث فيه 
قال: " فأخذني ، «ما أنا بقارئ»فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: 

فغطني حتى بل  مني الجهد ثم أرس   لني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بل  مني الجهد ثم 
أرس   لني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرس   لني، فقال: }اقرأ باس   م ربك الذي خلق. خلق 

 .3[ " لينظر: صحيح البخاري: رقم الحديث:9 كرم{ ]العلق: اإلنسان من علق. اقرأ وربك ا
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ظرية فكل شئ يف ح. هبيد هوأخذ األمر واإلعطاء واملنع كل. أحاط جبدميع ما يف حظرية القدس
فتلك اخلزائن املختلفة عند كل خزينة جتلي خمصوص عكس ، و خزانة ألفراد ذلك النوعهالقدس 
ا هة معفكل قطع. ورة حتت التجلي األعظمهذا التجلي كل األمور مقهبواسطة . (1)األعظمالتجلي 

ْدرَةَ َما يَ ْغَشى )تعاىل هذا معىن قوله. يكون جتلي خمصوص جنة املأوى تكون . (46:إِّْذ يَ ْغَشى الس ِّ
يب فالن ،حظرية القدس إال بعد ما جاوز جنة املأوى هاإلنسان الينكشف علي. السدرة هذهحتت 

ا زَاَغ اْلَبَصرم َوَما َََغى مَ تعاىل:  هقول. يف املرة الثانية رأى تفصيل التجليات يف حظرية القدس اتمة
 هوجتلي متوسط أدرك، عاليا هجتلي عايل أدرك (2)النيب يف إدراك التجليات وما فرط وما أفرط (47)

َر   هب ِّ ْد رََأ  مِّْن آََّيتِّ رَ َلقَ تعاىل:  هقول. و يف درجةهانزال كدما  هوجتلي انزل أدرك، متوسطا اْلكمب ْ
قاما ا رؤية الرب ابلتجلي ليست مهورؤية اآلايت إذا مل يكن مع. هورأى آايت رب، هرأى رب (48)

كل ما ف. ذا كدمال لإلنسانيةهف. اا جتلية اخلاص هبهأما إذا رأى آية ورأى مع. حمدمودا للكاملني
ة بعد ما رأى ا التجليات التفصيليهورأى مع، ياترأى آايت كربى يعين: كليات تكون منبعا جلزئ

مث نشرح من  27ذا أمتدمنا إىل اآلية ه. هجتليا عاما أعظم فتم بذلك نصاب اإلنسانية يف معرفة رب
تَ تعاىل:  ها اتصاال ابملتقدم قول؛ ألن هل24اآلية  ليس بشئ أعل  مما (11ى )هَوَأنَّ إِّىَل رَب َِّك اْلممن ْ

اإلنسانية يف  و يتصرف يفهو ،   مدارك األنبياء الكرامهذا منتهأن  هبعد رأيت من جتلي ربك أييت
، ي أساس النبوةهواملتعلقة ابلكونية ، فدمعرفة شيون ربك املتعلقة ابإلنسانية. ا رأسامجيع حاالهت

فإذا  .ا ابلتدريج إىل ولول أعل  مقامات اإلنسانيةهوالقرآن يفسر ذلك حىت يتدمكن اإلنسانية كل
َو ه هَوأَنَّ عاىل: ت هقول. لهالنبوة ومعىن القرآن بعد ذلك دفع معارضة املعارضني أس تعني مقصد

( 13ى )َو َأْوَحَك َوأَْبكَ ه ه( شروع يف تصرفات الرب يف اإلنسانية َوأَنَّ 13َأْوَحَك َوأَْبَكى )
ََ )15نْ َثى )َخَلَق الزَّْوَجنْيِّ الذََّكَر َواأْلم  ه( َوأَنَّ 11َو َأَماَت َوَأْحَيا )ه هَوأَنَّ  ( 16( مِّْن نمْطَفةظ إَِّذا ُتْم

ََ )ه ه( َوأَنَّ 17النَّْشَأَة اأْلمْخَر  ) هَوَأنَّ َعَليْ  ََ َوَأق ْ ْعَر  )ه هَوأَنَّ . (18َو َأْر ذا ه( 14َو َرب  الش ِّ
                                                           

تكلم اإلمام ولي هللا عن هذا االصطالر في كتابه"التفهيمات اإللهية" على عدة مواضع،لينظر:التفهيمات  (1)
 .545، 532، 5/509، 35اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تفهيم:

 في ن م : ما أفرط وما فرط. (2)
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يتصرف يف  هورب الشعرى كأن، يف الكون؛ألن الشعرى كانت منبع مجيع الكوائن همنوذج تصرفات
ْم  ( َوقَ ْوَم نموحظ مِّْن قَ ْبلم إِّنَّ 54( َوَِثموَد َفَما أَبْ َقى )50َلَك َعاد ا اأْلموىَل )هأَ  هَوأَنَّ . كائناتمجيع ال
ََْغى )هَكانموا   همعنا. (51ا َما َرشَّى )هفَ َغشَّا. ( 53َو  )ه( َواْلممْؤَتفَِّكَة أَ 51ْم َأْظَلَم َوَأ

، يمعرفة التجلي اإلهل. . (55ءِّ رَب َِّك تَ َتَماَر  )فَبَِّأي ِّ آاَل شأن . التجليات اخلالة بكل شأن
ر عليك مشس هبعد ما ظ. معىن آالء ربك ذا عندانه. (1)يف اإلنسانية والكائنات هوأتثري شأن

، جتلي وترى كل، م كل شأنهوأنت التتدمارى يف شئ من آالء ربك بل تف، وى النجمهو ، القرآن
. يف الوسط هتركنا (2)اآلن نرجع إىل ماكنا. 11 متت. ةها فاليكون شك وشبها يف موضعهوتضع

م هم فيبني خطأهويعارضون ابالحتجاج بطريقت، انهم من الكهالناس جيعلون النيب مثل ماكان عند
قبل  هم يعرفون النيب اآلن أيضا عل  ما كان عليوإمنا اجرتؤوا عل  ذلك؛ألهن. م يف العلمهوضعف

َر   هب ِّ َلَقْد رََأ  مِّْن آََّيتِّ رَ  تعاىل: همشسا فالنور قول واآلن لار، النبوة: أوال كان مثل النجم اْلكمب ْ
فبعد ذلك حيكي الدين يعين الطريق املولل إىل تلك اآلايت الكربى فأنتم رأيتم معبودكم . (48)

َت وَ : هذا املعىن أشار يف قولهإىل . همث تكشفون للناس طريقا إلي الء ؤ ه (44). اْلعمزَّ َأفَ َرأَيْ تممم الالَّ
م يات كأهنوجعلوا تلك الفرض، اوبدون معرفة وضعوا أمساء األشياء فرضية الحقيقة هل، بدون علم

 مجيع ا الشرك ابملعىن العام: عام يفهناك لنا مطالعة خمصولة:نذكر ه. . ميقتسدمون كائنات من رهب
قوم من ل مل خصت تلك الكلدمة كاإلسم الصابئة ومجيع األداين، والنصارى، ودهاألقوام عند الي
وليست طائفة ، ابئةالص ويف البعض دين، ل الكتابهيف بعض األشياء دين أ هم يشتبهالعرب؟ ودين

ذي الح لنا والتحقيق ال. ؤالء ابملشركني خروج عن احلقيقةهر أن تسدمية هخالية من الشرك فالظا
ؤولون وي، مهينكرون نسبة ذلك إلي هوإن كانوا عاملني ب، م ابلشركذا أن كل قوم إذا اهتهو ه

ؤالء املشركون من أوالد إمساعيل هوأما . مهذا اإلسم عليهم أنكروا إطالق م ابلتوحيد كأهنهشرك

                                                           

 بالكون أنس (1)
 في ن م : كنا (2)
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شريك ال هوحد إال هللا هيم وإمساعيلص الإلهم موحدين عل  دين إبراهكانوا كل  (1)قبل عدمروبن حل 
ن معارضا يك يكو وماملك الشر ، هو لك متلكهص؟ مث بعد عدمروبن حل  أضافوا فكرا إال شريك هل

لك كل ومت، مهوأنت متلك، وأما أنت بنفسك جعلت لغار عدمالك شريكا لك. ذا الميكنهلك ف
وماأنفعوا من استعدمال تلك ، م عقيدة الشركهذا الطريق أجازوا ألنفسه؛فبهشئ ميلكون

دما هوجيعلون بين ،ؤالء جيعلون شريكا لغريا لرب كبريهالكلدمة؛فلذلك مسوا يف القرآن ابملشركني ف
وإذا جتاوز عن ذلك احلد اليقدر . الشريك هذا احلد يعدملهوإذا كان األمر إىل . للتقسيم (2)لورا
، الفطرة ذا خروج عنهو . وجعلوا املالئكة بنات الرب، نا شرعوا يف االقتسدمامهف، إال الرب هعلي

إلنسانية ا فالفطرة. ا أفضل من اآلخرمهلإلنسان شيئان: أحد. وخروج عن مقتض  العقل الفطري
الذكر أوىل  .ؤالء مسخوا يعرفون أن اإلبن أوىل من البنتهو . حاكدمة أبن األفضل ينسب إىل هللا
. اأْلمنْ َثى هَكرم َولَ أََلكممم الذَّ : هإشارة يف قول هإلي. هم واألنث  لهمن األنث  مث جيعلون الذكر ألنفس

ل هف. لكربىا ه رأى من آايت ربم أن النىبوالعزى فقيل هل، ا الالتهؤالء البنات أمثلتهو  (14)
تمممو هإِّْن ذا كان إىل اآلية ه. ؟ مث نسبة البنات مسخ لفطرتكمهأنتم أيضا رأيتم بنات ا هَي إِّالَّ َأَْسَاءٌ ََسَّي ْ

ْم هفمسم َوَلَقْد َجاءَ َو  اأْلَن ْ ا مِّْن سمْلطَانظ إِّْن يَ تَّبِّعموَن إِّالَّ الظَّنَّ َوَما تَ بِّ  أَنْ تمْم َوآاَبؤمكمْم َما أَنْ َزَل اَّللَّ 
َرةِّ لَيمَسم وَن اْلمَ ه( ُث بعد ذلك من قول13َد  )مم اهلْ مِّْن َرب ِّ  آْلخِّ اَلئَِّكَة : إِّنَّ الَّذِّيَن اَل ي مْؤمِّنموَن ابِّ

َيَة اأْلمنْ َثى ) ئ ا ِنِّ مِّْن عِّْلمظ إِّْن يَ تَّبِّعموَن إِّالَّ الظَّنَّ َوإِّنَّ الظَّنَّ اَل ي مغْ  هْم بِّ ( َوَما هلَ 17َتْسمِّ  مَِّن احْلَق ِّ َشي ْ
نْ َيا )18) ِْ َعْن َمْن تَ َوىلَّ َعْن ذِّْكرََِّ َوََلْ يمرِّْد إِّالَّ احْلََياَة الد  َلغم 14( فََأْعرِّ ْم مَِّن اْلعِّْلمِّ ه( َذلَِّك َمب ْ

َْن َولَّ َعْن َسبِّيلِّ هإِّنَّ رَبََّك  َنِّ اهوَ  هَو َأْعَلمم ِبِّ إن الذين اليؤمنون  ايتصل هب (30َتَد  )هَو َأْعَلمم ِبِّ
                                                           

عمرو بن لحيّى ، من قحطان: أول من غير دين إس   ماعيل ودعا العرب إلى عبادة ا وثان. كنيته أبو ثمامة.وفي  (1)
شام ودخل  شديد.وخالصة ما قيل في خبره أنه كان قد تولى حجابة " البيت الحرام " بمكة، وزار بالد ال سبه خال   ن

يس   ميها ا قدمون، " موآب " في وادي ا ردن، بالبلقاء، فوجد أهلها يعبدون " أرض " مآب " كما يس   ميها العرب، و
ا ص   نام " وكانت قد انتش   رت في مكة عادة أو عقيدة بأن أحدهم إذا أراد الس   فر منها حمل معه حجرا من حجارة " 

ختارون أي حجر الحرم " يتيمن به، وانتقل بعض       هم من ذلك إلى تقديس ذلك الحجر، والطوا  حوله، ثم كانوا ي
يعجبهم من أي مكان، فيطوفون حوله كما يطوفون حول الكعبة.وأعجب عمرو بأص       نام " مآب " فأخذ عددا منها، 
فنص  بها بمكة ودعا الناس إلى تعظيمها واالس  تش  فاء بها، فكان أول من فعل ذلك من العرب لينظر: ا عالم للزركلي, 

1 /84-81. 

 في ن م : حدودا (2)
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دمن ارتق  من الناس عامة ف ها قانون خصولي يعرفاحلياة الدنيا هل. مهبني سبب غلط. . ابآلخرة
 ومن مل يدرك اآلخرة فليس من معرفة الدين. اج اإلنسانيةهعل  من هوأدرك اآلخرة يكون علدم، ذلك

م ه فم يفهخلطأ هوقعوا فيل إمنا هذا اجلهو . من اإلنسانية يف مرتبة(1)ويستحق أن يعد ، يف شئ
ََّ ). اهوتلك اآلايت الثلث اليت تركن. اإلنسانية َرةم َواأْلموىَل  هَفلِّلَّ . (11َأْم لَِّْلِّْنَسانِّ َما ُتََ اآْلخِّ

ئ ا إِّالَّ مِّْن بَ ْعدِّ ه( وََكْم مِّْن َمَلكظ يفِّ السََّماَواتِّ اَل ت مْغِنِّ َشَفاَعتم 15) َيَشاءم  لَِّمنْ   َأْن َيََْذَن اَّللَّ ْم َشي ْ
قيد  هرأينا مجاعة من الفالسفة منخدجة الطبيعة يقولون: إن اإلنسان اليكون علي (16َويَ ْرَوى )

م يزعدمون أن ه مهم من أتباعؤالء كأهنهو . فيحصل كدمال اإلنسانية هومتني، هواهما ألال يرتك يف 
تكدميل . مهل منهذا جه .الحيتاج إىل نبوة وإىل تقيد هفليعدمل بنفس هاإلنسان يقدر عل  كل ما متنا

إال الفوضية  اليكون النتيجة هوإذا تركنا اإلنسان وما متنا. حلياة الدنيا اإلنسانية حيتاج إىل قانون
َرةم َواأْلموىَل  هفَلِّلَّ . تعاىل هذا املعىن إشارة يف قولهوإىل . لكة لإلنسانيةهامل يعين أن كلتا . (15 )اآْلخِّ

ما يصل  غاية هذه. اإلنسان يصل إىل درجة ملك يف السدموت. الدارين حتت قانون انفذ من هللا
حكم  .امللك يف السدموت أيضا اليقدر أن يشفع إال بعد إذننا. اإلنسان عند املتدينني بدين ما هإلي
اليؤمنون  هؤالء الناس الذين يريدون أن حيصلوا ما يتدمنونه. ر والباطنهانفذ يف اآلخرة عل  الظا هللا

َيَة ام:هر ابآلخرة مث أييت ذك َرةِّ لَيمَسم وَن اْلَماَلئَِّكَة َتْسمِّ آْلخِّ ( َوَما 17أْلمنْ َثى )إِّنَّ الَّذِّيَن اَل ي مْؤمِّنموَن ابِّ
ئ ا ) هْم بِّ هلَ  ِْ َعْن َمْن 18مِّْن عِّْلمظ إِّْن يَ تَّبِّعموَن إِّالَّ الظَّنَّ َوإِّنَّ الظَّنَّ اَل ي مْغِنِّ مَِّن احْلَق ِّ َشي ْ ( فََأْعرِّ

نْ َيا ) تَ َوىلَّ َعنْ  َلغم 14ذِّْكرََِّ َوَلَْ يمرِّْد إِّالَّ احْلََياَة الد  َْن َو أَ هْم مَِّن اْلعِّْلمِّ إِّنَّ رَبََّك ه( َذلَِّك َمب ْ ْعَلمم ِبِّ
َنِّ اهوَ  هَولَّ َعْن َسبِّيلِّ   والذي. و ضالهعل  احلياة الدنيا  همن اقتصر علدم. 18َتَد  هَو َأْعَلمم ِبِّ

يف الدنيا  هتدائبعض األشياء يكون اب. ا مبين البعضها واآلخرة بعضوالدني. تديهو املهدما همجع بين
ِِّ لَِّيْجزَِّي  َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ  : َوَّللَِّّ تعاىل هاإلشارة يف قول هإلي. يف اآلخرة هاؤ هوانت اأْلَْر

( ََ حْلمْس َا َعمِّلموا َوََيْزَِّي الَّذِّيَن َأْحَسنموا ابِّ الَّذِّيَن ََيَْتنِّبموَن َكَبائَِّر اإْلُِّثِّ . (34الَّذِّيَن َأَساءموا ِبِّ
عم اْلَمْغفَِّرةِّ  َش إِّالَّ اللََّمَم إِّنَّ رَبََّك َواسِّ ِِّ َوإِّْذ أَنْ تمْم َو َأْعَلمم بِّكمْم إِّْذ أَْنَشَأكم هَواْلَفَواحِّ ْم مَِّن اأْلَْر

                                                           

 واليستحقون أن يعدوا. في ن م :  (1)
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نٌَّة يفِّ بمطمونِّ أممَّ  َنِّ ات ََّقى )َو َأعْ هاتِّكمْم َفاَل ت مزَك وا أَنْ فمَسكمْم هَأجِّ الرجل يعدمل يف الدنيا . (31َلمم ِبِّ
ي أن ه اآلخرة واحلسىن يف. يف اآلخرة هوقسط حيصل ل، قسط حيصل يف الدنيا هابحلسىن يكون ل

قصد يكون  ا الرجل ابلهكل إمث أو فاحشة يقصد. الرجل يف الدنيا كبائر اإلمث والفواحش (1)جيتنب
 ،ا االجتدماع يكون كبرية يف حق اإلنسانية عامةهوكل إمث وفاحشة اليتحدمل. هكبرية يف حق
يكون بدون قرار وبدون قصد بعروض الصحبة إالاللمم  (3)و الصالحهدما هعن (2)فاالجتناب

ا يف اآلخرة حسنة ها يف الدنيا ليكون نتيجتهفاإلنسانية إلالح. ذا ينفره. واالختالط يقع اإلمث
عرض عن ذكر وي، والذي اليرى إال احلياة الدنيا. و جائزهي اليت تبحث يف األداين والنبوات فه

تعاىل:  هأشار بقول هإلي. ذا الرجلهدما ينكر تدين هيم وموس  علدمهو اليعرف أن إبراهاآلخرة 
 (35َو يَ َر  )هعِّْلمم اْلَغْيبِّ فَ  ه( َأعِّْندَ 31( َوَأْعَطى َقلِّيال  َوَأْكَد  )33َأفَ َرأَْيَت الَّذِّي تَ َوىلَّ )

َا يفِّ صمحمفِّ مموَسى ). كافيا يف التدين  ذاه هجيعل لنفس يَم الَّذِّي َوَفَّ ه( َوإِّبْ َرا36َأْم َلَْ ي منَ بَّْأ ِبِّ
ْنَسانِّ إِّالَّ َما َسَعى )38( َأالَّ َتزِّرم َوازِّرٌَة وِّْزَر أمْخَر  )37) َسْوَف  ه( َوَأنَّ َسْعيَ 34( َوَأْن لَْيَس لَِّْلِّ

لفساد ذا اه. فكيف اليسع  يف الدنيا ليجزى يف اآلخرة(14). أْلَْوََف اجْلََزاءَ ا ه( ُثمَّ َيمَْزا10ي مَر  )
يم وموس  هوإبرا. ذا الشريك ينفع الناس يف اآلخرةهوإن ، الذي نشأ عند الناس العتقاد الشريك

وإن  (4) .دما فاعتقاد الشريك ابطلم يؤمنون بنبوهتهو ، الميكن ألحد أن ينفع أحدا هقد أخربا أن
فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ تعاىل:  هإىل قول هذا مت به. واألكوان، التصرف يف اإلنسانية هوحد هول ىهإىل ربك اومنت

ت مصيبة أت. و نذير من النذرهعلم اآلخرة  هذا النيب الذي انكشف عليه. (55رَب َِّك تَ َتَماَر  )
كم ا أنتم أبنفساإلمرباطوريتان عل  رأسكم إن مل تقدمو . (57). . َأزَِّفتِّ اآْلزَِّفةم تعاىل:  هعليكم قول

املصيبة  هذهيقدر عل  رد  ليس أحد. م من دون هللاوجيعلونكم عبيدا هل، دماهم يقتسدمون بينه
كم لكة؟ وكيف جيعلهعلدما كيف ينجيكم من تلك امل هذا نذيرا لكم وأعطاهأقام  وهللا. عنكم

                                                           

 في ن م : يجنب لكن كلمة يجتنب أنسب.الباحث (1)
 في ن م : فاالجتماع (2)
 في ن م : فاالجتماع عنهما هو الصلوة (3)
 في ن م : ويكون إلى ربك المنتهي. (4)
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يلزم عليكم أن  هديث أنذا احله(54). َذا احْلَدِّيثِّ تَ ْعَجبمونَ هَأَفمِّْن تعاىل:  هقول. م؟هحكاما علي
ون وكان عليكم أن تبكوا عل  ضياع كثري من الفرص؛لكن أنتم تعجب، لكةهدوا للخالص من املهجتت

. اتما فاسجدوا هلل أطيعوا هلل (61َواْعبمدموا ) فَاْسجمدموا َّللَِّّ تعاىل:  هقول. وتضحكون وتلعبون
 . كمو طريق جناتهذا ه. هواوالتعتدمدوا عل  أحد س هواعبدو . ومايلق  عليكم بواسطة نيب
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 سورة القمر
ا البحث عن هوسورة القدمر في. ي منشٔا القرٓانهكان يف سورة النجم بيان التجليات اليت  

لی تنظيم تلك املتفكرون ال يقدرون ع. احلوادث هتقع الواقعات حتدث. احلكدمة املرعية يف نظم القرٓان
تلفوا ولو كانت جمتدمعة حتت النظام ما اخ، نسانيةفتنشر أفكار اإل، الواقعات مع النظام الطبيعي

ا ها وعللا مع أسباهبهكل واقعة ينظدم  (1)فالقرٓان العظيم يعلم أتويل األحاديث. يف األمر احلق كثريا
أتويل  اخل 47 ْل مِّْن ممدَّكِّرظ هَوَلَقْد َيسَّْرََ اْلقمْرآَن لِّلذ ِّْكرِّ فَ تعاىل:  هذا معنی قوله. فريتفع االنتشار

جود اإلحاطة ابلتدابري املفضية إلی و  ه:معنا ألحاديث كلدمة الطالحية يف حكدمة اإلمام ولی هللاا
لقرٓان فالرجل املتدبر يف ا. و أتويل األحاديث عندانهنا هفاملراد من الذكر ، شئ أو وقوع حادثة

خ يف العلم و ذا العلم ال يتكامل تعليم الدين مثال ذلك: إن الرسهوبدون ، يف مجيع احلوادث هيتفق
ا هضم سر ارتقاء األداين بعهكذا فه. اتالحيصل إال اذا كان الرجل يعرف احملكدمات فاملتشاهب

ٓان ملن وذلك تيسر ابلقر ، احلوادث اندرة الوقوع همن بعض ال ميكن لرجل إال اذا قدر علی توجي
 . يدهمت التدم. ل من مدكرهف. أراد ذلك

تَ َرَبتِّ السَّاَعةم َواْنَشقَّ ا  السدموت واألرض . ذا العاملهي فناء هالساعة احلقيقة  (4ْلَقَمرم )اق ْ
ومن . یا الساعة الكربی القيامة الكرب وانتقال املخلوق إلی عامل الربزخ واجلنة والنار تلك يقال هل

ب يف ساعة االنقال. الكربی  ا انشقاق القدمر وفساد نظام السدٰموت مث الساعة بعد الساعةهلوازم
ذا نوع من االنقالب مث أييت معلم ه. مة من بيت وينتظم حكومة بيت آخرقوم يبطل احلكو 

يثبت أن تلك الدرجة  (2)وحيدث االنقالب يف النظام األول، االجتدماعيات واملعامالت واملعاشرات
. جة أعلیٰ ا أن ترتقي إلی در هوكذلك االجتدماعية واملعاشية انقصة جيب علي، من املعاشرة املعدمولة

وأعظم من ذلك االنقالب بني األقوام: االنقالب العاملي يف نظام ، النقالبذا نوع من اهف

                                                           

تأويل ا حاديث في رموز قص       ص   (1) بإس       م  لدهلوي وهو  في هذا الفن كتاب مخص       وص لإلمام ولي هللا ا
 نبياء.الباحث.ا 
 في ن م : ثم يأتي معلم االجتماع في النظام ا ول.  (2)
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وعندان . من الساعة الكربی (1)ذا بضربهف، احلكومات ويف االجتدماعيات واملعاشيات واملعاشرات
وملا   .الساعة ساعة االنقالب العاملي ال الساعة الكربیٰ  هذه اقرتبت الساعةتعاىل:  همعنی قول

 (3) .عند اقرتاب الساعة االنقالبية أيضا همن لوازم الساعة الكربٰی فوقع مثل 2لقدمركانت انشقاق ا

و ه وانشق القمر: هومعنی قول. قام النيب املبعوث ابالنقالب اقرتبت الساعة: هفدمعنی قول 
القوی املثالية لتكدميل االنقالب الساعة الكربی تكون أيضا من أتثري القوی املثالية من أتثري  هتوج
فإذا زادت القوی  .قوة خمصولة حتدمل القوی املثالية هعامل العنالر حتت عامل املثال في. امل املثالع

ملثال مثل الثلج ا من عامل اهوترجع إلی ألل، ا يذوب العنالراملثالية املٔوثرة يف العنالر عن ميزاهن
 واألفالك موافق، عاملذا الهوإذا زادت احلرارة يذوب عامل املثال مع . اهدرجة من احلرارة حيدمل

وتقوم ، اهيذوب العنالر كل هفإذا زاد أتثري . دائدما؛لكن مع رعاية امليزان الذي يتحدمل العنالر
، زان العنالريكون أتثري عامل املثال فوق مي. وعالمة الساعة االنقالبية العاملية أيضا، الساعة الكربی

املثالية  ة عن قوة القدمر فانشق ملا رجعت القویالقوی املثالية الزائد هوتوج، فالنيب أشار إلی القدمر
 . مثل تلك احلادثة وقع زمن النيب . دما الطبيعيانضم القطعتان جبذهب

وعندان قد غلط املفسرون الذين محلوا الساعة علی . ذا دليل علی إتيان وقت االنقالبه 
لكن القيامة لی االطدمينان؛ذا احلدمل من املفاسد أن الناس اليعدملون ابلقرٓان عهالكربی,ونری نتيجة 

                                                           

 في ن م :يقرب (1)
بأن اإلمام الدهلوي أنكر  27ادعى الشيخ الزاهد الكوثري في كتابه"حسن التقاضي"على ص مالحظة خاصة:  2

نظار،وليس سحر ا عين من معجزة انشقاق القمر حيث قال: ومن إغراباته انشقاق القمر عبارة عن ترائيه هکذا لال
شان رسل هللا صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين. _، يجيب الشيخ القاسمي عن دعواه قائال:أما مسألة انشقاق القمر 
فما أنکره الشيخ حيث عده من إعجاز النبي صلي هللا عليه وآله وسلم في قصيدته. أطيب النعم في مدر سيد العرب 

البدر ينشق عنده. وما هو في إعجاز من عجإئب. بل ذکر ما ذکر من تأويالته علي طريق والعجم و قال: وأعجب تلك 
اإلمکان وال حجر في اإلمكان فإن الشيخ نص عليه بقوله: "وهذا ذکرته علياإلمکان وإال فقدرة هللا تعالي تسع الکل، 

هها من التشبيهات کاليد والرجل ومن والعلم عند هللا.وال يذهب عليك أن الطريق المستقيم في هذه المسألة وما يشب
المعاديات وغيرها أن يمرها اإلنسان علي ظواهرها وال يشتغشل بکيفية وجودها، ويعتقد في الجملة أن ما أراد هللا 
ورسوله فهو حق فالمعترض لعله لم يتيسرله مطالعة جميع عبارة الشيخ فقال ما قال.لينظر:لمحات، اإلمام 

، مبحث انشقاق القمر،ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا 54-53لشيخ غالم مصطفى القاسمي،الدهلوي،تحقيق وتحشية:ا
، ط: مجتبائي دهلوي، وأيضا: تأويل ا حاديث، 51الدهلوي،حيدرآباد السند.وأيضا: أطيب النغم،اإلمام الدهلوي،ص

 ،دابهيل. ، ط:المجلس العلمي33، وأيضا: الخير الكثير، اإلمام الدهلوي،ص89اإلمام الدهلوي، ص
ساعة"   (3) ساعة عند الجمهور ثم لجأ إلى بيان ما هو رأيه عن كلمة "ال سندي بين أوال معنى ال شيخ عبيد هللا ال إن ال

 الواردة في اآلية.الباحث
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طل بذلك عزم إنشاء فقط فب هفأي فائدة يف احتدمال املشقة؟ إمنا يسعی الرجل ألدىن ضرورايت. قريبة
االنقالب الكبري حسب تعليم القرٓان من قوم نشٔاوا بعد الفتنة األولیص مقتل عثدمانص فالناس قبل 

حاديث وحتدثوا أب، م عن ذلكهف عزموبعد ذلك ضع. هم إنشاء االنقالب الكربى وإمتامهذلك مع
و من بقااي تلك هذا التفسري إمنا هف، وتركوا التدبر فی القرٓان، بوا ميينا ومشاالهاقرتاب الساعة وذ

م همث قام رجال وقامت مع املفاسد غلب علی الناس ذوی العقول الضعيفة السكون واجلدمود
الب م يف بعض أبواب االنقهال غارت أفكار مجاعات؛لكن ال األمة املسلدمة املؤمنة ابلقرٓان بل رج

ين من تلك وحنن أيضا كنا متٔاثر . م سری يف قوم العارفني ألسباب املعيشةهونشاط، ونشطوا لذلك
م هقرأان فلسفتو ، الفكرة العامية الفاسدة حتی رأينا االنقالبيني الالدينني يريدون انقالب العامل

ذا االنقالب هعي اإلميان ابلقرآن عن التفكر يف األفكار من يد ش عقلي كيف أعدمی هللاهفاند
وال يزيد (1).ديني وجمددينهم مم إمنا أتثروا بدعاية الدجالني والشياطني؟ يسدموهنهالعاملي؟ ورأينا

م هليوم أكثر فاملسلدمون ا، ود الذين كانوا يعدملون وقت بعثة القرٓانهعلی عدمل النصاری والي مهعدمل
أن أييت  كدمة هللاوواجب يف ح.ود والنصاری وقت نزول القرٓانهليمتشبتون تعليدمات مثل تعليدمات ا

 . هدم مجيع ما اخرتعو هانقالب عدمومي ي

. م االنقالب الديينهذا الدين فال أيتيهوليس بعد نبينا نيب ٓاخر حتی أييت بدين أكدمل من  
ود هالي هيا ف: اتبعو هدي ابطل من أللهمن نزول املسيح وإتيان امل هذا الفكر الذي أطدمأنوا بهو 

ان نبينا إتي هود والنصاری كان املراد منهمرجوا يف كتب الي هالذي كان إتيان (2)واإلمام، والنصاری
ون بعد ما يئسوا فاملسلدم. وينتظرون مسيحا لبشرية التوراة واألانجيل هم كفروا بهالسالمص  هصعلي

. م علی شیءون أهنم حيسبهو ، مهمن العدمل ابلقرٓان تشبثوا إبتيان املسيح واتبعوا الكفار يف كفر 

                                                           

 في ن م : وليس عملهم يزيد على عمل.   (1)
 في ن م : هذا اإلمام.  (2)
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الط املفسرين  ا علی تعليم القرٓان وضح لنا أغهوتطبيق، فتح عيوننا مطالعة االنقالب الالديين (1)وإمنا
  (2). م الكتابهدان يف فهذا غاية جه؟ كيف حرفوا كتاب هللا

إلی  تدی ال يشري إبشارات, وتلدميحاهمصدق بنزول املسيح, وإتيان امل واإلمام ولی هللا 
دی مث هإيل امل ا ملا احتاج الناسهب ذا الفكر مثال: يقول: لو مت املبشرات اليت بشرين هللاهضعف 

الذي كان غالبا  عكس إسم هللا هيقول: اجتدمع يف قلب، إلی زمان فيداری الناس هيزيد كلدمة يف ٓاخر 
ا مهكتان كلتالرب الذي كان منعكسا علی قلب عيسی ابن مرمي فا علی قلب نبينا, وعكس إسم هللا

 . فائداتن من وجود اإلمام

يداری  هصرح أبني هو املسيح؛لكنهو ، ديهو امله هيشري إلی أن حنن اتفقنا أن االمام ويل هللا 
ع ٓاخر أن و يصرح يف موضهو ، م فطابت مراقبنا وطاب الشدمائلهورٔات األانم بوضع، الناس أتنقنا

. ري ذلكتفرسنا من ذلك أن األمر غ هانكشفت لا ضعف ابلنسبة إلی العلوم اليت هفي هطبيعت
م فدمن أشياء هوتعليم معارف، ل تعليم الدينهالدعاوي الطويلة العريضة يس هذهومداراة الناس علی 

 . م كل يوم مائلون إىل الزوالواملسلدمون مع قوهت، ذا حصلت لنا مرارة عظيدمةهمثل 

حْ   اآلية تكون دليال علی نزول نظام  (1ٌر ممْسَتمِّر ٌّ )َوإِّْن يَ َرْوا آيَة  ي مْعرِّوموا َويَ قمولموا سِّ
دما بتندمية قوة الكذابون دائ هو سحر مستدمر يعين: كذب خيتلقهويقولون  هم يعرضون عنهو ، مساوي
ْم وَكمل  َأْمرظ ممْسَتقِّر ٌّ هاءَ وَ هوََكذَّبموا َوات َّبَ عموا أَ تعاىل:  هقول. م ليس نظاما عدموميا ينفع الناسهنفوس
عد بعض فلو ا بهاآلايت تقرأ بعض. مهوائهواتبعوا أ هدمون أن كل أمر مستقر كذبو هن تفاالٓ  (3)

ؤالء ه ا؛ لكنها مستقرة يف مقامهو معنی اآلايت وجعلو هوا إلی إدراك النظام السدماوي فهتوج
 . مهوائهامث أيتون بتاويالت ابطلة من أيكذبوهن

                                                           

 في ن م : هذا إنما.  (1)
ويلة العريض  ة يس  هل تعليم الدين،وتعليم معارفهم فمن أش  ياء مثل هذا حص  لت لنا مرارة في ن م: الدعاوي الط  (2)

 عظيمة، والمسلمون مع قوتهم كل يوم مائلون إلى الزوال_ إنا هلل وإنا إليه راجعون_ 
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م هاإلنباء متنع. مسعوا من األنباء (1ممْزَدَجٌر ) هءِّ َما فِّيْم مَِّن اأْلَنْ َباهَوَلَقْد َجاءَ تعاىل: هقول 
ا حكدمة االنقالب البالغة حاكدمة علی كل م ما انتصحوا ابملزدجر؛الهنهواء؛ولكنهعن اتباع األ

ْكَمٌة اَبلَِّغٌة َفَما ت مْغنِّ الن ذمرم )تعاىل:  هقول. شیء م النذير هم شيئا لوأغناهم ال ينفعهمع إنذار  (5حِّ
كن فإن تقالر شیء ما يف الدين ال مي. سلسلة النظام مرتبطة ابحلكدمة البالغة. االنقالبماجاء 

 . هوحكدمة االنقالب جيعل إنذار النذر غري منتفع ب. فإغناء النذر ئوخر االنقالب هأن أييت ما بعد

ر يكون ولو مل يؤمن ومل يتدب، ةها موجهجعل هواقعة أخری: لوآمن رجل ابلقرٓان وتدبر في 
تلك . اهبتصديق مهخاطر  هدليالً يطدمئن ب هم تلك الواقعة احلقيقة كالشیء املنكر ال جيدون لهندع

َن ْم َُيْرمجمو ه( خمشَّع ا أَْبَصارم 6ْم يَ ْوَم َيدْعم الدَّاعِّ إِّىَل َشْيءظ نمكمرظ )هفَ تَ َولَّ َعنْ : هالواقعة ذكرت من قول
َِّ َكَأنَّ  رٌ مَِّن اأْلَْجَدا َتشِّ ٌر )َذا يَ وْ هطِّعِّنَي إِّىَل الدَّاعِّ يَ قمولم اْلَكافِّرموَن ه( مم 7) ْم َجَراٌد ممن ْ  (8ٌم َعسِّ

فاملعترب ابلقرٓان يعرف أن يف قلب كل انسان لطيفة نورانية تنجذب إلی التجلي القائم يف إمام نوع 
ا اهنز الكربٰی وأثرت القوی املثالية السدماوية يف العنالر فوق مي اإلنسان فإذا جاء وقت قيام الساعة

م هو ، لا قبور عامل املثال معقو هم من األجداث املراد منهفجذب األرواح مثل اجلراد املنتشرة وخروج
 . يقولون شیءنكر 

لَ تعاىل:  هواقعة أخری: قول  َبْت قَ ب ْ ََ َوقَالم هَكذَّ َر ْم قَ ْومم نموحظ َفَكذَّبموا َعْبَد وا ََمْنموٌن َواْزدمجِّ
ْر )َأِن ِّ َمغْ  ه( َفَدَعا رَبَّ 4) َاءظ ممنْ 40لموٌب فَانْ َتصِّ ( َوَفجَّْرََ 44مِّرظ )ه( فَ َفَتْحَنا أَبْ َواَب السََّماءِّ ِبِّ

َِ عميموَ  فَاْلتَ َقى اْلَماءم َعَلى َأْمرظ َقْد قمدَِّر ) ( 43َعَلى َذاتِّ أَْلَواحظ َودمسمرظ ) ه( َومَحَْلَنا41اأْلَْر
ْعيمنَِّنا َجَزاء  لَِّمْن َكاَن كم  اإلنسان إذا كان متبصرا ابحلكدمة القرآنية يعرف أتويل  (41فَِّر )ََتْرِّي أبَِّ
. إمجالك  و مبني يف كتاب أتويل األحاديث لإلمام ويل هللاهو ، االنقالب الذي حدث زمن نوح

فيقدر أن يشرح ذلك اإلمجال حبيث يوافق كل  هوإذا كان حاواًي علٰی مقامات الشيخ يف حكدمت
( َفَكْيَف َكاَن َعَذايبِّ َونمذمرِّ 45ْل مِّْن ممدَّكِّرظ )ها آيَة  فَ هْد تَ رَْكَناَوَلقَ تعاىل:  هقول. عقل متوسط

ا هحلكدمة ينظدموتلك ا. م ال ينتفعون فئايت العذاب املختومهم؛لكنالنذر ينذرون بكل قوهت (46)
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امثل شجرة فالغصن ال ينشٔا من الشجرة إال هلاحب الذكر من علدماء القرٓان؛ألن اإلنسانية كل
عل العامل ابلقرٓان فيج، الغصن األول ما أتی الشجرة ابلغصن الثاين هالغصن األول فلو مل أتينا بعد

إلی حمل  هادوال جيوز امتد. هكل يتم يف حمل. لكة مثل قطعات األجزاء لتلك الشجرةهتلك األمم امل
 . .  ولقد يسَر القرٓانتعاىل:  ها يف قولهاحلكدمة أشري إلي هذه. أمة أخری 

قوم أكدمل  هلك خيلفهعرفنا أن كل قوم ي قرٔاان كتاب اتويل األحاديث لإلمام ويل هللا ملا 
كرت كذا عندان تفسري الواقعات اليت ذ ه. حسنا مجيال هفتنظيم نظام األمم جيعل األمر كل، مهمن

ج واحد هنا علی مهواقعة لوط مث واقعة فرعون أتويل، واقعة مثود، واقعة عاد. اهيف السورة بعد
لالنقالب  يأتيم فكانت األرض هتها كانت يف األرض املوعودة إلبراهوتلك الواقعات كل. دانعن

ن االنقالب ا كفار يستحقو هل مكة فيهفأ. اهالعاملي الكبري حلدوث االنقالب بعد االنقالب في
 . و اقرتاب الساعةهذا هم هواجب حمو 

ٌر مِّْن أمولَئِّكمْم َأْم َلكمْم ب َ   ٌر 13َراَءٌة يفِّ الز بمرِّ )َأكمفَّارمكمْم َخي ْ َتصِّ ( َأْم يَ قمولموَن ََنْنم مجِّيٌع ممن ْ
ب مَر )هَسيم  ِبماعتنا يكون لنا النصرة (11) اإلنسان . يوم بدر وهذا ه (15َزمم اجْلَْمعم َوي مَول وَن الد 

كفار لإذا كان رجل من السابقني أومن ا. نم هبعد املوت ينتقل علی الفور إما إلی اجلنةوإما إلی ج
ى َوَأَمر  هاَعةم َأدْ ْم َوالسَّ هَبلِّ السَّاَعةم َمْوعِّدم  تعاىل: همن قبل قول سألةوقد ذكران امل، واملعاندين

 عني نم يفهم يدخلون جاخل ألهن ىهوالساعة أدو ساعة االنقالب هالساعة يوم بدر  هذه (16)
ْم ذموقموا ههْوَم يمْسَحبموَن يفِّ النَّارِّ َعَلى ومجمو ( ي َ 17إِّنَّ اْلممْجرِّمِّنَي يفِّ َواَللظ َوسمعمرظ )تلك الساعة: 
ََّ كملَّ َشْيءظ َخَلْقَنا :همعنی قول ( 18َمسَّ َسَقَر) إن احلوادث اندرة الوقوع تكون ( 14بَِّقَدرظ ) هإِّ

ْلَبَصرِّ ). نتيجة ألسباب منتظدمة َدٌة َكَلْمحظ ابِّ ََ إِّالَّ َواحِّ امل املثال و شدة أتثري عهذا ه (50َوَما َأْمرم
 فال ينتفعون مبا عدملوا من الوقائع املاضية (54ْل مِّْن ممدَّكِّرظ )هَلْكَنا َأْشَياَعكمْم فَ هَوَلَقْد أَ  هوسرعت

. بو مكتو هلغرية وال كبرية إال و  هملا كان ال يقع حركت (14). . . يفِّ الز بمرِّ  هوَكمل  َشْيءظ فَ َعلمو 
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ومن تذكر انتفع ومن  .فلم يبق إال التذكر هجيدمع هتاب نبيك  هاإلنسان يف زمان هوكل شیء حيتاج إلي
 . لكهمل يتذكر ي

ْنَد َملِّيكظ ممْقَتدِّرظ )51رظ )إِّنَّ اْلممتَّقِّنَي يفِّ َجنَّاتظ َونَ   ْدقظ عِّ االنقالب  (55( يفِّ َمْقَعدِّ صِّ
اجلنة مبقامات يف  م يفوزونهإذا كان االنقالب أبسباب مساوية؛لكن. املتقون أيضا هملا أييت يكون في

لعل  ها تنبيهوكان في، م الذي وقع يوم بدرهالك كفار ل مكة هبهالسورة كانت إنذارا أل هذه. عالية
 .االنقالب

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة الرمحن
يتصرف  ذا هللاكهاخل و  أوحك وأبكی هأنيتصرف يف اإلنسانية  كان يف سورةالنجم أن هللا 

الرجل يف آخر . وبيان ذلك يف سورةالرمحن. (1)األدبية يف خطوة خطوةيف حياةاإلنسانية العلدمية و 
من تلك السورة  هذا املقام نقدمهفتفصيل . اخلوف هخشية وحيصل ل هاإلحسانية حيصل ل همقامات
 . رحتلك النعدمة فيتم السرور والف هي خاص يعطيانكشاف جتلي إالهل هويف كل نعدمة من، أوال

. مزيدا هرور يكون س هأو حاكدم هأو أبي هبيد شيخ هاحملسن إلي هوحاكدم هوأاب هاإلنسان حيب شيخ 
السورة  هذهفي ف. هغري متنا هكيف يكون؟ يكون سرور   هبيد رب هفإذا كان تلك النعدمة تصل إلي

تلك النعدمة  همن الرب إبعطائ هيف اجلنات؛لكن مع كل نعدمة يكون توج هبيان النعم اليت حتصل ل
ميسرا ال  هفكيف يتم السرور؟ فاإلنسان إذا كان ذلك ل هالرب إلعطائ هويتجلی ل، بدون الواسطة

وف فالقرٓان العظيم يف دارالدنيا يولل اإلنسان إلی مقام اخل. إلی أشياء أخری هينبغي االلتفات عن
 . السورة هذه ص تعاىلص يفا هللاهاألخروية بين هنتائج يف حيات هوذلك اخلوف يكون ل، همن رب

                                                           

 في ن م : خطوة   (1)
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فلدما كان حصول تلك اجلنتني مع انكشاف جتلي  (16َجن ََّتانِّ ) هَمَقاَم رَب ِّ  َولَِّمْن َخافَ  
مثل ذلك بعد . ةالنجميف سور  هومعىن ٓاالء قد ذكران. فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ دما قيل: خاص هب
. خلا. . ءفبأي ٓاالا فقيل: ه" يف تلك النعدمة يكون جتلي خاص ينكشف مع"ذواات أفنانذلك 

وحنن . نا للكالم وحتسيناتزيي فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ عامة أرابب البالغة جيعلون تكرار كلدمة: 
التكرارعلی  فلذلك وقع، ا جتلي خمصوص من الرمٰحنهمتجددة مع إن كل نعدمة. صناص حبدمد هللاهتنب
 . ذا الطريقه

َنانِّ ََتْرََِّّينِّ )هفِّي  انِّ ةظ َزْوجَ هَما مِّْن كمل ِّ فَاكِّ ه( فِّي54آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ ) ( فَبَِّأي ِّ 50َما َعي ْ
َرقظ ه( ممتَّكِّئِّنَي َعَلى ف مرمشظ َبطَائِّنم 53( فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ )51) ََ اجْلَن َّتَ نْيِّ ا مِّْن إِّْستَ ب ْ  َوَج

َراتم الطَّْرفِّ َلَْ َيْطمِّثْ ه( فِّي55) ( فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ 51َدانظ ) لَ نَّ إِّنْ هنَّ قَاصِّ ْم هٌس قَ ب ْ
( فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ 58نَّ اْلَياقموتم َواْلَمْرَجانم )( َكَأنَّ 57( فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ )56َواَل َجان ٌّ )

ْحَسانِّ إِّالَّ ه( 54رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ ) ْحَسانم )ْل َجَزاءم اإْلِّ ذا للسابقني مث ألحاب اليدمني ه (60اإْلِّ
جاء ذكر نعدمة ألحاب اليدمني إلی ٓاخر  (61َما َجن ََّتانِّ )َومِّْن دمونِّ . م جنتان دون ذلكهل

. الرمحن وه (78تَ َباَرَك اْسمم رَب َِّك ذِّي اجْلاََللِّ َواإْلِّْكَرامِّ )بقيت آية واحدة تتدمة السورة . 88السورة
التجلي ف، ابلتجلي يف حكدمة اإلمام ولی هللا هواإلسم نسدمي. ت لذلك اإلسما بركاهكل  هذهو 

والتجلي  .فالنعدمة تكون سكينة لنفس اإلنسان. جتليات مع كل نعدمة هاألعظم للرمحن انشعب من
ن جعلوا نعم فقد قصر الناس الذي، وجيدمع النعدمتني يتم اللذة يف اجلنة، يكون علی احلجر البحت

  .يف كل أكل وشرب اتصال جديد ابلرب. ا فقطمهاألكل والشرب وغري اجلنات راجعة إلی 
تعاىل:  هقول .اآلن نشرح من قيام الساعة الكربی فنذكر احلاالت اليت تـأيت علی اجملرمني 

ل فالرج. هرمحة الرمحن غالبة علی غضب (08). . . . انِّ هفَإَِّذا اْنَشقَّتِّ السََّماءم َفَكاَنْت َوْرَدة  َكالد ِّ 
علی شرب  هربو وأج هفاملريض إذا أخذوا يف تداوي. تكون إلی الرمحة هعاقبت هكان مغضوابعلي  وإن

البدور  يف قال اإلمام ويل هللا. هكان رمحة يف حق  هاء مرضهذا سببا النتهالدواء املر ملا كان 
اس وأكثر الن ،أوسع من غضب هللا البازعة:"يف ٓاخر فصل ألحاب األعراف: وابجلدملة فرمحة هللا
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ولو مثل ، ثةالثل هحجب هومن انقدحت في. وتوبيخ ما، وبعد ضغطة ما، ولو بعد حني، مغفورون
 يف إذا مات لار مثل الطري هفإن. رهولو يوما من الد، همن لدميم قلب إلی هللا هوتوج، رأس إبرة

وخيرج ، تدمعجي هويتـأذى حينا مث إذا ولل إلی موضع القدح فإن، القفص يضطرب إلی كل جانب
فقيام . والكفرة املتدمردة، بعد ذكر ألحاب األعراف هذا الذی ذكر ه(1). صص إن شاء هللاهمن

ذا البيان ه. ه حقلار رمحة يف هائهاء ابعتبار انتهانت هويكون ل، الساعة يكون سببا لتعذيب اجملرم
َأي ِّ فَبِّ العذاب أييت  ويف كل موضع بعد ذكر قطعة من (15) فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبن ممتد إلی

وجعل ، اخلاص هعنكم العذاب بلطف : كيف خفف هللاهاجنا معناهوعلی من آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّاَبنِّ 
.  حقكمفكان التعذيب لطفا يف. ذا التعذيب لرمت حمرومني عن االتصال ابحلق إلی مدة مديدةه

ِِّ مَ  هَيْسأَلم وقبل ذلك حبث يف االجتدماعية العدمومية من آية  َو ه كملَّ يَ ْومظ ْن يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر
ضی شأن من و مقتهوتتابع االنقالب يف احلياة االجتدماعية ، تقدمي قوم علی قوم. (14يفِّ َشْأنظ )
 . فالبصري يستفيد من كل االنقالب، الرمحن

ول أان ا فيقأييت عند قوم بصورة ال يعرفوهن مجلة معرتضة: جاء يف حديث احملشر: إن هللا 
  ما هانت (2)هفيؤمنون ب ايف لورة يعرفوهن منك مث يتفضل هللا فينكرون ويقولون نعوذ ابهلل، ربكم
كان يقول: لكن العارفني   (3)شيخنا يف الطريقة القادرية الشيخ حمدمد لديق السندي هذكر . أردان

                                                           

نا ،  (1) حاب ا عرا  على أص        لدهلوي،فص        ل أص        بازغة، لإلمام ولي هللا ا بدور ال ،تحقيق 990لينظر:ال
 وتقدمة:الدكتور صغير حسن المعصومي،ط:أكاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد السند.

إن الش    يخ الس    ندي ذكر الحديث المذكور معنى أما نص    ا فقد أخرجه اإلمام مس    لم في ص    حيحه عن زهير بن   (2)
الليثي، أن أبا هريرة، أخبره أن ناسا  حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد

[، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول هللا صلى هللا 524قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا رسول هللا ]ص:
 هل تضارون في الشمس ليس»قالوا: ال يا رسول هللا، قال: « هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟»عليه وسلم: 
قالوا: ال يا رس    ول هللا، قال: " فإنكم ترونه، كذلك يجمع هللا الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد « ب؟دونها س    حا

ش     يئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الش     مس الش     مس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
تبارك وتعالى في ص   ورة غير ص   ورته التي يعرفون، فيقول:  الطواغيت، وتبقى هذه ا مة فيها منافقوها، فيأتيهم هللا

أنا ربكم، فيقولون: نعوذ باهلل منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم هللا تعالى في ص       ورته 
التي يعرفون، فيقول: أن    ا ربكم، فيقولون: أن    ت ربن    ا فيتبعون    ه ويض       رب الص       راط بين ظهري جهنم إلى 

 باب معرفة طريق الرؤية. 589. رقم الحديث 523: 5ه.لينظر:صحيح مسلم, لإلمام مسلم,آخر
 سبق ترجمته.  (3)
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نقالب ويعرفون اكذا نقول: املتبصرون العارفون يستفيدون يف كل ه. يف كلتا الصورتني هيعرفون
 . اخل. . . . . . فباي ٓاالءم هي الذي اقتضی ذلك االنقالب فيصدق عليالشأن اإلهل

و خملوق يف السافل عامل املثال مع  هواجلن . اإلنس, واجلن (34الث ََّقاَلنِّ ) هَسنَ ْفرمغم َلكمْم أَي   
ی النسدمة راجع إل هكلواحلساب والكتاب  . والنسدمة اليت يف بدن اإلنسان منوذج للجن. كل انسان

  هملخلوق معا هو قرينهواجلن ، النسدمة هاإلنس معنا. فيكون اإلنس واجلن متساويني يف املؤاخذة
السدموت  و ختريبه هذا الفراغ معناهو . سنفرغ لكم ونوللكم إلی غاية الغاايت. ا ثقالنمهكال

 . اخل. . . . دما فبأي ٓاالءهذا لطف يف حقهواألرض 

ِِّ ََّي َمْعَشَر اجلِّ   فمذموا مِّْن َأْقطَارِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر ْنسِّ إِّنِّ اْسَتطَْعتمْم َأْن تَ ن ْ  فَانْ فمذموا ن ِّ َواإْلِّ
فمذموَن إِّالَّ بِّسمْلطَانظ ) ون شواظا دم فريسلالقوة االجتدماعية لإلنسانية ابآلخر متيل إلی اهل. (33اَل تَ ن ْ

و هذا ه .م االنتصار من شیءفال ميكن هل، تأخرةاجلدماعة الراقية علی اجلدماعة امل. من انر وحناس
ذا احملل الذي ه. اخل. . . . . فبأي ٓاالءو ذريعة لتكدميل روحانية اإلنسانية هو ، مبدٔا ختريب العامل

 هقدرة لطار من السدموت واألرض؛ لكن هحيب اإلنسان لو كان ل. أييت علی الناس شوا  وحناس
 هذهفوق السدماء و  هذهفوجود االجتدماع حتت . ا لكل أحدال ميكن إال بقوة مساوية فليس متيسر 

عين بعد م يها أنفع يف حقوبطالهن. م الدينعلی اخلروج ما بطل حياهت (1)ولو قدروا. األرض الزم
راء ذا عدم االستقهف، ختريب السدماء واألرض ال يكون لإلنسان واجلن مستقر علی شیء مادي

تفسري  هذا كأنهف .يوانية من اإلنسان احليوانية الدنياويةم انر وحناس فيبطل احلهم ويرسل عليهينفع
َقى َوجْ 16ا فَانظ )هكمل  َمْن َعَليْ تعاىل:  هقول االجتدماعية  (17رَب َِّك ذمو اجْلاََللِّ َواإْلِّْكَرامِّ ) ه( َويَ ب ْ

 . ا؛فلنرجع اآلن إلی أول السورةهوفرغنا من املوللة إىل الفساد

واالتصال . كون كل شیء مستحقا لتجلي خمصوص. (1ْلقمْرآَن )( َعلََّم ا4الرَّمْحَنم ) 
. القرٓان و نتيجة تعليمهواإلحسان . هكأنك ترا  و تتدمة اإلحسان: أن تعبد هللاهبذلك التجلي 

                                                           

 في ن م : لوكانوا قدروا.  (1)
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لقرٓان حيتاج إلی تعليم ا. فالرمحن بتعليم القرٓان جعل اإلنسان منتفعا ومتصال بتجليات الرمحن
ْنَسانَ . مبادئ و إنشاء اللغة ذريعة معرفة ما هاألول من املبادئ: (1اْلبَ َياَن ) ه( َعلَّمَ 3) َخَلَق اإْلِّ

 . هدمري ا ما يف ضلاحلا إلنشاء اللغة ويبني هب هالبيان جعل هعلدم. مهيف ضدمري كل واحد من

مْسَبانظ ). واملقدمة الثانية: احلساب   هدما انتزع مندماوغروهبهطلوع (5الشَّْمسم َواْلَقَمرم ِبِّ
 (6جمَدانِّ )َوالنَّْجمم َوالشََّجرم َيسْ . السنونص واملقدمةالثالثة: إطاعة احلق، ورهالش، األايم احلسابص

ا هاإلنسان يريب احليواانت ويستفيد من. ذا عندان أمر عدموميهو . اإلطاعة هاإلنسان استفاد من
ة الشجرة وأوفی من ذلك إطاع، إطاعةالرمحن هعلي (1)حيب إطاعة احليواانت كذلك جيب هفكدما أن
، دما املاءدما اإلنسان كيف شاء؟ بعد ما يبذر بذرما وسقی هلهوالنجم والشجر ينتفع من. لإلنسان

 . همثل إطاعة النجم والشجر ل هفقياساً علی احليواانت لزم علی اإلنسان أن يطيع رب

إشارة  (7َزاَن )يا َوَوَوَع اْلمِّ هَوالسََّماَء رَفَ عَ واملقدمة الرابعة: إقامة العدل يف االجتدماعيات  
خاطري: أن ميزان اإلنسانيةيف  هاآلايت حسب ما اطدمئن ب (2)هذهمعنی . إلی إقامة العدل
حظرية القدس  وينزل من، اهي فوق السدماء يعين وضع امليزان بعد رفع السدماء فوقهو ، حظريةالقدس

. الذي يف قلوبكم(8يَزانِّ )َأالَّ َتْطَغْوا يفِّ اْلمِّ . و مؤاخذهمعرفة احلق والعدل يف ضدمري كل إنسان ف
 هلذي اطدمٔان بو اهذا هم والذكاء يستفيدون من حظرية القدس هم املختلفة يف الفهوالناس مبدارج

 ذا نتيجة مدارسة احلكدمة لإلمام ويل هللاهوكان . هإلي هل العلم توجهومل جند أحدا من أ، خاطري
َِ : هيف قول هانبي. ذا الرجل مقيم للعدل؟هاملتعلق ابلعدل كيف يعرف أن  مِّ ه َوَوعَ َواأْلَْر ا لِِّْلَََ

. رحيانواحلب ذوالعصف وال، ة وخنل ذات األكدمامها فاكهفي. ا بني الناسهأي مشرتك فوائد (40)
لك ذ فإذا كان يقسم املواد الطبيعية بني أفراد االجتدماع لغريا كان االجتدماع أو كبريا راعی يف

                                                           

 في ن م : واجب عليه   (1)
 في ن م : تلك  (2)
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لإلنسان  ل هللاها سهفتلك املبادئ كل، هيستفيد من بركاتو يستحق أن يعلم القرٓان و هاإلنصاف ف
 . فكان إلطافا من الرب

خلق  ويف نسدمة اجلان. من للصال تركيب خلق اإلنسان هاإلنسان في. . . . فبأي ٓاالء 
ويف نسدمة املالئكة احلاملة لتجليات الرمحن؛لكن ذكر ذلك مينع أن . نا عندانهوحمذوف ، من انر

كيب اإلنساين ذا الرت هف، ترك ذلك االمتحان قدمية الناس هلتفكر فعندي كأنيتكلف الرجل يف ا
 . مدار كل نعدمة

نا مالحظة خمصولة: القصد هعندان  (47َرب  اْلَمْشرِّقَ نْيِّ َوَرب  اْلَمْغرِّبَ نْيِّ ). . . فبأي اخل 
واألقصی  یوكذلك من املغرب األدن. ي تنتفع من املشرق األقصی واألدنیهنا األرض املقدسة فه

فاالرتقاء الربي  (1)ا عندان جزيرة العربهاملراد من (44). . . . َمَرَج اْلَبْحَرْينِّ يَ ْلَتقَِّيانِّ فبأي ٓاالء اخل 
نْ اخل يستفيدون من البحر . . . . م فبأيوالبحري ميسرهل ( فَبَِّأي ِّ 11اْلَمْرَجانم )َما الل ْؤلمؤم وَ هَُيْرمجم مِّ
يعين يستفيدون من  (11اجْلََوارِّ اْلممْنَشآتم يفِّ اْلَبْحرِّ َكاأْلَْعاَلمِّ ) ه( َولَ 13اَبنِّ )آاَلءِّ رَب ِّكمَما تمَكذ ِّ 

عندي  همعنا (16ا فَانظ )هكمل  َمْن َعَليْ . . . فبأيالبحر ابستخراج الٔولٔو وابلتجارات البحرية 
أي قوم اتصلوا  كرب هويبقی وج. ا جزيرةالعرب أواألرض املقدسة تفينهاحلضارة اليت تكون منشأ

 فإذا انتقل املركز من اخل. . . . فبأيم هية تكون احلضارة ابقية فيم ابلتجليات اإلهلهمبعرفت ابهلل
. فبأي. أوال هو الذي حبثنا عنهأحد األطراف إلی الطرف اآلخر حيدث االنقالابت االجتدماعية 

م لطف هويف كل موضع ال يرتك .وابآلخرة يصلون إلی اجلنة، اخل مث أييت القيامة الكربی. . . 
و أعظم بركة هذا ه. استعداد االستفادة من التجليات املنتشرة حيصل بتعليم القرٓان. الرمحن سدی
 . من الرمحن
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة الواقعة
بع إلی نوع اإلنسان من تلك الواقعة ينقسم ابلط هفبعد ما أتثر ب. القيامة الكربی الواقعة:

مث القرآن العظيم يعدمل . السابقون( ۳لحاب املشئدمة )( أ۲ألحاب امليدمنة )( ۱أقسام: )ثلثة 
قالب ألغر ابلنسبة نا انهاهف. مثل عدمل تلك الواقعة الكربی فينقسم الناس إلی ثلثة أقسام هيف زمان

يوم  ب الكبريم ابالنقالهتدمامهالناس مثل ا هتم بهإلی االنقالب الكبري يوم القيامة الكربٰی فلي
يف  وتعليم مبدٔا نشٔاةأخری. كذا جتعلون القرٓان العظيمهو مبدٔا نشٔاةأخری هالقيامة كدما يكون 

أولئك   .داية ابقية من تعليدمات األنبياء السابقني بواسطة رجال خمصولنيهاإلنسانية يف كل يوم 
 (1)ب تعارفهذوي، فإذا طلعت مشس القرٓان كل النجوم تغيب من األبصار. كالنجوم يف تلك األمم

قدر ما انبساط يف الدنيا ب هوينشٔا اجتدماع مركزي عدمومي عاملي مث يكون ل، األقوام يف األداين
 . ةالنشٔاة الثانية يف اإلنساني هذهف، وإلالح االجتدماع، يسعی الساعون لنشر ذلك التعليم

إذا  هم أنهالرجل يف. ا اإلرجاءمهحدث يف املسلدمني بعد القرون الراشدة مرضان: أحد
ل هذا جهو . ائدالعدمل كالز . هأحسن األداين فتلك العقيدةكافية يف جنات هلدق ابإلسالم واعتقد أن

ا من اآلايت هخذو ات أهومضادة لتعليم األنبياء؛لكن ملا كان الناس تسرتوا بشب، ابلفطرة االنسانية
 . سان القرون الراشدةاملنافقون يف ل (2)مهو ، والسنة لار وجود تلك الطائفة مستقال يف املسلدمني

ولو مل ، راهظا هلجيع فاهلل، اهعلی األداين كل هار هإظ ي يريد هللاوالثاين: أن االسالم دين إهل 
ل هار املسلدمني علی أهار اإلسالم يعين إظهإظ ية إذا أراد هللال ابحلكدمة اإلهلهذا جهو . يعدمل

لك فليعدملوا يريد ذ إذا علدموا أن هللا فاملسلدمون. األداين السائرة فإمنا يكون بواسطة قوة املسلدمني
يعدملون عدمل رجل واحد ويكون النتيجة مثل عدمل سبع مائة أو سبع  هم فيهل بنشاط ويبارك هللا
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بيل من م سهفسبيل م اإلقدام علی تعدميل أمر هللاهكل  هأما إذا تركو . ٓاالف رجل أو أزيد من ذلك
جروا هم املسلدمني من زمان؛ولذلك هعلی فم غالب هذا الغلط يف الفهف، لك من األمم السابقةه

القرٓان وإال فالقرآن دائدما أييت بقيامة علی الناس فينشأ نشٔاةجديدة لاحلة كاملة ال ميكن وجود 
 . يدهمت التدم. أبدا هاجتدماع أعلی من

َعتِّ الواقعة الكربٰی ( 4إَِّذا َوقَ َعتِّ اْلَواقَِّعةم )تعاىل: هقول  مجيع األداين  (1ا َكاذِّبَةٌ )هلَْيَس لَِّوق ْ
إمنا . اون هبم قائلمعلوم عند الناس أهن. ود والنصاری واإلسالمهمتفق علی وقوع تلك الواقعة الي

لة من املتكلدمني الذين يريدون ترجيح اإلسالم علی األداين االخرٰی علی هأغلط الناس بعض اجل
الصابئة واحلنيفية  لفرق بنيا. لونهم جاهو ، اوعلی امللل الصابئة إببطاهل، امللل احلنيفية للتكدميل

 . ود والنصاریهليس إالمثل الفرق بني اإلسالم والي

 سألةك املأوضح تل هلوي فإنهالد ذا من أعظم املنن علی املسلدمني حلكدمة اإلمام ويل هللاهو  
كربون جيعلون ؤالء املتكلدمون املتهغاية اإليضاح فجعل لإلسالم موقع نفوذ يف مجيع العاملني؛لكن 

ر هم إمنا يظهخ عندواحلقيقة أن التناس. م معتقدون ابلتناسخني غري قائلني بيوم القيامة؛ألهنالصابئ
اإلنساين  والقيامة لالجتدماع. إلی درجة ما يف اإلنسانية ليس كل إنسان حمكوما ابلتناسخ هأتثري 

خر م غلط آ هؤالء املتكلدمون عندهمث  pearly“ ”ندا يف لسان اهلويقال هل. م أيضاهالزم عند
. ورة فقطو مبدٔا اإلنسانية يف تلك الده. ا فآدم أبوالبشرهوحنن يف دورة من. لإلنسانية أدوار. أيضا

 الكتاب ا ذكر يفوإن كانت واقعة؛لكن ليس هل، يها فهالدورة وبعد هذهوأما الدورات األخری قبل 
 هابطل؛ألن هأن هعناالقرٓان والسنة مثال فليس م هواحملققون يعتقدون أن كل شیء سكت عن. والسنة

، هام العامة فيكون سببا للضالل فيسكت عنهإف هال يصل إلي هرمبا ال يذكر الشیء احلق؛ألن
م لف كلدماهتفلذلك خيت، اوالصابون يذكروهن. ا يف شرعناهفاألدوار السابقة والالحقة مسكوت عن

وقد . دواراأل سألةمأثبت يف حكدمة  واإلمام ويل هللا. يف ولف يوم القيامة عن كلدمات احلنفاء
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و ه (1)و شيخ اإلسالم ابن تيدميةهو ، هدموا كالمهوالناس ما ف، ا رجل من أئدمة أرابب النقلتفطن هب
إذا  هر تكلدمهويظ ،دائم متكلم و يعتقد أن هللاه يف كالم هللا هبواسطة حبث سألةتدى إلی تلك املها

ث يف تلك و حبها متی شاء و متكلم ابلكالم اللفظي دائدم و يقول: إن هللاهاقتض  املصلحة ف
 أن املخاطبني هوأولل البحث إلی ٓاخر الدرجة مث الزم عقيدت (3)واملعتزلة (2)مع األشاعرة سألةامل

. هعلي هللا هيتنز  هيلزم أن يكونوا دائدما موجودين؛ألن الكالم بدون املخاطب سف لكالم هللا
ن يكون وكالم احلق الزم أ، ست أزليةا ليهالدورة اليت حنن في هذهو . فاملخاطبون دائدما موجودون

ما  هوخصدماؤ . يلتوفية حق أزلية الكالم اإلهل ها عندالدورة دورةسابقة الزم إثباهت هذهفقبل ، أزليا
 م من ذلك أن احملققني من املسلدمني يستشعرونهوحنن نف. هوأقاموا القيامة علي، هدموا مقصدهف

االختالف و . ة املتكلدمني ليس بشیءهفة من جفإنكار طائ، هوإن مل يتكلدموا ب، بوجود األدوار
دمنا نقولص هن مبأل فوحن. مهمردود علي هبني الصابئة واحلنيفية مثل احليوان واإلنسان كل هالذي جعلو 
 . ار ولف االنقالبهبعد ذلك أربع ٓاايت يف إظ. ا كاذبةهص ليس لوقعتحبدمد هللا

صري األفالكي ترجع إلی احلالة اآلتية اليت  ذا العامل اجلسدماين العنه (3َخافَِّضٌة رَافَِّعٌة ) 
تمْم َأْزَواج ا َثاَلثَة  ) كانت قبل املاء مث ذكر هللا ا هأتثري تلك الواقعة علی اإلنسانية جيعل (7وَكمن ْ
فلدما ذكر  (8فََأْصَحابم اْلَمْيَمَنةِّ َما َأْصَحابم اْلَمْيَمَنةِّ ) تعاىل: همنقسدمة إلی ثلثة أقسام بقول

نة املراد من امليدم. مهدما الناس حسب أفكار هام لئال يقسهدما االستفهشٔامة ذكر معامليدمنة وامل
( أمولَئَِّك 40َوالسَّابِّقموَن السَّابِّقموَن ). ابلسابقني هللا هوالقسم الثالث مسا. واملشٔامة شیء آخر

رِّيَن ) (43( ث ملَّةٌ مَِّن اأْلَوَّلِّنَي )41( يفِّ َجنَّاتِّ النَّعِّيمِّ )44اْلممَقرَّبموَن ) يكون ( 41َوقَلِّيٌل مَِّن اآْلخِّ
ويكون بعد  ،األمة يف قرون الرشد أعين: قبل مقتل أكثر ثلة هذهالناس يف درجة السابقني من 

 . 43م يف اجلنة إلی آية هوذكرحالت. وقوع تلك الفتنة إلی ٓاخر الدنيا قليال

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
 مر الكالم عن هذه الفرقة في سورة لقمان.الباحث  (2)
 مر الكالم عن تلك الفرقة في سورة لقمان.الباحث  (3)
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وألحاب ، نيقيق السابقحت. وثلة من اآلخرين، ثلة من األولني همث ذكر ألحاب اليدمني في 
وجاء ذلك إلی . من كتب اإلمام ويل هللا (3)2والبدور البازغة، (1)البالغة اليدمني مفصل يف حجةهللا

رِّينَ  آية ؤالء كانوا قبل ذلك مرتفني يف همث شرع يف بيان ألحاب الشدمال . 10 َوث ملٌَّة مَِّن اآْلخِّ
. نیابلظلم علی الطبقة الكاسبة املتوسطة واألدم دار الدنيا كانوا ألحاب النعدمة مجعوا النعم حوهل
رب العلدمني وخلق اإلنسان وحياسب اإلنسانية  وإذا دعوا بعد ذلك إلی االعتقاد الصحيح أن هللا

 . يوم الدين فال جيوز ألحد أن يظلم أحدا ال يقبلون ذلك االعتقاد الصحيح

ر وَن َعَلى احلِّْنثِّ اْلَعظِّيمِّ )   م يبطل مجيع أساساتهحياسب عتقاد أبن هللااال (16وََكانموا يمصِّ
ح أبن وكانوا يستقرون لرد االعتقاد الصحي، م فاحلنث العظيم عندان أفكار حماسبة األداينهأفكار 

ة ال اليعرفون أن مدار اإلنسانيهؤالء اجلهاإلنسان إذا مات ولار ترااب كيف يبعث مرة أخری؟ و 
قمْل  مهعلي ي تكون حمفوظة ال تكون ترااب فرد هللاهو ، نالنسدمة احلاكدمة علی البدن يف مجيع األداي

رِّيَن ) ذا هو . و يوم احلسابه (50( َلَمْجمموعموَن إِّىَل مِّيَقاتِّ يَ ْومظ َمْعلمومظ )14إِّنَّ اأْلَوَّلِّنَي َواآْلخِّ
مالك  ل ينكرون أن هللاهف. حق احلساب دائدما هة؛ألن املالك لهالفطرة اإلنسانية ابلبدا هيعرف

واحلساب الزم ، ال يقدر أحد من اإلنسان علی إنكار ذلك !ت واألرض واإلنسانية؟كالالسدمو 
 . كل الناس  هلذلك قيل اليوم احلساب يوم معلوم يعلدم. ة الفطريةهللدملك يف البدا

لطيفة: من أفكاران السياسية رٔاينا االنقالبيني الروسيني أنكروا الديون السابقة للدول علی  
ا من لوازم االنقالب فقاطعت الدول معاملة االنقالبيني ابملرة إال طائفة هجعلو احلكومة الروسية و 
واالجتدماعية اإلنسانية يف عصران ارتقت إلی درجة ال ميكن لقوم أن يعيشوا يف . من االنقالبيني

 ومات. أتثر ا االنقالبيون أشدفاملقاطعة التجارية أتثر هب، جزيرة ما إال مبعاونة مجيع أقوام الدنيا
ألوف لعدم وجود األغذية يف بالد روسيا لشدة الثلوج يف األطراف الشدمالية وما قدر االنقالبيون 
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عظيدمة حبجة  (1)م وقاموا يف االنقالب بفطائعهالفقراء الذين تكفلوا إلي.علی إدارة مصاحل الناس
. م الديونهكار إلنوما كان ذلك إال ، مم يريدون أتييد املفاليس مث ما قدروا علی مجيع األغذية هلأهن

ا كان يل جمال يف الرد وم، م يقلدون يف االنقالبية الروسيةفأان أتثرت بذلك كثريا ورٔايت شباننا كأهن
ا علينا إبسم هم إال أين تفكرت حيلة وقلت يف برانمج االنقالب: حنن نؤدي الديون اليت اقرتضهعلي

وا وقبلوا منا وشباننا ما حتسس، الروسيج االنقالب همملكتنا احلكومة الرببطانية فافرتقنا عن من
حنن  .ذا الشراب املر مث ملا ولل برانجمنا إلی كانكريس فاستحسن العقالء منا أفكارانهوشربوا 

ن نعرف أن أكثر وحن، جعلنا يف برانجمنا جلنة من مجيعة مركزية انقالبية خمصولة مبحاسبة الديون
لديون  م يبطل تلك اهف أان إذا قدمنا علی خالفونعر ، الديون علی بالدان من خالة الربطانيني

ذا الطريق هب. مهوأما الدول األخری غري الربيطانية فنحن ال نبطل شيئا من الديون ونؤدي إلي. اهكل
وحنن نستفيد ، هحصل لنا فائداتن: حنن لنا مقلدين لالنقالبيني الروسيني كل عدمل حسن قاموا ب

ارت وحصل لنا فائدةأخری ل. ك من التقليد يف شیءليس ذل. م علی ذلكهونوافق، مهمن أفكار 
لدما أدرك تلك الفوائد ف. ندية اآلتية عند مجيع األمم سوی الربيطانيةجملس كانكرسينا ممثلة للدولة اهل

م يف ه .فأقاموا جلنة من كانكريس حملاسبة الديون، ا عقالئنا وافقوا علی الربانمجالغري املشدد هب
علينا  ا مث فصلوا إلی قرض جائز أو واجبهي لربيطانية وغري هد اليت سنتني مجعوا مجيع األعدا

  همث لدقت إلی كانكريس هإلی بريطانية؟ ولنفوا ذلك الكتاب وقدمو  هوأي قرض يلزم إرجاع. هأداؤ 
فالذي ، همن الوجو  ها إلينا تلك النسخة بوجها وأوللو ها أبردو وطبعو همث ترمجو  هكانكريس وطبعت

ماغ بريطانية ب الكرب من دهذا ذيطلب احلكومة ابحملاسبة قبل االنقالب؛وهل هأبدينا لكانكريس أن
نا ها د إثباهتا فاللطيفة اليت كنا نريها مشرتكة يف حكومتهونزلت إلی املداراة مع كانكريس وجعلت

ي منبع هفالدعوة القرآنية إلی اإلميان بيوم احلساب . ي أن مطالبة احملاسبة تبطل غرور الفراعنةه
 . متت اللطيفة. ل إلالح دماغي قليب ونفسيلك

                                                           

 في ن م : بفطالع.  (1)
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م هر م ابلنشٔاة الثانية؛ألن أكثهيدا لتصديقهبعد ذلك ٓاايت مت (56ْم يَ ْوَم الد ِّينِّ )َذا ن مزمهلم ه 
ابلنشٔاة الثانية املين الذي يعين: (57ََنْنم َخَلْقَناكمْم فَ َلْواَل تمَصد ِّقموَن ). (1)قائلون بعدم احلياة الثانوية

ق من فالذي خلق املين أوال مث قدر بني ما خيل هاإلنسان ال يقدر علی أن خيلق. اإلنسان هخيلق من
أفليس ذلك الرب قادرا علی أن يبدل أمثالكم . وابملوت يبطل جزء وحيفظ جزء، املين املوت

العنالر  ا منهالدار غالب هذهمن النشٔاة الثانية القوی العاملة يف . وينشأكم فيدما ال تعلدمون؟
. ما من عامل املثال والسدماوايت؛فلذا قيل هلهوالقوی العاملة يف الدار اآلخرةتكون غالب. األفالكو 

ا همث فصل أن القوی العنصرية ال تعدمل بنفس (61َوَلَقْد َعلِّْمتممم النَّْشَأَة اأْلموىَل فَ َلْواَل َتذَكَّرموَن )
َرأَيْ تممم َأف َ رع ال يكدمل ابلقوی العنصرية فقط مث قيل: الز  (63َأفَ َرأَيْ تمْم َما حَتْرمثموَن )تعاىل:  قال هللا

 (64وَن )مَِّن اْلممْزنِّ َأْم ََنْنم اْلممْنزِّلم  هأَأَنْ تمْم أَنْ َزْلتمممو . العنصر اآلخر (68اْلَماَء الَّذِّي َتْشَربموَن )
. (2)ات أو كسوجيتةرابئية والفاز هعل  قوى ك هإنزال املاء من املزن جيعل أتثريا جديدا يف املاء الشتدمال

 (3)وكذلك ،ذا الميكن بدون أن يصري املاء مساواي مث ينزل املاء فالعنصر يعتدمد علی السدموايتهو . 
تضدمني النار للنبااتت واملعدنيات مث  (74). . . . َأفَ َرأَيْ تممم النَّاَر الَِّتِّ تمورمونَ . النار ذكر هللا
ْسمِّ رَب َِّك اْلَعظِّيمِّ ). ةا ليس إالمبدد من القوی السدماويها منهاستخراج إذا كان الرب  (71َفَسب ِّْح ابِّ

ميد العنالر ابلسدموايت فيكون مدار النشٔاة الدنيا إال بقدر علی إنشاء النشاة األخری بتكثري 
 .وتقليل القوی العنصرية علی عكس ماكان يف الدنيا بلی! سبحان ريب العظيم، القوی السدماوية

 . وإنشاء نشٔاة أخری، و بيان انقالب يوم القيامةهاقعة مت الباب األول من سورةالو 

ََواقِّعِّ الن جمومِّ )الباب الثاين:   مم ِبِّ لية اقتسدموا النجوم لةأقوام هكانوا يف اجلا  (75َفاَل أمْقسِّ
ذا كان ه .ونزل القرآن العظيم، فجاء زمان، ذا كوكب القوم الفالينهو ، ذا كوكب القوم الفالينه

ن بل ذا الزمان ال يكون لقوم غلبة علی اآلخريهمن بعد . امجيع األقوام وغروهب سببا لوقوع كواكب

                                                           

 في ن م : أال يكون بعد الموت حياة ثانوية.  (1)
 تب اللغة.الباحثلم أطلع على مفهوم تلك الكلمة من خالل ك  (2)
 في ن م :ولذلك.  (3)
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فال أقسم ِبواقع  :هفقول. نزول القرٓان هومنبع، ذا انقالب عظيمه. يكون الغلبة لةأقوام علی األقوام
 أجل ها بصورة القسم؛ألنها؛لكن ال أذكر هوأريد أن حتفظو ، د زمان مواقع النجومهأش همعنا النجوم

. . فاعلدموا هر يف الفضل والكدمال من املقسم بهون يف شیء يكون أظهوإن كنتم أنتم ال تفق، همن
مواقع النجوم يعين سقوط األقوام  هذا األمر الذي نسدميه ۔ (76َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلمموَن َعظِّيٌم ) هإِّنَّ 
يف حظرية  ذاه( 74رموَن )هإِّالَّ اْلممطَ  ه( اَل َُيَس  78( يفِّ كَِّتابظ َمْكنمونظ )77َلقمْرآٌن َكرِّمٌي ) هإِّنَّ 

ذا القرٓان مثل القيامة جيعل اإلنسان ه. رب األقوام أي (80تَ ْنزِّيٌل مِّْن َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي ) القدس
أمر  هذا الكالم اليؤثر مثل ذلك التأثري فأعرفوا أنهدمون أن همنقسدما إلی ثلثة أقسام إن كنتم تف

 د هللال يقدر أحد منكم أن يرجع روحا أراهف. ستم خبارجني عن أمر هللاوأنتم ل، ذلك احلق أراد هللا
 . ذا املعنی خاللة تلك اآلايته. ؟هإماتت

( فَ َلْواَل إَِّذا 81( َوََتَْعلموَن رِّْزَقكمْم أَنَّكمْم تمَكذ ِّبموَن )84نموَن )هَذا احْلَدِّيثِّ أَنْ تمْم ممدْ هَأفَبِّ  
يَنئِّذظ تَ ْنظمرموَن )( َوأَن ْ 83بَ َلَغتِّ احْلمْلقموَم ) رموَن مِّْنكمْم َوَلكِّْن اَل ت مْبصِّ  ه( َوََنْنم َأق َْربم إِّلَيْ 81تمْم حِّ

َر َمدِّينِّنَي )85) تمْم َري ْ عمونَ 86( فَ َلْواَل إِّْن كمن ْ تمْم َصادِّقِّنَي )( تَ ْرجِّ فتأثري القرٓان يف  (87ا إِّْن كمن ْ
يف سورة  واقرتب"" هذا املعىن فسران قولوهب، ا املقربون أعين السابقنيهتقسيم اإلنسانية الزم : أحد

ألحاب ف. م ألحاب الشدمالهاملكذبني الضالني . العلق أي كن من السابقني ألحاب اليدمني
َذا هإِّنَّ  .وألحاب الشدمال يكونون املخالفني املعاندين. اليدمني يكونون عاملني أبوامر السابقني

ر هوظ .تكون نزول القرٓان العظيم هة كدما تكون بعد القيامة مثلالنشٔاة الثاني (41)َو َحق  اْلَيقِّنيِّ هلَ 
والدور . للعرب هاالرتقاء االسالمي: الدور األول جعلو . بعد ذلك حنن نعتقد مبا قسم املؤرخون

ماكان إال من  االرتقاء يف الدور األول. هوحنن لسنا بقائلني ب، للعجم الفرس والرتك هالثاين جعلو 
و هن من العرب والروم والفرس ماجاء يوم علی اإلسالم بعد نزول القران إالو أقوام مؤمنة ابلقرآ 

روب  فالزم علی املسلدمني أن يرتكوا كرب القومية ويؤمنون بغ، جامع لةأقوام ال خيتص بقوم دون قوم
ْسمِّ رَب ِّ . و فعل ربنا العظيمهذا ه. م ويفتخرون ابلدعوة القرانيةهكواكب  . (46) َك اْلَعظِّيمِّ َفَسب ِّْح ابِّ
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 احلديد سورة
رف كنا كيف يع. من حسن ترتيب املصحف استفدان أن تقسيم األمة إلی أقسام ثٰلثة 

يعين اليقني  اإلميان ابهلل(۱الفضائل ثالثة:). اهحمتاجني إلی ذلك؟ فسورةاحلديد متكفلة بتوضيح
 . قتال املعاندين لذلك(۳). الدعوة القرآنية إنفاق الصدقات لتكدميل( ۲). بنجاح العاملني ابلقرآن

قتسام الدرجات أما ا. إشارة فقط هففي سورة احلديد ال يبحث مزيدا عن الثالث بل أشري إلي 
أبن احلكم  هونشرح، اإلميان ابهلل هاألمر األول نسدمي. دما أبكدمل توضيح هيف الفضيلتني األوليني بين
ابتداء السورة  فدمن. رة علی مجيع األداينهة القرٓان تكون ظايعين حكوم يف الدنيا ال يكون إال هلل

ِِّ وَ َما يفِّ السََّما َسبََّح َّللَِّّ فنقرأ لكم:. هذا اإلميان أوبيان من آمن بهبيان  4إلی آية  َو هَواتِّ َواأْلَْر
ِِّ ُيمْيِّي َوُيمِّيتم وَ  ه( لَ 4اْلَعزِّيزم احْلَكِّيمم ) ( 1َشْيءظ َقدِّيٌر ) َلى كمل ِّ َو عَ هممْلكم السََّماَواتِّ َواأْلَْر

رم َوالظَّاه َِّنم وَ هَو اأْلَوَّلم َواآْلخِّ َو الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ ه( 3َو بِّكمل ِّ َشْيءظ َعلِّيٌم )هرم َواْلَبا
ِِّ َوَما َُيْرم  مظ ُثمَّ اْستَ َو  َعَلى اْلَعْرشِّ يَ ْعَلمم َما يَلِّجم يفِّ اأْلَْر تَّةِّ َأَّيَّ َِ يفِّ سِّ ا َوَما يَ ْنزِّلم ه مِّنْ جم َواأْلَْر

تمْم َواَّللَّ ها وَ همَِّن السََّماءِّ َوَما يَ ْعرمجم فِّي َا تَ ْعَملم  َو َمَعكمْم أَْيَن َما كمن ْ رٌي )ِبِّ ممْلكم  ه( لَ 1وَن َبصِّ
ِِّ َوإِّىَل اَّللَّ  اَر يفِّ اللَّْيلِّ هلنَّ ارِّ َويمولِّجم اه( يمولِّجم اللَّْيَل يفِّ النَّ 5ت مْرَجعم اأْلمممورم ) السََّماَواتِّ َواأْلَْر

يف السدموت واألرض يف األول واآلخر  هوحكدم، ذا بيان ملك هللاه (6َو َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الص دمورِّ )هوَ 
انفذ  من القرٓان من استيقن أبن حكم هللا هو املؤمن بهذا ه. ذو عقل كائنا من كان هوال ينكر 

َّللَّ : بعد ذلك يف اآلية. هومؤمن بهوغالب عل  مجيع األحكام  َوأَْنفِّقموا ممَِّّا َجَعَلكمْم  هَوَرسمولِّ  آمِّنموا ابِّ
 (1)هذهاخل  وأنفقوا مما جعلكم (7ْم َأْجٌر َكبِّرٌي )فَالَّذِّيَن آَمنموا مِّْنكمْم َوأَنْ َفقموا هلَ  هممْسَتْخَلفِّنَي فِّي

م أجر  وا هلأنفقفالذين آمنوا و . ولةهر بذلك فضل املراتب بسهويظ. ي الفضيلة الثانية: اإلنفاقه

                                                           

 في ن م : تلك  (1)
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َّللَّ . كبري تمْم َوالرَّسمولم َيْدعموكمْم لِّت مْؤمِّنموا بَِّرب ِّكمْم َوَقْد أَ  َوَما َلكمْم اَل ت مْؤمِّنموَن ابِّ يثَاَقكمْم إِّْن كمن ْ َخَذ مِّ
اق أن وقد أخذ عنكم امليث، علی امللوك هوغلبة أحكام ذا ال تؤمنون مبلك هللاهمعنی  (8ممْؤمِّنِّنَي )

وال تشركوا . ذا امليثاق أخذ يف ضدمن اإلميان ابهلله. غالبا علی مجيع األداين هكدمجتعلوا القرٓان ح
فاإلنفاق ، و اإلشراك ابهللهوقبول حكم كتاب غري القرٓان: . و أول امليثاق للدمؤمنهذا ه. شيئا هب

تظ لِّيمْخرَِّجكمْم ي َِّناآََّيتظ ب َ  هَو الَّذِّي ي منَ ز ِّلم َعَلى َعْبدِّ ه. لتكدميل ذلك املقالد يكون عني اإلميان
يٌم ) مَِّن الظ لمَماتِّ إِّىَل الن ورِّ َوإِّنَّ اَّللَّ   هاإلميان اإلمجايل كان حالال لكم يفصل (4بِّكمْم َلَرءموٌف رَحِّ

ورأفة بكم لو  ذا من رمحة هللاهو . فال أييت الظلدمات حول قلبكم، ونوركم يزيد بذلك، أبدلة بينة
بكم مث أمر ابإلمجال واستقر ذلك يف قلو . أوال ههدركون كنأمركم أوال ابلتفصيل لعلكم ما كنتم ت

ا املسلك ذهولو مل يسلك يف تربيتكم ، فدما كان إمكان لريب. فصل ذلك اإلمجال ابلواضحات
َم السََّماَواتِّ  َوَّللَِّّ  َوَما َلكمْم َأالَّ ت مْنفِّقموا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَّ تعاىل:  هقول. لعلكم ما جنا منكم إال قليل  مِّريَا

 ِِّ . ؟إبسم هللا (1)ينفقمل ال هففي قليل حيات إلی ملك هللا هيعين كل واحد ميوت ويرتك مال. . َواأْلَْر
َن أَنْ َفقموا مِّْن اَل َيْسَتوِّي مِّْنكمْم َمْن أَنْ َفَق مِّْن قَ ْبلِّ اْلَفْتحِّ َوقَاَتَل أمولَئَِّك َأْعَظمم َدرََجة  مَِّن الَّذِّي:هقول

ََ َواَّللَّ   َوَعَد اَّللَّ بَ ْعدم َوقَاتَ لموا وَكمالًّ  َا تَ ْعَملموَن َخبِّرٌي ) احْلمْس السابقني من  بني هللا ناه (40ِبِّ
ا علی مهالك  احلسنی وكال وعد هللا. و من السابقنيهألحاب اليدمني من أنفق من قبل الفتح 

ِم اَّللَّ : هاخلري قول اإلنفاق علی ( 44َأْجٌر َكرِّميٌ ) هَولَ  هلَ  هقَ ْرو ا َحَسن ا فَ يمَضاعِّفَ  َمْن َذا الَّذِّي ي مْقرِّ
وذلك  ،قسدمني:القسم األول: لدقة واجبة علی الرجل إذا رٔای فردا أو اجتدماعا حمتاجا إلی شیء

 ،أن يتصدق بذلك علی ذلك الفرد أو ذلك االجتدماع هفواجب علي هعن حاجت هالشیء فارغ عند
كان من   هلذا كه. قات كثريةص يف غزوةتبوك أنفق نفهعن فأمري املومنني عثدمانصرضي هللا

 . هالواجبات؛ألن املسلدمني يف تلك احلالة كانوا حمتاجني لو مل ينفق رجل يعذب أو يؤاخذ علي

                                                           

 في ن م : لما  (1)
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م فضل أموال انتظم هم إلی ذلك؛لكن لو كان عندالقسم الثاين:املسلدمون ال حاجة هل 
أوإلی  هإلي هللا هن يردابلقرض احلس هللا هذا يسدميهو . فضل أموال هوالرجل عند. م أبحسن نظامهأمر 

احلقيقة  : السبقة إلی اإلنفاق يفهذه هذا معناهاخل: . . . . . من ذا هقول. أضعافا مضاعفة هعائلت
والذين ال  .ذا العدمل يف احملشر بصورة النورهر هفيظ، مهوالذي يوجب عليهم بنور اإلميان هتنور 

م؛ لكن إن مل هنني يرجون خريا ألنفسم يف اجتدماع املؤمهم ابشرتاكهو ، م نورينفقون ال يكون هل
 هذا إشارة يف قولهإلی . مهم ابإلسم مع املؤمنني ينفعهم علی اإلنفاق فليس اشرتاكم إمياهنهجيرب 

ُْيَانِّ ْم وَ هْم بَ نْيَ أَْيدِّيهيَ ْوَم تَ َر  اْلممْؤمِّنِّنَي َواْلممْؤمَِّناتِّ َيْسَعى نمورم تعاىل:  ٌت ْم بمْشَراكممم اْليَ ْوَم َجنَّاأبَِّ
يَ ْوَم يَ قمولم اْلممَنافِّقموَن ( 24) (1)َو اْلَفْوزم اْلَعظِّيمم ها َذلَِّك هارم َخالِّدِّيَن فِّيا اأْلَنْ هََتْرِّي مِّْن حَتْتِّ 

عموا َورَاءَكمْم فَاْلَتمِّسموا نم   ور ا َفضمرِّبَ َواْلممَنافَِّقاتم لِّلَّذِّيَن آَمنموا اْنظمرموََ نَ ْقَتبِّْس مِّْن نمورِّكمْم قِّيَل اْرجِّ
نَ  َِّنم  هْم بِّسمورظ لَ هبَ ي ْ ْم َأََلْ َنكمْن َمَعكمْم ( ي مَنادمونَ 43ابم )اْلَعذَ  همِّْن قَِّبلِّ  هرم هالرَّمْحَةم َوظَا هفِّي هاَبٌب اَب

تمْم َوَررَّْتكممم اأْلََماِنِّ  َحَتَّ  تمْم أَنْ فمَسكمْم َوتَ َربَّْصتمْم َواْرتَ ب ْ َوَررَّكمْم  ْمرم اَّللَّ  َجاَء أَ قَالموا بَ َلى َوَلكِّنَّكمْم فَ تَ ن ْ
َّللَّ  َي َمْواَلكمْم ه( فَاْليَ ْوَم اَل ي مْؤَخذم مِّْنكمْم فِّْديٌَة َواَل مَِّن الَّذِّيَن َكَفرموا َمْأَواكممم النَّارم 41اْلَغرمورم ) ابِّ

ن أن حكم م ال يتيقنو واملنافقون كانوا يتأملون يف اإلنفاق ويرتبصون؛ألهن(21) َوبِّْئَس اْلَمصِّريم 
وال يكون  ،م إضاعة املال فال ينفقونهذا املقصد عندهفاإلنفاق يف ، رٓان يغلب علی األحكامالق
 . م نور يوم القيامةهل

َن احْلَق ِّ َواَل َيكمونموا َكالَّذِّيَن َوَما نَ َزَل مِّ  ْم لِّذِّْكرِّ اَّللَّ َأَلَْ َيَْنِّ لِّلَّذِّيَن آَمنموا َأْن ََّتَْشَع ق ملموبم  
نْ ْم وََكثِّريٌ مم اأْلََمدم فَ َقَسْت ق ملموبم همِّْن قَ ْبلم َفطَاَل َعَليْ أموتموا اْلكَِّتاَب  قموَن )ه مِّ اإلنسان . (46ْم فَاسِّ

                                                           

في ن م: أغالط المفس       رين كي  حرفوا كتاب هللا؟ هذا غاية جهدنا في فهم الكتاب. وهللا أعلم بحقيقة دينه .اإلمام (1)
 الفكرمثال: يقول لو تم ولي هللا مص   داق بنزول المس   يح،وإتيان المهدي،ويش   ير بإش   ارات وتلميحات إلى ض   ع  هذا

المبش      رات التي بش      رني هللا بها لما احتاج الناس إلى المهدي ثم يزيد كلمة في آخره إلى زمان فيدارى الناس.يقول: 
كان منعكس        ا على قلب  لذي  نا،وعكس إس       م هللا ا لب نبي با على ق غال كان  لذي  بك عكس إس       م هللا ا اجتمع في قل

جود اإلمام.نحن اقتنعنا أن اإلمام ولي هللا يش       ير إلى أنه هو المهدي،وهو عيس       ى.فالبركات كلتاهما فائدتان من و
المس  يح؛لكنه يص  رر بأنه يداوي الناس تأنقنا،وداوينا ا نام بوض  عهم فأطبت مراقينا وطاب الش  مائل،وهو يص  رر في 

اة ير ذلك.ومداوموض   ع آخر أن طبيعة فيها ض   ع  بالنس   بة إلى العلوم التي انكش   فت له تغرس   نا من ذلك أن ا مر غ
 الناس على هذه حتى يصير عمره متوجها إلى قطع تلك المنازل يبقى.هذه العبارة الطويلة التوجد في ن إ .
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 هذا الذي مسيناهو . ال يتٔاثر بذلك ه؛لكن قلبهيكون معجبا ب هفدماغ، كثريا  هيقرٔا كتااب ويتأمل في
ثر بعلوم فال م اليتأفيقسو قلوهبالزما إذا مل أيت جتدد يف األفكار  هذا يكون أثر ه. مرض اإلرجاء

وتوضيح  .وحنن رأينا مثل ذلك يف قومنا. ل الكتاب يف زمن نزول القرٓانهم ذلك اإلميان مثل أهينفع
جبا واإلخوان املتعلدمني فيكون مع، ولاحب املشائخ املعلدمني، ذلك أن رجال قرٔا الكتب الدينية

، هتحسنالطائفة يس هذه هعلی الذي اختار وكل ما جاء فكرمٔويد للدمثل األ. ابلنظرايت الدينية
، ني سنةا إلی قطع تلك املنازل يبقی يف املدرسة عشرين أوثالثهمتوج هحتی يصري عدمر  هويعجب ب
ذا الذي ه .من املتصدقني هوقليل من املعاش الذي يصل إلي، األفكار هذهمن الدنيا إال  هوليس ل
، هنظر إلی قوممفتوحة ي هذا الطالب عينهيق مث رجل آخر رف هاألمر فقسی قلب هطال علي هنسدمي

ء ما وإذا رٔای قوم متأخرا يف شی. م من مدارج االرتقاءهويقيس مابين، وينظر إلی األقوام اآلخرين
 ،إلی الدرجة املرادة بتحريض االجتدماع علی التقدم هعن القوم اآلخر ال يصرب حتی يولل قوم

أو ميوت همع األقوام اآلخرين فإما أن يفوز مبقصد ابحتياالت ابختالط هوتيسر ما حيتاجون إلي
األول اليتٔاثر  لكن قلب، دما فرقهليس بين هوإميان، هذا رجل مثل األول إميانهف، سكون أبدا هليس ل
. القوم سألةمحنن ذكران . متٔاخرا أو ذليال هذا ال يصرب أن يری معتقدهوقلب . لار قاسيا هإبميان
م هأما رجال العائالت الذين ال يتحدملون أتخر عائلت. شذوذا يف األقوامؤالء الرجال يكونون هومثل 

جل البصري الذي يريد والر . ا فيكثرونويسعون يف تقدمي العائلة أو ميوتون دوهن، معن عائلة مقابلة هل
وإن سعی ، وزم فيفويتقدم هب، ؤالء الرجال رجال العائالت يف نظام قوميهو جيدمع ه هتقدمي قوم
 . ألولفالقرٓان مينع الناس أن يقتدوا برجال القسم ا. يداهجلدمع رجال العائالت فيدموت شومل يوفق 

َِ بَ ْعَد َمْوتِّ  اْعَلمموا َأنَّ اَّللَّ :هقول   (47تِّ َلَعلَّكمْم تَ ْعقِّلموَن )ا َقْد بَ ي َّنَّا َلكممم اآْلَّيَ ُيمْيِّ اأْلَْر
واملراد من ، م لذكر هللابسعي رجال ختشع قلوهب ا القرآن إمنا تقوماحلياة اجلديدة اليت أييت هب هذهف

. ياة اجلديدةؤالء تقوم احلو عزم املوت إلی أن يتم أمر القرآن هبه هوخشوع القلب ل، القرٓان ذكر هللا
ا فالفالحون هولار الرمي داخال إلی أجزاء األرض حتت، املطر ا ماء فأنزل هللااألرض امليتة ليس هب

قسم إذا . 2م شیء من احلياة؟ من الفالحني قسدمان:ثون األرض ٔايكون هلوال حير ، يف القرية بذرا



 [364] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

. من احلراثة  هإلی األرض يرتك كل شغل حتی يتم ما جيب علي هرأى املاء انزال أول قطرة نزلت من
،  لندوقا يفهم( فدمات األم فاجعلو هار مراديف بالدان يف السند مثل إذا جاء موسم املاء )ماء األهن

 (2). اتقولون ماتت األم فتدفنوهن (1)فإذا فرغتم من العدمل االبتدائي بعد ذلك، ا أحداهب وال ختربوا
أن يقدموا  (3)القرٓان مثل إنزال املطر فيجب علی الناس كذا أنزل هللاه. م نشاطهؤالء الذين عنده

حتی  غدا يقول نعدمل. وال يكونون من القسم اآلخر من الفالحني كاملفلوجني كل يوم. مأبفعاهل
 . م نشاطهم ليس فيؤالء الذين قست قلوهبه. ميضي املوسم

ْم َأْجٌر َكرِّميٌ ْم َوهلَ  هلَ قَ ْرو ا َحَسن ا يمَضاَعفم  إِّنَّ اْلممصَّد ِّقِّنَي َواْلممصَّد ِّقَاتِّ َوَأق َْروموا اَّللَّ   
لصلوة اواجتدماع . و اإلنفاق إبسم الصدقة أوالقرضهفأول أعدمال املٔومن إلقامة دين احلق  (48)

رٓان فإذا خلت مساجدان عن تعليم الق. و ذريعة إلی اإلميان واإلنفاقهالذي جعل أساسا للدين إمنا 
وخلت اجتدماعاتنا للصلوة عن التفحص عن احلاجة ، عضا طراي كان املطر اآلن نزل إلحياء القرآن

سلدمني إمنا وليس املساجد مساجد امل. إلی الصدقة والقرض فليست تلك الصلوة للوة املؤمنني
 . م احلياةهي معابد مثل معابد األداين اآلخرة بطل عنه

َّللَّ   د ِّيقموَن َوالش  هأمولَئَِّك  هَورمسملِّ  َوالَّذِّيَن آَمنموا ابِّ  مْ هْم َونمورم هْم َأْجرم ْم هلَ ْنَد َرب ِّ َداءم عِّ همم الص ِّ
م العلدمية قسم قوهت -2سدمني:م أيضا علی قهفالسابقون من، ؤالء الذين مجعوا بني اإلميان واإلنفاقه

م وهنوالذين خيالف، داءهم الشهوأولئك ، م العدملية غالبةقسم قوهت. 4م أولئك الصديقونهغالبة في
ونزيد يف ذلك حكدمة: الصاحلون يكونون من ألحاب اليدمني بعد . م الكفار ألحاب اجلحيمه

 . نا مل يذكر إال الطرف األعلی من اجلانبنيهاهو . داءهوالش، الصديقني

                                                           

 في ن م : تنوحون.   (1)
بل   (2) ئا ق له يكون متهي فدوالبه ك ماء النهر في حفرته  جاء  نا رجل من الفالحين إذا  كان من إخوان في ن  م : 

إلى الحفرة يجري دوالبه إلخراج الماء،وهو كان أغنى الفالحين في القرى المتجاورة. هذه  ذلك،فأول ما وص  ل الماء
 الواقعة التوجد في ن إ.

 في ن م : فالناس واجب عليهم.  (3)
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نْ َيا لَعٌِّب َوهلَ   َا احْلََياةم الد  َنكمْم َوَتكَ اْعَلمموا َأَّنَّ اث مٌر يفِّ اأْلَْمَوالِّ َواأْلَْواَلدِّ  ٌو َوزِّيَنٌة َوتَ َفاخمٌر بَ ي ْ
َرةِّ ممْصَفرًّا ُثمَّ يَ  هيجم فَ تَ َراهُثمَّ يَ  هَكَمَثلِّ َرْيثظ َأْعَجَب اْلكمفَّاَر نَ َباتم  َعَذاٌب  كمونم حمطَام ا َويفِّ اآْلخِّ

نْ َيا إِّالَّ َمَتاعم اْلغمرمورِّ ) َشدِّيٌد َوَمْغفَِّرٌة مَِّن اَّللَّ  فتحليل احلياة الدنيا يف (10َورِّْوَواٌن َوَما احْلََياةم الد 
، ولو بعد أايم، جلر  هفإذا تقدم إلي. ا لتقوية اإلميانها إال ملن يستعدملهوليس النفع في، اآلية هذه

ا  هب ِّكمْم َوَجنَّةظ َعْروم َسابِّقموا إِّىَل َمْغفَِّرةظ مِّْن رَ : هذا إشارة يف قولهإلی . هنوبوأزمان يكون سببا ملغفرة ذ
َّللَّ  ِِّ أمعِّدَّْت لِّلَّذِّيَن آَمنموا ابِّ ِِّ السََّماءِّ َواأْلَْر  َمْن َيَشاءم َواَّللَّ  هي مْؤتِّي لم اَّللَّ َذلَِّك َفضْ  هَورمسملِّ  َكَعْر

اخل  . .. وجنة:  ه: إن كان ما استطعتم أوال فاعدملوا من اآلن قوليعين( 42)ذمو اْلَفْضلِّ اْلَعظِّيمِّ 
ومل ، ع أيضاوالفطرةاإلنسانية تتفرس ببعد راب. ا أبعاد ثلثةنا لطيفة رايضية: األجسام هلهاهفذكر 

 العنالر واجعل عامل املثال البعد الرابع لعامل. هوأان من القائلني ب، تقدر علی إقامة احلجة علی ذلك
ف وال عدمق يكون علی طر ، وال عرض، ا طولكذا النقطة ليس هله. يف األبعاد الرايضيةحلكم 

 كذا اخلط يكون طرفهو . ية ال ينقص من اخلط شیءهاخلط فإن استخرجنا نقاطا غري متنا
سطح كذا الهو . ية من السطح ال ينقص السطح أبداهالسطح فإن استخرجنا خطوطا غري متنا

وإذا  .ية ال ينقص من اجلسم شیءهمن اجلسم سطوحا غري متنا فإن استخرجنا (1)طرف للجسم
نا األجسام ذات فإذا استخرج. هذا اجلسم ذواألبعاد الثلثة علی طرف منهقلنا ابلبعد الرابع فيقع 

وحتدسنا لذلك من حديث الكسوف قال النيب:" لو أخذت . شیء هاألبعاد الثٰلثة ال ينقص من
ملا قرٔات أان ذلك احلديث  (2)شیء" هی يوم القيامة ال ينقص منا إلهعنقودا من اجلنة فأكلتم من

لثة فبعد وحنن أنخذ العنقود ذا األبعاد الث، واألبعاد األربعة، ين أن لوفرضنا ذلك اجلسمهحدس يف ذ
 وجعلت األمر الوارد منقوال فجاء رجل ممن، ية ال ينقص من األلل شیءهأكلنا مبراتب غري متنا

بعض . حذا فكر لحيهفقال:  هذلك التوجي هرٔا علينا احلديث فذكرت ل" يقهقرأ يف "عليكر 
                                                           

 في ن م : فإن من الجسم.  (1)
 ول هللاأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، قال: خسفت الشمس على عهد رس (2)

إني »ص  لى هللا عليه وس  لم، فص  لى، قالوا: يا رس  ول هللا، رأيناك تناولت ش  يئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، قال: 
لينظر : ص     حيح البخاري, اإلمام البخاري, « أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته  كلتم منه ما بقيت الدنيا

 صر إلى اإلمام في الصلوة., باب رفع الب748, رقم الحديث: 510/ 5
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لی البعد الرابع فقط مرتجم من األملانية؛لكن ال أقدر ع هوعندي كتاب إمس. هالرايضيني قائلون ب
ر هرجل املاذا الهو ، هم منهر يف الرايضية يفهنا رجل ماهو ، همث أمرت أن يرجع إلی عليكر  هدمهف

وأان  ، أقرأ  ومل، فقال إين أيضا مسعت ابلكتاب هو اليوم مدير جامعة عليكر ه (1)الدكتور ضياء الدين
. دمةهر الالزمة املمن األمو  ؛ألن إثبات عامل املثال يف حكدمة اإلمام ويل هللاسألةكنت متيقنا بنفس امل

اآلن ف ان العامة إلی عامل املثال بدليل من الرايضياتهونريد تقريب أذ. اواملشاءون قاطبة ينكروهن
ديث ألال من ذلك احل هذا الفكر أخذتهم هال أف هإمنا يقول إن. يقدر أحد أن ينكر البعد الرابع

بعرض  ي تقعهو ، السدموت واألرض أجسام ذوات أبعاد ثلثة هذه. اآلية هذمؤيدا هب همث جعلت
يف البعد  ذكران فكران هبنا إلی موسكو هفلدما ذ، ايةا متحد إلی ما ال هنها مسكوت عنوطوهل، اجلنة
، مهارأيناوبعد ذلك م. وتعجبوا من ذلك، قول بذلك هم يقولون: إن رايضيا روسيا كان لهالرابع 

 . م قولنا المثل املناظرينهم لفون بكل قوهتهم يتوجهو 

رَ   كمْم إِّالَّ يفِّ كَِّتابظ مِّْن قَ ْبلِّ َأْن نَ ب ْ ِِّ َواَل يفِّ أَنْ فمسِّ يَبةظ يفِّ اأْلَْر ا إِّنَّ هأَ َما َأَصاَب مِّْن ممصِّ
رٌي ) َذلَِّك َعَلى اَّللَّ  َا آاَتكمْم َواَّللَّ 11َيسِّ اَل ُيمِّب  كملَّ  ( لَِّكْياَل أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتكمْم َواَل تَ ْفَرحموا ِبِّ
َْتالظ َفخمورظ )  فإذا كان رجل ئومن ابهلل، هوآمن ب، لحيحا هاإلنسان يسعی لتكدميل ما رآ (13خمم
كدمال ا يف استأما املصائب والفرحات فال دخل هل. علی األرض هدمإلقامة حك هيسعی طول عدمر 
. ا يكون بنظراثنهفااللتفات إلي، هذهاملصائب واألفراح أتيت حتت قواعد غري . هاإلنسان سري كدمال

إلی درجة  وإذا ولل يف املصائب. هللا هاإلنسان يف الفرح يصل إلی االختيال واالفتخار ال حيب
ی الرجل ال حيتاج إلی أموال الناس إمنا ينظر إلی سع. و الغِن احلميده ن هللاإ. هللا هالبخل ال حيب
ْلبَ ي َِّناتِّ َلَقْد َأْرسَ : هاإلشارةيف قول هوإلي. لتكدميل الفطرة اإلنسانية هذا كلهو . لنصرة احلق ْلَنا رمسمَلَنا ابِّ
لْ هَوأَنْ َزْلَنا َمعَ  ِم ابِّ يَزاَن لِّيَ قموَم النَّا ٌِ َشدِّيٌد َوَمَنافِّعم  هيَد فِّيقِّْسطِّ َوأَنْ َزْلَنا احْلَدِّ مم اْلكَِّتاَب َواْلمِّ أبَْ

ِِّ َولِّيَ ْعَلَم اَّللَّ  ْلَغْيبِّ إِّنَّ اَّللَّ  هَورمسملَ  هَمْن يَ ْنصمرم  لِّلنَّا أي أداء للفرض اإلنساين  (15زِّيٌز )َقوِّي ٌّ عَ  ابِّ

                                                           

 لم أطلع على ترجمته.  (1)
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رحيم  فاهلل هدا فطرتمر أبفال يقبل ذلك األ هال يقبل هأمر عقل هاإلنسان إذا عرض علي. هيتعلق بعقل
 . ابلبينات هأرسل رسل هبعباد

يَزانَ هَوأَنْ َزْلَنا َمعَ    وال أييت ، لكتابإال اب هألن االجتدماع ال حيفظ علوم. مم اْلكَِّتاَب َواْلمِّ
يقوم الناِ ل. ألاب أو أخطأ  هو نور القلب الذي حيكم أنهذا هوامليزان . التغري والتحريف هإلي

لذلك أشار و . هدمون احلق؛لكن ال يقومون ابلقسط بل يعاندونهاس يكونون يفمث الن. ابلقسط
من  وليعلم هللا: هويف الصناعات قول، يف احلرب هاخل احلديد ينتفع ب. . . وأنزلنا احلديد: هبقول
قوي  إن هللا .و ينصر احلق أم ال؟هل ه. هللا هاخل فالفرض من اإلنسانية ليس إال يعلدم. . . هينصر 
 . س مبحتاج إىل إعانة الناسليعزيز 

نْ َما الن  ب موَّةَ َواْلكَِّتابَ هيَم َوَجَعْلَنا يفِّ ذمر ِّيَّتِّ هَوَلَقْد َأْرَسْلَنا نموح ا َوإِّبْ َرا نْ هْم مم ه َفمِّ قمونَ هَتدظ وََكثِّريٌ مِّ  ْم فَاسِّ
، يمهرابو من أئدمة األرض املقدسة نوح مث إه هالسلسلة الذي يقوم القرآن إبحيائ هذهفابتداء ( 43)

ألرض املقدسة حنن جنعل ا هأنتم تعرفون. دما فقطهويف االرض املقدسة النبوة والكتاب كان لذريت
. كذاهو  (2): إن يف كل أرض آدم مثل(1)ولعلكم مسعتم قول إبن عباس، إحدی األراضي السبع

سلسلة ال هذهو . م اليقدرون علی تعيني األراضي السبعذا األثر؛ألهنهعلی الناس معنی  هواشتب
 . ممتازة عن سالسل األراضي األخری

َنا َعَلى آََثرِّ   َناهُثمَّ قَ فَّي ْ َنا بِّعِّيَسى اْبنِّ َمْرمَيَ َوآتَ ي ْ ْْنِّيَل َوَجَعْلَنا يفِّ ق ملموبِّ  هْم بِّرمسملَِّنا َوقَ فَّي ْ اإْلِّ
َناهَبانِّيَّة  ابْ َتَدعمو هرَْأَفة  َوَرمْحَة  َورَ  هالَّذِّيَن ات َّبَ عمو  ا هَفَما رََعوْ  ْم إِّالَّ اْبتَِّغاَء رِّْوَوانِّ اَّللَّ هيْ َعلَ  اها َما َكتَ ب ْ

                                                           

 سبق ترجمته في مقدمة البحث.  (1)
أخرجه اإلمام الحاكم في مس  تدركه عن عطاء بن الس  ائب، عن أبي الض  حى، عن ابن عباس رض  ي هللا عنهما،   (2)

ين في كل أرض نبي [ قال: س    بع أرض    59أنه قال: }هللا الذي خلق س    بع س    ماوات ومن ا رض مثلهن{ ]الطالق: 
ينظر: ل«هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه»كنبيكم وآدم كآدم، ونور كنور، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى 

هـ           ( رقم 401المس     تدرك على الص     حيحين ت: أبو عبد هللا الحاكم النيس     ابوري المعرو  بابن البيع )المتوفى: 
  5455بيروت ط: ا ولى،  –ر عطا الناشر: دار الكتب العلمية , تحقيق: مصطفى عبد القاد9/131, 3899الحديث:

 م.5220 –
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َنا الَّذِّيَن آَمنموا مِّنْ هَحقَّ رَِّعايَتِّ  نْ هْم َأْجرَ ها َفآتَ ي ْ قم هْم وََكثِّرٌي مِّ ٓاخر تلك  (1)هذه( 48) ونَ ْم فَاسِّ
بتداء اال كانت مثل  هذهف. م قاموا جلدمع األمم علی اتباع عيسی بن مرميهرٔافة ورمحة السلسلة 
اربة إلی مجيع ؤالء نشروا داينة متقهفعل ألحاب بودا ف هوفعل ألحاب عيسی يقارب. لغلبة القرٓان

ا هبناما كتا من ألحاب بودا هم أخذو هبانية لعلهأقوام الدنيا؛لكن ألحاب عيسی ابتدعوا ر 
. اهفما رعو  فإيصال النسانية إلی العلم واإلنصا مل يكن واجبا إال ابتغاء رضوان هللا. . . مهعلي
سالسل املقدمة اخل فال. . . فآتينا الذينا سبب مجع حطام الدنيا ها جعلو هاخل يعين فسقوا في. 

 . م كانوا خارجني عن الطريق املعتدلهوأكثر ، قليال كانوا علی احلق

كدما كان من   هوإقامة احلكم حتت قانون، حفظ الكتاب . 2فالنبوة انقسدمت إىل عدملني:  
ن والذين يؤمنو . تعليم الناس ابلرٔافة والرمحة كدما كان من ألحاب عيسی. 4. ألحاب موسیٰ 

ذا املعنی هلی إ. ذا يكونون السابقني علی مجيع األممهويف . م اجلدمع بني األمرينهابلقرآن فرض
ْل َوََيْعَ  هْفَلنْيِّ مِّْن َرمْحَتِّ ي مْؤتِّكمْم كِّ  هَوآمِّنموا بَِّرسمولِّ  ا الَّذِّيَن آَمنموا ات َّقموا اَّللَّ هََّي أَي  تعاىل:  هإشارة يف قول

يٌم ) َويَ ْغفِّْر َلكمْم َواَّللَّ  هَلكمْم نمور ا َُتْشموَن بِّ   ولكم كفالن من، فالنبی يعلدمكم طريقني (18َرفموٌر رَحِّ
والدين مرتب علی عادات ، اخل إن كان الكتاب ابللسان العريب. . وَيعل لكم نورااألجر 

النور تقيسون  م ميشون بذلكلكم نورا يف قلوهب ام ٓاخرين جيعل هللابتم إلی أقو هإذا ذ هالعرب؛لكن
فال يكون  (3)ووقع منكم خطأ (2)، إذا كان قصوركم. . . ويغفرلكما ابلقرٓان وتعتربوهن، مأحواهل

ل الكتاب هفأ، اهم أمة إليهإلی درجة مل يسبق هونوراملعرفة يكونون حاملني ل، بانيةهعند املسلدمني ر 
سلدمون فامل. مهم االجتدماع العاملي إال بتقليدا النصاری أن الناس ال ميكن هليزعدمون خصول

. سبق السابقنيذا كانوا بذلك أهم القرٓان إماما يقطعون مجيع أودية الرتقي هوجعل، مهم لنبيهابتباع
َتابِّ َأالَّ لم اْلكِّ هلَِّئالَّ يَ ْعَلَم أَ : هذا املعىن عندان إشارة يف قولهإلی . فالقرآن أنشٔا نشٔاة جديدة

 ذمو اْلَفْضلِّ اْلَعظِّيمِّ  َمْن َيَشاءم َواَّللَّ  هي مْؤتِّي َوَأنَّ اْلَفْضَل بَِّيدِّ اَّللَّ  يَ ْقدِّرموَن َعَلى َشْيءظ مِّْن َفْضلِّ اَّللَّ 

                                                           

 في ن م : تلك  (1)
 في ن م : قصدكم  (2)
 في ن م : يغفرلكم  (3)
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، ذلك الفضل هللا هاخل فنحن آمنا ابلقرٓان يؤتي. . . وأن الفضل بيد هللايعين أال ابتباعنا ( 44)
والثقافة من كنكا إلی النيل كانت ، نيةهالذ (1). ل الكتاب بفضل هللاهتسبق أاألمة األمية  هذهف

فرايت والسند ح، والفرات، وقد حدثت يف وادي دجلة. نمهيم من بر هوإبرا، يمهواحدة قبل إبرا
 . نمهيم فرب هأما ألل إبرا. ومل أحتقق ألل نوح ، ومل أعرف، علی وحدة املنشأ(2)تدل 

  

                                                           

 في ن م : وهللا ذو الفضل العظيم الحمد هلل تمت السورة.  (1)
 في ن م : كلمة " تدل " التوجد.  (2)
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 رحيمالرمحن ال بسم هللا

 سورة اومٔومن
( َرافِّرِّ الذَّْنبِّ َوقَابِّلِّ الت َّْوبِّ َشدِّيدِّ 1اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ ) ( تَ ْنزِّيلم اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّللَّ 4حم ) 

املدة للحركة  هذه. حم مثانية وأربعون آية (3اْلَمصِّريم ) هَو إِّلَيْ هإِّالَّ  هاْلعَِّقابِّ ذِّي الطَّْولِّ اَل إِّلَ 
وعدمر وأدوا  (1)أسلم محزة، من املبعث بعد مثانية من السنني ۸ا األول: ح: هز اإلسالمية يف مرك

 مرتبة أوىل من احلكومة االجتدماعية غري العسكرية هذهوعندان . را يف احلرم ابجلدماعةهالصلوة ج
ذا هل الذي أرس إال هللا هكل من آمن ابلنيب أبن ال إل. حكم اإلسالم ابتداء من أول نزول القرآن

فكل  ،ذا الرسولهالنازل علی  هؤالء سلدموا حكومة حاكم إذا كانت معارضة حلكم اإللهف، النيب
ا الرسول ذهاملنزل علی  هم شرط يف قبول حكومة حاكم أن ال يكون خمالفا حلكم اإللهمؤمن عند

ائنا من كان ك  هوإذا خالف فال يطيع، هاملؤمن حسب مصاحل هفإذا مل خيالف حكم حاكم فيطيع، 
م فريد حكم كل حاك، اهأو حاكم االجتدماعية اليت نشٔا في هأو مرشد هك احلاكم كان أابسواء ذل
 سألةأرى امل وأان حبدمد هللا. ذا أمر واضح يف معىن قبول اإلسالمه. إلی ملك إذا كان خمالفا همن أبي

 واضحة كاألمور املبصرة؛لكن نری طوائف من العلدماء األزكياء السياسني يرتددون يف مثل تلك
 ،أحكام املسلدمني أطاعوا الكفار. غلب نظام الكافرين للقرآن علی حكومة املسلدمني. احلاالت

ذا هكون م اإلسالمي أفال يهذا الوايل املسلم أداء لفرضهاء املسلدمني املسلم يطيع هفيجوز الفق
حالة ورٔايت . (2)ونهم فال يفقم األمد فقست قلوهبهؤالء طال عليهإطاعة للكافر ابلواسطة؟؛لكن 

                                                           

ْبن عبد منا  أَبُو يعلى، وأمه:هالة,وهو ش      قيق ص      فية بنت عبد المطلب أم  َحْمَزة ْبن َعْبد المطلب ْبن هاش      م  (1)
الزبير، وهو عم َرُسول ا َّ َصلَّى ا َّ َعلَْيه َوَسلََّم وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة موالة أبى لهب، وكان حمزة 

سلم في  سنتين، أ َسلََّم ب َصلَّى ا َّ َعلَْيه َو ُسول ا َّ  سنة الثانية من المبعث وشهد أحد ا، فقتل بها يَْوم السبتأسن من َر  ال
ا، منهم: س  باع الخزاعي، قال له حمزة:  النص    من ش  وال، وكان قتل من المش  ركين قبل أن يقتل واحد ا وثالثين نفس   

 .192-198/ 5هلم إلي يا ابن مقطعة البظور، وكانت أمه ختانة، فقتله. لينظر: أسد الغابة 
أنا بحمد هللا أس      لمت بنفس      ي كنت في ابتداء البلوظ ما كانت علي حكومة إال كبير عائلتي.وفي تلك  في ن م :  (2)

الحالة كنت أعر  من نفس  ي إن كان إطاعة كبير عائلته من لوازم إيماني وإال ماكنت قادرا على إظهار اإلس  الم كما 
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م فال هناقض أفكار م وتهم يطيعون احلكومة اإلنكليزية بطوع رغبتهمن ند أن كثريااملسلدمني يف اهل
م األمد فال يقدرون أن ينظروا إلی األمور ابلتحقيق إال متلبسا هطال علي هأعرف شيئا سوی أن

د اآلابء يف قليم متفقون علدما أن تهو ، مهم وإال متلبسا ابلتضييق علی قضاء حوائجهبتقليد آابئ
. كدمون ابحلقم ال حيهوإبداء عذر التضييق يف احلاجات نفاق؛لكن يف أمور ، مثل تلك األمور كفر

(1)  

حاكدما  سألةيف تلك امل هفرٔايت (2)ند حمدمود حسنمث أمحد ريب أين وللت خبدمة شيخ اهل 
إلی  هة مشاخيري م سهيتفحص موقفا مناسبا لالنقالب فقدرت علی ف هو يداوي الناس؛ألنهابحلق,و 

وقبل ذلك كانوا حتت حكومة اإلسالم من شرح الصدور فافرتق عندي بعد ذلك . اإلمام ويل هللا
ييت كنت م حباليت يف بههم أشبهدون النتصار احلق فيتحينون مواضع النتصار هالذين جيا

 وكنت يف تلك املدة أحتني، أسلدمت؛ولكين ما قدرت علی اخلروج من العائلة وإعالن اإلسالم
ر واستصحاب هفدما كان قليب يف ذلك الزمان مطيعا لكبري عائليت إال يف الظا. الفرلة للخروج

م وأهن، رر ساكنني لامتني علی حكم الكفاهوإن كانوا يف الظا، نددين يف اهلهفطائفة اجملا، احلال
لكفار ة اوطائفة أخری ال يعرفون إطاع. م علی احلقفال أشك أهن، اهيتحينون الفرلة للقيام علي

يف احلكومة  م يعيشونكأهن،  مهويشتغلون ابلعدمل أبحكام الدين حسب استطاعت، ممضرة إبمياهن
إن مل يوافقوا ف، مهم مثل الذين جعلوا عدمارة املسجد وسقاية احلاج غاية دينهؤالء أحسبهف، املسلدمة

ون بذلك شتغلوأما الذين يدعون إلی إطاعة احلكومة وي. ؤالء كألحاب اليدمنيهالكفار ابإلرادة ف

                                                           

جب علي إنكار إطاعة كبير عائلتي بعد ماكبرت فهمت أنا. رأيت عامة  المسلمين وخاصتهم متوافقين على ذلك أنه وا
وتعلمت العلوم ورأيت حالة المس       لمين في الهند أن کثيرا منهم يطيعون حکومة اإلنكليز بطوع رغبتهم واليحكمون 
على أنفس       هم أنه فرض عليهم بحس       ب اإليمان بالنبي أن ينكروا إطاعة هؤالء الحكام فتعجبت من اختال  ذهنيتهم 

. أليس حالي في ترك إنكار كبير عائلتي وحالتهم في ترك إنكار حكومة الحكام اإلنكليزية س       واء وتناقض أفکارهم
بس       واء؟ عندي الفرق بين الحالتين. وأنا بحمد هللا اليوم بال  إلى درجة الفهم فأحكم أنه اليمكن  حد أن يأتي عندي 

 ري متفقون على إنكار وعلى أمثال أمورهم كأنهمبإبداء فرق بينهما فتعجبت كي  بطل تفكر الناس؟ أنهم في أمثال أم
 متفقون على اإلطاعة .

لد كانئا من كان.وكل من أراد أن يغالطني في ذلك أعرفه مثل ا مم المجرمة   (1) نا في مثل هذه ا مور ال أق فأ
 اليهود والنصارى والبراهمة.عندنا في الهند كلهم سواء بسواء.

 سبق ترجمته.  (2)
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لحبة  يسريل هفأشكر ريب أن، دموا اإلسالمهم فم أهنهمنشرحي الصدور فال أقدر أن أحكم علي
ت م سببا خلروجي من ظلدمات كثرية فدما زلهولار لحبت همشاخيي يعلدمون الدين ويعدملون ب

دمني لل احلكم من األقوام املختلفة املسهل العلم وأهمتوالال يف ذلك الفكر وجريت الطوائف من أ
 . هلعن قائ م ينفي حكومة غري هللاهإذا كان إبخالص وبف إال هللا هتيقنت أن قول ال إل

اد هفأان معتقد حقيقة بقول من قال: إن أعظم اجل، م والبصرهو يف الفهوالفرق يف املدارج إمنا  
ليم الرشد من عمن املسلدمني إمنا أحيطوا ابلظلدمات لعدم ت إال هللا هفإن القائلني بال إلٰ ، و التعليمه

ني هز مؤمن أبن القرن األول من املؤمنني كانوا من وأان حبدمد هللا. معنی كلدمة التوحيد لعامة املسلدمني
ومة الرسول قدمواحك م إذا آمنوا ابهلله. إال هللا هم الإلم ال يعلدمون معنی قوهلعن تلك الوضعة أهن

تحقق بذلك أن  ف، ملدينة يف الدولةكل حكومة يف الدنيا سواء كانت يف البيت يف ا عل  من هللا
قق فلم يتح، وال يقدم علی ذلك حكم أحد، كل مومن كان يسلم حلكم النيب املرسل من هللا

ابتدأت  هذه .ابحلكومة اإلسالمية االجتدماعية هذا الذي نسدميه. بذلك حكومة النيب علی املؤمنني
م هنوفل وأبی بكر الصديق ومن مع من أول يوم نزول القرآن وإميان أم املومنني خدجية وورقة بن

  .م يطيعون الناس بعد اإلجازة من النيبهم مجيع األمور للنيب فهوتسليدم، ابلنيب

 وارتقت ابلتدريج : عبد من عباد كرباء قريش يؤمن، كانت ابتداء احلكومة االسالمية  هذه 
ا من عبيد نيب عبدم وإن منع الهيعدمل أبمر  هإلی حكم النيب إن أجاز  هابلنيب فريد حكم سادات

أمر  ذا العبد لقبول أمر خالفهم إن يذعنوا م إبمجاع قوهتاملسلدمني عن شیء فال يقدر ساداهت
 ذا الدين فكانتهم علی شرف الزوال إن استقر هدموا أن عز هوف، مش عقوهلهذا أدهالنيب ف

 من بيت نيخمالدمات وجمادالت حتی أسلم عدمر ومحزة يف السنة الثانية من املبعث فخرجوا جمتدمع
ية االجتدماعية فكان إعالان بقيام احلكومة اإلهل، راهوأقاموا الصلوة ج، إلی املسجد احلرام هاتفقوا في
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 (1)، ورة الرعديف س هعلی تفسري  همن حاشيت من حكدمة اإلمام ويل هللا هذا الذي استفدانهو . مبكة
 . (2)يف فيوض احلرمني هومن بيان

 هم كلدماتهوإذا أمعنا وأتقنا ف. الفرق بني اخلالفتني (3)رة بنيهاوالظ، فرق بني اخلالفة الباطنة 
ألساس ذا اهفجعلنا ، ا أقوی وأعلی من كل رجل اجتدماعي يدعو يل سوسيالزم يف زمنناهوجدان

فإننا  ،وما تشوشنا بعد ذلك من دعاة االنقالب األوروبيني. و مرتقی اإلنسانيةهمن تعليم القرٓان 
وأما احلكومات اإلسالمية اليت اعرتت . احلكومة االجتدماعية هذهعتبار الننصر اإلسالم إال اب
 هخلفائ ه مث اتبعا النيبهرة بعد فتح مكة أقامهية الظافأول ذلك اخلالفة اإلهل هاإلسالم يف طول حيات

خلالفة املثل ا هذهم معاوية فهمن الصديق والفاروق وعثدمان وسنتني من خالفة علي مث التحق مع
ة األولی اخلالفة فاملرحل. فإن االنقالب ال يتم إال ابلدكتاتورية. ديكتاتورية االنقالباألعلی يف 

فدمعىن ، ةور االجتدماعية الباطنهو مصداق م أربعني سنة بعد ظهو ، رة حتت علي مقتل عثدمانهالظا
دور ذا الهف. اهومعنی ميم انضدمام القوة الديكتاتورية االنقالبية مع، ح اجتدماع القوة االجتدماعية

سنتني  همث أضدمدمنا إلي (4)اهجيعل القرون الثٰلثة منحصرة في واإلمام ويل هللا. و مركز أدوار االسالمه
عشرين سنة من إمارة معاوية  هي مصداق نون مث إذا أضدمدمنا إليهمن خالفة علي لارت مخسني 

الدورة  ااتن الدوراتن نون آمل منضدمتان إىلهف، ي مصداق آملهلارت سبعني أو إحدی وسبعني 
الد االجتدماعي أوال مث إذا قدران علی االنقالب لذلك املق هفنحن ننصر اإلسالم يف تنظيدم. املركزية

ا الثالث مثاًل أعلی حسب مصلحة الوقت نقتدي ابألئدمة يف رة علی درجاهتهجنعل اخلالفة الظا
 . ا الثالثدرجاهت

                                                           

،تحت قوله تعالى: أََولَْم 917مش فتح الرحمن بترجمة القرآن،اإلمام ولي هللا الدهلوي،س       ورة الرعد،لينظر:ها  (1)
 (45ِب )يََرْوا أَنَّا نَأْتِي اْ َْرَض نَْنقُُصها ِمْن أَْطَرافِها َوا َّ يَْحُكُم اَل ُمعَقَِّب ِلُحْكِمه َوهَو َسِريُع اْلِحَسا

، ترجمته با ردية،محمد س       رور، ط:دار اإلش       اعت 334ولي هللا الدهلوي, لينظر:فيوض الحرمين, اإلمام  (2)
 ه. 5454كراتشي،عام:

 العبارة تكون هكذا: بين النبي الفرق بين الخالفتين؛ ن السياق يوافقه.الباحث  (3)
 ه كراتشي.،ط:قديمي كتب خان441لينظر: إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء،اإلمام ولي هللا الدهلوي،مقصد أول،  (4)
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، علیٰ و املثل األهرون سنة تتدمة الكالم: فكري أن دور النيب مع دور الصديق مخسة وعش 
يل نظام االجتدماعية يف تكدم م هللهكل الناس يعدملون حسب طاقت. لرأمسالية أدنی اعتبار هومل يكن في
 .  االجتدماعيم يف العدمل االنقاليب يعينهم ال بقدر مرتبتم بقدر ضرورهتهويزرقون معاش، اإلنسانية

سب جل من ألحاب اليدمني يعدمل حور . ثلثة أنفار هيف عيال هرجل كبري من السابقني ل 
ين والثاين:أيخذ معاش أحد وعشر . فاألول أيخذ معاش أربعة. عشرون نفرا هيف عيال هما ئومر ل

 ذا النظام كان قائدما طول حياة النيب إلی ٓاخره. ذا الرجلهم علی هنفرا ال يبق السابق بقدر در 
 . خالفة الصديق

ن يف تعظيم ويبالغو ، لفاروق وعثدمان وبنی أميةم يفضلون فتوحات زمن اهقد رأينا الناس  
نيب م أن زمن الهيف أمر واحد: أييت يف أفكار  مهم يف ذلك األمر؛لكن خنالفهوحنن مع، اهأمر 

ألل قوة اإلسالم إمنا كان زمن النيب . م يف ذلكهوالصديق كان زمن ضعف اإلسالم حنن خنالف
ب؟ ظلدمات غاشية علی مجيع جزيرة العر ل والهألستم ترون كيف كان سحاب اجل. والصديق فقط

وكيف لار اجلولافيا؟ مث ينظرون كيف كان قوة اإلنسانية متشتة إلی عائالت وقبائل؟ وكيف 
مرة اثنية يف  هذهأفكانت مثل . (1)دهوكل ذلك ما حصل إال جب، اجتدمعت حتت نظام القرٓان؟

انتشروا مثل  هفلدما تويف نبي، القرٓاناإلسالم؟ الناس كانوا تعدوا بعظدمة النبوة فاجتدمعوا علی نظام 
مرة  هل وجدت مثلهم ينفذ القانون؟ هم الصديق علی إمارة رجل منهفكيف مجع، األول وارتدوا

 . أخری يف اإلسالم ؟ ويف تلك الدورتني مل يكن أدنی أثر للرأمسالية يف اإلسالم

عد ذلك جاء والصديق مث بفنحن ال نری يف القوة واالجتدماعية احلقانية دورا مثل دور النيب  
الك كسری وقيصر؛لكن مع مداخلة ما من الرأمسالية يف النظام هكانت فتوحات و   هدور الفاروق في

وكان  ،وإن كانت الرأمسالية يف تلك الدرجة حمدودة حبدود ومشروطة بشروط، االجتدماعي لإلسالم

                                                           

 في ن م : بزيادة جهيد.  (1)



 [380] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

فدما ، ت احلدوديف الرأمسالية حت واللغارة بدون املراقبة؛بذلك تقيدوا هو يقظان ال يرتك كبارعدماله
 . م ذلك كثري ضررهضر 

ني, و املقتدي للرأمساليني ولالجتدماعيهو ، ذا الدور الثاين كان متوسطا يف أدوار اإلسالمه 
والتحق بدور الفاروق ست سنني من دور عثدمان كان ، ي يف التحقيق أنزل من الدور األولهو 

دود الرأمسالية مطلقة غري حمدودة حب هالث فكانت فييعدمل مثل أعدمال الفاروق مث شرع الدور الث
ورا رأمسالية معاوية بعد حتصيل الغلبة فكانت د هواستدمر ذلك الدورإلی قتل عثدمان مث تبع، الفاروق

ذا الدورأيضا من أدوار احلق يف الدرجة هوعندان . مل تكن متقدمة علی النظام بل كانت اتبعة
استعدملوا يف م و ا مقصد حياهتهإذا حصلوا الرأمسالية وجعلو وبعد ذلك مل يبق يف شیء . الثالثة

اختالط وحمقون  همن أدوار احلق بل يكون في (1)ذا الدورهوال نعد ، حتصيل النظام االسالمي
درجة مثل عدمل عثدمان بعد ست من  -2ذا الدور الثالث علی درجتني:هوجنعل ، ومبطلون

ا كان وعدمل اخلواص أيض، كانت نظرايت فاروقويف ذلك الزمان النظرايت  ، هالسنوات إلی مقتل
 -4. نيبي تلتحق يف الدرجة الثالثة بدور الهوأما أمر العامة فكان مطلقا ف. متقيدا بقيود الفاروق
ا هالنظرية,وعدمل اخلواص أيضا دخل في، ا زمان معاويةفكان مثاهل، ذا الدورهالدرجة الثانية من 

ور ذا الدهو . النظام كان حاكدما علی الرأمسالية. نظامالرأمسالية مطلقا؛لكن ما تقدمت علی ال
كان نظام   (3)ارونها إلی ٓاخر إمارة هواستقرار (2)الحقا بدور عثدمان مث من إمارة عبدامللك هجعلنا

  .ي أيضا التحقت ابلدور الثالث من أدوار االسالمهف، زمان معاوية حاكدما يف احلكومات

. تناع التامومل يفزعندي ابالق، د للخالفةهي جيابقي عل. بقي شیء واحد بعد قتل عثدمان 
علی إقامة اخلالفة علی الدور األولص دور النيب والصديق ال علی الدور الثاين  هكان مقصد

، هد عثدمان حنن نرتضي بهوالدور الثالث الذي ابتدأ بعد ست من ع، صدورالفاروق وعثدمانص

                                                           

 في ن م : نحن النعده  (1)
 سبق ترجمته  (2)
 سبق ترجمته  (3)
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ية ذلك االنسالك كبار خلفاء قريشص معاو ونسلك يف ، ل احلقهيف الدرجة الثالثة من أ هوجنعل
ا  ارون؛لكن علي ماكان يرتضي ابلدور الثالث ومهشام بن عبدامللك واملنصور إلی هوعبدامللك و 
 -2حكم اإلسالم كان منحصرا يف الدرجتني: هعند. من مقتضی احلكومة القرآنية هكان جيعل

فأراد أن يرد اخلالفة  هدهدرجة الفاروق وعثدمان إلی ست سنوات من ع -4درجة النيب والصديق 
أراد األمر  هنأنصارا؛لك هلو كان رضي إبقامة اخلالفة علی الدرجة الثانية لوجد ل. إلی الدرجة األولی
إقامة احلق  ولار مضطرا أن يسري ابلسري علی الدرجة الثالثة ففشل يف، معاونني هاألول فلم جيد ل
 . هالذي كان يريد

( َرافِّرِّ الذَّْنبِّ َوقَابِّلِّ الت َّْوبِّ َشدِّيدِّ اْلعَِّقابِّ 1اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ ) ( تَ ْنزِّيلم اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّللَّ 4حم ) 
قاف حا حاميم إلی سورة األهفتلك السوراليت يف أوائل. (3اْلَمصِّريم) هَو إِّلَيْ هإِّالَّ  هذِّي الطَّْولِّ اَل إِّلَ 

وتنظيم  ،مثاين سنني أوال جلدمع الكلدمة. ي تبحث عدما كان مركزا للحركة االجتدماعية اإلسالميةه
 م خملصونالناس هل. اهاحلكومة االجتدماعية مث أربعون سنة لتكدميل النظرية بضم القوة الديكتاتورية مع

االجتدماع  بعون حكمويت، وإما يرتك القوة السياسية لتلك االجتدماع إما يدخل ذلك االجتدماع اتما
 .وليس بعد ذلك إال القتال، معنی ذلك يف االنضدمام إلی االجتدماع عاما. هال يعارضون بوج

تأسيس املركز فجدمع الكلدمة ل، ومت ذلك يف أربعني سنة، برانمج الديكتاتورية هذا نسدميهم هنقاتل
ا األنبياء ذهبهية والبحث عن املسائل يكون علی فلسفة اإلهل. و مقصود تلك السور"احلواميم"ه

األمر ال  ذا االجتدماع ألزم؛ألنهفرعاية تلك الفلسفة يف مجيع أطوار ، يمهم إبراهالكرام آخر أئدمت
جوع إلی ذا ال ميكن إال ابلر هو . االطبيعة البشرية بكدمال اطدميناهن هيتأسس إالعلی شیء انقاد ل
. مم فحصل هلهنم كان غاب عيا هلا شيئا طبيعل العقول حيسبوهنها أألول عقلية نظرية إذا وافق هل

 . ام يفتدموهنه

ومل ينضبط ، رٓانفالناس إذا قرأوا الق، مسي تلك الفلسفة العقلية ابلفطرة يف لسان كتاب هللا 
ذا هم هدمهوف، ا قطعادموهنهيدمية ال يفهية اإلبراوالفلسفة اإلهل، م أحكام الفطرة اإلنسانيةهيف طبيعت
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ليت تصرف إلنشاء فإن احملنة ا، ا أتسيس ملة انقالبية يف العاملهو تلوين السطح فقط ال ميكن عليه
م هاالنقالب ال يكون بعد ذلك انتفاع الناس بذلك االنقالب بقدر تلك احملنة بل ينتشر أفكار 

ل عقد تلك الفلسفةمث هوأ (1)مهل الرأي منهأما إذا اتفقوا يعين إذا اتفق أ. قبل ولول النتيجة
 وكل ما حدث شیء من. إلی أزمان مديدة هالنقالب ينتفع الناس عندان وسعينا إلنشاء اهاجت

م هعلی ف ذا االنقالب مبينهذا أن أتسيس مثل هواملقصد يف كالمنا ، ولةهبس هاخللل ميكن جرب 
ا  هأتسيس. يمهية االجتدماعية تكاملت يف زمن إبراي إسم للفلسفة اإلهلهو ، أحكام الفطرة اإلسالمية

ابع ا األغالط وتتهوة نوح مٔويدة لذلك فنضجت األفكار مث حدث فيكان من إدريس مث جاء دع
 . اهاألنبياء إللالح

فكان  ،ا بعد العنالر الكواكب والسدموايتهنا كلدمة التأثريات الطبيعية كان منبعهنذكر  
املنابع  واستناد اآلاثر إلی، مبنية علی أن خلق السدموت واألرض م إلی هللام دعوهتهاألنبياء كل

فكان من  ا الداينة الصابئيةهواألفالك كانت مسلدمة مسلسلة فانتظدمت علي، ية العنالرالطبيع
ة ا آهلا الطب والنجوم مث حدث أغالط قوية: الناس يعبدون الكواكب منبع التأثري وجيعلوهنهنتائج

 هل اإلوتقسيم األمور بني. إال هللا هفإن دعوة األنبياء أن الإل، و الشركهذا هو . احلق هحتت اإلل
اء  ذا الزمان الطويل حدث يف اإلنسانية ارتقهويف . الصغار خروج عن مسلك األنبياء هاحلق واإلل

لة مجيع ا فانتظدمت بتلك السلسهكان األفراد من بين آدم جيدمعون الكدماالت الكوكبية يف أنفس
حبظرية  هم حمل االجتدماع نسدميؤالء األفراد هلهو . القوی الفلكية انتقلت إلی أفراد من بين آدم

ی نسخ ودعا إل، يمها قام إبراهفأفراد حظرية القدس ملا قاموا مقام الكواكب واألفالك كل، القدس
وإرجاع أفكار  ،انةهوترك االعتدماد علی الكواكب واألفالك واملنع عن النجوم والك، الداينة الصابئية

م م وبني رهبهة بينالواسط وهبين آدم يف منبع التأثريات إلی حظرية القدس فيجعلون حظرية القدس 
لنسبة إىل اإلنسان ا طويلة ابالكواكب حياهت. مل تكن حاللة يف الداينة الصابئية هنا لطافتهحصلت 

ا عظدمة هنا ابلنسبة إىل الكواكب حقرية فتنشعب مهولة وجيعل نفسهفيتٔاثر بذلك اإلنسانية بس
                                                           

 في ن م : وانطبق الحق،والقصد على تلك الفلسفة.   (1)
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قدورن أن جيردوا م ال يم؛ألهنهبيعتفالطبائع الناقصة متيل إلی الشرك كانوا ط. الكواكب ابلطبع
ا ألفراد بنی آدم واجتدمعوا يف هفلدما حصل تلك الكدماالت كل. م عن عظدمة السدموايتهأفكار 

حظرية القدس فإذا قدر معلم عل  لرف نظر الناس من الكواكب إلی حظرية القدس جيدون 
ظرية القدس فال قوا حبم أن يلتحهم يف البشرية ويرجون ألنفسالبشر يف حظرية القدس مساواي هل

فإذا تكامل  .و أساس امللة احلنفيةهذا ه. احلق م فوق اإلنسانية إال هللاهيبقی شیء عظيم يف دماغ
، نسانيةا اقتضاء الطبيعية اإلمنسلكا يف حظرية القدس كأهن هذا الفكر جيد نفسهاإلنسان يف 

ظرية القدس ا بواسطة حاهتفطرة اإلنسانية تنكر عظيدمة غري الرب فتجدمع مجيع حاج هذهفكانت 
 .يف ذات الرب فيصري اإلنسان يف كائنات العامل سببا لنشر عظدمة الرب إلی مدارك أدىن املخلوقات

ذا  ه. اهلناس علياليت فطر ا فطرة هللا هذهو ، دعوة امللة احلنفية هذهيف الكائنات  هفإذا زادت قيدمت
يدمية هية إبراإسم فلسفة إهل أن كلدمة هللا وعرضنا يف ذلك، أفكار اإلمام ويل هللا هحنصنا في هكل

اء واخلبز إذا مسع ا مثل املهدمهويف، اون الرجل بكلدمة الفطرةهارتقت بعد نسخ امللة الصابئة فال يت
ذيب إلی هت هية اجتدماعية توجا فلسفة غامضة إهلا كأهنها بل يلتفت إليها كلهأدرك هالفطرة كأن

رٔا حلواميم ا من العظدمةمث قاإلنسان مبثل ما ينبغي هل اهفإذا استحضر . عصبات من كبار األولياء
نرجو من  .وال ينسخ أبدا، ا شیءا للناس ويعرف أهنهم أساس دين القرٓان ويعرف حكدمة إلزامهيف

اد وبدون مكابدة هم تلك اخلصائص يف احلركة العلدمية بدون اجتهل ميكن فهيتفكر  هاملتفكر أن
 . يدها؟مت التدمهلعاب يف حتصيل

طة جتلي ية تعينت يف حظرية القدس بواس: تلك أمساء إهلإلی اومصري. . . . . . . ل الكتابتنزي 
دس ملا فأنوار التجلي القائم يف وسط حظرية الق. ر يف حظرية القدسهالقائم علی العرش الظا هللا

حظرية  ة أفكارلتأثري األنوار حسب زمني هاتصل أبفكار أفراد احلظرية فيحدث األمساء يعين عنواانت
. ن يف حظرية القدسيف قلوب احلاضري هفاإلسم يف احلقيقة يكون واحدا يتعدد بتنوع أتثريات. القدس

لسالمص لتأسيس ا هيف حظرية القدس علی نبيناص علي هبعد تعين ذا الكتاب الذي ينزل من هللاه
 . لعليميز االعز  هللا. األمساء هذهينزل بتأثري  هومجع أفكار اإلنسانية حول، مركز اجتدماعي
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وملا  . القدس ية املتعينة يف حظريةفأول تلك الفلسفة كان إرجتاع كل شیء إلی األمساء اإلهل 
وجيعلون مرجع ، ولةها أرابب الطبائع السليدمة ابلسهم معانيهن البشر يفهذا التعني مناسبا لذهكان 

و يكون منشٔا هكار و سبب مجع األفهفتنزيل الكتاب ، هال شريك ل هوحد و هللاهمجيع الربكات 
ج وتلك الكلدمة لو نزلت سبب أقران السبع يف الرب . ية املعينة يف حظرية القدسمن األمساء اإلهل
لغريالكاملني الواللني إلی درجة أعلی من الكدمال إلی عظدمة  نية اإلنسانيةهذ هالفالين فيتوج

نتفع اإلنسانية العادة فال ي علی سبيل جری وأتثريات السيارات أوال مث يذكرون أمساء هللا، الربوج
 وأما إذا بدلت تلك الكلدمة أبن تنزيل الكتاب من هللا. رةهمن تلك العلوم األشياء من الفوائد الظا

 قبض نعدمة أخرىدمنا تهولة فهم علی اإلنسانية أبقسام النعدماء فلسهاملسی أبمساء كذا وكذا يعين يل
اإلنسان إال إلی  نيةهذ هنوع النعم فال يتوجفتنوع األمساء إمنا يكون بسبب ت، إبسم آخر هنسدمي

فيكون كدماال يف   وكل ما تعدمق يف ذلك املعرفة ينصبغ اللطائفة الباطنة بصبغة هللا. عظدمة الرب
يدمية هية اإلبراي مشرية إلی املادة األولی من الفلسفلة االجتدماعية اإلهلهاآلية األولی  هذهف، كدمال
: وزان ايں (1)الفارسي هبكالم وأنيت بكالم اإلمام ويل هللا، يةهلذا اآلن نشرح تلك األمساء اإلهمث 

است وأمثال ية ومجع ٓاهنبيان لفات اهلٰ  ےمتفرد است برائ هآيت وزان آية الكرسی است دران ك
ية مذكور است اسم األمساء اإلهل( ۱۱ايزدد) هايں ٓاايت طراز ٓاايت قرآنی است ودريں آيت كرمي

ومتخلق إبيں امساء اكدمل اولياء ابشند اول ايں امساء ابعتبار مرتبة  هامساء اندات هواين امساء أم
حزب  وامع شرحمن اهل هو إشارة است حبقيقة بسيطة كنجايش تعدد ألال إلی ٓاخر هواست و ه

 (2). البحر

السالمص جلدميع  هذا يف تعبرياتنا مادة األولی من التشريع الذي ينزل علی نبيناص عليهف 
فإذا كان رجل يف . ايئة املركز لدعوة اإلنسانية إلی تكدميل فطرهتهمجيع ألناف البشر لتالكدمل من 

ا من فطرة هوينظرإلي ،إلی األمساء املتعينة يف حظرية القدس للتجلي األعظم هتلك املعرفة يتوج هقلب
                                                           

في ن م : كالم طويل باللغة الفارس   ية يش   تمل على س   ت ص   فحات،وهو منقول من هوامع ش   رر حزب البحر   (1)
 الفارسي.الباحث.

 .592-599لينظر:هوامع شرر حزب البحر الفارسي،اإلمام ولي هللا الدهلوي،ص:  (2)
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اد إذا تعدذلك االس هوكل رجل يكون في. إلی ذلك املركز هدعوة أن يتوج هإمام النوع اإلنساين فل
ية من  ذا التفسري لةأمساء اإلهلهوعرضنا من نقل . أبدا هلوت الدعوة ال يتخلف عن هولل إلي

م هليم القرٓان إذا عرفوا اللغة العربية يوسوس إهاون يف فهأن يرتك الناس الت كالم اإلمام ويل هللا
. ال أولو االلبابإ هذكر بوليس األمر كذلك أن القرٓان ال يت، هم يعرفون القرٓان كلم أهنهالشيطان الو 

قدر بعد وغري ذلك يهم القرٓان واللب الذي حيصل بعد تعلم القرٓان هو أول شرط لفهذا اللب ه
 . ذلك اإلنسان لدعوة مجيع الناس إلی املركز

السدموت  يف فالتدبر يف آايت خلق هللا. م القرٓانهوأما اللب الذي يكون أوال الزما لف 
 الطدمينان يف القلب لكل واقعة وقعت يف العامل أوانتفع إذا عرض علی ا مع قدرة هللاهواألرض وربط

ذا هو . و يف تلك املعاينها هوأبلفا  يستعدمل، هنها ذهبقواعد خيرتع ا مربوطا لقدرة هللاهو جيعله هلب
راسخني  ية "االجتدماعية" والذي حتقق عندي مل يبق رجل من العلدماء الابلفلسفة اإلهل هاملعنی نعرب عن

. م القرٓانهفإذا أراد اإلنسان أن يف. ويل هللا يكون يف بيان تلك احلكدمة أتقن من كالم اإلمام همكال
م كتب هلف همع قطع النظرعن األلفا  وطرز البيان فليصرف من أوقات هنهذ يف هومتثيل مقصد
 هذهيل ذا األمر فيدمكن حتصهإذا قصدالرجل جدا . من مبادئ التفسري هوجيعل،  الشيخ ويل هللا

 . م القرٓانهوليس ذلك كبرياعلی من يريد ف، الفلسفة يف مقدار السنتني

مبجادلة يف أي  (1ْم يفِّ اْلبِّاَلدِّ )هإِّالَّ الَّذِّيَن َكَفرموا َفاَل يَ ْغرمْرَك تَ َقل بم  َما َيمَادِّلم يفِّ آََّيتِّ اَّللَّ  
ية سس لذلك مجعية مركز ويؤ ، اهعلی األداين كل هار دينها الرسول مأمور إبظهعندي معنا. شیء

م ينكرون همن الشرف ف هويرون إذا اجتدمع الناس ال يستحقون ما حازو ، ذا الفكرهفالذين خيالفون 
ذا الشج ال هم يعين: هم تثبيت دعواالغلبةمث يسعون بكل قوهت هأن ميكن االجتدماع ويكون ل

 . مهخطأ علی هنب م فاهللوحالل جمادالهتهذا ه. والسعي يف مثل ذلك إضاعة للقوة. يتكامل

م الذين متلكوا هعلم من ذلك أن املراد من الذين كفروا . ْم يفِّ اْلبِّاَلدِّ هَفاَل يَ ْغرمْرَك تَ َقل بم  
يعين  وإذا غلبوا علی البالد. وعادة الناس من يغلب علی بلدة يسدمی ملكا لتلك البلدة. البالد
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 هذهوا يف فاملراد من الذين كفر . هذهثل وألفا  م، م ملك امللوك إمرباطوريةهاملدمالك فيسدمون أنفس
طلنة  ذا االجتدماع منشٔاة حمو سه. و كسری وقيصرهم يف البالد عندي هاآلية بقرينة ذكر تقلب
ل أن م بتأثري األمساء املذكورة من قبهكان املأل االعلٰی تقرر في. األرض  هكسری وقيصر من وج

نية الناس عن هفوا ذفالذين لر ، لتوبة ومغفرة الذنوبابلرمحة وقبول ا هيريد أن يتقرب إلی عباد هللا
ورفع ، وة أولئكم حمق قهم علی االشتغال ابالرتفاقات؛ليتدمتعوا من كسبهوأجربو  إلی هللا هالتوج
البالد من  فالذين يتغلبون يف، يةاإلرادة اإلهل هذلارالزما هل هوبني عباد ذا السد من بني هللاه

 هوإلي. م يغلبونها يف موضع من األرض؛لكنومجع قوهت، تلك اآلايت م جيادلون يف تنزيلهالكافرين 
لَ : هاإلشارة يف قول َبْت قَ ب ْ  هْم لَِّيْأخمذمو  كمل  أممَّةظ بَِّرسموهلِّ تْ مهَّ ْم وَ هْم قَ ْومم نموحظ َواأْلَْحَزابم مِّْن بَ ْعدِّ هَكذَّ

ضموا بِّ  َِّلِّ لِّيمْدحِّ ْلَبا  (5َفَكْيَف َكاَن عَِّقابِّ )ْم احْلَقَّ فََأَخْذتم  هَوَجاَدلموا ابِّ

مييل إلی   لنف كسرٰی وقيصر ويف قريش كان لنفان:  هألل القوة املخالفة حنن جعلنا 
ثل الورقة بن م تنصروا مهو ، والذين مييلون إلی قيصر كانوا قليال. لنف مييل إلی قيصر، كسری
 هصعلي ن ايخذ نبينايف األلل يريد كسری أ. م أكثرهوالذين كانوا مييلون إلی كسری  (1)نوفل,

. سری وقيصرفكفار قريش كانوا ممثلني بك، هويقتلو  هقريش أوال فأرادوا أن أيخذو  هالسالمص ومتثل ل
 ،فكدما كان عقاب ربنا أخذ كل قوم كذلك حقت كلدمة ربك علی الذين كفروا من كفار قريش

ادة اثنية أن فكان م ذا حتقق يف املأل األعلٰی بقضاء هللاه. م ألحاب النارومن كسری وقيصر أهن

                                                           

م( من قريش حكيم  255نحو  - 000ق هـ             =  59نحو  - 000ورقة بن نوفل بن أس      د بن عبد العزى،)  (1)
بية لعرجاهلي، اعتزل ا وثان قبل اإلس      الم،وامتنع من أكل ذبائحها،وتنص      ر، وقرأ كتب ا ديان.وكان يكتب اللغة ا

بالحر  العبراني. أدرك أوائل عص     ر النبوة، ولم يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. وفي حديث ابتداء 
الوحي، بغار حراء، أن النبي )صلّى هللا عليه وسلم( رجع إلى خديجة، وفؤاده يرتج ، فأخبرها، فانطلقت به خديجة 

عمي " فقالت له خديجة: يا ابن عّم اس       مع من ابن أخيك، فقال له حتى أتت ورقة بن نوفل " وكان ش       يخا كبيرا قد 
ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رس    ول هللا )ص    لّى هللا عليه وس    لّم( خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس 

ل هللا على موس     ى، ياليتني فيها جذعن ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رس     ول هللا: أ ؟ و مخرجيَّ همالّذي نزَّ
قال: نعمن لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك أنص    رك نص    را مؤزرا. وابتداء الحديث 

 .551-554/ 8ونهايته، في البخاري. لينظر: ا عالم للزركلي 



 [387] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

م هدة كل األقوام من املخالفني الذين يريدون أن يغلبوا علی النيب؛لكنهالنيب يكون غالبا مع جما
 . يغلبون

كل واحد   فألحاب الطبائع املختلفة جيد. فالشريعة تكون جامعة جبدميع بركات أمساء هللا 
ذا ه. ريعة غالبة علی مجيع املخالفنيالش هذهوتكون . هب هوما يذكر ، م ما جيب من أمساء هللاهمن

ذا الكتاب ه كاملادة الثانية من  هواألمر الذي نسدمي. من اآلايت االبتدائية لتلك السورة هالذي فسران
ا هية بلوازمفاألمساء اإلهل. وذكر املأل االعلیٰ ، و إثبات حظرية القدسهالشريعة املنزلة  هذهأومن 

 . 4ذا البيان جاء إلی اآلايتهو . هين حيدملون العرش ومن حولا املأل االعلٰی يعين الذدموهنهيف

ا معىن ال هجا تو هإىل ابرئ هيتوج هأن، البالغة: للدمأل االعلٰی شأن قال اإلمام يف حجة هللا 
َْمدِّ َرب ِّ  :هو معنی قولهو ، ا عن ذلك التفات إلی شیءهيصد َوَيْستَ ْغفِّرموَن  هي مْؤمِّنموَن بِّ ْم وَ يمَسب ِّحموَن ِبِّ

ْعَت كملَّ َشْيءظ َرمْحَة  َوعِّْلم ا فَاْرفِّْر لِّلَّذِّيَن اَتبموا َوات َّبَ عموا َسبِّ  ْم َعَذاَب هيَلَك َوقِّ لِّلَّذِّيَن آَمنموا رَب ََّنا َوسِّ
يمِّ ) ن أبواب فيقرع اباب م، هجان خالفها استحسان النظام الصاحل واستتتلقی من رهب (7اجْلَحِّ
فاملأل األعلٰی واسطة يف نزول قضاء (1). تغفرون للذين ٰامنواويس: هو معنی قولهو . ياجلود اإلهل

م يستغفرون ذا الذين تقرر يف مدارك املأل االعلٰی؛ألهنهفغلبة ، خصولًا ما يتعلق ابلبشر هللا
ا قطعي هئوأتثري دعا، وملا كان املأل األعلٰی قائدما مقام السدموايت من األفالك والكواكب. للدمٔومنني

 . لكيات عند الصابئيةمثل أتثري الف

ل هن أالطبقة الراقية م. وينبغي أن حيفظ أن كسری كان من الصابئني كدما كان النصاری 
فإذا فسد حكم قيصر علدمنا أن النصرانية ال تقدر علی . مهوكان قيصر ميثل، الكتاب احلنفاء
 هطالن حكدمبو ، مهوكان كسری مبثل، وكذلك اجملوس مثل الطوائف من الصابئة. إلالح اإلنسانية

فكان  .م ال يقدرون علی إلالح اإلنسانيةيف إلالح اإلنسانية يقتضي علی مجيع األداين أهن
                                                           

معنا ال يص    دها عن ذلك العبارة في حجة هللا البالغة هكذا: والمق ا على ش    أنها أنها تتوجه إلى بارئها توجها م  (1)
التفات إلى ش  يء وهو معنى قوله تعالى:}يس  بحون بحمد ربهم ويؤمنون به{وتتلقى من ربها اس  تحس  ان النظام الص  الح 
واس       تهج   ان خالف   ه، فيقرع ذل   ك ب   اب من أبواب الجود اإللهي وهو معنى قول   ه تع   الى:}ويس       تغفرون لل   ذين 

 .5/48,آمنوا{.لينظر:حجة هللا البالغة, اإلمام الدهلوي
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رين ال يلدمحون أن أكثر املفس هوإمنا حنتاج إلی ذلك التنبي. امللة هذهدعاء املأل األعلٰی ابعثا لقيام 
إلالح للصابئة  هم كذلك فيهحإلی إلال هوالقرٓان كدما يتوج. ل الكتابهيف تفسري القرٓان إال إلی أ

قرٓان مثال ذلك: املرعية يف ال وإذا تركنا االلتفات إلی الصابئة غفلنا عن كثري من حكدمة هللا. أيضا
واسطة بني  (1)ا مشتدملة علی ذكر املالئكة وال حيكدمون بوجوب كون املالئكةهية كلالكتب اإلهل

م يوجبون هة فوأما الصابئ. ملالئكة كدما ينبغيم حكدمة اهفال يتٔاثر اإلنسان من ف، العبد وبني الرب
م وعلدمنا هفلدما متثل عندان فكر . توسط قوی الكواكب والفلكيات يف قضاء الرب علی اإلنسانية

 .أن احلنفية أقامت حظرية القدس مقام الفلكيات كان احلكم بتوسط املأل االعلٰی حمكدما عندان
ة اإلنسان ات املضلة مثال غايهدفع كثري من الشب و ابعثهوإثبات حظرية القدس واملأل األعلٰی 

. (2)اْدخملِّي يفِّ عَِّبادِّيفَ اإلشارة يف  هوإلي. و أن ينضم يف حظرية املقدس إلی املأل األعلیٰ ه هيف ارتقائ
 إلمام ويل هللاويتبني ذلك يف كتب ا، و يزيل كثريا من الظلدماتهوأن تعيني غاية ارتقاء اإلنسانية 

، لالح امللتنيإلی امللتني يعين : إلی إ هفعندان التوج، رضة املتأخرين من الصوفيةملا يقدم يف معا
ذا ال ينكر أن القرآن يتبع التوراة يف همشار يف القرآن نعم: (3)الك إمرباطوريتنيهإلی إ هوالتوج

 هذه و كاملادة الثالثة يفهفإثبات املأل األعلٰی ، إال نظم إدارة اإلرشاد مت هوليس معنا، هاجهمن
 . السورة تبحث عن تفصيل تلك املواد الثالث

ُيَانِّ َأْكبَ رم مِّْن َمْقتِّكمْم أَنْ فمَسكمْم إِّْذ تم  إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفرموا ي مَناَدْوَن َلَمْقتم اَّللَّ   ْدَعْوَن إِّىَل اإْلِّ
والقوی ، لقدما إلی النوع اإلنسانی نسبة العهاملأل األعلٰی وحظرية القدس نسبت. (23فَ َتْكفمرموَن )

ان من ابطن نوع اإلنس هفلدما تقرر األمر يف حظرية القدس يتأثر ب. الدماغية إلی الفرد اإلنساين
رج مل أيت شيئا من اخلا هذا فطرة اإلنسان؛ألنهفاألذكی فيدمكن أن يقال إن ، طبيعة: األذكی

نسان أبن الطبيعة كم اإليف بدن اإلنسان حي هرأتثري هالقوی الدماغية إذا أتثرت ابملنورات مث ظ. راهظا

                                                           

 في ن م : كلمة : "المالئكة" التوجد.  (1)
 92الفجر: اآلية :   (2)
 في ن م: يعني  إلهالكها.  (3)
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إلالح االستعداد لالجتدماع املركزي مث أييت لور أخری  هكأن  هذهف. اإلنسانية اقتضت كذا وكذا
علٰی أن وأول ما يتٔاثر بقرار املأل األ. ا عن ارتقاء االجتدماع من االستعداد إلی الفعليةهالبحث في

ذا التأثري هم هر فيهالذين كفروا يظف. إذا خالف أمر حظرية القدس هاالنسان يبغض وميقت نفس
ر بتأثري الصفات إذا املأل األعلٰی إمنا أتث. اخل. . اكرب ومقت هللام فينادون بعد املوت هفيدمقتون أنفس

ون أن اإللالح عن هم وطلبوا سبيال للخروج عن تلك املخدمصة الباطنية فينبية فاعرتفوا بذنوهباإلهل
م  اخلطأ أهن. مهخطأم و هكفر   هونتعني يف ضدمن ذلك وج، ولةهابلس تلك احلالة إمنا يتٔاتی يف الدنيا

الصابئة   ة يفم أن يكون مع الرب آهلهم عندهوالزم يف فكر ، هما آمنوا ب هوحد كانوا إذا دعي هللا
 فاالعتدماد علی أتثري هللا. جعلوا الكامل من اإلنسان (1)ويف احلنيفة. اهوغري ، كانت الكواكب

 قوة أخری فاآلن ال سبيل للخروج؛ألن هللا هحا الزما أن ينضم معم لحيهمل يكن عند هوحد
ا ابلندامة هم علی أمر غري واقعي فاخلروج منإذا كان إمياهن. اخل. . والذين يدعون. يقبض ابحلق

ضی فاألمر الذي مينع الناس عن اتباع أمر املأل األعلی مبقت. أما اليوم فال. فقط كان ممكنا يف الدنيا
د؛لكن ترون مع يرزق العبا كثري من الناس يؤمنون أبن هللا. م الغلط يف الشركهفكر  وهم هطبيعت

 االمور العظام احلالة يف هذهمثل . م علی هللاهذلك يعتدمدون علی أسباب الرزق للعباد فوق اعتدماد
. الكواكب م علیهويكون اعتدماد. وعند احلنيفية الكاملون. يكون الشريك عند الصابئة الكواكب

تحصيل وإن جعل دون املأل األعلٰی ل، تعاىل هسبحان وهللا. م علی األسبابهاملون مثل اعتدمادوالك
إثبات الشريك ف هال شريك ل هوحد أما يف درجة املأل األعلٰی فليس التأثري إال هللا. األسباب قيدمة

 السوق يف .يف االجتدماع نتيجة مضرة لإلنسانية هوحيصل من، و الفساد والكفرهيف تلك الدرجة 
 فالناس ال يستنكرون تقدم الرئيس علی، م أيضاهويعدمل يف كل اجتدماع رئيس، يعدمل الناس

خرج عن  هفإذا رٔاو . مهملصلحة أنفس هم ينصبونهذا الرئيس يكون حتت اختيار هسم؛ألن هأنف
 (2)يف مثل تلك احلالة إثبات أن الرئيس سبب من األسباب لالجتدماع الصاحل. هم يعزلونهمصلحت

                                                           

 في ن م : في الحقيقة جعلوا الكافر.  (1)
 في ن م : العالي  (2)
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 نصب إذا خالف املصلحة اليت هينكر مث الرئيس يف بالط األمري ال يصل أيدي الناس إلی عزلال 
 هل رئيس نصبو ك. فإثبات مثل ذلك الرئيس علی سبيل األسباب يكون مفسدا لالجتدماع هتدمامهال

 هنصبونفكل رئيس ي. همن تلك الطائفة الذين ال يقدرون علی عزل هو جيعل نفسهللدمصلحة 
أما إذا  .م يعدملون كيف شأووا فيفشوا الظلمهو ، هن مستبدا ال يقدرون علی مقاومتللدمصلحة يكو 

ا عن تلك م خاليهيكون اجتدماع هم إلی عزلهمل جيوزوا انئب األمري يكون مستبدا ال تصل أيدي
ت إدارة م حتهمن الرٔوساء  هواألمري أيضا ال يقدر أن يستبد إذا رأی كل من يكون حتت. املفاسد
زل األمري ال ميتنعون عن ع هأعلی رئيس يكون مقاراب لةأمري فإذا كانوا قادرين علی عزلف، الناس

جعل  هبرمحت إذا كان نظم االجتدماع اإلنساين ال يتحدمل ذلك فاهلل. أيضا إذا خالف املصلحة
و رٔوف هو ، هل ال شريك هوحد فالناس إمنا يؤمنون ابهلل، مال اختيارهل هكأن  هحظرية القدس حتت أمر 

تلويث  هأن هم فإثبات الشريك ليس ضرر هو حتت أيديهم مث بعد ذلك ال جيدون رئيسا إال و حيم هبر 
ذا يرضی بظلم إ وهللا. مهو سبب لفساد النظام اإلنساين وإشاعة الظلم فيهيف تقديس الرب بل 

ا و هالء إذا انتبؤ هف. م شيئا من االختيارهل هعلی خملوق فدما جعل فيدمن حظر بالط أومنابع قدرت
م أن هطبيعت م يرون ٓاايت قاعدةها ابلتدريج عليهكل  سألةم ينشرح املهوميقتون أنفس، م أخطٔاواأهن

 . . . هم ٓاَّيتهسريي وهللا. من كان أكثر قوة يغلب علی األقلني

م اعتدماد علی ابلطريق احلق يغلبون علی األقوايء ليس هل الضعفاء الذين يعتدمدون علی هللا  
يَ َتذَكَّرم إِّالَّ َمْن  َوي منَ ز ِّلم َلكمْم مَِّن السََّماءِّ رِّْزق ا َوَما هَو الَّذِّي يمرِّيكمْم آََّيتِّ ه :هذا معنی قوله. احلق

نَي لَ  ( فَاْدعموا اَّللَّ 43يمنِّيبم ) مث حيتاجون يف الرزق إلی . (41اْلَكافِّرموَن ) هالد ِّيَن َوَلْو َكرِّ  هخممْلِّصِّ
م هفسوإنزال املطر جربوا من أن. ن املطر النازل من السدماءوالرزق يكون مسببا م. ية والكاملنياإلهل
 . ابختيار أحد سوی الرب ليس هأن

ن األمر  م أوال أهفدمثل أمثال تلك اآلايت يتذكر من ينيب إلی ذكي يف. آية أخری هذه 
يبون ء الذين ينؤالء األذكياهفإذا كان الناس يتبعون أمثال . ينيب هو املراد من قولهو ، بيد هللا هكل
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 ةالدين ينكرون اآلهل هخملصني ل م شريعة أن يدعوا هللاهم يف الواقعات فيصري عندهم بتفكر إلی رهب
 هلو كر و ذا األمر الصاحل هم يصرون علی هم الكافرون؛لكنههفلذلك يكر ، والكواكب والكاملني

الجتدماع ادرجة ابتدائية لتأثر  هذه. وإن كانوا أكثر وأقوی، مهفيغلبون علی أعدائ. الكافرون
ذا من أتثري حظرية القدس مث درجة اثنية: اعتقدوا بتأثري حظرية القدس هو . هوحد لإلميان ابهلل

رَفِّيعم :هرة يف قولاإلشا هإلي. م االرتقاء يف املدارجمث أييت هل هوحد ومعنی ذلك أتثري هللا. عقلية
 (45ي مْنذَِّر يَ ْوَم التَّاَلقِّ )لِّ  هْن َيَشاءم مِّْن عَِّبادِّ َعَلى مَ  هالدَّرََجاتِّ ذمو اْلَعْرشِّ ي مْلقِّي الر وَح مِّْن َأْمرِّ 

يلتحق  أعلٰی حتی هأقوی فدرجت هكل من كان إخالل. الدين هخملصني ل هفالذين يدعون إلي
. ذمو اْلَعْرشِّ : هاإلشارة يف قول هإلي. هممن حول (1)حبظرية القدس ويكون من الذين حيدملون العرش أو

لقدس يؤمر م مقام يف حظرية ااخل الذين حصل هل. . يلقي الروح. ام آخرمث ينتظم ابلطبيعة نظ. 
و هاء طبيعي ا اقتضم كأهنهبذلك تنتظم النبوة في. يوم التالق. م رجال لينذروا عدموم الناسهمن

م إلی هليف حظرية القدس قبل ولو  هولقي ربهم كدمام يالقون رهبيكون كاألستاذ يعلم الناس أهن
 م وبعد خراب السدموت واألرضم حجاب السدموت واألرض بعد موهتهفع عنحظرية القدس إذا ارت

نْ  اَل َُيَْفى َعَلى اَّللَّ  :هحجاب يف قول م وبني هللاهليس بين. م ابرزونهيوم  إشارة إلی  ْم َشْيءٌ همِّ
. ی هللاذا املعنی لكن قيل ال خيفی علهو هاملقصد من تلك اآلية . شیء م عن هللاهم ال حيجبأهن

دِّ اْلقَ  لَِّمنِّ اْلممْلكم اْليَ ْوَم َّللَِّّ : هالزمة لتلك قول هذهفإن  ناك ها هم الرب شفايسأهل( 23) ارِّ هاْلَواحِّ
لك الدرجة ويف ت. ارهالواحد الق ة والالكواكب والالكاملني فيصرحون هللال يرون شيئا من اآلهل

ر ٓااثر هم فيظهعتبيوكل ذلك يكون ابقتضاء ط. م أتثري الرب يف مجيع األشياء رأساهينكشف علي
َا َكَسَبْت اَل ظمْلَم اْلي َ اإلشارة:  هإلي. امللك حياسب كل نفس  ْوَم إِّنَّ اَّللَّ اْليَ ْوَم َتمَْز  كمل  نَ ْفسظ ِبِّ

ان م أن الظلم إمنا كهذلك اليوم الظلم اليوم فيكشف علي يكون خصولية (28)َسرِّيعم احلَِّسابِّ 
ا فال يكون فالذين ظلدموا جيزون مبا كسبو . شريكا فليس ظلم ة الشركاء اليوم النریيف إثبات اآلهل

                                                           

 في ن م : يكون.  (1)
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أيت ذلك اليوم في، م علی الشركاءهم مثل احلناجر كاظدمني غيظويكون قلوهب، م محيم وال شفيعهل
 . إلی ٓاخر درجة هللا هوالظلم حيقق. بعد ذلك االنكشاف قريباً 

فإذا كان أحد ظلم الناس خبائنة األعني ( 24) يَ ْعَلمم َخائَِّنَة اأْلَْعنيمِّ َوَما َّتمْفِّي الص دمورم  
 ،ومل يقدر علی شیء من األعدمال، إرادة مصدمدمة للظلم هوإذا كان رجل خيف  يف لدر . يؤاخذ
حْلَق ِّ َوالَّ  َواَّللَّ ( 24) يَ ْعَلمم َخائَِّنةَ اأْلَْعنيمِّ َوَما َّتمْفِّي الص دمورم  اإلشارة: هإلي هيؤاخذ فاهلل ي ابِّ ذِّيَن يَ ْقضِّ
، ( فيكون الظامل مؤاخذا43َو السَّمِّيعم اْلَبصِّريم )ه اَل يَ ْقضموَن بَِّشْيءظ إِّنَّ اَّللَّ  هعموَن مِّْن دمونِّ َيدْ 

 اإلشارة: هإلي .نالك شريك والشركاءهيكون بيد احلق اليكون  هذا القضاء كلهف، هواملظلوم يويف حق
. صريو السميع البهدون إلی إن الذين كفروا ينا هاخل من ابتداء قول. . . . . والذين يدعون
األذكياء ابألمر  هو بيان أتثر االجتدماع اإلنساين من حظرية القدس فيتنبهعندان . )الركوع الكامل(

ا هبوة ويكون مقصدالن هارتقاء إلی درجة عالية فتنتظم في هاحلق مث ينتظم االجتدماع مث يكون في
، دمون الناس عامةفيعل هوحد م علی هللاهتدمادإيضاح للناس أن الظلم ال يرتفع عن اإلنسانية إال ابع

ا من حظرية هذا استعداد طبيعي يف اإلنسانية بتأثري هف هومسعو  هم رأو ويكون لةأذكياء األمر كأهن
 . ذا النظام الطبيعيهالقدس فيكون تنزيل الكتاب حتت 

كياء واألذ  و الشركهم أن املانع هم ويعلدمون طائفة منهالناس يف مكة ميقتون أنفس هتنب 
نتظرون ذلك وكان أفراد ي، مهم يرجون أن يتقدموا علی األمم فيجدون إحساسا إلی بعثة نيب فيهمن

م هث فيم استعداد لذلك االجتدماع فيبعهومثل ذلك يقع يف كل قوم إذا كان عند. فانتظدمت النبوة
ريموا . . كلذا املعنی إشارة يف اآلايت التالية بعد ذهإلی . لكونهم األقوام فيهرسل مث يعارض َأَوََلْ َيسِّ

ِِّ فَ يَ ْنظمرموا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم الَّذِّيَن َكانموا مِّْن قَ ْبلِّ  ْم ق موَّة  َوآََثر ا يفِّ هْم َأَشدَّ مِّنْ ها ْم َكانمو هيفِّ اأْلَْر
ِِّ فََأَخذَ  ْم هْم َكاَنْت أَتْتِّينَّ َذلَِّك أبَِّ  (14مِّْن َواقظ ) ْم مَِّن اَّللَّ ْم َوَما َكاَن هلَ بِّذمنموبِّ  مم اَّللَّ هاأْلَْر

ْلبَ ي َِّناتِّ َفَكَفرموا فََأَخذَ هرمسملم  فليس انتظام النبوة يف مكة  (44) َقوِّي ٌّ َشدِّيدم اْلعَِّقابِّ  هإِّنَّ  مم اَّللَّ هْم ابِّ
دمع األسباب تنزل فأين ما جتت. و االقتضاء الطبيعی بتأثري املأل األعلیٰ هجديدا يف اإلنسانية بل 
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عد اخلصام يكون ب. هال يتنب هنبوةمث ينتظم اخلصومة إشارة إلی أن االجتدماع كلتنتظم ال، النبوة
 .  الفصل األولابحلق مت ر القيامة ينزل قضاء هللاهرمن مظاهويكون الغلبة للحق فيكون مظ، القتال

ن قوم وابلتدريج يتلو . ا ملك قوي فيحدث اجلدالهويكون خالف، فإذا انتظدمت النبوة 
قسم ينضم إلی امللك املخالف  -4. قسم ينضم إلی النيب -2سدمون إلی قسدمني: فينق. بصبغة هللا

ََّيتَِّنا َوسمْلطَانظ ممبِّنيظ )جاء تفسري تلك الدرجة  اَماَن ه( إِّىَل فِّْرَعْوَن وَ 13َوَلَقْد َأْرَسْلَنا مموَسى ِبِّ
ٌر َكذَّاٌب ) حْلَق ِّ مِّ ه( فَ َلمَّا َجاءَ 11َوقَارموَن فَ َقالموا َساحِّ ت ملموا أَبْ َناءَ ْم ابِّ ََ قَالموا اق ْ  الَّذِّيَن آَمنموا ْن عِّْندِّ

نشر  (1)خامتة اآلية اخلدمسني( 41) ْم َوَما َكْيدم اْلَكافِّرِّيَن إِّالَّ يفِّ َواَللظ هَواْسَتْحيموا نَِّساءَ  هَمعَ 
ن و قام رجل مٔومن من آل فرع هر كيدهمقالد النبوة إمنا يكون جبدال امللك فرعون ملا أراد أن يظ

يصرون علی  وابآلخرة أرابب احلكومة، م إلی احلق يعين يقوم األذكياء لتأييد النيبهم وأرشدهفوعظ
وة يتضدمن نبوة نبوة نبينا كانت نب. م الدنيانم فيغلبون يف األرض يف حياهتهويدخلون ج، الباطل

م مث من هم نيب منهؤالء األميني بعث فيه. ل احلجاز مث للعربهل مكة وأهأخری:األولی إلی أ
وأيتون  ،اجلدماعة تنتخب مجعية تقوم مقام النبوة ابخلالفة عن النبوة حياربون كسری وقيصر هذه

الب الصغري وفرعون االنق، وهففرعون االنقالب الكبري واضح كسری ، ابالنقالب العظيم العاملي
ل الكتاب هأ لیل كان ممن المييل إهأبوج. وقتل يوم بدر، لهو أبوجهاالبتدائي الذي كان يف مكة 

وليس ، و أبوبكر الصديقهورجل مٔومن من آل فرعون يقوم لتأييد موسی يقولون . بل إلی فارس
را هأما أبوبكر فقد كان جما. ذا املٔومن فال أبسهوافق  هإن كان يف بعض شيون (2)ذلك بصحيح

ر ميكن لنظبذلك ا. مكان يف قريش رجال ما التفت الناس إلی ضبط أحواهل. دا من أول يومهجما
ََّ لَنَ ْنصمرم إِّ  كالفصل الثاين, وبعد ذلك تصريح ابلنتيجة:  هذا جعلناه. بعد البحث تعيني رجال

نْ َيا َويَ ْوَم يَ قمومم اأْلَشْ  حنن جنعل واقعة النبوة نبذة من ( 12)ادم هرمسمَلَنا َوالَّذِّيَن آَمنموا يفِّ احْلََياةِّ الد 
استوجب  وال نعرف ختصيصات يف ذلك أبي ختصيص، هلعباد ا رمحةيوم القيامة جنعل هب قضاء هللا

                                                           

 لعله من خطأ الكاتب. إنه خمس وعشرين.الباحث.  (1)
 ن حسب مطالعتي أنا.أظن هذ القول_لوكان من أحد_ من حيث التمثيل.الباحث.لم يقل به أحد من المفسري  (2)
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َفعم : هم يف الدنيا قولهكذا ينصر هو ، هرسل اد ينظر هللاهنزول تلك الرمحة فيوم يقوم األش يَ ْوَم اَل يَ ن ْ
 يف هفنصرة رسل، ادهتتدمة يوم يقوم األش( 14)ْم سموءم الدَّارمم اللَّْعَنةم َوهلَ ْم َوهلَ الظَّالِّمِّنَي َمْعذَِّرتم 
َنا شارة: اإل هإلي. دى واإلرشاد ابنتظام الكتابم اهلوينظم هل، م احلكماحلياة الدنيا يقيم هل َوَلَقْد آتَ ي ْ

مويلِّ اأْلَْلَبابِّ ه( 53َد  َوَأْورَثْ َنا َبِنِّ إِّْسَرائِّيَل اْلكَِّتاَب )مموَسى اهلْ  ذا هاخل  (12)د   َوذِّْكَر  ألِّ
مويلِّ اأْلَْلَبابِّ د   َوذِّْكرَ همنوذج النصرة يف الدنيا  ٰی أن نبوة نبينا فكان مقصدي التدمثيل مبوس   ألِّ

ْ إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ  :هتنتظم مثل انتظام بفوز موسی؛لذلك أمر نبينا بقول َحق ٌّ َواْستَ ْغفِّْر لَِّذْنبَِّك  فَاْصربِّ
ْبَكا ي ِّ َواإْلِّ ْلَعشِّ َْمدِّ رَب َِّك ابِّ  .اسع اجلرب ما نقص من ذلكو ، يعين داوم علی عدملك (11ِر )َوَسب ِّْح ِبِّ

ل هذا جهو . املتكلدمون يتحاشون عن نسبة الذنب إلی األولياء. واستغفر لذنبكذا معنی: ه
وأتثري . شر إال املالئكةوبني الب م وسائط بني هللاهوالصابئة ليس في، واتباع الطبيعة الصابئة، مهمن

ل معصوما مثل املالئكة ب م تصور رسول ليس إال مقدساهفعند. املالئكة يكون يف الكواكب
. طةوجمدموع القوتني يكون الواس، م الكواكب كاجلسد واملالئكة كالروحهعند. املالئكة والكواكب

الرب  هة مثل تنزيولو عند الصابئ، الواسطة هفتنزي. م يقع الغلط يف تعيني حركات الكواكبهفعند
م األللية من نزعاهت م نزعةهقي في؛لكن ملا أسلم طوائف من الصابئة يف إيران بهليس بشیء يعتد ب

أما . األنبياء ا نسبة الذنوب إلیهوجعلوا األنبياء مثل املالئكة معصومني مث ئولون كل آية وقع في
وإذا غلطوا  .م بشر مثل الناسواألنبياء يعرفون أهن. م أساس لذلك الفكر أبداهاحلنفاء فليس عند
رتاض ة من الغلط ألال من لوازم النبوة؛لكن االعهزاإلی الشيطان وال جيعلون الن هيف شیء ينسبون

ل أغالط األنبياء ا جنعهيف نفسي الغلط من األنبياء إذا رأی عينا. مالذي يكون سببا يف مبالغاهت
يب ال املقصد أن الرجل املتبع للن. م من اخلطأهتهذا يكفي يف نز هو . ليست كأغالط عامة الناس

ال جيوز ألحد أن و . ذا املعىنو معصوم هبهأخطٔا يف ذلك ف هعلل هابحتدمال أن هترك اتباع هجيوز ل
ليس (1)وهف الرب أنك أخطٔات ههأخطأ يف شیء أو ينب هأن هيعرتض علی النيب إما النيب تبني ل

دمت أنك قصرت : إن ما علهمعنا واستغفر لذنبك: هيقول ل ويف اآلية: هللا. خمالفا ملنصب النبوة
                                                           

 في ن م : هذا  (1)
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شرية أو مصلحة وقتية ملصلحة املٔومنني فكن ساعيا يف جرب ذلك يف بعض األعدمال القتضاء الب
رشاد مثل دی واإلذا ينتظم لك اهلهاخل معنی  وسبح ِبمد. ذاهوال نعلم أي عيب يف ، النقصان
واملقصد  .ة إلی قومك فتم األمر األول من جانب النبوةهوكذلك يكون وراثة الكتاب متوج. موسیٰ 

 . أكرب كبريا نا إلی ٓاخر السورة بيان ذلك يف فصول ثٰلثة هللاهفدمن . فارالثاين: يكون الغلبة علی الك

امت ذا الزمان زمان خهزايدة :كان الغرض أن النيب ينتظم مثل ذلك يف كل قوم؛لكن يف  
والناس  .النبيني ال يرون انتظام نبوة يف أرض ما بل إمنا يرون نبوات تقدمت علی ذلك العصر

، حلضرايتم الباقية حتت األرض تعرف بعد اهوآاثر ، مهلكهوأ م هللاهفأخذ خالفوا وكفروا ابلنبوات
ل ناك إشارة إلی استعداد كهيف تلك اآلايت كان . ؤالء قوة وآاثرا يف األرضهم أشد من هوكانوا 

. ثري مساويا إمنا يرون ٓااثر مغلوبية الكفار من أتقوم لنبوة؛لكن فعلية النبوة يف ذلك الزمان ال يروهن
ؤالء الكفار كانوا أقوی من املعارضني للقرآن فآاثر التخريب دالة علی استعداد النبوات متت هو 

 هاعوكيف انتشر دعوة موسی يف فرعون وأتب. مث جاء ذكر موسیٰ . : أومل يسريواهالزايدة بعد قول
  بقيام رجال من قوم فرعون لتأييد احلق؟

فينصر  همؤمن من ٓال فرعون خيف  إميان وعندان لو كان ثبت إميان أبی طالب كان مثل رجل 
وعندي أن أاب طالب لو عاش بعد النيب وكان مؤمنا لكان أحق . (1)هإميان النبوة؛لكن من األسف
وأما . ريف حياة النيب فلم يبق رجل يعارض أاببك هللا هوأما بعد ما توفا. ابخلالفة من أيب بكر

و طالب مؤمنا؟ لو كان أب هنسبة علي إلی أبيما . م بني الصديق وعلي فدملعبة الصبيانهمعارضت
و طالب لو كان أب هوعلي كدما كان دون أبي. كذا نسبة علي من الصديق قريب من تلك النسبةه

، ها رجل يكتم إميانوأم. تكون النسبة قائدمة بني علي والصديق هفبقليل من الزايدة يف فضل. مؤمنا
 . جع إلی قصور الرواة متتوذا ير . يف قرن الصحابة هوينصر النيب مل نعرف

                                                           

 لو آمن أبو طالب لكان أحسن.الباحث  (1)
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: همث عند قول ؟ فصل تنزيل الكتابفبقي األمر الثاين: كيف يغلب اجملادلون يف ٓاايت هللا 
م؟ همن الكفار كيف يكون عاقبت إن الذين َيادلون يف ٓاَّيت هللا ۵۵إىل اآلية  ابلعشی واإلبكار

بَِّغرْيِّ سمْلطَانظ  َّللَّ يَن َيمَادِّلموَن يفِّ آََّيتِّ اإِّنَّ الَّذِّ : هذا املعنی قولهالبحث إلی ٓاخر السورة يكون يف 
. ذا مبرادهليس و . تكون مع احلق أيضا ذا القيد تشريأن اجملادلة يف آايت هللاهفإضافة . . مْ هَأاتَ 

. إال الكافرون إمنا الغرض علی تعدميم اجملادلة علی سبيل الفرض وإال فاحلق ال جيادل يف ٓاايت هللا
ذا النيب من هن م أهأييت شيطان الو . فرضا لئال يكون تضييق علی الطالبني للحقوإمنا عم األمر 

دمباحثني وكيف ميكن التحقيق؟ فأرض  العنان لل. و أيضا يكون من الكافرينهلتحقيق احلق  هجادل
الناس  هإن كان عندكم حجة أتت من الرب من األنبياء السابقني أوأمر عقلي واضح ال خيتلف في

وإن كانت علی لورة اجملادلة ال يقتضي ذلك البحث تكفريكم حتی متنعوا . ملذاكرةفلكم حق من ا
 ،م شیء من آاثرة علدمية منقولة من السابقنيهوأما الذين ليس عند. اد يف إدراك احلقهعن االجت

م ليست هة معتدمدين علی ذلك فدمجادلتهم الناس علی السوية أيتون ابلشبهوال شیء عقلي يف
إِّْن تلك السورة:  يف هم ؟ أييت بيانهتكفري  هوما وج. م ابلكفرهء الذين حيكم عليؤاله. مهواإالهب

ٌر َما هيفِّ صمدمورِّ  َّللَّ  هْم بَِّبالِّغِّيهْم إِّالَّ كِّب ْ م يريدون أن ه(13) مِّيعم اْلَبصِّريم َو السَّ ه هإِّنَّ  فَاْسَتعِّْذ ابِّ
لون لتلك هيستأ مم أهنهيف أنفسم يغرون هو ، األنبياء هيكونوا رئيس حكومة غالبة علی ما أييت ب

لذي ذا النيب اهو . واالتباع كذاوكذا، من األموال هوعند، كان كذا  هكان كذا وجد  هالرايسة؛ألن أاب
و هو  ،من األموال واألتباع واألوالد مثل ما عندان هقسط من امللك وال عند هليس آلابئ هيقابل

 . نسانيةل من الفطرة االهذا الرجل جاهو . : أولی من النيب يف التقدم علی الرايسةهحيسب نفس

ل العصر هعلی أ هوفوقيت. م بصرية من ذلك العلماإلنشاء للدملك إمنا يتٔاتی من رجال هل
م  هففي لدور  .ولو بعد حني، ويقدر علی تدابري تفضي إلی مجع األموال والرجال، من املعارضني

. ملال والعقلم يف احلسب والنسب واأمثاهل م أقران؛ألن هلهم ببالغيهوما ، كرب طلب الرايسة احلكومة
 هتكرب  هذا الفكر إذا غلب علی قلب رجل جيعله. م يكونون كبري دولة؟هم فكيف حيكدمون أهن
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. . استعذ ابهللف؛لذلك أمر عالج إال االستعاذة ابهلل هحمروما عن التدبر يف استدماع احلق فليس ل
 ه؛لكن إذا مل يتدمكن إلالحهيال يف قلبذا الرجل يكون كالشيطان إذا متكن ذلك اخلهاخل . 

و يف إلالح تلك الطائفة اليت ابتليت مبرض الكرب خمتلفة هإمنا ،  37فالكالم بعد ذلك إلی اآلية 
يوم القيامة فإذا  ال ئومن ب هعلی األنبياء أن هذا الرجل املتكرب الذي يفضل نفسهغلط  هأول. املدارج

 ليس. وال يعرتف بقدرة اخلالق (1)يعرف فطرة خلق الكائناتانقصاً إلی تلك الدرجة ال  هكان فكر 
 و كيف يستحق التقدمي علی البصري؟ ومن مل ئومن ابلقيامةهو يف اإلنسان إال كدمثل األعدمی فه

ل هل يوجب العدل يف اإلنسانية؟ ومن مل جيعل العدل من مقتضی الفطرة اإلنسانية هواجملازاة 
 و يعدمل لاحلا؟ ففي الطرف اآلخر رجل بصريهل هو نقول يكون مستقيدما يف احلكم ابلعدل؟ أ

ترك  هنإذا خرج من العدل كأ هو يعرف أنهاجملازاة  هذهيعرف لزوم اجملازاة وإتيان الساعة لتكدميل 
ذا الظامل هدمون ل يقهلو جعلنا األمر للناس ف. و يستحق التقدمه هفبدمقابلت، الفطرة اإلنسانية

ال يرون أن أف. و استبعاد خلق اإلنسان مرة أخریه نفي القيامة م يفهتهذا العادل؟ أوشبهعلی 
ذا الذي أييت كل يوم بيوم مثل األايم السالفة  هكل يوم أييت بسدماء جديدة وأرض جديدة؟   هللا
ذا العدمل أكرب من خلق الناس هأفليس . خلق السدموت واألرض كل يوم علی مثال جديد هكأن

وما حقيقة  ،ذا التبدل اليومهما حقيقة . كثر الناِ ال يعلمونلكن أم علی مثال جديد؟ بعد موهت
فالذين  ،دما واضحا؛لكن اكثر الناس ال يعلدمونه؟ وكيف يكون التدماثل بينهخلق اإلنسان بعد موت

ذا ه اْلَبصِّريم َوَما َيْسَتوِّي اأْلَْعَمى وَ . . املسائل اجللية يستحقون أن يسدموا عدميا هذهاليدركون مثل 
ِِّ اَل ي مْؤمِّنمونَ ا َوَلكِّنَّ َأْكثَ َر النَّ هإِّنَّ السَّاَعَة آَلتَِّيٌة اَل رَْيَب فِّي، ۹۵و خالصة آية هالذي ذكَر   ا

(14) . 

اإلنسان  ،  ار االنقياد لرب العاملنيهو عدم إظهؤالء املتكربون ه هواخلطٔا الثاين الذي يرتكب 
و علی هيبق  فال هاألدنی من هيتبع ومن أراد أن. كيف ما يكون كبريا إمنا يتكرب عن الناس فقط
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أن  هة أتمر فاإلنساني هولد هإذا كان اإلنسان يريد أن ال يعصي. تلك فطرة اإلنسانية. هاألعل  من
عند  هواجب علي همن حيسن إلي هكذا من أراد أن يشكر ه. ا جمربة عند الناس؛ألهنهاليعصي أاب

 . هاليرجو اخلريممن أحسن إليوإن ترك ذلك ف، هو ملن أحسن إليهاإلنسانية أن يشكر 

ان كبريا فاإلنسان إن ك. د ال تعد وال حتصی فصارت مسلدماتهتلك املسائل جمرابت بشوا 
 هوكرب  هفإذا أراد أن يعرتف الناس بعزت. رب العلدمني ليس بكبري علی هللا هعلی إنسان آخر؛لكن

يعرتف  هلناس أنيعرتف ارا حىت هسرا وج هويدعو  هر كرب رب العلدمني علی نفسهأن يظ هجيب علي
ؤالء غالطون هو  .ذا الرجل أيضا ابإلنصافهوبعد ذلك الناس يعرتفون بعظدمة . كبريا  همبن يعتقد

م هم ويقومون معهل جيعلون تلك الطائفة من لنفه فاألنبياء واملؤمنون ابهلل. ميف ذلك اليدعون رهب
 الدين هرب العلدمني, وخملصني لالدعوة إلی الدعاء من  31إلی  33فدمن اآلية . متساوين؟ كال!

  دمونِّ اَّللَّ يتم َأْن َأْعبمَد الَّذِّيَن َتْدعموَن مِّنْ قمْل إِِّن ِّ نم . ؤالءهاألمر مبجانبة  31ومن . ماهتهورد شب
َ اْلبَ ي َِّناتم مِّْن َريب ِّ َوأممِّْرتم َأْن أمْسلَِّم لَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنيَ  كربون رجال يعرتفون املت (1)(33) َلمَّا َجاَءِنِّ

م فيعرتفون هم أو واقعون يف سلسلة مشايخ طائفتهم واقعون إمايف سلسلة ٓاابئهم فهأيضا بعظدمت
وأان رأيت . مم ويتربكون أبمساء ويذكرون يف ابتداء مجيع أعدماهلهم إللالح أمور م ويدعوهنهبعظدمت

ق غري و درجات وفر  هوفي، قومنا طويلة عريضة يعرف الناس، ذا العدمل قبل إسالمي يف قوميه
ند ني:اهلمسعنا من رجال كبار أوروابوي. مهم وسراختالففالناس عامة ال يعرفون سر وحدهت. يةهمتنا

ند ل اهلهم ال يقدرون علی تنظيم حياة أه. ندل اهلهم ألهذو عجائب فعرفنا بقصور مطالعت
وبعد سريان . يمون لسرالتنظتدهال ي هشيئا لغريا مثل هكبريا مث يرون جبنب  هفيتعجبون من كل شیء رٔاو 

دمعة يف م؟ وليس ذلك إال بقوة جمتهلون كيف حيكدمون عليهؤالء القوم اجلاه. يف أورواب تعجبنا
د جمتدمعون نل اهلهاحلالل أن املقصد أن أ. مهند من مائة سنة بطلت املركزية عندل اهلهوأ، مهمركز 

تلك الفلسفة؛لكن ون باج الفالسفة الوجوديني ال حييطهعلی من هم ويعرتفونابعرتاف رب خالق هل
ود ال هالي. مذا سر وحدهتهم وكون الرب واحد دخل يف ابطن بطون قلوهب، اهم حبقانيتهاعرتاف
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كذا كل قوم ه .اهدمو هوإن مل يف، التوراة هيعرفون التوراة؛لكن يؤمنون مبوسٰی ويقدسون ما يسدمون
نود فاهل. ا متاماامللة وجزئياهتم بكليات هم لشعائر امللة ال إلحاطة كل أحد منهم قائدمة بتعظيدموحدهت

ال حييطون  (1)من طريق وحدة الوجود هذا العامل بهواتصال ، الواحد هم اإلقرار ابإللهشعار احلق عند
ل واملسكنة هجلند البالغ يف اأدنی طائفة من اهل. هدون وج ها بوجمبعاين تلك الكلدمات؛لكن يدركوهن

ا هلهم ويقوم رجال متسائال فتلك املرٔاة مع جوهتا درجة يرجعون إلی بيهإلی درجة ال يكون حتت
ء بتلك الصورة جا ا لعل هللاهوتقوم يف نفس، ذا السائلها وأتيت بشیء ماال عطاء هتقشعر جلود

كون شيئا ل يهم من ألوف ألوف سنة ذا العلم يف أفراد قوم بطلت اجتدماعياهتهسائال فتدمكن 
م لساان يبطل هرب إال ابلدالئل؟ كل من يقوم أحدقوم ال يعرتفون ابل ه؟ وكيف يقابل هان بهيست

ء يسدمون ؤالهو . ويورث الشكوك يف قلوب الناس ابلنسبة إلی رب العلدمني، دالئل السابقني
كل اجتدماع م فهأما سر افرتاق. هفلسفة؟ اآلن نبحث عن سر افرتاق هذهابلفالسفة إن كانت 

م  قلوهبويف، مإللالح حاالهت هويدعون ،مهؤالء يذكرون إسم مرشدهو ، ينتسب إلی معلم أو مرشد
 ويقدر علی إجناح مقالدان فال يعرفون من معرفة، و يسدمع دعاءانهو ، ذا املرشد اتصل ابهللهأن 

رشدون تكثرت فلدما تكثر امل. مهللتربك يف مبادئ أمور  هويذكرون إمس، هذا القدر فيدعونهاحلق إال 
م م دايانهتهاس يف ففيغلط الن هاإلل هجوز يقولون: إنفالت والل ابهلل هوكل يعتقد أن مرشد. الطوائف

، مساءم ليس إالمثل تكثر األهذا التكثر عنده. واألمر ليس كذلك، كثرية  م معتقدون ابهللأهن
م الناس هية إالرجال انقصوا الفطرة منخدجة الطبيعة يصرحون أبشياء ابطلة فيتخذوالصفات اإلهل

ذلك وردت وب، يقال للدمالئكة هم كلدمة اإللهفعند، يوانن ومثل ذلك عندان الغلط يف داينة. حجة
ا أبن هسرو دموا سر وحدة امللة فهفالذين مل يف. يف التوراة واإلجنيل كلدمات قليلة علی لغة يوانن

ر كان أان رٔايت فألل األم. م ابطل ابملرةهذا و هو . هاليوانن قبل النصرانية كانوا قائلني بتعدد اإلل
م هم حوائجيسألوهنو ، م واللون ابهللم يتربكون أبمساء رجال يعتقدون أهنهنيف قومي قبل إسالمي أ

سوا احلق بل إذا م نم جمرمون يف ذلك أوأهنم أهنهال جيدون يف أنفس، م بدون لكنة حتدث يف لساهن
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ن من قومي مث بعد إسالمي رٔايت أقواما م هوعقلت هدتهذا ما شاهو هو هوا علی ذلك يقولون هنب
نود كر أمساء اهلالطائفة األولٰی كانت تذ . م إال يف ذكر األمساءهم وبينهند الفرق بيناهلاملسلدمني يف 
م سواء طابق النعل هنيتهوذ، م هوالطائفة الثانية تذكر أمساء مسلدمني تقدموا ألل نظريت، املتقدمني
يد هشوالذي علدمت يف ديوبند من طريقة إمساعيل ال. هوعقلت، هدتهشا، هذا أيضا جربته. ابلنعل

رأن جيلس يف م ال يقدهفاملسلم املٔومن ابلقرآن مع ف. ؤالء علی السواءهأن دعوة القرآنية ترد علی 
 . نود كانوا أو مسلدمنئوالء اهلهلف 

 هأو ٓاابئ هفالرجل إذا اعتقد عظدمة أبي. ؤالءهي أمر مبجانبة هاآلية  هذهاخل  يتقل إِن ن 
و يف احلقيقة هلكرب الذي مينع السلم لرب العلدمني بل ال خيرج عن ا هأو اعتقد عظدمة مشائخ قوم

ن مجيع م هكذلك برأس خمالفة قوم،   هوقوم هأما إذا جعل رب العلدمني الذي برأس. هيعظم نفس
و يكون هلصا را خمهسرا وج هودعا، هذليال عند هوجعل نفس، هكبريا علی نفس  هاإلنسانية سلم كون

التكوين  ء مث بعد ذلك آيتان: األولٰی يف بيان تعرف الرب يفمن الذين تركوا الكرب مبقابلة األنبيا
بعد املوت  ها اإلنسان مث يف الثانية تعرف يف اإلنسانية ابلتكرمي بعد إحيائهومن، تكوين الكائنات

 مت علی ذلك الفصل األول يف. ورب الكائنات، فاإلنسان الزم أن يعرتف بعظدمة رب اإلنسانية
تَ َر إِّىَل الَّذِّيَن  َأَلَْ : هوالفصل الثاين عندان يشرع من قول. رب العاملني دعوة املتكربين إلی دعاء
ن؛لكن الدي هخملصني ل هيعرتفون ابلرب ويدعون ؤالءه (64َأَنَّ يمْصَرفموَن ) َيمَادِّلموَن يفِّ آََّيتِّ اَّللَّ 

َايكذبون ابلكتاب مث جاء يف تلك اآلية:  ْلكَِّتابِّ َوِبِّ رمسمَلَنا َفَسْوَف  هْرَسْلَنا بِّ أَ  الَّذِّيَن َكذَّبموا ابِّ
  (70يَ ْعَلمموَن )

 ند أوال ويف بالد املسلدمني اآلخرين بعد ذلك مجاعة منمجلة معرتضة: قد حدث يف زماننا يف اهل
علون م ويقولون حنن أدری مبسائل عصران فال جيمث حيكدمون عقوهل هاملسلدمني يؤمنون ابلقرٓان كل

وحنن ، دواوين السنة هالسالمص ونظام اخلالفة الراشدة الذي أثبت هعلي م مقيدين بتعليم نبيناصهأنفس
احلنفي  هقاء يقرٔون كتب الفهتفصيل ذلك رجال من الفق. م يف بعض األشياء دون بعضهخنالف
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م أبحاديث هم رجل حمدث خبرب هوالتحقيق حسب اإلمكان مث يقابل، ألوال وفروعا ابلتدقيق
يق بل م ابحلديث ال يبحثون ابلتأويل والتطبهم مقصور علدمهم فهلحيحة خمالفة ملا تقرر عند

م ون؛ألهناحملدث هومقدم علی ما يروي، و لب األحاديثه همن الفق هذا العلم الذي أخذانهيقولون 
علی احلق من كل  هذا الفقيهفاحملقق ال يری . ال تقبل عندان هورواية غري فقي. اءهم غري فقهأكثر 
و مستنبط هليس علدما مستقال من علم احلديث بل  هعرتف أبن علم الفقأن ي هبل كان ينبغي ل هوج
د قد هجملتوا. ألجل الناس يف األعصار املتأخرة إلی مثل ذلك هل الفقهاد احملققني من أهابجت
. هاستنباط الفقي و مقدم علیهفإذا ثبت احلديث ولح عند احملققني . احلديث هوقد ال يبلغ، خيطئ

لی معنی احلديث إ هواستنباط عامل راشد إما نؤول قول الفقي، حديث لحيح فإذا وقعت خمالفة بني
وال يكون يف ذلك تنقيص شأن ، ٓاخر وافق احلديث هوأنخذ بقول فقي هإن أمكن ذلك أو نرد

ی يعامل من احلديث مثل ذلك يكون عل هفإذا كان فقي. مهدين بل نعدمل وأنخذ بولاايهاجملت
من احلق  ليس هذا الوجهعلی احلديث الصحيح مع املخالفة ف هقوإذا قدم الف. هاحلق من كل وج

. اءهؤالء الفقهن ع سألةاء يف غري تلك املهوإن كان الناس حمتاجني يف أخذ استنباط الفق، يف شیء
 هكذا احملدثون ضبطوا أقوال نبينا صعليه. يكونون علی احلق هذا الوجهاء من هفالفق

و علم هاء الراشدين فدما لح من ذلك وثبت بتحقيق احملققني همث الفق همث أحوال هالسالمصوأحوال
 احملققون من احملدثني وأولوا الناس أن ال يتبعوا تلك األحاديث هوما أبطل. املسلدمون هحيتاج إلي
 هاآلن نری مادون. ذا ال يستحق أن يسدمي بعلم احلديثهف (3)والشاذة (2)واملنكرة (1)املختلفة

فإذا عارض الرجل . ثل احلديهاء ابلنسبة إلی أهالفق همثل روا هو بعينهن اء ابلنسبة إلی القرآ هالفق

                                                           

: هو اس     م فاعل، من "االختال " ض     د االتفاق. والمراد بمختل  الحديث: ا حاديث التي تعري  المختل  لغة  (1)
تصلنا،ويخال  بعضها بعضا في المعنى، أي يتضادان في المعنى. اصطالحا: هو الحديث المقبول المعارض بمثله، 

المرتبة والقوة، ويناقضه مع إمكان الجمع بينهما أي هو الحديث الصحيح، أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في 
في المعنى ظاهرا، ويمكن  ولي العلم والفهم الثاقب أن يجمعوا بين مدلوليهما بش    كل مقبول.لينظر:تيس    ير مص    طلح 

 .70الحديث،محمود طحان النعيمي،
تعري  المنكر: لغة: هو اس       م مفعول من "اإلنكار" ض       د اإلقرار. اص       طالحا: عر  علماء الحديث المنكر  (2)

ات متعددة، أشهرها: تعريفان، أحدهما: هو الحديث الذي في إسناده راو  فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر بتعريف
 .552فسقه.ثانيهما: هو ما رواه الضعي  مخالفا لما رواه الثقة.لينظر:المرجع السابق نفسه:

 590ر:المرجع السابق،تعري  الشاذ: الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه.لينظ (3)
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ي هة حقة نا أيضا يكون طريقتان : طريقه. ل احلديثهأ هالعامل ابلقرٓان آية مبقابلة حديث لحح
اجلدمع فإن مل ميكن التأويل و  هونٔوول، ذا احلديث علی اآليةهأن يقول احملدث حنن نطبق معنی 

 هدونوإذا حكدموا بتقدمي ما. جادة حقة هذهعلی احملدثني الذين لححوا ابخلطأ وحنكم ، هفنرد
 هيف الفق هبعني النظري الذي قدمنا هوابطل من وج هحق من وج هاحملدثون علی القرٓان فيكون في

 . مع احلديث

مجيع ما  و مجعهو ، حيكم أبن النيب استنبط األحاديث من القرآن العظيم اإلمام ويل هللا 
لكن مل نقف رسالة؛ هوأراد أن ئولف في، وقدر علی استنباط من القرٓان، النيب يف الصلوة هشرح
خلالفة الراشدة  ا هوكذلك ما أتی ب، ل احلديثهالنيب عند أ هفألل العلم أن مجيع ما أتی ب. اهعلي
واآلاثر  ،ثإن قدران علی تطبيق األحادي. فيقدم القرٓان دائدما علی احلديث، مستنبط من القرٓان هكل

الظن  وإن كنا حنسن، اات ال نعدمل هبا من املتشاهبهوإن مل نقدر جنعل، اعلی القرٓان أخذان هب
، اءهمثل رد الفق هوإن قدران علی كالم يف لحة احلديث فنرد. اهابحملدثني الذين لححو 

ن حنكم ك حنكذل. ا املسلدمونهوقبل، األحاديث املنكرة والشاذة حبكم القواعد العلدمية (1)واحملدثون
ن يقدموا ل احلديث أهوحنن كدما ننكر علی أ. بعدم لحة احلديث حتت القواعد فال يؤاخذ علينا

اء أن هقوأنمر الف، علی احلديث هأن يقدموا الفق هل الفقهوننكر علی أ، احلديث علی القرآن
احلديث  ل احلديث أن جيعلواهوكذلك أنمر أ. همستنبطا من احلديث أو منطبقا علي هجيعل الفق

فة م األحاديث خالا ألحاديث ختالف القرٓان خمالهويكون رد، همستنبطا من القرٓان أو منطبقا علي
 (2). منحصرا يف الكتاب هأنبياء هللا هفإن عندان ليس مجيع ما علدم. رةهظا

من  هتدي إليهويكون للنيب استنباط دقيق الي، اها األمة أبمجعالكتاب لورة علوم أتخذ هب 
وعندان ليس استنباط النيب من القرٓان مثل استنباط . افراد جيب علی األمة األخذ هباألمة األ

                                                           

 المحدثين  نه معطو  على الفقهاء وكلمة "الفقهاء" مجرور من حيث اإلعراب.الباحث.  (1)
 يثبت الشيخ السندي حجية السنة النبوية وآثار الخلفاء الراشدين بعد سرد كالمه الدقيق.الباحث.  (2)
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ا همن هل لالنيب ينج هإلي هإذا توج. القرٓان بل اآلية القرآنية تكون كالقوة (1)دين من ألفا  هاجملت
، اهخذويكون األمة جمبورة أب، الكتاب هم ما أتی بهمشس احلكدمة فئايت بقواعد متدمتعة نسدمي

دمة وعلوم فعلوم من احلك، م ٓاايت الكتابهومبعارف حكدمية تنشرح بذلك لدور الصديقني بف
ا هل القرٓان احلكم بردهليس أل. وابلصديقني ها النيب من القرٓان بطريق خاص بهمن التشريع يستنبط

 هليس مع الكتاب هأنزل علی عبد أبن هللا (2)م دائدما حيتجونهو ، م مبعارف القرٓانهلة منهإال اجل
من  ۰۷ية يف اآل. م مشكلة عنديهكان غري لحيح؛لكن إقامة احلجة علي  هم واهدمهفف هشیء غري 

 . مهسورة املؤمن حجة علي

َا َأْرَسْلَنا بِّ تعاىل:  قال هللا  ْلكَِّتابِّ َوِبِّ مجع  (83) ا َفَسْوَف يَ ْعَلممونَ رمسمَلنَ  هالَّذِّيَن َكذَّبموا ابِّ
 . ة املعرتضةمتت اجلدمل. وقواعد التشريع، معارف احلكدمة هدان املراد بوعن. هالكتاب مع ما أرسلنا ب

  .وعلی ذلك مت الفصل الثاين عندان. نمهم يف جوبعد ذلك ذكر العذاب الذي يكون هل

يدون تشريعا ينطبق وال ير ، مهوائهويريدون تشريعاً يوافق أ. التكذيب ابلكتاب كفر بعد كفر  
 ،ومبا يكون خالا ألرابب الكدمال أللحاب املعرفة، الكتاب هبعلی اإلنسانية عامة الذي ورد 

اآلية بعد ذلك  .وأللحاب التنظيم بل يريدون تشريعًا يطابق من ال يری احلياة إال احلياة الدنيا
  .ذا الكرب الذي ذكران يف الفصل األول كان نتيجة الفرح واملرح بغري حقه. اآلية هذهداخل يف 

                                                           

ذلك إنس انيتهم، والعذاب بعد ذلك الزم إذا كس ر يد في ن م : "هذه العبارة الطويلة  س ماع دعوة الحق،وأفس دوا ب  (1)
إنس   ان فأراد الطبيب إص   الحه يكون عليه عذاب أم ال؟هكذا إذا أفس   دوا ض   روريات اإلنس   ان أراد هللا لحكمة ما أن 
يص  لحهم مرة ثانية فهذا اإلص  الر يس  تلزم العذاب،فالعذاب كان الزما لهم إلفس  ادهم الفطرة اإلنس  انية بواس  طة إفس  اد 

ز اإلنس     انية في قلوبهم.وهذا ا مر كي  يقوم به الرجل يفس     د فطرته قبلهم يكون جماعة هيئتهم فاس     دة خالفت مرك
ا نبياء،ويكون في جانب آخر دعوة ا نبياء،فتلك الطائفة عند هللا تزين لهم كل أمر فاس  د مثال ذلك : مجمع الزناة من 

مجمع آخر من اللوطيين،هكذا مجمع آخر من الس  ارقين هؤالء الرجال والنس  اء يدعو الش  بان إلى الزنا بطرق وحيل،و
معروفون بفس      اد علمهم،وأنهم أش      قياء وهنا مجامع طاهرهم طيب مجمع من التجارب المحتالين والمتفقين؛لكن إنما 
يقومون بإس       م التجارة يعني أن ظاهرهم ليس بفاس       دثم مجمع آخر من المدبرين،واليريدون تش       ريعا ينطبق على 

ة عامة الذي ورد به الكتاب بما يكون خاصا  رباب الكمال  صحاب المعرفة و صحاب التنظيم بل يريدون اإلنساني
 تشريعا  " التوجد في ن إ.

 يرد الشيخ السندي على القرآنينين مثبتا موقفه من خالل القرآن.الباحث. (2)



 [101] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

مثل العشرة اليت كانت يف التوراة  (1)األحكام العشرة اإلسراء: ذكر هللامجلة معرتضة: يف سورة  
َواَل َُتْشِّ ). . اهود وأضاف إليهكان خالا ابلي  ها مثل تعطيل يوم السبت فإنها بعضهفحذف من

) َموال  لمَغ اجلَِّباَل  َِ َوَلْن تَ ب ْ ِِّ َمَرح ا إِّنََّك َلْن ََّتْرَِّق اأْلَْر ذا هألول؛ألن من  هفجعل (2)يفِّ اأْلَْر
 هأى نفسويطغ  علی اإلنسانية إذا ر ، مساواة لإلنسانية هوخيرج من قلب، املرح جيعل الرجل متكربا

 األرض مرحا من ال متش يف ذا الكرب منبعة املرح فجعل هللاهو ، ذا الطغيان نتيجة الكربهمستغنيا ف
 . متت اجلدملة املعرتضة. ألول ديننا لذلك

                                                           

التعليم .وأيضا:32إلى  99إلسراء من آية ا حكام العشرة أذكرها بصورة الجدول لينظر:القرآن الكريم سورة ا (1)
مجموعة من ا ساقفة بموافقة البابا بندكت السادس عشر،  523-529بالعربية، ص. -المسيحي للشبيبة الكاثوليكية 

 . الجدول 16 :19-.17إنجيل متى ، وأيضا:9059مكتب الشبيبة البطريركي، بكركي 

آيات  األحكام م
سور  
 اإلسراء

المقابل في التراث 
 اليهودُ المسيحي

اليكن لك آلهة أخرى  22 توحيد هللا وعدم اإلشراك به الحكم األول
 أمامي

 أكرم أباك وأمك 24-23 اإلحسان للوالدين والبر بهما الياني

 التقتل 33-22 ألوالد خشية اإلمالكعدم قتل ا اليالث

التزن التشته بيت  32 اجتناب الفواحش والبعد منها الرابو
قريبك التشته إمرأ  

 قريبك..

 التقتل 33 عدم قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق الخامس

الحفا، على مال اليتيم وعدم القرب منه  السادس
 إال للمصلحة

التسرق التشته بيت  34
تشته إمرأ  قريبك ال

 قريبك.

غير موجود  ويوجد بدال  33 اإليفاء بالكيل والميزان بالقسط السابو
منها أذكر يوم السبت 

 لتقدسه

 التشهد شهاد  الزور 32 العدل وقول الحق اليامن

 التحلف بإسم هللا باطال 34 الوفاء بالعهد التاسو     

 اتباع صراط هللا المستقيم وعدم اتباع سبل العاشر
 أخرى

التصنو لك تمياال  33-33
منحوتا والصور  
ما..التسجد لهن 

 والتعبدهن.

  
 37اإلسراء : اآلية :  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%89
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تمْم َُتَْرحم  َذلِّكممْ : 81يف اآلية :   َا كمن ْ ِِّ بَِّغرْيِّ احْلَق ِّ َوِبِّ تمْم تَ ْفَرحموَن يفِّ اأْلَْر َا كمن ْ ويف آية ( 75وَن )ِبِّ
فنظم اآليتني يرشد أن  (83) ا فَبِّْئَس َمثْ َو  اْلممَتَكرب ِِّّينَ هنََّم َخالِّدِّيَن فِّيهاْدخملموا أَبْ َواَب جَ  76

تكرب ينشأ من بيان أن ال هوفي. ی علی ذلكهنتذا الفصل اهالتكرب نتيجة الفرح واملرح فيكون 
ْنَساَن لََيْطَغىَكالَّ إِّ الفرح واملرح فيكون ) هذا يوجبه. البسط يف املعيشة واالستغناء عن الناس  نَّ اإْلِّ

ََ ( هَأْن رَآ . مت الفصل الثاين. النازل يف أول سورة من القرٓان مبنی علی ذلك األساس (1)اْستَ ْغ
َنا ي مْرَجعموَن هَحق ٌّ فَإِّمَّا نمرِّيَ نََّك بَ ْعَض الَّذِّي نَعِّدم   إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ فَاْصربِّْ  :هومن قول ْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَإِّلَي ْ
كان كسری   أن املراد من الذين جيادلون يف ٓاايت هللا هم منهنف الفصل الثالث : إىل آخر السورة 77

علی  هبعد وفات أما فتح كسری وقيصر كان. هحيات النيب يف هفإن فتح مكة وفتح العرب رآ، وقيصر
 َأْرَسْلَنا رمسمال  َولََقدْ تعاىل : هقول. و الغلبة علی كسری, وقيصرهفالوعد التام كان . (2)هأيدي خلفائ
نْ  نْ همِّْن قَ ْبلَِّك مِّ سة ن كانوا يف األرض املقدالذي ْم َمْن ََلْ نَ ْقصمْص َعَلْيكَ هْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َومِّ

يف تلك األرض  .إلی جنوب جزيرة العرب احلرب وبني جبال هللا، يم بني النيل والفراتهأرض إبرا
الرتك ويف األرض األخری اإليران و . م أرابب الدعوات الكلياتهمن املقدسة جاء األنبياء فذكر هللا

رسل فال ؤالء الهاج هم أيضا رسل علی منهند والصني واحلبش وأورواب ستة أراض كانت فيواهل
، اهب م غري معروفة عند احلنفاء فاليؤمر ابلتلفظهوأمساؤ ، ومهاج مفها؛ألن ألل املنهحاجة إلی ذكر 

 ة الرب كان واحدا ال يقدر رسول أن أييتهالعدمل يف مجيع األنبياء من ج. ا قوم أميونواحلفظ هل
ويثبتون ، اهت عرضو م آتوا آبايفدما نسب بعض األقوام إلی بعض الرسل أهن. آبية إال إبذن هللا

ة هو من جها إمن ه؛ألن ذلك ليس منهم فال ينبغي للدمحقق أن يلتفت إليهبذلك عظدمة شخصيت
 .الرب مبقتضی مصلحة فالعظدمة تكون للرب

َر  فَإَِّذا َجاَء َأْمرم اَّللَّ   حْلَق ِّ َوَخسِّ َي ابِّ ذا مساويف كل األقوام ه( 87) َنالَِّك اْلممْبطِّلمونَ هقمضِّ
,للدمٔومن  يرشد هللا. أقوام مل يقصصمبعرفة أنبياء  . اهلنبوات ونتائجويطالعوا ا أن يسريوا يف األِر

                                                           

 7-2العلق: ا ية :  (1)
 في زمن الشيخين.الباحث  (2)
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ين إذا م معدن مركز لالجتدماعية العاملية يعها ببعض يكون علدمهفإذا رأوا أن كل ذلك ينطبق بعض
ية ية العاملاج واحد ال حييطون بعلم االجتدماعهمل يقدموا علی تطبيق نبوات األمم املتقابلة علی من

. ربم إلی الفرح واملرح والكهؤالء مرجعه. جيادلون احلق يف امللة -2فالذين جيادلون يف احلق قسدمان:
كون إمرباطورية كل واحد يقاتل اآلخر لي. جيادلون يف اآلايت ابعتبار العاملية مثل قيصر وكسری -4
اج هحتت من هدمعون العامل كلذا القسم إمنا يتٔاتی من قوم جيفاملقابلة هل، ي املركز الوحيد للعامله

عاملية  وكسری يريد أن يكون لبغة الصابئة. قيصر يريد أن تكون لبغة النصرانية عاملية. واحد
اإلنسانية علی  وجيعلون، دماهفإذا قامت مجاعة يردون لبغة النصرانية والصابئة كلتي. فيتقاتالن

لسيادة الكربی م اويكون هل، ؤالءهو ، ؤالءهم يغلبون علی هاج احلنيفية مركز االجتدماع العاملي همن
سل مجيع ؛لكن الفوز بتلك املرتبة حيتاج إلی استعداد التطبيق بني ر هورمحت يف العامل بفضل هللا

نْ  اَّللَّ . وإلی ذلك أشار القرٓان، األقوام نْ هالَّذِّي َجَعَل َلكممم اأْلَنْ َعاَم لِّتَ رَْكبموا مِّ ( 74ا أَتْكملموَن )ها َومِّ
لمغموا َعَليْ هَوَلكمْم فِّي  (73)َعَلى اْلفمْلكِّ حتمَْملموَن ا وَ ها َحاَجة  يفِّ صمدمورِّكمْم َوَعَليْ ها َمَنافِّعم َولِّتَ ب ْ
خالفة األنبياء مث لكة مبهم إلی السفر يف الرب والبحر؛ليدركوا حقيقة النبوات آباثر األمم املهفأرشد

وتنزيل . صريغلبون علی كسری وقي م الذينه. اج واحدهيقدرون عل  تطبيق مجيع النبوات علی من
 . إنشاء قوم يكونون حافظني علی مركز االجتدماعية العاملية هذا معناه. الكتاب

اإلنسانية  هيوما يقتض، بني حقيقة دعوة الرسل يف البدور البازغة لطيفة:اإلمام ويل هللا 
ی يف أبواب ميشي علواإلمام ضبط مقتضی الفطرة اإلنسانية  (1). اهوحصر الدعوة علي، اهبطبيعت

تلك األبواب  ا يفهاإلنسانية اليت شرحنا هذهيدمات: همث حيكم يف التف (2)هذلك التبويب يف مجيع كتب
ق ابإلجياب وأتثري احل، م القوم يكون قائال بقدم العاملها مقصد األنبياء قاطبة سواء عندهإلالح

. (3)ا ابلقصدهليرادة ليس لةأنبياء التفات إأو يكون القوم قائال حبدوث العامل وقائال بتأثري احلق ابإل
ار والسياحة وأمرأن ابألسف ؟ لذلك أمر هللاهبني قوم هل يتيسر لرجل قيم يف بالدهذا اجلدمع هفدمثل 

                                                           

 .914لينظر:البدور البازغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي،فصل حقيقة الملة الحنفية،  (1)
 .971-911لينظر:المصدر نفسه:  (2)
 .5/933لينظر:التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،  (3)
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ضی ذا ال يكون إال ابلبغاوة علی مقتهالك علی السواء؟ ينظروا كيف لارت مجيع األقوام إلی اهل
. لكونهفإذا شاع يف قوم لواطة ي. اج بني الرجال والنساءاإلنسانية مثال: اإلنسانية تقتضی الزو 

دمة اهل من همثال: الفطرة اإلنسانية تقتضي مبساواة حقوق الكاسبني : كل رجل يسعی ملا أييت يف ابل
فإذا اختلف طرق املكاسب فليجتدمعوا . وذلك الكسب، ادهو الجيد لذة إال يف تلك اجلهف

ملكاسبني فيكون نظام التبادل يعرف حقيقة مجيع ا هاج إليمبا حيت هويبادلون كل ماكسب، ابلسوق
ة الرجل ال جيد إال ذر . فاذا انتظم األمر كذلك فاإلنسانية تكون يف أرغد عيش. علی السواء

ت إال ذرة القيام يف ذلك املوضع الذي ال ينب هلنفس هواختيار  هوحريت هأودخان؛لكن كل ذلك بسعي
إلی السوق  ا مث إذا جاءهفي هويعرف حق، او يعرف فائدهتهال و شیء إبسم املدملكة إ هوال يؤخذ من

ويتلذذ  هد ربيف اجلنة حيدم هكأن  هذا الرجل املسكني نفسهيكون التبادل ابحلق واإلنصاف فيجد 
و هذا همثل ما يتلذذ الطبقة العالية أبكل اللحم والشحم واحلنطة واألرز بل فوق ذلك  هحيات

ا همن هيبوال يعرف نص هؤالء يعرف حكدمتهم شیء إبسم املدملكة هفإذا أخذ من. مقتض  اإلنسانية
 هظلدمة؟ وال جيد لؤالء اله مل خلق هللا هنم دائدما يتفكر يف نفسهيف ج همنفصدمة كأن هيكون حيات

لك الطائفة احلاكدمة هم يعلی بطالهن (1)وألروا هنيب مينع الناس عن ذلك خالفو  هفإذا أات. جوااب
وكذلك إذا فسد سوق وأبطلوا امليزان واملكيال حتی جيد . أقطار األرض ذا مستوىف مجيعه. دائدما

ذا هلی فإذا ألر قوم ع. نمهم جهذا األمر جيعل جنتهف، بغنب هالناس أن كل ما ابعوا واشرتوا كل
فدمثل . م وخترب ال جتدون يف ذلك فرقا بني لسان أو لسانلك مدهنهاألنبياء ي هالبطالن بعد تنبي

لسري وتفحص وبعد ا. لك الناس عامة إذا خالفوا األنبياءها القرٓان العظيم يه بيناألشياء اليت هذه
ذا هوإلی  ،ا ببعض يكون قوما لاحلا إلقامة االجتدماعية العامليةهالك مث تطبيق بعضأسباب اهل

بياء يكونون قليال التابعون لةأن (72) ت مْنكِّرمونَ  فََأيَّ آََّيتِّ اَّللَّ  هَويمرِّيكمْم آََّيتِّ  :هاملعنی أشار يف قول
يف مجيع  ويری مثل تلك اآلايت. ويغلب الضعفاء علی األقوايء. واملخالفون من األقوايء، ضعفاء

ِِّ فَ يَ ْنظمرموا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم الَّ اإلشارة يف  هإلي. أحناء األرض ريموا يفِّ اأْلَْر ْم  هذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ َأفَ َلْم َيسِّ
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نْ  ََ َعنْ ْم وَ هَكانموا َأْكثَ َر مِّ ِِّ َفَما َأْر بموَن ْم َما َكاهَأَشدَّ ق موَّة  َوآََثر ا يفِّ اأْلَْر آَثرا يف  (74)نموا َيْكسِّ
د من تلك م احلق الذي أريها ابتباعهم حافظوا عليهو ، االجتدماعيات املتقدمة تركت ٓااثرا االِر
ْلبَ ي َِّناتِّ هْم رمسملم َلمَّا َجاَءتْ ف َ لكوا هفلدما خالفوا احلق أ. فتلك اآلاثر امتدت إلی زمن طويل، اآلاثر ْم ابِّ

َا عِّْندَ  ، املراد من العلم علم املعيشة( 70) زِّئمونَ هَيْستَ  هْم َما َكانموا بِّ ْم مَِّن اْلعِّْلمِّ َوَحاَق بِّ هَفرِّحموا ِبِّ
. شةتائج علم املعيمن ن همجع اخلزائن والبنوك كل. يوعلم املعيشة اليتم إال إذا كان اتبعا للعلم اإلهل

فَ َلمَّا رََأْوا . دم خالة اليفيهحق اإلنسانية العامة املٔوسسة عند األنبياء احلنفاء من هوإذا مل يراع في
َّللَّ  َا كمنَّا بِّ  هَوْحدَ  أبََْسَنا قَالموا آَمنَّا ابِّ املراد من البأس عندي حماربة املسلدمني ( 72)ممْشرِّكِّنَي  هوََكَفْرََ ِبِّ

و هس املراد من البأ. ويف اخلندق مع األحزاب. ل مكةهم ألهاربتوقبل ذلك حم، لقيصر وكسری
َّ َأْن ت مَول وا ومجمو جاء يف سورة البقرة: )  (1)احلرب َّ كمْم قَِّبَل اْلَمْشرِّقِّ وَ هلَْيَس اْلربِّ اْلَمْغرِّبِّ َوَلكِّنَّ اْلربِّ

َّللَّ  رِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َواْلكَِّتابِّ وَ  َمْن آَمَن ابِّ َذوِّي اْلقمْرََب  هَماَل َعَلى حمب ِّ النَّبِّي ِّنَي َوآَتى الْ َواْليَ ْومِّ اآْلخِّ
َكاَة َواْلمموفموَن َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكِّنَي َواْبَن السَّبِّيلِّ َوالسَّائِّلِّنَي َويفِّ الر ِّقَابِّ َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزَّ 

ِِّ دموا َوالصَّابِّرِّيَن يفِّ اْلَبْأَساءِّ وَ هْم إَِّذا َعاهدِّ هبِّعَ  نَي اْلَبْأ بوقت   (3)ترمجة الشيخ (2)(. .  .الضَّرَّاءِّ َوحِّ
لعاملني دين علی الرأمساليني اهجوم املسلدمني اجملاهالسورة عندي  هذهفدمعنی البأس يف ، كارزار

وعامة . ة البأسم بعد رٔويم إمياهنهبعلوم املعاش؛ليدفعوا الظلم عن الكاسبني املساكني فال ينفع
مبنحصر عندان يف املالئكة  (6)ليس ه؛لكن(5)البٔاس حضور املالئكة ساعة املوت (4)املفسرين جيعلون

                                                           

 .5/900المراد:وقت الحرب لينظر: فتح القدير, اإلمام الشوكاني,  (1)
 577البقرة:  (2)
 30فتح الرحمن بترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية,سورة البقرة,  (3)
 في ن م : تجعل  (4)
جد ذلك التفسير _الذي ذكره السندي_ في أحد من التفاسير صراحة لعل الشيخ السندي أخذ التفسير المذكور لم أ  (5)

من المفسرين الذين فسروا كلمة "البأس" بمعنى العذاب مثال:يذكر اإلمام الواحدي في تفسيره قوله: "وحين البأس قال 
{ ابن عباس: معنى البأس في اللغة: الش       دة، يقال: ال بأس عل َعذَاب  بَئِيس  يكم في هذا، أي: ال ش       دة وال حرج، }بِ

ا َرأَْوا 521]ا عرا :  ا لشدته، قال هللا: }فَلَمَّ [، شديد، ثم تسمى الحرب بأساء لما فيها من الشدة، والعذاب يسمى بأس 
نَا{ ]غافر:  نَا{ ]ا نبياء: 84بَأْس َ وا بَأْس َ ا أََحس ُّ { ]غافر: [ وقال: }فََمْن يَ 59[ وقال: }فَلَمَّ ُرنَا ِمْن بَأِْس ا َّ [ كل هذا 92ْنص ُ

ْيط،ت: أبو الحس    ن علي بن أحمد الواحدي، النيس    ابوري، الش    افعي )المتوفى:  يُر البَس    ِ معناه: العذاب" لينظر: التَّْفس    ِ
 هـ. 5430جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.ط: ا ولى،  -، الناشر: عمادة البحث العلمي 3/198هـ(428

 في ن م : لكن ليس ذلك.  (6)
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 هم معناعدم نفع اإلميان هل. (2)م كاملالئكةهيكون حكدم (1)دون إذا قاموا علی الظاملنيهبل اجملا
 . عندي إن جنوا من القتل الينجون من اإلمث

ادن واألفالك سنة يف األشجار واملع ا أن هللكدم  هالَِّتِّ َقْد َخَلْت يفِّ عَِّبادِّ  سمنََّت اَّللَّ  
زق كثري فإذا مجع واحد ر . علی هللا هرزق هللا هكل من خلق،  هسنن يف عباد هكذلك ل،  والكواكب
يد عن فإذا تنقص العب. م عبيدا لذلك الواحدهوال يعطي ألحد إال إذا جعلوا أنفس من عبادهللا

 يت هللاائ  هم الرزق من عندهأن يعطي مم أو حاهلم بلسان قاهلوسألوا رهب، م لذلك الفردهإطاعت
َر . هيف عباد سنة هللا هذه. مهوحياربو ، ابالنقالب يلقي يف قلوب الضعفاء القيام علی اجلبابرة َوَخسِّ

، م هلهأم و هم موقع أن ينجوا أبنفسكان هل  الذين جيادلون يف ٓاايت هللا( 71) َنالَِّك اْلَكافِّرمونَ ه
 . خسرواو ، وأضاعوا ذلك الوقت

نْ  اَّللَّ السورة:  هذهكان يف   نْ ا وَ هالَّذِّي َجَعَل َلكممم اأْلَنْ َعاَم لِّتَ رَْكبموا مِّ خذان من أ ا أَتْكملمونَ همِّ
، لكةهوينظروا إلی عاقبة األقوام امل، م أن يسريوا يف األرضهاآلية: أن املسلدمني جيب علي هذه

لوا ذلك إذا فع. واحد يف إلالح اإلنسانيةوأيخذون من تلك اآلاثر اتفاق األنبياء علی مسلك 
ونظدموا  ،فإذا فعلوا ذلك. ال للدمركز االجتدماعية العامليةهولاروا أ، ال لالجتدماع العامليهلاروا أ

ؤالء إذا غلبوا يف هف، حركة اجتدماعية يغلبون علی رجال عاملني ابملعيشات فرحني يف املعاشرات
أخذان من  ذا الذيه. مذا خسران هلهو ، ن املقتل يستٔاسرونم إن كانوا جنوا مهوتركوا كفر ، احملاربة

 . واآلن نتكلم علی اتريخ اإلسالم. القول هوبسطنا في، تلك اآلايت

املقتصدون  :4السابقون  :2م علی ثٰلثة أقسام: هالقرآن قسدم. م سواءهاملسلدمون ليسوا كل 
ا الطبقة األولی من اإلسالم كانو . الثٰلثة هذهوكانت أمراء املسلدمني ال ختلو عن . الظاملون :0

ؤالء كانوا يعدملون علی تلك اإلشارات اليت أخذان من القرٓان كانوا ه. م املقتصدونهوتبع، سابقني
                                                           

يؤيده تفسير اإلمام السيوطي في تفسيره:" }وحين البأس{ وقت شدة القتال في سبيل هللا"لينظر:تفسير الجاللين،سورة  (1)
 .32البقرة،ص

كما يقول ابن عاش    ور في تفس    يره: هذا حكم هللا في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو آية بينة، فأما  (2)
البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل عذاب بأس الس       ي  الذي نص       ر هللا به رس       وله يوم بدر ويوم فتح 

 .94/993مكة.لينظر:التحرير والتنوير,ابن عاشور,



 [140] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

لنظر إلی م كيف ارتقت؟ وكيف بطلت؟ وابويتفحصون عن متدانهت، وينظدمون، يسريون يف األرض
ق دواء حنن نعرف ابلتحقي. ألقوامويفتحون ا، ذلك كانوا يصنعون قوانني للحركة االجتدماعية

ذا السلطان نری هوزمن . ابليقني هم كانوا أحسن منهفدمن تقدم من (1)السلطان حمدمود الغزنوي
 . يضبط اتريخ الفرس هنامهيصنف شا (2)الفردوس

 هنامهاش. م مرجتعونهوالذين ، م اإلقدام إلی املعايلهم الذين كان عندهم وملوكهأنبيائ 
، توران هتم اتريخ مستقل؛لكن اإليران مبجاور الرتكية ليست هل. ؤالء األقوامهكل تشتدمل علی أحوال  

ذا السلطان هن جيدمع اتريخ توران أيضا مث يف زم هنامهفشا. م يف التغالب دائدما حيارب تورانهوتنافس
من  ال يعرف. ذاهند ابلعربية إلی يومنا ند يف كتب من اهلويتعلم لسان اهل، نديدخل اهل (3)البريوين

م وعن خمالفاهت ،ذا تفحصا عن األقوام املاضيةهفليس . ند شيئا أكثر من ذلكيتكلم ابلعربية من اهل
ند إلی يئة اجتدماعية فارسية كانت غالبة علی إيران وتوران وعلی اهلهم فنظدموا م ونبواهتوموافقاهت

 . جرةألف سنة من اهل

كتاب كانوا عاملني إبشارات ال  مهجيدا  هجري نعرف اترخيفالنصف الثاين من األلف اهل 
يف زمن . ندم مث علی مبدٔا األلف الثاين نعرف اتريخ اهلهوالنصف األول يقينا كان أعلی من. املبني

ارت اهبهم هترجم يف زمن هبعد. ورتب، نديةو فحص عن الداينة اهله (4)السلطان جالل الدين األكرب
جاء الغربيون  ه زمنيف. ا إلی الفارسيةهدوسي ترمجو للفر  هنامهنود مثل شاإلی الفارسية أعظم كتاب اهل

. ارسيةوترجم التوراة واألانجيل إلی الف، و مجع القسيسني من النصاری مراراهند للتجارة فإلی اهل
ورتبوا ، اهها الداينة املسيحية اليت تشبهوالسلطان مجع مع، كانت متبعا لداينة بودا  هند وحداهل

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
)في إيران  طوس في قرية قرب مدينة خراس  ان ولد في )935-1020 .(ش  اعر فارس  ي أبو قاساام الفردوسااي  (2)
 لينظر: ."الش          اهن   ام   ة "كت   اب اش       تهر بت   ألي  .القزنويين في حكم الس          ام   انيين ليوم(. ع   اش في حكما

D8%AF%D9%88https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%
%D8%B3%D9%8A 

 هذا أبوريحان البيروني. الباحث.سبق ترجمته  (3)
 سبق ترجمته.  (4)
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. ا يف العاملظري هلند سلطنة إمرباطورية إسالمية ال نانتظدمت يف اهل هوبربكت. يئة االجتدماعيةهبرانجما لل
بني  هال نظري ل ند اإلمام ويل هللاخرج من اهل (1)ويف املٔاة الثانية من جتديد جالل الدين األكرب

د فذلك التجدي. ذا إمنا نشٔا نتيجة لذلك التجديده. وال يف حكدماء اليوانن، حكدماء اإلسالم
ند اهل سنة كانت إمرباطورية مائة . ندي أمثر للدمسلدمنيس األلف الثاين من االجتدماعي اهلعلی رأ 

ي نشٔاة اإلمام هوأمثر الثدمرة الثانية ، هوال بعد، دما يف إمرباطورايت اإليران قبل اإلسالمال نظري هل
. ف الثاينجمدد الطريقة لةأل (3)كان اإلمام الرابين الشيخ أمحد  (2)هالهإر . لويهالد ويل هللا
والطبقة  ،طائفة من االجتدماعيني يف زمن السلطان جالل الدين . ندي كان إمام احملافظنيهالسر 

واالنكسار  ،حبدوث املزاج االعتدايل بعد الكسر ها بنفسهالعليا من االجتدماعيني كان السلطان يرأس
إلی اآلن حبثنا . ام ويل هللاا مثل اإلمهند؛ألن خيرج منواحملافظني استعد اهل، من االجتدماعيني األحرار

 .اآلن نقول من زمن جالل الدين أورواب حتركت ألخذ مقام اإلسالم يف العامل. عن اتريخ اإلسالم
ا هواب اختذو السابقون من أور . م إلشارات الكتاب اجمليدهفكل فضيلة كانت يف املسلدمني ابتباع

لول ذا دليل واضح علی لداقة األهدان عن. وغلبوا علی األرض، وتقدموا علی املسلدمني، مقدوة هل
و من حنن نرج. وحكدمة تقدم أورواب عندان ليست إال ذلك. ا ابإلشارات من الكتابهاليت أخذان
ند أن نرجع الدور" دور جالل الدين األكرب" ويكون إسالمنا حمصورا يف حكدمة يف اهل فضل هللا

 . صقص إن شاء هللايف الشر  هفإن وفقنا لذلك ترون نستعدمل. اإلمام ويل هللا

دابة األرض اليت  اهوحدث في، والصناعة، أورواب ما غلبتنا ابلفلسفة بل غلبتنا ابلتجارة 
شأن كبريص  هند لفإن تنفسنا يوما من ضغط أورواب بعد تيقظنا يكون األمر يف اهل. ااتكل منسٔاهت
، لقرآنحلقيقة فنحن تركنا اوأما ا. و رجاء ومتىنهذا الذي تكلدمنا يف األخري إمنا ه. صإن شاء هللا

                                                           

 سبق ترجمته.  (1)
اإلرهاص: هو ما يص    در من النبي ص    لى هللا عليه وس    لم قبل النبوة من أمر خارق للعادة، وقيل: إنها من قبيل  (2)

رجة ا ولياء.واإلرهاص ليس بخاص با نبياء.لينظر: كتاب الكرامات؛  فإن ا نبياء قبل النبوة ال يقص       رون عن د
 .52هـ( 852التعريفات ت: علي بن محمد بن علي الزين الشري  الجرجاني )المتوفى: 

 م5283-هـ 5403لبنان ط: ا ولى –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
 سبق ترجمته.  (3)
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فإن . ويف اآلخرة ،لذلك خسران كل شیء يف الدنيا. يف االجتدماعيات هوالعدمل إبشارات، هوالتدبر في
. نند يصلون أكثر من زمن جالل الديواليوم مسلدمو اهل. و كذابهقال لنا رجل حنن تركنا الصلوة 

سلدمي ابجلزم أقول: العفاف اليوم يف موأان ، واتهواتبعنا الش، فإن قال رجل حنن تركنا العفاف
 فاألمر يف االجتدماعيات ليس براجع إلی مجيع الناس يف، ند أكثر من العفاف يف زمن الغزنوياهل

، م مثل بكاء علی قتل احلسنيهم علی رذالتم علی ارتذاهلهفبكاء، م شیءهاملساجد بدون ف
ا النصاری هتبانية اليت ابتدعها إلی الر وليس أمر االجتدماعيات راجع، مهم أبيديهم قتلو هو ، هوأوالد

 . ا األنبياءهتدي إليهم أسرار االجتدماع اليت يهبل االجتدماعية تقوم علی ف

بخلون وغري األنبياء ي. واألسواق علی حد سواء، ية عامة للناس يف املساجدوالكتب اإلهل 
 طريقة و الفرق بنيها ذهف. وأيخذون قيدمة التعليم أكثر ما ميكن، وال يعلدمون إال اخلواص، اهب

النيب  ومؤمنا بتصديق، إذا كان رجل عامال أبسرار الكتاب. وبني احلكدماء السياسيني، األنبياء
القوة اليت حيدث من ذلك العلم يتحدمل كثريا من النقائص يتبعون  هذهف، بصداقة تلك األسرار

كان واليا من   (1)دميجعفر الربك. م كثري ضررهم ال يضر م علی رؤوس أمواهلهوات مع حفظهالش
و فقدم هلوال، يشتغل ابللعب هإلی خليفة بواسطة اجلواسيس أن هجاءت شكايت (2)ارونهة هج
ار أبداء ما هن: اشتغل ابلهومعنا، هال حنفظ هشعرا لولد هفكتب أبو  هارون ذلك الكتاب إلی أبيه

اعدمل ما ة الليل فوأما بعد العشاء يف داخل دارك يف ظلدم. ا عند الناسهوتكون نزي، فرض عليك
فكان الفضل بعد ذلك دائدما حيافظ علی مخس للوات يف . (3)يهواملال، تشاء من املالعب

لوءة من أدبيات العرب مم. ويف الليل كان يعدمل كل ما يشاء. وجيلس يف املسجد للحكم، اجلدماعة

                                                           

م( أبو الفضل: وزير الرشيد العباسي،  803 - 727= هـ         587 - 510جفعر بن يحيى بن خالد البرمكي،)  (1)
وأحد مش    هوري البرامكة ومقدميهم. ولد ونش    أ في بغداد، واس    توزره هارون الرش    يد، ملقيا إليه أزمة الملك، وكان 
يدعوه: أخي.فانقادت له الدولة، يحكم بما يش   اء فال ترد أحكامه، إلى أن نقم الرش   يد على البرامكة، نقمته المش   هورة، 
فقتله في مقدمتهم، ثم أحرق جثته بعد س       نة. وكانت لجعفر توقيعات جميلة وكان كاتبا بليغا، يحتفظ الكتاب بتوقيعاته 

 .535-530/ 9يتدارسونها. والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس لينظر: ا عالم للزركلي 
 سبق ترجمته  (2)
 لم أطلع على مصدر هذا الشعر.الباحث  (3)



 [143] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

 .يف األرضم مع ذلك كانوا أقوی سلطان هو ، هوأمرائ (1)، ارونهواخلالعات من ، حكاايت الفسق
فالقيام . كتبيف ال هم ما ترونهخالفية األدب يف الغزوة أولحبة أوليائ ارون ما خال سنة من سينه

كل ما   هارون ماكان عليه. هذا الكتاب ال بقراءة ألفاظهلالجتدماعيات ليس إال بتصديق أسرار 
، وب الرجلأن يتوالقطع علی الفور إال، انة شیء من شعائر الدين دعا ابلسيفها إهمسع كلدمة في
، تدبر فالناس الذين يدعوننا إلی االجتدماع يف الصلوة بدون. هومل يرد، هلسان هسبق ب هويعرتف أن

ا م يف ذلك الزمان اآلن لاروا شيوخهوشباب من كل شئ فعلوا ، ة يف األخالق من أطفالهوالنزا
طني م شياهخالق كلة األهم لشیء من املالعب فادعوا القدسية يدعون الناس إلی نزاالقوة هل

نذ مٔايت ولران يف خسارة بينة م، هذا الذي تركناه. هوتدبر ، دجاجلة إذا مل يتدمسكوا أوال ابلكتاب
 . 433سنة 

  

                                                           

 ترجمتهسبق   (1)
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة حم السجدة
يمِّ )4حم )   يف اجلوارح كذلك هواإلسالم لورت، كدما يكون اإلميان (1( تَ ْنزِّيٌل مَِّن الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

ألمر األمر النازل كالروح مث يف موطن دون ذلك املوطن بتعني ا. ية يف أعلی املداركيف الشرائع اإلهل
ويف املوطن األول   .واالقتضاائت العصرية فينتظم كتاب بصورة األلفا ، ابخلصوليات اللسانية

يتصور املعاين ف ه:يريد رجل كاتب أن يكتب كتااب إلی أحب الناس إليهكان كاملعاين املرموزة مثال
وال يتكلم بكلدمة ، ٔوخرا يهوأي، ا أقدمهويرتدد أوقاات يف تنظيم تلك اخلياالت أي، اهاليت يريد أن يكتب

يف  ها يتكررنظر ورمب. ا أبلفا هابلرتتيب للدمعاين املرادة أيخذ القلم فيعربعن هحتی إذا انشرح لدر 
ية للنوع املأل األعلٰی مثل القوی الدماغو ، حظرية القدس.ذا متثل للدموطننيهف. إلالح األلفا  أيضا

فإذا تقرر يف املأل األعلی أمطار مطر الرمحة إلی قوم بصورة . اإلنساين مثل القوة الدماغية للفرد
 . إنزال علوم يتقررذلك القرار يف موطنني

. لفا ال بتبدل األو ، وال يتبدل بتبدل اآلاثر، يف املوطن يتقرر املعاين املرموزة مثل األرواح 
ملعاين يكون ا يف سورة املٔومن مث التقررالثاين لتلك اهفاألمور املتقررة يف تلك الدرجة كان البحث عن

دل العصر املخصوص؛ألن اللغات تتبدل حتت تب هواأللفا  دائدما يالحظ في، أبلفا  خمصولة
ا إلی وقت معني هفاللغة اليت ختتار للتعبري عن تلك املعاين ال بد أن يكون أتثري . االجتدماعيات

ر بتلقي ل ذلك العصهوإمنا يتكامل أخذ أ. وأضعف من التعيني األول، ذا التعيني أدنیهفيكون 
َلْت آََّيتم اآلية: هويف سورة السجد. ويكون طريقا لعامة الناس، األلفا  َ  َعَربِّيًّا  هكَِّتاٌب فمص ِّ ق مْرآ

سم علی اطن: املأل األعلٰی مث تلك املرتبة أيضا تنقالسورة يف مو  هذهتعيني مرتبة  (3لَِّقْومظ يَ ْعَلمموَن )
من  هي جزء من بيتهأوال مث يف مدرسة اليت  هاتهوأم همن ٓاابئ هقسم يتعلم الولد يف بيت :2قسدمني: 

ت واألماانت من املعامال هو أيضا من تتدمات بيتهالذي  هاملرشدين واملعلدمني مث يتعلم يف سوق
ل الذي فإن البيت الكام. من تعليم البيت هجنعل هذا كله. ذلكواملبادالت والضدماانت وأمثال 
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احلاجات  هذهأن خترج إلی املدرسة وال إلی السوق بل تتعلم مجيع  هجيدمع عائلة كبرية ال حيتاج أوالد
: من مدارج التعليم ما حيصل ابلتجربة يف ميادين 4. ذا درجة طبيعة لتعلم اإلنسان هف. يف البيوت
أعلمص جنعل  فنحن ابعتبارانص وهللا. س ٓاخر غري األول يبين علی تعليم األولذا جنهو ، احلكومة

سورة السجدة خمتصة ابلتعليم علی الدرجة األولی مث بعد ذلك جنعل سورة الشوری تعليدما علی 
يس ل احلجاز لتأسهم من أهومن واال، أوالد إمساعيل قريش. ذا القومهل هذا كله. الدرجة الثانية
 . دماعي العاملياملركز االجت

يمِّ )4حم )  كل ما  و ، هحيتاج إلی أبوي هالطفل يف مبدٔا حيات (1( تَ ْنزِّيٌل مَِّن الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ
حنن يف . خالة  هسو بيت لنفهحتی ينفرد  هوأم هيكون معتدمدا علی أبي همتعلقة ببيت هكان حيات

 تكون يف قلب رحيم متثال الرمحة اليتية الرمحن والاعتباران يف تفسري القرٓان جنعل من األمساء اإلهل
و الذي هخبالق السدموت واألرض  هفاإلنسان إذا خرج من الطفولية وأيقن عقل، األب واألم للطفل

علی  هيف طفوليت مثل ماكان يعتدمد هفليعتدمد علي هويرزق هخالق هأن ذا الرجل أيضا فآمن ابهللهخلق 
 هعدمد بكل قوتويت، قام األم فحينئذ ينسی األبوينوالرحيم م، وجيعل إسم الرمحن مقام األب، هأبوي

 . علی الرمحن الرحيم

ابألب   ها مثلهان الناس معرفة الرب بعضهالدايانت السابقة إذا أرادت أن تقرب إلی أذ 
 من تلك يدمية مثهوالبعض ابألم كالداينة اإلبرا، كالداينة املسيحية يسدمی الرب ابألب السدماوي

ابلرمحن  هللا مسی هفالقرآن العظيم من ابتداء أمر . م حدث عقائد ابطلةهاألمثلة بعد زمان لسوء ف
 ،مقام األب واألم عند األداين السابقة فصار الناس مأمونني من التحريف والغلط هوجعل، الرحيم

يات مث تعليم يف البيت للدرجة األولية من االجتدماع تنزيل من الرمحن الرحيمفباعتباران معنی: 
 مجل القرٓان تسدم  ابآلايت؛ألن يف، ذا الزم للدمبتدي فصل اجلدملهاخل  لتكتاب فص: هقول

بعض املواضع مجلة واحدة من القرآن خترب عن انقالب عظيم يف اإلنسانية فكانت آية وتبعا لتلك 
 . قرآَ عربيا. اآلايت مسيت مجيع اجلدمل ابآلايت فجدمل الكتاب مفصلة
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نبغي أن م فال ييكون علی مزاج العرب وعلی حماوراهت مجع اجلدمل. االجتدماع هالقرٓان معنا 
 عربيا لقوم قرآَ: هذا عندان معنی قوله. من العرب أحد هيؤخذ جبدمع مجل القرٓان مضدموان ال يعرف

قدم علی م فكر التويف احلجاز مجاعة يدغدغ يف قلوهب، يريد أن يعلدموا وكان يف مكةيعلمون 
اإلمرباطوريتني العظيدمتني تتدمنی أن يكون العرب داخال يف م يرون أن كل واحدة من األقوام؛ألهن

م؟ هم فلومل يكن لتلك قوم قيدمة فأي حاجة ملثل تلك الدول الكبار يرجون انضدمام العرب إليحوزهت
. نسبا وحسبا م أشرف من الفرس والرومم؟ فإهنهفإذا كان للعرب قيدمة مثينة فلم ال يستقلون أبنفس

صر بسبب م لكسری وقيهم الذين كانت خمالطتهيف قلوب األذكياء مناألفكار كان أييت  هذهمثل 
م مثل هغتندمو م ليم بلساهنهم يعلدمهفلو كان من قوم. ادهم حيتاجون إلی هم يف التجارات هأسفار 

 . ا عظيدمام يصريون قومهوإن كانوا أفراد قليلة . م املراد من قوم يعلدمونهؤالء هالغنيدمة الباردة ف

ري ا َونَ :هقول  َِ َأْكثَ رم َبشِّ ٓاايت البشارة . هفصلت ٓاايت( 2) ْم اَل َيْسَمعمونَ هْم فَ هذِّير ا فََأْعَر
 يعني متی قاموا بذلك األمر املعني الذي هفاألمر املبشر ب. وٓاايت اإلنذار عل  حدة. عل  حدة
م هبلغت هوإذا عدملوا عدمال واضحا مبينا يعرفون. م كذا وكذا من البشاراتم يكون هلهبطبيعت هيدركون

م هسلب عنم يهم إلی كسب مبادئ غري ذلك فيخربون أن تلك الرذيلة إذا استقرت فيالحاجة هل
ومعنی . شركمثال ينذرون عن ال. ذا معنی تفصيل الكتاب بشريا ونذيراه. مهالنعدمة اليت كانت عند

ذا أمر ه، م يف الدين والدنيا علی غري كتاب هللاهوجيعلوا اعتدماد الشرك أن يرتكوا كتاب هللا
فة م أيتون بفلسه، ذاهدموا معنی الشرك هواضح؛لكن األعاجم من املفسرين ال يقدرون أن يف

ومن يقدر علی  ،و ترك تلك الفلسفة للتوحيدهويقولون إن الشرك ، م للتوحيدهية مقررة عنداإلهل
م مبقتل هوم واضحا مبينا؛لكن العرب من زمان نزول القرٓان إلی وقوع الفتنة بينهأخذ ذلك املف

 ۸۸وحنن أنخذ ذلك الزمان ترمجة حاميم . همن الوجو  هعثدمان ماكانوا يتشككون يف ذلك بوج
َويفِّ  ها َتْدعموََ إِّلَيْ َوقَالموا ق ملموب مَنا يفِّ َأكِّنَّةظ ممَِّّ م هاخل مل؟ بينوا عذر . . مهفأعِر أكثر فيتم املناسبة 

َجا ٌر َومِّْن بَ ْينَِّنا َوبَ ْينَِّك حِّ ال نعرف أن القرٓان يوللنا إلی ( 1)ٌب فَاْعَمْل إِّن ََّنا َعامِّلموَن آَذانَِّنا َوق ْ
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دعوة جديدة فقط بتبديل العقيدة حيصل االرتقاء يف املدمالك؟  هذه. ويف آذاننا وقرة؟ هأي ج
وأنت تسدمع ، كةاملالئ هأنت تقول أتيت إلي ومن بيننا وبينك حجابآذاننا ليست مستأنسة بذلك 

 وأنت أعلی منافی، ذا؟ ونعرف أان يف موضعهل ميكن أن يری هك فوحنن ال نكذب، مهوترا
  ل نقدر علی اتباعك؟ه، اإلنسانية فكيف نتفكر؟

وحنن نعدمل حسب ما علدمنا فإن . فأنت تعدمل حسب علدمك. . . فاعمل إننا عاملون 
ا ه ألفو ات اليتهالشب هذهف. حصل لك شیء من امللك ال يكون اتباعك بعد ذلك لعبا علينا

ثْ لمكمْم قملْ . ذا مثل تعليم الصبيان يف البيوت؟ها أفليس هم عنهرآن العظيم جييبالق ََ َبَشٌر مِّ َا َأ  إَِّّنَّ
َا إِّهلَ  ٌد فَاْسَتقِّيمموا إِّلَيْ  هكمْم إِّلَ يموَحى إِّيَلَّ َأَّنَّ تعليم للنيب  هففي (3) َوْيٌل لِّْلممْشرِّكِّنيَ وَ  هَواْستَ ْغفِّرمو  هَواحِّ

 هإن كان يف الواقع؛لكونف. من جنس ٓاخر هم حتی يظنون أنهطبيعة امللكية علي ال يرتفع بعلو هأيضا أن
يف الدرجة البشرية  هوجيعل نفس، هم؛لكن يتنزل عن علو حائزا للكدماالت القدسية كاجلنس املباين هل

. ة للنيباألللية متقاراب لقوة امللكي هيكون انزال عن درجت هم كدما أن امللك الذي يتنزل عليهمثل
 . هوننا إليَنن يف أكنة مما تدعم يقولون ه. م فكر البعدهب عنهيذ ها التزم النيب علی نزولفإذ

 هاإلل. دمةدمة مستعجهالدعوة القرآنية ليست مب. . واحد هكم إلم يوحی إلی إَّنا إهلقل هل 
: هولذا معنی قه، يف قضاء مجيع حوائجكم هكم تعتدمدون عليو إهلهالواحد لكل اإلنسانية 

 هحيحا حتی ترونقواي ل هفيكون اتصالكم ب هوغلط فاستغفرو ، وإن وقع مرة خلل ها إليفاستقيمو 
. مونزول التجلي إلی تلك اللطيفة يف قلوهب، احلجر البحت م:هإلی تيقظ لطيفت هذا تنبيه. معكم

م طن قلوهبالرب من قوة اب هم بهم ذلك املقام ليست الدعوة القرآنية إال أتويل ما أيمر فإذا حصل هل
وإذا . ففي االبتداء الرجل يكون شفيقا رحيدما. مم يتخذون رجال معينا إماما هلهفال يكون شیء مب

دا هؤالء القوم؛ولذلك األمر أخذ األنصار عهابلنسبة إلی  هالقوة السياسة يتغري أخالق هحصل ل
األمر م ذلك د هلهوالنيب ع، هم يرجع إلی قومهاليرتك هقوة علی قوم هإذا حصل ل همن النيب أن
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ذا ه. مم إلی رهبهنسبت (1)ي اتباع رجل سياسي بل يتخذهفالدعوة القرآنية ليست . هفاطدمٔانوا ب
وتيقنوا من ، م إلی هللاهفإذا اجتدمع قوم متيقظون بنسبت. يعلم طالب علم اإلحسان يف ابتداء التعليم

. ل تلك الدعوةثوليس شیء أنصف يف الدعوة من م. هي فليتبعو ذا أمر إهلهم أن قوة ابطن قلوهب
 هي فيعلدمون بكالم إهل  هوأن، ذا القرآنهجيزمون حبقيقة  م ابهللم إذا تيقظت تعلقاهتالنيب متيقن أهن

 . هوالشرك اتباع غري ، م حينئذ التوحيد اتباع القرآنفيقال هل

ْم َتَّ يَ تَ بَ نيََّ هلَ ْم حَ هْم آََّيتَِّنا يفِّ اآْلفَاقِّ َويفِّ أَنْ فمسِّ هَسنمرِّي: انظروا يف ٓاخر السورة يقول هللا 
م إذا استدمروا علی لحبة يعرف أهن وه( 10) يدٌ هَعَلى كمل ِّ َشْيءظ شَ  هاحْلَق  َأَوََلْ َيْكفِّ بَِّرب َِّك أَنَّ  هأَنَّ 

ْريَةظ مِّْن لِّ َأاَل إِّنَّ . م أن القرآن حقهم من أنفسيتبني هل هوتعليدم، النيب يشكون  مه مْ َقاءِّ َرب ِّ ْم يفِّ مِّ
بِّكمل ِّ  هَأاَل إِّنَّ م اء رهبم يف مرية من لقه هيف قلوبنا؟ فنرا كن أان نفوز بدرجة يتجلی هللال ميهيف ذلك 

إنسان إذا كان شیء يف احمليط أال يتجلی يف املركز؟ . حييط بكل إنسان وه( و 12) َشْيءظ ُممِّيطٌ 
للقاء علی يوم اواملفسرون حيدملون . مهو املراد من لقاءهذا هم؟ فكيف ينكر نزول التجلي يف قلوهب

. ايةهاإلنسان إذا مل جيزم يف املبادئ ال يكون مستيقنا يف الن. م خمطأون يف ذلكهو ، (2)القيامة
 جيزم الرجل إذا مل هنا لقاء شخص مع ربهواللقاء . هواللقاء يف القيامة لقاء النوع اإلنساين مع رب

النوع مث  ألةمسدموا األميني أوال م يريدون أن يعلهل يقدرأن جيزم بلقاء النوع؟ أو هبلقاء الشخص 
م إمنا ينظرون ه. م يف تعليم القرآنذا يف طرق التعليم؛لكن الغرض هلهل يصح ه. الفرد مسألة

لفا  والقرآن العظيم يعلم يف خمتلف السور أب. م من احلكدمة شیءهليس عند هعلی ترجيع ألفاظ
ال ميكن  هذا التوجهذا؟ هإلی  هتوج ل يف التفاسريهف. اهومعية مع، مع نفس اإلنسان هخمتلفة قرب

م هأقرب إلي هأشار يف بعض اآلايت أن وهللا. ميني أوالصوفية املقلدين هلأن يكون إال للحكدماء اإلهل
. هحساب هفوفا هعند ا فوجد هللاهمعكم أيندما كنتم وأشار يف بعض هويف اآلخر أن. من حبل الوريد
 هوالقرب أن ،وجاء املتكلدمون يبحثون عن تلك املعية. نامع قال: إن هللا هالرب أن هوالنيب حكی عن

                                                           

 في ن م : يتقظ. (1)
من المعلوم أن المفسرين يحملون كلمة "اللقاء"على يوم القيامة،فليراجع إلى التفاسير المشهورة عند أهل  (2)

 السنة.الباحث
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 ل رجل ئومن ابهللأليس ك. م الناسهمن هذا التأويل كيف يقبلهم مثل هيعلدم يعين أن هللا بعلم هللا
وال نؤمن ، صذا التخصيذا التخصيص؟ مل ال يقولون إان نكفر هبه؟ وما معنی هيعلدم يعلم أن هللا

ن ال ا؛ لكن املساكني الذيا ألفا  ال معنی هلهم؟ كلهلهلی جكيف يسرتون سطور علم ع. هب
و ليب اي غالم: هو  (1)إلبن عباس هم امللدمعة وإال فدما معنی قولشون من كلدماهتهيعرفون العربية يند

 . (3)هكأنك ترا  وما معنی اإلحسان أن تعبد هللا (2)كهجتا هجتد احفظ هللا

ق فكيف رأی احل هوإذا رأی التجلي لار كأن. هأال يعلم أن رؤية التجلي رؤية احلق بعين 
 هذهم يف هعن ذا عندان مصداق مزج األ كاذيب ابلقرآن الذي حكی هللاهل؟ و هيدعو إلی اجل

ذا اللغو ه (43) كمْم تَ ْغلِّبمونَ َلَعلَّ  هَذا اْلقمْرآنِّ َواْلَغْوا فِّيَوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرموا اَل َتْسَمعموا هلِّ السورة 
دماء الرابنيني داان إبرشادمجاعة من احلكه هوحندمد ربنا أن. مهوالكل مردود علي. لتفسرييف ا هيضيفون

 . و ذلكية التدعوالشرائع اإلهل، يف دارالدنيا بطريق التجليات واقع هأن لقاء اإلنسان برب

َرةِّ ه( الَّذِّيَن اَل ي مْؤتموَن الزََّكاَة وَ 6َوَوْيٌل لِّْلممْشرِّكِّنَي )  آْلخِّ ذا إنذار ه (8) افِّرمونَ ْم كَ هْم ابِّ
من األموال  مهما اجتدمع عند الذين ال يؤتون الزكوةويتبع غري ، و الذي يرتك القرآنهاملشرك 

ء من م شیهفإذا كان عند. مم مضدموما إلی ذلك حاجات مجيع من يتعلق هبزائدا علی حاجاهت
قدرون علی ن طبعيني ال يم معذوريوجيدون رجاال يستحقون ذلك إما لكوهن، ذا املعنیاملال زائدا هب

م ه يصل إليوال، م خرجوا من البيتم معذورين ابلفرض؛ألهنالكسب مثل لغري يتيم وإما لكوهن
مان و معنی اليؤتون الزكوة يف ذلك الز هذا ه. مهم قدر حاجتهو اليعطيهاملال يف تلك احلالة ف

                                                           

 سبق ترجمته. (1)
ني إأخرج اإلمام الترمذي عن ابن عباس، قال: كنت خل  رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم يوما، فقال: يا غالم   (2)

أعلمك كلمات، احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده تجاهك، إذا س  ألت فاس  أل هللا، وإذا اس  تعنت فاس  تعن باهلل، واعلم أن 
ا مة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 

 قالم وجفت الصح .هذا حديث حسن صحيح.لينظر: سنن الترمذي, يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت ا
 .9152, رقم الحديث:222/ 4اإلمام الترمذي,

أخرج اإلمام البخاري عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال:  (3)
: " قال: ما اإلسالم؟ قال«. تبه، وبلقائه، ورسله وتؤمن بالبعثاإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته، وك»ما اإليمان؟ قال: 

اإلسالم: أن تعبد هللا، وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان ". قال: ما 
مام اإل إلى آخره.لينظر: صحيح البخاري ,« أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»اإلحسان؟ قال: 

 ،باب سؤال جبرئيل النبي _عليه السالم_.10, رقم الحديث: 52: 5البخاري 
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جيازي الناس  هبرب همن بفطرتمث ال يؤ  هم حقوق اإلنسانية بفطرتهفرجل ال ئومن ابلقرآن مث ال يف
اتساق تلك ف. م كافرونهم ابآلخرة هو  هو معنی قولهذا إنكار اجملازاة ه. هم فويل لعلی أعدماهل

دم إيتاء الزكوة لطافة: ع هعدم اإلميان ابآلخرة في، عدم إيتاء الزكوة ، األشياء الثٰلثة اإلشراك ابهلل
م هر عندهم سليدما ما رأينا اإلنسانية إذا ظهن مزاجيف عدموم الناس إذا كا (1)يعرف ابلفطرة هفساد

م مانع من هغىن عن شیء فال ئوتی ذلك احملتاج إال إذا منع هوجيد رجل يف نفس، رجل حمتاج
ك يف مجيع ذا اآلن مشرت هو . بدون معرفة وبدون تفتيش حال هذا الذي يعطونها فهاحلكومة أو غري 
وجتارب  ،كذا طبقة عالية من الناس ذات عقوله. يةمقتضی الفطرة اإلنسان هاإلنسانية يدل أن

وإن   ،ويوجبون علی الناس أن أيخذوا أبحكام احلكومة، يقدرون علی تنظيدمات احلكومة القومية
ؤالء إذا هم يعين يقدمون اجملازاة علی احلرية الشخصية الفطرية فم أو أمواهلهانة لنفوسهإ هكانت في

  .العصاة إذا مل يقع يف الدنيا فواجب أن تقع يف اآلخرةم جيزمون أبن جمازاة تفطنوا بفطرهت

كان يف عيش رغد مات بدون   ه: رجل فاسق طول عدمر (2)هحيكون عن عبداملطلب قيل ل 
. ا العصاة هالدار دارا جيازی في هذهفتفكر بذلك زمنا مث قال: اعلم أن وراء  هعناء مبرض أو غري 

إلنسانية أيضا من مقتضی الفطرة ا ه لقاء اإلنسان ربذا من مفتضی الفطرة اإلنسانية كذلك عندانه
ة للحساب إمنا ؛ألن املسائل العويصهذا ال أبس بهامللكية  هإمنا يتفطن لتلك الفطرة من غلبت علي

ويل  هرتفحالل اآلية أن من أفسد فط. وال خيرج بذلك من مقتضی الفطرة، ا احملاسبيتفطن هب
 . هراحة كذلك من أفسد فطرت هال يكون ل هأفسد لحتي من هذا بديه. راحة هال أيتي، هل

َاتِّ هلَ آية مثال للبشارة  (3)همث بعد  رم مَمْنمونظ ْم أَ إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ ( 7) ْجٌر َري ْ
وال يلزم أن يكون ، ليالرب بنوع ما من التج هيعين يتجلی يف قلب فيؤمن ابهلل همن أللح فطرت همعنا
بعد ذلك إذا و . هوال شريك ل، هويرزق، هراب خلق هأدرك أن ل هو من قلبه، مصطلح الصوفيةعلی 

                                                           

 في ن م : من الفطرة.  (1)
 لم أطلع على مصدر تلك الواقعة. (2)
 في ن م : ثم بعد ذلك. (3)
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 هوأمر من أوامر ، هكالم من رب  هوإذا مل يكن عند. هوال يتبع غري ، هكالم الرب يتبع  هتيقن بكالم أن
 هأن هدفال يكون إال إذا ثبت عن هعلی مصاحل نفس هوأما شیء يقدم. هيعدمل علی حسب مصلحت

ن فدم. من الصاحلات هعدمل بكل عدمل كل هو املٔومن لتكدميل إميانهذا الرجل ه. أمر الرب من
ال جور أيضا م ابلرب فم طويلة ابتصاهلی؛ألن حياهتهأجر غري ممنون ال ينت هاستدمر علی ذلك ل

 . هالبشارة أيضا دعوة إلی لقاء رب هذه. يهالتنت

خالق السدموت  هأن هبرب هن يتم معرفتأ هجيب علي هيف نفس هبعد ما أمت الرجل معرفة رب 
فإن كان ورد يف بيان ذلك تفصيل بواسطة نيب يؤمن . هال شريك ل هدما وحدهوما بين، واألرض
ل مكة كانوا هفأ. مهيدمهكالم الرب املنزل إلی تف  هفالتصديق بتلك األلفا  يكون ألزم؛ألن. هبصدق

واألرض يف ستة  ،خالق السدموت كتب أن هللاو أخربيف التوراة يف أول الهو ، نيب هيؤمنون مبوسٰی أن
ة إلی وترمجوا الكتاب من العربي، ل مكة بواسطة رجال من قريش تنصرواهو معروف بني أهو ، أايم

فإذا  . مهالكخللق السدموات واألرض يكون سببا هل هفاآلن تكذيب التوراة يف بيان. رهالعربية فاشت
لكالم الرب ال  ل التفطنهص النيبص نبوة نبينا فأكان القرٓان حيكي عن التوراة فينضم مع موسی

فإذا . مهندالعامة غري اثبتة ع هوإن كانت نبوت، خالة سألةيقدرون أن يكذبوا نبينا يف تلك امل
 ذا يكون إفسادا للفطرة اإلنسانيةهم ا قلوهبهيصدق مسألةوحمدمد يف ، قاموا لتكذيب موسی

أَئِّنَّكمْم لََتْكفمرموَن  قملْ : هذا املعنی إشارة يف قولهلی إ. فيستحقون عذااب مثل عذاب من أفسد الفطرة
َِ يفِّ يَ ْوَمنْيِّ َوََتَْعلموَن لَ  لَّذِّي َخَلَق اأْلَْر َي ه( َوَجَعَل فِّي4 )أَْنَداد ا َذلَِّك َرب  اْلَعاَلمِّنيَ  هابِّ ا َرَواسِّ

َواتَ ها َوَقدََّر فِّيها َواَبَرَك فِّيهمِّْن فَ ْوقِّ  مظ َسَواء  لِّلا يفِّ َأْربَ عَ ا َأق ْ ( ُثمَّ اْستَ َو  إِّىَل 40سَّائِّلِّنَي )ةِّ َأَّيَّ
ََْوع ا َأْو َكرْ َي دمَخاٌن فَ َقاَل هلَ هالسََّماءِّ وَ  ِِّ اْئتَِّيا  نَّ ه( فَ َقَضا44َنا ََائِّعِّنَي )ا قَالََتا أَتَ ي ْ ها َولِِّْلَْر

ْفظ ا َذلَِّك ا َوزَي َّنَّا السََّماَء الد  هَسْبَع ََسَاَواتظ يفِّ يَ ْوَمنْيِّ َوَأْوَحى يفِّ كمل ِّ ََسَاءظ َأْمرَ  نْ َيا ِبََِّصابِّيَح َوحِّ
خلق األرض والسدماء مبثل ماجاء يف التوراة؛فلذا أنذروا  مسألة هذه (24) تَ ْقدِّيرم اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ 

ْثَل َصاعَِّقةِّ َعادظ َوَِثمودَ بعد ذلك  مث شرح بعد ذلك ( 20) فَإِّْن َأْعَروموا فَ قمْل أَْنَذْرتمكمْم َصاعَِّقة  مِّ
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 .لكة عاد ومثود حسب ما تواتر عند العرب يعين ال يقدر أحد أن يكذب شيئا من بيان النيبهمل
وإشارة إلی أن األمر األول منقول عن التوراة  ، ا بشیءهإضافة من القرٓان ليس يف التوراة من هذه

 هتم تصدقونذا النيب خالة أنه هرب بواألمر الثاين املتعلق بعاد ومثود الذي خي. (1)أنتم هكدما تصدقون
َنا : هذا إلی آخر قوله. أفال يكون سبب املؤاخذة؟ ألن العلة مشرتكة. بتصديق أقوی من األول َوَْنَّي ْ

م هفانظروا انتقال القرآن من أمر التوراة إلی أمر العرب أنفس. (27) الَّذِّيَن آَمنموا وََكانموا يَ ت َّقمونَ 
 . م مثل موس  يعلدمنا التقدم علی األقوامهن يكون نبيذا الذي كان يرجو قوم أه

ولو ابإلعراض ، اها األنبياءمث خالفو ها اتفق عليا الناس أهنوتيقن هب، : إذا كانت حقةسألةامل 
. لكواهبياء فأم خالفوا األنعاد ومثود كانوا مسلدمني عند العرب أهن. م يف الدنيا قطعاأييت هل هجزائ

ا مثل هوحكدموا في ،ق األنبياء البد أن يتبعوا طريق أقوام غلبوا علی األرضفالعرب إذا اجتنبوا طري
ِِّ بَِّغرْيِّ احْلَق ِّ عاد ومثود مث عاد  ل هركز اجتدماعي عاملي فاألمة اليت نستعد مل. فَاْسَتْكبَ رموا يفِّ اأْلَْر

البالد؟ ح مجيع م قوة لفتهل عندهم؟ أو هيتبعون عادا؟ ويستكربون يف األرض فيجتدمع األقوام عند
م أن يرتكوا هفالذين يريدون أن طريق التقدم علی بين إسرائيل مثال فيكونون متيقظني الزم علي
ذا معنی ه. مهاخلصال الطبيعية للعرب مثل عاد ومثود فال يتكربون علی الناس مبا ليس عند

فإن . اهوا عندى فال يعرضاهل م طريقهوال يعدملون عدمل مثود إذا عرض علي، يستكربون بغري احلق
. م قريبهالكهمل يقدروا علی ترك عاد ومثود يعين التكرب واإلعراض عن األمر احلق فليعلدموا أن 

ْم َأالَّ هْم َومِّْن َخْلفِّ همم الر سملم مِّْن بَ نْيِّ أَْيدِّيإِّْذ َجاَءتْ م أنبياء كثريون هؤالء عاد ومثود كان فيهف
ْلتمْم بِّ قَالموا َلْو َشاَء رَب    تَ ْعبمدموا إِّالَّ اَّللَّ  َا أمْرسِّ ََّ ِبِّ طائفة من ( 22) َكافِّرمونَ   هَنا أَلَنْ َزَل َماَلئَِّكة  فَإِّ

الصديقني واحلكدماء يؤمرون ابإلنذار والتبشري مثل األنبياء إما بواسطة األنبياء أو رأسًا من املأل 
م أن هزم عليالم طريقا للنجاة ؤالء الرسل إذا عرضوا هلهف. مثل حواري املسيح هاألعلی حتت إدارت

ريق أنبياء م فالذين يريدون أن يعلدموا الطريق؛فليؤمنوا بطهم فالذين آمنوا وكان يتقون جنيناهيتبعو 

                                                           

 في ن م : يصدقون أنتم إياه. (1)
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َويَ ْوَم ُيمَْشرم ني ذا اتباع الناجهف، رون يف ذلك إلی درجة التقویهويتدم، مهالذين يذكر القرآن طريقت
 مْ هَد َعَليْ هشَ م إذا جأوا حمل العذاب ذا ذكر أهنهففي ( 24)ْم يموزَعموَن هإِّىَل النَّارِّ فَ  َأْعَداءم اَّللَّ 

َا َكانموا يَ ْعَملمونَ هْم َوجملمودم هْم َوأَْبَصارم هََسْعم   ،اللطيفة اليت تكون يف قلب اإلنسان هذه. (43) ْم ِبِّ
ة لك اللطيففإذا كانوا أفسدوا فطرة ت. ا يكون يف مجيع أجزاء اإلنسانيةهي جذابة إلی الرمحن أتثري هو 
م هم ظنوا أنفساألمر أهن مد اجللود؟ فتبني هلهم فيتحريون! مل تشهد مجيع أجزاء البدن علی خالفهيش

، مهوأفسدوا بذلك إنسانيت (1)، فدما التفتوا إلی مساع دعوة احلق، ذا خطأهوكان ، بعيدين عن البعد
؟ اب أم العذ هيكون علي هإذا كسر يد إنسان فأراد الطبيب إلالح. والعذاب بعد ذلك الزم

ذا هف ،م مرة اثنيةهم يصلحهلهحلكدمة ما أن مي وأراد هللا، كذا إذا أفسدوا ضرورايت اإلنسانيةه
ركز م الفطرة اإلنسانية بواسطة إفساد مهم إلفسادفالعذاب كان الزما هل، اإللالح يستلزم العذاب

يئة فاسدة ه هن مجاعتو م يكهفعل هالرجل يفسد فطرت هذا األمر كيف يقوم بهو . ماإلنسانية يف قلوهب
م كل أمر زين هلت فتلك الطائفة أعداء هللا. ويكون يف جانب ٓاخر دعوة األنبياء، خالفت األنبياء

دمع ٓاخر جم. مثال ذلك جمدمع الزانة من الرجال والنساء يدعون الشبان إلی الزان بطرق وحيل. فاسد
نا هو . اءم أشقيوأهن، مهفساد عدملؤالء معروفون به. كذا جمدمع ٓاخر من السارقنيه. من اللوطيني
م طيب جمدمع من التجار احملتالني املتفقني؛لكن إمنا يقومون إبسم التجارة يعين أن هار هجمامع ظ

 ،م ليس بفاسد مث جمدمع ٓاخر من املدبرين للحكومات أيخذون الرشا يدعون إلی تعليم اإلدارةهر هظا
ع لص من شبكات تلك الطوائف إال من مسا الرشوة أيضا فال يقدر اإلنسان أن يتخهويضدمون إلي

َء َنا هلَ َوقَ يَّضْ : هاالشارة يف قول هإلي. ادين استدماع قبول من ابطن القلبأمر املرشدين اهل ْم ق مَرََ

                                                           

ل كالقوة إذا توجد إليها النبي ينجلي له منهيا ش       م في ن م : "فما التفتوا إلى ألفاظ القرآن بل اآلية القرآنية تكون  (1)
الحكمة، فيأتي بقواعد متممة وممهدة لتتميم ما أتى به الكتاب،ويكون ا مة مجبورة بأخذها وبمعار  الحكمة تنش    رر 
بذلك ص   درور الص   ديقين بفهم آيات الكتاب فعلوم من الحكمة وعلوم من التش   ريع يس   تنبطها النبي من القرآن العظيم 

طريق خاص به وبالص    ديقين ليس  هل القرآن الحكم بردها إال جهال منهم بمعار  القرآن،وهم نراهم يحتجون بأن ب
هللا أنزل على عبده الكتاب ليس معه ش     غيره ففهمهم،وإن كان غير ص   حيح؛لكن إقامة الحجة عليهم مش   كلة.عندي 

بوا بالكتاب..جمع الكتاب مع ما أرس       لنا به،وعندنا من س       ورة المؤمن حجة عليهم قال هللا : الذين كذ 70في اآلية :
له في  لذي يكون  عذاب ا لك ذكر ال عد ذ لة المعترض        ة. ب مت الجم عد التش       ريع ت به معار  الحكمة وقوا المراد 
جهنم،وعلى ذلك تم الفص       ل الثاني عندنا.التكذيب بالكتاب كفر بعد كفر.ويريدون تش       ريعا يوافق أهوائهم للحكومة 

 يأخدون الرشا.
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ْن قَ ْبلِّ  مم اْلَقْولم يفِّ أمَممظ هْم َوَحقَّ َعَليْ هْم َوَما َخْلفَ هْم َما بَ نْيَ أَْيدِّيفَ َزي َّنموا هلَ  مَِّن اجلِّن ِّ ْم هَقْد َخَلْت مِّ
ْنسِّ إِّنَّ  رِّينَ َواإْلِّ و هرجل من العاملني للحكومة اإلنكليزية  هحنن قرأان كتااب كتب( 41) ْم َكانموا َخاسِّ

ويعرفون ، هكانوا يكذبون علي  هكان يف العذاب من أيدي قرانئ  هفطول عدمر ، يريد أن ال أيخذ رشوة
ذا هت علی واملصائب اليت أت، اماتفاالهت، م يريدون أن يتخلصوا من ذلكهأمرمانع يف ارتقائ هأن

كذا نعرف من مساع األخبار الصحيحة حالة الدعاة إلی الزان واللواطة هو . ا اجللودالرجل يقشعر هل
اتباع أمر األنبياء ف. ذا الكالم دعوة األنبياء إذا ارتسخت يف قلوب الناس ترفع تلك املوانعهفدمعنی 
دائدما فيكون إشارة إلی أن من يريد أن يعلم طريق التقدم  قائدمون ابحلرب أعداء هللا. الهليس س
ؤالء ه فلدما كان أمر الدعوة منتجا إلی دفع. ؤالء املفسدين من الطريقهأن يسدمي لرفع  هجيب علي
َذا  َتْسَمعموا هلِّ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرموا اَل :تعاىل هقول. م ال يريدون أن يسدمعوا قول األنبياءهاملفسدين 

 (43)َلَعلَّكمْم تَ ْغلِّبموَن  هنِّ َواْلَغْوا فِّياْلقمْرآ

اء أومن همجلة معرتضة: عامة التفاسري من احملدثني كانت أومن املتكلدمني أو من الفق 
ا ممزوج ابللغو؛ولذلك ال يصفوا دعاء القرٓان يف قلب طالب العلم إال ممن هالوعا  أومن النحاة كل

  .دمني علی قياس قول الكفار لعلكم تغلبونرجا ابلباطل؛فلذلك غلب الكفار علی املسل

 هيإال الشيخ عبدالرحيم بن وج هذا الفساد, وسعی يف إلالحهم هحنن ما عرفنا رجال ف 
 هأن يعلم القرٓان متنا خالصًا بدون أن يقرٔا علي هكان طريق  والد إمام ويل هللا (1)لويهالدين الد

يف وقت  هودة عندتلك البلدة موج يت توجد يفومجيع التفاسري ال. التالميذ تفسريا من التفاسري
ريقا يرجع إلی التفاسري مث يعلم الطلبة يعين ما اختذ تفسريا جديدا ط اهكل آية أشكلت في. هدرس
من واحد من  اهآية أييت حبل هإذا أشكلت علي هكان عادت. فصل القرٓان عن اللغوايت ه؛لكنهل

ا كل هذا مثل كتب اللغة يكون فيهي هالتفسري الناس أن فائدة  هفنب، هاملفسرين ال من عند
                                                           

هو الشيخ العالم الكبير العار  عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي ولد ونشأ بدهلي، كان من شيوخه  (1)
أمثال الشيخ أبي الرضا محمد الدهلوي ،الشيخ محمد زاهد الهروي، الشيخ عبد هللا بن عبد الباقي النقشبندي وغيرهم.كان 

ه لينظر: نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي 5559لحكمة توفي سنة عالما في علوم الحديث وعلوم القرآن والفقه وا
 .747/ 2ه( 5345الحسني الطالبي )المتوفى 
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ل أييت جبدميع ما كتب يف كتب اللغة؟ بل كلدما احتاج إلی هشیء؛لكن الذي يقرٔا كتب األدب 
م ال يقرٔون م أهنل العلم دينا هلهعامة أ هذا موضع كتب التفسريال ما اختذه. اهيرجع إلي هحل لغت

، ضر يف مدارس دينيةح هويقول: إن هيعرتف بفضل أبي هللافاإلمام ويل . القرآن إمنا يقرٔون التفاسري
ا مستقال وجعل تعليم القرٓان فن، ذا اإلمامهوكان ذلك فتحا لربكات كثرية يف علم القرآن مث جاء 

كتب  .م مجاعة مشاخينا علدماء ديوبندهومن، ند مجاعةأوال مث من علدماء اهل هأوالد هواتبع، هبرٔاس
ولار بعض ، ةابلفارسي ندية كدما كتب اإلمام ويل هللاة القرٓان إلی اهلالشيخ عبدالقادر ترمج هولد

، وأخرج األلفا  الغريبة (1)، ند ترمجة الشيخ عبدالقادراأللفا  مرتوكا يف حماورتنا فأللح شيخ اهل
ذا الفن يف هو إثبات لوجود هذا الذي ذكران إمنا ه. ورة يف حماوراتنا هوأتی بكلدمات فصيحة مش

تاب "الفوزالكبري فنا بوضع ك هوجعل، و الشيخ عبدالرحيمهند ذا الفن يف اهلفالباين هل (2)، ندل اهلهأ
م هبعند يستحق أن يفتخر بذلك علی بالداملسلدمني مث تواهل. اإلمام ويل هللا يف ألول التفسري"

الميذ والناس ال يعرفون أن األفغاين من ت (3)، مجع من املصريني من اتباع مجال الدين األفغاين
 هوجيعلون، لكوالناس يريدون أن خيفوا ذ، ا أبسد ٓاابدهأفغاين من قرية "شري كر" ترمجو  هألل. ديوبند

والناس يعرفون من ينشٔا يف شرقی أفغان أو كابل من أين ، من إيران فبدل أسد ٓاابد أبسعد ٓاابد
فريجع  هفسو بنهقام  وإذا. ليهد فئاخذون من الذين تعلدموا يف هأيخذون العلوم إن كان يف بيت

ا يذكرون يف ذه. ند ملطالعة العلوم اجلديدة األوروبيةواألفغاين سنة واحدة أقام يف اهل. ليهد إلی
لي  هد لي كاجل ملا دخلت اإلنكليزهوما كان ملثل تلك العلوم مركز يف ذلك العصر إال د، هترمجت
ة ابللسان ا العلوم اجلديدة مرتمجهليا عدمال السلطنة فأضافوا إهنا مدرسة عربية قامت خترج منهكان 

                                                           

 سبق ترجمته. (1)
في ن م : هذه العبارة "أحمد ربي كثيرا أن ابن أخي مولوي محمد علي الذي قرأ علي القرآن،وض   بطه وأيض   ا   (2)

م  ة الش       يخ عب  د الق  ادر وفق  ه هللا لطبع مص       ح  جمع كت  ب ترجم  ة س       هل  ة لبي  ان ربط اآلي  ات،وجمعه  ا مع ترج
 الترجمتين.التوجد في ن إ.

م(، جمال الدين: فيلس  و  اإلس  الم في  5827 - 5838هـ         =  5351 - 5914محمد بن ص  فدر الحس  يني) (3)
عص  ره، وأحد الرجال ا فذاذ الذين قامت على س  واعدهم نهض  ة الش  رق الحاض  رة. ولد في أس  عد آباد )بأفغانس  تان( 
ونش  أ بكابل، وتلقى العلوم العقلية والنقلية، وبرع في الرياض  يات. ويقال: دس له الس  م. وتوفي باآلس  تانة. ونقل رفاته 

ه وكان عارفا باللغات العربية وا فغانية والفارس    ية والس    نس    كريتية والتركية، وتعلم 5323إلى بالد ا فغان س    نة 
 .522-528/ 2م للزركلي, الفرنسية واإلنجليزية والروسية،لينظر: ا عال
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املدرسة  هذهو  .ا العلوم اإلسالمية ابللغتني العربية والفارسية أوالً هفكان الناس يتعلدمون في.ندياهل
وجعلوا حمال  ،ا مدرسة للعلوم اجلديدةها كلية إسالمية أضافوا إليهموجودة خارج ابب أمجريي ففي

مدرسة  هوم فيوالي، هدارالشكو  هاجلديدة موضع كتب خان بعيدا من تلك املدرسة حمل تعليم العلوم
لي  هني يسدمی داتني املكتبتهفدمجدموعة ، متصل مبحل "البوستة" قريب من ابب كشدمريی هإنكليزي
 (2)تلدميذ اإلمام عبدالعزيز (1)وكان املدرسون بعد جمیء اإلنكليز أوال الشيخ رشيد الدين. كاجل

و كان تلدميذا خالا للشيخ رشيد هعم موالان حمدمد قاسم  (4)يمث موالان مملوك عل (3)ورفيع الدين
ند اجلديد موالان ذا الشيخ أخذ لناديد اهلهومن .  همقام (6)قام مملوك علی هوبعد وفات (5). الدين

وأكرب كبار ذلك العصر من . همؤسس عليكر  (7)والسيد أمحد خان، حمدمد قاسم مؤسس ديوبند

                                                           

العالمة رشيد الدين بن أمين الدين الكشميري.ولد ونشأ بدهلي،وقرأ بعض الكتب الدرسية على المفتي علي كبير  (1)
البنارس  ي وأكثرها على العالمة رفيع الدين بن ولي هللا العمري الدهلوي واس  تفاد عن الش  يخ عبد القادر وص  نوه عبد 

ة التدريس بمدينة دهلي.ومن مصنفاته: إيضار لطافة المقال في تفصيل الجواب باإلفصار العزيز، وانتهت إليه رئاس
عن ش   رافة اآلل وتفض   يل ا ص   حاب وغير ذلك. توفي س   نة ثالث وأربعين ومائتين وأل  وله س   تون س   نة. لينظر: 

 .279- 275/ 7نزهة الخواطر: للحسني 
 سبق ترجمته. (2)
د الوهاب بن ولي هللا ابن عبد الرحيم العمري الدهلوي ولد بمدينة دهلي، ونش     أ هوالش     يخ اإلمام رفيع الدين عب (3)

بها، واش    تغل بالعلم على ص    نوه عبد العزيز, وبرع في العلم, وأخذ الطريقة عن الش    يخ محمد عاش    ق بن عبيد هللا 
للطائ  كل أحد من تلك ا البهلتي, وقام على مقام أخيه في التدريس بعد ما أص   يبت عيناه، فازدحم عليه الناس، وتلقى

على قدر االس  تعداد، من مص  نفاته القيمة:رس  الة في إثبات ش  ق القمر وإبطال البراهين الحكمية على أص  ول الحكماء، 
ورسالة في آثار القيامة، ورسالة في الحجاب، ورسالة في برهان التمانع وغير ذلك. توفي رحمه هللا في حياة صنوه 

ه بمدينة دهلي فدفن بها خارج البلدة عند أبيه وجده 5933خلون من ش       وال س       نة الكبيرعبد العزيز لس       ت ليال 
 .271-274/ 7لينظر:نزهة الخواطر:

م.كان من ش  يوخه مفتى 5782ه=5904هو الش  يخ مملوك العلى ولد في نانوته من مديرية  س  هارنفور في عام  (4)

م.لينظر:أس  تاذ الكل موالنا 5815ه =5927ام إلهي بخش،الش  يخ رش  يد أحمد،عبيد هللا خان علوي.توفي الش  يخ في ع

، مط:مفتى إلهي بخش أكيدمي،كاندهله ،ض    لع 305مملوك العلي النانوتوي،للش    يخ نور الحس    ن  راش    د كاندهلوي،

 مظفر نكر يوبي)انديا(.    

 سبق ترجمته (5)
 سبق ترجمته (6)
 سبق ترجمته (7)
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لوي مث حارب هالد(2)عبدالغين  هوأخو  (1)لويهمحد سعيد الدتالميذ الشيخ مملوك مثل الشيخ أ
لي مديرية هوأبطلوا مركزية د، املدرسة هذهوغلب اإلنكليز سدوا ، ليهند اإلنكليز يف دل اهلهأ

ب ومن عجي. وجعل مثل تلك املدرسة يف ديوبند، ور فقام موالان حمدمد قاسمهملديرايت ال
ولد الشيخ مملوك علي  (3)بند كان موالان حمدمد يعقوباالتفاقات أن املدرس األول ملدرسة ديو 

. ك كاجلوما كان إال ذل، ليهفاملركز يف ذلك الزمان لتعليم العلوم اجلديدة للدمسلدمني ماكان إال د
ل ميكن أن يستفيد هيئة اجلديدة قبل احملاربة بسنة فند لتعلم اهلفإذا كان السيد االفغاين جاء إىل اهل

م تعلم يف هم أن شيخهء املصريون املتفضلون علی مجيع الدنيا ال يعجبؤالهلي؛لكن هد إال من
يخ فالش، ا ابلواردات من إفادات السيد األفغاينهمسو  (4)هحنن رأينا رسالة للشيخ حمدمد عبد. ليهد

والذي رأينا . (5)موالان حمدمد قاسم هوحدة الوجود يستعدمل الطالحا كان يستعدمل مسألةيف بيان 

                                                           

ي س  عيد بن الص  في العمري الدهلوي، أحد المش  ايخ المش  هورين، هو اللش  يخ العالم الكبير الفقيه أحمد س  عيد بن أب (1)
ه بمدينة رامبور وكان من ش   يوخه: فض   ل إمام الخير آبادي والش   يخ رش   يد الدين 5957ولد غرة ربيع الثاني س   نة 

ة رالدهلوي وغيرهما، وكان يختل  في أثناء تحصيله إلى الشيخ عبد القادر والشيخ رفيع الدين والشيخ عبد العزيز تا
لتحقيق المس  ائل وتارة لس  ماع الدرس فاس  تفاد منهم، وله رس  ائل في الفقه والس  لوك، منها الفوائد الض  ابطة في إثبات 
الرابطة ومنها تص حيح المس ائل في الرد على مائة مس ائل وغير ذلك.توفي يوم الثالثاء بعد ص الة الظهر لليلتين خلتا 

فدفن بالبقيع عند قبة س      يدنا عثمان رض      ي هللا عنه. لينظر: نزهة ه بالمدينة المنورة، 5977من ربيع ا ول س      نة 
 .207-202/ 7الخواطر, 

الش  يخ عبد الغني الدهلوي الش  يخ اإلمام العالم المحدث عبد الغني بن أبي س  عيد بن الص  في العمري الدهلوي أحد  (2)
طريقة المجددية رحمه هللا، ولد في ش هر العلماء الربانيين، كان من ذرية الش يخ أحمد بن عبد ا حد الس رهندي إمام ال

ه بمدينة دهلي، وكان من شيوخه حبيب هللا الدهلوي, الشيخ إسحاق بن أفضل الدهلوي سبط الشيخ 5931شعبان سنة 
نة  ه وأل  بالمدينة المنورة.لينظر:نزهة 922عبد العزيز وغيرهم. توفي يوم الثالثاء لس       ت خلون من محرم س       

 .5091-5094/ 7الخواطر: للحسني,

ولد  .الهند ن أهل، م حنفي وفقيه م( هو عالم، 5884 - 5833هـ   /  5309 - 5942) محمد يعقوب النانوتوُ(3)

في كلية دهلي العربية.  دهلي أخذ عن والده الذي كان يدرس بمدينة أتربرديش بوالية س  هارنفور ببلدة نانوتة بمديرية

ببالد الهند  الفتنة العامة لمدة،اعتزل في بيته حين ش   بت الديوبند في العلومبالجامعة اإلس   المية دار كما ُولي التدريس

 .577-575لينظر:علماء ديوبند،.م5812سنة 

م( من آل التركماني: مفتي الديار  5201 - 5842هـ           =  5393 - 5922محمد عبده بن حس   ن خير هللا،) (4)
را )من قرى الغربية بمصر( ونشأ في محلة المصرية، أحد من كبار رجال اإلصالر والتجديد في اإلسالم.ولد في شن

نص      ر )بالبحيرة( وتعلم بالجامع ا حمدي. بطنطا، ثم با زهر. وتص      و  وتفلس       . وعمل في التعليم، وكتب في 
الص   ح  وال س   يما جريدة )الوقائع المص   رية( وقد تولى تحريرها،وأجاد اللغة الفرنس   ية بعد ا ربعين.تولى منص   ب 

توفي باإلس   كندرية، ودفن في القاهرة. له  مص   نفات قيمة منها الرد على هانوتو ,رس   الة القض   اء، واس   تمر إلى أن 
 .919/ 2الواردات,حاشية على شرر الدواني للعقائد العضدية وغيرها. لينظر: ا عالم للزركلي, 

 سبق ترجمته  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1857
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1857
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واألمر الفاسد أن التعليم العايل يف األفغان إما كان . من خواص تلك املدرسةذا االلطالح هأن 
فالكتب . هوما كان يف األفغانستان مركز علدمي يستندون إلي. لي وإما إلی خباریهمستندا إلی د
ي الكتب اليت ه هبرواية حمدمد عبد (1)ا السيد رشيد رضاها السيد األفغاين ذكر هاليت كان يعلدم
 هذهف .ا يف خباری أحد إال من خترج من مدارسنا اليومهوال يعرف، سنا إلی اليومتدرس يف مدار 

، من األفغاين إمنا استفاد مصر. م األستاذها بفهوحل، الدعوة إلی قراءة القرآن غري ممزوج ابلتفاسري
  (2). ليهوالغالب أن األفغاين أخذ تلك الطريقة من د

ا َولََنْجزِّيَ نَّ فَ َلنمذِّيَقنَّ الَّذِّيَن َكَفرموا َعذَ  ذا ه (17َكانموا يَ ْعَملموَن )  ْم َأْسَوَأ الَّذِّيهااب  َشدِّيد 
َنا َأرََِّ اللََّذْينِّ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرموا رَب َّ هم بذلك يصدون عن سبيل اللاومزج لغو يف القرٓان ألن

                                                           

( خليفة القلموني، م 5231 - 5821هـ    =  5314 - 5989محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين ) (1)
البغدادي ا صل، الحسيني النسب:أحد رجال اإلصالر اإلسالمي. ولد ونشأ في القلمون )من أعمال طرابلس الشام( 

هـ    فالزم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به  5351وتعلم فيها وفي طرابلس. ، ثم رحل إلى مصر سنة 
ار( لبث آرائه في اإلص   الر الديني واالجتماعي ورحل إلى الهند والحجاز قبل ذلك في بيروت. ثم أص   در مجلة )المن

وأوربا. وعاد، فاستقر بمصر إلى أن توفي فجأة في )سيارة( كان راجعا بها من السويس إلى القاهرة.ودفن بالقاهرة. 
ك من الكتب القيمة مجلدا، وتفس     ير القرآن الكريم  ولم يكمله، وغير ذل 34أش     هر آثاره مجلة )المنار( أص     در منها 

 .597-592/ 2لينظر:ا عالم للزركلي,
في ن م: لطيفة: "رأينا رجال من أهل مص    ر مفس    ر على طريق جديد هو الش    يخ طنطاوي جوهري س    ألنا هل  (2)

كتابي مروج في الهند قلت: إن الهند يروج فيه كل ش   ؛ ن ا مر ليس بأيدي أهل الهند قلت له:أن أهل الرأي ش  بابنا 
ني على تفس   يركم إذا ذكرنا من طريقتكم ....عندهم ثم لما رأينا أوروبا س   معنا أيض   ا من أوروبا كلمات كمثل يس   ألون

هذا هم يقولون هذه علوم الحكمة التي استخرجها أوروبا أو زاد ما كان عند المتقدمين وأصلحها بجهد جهيد في طول 
رة إلى هذه الحكمة فيقولون إن كانت اآلية دالة عليها فأين مدة س   نة مثال فيقوم رجل منكم يقول إن اآلية الفالنية مش   ي

كنتم نائمين قبل ذلك بأل  س  نة ثم ش  بابنا يقولون أأنتم تأخذون العلوم من أوروبا وتش  رحون بذلك القرآن ثم تتحمكون 
الطريق  ر بهذاعلينا ونحن أعلم منكم بأقوال أوروبا. كثيرا ما تعتمدون عليه هو أقوال س   خيفة عندهم.فإن كان التفس   ي

الزما عندكم فاتبعونا نحن نأخذ علوم أوروبا غض  ا طريا وأنتم تقرؤن أفكارها بعد ما مض  ى عليها عش  رون س  نة أو 
زيادة والمفكرون في تلك ا يام يصلون إلى أين؟ يسألنا شبابنا أليس عندكم طريق إال هذا والطريقة التي أنتم تتبعونها 

سيد أحمد خان مؤسس ع سير القرآن جرى عليه ال ليكره أوال فليس ش  جديد عندنا،ونحن بذلك قصرنا أنظارنا في تف
على طريقة اإلمام ولي هللا الذي أس  س أص  ول التفس  ير،وهذب فروعه قبل قيام أوروبا ثم أن جاء بعض ا ش  ياء على 

ار وعند قى بتالحق ا فكطريقة اللطائ  من التحقيقات الجديدة يكون حل اآليات عليها أسهل نأخذ بها، فإن العلوم تتر
مثل :كم ترك ا ول لآلخر؟ بذلك ينشط أذهان الشبان في بالدنا ثم هذه،ونرى أن طريقة الطنطاوي مزج اللغويات في 
القرآن على طريقة جديدة،وأنا بنفسي أميل إلى محمد عبده أعرفه عالما معتدال مصريا وطنيا مسلما خالصا.ا فغاني 

جاؤا  لذين  ثل أعلى بين عنده تص       ورات وا حه هو م مد فأ ما عبده  يل أ عد محمد عبده اليس       تقيمون منهم إال قل ب
المص  ريين،والس  يد رش  يد رض  ا لميله إلى الكتاب والس  نة أحبه كثيرا أما الس  ياس  ة فال أحس  ب نقطة منها يغفر هللا منا 

 ولهم." التوجد في ن إ. 
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ْنسِّ َْنَْعلْ  ََ مَِّن اجلِّن ِّ َواإْلِّ َنا هَأَوالَّ م الذين مينعون ه ؤالءه(44 )لَِّيكموََ مَِّن اأْلَْسَفلِّنيَ َما حَتَْت َأْقَدامِّ
 . مهم الذين اتبعو هواألكاذيب ينتقم من، اللغو هويدخلون في، عن استدماع القرٓان

إِّنَّ : هولق. هو ضم شیء معهومعنی الشرك . و قبول دعوة القرٓان فقطهمعنی التوحيد:  
جْلَنَّةِّ  مم اْلَماَلئَِّكةم َأالَّ هَقامموا تَ تَ نَ زَّلم َعَليْ ُثمَّ اْست َ  الَّذِّيَن قَالموا رَب  َنا اَّللَّ  رموا ابِّ ََّتَافموا َواَل حَتَْزنموا َوأَْبشِّ
تمْم تموَعدموَن  زل تتن. و معنی االستقامةهذا ه. هوترك ماعدا، م القرٓانهأي ابتباع( 03)الَِّتِّ كمن ْ

ح أن رجال منا ملا قرٔا كتاب رجل كيف يفر م املالئكة؛ألن القرٓان انزل من املأل األعلی فكدما هعلي
م هاملالئكة كل هواتفق علي، يف حظرية القدس ذا القياس األمر الذي تقرر أبمر هللاهاملصنف؟ فعلی 

م هعلي (1)كيف يسري الفرح يف املالئكة املقربني فيتنزل  هوترك ماعدا، هواتبع، الرجل هإذا قرأ
يمظ ن مزمال  مِّْن رَ ابلبشارات بيان ذلك إلی   َوَمْن َأْحَسنم قَ ْوال  ممَِّّْن َدَعا إِّىَل اَّللَّ : همث قول( 04) فمورظ رَحِّ

تعليم  هوعدمل لاحلا :كل عدمل يؤيد. أی القرٓان (00)َوَعمَِّل َصاحلِّ ا َوقَاَل إِّنَِّنِّ مَِّن اْلممْسلِّمِّنَي 
طريقة  قن هللا لوال ينفرد مث، وقال: إنين من املسلدمني ينضم إلی املسلدمني. و عدمل لاحلهالقرٓان 

لَِّتِّ . انتشار دعوة القرٓان َنَك هَواَل َتْسَتوِّي احْلََسَنةم َواَل السَّي َِّئةم اْدَفْع ابِّ َي َأْحَسنم فَإَِّذا الَّذِّي بَ ي ْ
نَ  ت ابحلسنا هوالحيبك فاعدمل مع، سيئة هكل رجل يكون عند( 02)َويلِّ ٌّ محِّيٌم  هَعَداَوٌة َكأَنَّ  هَوبَ ي ْ

واستدمر علی ، ابحلب هالرجل الذي كان يبغضثم تبدل بغض. يصري وليا لحيحاا فهب هحتی تغلب
اآلية إشارة إذا أردمت أن يكون لكم أحباء خملصون  هذهو القابل لالعتدماد أنخذ من هذلك 
النيب ( 01)ظ ظ َعظِّيمظ ا إِّالَّ ذمو حَ ها إِّالَّ الَّذِّيَن َصبَ رموا َوَما ي مَلقَّاهَوَما ي مَلقَّاا من أعدائكم هفانتخبو 

  هم أحبائهفجعل هو غلب علی أعدائهعندان: همعنا (2)إنك لعلی خلق عظيممولوف يف القرٓان 
أخل . . (4)" ماكان خباء أبغض علي من خبائك"(3)زوجة أبی سفيان هواقعة من هكدما يدل علي

                                                           

 في ن م : فيتنزلون (1)
 1القلم:اآلية: (2)
 سبق ترجمته (3)
وردت تلك الوقعة بألفاظ أخرى كما ورد في مسلم عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى هللا عليه وسلم،  (4)

فقالت: يا رسول هللا، وهللا ما كان على ظهر ا رض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم هللا من أهل خبائك، وما على 
 وأيضا، والذي»خبائك، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ظهر ا رض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم هللا من أهل 
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ك: ل بعد ذلي تقو هف م رسول هللاها أبيدي املسلدمني يف لف يرأسهإمرٔاة عظيدمة قتل أوالد هذه
:اي هأبو  هواليا علی الشام قال ل (1)ملا جعل الفاروق معاوية، ليس خباء أحب إيل من خبائك اخل 

 (2)بين أنظر حنن أتخران فإذا قدموان فال أيت منك شیء يشينك

. لهی جبعد أب هذا البيت الذي كان من أعدی أعدائهانظروا كيف غلب خلق النيب علی  
الَّذِّي  جمدموا َّللَِّّ ارم َوالشَّْمسم َواْلَقَمرم اَل َتْسجمدموا لِّلشَّْمسِّ َواَل لِّْلَقَمرِّ َواسْ هنَّ اللَّْيلم َوال هَومِّْن آََّيتِّ 
تمْم إَِّّيَّ هَخَلقَ  ا إشارة اعتبارية: الرجل إذا كان  هولنا من، رهنص اآلية ظا( 08) تَ ْعبمدمونَ  هنَّ إِّْن كمن ْ

م من يكون كالقدمر فال هومن، الشدمسم من يكون كهوكان ذو حظ عظيم فدمن، هكامال يف أخالق
م هويف تلك املرحلة زلت أقدام األمم قام في. هفاسجدوا للذي خلق م من ٓاايت هللاه. هتسجدوا ل

ذا النوع من التحريف هسد  م فاهللم مث يعبدوهنرجال ذو أخالق كاملة فجعلوا يعظدموهن
 . (3)للراسخني

للَّْيلِّ َوالنَّ  هَك يمَسب ِّحموَن لَ فَإِّنِّ اْسَتْكبَ رموا فَالَّذِّيَن عِّْنَد رَب ِّ   ( 07) ْم اَل َيْسَأممونَ هارِّ وَ هابِّ
إِّنَّ متعلقا آبية  هوحنن حنب أن جنعل، نهالذي خلق ابآلية اآلخرة يعين واسجدوا هلل هر تعلقهالظا

َِ  هَومِّْن آََّيتِّ . خلا مم اْلَماَلئَِّكةم هُثمَّ اْستَ َقامموا تَ تَ نَ زَّلم َعَليْ  الَّذِّيَن قَالموا رَب  َنا اَّللَّ  أَنََّك تَ َر  اأْلَْر
َعة  فَإَِّذا أَنْ َزْلَنا َعَليْ  َعَلى كمل ِّ َشْيءظ  هْحيِّ اْلَمْوَتى إِّنَّ ا َلمم هتَ زَّْت َورََبْت إِّنَّ الَّذِّي َأْحَياها اْلَماَء اهَخاشِّ

ن يكونون القرآ  اإلشارة يف تلك اآلايت عندان إلی وجود رجال عظام خيرجون بتعليم( 04) َقدِّيرٌ 
َنا َأَفَمْن ي مْلَقى يفِّ النَّ سبب حياة األمة  دموَن يفِّ آََّيتَِّنا اَل َُيَْفْوَن َعَلي ْ ٌر َأْم َمْن إِّنَّ الَّذِّيَن ي مْلحِّ ارِّ َخي ْ

تمْم إِّنَّ  ئ ْ ن ا يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ اْعَملموا َما شِّ ريٌ  هَيَِْتِّ آمِّ َا تَ ْعَملموَن َبصِّ و امليل هايت اإلحلاد يف االٓ ( 23) ِبِّ
                                                           

، ثم قالت: يا رسول هللا، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ «نفسي بيده
 فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ال حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعرو " لينظر: صحيح مسلم:لإلمام مسلم

 , باب قضية هند.5754,رقم الحديث:3/5332
 سبق ترجمته (1)
في ن م: هذه العبارة "ابن تيمية في تفس     يره س     ورة اإلخالص يذكر قال عبد هللا بن عمر ما رأيت بعد رس     ول  (2)

هللا_ص   لى هللا عليه وس   لم_أس   ور من معاوية فقيل له: والأبوبكر والعمر؟قال كان أبوبكر وعمر خيرا منه ما رأيت 
 بعد النبي أسور من معاوية قال أحمد بن حنبل يعني "الحلم والكرم" التوجد في ن إ.

 في ن م : في العلم (3)
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واليتحقق معىن اآلية أن عظدمة الرجال ، مييل إلی عظدمة الرجال ابألنساب (1)فالذي، عن االستقامة
 . املراد: القران حييي,وأييت برجال عظام. وملحده. (2)م القرآنبقبوهل

لذ ِّْكرِّ َلمَّا َجاءَ   ي هعين أن العظدمة إمنا ي (22) َلكَِّتاٌب َعزِّيزٌ  هْم َوإِّنَّ هإِّنَّ الَّذِّيَن َكَفرموا ابِّ
َرةظ َوذمو َما ي مَقالم َلَك إِّالَّ َما َقْد قِّيَل لِّلر سملِّ مِّْن قَ ْبلَِّك إِّنَّ رَبََّك َلذمو َمْغفِّ ذا الكتاب هبتعليم 

اكدما علی ح هوجيعل قوم، يريد أن يتفضل علی الناس هال يقال للرسول إال أن( 20) عَِّقابظ أَلِّيمظ 
 الكلدمات يف كل جانب هذهشیء مثل  هوال يكون من، م األمرهال يف ذا الرجلهاألقوام أو يقال 

وإن كان ، مم يغفرهلهلهؤالء إن كان بسبب جهف، م يقولون للكل مثل ذلكعادة عامة الناس أهن
، دموا القراندما ألنك ال تريد إال أن يتعلهم مبهوأما خواص الناس فليس األمر علي. م فيعاقبونهبعناد

أنت لو كان  هدمون معنی كل ما تقولهيف (3)والقرآن عريب. كل ماعدا ذلك  ويرتكون، هويعدملون ب
 أما إذا كان عريبا خالصا فال عذر. م عذروكلدموا فيك لكان هل، عجدميا مث قالوا مثل ذلك الكالم

َلْت آَّيَ  هَوَلْو َجَعْلَنا:هاإلشارة يف قول هوإلي. مهل يًّا َلَقالموا َلْواَل فمص ِّ َ  َأْعَجمِّ أََأْعَجمِّي ٌّ َوَعَريبِّ ٌّ  هتم ق مْرآ
نموَن يفِّ آَذانِّ هَو لِّلَّذِّيَن آَمنموا هقمْل  َفاٌء َوالَّذِّيَن اَل ي مْؤمِّ ْم َعم ى أمولَئَِّك هَو َعَليْ ه وَ ْم َوق ْرٌ د   َوشِّ

ون وكانوا يظنون بك الظن، دمون القرآنهويف تلك السورة كانوا ال يف( 22) مِّْن َمَكانظ بَعِّيدظ  ي مَناَدْونَ 
إذا كان املراد إيصال  هدمهفلم جاء بكالم ال نف (4)كدما يقول ال يريد إال نفعنا  هوا لو كان أمر ولقال

 دیهو للذين آمنوا هقل  هلوال فصلت ٓاَّيتفيقولون ، م الكالم ال يضر املقصودهالنفع إلينا؟ فف
غرض التقدم  مليس هل والذين ال يؤمنون. م الذين يريدون طريق التقدمهاخل املراد من الذين آمنوا 
ندي  أان الأعرف النجوم فيقرأ ع هفيكون مثال، دمون القرآن أبداهم ال يفهيف االجتدماع العدمومي 

أان و ، ؟ وإن كان الكتاب بلساننا أو كتاب يف العروضهدمهل أفهكتاب يف علم النجوم ف
 . دماهو يستفيد منه؛لكن الذي أراد النجوم والعروض هالأريد

                                                           

 في ن م : فالذين لكن كلمة الذي أنسب.الباحث (1)
 في ن م : هو ملحد : المراد القرآن يحيي ويأتي برجال عظام التوجد. (2)
 في ن م : هم  (3)
 في ن م: إال نفعا. (4)
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َنا مموَسى  نَ َوَلْواَل َكلَِّمٌة َسبَ َقْت مِّ  هاْلكَِّتاَب فَاْختملَِّف فِّي َوَلَقْد آتَ ي ْ َي بَ ي ْ ْم هْن رَب َِّك َلقمضِّ
نْ َوإِّنَّ  كذلك أتيناكم القرآن فال جتعلوا احلظ من القرآن االختالف ( 21) ممرِّيبظ  هْم َلفِّي َشك ظ مِّ

. هدمونهويف قرٔون القرآنوخالة ي، ا بنو اسرائيل إذا كان الناس عامةهكدما حرم عن  هفتحرموا من بركات
لی وإذا وقع االختالف بني العامة يرجعون إ. فإذا وقع االختالف بني اخلالة يرجعون إلی العامة

العامة ووقع بني  هويرتك، (1)قوم خمصوص هوأما إذا لار يقرأ . ب الريبهاخلالة فباالجتدماع يذ
، هقتب اإلميان حبقيهوبعد ذلك يذ. اخلالة اختالف يف شیء يكون للعامة سبب شك مريب

 . ود يف ذلكهاملراد ال تكونوا مثل الي. م من مجيع املفاسدسببا لنجاهت هوبكون

مظ لِّلْ هَوَمْن َأَساَء فَ َعَليْ  هَمْن َعمَِّل َصاحلِّ ا َفلِّنَ ْفسِّ   األمر الصاحل ( 23) َعبِّيدِّ ا َوَما رَب َك بَِّظالَّ
 ذلك العدمل؛وذلك يكون حبفظ الكتاب م منهوالعدمل الفاسد يضر؛لكن معرفة الصاحل والسیء أ

ن ذلك وليس املراد م، ييتبني من الكتاب اإلهل هالعدمل الصاحل وغري . عن الشكوك واالختالف
. ص ابهللفذلك خمت، أحوال األايم اآلتية وأحوال األوالد واألموال هيستخرج من هي أنالكتاب اإلهل

: هقول اإلشارة عندان يف هوإلي، ياإلهلليس عطاء ذلك العلم التكويين مقصودا من ذلك الكتاب 
 ه أمنْ َثى َواَل َتَضعم إِّالَّ بِّعِّْلمِّ ا َوَما حَتْمِّلم مِّنْ هي مَرد  عِّْلمم السَّاَعةِّ َوَما ََّتْرمجم مِّْن َِثََراتظ مِّْن َأْكَمامِّ  هإِّلَيْ 

َك َما مِّنَّا مِّْن شَ هَويَ ْوَم ي مَنادِّي ََّ ْم َما َكانموا َيْدعموَن مِّْن ه( َوَولَّ َعنْ 17)يدظ هْم أَْيَن شمرََكائِّي قَالموا آَذ
ؤالء هداية رجل ٓاخر فذا الكتاب ويعدملون هبهمث الذين يرتكون ( 27) ْم مِّْن ُمِّيصظ قَ ْبلم َوظَن وا َما هلَ 

 ن كتاب هللاأل م من ُميصماهلاخل  م أين شركائيهويوم ينادي: هاإلشارة يف قول هإلي. شركاء هللا
عليم الكتاب كان إذا كان خمالفا لت. م البدهذا يقع عليهف، اقتضاء الفطرة اإلنسانيةيدعو إلی توفية 

أو  وأما الشركاء فال أيمرون أبمور الفطرة بل أبمور خمتصة برجل. حميص هخمالفا للفطرة فليس من
 كورالفطرة اإلنسانية ال يتذكرون من تلك الدعوات اخلالة كلدمة؛فلذلهبيت أو قوم فإذا جاء يوم ظ

 . يدهآذَك ما منا من شيقولون 

                                                           

 كما كان في اليهود والنصارى.الباحث (1)
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ْنَسانم مِّْن دمَعاءِّ اخْلَرْيِّ َوإِّْن َمسَّ   ٌِ قَ نموطٌ  هاَل َيْسَأمم اإْلِّ الفطرة االنسانية (1)( 24) الشَّر  فَ يَ ئمو
ا نفوذ إلی هذبت ال يكون لنظر فإن كانت الفطرة اإلنسانية ما هت، جيلب النفع ويدفع الضرر

ا هطرة وجيعلي يكدمل الففالكتاب اإلهل. ر الفطرةهن قالرا علی ظوآاخرمقتضيات الفطرة بل يكو 
عيف العقل مثل بدوي ض هوإذا حرمت الفطرة عن تعليم الكتاب مثال. اهعاملة إلی ٓاخر ما يقتضي

ويف . بل يئاس هضرر ال يرجو النجاة من هوإذا وقع ل. كل النفع  هإذا وجد شيئا ينفع قليال حيسب
الذي  هوإذا فقد من .مستغنيا هنعدمة ابملرياث مثال جيعل نفس هذبة إذا حصل لهتلك احلالة الغري امل

بسبب عدم تكامل  هذا كله (12) َفذمو دمَعاءظ َعرِّيضظ  هلفيدور إلی الناس ليدعون  هرٔاس مال هجعل
 علی ضرر عظيم يف التجارة يصرب هإذا لار مدنيا فحصل ل هذا البدوي الذي ذكرانه. هفطرة قوا
مثل  ها لهيعود هويف أايم قليلت. من رٔاس املال مبتداي هويعدمل مبا بقي عند، خيرب الناسذلك وال 

وكان وجد مٔاة ألف مدفونة ، و يف احلالة األولی كدما كان يف الصحراءهولو كان ، األول أو أحسن
 هال ميوت من غدميف البحر أف هركب يف سفينة فوقع كل ها فرحا شديدا مث أنوفرح هب، يف األرض

ا هدمل الفطرة وجيعلي يكفالكتاب اإلهل، النفع والضرر مرارا هعلی الفور؟ وأما التاجر البصري فئاتي
وبدون تعليم الكتاب يكون فطرة الشيوخ مثل الصبيان أو مثل . مثل رجل قوي يف االجتدماع

 . اجملانني

َقاقظ بَعِّيدظ هْن َأَول  ممَِّّْن مَ  هُثمَّ َكَفْرُتمْ بِّ  قمْل َأرَأَيْ تمْم إِّْن َكاَن مِّْن عِّْندِّ اَّللَّ   ذا ه( 14) َو يفِّ شِّ
ْم هنمرِّيسَ م استدمروا علی الشقاق يكونون من اخلاسرين أم ال هو ، علی سبيل الفرض مث إذا حتقق
 يدٌ هَلى كمل ِّ َشْيءظ شَ عَ  هََلْ َيْكفِّ بَِّرب َِّك أَنَّ احْلَق  َأوَ  هْم أَنَّ ْم َحَتَّ يَ تَ بَ نيََّ هلَ هآََّيتَِّنا يفِّ اآْلفَاقِّ َويفِّ أَنْ فمسِّ 

م حتی هيف أنفسا معنی ذه. رٔاسا ابهلل هوبتعلق، ام مبعرفة األسباب ومسبباهتفيتكامل فطرهت (10)
قبل  يدٌ هكمل ِّ َشْيءظ شَ   َعَلى هَأَوَلَْ َيْكفِّ بَِّرب َِّك أَنَّ . القرآن حق انزل من هللا. احلق هم أنيتبني هل

، دمل علدمكيريد أن يك م كامل فكيف تستفيد؟ هللاتكدميل فطرتك ال تطدمئن علی أستاذ معل
ْم اَل إِّنَّ أ؟ يقدر علی ذلك هأن ذا النيب كالواسطة أفال تعتدمد علی هللاهوجيعل ، وأعدمالك، أخالقك
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ْريَةظ مِّْن لَِّقاءِّ َرب ِّ  ا ذهيرتفع  هواعتدمدوا علي، وإذا قرٔاوا القران( 12)بِّكمل ِّ َشْيءظ ُممِّيٌط  هْم َأاَل إِّنَّ يفِّ مِّ
اإلنسان يعلم . م يف لقاء هللام ينظرون إلی رهبم يعدملون كل عدمل كأهنويرون أهن، مالريب من قلوهب

 . هو معرفة العبد بربه معينا ال أن الرب يعلم العبد املعرب يف لقاء هللا هرب
ركز اتصال مب هفيكون ل، هحميط بكل إنسان من مجيع أطوار  بكل شیء ُميط هأال إن 

ل يف ل اإلنسان؛ألن يتداخهمتت السورة اليت تؤ . ذا تكامل الفطرةهوإذا حصل  .اإلنسانية أيضا
 . ديوان احلكومات
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة الشوری
ية يف البيت لية احلكومة ابلرتبهفالسورة كانت بياان أل. والنفاذ يكون ابلشوری، احلكم هلل 

واحلكومة يف  .السورة تنفيذ ذلك القانون هذهو . هيتعلدم هالقانون الذي حيكم ب. وتعليم الكتاب
. ه مسجدواإلمام يف، هاملدرس يف درس هالعرف إمنا يقال للقوة املنفذة وإال فاحلكم ميكن أن يعلدم

، ابلقانون الذين يؤمنون. وقوة احلاكم تكون ابلشوری فقط. وأما التنفيذ فال أييت إال من احلاكم
.  عدم التنفيذيسعی يف همنافق يعين أن هیء يدل علی أنومل يثبت عن أحد ش، هويريدون تنفيذ

  هذهو . مهفالتنفيذ ال يكون إال ابلشوری من كل، هويريدون تنفيذ، فالناس الذين يسلدمون القانون
فدمن دخل يف اإلسالم من األقوام العرب والفرس والرتك والروم . كانت قوة احلكومة اإلسالمية

سالم لاروا ركن احلكومة اإلسالمية؛ألن احلكومة اإلسالمية م يف اإلند مبحض دخوهلواحلبش واهل
لنيب و مسی اهذا هو ، اومن حوهل، ذا النظام املركزي يقام يف أم القریهف، مهبشورا(1)ال تكون إال

 . مهال ابلفوالتعليم اليكون إ، ذا ال يقوم إال بتعليم القرٓان عامةه؛لكن هالسالمص يف أايم هصعلي

فاإلسالم . هدمهوعن ف، م مسودة يتنفرون عن القرآنههوجو . نا املرجتعونفاملسلدمون يف زمان 
الك تلك الطائفة املضرة من هإ (2). م كانوا مسلدمنيهم؛ألن ٓاابءاهتهم من بطون أمهأييت عند

كل الدنيا . مهم املسلدمون أييت قوة أخری تقتلهاملسلدمني كيفدما يكون رمحة للدمسلدمني فإن مل يقتل
وری م كان الناس املتقدمون وضعوا يف شهم مبنية علی شوری ملتحكوماهت م تيقظ كلهالذي في

ذا هوأما عصران . ومضی علی ذلك زمان، ذا اليستحقهو ، ذا يستحق أن يشريه. امللة حدودا
 ئومنون ذا يف الذين اله. فالبغاوة قائدمة علی احلدود الزم أن يكون كل الناس داخلني يف الشوری

 .مة حكومة جبنب تلك احلكومات يف املدمالك املخصبة حكومة غري شورائية؟ل ميكن إقاهف. ابلقرآن

                                                           

 في ن م : هذه الكلمة" إال" التوجد.  (1)
 هذا الكالم مبني على الحقيقة كمااليخفى.الباحث.  (2)
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 هللا ذا حكمه؟ ا فرضا علی هللاهل يكون إبقائهفإن مسوا تلك احلكومة اخلائنة الفاشتة إسالمية ف
 . القرآن

ر ل يقدر يف ذلك العصه. األرض ها الزم أن متحی عن وجهكل حكومة مبنية علی خالف 
 لهو رجل إما جاها هاحلكومة الشورائية حتت حكم القرآن ال ميكن إقامتأحد أن يقول: إن 

ل هر أو فخهذا ه. دمال هبهو جاهفإن كان مسلدما ف. ل ابلقرانهذا العصر وإما جاهمبقتضيات 
أخذان  ذاه. ال ابلقرآنهوأن يكون جا، ال مبقتضيات العصرهاحلكم من املسلدمني أن يكون جا

فإذا كان ابب الشوری موجودا يف  ، ا البابهلسورة عندان معناا. من إسم الشوری إسم السورة
ك علی ة جاءت تلهأبحكام الشوری؟ ال نعرف: من أي ج هلهل يعذررجل عامل جبهف كتاب هللا
فقط  م من احلنفيةهؤالء أكثر هو . ل الناس أبحكام الشوریهل العلم أجهرأينا كبار أ. املسلدمني

ا نظاما هل وكتب، ؟ شيخ شيخنا أسس مدرسة ديوبندذاهومن الديوبنديني فكيف نفتخر علی 
و هال إ هوال نظام، ا مرارا ما علدمت من روح الشوریهأان أتملت في. أساسيا حنو عشرين سطورا

يف ٓاخر عدمران بعد احلرب العدمومي أن االعتدماد يكون علی الطبقات  هوما وللنا إلي. همذكور في
بعد ذلك ملا راجعنا تلك السطور . حلرب العدموميذا الفكر ما دخل دماغنا قبل اهو . النازلة
ين ما ذا الباب أبشياء؛ لكهيف  هنا علی سرية شيخهوشيخنا نب، ذا الفكرهمن  (1)ا حملوةهوجدان

. يوبنديون؟م دهؤالء املتخرجني من ديوبند ل نقول هلهفاآلن . بت إال بعد احلرب العدموميهتن
، رفون احلقم رجال يعهطراف املدمالك ال بد يكون فيقسنا علی ذلك مجيع اجلدمعيات املسلدمة يف أ

رأينا  .ذا أخذا ابلقرآنه؛لكن االجتدماعات ما قامت يف تلك اجلدمعيات إلی يومنا هويعدملون ب
ذا ه. اهذا الباب؛لكن ال إبسم اإلسالم أخذوا من أورواب من إيتاليا وغري هتقدموا يف  هاألتراك آنقر 

وال ، سالمذا اإلهواملسيح أيتيان لنصرة مثل ، ديهامل لهو . امةاإلسالم يكون قائدما إلی يوم القي
ي حتقق م؟ الذهؤالء كلدمة ال كلدمة الشياطني وال كلدمة الدجالني فبأي إسم نسدميهينطبق علی 

اجلرم إال  ليس. أقرب إلی احلق هدمهعزم إقامة احلكومة يكون ف هعندي يف ديوبند: كل رجل في
                                                           

 في ن م : مملوة.هذا اللفظ أنسب.الباحث  (1)



 [137] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

. اهم منهم يف ظلدمات ال نقدر علی إخراجهيف إقامة احلكومة  مهوالذين ليس عزم. ل البسيطهاجل
 . مت ما كتبنا إبسم السورة: الشوری

ي إِّلَْيَك َوإِّىَل الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلَِّك اَّللَّ 1( عسق )4حم ) ذكران . . زم احْلَكِّيمم اْلَعزِّي ( َكَذلَِّك يموحِّ
زمن  ۱۷۵العدد لزمن مصادفا كان ذلك   ۱۱۸لارت:  ۸۸إذا زدان علی . ا: العني سبعونمهمعنا
لك رجال ال وبعد ذ. و خامت اخلالفة األموية اليت أتسست بعد مثانية وأربعنيه (1)شام عبدامللكه

ذا زمن ه. 231جرية: والسنة اهل ۱۰۸فصارت  33م يف السياسة مث السني قيدمة س قيدمة هل
 هدي إبنهخالة أرسل امليف تلك السنة . دي املدعو يف األحاديثهامشي العباس املدي اهلهامل
. ورجع، ارونهارون ولل إلی البوسفور وقع الصلح بني قيصر و هو ، ارون إلی فتح القسطنطنيةه

 عبد هللا عن زر عن هدلا عن عالم بن هبمهوابن عيينة كال، الرتمذی عن سفيان الثوری هأخرج
إمسي قال  هئ إمسيواط ل بييتهب الدنيا حتی ميلك العرب رجل من أهالسالم التذ هقال النيب: علي
 علی الرتمذي أن الرافعي قال هذكر السيوطي يف حاشيت (2).ذا حديث حسن لحيحهأبو عيسی 

 (4)العباسي (3)ديهاتريخ بغداد يف ترمجة أمري املٔومنني امل هاخلطيب يف كتاب هيف اتريخ قزوين أورد
، والرافعي، علی ذلك هب محليقول األستاذ موالان: اخلطي. (5)هأشار إلی محل احلديث علي هفكأن

 هوكذلك محل. هدي حديث أللح يف اإلسناد منهوليس يف أحاديث امل، (6)هوالسيوطي يصدقان
ب أفكار الناس هفأان أتعجب كيف يذ (7). يف إزالة اخلفاء دي العباسي اإلمام ويل هللاهعلی امل

                                                           

 سبق ترجمته.  (1)
 المهدي., باب ما جاء في 9930,رقم الحديث:101/ 4سنن الترمذي,  (2)
 .3/333ه(423تاريخ بيداد  للخطيب البيدادُ)ت: لينظر:  (3)
 سبق ترجمته.  (4)
لينظر: الت دوين في أخب ار قزوين، ت: عب د الكريم بن محم د بن عب د الكريم، أبو الق اس       م الرافعي القزويني   (5)

 م.5287-هـ5408ط: ،المحقق: عزيز هللا العطاردي،الناشر: دار الكتب العلمية،5/435هـ(293)المتوفى: 
يذكر اإلمام الس  يوطي في حاش  يته على الترمذي ما نص  ه: إن في أمتي المهدي" قال الرافعي في "تاريخ قزوين": (6)

"أورده الخطيب في "تاريخ بغداد" في ترجمة أمير المؤمنين المهدي العباس       ي" فكأنه أش       ار إلى حمل الحديث 
المؤل : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الس      يوطي )المتوفى: عليه.لينظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي 

هـ       (إعداد الطالب: ناصرالغريبي،إشرا : فضيلة ا ستاذ الدكتور/ سعدي الهاشمي،الناشر: رسالة الدكتوراة 255
 .ه 5494كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنةعام النشر:  -جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 .518-5/517ينظر:إزالة الخفاء، اإلمام ولي هللا الدهلوي،ل  (7)
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ذا هم متفقون علی أمثال هود والنصاری كلهعن اتباع األمر الصحيح؟ وما أری ذلك إال سنة الي
 .دمنا أن الفطرة اإلنسانية إذا ضعفت عن مقابلة شیء تكون مثل غريق يتشبث ابحلشيشهفف

 (1)ذا زمن املعتدمده. 431جرية تكون: السنة اهل، ۲۰۸فكان:، سنة  ۱۷۷حاميم عسق ق: 
كومة ی احلاألعداد إشارة إل هذهعندان . نوع من االستقالل هآخر اخللفاء العباسية الذي كان ل

، وقام إبن طولون، يف خباری (2)وبعد ذلك أتسست السامانية. اها إلی ختامهالعربية من زمن إنشائ
ذا ه .قد وقع يف فكر أانس من العلدماء أن اإلسالم دين عريب.واملغرب، والفاطدميون يف مصر (3)

حكومة (4)إال  هماكانت في، لحة مثل دين بين إسرائيل هميكن أن يكون ل هابعتبار حكومة ملت
سالم وجعلوا دين اإل، ودهوطائفة من املسلدمني أخذوا ذلك الفكر من الي. ودهامللة فكان دين الي

. إلسالمبطل دين ا هم إذا خرجت اخلالفة من العرب كأنهعند. وخالفة حكومة عربية، دينا عربيا
بية مرارا جاء لعر وكان يف زمن اخلالفة ا. هيقوم الدين بعد طراين ضعف علي هم يقني أبنهوعند

إلی أن قام  (5)والفتنة الثانية بعد معاوية. الفتنة األولی بعد مقتل عثدمان. ديهضعف مث خرج م
. املنصور علي امللك (7)اشم إلی أن استویهوالفتنة الثالثة خروج بين . هواستوی أمر  (6)عبدامللك

ذلك  رج اإلسالم منخ ا ضعف قوي أثر علی احلكومة؛لكن حبدمد هللاهكل تلك الفنت كان في
 و مثل الضعفهل العلم أن احلكومة إن خرجت من العرب هؤالء أهوكذلك . و قويهو ، الضعف

ی اخلالفة م إلهفاإلسالم حقيقة كان عند. يف الفنت السابقة سيعود األمر إلی العرب مرة أخری
علدمني ملذا فكر مجع معظم من اه. وتعود حقيقة بعد ما يطلب العرب علی احلكومة، العربية

                                                           

 سبق ترجمته.  (1)
م( أسد بن سامان بن حيّا، ينسب إلى ا كاسرة: رأس  808نحو  - 000هـ     =  529نحو  - 000ابن َساَمان )  (2)

 .5/928فيما وراء النهر(. لينظر: ا عالم للزركلي,  Les Samanidesالدولة السامانية )
م( أبو العباس: ا مير صاحب الديار المصرية والشامية  884 - 831هـ        =  970 - 990أحمد بن طولون)  (3)

والثغور. تركي مس  تعرب. كان ش  جاعا جوادا حس  ن الس  يرة، يباش  ر ا مور بنفس  ه، موص  وفا بالش  دة على خص  ومه 
له  آثاره قلعة يافا )بفلس طين( ووقعتوكثرة اإلثخان والفتك فيمن عص اه. بنى الجامع المنس وب إليه في القاهرة. ومن 

مع الموفق العباسي أمور، فرحل بجيش إلى أنطاكية فمرض فيها، فركب البحر إلى مصر، فتوفي بها. يؤخذ عليه أنه 
 .540/ 5كان حاد الخلق، سفك كثيرا من الدماء في مصر والشام.لينظر: ا عالم للزركلي,

 في ن م : إال  (4)
 سبق ترجمته  (5)
 سبق ترجمته  (6)
 سبق ترجمته  (7)
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وعندي . (1)م من نشرايت ابن العريب الشيخ األكربهذا غلب عليهونعرف أن . والوعا  والدعاة
ا الفكر اتما ذهر يل ضعف هجبدميع قويت ظ هوخضعت ل، ذا الفكر زمنا طويالهبعد ما تقلدت 

يرد خ وإن كان الشي، من زمن مطالعيت حكدمة اإلمام ويل هللا هوكان ابتدائ. بعد احلرب العدمومي
را؛لكن حكدمة تؤثر أتثريا غري ذلك فأقول اآلن: تعني عندي أن دين اإلسالم يف هذا الفكر جه

م أركان هي من أهو ، دما اإلمامهااتن املرتبتان أثبتهو . املرتبة الثانية ليس دين ملة بل دين امللل
رتبة ال يقال: فبتلك امل. احلاجة إلی دين ينسخ األداين يكون كاخلليفة حيكم علی امللوك. هحكدمت

كان واقعة . ووقع كذلك، سنة ۵۷۷نصف يوم  هدين العرب إمنا كان يرجو النيب أن حيكم قوم هإن
سنة قطعا حكم العرب علی املسلدمني مث يعتقد عامة املسلدمني أن  مائة فخدمس ء313بغداد يف 

ة اجلدمعة ر م؟ أال يكون حكومة غري العرب؟ ويف سو هالدين يقوم إلی يوم القيامة فدمن حيكم علي
وليس . فبعد العرب حيكم الفرس. (2)ا ابلفرسهوفسرو ، إشارة إلی حلوق مجاعة آخرين ابلعرب

م هان فارسيا كلم كند الذين لسان أدهبعندان يراد ابلفرس اإليرانيون فقط بل اإليران والتوران واهل
دم يف العلوم ة التقدما قو هند ليس فيأن لسان األتراك ولسان اهل هذا الفكر ليس معناهو . من الفرس

. فنونا جتدمع العلوم والند "سانسكريت" يعرف مجيع الدنيا أهنندي ولسان اهلهأان . حاشا وكال!
 . اهعلوم ومعارف أان ال أنكر  هكذا يكون لسان الرتك فيه

 فالطبقة األولی من. مقصدي من ذلك شیء ٓاخر: دين اإلسالم دين االجتدماع دين امللل 
املختلفة اتفقوا علی جعل اللسان العريب لسان االجتدماع: اللسان العدمومي بني السياسة من األقوام 

 حكومة اللسان العريب مث جاء الدور الثاين همعنا. م حكومة العربهؤالء نسدميه. امللل اإلسالمية
 هوا العربية عليوقدم، مهفاألمم احلاكدمة اتفقوا علی جعل اللسان الفارسي لساان سياسيا عدموميا بين

                                                           

 سبق ترجمته.  (1)
يذكر اإلمام ابن عاش     ور: روى البخاري ومس     لم والترمذي يزيد آخرهم على ا ولين عن أبي هريرة قال: كنا   (2)

جلوسا عند النبيء صلى هللا عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة فتالها فلما بل  وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له 
ل: من هم يا رس  ول هللا؟ فلم يراجعه حتى س  أل ثالثا، وفينا س  لمان الفارس  ي ووض  ع رس  ول هللا يده على س  لمان رج

وقال: لو كان اإليمان عند الثريا لناله رجال من هؤالء؟وهذا وارد مورد التفس       ير لقوله تعالى: وآخرين.والذي يلور 
على أمم كثيرة منها أمة فارس، وأما شموله لقبائل العرب  أنه تفسير بالجزئي على وجه المثال ليفيد أن آخرين صادق

 955/ 98فهو با ولى  نهم مما شملهم لفظ ا ميين. لينظر: التحرير والتنوير:اإلمام ابن عاشور,
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ففي  .وأما احلكومات فإمنا تقوم ابللسان الفارسي. لسان ديين لسان القرآن والسنة  هتبار أنابع
د ذلك فإن جاء بع. ند التحقوا ابلدورة األولیذلك الدور كان أقوام من توران وإيران وأقوام من اهل

يز إلنكلزمن ا. دورة اللسان العريب مرة أخری ليس الزما أن يكون مركزية احلكومة إلی احلجاز
لغرب م جيعلون اللسان العريب شعارا إلنكليز لرد دول اهو ، أخذت تغلب علی بالد العرب ابلتدريج

لدمون ابللسان فالعرب الذين يتك. مثل فرنسا وأملانيا وإيتاليا لرد طدمع تلك الدول يف بالد العرب
م حيدمدون ليز؛ألهنكم إلی اإلنومييلون بقلوهب، مهم من أنفسالعريب يقومون بضد تلك الدول بقوهت

د م يف التغلب علی األقوام يقدمون اللسان اإلنكليزي رويد رويد يف بالارهتهم ملهو ، اللغة العربية
فإذا خلصت بالد العرب عن معارضة املعارضني من دول الغرب يكون اإلنكليزي قسيدما . العرب

أن اللغة  ونمهنوا يتو فالناس مغرورون إن كا، وبعد ذلك ترون ما يكون. للعرب يف بالد العرب
ا  هند مجيعا يف ٓاخر حكومة اهل. ندوحنن جربنا مثل ذلك يف اهل. السياسة مرة أخری هذالعربية جتیء هب
 ،فلدما تغلب اإلنكليز علی إدارة احلكومة بدلوا لسان احلكومة ابألردو. ا فارسياكان لساهن

ممالك  التوران واإليران علیوكان ذلك لقطع طدمع ، ندي فعل اإلنكليز ذلكفاستحسن املسلم اهل
جاء من و ، م معروفة إلی ارتقاء أردوهدممهوجعلوا كل ، مهم وخداعهند فدما شعر املسلدمون مبكر اهل

م هية معاملتم يعدملون مع اللغة العربكذا خناف أهنه. هواستقرت حمل، ا اإلنكليزية فأخرج األردوهخلف
 . نديةمع اللغة اهل

. يزيةا إال بعد معرفة اللغة اإلنكلهمكة ال ميكن العدمل في ونری من اآلن بعض اإلدارات يف 
املدرسني يف املسجد  وبعض، ا بعض األئدمةهنا مدرسة ليلية لتعدميم اللغة اإلنكليزية يتعلم فيهورأينا 
علينا يف  ند فنخاف من مثل ما وقعالطريقة كان ابتداء اإلنكليزية رويد رويد يف اهل هذهب. احلرام
 . اإلفادة العالية هذهمت  (1). بالدان

                                                           

 في ن م: وهللا أعلم بغيبه وليس لنا أن نتكلم على غيبة.  (1)
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ة يف نصف اخلالفة العربي. عندان اإلسالم دين امللل فيكون احلكومة أيضا للدملل املختلفة 
ة غري خالفات أخر يف ممالك للعلوي، رةهوخالفة يف القا، ا اآلخر انقسدمت: خالفة يف بغدادهدور 

ة إليران خالفتان: خالف اهكذا اخلالفة العثدمانية اليت خلفت خالفة بغداد كان معه، الفاطدمية
والنصف من ، قطعا (1)مخس مٔاة حكم العرب علی املسلدمني. ند للتيدمورينيخالفة يف اهل، للشيعة 

ر و ٓاخه حاميم عسقفكان . بوط واحنطاطهواآلخر كان يف ، اخلدمس مٔاة كان يف لعود هذه
، والثانية، لیجة األو ففي تلك السنني أمر العرب كان علی الدر . السنني لصعود اخلالفة العربية

كذا الفطرة هو . وأايم أخر علی حنوآخر مث يعود األمر األول، والثالثة خمتلطة أتيت أايم علی حنو
يكون ٓاخر و ، أمراض هاإلنسان لحيح البدن سليم عن األمراض اخلبيثة أيضا يضرب. اإلنسانية 

. انيةاحلكومات اإلنسا كذلك تكون هالناس علي فطرة فطر هللا هذهف، بوطهالشيخوخة  هدور 
م حوكذلك تكون الشرائع الدينية فالطرف األعلٰی من احلكومة العاملية القرآن يف تلك السورة: 

ي إِّلَْيَك َوإِّىَل الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلَِّك اَّللَّ 1( عسق )4) احلكم  ما جعل هللا. كِّيمم اْلَعزِّيزم احلَْ  ( َكَذلَِّك يموحِّ
عندان:  فإن كان ما تقرر. ا بني الناِوتلك األَّيم نداوهلوام يف األرض لقوم من األقوام علی الد

كون ل أم القری تها أن اخلالفة اليت يؤت  ألهأن املقطعات إشارة إلی آجال مقررة فيكون معنا
ي إِّ  كذلك كان من قبل. مذا تنقيصا هلهوليس ، ممتدة إلی زمان حمدود فقط لَْيَك َوإِّىَل َكَذلَِّك يموحِّ

احلكومة  هخذ منواحلكيم أن، احلكومة امللكية هاألمساء: العزيز أنخذ من هذهمعنی . ْبلِّكَ الَّذِّيَن مِّْن ق َ 
ة خمتصة والذين ظنوا أن احلكومية الدينية اإلسالمي. ملكية إبسم العزيز دينية إبسم احلكيم. الدينية

. اهمن ظم أيتون خبرافات موضوعة ينبغي لكل أحد أن يتحفهبقريش أوابلعرب إلی يوم القيامة 
 . اهوغري ، ودهخرافات الي هوتلك آفة أخری مبزج اللغو يف القرآن بعد ماكانوا مزجوا ب

م حكومة يف تنفيذ األمر ليس هل م خلفاء هللاهإمنا . ؤالء الناس الذين يريدون احلكوماته
ِِّ وَ  َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ  هلَ  ؛ولذلك اآلية الرابعة بعد ذلكذاتية إمنا احلكم هلل َو اْلَعلِّي  هاأْلَْر

                                                           

 في ن م : المضمون بعد ذلك بطوالته اليوجد في ن إ.  (1)
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نَّ هقِّ َتَكادم السََّماَواتم يَ تَ َفطَّْرَن مِّْن فَ وْ  فاحلكم يف السدموت واألرض ليس إال هلل 1. اْلَعظِّيمم 
َْمدِّ َرب ِّ  ِِّ َأاَل إِّنَّ اَّللَّ َواْلَماَلئَِّكةم يمَسب ِّحموَن ِبِّ يمم َو اْلَغفمورم الرَّ ه ْم َوَيْستَ ْغفِّرموَن لَِّمْن يفِّ اأْلَْر  1. حِّ
ان إذا أثبت فاإلنس. ويف احلقيقة ليس احلكم إال هلل، يف األرض هبدعوی اإلنسان احلكم لنفس

م ذلك يكون سببا النفطار السدموت من هفادعاء هأو لرجل معظم دون هلإلنسان حكدما لنفس
ن م واألرض ال يقوم بشیء إال بعد ذلك الشیء. . . واملالك لةأرض، م امللوكهم إذا كانوا هفوق

 م يف إعطاء شیء ما فيكاد ينفطر إذامل يكن شیء يفها ال تطيعهفالسدموت بطبيعت، السدموت
؛لكن ا من إعطاء شیء املدعنيها االنفطار أولی عندهفالسدماء بطبيعت. م شیءالسدماء ال أييت هل

الرمحن م دون والذين اختذوا ملكا هل. واملالئكة يستغفرون؛فلذلك ال ينفطرالسدماء، يغفر الناس هللا
 من أين أيكلون؟

حكدمة ابلغة وإال معرفة  هفي وهلل. ولذلك ينتظم تلك السلسلة الكاذبية. مْ هَحِفيٌظ َعَليْ  اّللَّ 
فائدة: . 6ْم بِّوَكِّيلظ هَوَما أَْنَت َعَليْ : هاإلشارة يف قول هإلي. ؤالء علی األرضهاألنبياء ال جتيز أن يقوم 

، عن األرض م ينفون حكم غري هللاهم بطبيعته رجال هاقتضت أن يكون يف عباد حكدمة هللا
م لساهنوكذلك يسٔال الذين يدعون احلكم يف األرض إما ب. م هللاهم فيعطيهؤالء بطبيعتهفيسألون 
احلكدماء  ؤالء العلدماءهة الرب علی السواء مث هفكانوا من ج. م أيضا كذلكهيعطي وهللا، مأومباهل

ون من عجائب ذا يكه. ا الذين يدعون امللك فيغلبونهم لور ال يقدر مبقابلتيتفكرون ألعدماهل
 . متت قدرة هللا

السدماوية ما أجاز أن يقوم رجل يدعی امللك أو امللك إذا كان  هفالنيب لو كان علی طبيعت 
بل النيب يعلم  هفقالتوا السدماوية حكدمة هللا هالنيب أيضا علی ذلك األرض فدما حيكم النيب بطبيعت

َ  وََكَذلِّ  :هاإلشارة يف قول هوإلي،يعة يغلبون علی املبطلنيم الطبم بعقوهلهقوما  َنا إِّلَْيَك ق مْرآ َك َأْوَحي ْ
. 7َفرِّيٌق يفِّ اجْلَنَّةِّ َوَفرِّيٌق يفِّ السَّعِّريِّ  ها َوت مْنذَِّر يَ ْومَ اجْلَْمعِّ اَل رَْيَب فِّيَعَربِّيًّا لِّت مْنذَِّر أممَّ اْلقمَر  َوَمْن َحْوهلَ 

 هكان أول أمر   م يبطلون الفراعنة فالنيبها احلجاز خيرج قوم ومن حوهل، قریيعين بتعليدمك يف أم ال
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:َوت مْنذَِّر يَ ْوَم اجلَْ . هوالباقي يتم علی أيدي من تعلم من، مقتصرا علی احلجاز فقط يوم اجلدمع يف ْمعِّ
 ومن، لقریا بواسطة أم اهذا النيب ينذر اإلنسانية كلهف. و متثل لإلنسانية االجتدماعيةهاحملشر 
دما اإلشارة هنبوة عاملية أنخذ إلي :4، نبوة ملية :2دما حتت نبوة النيب هالنبواتن اللتان جنعل. احوهل

ذا ه. اومن حوهل، األول تنذر أم القری فالفرض من وحي القرآن العريب أمران:. من تلك اآلية
رجل يعتقد  لإذا كان ا: هتنذريوم اجلمع الريب فيالثاين: . رحكم ملي لقوم يسكنون احلجازهظا

اجتدماع الناس يوم ف، و ليس أبمر مستٔانف بل نتيجة ملا حتقق يف دارالدنياهكل أمر يقع يف اآلخرة 
م حتت هدماعوذلك ليس إال اجت، ذلك هذا العامل مؤثر يف إنتاجهسبب يف  هاحملشر يلزم أن يكون ل

تدمعوا يف م أن جيهأيمر  كان  هفإذا كان النيب ينذر الناس أن يوم اجلدمع الريب في. حكم دين واحد
فالنيب . ريق يف السعريوف، ويوم اجلدمع يكون فريق يف اجلنة، الدنيا علی طريقة مقبولية يف ذلك اليوم
 . جيدمع الناس علی طريق فريق يدخل اجلنة

ا الدين علی ذهار هو يكون إقامة اخلالفة الكربٰی إبظهمن مجيع اإلنسانية رجاال يصلحون لذلك ف 
:حكومة ملية عربية 2ذا التعليم تعينت درجات احلكومة املنشٔاة بتعليم القران هدمن ففي ض، األداين

الفريق املخالف و ، النيب هفالفريق الذي يدخل اجلنة يدعو إلي، يةحكومة اجتدماعية إنسانية إهل :4
لم َمنْ هجَلََعلَ  َوَلْو َشاَء اَّللَّ : هم ؟ ففي قولهمن  َدة  َوَلكِّْن يمْدخِّ َوالظَّالِّمموَن  هَشاءم يفِّ َرمْحَتِّ يَ  ْم أممَّة  َواحِّ
 و يستفيد من تعليم النيبهو الفريق الذي يصل إلی اجلنة هذا ه. 8ْم مِّْن َويلِّ ظ َواَل َنصِّريظ َما هلَ 

ين: الظاملون والفريق الثا. يدخل رمحة هللا هر يف اآلخرة أنهكذا يظه، فيكون داخال يف رمحة هللا
 . م من ويل وال نصريماهل

م: ألل الظلم أن يسلم هتفسري لظلدم 4. . .  َأْولَِّياءَ  هَأمِّ اَّتََّذموا مِّْن دمونِّ تعاىل: ه قوليف 
و أساس ها ذه. املنزل وأن جيوز أن يكون احلاكم يف األرض سوی قانون هللا، الرجل حكم غري هللا

وإذا كان احلكم  .ويظلدمون الناس، م ما يشأونهم يعينون حقوقا لإلنسانية فيختارون ألنفسهالظلم ف
، ما األذكياء بفطرهتهوتلك احلقوق يعرف. اهفاحلقوق املتعينة ابلفطرة ال جيوز ألحد أن يتجاوز عن هلل
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ملنخدجون م أخبار األذكياء عن شئون الفطرة فال يبقی إال اهادة من طبيعتهويسلم الطبقة الثانية بش
وا معاملة م فيستحقون أن يعاملهن غري وال إبمساع م، مهم الفطرة المن أنفسهم ال يقدرون علی فه

وإيضاحًا لرد  ،ية ليست إال إخبارا عن شئون الفطرة اإلنسانيةفالكتب اإلهل، احليواانت واألنعام
وما خالف ، دلو العهفدما يكون تقرر ابلفطرة احلكم موافقا لذلك . ات الطبقة الثانيةهبعض شب
، الفطرة هيقتضي ا قوة التدميز ملاهيف أكثرية أفراد وجعل، خلق الفطرة اإلنسانية فاهلل، و الظلمهذلك 

 . و الباطلهوالثاين ، و احلقهفاألول . الفطرة بل أييت من اخلارج هوما ال يقتضي

وأولل  ،خلق يف األكثرية قوة التدميز بني احلق والباطل مث أوضح ذلك بلسان األذكياء فاهلل 
دما أقام الناس حكومة موافقة لذلك احلق  ف. مهإلی مجيع اإلنسانية فحصل للناس علم بعد علدم

 الذي فطر الناس علی تلك احلقوق وخالفة فكان احلكم هلل، يف األرض م نفذوا حكم هللاكأهن
حلقوق فوضعوا وبيان األنبياء لتلك ا، أما الذين مل يسلدموا متيز الفطرة يف احلقوق. التنفيذ للناس
ن أييت وال نصري يف الدار اآلخرة فتبني بذلك أ ،م ويلم الظاملون ليس هلهم هة أنفسهحقوقا من ج

ومن ال ، ريق للجنةو فهمن يتبع أحكام الفطرة . و مقصد النبوةهذا ه. ليجعل الفرق بني الفريقني
م فالذين يتبعون و مبدٔا الظلهذا وضع احلقوق لإلنسانية علی خالف الفطرة ه. ا فريق السعريهيتبع

م اهنوالذين اخرتعوا حقوقا علی خالف الفطرة سلط. الق للفطرةاخل م هللهوملك، مالفطرة سلطاهن
لی خالف م عالذين ينصروهن ۔أولياء هأم اَّتذوا من دونذا املعنی إشارة يف هو؟ إلی هم من هوملك

َو ُيمْيِّ هيلِّ  وَ َو اْلوَ ه فَاَّللَّ  م اخلالقون ألحكام خمالفة للفطرة فإلی رد ذلك أشارهم الفطرة كأهن
 . 4َو َعَلى كمل ِّ َشْيءظ َقدِّيرٌ هوَ اْلَمْوَتى 

 .ؤالء ال ينصرون من يعدمل خبالف الفطرةهو . ااملالك ألحكام الفطرة ينصر من يعدمل هب
ال ابلرجوع إلی جناة إ هنری يف الدنيا: رجل يعدمل علی خالف الفطرة فيبتلی مبصائب فليس ل

ان الذين إن ك. الف الفطرة ر يف األمراض اليت حتدث يف الزواج علی خهذا ظاه. أحكام الفطرة
ؤالء املرض  يدعون الناس علی خالف الفطرة ينصرون العاملني علی خالف الفطرة فكان حيصل هل
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 ينصرون م الذا ال يكون أبدا فعلدمنا أهنهم علی خالف الفطرة م مستدمرون علی أعدماهلهو ، الشفاء
 :هية يف قولريح ابحلكومة اإلهلفاآلن تص، م ال يقدرون علی شیءهو ، مث مالك الفطرة حييي املوتی

ذا ه 40أمنِّيبم  هتَ وَكَّْلتم َوإِّلَيْ  هيْ َريب ِّ َعلَ  َذلِّكممم اَّللَّ  إِّىَل اَّللَّ  همِّْن َشْيءظ َفحمْكمم  هَوَما اْختَ َلْفتمْم فِّي
كمْم َأْزَواج ا َومِّنَ  لفة الرمحن إلی ِِّ َجَعَل َلكمْم مِّْن أَنْ فمسِّ َِّرم السََّماَواتِّ َواأْلَْر أْلَنْ َعامِّ َأْزَواج ا ا فَا

ْثلِّ  هَيْذَرؤمكمْم فِّي ِِّ يَ ْبسمطم  ه( لَ 44َو السَّمِّيعم اْلَبصِّريم )هَشْيءٌ وَ  هلَْيَس َكمِّ َمَقالِّيدم السََّماَواتِّ َواأْلَْر
ذا هخل ا. . ومااختلفتمية سورة احلكومة اإلهل. 24 بِّكمل ِّ َشْيءظ َعلِّيمٌ  هالر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاءم َويَ ْقدِّرم إِّنَّ 

 وهللا، و بيان الفطرةهفالقرآن . هإلی كتاب هومعنا، ا هللهفي هتصريح أبن احلكومة القرآنية احلكم كل
كمْم َأزْ  :هيف قول هتفسري  فاَر السموت واألِر هاحلاكم لكون َواج ا َومَِّن َجَعَل َلكمْم مِّْن أَنْ فمسِّ

ْثلِّ  هاأْلَنْ َعامِّ َأْزَواج ا َيْذَرؤمكمْم فِّي  (1)يذر ذا حرث وهللاه. 44 َو السَّمِّيعم اْلَبصِّريم هَشْيءٌ وَ  هلَْيَس َكمِّ
لقكم ليس  وخي، فالذي يفطركم. ذا العدمل ال يستند إلی شیء ما سوی احلقهأرواح الناس ف هفي

ِِّ يَ ْبسمطم َمَقالِّيدم السََّماَواتِّ  هلَ وبعد . مت الفصل الثاين. و السدميع البصريهشیء و  هكدمثل  َواأْلَْر
رة الفط هما حيتاج إلي هو يبني يف كتابه (41بِّكمل ِّ َشْيءظ َعلِّيٌم ) هلَِّمْن َيَشاءم َويَ ْقدِّرم إِّنَّ  الر ِّْزقَ 

ون الفطرة اليت و قانهوالقانون . والشرع، طبيعي فاحلاكم ليس إال الرب هفالتحاكم إلي، اإلنسانية
ا لف هبإال اخلواص فال يك اهومن أحكام الفطرة أحكام ال يدرك. ا بني أئدمة الفطرةتواتر العدمل هب

فلتدمييز تلك األحكام العامة عن اخلالة الرجوع ، ا اخلاص والعامهومن أحكام الفطرة يدرك. العامة
يت جيب العدمل ي الفطرة الها لعامة الناس األئدمة ابألمر هب هفكل شیء تواتر ب. إلی أئدمة الفطرة الزم

 هو أمر به ذا الذيه. اهالناس يف املسالك والعن ؤالء األئدمة ال يتفرقه هفإذا مجعنا ما أمر ب. اهب
اإلشارة  هلشرع إليذا اهويف ، ذا الكتابهفاألمور املختلفة مرتوكة يف ، النيب ملركز اجتدماعي عاملي

َنا بِّ  هَشرََع َلكمْم مَِّن الد ِّينِّ َما َوصَّى بِّ  يف َنا إِّلَْيَك َوَما َوصَّي ْ َومموَسى يَم هإِّبْ َرا هنموح ا َوالَّذِّي َأْوَحي ْ
 هََيَْت ِّ إِّلَيْ  اَّللَّ  هْم إِّلَيْ هْدعمو َكب مَر َعَلى اْلممْشرِّكِّنَي َما تَ   هَوعِّيَسى َأْن َأقِّيمموا الد ِّيَن َواَل تَ تَ َفرَّقموا فِّي

                                                           

 في ن م : يذرأ  (1)
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و مركز الدعوة اإلسالمية ال ميكن هذا ميزان اإلنسانية ه 43. َمْن يمنِّيبم  هدِّي إِّلَيْ هَمْن َيَشاءم َويَ 
من  ؤالء اخلدمسة من األئدمة أولوالعزمه. هم يوافقون عليهم الفطرة أو هاستعداد لف مهلقوم ما عند

ا م يريدون أن جيدمعو هأولوالعزم من الرسل كل. ملسو هيلع هللا ىلصحمدمد ، عيسیٰ ، موسیٰ ، يمهالرسل نوح إبرا
عند  هؤالء اخلدمس علی شیء ال ميكن االختالف فيهفإذا اتفق مثل . ها علی ملكهاإلنسانية كل

، خو مبين علی اختاذ بعض املشايهو ، مهواملشركون يبطل أساس دين. لسليدمةألحاب الفطرة ا
رفون أن ويع، اهؤالء ال يقدرون أن يقاوموا االجتدماعية اإلنسانية كلهة فواملرشدين أئدمة مث آهل

ذا ه .فال يقدرون علی مقابلة اإلسالم، االجتدماع علی دعوة نبينا حيصل إما اليوم وإما بعد اليوم
. النيب هاخل املشركون أيضا ينتسبون إلی ما ينتسب إلي هإلي مهلی اومشركني ما تدعو كرب عمعنی 

إلی األئدمة أولی  ل الكتاب ملا انتسبواهؤالء أهورد املشركني مث ، فدمن أوالد إمساعيل اجتبی ربنا نبينا
البتغاء متاع الدنيا رقوا وإمنا تف. هم ليس إال بعد علدموا العلم اجملتدمع عليهذا تفرقهالعزم مل خيتلفون ؟ 

شكوك فتختلف ب هفئايت علی دين هاملال أكثر من هذا ال جيب أن يكون عنده. مهيعين بغيا بين
ا ال ميكن ا احلق والباطل خملوطهاملسائل اليت يكون في هذهدمون مثل هعامة الناس ال يف. الطريقة

ويبطل ، ر ابحلقأيم يفصل هللا بعد ما. ا يف دارالدنيا؛ألن استعداد اإلنسانية ما تكاملهالفصل في
وأما إذا  .ذا يؤخر إلی يوم الدنياه. األمراليرتفع االختالف هالباطل بسبب عدم إدراك الناس كن

 هل الباطل يف اجلانب اآلخر خمالفا لهوأ، ل احلق اجتدمعوا يف جانبهامتاز احلق من الباطل أ
، البطالن هعامة الناس يعرفون وج هدمهذا القضاء يكون واضحا يفه. م يف دارالدنياهفيقضی بين
 هيف الدنيا إلي هال أييت الفصل في هواحلق خملوط في، وأما القسم الباطل. مهالكهإ هويعرفون وج
نَ : هاإلشارة يف قول َي بَ ي ْ مث الذين أيتون . 20 مْ هَوَلْواَل َكلَِّمةٌ َسبَ َقْت مِّْن رَب َِّك إِّىَل َأَجلظ ممَسمًّى َلقمضِّ

ْم َلفِّي ه بَ ْعدِّ َوإِّنَّ الَّذِّيَن أمورِّثموا اْلكَِّتاَب مِّنْ اإلشارة  همثل اختالف األولني وإلي م خيتلفونهبعد
نْ  ل هوأ، مهتباع معبودم ابهم حيبون انفراديتهوالعدمل ، فاملشركون خيالفون ألل األمر ممرِّيبظ  هَشك ظ مِّ

. مهالفريقني الابتباع د علیفالقران أيمر ابلر ، هالكتاب خيتلفون يف شرح بعض األحكام اجملتدمع علي
َا أَنْ َزَل هَواءَ هَفلَِّذلَِّك فَادْعم َواْسَتقِّْم َكَما أممِّْرَت َواَل تَ تَّبِّْع أَ انظروا إلی شدة األمر  ْم َوقمْل آَمْنتم ِبِّ
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َنكممم اَّللَّ  اَّللَّ  َْعدَِّل بَ ي ْ نَ َنا لَ رَب  َنا َورَب كمْم لََنا َأْعَمالمَنا وَ  مِّْن كَِّتابظ َوأممِّْرتم ألِّ كمْم َأْعَمالمكمْم اَل حمجََّة بَ ي ْ
َنكممم اَّللَّ  نَ َنا َوإِّلَيْ  َوبَ ي ْ  واستقم كما أمرت، اخلدمسة هيعين علی ما اتفق علي 21. اْلَمصِّريم  هََيَْمعم بَ ي ْ

فاألمور  مهئواهوال تتبع أم مستقيدما راسخا هاد النيب مدخل جلعل األمر فيهيكون الجت هفي
أان  ا هللاهلاخل كل الكتب اليت أنز  وقل آمنت ِبا أنزل هللا. ا مرتوكةهكل  ل اخلالفهاالختالفية أل
 وهذا ه.  .وأمرت ألعدل بينكما مع بعض؟ ها أعلدمكم كيف يتفق بعضا فأتوين هبهمؤمن بكل

م هم علدماؤ ها تتفق علی أحكام توافق الفطرة اإلنسانية مث أاتهاألمم كل. مدار االجتدماعية القرآنية
ا هنطباق بعضا الا معدمول هبهية فكلوأما الكتب اإلهل. مها مردودة عليهات كلهوجيوت، ابختالفات

اء هسف ذا األمر إلی احلكيم؟ فإذا اختذ الناسهل ميكن أن خيلف النيب يف أداء هعلی بعض فانظروا 
ا همانقسا ة مث النيب مٔامور أبن يعدل بني مجيع الناس معم يف الدين فيكونون اختذوا ألناما آهلهأئدمت

م؟كال! هنل الرأي مهم وأهم بدون مشورة عقالءهفي هل ميكن إقامتهذا العدل هف،إلی ألناف وأقوام
م ئومنون اء أهنهوحنن نعرف الفق. و ضال مضلهومن أبطل الشوری يف املسلدمني . ال ميكن أبدا

ل الرأي هأ إال اتباع قول أكثر هم ما وجدان معناهوبعد ما رجعنا إلی قول احملققني من. ابإلمجاع
وا هفاملسلدمون إذا تيقظوا وتنب. لة الناسهإضافة حواش من ج هوما عدا ذلك كل(1)مسألةاتفقوا يف 
اء هالفق يعدملون ابلشوری مث أييت طائفة من هوالنيب وخلفائ، م ابلشوریهم القرآن أيمر هاألمر عند

علی الفطرة  و املشيه ه؛ألن الفقهوخيرجون املنكرين عن إسم الفقي، م يوجبون العدمل ابإلمجاعه
دائدما  هتنفيذو ، ذاهتعليم . همنت القانون متعني ال ميكن ألحد حتريف. و الفطرةهذا ه.اإلنسانية

وينفذ ، ابذا األمر يعلم الكته هوالنيب كان مفوضا إلي، حيتاج إلی تدبري خمصوص بذلك الوقت
بعا يف ذا طريقا متهلار  واستعان ابلشوری من مجاعة مث، فعدمل بفطانة وذكاوة، م األحكامهفي

منا وللنا ذا: إهومعنی اإلمجاع . اء إمجاعا هالفق هومسا، ل الرأيهوأ، ل العلمهأكثر أ هالدين اتبع
اء من هالسف هحول اء يدورونهيف إزالة اخلفاء مث رأينا احملققني من الفق ابتباع حكدمة ويل هللا هإلي

. ملشركنيون اهم يضاهذا هيف . م هألنفس فيتخذون قول رجل واحد حجة، الناس يتقدمون مجاعة
                                                           

 وهو يسمى اإلجماع.الباحث. (1)
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باعنا اء زماننا أن يدخلوا يف ذلك اتهخناف من فق. ذا األمر ابلتدريج يولل اإلنسان إلی الشركهو 
 هم حقيقتهن نفذا: حنهمعنی  حنن دائدما نقول نتبع اإلمام ويل هللا. فلنوضح الفرق لإلمام ويل هللا

و رجل هل العلم يوافقون قول الشيخ حتی يكون هجاال من أيف التدماسنا ر . دا كبرياهدان جهمث اجت
 هذا كأنهو . ذا منا فليقم عندان سنة أو سنتنيهم هفلو أراد رجل أن يف. مجاعة ففزان يف ذلك
. يل هللام يلتزمون طريقة اإلمام و هل العلم متبوعني يف الناس همجاعة من أ هللا همشكل؛لكن أخرج

و يتفرد هادات علی موافقة اإلمام لكثري من احملققني مث هجيد ش هاعفإذا رجع اإلنسان إلی كالم اتب
ذا ابعتبار األلول ه .هإذا مل يوافق رٔاينا يف تفردات هذلك وحنن ال نتبع هوحق ل، يف بعض املسائل

من  هوكون، ههقوال شذ من أقوال العلدماء إال وللنا إلی كن هوأما يف احلقيقة فدما وجدان ل. والقواعد
. وة القرآنيةا إلی الدعهورد، ب أقوام العاملهالدرجة العليا إال أن الناس تركوا البحث عن مذااحلق يف 

يف  وأما أان فلي ذوق. دمون حقيقةهذا الفكر وجدوا بعض أقوال اإلمام ال يفهفلدما تغافلوا عن 
ب ابلفطرة اإلنسانية فدما وجدت يف ذلك الفن إماما إال هوقياس كل مذ، ب العاملهحبث مذا

يق بعد ما حتققت تلك املنزلة من التحق. م الشاذة أيضام حكدمة أقواهله؛ولذلك أفاإلمام ويل هللا
ذا البحث همثل  هم إال إذا حبثوا عن أقوالم إماما هلهل العلم الكبار اليتخذون رجال منهظننت أن أ

ل العلم هم عند ألم فال ميكن أن مثل تلك اإلمامة تسإماما هل هاء يتخذونهمثل أيب حنيفة كبار الفق
متت . هقاتا إال مبوافقة حتقيهوال يصلون إلي، هم حيتاجون إليهم إلی درجة من العلم هإال إذا سبق

 . الفائدة الشاذة

 هكتابدمنا العدل موافقا لهإذا كنا أف. هللا هو الذي يصدقهفالعدل . . . ربنا وربكم هللا 
ا أعمالنا فلنفإذا مل يسلدموا حكدمنا يف العدل ، و العدلهأن يكون  هإذا رجعنا إلي نرجوا من هللا

عين نرتك ي الحجة بيننا وبينكم. يتبع كتاب هللا هألن كل واحد منا يدعي أنولكم أعمالكم؛
ذلك  دمنا االجتدماع إذا كنا كل منا يقصد احلق مث بعدهيل هأن هاخل نتوكل علي َيمع هللا. التنازع

 يف ل الكتاب كانوا خملصنيهرجال من أ. مع اإلسالم مهوإن اتفق أئدمت، مجاعة ال يرتكون التنازع
أن جيدمع  والدعاء من هللا، مهوما اتفقوا مع القران أمر النيب برتك التنازع مع، العدمل بكتاب هللا
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 ،م تلك الطائفة احلق فسلدموا حجة القرآن يف نسخ الشريعة السابقة إذا حتققوبعد زمان أهل. بيننا
م يف اتباع م وافقوا اإلسالم ال يقلدوهنفبعد ما علدموا أهن، ما يقلدوهنؤالء كانو هفجدماعة من اتباع 

م ه يقبل عذر م يف ذلك الفن اللية هلهال أ هواحلقيقة أن، اإلسالم بل حياربون اإلسالم إبتيان احلجج
يَب لَ  َوالَّذِّيَن ُيمَاج وَن يفِّ اَّللَّ  اإلشارة يف هإلي َضةٌ عِّْنَد َرب ِّ ْم َداهجَّتم حم  همِّْن بَ ْعدِّ َما اْستمجِّ ْم هْم َوَعَليْ حِّ

 اَّللَّ  إذا آمن ابهلل هوتركو ، هبن سالم كانوا يقلدون عبدهللا همثال. 23 ْم َعَذاٌب َشدِّيدٌ َرَضٌب َوهلَ 
يَزاَن َوَما يمْدرِّيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِّيبٌ  حْلَق ِّ َواْلمِّ  عندان الفرقان وامليزان. 28الَّذِّي أَنْ َزَل اْلكَِّتاَب ابِّ

، علدمية ألةمس هاإلنسان إذا ذكر عند. ا بني احلق والباطلعبارة عن قوة يف دماغ كل رجل مييز هب
ی حيصل فإذا ذكران أدلة أخر . القلب ويف البعض ال  هيف بعض األوقات يطدمئن ب هوذكران دليل

ا ه إبشباعيتفالقوة ال. ا شیء ٓاخرواالطدمينان هب، فإدراك األمور العقلية شیء، االقتناع واالطدمينان
 هالرجل يعربعنوالفرقان عندان:. ا القران ابمليزانها ابلفرقان وامليزان يسدميهحيصل االطدمينان نسدمي

و يستعد لنزول هالذي يف قلب كل إنسان  (1)وحتقيق ذلك احلجر البحت. ابلوجدان والضدمري
بار النوع ذا ابعته. وعندان امليزان حظرية القدس، ي امليزانهتلك القوة ، عكس من جتلي الرمحن

 فاهلل، اهاثر ذا االطدمينان من آهمن لورة حظرية القدس  هأما ابعتبار فرد ما أييت يف قلب. اإلنساين
وإن كان يف . التفاقفبا اهابحلق مطابقا للفطرة اإلنسانية إن كان يف األمور املتفق علي هأنزل كتاب

ابحلق موافقا  هنزل كتابأ فاهلل. أفراد اإلنسانية أكثر ها يف األفراد فدما اجتدمع عليهاألمور املختلفة علي
م مبيزاهن فإذا حتقق الناس حقيقة الكتاب. وامليزان. للفطرة اإلنسانية إما ابالتفاق وإما ابألكثرية

و املراد من هذا ه. لك تلك الطائفةأييت االنقالب:قوة حقانية هت هم وقاموا إللالحوأدركوا بطالهن
ي ساعة االنقالب فالذين آمنوا علدمو أن االنقالب هالساعة  هذه. اعةوما يدريك لعل الس: هقول

َارموَن يفِّ َأاَل إِّنَّ  اا يستعجلون هبوالذين اليؤمنون هب. ا احلقويعلدمون أهن، اهواقع خيافون من  الَّذِّيَن ُيم
 قامة وإل، انيةيف اإلنس هإذا انتظم املركز إلقامة احلق اجملدمع علي. 24 السَّاَعةِّ َلفِّي َواَللظ بَعِّيدظ 

 م يف ضالل بعيد ال يستحقون أنهالعدل االنقالب الزم الزم الزم فالذين ميارون يف الساعة 
                                                           

 الحجر البحت هو اصطالر خاص لدى اإلمام الدهلوي،وقد مر الكالم عنه في تفسير الروم.الباحث.  (1)
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أما الذين أيتون . يف ما بعد هفنبحث عن 01االنقالب جار إلی  مسألةالبحث يف . خياطبوا
دمع مجاعة ليجتذا إذا أردمت االنقالب فهم؟معنی م وما حاالهتويقيدمون احلق ما مثاهل، ابالنقالب

نْ َيا َوَما عِّْنَد اَّللَّ  م تلك األولافهفي ٌر َوأَبْ َقى لِّلَّذِّيَن  َفَما أموتِّيتمْم مِّْن َشْيءظ َفَمَتاعم احْلََياةِّ الد  َخي ْ
كل شیء متاع . بعد االنقالب حيصل لكم احلكم واملال والدولة. 36ْم يَ تَ وَكَّلموَن آَمنموا َوَعَلى َرب ِّ 

ينبغي للعاقل أن ال ف. ا يكون قليالدما كان احلياة الدنيا حمدودة حبدود فاالنتفاع هبفل. احلياة الدنيا
ويكون ، اهيف االنقالب علی حتصيل متاع الدنيا فقط بل جيدمع خصاال عالية يف نفس هيقتصر نظر 

وإال ، حلقم اهاالنقالب تكدميال لتلك األخالق مثال ال يريدون االنقالب إال يعلم الناس عامة دين
ال ل احلاجة وأمثال ذلك من اخلصهوإال ليولل الرزق إلی عامة أ، يدفع الظلم عن عامة املظلومنيل

يف  ونتيجة تلك األخالق تكون عندهللا. موقع بعد االنقالب هال يتم وال يرسخ إال إذا حصل ل
، منوا ابلكتابآ.  . خري وأبقی وما عندهللاتعاىل: هاإلشارة يف قول هاحلياة األخروية إلی زمن مديد إلي

م كوهن  م قادرون علی إقامة ذلك الكتاب معم جيزمون أهنم يف إقامة ذلك احلق أهنويتوكلون علی رهب
ض الناس بع هاالنقالب بعدمل. سئويدان هأن الذي أنزل من ضعفاء الناس فيتوكلون علی هللا

م لاحلني ذين تروهنس الكثري من النا. ؛ألن رقابة اجملتدمع علی الناس ترتفع يف زمن االنقالبهيرجون
مان يعدملون فإذا بطل رقابة اجملتدمع إلی ز . م خيافون رقابة اجملتدمعاتركني ألمور الفسق إمنا ذلك أهن

ما يشأون من الفسق والفجور؛لكن القرآن ال أييت بذلك االنقالب بل الذين يقيدمون االنقالب 
رإال ال ينظ فإلی ماعند هللا. سانودرجات من اإلح، م أوال اكتسبوا األخالق احلسنةهالقرآين 
بم  م القرآنهوأشار إلي، احملسن َش َوإَِّذا َما َرضِّ  ْم يَ ْغفِّرمونَ هوا َوالَّذِّيَن ََيَْتنِّبموَن َكَبائَِّر اإْلُِّثِّ َواْلَفَواحِّ
م يعدملون بكل حسنة ر أهنهيظ (1)ففي زمن التعدمري. دم إلی التعدمريمث االنقالب حيتاج بعد اهل. 08

ْم شموَر  هوا الصَّاَلةَ َوَأْمرم ْم َوَأقَامم َوالَّذِّيَن اْسَتَجابموا لَِّرب ِّ  :هذا معنی قوله. ا يف القرآنهب جاء الطلب
نَ  َناهبَ ي ْ  .ا مراراهوقد شرحنا، ذا من شعائر الدينه. . وأقاموا همث قول. 07 ْم ي مْنفِّقمونَ هْم َوممَِّّا َرزَق ْ

ذا استعداد كون الرجل مستشارا إذا كان الرجل يقيم ه. نا إقامة الصلوت يف اجملامع ها هواملراد من
                                                           

 في ن م : الهدم االنقالبيون اليشتغلون باإلثم والفواحش.   (1)
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 الصلوة فيحضر يف اجتدماع الصلوات الزما مث إذا أمر أبمر مناسب لذلك الوقت من أوامر هللا
فكل رجل . نيليس من املنافق هوعلی أن، هذا دليل علی إحسانه. هاملكتوبة يف القرآن يستجيب ل

 . يف أمور اإلسالم هألن يستشار منل؛هو أهالصفة  هذهحضر يف املسجد علی 

و يف كتاب ه:القانون 2احلكم قسدمان . مهم ابملشورة بينهيعين حكدم مهم شوری بينهوأمر  
أبمر  الرسول ال أيمر. و لإليضاحهذا القيد إمنا ه. النيب مستنبطا من القرآن هوما جاء ب :4 هللا

س ألحد أن ولي. ونعدمت، اهالنيب فب م رجل مأخذهفإن ف. إمنا أيخذ من كتاب هللا همن عند نفس
وقوة التنفيذ  .فالقانونية منحصرة يف الكتاب. أمني علی الوحي هو؟ ألنهيسأل النيب من أين أخذ 
،  الشوریم سرية النيب يفهقد غلط بعض الناس يف ف. مهم شوری بينهمنحصرة يف الشوری أمر 

 . وكفی وشفی (2)م القرآنيف أحكا 1ا اجلصاصهفجدميع الشكوك اليت تعرتي الناس قد رد

. شوریذلك الكتاب أن يتشكك يف أمر ال هاء احلنفية إذا ولل إليهفال جيوز لرجل من الفق 
و من هبعد ذلك أيضا ف هلهومن عائد علی ج، هلهما تقدم من ج هفإن استقام بعد ذلك يغفر ل
م هرزقنا ومما .يعين عن إقامة حكومة مسلدمة حتت تعليم القرآن الذين يصدون عن سبيل هللا

فامللكية ، املال كاملشرتكني يف  هذا الزم يف التعدمري بعد االنقالب: أن جيعل لرجل حزبه. ينفقون
 ويف االنتفاع من ذلك املال يشرتك. ا احلفظ واألمانة فقطهم يف ذلك الزمان يكون معناهعند

م مجيع هبلعصر من سلالناس يف ذلك ا هالصورة أولی من اختار  هذهعندان . علی السواء هاحلزب كل
م قيام احلزب : القياهواالنقالب معنا. ئودی إلی قيام الديكتاتورية علی احلزب أيضا هاألموال فإن

                                                           
ازي، أبو بكر الجصاص)   1 م(: فاضل من أهل الري، سكن  280 - 725هـ        =  370 - 301أحمد بن علي الرَّ

بغ داد وم ات فيه ا.انته ت إلي ه رئ اس        ة الحنفي ة. وخوط ب في أن يلي القض        اء ف امتنع.من مؤلف ات ه:أحك ام القرآن 
وغيره.لينظر: الجواهر المض    ية في طبقات الحنفيةالمؤل : عبد القادر بن محمد بن نص    ر هللا القرش    ي، أبو محمد، 

 كراتشي -،الناشر: مير محمد كتب خانه  5/84هـ(771ى: محيي الدين الحنفي )المتوف
إن الش   يخ الجص   اص قد ذكر كالما بس   يطا لفهم س   يرة النبي في الش   وری تحت قوله تعالى:" وش   اورهم في   (2) 

.: 14-9/15هـ        (370ا مر"لينظر: أحكام القرآن ت: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص  اص الحنفي )المتوفى: 
م. ويذكر 5224هـ        /5451لبنان ط: ا ولى،  –علي ش  اهين الناش  ر: دار الكتب العلمية بيروت  عبد الس  الم محمد

أيض   ا تحت قوله تعالى:"والذين اس   تجابوا لربهم وأقاموا الص   الة وأمرهم ش   ورى بينهم" أن القول المذكور يدل على 
 .3/150رون بها.لينظر:المصدر نفسه:جاللة موقع المشورة لذكره لها مع اإليمان، وإقامة الصالة،ويدل على أنا مأمو
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جدميع أفراد ف، م ال قيام رجل من احلزب ديكتاتورا علی احلزب أيضاهاتما ديكتاتورا علی من عدا
فتلك ، مهم ديكتاتورا عليهمنفإذا قام رجل . احلزب يكونون أحرارا متساويني يف احلق واحلكم

زب أبيدي فإذا كان أموال احل. ي كالشجرة امللعونة يف اإلنسانيةهو ، احلكومة تكون سلطنة مستبدة
 هقول .مالك مجيع أموال احلزب يتم االنقالب هم حيسب أنهم من الوداد كلهوبين، رجال احلزب

رمونَ همم اْلبَ ْغيم َوالَّذِّيَن إَِّذا َأَصابَ  َتصِّ م هومع ذلك في، ي الباعثة لالنقالبهقوة  هذه. 04 ْم يَ ن ْ
َا السَّبِّيلم َعَلى الَّذِّيَن يَ اإلشارة يف  هم إليقوة العفو؛لكن الظاملني ال يعفوهن غموَن إَِّّنَّ َِ َويَ ب ْ ْظلِّمموَن النَّا
ِِّ بَِّغرْيِّ احْلَق ِّ أمولَئَِّك هلَ   24  َذلَِّك َلمِّْن َعْزمِّ اأْلمممورِّ نَّ ْم َعَذاٌب أَلِّيٌم َوَلَمْن َصبَ َر َوَرَفَر إِّ يفِّ اأْلَْر

وأما  ،ا اإلشارات أن احلزب الظامل يؤاخذ مؤاخذة اتمةهملن عزم األمور في هاآلايت إلی قول هذهف
ثْ لم إذا وقع اخلطأ  همن حزب  (1)هذه ومن عزم األموروآخر اآلايت . 23. اهَوَجَزاءم َسي َِّئةظ َسي َِّئٌة مِّ

م هظلم الناس فل موأما الذين عادهت. العفو والغفران والصرب. داخل احلزبا إمنا تتعلق بهاآلايت كل
ورأوا ، احلق لهذا الظلم إذا لاروا مغلوبني أبيدی أهم عذاب أليم يعين أن احلزب إمنا قام ليعذهب

( 16َسبِّيلظ ) مِّنْ  هَفَما لَ : هذا إلی قولهم يتصل بعذاب اآلخرة ذا بعد موهتهالعذاب يف الدنيا 
َ يَ ْوٌم اَل َمَردَّ لَ اْستَ  يبموا لَِّرب ِّكمْم مِّْن قَ ْبلِّ َأْن َيَِْتِّ ْن َما لَ  مَِّن اَّللَّ  هجِّ كمْم مِّْن َمْلَجإظ يَ ْوَمئِّذظ َوَما َلكمْم مِّ
ال مرد  وميمن قبل أن أييت يوم االنقالب  يعين اجتدمعوا حتت حزب القرآن حزب هللا. 28 َنكِّريظ 
اس عن قبول وبعد ما غفل الن. ولی ليس إال التعليم وال التنظيماخل يف الدرجة األ. . . من هللا هل
إشارة يف  هوإلي، هل اإلنسان املستقر يف جبلتهذا جله. الدعوة مث ابتلوا ابلبالء يكفرون ابلرمحن هذه
نَّا َرمْحَة  َفرَِّح بِّ اْلَباَلُغ : هقول ْنَساَن مِّ َنا اإْلِّ ََّ إَِّذا َأَذق ْ بْ َوإِّ َا َقدََّمْت أَْيدِّيْم سَ ها َوإِّْن تمصِّ ْم فَإِّنَّ هي َِّئٌة ِبِّ

ْنَساَن َكفموٌر   وقيام حكم القرآن يف، ذا االنقالبهبعد . مهذا العذاب بعد البالغ أبيديه 18اإْلِّ
ِِّ َُيْلمقم  َّللَِّّ : هاإلشارة يف قول هوإلي، األرض يتوارث امللوك بم ه َما َيَشاءم يَ ممْلكم السََّماَواتِّ َواأْلَْر

َث  َويَ لَِّمْن يَ  ََ  م امللوكهل أم القری يكون فيهإشارة إلی أن أ هفي 24 بم لَِّمْن َيَشاءم الذ كمورَ هَشاءم إِّ
ذا يكون يف الدرجة الثانية من املصلحة إذا كان نظام ال يقوم إال بصورة خالة ه. والتوارث

                                                           

 في ن م : تلك  (1)
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ليس  هنسان بفنوع واحد من لور احلكم يلزم اإل، فاتباع ذلك يكون من احلق، ملقتضيات الظروف
معقوال بل خيتلف الصورحسب اختالف الظروف فال يكون االعتدماد يف احلكم علی القانون أوعلی 

وة إلی إقامة م واجب تعليم القرآن مث الدعهتنفيذ القانون بل االعتدماد علی تيقظ الناس واجتدماعيت
قانون يف لورة رر الوإذا قلنا اآلن تق. هيف كل عصر مثل عصر النيب وخلفائ هحكومة حتت قانون

ذا هآلن علی فالناس ميشون ا. اءهالقرآن والسنة وتقرر التنفيذ يف لورة اإلمجاع والقياس من الفق
ورة القانون فإن احلياة ليت يف ل. ذا خطأهف. املسلك فال حاجة إلی تعليم القرآن مثل عصر النيب

م التيقظ وال هؤالء ال أييت فيهو . ونا الرجال القائدمون ابلقانهاحلياة مدار . وال يف لورة التنفيذ
مثل التعلم يف القرن  (1)م إلی ديوان حكومة القرآنهاالجتدماعية إال إذا علدموا يف البيوت قبل جميئ

علم انسا  وهو ، القرآن هالنيب أوحي إلي. فالقرآن ال يوحی كل يوم إلی نيب من األنبياء، األول
املستقيم  داية الصراطهو ، لدعوة إلی تعليم القرآنج اهعلی ذلك املن. م إلی لراط مستقيمهداهف

ذا هوآن إلی  ،يف كل حني هوأما النبوة فقد ختدمت وأما عدمل النبوة فالزم إحيائ. الزم يف كل زمان
إِّالَّ َوْحي ا َأْو  اَّللَّ  هَوَما َكاَن لَِّبَشرظ َأْن يمَكل ِّمَ  :هأشار يف اآلايت الثلث خامتة سورة الشوری من قول

َي ِبِِّّْذنِّ مِّْن وَ  َل َرسموال  فَ يموحِّ َجابظ َأْو ي مْرسِّ َنا 54كِّيٌم )َعلِّي ٌّ حَ  هَما َيَشاءم إِّنَّ  هرَاءِّ حِّ ( وََكَذلَِّك َأْوَحي ْ
ُيَانم َوَلكِّْن َجَعْلَنا َمْن َنَشاءم  هدِّي بِّ نمور ا نَ  هإِّلَْيَك رموح ا مِّْن َأْمرََِّ َما كمْنَت َتْدرِّي َما اْلكَِّتابم َواَل اإْلِّ

ََ َوإِّنََّك لَتَ مِّ  َراطظ ممْسَتقِّيمظ )هْن عَِّبادِّ َراطِّ اَّللَّ 51دِّي إِّىَل صِّ َما َما يفِّ السََّماَواتِّ وَ  هالَّذِّي لَ  ( صِّ
ِِّ َأاَل إِّىَل اَّللَّ  ذا هفالنيب كان نبياعلی طريقة األنبياء السابقني إلی . 53َتصِّريم اأْلمممورم  يفِّ اأْلَْر

القانون الذي يف القرآن مل  أمَر ما كنت تدری ما الكتاب كذلك أوحينا اليك روحا منأشار 
عليم واستعدمال قوة نفس اتمة يف إقامة الت، م الكتابه: فهمعنا وال اإلُيان. يكن معدموال يف قومك

 ديهتوإنك لبواسطتك  من نشاء هدی بنورا ن هجعلنا. و اإلميانهذا العزم ه. وإقامة احلكومة
والصراط . ا ابلوحيملحق النيب يف إقامة أمر القرآن لار بتصديق هللااد هحق فاجت هاخل تعليدمك كل
 ما يف السدموت اخل فكل األمور تصري إلی هللا هالذي ل دي إلی حكم هللاهي هأن هاملستقيم معنا

                                                           

 في ن م : العظيم  (1)
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تتدمة سورة  .تصري األمور إال إلی هللاكذا الزم أن يكون العلم أيضا يرجع إلی القرآن هابآلخرة 
 . الشوریٰ 

أن دين األنبياء السابقة من نوح إلی  هحالل.  21إىل  20 الدعوی من آية هذهمقصد  تعني 
لدعوة مقتصرة وا. العزيز احلكيم ذا الكتاب الذي أنزل من هللاهو مصداق ه هدما منهحمدمد املتفق علي

فالنيب  اخل واستقم كما أمرت. و مفوض إلی عدمل النيبهذا األمر هوإقامة . يف ذلك؛ولذلك فادع
ين القومي إذا فعل ذا الدهم هويرتسخ في هواء قومهجيتنب أ همن العقل والقلب أن هد بكل قوتهتجي
ر من اآلية هالظا. هللا هم فاستقام النيب كدما أمر هوائهمقام أ هذا الدين القومي يف قومهذا أقام ه

معنی اآلية:  ذا عندانهوليس ، ذا الدين القومي فاستقاميعدمل هب هم أنهاخل يف فاستقم كما أمرت
ذا الدين هبون وحي، هذا الدين يف قومهو إقامة هذا الدين القدمي فاستقامة هول علی هفإن النيب جم

وكذلك . مرفقد استقام كدما أ هذا الدين يف قومهم إذا أولل ارتساخ هواءهقوم النيب مثل ما حيبون أ
 هم أو برانمج ال يكون فيالدعوة أي تعلي هذهو مقصد هإقامة حكومة عادلة بني مجيع األقوام 

م حتت نظام هثبوت وثبات علی األرض فأمر النيب ليقيم العدل بين هطريق فصل االختالفات ليس ل
ار الدين علی همعنی إظ هوعنوان انقالب، ذا الدينهو مقصد هذا هبني األنبياء  هالدين املتفق علي

أن  ا هللاهيناألولی اليت ب سألةفامل. بمث أييت بعد ذلك ذكر مجع القوة إلنشاء االنقال هاألداين كل
ائفة ال فحجة أقران تلك الط هيف أمر  هواستقام ل، ذا الدينها قبلت هقول مجاعة إذا كان طائفة من

ملباحثة م املؤمنني ابملذاكرة وام ابالستفادة من أقراهنهم يعذبون إذا مل يصلحوا أنفسهو ، تسدمع
جة ل فال أييت النيب إلقامة احلجة علی ابقی أفراد البيت: حرج هواجملادلة مثال إذا كان بيت آمن من

 . ةكذا تقيسون اجلدماعة الكبري ه. م عذروال يسدمع هل، م يعذبونهل البيت هقائدمة علی أ هللا

كذا حكم املدينة إال إذا ه. ا حجة هللاها رجال فكل احلارة تثبت عليهاحلارة آمنت من 
م هآمن ابلدين القومي من الطائفة الصغرية فغلبوا علي تدين علی منهؤالء الناس علی املهغلب 

جة فإذا لاروا مغلوبني عن تلك الطائفة ابحل. ذا ال ميكن أن يكون أبداهو . ابحلجة فال يعذبون
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مِّْن بَ ْعدِّ َما  َوالَّذِّيَن ُيمَاج وَن يفِّ اَّللَّ  :هو معنی قولهذا هم نيب و مل أيت هل هم عذر أنفال يسدمع هل
يَب  َضٌة عِّْنَد َرب ِّ هحمجَّتم  هلَ اْستمجِّ أولی  مسألة هذه ٌب َشدِّيدٌ ْم َعَذاْم َرَضٌب َوهلَ هْم َوَعَليْ ْم َداحِّ

ميزاان  هالذي أنزل الكتاب ابحلق : أنزل مع بعد ذلك :هللا. لتسوية السطح لقيام االنقالب الثانية
ومعنی . تابم الكهی فالناس إل هذا امليزان يكون سببا لتوجهفرغنا من شرح . يف قلب اإلنسان
وإذا مل يعرف ، هإذا عرف احلق ال ينكر  هتقرر املسٔالة أن هم أان يكون الرجل يف قلبهامليزان الذي أف
وال ها هالء يعرفؤ هالناس يدعون إلی أشياء . إمنا يكون يف اجلدماعة مثل العامة هبعزم هاحلق ال يتبع
ر علی رجل هذا األثر ظهفإذا رٔاينا . مانع هال مينع هبكل قوت هوإذا عرف احلق يتبع. يسدمع أبدا
 هوال من خلف هالباطل ال من بني يدي هوالكتاب إذا كان ال أيتي. امليزان هأنزل يف قلب عرفنا أن هللا

ابت ة اجلذهوإذا جئت من ج. و حقهة العقلية فهإذا جئت من اجل هة أتيتهمن أي ج هحق كل
وإذا . و احلقهجئت من حيث إلالح الفجرة والفسقة  وإذا. و احلقهالشريفة وامللكات الفاضلة ف

واحلجر ، األخفیو ، واخلفي، والروح، ا ابلسرهة اللطائف الباطنية اإلنسانية اليت نسدميهجئت من ج
. يف حكدمة اإلمام ويل هللا (1)الكلدمات الطالحات هذهو . و احلقهواألاننية الكربی ف، البحت
ذا ه. ق التقدمو طريهذا ه؟ هامليزان أال يتبع هيف قلب ذا الكتاب احلق إذا عرض علی رجلهفدمثل 

فكل . تدماعل امليزان علی االجهفإن االجتدماعية االنسانية ال تقوم إال بتقدمي أ. و طريق االنقالبه
وحجة القرآن تقوم  .علی الفور هل امليزان يتبعونهالقرآن أ هوعرضنا علي، حياة هما رأينا اجتدماعيا في
م مثل هثر فيويؤ ، كذا بتقدم القرآن إلی مجاعة اجتدماع ٓاخره. ل امليزانهميان أعلی كل االجتدماع إب

. بوما يدريك لعل الساعة قري: هو معنی قوله. ذا الذي جيعل االنقالب قريباه. ذا التاثريه
وستزيدون ، رآنويؤمنون ابلق، م خيافون من عاقبةه هدمونهالذين يف. م االنقالب موجودهالفرق يف ف
ارون م ميهم هم فهوالذين ليس عند. ابلقرآن ليكونوا علی أمن من عواقب االنقالب مهمن علدم

يأون هواليت ،م يف ضالل بعيد إلی اآلن ال حيسون احلاجة إلی االنقالب فال خيافونهيف الساعة 

                                                           

وض       ح اإلمام ولي هللا الدهلوي تلك االص       طالحات في كتابه  "التفهيمات اإللهية" توض       يحا تاما على عدة  (1)
 . 941-5/943، 27مواضع.لينظر:التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تفهميم:
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دموا معنی هفة فند: طائاآلية الكرمية يف زماننا بني قومنا يف اهل هذهوحنن نری أمثلة . هالستقبال
م هعلوا قومويريدون أن جي، هم خيافون من عواقبهو ، كائن البد  هم متيقنون أبنهالنقالب العصري ا

 م كدما ألفوا ابحلكومة الربيطانية حتتهوطائفة أخری . حتت حزب االنقالب؛ليكونوا يف أمن
 یالدعاية املستدمرة من سبعني سنة يقولون: إذا كانت حكومة اإلنكليز قائدمة علی رٔاسنا فأي معن

ولو ، م يف أول لف االنقالبم ال يعرفون معنی االنقالب مث جيعلوهنهذا حقيقتهلالنقالب؟ 
 (1). ابإلسم فقط

 .وال تعرف معنی االنقالب، مسلم ليك تستعجل ابالنقالب التام. (3)وكانكريس (2)مسلم ليك
يأوا للقبض هتأن ال يتعجل قبل أن ي هوخيافون من، م يعرفون معنی االنقالبهل كانكريس هوأما أ

ثال فاآلن فإذا استحضرمت امل. ويتقدمون كل يوم إلی مجع استعداد لذلك، علی احلكومة االنقالبية
لم بِّ  نكتب معنی اآلية : نْ ا َوالَّذِّيَن آَمنموا مم ا الَّذِّيَن اَل ي مْؤمِّنموَن بِّ َيْستَ ْعجِّ ا َويَ ْعَلمموَن هْشفِّقموَن مِّ

َارموَن يفِّ السَّاَعةِّ َلفِّي َواَللظ بَعِّيدظ ا احْلَق  َأاَل إِّنَّ الَّ َأنَّ  فإذا محلنا الساعة علی االنقالب  27 ذِّيَن ُيم
                                                           

م : لطيفة:" من إخواننا في الهور جماعة عملوا دعاية في اتحاد اإلس      الم عمال حس      نا في أيام الحرب في ن   (1)
الكبير حص  لت لهم منزلة عند القوم،فبعد س  قوط تركيا مابقي موض  ع لدعوة اتحاد اإلس  الم فهم يتش  بثون بكل حش  يش 

لمس   لمين التابعين للبريطانية فتش   بثوا هؤالء مثل الغريق يوما بإس   م أمير ا فاغنة،ويوما بإس   م أمير آخر من أمراء ا
بأذيال البريطانية؛ نهم يعرفون ا مر وجعلوا سترة على فكرهم إسم أمير من المؤمنين فأنشأوا جريدة جديدة بعد هذا 
االنقالب س       موها االنقالب هم يعرفون االنقالب الذي نحن ندعو إليه ويعتمدون علينا بأن معرفتنا حجة عليهم فجاء 

رر تلك الجريدة وهي كانت مجيد بالمرة إلى الحج ويقين قلت أعمالك ظاهرة فلم سميت جريدة تلك باالنقالب قال: مح
إني في أول صفحة منها في أول عددها أشعت قصيدة إلقبال كان فيها ذكر االنقالب فلذلك سميت جريدتي باالنقالب 

وجود وهو مقص   ر قطعا في العمل يض   لل الناس أن االنقالب هذا إنما هو إس   م فقط وأنا امتحنته ففي قلبه فهم الحق م
اليأتي؛لكن فيه قلبه ليس قوة التحمل أن يتقدمه أحد في دعوى االنقالب .نموذج آخر عندنا جمعية س       ياس       ية وطنية 
إس  مها باإلنجليز ناس  يونال كانكريس معناه : المؤتمر الوطني مض  ى عليها فوق خمس  ين س  نة،ومض  ى أدوار وأطوار 

تقدم والتأخر؛لكن من أيام الحرم العمومي وانضمام المسلمين في مسألة الخالفة معهم صاروا أقوى قوة في الهند في ال
بعد قوة الحكومة ثم بنحو من الدعاية اإلنكليزة وتأثيرها عامة المس   لمين تخرجوا عنها، وما بقى فيها من اإلس   الم إال 

سة العالمية.أما الذين أنظاره سيا م كانت قاصرة على سياسة المسلمين فقط فبعد فساد مركز الخالفة الراسخون في ال
ليس لسياسة المسلمين قرار فهؤالء اليطمئنون في أفكارهم السياسية على ش  ما  نه ليس فهم استعداد فهم السياسة 

لذين يتبعون للعالمية هؤالء ارتجعوا إلى جمعية إس    مها مس    لم ليك.من أول أيامها هي جمعية الطائفة من المس    لمين ا
س    ياس    ة اإلنكليز على جميع حاالتها ويعلقون فالحهم برض    اء الدولة البريطانية.وطائفة منهم دينية تابعون للقادياني 
فالسياسة القاديانية معروفة في العالم هي فرع في السياسة لمسلم ليك....إلى آخرها.قصة طويلة تشمل على عشرين 

 وجد في ن إ .صفحة لذا اكتفيت بهذا القدر.وهذه الت
جماعة س   ياس   ية أنش   أت لحرية المس   لمين من اإلنكليز والهندوس في ش   به القارة الهندية.وكان قائد تلك الجماعة  (2)

 محمد على جنار.الباحث 
جماعة س      ياس      ة أنش      أت لحرية الهندوس من اإلنكليز في ش      به القارة الهندية.وكان قائد تلك الجماعة مهاتما  (3)

 كاندي.الباحث.
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القرآن يعلم األمر الكلي األمرالعدمومي مث . م القرآنهذا معنی فهفدمثالنا موجود عندان أم ال؟ و 
دان ذلك إذا وجف. األرض إما يف جمتدمعنا وإما يف جمتدمع غريان همثاال جزئيا علی وج هنتفحص ل

ا علی األمثلة ابالطدمينان ال للدمراء واجلدال مث نستخرج نتيجة ما أييت لنا هنقرٔا اآلية مرارا ونطبق
 . ذا معنی التدبر يف القرآنه. فيدما بعد حبساب تلك األمثلة

رجل االرجتاعی ال. املسلم إلی احلرب االرجتاعي هو أن يتوجهحنن  هروح التغيري الذي نريد 
، اعني حماربنيجنعل االرجت. رجتع مسلدما ونرتك وال حنارب رجال كافرا يتقدم يف االنقالبسواء كان امل

دارسة ولو استدمسك مجاعتنا مب، نيةهذا أمر عظيم يف انقالب الذه. وجنعل االنقالبيني موافقني
 ،إلی اإللالح هنيتهأن يستفيد ذ هللا نرجو من ومطالعة فلسفة اإلمام ويل هللا، القرآن ابلتدبر

 . ويكونون حمفوظني من الفساد

االنقاليب إذا تقدم إلی االنقالب كل  24 َو اْلَقوِّي  اْلَعزِّيزم هيَ ْرزمقم َمْن َيَشاءم وَ  هَلطِّيٌف بِّعَِّبادِّ  اَّللَّ 
املتقرر  فإذا كان أحد يريد االنقالب علی حكم هللا. ها تنقطع عنهوسائل احلياة اليت كان يعتدمد علي

ََ َمْن كَ . ا أفكار العامةهال يصل إلي هالرزق بطرق لطيفت هليف حظرية القدس أييت  اَن يمرِّيدم َحْر
َرةِّ نَزِّْد لَ  نْ َيا ن مْؤتِّ  هيفِّ َحْرثِّ  هاآْلخِّ ََ الد  نْ  هَوَمْن َكاَن يمرِّيدم َحْر يبظ  هَما لَ ا وَ همِّ َرةِّ مِّْن َنصِّ يفِّ اآْلخِّ

و حرث هو ، هلعالية نتكامل فياألخالق ا هو الذي يريد نتيجة عدملهاالنقاليب احلقيقي  (10)
م يقوم النقالب هبم عدماد اهؤالء ه. همزيد مما يريد هذا نٔوتيهفدمن يريد . ا يف اآلخرةاآلخرة ينتفع هب

. ري ممكنوالفصل بني االنقالبيني غ. م مجاعة ال تريد إال متاع احلياة الدنياهويكون مع، االنقالب
يف الدنيا  يعطي الطائفة الثانية لوازم االنقالب؛لكن هللا ذا منهو . واجلدماعة الثانية تكون مع األول

ان أحد ؤالء من مجاعة االنقالب فلو كهال أيمران إبخراج  فاهلل. ا يف اآلخرة من نصيبفقط وما هل
وأما . ل الذمةهأ يف حكم هو الذي جنعله هال أبس ب هذا نقبله. يريد االنقالب ليتدمتع يف الدنيا

و يريد هبل  ل االنقالبه بقانون ٓاخر مقابل قانون القرآن فليس عندان من أوأييت، من يشرك ابهلل
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ْم مَِّن رََكاءم َشَرعموا هلَ ْم شم َأْم هلَ اإلشارة  هوإلي. م ليس يف قدرتناهوإن كان إفنائ، أبدا هالظلم ال نتقبل
َي ب َ  اَّللَّ  هالد ِّينِّ َما ََلْ َيََْذْن بِّ  نَ َوَلْواَل َكلَِّمةم اْلَفْصلِّ َلقمضِّ  14. ْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ نَّ الظَّالِّمِّنَي هلَ ْم َوإِّ هي ْ

رم اَّللَّ تعاىل: هقول  َاتِّ قمْل اَل َأْسأَلمكمْم الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّ  هعَِّبادَ  َذلَِّك الَّذِّي ي مَبش ِّ احلِّ
. 40َرفموٌر َشكمورٌ  ا حمْسن ا إِّنَّ اَّللَّ هيفِّ  هْد لَ َأْجر ا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلقمْرََب َوَمْن يَ ْقرَتِّْف َحَسَنة  َنزِّ  هَعَليْ 
 هكأناخل أما النيب إمام االنقالب ف قل ال أسئلكم. ذا بشارة ملن يقيم حكومة القرآن ابالنقالبه. 

وی عامة لي أو قومي خالة سهحكومة املدمالك فاعرفوا أين الأسألكم ما ينفعين أو أ هحيصل لنفس
من ذلك  هال الستفادتهم أهوجيعل، هكل واحد منكم يود أقرابئ.  اومودةإالل االنقالب هاملؤمنني أ
. . ة ومن يقرتف حسن. و أجرى ها يف عدموم الناس هونشر ، فتوسيع حركة االنقالب، االنقالب

و يكون هحسنا  هيف القربی فقد اقرتف حسنة نزيد ل هومن كان يود يف غري القربی مثل مودت. 
تَ َر  َعَلى اَّللَّ . للعامة يف املعامالت مقبول العامة فيكون رئيسا  َكذِّاب  فَإِّْن َيَشإِّ اَّللَّ   َأْم يَ قمولموَن اف ْ
ََِّل َوُيمِّق  احْلَقَّ بَِّكلَِّماتِّ  َُيْتِّْم َعَلى قَ ْلبَِّك َوَُيْحم اَّللَّ  ذا ه. 42 َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الص دمورِّ  هنَّ إِّ  هاْلَبا

كذاب   لی هللام يقولون:إن النبی افرتی عهو ، فاألقرب، يف األقرابء األقرب هاالنقالب إمنا يتم بنشر 
لعامة واخلالة أيمر ا هو لتصحيح كذبهو ، ذا االنقالب أييت بيد أمة تقوم علی اإلمرباطورينيهأن 

 هل ميكن مثل تلك النشرايت الغري املنظدمة تقوم مبقابلة حكومات؟ فكأنهو . للعدمل يف االنقالب
ر ذلك الكذب أن هيظو ، كذب  إلی هللا هونسبت هبكل قوت هتكدميلويسع  ل، شيئا هو زور يف قلبه

 ُيتم علی قلبك فإن يشٔا هللا.  ال بد أن يكون يتم فأجاب هللا هللا هاالنقالب ال يتم فإن كان أراد
باطل ذا معنی االنقالب: حمو اله. . الباَل  وُيحو هللاال أييت يف ابلك كلدمة علی االنقالب 

وأفكار  ،م كلدمة االنقالب يف قلوب العامةهيل وهللا، النيب ساكتا لامتافيكون ، وإحقاق احلق
. النبوة ليست الزمة لنجاح االنقالب. ويتم االنقالب، م ينشرون بني العوامهو ، مهاألذكياء من

أفكار  .ٓاخر أيضا هذا ممكن علی وجهو . مرور االنقالب علی انتشار الفكرالصحيح بني العامة
 الناس فيتم االنقالب؛لكن ا يفم أفكارا ينشروهنوتنقلب خطراهت، املالئكة ٔاثر بتأثريالطبقة املتوسطة تت
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ا هوتلك الفوضوية قد رٔاو (1). واألانرثيزم، ابلفوضوية هعدم االنضباط الذي يعرب عن هنتيجة تكون في
وال  ،م الفوضويةهم أيتون إببطال الباطل وإحقاق احلق؛لكن عن قريب ينفجر فيه. يف فتنة عثدمان

بل ابتداء وقانون عادل ق، وأما االنقالب بيد النبوة فيكون حتت نظام واحد. ايقدرون علی مداواهت
رب علی والص، م علی قبول أمر النيب علی كل حالالعدمل العدمومي يف االنقالب أو نسخ إمياهن

ا فيخرجون همناة م طريق النجهوالنيب يعلدم، هذا أنفع للناس مث يتٔاخر الفوضوية فيهويكون ، إطاعة
فكان سبب  (2)بني الفتئني هب ذا سيد سيصلح هللاهحسنا وقال: ابين  هومدح النيب ابن. ساملني

، األكرب هو أطاع أخاهوحسني كان متغضبا يف ذلك؛لكن ، للح بني الفئتني إذ لاحل معاوية
َو الَّذِّي هوَ  ا؟من بركات نبوة نبين هذا كلهأليس . ومحل علی القسطنطنية، وفتح معاوية يف البحر
ذا عندي إشارة إلی رجوع  ه. 41 َويَ ْعفمو َعنِّ السَّي َِّئاتِّ َويَ ْعَلمم َما تَ ْفَعلمونَ  هيَ ْقَبلم الت َّْوبََة َعْن عَِّبادِّ 

 . ذاهكبار الصحابة عن القتال بني املسلدمني مت 

يد اإلنسان بوقبل ذلك نكتب كلدمة : القتال: قتل اإلنسان ، ذا النظامهم هاآلن أمثلة لتقوية ف 
حمدودا علی  هوأما االنقالب فال يكون القتل في. وجيوز يف التشريع للضرورة، حرام يف التكوين

ذا القتل هف، هوإن كان يف اآلخرة يرجع كل واحد علی حساب، الضرورة بل يقتل مع العصاة الربئ
، فيقتل القاتلون، نويالزائد علی قانون الشرع الذي يقع يف االنقالب الزما يقتضي حتت قانون التك
يقتل البعض  م بلهفإن كان مجاعة أعلی من احلاضرين أقرب إلی احلق فال يقوم مجاعة أخری لتقتل

ََّيقَ ْومِّ إِّنَّكمْم  همِّ :"َوإِّْذ قَاَل مموَسى لَِّقوْ تعاىل هوذكر القتل يف االنقالب يف سورة البقرة قول. بعضا
َاذِّكممم الْ  َّت ِّ ٌر َلكمْم عِّْنَد عِّْجَل فَ تموبموا إِّىَل اَبرِّئِّكمْم فَاقْ ت ملموا أَنْ فمَسكم ظََلْمتمْم أَنْ فمَسكمْم ابِّ ْم َذلِّكمْم َخي ْ

يمم"ه هاَبرِّئِّكمْم فَ َتاَب َعَلْيكمْم إِّنَّ  ا يقتل البعض؛الأن هؤالء اجلدماعة البعض منه (3)َو الت َّوَّابم الرَّحِّ
                                                           

معناه بالعربية:ا ناركية.هي كلمة يونانية قديمة أص  ال وقد اس  تخدمت طوال قرون في Anarchism. في ن م:  (1)
 الكتابات العربية ويطلق على أتباعها الالسلطويون.الباحث

أخرجه اإلمام أبو داؤد في س  ننه عن محمد بن عبد هللا ا نص  اري، قال: حدثني ا ش  عث، عن الحس  ن، عن أبي   (2)
إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح هللا به بين »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: للحسن بن علي: بكرة، 

ولعل هللا أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين " لينظر:سنن أبي  -وقال في حديث حماد  -« فئتين، من أمتي
 ما يدل على ترك الكالم في الفتنة.)حكم ا لباني:صحيح(.,باب:4229داؤد,اإلمام أبوداؤد السجستاني,رقم الحديث:

 .12البقرة:  (3)
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 ۔تبديال لسنة هللا لن َتد ۔ض بعضا ذا كان شرعيا فقط بل القانون التكويين يوجب أن يقتل البعه
. سلدمنيي حكدمة الفتنة اليت وقعت بني امله هذه. ذا شیء ٓاخره. م وجيازون حتت قانونمث يغفرهل

ظام ألنكروا م بدون نهولوأعطا، هينزل الرزق علی قدر ما يشاء حتت نظام هللا. فاآلن نذكر األمثلة 
ِِّ َولَ  هالر ِّْزَق لِّعَِّبادِّ  َوَلْو َبَسَط اَّللَّ  :هذا معنی قولهالرب و  كِّْن ي منَ ز ِّلم بَِّقَدرظ َما َيَشاءم لَبَ َغْوا يفِّ اأْلَْر

رٌي ) هبِّعَِّبادِّ  هإِّنَّ  ِِّ َوَما َبثَّ فِّي هَومِّْن آََّيتِّ . اخل (17َخبِّرٌي َبصِّ َما مِّْن َدابَّةظ هَخْلقم السََّماَواتِّ َواأْلَْر
حتت نظام  هدما من دابة كلهوما بث في، خلق السدموت. 14ْم إَِّذا َيَشاءم َقدِّيٌر هَو َعَلى مَجْعِّ هوَ 

يف  إذا تصرف ۔م إذا يشاء قديرهو علی مجعهو . يف حظرية القدس هأنواع الدواب عند. دائدمة
كذا لإلنسان إمام إذا شاء أن جيدمعكم علی الفور ه. كتأثري الربق علی الفور  هإمام جيتدمع أفراد

يَبةظ فَبَِّما َكَسَبتْ ل ذلك وقب. ذا يف اآلية املتٔاخرةه. جتتدمعون  أَْيدِّيكمْم َويَ ْعفمو َوَما َأَصاَبكمْم مِّْن ممصِّ
 إمام ي من أتثريه هإشارة إلی أن املصائب اليت تصل اإلنسان نتيجة أعدمال هذه(30َعْن َكثِّريظ )

فإذا  .أعدمال اإلنسان ترتفع إلی الرب املتجلي يف قلب اإلمام: إمام النوع اإلنساين. النوع اإلنساين
كدمة وال جيازيكم بكل أعدمالكم حل، وتنزل علی اإلنسان، سخط ينقلب ذلك األمر بصورة املصيبة

 اْلَبْحرِّ َكاأْلَْعاَلمِّ اجْلََوارِّ يفِّ  هَومِّْن آََّيتِّ . يمن أتثريات النظام اإلهل هذا كله. مقررة يف حظرية القدس
ْم مِّْن ََّيتَِّنا َما هلَ َلَم الَّذِّيَن َيمَادِّلموَن يفِّ آَويَ عْ . واء بيد هللاواهل، واءحتت نظام اهل هذا كلهاخل (31)

ي وجود هة فاآلي، ذا العلم بنظام مقرر من طريق النيبه: الذين يريدون أن الينتشر (35ُمِّيصظ )
، العدمل االنقاليب حتت نظام (1)الصالة والسالم صجيادلون يف ذلك يريدون أن ال يقع هنبينا صعلي

م هفلنجاة أنفس .م من ُميصماهلؤالء فال يقدرون علی الفرار هعلی  هی اشتدمالفإن النظام إذا اقتض
يعرفون أن  ممن تلك املخدمصة الطبيعية يريدون أن يبطل النظام من األلل ال يكون النيب؛ألهن

متاع احلياة فما أوتيتم من شیء فوبذلك اتصل ، مت املثال الثالث. م من حميصالنبی إن وجد فدماهل
 . الدنيا

                                                           

 في ن م: يقع.  (1)
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 الرمحن الرحيم م هللابس

 سورة الزخرف
ََّ َجَعْلَنا1( َواْلكَِّتابِّ اْلممبِّنيِّ)4حم )  َ  َعَربِّيًّا َلَعلَّكمْم تَ ْعقِّلمونَ  ه(إِّ ذا املوضع هيف  .ق مْرآ

 .نا شيیء واحده هفإن القسم واملقسم علي(1)، ادةهلرح البيضاوي أن القسم يف القرآن يكون للش
ة ميكن الكليات اليت تذكر يف السور  دمسألةوإال ف، يدمكمهن املراد تفدة علی أهفإابنة الكتاب شا

ا هملسائل حقيقتم اهيف العريب ألميد علی أن اهشا هفاإلطناب والبيان كل، أن جتدمل يف عشر ٓاايت
الكلدمة من  هذهذان حنن اخت. اج اللغة العربيةهم يبني القرآن بياان واضحا علی منهامهفتقريبا إلی أف
األقوال املختلفة بصورة  (3)م يريدون يف التفسري مجيعهو . ألال يف مجيع أقسام القرآن (2)البيضاوي

تب ی دورات مقدمات مثل كهيم القرآن إمنا ها ليست لتفهفتكون التفاسري كل، االحتدماالت
وأراد أن أييت ، هبوج مسألةم هواإلنسان إذا متكن من ف. اللغات جتدمع معاين خمتلفة وأقواال خمتلفة

و هتعليم التفسري  وألل طريقة. ها قوال يوافق فكر هد ممن تقدم فلريجع إلی التفاسري جيد فيهابش
وحنن جعلنا الشيخ . عم اإلمام ويل هللا (4)لويهالدين الد هعن اإلمام وجي هالطريق الذي حكينا

                                                           

يدل عليه قول اإلمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: حم والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا: أقسم بالقرآن   (1)
قس  م عليه كقول أبي تمام: وثناياك أنها إغريض. ولعل على أنه جعله قرآنا عربيا، وهو من البدائع لتناس  ب القس  م والم

إقسام هللا با شياء استشهاد بما فيها من الداللة على المقسم عليه، وبالقرآن من حيث أنه معجز مبين لطرق الهدى وما 
 .يحت  اج إلي  ه في ال  دي  ان  ة، أو بين للعرب م  ا ي  دل على أن  ه تع  الى ص       يره ك  ذل  ك لعلكم تعقلون لكي تفهموا مع  اني  ه

هـ   ( 281لينظر:أنوار التنزيل وأسرار التأويل تألي :  أبو عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 
 هـ. 5458 -بيروت ط: ا ولى  –ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي 5/86

م( ناصر الدين البيضاوي:  5982 - 000هـ      =  281 - 000عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي)  (2)
قرب شيراز( وولي قضاء شيراز مدة. وصر  عن القضاء، -قاض، مفسر، عالمة. ولد في المدينة البيضاء )بفارس 

فرحل إلى تبريز فتوفي فيها. من تص   انيفه القيمة: أنوار التنزيل وأس   رار التأويل  يعر  بتفس   ير البيض   اوي، طوالع 
 .555-4/550. لينظر:ا عالم للزركلي,ا نوار وغيرهما

 في ن م : جمع وكلمة الجمع أنسب بدل الجميع حسب السياق.الباحث.  (3)
هوالش       يخ العالم الكبير وجيه الدين الدهلوي أحد العلماء المبرزين في المنطق والحكمة، قرأ العلم على موالنا   (4)

دة دهلي، أخ  ذ عن  ه خلق كثير، وك  ان مفرط ال  ذك  اء، كثير نظ  ام ال  دين بن قط  ب ال  دين اللكهنوي,وولي الت  دريس ببل  
 .7/5539الشعر.مات ودفن ببلدة دهلي، كما في رساله قطبيه.لينظر:نزهة الخواطر, عبد الحي الحسني,
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جعلنا الشيخ  كوكذل. ندجمدد املٔاة الثانية عشر يف اهل اإلمام ويل هللا همستتبعا البن (1)عبدالرحيم
  (4). جمددا يف احلجاز للقرن الثاين عشر (3)رهحمدمد طا همستتبعا لولد (2)يم الكردي املدينهإبرا

كران قبل ذلك ذ . م أقسام القرآنهاآلية يف القرآن لارت منبع اإلرشاد للدمفسرين يف ف هذه 
ري الزخرف تفس ونذكر مثل ذلك مما لح لنا: أن سورة. أن سورة الشوری بيان طريق احلكومة

و إثبات أن ه ومرجع فكران. يدمية الساكنة يف الصحراءهاجلدماعة اإلبرا هذملقصد حتصيل احلكومة هل
و هليس جلدمع زخارف الدنيا كدما يكون املقصد يف االنقالابت القومية عدموما بل املقصد  (5)ذلك
تلك الطائفة احلكومة ل فبحصول، ار املزية اإلنسانية املوجودة يف طبقة خمصولة من اإلنسانيةهإظ

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
ه( لينظر: جالء العينين في محاكمة ا حمدين 5505هو الش   يخ إبراهيم بن حس   ن الكراني المدني الش   افعي )ت: (2)

،الناش ر: مطبعة 14هـ        (5357المؤل : نعمان بن محمود بن عبد هللا، أبو البركات خير الدين، اآللوس ي )المتوفى: 
 م. 5285 -هـ  5405المدني،ط: 

م وتوفي 5270ه= 5085هو الشيخ أبوطاهر المال محمد بن المال إبراهيم بن حسن الكردي المدني الشافعي ولد (3)
:له اختص  ار ش  رر ش  واهد الس  رخس  ي.لينظر: فهرس الفهارس وا ثبات ومعجم م من مؤلفاته5733ه =5541عام 

المعاجم والمش  يخات والمس  لس  الت ت: محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحس  ني اإلدريس  ي، المعرو  بعبد 
، 9ت، بيرو -،المحقق: إحس  ان عباس،الناش  ر: دار الغرب اإلس  المي  9/219هـ        (5389الحي الكتاني )المتوفى: 

 م.5289
في ن م : هذه العبارة الطويلة " اإلمام ولي هللا اجتمع في قلبه علوم الش   يخ عبد الرحيم الدهلوي الجامع لفيوض   (4)

أهل الهند، وعلوم الش      يخ إبراهيم الكردي بواس      طة إبنه محمد طاهر. فإنه عك  عليه في الحجاز خاص      ة فتطابق 
ول,وانجبر نقص  ان كل طريقة .فإن الش  يخ عبد الرحيم في طريقة علم الحديث الطريقتان عند اإلمام ولي هللا في ا ص  

كان قليال. أما العلوم العقلية المكتش    فة فإنه وص    ل فيها إلى نهايتها وطريقة الش    يخ إبراهيم الكردي, فالعلوم,وا مور 
تقاربة،فإن لطريقتين متس  اوية مالمكتش  فة فيها كانت أنقص من طريقة الش  يخ الدهلوي, والعلوم العقلية في كلتا هاتين ا

أس      انيد الش      يخين مجتمعة في جالل الدين الدواني،فانتظم ا مور لها عند اإلمام ولي هللا مطابقة لفطرته العالية على 
كمال نهائي لم يكن له نظير في القرون المتأخرة بعد س     قوط بغداد قطعا.أما قبل س     قوط بغداد فيحتمل احتماال ما أن 

أما فنحن فنص   ر ،وندعي أنه لم يكن مثله البعده،والقبله نعم في بعض الفنون ا س   اتذة قد مض   وا معنى رجل مثله.
قبله قطعا،والجامعية التي وجدناها في اإلمام ولي هللا فهي مختص     ة به. وإذا ذكرنا أن اإلمام ولي هللا أخذ علوم والده 

لدين  ظهرنا إليه ما قص  دناه تاما,وأبو الرض  ا لم كلها،ولو ض  منا إليه علوم عمه الش  يخ أبي الرض  ا محمد بن وجيه ا
يدركه اإلمام ولي هللا إنما أخذ علومه بواس  طة أبيه،وبواس  طة أص  حاب الش  يخ أبي الرض  ا محمد س  وى والده،واإلمام 
ولي هللا جمع علوم أبي الرضا فإنه تربى عليه.والشيخ أبو الرضا طريقته مشكلة غير طريقة الشيخ عبد الرحيم.ونحن 

ى طريقة الش    يخ أبي الرض    ا مس    تقال أو جزئيا،وأوفق تطبيقا بطريقة الش    يخ إبراهيم الكردي ومش    ائخه من أهل نر
الحجاز ثم اإلمام ولي هللا جمع كتابا إس       مه أنفاس العارفين.ذكر في الفص       ل ا ول منه أقوال الش       يخ عبدالرحيم 

مد.وأنا رأيت بالتتبع كثيرا من مس  ائل الحكمة والده،وذكر س  يرته.وفي الفص  ل الثاني جمع س  يرة عمه أبي الرض  ا مح
لإلمام ولي هللا مبنيا على تحقيقات الشيخ أبي الرضا،ومختاراته هذا إنما جرى ذكر المفسرين. فالشيخ عبد الرحيم قام 
منه علم التفس     ير إلى زماننا هذا، والش     يخ إبراهيم الكردي هو مركز علم الحديث إلى يومنا هذا؛فلنجعل الش     يخ أبا 
شبيه باإلمام عبد القادر الجيالني،وهو مستفيد من  شبه بنوع ما من الت الرضا محمد إماما في الكشفيات مستقال. إنما ي

 روحانيته رجعنا إلى أصل المسألة".التوجد في ن إ.
 في ن م: تلك  (5)



 [163] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

فنسبة السورة  .ويكونون قدوة لاحلة يف تلك املزااي لعدموم اإلنسانية، ر أمر يف مجيع اإلنسانيةهيشت
عادة العرب  .م أكثر السورةهسورة نفي الزخرف نذكر مقدمة تنفع يف ف. هإلی الزخرف كالنفي ل

يدخلون يف ذلك البيان و ، اهرين بطبيعتا أفكار احلاضهإلي هم أيتون أبشياء عامة تتوجم أهنيف بياهن
ذا عدمل فطري لكل رجل يريد أن يلقي أفكارا علی هو . احلاضرين هلطافة حتی جتذب توج

. هلی مساع كالمحتی يشتاقون إ هاحلاضرين إلی نفس هيكون استجالب توج هفأول غرض، املخاطبني
دة يف علی إجياد اللطف والدقة واجلوقدران ، عامة الناس هذا إمنا ميكن إذا حبثنا يف ما يبحث عنهو 

م هضيلتومبلغ ف، مهي منبع علومهلية هم يف اجلاهومثال ذلك قصائد. بيان تلك األمور العامة
لرجال من وات اها؛ألن عامة اإلنكار يف ذلك اجملتدمع إمنا كان قضاء شها تشبيهجتدون يف أوائل

كل من   هفيتوج (1)ا حديث النساءيف أوهل و أييتهالنساء فال جتدون عربيا انبغا أييت بقصيدة إال و 
 نوع من اللطافة يستجلب أنظار العامة واخلالة مث هويكون في، اهم إلی استدماعهحضر بطبيعت

عرب ذا جزء من حتقيق أدب اله. هجو فيحفظ الناس عامة كالمهينتقل إلی املقصد: إلی مدح أو 
بعد نزول القرآن كان أحاديث  (2)التشبيبالقرآن مقام  هاآلن ننتقل إلی ما اختار . ليةهيف اجلا

البعث . و التنقيد علی اعتقادات القرآنهم حصة يف التقدم علی االجتدماع:اخلالة والعامة الذين هل
، هزاء عدملج هأين ما كان؟ ال يرتك هوالقرآن جيعل جزاء فعل اإلنسان مع. بعد املوت مبىن اجلزاء

ويستلزم ذلك البعث ، من مسائل احلكدمة األللية ةسألامل (3) هذه. ولو مضی علی ذلك ألف سنة
ي مجع هرآن م من ذلك يف تعليم القهأخری أ مسألةا مث ها ويتشككون فيهبعد املوت فيبحثون عن

الب ساعة ل عند أيب طهجاء ذكر ذلك ضدمنا يف خماطبة النيب أليب ج. م العرب والعجمهالناس كل
ل كلدمة هالعرب وتؤدي إليكم العجم اجلزية قال أبوج اقال النيب: أقول كلدمة تدين لكم هب هاحتضار 

َأَجَعَل ) أنكروا ذلك وقالوا: إال هللا هي ال إلهواحدة؟ قال: نعم فلدما بني النيب أن تلك الكلدمة 

                                                           

 ليراجع نفحة اليمن, ديوان الحماسة , مقامات الحريري وغيرها.الباحث  (1)
) }التش   بيب( وهو في ا ص   ل ذكر أيام الش   باب واللهو والغزل ويكون في ابتداء القص   ائد، س   مي من المجاز:  (2)

 .3/22ابتداؤها مطلقا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب.لينظر:تاج العروس,محمد الزبيدي,
 في ن م: تلك  (3)



 [161] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

ا إِّنَّ َة إِّهلَ اآْلهلِّ  د   هفتوحيد الرب يف خلق السدموت واألرض لرح (1)َذا َلَشْيٌء عمَجاٌب(ها َواحِّ
ا  هو مبنی الدعوة القرآنية؟ كال! الدعوة القرآنية إلی التوحيد معناهذا هأ. نسانفطرة اإل هالقرآن أن

لدمة جيتدمع يف االجتدماعيات ك ها العرب والعجم فال جيد اإلنسان يف طول تدبر هكلدمة يتفق علي
لك الكلدمة ي حتی تصري تل النظر من مجيع الطبقات اإلنسانية من طبيعي رايضي إهلها أهعلي

 هيدعو إلي و الذيهذا التوحيد ه. إال هللا هاإلنسانية العدمومية ال جيد إال كلدمة الإلمرجعا الجتدماع 
م قوة القبول؟ أن هل جتدون فيهم هم املستعجبون آبابئهوالناس املستغرقون يف قوميت. اإلسالم

كلدمة علی ؤالء ما قدرمت أخطاء تلك الهاإلنسانية العامة جتتدمع فعليا علی شیء؟ لو شققتم قلوب 
انية إال دمون معنی اإلنسهم ال يفهو ، اهم؛ألن مجع القوميات يبطل خصوليات القوميات كلهلاب
 . مهقوم

 .ذا الفكر العدمومي الرائج يف فكر العرب أن العرب والعجم ال يتساوون أبداهفبناء علی  
كيف . د التوحييتناقشون يف هذا الوجهفدمن ، وأن فضيلة العرب علی مجيع األقوام طبيعية لإلنسانية

 هذا اجتدماع العرب والعجم يف مسجد ذلك اإللهاألقوام واحد؟ لو سلدمنا  هالعرب وإل هيكون إل
 دمة يف اإلسالم: من ئومن بتوحيد الربهاثلثة م مسألةذا ال يكون أبدا مث هو ، علی درجة املساواة

ل أحد علی ك و قانون ذلك الرب فالزمهذا القرآن هرب العاملني رب األقوام فليؤمن مع ذلك أن 
وكلدمة  ،أن يطيع ذلك القانون إن كان آمن ابلرب للفرق بني الدرجتني يستعدمل القرآن كلدمة اإلميان

 هذهرة يف هة الظاهفالشب. ذا الكتابهل ههأن يسلم وج هاإلسالم فدمن آمن ابلرب الواحد الزم علي
                                                           

)لما مرض أبو طالب دخل أخرج اإلمام الطبري هذا ا ثر بس     نده: عن س     عيد بن ُجبَير، عن ابن عباس، قال:   (1)
عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، ويفعل ويفعل، ويقول ويقول، فلو بعثت 
إليه فنهيته; فبعث إليه، فجاء النبي ص   لى هللا عليه وس   لم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، قال: 

ى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رس  ول فخش  ي أبو جهل إن جلس إل
هللا صلى هللا عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك؟ 

ال:"يا عم صلى هللا عليه وسلم فق يزعمون أنك تشتم آلهتهم، وتقول وتقول; قال: فأكثروا عليه القول، وتكلم رسول هللا
إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية"، ففزعوا لكلمته ولقوله، 
فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عش       را; فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال:"ال إله 

"; قال: فقاموا فزعين ينفض      ون ثيابهم، وهم يقولون: )أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لش      يء عجاب( لينظر: إال هللا
جامع البيان في تأويل القرآن ت: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 م. 9000 -هـ  5490ا ولى،  , ت: أحمد محمد شاكرالناشر: مؤسسة الرسالة, ط:510/ 59هـ(350
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ليس إال  هأن (1)اهعن فيجاب ذا الكتاب عريب من إنشاء حمدمد بن عبدهللاهالعقيدة تنشٔا من أن 
يف يكون رسول ذا بشر مثلنا كهفيتناقشون ، رسوال يولل إليكم كالم الرب املتقرر يف املأل األعلیٰ 

 . ؟هاإلل

ر ه طبقة اجلوايف هوجعل، إثبات علوية ذات النيب همجلة معرتضة: معنی الرسول ليس املقصود من
مسع من  هغرض من الرسول إال أن (2)مل يكن ةالصابئ نيةهو ذهواملالئكة كدما ، اجملردة من العقول

املالئكة؛  استعداد األخذ من هفيكون في، ابألمانة هإلی قوم هملك كرمي ما تقررعندالرمحن فأبلغ
ذا هضطرا إلی اتباع م مهفيجعل، هإلی قوم هقوة تبلغ هاليستبعد فيكون في هوأمانت هوذلك لصدق

دق فالرسول حيتاج يف ثبوت رسالة إلی ل، وحكدمةقوة عقلية  هذه. م منفذاالكتاب ال يرتك هل
م هفرض عليوبذلك ي، ادة املخالفنيهاألولاف موجودة يف نبينا بش هذهو . يم وحكدمةهوأمانة وتف

 هنية الصابئة أنهإما بذ هم ابملرة فيتناقشون فيهذا يثقل عليه. حكم من الرمحن هإطاعة القران: كأن
م هنزل إليفلم ال ي، م مساوين للنيب يف الكدماالتهأنفس ليس جمردا من األكل والشرب وإما جيعل

 هندذا فيقولون مل ال ينزل علی رجل عظيم يكون عم أن نظام اإلنسانية ال يقوم هبرٔاسا؟وإذا قيل هل
املناقشات الثٰلثة غلبت علی اجتدماعات الناس يف مكة بعد نزول  هذهمال وأوالد واتباع؟ومثل 

م هنيتهفاآلن إذا أردان أن خناطب العرب مراعيا لذ. نم عن لذاهتهالقرآن ولار ذلك مثل أحاديث
فإذا ، وأييت يف البحث أبسلوب غريب، م فواجب علی املتكلم أن يف األحاديث العامةوفطرهت

م عامة السور همقدمة كلية لف (3)هذه. يف ذلك اجمللس هالتفتوا إلی املتكلم فلينتقل إلی ما أراد إلقائ
علی ذلك عامة املفسرين فلم رٔاوا التكرار التدماثل يف املسائل الثالث يف مبدٔا كل  هوما تنب، املكية

رضوا يف م فهم هدمهفإن ذلك ليس مما ي. م لطافة األساليب يف كل سورةهسورة؟وما قدروا علی ف
م هی إليرعاية العقلية بل يلق هفاخلطاب ال جيب في، لونهم قاعدة: املخاطبون أميون جاهأنفس

                                                           

 في ن م : من تلك الشبهة   (1)
 في ن م : ليس ذلك بغرض  (2)
 في ن م : تلك  (3)
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 (1)هذهعل  ف، م ويصريون مضطرين لإلذعان بذلكهأمكن حتی حييط أبفكار  هي وجاملسائل أب
العاقل إذا خاطب . (2)م خمطأون يف ذلكهو ، املقدمة اعتدمد أوساط املفسرين من أواخر زمن بغداد

ورة ميكن ففي تلك الص، خمتصا بذلك املقام ال ينتقل إلی مقام ٓاخر هال فأما أن يكون كالمهاجل
ني هاقل يستفالع، أما إذا نقل ذلك الكالم إلی جمدمع العقالء. هم بنوع من التوجيهقدمتمل هأن يوج
وت فالقرآن ملا جعل يقرأ يف لل. قدر عند العقالء هأن يتكلم بكالم ال يكون ل هنفس هعند

إذا وجدوا  مهاملسلدمني عامة يف مجيع أقطار الدنيا أفال ميرذلك الكالم علی جمدمع من العقالء؟ و 
رجل أن يتخيل م؟أميكن لهساقطا عن أنظار  هأفال جيعلون. الكالم غري مبنية علی طريق العقلية عامة

ية ذا املرض كال! القرٓان راعی أعلی ميزان الفطرة اإلنسانهمداواة  هأن ال يكون في يف حق كتاب هللا
ائف من املفسرين و ذا الفكر الباطل إمنا غلب علی طه؛لكن هيف كل آية آية من هويف مجل، هيف أساليب

 . متت املقدمة الكلية. م للتدبر يف ٓاايت هللاهوعدم فراغ، نية العربيةهم عن ذهلبعد

من رفقائنا مثل عدم الرتتيب يف ٓاايت القرآن مبثال كثيب من  (3)لطيفة: الشيخ الشبلي 
ومنظر  ،ة طيبةلطافة رائح هفي هأخذت هفأي شیء من (4). من أقسام هوغري ، اراملختلفة من الوردهاألز 

ام اليت  و املسكني رأی يف ذلك مجيع أنواع التكرمي واالحرت هي كالكثيب فها فهوأما جمدموعت. لطيف
يف القرآن؛لكن ملا قرٔات أنكرت مث شرعت يف التدبر فوجدت كل سورة منسلكا يف  هكانت ل
اآلية  هذهد ذكران يف املقدمة أن معنی ق. 1يفِّ أمم ِّ اْلكَِّتابِّ َلَديْ َنا َلَعلِّي ٌّ َحكِّيٌم"  هَوإِّنَّ " (5). سلك

                                                           

 في ن م : تلك  (1)
 في ن م : خطأ بينا  (2)
نة  (3) لد س        ندولي و ندول من أعمال أعظمكده وكان من 5974هو الش       يخ ش       بلي بن حبيب هللا الب ه بقرية ب

لي العباس       ي الجرياكوبي،الش       يخ أحمد علي بن لط  هللا الماتريدي الس       هانبوري ش       يوخه:موالنا فاروق بن ع
وغيرهما،كان قوي الحفظ،دقيق النظر قوي الحجة.له مص      نفات قيمة منها تاريخ الكالم،مقاالته في رس      ائل ش      بلي 

ه.وأل  339ومقاالت ش  بلي وغيرذلك. توفي باإلس  هال الدموي ض  حوة يوم ا ربعاء لليلة بقيت من ذي الحجة س  نة 
 .949-945/  8ببلدة أعظمكده.لينظر: ا عالم للزركلي,

 في ن م : وغير ذلك من أقام  (4)
في ن م:هذه العبارة الطويلة "والعجب أن تلميذه وص  احبه وأخوه الش  يخ عبد الحميد الفراهي يؤمن بنظام القرآن   (5)

الشبلي اعتر  بقوة عبد الحميد أنه كان يكتب  على ضد الشبلي المضادة الواصلة إلى درجة التناقض.وفي آخر عمره
له  ما ينس       خ  كار العجم في مثل ذلك،وكان يوجب أن كل  ية، وكان يعر  أن العرب اليلتفتون إلى أف بالعرب لك  ذ
بالهندية؛لكن لم يكن عند عبد الحميد قدرة التحرير بالهندية.فكثير من ا فكار العالية حررها الحميد ما جاءت على 

 تاب،ولو أنه كان تفكر أوال في لسانه انشرر صدره بالبيان.تمت اللطيفة". التوجد في ن إ.صفحات الك
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ا هيف أعال :2أن يف حظرية القدس درجات  يف حكدمة اإلمام ويل هللا. م معنی الرسالةهمفيد يف ف
ابلروح  هقول هتتنزل احلكدمة من الرمحن ابلصورة الروحانية يعين املعاين اجملردة عن األلفا  يشري إلي

إال إذا قدران علی جتريد أنفسنا من البدن مث من  هوحنن ال نقدر علی تصور حقيقت، همن أمر 
: الدرجة الثانية 4. يف تلك الدرجة إال اإلميان والتسليم هفدمن مل يغذ ابلتجريد ليس حظ. النسدمة

نية هدمة مراعيا لذم احلكهيف حظرية القدس أيخذ تلك املعاين لورا من األلفا  يف لغة من يبعث إلي
حلقيقة يكون  ويف ا. ذا الرسولهذا من إنشاء هر يدركون أن هيف الظافالناس . مهالرسول املبعوث في

م هويف، هی الرسول منفيتلق، ملك كرمي هفيأتي، نية الرسولهكتااب مرتبا يف حظرية القدس مناسبا لذ
ا َأْن كم َأفَ َنْضرِّبم َعْنكممم الذ ِّكْ :) هقرآان عربيا مث من قول هذا تتدمة قوله هكالم  هكأن  همعاني تمْم َر َصْفح  ن ْ

 هْم مِّْن َن ِّ ظ إِّالَّ َكانموا بِّ ه( َوَما َيَْتِّي6( إىل وََكْم َأْرَسْلَنا مِّْن َن ِّ ظ يفِّ اأْلَوَّلِّنَي )5قَ ْوم ا ممْسرِّفِّنَي )
نْ ه( فَأَ 7زِّئموَن )هَيْستَ  َلَق ْم َمْن خَ ه( َولَئِّْن َسأَْلتَ 8ْم َبْطش ا َوَمَضى َمَثلم اأْلَوَّلِّنَي )هَلْكَنا َأَشدَّ مِّ

َِ لَيَ قمولمنَّ َخَلقَ  َِ مَ 4نَّ اْلَعزِّيزم اْلَعلِّيمم )هالسََّماَواتِّ َواأْلَْر ا َوَجَعلَ ه( الَّذِّي َجَعَل َلكممم اأْلَْر  د 
ت ا  بَ ْلَدة  مَ  ه( َوالَّذِّي نَ زََّل مَِّن السََّماءِّ َماء  بَِّقَدرظ فَأَْنَشْرََ بِّ 40َتدموَن )ا سمبمال  َلَعلَّكمْم تَ هَلكمْم فِّي ي ْ

ا تَ رَْكبموَن ا َوَجَعَل َلكمْم مَِّن اْلفمْلكِّ َواأْلَنْ َعامِّ مَ ه( َوالَّذِّي َخَلَق اأْلَْزَواَج كملَّ 44َكَذلَِّك َّتمَْرجموَن )
ي َوتَ قمولموا سمْبَحاَن الَّذِّ  هُثمَّ َتْذكمرموا نِّْعَمَة رَب ِّكمْم إَِّذا اْستَ َويْ تمْم َعَليْ  هورِّ ه( لَِّتْستَ وموا َعَلى ظم 41)

َقلِّبموَن )43ممْقرِّنِّنَي ) هَذا َوَما كمنَّا لَ هَسخََّر لََنا  ََّ إِّىَل رَب َِّنا َلممن ْ ْزء ا جم  همِّْن عَِّبادِّ  ه( َوَجَعلموا لَ 41( َوإِّ
ْنَساَن َلَكفموٌر ممبِّنٌي ) ْلَبنِّنَي )45إِّنَّ اإْلِّ َر َأَحدم  ( َوإَِّذا46( َأمِّ اَّتَََّذ ممَِّّا َُيْلمقم بَ َناتظ َوَأْصَفاكمْم ابِّ  مْ هبمش ِّ

َا َوَرَب لِّلرَّمْحَنِّ َمَثال  َظلَّ َوجْ   يفِّ اخلَِّصامِّ وَ ه( َأَوَمْن ي مَنشَّأم يفِّ احلِّْلَيةِّ وَ 47َو َكظِّيٌم )هممْسَودًّا وَ  ههِبِّ
رم ممبِّنيظ ) َث  َأشَ ه( َوَجَعلموا اْلَماَلئَِّكةَ الَّذِّيَن 48َري ْ ََ ْم اَدتم هْم َستمْكَتبم شَ هْلقَ دموا خَ هْم عَِّبادم الرَّمْحَنِّ إِّ
ََ 44َويمْسأَلموَن ) ْم إِّالَّ َُيْرمصموَن هْم بَِّذلَِّك مِّْن عِّْلمظ إِّْن ْم َما هلَ ه( َوقَالموا َلْو َشاَء الرَّمْحَنم َما َعَبْد

َنا10) كموَن ) هْم بِّ هفَ  هْم كَِّتااب  مِّْن قَ ْبلِّ ه( َأْم آتَ ي ْ ََّ َوَجدْ 14ممْسَتْمسِّ ََ َعلَ ( َبْل قَالموا إِّ ى ََ آاَبَء
ََّ َعَلى آََثرِّ  ( وََكَذلَِّك َما َأْرَسْلَنا مِّْن قَ ْبلَِّك يفِّ قَ ْريَةظ مِّْن َنذِّيرظ إِّالَّ قَاَل 11َتدموَن )هْم مم هأممَّةظ َوإِّ
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َرفمو  ََّ َعَلى آََثرِّ هممت ْ ََ َعَلى أممَّةظ َوإِّ ََ آاَبَء ََّ َوَجْد تمكمْم أبَِّ ( قَاَل َأَولَ 13ْم ممْقَتدموَن )ها إِّ ئ ْ   دَ هْو جِّ
ْلتمْم بِّ  هممَِّّا َوَجْدُتمْ َعَليْ  َا أمْرسِّ ََّ ِبِّ اَن ْم فَاْنظمْر َكْيَف كَ ه( فَانْ تَ َقْمَنا مِّنْ 11َكافِّرموَن )  هآاَبءَكمْم قَالموا إِّ
توحيد يف ال م يتناقشونهيد مثل التشبيب كدما ذكران يف املقدمة: همت هذا كله. 41 َعاقَِّبةم اْلممَكذ ِّبِّنيَ 
 . لوقت ٓاخر همنسلك يف سلك لطيف نرتك حبث هوكل. والرسالة والقيامة

ازاة عقيدة ر: عقيدة اجملهم مسرفني ال ينظرون إلی املقصود من تلك اجلواذا تفسري لكوهنه 
حثون عن أشياء فال يب، يرحم يف األرض همن يتبع توحيد األمم عقيدة الرسالة نزول كتاب من هللا

فإن  . مهذا إثبات إلسرافه. ما عقوهلهوينتقلون إلی مباحث ال تدرك، ما عقوهلهمن احلكدمة يدرك
ا جلدميع هعم نفعم امللة احلنفية نهم سليدمة نقيم بواسطتكانت طوائف مسرفني ففيكم رجال فطرهت

الحية إقامة م لهفال جيوز ترك خطاب العرب بسبب إسراف بعض املسرفني؛ألن في، اإلنسانية
َبِّيهإِّْذ قَاَل إِّبْ َراوَ . امللة احلنيفية ال  هيم أنهاألمر اخلاص إببراف إِّنَِّنِّ بَ َراٌء ممَِّّا تَ ْعبمدمونَ  هَوقَ ْومِّ  هيمم ألِّ

تربٔا من ذلك   الناس هوما عدا ذلك مما يعبد. دينهسي هأبن هيتوكل علي هوأن، هيؤمن إال برب فطر 
 هَية  يفِّ َعقِّبِّ ا َكلَِّمة  اَبقِّ هَجَعلَ وَ . ي حقيقة الفطرة اإلنسانيةه. يمهر فطرة إبراهو مظهذا ه. هكل
عمونَ هَلَعلَّ  وبقي ، مها إال أفراد منهفتلك الكلدمة كانت ابقية يف بين إسرائيل إلی زمان فحرفو . ْم يَ ْرجِّ

وال  مل جيرب بعد ال ابلنبوة. يم من إمساعيل ساملاهاستعداد محالن تلك الكلدمة يف نسل إبرا
ذا الذي حنن نذكر طائفة من قريش كانوا رجعوا من ه. ربؤالء موجودون يف العه. ابلسلطنة
وعبادة األلنام ، ةم الصابئيهم غلب عليهوأكثريت، وكان البعض تنصر مييل إلی قيصر، احلنيفية

فالطائفة القائدمة علی احلنيفية كانت تريد ترك كسری وقيصر ترك . وكانوا مييلون إلی كسری
فصدق أن  ، ليلةوطائفة ق، م كان نبياهوإمساعيل من، يمهإبراوإقامة احلنيفية علی طريقة ، وديةهالي

 املتاخرين من م يفهوإذا رجعنا إلی التوراة يف كتب آخر . يم كانت ابقية إلی يوم املبعثهكلدمة إبرا
 م: إن هللايقول هل هنيب ال أذكر إمس. يمهم ينكرون علی بين اسرائيل أن يتسدموا أبوالد إبراهم هأنبيائ

ْم َحَتَّ هؤماَلءِّ َوآاَبءَ هَبْل َمت َّْعتم :"هفقول. هأما أنتم فلستم من. يم من حجارةهنسل إبراقادر أن يقيم 
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ن االختالط أبقوام م عهوعصدم، يم يف جبالهحفظ عقب إبرا فاهلل مم احْلَق  َوَرسموٌل ممبِّنٌي"هَجاءَ 
والذين يسرفون . اعربي ؤالء نزل القرآنفتعليدما هل، يمهم رسول جيدمع األمم علی طريقة إبراهحتی جاء

اخلالق متبعا  ا سوی الربهة كليم يف مدافعة لآلهلهومن كان علی طريقة إبرا. ليسوا مرادا هدمهيف ف
ومن . ولو كانوا إلی ٓاخر أقطار األرض، م خماطبون ابلقرآنهللبذر املبقي يف قريش يف مكة فكل

ال خلطاب هليس أ هم أنهفليف(1) هفقط ويرتك مجيع ما عدا هيتبع رب هتلك الكلدمة أن هليس في
ََّ بِّ همم احْلَق  قَالموا هَوَلمَّا َجاءَ . القرآن ْحٌر َوإِّ م ال يستحقون م مع كوهنهذا قول أكثر ه َكافِّرمونَ   هَذا سِّ
ؤالء هاألموات م كهم يستيقظون وفياهنهم رجال إذا تكررعلی أذهدموا القرآن أول مرة؛لكن فيهأن يف

وال  (2)يكون حمل نزول القرآن هدمون فيتفكرون أن رجال ذا مال وجاوأما الذين انئ. مالغرض هب
ء السراة من ؤالهل يقدر هوملوك ، ة أقوامهدمون أن املخالفة اليت تقوم ابإلميان ابلقرآن من جهيف

رون إلی م ال ينظهأما اآلن ف. هم وجذا دينا حجازاي فقط لكان لقوهله؟ لو كان هاحلجاز أن يقاومو 
  (3)مكة, والطائف مظ َذا اْلقمْرآنم َعَلى رَجملظ مَِّن اْلَقْريَ تَ نْيِّ َعظِّيهَوقَالموا َلْواَل ن مز َِّل . اههعلی وج سألةامل

ْم هأَ م "هليوالقرآن يرد ع، ؤالء الرجالهواحلكم فيقولون ينزل علی مثل ، ألحاب الثروة هكان في
نَ  مموَن َرمْحََت رَب َِّك ََنْنم َقَسْمَنا بَ ي ْ ن ْ هتَ ْم َمعِّيشَ هيَ ْقسِّ ْم فَ ْوَق بَ ْعضظ هَيا َورَفَ ْعَنا بَ ْعضَ ْم يفِّ احْلََياةِّ الد 

َذ بَ ْعضم  ٌر ممَِّّا ََيَْمعمونَ هَدرََجاتظ لِّيَ تَّخِّ ذا القرآن يستدعي قوة ه"ْم بَ ْعض ا سمْخرَِّّيًّ َوَرمْحَتم رَب َِّك َخي ْ
اليت مضت  فاحلياة. هكل أحد إال برمحة من رب  هوال يقدر علي، إنشاء االنقالب العظيم يف الدنيا

. ا متبايننيمهوجدو م لهواحلياة اليت مضت علی ألحاب الثروة إذا قاسوا بين. علی النيب أربعون سنة
م ماخلقوا إال م كأهنهم وفروجوات بطوهنهم يقضون شم بدون استثناء أهنهؤالء ألحاب الثروة كله

ني إذا ذون من الضعفاء واملساكقانون وإنصاف بل أيخ هومجعوا الثروة لذلك املقصد ال في، لذلك
وإذا  . ذا اليتيمه قبل بلوغ هفيأكلون مجيع مرياث هم ترك ولدا يتيدما واراث لهمات أخو . مهقدورا علي

ذا ترون همثل  مهم فال يقضون إال لعائلتها فوض األمرإليهم وبني غري هكان خصومة بني عائلت
                                                           

 في ن م: فإذا لم يكن فيه استعداد وقوة تلك الكلمة.  (1)
 في ن م :هذه العبارة" فيتفكرون أن رجال ذا مال وجاه يكون محل نزول القرآن" التوجد في ن إ.  (2)
 لمة " الطائ " أنسب هنا.في ن م: والطائفة لكن ك  (3)
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لك يرون سرية ومبقابلة ذ. ی العدل واإلنصافم يقيدمون الدين علؤالء العظام من القريتني أهنهحياة 
ام تقسيم م يعرفون نظه. مهو إماما أو يكونوا هفرمحة الرب تقتضي أن يكون ، النيب لدوق أمني

يدمكن كل ذلك حتت نظام وقانون ل. ا أعلی وأوسط وأدنیهويعرفون اختالف املراتب في، املعيشة
 هعليشة سواء ال يقدر أحد علی تسخري اآلخر جبفإذا كان الناس يف املع، مجع الناس جملتدمع لاحل

تقسيم . دنم متهم اجتدماع وال حيدث فيهفيعيشون مثل احليواانت اليرتسخ في، حتت حكومة
ا هوقسدم، و الذي نظم اإلنسانيةها ا علی طبقتني وحكومة طبقة, وإطاعة األخری هلهوجعل، املعيشة

دماع ا سبب لالجتدماع؛وذلك االجتهوت أفرادوتفا، علی مدن طويلة عريضة كدما ترون أن املعيشة
. مهيسخرالبعض اآلخرين بسبب زايدة املعيشة يف أيدي. يكون يف اإلنسانية يف الدرجة األدنی

فرجل  ،والنوع اآلخر من االجتدماعية اإلنسانية جيتدمعون حتت أمر رجل لفضيلة اإلنسانية ال ملعاشية
، هتدمعون حولم ذلك العلم جيهوليس عند، هبون علدمبلغ يف العلم درجة عالية فالتالميذ الذين حي

م هوآخرون بين، كذلك رجل عادل منصف. املدينة أعلٰی من األولی هذهوينشأون مدينة ف
 هيعون أمر ويط، هجيتدمعون حول هخصومات فال جيدون يف األرض يكون يف احلكم ابلعدل مثل

وٓاخرون  ،م رجال ابلغون يف العلم غايةهفيفإذا كان مجاعة . فينشٔاون نوعا ٓاخر من املدينة العالية
، يف املدينة ذا يكون مثال أعلیه. م ينشأون مدينةحيكدمون بني الناس ابإلنصاف جيتدمع الناس حوهل

 . الواحد فاطر السدموت واألرض ؤالء إال هللاهوال يكون احلكم علی 

ثل ألمر لفعلوا مم الو مل أيهت. م حاجة إلی ذلك األمرهكل أمر يؤمرون جيدون يف أنفس 
ون م أنتم تعرفون اجتدماع الناس حتت قانيقول هل وهللا. فيجدون ذلك األمر رمحة ال ثقال، ذلك

اخل .  .ورمحة ربك خريذا إشارة هإلی . وحنن نريد ابلناس رمحة أكدمل من ذلك. تقسيم املعيشة
واحلال ، ك املدينةة يف تلم الدرجة العاليهم ينتخبون لنا رجاال نوحيهفإلنشاء تلك املدينة العالية 

ظدمة مبقابلة ا عم هلهذا الذي أسباب املعيشة عنده. دمون تلك الدرجة العالية من املدينةهم ال يفأهن
َدة  جَلََعْلَنا َوَلْواَل َأْن َيكموَن النَّ اإلشارة  هإلي. اال قيدمة هل هبعباد ا هللاهتلك الرمحة اليت يريد ِم أممَّة  َواحِّ ا

لرَّمْحَنِّ لِّب ميموتِّ لَِّمْن َيْكفمرم   ْم أَبْ َوااب  َوسمرمر اَولِّب ميموتِّ . . رموَن إىلهظْ ا يَ هْم سمقمف ا مِّْن فِّضَّةظ َوَمَعارَِّج َعَليْ ابِّ
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َرةم عِّْنَد رَب َِّك لِّلْ 31ا يَ تَّكِّئموَن )هَعَليْ  نْ َيا َواآْلخِّ  قِّنيممتَّ ( َوزمْخرمف ا َوإِّْن كمل  َذلَِّك َلمَّا َمَتاعم احْلََياةِّ الد 
 هَقي ِّْض لَ َوَمْن يَ ْعشم َعْن ذِّْكرِّ الرَّمْحَنِّ ن م . حنن ها قيدمة يف نسبة ما نريداألشياء ليس هل هذه. 01

َ  فَ  تی عن ذلك ح هرجل يصد هأييت مع سألةم املهإلی ف هالذي ال يتوج 36َقرِّيٌن  هَو لَ هَشْيطَا
ني فإذا  احلرب إذا وقعت بني الطائفت هإذا جاء يوم االنقالب يريد القرار عن القرين؛لكن الميكن ل

م غرض ويكون بني املتحاربني مجاعة ليس هل، ال للحرب فالزم أن ينضم إلی أحد الطرفنيهكان أ
ون يف والربانجمات العالية من يك، يف حرب األداين. يف احملاربة مثل ألحاب احلرف والصنائع

 . لسعريا للجنة واآلخر لمهتحارابن فأحدوأما امل. ل األعرافهالقرآن من أ هخيارعن الطرفني جيعل

واالرجتاعي  ،االنقاليب يف جنة. نتكلم بلسان العصر: االنقالبيون واالرجتاعيون متحارابن 
م هعلی ف هيف السعري؛لذلك جزمت أان من مل يوفق النظر يف السياسيات االجتدماعية ال قدرة ل

 . القرآن

الة أن م فالزم يف تلك احلهوبقي متأخرا عنمجلة معرتضة: فإذا خرج من حزب االنقالب, 
ل االنقالب هقرينا حتی إذا غلب أ ه,ويكون معهإلی حزب هرجل من حزب االرجتاع,ويدعو  هأييت إلي

بة االنقالب إلی االنقالب؛لكن بعد غل هوينسب نفس، فرييد االنقاليب أن خيرج من مجاعة االرجتاع
 ۔اخل . . ومن يعش: هذا إشارة يف قوله إلی. ويؤاخذ مثل االرجتاعي، اليقدرعلی ذلك

م هالذين مسينا ؤالءه 23 دِّي اْلعمْمَي َوَمْن َكاَن يفِّ َواَللظ ممبِّنيظ َأفَأَْنَت تمْسمِّعم الص مَّ َأْو تَ  
ا يف غري هفإضاعة القوة االنقالبية بصرف، ذا اجلدال والقتالهم حبث يف ألحاب األعراف ليس هل

حصل ذلك  فإذا، يف تلك احلالة حصول الغلبة علی االرجتاعيني والغرض. ا غريجائزةهمصارف
ََّ مِّنْ هفَإِّمَّا َنذْ فألحاب األعراف يكونون من اتباعنا متاما  تَ هَْبَّ بَِّك فَإِّ ذا ه. . 22 قِّممونَ ْم ممن ْ

أنت الذي . الناس هوغلبة كائن ال حمالة ليس األمر كدما يزعدم. النزاع بني احلق والباطل واالنقالب
. شیء هصد عنو واقع اليهو ،  االنقالب بل وجودك يكون رمحة للطرفني االنقاليب واالرجتاعيتثري
جبنا املفسد واملصلح موجودان أوال فإذا أو . ا مبنية علی احلكدمةهذا الذي يدل أن شريعة نبينا كله
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 كان وإال، فيكون احلسن والقبح عقليني هو ملصلحة لهعلی املصلح شيئا ليس أمرا جديدا منا بل 
، دموا حقيقة األمرهم الذين مل يفاء وغفرهلهالفق بعثة االنبياء مصيبة علی الناس ال رمحة فرحم هللا

ون قصد ا فأفسدوا أمر الناس بدومل يكونوا مكلفني هب، اال هلهوتداخلوا يف مدارج علدمية ماكانوا أ
 ها نظدمم االلتفات إلی موعد، واإللالح اآلن ال ميكن إال بتجريد النظر يف مطالب القران. مهمن
َراطظ ممْسَتقِّيمظ :هقول.اءهالفق َي إِّلَْيَك إِّنََّك َعَلى صِّ لَّذِّي أموحِّ ْك ابِّ ملا كان وقع  20 فَاْسَتْمسِّ

دا اإلنسان خصولا ملا كان ذلك االنقالب عائ هقطعيا فالربانمج الصحيح كيف يرتك (1)االنقالب
یء أي ش هل عقل يسأل: أنه؟ألن كل أهفكيف ميكن السكوت عن. هذا الرجل وإىل قومهإلی 

َواْسَأْل ولقومك  11َلذِّْكٌر َلَك َولَِّقْومَِّك َوَسْوَف تمْسأَلموَن  هَوإِّنَّ ذا إشارة ه؟ وإلی هعدمل لفالح قوم
ائدما أييت االنقالب د. 15وَن ة  ي مْعَبدم َمْن َأْرَسْلَنا مِّْن قَ ْبلَِّك مِّْن رمسملَِّنا َأَجَعْلَنا مِّْن دمونِّ الرَّمْحَنِّ آهلِّ 

ة بدون آهلوالناس يع. ذا دين ألليه. فطرة إنسانية  هكل  هواقتضائ هحق أمر  هذا األلل: إلهعلی 
فيقوم  ،ذا األدنی علی أكثر اإلنسانيةهويغلب ، م أدايان أدنی من دين احلقهأخری وخيتلقون إبمس

 هكلي علی وجال فيتحقق االنقالب، احلق وحيق احلق ويبطل الباطل هنيب ويدعو إلی دين اإلل
 واملراد من االنقالب الكلي. وال جتدون يف األرض انقالاب كليا إال حتت ذلك القانون، األرض

نظيم وأما االنقالابت اجلزئية فتكون بدون دعوة األنبياء بت. األرض هعندان حمو االرجتاعيني عن وج
ذا ه فدمثل، بفال ميحی قوم بل يقوم حزب عوض حز ، املصلحني بعض األمور االجتدماعية

ََّيتَِّنا َوَلَقْد َأْرَسْلَنا مم  :فذكر هللا، القرآن كان انقالب موسی وفرعون هاالنقالب الذي أتی ب وَسى ِبِّ
ذا مثال ه. مث بعد موسی انقالب ابن مرمي. 16فَ َقاَل إِِّن ِّ َرسمولم َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي  هإِّىَل فِّْرَعْوَن َوَمَلئِّ 
اء ذكر ابن مرمي وملا ج. وعلی يد غري االنبياء، علی يد األنبياء فاجلزئي يكون، لالنقالب اجلزئي

، نوجعلوا النصرانية احملرفة من مسلدمات القرآ، قومك طريقا للدمخالدمة هعلی سبيل املثال اختذ
ٌر َأْم َوقَالموا َأآهلِّ . وشرعوا يف اخلصام  ممونَ ْم قَ ْوٌم خَ هْل َلَك إِّالَّ َجَدال  بَ  هَو َما َوَربمو هت مَنا َخي ْ  صِّ

 م مثل اجملادلنيهيف احملرفة ليس مبسلم يف القرآن جعلوا تلك الكلدمة حجة ألنفس هابن مرمي إل. 27
                                                           

 في ن م : االنقالب لما كان وقوعه.  (1)
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ذا بيان حلقيقة املسيح يف التعليم ه 14 َمَثال  لَِّبِنِّ إِّْسَرائِّيلَ  هَوَجَعْلَنا هَو إِّالَّ َعْبٌد أَنْ َعْمَنا َعَليْ هإِّْن 
ب بعد ثلث مٔاة يف تنظيم االنقال علی هللا هواعتدماد هدهيف ز القرآين كان مثال أعلی لبين إسرائيل 

كن تعليم ل، ود كانوا يظلدمون النصاری ما استطاعواهوقبل ذلك الي. علی األرض هسنة غلب دين
م مبواعظ ابن هود عذبوا عذااب شديدا لعدم اختاذهوالي. مهجهم مااحنرفوا عن منه. مهعيس  أثر في

و مثل هوكان  .مهوما كان يسلب ملك. مثال أعلٰی لنجاة بين إسرائيل فدما انتفعوا بذلك كان. مرمي
ة : أن بعض األفراد يف اإلنسانية يكون املادة الغالبوقد حتقق يف حكدمة اإلمام ويل هللا. املالئكة

 هلب عليورجل غ، النار فصار لفراواي هم أم العنالر كدما ترون يف الطب: رجل غلب عليهعلي
املاء  هكذلك رجل يكون املادة الغالبة في. ولكل أدوية مفردة، ولكل أمراض. املاء فصار بلغدميا
 هليعل  املاء مث بعض الرجال يكون املادة الغالبة ع هوكان عرش، همجيع العنالر من الذي خلق هللا
ذا الرجل يسدمی يف ه هو الطف املواد ال يوجد مادة الطف منهو ألل املاء: همن املاء الذي 
، ملالئكةم مثل اهؤالء األفراد يقتدرون أن جيعلوا أنفسه. وتلك اجلدماعة أفراد. رداحكدمة اإلمام ف
ما خلق من مادة مزدوجة من األبوين نفخة املالئكة نفخة  همن تلك األفراد؛ألن هفإبن مرمي كأن

: هشارة يف قولذا املعنی إهعندي إلی . يف اللطافة مثل املاء هامللكية جتعل املادة اليت خرجت من أم
ِِّ َُيْلمفمونَ   . 60َوَلْو َنَشاءم جَلََعْلَنا مِّْنكمْم َماَلئَِّكة  يفِّ اأْلَْر

َراٌط ممسْ ها َواتَّبِّعمونِّ َلعِّْلٌم لِّلسَّاَعةِّ َفاَل َُتْتَ رمنَّ بِّ  هَوإِّنَّ   خيلق أفرادا  وكان هللا. 64َتقِّيٌم َذا صِّ
ا املفسرون أبن عيسی هفسر  َلِعْلٌم لِلسَّاَعةِ  هَوِإنَّ . يدماتهاملقالة مبسوطة يف التف هذهو . (1)من العدماء

                                                           

إذا تمهد هذا فاعلم أن حقيقة الجس  م بس  يطة من وجه  قوله:" 27يذكر اإلمام الدهلوي بعد ذكر التمهيد في تفيهم   (1)

يوالنية قابلة مركبة من وجه واختال  الوجوه هو الس   بب الختال  القوم.وهو العماء في لس   ان الش   رع وهو طبيعة ه

لجميع الص    ور الروحانية والجس    مانية.وقيومها الرحموت وهو الذي کان ش    رطا لوجودها کفت قيومتها بالعماء عن 

ا قبل أن أين کان ربنملسو هيلع هللا ىلص القيومية التي تحتاج لها الهيولي إلي الص  ورة،والعماء قديم بالزمان حادث بالذات.وس  ئل النبي

( والعلماءکمرآة الحموت يظهر فيها جماله فتس       مي ۱اء وما تحتة هواء.)يخلق الخلق قال کان في عماء ما فوقه ه

 (۲باعتبار هذه الص       فة هيولي وباعتبار تقومها بالحموت جس       ما، وباعتبار کونها مبدأ لظهور اآلثار طبيعة کلية.)

لعناص    ر اد، ولومقتض    اها ا ولي في ا فالك الحركة الدورية اليومية،وفي العناص    ر الحرکة التقلبية بالکون والفس    

وا فالك طبيعتان الظاهر منها الحرکة الدورية والتقلبية.وهي فرد من الطبيعة الکليه ليس لها من قبل ذاتها،والثانية 

الطبيعة الخفية.وهي الحرکة المختص    ة بکل فلك والطبيعة المختص    ة بکل عنص    ر.وهي مما أودعها الرحموت فيها 

ي أن هذا الشيء أصل ا جسام وهو واحد بعينه،وإنما تعدد ا جزاء بمنزلة وجبلها عليها في أول فطرتها.فمن نظر إل
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م اعتقدوا أن عيسی ينزل من هو حتريف للقرآن هوعندان  (2). (1)يكون علدما للساعة هوقت نزول
دخلت  ت علی الرواة حتیهم من دليل إال رواايت اشتبهوليس عند، ود والنصاریهالسدماء مثل الي
، خطأ هذا كله. ما لعقيدهتهلعلم للساعة حرفو  هوإننا هفلدما رأوا . هوجزموا بنزول، يف الصحاح

علم  هلومم عهعلم علدما أ هأي ابن مرمي النزول هوم من السياق أنهر املفهالظا. وحتريف للقرآن
 (3)واملراد من الساعة ساعة االنقالب. فقال إن عيسٰی علم للساعة يعلم الناس الساعة، الساعة

وقال  ،أوال معنی االنقالب مث وقف يف نصف البيان هقوم مهو فهالسالمص  هو جمیء نبينا صعليهو 
وال ه. اهلم تلك الكلدمات كهأنتم اآلن ال تقدرون علی ف. هأييت ذلك البيان من لسان من أان أرسل

                                                           

تعددها في اإلنس  ان حيث يتض  من الحيوان والناطق، فال يقدر هذا التعدد في وحدته قال حقيقة ا جس  ام بس  يطة،ومن 

فاق الملل علي حدوث . وقدم العماء ال يخدش     ه اتولكل وجهة هو موليهامل أمره قال مركبة. نظر إلى التعداد ولم يه

العالم المفسر بما سوي هللا. وذلك ا ن اإلنية ا ولي تجلت في العلماء وظهر هنالك لهذا التجلي أحکام الوجوب فلسان 

الملل أن هذه الحقيقة الظاهرة من أس   ماء هللا تعالي وص   فاته وإنها ليس   ت عين الذات من کل وجه وال غيرها من کل 

حادثة بالذات من جهة أنها موجودة بالذات اإللهية فيظهر من هذا البيان أن العالم ال يطلق وجه وإنها قديمة بالزمان 

بر. فت    د ني    ة.  مك    ا ئق ا حق    ا في    ه  تظهر  حي    ث  من  لم    اء  ع ل على ا نفس          ه ب    ل  لم    اء  ع ل على ا هم   عن    د 

أخرج   ه الترم   ذي في س       نن   ه رقم   (5.)954-5/953، 27لينظر:التفهيم   ات اإللهي   ة،اإلم   ام ال   دهلوي،تفهيم:، 

( يقول الش  يخ القاس  مي في هامش التفهيمات: يقول ش  يخ مش  ائخنا موالنا محمد قاس  م النانوتوى ما ۲)3502حديث:ال

محص      له في العربية: إن العلماء في عالم الغيب والبطون يقال للوجود المنس      بط الذي هو تحت مرتبة الذات ومنبع 

ذا التفص يل في رس الته الفارس ية المؤلفة في ش رر ه للص فات الفاعلية و فوق مرتبة المنفعالت أعني الممکنات هذا و

 الحديث المسمائة  بشرر حديث أبي رزين، طبع بيت الحکمة جامعه نگر دهلي.لينظر: هامش التفهيمات اإللهية،

يذكر اإلمام ابن كثير في تفس    يره : قال ابن عباس رض    ي هللا عنهما:لقد علمت آية من القرآن ما س    ألني عنها   (1)
فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يحدثنا، فلما قام تالومنا رجل قط، 

أن ال نكون س      ألناه عنها، فقلت: أنا لها إذا رار غدا، فلما رار الغد قلت: يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن 
س أم لم يفطنوا لها، فقلت: أخبرني عنها وعن الالتي قرأت قبلها.قال لم يس      ألك عنها رجل قط، فال تدري أعلمها النا

يا معش  ر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون هللا »رض  ي هللا عنه: نعم إن رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم قال لقريش 
لى هللا حمد صوقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصالة والسالم، وما تقول في م« فيه خير

عليه وسلم، فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصالة والسالم كان نبيا وعبدا من عباد هللا صالحا، فإن كنت 
ص    ادقا كان آلهتهم كما يقولون.قال: فأنزل هللا عز وجل: ولما ض    رب ابن مريم مثال إذا قومك منه يص    دون قلت:ما 

ة قال: هو خروج عيس     ى ابن مريم عليه الص     الة والس     الم قبل يوم يص     دون؟ قال: يض     حكون وإنه لعلم للس     اع
 .7/951القيامة.لينظر:تفسير القرآن العظيم, اإلمام الدمشقي,

في ن م : ونحن النرى في ذلك إال س بق أوهام في تفس ير القرآن،وتحريفا في القرآن.هم قرروا في أنفس هم على   (2)
 اليقين.

ضا إن الس اعة معناها وقت القيام (3) ة عند عامة  المفس رين؛ ولكن لفظ الس اعة عام يس تعمل لوقت القيامة والغلبة أي
فوجه تخص    يص عامة المفس    رين مرويات الص    حابة _رض    وان هللا أجمعين _بأن معنى الس    اعة القيامة  ن الغلبة 

فهمان في الغلبة _ كانا ي_غلبة الدين_ قد بدء فجأة في زمنهم؛وكانوا في انتظار القيامة؛ولكن المعنيين_وقت القيامة و
زمن النبي_ ص      لي هللا عليه وس      لم_ فإنهاء ملوكية قوم التي رس      بت بعدم الفالر لإلنس      انية حس      اب،ويس      مى 

 انقالبا.الباحث.
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فإذا  قول من هللاوأان أيضا أ، و يقول من هللاهعين  هو يقول عين مث فسرقولهبل  هأيتيكم من نفس
ام هر إذا بعدان عن دماغنا ظلدمات األو هو يكون معكم إلی ٓاخر الدهين قال م هفكأن قال من هللا
ا ليت ابتلي هبام اهوإذا جعلنا دماغنا متبعدا عن األو . ا النصاری حميطة بتلك الكلدماتهاليت جعلت

 هيان نبينا صعليإشارة إلی إت هوقرٔاان األانجيل جزمنا أبن، املسلدمون ابلفتوحات املكية للشيخ األكرب
 . مصالسال

 يكن لكم شك ال افال ُترتن بأن عيسٰی يعلم جمیء االنقالب العظيم  لعلم للساعة هوإن 
ذا ه .و الدعوة إلی اتباعي ال تقعوا يف الشكوكهاملراد من الساعة  واتبعوِنيف ساعة االنقالب 
ا الساعة اليت أشار هب هذه (1). 61َلكمْم َعدمو ٌّ ممبِّنيٌ  هَواَل َيصمدَّنَّكممم الشَّْيطَانم إِّنَّ  صراط مستقيم

. عاملا علی الساعة الكربی اليت خترب الهالسالم والصلوةص محلو  هعيسٰی إلی مبعث حمدمدصعلي
: إن ملكوت ويقول، أان آتيكم هويقول يف بعض كالم، م منتظرين لتلك الساعةهفعيسٰی جعل

 يَ ْنظمرموَن إِّالَّ لْ ه :هولا علی الكربٰی فتبني بذلك معنی قهوملا محلو . السدموت تنزل إلی االرض
واالنقالب ، فاختالف األحزاب جعل ساعة الرمحة 33 ْم اَل َيْشعمرمونَ هْم بَ ْغَتة  وَ هالسَّاَعَة َأْن أَتْتِّيَ 

ءم يَ ْوَمئِّذظ بَ ْعضم والقيامة الكربی ، مبدال لساعة التخريب الَّ  (67دمو ٌّ إِّالَّ اْلممتَّقِّنَي )ْم لِّبَ ْعضظ عَ هاأْلَخِّ
بشارة  80إلی  37وآمنوا ابلنيب من ، وكانوا من املتقني، ربوا علی احلق من بين إسرائيلفالذين ل

 . نمهإنذار للظاملني جب 88إىل  82ومن . م ابجلنةهل

حْلَق ِّ َوَلكِّنَّ َأْكثَ رَكمْم لِّْلَحق ِّ َكارِّ   َناكمْم ابِّ ئ ْ ا هذا متثيل كدما أن العرب فيهيف . 78وَن هَلَقْد جِّ
ت كذلك بقي يف بنی إسرائيل اتباع ابن مرمي مجاعة لاحلة آمن. يمهطرة إبرابقية لاحلة علی ف
لل موضوع فكان تتدمة أل، يمهودخلوا يف مجاعة املتقني علی اتباع إبرا، ههابالنقالب علی وج

ََّ ممرْبِّممونَ السورة   ولم قدروا علی إحياء امللةاحلنيفة؛لكن حنن بنز هل ه. 84 َأْم أَبْ َرمموا َأْمر ا فَإِّ
ود أن يقيدموا سلطنة علی األرض علی طريق التوراة؛ لكن هكان واجبا علی الي. القرآن نفعل ذلك

                                                           

 في ن م : حملوا  (1)
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 ل قدروا علی إبرام أمر ما مع أن الروم لاروا نصاری فإانه. الختتص ببين اسرائيل بل جتدمع األمم
 . ا مثل الوعدهمربمون بعد نزول القران نقيم تلك السلطنة كل

رَّ َأْم َُيَْسبموَن أَ   م يقولون يف ه. 73 ْم َيْكت مبمونَ هْم بَ َلى َورمسملمَنا َلَديْ هْم َوَْنَْواهََّ اَل َنْسَمعم سِّ
مثل  هوجيعلون ،م عيب واحد ينكرون علی الولد الوحيد للرمحانهم املسلدمون طيبون؛لكن فيهأنفس

يبة فجواب م طهر كل أمو . ذا العيب لكانوا لاحلنيهم هلو مل يكن في. عامة األنبياء وعامة البشر
ََ َأوَّلم اْلَعابِّدِّينَ . ذلك سمْبَحاَن َرب ِّ  هولد لعبدت هلو كان ل 72 قمْل إِّْن َكاَن لِّلرَّمْحَنِّ َوَلٌد فََأ

فمونَ  ِِّ َرب ِّ اْلَعْرشِّ َعمَّا َيصِّ  ْم َُيمووموا َويَ ْلَعبموا َحَتَّ هَفَذرْ ولد  هليس ل 74 السََّماَواتِّ َواأْلَْر
 وال يرجعون إلی ألل متني يف، ات من الفالسفةهأيتون بشب 70 مم الَّذِّي يموَعدمونَ هيماَلقموا يَ ْومَ 
ِِّ  هَو الَّذِّي يفِّ السََّماءِّ إِّلَ هوَ ذا الينفع للدعوة إلی الدين هف، احلكدمة َو احْلَكِّيمم هوَ  ه إِّلَ َويفِّ اأْلَْر
يف السدماء  يهطنتك كدما سل. ا فكرة واحدةهفي هاخل الصلٰوة اليت علم عيسٰی التباع81اْلَعلِّيمم 

فاملقصد . ذاهوكل أسبوع إلی يومنا . م كل يوميدعون يف للواهت هذه. اهفلتكن يف األرض مثل
ومت  .ية يف األرض يعين السلطنة حتت حكم قانون الربهمن دعوة ابن مرمي كان إقامة سلطنة إال

: هيف قول اإلشارة هوإلي. ضقد متت إبقامة نظام احلكومة القرآنية علی األر  هذه. حكم كتاب هللا
ِِّ إِّلَ  هَو الَّذِّي يفِّ السََّماءِّ إِّلَ هوَ  ممْلكم السََّماَواتِّ  هلَّذِّي لَ َوتَ َباَرَك ا َو احْلَكِّيمم إىلهوَ  هَويفِّ اأْلَْر

نَ  ِِّ َوَما بَ ي ْ االت عند النصاری خطأ ٓاخر يف ح 85ت مْرَجعموَن  هعِّْلمم السَّاَعةِّ َوإِّلَيْ  هَما َوعِّْندَ هَواأْلَْر
لكفارة من العقائد ا مسألةم هوجعلوا مبزج فلسفت، مم يعتقدون أن عيسٰی يغفرهلالساعة الكربی أهن

َواَل ( 71)ت مْرَجعموَن  هإِّلَيْ عِّْلمم السَّاَعةِّ وَ  هَوعِّْندَ : هم معنی قولهلرح يف القرٓان ابلرد علي الدينية فاهلل
حْلَق ِّ وَ هاَعَة إِّالَّ َمْن شَ الشَّفَ  هَُيْلِّكم الَّذِّيَن َيْدعموَن مِّْن دمونِّ  الشفاعة  نف  هللا. 86ْعَلمموَن ْم ي َ هَد ابِّ

 (1)وأمر الشفاعة من هللا، مهادة ابحلق منهوجعل ذلك منحصرا يف الش، ا أحد غري هللاهأن ميلك
و اخلالق  ه ا علی أن هللام اتفقو كدما أهن. 78 فََأَنَّ ي مْؤَفكمونَ  ْم لَيَ قمولمنَّ اَّللَّ هْم َمْن َخَلقَ هَولَئِّْن َسأَْلتَ 

                                                           

 تكلم الشيخ السندي على موضوع الشفاعة بالتفصيل في تفسيره "مقام محمود" فليراجع لهذا الموضوع.الباحث.  (1)
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 ءِّ قَ ْوٌم اَل ي مْؤمِّنمونَ ؤماَل هََّي َرب ِّ إِّنَّ  هَوقِّيلِّ . و املنجيه م أن يتفقوا علی أن هللاهكذلك جيب علي
ْم َوقمْل َساَلٌم هفَاْصَفْح َعنْ ال ئومنون ابلتوحيد كدما ينبغي  هادهد حق اجتهإذا اجت النيب. 77

فاترك . م قالوا سالمهل إذا خاطبهداب العرب أن اجلاذا من آه. 84َفَسْوَف يَ ْعَلمموَن 
لة فسوف يعلدمون إذا وقع االنقالب أغلب املسلدمون علی القيالرة؛فبعد ذلك هم جالبحث؛ألهن

 .يسدمعون قولكم

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة الدخان
ََّ أَنْ َزْلَنا1( َواْلكَِّتابِّ اْلممبِّنيِّ )4حم ) َلةظ ممَبارَكَ  ه( إِّ ََّ كمنَّا ممْنذِّرِّيَن )يفِّ لَي ْ ا ي مْفَرقم كمل  َأْمرظ ه( فِّي3ةظ إِّ

لِّنيَ 1َحكِّيمظ ) ََّ كمنَّا ممْرسِّ ََ إِّ حبث مستقل يف شيون  يف حكدمة اإلمام ويل هللا. 1 ( َأْمر ا مِّْن عِّْندِّ
ا حظرية القدس مركب من ثٰلثة هعند املأل األعلٰی اجلدماعة اليت تشتدمل علي. (1)حظرية القدس

ظام : قسم علم احلق أن نهذا لفظهوالتدبري ، م عدماد اخللقه: املالئكة العظام النورية 2نافأل
عندي تلك اجلدماعة . ةا نفوسا كرميه,فخلق أجساما نورية مبنزلة انر موسی,فنفخ فيهاخلرب يتوقف علي

البخارات  : اتفق حدوث مزاج يف4. ياتا احلكدماء لربط املادايت ابإلهلهمقابلة للعقول اليت اتبعت
: قسم نفوس إنسانية قريبة املأخذ من املأل 0قةهاللطيفة من العنالر استوجب فيضان نفوس متشا

قال الشيخ: رمبا حصل يف حظرية القدس إمجاع علی إقامة حيلة لنجاة بين آدم من  (2). األعلیٰ 
قرار  هكون فيذا يسدمی بليلة القدر يهم هوحبث يف موضع ٓاخر أن إمجاع، (3)ي املعاشيةهالدوا

                                                           

تكلم اإلمام ولي هللا الدهلوي عن شيون حظيرة القدس في كتابه حجة هللا البالغة في مقامات متعددة فليراجع لهذا   (1)
 الموضوع.الباحث.

أص      ل العبارة هكذا:واعلم أن المق ا على ثالثة أقس      ام: قس      م علم الحق أن نظام الخير يتوق  عليهم، فخلق   (2)
فنفخ فيها نفوس كريمة.وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر أجساما نورية بمنزلة نار موسى، 

استوجب فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض لقلواث البهيمية.وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من المق ا على 
ي س     لكهم وعدت منهم ما زالت تعمل أعماال منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنهم جالبيب أبدانها، فانس     لكت ف

 .5/48لينظر:حجة هللا البالغة, اإلمام الدهلوي,
 .5/48لينظر:المرجع نفسه,  (3)
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كل شیء تقرر فی تلك . (1)و ليلة القدرهذا ه. لعدمل املالئكة إلی مدة أن جيتدمعوا مرة أخری
ذا الكتاب هورة أن الس هذهأخرب يف  وهللا. مانع هيف األفالك والعنالر قطعي ال مينع هالليلة نفوذ

. مانع هع ال مينعال بد أن يق هواالنقالب الذي يدعوإلي، يف تلك الليلة املباركة هاملبني أيضا أنزلنا
 . : إَ كنا منذرينهذا معنی قوله

مجاع املأل ا إهالليلة يكون في هذه. . . ا يفرقهفي. واإلنذار دائدما يكون مقدمة لالنقالب 
الكلية  سألةوأما امل .الكلية للنوع اإلنساين سألةابمل هوما تقرر يف إجتدماع املأل األعلٰی نسدمي. األعلیٰ 
ضروري يف حكدمة اإلمام ويل  (4)هذا الفرق حلاظه. (3)النفس الكلية هو ما اقتضاهف (2)هلللعامل ك

الكلية إلی مدير  ةسألامل هيفرق ما تقتضي هي مركز اقتضاءات اإلنسانية فيهفحظرية القدس ، هللا
عة لتأثري يومئذ ذري ا يكون تعيني رجل أذكی خلق هللاهاملسائل اجلزئية إلی إدارات املصاحل اجلزئية من

كدمة ومعنی ذلك ما حتقق عندي من ح. املأل األعلٰی يف النفوس اإلنسانية ابعتبار العلم والعدمل
ة مه همثال أو إلالح كل العامل مثال ول هإلالح قوم هذا الرجل يريد يف نفسهأن  اإلمام ويل هللا
املأل األعلٰی  هلجيعذا الرجل هف. همجيع قوت هذا األمر شیء يصرف فيهعن تكدميل  هعالية ال يصد

ل؛ليكون حميطا نية ذلك الرجهوذ، ذا الرجلهبلسان  هيرتب املأل األعلٰی علوم هذريعة لتنفيذ قرارات
مجيع  هفي ذا الرجل عدمال ولرفهوإذا عدمل . و كتاب هللاهكالما منظدما   هيلقون علي ها بفطرتهعلي
. يف العنالر واألفالك هري وأتث، يف النفوس هأتثري  هل لهواملأل السافل يس، هيؤيد املأل األعلٰی عزم هقوت

 ذات ذلك يف هويفين ذات، ذا الرجل املباركهوتلك الربكة تكون شاملة جلدميع من يلتف حول 
و هملبارك ذا الرجل اه. هبعد عصر  هويف اتباع، هل عصر هفيكون ذلك عاما يف أ، الرجل املبارك

نوع  لطافة ابلنسبة إلی هأل األعلٰی حيدث فيأن االنقالب الذي تقرر يف امل همعنا. الرسول

                                                           

 .82-9/81لينظر:المرجع نفسه,  (1)
 في ن م : كلمة "كله " التوجد.  (2)
 تتكلم اإلمام ولي هللا عن هذا االصطالر في كتابه"التفهيمات اإللهية" على عدة مواضع،لينظر:التفهيما  (3)

 ، وغير ذلك من المواضع المتعددة.5/533،  37اإللهية،اإلمام الدهلوي،تفهيم:
 في ن م : لحاظه الزم.   (4)
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، هتمهويلون ، ذا الرجلهعلوم  (1)ا تتلون القوة االنقالبية املتقررة يف املأل األعلٰی يلوناإلنسان؛ألهن
احل وجعل رجل ل، مهذا الرجل من املأل األعلٰی منهل للناس اللحوق ابملأل األعلٰی؛ألن هفيس
يلتحق ابملأل  ذا العدمل فقطوهب. املبارك ليس لعبا علی اإلنسانية ذاالرجلهفانيا يف ذات  هنفس

فانيا يف ذوات املأل األعلٰی كان  هلاحلا نفس هذا الرجل فجعلهبدون وساطة  (2)وأما. األعلیٰ 
 هاالٓية بعد هواإلرسال رمحة للناس أشار إلي. إَ كنا مرسلني هذا الرسول أشار إليهفإرسال ، متعسرا
يعين رمحة الرب حتيط بكم يف أي موضع من السدموت 3 َو السَّمِّيعم اْلَعلِّيمم ه هْن رَب َِّك إِّنَّ َرمْحَة  مِّ 

يِّي ُيمْ و عندان إشارة إىل مجيع نوع اإلنسان عل  كلدمة واحدة هِإالَّ  هاَل إِلَ  هواألرض وللتم إلي
االنقالب جيري دائدما علی . ب الطبيعيإشارة إلی االنقال 7 َوُيمِّيتم رَب كمْم َوَرب  آاَبئِّكممم اأْلَوَّلِّنيَ 

وبعض األوقات جتتدمع القوی العالية ملقصد . و االنقالبهذا اإلحياء واإلماتة ه. نوع اإلنسان
انوا إشارة إلی تقدم االنقالب إلی العلو آابءكم ك ربكم: هويف قول. فيصري االنقالب عظيدما، عال

، مالطريقة أييت دور أقوی من دورك هذهعلی م هولرمت أقوٰی من، واإلنسانية، دونكم يف التدمدن
اليتفكرون يف املسائل  4ْم يفِّ َشك ظ يَ ْلَعبموَن هَبْل . عند أولی األلباب هفليس شیء يتعجب من

للدمتفكر طبيعي  عروض شك. فيقعون يف شك هفكرا اتما يدركون بعض األشياء مث أييت شیء خيالف
م ابلعذاب هبتالئحمتاج اب هفاالنقالب إتيان، يلعبون مهدوا يف إزالة لفازوا؛لكن بعد ذلك هفلواجت

سََّماءم بِّدمَخانظ فَاْرَتقِّْب يَ ْوَم أَتِْتِّ ال :هذا إشارة يف قولهوا اتما إلی حقيقة األمر إلی هحتی يتوج
م يف الصحاح أن الناس ألاهب (4)برواايت كبار الصحابة مثل ابن مسعود (3)وقد فصل 23 ممبِّنيظ 

الرؤية   هذهف. (5)م يرون الدخان منبسطا يف اجلويئة كأهنهم هقاموا غش دماغجوع يف مكة,فإذا 

                                                           

 في  ن م : بلون   (1)
 في ن م : أما بدون الواء في ابتدائه.  (2)
 في ن م : في صحار ا خبار  (3)
 سبق ترجمته  (4)
د عبد هللا فقال: إن النبي ص  لى هللا عليه وس  لم لما رأى أخرجه البخاري في ص  حيحه عن مس  روق، قال: كنا عن (5)

، فأخذتهم س    نة حص    ت كل ش    يء، حتى أكلوا الجلود والميتة «اللهم س    بع كس    بع يوس     »من الناس إدبارا، قال: 
والجي ، وينظر أحدهم إلى الس   ماء، فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو س   فيان، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة هللا، 

ص     لة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع هللا لهم، قال هللا تعالى: }فارتقب يوم تأتي الس     ماء بدخان مبين{ ]الدخان: وب
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فيصري الناس ، عدموما أييت القحط (1)يف االنقالب سنة هللا هذهو . مهم فقط لضعفهكان يف نظر 
فيقومون ، م إلی املوت بسبب اجلوعهم اليت أوللتمضطرين للنجاة من تلك اجملتدمع الذي أحاط هب

ولی يضرب الضعفاء اجلياع رؤوس الطغاة املرتفني مث ينظدمون أمر االجتدماع جديدا لتغيري احلالة األ
 بسنني م النيبهجاء يف األخبار دعا علي. و الباعث يف االنقالبهإذا كان الرسول  علی أمر هللا

الذي  ذا الدخانهو . م إلی التفكر احلقيقياهتهوليس الغرض إال لرف توج، (2)مثل سين يوسف
 .من عالمات القيامة اآلتية هجيعلون (3)مضی يف قريش يف مكة؛لكن الطائفة من الناس هنع أخرب هللا

، النقالبجاء النيب وأتی اب. ذا كان تبشريا حملدمدهو قد أتی؛ألن هذا عندان مثل إتيان ابن مرمي هو 
م بعض همث تبعمي يقولون أييت ابن مر  هأنبياء بين اسرائيل؛لكن ما تركو  هوأقام الدين الذي كانوا يرجون

َد  َودِّينِّ احْلَق ِّ هلْ ابِّ  هَو الَّذِّي َأْرَسَل َرسمولَ ه م آية:هم يف فااللتباس وقع هل. املسلدمني يف ذلك
 هذهارالدين علی األداين أولوا هفلدما رأوا عدم إظ (4)اْلممْشرِّكمونَ  هَوَلْو َكرِّ  هَعَلى الد ِّينِّ كمل ِّ  هرَ هلِّيمظْ 

 (5)إزالة اخلفاء يف هم اآلية كدما فصلهم أوال أخطأوا يف فه. ابن مرمينزول  هاآلية أبن ذلك يتم عن
 هعلي   هللاكان النيبصلل. ديهكذا معاملة امله. اثنيا يف اتباع النصاری ابنتظار ابن مرمي (6)مث 

دي العباسي حسب البشارة؛لكن طائفة من املسلدمني ما هومعنی ذلك امل، وسلمص أخرب بذلك
. مايوسني عن أعدماهلم املهاملرض مشرتك يف طوائف من املتدينني املغلوبني يف دين ذاهرٔاينا . هتركو 
. نود أيضانا يف اهلكذا رأيه. هوحنن ننتظر ، ؤالء ال يتفكرون إال تفكريا واحدا أييت رجل يقيم دينناه

                                                           

[ " فالبطشة: يوم بدر، وقد مضت 52[ إلى قوله }إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، إنا منتقمون{ ]الدخان: 50
 .5007لبخاري,رقم الحديث:الدخان والبطشة واللزام وآية الروم"لينظر:صحيح ا

 في ن م : االنقالبات  (1)
 إن هذه ا لفاظ قد ذكرت في حديث صحيح البخاري في الهامش سابقا.  (2)
 في ن م : اليتركونه.  (3)
 98الفتح:  (4)
 .9/322، 9/445لينظر:إزالة الخفاء، اإلمام ولي هللا الدهلوي،  (5)
 في ن م : أخطاؤا أمره أخرى.  (6)
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 (2)، لكن السيوطي، (1)ذا الدخان أييت قرب القيامة كدما يف البخاريهبن مسعود أنكر أن  عبدهللا
 الكبار أثبت ا إلی املخرجنيهونسب، اهة املنكرة حبذف أسانيدهجعلوا تلك الرواايت املشب هوأتباع

فاحتا لبحث احلقائق  (3)وألح من أحاديث األلول الستة كدما كان الشيخ حمي الدين ابن عريب
ی آل تسب إلإمنا ين. خلرافات املسلدمني هنصرت هترك مع هوكان ذلك من خري أعدمال، للدمتصوفني
م فانتصر هدي منهم السياسية بقيام مم نصرهتاهنهؤالء الطائفة ارتكز يف أذهو . كذا وكذا  هالنيب درجت

، كذا السيوطيه. هفصارفسادا يف فساد أخالق املسلدمني مل يبق رجاء جناة من هابن عريب بكل قوت
و هلدمني املسفرتكوا سنة سيئة يف ، موكان ذلك من أحسن أعدماهل، خدموا حديث النيب هوأمثال

ادة من لة االستفهويسروا للناس اجل، تثبيت أحاديث معلولة منكرة عند كبار أئدمة احلديث
م هستة مع الفاألنظار إلی األلول ال هوتوجي، مهيف رد بدعت دهاجت رأينا اإلمام ويل هللا. مهتصانيف

ولو  (5). (4)دير الكر هحمدمد الطا هذلك مأخوذا من شيخ هوكان عدمل، وجنح يف ذلك، يف اإلسناد

                                                           

رجه البخاري عن عبد هللا رض  ي هللا عنه: أن قريش  ا لما أبطئوا على النبي ص  لى هللا عليه وس  لم باإلس  الم، أخ  (1)
فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر « اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوس »قال: 

[، قال هللا: 50تأتي الس     ماء بدخان مبين{ ]الدخان: إلى الس     ماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال هللا: }فارتقب يوم 
[، أفيكش  عنهم العذاب يوم القيامة؟ وقد مضى الدخان، ومضت 51}إنا كاشفو العذاب قليال إنكم عائدون{ ]الدخان: 
 .4223البطشة.لينظر:صحيح البخاري,رقم الحديث:

 سبق ترجمته  (2)
 سبق ترجمته  (3)
 سبق ترجمته  (4)
هذه العبارة الطويلة "الراوي لعلوم والده اإلمام إبراهيم الكردي المجدد،والش       يخ محمد الطاهر كان   في ن م :  (5)

يس    مى هؤالء بالوراقين.إجمال علوم الش    يخ يظهر من حجة هللا البالغة من باب طبقات كتب الحديث،والتفص    يل في 
ء العلم من كتابه " االنتباه في س  الس  ل ا وليا كونه مجتهدا مثل ا ئمة الس  ابقين في فهم الحديث الص  حيح يأخذه طالب

في القس  م الثاني منه المختص بس  لس  لة أهل الحديث وأهل الفقه وس  الس  ل علماء دانش  مندي الذي ترجمة الش  يخ رفيع 
الدين بالتحص   يل هو فن مس   تقل أس   س   ه ولي هللا،وأكمله رفيع الدين يبحث عن التدريس والتلمذة والتألي  وا خذ عن 

ني المطالعة جعله جزءا من كتابه "تكميل ا ذهان" وفي آخر االنتباه س  الس  ل أس  اتذة التدريس والتعلم أيض  ا كتبهم يع
فاإلمام ولي هللا أظهر الفوار الذي وقع بتص   اني  أمثال الس   يوطي في علم الحديث،واس   تمر على تعليم أوالده،وخرج 

ما اغتر به الناس من تص   حيح المتأخرين؛لكن الفس   اد طائفة من أهل التحقيق بين ما ص   ححه ا ئمة المتقدمون،وبين 
الذي ابتلي به المؤمنون بواس    طة محي الدين ابن عربي أش    ار اإلمام ولي هللا إلى رده في ض    من مقاالت مختلفة في 
رده على الفاطمية ومثال في رده على الزيدية هذه في كتاب" قوة العينين في تفض    يل الش    يخين"وفي تقديم الص    وفية 

بن أبي طالب على الش  يخين وفي وص  اياه إش  ارة إلى رد الخرافات,وفي التفهيمات إش  ارة أن الش  يخ يقوم مقام على ا
المسيح والمهدي وإشارات أن المهدي اليكون إال رجال من علماء الدين وأمثال هذا لكنه ما شمر ذيله لتكميل الرد رد 

راراة مع الناس الذي رباه عليه أبوه صغره،وصرر هو هذه البدعات،وإني أرى ذلك لوجهين : أحدهما حكمته في الم
في بعض قص    ائده يص      معار  حقائقه بأنهم اليظعون واليلمون أحدا ثم يقول لكننا نداري الناس يقول فهو الميته 
أنانا وهنا فالعلوم ص   فوفها هنيئا لكم قيدت إليكم دالئل فثلثت أقس   ام العلوم ...حتى رس   وخ وتأويل وعلم عنابل فس   ر 

وله :علم القوى الغالبة علم كيفية تنزل وجود أس      س      ت بأنواع وأفراد أو وعلم كماالت أروار وما يتعلق بها.يقول: ق
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جمات االنقالب بشیء من بران هبرانمج لالنقالب ال يوازي هشرحنا القرآن علی فلسفة اإلمام تلوح من
فلو . مهم قوة استدمساك للطبقة السافلة معهواملسلدمون يف الطبقة الوسطی من. يف العصر احلاضر

اد من القرٓان ج االنقاليب املستفم ابلربانمم بعد إمياهنهم وأدانينهقام قطر من أقطار املسلدمني أوساط
ل اإلسالم مث هم مجيع أهالبالغة وإزالة اخلفاء وسائر كتب الشيخ لفازوا يقينا واتبع بتوسط حجة هللا
إن أتثري م؛فم وكل احتياالهتم ودعاايهتهم ومددهم مجاعات االنقالب مع عددهال يقدر أن يقابل
إلسالم وإضاعة مثل تلك القوة العظيدمة ل، النار هل اإلميان عظيم مثل زيت ميسهالقرآن يف قلوب أ

 . وليست من احلكدمة يف شیء، من الدين (1)ببقاء مناقب قوم أو بيت أوأفراد ليست

ََّ ممْؤمِّنمونَ   ْف َعنَّا اْلَعَذاَب إِّ فآايت القدرة ال ، فإذا كان التعليم ال ينفع 24 رَب ََّنا اْكشِّ
فمو اْلَعَذابِّ َقلِّيال  إِّنَّكمْم َعائِّدمونَ  .اعن قريب ا إال قليال ينسوهنهيكون أثر  ََّ َكاشِّ  هذهوبعد  21 إِّ

طِّشم اْلَبْطَشَة يَ ْوَم نَ بْ لة هفاليكون العالج إال قطع رٔوساء اجل، العودة يعلم أن املرض مستقر فيكم
َتقِّممونَ  ََّ ممن ْ َر  إِّ ، قريش فقطي انتقاما من هكانت (2)اآلية بواقعة بدر  هذهقد فسرت .  23 اْلكمب ْ

ا كانت من فإهن. ا إشاعة احلق يف األقوام اآلخرين سوی أحدمث بعد تلك الواقعة غزوات كانت هب

                                                           

عتبل بالض    م الص    لب المتين وعلوم عنابيل علوم متينة اليقاد منها ش      يقول: تأنقنا ودارينا ا نام بوض    عهم فطابت 
حب على بن أبي طالب بطبيعته.ذكر في فيوض الحرمين أني مراقينا وطاب الش     مائل وا مر الثامن الوجهين : هو ي

أمرت أن أرجح الشيخين على ا مير خال  طبيعتي والزم ذلك عندي أن كل ش  لم يؤمر.فيه أمر ظاهر،ويكون فيه 
احترام جانب علي بن أبي طالب فالش    يخ اليتعرض له ومس    الة نزول المس    يح خلطها الناس بقيام المهدي من أوالد 

لش  يخ اليتعرض له إذا لم يؤمر ص  راحة.أنا قرأت حكمته وما وص  لت في الفهم كواحد من ا ل  أيض  ا ومع علي. وا
ذلك يتراءى لتلك المس   ائل منغمص   ة بالغلطات بالنظر إلى حكمة الش   يخ.فال أقدر أن أتص   ور أن المس   ائل كانت غير 

وض الحرمين : اس      تفدت منه _عليه ظاهرة على من وص      ل في تلك الحكمة إلى الذروة العليا يقول الش      يخ في في
الس     الم_ثالثة أمور خال  ما عندي وخال  ما كانت طبيعتي تميل إليه أش     د ميال وذكر ثالثها الوص     اة بتفض     يل 
الش  يخين فإن طبيعتي وفكرتي إذا تركنا وأنفس  هما فض  لنا عليا _كرم هللا وجهه_ وأحبناه أش  د محبة؛ولكن بش    طلب 

وا عندي أن في ذلك مدخال لنسبة ا مهات فإن اإلمام ولي هللا في سلسلة نسبه أمهات مني التعبد خال  المشتهي أصر
من آل علي بن أبي طالب من عائالت كبار أهل البيت وأثر طبيعة أمهات غالب على طبيعة الش  يخ_ وهللا أعلم_ ولو 

ك ا مر موقوفا على رد هذه لم يكن نفاذا أمر القرآن،وعموم تعليمه،وقيام عامة المس       لمين لنص       رته،ولولم يكن ذل
ا فكار الش  ائعة بين المس  لمين لما التفت لنا أيض  ا إليها طبعا لس  لوك الش  يخ؛ولكن الكفار تغلب على المس  لمين وعلى 
ممالكهم.ولو تنبه المس      لمون إلى التثبت بالقرآن الكريم على طريقة حكيمة لإلمام ولي هللا التنص      روا والس      تردوا 

 الكفار؛وذلك لفوز االنقالبيين في ذلك العصر في عصرنا عصر االنقالب".التوجد في ن إ.ممالكهم البد من أيدي 
 في ن م : ليس.  (1)
,باب تفس    ير 4774[: يوم بدر لينظر:ص    حيح البخاري,رقم الحديث:52يوم نبطش البطش    ة الكبرى ]الدخان:   (2)

 سورة الروم.



 [183] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

ذا مات ي إال إهوال ينت، ي ابتداء االنقالب اإلسالميهفالبدر الكربی . قريش حركة املذبوح
 (1). مهاملسلدمون كل

لَ  عندي أن قيام االنقالب ابلقرٓان إمنا  همعنا28 َرسموٌل َكرِّميٌ  مْ هْم قَ ْوَم فِّْرَعْوَن َوَجاءَ هَوَلَقْد فَ تَ نَّا قَ ب ْ
م هالنصاری منو ، ومن بين إسرائيل، و حلفظ مجاعة ابقية علی الفطرة احلنفية من أوالد إمساعيله

واملقصد األول ه. مهذا الندموذج الصاحل يف األمة عن تغلب األمري توريتني عليهوإن جاء . خصولا
علی  مهال تتحكدموا علي. أن أدوا إيل عباد هللافكان مثل دعوی موسی ، من انقالب القرآن

 . يخالف الفطرة لقانون غري إهل

ي إذا  مجلة معرتضة: يف الطبقة النازلة من املسلدمني كثرة عظيدمة ملن ال جيب اإلطاعة لغري حكم إهل 
تباع الرٔوساء اب يقومون علی الفور؛لكن تفسري اتباع أمر هللا م دعوة إلی اتباع أمر هللاكانت هل

. م مث يرجتعونهذاالتفسري يريبه. الء عباد البطون والفروج يظلدمون الناس حتی ميوتوا جوعاهاجل
. والذي نشرتط يف الدعوة االنقالبية أن يكون االعتدماد علی القرٓان مث علی تفسري اإلمام ويل هللا

؛فالقرٓان يريد اقتصادايت الناس األول يف حتقيق معنی االنقالب القرآين بغلبة كسری وقيصرعلی
: الثاين: (2)بالغةال جناة املكتسبني للرزق عن ظلم عباد البطون والفروج؛وذلك واضح يف حجة هللا

خلفاء يف رسالة يف إزالة ا ها رجال خمصولون املقتضی بهجعل األراضي موقوفة علی القوم ال يتدملك
جلزئية يف ا سألةابة مث إدخال الفاروق تلك املذا القرار إمجاعيا بني الصحهوجعل ، ب الفاروقهمذ

و إلی ذا لئال يقوم ارجتاعي يدعهفإذا قلنا )القرٓان بتفسري اإلمام(فدمعنی كالمنا  (3). ما أفاء هللا
إن مل  ذا االرجتاعيهم هم ودمائهم مطلقني يف أموال املسلدمني وأعراضهوجيعل، إطاعة أولی األمر

                                                           

ا محمد قاسم" وقعت مناظرة بين أهل العلم في وقت هجوم في ن م : "لطيفة : شيخنا حكى لي عن شيخه "موالن  (1)
الكفرة على دهلي هل هو غزو وجهاد يجب على المس    لمين الش    مول فيه أم ال؟ ونحن نزيد بعد قولنا أم ال.اآلن فكرة 

مل ش    لطيفة أخذناها من قائد ديوبند أم هي فتنة من الفتن يجب التقاعد فيها نش    رر هذه الزيادة قليال.".قص    ة طويلة ت
 أربع صفحات وهي التوجد في ن إ.

 .باب الحاجة إلى دين ينسخ ا ديان.950-5/902لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي،  (2)
-3/472لينظر:إزال  ة الخف  اء عن خالف  ة الخلف  اء،اإلم  ام ولي هللا ال  دهلوي،مقص        د دوئم،رس        ال  ه فق  ه عمر، (3)

 ،ط:قديمي كتب خانه كراتشي.483
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م علی عباد فاحلك. الريب يف قلوب الناس عن اتباع اإلسالم و دجال قطعا يوقعهيكن شيطاان ف
لرد  هفإذا تغلب طاغية يقوم رجل حمق إما نيب أو رجل من أتباع. احلنفاء ال جيوز إال حبكم هللا هللا

 علی التفسري الصحيح انقالبيا دينيا علی أسوة األنبياء السابقني وإقامة حكم هللا، حكم الطاغية
ْف َعنَّا رَب ََّنا اْكشِّ  :هم الصلوت والتسليدماتصمن قولهلی األنبياءصعليوعملسو هيلع هللا ىلص موسی مث حمدمد 

ََّ ممْؤمِّنمونَ  وا َوقَالم  ه( ُثمَّ تَ َولَّْوا َعنْ 43ْم َرسموٌل ممبِّنٌي )همم الذ ِّْكَر  َوَقْد َجاءَ َأَنَّ هلَ  24 اْلَعَذاَب إِّ
فمو اْلَعَذابِّ َقلِّيال   إىلممَعلٌَّم ََمْنموٌن  ََّ َكاشِّ ََّ 45إِّنَّكمْم َعائِّدموَن )إِّ َر  إِّ ( يَ ْوَم نَ ْبطِّشم اْلَبْطَشَة اْلكمب ْ
َتقِّمموَن ) لَ 46ممن ْ  ( َأْن َأد وا إِّيَلَّ عَِّباَد اَّللَّ 47ْم َرسموٌل َكرِّميٌ )هْم قَ ْوَم فِّْرَعْوَن َوَجاءَ ه( َوَلَقْد فَ تَ نَّا قَ ب ْ

( َوإِِّن ِّ عمْذتم 44إِِّن ِّ آتِّيكمْم بِّسمْلطَانظ ممبِّنيظ ) وا َعَلى اَّللَّ ( َوَأْن اَل تَ ْعلم 48إِِّن ِّ َلكمْم َرسموٌل َأمِّنٌي )
رِّمموَن ؤماَلءِّ قَ ْوٌم َممْ هَأنَّ  ه( َفَدَعا رَبَّ 14( َوإِّْن ََلْ ت مْؤمِّنموا يلِّ فَاْعَتزِّلمونِّ )10بَِّريب ِّ َورَب ِّكمْم َأْن تَ ْرمجممونِّ )

( َكْم 11ْم جمْنٌد ممْغَرقموَن )و ا إِّنَّ ه( َواتْ رمكِّ اْلَبْحَر رَ 13ممت َّبَ عموَن )( فََأْسرِّ بِّعَِّبادِّي لَْيال  إِّنَّكمْم 11)
( َكَذلَِّك 17نَي )ها فَاكِّ ه( َونَ ْعَمةظ َكانموا فِّي16( َوزمرموعظ َوَمَقامظ َكرِّميظ )15تَ رَكموا مِّْن َجنَّاتظ َوعميمونظ )

ِم َوَما َكانموا ممْنَظرِّيَن )هَليْ ( َفَما َبَكْت عَ 18ا قَ ْوم ا آَخرِّيَن )هَوَأْورَثْ َنا ( َوَلَقْد 14مم السََّماءم َواأْلَْر
َنا َبِنِّ إِّْسَرائِّيَل مَِّن اْلَعَذابِّ اْلمم  ( 34َكاَن َعالِّي ا مَِّن اْلممْسرِّفِّنَي )  ه( مِّْن فِّْرَعْوَن إِّنَّ 30نيِّ )هَْنَّي ْ

 ََ َنا (31ْم َعَلى عِّْلمظ َعَلى اْلَعاَلمِّنَي )هَوَلَقدِّ اْختَ ْر َن اآْلََّيتِّ َما فِّيهَوآتَ ي ْ اَلٌء ممبِّنٌي بَ  هْم مِّ
م قدوة وفالح بين إسرائيل؛ فليتخذ املسلدمون يف انقالهب، ذكر انقالب موسی علی فرعون (33)
َنا َبِنِّ إِّْسَرائِّيَل مَِّن اْلَعَذابِّ اْلمم ٓاخر اآلية:. مهل رائيل أيضا كانوا يسعون إلقامة فبنو إس نيِّ هَوَلَقْد َْنَّي ْ

قصد يف وامل. السالمص ها نبينا صعليهوأكدمل، ا ألسباب وموانعهوما أكدملو ، االجتدماعية العاملية
ويسألون ، ملوتم إلی إنكار البعث بعد اهم يف اجملازاة يؤديهشك ؤماَلءِّ لَيَ قمولمونَ هإِّنَّ  االنقالب واحد

 هذهب. م مرة اثنية؟هميكن إحيائم إذا كانوا جمرمني كيف وما يعرفون أهن، م األولنيهم إحياء ٓاابئهلهجب
ا يف خلق السدموت و أن يتفكرو ه. ٓاخر هبوج سألةالطريقة ال تنحل العقدة بل يلزم أن يتفكروا يف امل

ال  م مثال ذرة من املخلوقاتهدما يلزم أن جيعلوا مطالعة أساس فكر هواحلكدمة املرعية في. واألرض
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مث  هغري يف أطوار ال يفين؛لكن يت هم يف اإلنسان أنهكذا جيعلون فكر ه. اهتفين أبدا إمنا يتبدل أطوار 
َِ َوَما َوَما َخَلْقَنا السََّماَواتِّ َواأْلَ  :هذا إشارة يف قولهإلی . سألةم املهم فل هلهابلتدريج يس ْر

نَ  حْلَق ِّ َوَلكِّنَّ َأْكثَ رَ مهَ َما َخَلْقَنا( 38) َما اَلعِّبِّنيَ هبَ ي ْ إِّنَّ يَ ْوَم اْلَفْصلِّ ( 34ْم اَل يَ ْعَلمموَن )ها إِّالَّ ابِّ
يَقاتم  ئ ا َواَل 10ْم َأمْجَعِّنَي )مِّ َم 14ْم ي مْنَصرموَن )ه( يَ ْوَم اَل ي مْغِنِّ َمْوىل  َعْن َمْوىل  َشي ْ ( إِّالَّ َمْن رَحِّ
يمم )ه هإِّنَّ  اَّللَّ  لِّ يَ ْغلِّي يفِّ ه( َكاْلمم 11َََعامم اأْلَثِّيمِّ )ُث إىل  ( إِّنَّ َشَجَرَت الزَّق ومِّ 11َو اْلَعزِّيزم الرَّحِّ

يمِّ ) هفَاْعتِّلمو  ه( خمذمو 16( َكَغْليِّ احْلَمِّيمِّ )15اْلبمطمونِّ )  ه( ُثمَّ صمب وا فَ ْوَق رَْأسِّ 17إِّىَل َسَواءِّ اجْلَحِّ
تمْم بِّ ه( إِّنَّ 14( ذمْق إِّنََّك أَْنَت اْلَعزِّيزم اْلَكرِّميم )18مِّْن َعَذابِّ احْلَمِّيمِّ ) .  13 َُتْتَ رمونَ  هَذا َما كمن ْ
ََ للدمتقني  بيان إنعام هللا 18ومن . بيان عذاب اجملرمني َا َيسَّْر ذا ه. ْم يَ َتذَكَّرمونَ هلَّ بِّلَِّسانَِّك َلعَ  هفَإَِّّنَّ

و واحد ه هنية الرجل املبعوث كأنهأوال: أن املقرر يف املأل األعلی يتلون بلون ذ هو الذي ذكرانه
ين مل علی الناس الذ هو العامل؛ولذلك يشتبه هنية راجع؛ ألنهورعاية ذ، من أفراد املأل األعلی

يوجد تسلسل و ، وقد حدث يف زماننا طائفة. يعرتفوا حبظرية القدس أن الكتاب من إنشاء الرسول
م جيعلون الكتاب من إنشاء دماغ الرسول؛لكن ال  ؤالء الطائفة أهنهيف املتقدمني أيضا ألمثال 

 همثل النوم فأفكار  حالة هاء واملٔولفني بل تعرتيمثل الشعر  هكدمثل حالة اليقظة يتفكر يؤلف كالم
ی أمر هفينت ،تتبدل يف لورة الكتاب علی ألول تشخص اخلياالت يف الرٔواي هاجملتدمعة يف دماغ

م مقبول هم الفالسفة من املسلدمني كالمهؤالء ه. غري معتاد هولو بوج، الكتاب إلی دماغ الرسول
ة لضعفاء يف الدرجة الثانية أو الثالث هنقبل ام ويل هللاوحكدمة اإلم. ل الغربهعند الطبيعني من أ

طدمئن إال بعد ال ت هوأما اإلنسان الكامل السليم فطبيعت. هالعقول ال يقدرون علی إدراك احلق بوج
إثبات حظرية القدس واملأل األعلٰی والتجلي األعظم القائم علی العرش؛لكن إيصال تلك الطبقة 

، ؤالء الضعفاءه .لعظيدمة حتتاج إلی إنشاء مدارس جزئية مثل املستشفیالضعيفة إلی تلك املعرفة ا
أين ما شأوا وميوتوا  بوا إلیهفإن مل يصربوا علی ذلك فليذ. م يف تلك املدارس سنني عديدةهوتربيت
وأما  .إال رجل يقدر علی إنشاء انقالب كبري هذا األمر ال يقوم بهم؛لكن هلني؟ واحلق ال يتبعهجا
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م أن ميسوا م متدنسون ال جيوز هله. م شیءه يتفكرون مثل ذلك التفكر فال يرجی منال (1)الذين
ية؛لكن إقامة مجاعة من مستقيدمي الفطرة املتقنني لعلوم احلكدمة يقدرون علی حل الكتب اإلهل

 .فإقامة تلك اجلدمعية يف كل قطر واجب إلثبات ذلك احلق، ات ملن أراد ذلك ابإلنصافهالشب
ا يف  هيدمهوتف، اهولتدريس، وأنشٔاوا بيوات للحكدمة، ل العلم حكدمة اإلمام ويل هللاهأوعندي لو اتبع 

 هفإن كان عند رجل من املسلدمني طريق غري ذلك يكفي كفايت. ذا الفرضهكل قطر قطر ألدوا 
م إلی ذلك فنحن ال نقدر إال هم حيسون احتياجهو ، م شیءهأما إذا مل يكن عند. مهفال جترب 

، مهوإثبات حقانيت، مهم يسعون لتكدميل برانجمه 14 ْم ممْرَتقِّبمونَ فَاْرَتقِّْب إِّنَّ  (2)بتلك النصيحة
 . م كنتم فائزينهفإن سبقتدمو ، وأنت أيضا مع مجاعتك تشتغل

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة اجلاثية
طرة و مبنزلة الفهفيكون اتباع ذلك الكتاب ، كان يف سورة الدخان ذكر املأل األعلی 
تاب فكان ذلك الك، ارا الستعداد الفطرة اإلنسانيةهانية؛ألن إمجاع املأل األعلٰی يكون إظاإلنس

ا هرب عنواملصلحة اليت يع، وذلك درجة احلكدمة، ذا ابعتبار درجة الكتابهو . الزما للنوع اإلنساين
يف ضدمن  تلك العلوم الكلية تتعني. ابلروح من أمران مث بعد ذلك يكون يف حظرية القدس قرار ٓاخر
ا تكون مبنزلة هويف األلناف بعض، قوانني جزئية ابلنظر إلی تقسيم النوع اإلنساين إلی ألناف

األمر الكلي  ومبثل ذلك التنازل يتنزل، ا ألناف يف ألناف مث أفرادهفتنشعب من، األجناس العالية
نف أبحكام ل كذا التفصيل يف كلهو . فالنصف الفالين ينبغي أن يعدمل كذا وكذا. املقرر للنوع

 ،الدرجة من التفصيل يكون يف الطبقة الثانية من املةأ األعلی هذهو . متشخصة تعدمل ابجلوارح
ال الكدمل من ا إهفبعد ذلك األمراملقضي يف الطبقة األولی الذي مل يكن يدرك. ويتقرر الشرائع

                                                           

 في ن م : هم   (1)
 في ن م : وهللا المستعان.  (2)
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ي من هة اليت لباطنوا. رة والباطنةهم الظاهكل الناس حبواس  هالرجال يتنزل إلی درجة العوام فيدرك
، ك الدرجةوابتباع تل. فتلك الدرجة من الشريعة تقوم مقام األلل، لوازم احليوانية يف اإلنسان

ففي سورة اجلاثية  .وبتعليم تلك الدرجة يصريالقوم متنورا بنور الشريعة أوبنور املأل األعلی بنور الرب
صورة األولی ينتظم الرجال الكاملون ب ذكر ذلك الكتاب يف مرتبة الشريعة إبدراك احلكدمة الدرجة

ود همجعية مركزية مث يعلدمون الناس عامة الشرائع فينتظم مجعية لنفية خالة من اإلنسانية مثل الي
فزيد إذا  هوالربط بني تلك الدرجتني يكون مثل الربط بني بدن االنسان وروح. والنصاری واجملوس

بني الشريعة  إال الكاملون مث هال يتعامل مع هروح هد بوإذا أري. كل الناس  هيتعامل مع هبدن هأريد ب
بث روح ف، اإذا خلت الشريعة من احلكدمة لارت ال قيدمة هل. و احلياةها هوحفظ، واحلكدمة رابطة

ومن مثل  .و األمراخلاص املتعلق ابلكاملني املنتظدمني يف اجلدمعية املركزيةهاحلكدمة يف جسد الشريعة 
، م لسان خمصوصفلنفرض قوما هل، م لزوم شريعة مساوية لنوع اإلنسانهفذا املثال يقدر الرجل أن يه

م حكدما ولنفرض هل، ي أمة عظيدمةهوطريقة للدمعاشرة خمصولة إذا كانت جتاوزت من املاليني ف
ارس ا جاريف املدهم حكدمة:علم وتعليدموهل،ونظام احلكم انفذ يف مجيع أقطار األرض، سلطاان

ناك هفيكون  ،م تطابقهوحكدمت، مهوبني حكدم، لی مجيع أقطار األرضاالبتدائية املوسطة العالية إ
واحلكم؛لكن إذا حكدمنا علی القوم يف جمدموعة ، ا أقدم من بعض يف العلمهال بد طبقات بعض

مرافق  وأن، وأن العلم ميسر لكل رجل،وأن اإلنصاف والعدل يصل إلی كل رجل،م عاملونحنكم أهن
تلك الكلدمة غاية مدح . ن أن يصل إلی أعلی الدرجاتيتدمك هكل رجل بسعي. احلياة منظدمة

إلنسانية الزم للفطرة ا هذا كأنهف. لهظلم وج هومع ذلك يكون في، ا طبقاتهومع ذلك في. القوم
املأل  هرر واحلكدمة مطابق ملا ق،يف احلكدمة هذا النظام كلهوإذا فرضنا . اهال ميكن جتريد الفطرة عن

 فكل ما استقاموا علی تلك الطريقة، اسطة نيب أو رسولم بو هاألعلی لذلك الصنف ولل إلي
، ألعل م بواسطة الرسول علی املأل اهوملا كان اعتدماد. النتفعوا يف الدنيا مبا ميكن من االنتفاع

ألعلی إذا و اللحوق ابملأل اهم ويعرفون أن ألل كدماهل، املأل األعلی هويعرفون الرب مثل ما يعرف
و إمتام النعدمة هذا ه. م يف مرافق احلياةادة مبثل ذلك التيسري الذي حصل هلماتوا انتقلوا إلی السع
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، مهدمة فيواحلك، فإذا جتاوزوا عن ذلك إما نسوا الداراآلخرة أوفسد تطبيق احلكم. علی اإلنسانية
و املراد من ه ذاه.وتكون العبقات مانعة عن الولول إلی املأل األعلی، فيجري التظامل يف الدنيا

يف لغة العامة:  هويعربعن، : آمنوا بتجلية يف حظرية القدسهمعنا فإذا آمنوا ابهلل. اإلنسان شقاوة
شرح لإليقان حبظرية  هذا كله. من هللا هوشر  هوابلقدر خري  هومبالئكت هولفات هوأبمسائ آمنت ابهلل

يكون  ذاه. هوقلبت مجيع أحكام، القدس فقط بلسان احلكدمة مث كلدمة تضاف إلی اإلميان اجملدمل
، إلميان ابهللفاحلالل أن اب. إيقاان بنزول أحكام حظرية القدس بواسطة األنبياء إلی النوع اإلنساين

. أقصی ما ميكن هو مكتوب يف فطرتهيصلح اجملتدمع اإلنساين مبثل ما  وابلعدمل علی كتاب هللا
العذاب يف الدنيا و م الزوال عن اإلنسانية يف هوكل ما قاموا واستقاموا علی تلك الطريقة ال أيتي

 . ذا النصاب املقرر يسدمی ابلشريعةهف. اآلخرة

، جيدمع بني احلكم إشارة إلی أن تنزيل الكتاب. . اْلَعزِّيزِّ احْلَكِّيمِّ  ( تَ ْنزِّيلم اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّللَّ 4حم )
واحلكيم  .أحد سوی هللا هال حيكم علي هالعزيز ال يكون إالمن يكون حاكدما علی نفس. واحلكدمة

نقالب و العدمل التعدمريي يف االهفإقامة الشريعة بني عامة الناس ، ارة إلی احلكدمة والعلم احلقإش
ريعة اد يف إقامة الشهاالجت. دات املؤمنني علی الكفارهدات خمصولة ال كدمجاهحيتاج إلی جما

مث الابالجتدماع إ هم يعرفون أن أحدان ال يكفي لنفسهحيتاج إلی بث حكدمة االجتدماع يف القوم كل
ی كل ويكون طريق االرتقاء يسع، يعرفون تطور االجتدماع من االبتداء إلی التوسط إلی األعلی

ذا العلم هعدميم مثل ت. احنالق هدمهيف ف همانع وال يكون ل هعن هال مينع هفي هم متبعني حقهرجل من
السََّماَواتِّ  نَّ يفِّ إِّ . بعد ذلك ينتظم جمتدمع علی شريعة واضحة. دة كبريةهيف القوم حيتاج إلی جما

ِِّ آَلََّيتظ لِّْلممْؤمِّنِّنَي ) ( َواْختِّاَلفِّ 1( َويفِّ َخْلقِّكمْم َوَما يَ بمث  مِّْن َدابَّةظ آََّيٌت لَِّقْومظ يموقِّنموَن )3َواأْلَْر
َِ ب َ  همَِّن السََّماءِّ مِّْن رِّْزقظ فََأْحَيا بِّ  ارِّ َوَما أَنْ َزَل اَّللَّ هاللَّْيلِّ َوالنَّ  َوَتْصرِّيفِّ الر ََِّّيحِّ  اْعَد َمْوتِّ اأْلَْر

فة من اآلايت؟ أبواب خمتل هذها: ما معنی هواآلن نتفكر في. كتبنا سطورا 5آََّيٌت لَِّقْومظ يَ ْعقِّلموَن 
حالة  السدماء تكون دائدما علی، يف فصول: األول يف السدموت واألرض ٓاايت ا هللاهاآلايت فصل
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األرض   لهويستعد لذلك مث ، السدماء فالزم علی اإلنسان أن يستفيد من تغري حاالت، واحدة
اری لح، جنات، ارأهن، رمال، جبال. ا كثريها علی حالة واحدة؟واالختالف يف طبيعتهكل

افقاً لتلك احلاالت  مو  هيف جعل نفس هاد منهفيستفيد الرجل من تلك األراضی املختلفة بدون اجت
رجل . لنافاإلنسان علی األ وتلك الفطرة تكون سببا لتقسيم. هديفالفطرة اإلنسانية هت !كال

ئ وٓاخر حيب أن يكون علی شواط، وٓاخر حيب أن يعيش يف الرمال، حيب أن يسكن يف اجلبال
م األمر  هإذا أشكل علي. ففي األرض ٓاايت للدمؤمنني. هكل ابقتضاء من فطرت.ار أو البحاراألهن

، م إىل احلقهديت هتجتدون ٓاايالواحد يف األقوام املختلفة؟ فتفكروا يف األرض  كيف خيتلف أمر هللا
سباب م أهوحيصل عند، م ألول االجتدماع الفطريهحيصل عند سألةإذا تفكروا يف تلك امل
ت ال واملؤمنون إذا مل يتفكروا يف تلك اآلاي. وتلك األلول تسدمی ٓاايت.االختالف يف األلناف

ت كذا حاالهيف األرض ومثل ما ذكران من التفصيل . م إقامة التدمدن اجلامع لةأقوامميكن هل
ا قوم هفال حيب أحد أن يرحتل عن تلك السدماء اليت اعتاد، السدماء خمتلفة عند ألناف اإلنسانية

 هذا طبيعته.م األمطار يف الصيفهوقوم أييت عند، م يقدرون قدرةهو ، م الثلج يف أايم الشتاءهأيتي
نتفع من الثلج يف إلی أن ي هتفطر  هديذا هتهو ، ار يف الصيفأن ينتفع من األهن هتقتضي بفطرت

ال نتوقع من رجل  (1)، مسعنا يف كابل مثال: كابل بی انن می ماند وبی برف منی ماند. الشتاء
م هفف .حاالت خمتلفة توجب تصنف األقوام، ففي السدماء ٓاايت. هم معناهلي أن يفهيقيم يف د

فإذا  . ايتي االٓ هلول ذلك وتعيني أ، مهواألرض اخلالة يقوم قوم يف معيشت، سرأتثري السدماء
ويف أي نقطة ، ماألقوام يف بيوهت هم أوال ما أيكلهكان رجل يريد أن جيدمع األقوام علی مركز فليف

م هعلی تلك النقطة الجيري نفعا بل يزيد. وأي نقطة سعی االجتدماع، مهميكن أن جيتدمع كل من
 . ؤمننيومعرفة اآلايت أول شیء جيب علی امل، هذا الفقهومثل . اختالفا

األولاف اخلليقة  2 َويفِّ َخْلقِّكمْم َوَما يَ بمث  مِّْن َدابَّةظ آََّيٌت لَِّقْومظ يموقِّنمونَ : الفصل الثاين 
قوة  هوٓاخر في ،قوة الغضب زائدا هرجل في. اجلبلية تكون سببا لالختالف يف ألناف اإلنسانية

                                                           

 مقولة باللغة الفارسية،ترجمتها بالعربية:كابل يقوم بدون الخبز،وبدون الثلج اليستطيع أن يقوم.الباحث.  (1)
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ل جيران عجلة هخرون أغبياء وآ ، ا من لنف واحد؟ قوم أذكياءمهل ميكن عده. الرمحة زائدا
 هعتواإلنسان بطبي. ا حيواانت من نوع واحدوالثاين :كل قطعة من األرض هل. ذا أمرواحدهواحدة؟ 

ل ه. م إبلهقوم عندو ، هم شياهومبثل ذلك أيضا خيتلف االنسانية قوم عند. هيتلبس حبيواانت أرض
يف  هشعناق فأخذ يفت هاب عنند مثل: رجل غؤالء تستواين؟ عندان يف اهلهتظنون أن أخالق 

؟ هقد قال لاحب اإلبل: كم يكون هعن شات هفسأل، رجل لاحب إبل يرعی اإلبل هالصحراء لقي
تيقن أبلول ومن مل ي. دون الركبة ضحك فقال: حنن ال ننظر إلی ما حتت الركبة أبدا هأن هأشار إلي

م هكستان عندالرت . اإلنسانية أبدام مع احليواانت ال يقدرأن جيدمع وألول معاشرهت، نفسيات األقوام
 حب تری يف الرتكستاين. وكال القومني من ألل واحد وعنصر واحد. م البقرهند عندواهل، خيل
ل يكون يف هف. ندي الذي يالبس البقر اإلطاعة لكل من غلبوتری يف اهل، جوموحب اهل، الغزو

ر يف ألول ذا ابب ٓاخه. ورعاة الشاة، يف رعاة اإلبل سألةدماغ القومني فرق أبدا؟ والنيب أوضح امل
 . واالتفاق يف ألناف النوع اإلنساين، االختالف

 .: أسباب مكاسب الرزق ختتلف يف البالد؛وذلك يؤثر يف اختالف األقوامالفصل الثالث
وإذا   .ل عقول يزيدون يف احلكدمة علی األقوامهإذا كان طرق مكاسب الرزق كثرية يكون القوم أ

: هقول. دمون معنی االرتقاء واالجتدماعهرزق واحدا يكونون جامدين ال يفكان طريق كسب ال
، ةم للعدمل حتت قاعدهار معتدلني يكون نشاطهإذا كان الليل والنار هواختالف الليل والن

خارج عن  ارهوالن، ا طول الليلهوإذا كانت البالد في. تٔويد عدمل اإلنسان دمون أن قدرة هللاهويف
 ه عدملية متنع اإلنسان عن احلرية يفويظنون القدرة اإلهل، تلك األقوام منظدمااالعتدال ال يكون فكر 

َِ  همَِّن السََّماءِّ مِّْن رِّْزقظ فََأْحَيا بِّ  َوَما أَنْ َزَل اَّللَّ . ذا واحده فإذا كان نزول . ينو الثاهذا ه اأْلَْر
ناك فكر هينشٔا املطر إلحياء األرض موافقا حلاجات اإلنسان؛وذلك يكون يف املناطق املعتدلة 

تدي اإلنسان بعد ذلك إلی هواألرضيات ي، السدماوايت. انتظام مجيع األمور حتت نظام واحد
يم مجيع وإذا مل يقدر إلنشاء الفكر لتنظ. إلی احلق هديهنور ي هفيتنور من، هاالعتدماد علی نفس

ذلك النور  رعاجزا فال يتكامل االعتدماد علی النفس فال يفو  هالكون حتت نظام واحد يری نفس
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، اب يف السفنأولواالب هو األمر الثالث ينتفع بهذا ه وتصريف الرَّيح. هو مودع يف قلبهالذي 
ت وأمثال ذلك فال يرتك شیء من مكوان، وطحن احلبوب، ويف الرب علی إجياد معامل لسقي املاء

 . إلی االرتفاقات اجلديدة هفطرت هديهي هو يريد االنتفاع بهالعامل إال 

بتكامل العقل االرتفاقي يقدر الرجل علی جتويز لور موافقة . . لقوم يعقلونآَّيت  
ت الأييت م االرتفاقاهم عقول يف فوإذا مل يكن هل. م حتت كلدمة واحدةهالجتدماع كل قوم مث مجع

إلی  هداان يف كتابهفإذا كان ربنا . هاد ٓاخر ال يقوم قوم وال شريعة إال بهذا جه. م شیءهمن
ومن ، مرة والباطنة من نفسياهتهم أسباب اختالف األقوام الظاهوالفطرة يف ف، لاستعدمال العق
م حتت قانون هوالتفكر بعد ذلك يف اجتدماع، مهومن أتثري القوی السدماوية في، األشياء اجملاورة

يم ل ميكن حلكهف هوتنبي بعد تعليم هللا (1)فإن كان رجل منا ال يلتفت إلی تلك القاعدة. عام
 ْعَد اَّللَّ فَبَِّأي ِّ َحدِّيثظ ب َ  :هذا املعنی إشارة يف قولهم إلی ذلك؟ إلی هيصرف أفكار أومصلح أن 

ا م أتخرو لكوا أهنهم م أهنودعاهت، حنن من زمان نسدمع الويالت من املسلدمني 3 ي مْؤمِّنمونَ  هَوآََّيتِّ 
القوم الفاحتة  وعادة .فالزم أن يتفكروا يف طريق التقدم فيدعون يف ذلك إلی االقتداء أبقوام فاحتني

 . شيئاً  هم من اخلرب الذي عندهيعلدم هإذا مل جيعل املفتوح عبدا ل هأن

م فتحوا مجلة معرتضة: نستثين من ذلك طريق املسلدمني االنقالبيني يف الصدر االول أهن 
والكتاب  ،م عدم البغاوة علی االنقالب اإلسالميهم فإذا رٔاوا منهروا األقوام واستعبدو هاملدمالك وق

م هم يف كل شیء لعل ذلك كان طبيعة االنقالب أو كان ذلك إبخاللهم مثل أنفسهي جعلو هلاإل
ورة حتت أيدي هأما األقوام املق. وإمنا اشتغلوا ابحملاربة مع ملوك جبابرة فقط. يف تكدميل اإلنسانية

ذلك لافيا وكان . مهم مثل ما كانوا يعدملون ألبنائهاجلباريني ملا وقعت يف أيدی الفاحتني عدملوا مع
لدور وحنن جنعل املثل األعلی ابإلسالمية ا. وبعد الفتنة كانت تطورات. عندان إلی مقتل عثدمان
، ثةتفسري خري القرون الثل ا من حكدمة اإلمام ويل هللاهم ألول استفدانهاألول فقط؛وذلك من أ

                                                           

 في ن م : ا فكار   (1)



 [141] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

أحد وال  دحكدمة ابلغة فلم جند عن هذه. وقرن عثدمان، وقرن الشيخني، ا يف قرون النيبهوحصر 
  (1). من ذلك احلكم هاحملدثني وال املؤرخني وال احلكدماء؛فذلك القرن نستثني

يم الرب هفا؛لكن القوم ملا أعرضوا عن تالبالغة وأمثاهل فنحن نقيم معلدمني وأنيت حبجة هللا 
وسلب قوة  ،ذا العلم موت لالجتدماعهفاإلعراض عن ، يدهد اجلهواجل، م أمران إال ابلصعوبةهال يف

( إىل 8) يمظ َوْيٌل لِّكمل ِّ َأفَّاكظ أَثِّ ذا األمر الضروري هاآلايت إشارة إلی  هذهعندان . ممن يريد التقدم
 ،وأييت ابلقصص الكاذبة كان أبوان عدمل كذا وكذا، ر األمره: الرجل ينظر يف ظاهأليم املراد من

َلى َعلَ  اَّللَّ َيْسَمعم آََّيتِّ . أفاك أثيمذا ه. كرامة كذا وكذا  هوالشيخ الفالين ل ر  ممْسَتْكربِّ ا   هيْ ت مت ْ ُثمَّ يمصِّ
رْ هَكَأْن ََلْ َيْسَمعْ  َلى َعلَ  بَِّعَذابظ أَلِّيمظ َيْسَمعم آََّيتِّ اَّللَّ  ها فَ َبش ِّ ر  ممْسَتْكربِّ ا  هيْ ت مت ْ  هديهي هللا. 8ُثمَّ يمصِّ

ناس إلی التفكر الأنظار  هو يوجهو ، هيف حيات ها ألوال تنفعهويستخرج من، إلی السدماء إلی األرض
كومة قوم ذا دائدما يكون حتت حه بعذاب أليم هفبشر . من اخلزاانت هويستكرب مبا عند، يف ذلك
ئ ا اَّتََّذَ  آخر  ،ا كل إنسانهدمهشيئا تلك األلول البسيطة يف 4زمو ا ها هَوإَِّذا َعلَِّم مِّْن آََّيتَِّنا َشي ْ

                                                           

يار الشرب لقوم واختفي ن م : "فلما تبع المسلمون فاتحين هم أوال أمروهم بترك معاشرتهم من اللباس وا كل و  (1)
س   نة الفاتحين.بعد ذلك ش   رط عليهم أن يتعلموا لس   انهم بعد ذلك اليعلمونهم ش   يئا إال لذلك اللس   ان فهم يتعلمون العلوم 
برفاقة أهل اللس    ان،ويجدون أنفس    هم دائما متأخرين،واليقدرون على ترجمة تلك ا فكار إلى لس    انهم القومي فحدث 

والقديم.وهذا النزاع يفض       ي بعض ا قوام إلى االرتقاء،والبعض إلى الموت  س       باب افتراق بين القوم بين الجديد 
خارجية،فمص   ر كانت قريبة من العرب فكان الطمع لفرنس   ا والبريطانيا على الس   واء وإيتاليا وألمانيا أيض   ا بترقبات 

تالء مص  ر، ا،ولم يقدروا على ابالفرص  ة.فكان في تنازع بين ا قوام والهند وقع بالص  دفة بيد البريطانية فقط فاطلعوه
وليس في ذلك لفض  يلة مص  ر على أهل الهند إنما هي أس  باب خارجية ص  ارت س  ببا لبقاء مص  ر إلى زمان،وص  ارت 
س  ببا لهالك الهند قبل ذلك الزمان.هذا رأينا تاريخ دعوة الدعاة نذكر منهم إس  م رجل في الهند،وإس  م رجل في مص  ر 

يد جمال الدين ا فغاني منش    أ الحركة القومية في مص    ر كالهما منهاجهما الس    يد أحمد خان مؤس    س عليكره،والس    
واحد.الس       يد أحمد عالنية،وجمال الدين كأنه عمل بالتقية،وليس مدار دعوتهما إال التبص       ر في س       نن االجتماع 

القرآن،وفيه  دواالفتراق.أنا طالعت طريقة الس  يدين،ورفض  تهما،وقدمت تعليم حجة هللا البالغة على جميع التعليمات بع
تبص    ر في س    نن االجتماع واالفتراق علي طريق يماثل الدعوة القرآنية،فأحببت إيص    ال هذا العلم إلى قلب كل متعلم 
متبص   ر يقرأ في كليات العرب حتي يتنبه هو بأص   ولنا القومية الملية ثم يس   تفيد في إرجاع القواعد وتقص   ير ا مثلة 

مج  ة قومي  ة.ف  إذا فرظ  من ذل  ك فليتفكر في كت  اب هللا ال أقول إني أزدري وارتق  اء االرتف  اق  ات ك  ل ذل  ك تبع  ا لبرن  ا
بالسيدين؛ نهما وظيفتهما حسب اقتضاء ذلك العصر على ما وصل إليه عقلهما والألوم عليهم في ذلك أما االستمرار 

سيدان إنما هو جهل من المتبعين؛فليرجعوا أوال غة  إلى حجة هللا البالعلى ذلك إلى آخر الدهر فهذا ليس مما قضا به ال
ثم يتكاملون بما ش  اؤوا ممن ش  اؤوا وإني أرى فرقا بينا أهل الهند أوص  لوا ذلك الكتاب بالطبع في مص  ر إلى الس  لطنة 
العثمانية،وإلى كل من يتكلم بالعربية ثم رأينا أهل آس       تانه تنبهوا إلى عظمة ذلك الكتاب،فطبعوه على هامش كتاب 

شيوع ذ سلمة ما تأثروا به مثل تأثر أهل الهند،فوضح عندي بعد التعمق أن ذلك إحياء العلوم،وبعد  لك  بين ا قوام الم
يرجع إلى عدم رجل معلم في القاهرة،وآس    تانه يعلم هذا الكتاب للمتوس    طين،وينش    أ منهم حزب المعارض    ة المقلدين 

 للعصر التقدم". هذه العبارة الطويلة التوجد في ن إ. 
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ل تلك األلول مبث نيٌ هْم َعَذاٌب مم ئَِّك هلَ أمولَ . ذا يكون مدارا لعظدمة األقوامها أن زئ هبهو يستهو 
 هليومتكن القوم الغالب ع، ذا الرجل إذا أفسد اجتدماعيةهمثل . مهوحيكدمون علي، يعدمل اآلخرون

 همر حبرية بل يعدمل أبمر احلكومة الغالبة لضدما أ وال يقدر اآلن أن يعدمل مبا يؤمن من كتاب هللاه
ئ اْم َما َكَسبم هنَّمم َواَل ي مْغِنِّ َعنْ هْم جَ هئِّ مِّْن َورَافيكون نتيجة ذلك  هكتاب  هب ؤالء الذين هو  23 وا َشي ْ
املفسرون  . . ْم َعَذاٌب َعظِّيمٌ َأْولَِّياءَ َوهلَ  َواَل َما اَّتََّذموا مِّْن دمونِّ اَّللَّ م أولياء وقال: هواختذو ، مهو تبعه

فإن التق  طائفة . (1)فقطا علی األلنام هاخل محلو . . م كلدما جاء ذكر اختذوا من دونهكثري من
أن  هتمهوليس الرجل ، م الناس يف األمور الفاسدةهوالعلدماء الذين يقلد، حيدملون علی املشائخ

راضيا  فدمن كان. يصرح أبن األقوام الغالبة علی املسلدمني أيضا داخلة يف عدموم تلك اآلايت
م إذا  هأول داخل في هجيعل نفس واملقلدين فقط بل، األلنام هوسب، هر إميانهم فال يغرت بظاهإبطاعت

  ذا خرج من دماغي الكرب الذيهدمنا همن زمن ف. أولياء كان حتت قوم ٓاخرين يتخذ من دون هللا
 هلون بوحنن مشتغ، أعرضوا عن السنة، م أعرضوا عن الكتابعلی كثري من الناس أهن هكنت أجد

 . ماغناصاحلة اعتزل ذلك من ددمنا أن كوننا حتت حكومة بريطانيا حييط مجيع أعدمالنا الهفلدما ف

،  برانجمنااآلن تغري هند قال: خلواص ألحابملا رجع من مالتا إلی اهل هيف ٓاخر أايم (2)شيخنا 
وبعد ذلك . او حترران عن بريطانيهو ، إلی األمر الواحد فقط هولنتوج، هونرتك كل إلالح نشتغل ب

قبل  هابخواص ألح هذا الذي ولی به. وال أبس يف التأخري. إلی التحرر هميكن كل شیء نؤخر 
ََّيتِّ َرب ِّ َوالَّذِّينَ يعين فقط  د  هَذا ه هذا يتغري مجيع برانجماملرٔا هب هوإذا تنب. هوفات ْم ْم هلَ  َكَفرموا ِبِّ

يؤمن  من اآلن أيمر هللا.  م عذاب اليمهلدی ذا اهلهيعين يعرضون عن  22 َعَذاٌب مِّْن رِّْجزظ أَلِّيمٌ 
ْمرِّ  هفِّي الَّذِّي َسخََّر َلكممم اْلَبْحَر لَِّتْجرَِّي اْلفمْلكم  اَّللَّ ا: هاليت أشار إلي دايةابلكتاب ابهل تَ غموا  هأبَِّ َولِّتَ ب ْ
فإن األمر واضح ملن يعرف ، ال حاجة إلی تفسري شیء 24 َوَلَعلَّكمْم َتْشكمرمونَ  همِّْن َفْضلِّ 

                                                           

في تفسير قوله تعالى:"وال ما اتخذوا من دون هللا أولياء أي وال تغني عنهم اآللهة التي عبدوها  يذكرالشيخ ابن كثير(1)
.وغيرذلك من التفاسير المشهورة عند أهل 7/944من دون هللا شيئا.."لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي،

 السنة.الباحث  
 المراد منه شيخ الهند.الباحث  (2)
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ِِّ مجِّ َوَسخََّر َلكمْم َما يفِّ السَّ  :هاالرتفاقات مث بعد ذلك قول نْ َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر إِّنَّ يفِّ  هيع ا مِّ
يضيع وال، األمور هذهإلی تكدميل التفكر يف  هفاإلنسان يتوج 43َذلَِّك آَلََّيتظ لَِّقْومظ يَ تَ َفكَّرموَن 

َم َن اَل يَ ْرجم قمْل لِّلَّذِّيَن آَمنموا يَ ْغفِّرموا لِّلَّذِّيإلی ذلك إشارة يف . يف اجملادلة مع املعاندين هوقت وَن َأَّيَّ
بموَن  اَّللَّ  َا َكانموا َيْكسِّ ، حركة الزمان تكون مسلسلة حتت نتائج العلل(1). 41لَِّيْجزَِّي قَ ْوم ا ِبِّ

 . دمون تسلسل الواقعاتها يعين ال يفم ال يرجوهنهواألسباب 

تدون يف هم اليفإهن، مهؤالء اليتنازعون معهيعين للذين يعلدمون يغفرون  قل للذين آمنوا 
ا أقوام هفي ونظم السطلنة، فأنتم إذا أكدملتم أمركم، الة إال إذا جعلتم مثاال لاحلا للتفكرتلك احل
عة ورأى ذلك منكم أنكم ابتباع أمر الكتاب وللتم إلی تلك الدرجة املني، وطبقات متفاوتة، خمتلفة

َا َكانموا يَ م اليوم م بعد ذلك يتفكرون فاغفروا هلميكن أهن بمونَ كْ لَِّيْجزَِّي قَ ْوم ا ِبِّ َمْن َعمَِّل ( 22) سِّ
وعدم االلتفات ، تكدميل مقصدكم 45ا ُثمَّ إِّىَل رَب ِّكمْم ت مْرَجعموَن هَوَمْن َأَساَء فَ َعَليْ  هَصاحلِّ ا َفلِّنَ ْفسِّ 

كذلك  .ؤالء املخالفون أن ينظروا مثاال الجتدماع عظيمهإلی املنازعني ال يضركم كدما حيتاج 
فإذا جعلنا يف . (2)ةولهم األمر بسقدوة لينتظم هل هثال يتخذوناملتفكرون منكم أيضا حيتاجون إلی م

فائدة عظيدمة ا يف أدنی مدة بهوتنظيدم. العدمل مثاال لاحلا إماما وقدوة نفوز يف مجع األمور املتفرقة
َنا َبِنِّ  اآلن نقرأ . ذا يزيد علی ذلك اإلمام مبدارجها؛ألن عدملنا هال يرجی مثل  إِّْسَرائِّيَل َوَلَقْد آتَ ي ْ

                                                           

 أيام هللا  في ن م :   (1)
في ن م : "جملة معترض      ة: رأينا طالبين للعلم مواففين يش      تغالن بجهد في العلوم بين طريقتهما فرق أحدهما   (2)

يجعل رجال كامال كالمثل بين عينيه وكل ش         يقرأ ويفهم يجعله من منزلته بالنظر إلى ذلك المثال مثال: الرجل قرأ 
يجع  ل ه  ذا العلم من مع  الى ا مور،فه  ذا الط  ال  ب يجعل  ه في ال  درج  ة النحو وأكم  ل الفن ثم رأى ه  ذا ا س       ت  اذ ال

الس  افلة،ويرجع إلى المنطق وكتب من الحكمة ويرجع إلى أص  ول الفقه وكتب الفقه فيتكامل الفنين المتقاربين ثم ينظر 
نة الكتاب والس    إلى هذا الش    يخ أنه،وإن جعله فوق النحو لكن اليجعله منتهي طالب العلم فاش    تغل هذا الطالب بعلوم 

ومعرفة الحكمة فيهما وأكملهما فرأى أن هذا ا س   تاذ يجعلهما من معالى العلوم فهذا الطالب جمع الفنون ورتبها على 
ها  لك الفنون كل ثاني يتوجه أيض        ا إلى ت لب ال لب والطا ته هذا المثال المحس       وس عنده هذا مثال واحد للطا ذهني

تيس    ر له اش    تغل به وأحاط بذلك الفن ثم اش    تغل بآخر هكذا هو يرتب الفنون ويتكاملها؛لكن ال بهذا الترتيب كي  ما 
بترتيب،ويجعلها في نظام واحد؛لكن هل يكون مثل الطالب ا ول كالنرأينا ش       واهد لذلك عديدة:الرجل ا ول بعد 

ع ذا رأى أنه الينففراغه من طلب العلوم يجد طريق العمل مفتوحا عنده،والثاني كالمتحيز يقدم هذا العلم على هذا.وإ
يرجع إلى الوراء يرجح اآلخر على ا ول هذا في العلم كالفوض       وي في العمل اليتقدم في العمل أبدا.وإذا بحثنا معه 
في العلوم والنظريات وجدتموه بحرا أما العمل فكأنه مس   دود عليه. تمت المعترض   ة".هذه الجملة المعترض   ة التوجد 

 في ن إ.
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َنا َة َوَرزَق ْ َنا 46َلى اْلَعاَلمِّنَي ْم عَ هْم مَِّن الطَّي َِّباتِّ َوَفضَّْلَناهاْلكَِّتاَب َواحْلمْكَم َوالن  ب موَّ ْم بَ ي َِّناتظ هَوآتَ ي ْ
نَ همَِّن اأْلَْمرِّ َفَما اْختَ َلفموا إِّالَّ مِّْن بَ ْعدِّ َما َجاءَ  نَ ْم إِّ همم اْلعِّْلمم بَ ْغي ا بَ ي ْ ي بَ ي ْ ْم يَ ْوَم هنَّ رَبََّك يَ ْقضِّ

َواَء ها َواَل تَ تَّبِّْع أَ هُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِّيَعةظ مَِّن اأْلَْمرِّ فَاتَّبِّعْ  47 َُيَْتلِّفمونَ  هاْلقَِّياَمةِّ فِّيَما َكانموا فِّي
وسليدمان   .م مث يف زمن داؤد وسليدمانهوتفضيل، فكان حكم بين إسرائيل، 48الَّذِّيَن اَل يَ ْعَلمموَن 

 هر بأفكل ذلك مأمو . وجنود علی سطح األرض، وغوالات يف البحر، واءيف اهلطيارات  هكان ل
، علی أساس فداؤد حيكم بطريق مبين، يف التوراة يف األحكام العشرة؟مث حيكدمون بني املتخالدمني

وللوا  اج؟ وبدون التفكر يف ٓاايت هللاهومن، ادهاجت هأليس ذلك كل. هوسليدمان حيكم أبحسن من
دون مبثال بين هوأمجع لةأقوام فأنتم جتت، مهمث جعلناك علی شريعة أكدمل من شريعت .إلی تلك الرتبة
 .ذا ارتقاء بين إسرائيل مبنيا علی بينات من األمرهكان . مهوأفضل من، اد أكثرهإسرائيل اجت

مرالصحيح إذا واأل. واالبتناء يكون علی بينات من األمر. كذا أنتم أيضا تعدملون يف مجيع أموركمه
َواَل .  بيناتومجاعة بعد مجاعة تصري، واحد بعد واحد هوإذا تفكر في. ال يكون بينا هلتفت إليمل ي

َلْن ي مْغنموا  مْ إِّنَّ م أن ال يتكلفوا يف حتصيل العلوم هواهال هاجل 27 َواَء الَّذِّيَن اَل يَ ْعَلممونَ هتَ تَّبِّْع أَ 
ئ ا َوإِّنَّ الظَّالِّمِّنَي بَ ْعضم  َعْنَك مَِّن اَّللَّ  م فكأنك هإذا وافقت 24 يلِّ  اْلممتَّقِّنيَ وَ  ْم َأْولَِّياءم بَ ْعضظ َواَّللَّ هَشي ْ

إلقامة  ؤالء الناس ال يتفكرونه. م أولياء بعضهوإن الظاومني بعض. خرجت عن اتباع أمر هللا
ويل املتقني إن ما  هللاو. مهفأنتم يف عدم التفكر ال تكونوا أولياء، فيصريون مبتلني ابلظلم، العدل

و هقوی واجلزء الغالب عندان يف الت. ونور قلوبكم لتقيدموا العدل يف مجيع األقوام، اتكم شريعةأ
نوا يف إقامة م فال هتوليك وهللا. ٔوالء املتقونهفأنتم ، ويل املتقني الذين يقيدمون العدل وهللا. العدل

تحوا املدائن جعلو شدون ملا فاخللفاء الرا. رة والباطنةهم الظاونفسياهت، العدل بعد معرفة سرية األقوام
تفكرا يف معرفة نفسيات األقوام؟ والناس متفقون أن  ذاهأليس .  (1)ا سلدمان الفارسيهاألمري علي

                                                           

سبه، سلمان الفارسي أَبُ   (1) َسلََّم_ وسئل عن ن ُسول ا َّ _َصلَّى ا َّ َعلَْيه َو سلمان الخير مولى َر و َعْبد ا َّ ويعر  ب
فقال: أنا سلمان ْبن اإلسالم.أصله من فارس، من رامهرمز،وكان اسمه قبل اإلسالم مابه ْبن بوذخشان ْبن مورسالن 

ببالد فارس مجوس  ي ا س  ادن النار وأول مش  اهده مع رس  ول  ْبن بهبوذان ْبن فيروز ْبن س  هرك، من ولد آب الملك.كان
هللا صلى هللا عليه وسلم الخندق، ولم يتخل  عن مشهد بعد الخندق،قال أهل العلم: عاش سلمان ثلثمائة وخمسين سنة  

 .150/ 9لينظر: أسد الغابة: ابن ا ثير, 
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دموا أن هوف، م تدبروا القرآنه. م شیء إال حتت أمر القرانهاملسلدمني إلی ذلك الزمان ما دخل في
ِِّ وَ َذا َبصَ ها رعاية نفسيات الناس أوفق يف العدل فعلوا هب . 43 َرمْحَةٌ لَِّقْومظ يموقِّنمونَ د   وَ هائِّرم لِّلنَّا
دبر يف فالت، وأراد أن ينظم سلطنة علی حكم القرآن، عندان إذا كان رجل سليم املزاج قوي الدماغ

 . هالقرآن يكفي

م ناس أييت هلال هفكل سؤال سأل، ارتاهبهنود عكف علی مرٔاينا ومسعنا رجال من اهل مجلة معرتضة:
لك الصبغة ت هذا السؤال لهفإذا قدر الدماغ حلل ، انصبغ بتلك الصبغة هارت؛ألن دماغاهبهمن م
نا ارت مث مثال ٓاخرشيخ شيخنا بل شيخ مشائخاهبهإلی استخراج احلكم من بعض كلدمات م هتدل

و  ه ا من املثنويهرجل يستخرج هسأل مسألةفكل ، كان عكوفا علی املثنوي  (1)احلاج إمداد هللا
نباط من املثنوي االست هل له؛لكن ذلك االنصباغ يسهفا كامال جييب جبواب بتصفية قلبكان عار 

 مسألةعن  هكلدما سألنا  (2)وابيلهمث رٔاينا الشيخ حسني بن حمدمد حمسن احملدث اليدماين األنصاری الب
ا هتوجكان م  هتعجب أنفكنا ن، وفتح الباری أبيدينا وأنظاران، يف علم احلديث جييبنا من فتح الباری

إمنا أنزل  ومن تلك األمثلة استخرجت قاعدة: القرآن. وخيفی علينا، فيستحضر املسائل، هتمهبكل 
وكان  ،فكل رجل أراد أن ينتظم حكومة انقالبية بعد رد الباطل. إلنشاء انقالب عظيم يف العامل

ِِّ وَ لِّ  َذا َبَصائِّرم ه:هذا معنی قولهعندي . هكلدما حيتاج إلي  هعكوفا علی القرآن جيد من د   هلنَّا
ذكر بين إسرائيل   هللا. م إلی ُيتلفونهوآتينا 27ونذكر اآلن قطعة من  َوَرمْحٌَة لَِّقْومظ يموقِّنمونَ 

ي ألول هوبينات األمر . م مث الذين اختلفوا يف الكتابوالقدوة للدمسلدمني يف أعدماهل، كاإلمام
وكان ، طفيفل التهٓاخر مثل أ هوجواآلخرين ب، ها يقضون لقوم بوجهاحلكم الواضحة اختلفوا عن

، م أسراراالجتدماعهذا يكون بسبب عدم فهو . مكل قوم قبيلة رجل اليطيعون أمثاهل. مهذلك بغيا بين
                                                           

 سبق ترجمته  (1)
ته ببلدة الحديدة  ربعة عش     ر مض     ين من جمادى ا ولى هو الش     يخ حس     ين بن محس     ن اليماني كانت والد  (2)

ه, وكان من ش  يوخه: والده،والس  يد حس  ن بن عبد الباري ا هدل مفتي زبيد وغيرهم من أئمة الكبار. فقدم 5941س  نة
أرض الهند، وذلك بعد خمس س   نين من الفتنة العظيمة بالهند فدخل بهوبال في عهد س   كندر بيكم وأقام بها س   نتين،ثم 

إلى وطنه،ثم عاد بعد خمس س       نين في عهد ش       اهجهان بيكم، وأقام ببلدة بهوبال أربع س       نوات، ثم رجع إلى  رجع
/  8ه.لينظر: نزهة الخواطر: للحس       ني , 5397وطنه.من مص       نفاته : تعليقات على س       نن أبي داؤد.توفي في عام 

5959-5954. 
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يت إال من واالفرتاق ال أي. واالفرتاق إن كان االجتدماع سبب قوة فاالفرتاق يكون سبب سلب قوة
البغاوة تكون  هذه .خمالفة لفرقة املتبوع فرقة هجيعل لنفس هرجل ال يطيع رجال مثل. ذلك الطريق

 ذكر أن هللا فاهلل. ي دابة األرض اليت أتكل منسٔاة امللكهوعندان تلك . سبب االختالف
وحنن  ،ذا االختالف ئوخر إلی يوم القيامةهفدمثل ، ابطل هوفي، حق هيقضي؛ألن االختالف في

وكذلك فعل الصدر األول ، ذا األمره م يفاملسلدمون ال يتبعوهن :2أنخذ من تلك اآلية إشارتني: 
إن ذلك يقع بني املسلدمني سواء بسواء؛ألن البغاوة أمر طبيعي الميكن أن  :4ايتدمروا أبمر القرآن 
يقع يف تلك  حم مل ها من قولهم الباغي؛لكن املدة اليت استفدانهوال يكون في، يستدمر املسلدمون

 . همت الذي كان تركنا. اد بين إسرائيلوما اتبعوا يف تلك املدة طريق فس، املدة بغاوة

. قني يف الباطلر مفرت هني يف الظاهني مشتبهذا التعدمري يكون بوجهو ، ذا االنقالبهفصل:  
دم فيتفكر يف أسرار االجتدماع واالفرتاق وقانون اهل، التغلب علی السالطني السلطان يريد

وكل من  .ر املادية واملفاخر املعنويةذا السلطان أوال ابلذخائهانتفاع  هوالتعدمري؛لكن يكون مرجع
وينفق من  هإلي ؛ليكون أقربهورعااي مملكت هوقوم هل بيتهمن أ هواهيف اتباع  يكون أقرب إىل هللا

، عيش الدنيا هيضيق علي هواهومن خيالف . فيفتخر بذلك علی امللوك، هتلك الذخائر وميدحون
اع الناس ذا نوع من التغلب وانتظام الجتدمه. هتورعي هوقوم هأوعائلت هل بيتهوأ هوإن كان من أوالد
يف  هيف فطرة كل إنسان بعد ما قرر  وقسم آخر: قانون العدل الذي وضع هللا. علی درجة عالية

وكل  .كل من يكون مطابقا لذلك القانون يكون مرحوما. هعلی لسان رسل هوأنزل، املأل األعلیٰ 
وى رجل أي رجل كان بل القانون هباطل ليس فاملعيار يف احلق وال. يكون مرجوما همن خالف

م م رسوهلهوعلی رٔاس، ومجاعة من املؤمنني، هالناس بفطرت هويدرك، ي املقرر الذي ال يتبدلاإلهل
. ها متقارب متشابمهر أمر هففي الظا. دم والتعدمرييتفكرون يف أسرار االجتدماع واالفرتاق وألول اهل

ت اليت بعد ذلك فاآلاي، أوالنور أوالظلدمة  السدماء واألرضدما مثل الفرق بنيهويف املعنی فالفرق بين
نوع الثاين وجيعل ال، دم والتعدمري لذلكالسورة تشري إلی رد النوع األول من احلكومة واهل هذهيف 

اتني الطريقني ليسا بسواء بل يكون هإلی أن  أشار هللا 42,44فدمن اآلية . ببينات همفرتقا عن
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َب الَّذِّيَن اْجتَ َرحموا السَّي َِّئاتِّ َأْن ْنَْ . األولی واضحافضل الطريقة الثانية علی  ْم َكالَّذِّيَن هَعلَ َأْم َحسِّ
َاتِّ َسَواء  َُمَْيا إلی  40مث بعد ذلك من . 42 ْم َساَء َما َُيْكمممونَ ْم َومَمَاتم هآَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ

صرون مجيع وحي، ن إلی الدار اآلخرةم ال يلتفتو بيان بطالن الطريقة األولی أبمر واضح أهن 43
 ،ومن يتعدمق يف أسرار االجتدماع يصري جمبورا إلی إثبات الداراآلخرة. م يف احلياة الدنياهودهج

ََذ إِّهلَ نقرر اآلايت . مم الدار اآلخرة لار مسة علی بطالهنهفإنكار   هَوَأَولَّ  هَواه هَأفَ َرأَْيَت َمنِّ اَّتَّ
َأَفاَل  مِّْن بَ ْعدِّ اَّللَّ  هدِّيهة  َفَمْن يَ رَِّشاوَ  هَوَجَعَل َعَلى َبَصرِّ  هَوقَ ْلبِّ  هَم َعَلى ََسْعِّ َعَلى عِّْلمظ َوَختَ  اَّللَّ 

 وال جيرتئ علی ذلك يف. ابطل هواهوكل حكم خيالف . حق هواهكل حكم يوافق . 40 َتذَكَّرمونَ 
دمة يتخذون لطنة العظيفالعقالء إذا حكدموا علی الس، لهسلطنة عظيدمة جتدمع بني األقوام إالرجل جا

 ةآهل هواه ذا جيعلهأما . مهم يقوم بذلك سلطنتويتبعون مشورهت، وكل طائفة، وزراء من كل قوم
وعندان إشارة . اسولكن أكثر الن، و تقبيح للنوع األول من احلكومةهذا ه...َعَلى عِّْلمظ  اَّللَّ  هَوَأَولَّ 

 م من أول األمر لئال ينسب مثلهليؤالء حيكدمون علی املسلدمني فالقرآن حكم عهإلی أن مثل 
 هفدمن عدمل ابحلق جيازي (1)واألرض هلل، يصرح أبن ملك السدموت والقرآن مث هللا، ذا إلی اإلسالمه

من  مللك هللا. الثالث هذهٓاخرالسورة . همبا يستحق هومن حكم ابلباطل جيازي، أبحسن ما ميكن
وبعد . بيان جزاء الكفار فقط ۳۵لی إ ۳۷من . علی اجلدميع ذا تصريح مبلك هللاه ۲۲إلی  ۲۰

 هَولَ . يةذا تصريح أبن القران يقيم حكومة اجتدماعية عاملية إهله احلمد هفللذلك آيتان تصريح 
ِِّ وَ   . احلدمد هلل. و الذي يستحقه 08 َو اْلَعزِّيزم احْلَكِّيمم هاْلكِّرْبََِّّيءم يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْر

  

                                                           

 إليه أنسب.الباحث.له  ن كلمة "هللا" ذكر في بداية الجملة فإرجاع الضمير   (1)
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 ألحقافسورة ا
و تكدميل هالسورة  (1)هذهاألمر اخلاص يف  ". اْلَعزِّيزِّ احْلَكِّيمِّ  تَ ْنزِّيلم اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّللَّ حم " 

قاء و إبه هواألمر املشكل في. هدوام العدمل والصرب علي (2)ذا عدمل يستدعیهو . دمالتعدمري بعد اهل
مل ميتنع  فإن، م علی الضعفاءترك الظل هاالنقالب كالروح يكون معنا. الروح بعد إقامة الصورة

 ،م الزم لالجتدماع إقامة حكومة ال تكون مثل األولهالكهوبعد إ. مهالكهم وإالظاملون فالتدمري هل
دمري بعد ابلتع هو الذي نسدميهذا هو . ذا أمر لعبه. ا إمكان الظلمهفتقام احلكومة وال يكون في

كون علی والتعليم والتذكري لالنقالب ي .اوألول ذلك القوة االنقالبية تبقی علی حاهل. االنقالب
ألول ذا العدمل فالتعدمري الذي يكون مثل اهوأما بعد نسيان . يف ضدمن ذلك يتكامل التعدمري. حالة
دة هذا األمر والعدمل حيتاج إلی لرب طويل وجماهو . نية القومهذا حيتاج إلی تغيري ذه. دمهاملن

لكربيت واإلمام اجلامع للكيفيتني يكون كا. دماد يف اهلهخالف اجل هاد نوعيتهذا اجلهعظيدمة؛لكن 
يئ القوة هدائدما ي هوتبديل النظام القومي أن. هفاألحسن إقامة مجاعة مقام، يف اإلنسانية (3)األمحر

ض حمدود إن كان أر . مشكل عظيم هذا العدمل يری أنهفإذا تفكر رجل يف . لقيام اجلدماعة املعتدلة
، رضنيال؛لكن األرض حماط ابألهفالعدمل يف اجلدملة يكون س، جوقوم حمدود يقيم الرجل ذلك الندموذ 

ن وإقامة احلدود بني األرضني ألعب م. إقامة احلدود بني األقوام غري ممكن. والقوم حماط ابألقوام
كان يقول عدمر الفاروق:"وددت لو أن بيننا وبني فارس خندق . ذلك نظرا إلی تلك املشكالت

إال بعد إلالح  هفإلالح قوم ال يعتدمد علي، كرون يف قول الفاروققليل من الناس يتف (4). من انر
                                                           

 في ن م : تلك.  (1)
 في ن م : يستدعى الدوام يستدعي دوام العمل. (2) 
:ذهب 3:ياقوت أحمر.9كبريت:مادة معدنية صفراء اللون إلى الخضرة تكثر في البالد البركانية,شديدة االشتعال.  (3)

 .9/783أحمر.لينظر:المعجم الوسيط,مجمع اللغة العربية القاهرة,
الش     يخ الس     ندي ذكر ذلك ا ثر معنى أما لفظا فقد وجدته في تاريخ الطبري كما أخرجه اإلمام الطبري في إن   (4)

 -تاريخه عن طريق ش  عيب: قال: حدثنا س  ي ، عن محمد والمهلب وعمرو، قالوا: كان المس  لمون بالبص  رة وأرض  ها
وا عليه منها ففي أيديهم، وما صولحوا عليه وأرضها يومئذ سوادها، وا هواز على ما هم عليه إلى ذلك اليوم، ما غلب
وعميد الص       لح الهرمزان وقد قال عمر:  -منها ففي أيدي أهله، يؤدون الخراج وال يدخل عليهم، ولهم الذمة والمنعة
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ذا ه .ي إال بعد إقامة اإللالح يف مجيع النوع اإلنساينهوتلك السلسلة ال تنت. هأقوام حميطني ب
كوا عزم م تر املسلدمون بعد األلف الثاين كأهن هوعجز عن أداء حق، القرآن هاألمر الذي تكفل ل
نواقص ومناقضات؛لكن بقية العزم كانت  هوإن كان في، أللف األولفا. إلالح العامل أيضا

نَ ذا معنی التعدمري بعد االنقالب "ه. موجودة َِ َوَما بَ ي ْ حْلَق ِّ هَما َخَلْقَنا السََّماَواتِّ َواأْلَْر َما إِّالَّ ابِّ
النظام األرضي  ا تفكر يفإن اإلنسان إذ "َوَأَجلظ ممَسمًّى َوالَّذِّيَن َكَفرموا َعمَّا أمْنذِّرموا ممْعرِّومونَ 

حلَْ :  هذا معنی قولهتدي إلی احلق هدما تفكراعدميقا يهب هوتعلق، والسدماوي . حتت حكدمة ق ِّ إِّالَّ ابِّ
 .يف اإلنسان إال بعد تعدميق التفكر (1)فقوة اإللالح التتٔاتی، دما يدركهفي هفإذا تعدمق الرجل نظر 

ر وبعد ذلك جتديد ذلك األم. كن إلی مدةحكدمة؛ل هكل شیء يف األرض في  :َوَأَجلظ ممَسمًّى (2)
ذا كان األنبياء األولون أقاموا إلالح اإلنسانية ما احتججنا بعد ذلك إلی هلو مل يكن . ألزم

إذا جتاوز الناس عن ذلك الوقت أحسوا . إلی وقت معني هاألنبياء اآلخرين؛لكن ملا كان ذلك كل
اس نريد املفاسد اليت غلبت علی الن. . .  ا أمْنذِّرمواَوالَّذِّيَن َكَفرموا َعمَّ . ابحلاجة إلی اإللالح

فلوترك الناس لتلك املفاسد ما احتججنا إلی االنقالب؛لكن ذلك األمر الفاسد قد . اهإلالح

                                                           

وددت أن بيننا وبين فارس جبال من نار ال يصاااالون إلينا منه وال نصاااال حس    بنا  هل البص    رة س    وادهم وا هواز، 
اريخ الطبري = تاريخ الرس    ل والملوك، وص    لة تاريخ الطبري،ت: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ..لينظر:تإليهم

هـ        ()ص  لة تاريخ الطبري لعريب بن س  عد القرطبي، المتوفى: 350بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
 هـ. 5387 -بيروت،ط: الثانية  –، الناشر: دار التراث 4/72هـ(322

 التنشأفي ن م:   (1)
في ن م :هذه العبارة الطويلة "وفي قوله :والذين كفروا عما أنذروا معرض      ين.أهل اللس      ان يعرفون موارده.   (2)

ته  ماد على ذا كل االعت كان  يه الس       الم_  نا في القرن ا ول. في زمن النبي _عل كان معلوما متعي ناه  فالقرآن ومع
جمعوا القرآن في مص   ح  فاليش   كل الناس في القوة الحاكمة الكريمة،وفي زمن الراش   دين فكان أول عمل عملوه أن 

اليمكن لرجل أن يأتي بقول،ويقول إنه قرآن ويقرأ عامة الناس هذا المص       ح  فيعرفون ما القانون؟ وإلى ما تنتهي 
 الحكومة. ؟وكان نظامهم قائما على أس     اس.خالص     ة ا مر: أنهم كانوا يعلمون أن الحكم إال هلل،ويعلمون أن حكم هللا
منحص  ر في كتاب هللا. اليجوزون أن النبي كان يحكم بغير حكم هللا فيعتمدون عليه ثم كتاب هللا مقرر في المص  ح . 
ستحضر تلك المبادئ الثالثة.وإذا وقع  وما في المصح  يعلمه كل أحد يقرأه ويفهمه.فإذا قرأنا القرآن الزم علينا أن ن

ي معرفة ما في كتاب هللا،وخلل في حص       ول الجزم بحكم هللا اليمكن ريب في أحدها يبطل ا مر كله إذا وقع خلل ف
إقامة هذا النظام الذي يريده القرآن وإقامة النبي.ومس     ألة التعمير ناظر إلى أهمية إذا لم يقدر قوم على نش     ر معار  

                                         ال  ق  رآن ف  ي ال  ج  م    اع    ة ع    ام    ة،ول  م ي  ج  ع  ل  وه    ا م  ط  م  ئ  ن    ة ب    ذل    ك الي  ق    درون ع  ل  ى ال  ت  ع  م  ي  ر أب    دا"               
 " التوجد في ن إ.
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إلی  هم مينعون اإللالح حتی يصرون إلی حد الكفر فيكون حاجتهيكون مفيدا لبعض الناس 
 . االنقالب

ِِّ َأْم هلَ  وَن مِّْن دمونِّ اَّللَّ قمْل َأرَأَيْ تمْم َما َتْدعم "  ْرٌك يفِّ َأرموِنِّ َماَذا َخَلقموا مَِّن اأْلَْر ْم شِّ
تمْم َصادِّقِّنيَ هالسََّماَواتِّ ائْ تموِنِّ بِّكَِّتابظ مِّْن قَ ْبلِّ   َوَمْن َأَول  ممَِّّْن َيْدعمو َذا َأْو َأََثرَةظ مِّْن عِّْلمظ إِّْن كمن ْ

يبم  مِّْن دمونِّ اَّللَّ  َر 5 َرافِّلموَن )مْ هْم َعْن دمَعائِّ هإِّىَل يَ ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ وَ  هلَ  َمْن اَل َيْسَتجِّ ( َوإَِّذا حمشِّ
ِم َكانموا هلَ  َلى َعَليْ 6ْم َكافِّرِّيَن )ْم َأْعَداء  وََكانموا بِّعَِّباَدتِّ النَّا  الَّذِّيَن  ْم آََّيت مَنا بَ ي َِّناتظ قَالَ ه( َوإَِّذا ت مت ْ

ْحٌر ممبِّنٌي"هْم هَكَفرموا لِّْلَحق ِّ َلمَّا َجاءَ  مل . البتداءبيان أن اإللالح الزم أن يكون من ا هفي َذا سِّ
ة وإقامة أخری من دم العدمار هف، هبقية لاحلة حتی أن الرتميم اجلزئي يكون كافيا في هيبق أمر في
وكذلك حكم اجلدماعة ، إلی إنسان ٓاخر ه: اإلنسان إذا أحس احتياجسألةألل امل. االبتداء ألزم

م هفيتولد ابالجتدماع فكراإللالح؛لكن الناس من، إلی مجاعة أخری جيتدمعون هجتإذا أحسوا حا
ن علی م قابضو هو ، م ال يريدون أن جيتدمعوا مع أحد آخر فال حيدث فكر اإللالحهو ، استغنوا

عة الفقرية حتس فتلك اجلدما، ؛فلذلك جعلوا الناس كثريا فقراءهاملواد النافعة أكثر مما حيتاجون إلي
م هؤالء األغنياء فال حيسون وال جيتدمعون لإللالح بل اذا رٔاوا الفقراء مائلني إليهوأما . االحتياج
 هوبرتبيت ها لورة اإلنسان بفطرتمث حيدثون هل سألةو أساس املهذا ه. م أكثر من األوليظلدموهن

. وانس يكون عدموميا ال يفرق بني انس هفالدين إن كان علی ألليت، االجتدماعية حيتاج إلی دين
فإذا جاء . مهومعبودا فرضيا يوافق نظريت، م دينا جديداهم جيعلون ألنفسهذا الدين يضر األغنياء ه

دع م إلی الدين املبتم الدين احلق األغنياء يدعوهنهويكون مراد، ة عامة الناسهذكر الدين من ج
قوة األداين يف . دةدينا علی ح هكل خيرتع لنفس. م هؤالء األغنياء ال يتحدون فيدما بينهف، املخرتع

لرأمساليون يف ا. االجتدماعيات القدمية كانت مثل قوة احلزبية السياسة يف االجتدماعيات احلديثة
كون الناس يف أول األمر ي هاالجتدماع احلديث املوجود يدعون الناس إلی حزب عدمومي يشرتكون في

وا هس تنبرٔاوا أن النافإذا . م يستثدمرون الفوائد من خدمة العامةهف، مهل فيهغافلني لكثرة اجل
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لورة . ذاهم قريبا من مثل خيتلفون نظرية أخری يدعون إلی حزب جديد النفع يكون خالصا هل
و الدين يف ه. و الدينهابملساواة ف هاألداين:دين واحد عدمومي جيدمع مجيع اإلنسانية حتت قانون

حدثوا الطغاة املستغنون است ا واحدا مث إذا قام الناسو جيدمع اإلنسانية ويكون إهلهلسان األنبياء 
اإلنسانية  هوأما أن يشرتك في. هينفع هة خالة كل يؤمن مالم آهلوجعلوا هل، مهأدايان خالة؛لتنفع

ل هيف قوم  ذا مشاعهفأما إذا كان األمر علی . م اتماهإال من يشاؤن ويقبل نظريت هفال يشركون في
إمنا جاء . رةالسو  هذها يف مبقصود بياهن دم ليساهل مسألةو . دم كل ذلكهميكن اإللالح إال بعد 

ستحفظ دم الباطل ال يكون إلالحاً دائدماً يهالناس أن اإللالح إذا تغافل عن  ها خمتصرا لتنبيهذكر 
 همن وج هة وتقسيم اإلنسانية علی أحزاب واجب حمو دم الباطل وتعدد اآلهلهتلك النظرية:أن 

فإذا كان .  .قل أرٔايتم إلی سحر مبني. اهليت تلواناآلايت ا هذهذا املعنی إشارة يف هإلی . األرض
دم فيكون من االبتداء ابلضرورة جيدمعون ابإللالح؛لكن ال يطدمئنون ابلربانمج اإللالح بعد اهل

تَ َراَأْم ي َ ٔوالء القوم أييت نسبة االفرتاء علی النيب "هالنيب عن مثل  هالذي أييت ب قمْل إِّنِّ  هقمولموَن اف ْ
تَ َريْ تم  ئ ا  اَل َُتْلِّكموَن يلِّ مَِّن اَّللَّ فَ  هاف ْ َا تمفِّيضموَن فِّيهَشي ْ َنكمْم وَ هشَ  هَكَفى بِّ   هَو َأْعَلمم ِبِّ ا بَ ْيِنِّ َوبَ ي ْ َو هيد 

يمم" ب أم ذا االنقالهاخل أان شريك يف  هقل إن افرتيتاألول  هذا جوابهإشارة إلی  7اْلَغفمورم الرَّحِّ
ن تلك ي تنجيين مهرون قوة إذا جاءت املصيبة ل ته، يصل إلی حوايل بييت أم ال؟ هال؟ضرر 
الغالب أن املراد  اخل و أعلم ابلغيبه؟ هيكون علي هفكيف يفرتي العاقل بشیء ضرر . املصيبة

وبعد حصول القوة كل من خالف . ذا الرجل يريد أن يتحكم عليكمهم أن هيكون البحث عند
الغلبة  هذهعد اخل أما ب يداهش هكفی ب: هبقول هم عنمن امللوك أجاهب همثل ما جربو  هيقتل هواه

 . هوقانون هلكتاب واحلكومة هلل، أكون حتت القانون مثلكم

إال  وما كان املراد من حكم هللا. مجلة معرتضة: يف القرن األول مل يكن الدعوة إال إلی حكم هللا
ذكروا؛  روا إذاكان الناس عاملني ابلقرآن إما أبن يستحضروا املعاين وإما أبن يذك. حكم القرآن 
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. هواردل اللسان يعرفون مهم أهو ، يف اجملالس هويبحث عن، ألن القرآن دائدما يقرٔا يف الصلوت
 . كان معلوما متعينا يف القرن األول  هفالقرآن ومعنا

أن  هويف زمن الراشدين كان أول عدمل عدملو . هيف زمن النيب كان كل االعتدماد علی ذات 
 شكك الناس يف القوة احلاكدمة ال ميكن لرجل أن أييت بقول ويقولمجعوا القرآن يف مصحف فال يت

م هوكان نظام ي احلكومة؟هذا املصحف فيعرفون ماالقانون؟ وإىل ما تنتهقرآن ويغري عامة الناس  هإن
 ويعلدمون أن حكم هللا م كانوا يعلدمون أن ال حكم إال هللخاللة األمر: أهن. قائدما علی أساس

 مث كتاب هللا هيفيعتدمدون عل  جيوزون أن النيب كان حيكم بغري حكم هللاال، منحصر يف كتاب هللا
م علينا أن فإذا قرٔاان القرآن الز . هدمهويف هكل أحد يقرأ  هوما يف املصحف يعلدم. مقرر يف املصحف

لل يف معرفة وإذا وقع خ، ها يبطل األمر كلهوإذا وقع ريب يف أحد، نستحضر تلك املبادئ الثلثة
القرآن  هذا النظام الذي يريدهالميكن إقامة  وخلل يف حصول اجلزم حبكم هللا، هللاما يف كتاب 
 ية إذا مل يقدر قوم علی نشر معارف القرآن يف اجلدماعةمهالتعدمري انظر إلی أ مسألةو . وإقامة النيب

الفنت قعتا يف نا واقعتني و هاهونذكر . ا مطدمئنة بذلك ال يقدرون علی التعدمري أبداهومل جيعلو ، عامة
م تلك اجلدملة ال يدرك كل رجل كل حكم هوأخطأوا يف ف، قالوا: ال حكم إال هلل (1): اخلوارج2

استبدوا  لهؤالء مع اجلهوإما يعتدمد علی عامل يستفيد  هإما يدرك بنفس همن القرآن بنفس
 ،لقرآنم أبمثلة التحكيم من افأتی هل (3)مهأن يناظر  (2)بن عباس م؛لذلك أمر علي عبد هللاهآبرائ

ض أن عامة الغر . املقاتلة هذهليس الغرض من . م عليهم ومل يبق إال من عائد فقاتلهرجع أكثر 
 . وكانوا يعلدمون املراد من كتاب هللا، ذا القرآن كانوا يعلدمون أن ال حكم إال هللهالناس يف 

                                                           

 قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.الباحث  (1)
 سبق ترجمته  (2)
إن القص  ة ذكرها الس  يوطي في كتابه اإلتقان قوله:" أخرج ابن س  عد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي   (3)

يهم فخاص   مهم وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاص   مهم بن أبي طالب أرس   له إلى الخوارج فقال: "اذهب إل
بالس       نة ".وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له: يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب هللا منهم في بيوتنا نزل قال: 

صا فخرج سنن فإنهم لن يجدوا عنها محي يهم إل صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن خاصمهم بال
فخاص       مهم بالس       نن فلم تبق بأيديهم حجة".لينظر: اإلتقان في علوم القرآن ت: جالل الدين الس       يوطي )المتوفى: 

هـ       / 5324,المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ط: 542-9/541هـ       (255
 م.5274
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م يقدرون هنكان الناس مطدمئنني أ. فدما أخطأوا، واملقدمة الثالثة كانت ساملة يف القرن األول
 هأما ابلتفكر يف ما مسعوا وحفظوا من القرآن؛ألن القرآن متشاب. أن يعرفوا األحكام من القرآن

م هدروا أبنفسوإن مل يق، هم فكر أن ما مسعنا وحفظنا يكون يف ابقي القرآن بشیء يردهماكان أيتي
من النيب أما يف ز . وما ئودون لتحصيل العلم يف ذلك أجرا ، مهو يعلدمهو ، فريجعون إلی العامل

؛لكن احلكومة ويف اخلالفة الراشدة كان العدمل هلل. هللا هذا األمر لوجهفاملعلدمون كانوا حيتسبون 
  .متت املقدمة الثالثة. م؛فال حيتاجون إلی األخذ من املتعلدمنيهم ما يكفيهتعطي

 (1)تنة: معاويةفمث مثال آخرمن زمن ال، ال عل  العلدماءهغلب اجل. ا يف زمن الفتنةهاختل أمر  
واحلقيقة ، فجعلوا املصاحف كتاب هللا، ودعوا إلی الصلح، كادوا مكيدة رفعوا املصاحف  (2)وعدمرو

أن الناس  البحث. نا عن نوع املكيدةهاهفليس البحث ، مع العامل أن املصحف يكون كتاب هللا
ذا ه. لعامةنية اهدوا ذوأفس، ؛لكن احتال احملتالونو حكم هللاه عامة كانوا يعرفون أن كتاب هللا

وإذا . ةولهم القرآن ابلسهفالزم أن نفرض أنفسنا يف الصدر األول نف (3)إذا قرٔا . ذاهشیء غري 
أردان أن جنعل مع القرآن حكم النيب أوحكم اخللفاء الراشدين أو إمجاع لاحلي املؤمنني مدارك 

إمنا يلتقط . دام ذلك الرجل أبهيف ف فالقرآن ال أييت، ا مثل استنادان إلی القرآنهللعلم نستند إلي
؛لكن يف القرن األول ما كان الناس يعرفون إال حكدما هواهالرجل من القرآن التقاطا ما يوافق 

االستنباط وال يعتدمدون علی حكم اخللفاء وال  هوال واليسألون النيب عن وج، مأخوذا من القرآن
 . اآلن املعرتضةمتت . م إلی القرآنهإال إذا أسندوا حكدم هيطدمئنون ب

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
م بن سعيد القرشي السهمي. يكني أبا محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أمه ريطة عمرو بن العاص بن وائل بن هاش  (2)

سلم قبل أبيه، وكان فاضال عالما قرأ القرآن  سنة.أ سهمي، وكان أصغر من أبيه باثنتي عشرة  بنت منبه بن الحجاج ال
ما أسمع  رسول هللا، أكتب والكتب المتقدمة، واستأذن النبي صلى هللا عليه وسلم في أن يكتب عنه، فأذن له، فقال: يا

في الرض  ا والغض  ب؟ قال: " نعم، فإني ال أقول إال حقا ".قال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رس  ول هللا ص  لى 
هللا عليه وس       لم مني، إال عبد هللا بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وال أكتب توفي س       نة خمس وخمس       ين 

 .341/ 3ثير: بالطائ .لينظر: أسد الغابة : ابن ا 
 في ن م : إذا قرأنا   (3)
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م كدما هواهاخل إين لست من الذين يقدمون  هقل إن افرتيت: هدمنا من قولهف (1)والذي 
و ه لقرآن وحكم هللاإال ل هالحكدم. يف القرآن مثلكم يد أين اتبع حكم هللاهش بل هللا هتفيضون في

َن الر سملِّ َوَما بِّْدع ا مِّ  قمْل َما كمْنتم : "هدة بني النيب وبني قومهكاملعا  هذه. القرآن الحكم إال هلل
ََ إِّالَّ َنذِّيٌر ممبِّني  و اجلواب هذا ه" 4َأْدرِّي َما ي مْفَعلم يبِّ َواَل بِّكمْم إِّْن أَتَّبِّعم إِّالَّ َما يموَحى إِّيَلَّ َوَما َأ

 رون يف العاقبةم يعدملون مبا أيمرون وال يتفكسنة الرسل متقررة أهن. هأم يقولون افرتام: الثاين لقوهل
م ر يف قلوهبم بدون أدنی حضو ل األداين أهنهتنظرون يف سنن الرسل املتقدمني تسألون أ. مهأان مثل

وما  .كيف ما أمرت أبلغكم،  ذا ينفعين؟ أوال؟هل هفأان ال أقدر أن أتفكر  (2)، يعدملون مبا أيمرون
 . الأتفكر يف العاقبة مثل األنبياءأدري ما يفعل يب وال بكم 

ن أن ونريد أن يتشبت املسلدمو . هإن أتبع إالواضحا يف معنا. يوحی إيلإن اتبع إال ما  
تاب مث ما كانوا يعلدمون إال مايف ك دمون من الوحي إال كتاب هللاهالناس يف القرن األول ماكانوا يف

 .والفرق بني عصران وبني القرن األول عندي يرجع إلی شیء واحد. إال ماكتب يف املصحف هللا
يأوا يف كل موضع اجتدماع املسلدمني مجاعة من العلدماء ابلقرآن إذا هل كانوا أن يف الصدر األو 
م هوإن مل يقدروا علی اإلجابة علی الفور جعلو ، مهم فأجابو هم آية سألو هاحتاج الناس إلی ف
فإذا  ،ويف املركز قوة كاملة حافظة للقرآن موجودة، وبعثوا ابلسؤال إلی املركز، منتظرين إلی أايم

انت وملا ك. من فروض الكفاية علی املسلدمني هذا النظام جعلو ه. املركز أجابوا م جوابهجاء
 تلك يف. وما قدروا علی إقامة مجاعة معلدمة للقرآن، الفتوحات يف ٓاخر عثدمان طويلة عريضة

 هيوجعلوا بعد الفتح يف كل موضع تقام ف، م أقاموا الدينولو أهن. املدمالك الواسعة حدث االنتشار
ت نظام م أبدا ماحدثت الفنت اليت غري واحلاكم ال خيرج عن مشورهت، ة ابلقرآن العظيماجلدمعة عامل
 . املسلدمني

                                                           

 في ن م : والذين لكنه خطأ.الباحث  (1)
 في ن م : يؤمرون.   (2)
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دم قوة لع هواها ظن الناس أن احلاكم يتبع هبعد حدوث الفتنة اليت كان ألل (1)مجلة معرتضة:
لناس؛ ا وال يبايل كثري مباالة بشكوك، ل العلمهواحلاكم ليس من أ، همستشارة عاملة ابلقرآن عند

مري املومنني ابن و يعرف أن أهنوع بغي علی املركز  هوال يراجع املركز؛ألن يف نفس، و الفاتحه هألن
ذلك املرض  .واستدمرت الفنت بعد ذلك، لة حدثت الفتنة األولیهمن تلك املسا هال يؤاخذ (2)عدمر

ل أوالد م مثهيبطانة لاحلة اعتدمد الناس عل هيتبدل يف لور كل ما قام رجل لاحل أو كان مع
 (3)ٔوالء األمراء متشاورون مثل عدمر بن عبدالعزيزهشامص كان مع هعبدامللكص الوليد وسليدمان و 

فكانت  ،مل يكن من أوالد عبدامللك هومثل رجال قدموا عدمر إلی اخلالفة يف أوالد عبدامللك مع كون
ی األمر إلی ها حتی انتهناك بطانة لاحلة مع األمراء موجودة ؛فالفنت إمنا تقف جملیء سد قدامه

، نديةهم هالربامكة كلو ، نديم اإليراين واهلهوبقوة العجم في، واستقرت اخلالفة بقوة اإليران، العباسية
مث اعتدمد ، فكانوا يعرفون إيرانيني، م إيراينويف ذلك لساهن. م جموس من اإليرانون أهنمهوالناس يتو 
ك اإلمام أيب حنيفة الذي يدر  ها حتت فقهفة كلو نظم قضاء اخلالهو  (5)علی أيب يوسف (4)الرشيد

نفية انتشروا فاحل، اء أيب حنيفةهم وإما ابلسؤال عن فقهة من أنفسهالعجم حكدمة وحقية إما ابلبدا
قليد رجل  وعامة ذلك يرجع إلی ت. مها أنفسهحتت قواعد تقتضي هوعلدموا الناس الفق، يف األرض

اء هقتشريح الف سألةوبعد التقليد يف ألل امل. (7)م النخعييهأو إبرا (6)بن مسعود كبري مثل عبدهللا
لدمة وبعد اطدمينان الناس علی ذلك القانون رفعت ظ. قلوب العامة هاحلنفية يكون عقليا يطدمئن ب

عالية  فدمقصدان تعدمري قوم الجتدماعية. وكان ذلك إلی آخر فتنة بغداد، الفنت عن عامة املسلدمني
سنة كان  مائة لی قريبا إ هفالقرآن يف ابتداء أمر . ی القانون إلی الغايةم علال ميكن إال بعد اطدميناهن

                                                           

 في ن م : فائدة ضروية تتمة.   (1)
 أظن أن هذا اللفظ عمرو،وليس ابن عمر لعله من خطأ الكاتب.   (2)
 سبق ترجمته  (3)
 سبق ترجمته  (4)
 سبق ترجمته  (5)
 سبق ترجمته  (6)
م(، أبوعمران النخعي، من مذحج: من  851 - 222هـ          =  22 - 42إبراهيم بن يزيد بن قيس بن ا س  ود)  (7)

أكابر التابعين صالحا وصدق رواية وحفظا للحديث. من أهل الكوفة. مات مختفيا من الحجاج.ولما بل  الشعبّي موته 
 .5/80قال: وهللا ما ترك بعده مثله لينظر: ا عالم,للزركلي,
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غري  ليس يوجد قانون هفنحب أن الرجل إذا قرٔا القرآن فليتصور أن، حاكدما علی اجتدماع الناس
واحلنفية ، اأيضا معنی القرآنية حمفوظ هواالطدمينان الثاين الذي حدث زمن العباسية كان في. القانون

:  هقول. هوحنن نقلد طريق، الناس إشاعة عظيدمة أن ابن مسعود كان أعلم الناس ابلقرآن أشاعوا يف
ْثلِّ ٌد مِّْن َبِنِّ إِّسْ هَد َشاهَوشَ  هوََكَفْرُتمْ بِّ  قمْل َأرَأَيْ تمْم إِّْن َكاَن مِّْن عِّْندِّ اَّللَّ  َفآَمَن  هَرائِّيَل َعَلى مِّ

ذا هوكان ، ع طريق الرسلاجلواب الثاين: كان أين اتب الظَّالِّمِّنيَ  دِّي اْلَقْومَ هاَل يَ  َواْسَتْكبَ ْرُتمْ إِّنَّ اَّللَّ 
ال يكون دموا سنة الرسل فهل كتاب حتی يفهاملخاطب أميون ليسوا أب. اجلواب حمتاجا إلی تتدمة

ريقة ذا النيب علی طهم أن هعند هل الكتاب موثوق بهد من أهد شاهم إال إذا شهاحلجة اتمة علي
 . األنبياء السابقني

ذا هاملفسرون حبثوا عن  (2). ومل يكن من بين اسرائيل ، نصراين؟ (1)ذا ورقةهفائدة: كيف  
 .وابن سالم آمن ابملدينة. السورة مكية (4). بن سالم عبدهللا همن بين اسرائيل واألكثر أن (3)دهالشا

س ا ليهمعانيعرفنا بذلك أن اتساق ٓاايت القرآن و  (5)والسورة مكية، اآلية مدنية هذهوعند البعض 
ذا الدعوی هوحيتاج  ،سرية األنبياء هوالنيب جييب إبثبات أن سريت، البحث وقع مبكة. مهبالزم عند
م ه؟و هادتهفكيف يطدمئن املخاطب ش. د أييت بعد عشر سنني يف املدينةهد؛لكن الشاهإلی شا

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
في ن م : هذه العبارة" فائدة: كي  هذا ورقة نص   راني؟، ولم يكن من بني اس   رائيل" التوجد. أما في ن إ يوجد   (2)

 هذه العبارة.
اختل  المفسرون في تعيين الشاهد الوارد في اآلية المذكورة: قال مسروق والشعبي: ليس بعبد هللا بن سالم هذه   (3)

م عبد هللا بن س  الم رض  ي هللا عنه كان بالمدينة رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن اآلية مكية، وإس  ال
جرير. قال مجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوس  بن عبد هللا بن سالم وهالل بن يسا  والسدي والثوري ومالك 

 .7/912,اإلمام الدمشقي,بن أنس، وابن زيد : إنه عبد هللا بن سالم.لينظر:تفسير القرآن العظيم
عبد هللا بن س  الم بن الحارث اإلس  رائيلي، ثم ا نص  اري وهو من ولد يوس    بن يعقوب عليهما الس  الم، وكان   (4)

اس   مه في الجاهلية الحص   ين، فس   ماه رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم حين أس   لم عبد هللا. روى عنه ابناه: يوس    ، 
وفى. وكان إس   المه لما قدم النبي ص   لى هللا عليه وس   لم المدينة مهاجرا. توفي ومحمد، وأنس بن مالك، وزرارة بن أ

 .921/ 3ه ، قاله أبو أحمد العسكري. لينظر: أسد الغابة : ابن ا ثير,43عبد هللا بن سالم سنة 
ا ، قيقول اإلمام ابن عاش  ور في تفس  يره: ويجوز أن تكون اآلية نزلت بالمدينة وأمر بوض  عها في س  ورة ا ح  (5)

وعلى هذا يكون الخطاب في قوله: أرأيتم وما بعده  هل الكتاب بالمدينة وما حولها. وعندي أنه يجوز أن يكون هذا 
إخبارا من هللا لرس  وله ص  لى هللا عليه وس  لم بما س  يقع من إيمان عبد هللا بن س  الم فيكون هو المراد ب ش  اهد من بني 

 .92/95ير  والتنوير , ابن عاشور,إسرائيل وإن كانت اآلية مكية.لينظر: التحر
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لباب األول أان تفطنت بعد ما شرحت ا. (1)و موسیٰ هد هوأجاب ٓاخرون أن الشا. ماتوا قبل ذلك
يل و آمن ابلتوراة واإلجنهو ، و ورقة بن نوفل رجل ثقة عند قريشهد هذا الشاهمن البخاري أن 

د هتيان الوحي شو ملا مسع أول الواقعة يف إه. وإن مل يكن إسرائيليا من بين اسرائيل، هوابعتبارتدينه
 لهذكرت أان لرجل من أذا؛لكن مرة هوما قرٔاان يف كتاب أن أحدا فسر مثل  (2). مثل موسی هأن

د إذا استكربرجل يكون من هادة الشاهوبعد ش. قال ذلك هالعلم فحكی يل من رجل ٓاخر أن
 هم بوجهم يقدمون أنفسهاآلن . السالمص هواحلجة قامت علی الناس بنبوة النيبص علي، الظاملني

ر ا َما َسبَ قموََ إِّلَ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرموا لِّلَّذِّيَن آَمنموا َلْو َكاَن خَ ". غري علدمي  هَتدموا بِّ هَوإِّْذ َلَْ يَ  هيْ ي ْ
سلدمت وجيعلون اجلدماعة اليت أ، م فضائل ومزاايهم يثبتون ألنفسه 22. َذا إِّْفٌك َقدِّميٌ هَفَسيَ قمولموَن 

راف ذكرأن يف املٔومنني أش فاهلل هذا الرجل لو كان حقا ما سبقنا أحد إليهم أن هوقياس. سافلة
ذا همثل . ها بتدو هوإذا َل ي. دمواهان ابلقرآن منحصرا يف الطبقة السافلة فأفليس اإلمي. مثلكم

بم مموَسى إَِّمام ا َوَرمْحَة  كَِّتا  هَومِّْن قَ ْبلِّ : "هم نتيجة قولوال يكون هل، ويدعون النبوة، الرجل يقوم الناس
َ  َعَربِّيًّا لِّي مْنذَِّر الَّذِّيَن ظََلممواهوَ  نِّنيَ َوبمْشَر  لِّْلممحْ  َذا كَِّتاٌب ممَصد ٌِّق لَِّسا ذا ه" يكون يف 24 سِّ

ْم هْم َواَل هاَل َخْوٌف َعَليْ ُثمَّ اْستَ َقامموا فَ  إنَّ الَّذِّيَن قَالموا رَب  َنا اَّللَّ ". تعدمري هدم ويكون فيهالكتاب 
داية هفالتعدميم أيضا يكون علی حسب . مهاستقاموا علی اتباع القران فال خوف علي "20 َُيَْزنمونَ 

ْنَساَن بَِّوالَِّديْ ". بعد ذلك. رآنالق َنا اإْلِّ َ  مَحََلتْ  هَوَوصَّي ْ  ها َومَحْلم هكمرْ   ها َوَوَوَعتْ هكمرْ   هأمم   هإِّْحَسا
ب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشكمَر نِّْعَمَتَك َوبَ َلَغ َأْربَعِّنَي َسَنة  قَاَل رَ  هر ا َحَتَّ إَِّذا بَ َلَغ َأشمدَّ هَثاَلثموَن شَ  هَوفَِّصالم 

 يفِّ ذمر ِّيَِّتِّ إِِّن ِّ ت مْبتم إِّلَْيَك َوَأْصلِّْح يلِّ  هِتِّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلِّ ا تَ ْرَواالَّ 
ْم يفِّ َعْن َسي َِّئاتِّ  ْم َأْحَسَن َما َعمِّلموا َونَ َتَجاَوزم ه( أمولَئَِّك الَّذِّيَن نَ تَ َقبَّلم َعنْ 45َوإِِّن ِّ مَِّن اْلممْسلِّمِّنَي )

ْدقِّ الَّذِّي َكانموا يموَعدمونَ  أمف ظ َلكمَما أََتعَِّدانِِّنِّ  هَوالَّذِّي قَاَل لَِّوالَِّديْ ). . َأْصَحابِّ اجْلَنَّةِّ َوْعَد الص ِّ
فَ يَ قمولم  َحق ٌّ   آمِّْن إِّنَّ َوْعَد اَّللَّ َويْ َلكَ  ا َيْسَتغِّيثَانِّ اَّللَّ مهَ َأْن أمْخَرَج َوَقْد َخَلتِّ اْلقمرمونم مِّْن قَ ْبلِّي وَ 

                                                           

 لم أطلع على هذا الموق  من خالل مطالعة كتب التفسير.الباحث  (1)
 في ن م : فنحن منذ تفطنا لذلك نحمد ربنا.  (2)
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َِّريم اأْلَوَّلِّنَي )هَما  ْم همِّْن قَ ْبلِّ  مم اْلَقْولم يفِّ أمَممظ َقْد َخَلتْ ه( أمولَئَِّك الَّذِّيَن َحقَّ َعَليْ 47َذا إِّالَّ َأَسا
ْنسِّ إِّنَّ  رِّيَن )مَِّن اجلِّن ِّ َواإْلِّ ْم اَل هْم وَ َماهلَ عْ ْم أَ ه( َولِّكمل ظ َدرََجاٌت ممَِّّا َعمِّلموا َولِّي مَوف ِّيَ 48ْم َكانموا َخاسِّ

ِم الَّذِّيَن َكَفرموا َعَلى النَّارِّ َأذْ 44يمْظَلمموَن ) تمْم ََي َِّباتِّكمْم يفِّ ه( َويَ ْوَم ي مْعَر نْ يَا ب ْ  َحَياتِّكممم الد 
مونَ ا فَاْليَ ْوَم َتمَْزْوَن َعَذاَب اهلْ َواْسَتْمتَ ْعتمْم بِّ  تمْم َتْسَتْكربِّ َا كمن ْ ِِّ بَِّغرْيِّ  ونِّ ِبِّ تمْم يفِّ اأْلَْر َا كمن ْ  احْلَق ِّ َوِبِّ
. سليدمة هتإمنا يتقبل من يكون فطر  هاإلشارة يف ذينك الفصلني: القرآن حكم تعدمري "  10تَ ْفسمقموَن 

ويشكر إنعام  ،يعدمل علی للة األنعام هو بفطرته ووصينا اإلنسان. ومثال ذلك يف الفصل األول
وكذلك . فرد هنوليس املراد م، الفطرة السليدمةذا شرح القتضاء هأن  يف تفسري اإلمام ويل هللا. الرب

وليس  ،و شرح لرجل منخدجة الطبيعة منحرفا عن الفطرةهاخل  هلوالديالفصل الثاين رجل يقول 
 تقدمي الفطرة د اإلمام يفهداية القرآن؛فليجتهفإذا تعني التعدمري يكون حسب . إشارة إلی فرد معني
. إلی االجتدماع إلی أقوام مل يتفطنوا الحتياج اإلنسانية هجا فال يضيع الوقت ابلتو هالسليدمة علی غري 
يف فتح الرمحن بعد ذكر الفصلني: مرتجم گويد ايں تصوير است حال سعيد  قال اإلمام ويل هللا

تعاىل وحق أبوين جبا م  آرد وأبنواع نعم حمفو  مي شود ودر  ےوشقی را فالسعيد حق خدا
مجع می كند ميان كفر وعقوق الوالدين وإنكار معاد  مجيع أمور حبق تعاىل رجوع ميكند وشقی

 .  هأعلم انت وهللا (1). ولورت سعيد منطبق است برحضرت أبی بكر الصديق وغري ايشان نيز

. بكر و أبوهملا جاء عند املفسرين أن املراد  هو توجيهذا الذي زاد من مثال أيب بكر ه 
. لی سبيل املثالالبعض ع هوأبوبكر ذكر . وير السعيدو تصهوإمنا املراد ، يقول الشيخ ليس مبراد (2)

فال  هم مثلدهذا البناء قائم بعد هم دائدما أن حيفظوا أن هإذا قدر القوم علی التعدمري فالزم علي
ْر َأَخا َواذْكم ". ذا أشار يف ذكر حكاية عادهإلی . هدم بناء أولی منهيرتكب األعدمال اليت أوجب 

أْلَْحَقافِّ َوَقْد َخَلتِّ الن ذمرم مِّْن بَ نْيِّ َيَديْ  هَعادظ إِّْذ أَْنَذَر قَ ْومَ   إِِّن ِّ  َأالَّ تَ ْعبمدموا إِّالَّ اَّللَّ  هْلفِّ َومِّْن خَ  هابِّ

                                                           

 .107لينظر: حاشية فتح الرحمن في ترجمة القرآن, لإلمام الشاه ولي هللا,سورة ا حقا ,  (1)
، 51أن قوله: ووص  ينا اإلنس  ان بوالديه إحس  انا إلى قوله: يوعدون ]ا حقا :  قد روى الواحدي عن ابن عباس  (2)

[ نزل في أبي بكر الص       ديق. وقال ابن عطية وغير واحد:نزلت في أبي بكر وأبيه )أبي قحافة( وأمه )أم الخير( 52
 92-92/98أسلم أبواه جميعا.لينظر: التحرير والتنوير,ابن عاشور,
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 هْم فِّيْم فِّيَما إِّْن َمكَّنَّاكم هَوَلَقْد َمكَّنَّاويف ضدمن ذلك جاء " 42 َأَخافم َعَلْيكمْم َعَذاَب يَ ْومظ َعظِّيمظ 
ََ َعنْ ْم ََسْع ا وَ َوَجَعْلَنا هلَ  ْم مِّْن َشْيءظ إِّْذ  ْم َواَل َأْفئَِّدتم هَصارم ْم َواَل أَبْ هْم ََسْعم هأَْبَصار ا َوَأْفئَِّدة  َفَما َأْر

ََّيتِّ اَّللَّ  م كانت أولی من تعدمرياهت "43 زِّئمونَ هَيْستَ  هْم َما َكانموا بِّ َوَحاَق بِّ  َكانموا ََيَْحدموَن ِبِّ
عف سبب نظام الفطرة واحلق بطل مجيع ذلك أبض هالذي يقتضيتعدمرياتكم؛لكن ملا مل يراعوا النظام 

َنا َلْكَنا َما َحْوَلكمْم مِّ هَوَلَقْد أَ ذا وبعد ذلك "ه. ا َعَذاٌب أَلِّيمٌ هرِّيٌح فِّي. رهيف الظا َن اْلقمَر  َوَصرَّف ْ
عموَن هاآْلََّيتِّ َلَعلَّ  ذكروا نوا تونسيان الرب فلو كا، م الشركهالك ال ينجيذا اهلهففي  "17ْم يَ ْرجِّ

فالتثبت  هللا ذا التعدمري اجلديد حتت أمرهفلدما كان . ما ابتلوا بشیء من ذلك هوتثبتوا في، أمر هللا
ك ذا الشرط دوام االنتفاع من التعدمري كل ما تغافلوا عن ذلهو . ليس بصعب هوالدوام علي، يف ذلك

وإالاآلايت  ، ثيلسبيل التدم ا علیرهتهقصة عاد ش. مهدمم يكون ابعثا هلأييت ريح يظنون انفعا هل
فة ذا الشرط تكون أسباب خفية لطيهوبعد رعاية . كثرية يف كل األزمنة حوايل كل قوم موجودة

َك نَ َفر ا مَِّن اجلِّن ِّ َوإِّْذ َصَرفْ َنا إِّلَيْ  : هذا إشارة يف قولهإلی  تؤيدكم جلدمع كلدمة الناس علی كتاب هللا
َي َولَّْوا إِّىَل قَ ْومِّ  هرمو َيْسَتمِّعموَن اْلقمْرآَن فَ َلمَّا َحضَ  تموا فَ َلمَّا قمضِّ وقد ذكران  14ْم ممْنذِّرِّيَن هقَالموا أَْنصِّ
ْ َكَما َصبَ َر أم ". ل احلقهذا شئ ال يری فيؤيد أهو . تفسرياجلن يف سورة اجلن ولمو اْلَعْزمِّ مَِّن فَاْصربِّ
ْل هلَ  ْل هارظ َباَلٌغ فَ  َساَعة  مِّْن نَ ا يموَعدموَن َلَْ يَ ْلبَ ثموا إِّالَّ ْم يَ ْوَم يَ َرْوَن مَ ْم َكَأنَّ الر سملِّ َواَل َتْستَ ْعجِّ

قمونَ هيم  و ها فالصرب كدم. ارم يرون من هنالتعدمري إمنا يكون ابلصرب كأهن. 35َلكم إِّالَّ اْلَقْومم اْلَفاسِّ
.  كلهل يهغ فبال. دم نتيجة تعدمري إلی درجة خالةفإن اهل. دم أيضاالزم يف التعدمري الزم يف اهل
فة احلق دم يكون إذا بلغت خمالفاهل، ويكون ذلك يف التعدمريات أكثر، الفاسق من يعصی احلكم

ما أمجعوا علی  كل. دائدما يتٔاتی الكالم  هفبقدر . والعصيان أيضا يكون خمالفة احلق، اهإلی غايت
 . عصيان حرموا من نعدمة
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة ُممد سورة القتال
 . ها النيب إبمسهالقتال ذكر في إسم سورة 

دودة من دم الباطل واثنيا لتعدمرياحلق يف قطعة حميأ االنقالبيون أوال هلسورة القتال: إذا هت 
أمر . أمر احلق يف تلك احلالة اتباع. األرض فيكون منوذجا لةأقوام العاملني أيمرون ابلقتال ويغلبون

والذي . منيو من املرحو هف هيوافق القتال وميد فدمن قاتل أوعدمل عدمال. احلق يتلون بلون القتال
كن إخراج املنافقني دائدما الزم؛ل. و من املنافقنيهابالعتذار  هوأراد أن خيرج نفس (1)، هختلف عن
انت املصلحة يأ واالستعداد؛لذلك كهاالنقالب اإلسالمي كان سريعا ما أخذ وقتا كثريا للت. ابلتبصر

م هفاق وغري ل النهنافقني؛ألن عامة الناس ماكانوا يفرقون بني أيف أول األمر عدم التشدد علی امل
الة لوأمروا ابلتشدد ففي تلك احل. مداراالمتياز بني الفريقني كان علی حكم النيب. مم وفطرهتهبعلدم
و ها لقانون بل فاألمر ليس اتبع، ابلنفاق هحيكم علي هم جاء االحتدمال أن النيب كل من ال حيبهعلي

ي سواء ليقرر يف الناس إطاعة القانون اإلهل هذا األمر كان النيب جيتنبهو . واحدحتت قرار رجل 
 . النيب واألمة شركاء يف ذلك بدون امتياز فقط. بسواء

النيب علم مجاعة خمصولة و ، اتا يف املتشاهبها وتعيينمعاين القرآن يعتدمد علی النيب يف بياهن 
م معاين اآلايت هويف ف. درجة الراسخني يف العلم م إلیهوأولل، هيف مجيع حاالت هالذين يالزمون

م النيب هفال يكون ف ،مجاعة الراسخني يف العلم هة ال يكون النيب متفردا أيضا بل يشرتك معاملتشاهب
كذلك . ي يعين إطاعة كتاب هللام إطاعة القانون اإلهلهابالنفراد مركزا لعلم الدين وإالما حدث في

الراسخون  هدمهف م حكم خاص مث ملا اشرتكوا يفصا ابمتياز النيب ما تعلق هباحلكم ابلنفاق ملا كان خمت
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 عامة م جائزا يفهوالتشدد علي، م عن مجاعة املٔومننيهيف العلم مث عامة املؤمنني فكان إخراج
 . احلاالت واجبا يف حالة احلرب

ََذ إِّهلَ : "هبقي من سورة اجلاثية بيان يف قول  َعَلى عِّْلمظ  اَّللَّ  هَوَأَولَّ  هَواه هَأفَ َرأَْيَت َمنِّ اَّتَّ
بينا  (1)"َأَفاَل َتذَكَّرمونَ  مِّْن بَ ْعدِّ اَّللَّ  هدِّيهرَِّشاَوة  َفَمْن يَ  هَوَجَعَل َعَلى َبَصرِّ  هَوقَ ْلبِّ  هَوَخَتَم َعَلى ََسْعِّ 

ؤالء هالمة ع. ؤالءها إشارة إلی وجود السالطني يف اإلسالم مثل هيف فوائد تلك اآلايت أن في
 الصلوة و اتباع طريقة العبادات يفهم هالدين عند. وبني السياسة، م يفرقون بني الدينناس أهنال

ا من أخذ اخلراج واجلزية وإقامة احلدود أما احلكومة وما يتعلق هب. والزكوة والصوم وأمثال ذلك
ا هدمون فيكا من أمور السياسة حيهالكفار كل دة معهدنة واملصاحلة واملعاواهل، والقتال مع الكفار

رآن جاء الق. مهواهة م الذين اختذوا آهلهؤالء ه. م خالةهم ال يراعون إال مصلحة ألنفسهوائهأب
ري الدين أكثر غ اد فيكون كأن القرآن يبحثهكان يف اجل  هوالنيب طول عدمر ، لالنقالب االجتدماعي

. لدمني واملرشدينن املعاهاللعنة من أذ هذه. ا غري دينيةهأكثر  هوالنيب كان حيات، من الدين همن حبث
و همتاما  هجيعلون ويف املعنی، واملسلدمون جيعلون السلطان ابللفظ ظل هللا. ةآهل هواهالسلطان يتخذ 

مع اختالفنا يف كثري من  (3)ممن بقي من املسلدمني رأينا سيد األفغاين هالذي جربنا (2)ذاه. هللا
يف تلك  هفلذلك مما مندح، (4)رانإي هإلی شا هالسياسيات يبحث عن سرية امللوك خصولا توج

واألمر اآلخر يف سورة األحقاف ملا ذكران قصة عاد أشران أن بعد . تم إبلالح امللوكهاألفعال ا
 همعنا. فاجلدمع بني األمرين واضح عندان، وإال التعدمري ال ينفع، التعدمري رعاية روح االنقالب ألزم

. لرأمساليةمة اجتدماعية شوراوية غري الرأمسالية احملاربة لر تكون احلكو هيف الظا يف حكدمة اإلمام ويل هللا
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 سبق ترجمته.  (3)
، الدولة البهلوية مؤسسم( 5244يوليو  92-م5878مارس  51رضا شاه پهلوی() : بالفارسية) رضا بهلوي  (4)

 12 في أحمد ش     اه قاجار قام بخلع آخر ش     اه من ا س     رة القاجارية الش     اه 5245و1925  حكم ما بين أعوام
مزدوج  س    وفييتي - بريطاني بعد أن أجبره غزو محمد رض    ا وأنهى حكم القاجاريين. خلفه ابنه م 1925ديس    مبر

 ل    ي    ن    ظ    ر:.م 1941س           ب    ت    م    ب    ر 16 ع    ل    ى ال    ت    ن    ح    ي ف    ي م 1941أغس           ط    س 25 ف    ي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D

9%84%D9%88%D9%8A 
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فإذا علدمت  .ينظر يف تكدميل القانون الثانوي دائدما. وال ترتك الناس ئوسسون الرأمسالية مرة أخری
احلكومة أن الناس أوجدوا حيال مع حفظ لورة القانون لتأسيس الرأمسالية فليبدل القانون بصورة 

دين يف هالء اجملتؤ همجع . دين الذين يقتدرون علی تكدميل القواننيهعة اجملتذا املعنی مجاأخری؛وهل
 . املركز من فروض الكفاية

كا والدين من ذلك الزمان لار السلطان مال، مجلة معرتضة: ملا قرر العلدماء تفريق السياسة 
كل األموال . لاومل يبق للشوری وال األمة مداخلة يف بيوت األمو ، ها مرياث أبيلبيوت األموال كأهن
ريون للحكومة م يشذا الزمان نری يف املدملكة مجاعة العلدماء جمتدمعني كأهنهمن . تنفق أبمر السلطان
واستنباط  ادهم قوة االجتهم املشيخة اإلسالمية؛لكن ليس يف واحد منهوفي، يف األمور الدينية

د اجعا إلی تفر وتغيرياألحكام علی حسب اقتضاء املصاحل؛فليس إسم ذلك إال ر . األحكام
م علی هواقتصار ، ومنع العلدماء عند التداخل يف ذلك. السالطني ابلسياسيات واالقتصادايت
م هنعفدما بطل قوة العلم من العلدماء إال مل. ة وأمثال ذلكهالقضاء يف املواريث واألنكحة وأشياء اتف

يست أبيدي لدمني لم؛ألن املعارف يف املسهوإمنا منعو . عن البحث يف االقتصادايت والسياسيات
لوجوزان ف. العلدماء األحرار يعلدمون الدين واألحكام بدون أدنی تعلق مبناسب احلكومة. احلكومة

وأرادوا التسوية بني املسلدمني يف احلقوق وعدم امتياز العائلة ، ا األحرارهتداخل العلدماء ندخل في
 ،من السالطني هواه هإهل ذا أمر يشق علی من اختذهو . بشیء من أموال املسلدمني (1)انيةهالشا

د هوال خيرج جمت (2). وأشاعوا بني الناس أن الزمن تقادم، ل العلمهفأفسدوا قوة التدبر والتفكر يف أ
م ه. ادهم علی االجتهل العلم عدم تقدمهورٔاينا الذين ينكرون علی أ. كذب  هذا كله. يف الدين

 . ضةمتت املعرت . ان املسلدمنيهب فكراالنقالب من أذهأيضا اليتعرضون للدملوك واحلكام فذ

وأما علی حسب الباطن فالتعلق تعلق قلوب املسلدمني مع مجيع . رهذا علی حسب الظاه  
راد من كلدمة و املهذا ه. بواطن القلوب ابلتجلي األعظم يف حظرية القدس بواسطة أئدمة املسلدمني
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نني علی تغيري لور القوااد القادرة هل االجتهفكدما أن مجاعة من أ. اإلحسان يف اإلسالم فبعد
م هأوسر  مم وعقوهلل اإلحسان يكون قلوهبهكذلك وجود مجاعة من أ. ا من فروض الكفايةهجعلنا
م يعين تلك هم أو اللطائف اخلفية واألخفی أو احلجر البحت واألاننية الكربی متيقظة فيهوروح

ني أيضا من اع املسلدماجلدماعة يف اجتدم هذهفحفظ مثل ، ا مجيع تلك األلنافهاجلدماعة يوجد في
حبفظ الربط مع االنقالب يف حالة  هذ الذي نريدهومعنی اإلحسان . الفروض الكفاية عندان

ناس ما فتلك اجلدماعة تتحسس بتغيري الشٔوون وتوضيح لل. و يف شأنهكل يوم   فإن هللا. التعدمري
ملقصد األئدمة اا إلی ذلك هجهم يف حفظ املستقبل مث يغريون لور األحكام ومنهالذي جيب علي

ويتكامل  ،فيصري التعدمري حمفوظا من االنقالب بل يتغري، دون القادرون علی تفسري األحكامهاجملت
ة من الزمن هواالنقالب إمنا أييت إذا سقط الناس بر ، ابلتدريج مع احلاجات املتغرية يف االجتدماع

 . م نظرا إلی حاجات االستقبالهتغيري قوانين (1)عن

واحلكومة عن  ،كان الفرض متعلقا ابملنجم خبرب الناس  الصابئة  الداينةمجلة معرتضة: يف 
روا هواشت، ندواملسلدمون أيضا كانوا يعرفون علم النجوم يف اإليران واهل. تغري يف سري الكواكب

م هت سلطنتوبطل، مهذا العلم يف مجاعة من الصابئة جاء االنقالب عليهفإذا ضعف . مإبلاابهت
ل الصالح ها أبذا الفرض متعلقهيف زمن املسلدمني كان . هی تغري كان ميكن إلالحوا علهإذا مل يتنب

ليل ميكن م الناس عن دم إذا أخربوا الناس بشیء ال يسأهلهم وعلوميعتدمد الناس علی أحواهل. فقط
كانوا يتبعون   : األمراء وامللوك كيفهتلك الوج هونوضح في، ندلنا أن نرتب اتريخ املسلدمني يف اهل

م ينكرون كل هة املتكربين منهنری املتفق. لكوا؟هم و هوكانوا ينجحون كيف خالفو ، الصالحل هأ
ذا املرض هم هالكة نری فيهنا إلی معرفة أقوام هوإذا توج. علم يف الدين سوی حفظ اجلزئيات

الستنباط م عن اهم عن القرآن وإعراضهأن املسلدمني مع إعراض. مهموجودا علی التدمام فنحن ألنفس
دس  والولل إلی حظرية الق، م عن التوجة إلی هللاهوإعراض، رية اخللفاء وامللوك واحلكدماءمن س

ل هن أاألايم احلاضرة عند املتقدمني م هذهذا الغرض متعلق يف هكيف يرجون النجاة والنجاح؟ مث 
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نة م مع اختالف األلسواجتدماعاهت، الغرب إلی احلكدماء االجتدماعيني فريون ميول عامة الناس
مر حتدملوا وللتدقيق يف ذلك األ، االجتدماعيات يف امليول فيضعون برانجما لالستقبال. قوامواأل

وحرف ال  ،م إلی لنائعورجحاهن، مصائب ومشقات كثرية مثال: إحصار نفوس الدولة ابلتدقيق
لی م االنضدمام إم التعليم االبتدائي علی مجيع أفراد الدولة يتدمكن هلوإجياهب، ابلتخدمني بل ابلتحقيق

إال إلی  هوجم توبعد كل ذلك اإلحصائيون املخصولون ليس هل. مهبطبيعت هحزب مييلون إلي
، مهل نظر م الطلحوا كل قوم ينظر يف االستقبال مثهو ، استنباط التغريات والتدموالت يف اإلنسانية

يف كانوا   وإن، ذاهومن أتخر عن . م اإلنسان يف ذلك العصرهوجيدمع املبادئ لتحقيق ذلك النظر 
م هذا ليس منهو  .م ملتحقني ابحليواانترة جيعلوهنهاملاضي مالكني للتدمدن العظيم واالجتدماعية القا

. املسلدمني ونری القرآن أرشد. إن الذي ال يتفكر يف املستقبل ال يفلح أبدا. مهإال لتدمركزأفكار 
َا تَ ْعَملموَن" إِّنَّ اَّللَّ  وا اَّللَّ َمْت لَِّغدظ َوات َّقم َوْلتَ ْنظمْر نَ ْفٌس َما َقدَّ  ا الَّذِّيَن آَمنموا ات َّقموا اَّللَّ هََّيأَي  "  (1)َخبِّريٌ ِبِّ

الم دين وأن اإلس. وأعدمال ذلك العصر نفتخر، وحنن إذا وجدان مثل ذلك من توافق تعليم القرآن
وال حنتاج إلی أن أنخذ من الكفار مث نرجع مستقبل اإلسالم إلی ، والقران علدمنا كل شیء. حق

م هم علی ماوالعلدماء يصدقوهن، م مجاعات من املشايخومجعوا حوهل، هواهم هتاختذوا آهلجناح ملوك 
م قوة وال هل،  املستقبليف دموا ما يريد هللاهحىت يف م يف التعلق ابهللوال دخل هل. م ظل هللا:أبهنهعلي

ع اإلسالم ء الينفؤالهفاجتدماع املايوسني أمثال ، مالتفطن والتقدس يف ميول عامة املسلدمني شباهن
. كبري  م إال بعد انقالبهومع األسف أن املسلدمني ال يتخلصون من مصائب امللوك وحواشي. أبدا
. هعيني فاملاضي لإلسالم واملستقبل واضح ملن يفتح. م يتوحشون من لفظ االنقالبهل النظر منهوأ

حمفو   قالبإمام االن السري يف املسلدمني من كل قوم؛ألن كتاب هللا هوطريق االنقالب وجناح
مل ينظروا يف االنقالب  (2)م إذاهورجال من كل الطوائف أفراد متيقظون أيضا موجودون؛لكن، مهفي

 . دمنا والعلم عند هللاهذا ما فه. ال يفلحون

                                                           

 58الحشر: اآلية :  (1)
 في ن م : إذ   (2)
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 (1)ئا حزب االنقالب ومل يتخلف املخالفون عنإذا هت.وسورة االنقالب،اآلن نقرٔا سورة حمدمد 
نصار اجرون واألهامل. فالقتال األول إمنا كان مركزية احلجاز.الم ال بد أن يقع القتهترك خالف

خرون ود املدينة اتفقوا علی خمالفة القرآن وأقوام آ هوقريش من مكة وي. اجتدمعوا علی تعليم القرآن
 أما اليدمن والنجد وما إال. ؤالءهوالبعض إلی ، ؤالءهل احلجاز البعض انضم إلی هالبعض من أ

 همع دما غلب؟ فيعاملونهام كانوا يف حياء عن ذلك النزاع جعلوا منتظرين أيالعراق وما وإال الش
بيد النيبص  هوالقتال الذي وقع بني الطائفتني يف احلجاز كان قيادت، ممعاملة علی حسب ضروراهت

ندين أمر وسعی يف قبول املعا، ومجع مجاعة لالنقالب اثنيا، و دعا إلی احلق أوالهالسالم ص  هعلي
من  هًا مث مجع قوتيف املدينة خامس ها مث شرع يف تنظيم املقاتالت رابعًا فقرر أوال مركزا لاحلق اثلث

م هستقر املخالفني عن م ها سادسا مث أعلن احلرب سابعا مث تعرض إلخراجل املدينة ومن حوهلهأ
 (2). اشرام عهاثمناً مث ملا امجتعوا يف ميدان احلرب شجع مجاعة للحرب اتسعاً مث حاربوا وغلبوا علي

و هتح ذا الفهوكان . وتدبري النيب الدخل يف ذلك شیء خارجي. ام احلقا إبهلهاألمور كل هذه
و ألل األليل هی إلی بدر هفاألمر الذي بدٔا من نزول القران وانت، مبدٔا االنقالب العاملي ابلتدريج

اآلية . رحرب بدالسورة حكاية عن  هذهو . للدمسلدمني دائدما يف االنقالابت حتت تعليم القرآن
 (3)، هوعاند، من خالف القرآن ه" معنا 2 مْ َأَولَّ َأْعَماهلَ  الَّذِّيَن َكَفرموا َوَصد وا َعْن َسبِّيلِّ اَّللَّ :"

بفرعون  ل؛ولذلك يلقب يف بعض احلاالتهم أبوجهؤالء كفار قريش رئيسه. هولد الناس عن اتباع
اآلية: . ربزموا يف احليعين اهن مأول أعماهل .ا االبتدائي يف احلجازهيعين يف عدمل (4)األمة هذه
َا ن مز َِّل َعَلى ُممَمَّدظ وَ " َاتِّ َوآَمنموا ِبِّ ْم هْم َكفََّر َعنْ ق  مِّْن َرب ِّ َو احلَْ هَوالَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ

ا همعنا. محلق من رهبو اهذا هاجلدماعة اليت اتبعت النيب مستيقنة أبن  "1ْم ْم َوَأْصَلَح اَبهلَ َسي َِّئاتِّ 

                                                           

 في ن م:في   (1)
 إن الشيخ السندي بين أصول قيادة النبي_عليه الصلوة والسالم_ من خالل النقاط المذكورة في المتن.الباحث  (2)
  في ن م : معناها من خال  القرآن وعانده هذا معنى الذين كفروا وصدوا الناس عن اتباعه.  (3)
أخرجه اإلمام أحمد عن عبد هللا ابن مس    عود، قال: أتيت النبي ص    لى هللا عليه وس    لم يوم بدر، فقلت: قتلت أبا   (4)

هللا أكبر، »، قال: قلت: آهلل الذي ال إله إال هو، فرددها ثالثا، قال: « [ ال إله إال هو؟980آهلل الذي ]ص:»جهل، قال: 
هذا »فانطلقنا، فإذا به، فقال: « وهزم ا حزاب، وحده، انطلق فأرنيهالحمد هلل الذي ص       دق وعده، ونص       ر عبده، 

 .4947لينظر:مسند أحمد,اإلمام أحمد بن حنبل,رقم الحديث:«فرعون هذه ا مة
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اآلن  .را ويتدمنون بعد ذلك ما نقص من تدابري نصرة احلقهظا مأصلح ابهل. م الفتححصل هل
م  م؛ألهنهٔا أمور ا يف بدهم أغالط ارتكبو هسئاتي. م أموال واالحتشام يقدرون علی تكفريحصلت هل

اآلية . ك من اإلشكاالتم مثل ذلاآلن الأييت هل. م الصحيحهكانوا عاجزين عن العدمل علی برانجم
ََِّل َوَأنَّ الَّذِّيَن آَمنموا ات َّبَ عموا احْلَقَّ مِّْن َرب ِّ " نَّ الَّذِّيَن َكَفرموا ات َّبَ عموا اْلَبا  ْم َكَذلَِّك َيْضرِّبم اَّللَّ َذلَِّك أبَِّ

ِِّ َأْمثَاهلَ  م ورجاهل ،الكفار كانوا يف عدة احلرب. ذا الفتح للحق كان كاملثل األعلی للناسه "3مْ لِّلنَّا
فدما حصل الفتح للدمسلدمني إال  (1)واملؤمنون علی ضعف كدما يف سورة األنفال،علی قوة عظيدمة

م هلة قوموال يقدرون أن أيتوا مبقاب، فكان كاملثل األعلی قوم يريدون االنقالب يف العامل، للحق
لر ِّقَابِّ َحَتَّ إَِّذا َضْرَب افَإَِّذا َلقِّيتممم الَّذِّيَن َكَفرموا فَ ". م الفتحويكون هل، دهم من اجملاهمثل

تمممو  ا َذلَِّك َوَلْو َيَشاءم هْم َفشمد وا اْلَوََثَق فَإِّمَّا َمنًّا بَ ْعدم َوإِّمَّا فَِّداء  َحَتَّ َتَضَع احْلَْربم َأْوزَارَ هأَْثَخن ْ
نْ  اَّللَّ  لمَو بَ ْعَضكمْم بِّبَ ْعضظ َوالَّذِّيَن قمتِّلموا يفِّ هاَلنْ َتَصَر مِّ لَّ َأْعَماهلَ  َسبِّيلِّ اَّللَّ  ْم َوَلكِّْن لِّيَ ب ْ ْم فَ َلْن يمضِّ
 هذهم عزم القيام علی خالف ب من قلوهبهو قانون احلرب قتل املخالفني حتی يذهذا ه "1

رغوا من فإذا ف. يستأسرون فشدوا الوَثقفإذا متكنوا من ذلك . اجلدماعة يف ذلك امليدان واجب
حتی م أو أيخذون األموال فدية ذلك رجاهل م وإما أيخذون عوضهعلي (2)م مناذلك فإما يرتكوهن
 . ذا العدمل إلی أن ال يبقی بعد ذلك حاجة إلی حربهدوام  (3)جيب همعنا. اهتضع احلرب أوزار 

 العبد ال يؤخذ يف.اآلية عدم جواز بيع العبيد هذهخان من  (4)فائدة: استنبط السيد أمحد 
إما امتناان وإما أبخذ الفدية وإما  هحكم القرآن إال يف حرب مث حبكم القرآن واجب استخالل

                                                           

عَفُوَن فِي اْ َْرِض تََخافُوَن أَْن يَتََخطَّفَُكُم النَّاُس فَآَواُكْم َوأَ  (1) تَض     ْ ِره َوَرَزقَُكْم ِمَن واذُْكُروا إِذْ أَْنتُْم قَِليٌل ُمس     ْ يَّدَُكْم بِنَص     ْ
 (92الطَّيِّبَاِت لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

 في ن م : االمتنان.  (2)
 في ن م : هذا العمل واجب.  (3)

(وهو  1898 مارس 97 - 5857اكتوبر  17 س  يد أحمد خان بهادر ولد في دهلي في أس  رة الس  ادات ) رس    (4)
رجل تعليم هندي مس   لم، وس   ياس   ي يعتبر رائد التعليم الحديث للمس   لمين في الهند بتأس   يس   ه الكلية المحمدية ا نجلو 

، والتي تطورت لتص     بح جامعة عليكرة اإلس     المية Muhammedan Anglo-Oriental College ش     رقية
س   يين المس   لمين والذين ش   كلوا حركة عليكرة لفص   ل المس   لمين عن الحقا . أعماله أوجدت جيال  من المثقفين والس   يا

https://www.marefa.org/1898
https://www.marefa.org/1898
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أما القران . 1لية العربهذا كان من عوائد جاهو يقول هم فهم عبيدا مث استيالد األوالد منهبقائ
و تغري ذلك من األغالط ال ينسب هذا العدمل فهفإن كان يف املسلدمني إعراض عن . فسخ ذلك

م يفتخرون هو ، راألرقاء كدما حدث يف أوروابفتحري، ذا إلی اإلسالم؛ألن القران ال جيوز ذلكهم هفعل
من  وعندان يف استنباط ذلك نوع. السيد أمحد جعل ذلك من مفاخر القرآن. مهبذلك علی مدنيت

ال  كتاب هللا. آبايت يف كتاب هللا هاء بل تناقشهاملناقشة؛لكن ال عل  طريقة من يقدم نصرة الفق
. هاألحكام أييت ابإلمجال مث أييت تفصيل؛لكن بعض (2)وليس عندان نسخ. بعضا هخيالف بعض

يس مبنحصر اآلية ل هذهيف  فداء: همعنی قول. هفاإلعراض عن بعض القرآن غري جائز عند الفقي
قريش من الفدية أو يف ما يقع يف املبادالت يف حترير األساری بل أعم من ذلك يشدمل  هيف ما أدا

لدمون حتی أساری مس هوليس عند قوم، الفدية هورثة يؤدون عن هرجل أسر ليس ل. املكاتبة أيضا
فدمن . يف أماننا اءهذا رجل من الفقه؟ ويدخل ترك هذا أسريا وعبدا طول عدمر هأفيبقی . هب هيفادون

ار الفدية ليس م اختيفإن الرتديد بني املن وبني الفداء جيوز هل. م الكتابهفعل ذلك خرج عن ف
من أحسن  هم إذا رأوا تركهم ذلك راجع إلی مصلحتنع. م يف لورة ما ترك األساری مناهجيب علي

؟ . ف يؤدي الفديةكي  هذا الفرد الذي فرضناهف. م إال أبخذ الفديةهوإال فال جيب علي هم يرتكونهب
تَ غموَن اْلكَِّتاَب ممَِّّا َمَلَكْت َأُْيَانمكمْم َفَكاتِّبمو " . يف سورة النور هحكدم ْم هْم إِّْن َعلِّْمتمْم فِّيهَوالَّذِّيَن يَ ب ْ

ر ا َوآتمو  تَ غموا وا فَ تَ َياتِّكمْم َعَلى اْلبِّغَ هالَّذِّي آاَتكمْم َواَل تمْكرِّ  ْم مِّْن َمالِّ اَّللَّ هَخي ْ اءِّ إِّْن َأَرْدَن حَتَص ن ا لِّتَ ب ْ

                                                           

وأيض       ا:حيات جاويد،الطا  حس       ين  93-99لينظر:مقدمه س       رس       يد كى كهانى ان كي ابني زباني،ص.الهند
 ، ط:ارسالن بكس.5/991حالي،

ال رة الهندية قائتفرد السيد أحمد في هذه المسألة عن الجمهور وهو أول من تكلم على عدم االسترقاق في شبه القا 1
، ط: بنجاب أكيدمي ترست 114-119بأن االسترقاق اليجوز في اإلسالم قط لينظر:حيات جاويد، ألطا  حسين حالي،

 م.5217الهور ط:
يقول الش     يخ القاس     مي ما ملخص     ه بالعربية: إن الش     يخ عبيد هللا حقق في خمس آيات المنس     وخة لدى اإلمام  (2)

ية ،فال نس   خ في القرآن حس   ب موقفه،والمحقق عند أس   تاذنا هو هذا،وقد تبعه معظم الدهلوي،وأجاب عنها أجوبة ش   اف

المفس  رين والمحققين الذين يعتمدون على اإلمام الدهلوي في دراس  اتهم يرون أن اإلمام الدهلوي،وإن قال بالنس  خ في 

مثال الش      يخ أنور الش      اه اآليات الخمس؛لكن يمكن تأويلها على أس      لوب اإلمام الدهلوي بحيث اليبقى فيها النس      خ 

الكش  ميري، والش  يخ حس  ين وغيرهما.لينظر: تقديم الش  يخ القاس  مي لترجمة القرآن للش  يخ س  رور نور الهاالئي باللغة 

 م.9051.ط:لجنة إحياء ا دب العربي السند 7الفارسية, 
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نْ َيا َوَمْن يمْكرِّ  َِ احْلََياةِّ الد  يٌم "نَّ َرفم ههمِّْن بَ ْعدِّ إِّْكَرا نَّ فَإِّنَّ اَّللَّ ههَعَر إن : هلقو  معنی(1)وٌر رَحِّ
ال يرتك  هوإذا مل يتحقق من رجل أن. هال يقاتل املسلدمني بعد هإذا علدمتم أن م خرياهعلمتم في

لی الفدية ال يقاتلنا فنكاتب ع هوأما إذا تيقنا أن. هولو كان طول عدمر ، أسريا هاملقاتلة جيوز بقائ
م هوآتو : هی قولذا معنه (2). هوإذا مل يقدر علی ذلك فواجب علی املسلدمني أن ميدو ، أبقساط
من  هم فواجب علی احلكومة إمداداخل وإذا مل يقدر املسلدمون علی املعاونة لضعف حاهل من مال

:واملراد املكاتب الذي يعجز عن (3)ويف الرقابوالقرآن ذكر يف ألناف الزكٰوة: . زكوة املسلدمني
مساغ جلواز عدم  هوفي .(4)ذا الطريق حنن نسلم أن القرآن أمر بتحرير الرقابهعلی . أداء الكتاب

ل يف واألل. م يقاتلوننا مرة أخریم خوف أهنهحترير الرقاب علی حسب احلاالت إذا كان عند
. (5)ذلك أن فكر املسلدمني مبين يف مصلحة األساری علی مصلحة مل يتبني علی السيد أمحد خان

يفة أبعدمال شاقة أو خفيف حمابس منفردين عن اجتدماع الناس ئومرون  (6)يف زماننا األساری حيبسون
ن نعرف من وحن. مهوالسيد أمحد خان ال ينكر ذلك علي، ذيب أوروابهت هذا أوجبهو ، يف احملابس

كل الفضائح . يف كتاب هونعرف من ظلم املراقبني ماالميكن ذكر ، فساد أخالق األساری يف احملابس
ميحي عن قلوب  ه يف ما ينفعوتفكر األسري. كلية اإلنسانية مهمن لواطة وزان تكون فاشة شائعة في

رانسا  ند بل كان حمابس األملانية وفذا خالا مبحابس اإلنكليز يف اهلهوليس ، األساری أساس ذلك
م هيستعدملو  م يريدون أنهو ، ميكن أن أييت إلالح ما من االشرتاكيني. الفضائح هذها سواء يف هكل

لحة ومص. يد أمحد خان أن يذكر اتئيداذا األمر ال ميكن ألحد من أنصار السه. خالف الرأمسالني

                                                           

 33النور: اآلية :   (1)
 أن يساعدوه.الباحث.  (2)
دَقَاُت ِلْلفُقَ   (3) بِيِل ا َّ إِنََّما الص  َّ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي س  َ اِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُهْم َوفِي الّرِ  َواْبِن َراِء َواْلَمس  َ

 (20السَّبِيِل فَِريَضة  ِمَن ا َّ َوا َّ َعِليٌم َحِكيٌم )التوبة:
: فروي عن الحس   ن البص   ري، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد يقول اإلمام ابن كثير في تفس   يره: وأما الرقاب  (4)

العزيز، وس   عيد بن جبير، والنخعي، والزهري، وابن زيد: أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موس   ى ا ش   عري نحوه، 
وهو قول الش  افعي والليث.وقال ابن عباس، والحس  ن: ال بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب اإلمام أحمد بن 

ل، ومالك، وإس   حاق أي: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب، أو يش   تري رقبة فيعتقها اس   تقالال..لينظر:تفس   ير حنب
 .4/528القرآن, اإلمام الدمشقي,

 سبق ترجمته  (5)
 في ن م : يحسبون  (6)
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 فإن فساد ذلك ما ال. ال حيبسون يف مكان منفرد.األساری يف اإلسالم خالف مصلحة الغرب
م هوإلی عائالت يكونون مثل اخلدم طعام، بل يفوض مراقبة األساری إلی بيوت هميكن إلالح

األعدمال حتت مثل  من ه ما يطيقونم إالم ابلقوة وال يكلفوهنواليعاملوهن، م مثل طعام البيوتوشراهب
ل اإلسالم حصل ه: فائدة أل2فائداتن:  هفي. م األنكحة والتجارة وكل املكاسبتلك املراقبة جيوزهل

م هويصلحون من أخالق، م يستفيدون من االجتدماعه: فائدة لةأساری 4. م خدم أبجرة غري ثقيلةهل
ل من الطريقة يف الصدر األو  هذهاری علی وكان معاملة األس. م اإلسالم فقد يسلدمونهوئوثر في
. وال ينفي ماكان رائجا يف الصدر األول، املتأخرون فال ينسب إلی االسالم هأما ما أحدث. اإلسالم

 ا مصاريف مث استغنت عن اخلدمة أوعجزت لضيقها وأنفقت عليهوإذا ضم عائلة خدما إلی بيت
ن املال األسري من بيت إلی آخر يدفع شيئا موعائلة أخری حتتاج إلی اخلدم ينتقل ، يف املعيشة

لعصور ا اإلنسانية من فعل ابئعي األرقاء يف اهومل يكن بيعا من البيوع اليت تنكر ، حباء أوإعانة
ملا رأوا سوء و . بوا إلی دار الباعةهأان رأيت رجاال ممن جيوزون بيع األرقاء من املثرين ذ. املتٔاخرة

واملقصد أن العدمل يف الصدر األول مل يكن . لك جائزا يف اإلسالماملعاملة أنكروا أن يكون مثل ذ
ی املنكر عند م؛لكن العلی املعنبون اخلدم أو يبيعوهنهوكان الناس ي، ومل يكن خمالفا للقرآن، منكرا

ا هحة اليت يرافإن املصل، والحنتاج إلی نفي ذلك من قانون اإلسالم ابملرة ومن كتاب هللا. اإلنسانية
وحتريراألرقاء يف  .وال يتفقان يف املسلك أيضا، ا الغربه األساری غري املصلحة اليت يرااإلسالم يف

م يضعون قوانني جديدة ومعاين جديدة لإلنسانية؛ليخرجوا هو ، الغرب خمصوص ابجلنس األبيض
ين أن اختاذ اخل يع حتی تضع احلرب. سألةامل هذهمت . ومن اإلنسانية ابملرة، ا غري األبيضهمن
  .والقتال شرع لتكدميل اإلنسانية مهالنتصرمن ولو شاء هللا. قاء خاص ابحلرباألر 

د يف سبيل هاجملا فإن. تنشٔا فكر احلياة الثانية ابلضرورة سألةامل هذهاخل ومن  والذين قتلوا  
. ياة الدنيا بشیءمل ينتفع يف احل، للحق يقتل هو يف انتصار هو ، احلق أعلی نوع اإلنسان ابالتفاق

م من ذا الرجل املكرم؟ ويتدمتع ويلتذ ابملالذ الذين ليس هلهأن حيرم مثل  وز يف حكدمة هللال جيهو 
والقرآن أتی  .ذا النقص والكسر البد من تسليم احلياة الثانية بنوع ماهوجلربمثل . اإلنسانية نصيب
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يف البعث  1 مْ حم اَبهلَ ْصلِّ ْم َويم هدِّيهَسيَ . يةبتصوير احلياة الثانية األبدية أبكدمل من مجيع الكتب اإلهل
 . ي متام معنی الرقبةهيف احلرب ليست  (1): اإلسارةفشدوالوَثق. بعد املوت

، لسياسية ابلفعلم اي تسلب عن احملاربني قوهتهو ، ت إلی القتالهاحلركة االنقالبية إذا انت 
ية الزمة لالنقالب رور ذا املعنی ضالرقبة هب. ولةهم االرجتاعية ابلسهم ينظدمون سياستهوابلقوة ال يرتك

عندان مالحظة خمصولة: االنقالابت حتتاج إلی وضع  (3). يف احلرب فقط (2)ي اإلسارةهليست 
؛لكن املسلدمني يف الصدراألول 4وعن االرجتاع، م عن االرتقاءهالطالحات خالة للدمعامالت تفرق

 تكن م ملومعامالهت، ورةها ابألمساء املشهومسو ، م عاملوا معامالتهمل يكونوا قادرين علی ذلك 
اعيون ذا مث جاء االرجتها لفظا للتعريف غري ور؛ولكن ما وجدوا هلهداخلة حتت ذلك اإلسم املش

نذكر . ان املسلدمنيهعن أذ هوأبعدو ، ا علی احلقيقة فأفسدوا روح االنقالبهيف اإلسالم فحدملو 
ا أوالً مث بعد هيف حكدمزمية كسری اختلفوا ها املسلدمون بعد هلذلك مثاال :األراضي اليت غلب علي

ك ألحد مث وليست مبل، ا موقوفة علی املسلدمنيواملذاكرات الطويلة اتفقوا علی أهن، املباحثات

                                                           

 في ن م : اإلشارة لكن كلمة "اإلسارة " أصح حسب السياق.الباحث.  (1)
 كلمة "اإلسارة " أصح حسب السياق.الباحث في ن م : اإلشارة لكن  (2)
في ن م : "رأينا في تاريخ الهند الس     لطان عالء الدين الخلجي هو أول س     لطان غلب على جميع الهند ش     ماله  (3)

وجنوبه كان أميا انقالبيا بالفطرة وض    ع قواعد المراقبة على أمرائه إذا رأى فيهم تأخرا عن معنى االنقالب الذي هو 
. وله سيرة خاصة مفصلة في كتاب "تاريخ فرشته"، "وتاريخ الهند". واالنقالب اليخص المسلم فقط يكون يريد إقامته

ها اختال  وفروق،فلم  ية في ياتهم االنقالب حد؛لكن نظر حد،ودين وا لدين وأمراؤه قوم وا بين المس       لم وغيره. عالء ا
ن اليتمكن أمير أن يزوج بنته من أمير إال بإذن يتركهم أحرارا في الس   ياس   ة،ولم يتركهم أحرارا في االجتماعيات،فكا

السلطان،ولم يتركهم أحرارا في االقتصاديات أيضا .التجارة كلها كانت تحت مراقبة السلطان نفسه.وكان في عصره 
عجائب.الضروريات كلها كانت رخيصة إلى درجة لم تر الهند مثلها إال قليال.والعلماء في كل فن اجتمعوا في وقته لم 

مع مثل ذلك في عصر من العصور،ولم يكن عمل السلطان منطبقا على النظريات العصرية في االنقالب؛لكن في يجت
جميع أعماله رور االنقالب.أنا قدرت على اإلحاطة في مس  ألة االنقالب العص  ري؛ ني كنت في تاريخ هذا الس  لطان 

لك يتوس       وس       ون في توجيه كثير من مبص       را.عامة المؤرخين ليس عندهم تبص       ر في االنقالب واالرتقاء؛ولذ
الواقعات.فالرقية في اإلس  الم هي نتيجة االنقالب.الرجل إذا كان واجب القتل في نظر القانون فإبقاء حياته بالنظر إلى 
اإلصالر يمكن أن يغلب على عقله،ويترك معاندة االنقالب على شروط من المراقبة رخيصة إبقاء حياة اإلنسان ليس 

د الثقل من اليعر  معنى االنقالب،وليس عنده كل من عاند االنقالب يجب قتله. هذا الفرق الذي أراه فيه ثقل.إنما يج
واضحا في توجيه السيد أحمد خان،وجعله اإلسالم محبوبا في نظر فالسفة الغرب؛لكنهم لم يحصل لهم تصار  بأئمة 

ن ر اإلس   الم إلرض   اء المرتجعين المخادين الذياالنقالب في الغرب،وإال فلم يكن محتاجا إلى تأويالت بعيدة في تفس   ي
حصل لهم الغلبة بالصرفة بسبب غفلة المسلمين عن معنى االنقالب،وجهلهم سالطينهم الذين يتحاشى عنهم الشيطان 

 أيضا أن يجعلهم ظل الشيطان جعلوهم ظل هللا." التوجد هذه العبارة في ن إ
. 935م: ردده و أعاده إليه و لينظر: المعجم الوسيط، مادة: ر ج ع، اسم منسوب إلى االرتجاع: على الغريم و المته 4

 ومنها الحركة االرتجاعية: حركة ارتدادية عنيفة مفاجئة للخل .الباحث.
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حصة  م اخلراجهواحلكومة أتخذ من، ما ملك هلا العلی أهنها علی املزارعني؛ليعدملوا فيهقسدمو 
ا مث هفقات إللالحا املزارعون نهاألراضی لرف في هذهالقطعات من . األراضی لبيت املال

ماأنفقوا يف  مهوئودون إلي، م األراضي للدمزارعةهبوا إلی املزارعني اآلخرين لئاخذوا منهاحتاجوا وذ
وأجاز احلكام أمثال تلك ، األراضي هذهويلتزمون أداء اخلراج للحكومة املقرر علی ، اهإلالح

يقوا علی املسلدمني فلومل يض و حقهو حتصيل اخلراج الذي هم هاملعامالت؛ألن ذلك ال يضر بغرض
املة وكانت املعاملة مع. م تلك املعامالتم فأجازوا هلاملسلدمني يف ذلك كانوا أنشط يف أعدماهل

، اها الطالحات خمصولة لبيان ذاتيات تلك املعاملة مل يضعو وكان ينبغي أن يوضع هل. خمصولة
د ذلك طبقات وجاء بع. ة بيعاومل تكن يف احلقيق، ا بيعاها من حاجة مسو هم يف وضعومل يكن هل

رعني وحكدموا أبن األراضي مملوكة للدمزا، م غريوا القانون قانون االنقالبهاء هأخری من امللوك والفق
وميكن . لها بيعا كانت خطأ وجراي علی التساهونسدمي، أبلفا  كانت مستعدملة يف العصر األول

موسی جار  ملنفعة وال برقية األراضيصأن نقول إن مثل تلك املعاملة كانت تتعلق ابالنتفاع ال اب
صوفتحوا بذلك اباب الرجتاع اجتدماعية اإلسالم العاملية االنقالبية اباب لتدمكن حكومات قومية (1)هللا

وحنن نقدر ، ءاهالفق هعلي هذا كل ما تنبهو . ايلهم املخصولة؛ألن األراضی مملوكة لةأهلسالطين
الفاروق يف  هيثبت أن احلق ما كان علي هأن (2)يوسفعلی إثبات املناقضات يف كالم اإلمام أبی 

لي: األساری  مث ننتقل إلی البحث األل. وبعد ذلك يثبت امللك للدمزارع، ا موقوفة لبيت املالهجعل
ويف  ،وأنفقت العائالت حسب املصاحل يف إلالح أحوال األساری، كانوا خداما يف العائالت

عائلة أخری  م إلی زمان مث رغبتهعائلة فاستفادوا منا تلك الهم لصناعات خالة حتتاج إليهتعلدم
ا العائلة هورضيت أن تؤدی النفقات اليت أنفقت، ر يف فن خمصوصهيف استخدام ذلك األسري املا

فظ كل ذلك كان إبذن احلكومة؛ألن ح. مهويف بعض األحيان بتبادل األسری يف ما بين، األولی
وانتقال األساری من مراقبة إلی مراقبة ال يضر . غري و املقصد للحكومة الهواملراقبة ، األساری

                                                           

 سبق ترجمته  (1)
 سبق ترجمته  (2)
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قوا ا كلدمة خالة تنبئ عن ذاتيات تلك املعاملة أطلوتلك املعاملة مل يستعدملوا هل. مقصد احلكومة
قام  ومل يكن بيعا مث بعد زمان االنقالب، ر الصورةها كلدمة البيع واالشرتاء جمازًا نظرا لظاهعلي
لية هلسنن اجلاوانتقلوا ابلتدريج دبيب الندمل إلی ا، واألرقاء، يع العبيداء يستدلون علی جواز بهالفق

ا سنة قومية وهنلية لةأعراب اليت حيسبهفأقاموا شريعة اجلا، م يف حق األسارى واألرقاءهاليت كانت في
. قاءم يف الفرق بني االنقالب واالرتهمقتدرين علی الفرق لعدم تبصر  (2)االنقالب  (1)مقام قانون

(3) 

لم   أتيت بشكل واحد يف موطن من املواطن  النعدمة من هللا 3 مْ ا هلَ همم اجْلَنََّة َعرَّفَ هَويمْدخِّ
: همثال .ر يف لورخمتلفة علی وفق استعداد ذلك املوطنهوإذا انتقلت إلی موضع ٓاخر تظ. السدماوية

ر هيظ لی األرضا عامة واحدة يف مجيع أقطاراألرض مث إذا نزل إهوطبيعت، املطر ينزل من السدماء
تجاورة بذر يف أراضي م سألةامل هذهوإذا فرضنا . علی لور خمتلفة حسب استعداد األرض هأتثري 

من أساس  القاعدة هذه. اخلالة هو يندمي كل بذر علی لورتهونزول املطر . الناس بذورا خمتلفة
 هوليس يف دماغ، خرة: كل إنسان انتقل إلی الداراالٓ سألةأساس ألل امل (4)اآلن ننتقل إلی. احلكدمة

لدار ية قاضية علی مجيع من كان انتقل إلی افالرمحة اإلهل. شیء مضاد لذلك العامل هوال يف قلب
َاتِّ : (5)بلفظ ٓاخر هونعرب عن، ذا الشرطاآلخرة هب ية ة اإلهلفالرمح. . . الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ
دمة واحدة مثل نع هذه. مهالسرور أبلغ ما ميكن الستعدادم يف اآلخرة الراحة و ا تكون هلقاضية أبهن

ع خمصوص الناطقة وأبثرقليل من املعاشرة نو  هابقتضاء نفس هم قرر يف نفسهاملطر مث كل رجل من
ا هملا وجد في هنفس همبعاملة غريما اقتضا هفإذا عومل مع. الراحة والسرور هفي همن احلياة يكون ل
ألولية ال ميكن لرجل حكيم أن  مسألة هذه. ل اجلنةهاالت أناك ختتلف حه. راحة وال سرورا

                                                           

 في ن م : قوانين.  (1)
 في ن م : هذه العبارة" ولم يكن الفقهاء" التوجد فيها.  (2)
تم هذا البيان الفقهي،ونحن نش  كر ربنا لنا ما اهتدينا إلى ذلك الفقه إال ببركة االش  تغال بحكمة اإلمام في ن م : "   (3)

ولي هللا. ولم نر حكيما مس   لما يكون كالمه أقوم في االنقالب.رض   ي هللا عن جميع ا ئمة المس   لمين وغفر لهم .كي  
 ملك اليمين. فاآلن نذكر كلمة تركتها."التوجد في ن إ. كان استمتاع الصحابة من السبايا لم يكن بنكار فلم يبق إال

 في ن م : أصل.  (4)
 ما هو؟كالم محذو  هنا؛لذا لم أفهم كالم الشيخ.الباحث  (5)
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 هاإلنسان لنفس هذا النوع الذي عينه. أخری مسألةمث فصل ٓاخر ينتقل إلی . اها وخيالفهخيتلف في
. : رجل نشٔا يف بيت اإلمارة مثل موسی2م الدنيوية أسباب خالة يف حياهت همن الراحة والسرور ل

 ا هللاهی عرففالراحة املكتوبة ملوس. ا أفراد بين اسرائيل يف مصرهضاو يرضی حالة دينية؟ ير هل ه
أن نصيب وقرأان يف بعض الرواايت: ". يعد املسلدمني جنة وهللا. يف الدنيا أتی بندموذج من ذلك هل

"لذة احلكم": حبثوا يف  (2)"(1)ل اجلنة يكون أكثر من عشرة أمثال ملك من ملوك الدنياهأدنی أ
ي ها مث هاء وقال حكيم: أن املرٔاة إذا تلد جتد كلفة ولعوبة وإيذاء اليتصور مثللذة الوقاع للنس

م كذلك نقول امللك واألمري ك. ترجع إلی الوقاع علدمنا أن لذة الوقاع أعلٰی من كل تلك اإلرجاع
واآلن . ا أبداهيتحدمالن من مصائب؟ فلو مل يكن يف احلكم لذة فوق كل ما يتحدملون ما تقدموا إلي

قرآن حكومة يعطي املسلدمني املؤمنني ابل فاهلل، و ابجلنةهل من مل جيد لذة احلكم أي شیء يضع نقو 
علوا وإذا ج. يف دارالدنيا فيذوقون لذة احلكم أعلٰی من كل لذة من طعام وركوب ووقاع واللعب

لم  :هذا عندان معنی قوله. م يتنعدمون يف اجلنةهتلك اللذة من اقتضاء نفوس ا هنََّة َعرَّفَ مم اجلَْ هَويمْدخِّ
 . مْ هلَ 

                                                           

ما وجدت تلك ا لفاظ_التي ذكرها الشيخ السندي_ في الروايات أما اإلمام مسلم فقد أخرجه في صحيحه: حدثنا   (1)
بن سعيد، سمعا الشعبي، يخبر عن المغيرة بن شعبة، قال: سمعته على المنبر يرفعه مطر  بن طري ، وعبد الملك 

طر ، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا م -واللفظ له  -إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وحدثني بشر بن الحكم 
هما، قال س  فيان: رفعه أحد - وابن أبجر س  معا الش  عبي، يقول: س  معت المغيرة بن ش  عبة، يخبر به الناس على المنبر

قال: " س      أل موس      ى ربه، ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة  -أراه ابن أبجر 
الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كي  وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترض      ى أن 

ملوك الدنيا؟ فيقول: رض       يت رب، فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في يكون لك مثل ملك ملك من 
الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك، فيقول: رضيت رب، قال: 

ن، ولم تس     مع أذن، رب، فأعالهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرس     ت كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عي
ولم يخطر على قلب بش      ر "، قال: ومص      داقه في كتاب هللا عز وجل: " }فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{ 

 , باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.359, رقم الحديث:572: 5[ اآلية.لينظر: صحيح مسلم,اإلمام مسلم,57]السجدة: 
فة كنت تعجبت بعد قراءة ذلك المتن في ص    حيح مس    لم يا أهلل: لم يذق ذوق في ن م :"لطيفة اآلن نذكر لكم لطي  (2)

الحكم في الدنيا. كي  يلتذ في مثل ذلك في تلك الجنة التي هي أعلى من ملك ملوك الدنيا؟ فقررت في نفس  ي أن الجنة 
 ند أحد،ولم أر من تعرضاليكون إال لمن يطلب الملك في إقامة الحق في الدنيا؛لكن ال أقدر أن أتكلم بتلك الكلمة ع

لتلك الكلمة من الشرور. وأنا تنبهت على ذلك من طفوليتي؛ ني بفضل هللا من طفوليتي وابتداء شعوري علمني أهل 
بيتي من الرجال والنس      اء آداب الحرب،ولقنوني أن بنجاب كان لنا،وغص      بها منا اإلنكليز،ولم يكن ذلك؛ ن عائلتنا 

جاب كانت حكومة قومية التباع كروكوبين إس      م انقالبي كان من أتباع نانك." واآلن عائلة حكومة بل الحكومة في بن
 أذكر لك كلمة في لذة الحكم."هذه العبارة التوجد في ن إ.
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املسلدمون يغلبون . 7اَمكمْم يَ ْنصمرْكمْم َوي مثَ ب ِّْت َأْقدَ  ا الَّذِّيَن آَمنموا إِّْن تَ ْنصمرموا اَّللَّ هََّي أَي  :هقول 
م قاهتفإذا لرفوا كل طا. م علی إقامة حكم القرآن لدفع الظلم عن األقوامهعلی األرض إذا كان عزم
عيف كذا يكون االنقالب: الضه. م جيوش وجنود أقویهعلی أقوام عندلنصرة ذلك احلكم يغلبون 

، م النصرمن هللافكل ما تثبتوا علی ذلك العزم أييت هل. إذا متسك ابحلق يغلب علی الظامل القوي
. هوعلی العدل يرجعون إلي، علی العقل :4: علی العلم 2م قائدما علی أساس هويكون حكدم

أن القوة  م يظنونهحلكدماء ال يعتقدون بثبات العامة علی شیء وا، االنقالب أييت بقوة العامة
م مث إذا رٔاوا هبرانجمم و وال يغريون نظرايهت، ب ذلكهويصربون أايما حتی يذ، االنقالبية مثل السيول

وإذا . مهل عقول ومبادئ يكونون جمبورين لتغري برانجمهبعد مضي السيول أن احلكم أبيدی رجال أ
النقالب ل االنقالب فيثبت اهب البغاوة من العامة علی أهاالنقالبيني تذؤالء حتت حكم هدخل 

 . ويثبت أقدامكم: هاإلشارة يف قول هاألرض إلي هعلی وج

م لارت ه" الكفار مجيع مساعي 8ْم ْم َوَأَولَّ َأْعَماهلَ َوالَّذِّيَن َكَفرموا فَ تَ ْعس ا هلَ :"هقول 
م وحنن م حتبط أعدماهلاملخالفة يف أمرعرفوا حقيقة ملصاحل هلف. لذا فقط وا ما أنزل هللاهم كر ابطلة؛ألهن

. كلدمة الكفر  هفال نطلق علي هالنطلق كلدمة الكفر علی رجل مل يعرف احلق مث بعد ما عرف مل يعاند
ِِّ فَ يَ ْنظمرموا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةم الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّ :"هقول ريموا يفِّ اأْلَْر ْم هَعَليْ  ْم َدمََّر اَّللَّ هَأفَ َلْم َيسِّ

ية خصول هج االنقالابت ليس لهذا االنقالب علی منه"إشارة إلی أن 23. . . اَولِّْلَكافِّرِّيَن َأْمثَاهلم 
 ،بعد ذلك ذكر غلبة املؤمنني. ذا االنقالبهأمر أقواما كذلك يدمر من خيالف  فكدما أن هللا

لون ويتدمتعون راآلخرة بل أيكم يف الداهوعدم متتع، ل الكفرهوذكرمغلوبية أ، م يف اجلناتهومتتع
معاملة الكفار مع املؤمنني كانت . "41. . . مْ َوَيَْكملموَن َكَما أَتْكملم اأْلَنْ َعامم َوالنَّارم َمثْ و   هلَ :هقول

 هون إليم ما يدعهم الدماغية الصاحلة إلدراك احلق إلی فم اليصلحون قوهتهمثل معاملة األنعام 
م أن متركزان ها شيئا إمنا كان فكر همن هون إلی أمور اإلنسان فال نفقهجاملسلدمون مثل األنعام ال يتو 

ذا البالد هوكان  ،يف مقابلة األمور العقلية الروحية األمور املادية ال تنفع هذهو ، يف مكة جيعلنا غالبا
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يَتَِّك الَِّتِّ َأْخَرَجْتَك رْ َي َأَشد  ق موَّة  مِّْن ق َ هوََكأَي ِّْن مِّْن قَ ْريَةظ  :هاإلشارة يف قول هم مثل األنعام إليهل
َر هلَ هَلْكَناهأَ  صِّ ََ َوات َّبَ عموا  هوءم َعَملِّ سم  هَكَمْن زمي َِّن لَ   ه( َأَفَمْن َكاَن َعَلى بَ ي َِّنةظ مِّْن رَب ِّ 43ْم )ْم َفاَل 
نظ َوَأنْ آاٌر مِّْن َماءظ َررْيِّ ا َأنْ ه( َمَثلم اجْلَنَّةِّ الَِّتِّ ومعَِّد اْلممت َّقموَن فِّي41ْم )هَواءَ هأَ  اٌر مِّْن َلَْبظ ََلْ سِّ

ا مِّْن كمل ِّ الثََّمَراتِّ هْم فِّيى َوهلَ اٌر مِّْن َعَسلظ ممَصفًّ اٌر مِّْن ََخْرظ َلذَّةظ لِّلشَّارِّبِّنَي َوَأنْ َوَأنْ  هيَ تَ َغي َّْر ََْعمم 
لفة للجنة نريد . 45ْم ه َأْمَعاءَ طَّعَ َو َخالٌِّد يفِّ النَّارِّ َوسمقموا َماء  محِّيم ا فَ قَ هْم َكَمْن َوَمْغفَِّرةٌ مِّْن َرب ِّ 

 ؟ إذا وجدوا ماء غري ٓاسن. وهم ماهاملاء عند. ل احلجازهاإلنسان إلی معرفة طبيعة أ هأن يتوج
، من النوق والغنم هم قليل مث لنب مل يتغري طعدمه؛ألن املاء الصايف يف بالدنعدمة من هللا هقدروا أن

صحاری عسالً وجيدون يف ال، اهم يقدرون قدر هنعدمة عند هذه. اويشربوهن، والبقر جيلب علی الفور
. اويشربوهن، يطلبون اخلدمر (1)يةهوإذا كانوا ألحاب رفا. م نعدمةهعند هذه. مصفی من الشدمع

م احلجاز هيف ف .التنقضي هذهار من ا أهنهفاجلنة تكون في. ا العرب: عرب احلجازهتلك نعم تعرف
الرمانص ۔لعنب ا ۔يعرفون الثدمرات ص التدمر من كل الثمراتا هم فيوهلوزيد علی ذلك ، معنی اجلنة

ؤمنون ابجملازاة قليلة م يم؛ألهنيعرفون لذة املغفرة بقوة إمياهن مومغفرة من ربا عرب احلجاز مث هيعرف
ينبغي . كذاه (2)ةم ابجلنهفإذا بشروا ابملغفرة تتم معرفت. م إملاماتهويعرفون من أنفس، أو كثرية

الفرات رجل يعيش يف أودية النيل و . ا من النعمجلنة لكل قوم حسب ما يعرفوهنحلكيم أن يفسر ا
                                                           

هو اصطالر اإلمام ولي هللا يقول : واعلم أنه إذا اجتمع عشرة آال  إنسان مثال في بلدة فالسياسة المدنية تبحث   (1)
إن كان أكثرهم مكتس  بين بالص  ناعات وس  ياس  ة البلدة، والقليل منهم مكتس  بين بالرعي والزراعة عن مكاس  بهم، فإنهم 

فسد حالهم في الدنيا، وإن تكسبوا بعصارة الخمر وصناعة ا صنام كان ترغيبا للناس في استعمالها على الوجه الذي 
سب وأصحابها على سببا لهالكهم في الدين، فان وزعت المكا الوجه المعرو  الذي تعطيه الحكمة،  شاع بينهم فكان 

وقبض على أيدي المتكس  بين باالكس  اب القبيحة ص  لح حالهم,وكذلك من مفاس  د المدن أن ترغب عظماؤهم في دقائق 
الحلي واللباس والبناءوالمطاعم وغيد النس  اء ونحو ذلك زيادة على ما تعطيه االرتفاقات الض  رورية التي ال بد للناس 

عرب الناس وعجمهم، فيكتس    ب الناس بالتص    ر  في ا مور الطبيعية، لتتأتى منها ش    هواتهم،  منها، واجتمع عليها
فينتص   ب قوم إلى تعليم الجواري للغناء والرقص والحركات المتناس   بة اللذيذة، وآخرون إلى ا لوان المض   طربة في 

ي ن إلى الص    ناعات البديعة فالثياب وتص    وير ص    ور الحيوانات وا ش    جار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها وآخرو
الذهب والجواهر الرفيعة، وآخرون إلى ا بنية الش       امخة وتخطيطها وتص       ويرها فإذا أقبل جم غفير منهم إلى هذه 
ا كس   اب أهملوا مثلها من في الزراعات والتجارات، وإذا انفق عظماء المدينة فيها ا موال أهملوا مثلها من مص   الح 

التض    ييق على القائمين باالكس    اب الض    رورية والزراع والتجار والص    ناع وتض    اع   المدينة، وجر ذلك إلى على
الض    رائب عليهم، وذلك ض    رر بهذه المدينة يتعدى من عض    وا منها إلى عض    و حتى يعم الكل، ويتجارى فيها كما 
 يتجارى الكلب في بدن المكلوب، وهذا ش      رر تض      ررهم في الدنيا، وأما تض      ررهم بحس      ب الخروج إلى الكمال

 .524- 523/ 9ا خروى.. لينظر: حجة هللا البالغة, اإلمام ولي هللا الدهلوي,
 في ن م : هذا الذي فسرنا.  (2)
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وبتلك ، لك املعاينيم اجلنة بتهم قيدمة ماء غري آسن فاليتكلف احلكيم لتفهو يفهل هوالكنكا ومجنا 
 . األولاف لكل األقوام

ا حور هة فياجلنيف  هرٔای يف املنام أن هأن هيف حاالت والد حكاية: كتب اإلمام ويل هللا(1) 
ذا مكان ه وقالوا إن، وقصور من كل النعم موجودة فأخذ يبكي فجاء الناس املؤكلون يف ذلك احملل

 هذفقال الشيخ: حنن مل نطلب اجلنة هل، ذا حمل الراحة والسروره. البكاء واحلزن هال جيوز في
: هوا لم املؤكلون أن يقولفأهلنا هاهوال جند ، يةدة التجليات اإلهلهملشا (2)املاكوالت واملشروابت بل

دتنا هاسرتح قليال مث ترتقي إلی مشا هيقدم للضيف أول ورود (3)ْم يَ ْوَم الد ِّينِّ َذا ن مزمهلم هأمل تقرٔا ؟
حلقة  هل (6)أن سفيان الثوري (5)وحنن رٔاينا يف كتاب جلالل الدين السيوطي. (4)فاستبشرالشيخ

رٔای  هأن همن ملفوظات والد وذكر اإلمام ويل هللا. (7)هواملالئكة يستدمعون من، الدروس يف اجلنة
 هيف اجلنة يتوضٔا يف اجلنة فسٔال (9)خليفة الشيخ نظام الدين (8)لويهالشيخ نصري الدين حمدمود الد

                                                           

 في ن م :نذكر حكاية من اإلمام وجيه الدين عبد الرحيم الدهلوي .  (1)
 في ن م : لش  غير هذه يعني.  (2)
 12الواقعة :   (3)
،ترجمته با ردية،سيد 502-508هللا الدهلوي،باب وقائع الشيخ عبدالرحيم،لينظر:أنفاس العارفين،اإلمام ولي   (4)

 م.9007محمد فاروق القادري،ايم اے،ط:فريد بك استال الهور عام:
 سبق ترجمته.  (5)
هو اإلمام أبوعبد هللا سفيان بن سعيد الثوري من بني ثور بن عبد مناة ، من مضر ، أمير المؤمنين في الحديث   (6)

شأ بها ،كان سيد أهل زمانه في علوم الدين وخرج منه سنة 27ي الكوفة سنة ، ولد ف ه فسكن مكة والمدينة 544ه ون
ه ، من مص    نفاته : الجامع الكبير والجامع الص    غير كالههما في الحديث 525وانتقل إلى البص    رة فتوفي فيها س    نة 

 .501-504/  3وكتاب في "الفرائض" لينظر: ا عالم للزركلي 
 م أطلع على مصدر تلك الواقعة.الباحثل  (7)
شأ بأرض أوده،ولما بل  التاسعة من سنه توفي   (8) شيخ اإلمام العالم الكبير الزاهد المجاهد نصير الدين ولد ون هوال

والده،فتربى في حجر أمه العفيفة.وكان من ش  يوخه  الش  يخ عبد الكريم الش  رواني,الش  يخ افتخار الدين محمد الكيالني 
أخذ الطريقة عن الشيخ نظام الدين محمد البدايوني بدهلي وأقام بها والزمه مدة من الدهر، واستخلفه الشيخ وغيرهم و

شيخ إلى رحمة هللا سبحانه جلس على كرسي مشيخته وأوفى حقوق  سنة أربع وعشرين وسبعمائة، ولما توفي ال في 
هلي،فدفن بها، كما في أخبار ا خيار.لينظر: ه بمدينة د717الطريقة.وكانت وفاته في الثامن عش  ر من رمض  ان س  نة 

 .902/ 9نزهة الخواطر, 
هوالش  يخ اإلمام نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري البدايوني أحد ا ولياء المش  هورين بأرض الهند.ولد  (9)

عالء الدين  ه وتوفي والده في ص  غر س  نه فتربى في حجر أمه،وكان من ش  يوخه: الش  يخ232بمدينة بدايون في س  نة 
ا صولي، الشيخ شمس الدين الخوارزمي وغيرهم.توفي في سنة خمس وعشرين وسبعمائة،وله تسع وثمانون سنة، 
ودفن بمدينة دهلي في قاع خارج المدينة، بنى فيه محمد شاه تغلق ومن بعده من الملوك ا بنية الرفيعة،وقبره مشهور 

 .521-523/ 9لحسني, ظاهر يزار ويتبرك به. لينظر: نزهة الخواطر:ل
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 الدنيا فنجد يف هفأجاب نصري الدين: تعودان علي، يف اجلنة ؟ هذا عدمل ال حاجة إليهالشيخ وقال: 
  . یهنتا (1)هلذة فلذلك نعدمل هفي

 هی بينة كونعل هونتيجة كونأفمن كان علی بينة اخل عطف علی  و خالد يف النارهكمن 
نم؟ هعذاب ج ل يستواين يفه. خالدا يف النار هكون  هسوء عدمل هونتيجة كون رجل زين ل. يف اجلنة
ا لدنيا يف أدنی حاالت اإلنسان يف اهجيد ه: ألن يف الصحراء يستعدملوسقوا ماء محيماأتی ذكر 
و هك بل و مثل غلبة امللو هل االنقالب ليس هی معنی غلبة أهنا انتهإلی . م النار بذلكعرف هل

 ومنزل يف الطريق مث ذكر القرآن من مل ينتفع من ذلك االنقالب من ابتداء، ذريعة إلی تعريف اجلنة
 . إىل ٓاخر السورة 23آية 

نْ :هقول  َن أموتموا اْلعِّْلَم َماَذا ا َخَرجموا مِّْن عِّْندَِّك قَالموا لِّلَّذِّيْم َمْن َيْسَتمِّعم إِّلَْيَك َحَتَّ إِّذَ هَومِّ
 هدمون ما يقولهال يف ؤالءه. 46ْم هَواءَ هْم َوات َّبَ عموا أَ َعَلى ق ملموبِّ  قَاَل آنِّف ا أمولَئَِّك الَّذِّيَن َََبَع اَّللَّ 

َبع علی الدنيا؟  لعربل ميكن بتلك املقاتالت القليلة الصغرية أن يغلب اه. النيب لعدمل االنقالب
وال ميكن ، لمم أمر إقامة احلق ودفع الظهاليعرفون أن اإلنسانية املتٔاذية يسری في معلی قلوب هللا
م هوائهوا أواتبعاإلشارة يف  هم ما أتذوا من الظلم إليدمون ذلك؛ألهنهم ال يفهو ، السراية هذهمنع 

" 28 مْ هْم تَ ْقَواهد   َوآاتَ هْم هَتَدْوا زَادَ هذِّيَن اَوالَّ :"هقول. وى ال يكون إال من األغنياءواتباع اهل
 .وإذا غلب الظلم علی األرض الزم أن يقوم الدافعون الظلم. ال يرضی الظلم دمون أن هللاهالذين يف

اإلشارة  هلم إليودفع الظ، و طريقة إقامة احلقهذا هم ملا يسدمعون أن النيب أيمر ابلقتال يعرفون أن ه
َم ْم بَ ْغَتة  فَ َقْد جَ هْل يَ ْنظمرموَن إِّالَّ السَّاَعَة َأْن أَتْتِّيَ هفَ 23 مهتقوام هوآات:هيف قول ْم ا فََأَنَّ هلَ هاَء َأْشَرا

 . مهم تقو هوآاتمقدمة يف شرح . يد ومقدمةها حيتاج إلی متهشرح. 28مْ هْم ذِّْكَراإَِّذا َجاَءتْ 

ی ه علی ترتيب املصحف يف القرآن همقدمة:عندان االنقالب العاملي أول سورة خالة ب 
قول  هسر و االنقالب العاملي الذي يفه أمر هللا ۔هفال تستعجلو  أتی أمر هللاا همبدأ. سورة النحل

                                                           

 .593لينظر:أنفاس العارفين، اإلمام ولي هللا الدهلوي،باب مجالس أروار ا لياء،  (1)
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سورة الصف ، 47سورة الفتح 00اخل سورة التوبة  د ابهل هو الذي أرسل رسوله_عزوجل_ هللا
 هستعجلو فال تستعجال وا عن االوبعد ذلك هن. جاء وقت االنقالب أتی أمر هللا: همعنی قول 4

ذامل يتحقق ال جيوز اليت إ هيئون أنفسكم ألداء مجيع شروطوهت، بل تشتغلون جبدمع أسباب االنقالب
 . يدهمت التدم (1)إتيان االنقالب يف حكدمة هللا

َم ْغَتة  فَ َقْد َجاءَ أَ ْم ب َ هْل يَ ْنظمرموَن إِّالَّ السَّاَعةَ َأْن أَتْتِّيَ هفَ . مهأول سورة االنقالب: تقوا ا هْشَرا
م بغتة فإن املٔومنني هوميكن اآلن أن أيتي. ي ساعة االنقالبهالساعة  مْ هْم ذِّْكَراْم إَِّذا َجاَءتْ فََأَنَّ هلَ 

 عامة املفسرين غفلوا عن معنی. اهاإلشارة يف فقد جاء أشراط هقد أكدملوا شروط االنقالب إلي
رفون من م ال يعه. مضي دور االنقالب االنقالب يف القرآن؛ألن التفاسري أبيدينا عامة من بعد

 اهونبينا نيب القيامة ومحلو . (2)ا علی القيامةهفكل ماجاء ذكر الساعة محلو . االنقالب إال القيامة
ي اليت أتی هرأن الساعة هوأما الظا. بعيدة يف التأويل هم وجو وإن كان ألقواهل، علی القيامة الكربی

يؤ املسلدمني ي هتهفأشراط الساعة . لغلبة علی كسری وقيصراب ها خلفاؤ هوأمت، ها النيب يف زمانهب
ا هإذا متت أشراط االنقالب يلزم مهم ذكرام إذاجاءتفأنی هل: هفقول. وللقتال، لالنقالب
دموا هفل ميكن بعد ذلك تذكر؟ فالذين مل يهو . القتال وغلبة املٔومنني ومغلوبية الكفار. االنقالب

 . م مثل األنعام ه

يَ ْعَلمم  ممْؤمَِّناتِّ َواَّللَّ َواْستَ ْغفِّْر لَِّذنْبَِّك َولِّْلممْؤمِّنِّنَي َوالْ  إِّالَّ اَّللَّ  هاَل إِّلَ  هَلْم أَنَّ فَاعْ :"هقول 
ال ملك رجل من  أن االنقالب ليس إال إلقامة ملك هللا همعنا فاعلم"24ممتَ َقلََّبكمْم َوَمثْ َواكمْم 
م ؛ألهنهحلساب عن الذين ينشٔون االنقالب إبمسمالك امللك أيخذ ا فاهلل. هالبشر نبيا كان أوغري 

، هم يف االنقالب أن يعدملوا ما يشأون؛ولذلك أمر النيب أن يستغفر لذنبليس هل هعبيدة حتت أمر 
 لهواالنقاليب الذي يعرف حقيقة االنقالب يعرف قطعا أن أ (3). واملؤمنات، ولذنب املٔومنني

                                                           

في ن م : "ففي طول هذه الس  ورة س  ورة النحل نحن_ إن ش  اء هللا بحمد هللا_ نش  رحها تامة كلمة كلمة".التوجد   (1)
 في ن إ.

 هامش سورة الزخر .الباحث.قد مر الكالم على هذا الموضوع بالتفصيل في   (2)
 في ن م : "ومسألة ذنوب ا نبياء لعلمنا تكلمنا عليها".التوجد في ن إ.  (3)
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فكل رجل . هإشارة إلي يعلم متقلبكم وهللا. األغالطم من هاالنقالب ال يقتدرون أبدا عن اعتصام
وسألوا املغفرة ، مهذا؟ فإذا بينوا عذر هوأليب مبصيبة أبيدي االنقالبيني مل فعلوا مثل ، ليس جمرم
ليس  ل السياسة الذينهذا االنقالب مثل انقالب امللوك أو مثل انقالب أهليس . م هللايغفرهل
قالب الذي وأما االن. م ببالحملقون مبصائب ال يبالون حاهلأليب ا. مهم إال حتصيل أغراضهدممه
ب يف ذريعة لتقرر االنقال هل الصالح من عبادهوأ، هوجعل أنبياء، من حظرية القدس هللا هأنزل

ن ما ولو مل يسأل االنقالبيو ، ا عوضاهل احلق إالويعوضون منهإلابة ما أل هاألرض ال يكون في
ريضی بعد م فهوخطأ، مهواعرتفوا بغلط، أما بعد إن سألوا. مهائم أليبوا جبز ل احلق أهنهأدرك أ
 و الذي أقام ذلكهمالك امللك  ويعرتف كل الناس أن هللا، ل احلق أن يعوضوا العوضهذلك أ

ا هفِّي كِّرَ َويَ قمولم الَّذِّيَن آَمنموا َلْواَل ن مز َِّلْت سمورٌَة فَإَِّذا أمْنزَِّلْت سمورٌَة ُممَْكَمٌة َوذم :" هقول. االنقالب
ي ِّ َعَليْ اْلقَِّتالم رَأَْيَت الَّذِّيَن يفِّ ق ملموبِّ  ٌِ يَ ْنظمرموَن إِّلَْيَك َنَظَر اْلَمْغشِّ . مْ مَِّن اْلَمْوتِّ فََأْوىَل هلَ  هْم َمَر

نظرية ابطلة ال  (2)هذه. وال يكون قتال، حيبون أن أييت االنقالب (1)الناس مثل كاندي ". 43
، هلی عقيدتا لنوف كل يصر عهنسانية ليست مستوية بل فيتفصيل ذلك أن اإل. اهميكن حتقق

إعراضنا عن  دمون معنیهم ال يفهم هم علی ابطلهوتركنا، لنا للدمخالفنيهم مناقضات إذا متهوبين
صورة ميكن االنقالب ال هذهل يف مثل ه. م إالضعفنا يف أنفسنا فيجرتٔون علی التغلب عليناهقتل

م وعلی هابطل م يصرون علیهو ، ال يريد القتال هيف سورة نوح أن ر ذلك ابلتٔاملهبدون القتال؟ ويظ
م م ويقتلوهنهنم يقاتلو هم التأخر عن القتال هؤالء املصرون إذا رٔاوا يف خمالفيه. ما عدملوا من األغالط

اعة يرضی  أما مج. خالة فأمر مبارك هفيقول رجل: أان أقتل مظلوما والأقتل إذا كان راجعا إلی نفس
مقتولني بدون  مإلی كوهن هاألرض فال جيوز لزعيم يدفع اتباع ها علی وجهميكن وجودا ذلك الهكل

                                                           

( كان السياسي البارز والزعيم الروحي للهند 5248يناير  30 - 5822أكتوبر  9)  موهانداس كرمشاند غاندي  (1)

 المهاتما غاندي.لينظر: كان غاندي معروفا في جميع أنحاء العالم بإسم .حركة استقالل الهند خالل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8

%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A 

 في ن م : تلك  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
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و هأما إذا كان و . هعلی قاتل هواليرفع يد، يقتل هأان أعرتف أن كاندی يف شخصيت. مهرضی من
. و جمنونهم فيوما من األاي هأن كانكريس جيتدمع علی فكر  هقائدا ملثل كانكريس فتصور يف خيال

من . نسانل كانكريس إىل املقتولية فليس إبهيستحق أن يدفع أ هوتكرب أن، هيف نفسوإن ادعی 
ويكون ، ال يكون قتال هؤالء من املختبطني دائدما يتصورون أنهذلك احلق؟ فدمثل  هأين حصل ل

فاء القلوب ؤالء ضعهف. ها القتال قطعا ال ميكن ألحد أتويلهوذكر في فإذا أنزلت سورة. انقالب
ل هم إلی أهتم علی القتال يصري عاقبهومل يشجعوا أنفس، ماملوت إن مل يصلحوا حاهلم هيغشی علي
ر ا هلَ َلَكاَن خَ  ََاَعٌة َوقَ ْوٌل َمْعرموٌف فَإَِّذا َعَزَم اأْلَْمرم فَ َلْو َصَدقموا اَّللَّ . النفاق من ابتداء . 42 مْ ي ْ

 هذهنی ومع. ل املعروفالبيعة تؤخذ من كل رجل يدخل يف مجاعة املسلدمني علی الطاعة والقو 
حلق يف عامة املسلدمني اجتدمعوا علی أن ا. ي يف لورة األمر ابلقتال عزماهدمة ينتهالكلدمة العامة املب

دقوا يف م حبسب ألل البيعة فلو لهوطاعة واجبة علي، م معروفافكان قوهل، و القتالهذا الوقت ه
ائزين ميكن أن وإذا خرجوا ف. غري معلوم م؛ألن املوت يف القتالم يف البيعة لكان خريا هلإمتام قوهل
وتصديق  ، دهالع ا؛لكن حفظغاية يتدمنوهن هذهو . م قرعة احلكم فيصربون حاكدمني يف بالدهأييت إلي

 هدو هد الذي عهم ينقضون العفإذا ثبت مرة أهن. م يف الولول إلی تلك الدرجةكلدمة البيعة الزم هل
 هم أقدرعليهكم فأما تنظيم احل. م غري لاحلنيم أهنهفسم جيدون يف أنمث جيعلون حكاما يف بالد؛ألهن

م احلكومة؛ألهن م أمرهم ال يستحقون أن يفوض إليد مرة يف حياهتهفإذا ثبت نقض الع. مهمن غري 
ا هومنشور احلكومة ال يراعون الشروط اليت علي، د التوليةهإذا قبضوا أزمنة احلكومة ينقضون ع

دموا يفِّ اأْلَ ْل هفَ  ةاإلشار  هوإلي، م احلكومةهفوضت إلي تمْم َأْن ت مْفسِّ تمْم إِّْن تَ َولَّي ْ ِِّ َوت مَقط ِّعموا َعَسي ْ ْر
.  أميةإشارة إلی بين هإشارة إلی قوم من األقوام ويريد الناس أن جيعلو  هذهليس يف . 44َأْرَحاَمكممْ 

؛لكن (1)دمنيوقتلوا املسل، مهوكانت عصبة من، بنو أمية خالفوا اإلسالم يف أول األمر الشك يف ذلك
 (2)بی سفيانأال تعرفون يزيد بن أ. املسلدمون هملا أسلدموا بعد الفتح فدما أتخروا عن قتال تقدم إلي

                                                           

 قتل بنوأمية المسلمين في غزوة بدر وأحد وغيرهما.الباحث  (1)
موي، أبو خالد: أمير، صحابي، م( ا  232 - 000هـ   =  58 - 000يزيد بن صخر )أبي سفيان( بن حرب،)  (2)

من رجاالت بني أمية ش  جاعة وحزما. أس  لم يوم فتح مكة، واس  تعمله النبي ص  لّى هللا عليه وس  لّم على ص  دقات بني 
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 هذهشيخا؛لكن نزلت  هحيارب الكفار مع كون هنفس (1)أبوسفيان. أحد القواد الذي فتح السوراي
 هذهلون يف ارا ال يدخهوا جارا مث آمنهوأما الذين قاتلوا ج. وضعفاء القلوب، اآلايت يف املنافقني

ؤالء ال يدخلون يف لف ه. 40 مْ هْم َوَأْعَمى أَْبَصارَ هفََأَصمَّ  مم اَّللَّ هأمولَئَِّك الَّذِّيَن َلَعنَ . اآلايت أبدا
إِّنَّ الَّذِّيَن اْرَتد وا َعَلى  47إىل  42فدمن . م يرتدون بعد ما رٔاوا أمرا ابلقتال جازماهاملؤمنني بل 

نَّ 15ْم )ْم َوَأْمَلى هلَ َد  الشَّْيطَانم َسوََّل هلَ مم اهلْ ْن بَ ْعدِّ َما تَ بَ نيََّ هلَ ْم مِّ هَأْداَبرِّ  ْم قَالموا لِّلَّذِّيَن  ( َذلَِّك أبَِّ
مم ه( َفَكْيَف إَِّذا تَ َوف َّتْ 16ْم )هيَ ْعَلمم إِّْسَرارَ  َسنمطِّيعمكمْم يفِّ بَ ْعضِّ اأْلَْمرِّ َواَّللَّ  وا َما نَ زََّل اَّللَّ هَكرِّ 

نَّ 17ْم )هْم َوَأْداَبرَ ههئَِّكةم َيْضرِّبموَن ومجمو اْلَماَل   هوا رِّْوَوانَ هرِّ وَكَ  مم ات َّبَ عموا َما َأْسَخَط اَّللَّ ( َذلَِّك أبَِّ
 (2). ؤالء املرتدينهذكر  47 مْ فََأْحَبَط َأْعَماهلَ 

. واألمر ابملعروف يف مواضع (4)ادهاجل مسألةيف أحكام القرآن حبث عن  (3)الرازي هالفقي 
إن قدران علی قبول  (5)ومن تلك التجارب. د كفی وشفی ما تری إلی جتاربنا حاجة يف شیءوق

املاشي يف حفظ روح االنقالب علی طريقة اإلمام أيب حنيفة الذي لرب علی  هنظرايت ذلك الفقي
ذا هشيوع  ا بكل قوتنا بعقولنا وقلوبنا فال جند بعدهفقدران علی تصديق، ومات يف السجن، احملنة
 . اء احلنيفة عذرا يف التخلف عن احلركات االنقالبيةهكتاب يف بالدان للفقال

                                                           

فراس، ولما اس   تخل  عمر، واله فلس   طين. ثم ولي دمش   ق وخراجها. وافتتح قيس   ارية. وهو أخو معاوية الخليفة له 
ر البالد الش       امية. توفي في دمش       ق بالطاعون، وهو على الوالية .لينظر: ا عالم وقائع كثيرة وأثر محمود في فتو

 .581-584/ 8للزركلي,
 سبق ترجمته  (1)
في ن  م : "نحن في حياتنا جربنا أمورا بعد مداخلتنا في الحرب العمومي من جانب المسلمين.رأينا أشياء لوكنا   (2)

 ش       ياء أبدا.اآلن بعد هذه التجربة علمنا أن االش       تغال بتعليم علوم مقيمين في المدرس       ة ما قدرنا على فهم تلك ا
الدين،وإرشاد اإلحسان للمؤمنين من أحسن أعمال المؤمنين؛لكن تحت شروط إن كانوا قادرين على ترك إعانة الكفار 

لى يس قدرتهم عفواجب عليهم الجهر بذلك.فإن لم يفعلوا ذلك مع قدرتهم لعل أعمالهم الص    الحة تحبط كلها.وإن كان ل
الخروج من أيدى الكفار فليعتزلوا جميع ا مور.أما إذا قاموا ينص       رون الكفار بالدعاية لهم فاليأتي بعد ذلك أنهم 
يستحقون أن يتقدموا على المسلمين. هذا الذي جربنا. كان اإلمام ولي هللا أشار إليها بإشارات إجمالية؛لكن وجدنا."هذه 

 ن إ. العبارة الطويلة التوجد في
 سبق ترجمته في سورة الشورى (3)
تكلم اإلمام أبوبكر الجصاص عن هذا الموضوع)مسألة الجهاد وا مر بالمعرو ( في تفسيره في أماكن متعددة  (4)

فليراجع تفس      يره لهذا الموض      وع.مثال:باب فرض الجهاد وباب ا مر بالمعرو  والنهي  عن المنكر, لينظر:أحكام 
 .202-9/208و 5/355ص,القرآن, اإلمام الجصا

 في ن  م : نحمد ربنا على.التوجد في ن إ.  (5)
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َب الَّذِّيَن يفِّ ق ملموبِّ :هقول  ٌِ َأْن َلْن ُيمْرَِّج اَّللَّ َأْم َحسِّ ضعفاء القلوب إذا  44 مْ َغانَ َأوْ  ْم َمَر
دين واملنافقني هويف حالة احلرب يف االنقالب متييز اجملا. م يصريون من املنافقنيهمل يصلحوا أنفس

، روا املسلدمنيم من الصف األول حتی ال يضهوخيرج، هادهم ابجتهعلی أن يعرف هنبي هللا هالزم فنب
 مثل معاملة أبننا ال نعامل املنافقني هوالفاروق يف زمن، وقد ذكران سبب عدم التشدد علی املنافقني

 . م اآلن تبني بقرار مجع من املسلدمنيهالنيب؛ألن أمر 

افقني املنافقون إذا انتظم احلكومة الشعوبية وإال فأمر املن هذا اإلخراج إمنا يقدر عليه: هتنبي 
م الذين أوجدوا ثٰلثة وثالثني حزاب يف اإلسالم وإال فاإلسالم حزب واحد: هو ، اهدائدما يكون مشتب

 . حزب القرآن

الذين   ءوالعلدما، مهوجتازي، م عن مجاعة املسلدمنيهاحلكومة ماكانت منتظدمة حتی خترج 
ل دعاية فأخرجوا هل عقول وأهم أيضا أهو ، م من املسلدمني هم حدة وشدة أخرجو هكان يف مزاج

 ،انتظم حزب يف اإلسالم خمالفا حلزب القرآن مث انتشروا. ذا الطريق فقطهؤالء من اإلسالم من ه
ي والذ .ذا العدد بكثريهوإذا تعدمق رجل جيد األحزاب أكثر من . ووللت إلی ثالث وسبعني
ؤالء األحزاب أو من املعاملة مع الذين يعدملون عدمل املنافقني إن  هحتقق عندان من املعاملة مع 

م من هم إلی تلك الشوری فإن أخرجو هكانت عندان حكومة منتظدمة بشوری املسلدمني نرفع أمر 
م احلكومة جبزاء الكفار جبزاء الردة وإال فليس ألحد بعد ذلك حق يف التكلم هاملسلدمني جتازي

  و عدم تكفريأحد يدعي اإلسالمه هذا فالذي خنتار هوإذا مل تكن حكومة منتظدمة مثل . مهعلي
رتط ونش، م عن اجلدماعةها وال خنرجرة فنٔووهلهعالمة الكفر ظا هوإن وجدان في، كائنا من كان

قدر أن ؤالء حتی يدخل يف االنقالبيني؛بذلك نهرة ال يقبل هلالنقالبيني يف اإلسالم شروطا ظا
. هلنيب يف أايمونصرب علی مثل ما لرب ا، مهوال يتفرق لفوف عامت، م االنقالبيني من املسلدمنينقد
َِّيعموا اَّللَّ هَّي أَي   َِّيعموا الرَّسموَل َواَل ت مْبطِّلموا َأْعَماَلكمْم  ا الَّذِّيَن آَمنموا َأ ابالشرتاك مع املنافقني  33َوَأ
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 ْم كمفَّاٌر فَ َلْن يَ ْغفَِّر اَّللَّ هوا وَ ُثمَّ َماتم  وا َوَصد وا َعْن َسبِّيلِّ اَّللَّ إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفرم . يف التأخر عن القتال
 . مهل فر هللالن يغ دين وينضدمون إلی الكفار اليضروننا؛ألن هللاهفالذين خيالفون اجملا. 31ْم هلَ 

يف ترك . 01 َلْن َيرتَِّكمْم َأْعَماَلكممْ كمْم وَ َمعَ  نموا َوَتْدعموا إِّىَل السَّْلمِّ َوأَنْ تممم اأْلَْعَلْوَن َواَّللَّ َفاَل تَ  
ريان وذكران ذا املبدٔا لغريان وكبهأن كل فرد منا حيضر ميدان القتال بل يقبل  هليس معنا القتال

فال : هذا معنی قوله. وال ينضم إلی املخالفني، وأنثاان يسعی مبا استطاع أن يؤيد املقاتلني للحق
 وهللا . تدعون إلی الصلح مع قانون ال إلی الصلح مع رجال وأقواماخل نوا وتدعوا الی السلمت

َا احْلَيَ . معكم وإن كانت ضعيفة إذا قدمتم لنصرة القرآن فاهلل، فاألعدمال. . . معكم نْ َيا إَِّّنَّ اةم الد 
ا ه( إِّْن َيْسأَْلكمممو 36كمْم )لَ ٌو َوإِّْن ت مْؤمِّنموا َوتَ ت َّقموا ي مْؤتِّكمْم أمجمورَكمْم َواَل َيْسأَْلكمْم َأْمَواَلعٌِّب َوهلَ 

َفمِّْنكمْم  ؤماَلءِّ تمْدَعْوَن لِّت مْنفِّقموا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَّ ها أَنْ تمْم ه( 37فَ يمْحفِّكمْم تَ ْبَخلموا َوُيمْرِّْج َأْوَغاَنكمْم )
َا يَ ْبَخلم َعْن نَ ْفسِّ  اْلفمَقَراءم َوإِّْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبدِّْل قَ ْوم ا مم اْلَغِنِّ  َوأَنْ تم  َواَّللَّ  هَمْن يَ ْبَخلم َوَمْن يَ ْبَخْل فَإَِّّنَّ

رَكمْم ُثمَّ اَل َيكمونموا َأْمثَاَلكمْم ) دين يف هايف اجمل خر السورة دعوة إلی النفقة يف سبيل هللاآ إىل( 38َري ْ
 ونليس املعنی أن حيضر كل إلی ميدان القتال فالذين يتٔاخر . أوال هذا الذي أشار إليه. طريق القتال
عن القتال   م لاروا حمرومنيم أهنهم ال حيسبون أنفسهم هال حاجة إلي هم اإلمام؛ألنهلعذر أومل يقبل

بل املعاونة املالية فرض عائد إلی تلك اجلدماعة؛فليسع كل أحد حسب ما استطاع أن يقدم !كال
كم تكم وقرار يعين أنكم بعقيد. وال يسئلكم أموالكم (1). مهم اشرتكوا معإلی الغزاة النفقات فكأهن

                                                           

قان   (1) يام بال يام طرابلس وأ يام الحرب العمومي أو قبل ذلك في أ في ن م : نذكر لكم حكاية "طلبة عليكره في أ
س  مان كل وقت قأمروا مديرا المطبخ أن اليطبخ اللحم.ومايبقى بس  بب ذلك نرس  له إلى الهالل ا حمر.في عليكره في 

لك نحو أربعين  لك وراموا على ذ ما اجتمعوا وأص       روا على ذ عدس. فل ئدة: اللحم وال ما من الطعام الزمان على ال
يوما،والذي اجتمع لم يكن مقدارا كبيرا فأرس  لوا قس  طا واحدا إلى الهالل ا حمر.هذه كله تمهيد لحكاية الواقعة. أص  ل 

فقامت وقعدت وارتفعت وخفض  ت حتى وعدتهم الحكومة أن المقدار الذي  المس  ألة بعد.اض  طربت الحكومة اإلنكليزية
ترس       لونه إلى الهالل ا حمر الحكومة المركزية ترس       ل ذلك المقدار عن خزينتها من إس       مكم؛لكنكم أنتم التتركوا 

ساس االنقالب في عليكره وإال فعليكره يخرج منها تتعاهد  جماعة اللحم،فالطلبة ما قبلوا ذلك ونخبركم نحن : أن هذا أ
بوفاء إطاعتها لملك إنكلتره إلى آخر الحياة. هذا أس       اس عليكره ثم من هذا العمل القليل يحدث فيهم االنقالب هم 

 يجاهدون ضد اإلنكليز،فاالشتراك في النفقات لها تأثير عظيم.التوجد في ن إ.
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إمنا  تبخلوا وُيرج أوغانكممقبول  هقليال, أو كثريا فكل (1)تعطون األموال فيرتككم علی قراركم إن
 . ترك أن يسألكم؛لئال خيرجكم

. مذا الزم إن مل حتقروا أبنفسكهحمتاج إليكم؛لكن  ال حتسبوا أن هللا. . . . .  اأنتمه 
ول كل الناس خماطبون فإن كان رجل سليدما يف و يقه:(3)2الرازي هفلنذكر لكم خاللة ما ذكر 

والثاين سليم . هالوأبمو  هبنفس هد بنوعيهأن جيا هوذا قدرة علی إنفاق األموال فالواجب علي هأعضائ
ذر يف احلضور ع هوالثالث رجل ل. هأن حيضر بنفس هاألعضاء ليس بقادرعلی املال فالواجب علي

  نا نقول كلدمة من عندان: إنفاق املال واجب يفه). هأن ينفق مبال هو ذو مال جيب عليهو  هبنفس
. (4)(هدر عليقانوان رمحة بنا فالمنيل إلی البخل بل ننفق كل ما نق همل جيعل ل كلتا الصورتني لكن هللا

فليخرب الناس ، ننيوللدمٔوم هولرسول النصح هلل هفالواجب علي هعذر يف بدن وال مال ل هوالرابع رجل ل
شرط يف قبول  وخيرب املسلدمني؛ألن هللا، موعوراهت، ويتجسس عيوب الكفار، بدعاية تنفع املسلدمني

أان تعجبت من ذلك:  . (6)الرازي همما أتی ب (5)خاللة هذه هولرسول الذي ال يقدر إذا نصحوا هلل
و يدعو بدعاية الكفارعوض أن يسكت عن ذلك إذا مل يقدر هكيف جيوز لرجل ئوم املسلدمني و 

  .ون أحدا يف بالدانهم؛ألن الكفار ال يكر هعلي ه فنحن النوجبو علی نصح املسلدمنيه

                                                           

 ولوكنتم قليلين أو كثيرين.الباحث  (1)
لحس    ين التيمي البكري، أبو عبد هللا، فخر الدين الرازّي: اإلمام المفس    ر. أوحد هو محمد بن عمر بن الحس    ن بن ا 2

ه ، وإليها نسبته، ويقال 144زمانه في المعقول والمنقول وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، ولد في الري عام 
مؤلفاته : مفاتيح  ه من202له )ابن خطيب الرّي( رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراس       ان، وتوفي في هراة 

الغيب في  ثماني مجلدات في تفس   ير القرآن الكريم، و لوامع البينات في ش   رر أس   ماء هللا تعالى والص   فات و معالم 
 354- 353/ 2أصول الدين وغيرها من الكتب القيمة انظر : ا عالم للزركلي،

 السندي( تحت قوله :واليسألكم أموالكم.الباحث.إن اإلمام فخر الدين الرازي ذكر الكالم المذكور)الذي لخصه الشيخ  (3)
 في ن م :"تم قول ا ستاذ".اليوجد في ن إ.  (4)
-90/29هـ(202لينظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ت: اإلمام فخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:   (5)

 هـ. 5490 -بيروت ط: الثالثة  –, الناشر: دار إحياء التراث العربي 23
 سبق ترجمته.  (6)
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ركز االنقالب م مهوجيعل يستبدل قوما رريكم. يعين عن اإلعانة ابملال أيضا وإن تتولوا 
عن التقصري  م هللاهوسلدم، ذا اإلنذار أثر يف قلوب ألحاب النيبه. ُث ال يكونوا أمثالكم. العاملي
 . م نصف يومهدماعي فيوقام املركز االجت، يف ذلك
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 الرمحن الرحيم بسم هللا

 سورة الفتح
ََّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتح ا ممبِّين ا  ذا ه. ا معروفةهقصت. (1)السورة نزلت يف وقعة احلديبية هذهاخل إِّ
يبين علی تنظيم  الفتح إمنا. ذا الصلح حاالت خمتلفة اجتدمعتهكان يف حتصيل . و الفتحهالصلح 

والناس  .ودفع الظلم عن اإلنسانية، ع لغري منظم اتم النظام يريد إقامة احلقاجتدما . مجاعة حقة
. قطعا ذا النظام القوي يغلب الباطلهففي تلك احلالة . م ابلظلم: ظامل أو مظلومهمبتلون أكثر 

م أن هفواملتبصر ي، دمون أن الفتح غلبة قوم علی قوم أو حزب علی حزبهعامة الناس دائدما يف
و جزء االرتقاء هشیء ال يكون  هفال يبنی علي (2)، وقات حتصل أبمور اتفاقيةالغلبة بعض األ
إمنا النظام القوي املطيع للدمصلحة أيندما كانت ال يبايل يف املصلحة يف رعاية . لنظرايت جديدة

وقدر يف  ،فإذا قام أستاذ لتشكيل نظرية جديدة يف العامل. م أو لغريرة هلهاملصلحة أن يكون الش
 . فقد فاز هذا لتأييد نظريتهعلی إقامة نظام مثل  هوتربيت، هتعليدم

ذا التنظيم هبعد . ذا الفوزهابلنسبة إلی  هأما الغلبة علی قوم أو عل  حزب فال قيدمة ل 
ذا هو هوروح االنقالب  1. . . َعَلْيكَ  هَويمتِّمَّ نِّْعَمتَ : هذا معنی قوله. يتكامل االنقالب للعامل

وز نظرك فإذا عرفت احلقيقة وما جتا. ذلك فأشياء عارضة تنضم مع النظامأما ماعدا . التنظيم فقط
َ ا ممْسَتقِّيم اهَويَ  تعاىل: هذا معنی قوله. ا إلی احلواشي فقد فزتهعن َرا وإذا مت نظام  1.  .دَِّيَك صِّ

                                                           

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من  (1)
الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا 

مه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة، إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عا
منهم عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه، كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء هللا. فلما نحر 

الص    لح فتحا  هديه حيث أحص    ر، ورجع، أنزل هللا، عز وجل، هذه الس    ورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك
باعتبار ما فيه من المص    لحة، وما آل ا مر إليه، كما روي عن ابن مس    عود، رض    ي هللا عنه، وغيره أنه قال: إنكم 
سفيان، عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح  تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية.وقال ا عمش، عن أبي 

 .391/ 7العظيم المعرو  ب تفسير ابن كثير: البن كثير الدمشقي,إال يوم الحديبية.لينظر:تفسير القرآن 
 في ن م : ارتفاقية.أظن كلمة"اتفاقية" أنسب حسب السياق.الباحث. (2)
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ل هان فجدميع أا العقلية العالية لإلنسهوحترتم، ا الفطرة اإلنسانيةهأللي علی إمتام قواعد تقتضي
ذا النظام ه. 0 زِّيز اَنْصر ا عَ  َويَ ْنصمَرَك اَّللَّ : هذا معنی قولهلعقول الصاحلة من أقوام ينضدمون إليكم ا

َا ي مَبايِّعموَن اَّللَّ السورة يف اآلية  هذهمذكور يف  هالذي ذكران فَ ْوَق  َيدم اَّللَّ  إِّنَّ الَّذِّيَن ي مَبايِّعموَنَك إَِّّنَّ
َا َعا ها يَ ْنكمثم َعَلى نَ ْفسِّ ْم َفَمْن َنَكَث فَإَِّّنََّ هأَْيدِّي َأْجر ا َعظِّيم ا  هَفَسي مْؤتِّي اَّللَّ  هَعَليْ  دَ هَوَمْن َأْوََف ِبِّ
َي اَّللَّ  43إىل  27مث من  40 َعلَِّم َما يفِّ َعنِّ اْلممْؤمِّنِّنَي إِّْذ ي مَبايِّعموَنَك حَتَْت الشََّجَرةِّ ف َ  لََقْد َروِّ
َعزِّيز ا  ا وََكاَن اَّللَّ َوَمَغاِنَِّ َكثِّريَة  َيَْخمذمونَ  48ْم فَ ْتح ا َقرِّيب ا ْم َوَأََثبَ هْم فَأَنْ َزَل السَّكِّيَنَة َعَليْ ق ملموبِّ 

ِِّ َعْنكمْم وَ  هذِّ ها فَ َعجََّل َلكمْم َمَغاِنَِّ َكثِّريَة  أَتْخمذمونَ  ( َوَعدَكممم اَّللَّ 44َحكِّيم ا ) َكفَّ أَْيدَِّي النَّا
َ ا ممْسَتقِّيم اهيَ َولَِّتكموَن آيَة  لِّْلممْؤمِّنِّنَي وَ  َرا م رضوا اإلطاعة هذا النظام هوبعد . 10 دَِّيكمْم صِّ

وكان اتباع تلك املصلحة أشكل علی النفوس يف وجود ، ل مكةها حالة أهاملصلحة اليت اقتضت
أَنْ َزَل  َو الَّذِّيه: "هاإلشارة يف قول هإلي نعدمة من هللا هذهو ، م أطاعواهذلك النظام القوي؛لكن

َ  َمَع إُِّيَانِّ  السَّكِّيَنةَ  ِِّ وََكاَن اَّللَّ جم  ْم َوَّللَِّّ يفِّ ق ملموبِّ اْلممْؤمِّنِّنَي لِّيَ ْزَدادموا إُِّيَا  نمودم السََّماَواتِّ َواأْلَْر
، كةووللوا قريب م، اآلن نلخص تلك احلادثة: املسلدمون كانوا علی أقوی نظام "1َعلِّيم ا َحكِّيم ا 

عن احلد  (1)هوجتاوزوا في، م أرادوا للحاهی مقاومة؛لكنم علل مكة كانوا يف ضعف ال قدرة هلهوأ
م هلقوة النظام فقط اللف هواملسلدمون إمنا طاوعو  (2)، هفالنيب رضی ب، م الضعيفةهحالت هالذي تقتضي
 هذلح هبذا الصه. ر كان ذلة للدمسلدمنيهويف الظا، هم مجيع ما اقرتحو والنيب سلم هل، املصلحة

لح قدر ذا الصهوالفوائد اليت ترتبت علی . رهإلی ٓاخر أايم الد الصورة كان من مفاخر اإلسالم
 . وا مصاحل النظام اإلسالميهالناس أن يتفق

الد ؤالء ليس من مقهوالقتال مع ، ورين بعد عبادة الظاملنيهالذين كانوا مق الفائدة األوىل:
ل مكة هفت قوة أدما ضعفل، م حرية يف التفكرم ما كانت هلهاالنقالب أبدا؛لكن لغلبة الظاملني علي

                                                           

 في ن م : في ذلك الصلح. (1)
 في ن م : بهذا  (2)
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م يف املغازي اآلن كان يف االجتدماع العدمومي استعداد يف التفكر يف منافع هلفناء لناديد
ذا الصلح اختلط الناس هوبعد . يل ملطالعة ذلكهوتس، م وقتاإلسالم؛لكن ما حصل هل

الم يف فلو مل يراع تلك املصلحة ملا حصل لإلس، مهوقدروا علی التفكر يف مستقبل، ابملسلدمني
م يقدرون هالك وإذا بقيت اجتدماعية مكية ساملة عن اهل. دماملستقبل قوم يعدمرون تعدمريا بعد اهل

 هذهومثل . اهم كانوا قوة مركزية للعرب كلم يف اإلسالم أن ينظدموا اجتدماعية جديدة فإهنبعد دخوهل
ال يقدرون علی  مهوالبوادي ، ل القریهوأما أ. ال أييت إال من ألحاب املركز (1)التحديدات

 . التعدمري اجلديد

 ه ينكر احلرب للدفاع ال. ودفاع، جومه هاإلسالم كان في هالفائدة الثانية: االنقالب الذي جاء ب
ب امجني كثرية خصولا إذا كان االنقالهاملسئولية علی امل هجوم للحرب تكون فيأحد؛لكن اهل

ذی من مال أو من عرض واجب أ هوأدنی قصور ليصل إلی الناس بسبب. حتت األمر الرابين
الفني جيرب كل وعلم ضعف املخ، هرة يف يدهففي التنزل إلی املصاحلة مع وجود القوة القا. همكافات

موضع أحسن من ذلك؛لكن ملا تنازلوا عن ذلك  هجوم ماكان لنقصان وقع من املسلدمني عند اهل
م هوجعل أنفس ،وحتصيل الغنائم، جومر أن مبنی اإلسالم مل يكن علی اهلهتبني للناس إلی ٓاخر الد

 جعل اإلسالم أقوی من مجيع األداين يف هور هذا اإللزام عن اإلسالم يف مبدٔا ظهفدفع ، فاحتني
ينتقد اإلسالم و ، ا إلی اإلسالمهبعد ذلك أغالط الفاحتني يف اإلسالم ال يقدر أحد أن ينسب. العامل
ا هأغالط كثرية يؤاخذ علي هند كانت يف جيشاهلجم علی هملا  (2)نعرف أن احملدمود الغزنوي. اهألجل

 ي أغالط الهاألغالط إلی اإلسالم؟ إمنا  هذهل يقدر أحد أن ينسب شيئا من هاملنصف؛لكن 
 (3)ا إال علی قواد عدملوا ذلك مث كثري من الفاحتني مثل السلطان لالح الدينهترجع مسئوليت

                                                           

 في ن م : التحديدات (1)
 سبق ترجمته (2)
 سبق ترجمته (3)
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لی ذا راجعا إهال جيعل ، انون اإلسالمذا قهفكل الناس ميدحون أن . ماشددوا علی املفتوحني
اعتدوا  هو بعد ما رأی أن خصومهوقد كان فاحتا شجاعا غيورا كيف يلني ، شخصية لالح الدين

ر بعد ذا الصلح يف مستقبل اإلسالم نقده؟إذا رٔاينا أتثري هوعساكر  هم علی رعاايهبكل ما أمكن من
ََّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتح ا: هم قولهذلك أن نف َما تَ َقدََّم مِّْن َذنْبَِّك َوَما أتََخََّر  لِّيَ ْغفَِّر َلَك اَّللَّ . . . ممبِّين ا إِّ
َ ا ممْسَتقِّيم اهَعَلْيَك َويَ  هَويمتِّمَّ نِّْعَمتَ  َرا وبدون ، التارخيية وبدون مالحظة تلك احلاالت. دَِّيَك صِّ

ما تقدم وما  والمعَذنبك : هم معنی قولهجوم والدفاع ال يقدر رجل أن يفمالحظة الفرق بني اهل
 هراجعا إلی كدمال النيب صعلي هاإلسالم كل ما كان من منافع هذا االنقالب الذي إمسهألن  أتخر

ٓاخر  املناقب اليت حصلت للدمسلدمني إلی. م العدمليةهعلدماء اإلسالم جبدميع قوا هذا بينهالسالم ص
 . مهة أفكار هونزا، مالسالمص بكدمال عقيدهت ها إلی النيب صعليا ينسبوهنهر كلهأايم الد

فيقولون:  (1)هو معجزة لنبيهم حرروا يف كتب العقائد أن كل كرامة لويل قد يعرف الناس أهن 
علی ذلك قول أئدمة كل فن يف تفصيل كدماالت نبينا  (2)وتقيسون. إن معجزات النيب ال تنقضی

بب احلركات بس املفاسد اليت حدثت يف اإلنسانية. السالمص اآلن أنيت علی طرف ٓاخر هصعلي
من؟ فاملسلدمون  ا علیهر مسئوليتها علی بعض إلی ٓاخر الدهي تزيد بعضهاالنقالبية اإلسالمية و 

الكتاب  م يفهوكل ذلك لعدم تدبر . م خلقوا معصومنيم كأهنهأبدا؛ألن يف زعدم (3)هون إليهال يتوج

                                                           

رحه "منح الروض ا زهر ش     رر الفقه ا كبر"قوله:إن كل ما جاز أن يكون كما يذكر المال علي القاري في ش      (1)
معجزة لنبي ج  از أن يكون كرام  ة لولي الف  ارق بينهم  ا إال التح  دي....." لينظر:منح الروض ا زهر ش       رر الفق ه 

جموعة ، ولينظرأيض  ا:موس  وعة الفرق المنتس  بة لإلس  الم, إعداد: م549ا كبر،الش  يخ علي بن س  لطان محمد القاري،
,باب ماتثبت به النبوة عند الماتريدية, الناش   ر:  9/390من الباحثين بإش   را  الش   يخ َعلوي بن عبد القادر الس   قا ,

 .dorar.netموقع الدرر السنية على اإلنترنت  
 يقيسون. الباحث (2)
 في ن م : إلى ذلك (3)
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إمنا . منفردة عن الدنيافاملسلدمون ليسوا أبمة  (2). (1)ود والنصاریهمملو من ذم عصيان الي هفإن
انت املفاسد فإذا ك. هود والنصاری؛ليكدملوا األمر الذي مل تقدر األمتان علی تكدميلهجاءوا بعد الي

يت ترتبت علی انقالب فاملفاسد ال. مها عائدة إليهود والنصاری يف اإلنسانية مسئوليتها اليهاليت تركت
ا هللح احلديبية أرجعت مسئوليت (3)؟ فواقعةا كيف ال تكون راجعة إلی املسلدمنيهاإلسالم مسئوليت
ذا كان مبنی فإ. ا علی الفتح والغارةها مبناها ال إلی دين اإلسالم؛ألن املفاسد كلهإلی رجال عدملو 

ناس أن م فقد تبني للهيف حالة ضعف هخيضع للصلح مع أعدی أعدائ هاإلسالم مع كدمال قوت
"ليغفرلك : همن قول هدمناهذا الذي فه(4). اهالبد مناإلسالم ال جييز الفتح والغارة إال يف حاالت 

" اخل اآلن بعد ذلك مسئولية املفاسد ال ترجع إلی مبىن اإلسالم بل الناس ما تقدم ذنبك هللا
َو الَّذِّي أَنْ َزَل السَّكِّيَنَة يفِّ ق ملموبِّ اْلممْؤمِّنِّنَي ه (5)مهم تركوا طريقة نبيؤالء الفاحتني أهنهيذمون 
َ  َمَع إُِّيَانِّ  لِّيَ ْزَدادموا ِِّ وََكاَن اَّللَّ  ْم َوَّللَِّّ إُِّيَا معنی اإلميان  َعلِّيم ا َحكِّيم ا جمنمودم السََّماَواتِّ َواأْلَْر
ت مث فأوال عزموا علی القتال حتی ابيعوا النيب علی املو ، املواضع العزم علی اإلطاعة هذهيف مثل 

ذلك لاروا  وبعد. ثاين منضدما إلی اإلميان األولفكان اإلميان ال، عزموا علی الصلح إطاعة ألمر هللا
اإلشارة يف  هليوإ، م من جنود هللاهجبعل م هللاهاآلن يستحقون أن يشرف. يف األرض من جنود هللا
ِِّ وََكاَن اَّللَّ  َوَّللَِّّ  ٓاخر اآلية : م املالئكة اليعصون ه 8 َعزِّيز ا َحكِّيم ا جمنمودم السََّماَواتِّ َواأْلَْر

م يف دارالدنيا ذا الشرف أتيت هلهونتيجة . فتلك اجلدماعة يف األرض لارت كاملالئكة. م هللاهماأمر 
لَ اْلممْؤمِّنِّنَي َواْلممْؤمَِّناتِّ َجنَّاتظ ََتْرِّي مِّْن حَتْتِّ :هاإلشارة يف قول هوإلي، واآلخرة ارم َخالِّدِّيَن ا اأْلَنْ هلِّيمْدخِّ

                                                           

أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من ذكر اإلمام ولي هللا الدهلوي بعد بيان قبائح اليهود "فإن شئت  (1)
الذين يطلبون الدنيا وقد اعتادوا تقليد الس  ل ، وأعرض  وا عن نص  وص الكتاب والس  نة وتمس  كوا بتعمق عالم وتش  دده 
واس   تحس   انه فأعرض   وا عن كالم الش   ارع المعص   وم وتمس   كوا بأحاديث موض   وعة وتأويالت فاس   دة كانت س   بب 

 .13كبير في أصول التفسير,اإلمام الدهلوي,هالكهم.لينظر:الفوز ال
 في ن م : ثم عصيان النصارى (2)
 في ن م : فتلك الواقعة (3)
إن الش  يخ الس  ندي قد اختار التعبير الرائع جدا في القض  ية المذكورة الذي لم يلجأ إليه أحد من المفس  رين حس  ب  (4)

 مطالتي أنا.الباحث
 ولي قوله:في ن م : تم ترجمة اآليات الثلث ا  (5)
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، م يف اآلخرةهذا جزاؤ ه.  5فَ ْوز ا َعظِّيم ا  َن َذلَِّك عِّْنَد اَّللَّ ْم وََكاْم َسي َِّئاتِّ ها َويمَكف َِّر َعنْ هفِّي
إذا  .م يف الدنيا؛ألن تلك األغالط تستلزم اجلزاء يف الدنيا أيضاهذا جزائهو . مم سيئاهتهويكفرعن

ولی بذلك؛وإال احلاكم كان أ هفإن قتل. ة أن يقتل القاتلها متوجهقتل رجل رجال فطبيعة الكون كل
وإذا كان املسلدمون . هإذا غاص املاء فطبيعة املاء تتحرك ليغرق. هال يتٔاخر عن هقارب لقتلفأي سبب 

اإلطاعة التامة  هذهي كانت تقتضي اجملازاة يف الدنيا فبعد هو ، ارتكبوا بعض األغالط يف االنقالب
احلجاز من  فإذا ختلص. فوزا عظيما وكان ذلك عند هللا. م تلك السيئاتهعن كفر هللا  ألمر هللا

م بعد امتحاانت وابتالائت كثرية مجاعة فدمن أتخر عن همن وانتخب هللا، تلك اجلدماعة اخلالة
م من ذلك السوء هم فازوا فوزا عظيدما ما مسم أهنوبذلك يبني هل، يف الدنيا م هللام يعذهباللحوق هب

ذ َِّب َوي معَ رة يف اإلشا هوإلي، م يف تلك الدرجةعن االلتحاق هب(1)م املتخلفنيشیء مما مس أقراهن
َّللَّ  ْم َدائَِّرةم السَّْوءِّ هَظنَّ السَّْوءِّ َعَليْ  اْلممَنافِّقِّنَي َواْلممَنافَِّقاتِّ َواْلممْشرِّكِّنَي َواْلممْشرَِّكاتِّ الظَّان ِّنَي ابِّ

َب اَّللَّ  ذلك األمر  وبعد ذلك فصل هللا. 6نََّم َوَساَءْت َمصِّري ا هْم جَ ْم َوَأَعدَّ هلَ هْم َوَلَعنَ هَعَليْ  َوَرضِّ
 . أخل جنود السموات أعاد وهلليف اآلية السابعة 

بار يف األرض أوال ابعت تلك اجلدماعة كانت من جنود هللا. يف األول كان عليما حكيما 
ففي  .م عزة خصوليةوبعد ذلك حصلت هل. يف الشدة والرخاء فأطاعوا أمرهللا (2)م العدمليةقوهت

ؤالء اجلنود هري فأم، يف األرض و مبدٔا تفصيل جلنود هللاهذا ه. عزيزاً حكيدما الثاين ذكر كان هللا
ََّ َأْرَسْلَناَك َشا ۔4ويف  -8اإلشارة يف  هوإلي، و النيبه وخليفة هللا ر ا َوَنذِّير ا )هإِّ ا َوممَبش ِّ ( لِّت مْؤمِّنموا 8د 

َّللَّ  يال   هَوتمَسب ِّحمو  هَوت مَوق ِّرمو  هَوت مَعز ِّرمو  هَوَرسمولِّ  ابِّ  هذهد عندان يف مثل همعنی الشا 4 بمْكَرة  َوَأصِّ
والتسبيح  هالتعزير لرسولاخل فالتوقري و  لتومنؤا ابهلل. دة املفتش الكبري يف العساكرهاآلايت ما يقابل ع
 يف هولرح ب، يفةخل هوإلی رسول، أوال فالعدمل يكون يف الرايسة منتقال إلی هللا. بكرة وأليال هلل

                                                           

 في ن م : الذين تخلفوا  (1)
 في ن م : العلمية  (2)
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َا ي مَبايِّعموَن اَّللَّ إِّنَّ الَّذِّيَن ي مَبايِّعمو :هقول . يف األرض جنود هللا ؤالءه. 23 مْ هفَ ْوَق أَْيدِّي َيدم اَّللَّ  َنَك إَِّّنَّ

قمْل  23 يف ٓاايت بعد ذلك إىل م هللاهم كافرون ومنافقون ذكر هٔوالء اجلنود فيهم ضد هوالذين 
ِظ  َن اأْلَْعَرابِّ َستمْدَعْوَن إِّىَل قَ ْومظ أمويلِّ أبَْ ْم َأْو دِّيدظ ت مَقاتِّلمونَ شَ  لِّْلممَخلَّفِّنَي مِّ

ْن قَ ْبلم َأْجر ا َحَسن ا َوإِّْن تَ تَ َولَّ  يمْسلِّمموَن فَإِّْن تمطِّيعموا ي مْؤتِّكممم اَّللَّ  تمْم مِّ ْوا َكَما تَ َولَّي ْ
ا   خلم اهيقولون أبلسنتقول ابللسان  (1)وهحنن نعرتف ابلغلط واخلطأ  "ي مَعذ ِّْبكمْم َعَذااب  أَلِّيم 

َقلَِّب الرَّسمولم  ذا ذكرهوأن ختالطوان ، أن تضروانأنتم ال تقدرون  تمْم َأْن َلْن يَ ن ْ  َواْلممْؤمِّنموَن َبْل ظَنَ ن ْ
تمْم قَ ْوم ا بمور ا )هلِّيهإِّىَل أَ  تمْم َظنَّ السَّْوءِّ وَكمن ْ ا َوزمي َِّن َذلَِّك يفِّ ق ملموبِّكمْم َوظَنَ ن ْ اآلايت  هذه. (41ْم أََبد 

أن  م هللاههفنب ،ر لينتفعوا من املسلدمني فقطهم اإلميان يف الظاهار هظوإ، م ابلقلوببيان لعدم إمياهن
فال تقدرون (2)، رهو يعلم السر والظاهو ، ذلك ال ميكن؛ألن رايسة املسلدمني حقيقة راجعة إلی هللا

 22يف  هرلفيغف إن أراد أحد من األعراب أن يغفر هللا بعد ذلك ذكر هللا. علی االنتفاع ابلكذب
ِِّ يَ ْغفِّرم لَِّمْن َيَشاءم َوي مَعذ ِّبم َمْن َيَشاءم وََكاَن اَّللَّ مملْ  َوَّللَِّّ  يم ا كم السََّماَواتِّ َواأْلَْر  وهلل. َرفمور ا رَحِّ

َ لَِّتْأخمذمو َسيَ قمولم اْلممَخلَّفموَن إَِّذا اْنطََلْقتمْم إِّىَل : هملك اخل مثال العذاب للدمخلفني ذكر يف قول ا ه َمَغاِنِّ
مِّْن قَ ْبلم َفَسيَ قمولموَن  كمْم قَاَل اَّللَّ قمْل َلْن تَ تَّبِّعموََ َكَذلِّ  ْم يمرِّيدموَن َأْن ي مَبد ِّلموا َكاَلَم اَّللَّ َذرموََ نَ تَّبِّْعكم 

ا ذه. ويكونون حمرومني، م يعرفون الغنائمهف. 21وَن إِّالَّ قَلِّيال  هَبْل حَتْسمدمونَ َنا َبْل َكانموا اَل يَ ْفقَ 
ِظ قمْل لِّْلممَخلَّفِّنَي مَِّن اأْلَْعَرابِّ َستمْدَعْوَن إِّىَل ق َ آيتني م بعد ذلك يف ومغفرهت. عذاب ْومظ أمويلِّ أبَْ

لةأعراب  بني هللا (3)". . . . . ن اَأْجر ا َحسَ  ْم َأْو يمْسلِّمموَن فَإِّْن تمطِّيعموا ي مْؤتِّكممم اَّللَّ َشدِّيدظ ت مَقاتِّلمونَ 
يَن َكَفرموا يفِّ إْذ َجَعَل الَّذِّ : هيف األرض إىل قول هعن جنود هرضائ اآلن يذكر هللا. طريق املغفرة 

                                                           

 في ن م : هذا (1)
 في ن م : السرور الظاهر؛ لكن جملة السر والظاهر أصح عندي حسب السياق.الباحث. (2)
 في ن م : ومن يقول عذاب. (3)



 [511] .............. احلجرات(حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي )من سورة الدهر إىل سورة 

 

ْم َكلَِّمَة هَوَعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي َوأَْلَزمَ  هولِّ َعَلى َرسم  هَسكِّينَ تَ  لِّيَّةِّ فَأَنْ َزَل اَّللَّ همم احْلَمِّيََّة محِّيََّة اجْلَاق ملموبِّ 
. وأخری مغامن كسری وقيصر. (16َشْيءظ َعلِّيم ا ) بِّكمل ِّ  ا وََكاَن اَّللَّ هلَ ها َوأَ الت َّْقَو  وََكانموا َأَحقَّ بِّ 

ذا القتال؟ أي هذا إشارة إلی أن القوة القوية كانت موجودة بيد املٔومنني يوم احلديبية مل مل يقع ه
َناٌت ََلْ تَ ْعَلممو  :هبقول هذا؟ بينهحكدمة يف  يَبكمْم ْم ف َ هْم َأْن َتطَئمو هَوَلْواَل رَِّجاٌل ممْؤمِّنموَن َونَِّساءٌ ممْؤمِّ تمصِّ

نْ  َل اَّللَّ همِّ نْ َمْن َيَشاءم َلْو تَ َزي َّلمو  هيفِّ َرمْحَتِّ  ْم َمَعرٌَّة بَِّغرْيِّ عِّْلمظ لِّيمْدخِّ بْ َنا الَّذِّيَن َكَفرموا مِّ ْم َعَذااب  ها َلَعذَّ
ختفني أن اليصيب املؤمنني امل ذا أمر ملحو  يف حكدمة هللاه م معرةهفتصيبكم من. . . 15أَلِّيم ا 

ا كثري هإلي هوحنن ننظم حتت ذلك قاعدة كلية ما توج. ة االنقالبينيهلكفار أذی من جحتت ظلم ا
احلكدمة اإلسالمية تقتضي أن يتكامل من أيدي . ل العلم ألسباب االنقالب يف كل يومهمن أ

البالغة:"األولون  يف حجة هللا الشيخ ويل هللا هوكذلك وقع يف الصدر األول علی ما فصل، ذلك القوم
ؤالء هعلی  م يف اإلسالم مث فتح هللااجرين واألنصار كانوا سبب دخول قريش ومن حوهلهمن امل

 ا أقوام خمتلطة أبقوام ٓاخرين فقدر عرب اجلزيرةهأقول: إن العراق والشام كان في (1). العراق والشام"
دی علی أي قال الشيخ:" مث فتح هللا. م بواسطة العرب علی أحسن نظامهعلی تنظيم انقالب في

ة يف ما ل الشام فتح الروم ملناسبات قوميهل العراق فتح الفرس وأهؤالء الفرس والروم يعين أن أه
اال م اتصألن هل، ند والرتك للفرسفاهل (2). ند والرتك والسودان"ؤالء اهلهعلی أيدي  م مث فتح هللاهبين

يصيب املسلدمني املختفني  (3)وإال، م اتصاال يف القدميوالروم فتح احلبش؛ألن هل، ندابلتوران واهل
يف  كر مزااي جنود هللای ذ هنا انتهاخل إلی  هيف رمحت ليدخل هللا. مهمعرة من االنقالبيني بغريعلم من

 . األرض

                                                           

 .922/ 9لينظر: حجة هللا البالغة, اإلمام  ولي هللا الدهلوي,  (1)
 .922/ 9السابق نفسه. المرجع (2)
 في ن م :اليصيب. (3)
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السبب  ن يذكر هللافاالٓ . قد فرغنا من تفصيل تلك املنافع اليت حصلت يف للح احلديبية 
 ،علی كثري من املٔومنني ذلك الصلح (1)فشق، بم املطلوما حصل هل، م إلی احلديبيةالباعث إلتياهن
تلك الواقعة . (2)زميةهم خضعت هل هم كأنهم أحسوا يف أنفسهو ، م تلك املصاحلهوغاب عن نظر 

 : هقول 48ة ذا مذكور يف األيه. مهم يف الفهفتبني بذلك غلط، ؤالءها ا علی ما أوهلهليس أتويل
َد احْلََراَم إِّْن َشاَء اَّللَّ الر ْؤََّي ابِّ  هَرسمولَ  َلَقْد َصَدَق اَّللَّ  آمِّنِّنَي ُممَل ِّقِّنَي رمءموَسكمْم  حْلَق ِّ لََتْدخملمنَّ اْلَمْسجِّ

رِّيَن اَل ََّتَافموَن فَ َعلَِّم َما ََلْ تَ ْعَلمموا َفَجَعَل مِّْن دمونِّ َذلَِّك فَ ْتح ا َقرِّيب ا نص علی أن  هان فيك  َوممَقص ِّ
 هتبار إفضائم املفسرين الذين جعلوا الصلح فتحا ابعهفتبني بذلك عدم ف، هذلك الصلح فتح عين

يكون  هفسري والقرآن يف ت. م كاحلكدماءهوليس فكر ، اءهؤالء املفسرين كالفقهففكر ، إلی الصلح
م قادرين مع كوهن هاجلدماعة اليت أطاعت رسول هذه)والقرآن حيتاج ( . هابلفق هابحلكدمة أكثر من كون

، قط يعين الصديقاخلاص ف هومشري ، ا اإلمامهر املصلحة يعرفهظا زميةم فرضوا ابهلهعلی تنفيذ فكر 
ذا مل هظام مثل ون. م علی مجيع األداينهم سببا لغلبتهي اليت جعلتهم هقوة إطاعت هذهوأطاعوا 

. مودية والنصرانية واجملوسية ومن حام حوهلهاألرض يف دين من األداين: الي هيكن موجودا علی وج
َو هاإلشارة يف  هوإلي، جود تلك اجلدماعة حتصل الغلبة عل  األداين يقيناد اآلن أن بو هيش فاهلل

هلْ  هالَّذِّي َأْرَسَل َرسمولَ  َّللَّ  هَعَلى الد ِّينِّ كمل ِّ  هرَ هَد  َودِّينِّ احْلَق ِّ لِّيمظْ ابِّ  وفصل هللا 18يد ا هشَ  وََكَفى ابِّ
دَّاءم َعَلى  هعَ َوالَّذِّيَن مَ  ولم اَّللَّ ُممَمٌَّد َرسم : هيف اآلية اآلخرة:قول ذا اجلند من جنود هللاهمزااي  َأشِّ

نَ  تَ غموَن َفْضال  مَِّن اَّللَّ هْم تَ َراهاْلكمفَّارِّ رممَحَاءم بَ ي ْ ا يَ ب ْ يَما ْم رمكَّع ا سمجَّد  َ  سِّ ْم ههْم يفِّ ومجمو هَورِّْوَوا

                                                           

 في ن م : فكان ذلك شق. (1)
يذكر اإلمام ابن كثير في تفس   يره: كان رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطا   (2)

ذا العام الرؤيا تتفسر ه بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه
فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفوس بعض الصحابة رضي 
هللا عنهم من ذلك ش     يء، حتى س     أل عمر بن الخطاب رض     ي هللا عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا 

فإنك »قال ال، قال النبي صلى هللا عليه وسلم: « أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟بلى أف»سنأتي البيت ونطو  به؟ قال: 
وبهذا أجاب الص    ديق رض    ي هللا عنه أيض    ا حذو القذة بالقذة.لينظر:تفس    ير القرآن العظيم,اإلمام « آتيه ومطو  به

 .7/399الدمشقي,
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ْْنِّ هْم يفِّ الت َّْورَاةِّ َوَمثَ لم همِّْن أََثرِّ الس جمودِّ َذلَِّك َمثَ لم  فَاْستَ ْغَلَظ  هَفآَزرَ  هرْعظ َأْخَرَج َشْطأَ يلِّ َكزَ ْم يفِّ اإْلِّ
بم الز رَّاَع لَِّيغِّيَظ بِّ  هفَاْستَ َو  َعَلى سموقِّ  َاتِّ  مم اْلكمفَّاَر َوَعَد اَّللَّ ي مْعجِّ الَّذِّيَن آَمنموا َوَعمِّلموا الصَّاحلِّ

نْ   هن معوالذي. يف مجيع احلاالت يطيع هللا هوام اليقضي هبهإمام. 14ْم َمْغفَِّرة  َوَأْجر ا َعظِّيم ا همِّ
الذي الطلح ال ذا معىن الكافر يف كتاب هللاه. من يعاند القرآن أشداء على الكفار:م هأول ولف

م أشداء عل  املعاندين حلكومة القرآن ه (1)م الدينيةم بدعاايهتهاء يف كل عصر نصرة مللوكهالفق
ن معاند القرآن ويطدمئ، األرض حيا هجم رجل عل  و هم أو يقتلون يكون منم حىت يقتلوهنيقاتلوهن

فاجلدماعة ، ؤالءهنا البعض إىل القوم فالرمحة جتتدمع ألضداد هقاعدة طبيعية إذا وج. ذا الميكن أبداه
اإلشارة يف  هإلي. ءؤالا جتتدمع هلهم كلهاليت منتصبة لتغليب حكم القرآن عل  مجيع األداين رمحت

 . مهرمحاء بين

بيعيت ماكنت أوافق الذين يكفرون املسلدمني؛ألين كنت أظن تبليغ مجلة معرتضة: أان من ألل ط 
ا القانون الغري هاألزمان خصولا يف بالدان املتغلب علي هذهولو إىل املسلدمني ضعيف يف ، اإلسالم
م استطاعة هيوإمنا بقيت ف. م مسائل الدينهند استطاعة ميسرة لففليس للناس يف اهل، اإلسالمي
عل  القوة امليسرة  هاءان احلنفية مبناهل واملؤاخذة عل  الرتك عل  قواعد فقفوجوب العدم. ممكنة فقط
م مث هاأللول قليب اليتحدمل تكفري طوائف من املسلدمني لزلة لدرت من هذهملثل . ال املدمكنة

وأما أان  .اءهم بعض املداراة مع عامة الفقهوإن كان عند، ذا التكفريهوجدت مشائخنا ما حيبون 
امة عند فاملسلدمات الع. إىل املداراة؛ألين ما استبدت ابألمر إمنا كنت رجل مجاعة  فلم أكن أحتاج

 ا فاليبحثون عن رأيي أي من يقرأ علي كتب اإلمام ويل هللااجلدماعة: الناس يفرضون أين قائل هب
مع الكفار  ند ابشرتاك يف السياسياتم مث ابتليت بعد خروجي من اهلهويف، هدمهيف احلكدمة فأف

فاآلن . ذا االبتالء مل يكن برضا مينهفإن ، إىل املسلدمني هفدمن ذلك اليوم انعكس حىت كل ،مهأشد

                                                           

 في ن م : ومن كان معاندا لحكومة القرآن. (1)
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بعد ذلك إن  أتصور إذا كنت يف بعض احلاالت أبسط رمحيت لرجل من الكفار فأستحيي من هللا
ذا ه. م إبسم الدينهوأدىن ذلك أين الأوادي، األرض هأقصر يف إرجاعي الرمحة إىل مسلم عل  وج

ن ذلك  أوال أيضا كان يل ابتالء بنحو م. من انعكاس الرمحة مبقابلة البغض هري أان رأيت كلالتأث
ر هاد حسب استطاعيت أن تقر يف الظاهدت كل االجتهوأان جا، ي مل تسلمهو ، كانت معي أمي
 ي ما طاوعتين عل  ذلك فكنتها؛لكن وكان ذلك خمتفيا عندي حىت أدعو هل، إبسم اإلسالم

ون ابلردة عند طوائف من املسلدمني يك هواحملكوم علي، ن أفجر لرجل من املسلدمنيدائدما أحاسب أ
ج فكيف هفإذا كانت معامليت مع أمي عل  ذلك املن. يف أمي هيف قليب من اإلسالم أكثر مما أريد

قيت يف ؤالء السياسيني الكفار التهاشرتاكي مع  اجرتئ عل  تكفري أحد من املسلدمني؟ مث بعد
. األرض هوالأشرتك مع أحد كائنا من كان يف تكفري أحد من املسلدمني عل  وج، ملؤمننيالرمحة إىل ا

 . متت املعرتضة

: جنعل 4: نطيع مجيع أوامر الكتاب 2ينتظم بصورتني  العدمل إبطاعة كتاب هللا. . م ركعاهترا 
ما قانوان ات ففي تلك اإلابحة ننظم. ألنفسنا ما نشاء (1)مع ذلك قانوان أابح لنا الكتاب أن نضع

. الركوع هثلذا ميهو . اتبعا لقانون الكتاب يف تلك الصورة إطاعة أمر الكتاب ما انتقص هوجنعل، 
انية :جندمع كل الصورة الث. الكتاب هأنفسنا بعد أن أابح هما يقتضي هونضيف إلي، نطيع أمر هللا

صولة مجاعة خم هليذا إمنا يقدر عه. والنضع مع ذلك شيئا آخر، قوتنا يف إطاعة الكتاب فقط
ى م ركعا يف بعض األمور سجدا يف بعض األمور أو تر هترا هالسجود فالذين مع هذا ميثلهقليلة 

ة لالجتدماع و اخلالفة العربيهالفضل :. . . يبتغون فضالواألكثر ركع وسجد ، م سجدهطائفة ف
املقام يف حظرية  حصولو ه. . وروواَ. هأو تغلب ها قوة توازيهاإلنساين اتما حبيث اليكون مبقابل

النور . . مهسيما. ية اليصري جامدا عل  شئفدائدما يكون منتظرا ألتباع الشيون اإلهل، القدس

                                                           

 في ن م : نصنع  (1)
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، مر يف لورهتهذا االستغناء يظه. مستغنية عن مجيع ماسوی هللا مم؛ألن قلوهبههيغلب عل  وجو 
متغاير يف  لون أن حيدث لونهاد اجلاهالز  هل البصرية يف لورة النور ليس املراد كدما أشاعهأ هويدرك
 كزرع أخرج. ذا املثال يف التوراة واألانجيل موجوده (2). (1)علی األرض هم لطول وضع اجلباجباهب

ؤالء اجلدماعة هذا لكل من اتبع هاخل . . . وعدهللا. م يتكاملون يف التعدمريات أيضا أهن هاخل معنا
، (3)م إبحسانذا يف مجيع التابعني هله عدمم أوال ذكر أولاف الذين مع النيب مث. إلی يوم القيامة

 هذهاستدمرار و . اهاجلدماعة مجاعة مركزية يف االنقالب يرجع يف كل اختالف إلی حكدم هذهفتكون 
 . متت السورة. ل اإلسالمهاجلدماعة إلی يوم القيامة من فروض الكفاية علی مجيع أ

حل  ذا االجتدماع يفهی مجع القوة العاملة القادرة عل. م خمصوصهيف ذلك األمر عندي ف 
دمومي ا؛لكن االجتدماع العها العدمل فيل هلهويس، اها يف أي أقطار األرض يناسبهأن جيعل مركز 

جد ومس، ذا املسجد مسجد احلرام حول الكعبة قبلة اإلسالمهللدمسلدمني واجب أن يكون يف 
عل مركزا لبعض وكذلك املسجد األقصی جي، وبعض الشيون يكون يف مسجد النيب. هالنيب ملحق ب

ة ليس املساجد الثٰلث هذهأما جعل املركز لالجتدماع العدمومي سوی . الشيون حسب احلاالت جائز
م؟ وميكن هذا الزمان أين هفلينظر املسلدمون يف ، يةهوالرفا، و من مقتضی اإلسالم يف حال األمنه

ية علنا األمم اإلسالماألللي إذا ج هاالحنطاطات إلی مركز  هذهارجتاع القوة اإلسالمية بعد كل 
فليتبع ، رقبنوع من الغ م هللاهؤالء أغرقه. مومن يلحق هب، مهم والعظدمائهخماطبة ابلقرآن ال أمرائ

، مهعفاء منم إلی تقوية الضون قوهتهويوج، مهاألمم اإلسالمية سنة نوح ال املغرقني يرتكون أفكار 
 . اسيةي املراكز االجتدماعية والسيهمتت السورة :. م هللاهفينصر 

                                                           

 ا نرى في شبه القارة الهندية خاصة.الباحثكم (1)
 في ن م:هذه السيما شين في وجه أهل الصالر. (2)
ان  رَ  (3) اِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوهْم بِإِْحس    َ لُوَن ِمَن اْلُمهاِجِريَن َواْ َْنص    َ ابِقُوَن اْ َوَّ َي ا َّ َعْنهْم يدل عليه قوله تعالى: َوالس    َّ ض    ِ
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نذكر كلدمة مضت يف سورة القتال تتعلق ابالسرتقاق جاء يف القرآن التعبري عن األرقاء مبا  
انفرادا   هاآلية: عندان إميان املسلدمني اجتدماعا ال إميان كل رجل قبض هذهمعنی . (1)ملكت أميانكم

م وال ملكية هل مهل الزراعة قطعات األرض فيدما بينهكدما جتعل األرض وقفا علی امللة مث يتبادل أ
ا حقيقة مث ذا ليس بيعهو . إمنا يبيعون ما يستحقون من حقوق يف األرض. علی ألل رقبة األرض

فإذا  . هاد والقتال منسوب إلی القوم كلهذا اجله. كذلك األرقاء مملوكة للجدميع. مسي ابلبيع جمازا
يعون بعض حقوق لزراعة إمنا يبل اهم مثل تبادل أهمما يتبادلون الناس فيدما بين هكان ملكية للقوم كل

دوا واالستدمتاع ليس مبلك وال ملك لإلبضاع أفس، وليس ببيع حقيقة، م علی األرقاءحصلت هل
، ل خراسانهمن خترجيات أ هذا كله. يف مدرسة هويقرأ هالعلم حتی لار ال يقدر الرجل أن يقرأ

 اصهال خباری صاالستدمتاع من األرقاء بدون رضهومل جيئ الفساد إال من أ

والنكاح . (3)ا خطأاء يف بياهنهقول الفق (2)َواْلممْحَصَناتم مَِّن الن َِّساءِّ إِّالَّ َما َمَلَكْت َأُْيَانمكممْ  
ذا أحد املفاسد ه .وليس يف عقد النكاح واالستدمتاع ابلبضع تعبري فاسد. شركة يف تدبري املنزل

اء هم الفقهوال يف ،والسكنی بدل البضععلی من جعل النفقة  ولعنة هللا. بت بثروة املسلدمنيهاليت ذ
  هب الفقر يف كتهوما اشت. لعنة مطرودة عندان من حظرية القدس هذهو . من معنی النكاح هذهغري 
وأيكلون من كسب ، م شركاء يف تدبري املنزل خيدمونهاألرقاء  مسألةكذا هو . (4)ا ابطلهكل
  . املنزل فيكونون لصولاوإذا مل جنعل اخلدمة شركاء يف. م ابخلدمة يف البيتهأيدي

داجا ال خ ه: خلق رجل رقيقا ابلطبع مثل املخنث يكون فطرت2كلدمة أخری: الرقبة علی قسدمني 
م هاء مسيتدمو م أرقه. ؤالء الزم أن يضدموا إلی بيوت أخریه. هعلی قيام تدبري منزل هيقدر بنفس

                                                           

 كما ورد في القرآن في سورة النساء وغيرها.الباحث (1)
 94النساء, اآلية:  (2)
في موقفهم لذا قال الش     يخ الس     ندي بأن  بين الفقهاء كالما طويال  في قوله تعالى:إالما ملكت أيمانكم مع اختالط (3)

-3/80, أحكام القرآن للجصاص,407-9/401قول الفقهاء في بيانها خطأ.ليراجع كتب أحكام القرآن للكيأ الهراسي,
 وغير ذلك من التفاسير القيمة.الباحث.    84
 ث.ر وهو من تفرداته.الباحإن الفقهاءجعلوا النفقة والسكنی بدل البضع؛لذا اختار الشيخ السندي ذلك التعبي (4)
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مطلق  م منهوإن أراد حترير . قؤالء إن كان من رجال ظاملني فحهومن أراد حترير . رقيقا أو أحرارا
 هزم فأخذ: رقيق ابالتفاق رجل شريف كان حلاجة حارب فاهن4و فساد يف اجملتدمع هاإلنسان ف

ميكن  هم علی أي وجهوحترير ، ذا ليس برقيق حقيقةه. هرقيقا جزاء علی حرب هالغالبون أسريا وجعلو 
تَ غموَن َوالَّذِّي: هوإرشاد يف قول، ذا إشارةها إلی هو إحسان علی اإلنسانية كلهيف أقرب أوقات  َن يَ ب ْ

ر ا َوآتمو هْم إِّْن َعلِّْمتمْم فِّيهاْلكَِّتاَب ممَِّّا َمَلَكْت َأُْيَانمكمْم َفَكاتِّبمو  الَّذِّي آاَتكمْم  ْم مِّْن َمالِّ اَّللَّ هْم َخي ْ
تَ غموا هَواَل تمْكرِّ  نْ َيا َوَمْن يمْكرِّ عَ وا فَ تَ َياتِّكمْم َعَلى اْلبَِّغاءِّ إِّْن َأَرْدَن حَتَص ن ا لِّتَ ب ْ َِ احْلََياةِّ الد   نَّ فَإِّنَّ ههَر
يمٌ ههمِّْن بَ ْعدِّ إِّْكَرا اَّللَّ  البضع فنحن  مسألةوأما  (2). هو عدم احلرب بعدهخريا  (1)نَّ َرفموٌر رَحِّ
سوسا يف ذا األمر مدهيذكر يف حكدمة النكاح جيعل  اإلمام ويل هللا. اها من أول مرة فرتكناهنتبع

فلئاكل   هرزق و يكتسبه هو للح أن ينظم بيتا بنفسهمثل الطفل إذا بلغ نقول . (3)حوائج أخری
غت األوالد م إذا بلهات من رغائبهوجيعل اآلابء واألم، بيتا علی حدة هكيف شاء؟ ولذلك جنعل ل

اك يف املنافع دما عقد اشرت هي زوجة ينعقد بينها ها خادمة تشرتك معإلی تلك الدرجة مث يطلبون هل
يف عامة اللغات  .وة البشرية مستبشع عند البشرهويصرح الشيخ أبن التصريح بقضاء الش، زليةاملن

اآلن نذكر  .شرح للعواطف والعقلية هففي، والرجل رب البيت، الطالح : أن الزوجية ربة البيت
 الفساد؟(4)ذاها عم هذا األمر عند املسلدمني العلة اليت بسببهلكم كيف فسد 

، م علی األنعامهم مثل حكدمهم مع أحد حيكدمون عليني ال يتقيدون يف بيوهتاألمراء والسالط 
 قضاء م الغرض من النساء ليس إالهفعند. م نساء غري حمصورة غري معدودةواهتهفجدمعوا القضاء ش

م مثل هم ما فسد مزاجهم وعشائر هم النساء من قبائلٔوالء األمراء حصلت هلولو كان هل. وةهالش
قضاء م مثل األنعام لهم أرقاء من أقوام ٓاخرين ضعفاء مساكني فجعلو ل هلذا الفساد؛لكن حصه

                                                           

 33النور:  (1)
 في ن م :على رأي ا ستاذ موالنا. (2)
 .528-522/ 9لينظر: حجة هللا البالغة,اإلمام ولي هللا الدهلوي, (3)
 في ن م : كلمة"هذا" التوجد. (4)
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إما  اء ينضدمون إلی األمراءهو أساس الفساد مث طائفة من العلدماء واألذكياء الفقهذا ه. مواهتهش
إال من كان  هؤالء الشياطني ال يقدر عليهم؛لكن إلالح م وإما لالستفادة من أمواهلهبنية إلالح
ون  م ال يقدرون علی اإللالح بل يصري هاء مساكني يسرتزقون منهوالفق. احلكم م يفهأقوی من

نقالب أدركنا كثريا م االهذا دينا! حنن بعد ما غلب علينا فهم احليل أفيكون كاجملبورين يصنعون هل
دم هی وجيب علينا يف فكران إذا قدران عل، اء لقضاء حاجات امللوكها الفقهمن املفاسد اليت أدخل

حنن . يب جديدنا علی ترتهونرتب فق، كثريا من شرائع الظاملني  هدم معهل االسالم فلنهمن أ الظلم
 (1)ونعتقد، اءهاإلمام كدما كان إماما للفق. من اتباع إمام أيب حنيفة هبقدر ما وللنا إلي هأخذان الفق

اإلمام   هقرر الذي  هفالفق. ماكان إماما يف االنقالب بل قدوة، كان قدوة يف االنقالب أيضا  هأن
علی ترتيب خملوط  هفرتب (2)ارجتاعيون كاإلمام أيب يوسف همث دخل في، موافق لدماغنا هكل  هكأن

فاإلمام أبو ، هإال ما كان روح االنقالب غالبا في هال نقبل من هذا الفقه. بني االنقالب واالرجتاع
 هذا الفقهانتشر  هدمتوهب، اء بني ألحاب أيب حنيفةهمن أكرب الفق هوفقي، هيوسف لادق يف روايت

وی امللوك هو اتباع هو ، هيف ما أفسد هالجيعلنا أن النعرتض علي هفاعرتافنا بفضائل، يف اإلسالم
وعندان . هقأوممن يتبع طري هإن كان من هكل  هذا نرده. وإجياد احليل علی الفور ملا يريدون، واألمراء

أما بعد ما  .خرجيات شيئا يستند إلی زفرالت هذهوال جند يف . من أيب يوسف مبراتب هأفق (3)زفر
تخريج من القواعد احلنفية املتعلق ابل هولرفت قليال من أوقايت يف حتقيق فق، فرغت من ديوبند

وال أيب ومن ذلك اليوم حصل يل جرأة علی رد أق. فوجدت طبيعيت توافق زفر أكثر من أيب يوسف
إمنا يكون  هل الفقهذا الذي أرد علی أه. من أيب يوسف هو أفقها زفر و هيوسف؛ألين أوافق في

                                                           

 في ن م : في حقه (1)
 سبق ترجمته. (2)
م( من تميم، أبو الهذيل: فقيه كبير، من  771 - 798هـ          =  518 - 550زفر بن الهذيل بن قيس العنبري،) (3)

نوا  أصحاب اإلمام أبي حنيفة.أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد العشرة الذين دوَّ
)الكتب( جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه )الرأي( وهو قياس الحنفية، وكان يقول: نحن 

 .3/41 نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء ا ثر تركنا الرأي. لينظر: ا عالم للزركلي, ال
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ن أمتكن أو م أهأما عند غري احلنفية ما انتقصت من االئدمة بكلدمة أذب عن. اء احلنيفةهعند الفق
. لم ونسكتائنا أيضا ال نتكهأما حتقيق احلق يف مجاعة فق. أكذب الرواية إن متكنت من التكذيب

 . ذا حرامه

يف إحياء  (2)أن الغزايل (1)جة مشائخنا يف السندصلطيفة: سألين رجل لاحلصوكان يف در  
ل إمتام احلول  مث قب هلزوجت هب ما ميلكهكان قبل إمتام احلول ي  هالعلوم حكی عن أيب يوسف: أن

وحكی الغزايل عن بعض . ذا العدمل حيلة يف إسقاط الزكوةهو (3). ب أليب يوسفهت هكانت زوجت
جری . (4)يا فقطيف الدن هفق هإال أن ههفقال نعم! أن فقالغزايل  هورد علي، ههمن فق هل العلم أنهأ
 هلی الغزايل أنوع، ذا الرجلهة املعرتضني علی احلنفية فأنكرت علی هذا الذكر يف لحبة من جه

لة مث الرواية لحيحة أو ابط هذهالرواية من غري أن يعرف أن  هذهلية أن أييت مبثل هأ هليس ل
األئدمة فسكت  ؤالء يفهفنحن ال نقبل كالم . ل أيب يوسفنصيب مث هيف الفق هالغزايل ليس ل

ذا الشيخ الصاحل إن كان عندك فعل أيب يوسف لحيحا هنيئة من الزمن قال همث بعد ، الرجل
ميلك  هفأان أسألك لتسكني خاطر ال لالعرتاض قلت: نعم! الزكوة إذا شاء الرجل يفرض علی نفس

اء هبعض الفق .بعض اإلشكاالت هأداء الزكوة في هلكنالزكوة؛ هاحلول فيجب علي هنصااب حيول علي
لفقري واحد أو لطائفة من الفقراء والبعض حكدموا بوجوب جتزئة  هجيوزون أن يعطي الرجل زكات

. ذا أمر مشكلهو . مث يؤدي كل قسم علی ثلثة من ذلك الصنف، الزكوة علی مثانية أقسام متساوية

                                                           

في ن  م :" لم يكن من أهل العلم لكن كان عارفا متقيا كل من يجلس يرى أثر ص       حبته في قلبه.هذا الرجل  (1)
 الصالح سألني..وهذه العبارة التوجد في أصل المخطوط)ن إ(

 سبق ترجمته. (2)
أص     ل الرواية في إحياء العلوم هكذا قوله:" وحكى أن أبا يوس       القاض     ي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول  (3)

ويس    توهب مالها إس    قاطا  للزكاة فحكى ذلك  بي حنيفة رحمه هللا فقال ذلك من فقهه وص    دق فإن ذلك من فقه الدنيا 
،دار 5/58ه(101اإلم   ام الغزالي)ت: ولكن مض       رت   ه في اآلخرة أعظم من ك   ل جن   اي   ة". لينظر:إحي   اء العلوم،

 المعرفة،بيروت.
 .5/58المصدر نفسه: (4)
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اء أد هيشكل علي هأن هفإن رٔای رجل فقي. (3),والغزايل(2)يو قول الشافعه (1)ذا التجزئة والتقسيمهو 
لبی و فقال ذلك الشيخ: قهفعندي اليالم ، ذلك الفرض هذا الفرض فاحتال أن ال جيب عليه

دائدما فاستزدت علی ذلك زايدة : أن الزكوة يف ذلك الزمان كانت  سألةامل هذهتفكرت يف . قدبرد
وعدم وضع ، اقيف اإلنف هم أبو يوسف كان يعرف ما يفسدونواإلما، تؤدى إلی بيت املال للخليفة

فاحتال حيلة؛لئال  (4)ارونهيشتكي من عدمال  هر من كتاب اخلراج أنهوذلك ظا. هشیء يف حمل
، (5)م يستحقونهنم أهإلی الفقراء الذين كان يعرف هئودی الزكوة إلی بيت املال بل كان يؤدي بنفس

قراء م لفهومائة ألف در ، ل مكةهم ألهوسف أعطی مائة ألف در والدليل علی ذلك أن اإلمام أاب ي
  . هم لفقراء بغداد فلم يكن االحتيال لبخل منه,ومائة ألف در (6)املدينة 

                                                           

أما بالنسبة لتحرير مذهب الشافعية في المسألة، فإن المذهب ال يختل  في وجوب التسوية بين ا صنا  الثمانية  (1)

تسوية وال تجب الفيعطى لكل صن  ثمن، فإن لم يوجد صن  من ا صنا  وجبت التسوية بين ا صنا  الموجودة، 

بين  يجب التسوية ذلك في شرر المهذب، فقال ـ رحمه هللا: النووي قد أوضحبين آحاد الصن  الواحد، وإنما تستحب،

ا صنا ، فإن وجدت االصنا  الثمانية وجب لكل صن  ثمن، وإن وجد منهم خمسة وجب لكل صن  خمس، وال 

تفقت حاجاتهم وعددهم أم ال ـ        وال يستثنى من هذا إال يجوز تفضيل صن  علي صن  بال خال  عندنا ـ        سواء ا

ين آحاد التسوية ب العامل، فإن حقه مقدر بأجرة عمله، وإال المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق.وقال ـ رحمه هللا:

الص   ن  ليس   ت واجبة س   واء اس   توعبهم أواقتص   رعلي ثالثة منهم أو أكثر،وس   واء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت، لكن 

 س  تحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم، فإن اس  توت س  وي، وإن تفاض  لت فاض  ل بحس  ب الحاجة اس  تحبابا.لينظر:ي

المجموع ش  رر المهذب )مع تكملة الس  بكي والمطيعي(ت: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش  ر  النووي )المتوفى: 

 ،ط: دار الفكر.2/952هـ(272

 سبق ترجمته (2)
 سبق ترجمته (3)
 ترجمته سبق (4)
إن الش  يخ الس  ندي يش  ير بمثل هذه المقولة إلى أقوال اآلخرين؛ لكن العثور على اإلحالة الص  حيحة يكون ص  عب ا  (5)

جد ا، فإن هذا العمل يحتاج إلى الدراس     ة المس     توعبة جد ا للحص     ول على البغية.لم أطلع على تلك الواقعة في كتاب 
 الخراج كله.الباحث.

 " مأة أل  درهم  هل مكة ومأة أل  درهم لفقراء المدينة" التوجد.في ن م :هذه العبارة (6)
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 (1)سورة احلجرات
دوم م بعد تقرر الربانمج من مجع مجعية مركزية مرتتبة حتت قانون يهيف مسائل االنقالب ليس شئ أ
م؛ألن االنقالب أييت مبسائل هحاق رجال عوض من فات منعل  آخر أايم االنقالب ابستل

اج إىل والقانون املكتوب الينفع يف ذلك أبدا فيحت. ا خيتلف بني القائدمنيهواحلكم في، جديدة
ويكون احلكم مسلدما عند مجيع من ينتسب إىل ذلك ، م يف وقت االختالفهإلي (2)رجال يرجع

دَّاءم  هَوالَّذِّيَن َمعَ  ُممَمٌَّد َرسمولم اَّللَّ يف آخر سورة الفتح  ا هللاهاالنقالب؛فتلك اجلدمعية املركزية ذكر  َأشِّ
نَ  رِّيَن هَوالسَّابِّقموَن اأْلَوَّلموَن مَِّن اْلمم  وذكر يف سورة أخرى:. . (3). مْ هَعَلى اْلكمفَّارِّ رممَحَاءم بَ ي ْ اجِّ
َي اَّللَّ هَواأْلَْنَصارِّ َوالَّذِّيَن ات َّبَ عمو  ا هْم َجنَّاتظ ََتْرِّي حَتْتَ َوَأَعدَّ هلَ  هْم َوَروموا َعنْ هنْ عَ  ْم ِبِِّّْحَسانظ َروِّ

ا َذلَِّك اْلَفْوزم اْلَعظِّيمم هارم َخالِّدِّيَن فِّياأْلَنْ  فدما بقي بعد ذلك . (5)ا يف سورة احلشرهوذكر (4) ا أََبد 
ديد آداب  جتم االنقالب فيحتاجون إىلهفإذا كان قوم ينفذ في. إال تنفيذ االنقالب يف مجيع األقوام

االجتدماع القومي مث إذا اجتدمع أقوام فيلزم جتديد آداب االجتدماع العاملي؛فسورة احلجرات ترشدان 
ومن مل يتأدب بتلك اآلداب جيعل يف الدرجة . إىل آداب للدمجتدمع اإلسالمي القومي واألقوامي
وبني رجال  ،يسوي بني الصحرائي والقروي هالثانية حىت اليثقل عل  اإلنسانية االنقالب أن

. ظلم عن اجملتدمعدفع ال هيف اإلنسانية بل جيعل كال يف درجة االنقالب:معنا م عزةاالجتدماع الذين هل
 هلذي نراذا االجتدماع اهو . الفطرة اإلنسانية هليس املراد تشكيل االجتدماع عل  شكل اليقتضي

الظلم  هيإذا دخل فف. و من اقتضاء الفطرة اإلنسانيةهل الغرب هل الشرق وأهبني أ همتفقا علي
يعٌ  إِّنَّ اَّللَّ  َوات َّقموا اَّللَّ  هسمولِّ َورَ  ا الَّذِّيَن آَمنموا اَل ت مَقد ِّمموا بَ نْيَ َيَديِّ اَّللَّ هََّي أَي  . ابالنقالب هنرفع  َسِّ

                                                           

نزلت هذه الس    ورة في قص    ة نداء بني تميم رس    ول هللا ص    لى هللا عليه وس    لم من وراء حجراته، فعرفت بهذه  (1)
 .92/953اإلضافة. وهي مدنية باتفاق أهل التأويل، أي مما نزل بعد الهجرة.لينظر:التحرير والتنوير,ابن عاشور,

 في ن م : ترجع  (2)
 92الفتح : اآلية :   (3)
 500التوبة : اآلية :  (4)
َويَْنُصُروَن اَّللخ َوَرُسولَه  ِلْلفُقََراِء اْلُمهاِجِريَن الخِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرهْم َوأَْمَواِلهْم يَْبتَيُوَن فَْضالا ِمَن اَّللخ َوِرْضَواناا (5)

 .8اِدقُوَن الحشر:أُولَئَِك هُم الصخ 
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.  فصل االختالفيف هيف االجتدماع لغريا كان أو كبريا جيب تعيني أمري االجتدماع يرجع إلي.4"َعلِّيمٌ 
 و هللاهذا االجتدماع اإلسالمي العاملي االنقاليب هفاألمري يف ، قلدما خيلو عن ذلك فإن االجتدماع

 كل شئ يكون فاملقدم يف. . التقدموا بني يد  هللا. . فوضح بذلك معىن، هنيابة عن هونبي، أوال
كمْم فَ ْوَق َصْوتِّ تَ ا الَّذِّيَن آَمنموا اَل تَ ْرفَ عموا َأْصَواهََّي أَي  وبعد ذلك "، هورسول هم نبيهوف، قول هللا

ْلَقْولِّ َكجَ  هرموا لَ هالنَّ ِّ ِّ َواَل َتَْ  كمْم لِّبَ ْعضظ َأْن حَتَْبَط َأْعَمالمكم هابِّ ذا ه" 1ْم َوأَنْ تمْم اَل َتْشعمرموَن رِّ بَ ْعضِّ
كان يؤثر األلحاب   هفالنيب من ابتداء تعليدم. و اقتضاء الثقافة يف االجتدماع اإلنساين ابلفطرةه

م هلي أنفسم كانوا يقدمون النيب عم واقتضاء فطرهتهم بطبيعتهم؛لكنهكواحد من  يعاشر األلحاب
حنن  .ذا ما كان حيتاج إىل قانون إذا كانت املعاملة منحصرة يف مجاعة خمصولةه. مهيف كل أمور 

، مم يعظدموهنم بفطرهتهم مرتفعا عن الطلبة؛لكنهم أن الجيعلوا أنفسدون بكل قوهتهرأينا مشائخنا جيت
ن م من زمان ومن رجال جيتدمعو أما إذا جاء املعاملة مع ألحاب يصحبوهن. م يف كل شئوهنويقدر 
، لحابا فطرة األهؤالء املبتدئني التعظيم واالحرتام الذي اقتضاهم أول مرة فالنرجو من همع

حتت  هفكذلك النيب ملا لار إماما لقبائل العرب أوال وألقوام العامل اثنيا فيجب أن يكون احرتام
ان رأيت شيخنا ينبسط أ. مهطبيعة املستفيدين لتعظيم مشائخ هما يقتضي هذا القانون معيار هو . نونقا

 ه  بعدفإذا تبسم وأخذ يف الكالم اليبق. الكالم هإلينا كثريا؛لكنا مل نكن جنرتئ أن نبتدئ مع
أوجب  دمنا أن هللاهفف (1)جاء يف بعض الرواايت مثل ذلك يف حق النيب. شئ هواليبق  من، رطب

يس مثل ما يوجب احلكام ل هتعظيم مرشد هطبيعة املستفيد بفطرت هحتت القانون االحرتام الذي يوجب
اآلن املعاملة مع النيب ليست معاملة شخصية بل معاملة قومية . . أن حتبط. اجلبابرة عل  الناس

                                                           

يدل عليه مثال ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدريأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام على  (1)
، ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما، «إنما أخش    ى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات ا رض»المنبر، فقال: 

رس   ول هللا، أويأتي الخير بالش   ر؟ فس   كت عنه النبي ص   لى هللا عليه وس   لم، قلنا:  وثنى با خرى، فقام رجل فقال: يا
أين الس   ائل آنفا، »يوحى إليه، وس   كت الناس كأن على رءوس   هم الطير، ثم إنه مس   ح  عن وجهه الرحض   اء، فقال: 

لما يلم إال آكلة الخض       ر، كإن الخير ال يأتي إال بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو  -ثالثا  -أوخير هو 
أكلت حتى إذا امتقت خاص   رتاها، اس   تقبلت الش   مس، فثلطت وبالت، ثم رتعت، وإن هذا المال خض   رة حلوة، ونعم 
ص   احب المس   لم لمن أخذه بحقه، فجعله في س   بيل هللا، واليتامى والمس   اكين وابن الس   بيل، ومن لم يأخذه بحقه، فهو 

لينظر:ص       حيح البخ   اري،اإلم   ام البخ   اري،رقم «ش       هي   دا يوم القي   ام   ةك   اآلك   ل ال   ذي ال يش       بع، ويكون علي   ه 
 .،باب فضل النفقة في سبيل هللا9849الحديث:
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ية بسبب سوء املالع هالقومية أو يف معاملت هفإذا ختلف رجل من االستفادة يف معاملت، أو عاملية
ذا الشخص عند النيب فاليكون إمث ترك احرتام النيب كدمثل حق رجل واحد بل يكون هاألدب من 

ب هذا الرجل الواحد كيف يقاوم جرما قوميا أوعامليا؟ فتذهفعدمل ، مثل حق أقوام أو حق قوم
صاحب الفراسة ا فر مثل الناس ممنوعهفإذا كان رفع الصوت عند النيب واجل. باءهذا اجلرم هل هأعدمال

َما أمف ظ َواَل هلَ  َفاَل تَ قملْ يف حق األبوين: " ذا مثل قول هللاهذا ويكون هيقيس مجيع األعدمال عل  
أمولَئَِّك الَّذِّيَن  ْم عِّْنَد َرسمولِّ اَّللَّ إِّنَّ الَّذِّيَن يَ غمض وَن َأْصَواتَ :هقول (1)" َما قَ ْوال  َكرُِّي اا َوقمْل هلَ مهَ رْ هتَ نْ 

إذا تقيدوا بذلك احلكم بغض الصوت .  3ْم َمْغفَِّرٌة َوَأْجٌر َعظِّيٌم ْم لِّلت َّْقَو  هلَ ق ملموبَ  اَّللَّ  اْمَتَحنَ 
م هعلي إلقامة التقوى والعدل يعتدمد هفكل أمر يؤمرون ب. دائدما فصاروا فائزين يف ذلك االمتحان

ْم َصبَ رموا ( َوَلْو َأنَّ 1لموَن )ْم اَل يَ ْعقِّ هاتِّ َأْكثَ رم إِّنَّ الَّذِّيَن ي مَنادموَنَك مِّْن َورَاءِّ احْلمجمرَ . هم يعدملون بأهن
ر ا هلَ هَحَتَّ ََّتْرمَج إِّلَيْ  يمٌ  ْم َواَّللَّ ْم َلَكاَن َخي ْ اإلنسان حيتاج إىل لقاء . ذا أدب اثنه 5. َرفموٌر رَحِّ

ون ل يف كل آن يكذا الرجهليس فارغا جلواب  هبذلك بل ينتظر فرلة؛ألن هالنيب فاليتقاض  علي
اء النيب واملنع عن إمتام األمر؟ ولق هل جيوز اقتضاء رجل ملالقاتهو . او مشغول هبهدمة هأمور م هعند

ظار رجل فانت، خيرج كل يوم مخس مرات إلقامة الصلوت هليس مبشكل مثل لقاء السالطني؛ألن
مور لون األم اليعقهؤالء الذين الينتظرون إىل وقت معلوم أكثر هف. هلوقت معني اليثقل علي

األدب الثالث:اليولل إىل النيب خرب إال إذا كان لحيحا فالخيرب كل أوقات النيب . االجتدماعية
 هفلينظر ألحاب ،فكل ما جاء رجل خبرب، يف حتقيق ذلك بالفائدة هإبتيان أخبار كاذبة ولرف وقت

، هع ألحابيطي هأن ه؛ألن النيب طبيعتهأخبار الناس فإن كان خرب فاسق يروون هالذين يوللون إلي
م إذا مل يصرفوا اليبالون بتحقيق احلق حرموا من كثري الفوائد اليت كانت أتيت هل هفإذا كان ألحاب

ٌق بِّنَ َبإظ ا الَّذِّيَن آَمنموا إِّْن جَ هََّي أَي  : هاإلشارة يف قول هوقت النيب يف تلك اخلرافات إلي اءَكمْم فَاسِّ
يبموا قَ ْوم ا ِبَِّ  دِّمِّنَي الَ هفَ تَ بَ ي َّنموا َأْن تمصِّ ََ ذا األمر إمنا أمرمت من ه. 6ةظ فَ تمْصبِّحموا َعَلى َما فَ َعْلتمْم 

وكل . رجل اليعقل هحىت اليصل إلي ه؛ألن فيكم لالحية التباع احلق وترك الباطل فتحيطون بهللا
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ان وما كان من الكفر والفسوق والعصي، هفدما كان من اإلميان ترفعون إلي. ما جاءكم خرب تبينوا
دم هأمولَئَِّك . ي حاكدمة بذلكهذلك  هالطبيعتكم تكر . اوا النيب هبالتقرب قال النيب: . . 8 ونَ مم الرَّاشِّ

م إذا هو  ،ا أوالهذا عندان يكون للنيب عدملة خصولية ترجع إليهومعىن  (1)يهليليين منكم أولو الن
معاملة قوم  جلؤالء األلحاب اليتم عند ر هوبدون معاونة . دموا أن األمر يرفع إىل النيب يرفعهف

السالمص من  هملا خرج موس ص علي. (2)يف لساننا العصرية جنرلستان هذا الذي نسدميه. والأقوام
حنن نعرب ابإلسم  يف التوراة غري ذلك هشعيب وإمس هفأمر  هكل  هالبحر فكان بنوإسرائيل يشوشون وقت

م أيتون هو  (3)ؤالءهكذا عل  املئات وعل  اآلالف هالقرآين أن جيعل عل  عشرة رجال رجال مث 
ة لتلك اجلدماعة دايه هذهعندان . ذاهويف التوراة حكاية طويلة يف . هإذا أشكل األمر فانتظم أمر  هإلي

َعلِّيٌم  َونِّْعَمة  َواَّللَّ  َفْضال  مَِّن اَّللَّ . وبدون ذلك اليتم أمر، اليت تكون واسطة بني الناس وبني النيب
 (4)وا معسرين: إمنا بعثتم ميسورين ومل تبعثهم بقولهخاطب تلك اجلدماعة سلدمت لذلك حىت. 7 َحكِّيمٌ 

فة: أن النيب يقضي اخلال مسألةدموا األمر يف هفازوا نوعا من البعثة بعد بعثة النيب ختبط قوم مل يف
فكان ، مهم حق انتخاب أمري عليهوالكلدمة الصحيحة: أن يقال إن النيب مل يسلب عن، ا بشئهفي

وكل ، وضويةقبل بعثة النيب من الف هن النيب ترك مجاعة عل  ماكانوا عليدموا أهؤالء الناس فهأوىل 
، اجرينهابقني املمن الس هم الذين كانوا معهاملسلدمني يعرفون أن النيب مل أيمر بشئ فدمن أيمرفينا؟ 

عرفون أن ذيب أفال يهذب العامل بذلك التهوأراد أن ي، ذيب القرآنهذب بتكل قوم هت. واألنصار
أحد من  ليس يف مجاعة. لك الصورة ما يكون؟ كل األمور موكولة إىل ذات النيب فقطاحلكم يف ت

                                                           

منكم،  ليلني»أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (1)
:  5لينظر: ص     حيح مس     لم, اإلمام مس     لم,« يلونهم ثالثا، وإياكم وهيش     ات ا س     واقأولو ا حالم والنهى، ثم الذين 

باب تسوية الصفو  وإقامتها. ت: محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر: دار إحياء التراث العربي  593,رقم الحديث:393
 بيروت. –
 العلوم االجتماعية.الباحث (2)
 ن إ. في ن م :"يقضون بين بني إسرائيل" التوجد في (3)
أخرجه اإلمام الترمذي عن أبي هريرة، قال: دخل أعرابي المس  جد والنبي ص  لى هللا عليه وس  لم جالس، فص  لى،  (4)

فلما فرظ، قال: اللهم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي ص لى هللا عليه وس لم، فقال: لقد تحجرت 
ليه الناس، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: أهريقوا عليه سجال من ماء، واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إ

,  951: 5أو دلوا من ماء، ثم قال: إنما بعثتم ميس   رين ولم تبعثوا معس   رين. لينظر: س   نن الترمذي, اإلمام الترمذي,
 , باب ما جاء في البول يصيب ا رض.هذا حديث حسن صحيح. 547رقم الحديث:
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فإذا مات ملك بدون ولية مثال: أفاليعرف الناس . األمراء والمن القضاة والمن ألحاب الشورى
يف  مهمجاعة االنقالب للعامل درجت هذهإذا كانت املدملكة منظدمة؟  همن يستحق أن يقام مقام

د أقوام مل ام التكون إال عنهاألو  هذها امللوك مثل هعن درجة املدمالك اليت حيكم علي التنظيم انزلة
ريدون أن اليثبت م يها أقوام يريدون أن تكون اخلالفة يف بيت النيب أو عائلة هميارسوا احلكم أومنشأ

ن إثبات ون؛ألم حيكدمهعند الناس أن رجاال كانوا يف تنظيم النيب إىل درجة إن مل يكن النيب حيكم 
، عد مقتل عثدمانفأنشأوا فلسفة ب، مهاجلدماعة الذين قضوا ابخلالفة يف غري بيت النيب يضر مقصود

فتلك ، ريذلكابلنسب أوغ هم أقرب إليهوجعلوا أنفس، هوساووا بني مجيع من أخذ عن النيب ولحب
النقالب العامل  جبرانم هم تفسري القرآن أنهومنذ شرعنا يف ف. ام األمراألقوام أيضا ساعون يف إهب

 .ؤالء الناس الذين يريدون أن الفوضوية كانت مرتسخة يف ألول اإلسالمهننا عظدمة هخرج عن ذ
ويف ذلك  .أما القوة االنقالبية إذا أسرعت يف العدمل فيأيت بعد زمان ارجتاع عل  السنن الطبيعية

قبل حدوث ذلك  أما بعد سكون ذلك االرجتاع أو. كان فوضوية  هر أن األمر كلهالزمان يظ
، يئام من االنقالب اإلسالمي شهمل يف هاالرجتاع من ظن أن الفوضوية قائدمة يف اإلسالم نرى أن

ا اجلدمعية هوتلك اجلدماعة نسدمي. ورمحة اجلدماعة بني النيب واألمة كان فضال من هللا هذهفوجود 
م هة رئيسا من أنفسذ اجلدماعيتخ هللا هفإذا توفا. الصلوة والسالمص ها النيبص عليهاملركزية كان رئيس

نَ ذا مشكل؟ هأي أمر يف . همكان تَ تَ لموا فََأْصلِّحموا بَ ي ْ َما فَإِّْن بَ َغْت هَوإِّْن ََائَِّفَتانِّ مَِّن اْلممْؤمِّنِّنَي اق ْ
نَ فَإِّْن فَاَءْت فََأصْ  ا َعَلى اأْلمْخَر  فَ َقاتِّلموا الَِّتِّ تَ ْبغِّي َحَتَّ َتفِّيَء إِّىَل َأْمرِّ اَّللَّ مهَ إِّْحَدا َما هلِّحموا بَ ي ْ

طموا إِّنَّ اَّللَّ  ْلَعْدلِّ َوَأْقسِّ طِّنيَ  ابِّ ذا طريقة ه. . فإن بغت. ذا أمر للجدماعة املركزيةه. 4ُيمِّب  اْلممْقسِّ
لناس أن املراد من م اهفيف، احلكم إمنا يكون ابلعدل. احلكم للجدمعية املركزية بني مجعيات االنقالب

ئلة واحدة ا مثل عاهوبعد اإللالح يكون اجلدماعة كل. العاملوإقامة العدل يف هإقامة تلك اجلدمعية 
َا اْلممْؤمِّنموَن إِّْخَوةٌ ذا إشارة هإىل   (1). ذا االختالف بني الطائفتني كان يف قوم واحده. 40. إَِّّنَّ

د قام قوم من ق. واإلسالم أييت ابالنقالب بني األقوام فاجتنبوا عن وقوع االختالف بني األقوام
                                                           

 بين القرشيين وا مويين وكل منهما من قوم واحد حسب النسب.الباحث كان االختال  (1)
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ذا الغلو أما إىل ه. اامشيهجتدماعيني جيعلون اإلسالم دينا قوميا عربيا مث يزيدون قرشيا الفالسفة اال
م كثري من هم يف أول األمر فأشكلت فهحنن قرأان كالم. هالعربية فكثري من الفالسفة قائلون ب

ا ه  حلبعد ذلك رأينا أشياء يف املعامالت ماقدران عل. (1)ا وقليب اليطدمئناملسائل إبمياننا نؤمن هب
دين  البالغة أن اإلسالم فلدما تقدمنا يف املطالعة بواسطة حجة هللا. إال أن نقول: إن حكم هللا
إشكال  ب عين كلهذ هدمهمثل اخلليفة عل  امللوك وتثبتنا يف ف (2)األقوام واحلاكم عل  األداين

 َيْسَخْر قَ ْوٌم مِّْن ا اَل ا الَّذِّيَن آَمنمو هََّي أَي  . متت املعرتضة. عرض بسبب سوء معاملة بعض الناس
نْ  ر ا مِّ ر ا مِّنْ هقَ ْومظ َعَسى َأْن َيكمونموا َخي ْ نَّ َواَل تَ ْلمِّزموا هْم َواَل نَِّساٌء مِّْن نَِّساءظ َعَسى َأْن َيكمنَّ َخي ْ

ُيَانِّ َوَمْن َلَْ ي َ  ْسمم اْلفمسموقم بَ ْعَد اإْلِّ أْلَْلَقابِّ بِّْئَس االِّ مم هْب فَأمولَئَِّك تم أَنْ فمَسكمْم َواَل تَ َنابَ زموا ابِّ
نرد عل  طوائف من الفالسفة الذين جعلوا . ذا نص أن اإلسالم دين األقوامه. 22 الظَّالِّممونَ 

 فالذي، غري املسلدمني ابلتقليد(3)املسلدمون و هغلط في. اإلسالم دين قوم من األقوام يعنون العرب
و هذا ه طني واألقوام يف عصرانأجد يف قليب من اجلرأة عل  تقدمي حكم القرآن عل  مجيع السال

أجد رجال إماما يل فإين ال دين األقوام؛ولذلك اختذت اإلمام ويل هللا هحتليل فلسفة اإلسالم أبن
إال أن  هل عصر همداراة أل هوإن كان يف بعض كلدمات، هيشرح أن اإلسالم دين األقوام مثل شرح

رح اإلسالم ل  الناس تلك النظرية يف شفأمتىن لو قام قائدمون من املسلدمني يقدمون ع، نقية هحكدمت
جاال م يؤمنون ابلقرآن؛لكن الجند موضعا والجند ر هأين متيقني بعد ما رأيت االنقالبيني أن أكثر 

ا ترفع حكم املدمانعة عن اآلن بعض اإلخوان من بالدان يقدمون احلكومة أهن. ذاهإىل  (4)يلتفون
                                                           

في ن م : جملة معترض   ة: "كنت أقرأ هداية النحو على الش   يخ في بعض قرى من رياس   ة بهاولبور قبل ذهابي   (1)
ا إلى ديوبند. هذا الش    يخ كان رؤوفا رحيما بي،وكان ذلك مثل س    تة أش    هر من إس    المي،وخروجي من بيتي قيوما م
سألني ذلك الشيخ عن بعض الشيون في قومنا فأخبرته فاستحقر وضحك.أنا أعر  أني صبرت على ذلك؛لكن مرارة 
ذلك المجلس لم تذهب من قلبي إلى اآلن. وهذا الشيخ لي معه وداد كثير.وبعض فراغي من ديوبند هو قرأ علي الكتب 

ها لم تقدر أن تذهب بالمرارة من قلبي كل ما أتذكر ذلك الس    تة،فكانت المعامالت معاملة ا خوان؛ لكن هذه ا مور كل
المجلس،وإني في تلك الحالة كنت أرى كل ما يأمر به ذلك الش   يخ أنه هو اإلس   الم.أما تلك المجلس أخرجته قلت: هذا 
ليس من اإلس  الم في ش   ؛لكن لم أقدر على رد ذلك الش  يخ  ن عزة اإلس  الم منعتني عن ذلك وإال لما ص  برت على 

 ل ذلك أبدا". هذا نوع.التوجد في ن إ.مث
يقول اإلمام الدهلوي في حجة هللا البالغة : فالمراد من نص    ب هذه ا مة أن تكون كلمة هللا هي العليا، وأال يكون  (2)

 .32/ 9ه (5572في ا رض دين أعلى من اإلسالم. لينظر حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ) المتوفى 
 فيه. في ن م : وغلط  (3)
 في ن م:يلتفتون  (4)
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ق تكون مورثة لالفرتاق بني األقوام: يسخر قوم ممانعة عن أخال هفي 22فاآلية . (1)دخول بالدان
م مل وأان أقول أكثر الناس ما تركوا؛ألهن، اهاألشياء واجب ترك هذهمن قوم أبلقاب شنيعة مثل 

والظاملون يف االنقالب .  .مم الظَّالِّممونَ هَوَمْن ََلْ يَ تمْب فَأمولَئَِّك م هحكم علي وهللا. دموا سرا حلكدمةهيف
 . بإشارة تلك اآلية خرجوا عن انقالب اإلسالمف، م االرجتاعيونه

دث واملفسر  اء واملتكلم واحملهال الفقهم العلدماء واجلهم ولغار همجلة معرتضة : نرى املسلدمني كبار 
واء ختتلف ا يف اإلسالم سمهم كاملتفقني أن الظامل من املسلدمني وغري الظامل من املسلدمني كالهكل

ظلم  هأبن هالقرآن حيرم الشرك ويعلل. م هحق الف سألةم املها نففدماكن، م يف اجلزاء والثوابدرجاهت
، لدما اليتحاشونظ ه,وإذا مسيناهفاملسلم يتربأ عن، شركا ه: شئ واحد إذا مسيناعظيم اي سبحان هللا

لظامل من ا اهم فيهوبعد ممارستنا يف مسائل االنقالب حصل لنا الف. (2)فدما كنا نقدر عل  التحليل
  وعن اشتدمال اإلسالم عل، وعامة املسلدمني غافلون عن االنقالب، انقالبيا املسلدمني اليكون

وال يسوي هوالقرآن قانون االنقالب . فيجعلون االنقاليب واالرجتاعي يف درجة واحدة، االنقالب
م اليتحدملون جر املسلدمون التدبر يف القرآن؛ألهنهأيضا  هذا الوجبني االنقالب واالرجتاع أبدا؛وهل

ولوكان  ،م لالنقالب معىن جديد أييت االنقالب؛لكن جيعل املسلمهوعند، االنقالب أن يسدمعوا
. مو دائدما يكون حتت حكم املسلهوإن كان عادال ، واليبايل غري املسلم، ظاملا حاكدما عل  الدنيا
. املسلدمون كفرا هوملا يسدمي، إلسم اإلسالم هإمنا التأثري في. للظلم والعدل هكان االنقالب الأثر في

الفوز الكبري  يف فصل اإلمام ويل هللا. ود والنصارىهم من األقوام السافلة من اليهذا بالء جاء إليه
 . متت (3)ودهأن القرآن رد عل  من زعم مثل الزعم من الي

                                                           

في ن م:"أنا حاربت اإلنكليز، وكان لنا في بعض ا مور انتص     ارات. فبعد ذلك أخض     ع لهم  جل الرجوع إلى  (1)
البالد يثقل على قلبي؛لكن تلك المص      لحة لعل في بالدنا من أقوامنا يقوم رجال لنش      ر تلك النظرية القرآنية بااليتمام 

 ي في ذلك الفكر,ويكون نفسي مهيأة لقبول بعض الذلة في ذلك.التوجد في ن إ.باإلمام ولي هللا يعارضن
 التعبير رائع جدا من قبل الشيخ السندي؛ ن في الواقع هكذا كما اليخفى.الباحث.  (2)
 .23-44لينظر:الفوز الكبير لإلمام ولي هللا الدهلوي باب الجدل القرآني مع اليهود, (3)
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اآلية كدما منع  (2)هذهم يف هفدمنع، ا عن بعضهبعض (1)ا األقوامهعادات نفسية يفرتق بسسبب 24
اْجَتنِّبموا َكثِّري ا مَِّن الظَّن ِّ  ا الَّذِّيَن آَمنمواهََّي أَي  إشارة يف  هإلي.  يف اآلية السابقةأعدماال تؤثر ذلك التأثري

يإِّنَّ بَ ْعَض الظَّن ِّ إُِّْثٌ َواَل ََتَسَّسموا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعضمكمْم بَ ْعض ا َأُيمِّب  َأَحدمكمْم َأْن َيَْكملَ  ت ا  ه حَلَْم َأخِّ َمي ْ
يٌم  إِّنَّ اَّللَّ  قموا اَّللَّ َوات َّ  هتمممو هَفَكرِّ  : منع عن أعدمال وأخالق تفرق األقوام همعنا. 41تَ وَّاٌب رَحِّ
ا مثل عائلة واحدة مثل ما ذكر أوال هو مجع األقوام كلهفكان مقصد اإلسالم ، ا عن بعضهبعض

ِم إِّ هََّي أَي  . كبرية  هذهو ، فتلك عائلة لغرية، من مجع طوائف كعائلة واحدة َخَلْقَناكمْم مِّْن ََّ ا النَّا
. 43َعلِّيٌم َخبِّريٌ  أَتْ َقاكمْم إِّنَّ اَّللَّ  ذََكرظ َوأمنْ َثى َوَجَعْلَناكمْم شمعمواب  َوقَ َبائَِّل لِّتَ َعارَفموا إِّنَّ َأْكَرَمكمْم عِّْنَد اَّللَّ 

جرة وتلك الش. ا عل  االستقرارا شعبة شجرة واحدة القوام هلذكر األقوام بلفظ شعوب كأهن
وام مثل ومجيع األق. و للتعارفهالتقسيدمات لةأقوام إمنا  هذه. نشأت من ذكر وأنث  الواحدة قد
ن ان مهو مهتقوى ف هومن مل يكن ل. ولوكان من أي قوم، فدمن كان أتق  كان أكرم. شئ واحد
بدون  هلتصة فجعل الشرافة والعزة لقبيلة أو شعب خم. أَتْ َقاكممْ  إِّنَّ َأْكَرَمكمْم عِّْنَد اَّللَّ . أي قوم كان

ذا الذي ه. و ظاملهحكم أوال أن من مل ميتنع عن املفرقات بني األقوام  تقوى ظلم عظيم؛ألن هللا
 هاعي القيدمة لو ظامل ارجتهخيص الشرف بقوم أو بقبيلة بدون تقوى يفرق األقوام عن االجتدماع ف

يدمة املق هت أوامر وضم مجاعة عائلة حت، ينتظم حتت إقامة أمري أوال (3)فاالجتدماع. يف نظر القرآن
عل األقوام  م إخوة اثلثا مث جهابلعدل وجعل هومجع قوم يف وضع اخلالف من طوائف، للعدل اثنيا

ب املدارج فاز حس هم القانون والعدمل بهفإذا حتقق ف. ا مبنزلة مجاعة واحدة وعائلة واحدة رابعاهكل
 . املسلدمون

. ؛ليتعلم حقيقة اإلسالمهبل إسالمو يقه (4)فصل: من دخل اإلسالم؛لكن اليعرف اجتدماعية 
تدماعيات دموا معىن اجهوإذا ف. م اثنية ابلنسبة إىل ألل املسلدمنيهوإىل ذلك الزمان جيعل درجت

                                                           

 قوام.في ن م : بسبب ذلك ا  (1)
 في ن م : تلك. (2)
 من هنا يبين الشيخ السندي بأن االجتماع كي  ينتظم؟وهو يبينه بصورة النقاط.الباحث (3)
 في ن م : اجتماعياته. (4)
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فأدركنا  ،ؤالء االنقالبيون جيعلون بعض الناس معتزلني إىل أايمهيف عصران . ماإلسالم يلتحقون هب
اح اآلايت فأدركنا بعد ذلك سبب عدم جن هذهيف مثل  هورأينا شيئا يشب، معىن ذلك من احلكدمة

م إىل بالد هاجروا بالدهم عاملني جمربني هم كان كلهأساس مجاعت. ادهمجاعة من مشائخنا يف اجل
ل  م األللية عهم مع مجاعتهوضدمو ، ادهد يريد اجلهجما هم أنهفقبلوا كل من جاء إلي (1)بشاور

م ولو أهن ،فأفسدوا األمر، فدخل املنافقون، دهاجي هذا مسلم يقول إنهذا األمر أن هالفور نظرا إىل 
م كانوا من ين أهنغالب ظ. م األمورهوبعد االمتحان سلدموا إلي، وحتت التعليم، م حتت املراقبةهقبلو 
  (2). ل النجاحهأ
ُيَانم يفِّ ق ملموبِّكمْم َوإِّْن ا قَاَلتِّ اأْلَْعَرابم آَمنَّا قمْل ََلْ ت مْؤمِّنموا َوَلكِّْن قمولموا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدخملِّ . (3) إْلِّ

ئ ا إِّنَّ اَّللَّ  هَوَرسمولَ  تمطِّيعموا اَّللَّ  يمٌ َرفمورٌ  اَل يَلِّْتكمْم مِّْن َأْعَمالِّكمْم َشي ْ ألن املؤمن :التقولوا آمنا؛41  رَحِّ
َّللَّ  ذا:ه همعنا َا اْلممْؤمِّنموَن الَّذِّيَن آَمنموا ابِّ ْمَواهلِّ ها َوَجاو ُثمَّ ََلْ يَ ْراَتبم  هَوَرسمولِّ  إَِّّنَّ ْم يفِّ هْم َوأَنْ فمسِّ دموا أبَِّ

يقول:  أبن هللا. النا يف شروح احلديث والتفسريهأفسد ج. (45مم الصَّادِّقموَن )هأمولَئَِّك  َسبِّيلِّ اَّللَّ 
فإن  . ؤالء املؤمننيها: أن االنقالب الأييت إال من هومعنا.(4)إمنا املؤمنون إخوة أبطلوا معىن اآلية

د هن يدفع اإلسالم الظلم عن املظلومني فاليقبل إىل تلك اجلدماعة إال من يريد أن جياكنتم تريدون أ
                                                           

 عاصمة خيبربختونخواه باكستان.الباحث (1)
 الهالل.كانت فريدة في في ن م : لطيفة:"رفيقنا الش   يخ أبو الكالم جاء إلى اتحاد اإلس   الم، وأنش   أ جريدة: إس   مها (2)

بابها في جمالها الظاهري والباطني.أخبرني الش  يخ: أن أل  نس  خة منها كانت تش  تري أهل بلدة واحدة حيدرآباد كانت 
لها ش  هرة وقبول.هو نش  ر في تلك المجلة نحن نريد أن نجمع جمعية إس  مها يكون حزب هللا،ش  رائط الدخول فيها كذا 

راحات إذا فتش  تها فتس  ع مائة في ا ل  كانوا من الجواس  يس فتركت هذا الحزب؛ ن وكذا،فقال الش  يخ :جاءت إلى اقت
االقتراح ات الغلب ة فيه ا  ه ل النف اق.فلو جعلن ا درج ة للمبت دئ إذا أراد أن ي دخ ل في جم اعتن ا يتعلم فيه ا أص       ول 

مرنا أبدا.هذا أمر ما تنبهت الجماعة،وتكون حركاته تحت المراقبة. وبعد االمتحان نأخذه عضوا في الجماعة لما فسد أ
 عليه بعد ما طالعت في موسكو "تنظيم كميونسزم"هذه العبارة التوجد في ن إ.

 في ن م : هذا الفصل (3)
هذا إطالق بعيد عما هو سنن عامة المفسرين في بيان معنى هذا اللفظ، فإن عامة المفسرين يأخذون كلمة ا خوة  (4)

ما في فتح القديرمثال: يقول الشيخ الشوكاني في تفسيره قوله": وجملة: إنما المؤمنون الوارد في اآلية بمعنى اإليمان ك
إخوة مستأنفة مقررة لما قبلها من ا مر باإلصالر، والمعنى: أنهم راجعون إلى أصل واحد وهو اإليمان. قال 

 لدين إلى أصل النسب  نهم آلدمالزجاج:الدين يجمعهم، فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم، فرجعوا باالتفاق في ا
، وأيضا: يقول 1/74وحواء فأصلحوا بين أخويكم يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتال"..لينظر:فتح القدير،الشوكاني،

 -جل وعال  -اإلمام الشنقيطي في تفسيره تحت قوله تعالى: قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.هذه ا خوة التي أثبت هللا 
لكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين ال النسب.لينظر:أضواء البيان لإلمام في هذه اآلية ا

 .وغير ذلك من التفاسير المشهورة.الباحث.7/459الشنقيطي,
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شارة اإل هوإلي، هوقلب هووافق ذلك عقل، االنقالب و عقل معىنهو . (1)يف سبيل هللا هونفس هأبموال
ة الرجل دم إمار هي هذا اليقني بنظرايت اإلسالم أنهوإذا مل يتحقق . .  إَّنا اومؤمنون الذين: هيف قول

بعد نزول و . عل  دين موس  أو عل  دين عيس  هأن هنفس وإن كان مس ، الظامل املصر عل  ذلك
 هأراد أن ينفق مالو ، ها قلبهفتلك النظرية قبل، عل  دين حمدمد هم الناس أو يقول إنهالقرآن فليف

ن تنضدموا أأما بدون ذلك فليس لكم حق . وليدخل مجاعة املؤمنني، فليأت، يف سبيل هللا هونفس
م هاء بفلسفتهاجران بتلك احلقيقة أيتينا املتكلدمون والفقهحنن نعرف يف زماننا إذا . إىل تلك اجلدماعة

 .ذا من ابب األمور املستحبة: من شاء فعل مثل ذلكهوجيعلون ، يردون تلك النظرية (2)الطويلة
يَ ْعَلمم َما يفِّ السََّماَواتِّ  بِّدِّينِّكمْم َواَّللَّ  قمْل أَت مَعل ِّمموَن اَّللَّ  م قاموا يف زمن النيب أيضا فأنزل هللاهلعل

ِِّ َواَّللَّ  بعد ذلك إذا أرادوا أن يكونوا يف الدرجة الثانية أيضا  23 بِّكمل ِّ َشْيءظ َعلِّيمٌ  َوَما يفِّ اأْلَْر
اد يف سبيل هم يف اجلم مثل ما يعرتف مبزااي املؤمنني إذا لرفوا قوهتهم بفضليريدون أن يعرتف هل

َُيمن   َبلِّ اَّللَّ  َُيمن وَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلمموا قمْل اَل َُتمن وا َعَليَّ إِّْساَلَمكممْ . مهعل  خطأ م هللاههنب. هللا
تمْم َصادِّقِّنيَ هَعَلْيكمْم َأْن  م جيب عل  النيب أن هذا إحسان منهكان   28 َداكمْم لَِّْلُِّيَانِّ إِّْن كمن ْ
االنقالب نعدمة عل  اإلنسانية ليس من اإلنسانية منة عل  ذا ه. . . . قل ال ُتنوا. هيعرتف ب

لسََّماَواتِّ يَ ْعَلمم َرْيَب ا إِّنَّ اَّللَّ . م شئهؤالء الضعفاء الأييت منهأحد أن انقالب القرآن مثل 
ِِّ َواَّللَّ  َا تَ ْعَملمونَ  َواأْلَْر رٌي ِبِّ  . لك الدرجةم حتصيل تهو يعلم؛فلذلك أوجب عليه َبصِّ

  

                                                           

وِله َرسُ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِا َّ وَ  إن الشيخ السندي يركز على تفسير القرآن بالقرآن نفسه؛لذلك فسر قوله: (1)
اِدقُوَن بقوله: إنما الم  ؤمنون إخوة.ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاهدُوا بِأَْمَواِلهْم َوأَْنفُِسهْم فِي َسبِيِل ا َّ أُولَئَِك هُم الصَّ

 في ن م: عريضة  (2)
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 اخلاُتة

 . م النتائج والتوصيات هتشتمل على أ يهو  

 ا فيما يلي :همهلقد توصل الباحث من خالل البحث إىل نتائج عديدة أ 

 مع  وشجاعة يف إبداء الرأي، السندي قد امتاز بذكاء حاد من املعلوم أن الشيخ عبيد هللا
 . هعل  الوقوف عل  موقف هلرب 

  تب فليس عل  طراز ك، لســــــــنديو حصــــــــيلة الفكر املبتكرة للشــــــــيخ اهذا التفســــــــري هأن
ع م املخطوط يف مواضـــــهذا األمر يؤدي حينا آخر إىل اإلشـــــكال يف فهو ، التفســـــري العامة

 . متشتتة
 ل  حيث ســـــــــلك املؤلف ع هج فريد يف نوعهج الشـــــــــيخ الســـــــــندي يف التفســـــــــري منهأن من

وحياول من خالل التفســــــــــري مد النظر يف أحوال ، املســــــــــالك غري متداولة لدى املفســــــــــرين
م من عز وذل وقوة وضـــعف وعلم ومناشـــئ اختالف أحواهل، مهوأطوار ، مهلبشـــر يف أدوار ا

، موإلــــــــــالح حاهل، داية اخللقهويريد ، ل وإميان وكفر مث خيضــــــــــع حلاجات العصــــــــــرهوج
 . وإقامة حياة اجلدماعة البشرية عل  أساس القرآن، موالتشريع هل

 ا عل  هواستنباط األحكام من، يف تفسري اآلايت هجهلذلك أن املؤلف قد وضع أساس من
 . يمس بفكرة الشيخ السند هم القارئ إذا مل يكن لهذا أحياان مل يفوهل، علم االعتبار

 ويعد ، لويهالد ويل هللا هأن الشيخ السندي يفسر القرآن عل  ألول فلسفة اإلمام الشا
 . ذا من ابب احلقيقةهو . همن أكرب شراح هالشيخ نفس

 مل جيد شيئا  ولكن الباحث، التفسري أقرب إىل الرتتيب النزويل أن مسرية املؤلف من خالل
 . ذا األسلوبهب هداال عل  اختيار 

 درجييا إىل ج القرآن تها عناوين ما يالئم مبنهويضــع علي، أن الشــيخ يقســم الســورة ابألجزاء
 . واالرتقاء يف االجتدماعية العاملية، التطور
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 ا بذكر هواالشــــرتاكية وغري ، والرأمسالية، وعيةأن الشــــيخ يعارض الفكرة املعالــــرة مثل الشــــي
 . ضة األمة اإلسالميةهويشرح األلول يف ضوء القرآن لن، اهنقائص

 ة )دون يدمية( والصـــــابئيهأن الشـــــيخ الســـــندي يقســـــم اإلنســـــانية بني احلنفاء )األداين اإلبرا
ب ســـــــــــــو أنهوما، دما لتأســـــــــــــيس اجملتدمعهو جامعهويرى أن القرآن ، يدمية (هاألداين اإلبرا

 . للفطرة اإلنسانية
 لتأسيس اجملتدمع هوألول، هأن الشيخ السندي يعتقد أن إعجاز القرآن يف نظام.  
 اب املؤلف يف بعض املباحث التارخيية أو ذكر احلكاايت ميل هرمبا يرى القارئ أن إســــــــــــــ

 . ذا التطويل يبعد القارئ عن املقصودهو ، القارئ
 لذا . ا تطابقهجل ذلك ميكن القول أبن بيندما تطابق فةأهيبدو من مقابلة النســـــــخ أن بين

 وأان حاولت قدر اســتطاعة البشــرية املقابلة بني، ا انبثقت من ألــل واحدميكن القول أبهن
 . النسخ؛ليخرج النص أكثر لحة ودقة

 ا أســــــــلوب العجدمة كثريا؛لذلك يقع يف العبارة تعقيد لفظي الذيأن لغة التفســــــــري يشــــــــوهب 
وأكيدا  ،واترة إىل األخطاء اجللية النحوية، نحوي للجدمليســـــــــبب الغدموض يف التأليف ال

فإن الشـــــــــيخ الســـــــــندي قد ألف كتب أخرى ابللغة العربية ، ذا األمر إىل النســـــــــاخهيرجع 
ك يد يف تعريف أئدمة التجديد وغري ذلهاألخطاء مثال:التدم هذها مبعزل عن مثل ه؛ولكن
 . القيدمة همن كتب

 التوصيات:

  طاعة فإين عدملت حسب است، همزيد من العدمل والتوج ذا التفسري حيتاج إىلهإن
نكت اآلتية وميكن تلخيص تلك األمور يف ال، البشرية لتكدميل املتطلبات التعليدمية

 ي كدما يلي:هو 
 التفسري حيتاج إىل مزيد من الدقة يف املقارنة بني النسخ . 
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 ذا هف ،ا حىت بعد املقارنة بني النســخ هدمهإن بعض املواضــع من التفســري لــعب ف
 . اجلانب أيضا حيتاج إىل التأمل بدقة

 ادة ذلكلكن املؤلف مل يتكلم عل  إف، مرتب عل  الرتتيب النزويل هالتفســـــــــري كل ،
 . فلو رتب التفسري حسب الرتتيب املصحفي لكان أحسن

 أيضا  هام الرمحن يف تفسري القرآن أكثر دقة ومشوال إال أنإن نسخة إسالم آابد إلهل
 يوجد يف نســــــــــخة ماليزاي أو نســــــــــخة حيدراابد فلو حتدمل فقد بعض الســــــــــور اليت

 . لكان املشروع جامعا وشامال هطالب آخر مسئولية تكدميل
 ابة ي تكون مبثهو ، خالل تفســـــــــري اآلايت هأن الشـــــــــيخ الســـــــــندي يذكر مرة جتارب

غي أو حكاايت أو فوائد فينب اجلدملة املعرتضــــــــة أو اللطائف االســــــــتطرادية أو تتدمة
 . احد لإلفادة العامةا يف موضع و همجع

 

 الباحث 
 عبد احلي السندي 
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 الفهارس العلدمية       

 وهي تشتدمل عل  الرتتيب التايل:
 حسب الرتتيب النزويل فهرس السور القرآنية 
 فهرس اآلايت القرآنية 
 فهرس األماكن 
 فهرس اآلحاديث واآلاثر 
 فهرس األعالم املرتجم هلم 
 فهرس املصادر واملراجع 
 وعاتفهرس املوض 
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 فهِر السور القرآنية حسب الرتتيب النزويل

 إسم السورة م
رقم 
 الصفحة

 34 الدهر 2
 50 الربوج 4
 67 الطارق 0
 64 الروم 2
 43 لقمان 1
 444 السجدة 3
 448 األحزاب 8
 438 سبا 7
 454 فاَر 4
 463 يس 23
 475 الصافات 22
 440 ص 24
 106 الزمر 20
 113 يونس 22
 155 هود 21
 170 اومطففني 23
 171 االنشقاق 28
 178 النازعات 27
 181 عبس 24
 181 التكوير 43
 188 االنفطار 42
 144 اومرسالت 44
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 145 النبأ 40
 148 ق 42
 343 الذارَّيت 41
 313 الطور 43
 331 النجم 48
 316 القمر 47
 351 الرمحن 44
 358 الواقعة 03
 365 احلديد 02
 375 ناومؤم 04
 141 حم سجدة 00
 135 الشور  02
 164 الزخرف 01
 177 الدخان 03
 186 اجلاثية 08
 144 األحقاف 07
 544 القتال 04
 537 الفتح 23
 551 احلجرات 22
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 فهِر اآلَّيت القرآنية

 فهِر اآلَّيت القرآنية م
السورة ورقم 

 اآلية
 رقم الصفحة

رَاَط اْلدُمْسَتِقيمَ   .2  15 1الفاحتة: اهِداَن الصِّ
 41 03البقرة: قَاَل ِإيّنِ َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلدُمونَ   .4
َلُم َما أملَْ أَُقْل َلُكْم ِإيّنِ َأْعَلُم َغْيَب السَّدَماَواِت َواأْلَْرِض َوأَعْ   .0

ُتْم َتْكُتدُمونَ   تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ
 14 00البقرة:

ْم أَنـُْفَسُكْم ْم ظََلدْمتُ َوِإْذ قَاَل ُموَس  لَِقْوِمه اَيقـَْوِم ِإنَّكُ   .2
َاذُِكُم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإىَل اَبرِِئُكْم فَاقْـتـُُلوا أَ   نـُْفَسُكمْ اِبختِّ

 154 13البقرة:

َن اّللَّ َوُضرَِبْت َعَلْيهُم الذِّلَُّة َواْلدَمْسَكَنُة َواَبُءوا بَِغَضٍب مِ   .1
 َذِلكَ 

 340 32البقرة:

 333 231البقرة: َمْن َيَشاءَواّللَّ خَيَْتصُّ ِبَرمْحَِته   .3
 108 288البقرة: ...بِ لَْيَس اْلربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوهُكْم ِقَبَل اْلدَمْشرِِق َواْلدَمْغرِ   .8
 348 1النساء: أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اّللَّ َلُكْم ِقَياًما  .7
َتاَب اّللَِّ كِ   َواْلدُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكمْ   .4

 َعَلْيُكمْ 
 514 42النساء:

 13 32املائدة: ُكلَّدَما أَْوَقُدوا اَنرًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اّللَُّ   .23
َك أَْنَت اْلَعزِيُز ِإْن تـَُعذِّبـُْهْم فَِإنَـُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر هَلُْم فَِإنَّ   .22

 احلَِْكيمُ 
 348 227املائدة:

ُت إِلَْيَك ِعًقا فـََلدمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُبْ َوَخرَّ ُموَس  لَ   .24
 َوأاََن أَوَُّل اْلدُمْؤِمِننيَ 

 331 220األعراف:

 440 3األنفال: ْيه حُتَْشُرونَ َواْعَلدُموا َأنَّ اّللَّ حَيُوُل بـَنْيَ اْلدَمْرِء َوقـَْلِبه َوأَنَّه إِلَ   .20
اأْلَْرِض خَتَاُفوَن َأْن  وَن يف واذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعفُ   .22

ُكْم ِمَن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِه َوَرَزقَ 
 الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكمْ 

 547 43األنفال:

 76 03التوبة: اختََُّذوا َأْحباَرهْم َورُهباهَنْم أَْرابابً ِمْن ُدوِن اّللَّ   .21
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الَِّذيَن وَُّلوَن ِمَن اْلدُمهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر وَ َوالسَّابُِقوَن اأْلَ   .23
 اتَـّبَـُعوهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اّللَّ َعْنهْم َوَرُضوا َعْنه

 551 233التوبة:

 3 8إبراهيم: لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكمْ   .28
 1 42اإلسراء: َربِّ اْرمَحْهدما َكدما َربَّياين َلِغرياً   .27
ُلَغ  اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن خَتْرَِق اأْلَْرضَ َواَل مَتِْش يف   .24  َوَلْن تـَبـْ

 اجْلَِباَل طُواًل 
 101 08اإلسراء:

َنهْم يـَْوَمِئٍذ وَ   .43 اَل فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفاَل أَْنَساَب بـَيـْ
 يـََتَساَءُلون

 46 232املؤمنون:

تَـُغوَن اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكتْ   .42 مْيَانُُكْم َفَكاتُِبوهْم ِإْن أَ  َوالَِّذيَن يـَبـْ
رًا َوآتُوهْم ِمْن َماِل اّللَّ الَِّذي آاَتُكمْ   َعِلدْمُتْم ِفيهْم َخيـْ

 544 00النور:

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ   .44  134 220لقدمان: ِإنَّ الشِّ
َنهْم َوبـَنْيَ اْلُقَرى الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيها قُـ   .40 ًرى ظَاهرًَة َوَجَعْلَنا بـَيـْ

ًما آمِ َوَقدَّ  َر ِسريُوا ِفيها لََيايلَ َوَأايَّ ِننَي َفقاُلوا َربَّنا ْراَن ِفيها السَّيـْ
 ابِعْد بـَنْيَ َأْسفاران َوظََلدُموا أَنـُْفَسهمْ 

 10 24-27سبا:

َنهْم يـَْوَمِئٍذ وَ   .42 اَل فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفاَل أَْنَساَب بـَيـْ
 يـََتَساَءُلون

 46 48الصافات:

 14 42الزمر: ك لعربة ألويل األبصارإن يف ذل  .41
( ِإانَّ َجَعْلَناه قـُْرآاًن َعَربِيًّا 4( َواْلِكَتاِب اْلدُمِبنِي )2حم )  .43

 َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن.
 15 0-2الزخرف:

ٍم َوَخَتَم َعَل  أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَله هَواه َوَأَضلَّه اّللَّ َعَل  ِعلْ   .48
  يَهِديهَجَعَل َعَل  َبَصرِه ِغَشاَوًة َفدَمنْ مَسِْعه َوقـَْلِبه وَ 

 541 40اجلاثية:

َعَل   هَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَله اِبهْلَدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظهرَه  .47
 )الدِّيِن ُكلِّه وََكَف  اِبّللَّ َشهيًدا

 180 47الفتح:

 466 44القدمر: َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر َفهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ   .44
 13 1الرمحن: الشَّدْمُس َواْلَقدَمُر حِبُْسَبانٍ   .03
 161 43الرمحن: ُكلُّ َمْن َعَلْيها فَانٍ   .02
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 517 13الواقعة: هَذا نـُُزهُلْم يـَْوَم الدِّينِ   .04
 14 4احلشر: فَاْعَتربُوا اَيأُويل اأْلَْبَصارِ   .00
َمْت ِلَغدٍ ْنظُ "اَيأَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللَّ َوْلتَـ   .02  545 27احلشر: ْر نـَْفٌس َما َقدَّ
ُلوا َعلَ   .01 يِّنَي َرُسوالً ِمْنهْم يـَتـْ ْيهْم آايتِه هَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِّ

ْبُل َويـُزَكِّيهْم َويـَُعلِّدُمهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكدَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قَـ 
 َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي"

 416،43 4اجلدمعة:

 114 2القلم: َك َلَعَل  ُخُلٍق َعِظيمٍ َوِإنَّ   .03
َنا بـََيانَه  .08  18 24القيامة: مُثَّ ِإنَّ َعَليـْ
 183 20القيامة: اَل حُتَّرِْك بِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبه  .07
 388 44الفجر: فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي  .04
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 عاومصادر واومراج   
 اومصادر العربية    

 .القرآن الكرمي 
 :ه(،.ت، حمدمد 422اإلتقان يف علوم القرآن، عبدالرمٰحن بن أيب بکر جالل الدين الســــــــــــــيوطي)ت

 .هـ2482أبوالفضل إبراهيم)اهلئية املصرية العامة للكتاب، 
  :ـــــــــــــــ( عبد السال083أحكام القرآن ت: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف م هـ

 ..م2442هـ/2221لبنان ط: األوىل،  –حمدمد علي شاهني الناشر: دار الكتب العلدمية بريوت 
 :ه(،دار املعرفة،بريوت131إحياء العلوم، اإلمام الغزايل)ت. 
  إزالـــــــة اخلفـــــــاء عن خالفـــــــة اخللفـــــــاء،اإلمـــــــام ويل هللا الـــــــدهلوي،حتقيق:األســـــــــــــــتـــــــاذ تقي الـــــــدين

 .م4320القلم دمشق عام:الندوي،تعريب،فريوز أخرت الندوي،،ط:دار 
 إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء،اإلمام ويل هللا الدهلوي،ط:قدميي كتب خانه كراتشي. 
  :هـــــــــــــــــ( ت: علي 303أســد الغابة يف معرفة الصــحابة ت: أبو احلســن  عز الدين ابن األثري )املتوىف

,ســــــــــــنة النشــــــــــــر:  عادل أمحد عبد املوجود الناشــــــــــــر: دار الكتب العلدمية ط: األوىل -حمدمد معوض 
 .م 2442 -هـ 2221

 ،ُع الَفِقيه َجهَله.املؤلف: عياض بن انمي بن عوض الســلدمي وُل الِفقه الذي ال َيســَ الناشــر:  242ألــُ
 .م 4331 -هـ  2243املدملكة العربية السعودية،ط: األوىل،  -دار التدمرية، الرايض 

  د اطر وهبجة املســامع والنواظر، ت: عباإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم املســدم  بـــــــــــــــــ نزهة اخلو
 . هـ2243احلي احلسين،دار ابن حزم، بريوت 

   :هــــــ( 847اإلكليل يف املتشابه والتأويل ت: تقي الدين  ابن تيدمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف
 .مصر. وغري ذلك من كتبه القيدمة –،الناشر: دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية 

  :أنوار التنزيل وأســـــــــرار التأويل أتليف:  أبو عبد هللا بن عدمر بن حمدمد الشـــــــــريازي البيضـــــــــاوي )املتوىف
ـــــــــــ( ت: حمدمد عبد الرمحن املرعشلي الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 371   - بريوت ط: األوىل –هـ

 .هـ 2227
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   الثقافة الدينية، بور سعيد هـ(،مكتبة011البدء والتاريخ، املطهر بن طاهر املقدسي )املتوىف: حنو. 
  البدور البازغة، لإلمام ويل هللا الدهلوي،حتقيق وتقدمة:الدكتور لــــغري حســــن املعصــــومي،ط:أكادميية

 .الشاه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السند
  ه( ،ت: حمدمد أبو الفضـــــــل إبراهيم الناشـــــــر: 842الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشـــــــي ) املتوىف

 م.2418ه =2083الكتب العربية عيس  احلليب وشركائه , ط: األوىل , دار إحياء 
 ،ريةحمدمد زاهد الكوثري،، املكتبة األزه أتليف:بلوغ األماين يف سرية حمدمد بن احلسن الشيباين.   
  ،د بن عبــد الرزّاق احلســــــــــــــيين، أبو الفيض د بن حمدمــّ اتج العروس من جواهر القــاموس املؤلف: حمدمــّ

 .هـ( احملقق: جمدموعة من احملققني. الناشر: دار اهلداية2431لزَّبيدي )املتوىف: امللّقب مبرتض ، ا
  , م.2402اتريخ اجلدل للشيخ أبو زهرة  مط: دار الفكر العريب بريوت ط: عام 
  :هـــــــــــــــ(، 023اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك، وللة اتريخ الطربي، أبو جعفر الطربي )املتوىف

 هـ، 2078 -ط: الثانية  بريوت، –،دار الرتاث 
  اتريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي،،دار الكتب العلدمية 
  أتويل األحاديث،اإلمام ويل هللا الدهلوي،حتقيق وتقدمي:األســـتاذ غالم مصـــطف  القامسي،ط:أكادميية

 .الشاه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد،السند ابكستان
  املؤلف : حمدمد  «عقل اجلديد من تفســري الكتاب اجمليدحترير املعىن الســديد وتنوير ال»التحرير والتنوير

ـــــــ( الناشر : الدار التونسية 2040الطاهر بن حمدمد بن حمدمد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف :  هـ
 .هـ 2472تونس ط:  –للنشر 

 ت: عبــد الكرمي بن حمدمــد بن عبــد الكرمي، أبو القــاســــــــــــــم الرافعي القزويين  التــدوين يف أخبــار قزوين
 م2478-هـ2237هـ( ،احملقق: عزيز هللا العطاردي،الناشر: دار الكتب العلدمية،ط: 340توىف: )امل
  تفســـــــري أضـــــــواء البيان يف إيضـــــــاح القرآن ابلقرآن ت : حمدمد األمني بن حمدمد املختار بن عبد القادر

 –ت هـــــــــــــــــ( الناشــر : دار الفكر للطباعة و النشــر و التوزيع بريو 2040اجلكين الشــنقيطي )املتوىف : 
 مـ. 2441 -هـ  2221لبنان ط: 
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  :ـــــــ(، 237التـَّْفِسرُي الَبِسْيط،ت: أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف هـ
 .هـ 2203جامعة اإلمام حمدمد بن سعود اإلسالمية.ط: األوىل،  -الناشر: عدمادة البحث العلدمي 

  تيب النزول[، دار إحياء الكتب العربية ، التفســــــــــــري احلديث حمدمد عزت دروزة،  ]مرتب حســــــــــــب تر
 .هـ 2070القاهرة  

  تفســـــــري القرآن العظيم )ابن كثري( املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عدمر بن كثري القرشـــــــي البصـــــــري مث
ــــــــــــــــــــــ( احملقق: حمدمد حســــــــني مشس الدين،الناشــــــــر: دار الكتب العلدمية، 882الدمشــــــــقي )املتوىف:  هـ

 هـ 2224 -ت ط: األوىل بريو  –منشورات حمدمد علي بيضون 
 ه ( ،مط: دار إحياء الرتاث العريب بريوت 333لتفســـــــــــــري الكبري لإلمام فخر الدين الرازي ) املتوىف ا

 .م2444ه =2243، 2ط: 
  التفســري املظهري املؤلف: املظهري، حمدمد ثناء هللا،احملقق: غالم نيب التونســي الناشــر: مكتبة الرشــدية

 .هـ. 2224الباكستان ط:  –
 ري إهلام الرمحن يف تفســري القرآن من إفادات اإلمام عبيد هللا الســندي، نشــره وحققه الشــيخ غالم تفســ

 .مصطفي القامسي مط: مطبع نفيس حيدرآابد بدون اتريخ الطبع
 :ه( من 422تفسري جاللني أتليف: عبد الرمحن جالل الدين بن أيب بكر حمدمد كدمال السيوطي)ت

الــــــدين حمدمــــــد بن أمحــــــد األنصــــــــــــــــــــاري احمللي من الكهف إىل البقرة إىل بين إســــــــــــــرائيــــــل وجلالل 
 ه( سورة الربوج.مط: مكتبه رمحانيه.732الناس)ت:

  تفســــــــــــــري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ت: الشــــــــــــــيخ العالمة حمدمد األمني بن عبد هللا
  -هــــ  2242ىل، لبنان ط: األو  –األرمي العلوي اهلرري الشافعي،الناشر: دار طوق النجاة، بريوت 

 م 4332
  :ــــــ(. احملقق: عبد هللا حمدمود 213تفسري مقاتل بن سليدمان ت:مقاتل بن سليدمان  البلخ  )املتوىف هـ

هــــــــــــــــــــ.وأيضـــــا:لرياجع التفاســـــري  2240 -بريوت ط: األوىل  –شـــــحاته الناشـــــر: دار إحياء الرتاث 
 .األخرى

 ند.اه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السالتفهيدمات اإلهلية،اإلمام ويل هللا الدهلوي، ط:أكادميية الش 
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  (نقلها للعربية وقدم هلا: أبو احلســــن علي احلســــين 2423تقوية اإلميان،للشــــاه إمساعيل الدهلوي،)ه
 دمشق، -هــــــــــــــــ(اعتىن هبا: سيد عبد املاجد الغوري الناشر: دار وحي القلم 2243الندوي )املتوىف: 

 .م 4330سورية ط: األوىل، 
 ط:الهور.ر الديين يف اإلسالم، حمدمد إقبالالتكوين اجلديد للفك، 
  ،هتذيب األمساء واللغات،لإلمام شرف الدين النووي, دار الكتب العلدمية، بريوت، لبنان 
  ( ت: بشــار عواد معروف مط: مؤســســة 824هتذيب الكدمال يف أمساء الرجال لإلمام املزي )املتوىف

   .ه2233، 2الرسالة ط:
 فص حمدمود بن أمحد بن حمدمود طحان, الناشــــر: مكتبة املعارف تيســــري مصــــطلح احلديث ت: أبو ح

 .م4332-هـ2241للنشر والتوزيع ط: الطبعة العاشرة 
  ه( ت: أمحد حمدمد شــاكر مط: مؤســســة 023جامع البيان يف أتويل القرآن لإلمام الطربي ) املتوىف

 .م4333ه=2243، 2الرسالة ط: 
  هللا لـــل  هللا عليه وســـلم وســـننه وأايمه "لـــحيح اجلامع املســـند الصـــحيح املختصـــر من أمور رســـول

البخاري" أتليف: حمدمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ت: حمدمد زهري بن انلــــــــر النالــــــــر 
 .هـ2244الناشر: دار طوق النجاة ط: األوىل، 

 فرح  ناجلامع ألحكام القرآن = تفســــــــــــــري القرطيب، املؤلف: أبو عبد هللا حمدمد بن أمحد بن أيب بكر ب
ــــــــــــــــ( حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش 382األنصــاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف:  هـ

 .م 2432 -هـ 2072القاهرة ط: الثانية،  –،الناشر: دار الكتب املصرية 
   م2442أغسطس سنة  42جريدة الفضلصتنشر من قاداينية ويسدم  جريدة قاداين أيضاص 
 ت احلنفية،عبد القادر القرشي مري حمدمد كتب خانه، كراتشياجلواهر املضية يف طبقا. 
  ه ( ت: السيد سابق مط: دار اجليل بريوت لبنان       2283حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ) املتوىف

   م.4331ه=2243، 2ط:
 ا: ضـــاحلديقة الندية يف آداب الطريقة النقشـــبندية حمدمد بن ســـليدمان البغدادي / مطبوعة يف مصـــر.وأي

 .م2418مناهج السري أليب احلسن اجملددي طبع يف دهلي عام 
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  احلركات الباطنية يف العامل اإلســــــــــــالمي للدكتور حمدمد أمحد اخلطيب مط: مكتبة األقصــــــــــــ  عدمان– 
 .م2473ه= 2233: 4م , 2472ه= 2232: 2األردن ط: 

  ه2014عام اخلري الكثري لإلمام ويل هللا الدهلوي, ط,سلسلة مطبوعات اجمللس العلدمي.    
 دروس البالغة مع شرحه مشوس الرباعة مط: مكتبة البشرى كراتشي ابكستان. 
  ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عالرهم من ذوي الشأن األكرب ت: ابن خلدون أبو

 هـــــــــــــــــ( ،،ت: خليل شـــحادة الناشـــر: دار الفكر،737زيد، ويل الدين احلضـــرمي اإلشـــبيلي )املتوىف: 
 م. 2477 -هـ  2237بريوت ط: الثانية، 

  روائع البيان يف تفسري القرآن من أماىل الشيخ غالم مصطف  القامسي)خ( رتبها الدكتور حمدمد إدريس
 .السندي حيندما كان يدرس لدى الشيخ غالم مصطف  القامسي يف أكادميية الشاه ويل هللا

  ت: علي عبد الباري عطية مط:دار ه( 2483روح املعاين لشــــــــــــــهاب الدين اآللوســــــــــــــي ) املتوىف،
 ه2221الكتب العلدمية بريوت ط: األوىل : 

  سلم الولول إىل طبقات الفحول، حاجي خليفه, حتقيق: حمدمود عبد القادر األرانؤوط،.مط: مكتبة
 م، 4323إرسيكا، إستانبول، تركيا، ط: 

 ِجْستاين ـــــــــــــــ( ت: 481 )املتوىف: سنن أيب داود أتليف: أبو داود سليدمان بن األشعث األزدي السِّ هـ
 .حمدمد حميي الدين عبد احلدميد الناشر: املكتبة العصرية، بريوت

   :هـــــــــــــــ(, ت: حمدمد  313سنن أيب داود أتليف: احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )املتوىف
املدملكة  -لـــبحي بن حســـن حالق )أبو مصـــعب( الناشـــر: مكتبة املعارف للنشـــر والتوزيع، الرايض 

  .م 4323 -هـ  2202ية السعودية ط: األوىل، العرب
  مصر ط:  -سنن الرتمذي،اإلمام حمدمد بن عيس   مط: شركة مكتبة ومطبعة مصطف  البايب احلليب

 .م2481هـ =  2041الثانية: 
  ه( حتقيق  وتعليق: شــــــعيب األرنؤوط، حســــــن عبد 071ســــــنن الدار قطين،اإلمام الدارقطين) املتوىف

لبنـان ط: األوىل :  –لطيف حرز هللا مط: مؤســــــــــــــســـــــــــــــة الرســـــــــــــــالـة، بريوت املنعم شــــــــــــــليب، عبــد ال
 .م4332ه=2242
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   ،ســـــــنن الدارمي، اإلمام الدارمي ت: حســـــــني ســـــــليم أســـــــد الداراين مط: دار املغين للنشـــــــر والتوزيع
 .ه2224، 2املدملكة العربية السعودية ط:

  دار احلديث القاهرة ط: عام  ه ( الناشــر827ســري أعالم النبالء للشــدمس  الدين الذهيب ) املتوىف :
 .م4333ه= 2248

  : ســـــــري األعالم أتليف : مشس الدين أبو عبد هللا حمدمد بن أمحد بن عثدمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف
هــــــــــــــــ( ت: جمدموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة ط 827

 .م 2471هـ /  2231،  0:
  :ــــــــــــ( حتقيق: شعيب األرنؤوط123أبو حمدمد البغوي الشافعي )املتوىف: شرح السنة ت حمدمد زهري -هـ

 م2470 -هـ 2230دمشق، بريوت ط: الثانية،  -الشاويش الناشر: املكتب اإلسالمي 
  شرح معاين اآلاثر ت: أبو جعفر أمحد بن حمدمد بن سالمة بن عبد امللك بن سلدمة األزدي احلجري

هـــــــــــــــــ،  2222 -هـــــــــــــــــ( الناشــر: عامل الكتب ط: األوىل 042املتوىف: املصــري املعروف ابلطحاوي )
   .م2442

  ( ـــ 2247طقُّوش، حُمدمَّد ُسهيل م(. اتريخ مغول القبيلة الذهبيَّة واهلند )الطبعة األوىل(. 4338 -هـ
 لُبنان: دار النفائس.  -بريوت 

  ية أيب عبد الرمحن بن ه(حتشـــــــــــــ132الغنية لطاليب طريق احلق للشـــــــــــــيخ عبد القادر اجليالين ) املتوىف
لــــــــــاحل بن عويضــــــــــة مط: منشــــــــــورات حمدمد علي بيضــــــــــون دار الكتب العلدمية بريوت ط: األوىل : 

 .ه2228
 الفاروق،الشيخ شبلي نعدماين،،ط:إسالمي كتب خانه أردو ابزار الهور. 
  فتح الباري شــــرح لــــحيح البخاري ت: أمحد بن علي بن حجر  العســــقالين الشــــافعي،الناشــــر: دار

  .م2084بريوت،  - املعرفة
  ه( )خ( جامعة أم 2283فتح اخلبري مبا البد من حفظه من علم التفســــــــــــري لإلمام الدهلوي )املتوىف

 .القرى مبكة املكرمة مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية قسم املخطوطات
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 هـــــــــــــــــــــــــ(, 2413: فتح القدير أتليف: حمدمد بن علي بن حمدمد بن عبد هللا الشــــــــــوكاين اليدمين )املتوىف
 .هـ 2222 -دمشق، بريوت ط: األوىل  -الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 

   ت الفقهيَّة وحتقيق رعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهّم النَّظرايَّ امل لةأدلّة الشــــــــــَّ الفقه اإلســــــــــالميُّ وأدلَُّته )الشــــــــــَّ
 –سوريَّة  -كر   الزَُّحْيِلّي، الناشر: دار الفاألحاديث النَّبويَّة وخترجيها(املؤلف: أ. د. َوهَبة بن مصطف

 .دمشق بدون اتريخ الطبع
  الفكر االجتدماعي يف تفســــــــــــــري امليزان عبد اجلبار الرفاعي، جملة قضـــــــــــــــااي اإلســــــــــــــالمية، العدد الثاين

 .م2441
 ،بيت العلم،  230الفوز الكبري يف ألــــــــــــول التفســــــــــــري الشــــــــــــاه ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي.

 .ء4333:  كراتشي
  ه( تعريب وتعليق : الشــــيخ ســــعيد 2283الفوز الكبري يف ألــــول التفســــري لإلمام الدهلوي ) املتوىف

 .م2434ه=2200، 2أمحد البالن بوري مط: مكتبة البشرى كراتشي ابكستان ط:
  م4338فيوض احلرمني لإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي مط : الشاه ويل هللا أكيدمي حيدرآابد عام. 
 وض احلرمني لإلمام ويل هللا الدهلوي،ترمجته ابإلردية للشــــــــــــيخ حمدمد ســــــــــــرور إبســــــــــــم مشــــــــــــاهدات في

 .ه،كراتشي ابكستان2222ومعارف، مط:دار اإلشاعت،ط:
   :ء2438, 0القادايين والقاداينية للشيخ أيب احلسن الندوي,: دار السعودية للنشر ط. 
 هـ(, ت: ضبطه 723اجلرجاين )املتوىف:  كتاب التعريفات ت: علي بن حمدمد بن علي الزين الشريف

وىل لبنان ط: األ–ولــــححه مجاعة من العلدماء إبشــــراف الناشــــر،الناشــــر: دار الكتب العلدمية بريوت 
 م2470-هـ 2230

  :هـــــــــــــــــ( 822لباب التأويل يف معاين التنزيل ت: علي بن حمدمد أبو احلســن، املعروف ابخلازن )املتوىف
 .هـ 2221بريوت ط: األوىل،  –ار الكتب العلدمية تصحيح: حمدمد علي شاهني الناشر: د

  لســـــــــــان العرب املؤلف: حمدمد بن مكرم بن عل ، أبو الفضـــــــــــل، مجال الدين ابن منظور األنصـــــــــــاري
 .هـ 2222 -بريوت ط: الثالثة  –هـ( الناشر: دار لادر 822الرويفع  اإلفريق  )املتوىف: 
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 د الفزاري القلقشــــــــــــــنــدي مث القــاهري )املتوىفمــآثر اإلانفــة يف معــامل اخلالفــة، أمحــد بن علي بن أمحــ  :
 الكويت، الطبعة الثانية، –هــــــــــــــــــــــ( ، احملقق: عبد الســـــــتار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت 742

 م، 2471
 ـــــــــــــــــــ( ت: عبد الرمحن بن حمدمد بن قاســـــم 847: ابن تيدمية احلراين )املتوىف: ليفجمدموع الفتاوى  أت هـ

ف الشـــــريف، املدينة النبوية، املدملكة العربية الســـــعودية عام الناشـــــر: جمدمع امللك فهد لطباعة املصـــــح
 .م2441هـ/2223النشر: 

  اجملدموع شرح املهذب )مع تكدملة السبكي واملطيعي(ت: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي
  .هـ( ،ط: دار الفكر383)املتوىف: 

 هـ( 231توىف: عروف اببن البيع )املاملستدرك عل  الصحيحني ت: أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري امل
  – 2222بريوت ط: األوىل،  –حتقيق: مصـــــــــــطف  عبد القادر عطا الناشـــــــــــر: دار الكتب العلدمية 

 .م2443
  مســند ابن أيب شــيبة ت: أبو بكر بن أيب شــيبة، عبد هللا بن حمدمد بن إبراهيم بن عثدمان بن خواســيت

ي و أمحد بن فريد املزيدي الناشر: دار الوطن هـ( ت: عادل بن يوسف العزاز 401العبسي )املتوىف: 
 .م2448الرايض ط: األوىل،  –
  :مســـــــند اإلمام أمحد ت: أبو عبد هللا أمحد بن حمدمد بن حنبل بن هالل بن أســـــــد الشـــــــيباين )املتوىف

عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  -هـ( ت: شعيب األرنؤوط 422
 .م 4332 -هـ  2242الرسالة ط: األوىل، الناشر: مؤسسة 

  املســند الصــحيح املختصــر بنقل العدل عن العدل إىل رســول هللا لــل  هللا عليه وســلم أتليف: مســلم
ـــــ(ت:حمدمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار 432بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  هـ

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 
  ـــــــــــــــــــ(, 333= التفســـــري الكبري ت: اإلمام فخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: مفاتيح الغيب هـ

 .هـ 2243 -بريوت ط: الثالثة  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
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 :ه( ،تصحيح: هلدموت ريرت 042مقاالت اإلسالميني أليب  احلسن علي بن إمساعيل األشعري )ت
 .م 2473 -هـ  2233نيا(ط: الثالثة، مط: دار فرانز شتايز، مبدينة فيسبادن )أملا

  :هــــــ( 127امللل والنحل أتليف:أبو الفتح حمدمد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف
 .الناشر: مؤسسة احلليب

  :ــــــــــــــــــــــــــــ( ،ط: مطبعة 2038مناهل العرفان يف علوم القرآن ت: حمدمد عبد العظيم الزُّْرقاين )املتوىف هـ
 .شركاهعيس  البايب احلليب و 

 إعداد: جمدموعة من الباحثني إبشراف الشيخ َعلوي بن عبد القادر  ،موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم
 dorar.net  السقاف الناشر: موقع الدرر السنية عل  اإلنرتنت

 املؤلف:حمدمد بن علي ابن القاضــــــي حمدمد حامد بن ،موســــــوعة كشــــــاف الــــــطالحات الفنون والعلوم
هــــــ( ،حتقيق: د. علي دحروج،نقل النص 2217نفي التهانوي )املتوىف: بعد حمدّمد لابر الفاروقي احل

  -ألوىل بريوت،ط: ا –الفارســــــــــي إىل العربية: د. عبد هللا اخلالدي،الناشــــــــــر: مكتبة لبنان انشــــــــــرون 
 .م2443

  النرباس شــــرح العقائد النســــفية للشــــيخ حمدمد عبد العزيز الفرهاروي، ط: مكتبة البشــــرى كراتشــــي عام
 .م4321:

 اومصادر العامة
  ه( تصــــــــــــــحيح 2283إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء )ابللغة الفارســــــــــــــية( لإلمام الدهلوي )املتوىف

 .ومراجعة السيد مجال الدين اهلروي
 ء4324حضور  سيد نذير نيازی، إكادميية إقبال، الهور:   اقبال کے 
  الهورأكابرعلدماء ديوبند للحافظ أكرب شاه البخاري  مط: إدارة إسالميات . 

 ط:فريد ےأنفاس العارفني،اإلمام ويل هللا الدهلوي،،ترمجته ابألردية،ســـــــيد حمدمد فاروق القادري،امي ا،
 .م4338بك استال الهور عام:

 اتريخ دارالعلوم ديوبند للشيخ حمبوب الرضوي مط:امليزان انشران واتجران كتب الهور ابكستان. 

 م4321لعطار, , ط:سنديكا أكادميية, عام:تذكرة األولياء,ابللغة السندية,فريد الدين ا. 
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  :ء4331الرتمجة األردية إلهلام الرمحن  مط: مكتبة أوراق،الهور    
 تفسري العزيز املشهور ب تفسري عزيزي،اإلمام عبد العزيز الدهلوي،ط:ايج امي سعيد كدمبين،كراتشي. 
 :م مصــــطف  الشــــيخ غالتفســــري ســــورة ســــبا،ابللغة الســــندية،من أمايل الشــــيخ الســــندي،تقدمي وترتيب

 القامسي
 مط:جلنة ،القامسي لرتمجة القرآن للشيخ سرور نوح اهلاالئي ابللغة الفارسية غالم مصطف  تقدمي الشيخ

 إحياء األدب السندي.حيدرآابد.
  حرف فكر" ، ســــــــعيد الرمحن، عبيد هللا الســــــــندي، تفســــــــري املقام احملدمود، مك  دار الكتب، الهور

                                       .ء4332
  علدمي ۽حياة الشــــــــــيخ غالم مصــــــــــطف  القامسي وجهوده العلدمية )غالم مصــــــــــطفي قامسي ســــــــــوانح  

اوشون( مرتبه : الدكتور قاضي خادم.مط: كرسي العالمة غالم مصطف  القامسي جبامعة السند ڪ
 .م4322جامشورو. ط: األوىل : 

 ،ط:ارسالن بكس2/441حيات جاويد،الطاف حسني حايل ،. 
  سـرگزشـت حيات )ترمجة حتديث العبد الضـعيف بنعدمة ربه اللطيف لإلمام عبيد هللا السـندي ( ابللغة

 .   م4322األردية للشيخ عبد اخلالق آزاد  مط: إداره رحيدمية الهور ابكستان.ط: 
  ســــطعات،اإلمام ويل هللا الدهلوي،تصــــحيح وحتشــــية:األســــتاذ غالم مصــــطف  القامسي، ط:األكادميية

 .هللا الدهلوي،حيدرآابد السند الشاه ويل
  :مساجي إنصــــــــــــاف اور اجتدماعيت: غالم مصــــــــــــطف  القامسي, ,ت مفىت عبد اخلالق آزاد الهور ط

 .4324رحيدمية مطبوعات 

 ردية،الشيخ مناظر كيالين، ،ط:إدارة إسالميات الهورالعبقات،الشاه إمساعيل الدهلوي،ترمجته ابأل. 
  الفارســـــية،لإلمام الشـــــاه ويل هللا الدهلوي,ســـــورة النجم, مط:كروهفتح الرمحن برتمجة القرآن إىل اللغة 

 .علدمي فرهنكي موحدين
  قــائــد حترير الوطن )وطن جي آزادي جو امــام ( للــدكتور/ حمدمود شــــــــــــــــاه البخــاري مط: جلنــة إحيــاء

 م2472األدب السندي ط: 
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 ميية الشـــــاه :األكادحملات،اإلمام ويل هللا الدهلوي،حتقيق وتقدمي:األســـــتاذ غالم مصـــــطف  القامسي، ط
 ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السند

  مثنوى،ابللغة الفارسية،اإلمام جالل الدين الرومي،ترمجته ابلسندية،غالم حمدمد شاهواين،،ط:سنديكا
 .م4330أكيدمي كراتشي،عام:

 ء4324,  الرسالة، دهلي 3:20, ،8اسلوِب دعوت  وحيد الدين خان،  جمتهدانه.    
 شــــــــــاه ويل هللا ) جمدموعة الرســــــــــائل لإلمام ويل هللا الدهلوي( التفهيدمات اإلهلية  جمدموعه رســــــــــائل إمام

مشع بك اجينســـــــي   4343, 2ترمجته ابللغة األردية للشـــــــيخ عقيدت هللا،ت:عطاء الرمحن قامسي ط:
 .كراتشي ابكستان

  ،مســتند موضــح قرآن مع فوائد الشــيخ عبد القادر الدهلوي،تصــحيح،الشــيخ أخالق حســني القامسي
 .:ايج امي سعيد كدمبين كراتشي،ابكستانط

  ،الدكتور مظهر الدين ســومرو انشــره : ترتيبمقال الشــيخ غالم مصــطف  القامسي مقاالت قامسي : 
اكتوبر  21نظري أمحد القامسي بن الشــــيخ غالم مصــــطف  القامسي مط: مطبع نفيس حيدرآابد. ط: 

 م4333

   دية للشــــــيخ حمدمد حســــــن العلوي، ط:حاجي منصــــــب إمامت،الشــــــاه إمساعيل الدهلوي،ترمجته ابألر
 .م4337حنيف ايند سنز الهور عام:

 املوسوعة العاملية ) عاملي انسائيكلوبيداي( ،مط: فيصل انشران،الهور ابكستان. 
    علوم وافکار:عبد احلدميد الســــــــــــــوايت، مكتبه محيديه، جوجرانواله:   ےموالان عبيد هللا ســــــــــــــنده

 .هـ2240
 م مصطف  خان، ، الدكتور غالترتيبی سرگذشِت کابل،عبد هللا اللغاري، سندهی ک موالان عبيد هللا

ت,إسالم حتقيق اتريخ  وثقاف ےبرا ہخود نوشت حاالت بقلم الشيخ عبيد هللا السندي. قومی ادار
 .ء4328آابد: ط: 

 اومواقع الشبكية:
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 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8
%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1  

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D
9%8A%D9%85%  

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D
8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9
%84%D8%A3%D9%88%D9%84  

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D
9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%
AFD8%A7%D8%B7 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%
D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D
8%AF%D8%B4%D8%AA.D9%88%D8%B3.  

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1% 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9

%8A%D8%A9  
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D

8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8
%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AFD8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AFD8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AFD8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA.D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA.D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D
8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%
A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D
8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D
9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D
8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%
AD 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8
%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%
AF%D9%8A 

 https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D
9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84 

 https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D
9%84 

 https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%
D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%
D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C 

 https://www.britannica.com/biography/Joseph-Stalin 
 https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B

1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.britannica.com/biography/Joseph-Stalin
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
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 https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8
8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%
D9%88%D9%8A 

 https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%8
3 

 

  

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%83
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 فهِر اوموووعات

 الصفحة اوموووع اومسلسل
 4 اءاإلهد  .2
 0 كلدمة شكر وتقدير  .4
 2 )للتفسري إهلام الرمحن)خمطوط مقدمة البحث_مقدمة التحقيق_القسم األول:  .0
 2 أمهية املوضوع  .2
 8 أسباب اختيار املوضوع  .1
 8 التعريف ابملؤلف ومكانته العلدمية  .3
 23 إهلام الرمحن يف تفسري القرآن، وأهم ميزاته العلدمية، ومنهج املؤلف فيه  .8
 22 لتفسري إىل املؤلفنسبة ا  .7
 22 امليزات املهدمة للتفسري إهلام الرمحن  .4
 22 تدمام بتفسري القرآن ابلقرآنهاال  .23
 21 رةهتدمام بتفسري القرآن ابلسنة النبوية املطهاال  .22
 21 تدمام أبقوال الصحابةهاال  .24
 23 م القرآن من الصحابة كحزب ومجاعةهف  .20
 23 تفسري القرآن حسب ترتيب النزول  .22
 27 فكرة اإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي يف تفسري إهلام الرمحنب ثرهأت  .21
 24 التفسري االجتدماعي  .23
 42 مراعاة فن االعتبار يف تنزيل اآلايت عل  الواقع  .28
 40 آراء املفسرين. نقد   .27
 42 عدما عليه املفسرون التفسري اجلديد  .24
 41 موقف الشيخ السندي عن أقسام القرآن  .43
 41 يريد إظهاره عل  األداين كلها لقرآناإلدعاء أبن ا  .42
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 43 إبراز استدالل القرآن الكرمي من العلوم اخلدمسة  .44
 43 منهج التحقيق  .40
 48 الدراسات السابقة  .42
 48 حتقيق املخطوط  .41
 47 نسخة إسالم آابد  .43
 47 نسخة ماليزاي  .48
 44 نسخة حيدرآابد  .47
 44 منهج الباحث يف حتقيق املخطوط  .44
 02 ر النسخالقسم الثاين:لو   .03
 04 الدهر ةسور   .02
 13 الربوج   .04
 38 الطارق   .00
 34 الروم   .02
 40 لقدمان  .01
 222 السجدة  .03
 227 األحزاب  .08
 207 سبا  .07
 212 فاطر  .04
 230 يس  .23
 281 الصافات  .22
 243 ص  .24
 433 الزمر  .20
 444 يونس   .22
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 411 هود  .21
 483 املطففني  .23
 482 االنشقاق  .28
 487 النازعات  .27
 474 عبس  .24
 472 التكوير  .13
 477 االنفطار  .12
 442 املرسالت  .14
 441 النبأ  .10
 447 ق  .12
 020 الذارايت  .11
 040 الطور  .13
 004 النجم  .18
 023 القدمر  .17
 014 الرمحن  .14
 017 الواقعة  .33
 031 احلديد  .32
 081 املؤمن  .34
 222 حم سجدة  .30
 201 الشورى  .32
 232 الزخرف  .31
 288 الدخان  .33
 273 اجلاثية  .38
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 244 األحقاف  .37
 122 القتال  .34
 108 حالفت  .83
 112 احلجرات  .82
 132 اخلامتة مع أهم نتائج البحث والتوليات  .84
 138 الفهارس العلدمية حسب الرتتيب التايل.  .80
 137 فهرس السور القرآنية حسب الرتتيب النزويل  .82
 183 فهرس اآلايت القرآنية   .81
 180 فهرس األماكن  .83
 182 فهرس األحاديث واآلاثر  .88
 183 فهرس األعالم املرتجم هلم   .87
 172 فهرس املصادر و املراجع  .84
 147 .فهرس املوضوعات  .73

 


